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แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคบัประคอง  

เมื�อรับเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

 

วตัถุประสงค์ 

1. ทุกแผนกในโรงพยาบาลสามารถดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคองไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
เหมาะสม 

2. เพื�อให้ผูป่้วยระยะสุดท้ายและครอบครัว ได้รับการดูแลประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม                
ทั)งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ ในโรงพยาบาลและที�บา้นอยา่งเหมาะสม 

3. เพื�อให้แนวทางการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคองในโรงพยาบาลแก่งคอย เป็นไป      
ในทิศทางเดียวกนั 

ความหมาย 

 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลทางการแพทยก์ารพยาบาลทุกชนิด  
รวมถึงการดูแลทางดา้นจิตใจ สังคม ความตอ้งการของผูป่้วย ตลอดจนการดูแลครอบครัวของผูป่้วย จากความ
โศกเศร้า เนื�องจากตอ้งสูญเสียผูป่้วยไป  
 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผูที้�ไดรั้บการวินิจฉยั จากแพทยแ์ลว้ว่า เป็นโรคหรือภาวะป่วยไข ้ไม่มีทาง
รักษาใหห้ายได ้โดยมากมกัจะเสียชีวติภายใน J เดือน ถึง K ปี  เช่น  

1. โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย 
2. โรคไตระยะที� 2  
3. ผูป่้วยติดเตียงที� PPS  ≤ 30 

ปัญหาผู้ป่วย 

1. มกัมีความเครียดสูง ความวติกกงัวล สับสน เศร้าหมอง ทอ้แท ้หมดหวงัในชีวิต ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนั มีความทุกขท์รมาน จากสภาพความเจ็บป่วย ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายต่างๆ 
เช่น เบื�ออาหาร อ่อนเพลีย คลื�นไส้อาเจียน   

2. เผชิญกบัความสูญเสีย และการพลดัพราก  
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การดูแลผู้ป่วยตาม  PPS  (โรงพยาบาลแก่งคอย) 

1. ระยะคงที� (staff) PPS 70-100 % 
2. ระยะเปลี�ยนผา่น (Transitional) PPS  40-60 % 
3. ระยะสุดทา้ย (End of life) PPS  ≤ 30% 
การดูแลระยะคงที� PPS 70-100 %  

1. ส่งเสริมให ้ผูป่้วยเขา้ถึงการรักษาเฉพาะของโรคอยา่งต่อเนื�อง 
2. การประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ความเชื�อเกี�ยวกบัโรคที�เป็น 
3. การประเมินทางจิตวิญญาณ และการตอบสนอง 
4. การส่งเสริมหรือคงไวซึ้� งคุณภาพชีวติ เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ การผอ่นคลายดา้นร่างกาย 

จิตใจ เช่นการเดินตอนเชา้ การฟังเพลง ที�ผูป่้วยชอบ ฯลฯ 
การดูแลระยะเปลี�ยนผ่าน  (Transitional) PPS 40-60 %  

1. Comfort Care :  การดูแลใกลชิ้ด การใชแ้พทยท์างเลือก เช่น แพทยแ์ผนไทย 
2. การสอน Caregiver 
3. การเตรียมความพร้อมของญาติ : ความเขา้ใจ ทศันคติต่อสถานการณ์+อาการเปลี�ยนแปลงของ

ผูป่้วย 
4. ผูป่้วยและญาติ : ความเขา้ใจ ความเชื�อ ทศันคติต่อการเจบ็ป่วยของตนเองและการ supportive  
5. การดูแลอาการปวดและการจดัการอาการรบกวน 
6. การส่งต่อในเครือข่ายการดูแลในครอบครัวและการนดัดูแลต่อเนื�อง 

การดูแลในระยะสุดท้าย ( End of life )  PPS ≤  30%  

1. Comfort care : การดูแลใกลชิ้ด การใชแ้พทยท์างเลือก 
2. Spiritual Assessment 
3. Spiritual and Religion Response 
4. Pain management 
5. การเคารพในศกัดิm ศรีความเป็นมนุษย ์ไม่เร่งหรือยืดความตาย ส่งเสริมการเผชิญความตาย

อยา่งสงบตามวถีิธรรมชาติ 
6. การเตรียมญาติ 
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ภาคผนวก B 
แบบประเมินระดับผู้ป่วยที�ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลแก่งคอย (ฉบับโรงพยาบาลรามา) 

Palliative Per formance Scale (PPSv 2 ) ฉบับภาษาไทย 

 

PPS 

Level 
ความสามารถ

ในการ

เคลื�อนไหว 

กิจกรรมและความรุนแรงของ

โรค 

การดูแล

ตนเอง 

การกิน

อาหาร 

ความรู้สึกตัว 

100% ปกติ  ทาํงานและกิจกรรมต่างๆ ได้
ตามปกติ ไม่มีโรค 

ปกติ ปกติ ปกติ 

n0% ปกติ  ทาํงานและกิจกรรมต่างๆ ได้
ตามปกติ เริ�มมีหลกัฐานของตวั
โรค 

ปกติ ปกติ ปกติ 

80% ปกติ ทาํกิจกรรมต่างๆได ้แต่ตอ้งใช้
ความพยายามเริ�มมีหลกัฐานของ
ตวัโรค 

ปกติ ปกติหรือ
ลดลง 

ปกติ 

70% ลดลงกวา่ปกติ  ไม่สามารถทาํงานปกติ  
ตวัโรคค่อนขา้งรุนแรง 

ปกติ ปกติหรือ
ลดลง 

ปกติ 

60% ลดลงกวา่ปกติ ไม่สามารถทาํงานอดิเรกหรือ
งานบา้น ตวัโรคค่อนขา้งรุนแรง 

ตอ้งการความ
ช่วยเหลือเป็น

บางครั) ง 

ปกติหรือ
ลดลง 

ปกติหรือสับสน 

50% ส่วนใหญ่นั�ง/
นอน 

ไม่สามารถทาํงานใดๆ  
ตวัโรครุนแรง 

ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ 

เป็นส่วนใหญ่ 

ปกติหรือ
ลดลง 

ปกติหรือสับสน 

40% ส่วนใหญ่นอน ไม่สามารถทาํกิจกรรมส่วนใหญ่
ตวัโรครุนแรง 

ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ 

เกือบทั)งหมด 

ปกติหรือ
ลดลง 

ปกติหรือง่วงซึม 
+/- สับสน 
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PPS 

Level 
ความสามารถ

ในการ

เคลื�อนไหว 

กิจกรรมและความรุนแรงของ

โรค 

การดูแล

ตนเอง 

การกิน

อาหาร 

ความรู้สึกตัว 

30% อยูบ่นเตียง
ตลอด 

 ไม่สามารถทาํกิจกรรมใด ๆ  
ตวัโรครุนแรง 

ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ
ทั)งหมด 

ปกติหรือ
ลดลง 

ปกติหรือง่วงซึม 
+/- สับสน 

20% อยูบ่นเตียง
ตลอด 

ไม่สามารถทาํกิจกรรมใด ๆ  
ตวัโรครุนแรง 

ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ
ทั)งหมด 

ลดลงมาก
หรือเพียง 

จิบนํ)า 

ปกติหรือง่วงซึม 
+/- สับสน 

10% อยูบ่นเตียง
ตลอด 

ไม่สามารถทาํกิจกรรมใด ๆ  
ตวัโรครุนแรง 

ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ
ทั)งหมด 

ไม่กินหรือ
ดื�มเลย 

ง่วงซึมหรือปลุก
ไม่ตื�น 

+/- สับสน 
0% เสียชีวติ - - - - 

**แปลเป็นภาษาไทยโดย พญ . ดาริน  จตุรภทัรพร 

วธีิการใช้ PPS 

1. ใหเ้ริ�มประเมินโดยอ่านตารางในแนวขวาง ไล่จากซา้ยไปขวา 
1. เริ�มอ่านจากการเคลื�อนไหวแลว้จึงอ่านคอลมัน์ถดัไป คอลมัน์ซ้ายสุดจะเป็นตวักาํหนดวา่ไม่สามารถ

ใหค้ะแนนในคอลมัน์ถดัไปสูงขึ)นกวา่นี)ได ้เช่น ถา้ผูป่้วยไดค้ะแนนเรื�องการเคลื�อนไหว 3r% แมว้า่คะแนนช่องถดั
มาทางดา้นขวาของตารางจะเกิน 3r% แต่คะแนนสูงสุดจะตอ้งเป็น 3r % ตามช่องซา้ยสุดเท่านั)น 

s. ไม่สามารถให้คะแนนระหวา่งกลางเช่น 32 %ได ้ผูป้ระเมินตอ้งเลือกวา่จะให้คะแนน 3r%หรือ 2r% 
ขึ)นกบัวา่คะแนนใดใกลเ้คียงกบัความสามารถผูป่้วยในเวลาที�ประเมินมากที�สุด 

4. ประโยชน์ของการประเมิน PPS คือ เพื�อใชติ้ดตามผลการรักษา ประเมินภาระงานของผูดู้แลผูป่้วย 
และใชป้ระเมินการพยากรณ์โรคโดยคร่าว 
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ภาคผนวก P 
แบบประเมนิระดบัผู้ป่วยที�ได้รับการดูแลแบบประคบัประคองในโรงพยาบาลแก่งคอย ( ฉบับโรงพยาบาลแก่งคอย ) 

ESAS (Edmonton Symptom Assessment System ) ฉบับภาษาไทย 
 

โปรดวงกลมหมายเลขที�ตรงกบัระดบัความรู้สึกของท่านมากที�สุด ณ ขณะนี)  
ไม่มีอาการปวด             มีอาการปวดรุนแรงที�สุด 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 
(กรุณาระบุตาํแหน่งที�ปวดในแผน่ภาพดา้นหลงั) 

ไม่มีอาการเหนื�อย/อ่อนเพลีย                                   มีอาการเหนื�อย/อ่อนเพลียมากที�สุด 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

ไม่มีอาการคลื�นไส ้                มีอาการคลื�นไสรุ้นแรงที�สุด 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

ไม่มีอาการซึมเศร้า                        มีอาการซึมเศร้ามากที�สุด 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

ไม่วติกกงัวล                   วติกกงัวลมากที�สุด 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

ไม่มีอาการง่วงซึม/สะลืมสะลือ                มีอาการง่วงซึม/สะลืมสะลือมากที�สุด 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

ไม่เบื�ออาหาร                   เบื�ออาหารมากที�สุด 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

สบายดีทั)งกายและใจ                            ไม่สบายกายและใจเลย 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

ไม่มีอาการเหนื�อยหอบ                   มีอาการเหนื�อยหอบมากทีสุด 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

ปัญหาอื�นๆ ไดแ้ก่           (ถา้ปัญหาดงักล่าวรุนแรงมากคะแนน=10) 

r                K               1               s                 3                 2                 J                 t                 u                 n                 Kr 

ชื�อผูป่้วย______________________________________ทาํโดย   ผูป่้วย 
วนัที�______________________เวลา________________  ผูดู้แล 

       อื�น ๆ ไดแ้ก่______ 
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ภาคผนวก Q  
คํากล่าวคารวะผู้ถึงแก่กรรม ในหอผู้ป่วย และขออโหสิกรรม  

สําหรับศาสนาพุทธ 

 

( ทุกคนพนมมือ  ผูน้าํกล่าว ) 
บดันี) คุณ...................... ไดจ้ากไปแลว้ดว้ยความสงบ ในนามของเจา้หนา้ที�หอผูป่้วย........ ขอแสดงความ

เสียใจต่อครอบครัว  ตลอดเวลาที�ได้ทาํการรักษาตวั อยู่ในโรงพยาบาล  หากมีสิ� งใดที�แพทย์ พยาบาลและ
เจา้หน้าที�ทุกคน  ไดก้ระทาํการใดๆ ซึ� งเป็นการล่วงเกิน  ไม่ว่าดว้ยกาย  วาจา ใจ  จะโดยตั)งใจ หรือไม่ไดต้ั)งใจก็
ตาม  ขออโหสิกรรมใหแ้ก่ขา้พเจา้  ทั)งหลายในโอกาสนี)ดว้ย  

ขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบนัดาลให้ดวงวิญญาณของคุณ ................................ไปสู่สุขคติ 
ในสัมปรายภพ  ดว้ยเทอญ  

จากนี)ไปขอร่วมรําลึกไวอ้าลยัแด่คุณ ................................. โดยการยนืสงบนิ�ง ไวอ้าลยัพร้อมกนั K นาที  
( เสร็จแลว้ทุกคนเคารพศพ ดว้ยอาการที�สงบ )  
    
 

................................................................................................................................ 
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วนัที�บงัคบัใช ้   30  ธนัวาคม 1223 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�    28  ธนัวาคม 1223
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คํากล่าวคารวะผู้ถึงแก่กรรม ในหอผู้ป่วย และขออโหสิกรรม  

สําหรับศาสนาอิสลาม 

 

( ทุกคนพนมมือ  ผูน้าํกล่าว ) 
บดันี) คุณ...................... ไดจ้ากไปแลว้ดว้ยความสงบ ในนามของเจา้หนา้ที�หอผูป่้วย........ ขอแสดงความ

เสียใจต่อครอบครัว  ตลอดเวลาที�ได้ทาํการรักษาตวั อยู่ในโรงพยาบาล  หากมีสิ� งใดที�แพทย์ พยาบาลและ
เจา้หนา้ที�ทุกคน ไดก้ระทาํการใดๆ ซึ� งเป็นการล่วงเกิน  ไม่วา่ดว้ยกาย  วาจา ใจ จะโดยตั)งใจ หรือไม่ไดต้ั)งใจก็ตาม  
ขออโหสิกรรมใหแ้ก่ขา้พเจา้ ทั)งหลายในโอกาสนี)ดว้ย  

แทจ้ริงเราเป็นสิทธิm ของอลัลอฮ ( พระผูเ้ป็นเจา้ ) และเราตอ้งกลบัคืนสู่พระองค์   ขอพระองค์ไดท้รง
โปรดอภยัโทษ ใหแ้ก่เขา   ดว้ยเทอญ  

จากนี)ไปขอร่วมรําลึกไวอ้าลยัแด่คุณ ................................. โดยการยืนสงบนิ�ง ไวอ้าลยัพร้อมกนั K นาที 
( เสร็จแลว้ทุกคนเคารพศพ ดว้ยอาการที�สงบ )  

 
   ................................................................................................................................ 
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คํากล่าวคารวะผู้ถึงแก่กรรม ในหอผู้ป่วย และขออโหสิกรรม 

สําหรับศาสนาคริสต์ ( คริสเตียน ) 

 

(ทุกคนพนมมือ  ผูน้าํกล่าว ) 
ขอบคุณพระเจา้ที�คุณ...................... ไดล่้วงลบักลบัสู่พระองคแ์ลว้ ดว้ยความสงบ ในนามของเจา้หนา้ที�

หอผูป่้วย.......... ขอร่วมในความทุกข์โศก  และอาลยัรักกบั ครอบครัว  ตลอดเวลาที�ได้ทาํการรักษาตวั อยู่ใน
โรงพยาบาล  หากมีสิ�งใดที�แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ที�ทุกคน  ไดก้ระทาํการใดๆ ซึ� งเป็นการล่วงเกิน ไม่วา่ดว้ย
กาย  วาจา ใจ  จะโดยตั)งใจ หรือไม่ไดต้ั)งใจก็ตาม  ขออโหสิกรรมแก่พวกขา้พเจา้ และขอพระเจา้โปรดอภยั โทษ
ขา้พเจา้ทั)งหลายในโอกาสนี)ดว้ย 

ขอให้ท่านไดพ้าํนักในนิเวศที�ทรงเตรียมไว ้ ตามพระสัญญา  อยู่กบัพระองค์ตลอดนิรันดร์ กาลด้วย
เทอญ  อาเมน 

จากนี)ไปขอร่วมรําลึกไวอ้าลยัแด่คุณ ................................. โดยการยนืสงบนิ�ง ไวอ้าลยัพร้อมกนั K นาที 
( เสร็จแลว้ทุกคนเคารพศพ ดว้ยอาการที�สงบ ) 

 
................................................................................................................................ 
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การดูแลในโรงพยาบาล/บ้านโครงสร้างการดูแลในรพ./โครงสร้างการส่งต่อไปบ้าน 

Kaengkhoi’s Palliative care model 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA , Serious illness , End of life 

ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก 

ประเมินความตอ้งการการดูแลแบบประคบัประคอง 

ประเมินระดบัความสามารถของผูป่้วยในการปฏิบติักิจกรรม โดยใช ้PPS , ESAS 

แนวทางการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองโดยสหสาขาวชิาชีพตามระดบั PPS 

PPS 70-100% - Assess ---> goal setting 

- symptom management 

- holistic care 

- Consult แพทย ์PC 

- breaking bad news 

- Family meeting  

- Communicating prognosis and Advance care planning 

- Advance directive 

- Consult เภสชักร 

- Consult โภชนาการ 

- ส่ง HHC 

- กายภาพบาํบดั 

 

PPS 40-60% 

PPS 0-30% 
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Discharge 

ผูป่้วย&ครอบครัว 

รพ.สต. อบต. 

เครือข่ายชุมชน อสม. 

FCT 


