
โครงการอบรมปฏิบัติการ 

หลักสูตร การบริบาลผู้ป่วยประคับประคอง 

(ส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วย จิตอาสา และนักบริบาล) 

ระยะเวลา 3 วัน  

หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบันประเทศไทยมีจ ำนวนผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้ำยเพิ่มสูงขื้นอย่ำงรวดเร็ว  ประกอบกับ

สถำนกำรณ์ด้ำนประชำกรที่บ่งชี้ว่ำ ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มตัว และจะพัฒนำเป็นสังคม

ผู้สูงอำยุระดับสุดยอด  ซึ่งหมำยควำมวำ่จะมีประชำกรในวยัสงูอำยุทีเ่พิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 ของประชำกรทั้งหมด 

และโดยส่วนใหญ่มักเจ็บปว่ยด้วยโรคเรื้อรงั โรคที่รกัษำไมห่ำย และป่วยด้วยโรคระยะสุดท้ำย เช่น มะเร็ง ไ ตวำย 

เป็นต้น  ในขณะที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีจ ำนวนลดน้อยลงและอยู่ในวัยท ำงำน จำกสถำนกำรณ์

ดังกล่ำว ผู้ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวจะต้องประสบกับภำวะวิกฤตในกำรดูแลผู้ปว่ยอย่ำงหลีกเลีย่งไมไ่ด้  และสังคม

โดยรวมจะต้องเผชญิกับภำระในกำรดูแลผู้ปว่ยระยะทำ้ยและผู้สูงอำยุที่เจ็บปว่ยเ รื้อรังและอยู่ในระยะท้ำยเป็น

จ ำนวนมำก   

ดังนั้น  กำรพัฒนำศักยภำพของครอบครัว  โดยเฉพำะผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว อำสำสมัคร และนัก

บริบำล1 ให้ม ีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลผู้ปว่ยระยะทำ้ยแบบองคร์วมและมทีกัษะพื้นฐำนในกำรดแูลผูป้่วยใหส้ขุ

สบำยในชีวิตประจ ำวันจึงเปน็เรือ่งจ ำเป็น  และหำกสำมำรถพัฒนำเครือข่ำยผูดู้แลภำคประชำชนเหล่ำนี้ ให้เป็น

หุ้นส่วนหรือมสี่วนร่วมในกำรดูแลผู้ปว่ยระยะท้ำยแบบประคับประคองอยำ่งเป็นระบบรว่มกับรพ.สต. หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมสำมำรถเพิ่ม คุณภำพกำรดูแลให้ทุกคนเข้ำถึงกำรตำยดีได้  ซึ่ งเ รำมีผู้น ำชุมชน 

อำสำสมัคร หรือผู้สูงอำยุทีย่ังมสีขุภำพร่ำงกำยแข็งแรงอยู่เปน็จ ำนวนมำก  แต่ยังขำดกำรสง่เสรมิให้ม ีองค์ควำมรู้ 

ทักษะ และประสบกำรณใ์นกำรช่วยเหลอืดูแลผู้ปว่ยเรื้อรงัและผู้ปว่ยระยะทำ้ยอยำ่งมีคุณภำพ รวมทัง้สนบัสนุนให้

อำสำสมัครที่ม ีทกัษะเหล่ำนี้สำมำรถประกอบอำชีพนกับริบำลได้ 

 ด้วยตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้กับสังคมโดยรวมจำกกำรสร้ำงเครอืข่ำยผู้ดูแลภำค

ประชำชนใหม้สี่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบสุขภำพของประเทศ โดยกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริบำลผู้ป่วยระยะท้ำย  

                                                             
1

 ผู้ประกอบอำชีพให้กำรดูแลควำมสุขสบำยพื้นฐำนในชีวิตประจ ำวันให้กบัผู้ปว่ยเรื้อรงั ผู้ป่วยตดิเตียง และผู้ปว่ย
ระยะท้ำย 



ศูนย์กำรุณรักษ์ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ และมูลนิธ ิกำรุณรักษ์เพื่อผู้ป่วยระยะท้ำย จึงได้ จัดท ำหลักสูตร “กำร

บริบำลผู้ป่วยประคับประคอง” ขึ้นเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลในครอบครวั อำสำสมัคร และนกับริบำลให้ม ีควำมรู้ 

ม ีทักษะ และมีทัศนคตทิี่ดีกับกำรดแูลผูป้่วยเรือ้รังและอยูใ่นระยะท้ำย  และเกิดแนวร่วมเครือข่ำยภำคประชำชนใน

กำรดูแลเพื่อให้ผูป้่วยมคีุณภำพชีวิตทีด่ีจนวำระสุดทำ้ยของชีวิตและเปน็ปจัจัยสนับสนนุให้ทุกคนในสงัคมเข้ำถึงกำร

ตำยดี  

วัตถ ุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เขำ้รับกำรอบรมมคีวำมรูแ้ละทักษะเบือ้งต้นในกำรดูแลผู้ปว่ยระยะท้ำย 
2. พัฒนำเครือข่ำยผูดู้แล อำสำสมคัรและนกับรบิำลผูป้่วยระยะท้ำยทีม่คีุณภำพ  
3. สร้ำงควำมร่วมมอืกับหนว่ยบรกิำรสุขภำพและองค์กรทอ้งถิ่นในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ปว่ยระยะ

ท้ำยในชุมชน 
 

องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

เป็นหลักสูตร 18 ชั่วโมง  ประกอบดว้ยเนือ้หำดังนี้ 

หน่วยที่ 1 แนวคิดและแนวทางการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบประคับประคอง 

 1.1 ผู้ป่วยระยะท้ำยหมำยถึงใครบ้ำง 

 1.2 กำรดูแลแบบประคับประคองคืออะไร มีเปำ้หมำยอย่ำงไร  

 1.3 องค์ประกอบส ำคัญของกำรดแูลผู้ป่วยแบบประคับประคองมอีะไรบำ้ง  

หน่วยที่ 2 การดูแลเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะท้าย         

2.1 กำรป้องกันกำรแพรก่ระจำยเชือ้และกำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำย  

2.2 กำรดูแลควำมสุขสบำยและกำรมกีิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน  

 2.3 กำรดูแลกำรรับประทำนอำหำรและกำรขบัถำ่ย    

2.4 กำรบรรเทำอำกำร ปวด เหนือ่ยหอบ มไีข้               

2.5 กำรดูแลแผล      

หน่วยที่ 3 ทักษะการสื่อสาร 

 3.1 กำรรับฟังอย่ำงใสใ่จ 

 3.2 กำรสื่อสำรโดยไมใ่ช้ค ำพูด 

 3.3 กำรจับประเด็นและตั้งค ำถำม 



 3.4 กำรสะท้อนสิ่งที่ได้ยนิและเสรมิพลังอ ำนำจ 

3.5 กำรอยู่กับควำมเงียบ 

หน่วยที่ 4 การเยียวยาด้านจิตใจ 

 4.1 มุมมองตอ่ชีวิต ควำมเจ็บป่วย และควำมตำย 

 4.2 กำรช่วยให้ผูป้่วยได้ระบำยควำมรูส้ึกและควำมทกุข ์

 4.3 กำรดูแลควำมเศร้ำโศกจำกกำรสูญเสีย 

 4.4 กำรดูแลตนเอง (Self Care) 

หน่วยที่ 5 กฎหมาย ระบบบริการสุขภาพ และระบบสนับสนุนของสังคมไทย 

 5.1 กำรวำงแผนสุขภำพล่วงหนำ้ และกำรท ำหนงัสือแสดงเจตนำตำม มำตรำ 12 

 5.2 กำรเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพ และกำรท ำงำนเชงิเครือข่ำย 

 

ร ูปแบบการจดัอบรม  เนน้กำรเรียนรูแ้บบมสีว่นร่วม กำรฝึกปฏิบตัิ และกำรมปีระสบกำรณ์ตรง  โดยใชเ้ครื่องมือ

ที่หลำกหลำย ได้แก่ 

1. บรรยำย 
2. กำรอภิปรำยกลุ่ม 
3. กำรประชุมกลุ่มยอ่ย 
4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
5. กำรสำธ ิตและฝึกปฏิบตัิ 

 

ค ุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม   ม ีอำยุไมเ่กนิ 65 ปี   

1. เป็นผู้ดูแลทีม่ญีำติหรือมคีนไข ้(คนไข้สูงอำยุ หรือ คนไขเ้รื้อรัง หรือ คนไข้ระยะท้ำย) อยู่ในควำมดูแลอยู่

แล้ว และตั้งใจจะน ำไปใชจ้ริงกับผู้ป่วย 

2. อำสำสมัครหรือจิตอำสำที่สนใจกำรท ำงำนชว่ยเหลือผู้ป่วยเรือ้รงั ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ปว่ยระยะท้ำย และ

มีพื้นที่ปฏิบัตกิำรในชุมชนหรือในโรงพยำบำล  

3. นักบริบำลที่เคยผำ่นกำรฝึกฝนหรือมปีระสบกำรณ์มำก่อน และต้องกำรมำต่อยอดควำมรู้/ทักษะในกำร
บริบำลผู้ป่วยระยะท้ำยเพิ่มเตมิ 

 



ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. ผู้เข้ำร่วมมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดูแลผูป้่วยระยะท้ำยแบบประคับประคองและสำมำรถช่วยเหลอื
ดูแลให้ผู้ป่วยสขุสบำยในชีวติประจ ำวัน 

2. ผู้เข้ำร่วมตระหนกัถงึบทบำทของตนเองและผู้เกี่ยวขอ้งในกำรดูแลผูป้่วยระยะท้ำยอย่ำงเป็นองค์รวม  
3. ผู้เข้ำร่วมเหน็คุณค่ำของกำรสนบัสนุนช่วยเหลอืใหผู้้ป่วยระยะท้ำยได้มชี่วงสุดทำ้ยที่มคีุณภำพและตำยดี 
4. เกิดกำรรวมตัวกนัเปน็เครอืข่ำย ชมรม หรือกลุ่ม ของอำสำสมคัรหรอืนักบรบิำลทีม่หีัวใจกรณุำและอยำกมี

ส่วนร่วมในกำรชว่ยเหลือให้คนในสังคมได้รับกำรดูแลทีม่คีุณภำพจวบจนวำระสดุท้ำย  

จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม  รับจ ำนวนจ ำกัดเพียง 40 คน/รุ่น เทำ่นั้น   

ระยะเวลา  3 วัน ( ระหว่ำงเวลำ 08.30 – 15.30 น.) 

สถานที ่ ห้องประชุมชัน้ 7 ตึกกัลยำนิวัฒนำ โรงพยำบำลศรีนครินทร ์คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแกน่  

จัดโดย  ศูนย์กำรุณรักษ์ และ มูลนิธกิำรุณรกัษ์เพื่อผูป้่วยระยะท้ำย 

 

 

 

  



ก าหนดการ* 

วันแรก (1/3) 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 08.40 น. พิธ ีเปิดกำรอบรม 

08.40 – 09.00 น. แนะน ำตัว / ชี้แจงหลักสูตร / เงื่อนไขและข้อตกลง 

09.00 – 10.00 น. รู้จักกันผ่ำน “เกมไพ่ไขชวีิต” 

10.00 – 10.30 น. ถอดบทเรียนจำกเกมไพ่ : ควำมตำยที่พึงปรำรถนำและไมพ่ึงปรำรถนำ 

10.30 – 10.45 น. พักเบรก 

10.45 – 12.00 น. หลักกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative Care) 

บทบำทและควำมส ำคัญของผู้ดูแล อำสำสมัคร และนักบริบำล  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.15 น. อำกำรที่พบบ่อยในผูป้่วยระยะท้ำยและวธิชี่วยเหลอืดูแล 

14.15 – 14.30 น. พักเบรก 

14.30 – 15.30 น. กำรวำงแผนสุขภำพลว่งหนำ้ และกำรท ำหนงัสือแสดงเจตนำ  

(แจกสมุดเบำใจกลบัท ำเปน็กำรบ้ำน) 

    

วันท ี่สอง (2/3) 

08.30 – 09.00 น.  ทบทวนกำรเรียนรูเ้ม ือ่วำนและขอ้สงสัยเกีย่วกบัสมดุเบำใจ 

09.00 – 10.30 น. แนวทำงกำรเยยีวยำจิตใจผู้ป่วยระยะท้ำย 

10.30 – 10.45 น. พักเบรก 

10.45 – 12.00 น. กำรดูแลควำมสุขสบำยในชวีิตประจ ำวัน  



• กำรป้องกันกำรแพรก่ระจำยของเชือ้ 

• กำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำย 

• กำรดูแลกำรรับประทำนอำหำรและกำรขบัถำ่ย  

• กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย/ช่วยเหลอืผู้ปว่ยเข้ำห้องน้ ำ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.15 น. กำรบรรเทำอำกำรปวด เหนื่อยหอบ มีไข้ 

14.15 – 14.30 น. พักเบรก 

14.30 – 15.15 น. กำรดูแลแผล 

15.15 – 15.30 น. สรุปกำรเรียนรู้และให้กำรบ้ำน 

 

วันท ี่สาม (3/3) 

08.30 – 10.00 น. ทักษะกำรสื่อสำรและกำรค้นหำควำมต้องกำรของผู้ปว่ย  

10.00 – 10.30 น. สิ่งที่ควรท ำและไมค่วรท ำในกำรดูแลผูป้่วย 

10.30 – 10.45 น. พักเบรก 

10.45 – 12.00 น. กำรเยียวยำควำมเศรำ้โศกสูญเสีย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.00 น. กำรดูแลตนเอง ( self care) 

14.00 – 15.00 น. กำรเข้ำถึงระบบบริกำรสุขภำพ และกำรท ำงำนเชงิเครอืข่ำย  

15.00 – 15.30 น. สรุปกำรเรียนรู้ และ ปิดกำรอบรม 

 

--------------------------------------------- 



 

หมายเหตุ  *ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของผูเ้ข้ำร่วมและบรรยำกำศในกำรเรยีนรู้ 


