
 

  Care Personal     

5.1 Surrogate 
decision maker 
ผู้ท ำหน้ำที่
ตัดสินใจแทน 
(1) 

is a person or persons other than the healthcare providers who is/are 
accepted as the representatives of the patient’s best interests, who will 
make decisions on behalf of the patient when the patient loses decision-
making capacity. It has to be a designated person by the patient, who 
may or may not be a family member. In absence of such designation, the 
next of kin of the patient will be considered as surrogates  

บุคคลที่ได้รับกำรมอบหมำยให้ท ำหน้ำท่ีตัดสินใจเลือกกำรรักษำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้ป่วยท่ีหมดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ  โดยไม่ใช่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีจำกกำรดูแลรักษำ. ต้องเป็นผู้ที่ไดร้ับกำรมอบหมำยโดยผู้ปว่ย โดยเป็นสมำชิก
ครอบครัวหรือไม่กไ็ด้ ในกรณีไม่มกีำรมอบหมำย ญำตสิำยตรง จะได้รับพิจำรณำ 
 

5.2 Lasting/durable 
power of 
attorney 
หนังสือมอบ

อ ำนำจกำร

ตัดสินใจ

ทำงสุขภำพ 

A legal document which identify a designated person (surrogate decision 
maker) to make decision on behalf of the patient when the patient 
approaches end of life or no longer has capacity to make decision. Such 
designation may be a part of the patient’s living will.  

เอกสำรทำงกฎหมำยที่มอบหมำยให้บุคคลใดมีอ ำนำจกำรตัดสินใจแทนผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยเข้ำสู่
ระยะท้ำยและไมส่ำมำรถตดัสินใจด้วยตนเองได้ ซึ่งอำจระบไุว้ใน หนังสือแสดงเจตนา
ล่วงหน้า 

  Reference : 
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.  

2.  Berger JT, DeRenzo EG, Schwartz J. Surrogate Decision Making: Reconciling Ethical Theory and Clinical Practice. Ann Intern Med. 2008 Jul 1;149(1):48.  

6.1 Family 
ครอบครัว 

Persons who are closest to the patient in knowledge, care and affection 
who are connected through their common biological, legal, cultural, and 
emotional history. 

ผู้อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย รู้จัก และรักผู้ปว่ย และมีควำมเช่ือมโยง กับผู้ป่วยทำงสำยเลือด และ/หรือ 
กฎหมำย ประเพณีวัฒนธรรม ควำมสัมพันธ์ในอดีต 
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6.2 Caregiver 
ผู้ดูแล 

A person who provides support and assistance, formal or informal, with 
various activities to persons with disabilities or long-term conditions, or 
persons who are elderly. This person may provide emotional or financial 
support, as well as hands-on help with different tasks.  

ผู้ที่ให้กำรดูแลผู้ป่วยหรือช่วยเหลอืทำงตรงหรือทำงอ้อม แก่ผู้ป่วยทีสู่งอำย ุผู้พิกำร หรือป่วย
เรื้อรัง รวมทั้งผู้ที่ให้ก ำลังใจ หรือสนับสนุนด้ำนกำรเงิน 
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6.3 Primary 

caregiver 
ผู้ดูแลหลัก 

A caregiver(s) who provide the primary support role for the patient at all 
levels of need, take the key role in the co-ordination and delivery of care 
and support to the patient.  The primary caregiver is usually at risk for 
burn-out. 

ผู้ดูแลที่ให้กำรดูแลทุกระดับของควำมต้องกำรของผู้ป่วย  บทบำทหลักเป็นผู้ประสำนและให้
กำรดูแล อำจไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียว ผู้ดูแลหลักมักมีควำมเสี่ยงต่อภำวะเหนื่อยล้ำ  
(burnout) 
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7.1 Interdisciplinary 
team 
ทีมสหสำขำวิชำชีพ  

A group of individuals with diverse training and backgrounds who work 
together as an identified unit or system. Membership of the team varies 
as resource permits, but typically included physician, nurse, social 
workers, and other members. 

กลุ่มคนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถหลำกหลำย ร่วมกันท ำงำนในหน่วยงำน สมำชิกของทีม 
ได้แก่ แพทย์ พยำบำล นักสังคมสงเครำะห์ และวิชำชีพอ่ืน รวมถึงอำสำสมัคร  

7.2 Multi-
disciplinary 
team 
ทีมสหวิทยำกำร(3) 

A group of individuals from different disciplines, involved in the same 
task (assessing people, setting goals and making care recommendations) 
and working along side each other, but functioning independently. Each 
member undertakes his or her own tasks without explicit regard to the 
interaction. (4) 

กลุ่มคนที่ประกอบด้วย ผู้ทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถหลำกหลำย  สำมำรถท ำงำนเดียวกัน แต่
ละคนท ำงำนอย่ำงอิสระ คู่ขนำนกนัไป; ไมจ่ ำเป็นต้องตดัสินใจร่วมกนั; ปรึกษำ หรือ ให้
ควำมเห็นร่วมกัน 
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