
การดแูลผูปวยระยะสุดทาย

ในสังคมสมัยใหม ของระบบบริการหลายมิติ

นางนิตยา  จินดากลุ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
หัวหนางานศนูยมติรภาพบําบัด

ศูนยมะเร็ง ลพบุรี



ประเด็นสําคัญ
การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยโรคมะเร็งของ     
ศูนยมะเร็ง ลพบุรี
การจัดระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายของ      
ศูนยมะเร็ง ลพบุรี 



การดแูลผูปวยระยะสุดทาย 
ศูนยมะเรง็ ลพบุรี

การดูแลดานจิตวญิญาณ

การสื่อสารกับผูปวยระยะสุดทาย

การพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย

การดูแลญาติขณะดูแลผูปวยระยะสุดทาย



แนวทางการชวยเหลือ

ผูปวยระยะสุดทาย
มีจิตใจที่อยากชวยเหลือ จิตใจที่ดีแสดงออกทางกาย/วาจา
รูเขา รูเรา
- รูเขา ใหผูปวยไดระบายความรูสึก บอกความตองการ
- รูเรา เรารูฟง/สังเกต/สนใจผูปวยอยางจรงิจัง
เอาใจเขามาใสใจเรา เพราะสิง่ที่ผูปวยตองการ คือใครสักคน
ที่พยายามเขาใจเขา เอาใจใสเขา



ชวยเตรียมญาติ/ผูใกลชิดในครอบครัว         
กอนจะเขาหาผูปวยในระยะสุดทาย

ใหกําลังใจ ในการดําเนนิชีวิตแกญาติ 

แนวทางการชวยเหลือ

ผูปวยระยะสุดทาย(ตอ)

แมผูปวยจะจากไปแลว



เปดโอกาส/ใหความรวมมือกับ

ผูใกลชิดในครอบครัวของผูปวยไดแสดง         
ความคิดเห็น/ทํากิจกรรมตามความเชื่อ ประเพณี 

วัฒนธรรม และสังคมไดอยางเหมาะสม



ไมมีหอผูปวยระยะสุดทาย

ผูปวยรายอืน่รูสึกกลัว หมดกําลังใจ 
เมื่อเห็นผูปวยอื่นเสียชีวิต

 ทีม่า...ที่ไป



หอผูปวยสามญั



ความเปนมา

- ปงบประมาณ 2549 เปดใหบริการผูปวยหนัก 
จํานวน 8 เตยีง

1. ผูปวยวกิฤต          จํานวน 6 เตยีง
2. ผูปวยระยะสุดทาย    จํานวน  2 เตียง 



เกณฑชีว้ัดคุณภาพการพยาบาล

ในงานบริการพยาบาลผูปวยหนัก

- ครอบครัวและผูปวยวาระสุดทาย
ไดรับการเตรียมความพรอมดานจิตใจ100 %



หอผูปวยหนัก



หอง Dead & Drying



เตยีงรับผูปวย



ดานรางกาย

ดานจติใจ

ดานสังคม

ดานจติวิญญาณ

ความเขาใจ



ผูปวยระยะสุดทาย

กระบวนการใหคําปรึกษา

หอง  Dead  & Drying

การดูแลดาน

รางกาย

การดูแลดาน

จิตใจ

การดูแล     

ดานสงัคม

การดูแลจิต

วิญญาณ

การบาํบดั

อาการไมสุข

สบาย

การดูแล

อยางใกลชิด 

/ ใหกาํลังใจ

ครอบครวัมี

สวนรวมใน

การดูแล

กิจกรรม

การทํากจิกรรม

ทางศาสนา / 

ความผูกพัน

1.Mini light

2.คนตรีบําบัด

3. กลิ่นหอม

4. อานหนังสือธรรมมะ

5.นิมนตพระมาเทศน

กลับบาน

ศูนยมิตรภาพบาํบดั

เสียชีวิต

ขอขมาศพ

ICU / WARD

ICU / 

Counselor



การพยาบาลผูปวยระยะสดุทาย

การดแูลดานรางกาย



กิจกรรมของอาสาสมัคร                    

ศูนยมิตรภาพบําบัด ศูนยมะเร็ง ลพบุรี

งานดูแลผูปวยในตกึ



กิจกรรมของอาสาสมัคร                
ศูนยมิตรภาพบําบัด ศูนยมะเร็ง ลพบุรี(ตอ)



พูดคุยดวยทาทีออนโยน



พูดคุยใหคําแนะนํา



อบอุนเหมือนอยูบาน



การดูแลดานจติวญิญาณ

ปฏิบัติศาสนกิจ



ปฏิบัติศาสนกิจ(ตอ)



ปฏิบัตศิาสนกิจ(ตอ)



ทํากิจกรรมรวมกัน



การพบปะญาติสนทิทีต่องการ



การบําบัดโดยใชกลิ่น



หนังสอืธรรมมะ

บทสวดมนต

หนังสืออื่นๆ



การฟงธรรมมะ



การฟงเทปธรรมมะ  
และอานธรรมมะ



การขอขมาผูเสียชีวติ



การดแูลญาติ

ขณะดูแลผูปวยระยะสุดทาย

















การสื่อสารกับผูปวยระยะสุดทาย

ใหบรกิารปรึกษาใหบรกิารปรึกษา
- ดานสุขภาพจิต
- ตรวจเลือดหาเชื้อ HIV
- เรื่องเพศ
- ผูปวยระยะสุดทาย
- ปญหาครอบครัว

- ใหบริการปรึกษาแบบกลุม



ใหคําปรึกษาผูปวยนอก

-ผูปวยที่ไดรับการรักษารายใหม
-ผูปวย Refer จากโรงพยาบาลอื่น 
 และผานการวินิจฉัย 
-รอสงตอ เคมีบําบัด รังสีรักษา
-ผูปวยที่รอฟงผลการตรวจวินิจฉัยวาเปนมะเร็ง
-ผูปวยที่ปฏิเสธการวินิจฉัย
-กลัวการรักษา
-ผูปวยที่วิตกกังวลเกี่ยวกับอาการของโรค

งานพยาบาลใหคําปรึกษา 

หมายเลขโทรศัพท 103



งานพยาบาลใหคําปรึกษา(ตอ)

ใหคําปรกึษาผูปวยใน
- หอผูปวยพิเศษ 1

- หอผูปวยพิเศษ 2

- หอผูปวยสามัญชาย   1

- หอผูปวยสามัญชาย   2

- หอผูปวยสามัญหญิง 1

- หอผูปวยสามัญหญิง 2

- หอผูปวยหนัก 

-ผูปวยเตียงเสริม

หมายเลขโทรศัพท 7469



การสื่อสารกับผูปวยระยะสุดทาย

ในหอผูปวยหนัก

1. สังเกตจากการแสดงสีหนาและทาทางของผูปวย
2. การใชสัญญาณมือ

3. การอานริมฝปากของผูปวย
4. การเขียนโดยใชกระดาษและปากกา
5. การใชคําถามปลายปด แลวใหผูปวยตอบ ใช หรือไมใช

แนวทางการปฏบิตัิ(เดิม)



แนวทางการปฏบิตัิ(ใหม)

จัดทาํรูปภาพประกอบคําอธิบายใตรปู มีหมายเลข
กํากับแสดงความตองการของผูปวย มีหมายเลข
กํากับมีทั้งหมด 22 รูป แบงออกเปน 3 หมวด คือ



1. หมวดความตองการพื้นฐาน
1.1 หิวขาว
1.2 หิวน้ํา
1.3 อยากถายอจุจาระ
1.4 นอนไมหลับ



2. หมวดความไมสุขสบายทางกาย
2.1 เวียนศีรษะ
2.2 หนาว
2.3 รอน
2.4 แนนหนาอก
2.5 อยากดูดเสมหะ
2.6 นอนราบ



3. ความตองการทางดานจิตใจ -สังคม
1. ตองการกลับบาน
2. ตองการพบญาติ

3. ตองการพบหมอ
4. ตองการทําบุญ
5. อยากทราบเวลา



จดัหาตุกตายางบบีมีเสียงใหไวกับผูปวย      
เพื่อใหผูปวยบบีตุกตาหากตองการความชวยเหลือ



THANK YOU 
FOR 

ATTENTION


