
หน้า 1 จาก 25 
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นิยามปฏิบัตกิารและค าอธิบายความหมาย (Operation Definition and Glossary) ของค า
ที่เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ในประเทศไทย 

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

ความเป็นมา 
ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้ป่วยเรื้อรังที่รักษาไม่หายและผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุให้

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) มีความส าคัญและได้รับความสนใจจากผู้ให้บริการสาธารณสุข
และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ให้บริการสาธารณสุขและสถานพยาบาลจัดบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองกัน
อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีรูปแบบบริการที่หลากหลายตามความเข้าใจและความสนใจของแต่ละแห่ง  ซ่ึงเป็น
ลักษณะต่างคนต่างท า (Isolated Provision) ท าให้ไม่สามารถให้การสนับสนุนในเชิงระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลที่ด าเนินการ  ผู้ป่วยหรือญาติที่
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลได ้ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการรองรับเพ่ือให้การสนับสนุนการ
จัดบริการการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็ตาม แต่จากการที่ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค านิยามเชิง
ปฏิบัติการและค าอธิบายความหมายของค าที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องการดูแลแบบประคับประคองท าให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองมีประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันมากมายในมิติ
ต่างๆ ทั้งเรื่องประเภทผู้ป่วย ลักษณะการบริการ สังคม วัฒนธรรม ท าให้บุคลากรด้านสุขภาพหรือโรงพยาบาล
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยแตกต่างกัน ก าหนดแนวทางในการดูแลแตกต่างกันไปตามความรู้ความเข้าใจเท่าที่
มีอยู่ ท าให้เกิดปัญหามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยตามมา 
นอกจากนั้นยังส่งผลกับการจัดระบบการสนับสนุนและบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขตามมาด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงร่วมกับองค์กรยุทธศาสตร์หลัก ๔ องค์กร ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการจัดท านิยามปฏิบัติการและค าอธิบายของค าที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลแบบประคับประคอง โดยได้ท างานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคองจาก
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตลอดกระบวนการ อาทิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานประกันสังคม ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง ศูนย์บริรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ชีวันตาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรทางสุขภาพสาขาต่างๆ 
เพ่ือให้ได้นิยามฯ ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการได้ โดยนิยามฯ 
ดังกล่าว เป็นนิยามปฏิบัติการภายใต้บริบทของประเทศไทย มีการใช้ถ้อยค าที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก ใช้รูปแบบ
และส านวนภาษาท่ีสาธารณชนเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นบุคลากรทางสุขภาพและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องสาขาอ่ืนๆ น าไปใช้ปฏิบัติการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของตนได้  นับตั้งแต่ การ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนงานโครงการ การก าหนดงบประมาณ การจัดการทรัพยากร
บุคคล การให้บริการ และการเงินการคลัง ตลอดจนการควบคุมก ากับ ตรวจสอบ และการพัฒนางานวิชาการ 
การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ในการด าเนินงานจัดท านิยามฯ ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ โดยมีการอ้างอิง
เอกสารทางวิชาการจากที่ประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับ โดย สช. จะน านิยามฯ ฉบับนี้เข้าสู่
กระบวนการรับฟังความเห็นในวงกว้างทางเอกสารและเว็บไซต์  ก่อนที่จะน าเข้าสู่เวทีรับฟังความเห็นและ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นซึ่งก าหนดไว้ใน มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. 2550 
เพ่ือหาฉันทมตริ่วมกันจากหน่วยงานองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชน หน่วยงานด้าน
การศึกษา หน่วยงานด้านนโยบายสุขภาพ องค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
จากนั้น สช. จะน านิยามปฏิบัติการฯ เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นชอบ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

สช. ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการยกร่างนิยาม
ปฏิบัติการและค าอธิบายของค าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคองส าหรับประเทศไทยในครั้งนี้  โดย
หวังว่านิยามปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองและผู้ให้
บริการสาธารณสุขในอนาคต 
 

ล าดับกิจกรรมส าคัญในการด าเนินงาน 

วันที่  5 มีนาคม 2561 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่  9/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานวิชาการการจัดท าค านิยามปฏิบัติการ (Operation definition) ของค าที่เก่ียวข้องกับเรื่องการดูแล

แบบประคับประคอง (Palliative care) เพ่ือท าหน้าที่ จัดท าค านิยามปฏิบัติการของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ

ดูแลแบบประคับประคอง เสนอต่อ สช. และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

เพ่ือให้ได้มาซึ่งค านิยามปฏิบัติการของค าที่เก่ียวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง  

วันที่  25 เมษายน 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท านิยามปฏิบัติการ 

(Operational definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของ

ประเทศไทย” ระหว่าง 5 องค์กร ประกอบด้วย สช. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสมาคมบริบาลผู้ปุวยระยะท้าย 

วันที่  8 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะท างานวิชาการจัดท านิยามปฏิบัติการ (Operational 

definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม

สุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้ สช. ประสานการด าเนินงานเชิญประชุมคณะท างานชุดย่อยเพ่ือ

จัดท านิยามปฏิบัติการฯ 

วันที่  17 สิ งหาคม 2561 การประชุมคณะท างานวิชาการชุดย่อย จัดท านิยามปฏิบัติการ

(Operational definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย ครั้งที่ 1 

(Work group ครั้งที ่1) ณ ห้องประชุมสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ  
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วันที่  5 – 7 กันยายน 2561 การประชุมคณะท างานวิชาการชุดย่อย จัดท านิยามปฏิบัติการ

(Operational definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย ครั้งที่ 2 

(Work group ครั้งที ่2) ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 การประชุมคณะท างานวิชาการชุดย่อย จัดท านิยามปฏิบัติการ

(Operational definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย ครั้งที่ 3 

(Work group ครั้งที ่3) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1 ภาวะผู้ป่วย (Patient Status)  

1.ภาวะเรื้อรัง (Chronic Condition)       6 
2.ภาวะจ ากัดการมีชีวิต (Life Limiting Condition)      6 
3.ภาวะคุกคามต่อชีวิต (Life Threatening Condition)     6 
4.ภาวะเจ็บปุวยระยะท้าย (Terminal Illness)      6 
5.ภาวะก าลังจะเสียชีวิต (Actively Dying)       7 
6.ภาวการณ์เสียชีวิต (Death)        7 
7.ภาวะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก (Bereavement)      7 
8.ภาวะเศร้าโศกท่ีผิดปกติ (Complicated Grief)      7 
9.ภาวะผิดปกติของความรู้สึกตัว (Disorder of Consciousness)    7 

ส่วนที่ 2 ผู้เกี่ยวข้องในการดูแล (Care Persons)  
10.ผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจแทน (Surrogate Decision Maker)     9 
11.หนังสือมอบอ านาจการตัดสินใจทางสุขภาพ (Lasting/Durable Power of Attorney) 9 
12.ครอบครัว (Family)         9 
13.ผู้ดูแล (Caregiver)         9 
14.ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Interdisciplinary Team)      9 
15.ทีมสหวิทยาการ (Multi-disciplinary Team)      10 

ส่วนที่ 3 การดูแลและการจดับริการ (Care and Service)  
16.ระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care)      11 
17.การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)      11 

 18.การดูแลระยะสุดท้าย (End-of-Life Care)       12 
19.การดูแลแบบประคับประคองในเด็ก (Pediatric Palliative Care)    12 
20.การดูแลแบบองค์รวม (Holistic care)       13 
21.การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care)       13 
22.สถานดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย (Hospice)     13 
23.ศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care Center)    13 
24.การวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning)    14 
25.หนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า (Advance Directive or Living Will)   14 
26.การเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ (Opioid Accessibility)     14 
27.การเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Accessibility to Palliative Care)  14 
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28.คุณภาพชีวิต (Quality of Life)        14 
29.การดูแลที่มีผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered Care)    15 
30.การตายดี (Good Death)        15 
31.จิตวิญญาณ (Spirituality)        15 

ส่วนที่ 4 จริยธรรมและกฎหมายการแพทย์ (Ethics and Medico-legal)  
32.การรักษาพยุงชีพ (Life Sustaining Treatment)     16 
33.การรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Useless Treatment)     16 
34.การให้เสียชีวิตตามธรรมชาติ (Allow Natural Death, AND)    16 
35.การยับยั้ง/การถอดถอนการรักษาพยุงชีพ    
    (Withholding/Withdrawing Life Sustaining Treatment)              17 
36.การุณยฆาต (Euthanasia)        17 
37.การฆ่าตัวตายโดยความช่วยเหลือจากแพทย์ (Physician-assisted Suicide)  17 
38.การลดระดับความรู้สึกเพ่ือการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Sedation)  18 
39.หลักการของผลลัพธ์สองด้าน (The Doctrine of Double Effect)    18 
40.หลักการตัดสินใจโดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ปุวย (Best Interests)   18 

ภาคผนวก 
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานวิชาการการจัดท าค านิยามปฏิบัติการ(Operation definition)  
ของค าท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)   20 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ภาวะผู้ป่วย (Patient Status) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ภาวะเรื้อรัง (Chronic Condition) 
ภาวะเจ็บปุวยหรือเสื่อมถอยทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งด าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 3 เดือน ก่อให้เกิดข้อจ ากัดถาวรต่อสมรรถนะทางกายและการใช้ชีวิตในสังคม และส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของบุคคล1 2 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ภาวะจ ากัดการมีชีวิต (Life Limiting Condition) 
          ภาวะของการเจ็บปุวยด้วยโรคร้ายแรงหรือโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รวมถึงความชรา
ภาพ และบางภาวะเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องจนต้องพ่ึงพิงครอบครัวและผู้ดูแล โดยคาดว่าจะ
เสียชีวิตในไม่ช้า3 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ภาวะคุกคามต่อชีวิต (Life Threatening Condition) 
ภาวะเจ็บปุวยที่ก าลังรักษาอยู่ แต่ผู้ปุวยมีอาการทรุดลงค่อนข้างรวดเร็ว มีโอกาสล้มเหลวใน

การรักษาสูง มักหมายถึงระยะเวลาสั้นๆ ที่อาจมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุไม่คาดหมายขึ้น4 5 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                           
1 Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, et al. Definition of Terms Used in Limitation of Treatment and Providing Palliative Care 
at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission Report. Indian J Crit Care Med Peer-Rev Off Publ Indian Soc Crit Care Med. 
2018 Apr;22(4):249–62. 
2National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention. (2013) Summary Health Statistics for the U.S. Population: National 
Health Interview Survey, 2012. Accessed at http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_10/sr10_259.pdf 
3 https://pallipedia.org/life-limiting-condition/ 
4 Standards for providing quality palliative care for all Australia 2005 [Internet]. Canberra: Australian Institute of Health and Welfare; 2015 [cited 2018 
Nov 16]. Available from: https://palliativeare.org.au/wp-content/uploads/2015/07/Standards-for-providing-quality-palliative-care-for-all-Australians.pdf 
5 WHO | WHO Definition of Palliative Care [Internet]. WHO. [cited 2012 Dec 30]. Available from: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 

http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_10/sr10_259.pdf
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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4. ภาวะเจ็บปว่ยระยะท้าย (Terminal Illness) 
โรคหรือภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดหรือฟ้ืนคืนสภาพเดิมได้  และคาดหมายว่าจะ

เสียชีวิตในไม่ช้า6 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ภาวะก าลังจะเสียชีวิต (Actively Dying) 
ภาวะที่อวัยวะส าคัญต่อการมีชีวิตท างานล้มเหลวอย่างช้าๆ จนกระท่ัง หัวใจ การหายใจ สมอง 

และก้านสมองหยุดท างาน โดยทั่วไป ระยะเวลาการเสียชีวิต อาจเป็นนาที ชั่วโมง หรืออาจเป็นวันได้ ช่วงเวลา
ไม่ก่ีชั่วโมงก่อนเสียชีวิต อาจเรียกว่า ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิต (Last hours of life)7 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ภาวการณ์เสียชีวิต (Death) 
ภาวะที่หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต หรือระบบประสาทส่วนสมองและก้านสมอง หยุด

ท างานอย่างถาวร 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                           

6 Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, et al. Definition of Terms Used in Limitation of 
Treatment and Providing Palliative Care at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission 
Report. Indian J Crit Care Med Peer-Rev Off Publ Indian Soc Crit Care Med. 2018 Apr;22(4):249–62. 
7 Standards for providing quality palliative care for all Australia 2005 [Internet]. Canberra: Australian Institute of 
Health and Welfare; 2015 [cited 2018 Nov 16]. Available from: https://palliativecare.org.au/wp-
content/uploads/2015/07/Standards-for-providing-quality-palliative-care-for-all-Australians.pdf 

https://palliativecare.org.au/wp-content/uploads/2015/07/Standards-for-providing-quality-palliative-care-for-all-Australians.pdf
https://palliativecare.org.au/wp-content/uploads/2015/07/Standards-for-providing-quality-palliative-care-for-all-Australians.pdf
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7. ภาวะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก (Bereavement) 
ภาวะหรือประสบการณ์ของบุคคล ที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ว่าจะ

เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือไม่ก็ตาม โดยมีการตอบสนองทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับรู้และ
พฤติกรรมที่เรียกว่าภาวะเศร้าโศก (Grief) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ภาวะเศร้าโศกที่ผิดปกติ (Complicated Grief) 
กระบวนการตอบสนองต่อภาวะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก (Bereavement) ที่มีผลกระทบต่อ

อารมณ์อย่างผิดปกติ ตามเกณฑ์วินิจฉัยของคู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 
(Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-5)8 9 10 11 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ภาวะผิดปกติของความรู้สึกตัว (Disorder of Consciousness) 
เป็นภาวะที่สมองของบุคคลได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ (traumatic brain injury) หรือ

การขาดออกซิเจน การอักเสบรุนแรง (non-traumatic brain injury) ท าให้สูญเสียภาวการณ์ตื่นรู้ 
(wakefulness) การรับรู้ (awareness) 

                                                           

8 เกณฑ์วินิจฉัยของคู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิต Diagnostic and statistical manual of mental disorders ฉบับ
พิมพ์ครั้งท่ี 5 (DSM-5)  ได้จัดความเศร้าโศกท่ีผิดปกติมีเกณฑ์อยู่ 5 หมวดหลัก  ได้แก่  ได้จัด CG ไว้ในชื่อว่า “Persistent Complex 
Bereavement Disorder (PCBD) การวินิจฉัย CG หรือ PCBD ตามเกณฑ์ DSM 5 มี criteria 5 หมวดหลัก ได้แก่ต้องเป็นผู้ประสบกับ
การเสียชีวิตของคนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (criteria A) ต้องมีอาการหลักใน criteria B อย่างน้อย 1 ใน 4 ข้อ และ ต้องมีอาการแสดง 
ย่อย ๆ ใน criteria C อีก 6 ใน 12 ข้อ โดยผู้สูญเสียมีอาการ ท้ัง criteria B และ C นานกว่า 6 เดือน หรือ 1 ปี (ตามอายุ ผู้สูญเสีย) 
อาการข้างต้นต้องมีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมในสังคม กระทบต่องานหรือการด าเนินชีวิต (criteria D) และ ภาวะเศร้าโศกดูมากเกินกว่า
ท่ีควรจะเป็นหรือ ไม่เข้ากับ วัฒนธรรม ศาสนา หรือบรรทัดฐานท่ีเหมาะสมตามอายุ (criteria E) 
9 Kissane DW, Zaider TI. Bereavement. In: Nathan Cherny MF, Stein Kaasa, Russell K. Portenoy, and David C. 
Currow,editor. Oxford Textbook of Palliative Medicine 5ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 2014. p. 1110-22. 
10 Twycross R. Bereavement. In: Robert T, editor. Introducing palliative care. 4 ed. Oxford: Radcliffe Medical Press; 
2003. p. 45-52 
11 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5. Arlington, VA: 
American Psychiatric Association; 2013 
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โดยภายหลังสมองได้รับอันตรายร้ายแรง ระยะแรกไม่ตื่นไม่ลืมตาไม่ว่ากระตุ้นเพียงไร เรียก
ภาวะนี้ว่าโคม่า (coma) เมื่อระยะเวลาผ่านไป ซึ่งอาจต้องรอนานถึง 28 วัน จึงสรุปได้ถึงสถานะและพยากรณ์
โรค ได้แก่ 1) ภาวะตื่นแต่ไม่รับรู้ (Unresponsive wakefulness หรือ vegetative state) หรือ 2) ภาวะมีสติ
เล็กน้อย (Minimal Conscious State, MCS) ซึ่งสองภาวะนี้ผู้ป่วยตื่น แต่ต่างท่ีระดับการรับรู้สิ่งแวดล้อม โดย 
MCS ยังสามารถท าตามค าสั่งง่ายๆ ได้บ้าง หรือ 3) การกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่น้อย (Severe 
disability) หลังจากนี้ผู้ป่วยยังมีการฟื้นตัวได้อยู่ 

หลักฐานการแพทย์ปัจจุบัน จะเรียกภาวะผักถาวร (Permanent Vegetative State) เมื่อ
ภาวะที่บุคคลตื่นแต่ไม่รับรู้ต่อสิ่งรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานกว่า 3 เดือน กรณีสมองได้รับอันตราย
แบบไม่ใช่จากการบาดเจ็บ (non-traumatic brain injury) หรือนานกว่า 12 เดือน หลังจากที่สมองได้รับ
บาดเจ็บ (traumatic brain injury) ซึ่งมีโอกาสฟ้ืนตัวได้ยากอย่างยิ่ง12 การก าหนดนิยามเหล่านี้เพ่ือให้แพทย์
ไม่ด่วนสรุปผู้ป่วยโคม่าว่ามีพยากรณ์โรคเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตและหยุดการรักษาพยุงชีพเร็วเกินไป 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                           

12 Giacino JT, Katz DI, Schiff ND, Whyte J, Ashman EJ, Ashwal S, et al. Practice guideline update recommendations 
summary: Disorders of consciousness: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation 
Subcommittee of the American Academy of Neurology; the American Congress of Rehabilitation Medicine; and the 
National Institute on Disability, Independent Living, and Rehabilitation Research. Neurology. 2018 Aug 
8;10.1212/WNL.0000000000005926. 
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ส่วนที่ 2 ผู้เกี่ยวข้องในการดูแล (Care Persons) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจแทน (Surrogate Decision Maker) 
บุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากผู้ปุวยให้ท าหน้าที่ตัดสินใจเลือกการรักษาที่เป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ปุวยตั้งแต่ยังมีสติสัมปชัญญะมากที่สุด โดยจะท าหน้าที่เมื่อผู้ปุวยหมดความสามารถในการ
ตัดสินใจเเล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่มีการมอบหมายไว้ญาติจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจแทน 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. หนังสือมอบอ านาจการตัดสินใจทางสุขภาพ (Lasting/Durable Power of Attorney) 
เอกสารทางกฎหมายที่มอบอ านาจให้บุคคลเป็นผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจแทน  (Surrogate 

Decision Maker) เมื่อผู้ปุวยเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตและหมดความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งอาจระบุไว้ใน
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (Advance Directive or Living Will) ตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก็ได้13 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. ครอบครัว (Family) 
ผู้ที่ใกล้ชิดผูกพันกับผู้ป่วย มีความเชื่อมโยงกันทางสายเลือด หรือทางกฎหมาย หรือประเพณี

วัฒนธรรม หรือคู่ชีวิต14 หรือทางอารมณ์15
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
13 Berger JT, DeRenzo EG, Schwartz J. Surrogate Decision Making: Reconciling Ethical Theory and Clinical Practice. 
Ann Intern Med. 2008 Jul 1;149(1):48. 
14 รา่ง พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.......... 
15 Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, et al. Definition of Terms Used in Limitation of 
Treatment and Providing Palliative Care at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission 
Report. Indian J Crit Care Med Peer-Rev Off Publ Indian Soc Crit Care Med. 2018 Apr;22(4):249–62. 
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13. ผู้ดูแล (Caregiver) 
ผู้ให้การดูแลหรือช่วยเหลือด้านต่างๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวย

เรื้อรัง หรือผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต รวมทั้งให้ก าลังใจ หรือสนับสนุนด้านการเงิน 
ส าหรับผู้ดูแลที่ให้การดูแลในทุกด้าน คือ ผู้ดูแลหลัก (Primary Caregiver) ซึ่งมีบทบาท

ส าคัญในการประสานงานและให้การดูแล โดยอาจไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว ผู้ดูแลหลักมักมีความเสี่ยงต่อ
ภาวะเหนื่อยล้าหมดพลัง (burn out)16 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Interdisciplinary Team) 
กลุ่มของผู้ให้การดูแลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย ท างานร่วมกันในหน่วยงานหรือ

ระบบเดียวกันเพ่ือดูแลผู้ปุวยอย่างรอบด้าน มักจะประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์  
นักจิตวิทยา ผู้น าศาสนา อาสาสมัคร และอ่ืนๆ 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. ทีมสหวิทยาการ (Multi-disciplinary Team) 
กลุ่มคนที่ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความช านาญทางวิชาการจากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งแต่ละ

คนท างานอย่างอิสระ คู่ขนานกันไป โดยมีเปูาหมายร่วมกัน17 18 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
16 Standards for providing quality palliative care for all Australia 2005 [Internet]. Canberra: Australian Institute of 
Health and Welfare; 2015 [cited 2018 Nov 16]. Available from: https://palliativecare.org.au/wp-
content/uploads/2015/07/Standards-for-providing-quality-palliative-care-for-all-Australians.pdf 
17 WHO | WHO Definition of Palliative Care [Internet]. [cited 2013 Apr 21]. Available from: 
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
18 การใช้ค า สหสาขาวิชา และพหุสาขาวิชา ตามส านักราชบัณฑิตย์  http://www.royin.go.th/? knowledges=หลักสูตรบูรณาการ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 3 การดูแลและการจดับริการ (Care and Service) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 
การจัดบริการสาธารณสุข และบริการสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้

ที่ประสบภาวะยากล าบาก อันเนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ 
ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน  โดยมีรูปแบบทั้ง ที่เป็นทางการ 
(ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขและสังคม ) และไม่เป็นทางการ(ดูแลโดย ครอบครัว อาสาสมัคร เพ่ือน 
เพ่ือนบ้าน) ซึ่งบริการทดแทนดังกล่าวมักเป็นบริการสังคม เพ่ือมุ่งเน้นในด้านการฟ้ืนฟู บ าบัด รวมถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้อย่าง สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด าเนิน
ชีวิตให้เป็นอิสระเท่าที่ จะเป็นไปได ้โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์19

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17. การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
การดูแลผู้ที่มีภาวะจ ากัดการมีชีวิต (Life Limiting Conditions) หรือภาวะคุกคามต่อชีวิต 

(Life Threatening Conditions) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเติมเต็มคุณภาพชีวิตและบ าบัดความทุกข์ทางกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วย โดยครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้นั้นด้วย20 ทั้งนี้ 
อาจจัดบริการทั้งในและนอกสถานบริการตามความต้องการของผู้นั้น 

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) มี 3 ระดับ ได้แก่ 1) การดูแลแบบ
ประคับประคองระดับพ้ืนฐาน (Palliative Care Approach) เป็นการผสมผสานการดูแลแบบประคับประคอง
กับการดูแลสุขภาพทั่วไป ซึ่งควรเป็นทักษะพ้ืนฐานของบุคลากรสุขภาพทุกระดับ 2) การดูแลแบบ
ประคับประคองทั่วไป (General Palliative Care) เป็นการดูแลโดยบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ
บุคลากรสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะการดูแลแบบระยะท้ายของชีวิต
เป็นอย่างดี แม้ไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญหลัก 3) การดูแลแบบประคับประคองระดับเชี่ยวชาญ (Specialist 
Palliative Care) เป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ สลับซับซ้อนและยากต่อการจัดการ ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของผู้ดูแลซึ่งผ่านการอบรมเฉพาะทาง21 
 

                                                           
19 https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/Download/20151202/คู่มือ%20LTC%20.pdf หน้า 1 
20 WHO | WHO Definition of Palliative Care [Internet]. WHO. [cited 2012 Dec 30]. Available from: 
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
21 Core competencies in palliative care: An EAPC white paper on palliative care education - Part .1. EUROPEAN 
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, 2013; 20(2). 
file:///C:/Users/patam/Downloads/EJPC20_2_EAPC_White_PaperEducationcorecompetences2013.PDF 
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การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) หมายรวมถึง การดูแลตั้งแต่แรกวินิจฉัยว่า
เป็นโรคร้าย ซึ่งผู้ป่วยยังอาจอยู่ได้นานหลายเดือน หรือหลายปีก่อนจะเสียชีวิต ซึ่งไม่ใช่เพียงการดูแลในช่วงที่
ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต ซึ่งควรใช้ “การดูแลระยะสุดท้าย”(end of life care)” 

องค์การอนามัยโลก ระบุหลักการส าคัญของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
ไว้ดังนี้ เป็นการบรรเทาความปวดและอาการทุกข์ทรมานอ่ืนๆ ; เห็นคุณค่าการมีชีวิตและมองกระบวนการ
เสียชีวิตเป็นธรรมชาติ; ไม่เจตนาเร่งหรือยื้อการตาย; ผสมผสานการดูแลทางจิตใจและจิตวิญญาณในการดูแล
ผู้ปวย; สนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีชีวิตอย่างมีคุณค่าจนเสียชีวิต; สนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยในการ
ปรับตัวปรับใจในความเจ็บป่วยของผู้ป่วย; ให้การดูแลเป็นทีมในการประเมินความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวรวมไปถึงการให้ค าปรึกษาประสบการณ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก; สนับสนุนเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต ซึ่ง
อาจส่งผลดีต่อการด าเนินโรค; ให้การดูแลตั้งแต่ช่วงแรกของความเจ็บป่วยผสานเข้ากับการดูแลจ าเพาะที่มี
เป้าหมายเพื่อยืดชีวิต เช่น เคมีบ าบัด รังสีบ าบัด ซึ่งรวมถึงการส่งตรวจเพื่อให้เข้าใจและจัดการอาการให้ดีขึ้น 

ค าว่าการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) มีการทับซ้อนกับการดูแลแบบ 
Supportive Care ซึ่งหากแปลเป็นไทยตรงตัวว่า “ประคับประคอง” จะเกิดความสับสน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 
ค าว่า Supportive Care เหมาะสมที่จะใช้กับผู้ป่วยที่ยังได้รับการรักษาตัวโรคเป็นหลัก เป้าหมาย คือ เพ่ิม
คุณภาพชีวิตโดยการป้องกันหรือจัดการอาการของโรค ผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการรักษาโรค และผลกระทบด้าน
จิตใจสังคม และจิตวิญญาณ ที่เกี่ยวข้องกับโรคและการรักษา22 ขณะที่การดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) มุ่งเน้นผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงโรคลุกลาม และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต (end of 
life) จึงอาจเรียก Supportive Care ว่าการดูแลบรรเทา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

18. การดูแลระยะสุดท้าย (End-of-Life Care) 
การดูแลผู้ป่วยในช่วงใกล้เสียชีวิต โดยคาดการเวลาที่เหลือเป็นหลักชั่วโมงหรือวัน โดยมี

เป้าหมาย คือ การให้ผู้ป่วยตายดี 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End-of-Life Care) เป็นค าเดียวกับ “การดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย” 

ต่างจากค าว่า  “การดูแลแบบประคับประคอง”(Palliative Care) ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลตั้งแต่แรกวินิจฉัยว่า
เป็นโรคร้าย โดยมีเป้าหมายคือ การท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี    ซึ่งผู้ป่วยอาจยังอยู่ได้นานหลายเดือน หรือ
หลายปีก่อนที่จะตายในที่สุด ซึ่งการดุแลระยะท้ายของชีวิตยังหมายรวมถึงการดูแลช่วงใกล้ตายด้วย 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
22 EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, 2009; 16(6)  
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19. การดูแลแบบประคับประคองในเด็ก (Pediatric Palliative Care) 
การดูแลเด็กป่วยที่มีภาวะจ ากัดการมีชีวิต (Life Limiting Conditions) หรือภาวะคุกคามต่อ

ชีวิต (Life Threatening Conditions) ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  และจิตวิญญาณ รวมถึงการประคับประคอง
ครอบครัวด้วย โดยเริ่มตั้งแต่แรกวินิจฉัยและต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่ค านึงถึงว่าผู้ป่วยเด็กจะได้รับการรักษา
ตัวโรคหรือไม่23 

การดูแลแบบประคับประคองในเด็ก (Pediatric  palliative care) เน้นในส่วนที่ “ไม่ค านึงถึง
ว่าผู้ป่วยเด็กจะได้รับการรักษาตัวโรคหรือไม่”  ทั้งนี้อาจจัดการรักษาระดับตติยภูมิ ในชุมชน หรือแม้แต่ในบ้าน
ของเด็ก 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. การดูแลแบบองค์รวม (Holistic care) 
การดูแลแบบครอบคลุมเบ็ดเสร็จ เพ่ือตอบสนองความต้องการในระยะท้ายของชีวิต ทุกมิติ

ทางสุขภาพ24 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care) 
การดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในระบบบริการ

สุขภาพกระแสหลัก เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของดูแลที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องมีการสื่อสารระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแล (Care Persons) โดยมีการบูรณาการ การประสานงาน และการร่วมใช้ข้อมูลทุกด้าน25 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
23 WHO | WHO Definition of Palliative Care [Internet]. WHO. [cited 2012 Dec 30]. Available from: 
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
24 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
25 Palliative Care Australia. Palliative care: glossary of terms. Canberra: Palliative Care Australia, 2012. National 
Consensus Statement: essential elements for safe and high-quality end-of-life care  BMJ 2003;327:1219–21 
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22. สถานดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย (Hospice) 
สถานที่จัดไว้เฉพาะส าหรับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเบ็ดเสร็จ โดยการดูแลอาจเป็น

ลักษณะผู้ปุวยใน ผู้ปุวยชั่วคราวเพ่ือให้ผู้ดูแลได้มีเวลาพัก (Respite Care) รองรับการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย
ทั้งการดูแลช่วงกลางวัน และการดูแลที่บ้าน26 การจัดระบบบริการในสถานที่ดังกล่าว เรียกว่า ระบบบริการเพ่ือ
การดูแลระยะสุดท้าย (Hospice Care)27 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

23. ศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care Center) 
หน่วยงานที่ให้บริการการแบบประคับประคองในผู้ปุวยระยะท้ายของชีวิตระดับเชี่ยวชาญ ซ่ึง

มีความสามารถในการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง28 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

24. การวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) 
กระบวนการที่สนับสนุนการวางแผนดูแลสุขภาพที่ท าไว้ก่อนที่ผู้เข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตจะ

หมดความสามารถในการตัดสินใจหรือเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต อาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้ปุวย
สามารถท าด้วยตนเอง หรือปรึกษาสมาชิกครอบครัว หรือปรึกษาบุคลากรสุขภาพ 
ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                           
26 สถานท่ีท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย  อาทิ  สถานพยาบาลระยะสุดท้าย สถานพยาบาลกึ่งบ้าน สถานบริบาล สถานดูแลผู้ปุวยระยะท้าย 
โดยส่วนใหญ่มักเป็นการดูแลในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของชีวิต หากใช้ค าว่า “สถานพยาบาล” จะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล ซ่ึงควรมีการจัดท ามาตรฐานจ าเพาะกับ สถานบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย( Hospice) 
27 รายงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   รศ.นพ .จิรุตม ์ศรีรัตนบัลล์ , 2561 
28 หน่วยบริการดแูลระยะท้ายมีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น ศูนย์การุณรักษ์ ศูนย์บริรักษ ์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ ชีวารักษ์ อุ่นรักษ ์ชีวาภิ
บาล ชีวันตาภิบาล หออภิบาลคุณภาพชีวิต ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล ฯลฯ 



หน้า 16 จาก 25 
 

ร่างนิยามปฏิบัติการฯ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

25. หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (Advance Directive or Living Will) 
เอกสารทางกฎหมายหรือวิธีการอ่ืนที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมาย  ของบุคคลที่แสดง

เจตจ านงไว้ล่วงหน้า ที่จะปฎิเสธหรือรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของ
ชีวิตหรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปุวย โดยให้มีผลเมื่อผู้ท าหนังสืออยู่ในภาวะที่ไม่อาจจะแสดงเจตนา
ด้วยตนเองได้ โดยวิธีสื่อสารตามปกติและเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้ สามารถด าเนินการตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

26. การเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์ (Opioid Accessibility) 
การเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์เพ่ือจัดการอาการของผู้ปุวย  จะเกิดขึ้นได้เมื่อระบบบริการ

สาธารณสุขเอ้ือให้มีการบริหารยากลุ่มนี้ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ รวมถึงมีการบริหารจัดการยาที่บ้าน 
หรือ สถานดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย (Hospice)29 30 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

27. การเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Accessibility to Palliative Care) 
การเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง ที่ปราศจากอุปสรรคใดๆ ต่อผู้ปุวยและครอบครัว31 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
                                                           
29 สถานบริการสุขภาพต้องมีการจัดซ้ือจัดหา (procurement) เก็บรักษา (storage) กระจายยา (distribution)  และสั่งจ่าย 
(dispensing) กลุ่มยาระงับปวดให้พอเพียงแก่การใช้ของผู้ปุวย 
30 http://www.painpolicy.wisc.edu/glossary/opioid-accessibility 
31 อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ และสถานะทางสังคม และรวมถึงระบบท่ี
มีทรัพยากรในการบริบาลอย่างพอเพียงและให้การดูแลในระดับท่ียอมรับได้ 
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28. คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
การให้ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามความชอบ ความเชื่อ และความศรัทธาของบุคคลใน

ทุกๆ มิติของชีวิต รวมถึง สุขภาวะ สังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทุกด้าน ซึ่งการให้ความหมายและ
คุณค่านี้สามารถแปรเปลี่ยนไปตามบริบท32 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

29. การดูแลที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered Care) 
การดูแลผู้ปุวยที่ยึดถือมุมมองจากประสบการณ์ของผู้ปุวยเป็นหลัก โดยการท าความเข้าใจ

ชีวิตในภาพรวมของผู้ปุวย ครอบครัว และผู้ดูแล ผู้ปุวยยังคงรักษาสิทธิ์ที่จะแสดงความประสงค์ในทุกๆ ด้าน 
ได้รับความเคารพในการตัดสินใจและน าไปสู่ออกแบบการดูแลในทุกมิติ 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

30. การตายดี (Good Death) 
การเสียชีวิตตามธรรมชาติ เกิดจากการถดถอย เสื่อมสภาพของร่างกาย อวัยวะ หรือระบบ

การท างานของร่างกาย การเสียชีวิตจะปลอดจากความทุกข์ทรมานทั้งของผู้ปุวย ญาติ และผู้ให้การดูแล โดย
ผู้ปุวยได้รับรู้ว่าความต้องการของเขาได้รับความใส่ใจดูแล เติมเต็ม ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ภาวะก าลังจะเสียชีวิต 
(Active Dying)33 34 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
32 Palliative Care Australia. Palliative care: glossary of terms. Canberra: Palliative Care Australia, 2012. National 
Consensus Statement: essential elements for safe and high-quality end-of-life care 
33 The Economist Intelligence Unit. 2015 Quality of Death Index. c2016. [Last accessed on 2018 Oct 06]. Available 
from: 
http://www.perspectives.eiu.com/sites/default/files/images/2015%20Quality%20of%20Death%20In9dex%20Countr
y%20Profiles_Oct%206%20FINAL.pdf . 
34 วรพงษ์ เวชมาลีนนท์ (2558) ,ปทานุกรมความตาย : รวมค าและความหมายเพื่อชีวิตท่ีดีและตายอย่างสงบ, โครงการสื่อสารสร้าง
ความตระหนัก วิถีสู่การตายอย่างสงบ  เครือข่ายพุทธิกา , สมาคมบริบาลผุ้ปุวยระยะท้าย และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) 
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31. จิตวิญญาณ (Spirituality) 
การให้ความหมายของความเป็นมนุษย์ ซึ่งแต่ละปัจเจกบุคคลแสวงหาความหมาย ก าหนด

ทิศทาง การยอมรับและเข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิต อันเป็นกระบวนการอันเป็นพลวัตเกิดขึ้นภายในบุคคล ซึ่ง
แปรเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลนั้นกับ ตัวตน ครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชน 
สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งยึดเหนี่ยวของชีวิต35 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Puchalski CM, Vitillo R, Hull SK, Reller N. Improving the spiritual dimension of whole person care: reaching 
national and international consensus. J Palliat Med. 2014 Jun;17(6):642–56. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที ่4 จริยธรรมและกฎหมายการแพทย์ (Ethics and Medico-legal) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. การรักษาพยุงชีพ (Life Sustaining Treatment) 
การรักษาทางการแพทย์ เพ่ือใช้ประคับประคองหรือทดแทนการท างานของอวัยวะส าคัญต่อ

การมีชีวิต ได้แก่ การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ(CPR) การใส่ท่อช่วยหายใจ การใช้เครื่องช่วยหายใจ การให้ยา
กระตุ้นหัวใจและความดันโลหิต การให้สารอาหาร/สารน้ าทางหลอดเลือดด า การล้างไต การให้เลือด การให้
ยาปฏิชีวนะ และอ่ืนๆ36 37 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

33. การรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Useless Treatment) 
เป็นการรักษาพยาบาลที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปุวยและญาติในมิติต่างๆ หากเป็นการ

รักษาทางการแพทย์ที่มีเจตนาให้หายขาด แต่มีโอกาสเกิดโทษมากกว่าโอกาสที่จะเกิดประโยชน์ ถือเป็นการ
รักษาที่ไม่น่าเกิดประโยชน์ (Potentially Inappropriate Treatment) แต่หากเป็นการรักษาท่ีชี้ชัดว่าไม่มีทาง
จะรักษาให้ผู้ปุวยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือได้ผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่ต้องการ38 39 ถือเป็นการรักษาที่ไร้
ประโยชน์ (Futile Treatment) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
36 ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน [Internet]. [cited 2018 Nov 10]. Available from: 
http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php 
37 Sprung CL, Truog RD, Curtis JR, Joynt GM, Baras M, Michalsen A, et al. Seeking Worldwide Professional Consensus 
on the Principles of End-of-Life Care for the Critically Ill. The Consensus for Worldwide End-of-Life Practice for 
Patients in Intensive Care Units (WELPICUS) Study. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Oct 15;190(8):855–66. 
38 2015, five critical care societies, the American Thoracic Society (ATS), the Association of Critical-Care Nurses 
(AACN), the American College of Chest Physicians (ACCP), the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), 
and the Society of Critical Care Medicine (SCCM) 
39 Bosslet GT, Pope TM, Rubenfeld GD, Lo B, Truog RD, Rushton CH, et al. An Official ATS/AACN/ACCP/ESICM/SCCM 
Policy Statement: Responding to Requests for Potentially Inappropriate Treatments in Intensive Care Units. Am J 
Respir Crit Care Med. 2015 Jun;191(11):1318–30. 
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34. การเสียชีวิตตามธรรมชาติ (Allow Natural Death, AND) 
การตัดสินใจงดการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ในผู้ปุวยระยะท้ายที่อยู่ในภาวะก าลังจะเสียชีวิต 

(Actively Dying) เพ่ือเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ปุวยหรือผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจแทนตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า 
ทั้งนี ้เพ่ือให้เสียชีวิตอย่างสงบตามธรรมชาติมากที่สุด40 41 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

35. การยับยั้ง/การถอดถอนการรักษาพยุงชีพ (Withholding/Withdrawing Life Sustaining 
Treatment) 

การตัดสินใจไม่เริ่มใช้ ไม่เพ่ิมระดับการรักษาพยุงชีพ หยุดหรือถอดถอนการรักษาพยุงชีพ
ส าหรับผู้ปุวยระยะสุดท้าย เมื่อพิจารณาแล้วว่าการรักษาหรือใช้เครื่องพยุงชีพนั้นท าให้โอกาสรอดชีวิตน้อยมาก
โดยผู้ปุวย ญาติ หรือผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจแทนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีนี้เองภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน42 
43 ทั้งนี ้การยับยั้ง/การถอดถอนการรักษาพยุงชีพ มิใช่เป็นการท าการุณยฆาต (Euthanasia) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                           
40 มีนัยยะเดียวกับค าว่า การงดนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ Do not attempt cardiopulmonary resuscitation (DNR or DNAR) ซ่ึง
เป็นค านิยมใช้กว้างขวางทางการแพทย์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม AND เป็นศัพท์เชิงบวก สื่อถึงความตั้งใจและความหวังว่า การตายจะ
เป็นอย่างสงบ และตามธรรมชาติมากท่ีสุด และมีข้อมูลจากการวิจัยว่า AND เป็นท่ียอมรับของผู้ปุวยและบุคลากรการแพทย์มากกว่า 
DNR (5) การตัดสินใจนี ้ควรเป็นส่วนหน่ึงของแผนการดูแลล่วงหน้า 
41 Fan S-Y, Wang Y-W, Lin I-M. Allow natural death versus do-not-resuscitate: titles, information contents, 
outcomes, and the considerations related to do-not-resuscitate decision. BMC Palliat Care [Internet]. 2018 Dec 
[cited 2018 Nov 10];17(1). Available from: https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12904-018-
0367-4 
42 ฉันทมติของบุคลากรการแพทย์นานาชาติ เห็นว่าการยับยั้ง และถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ในบริบทผู้ปุวยระยะท้าย เป็นเรื่องเดียวกัน 
และยอมรับได้ตามหลักจริยธรรม (ethically acceptable) โดยสามารถอ้างอิงหลักการผลลัพท์สองทาง (The Doctrine of Double 
Effect) 
43 Sprung CL, Truog RD, Curtis JR, Joynt GM, Baras M, Michalsen A, et al. Seeking Worldwide Professional Consensus 
on the Principles of End-of-Life Care for the Critically Ill. The Consensus for Worldwide End-of-Life Practice for 
Patients in Intensive Care Units (WELPICUS) Study. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Oct 15;190(8):855–66. 



หน้า 21 จาก 25 
 

ร่างนิยามปฏิบัติการฯ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

36. การุณยฆาต (Euthanasia) 
การกระท าเพ่ือยุติชีวิตของผู้ปุวยระยะท้ายของชีวิตโดยเจตนา ซึ่งมีเปูาหมายเพ่ือบรรเทา 

หรือหลีกเลี่ยงความทรมานของผู้ปุวย44 45 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

37. การฆ่าตัวตายโดยความช่วยเหลือจากแพทย์ (Physician-assisted Suicide) 
การที่บุคลากรทางการแพทย์อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปุวยระยะสุดท้าย เพ่ือให้เสียชีวิตตาม

ค าร้องขอของผู้ปุวยเอง46 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                           
44 การกระท าโดยมีเจตนาให้เสียชีวิต ท่ีเรียกว่า การุณยฆาต  (Active Euthanasia)   ต่างจากการถอดถอนการรักษาพยุงชีพ  ซ่ึงเป็นไป
เพื่อลดความทรมานจากการรักษา ไม่ได้มีเจตนาให้เสียชีวิต ดังน้ันการอนุญาตให้เสียชีวิตตามธรรมชาติ (AND or DNR) รวมถึง การ
ยับยั้งการรักษาพยุงชีพ (Withholding) และการถอดถอนการรักษาพยุงชีพ (Withdrawing) จึงไม่จัดเป็นการุณยฆาต เน่ืองจากสมาคม
วิชาชีพทางการแพทย์นานาชาติ ไม่ยอมรับ Euthanasia แต่ยอมรับ AND บางสถาบัน เช่น สมาคมแพทย์อเมริกัน (AMA) ระบุ
ความหมายของค าน้ีให้แคบลงเพื่อลดความสับสนว่า  การุณยฆาต  หมายถึงเฉพาะการบริหารยาท่ีสังหารชีวิตโดยแพทย์หรือบุคคลใดท า
ให้กับผู้ปุวย เพื่อลดความทรมานท่ีไม่อาจทนได้หรือไม่อาจรักษาหายได้ การุณยฆาตเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายไทย และมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
45 Euthanasia | American Medical Association [Internet]. [cited 2018 Nov 10]. Available from: https://www.ama-
assn.org/delivering-care/euthanasia 
46 กระบวนการจบชีวิตท่ีแพทย์ให้อ านวยความสะดวก เช่น การจัดยานอนหลับปริมาณมากไว้ข้างเตียงเพื่อให้ผู้ปุวยหยิบกินเอง เป็นต้น 
องค์กรทางการแพทย์ส่วนมาก เช่น AMA ไม่ยอมรับการฆ๋าตัวตายโดยความช่วยเหลือจากแพทย์ (Physician-assisted suicide) 
เช่นเดียวกับการุณยฆาต (Active Euthanasia) เน่ืองจากขัดกับบทบาทแพทย์ในฐานะผู้บ าบัดเยียวยา (healer) เพราะยากแก่การ
ควบคุม และท าให้เกิดภาพลักษ์ท่ีไม่ดีทางสังคม ซ่ึงการฆ่าตัวตายโดยความช่วยเหลือจากแพทย์เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายไทย และ
มิใช่ส่วนหน่ึงของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
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38. การลดระดับความรู้สึกเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Sedation) 
การบ าบัดโดยการให้ยาลดระดับความรู้สึกตัว หรือท าให้ไม่รู้สึกตัว แก่ผู้ปุวยระยะท้ายของ

ชีวิตที่มีอาการรบกวนอย่างรุนแรงและจัดการด้วยวิธีการอ่ืนไม่ส าเร็จ47 48 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

39. หลักการของผลลัพธ์สองด้าน (The Doctrine of Double Effect) 
เป็นหลักการที่เกี่ยวกับการกระท าหนึ่งซึ่งมีผลลัพธ์สองด้าน โดยเป็นหลักการทางจริยธรรม ที่

บุคคลอาจกระท าการซึ่งคาดหมายว่าจะเกิดทั้งผลดีและผลร้ายได้ 
การกระท านั้นเป็นการกระท าที่มีเจตนาดี แม้จะตามมาด้วยผลลัพท์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ตาม 

แต่ก็สามารถกระท าได ้โดยถือว่าถูกต้องตามศีลธรรมเมื่อมีองค์ประกอบครบ 4 ประการดังนี้ 1) การกระท านั้น
เป็นสิ่งที่ดีในตัวเองหรือเป็นกลาง 2) การกระท านั้นเป็นไปด้วยเจตนาให้เกิดผลดี ไม่มีเจตนาให้เกิดผลร้าย 3) 
ผลดีไม่ได้เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากผลร้าย 4) ผลดีมีน้ าหนักมากกว่าผลร้ายที่อาจเกิดข้ึน49 50 51 52 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
47 เนื่องจากการลดระดับความรู้สึกเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Sedation) ในระยะท้ายของชีวิต เป็นหัตถการที่มีประเด็นทาง
จริยธรรม (Ethical concern) เมื่อลดระดับความรู้สึกตัวผู้ปุวย ถึงจุดที่ผู้ปุวยไม่สามารถแสดงความต้องการ ไม่สามารถกินดื่มได้ จึงอาจถูกมองว่า
เป็นเร่งให้เสียชีวิตเร็วขึ้น ดังนั้นการลดระดับความรู้สึกเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Sedation) ในระยะท้ายของชีวิต ต้องมีเกณฑ์
ข้อบ่งชี้ทางคลินิกที่ชัดเจน เช่น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า ไม่มีหนทางอื่นบรรเทาอาการผู้ปุวยแล้ว การวางเปูาหมายคือการลดอาการ มิใช่การ
เสียชีวิต และการหยุดอาหารและน้ าถือเป็นทางเลือก แต่ไม่ได้เป็น ‘ข้อบังคับ’ ในการลดระดับความรู้สึกในระยะท้ายของชีวิต 
48 Cherny NI, on behalf of the ESMO Guidelines Working Group. ESMO Clinical Practice Guidelines for the management of 
refractory symptoms at the end of life and the use of palliative sedation. Ann Oncol. 2014 Sep 1;25(suppl 3):iii143–52. 
49 หลักการของผลลัพธ์สองด้าน (The Doctrine of Double Effect) เป็นหลักการจริยธรรมที่มีพื้นฐานมาจากหลักศาสนาคาธอลิก ที่เกี่ยวข้องกับ
การท าแท้ง หลักการนี้ยอมรับการน าทารกออกจากครรภ์มารดาเพื่อรักษาชีวิตมารดา แต่ไม่ยอมรับหัตถการเจาะศีรษะท าลายเด็ก (craniotomy) 
เนื่องจากการกระท าแรก การเสียชีวิตของเด็กไม่ได้เป็นผลลัพท์โดยตรงจากหัตถการ ดังนั้นหัตถการจึงท าไปเพื่อเจตนารักษาชีวิตแม่มิใช่ท าลายชีวิต
เด็ก ในการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย การลดระดับความรู้สึกในระยะท้ายของชีวิต (Palliative Sedation) หรือการการยับยั้งเครื่องพยุงชีพ/การถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพ (Withholding/Withdrawal of Life Sustaining Treatment) ด้วยเจตนาให้เพื่อลดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน จึงเป็นสิ่งที่ถูก
จริยธรรม แม้จะได้ผลลัพท์ที่ไม่เจตนา เพราะอาจท าให้เกิดการเสียชีวิตเร็วขึ้น  
50 พรเลิศ ฉัตรแก้ว ใน การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย เล่ม 1 ส านักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2551 
51 David Solomon, "Double Effect," The Encyclopedia of Ethics) Lawrence C. Becker, editor  
http://sites.saintmarys.edu/~incandel/doubleeffect.html 
52 Doctrine of Double Effect (Stanford Encyclopedia of Philosophy) [Internet]. [cited 2018 Nov 10]. Available from: 
https://plato.stanford.edu/entries/double-effect/ 

http://sites.saintmarys.edu/~incandel/doubleeffect.html
https://plato.stanford.edu/entries/double-effect/
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40. หลักการตัดสินใจโดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย (Best Interests) 
หลักการตัดสินใจของแพทย์และเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ ในการเลือกแนวทางรักษา ส าหรับ

ผู้ปุวย โดยชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของการรักษา แต่ละอย่างและเลือกการรักษาที่จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดแก่ผู้ปุวย การตัดสินใจนี้ไม่อาศัยค่านิยม แต่อาศัยเกณฑ์มาตรฐาน
ทางการแพทย์และทางสังคม ขณะเดียวกัน ผู้ปุวยก็มีความสามารถในการน าข้อมูลและทางเลือกการรักษามา
ตัดสินใจวิธีการรักษาด้วยตนเอง ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน (Health Care Decision Making 
Capacity)53  

นอกจากนี้ กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ จะเป็นการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างทีมรักษากับผู้ปุวยและครอบครัวหรือตัวแทนผู้ปุวย (Shared Decision-making) ทั้งนี้ การตัดสินใจ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์54 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Donnelly M. BEST INTERESTS, PATIENT PARTICIPATION AND THE MENTAL CAPACITY ACT 2005. Med Law Rev. 
2008 Dec 15;17(1):1–29. 
54 Coulter A, Edwards A, Elwyn G, Thomson R. Implementing shared decision making in the UK. Z Für Evidenz 
Fortbild Qual Im Gesundheitswesen. 2011 Jan;105(4):300–4. 
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