
1 
 

การส่ือสารเพ่ือการพยาบาลประคับประคอง 

(Communication for palliative care nursing) 

สุรีย์ ธรรมิกบวร Ph.D* 

บทคัดย่อ : บทความทบทวนความรู้น้ี มีเป้าหมายน าเสนอแนวทางการส่ือสารเพื่อการพยาบาลประคบัประคอง 

การส่ือสารมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการดูแลใหเ้กิดคุณภาพชีวติท่ีดีในผูป่้วยระยะสุดทา้ย สมรรถนะการ

ส่ือสารเป็นส่ิงท่ียาก และไม่ใช่เพียงมีเทคนิคท่ีดี แต่ตอ้งมาจากทศันคติ องคค์วามรู้ในการดูแล ปัจจยัและ

แนวทางความส าเร็จการส่ือสารท่ีน าเสนอ ครอบคลุมในองคป์ระกอบการส่ือสาร และเพิ่มเติมประเด็นเฉพาะ

และเป็นความยากส าหรับการส่ือสารคือการส่ือสารท่ีพิจารณาตามระยะปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจระยะต่างๆ 

ของคูเบอร์รอส พร้อมตวัอยา่งประโยคค าพูด และแนวทางการประยกุตใ์ชต่้อไป การพยาบาลเพื่อการพยาบาล

ประคบัประคองมีความส าคญัมาก พยาบาลหรือผูส่ื้อสาร ตอ้งเขา้ใจสภาวะของผูป่้วย การส่ือสารมีความส าคญั

เท่ากนัทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง ความพร้อมของผูรั้บสารตอ้งไดรั้บการประเมินเสมอ พยาบาลควรส่ือสาร

กบัผูป่้วยเสมอแมใ้นช่วงเวลาท่ีผูป่้วยไม่สามารถส่ือสารได ้

ค าส าคัญ: การส่ือสาร การพยาบาลประคับประคอง ปฏิกริิยาทางจิตใจของคูเบอร์รอส 

บทน า 

       การส่ือสารในการพยาบาลประคบัประคองเป็นส่ิงท่ีพยาบาลมีความกงัวลตลอดการดูแล เร่ิมตั้งแต่ควรจะ

ส่ือสารเน้ือหาใด เวลาใด ควรจะตอบอยา่งไร ตอบไปแลว้ผูป่้วยและครอบครัวเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีเพราะส่วนใหญ่

จะกงัวลวา่จะพูดอยา่งไรนัน่เอง ซ่ึงปัญหาน้ีสามารถแกไ้ดจ้ากการฟังอยา่งตั้งใจ ดงังานวจิยัของวราภรณ์ คง

สุวรรณ และคณะ(2556) ระบุวา่อุปสรรคหน่ึงในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยคือทกัษะการส่ือสาร ในผูป่้วยระยะ

สุดทา้ย การส่ือสารท่ีดีท่ีสุดคือการให้โอกาสในการรับฟังผูป่้วยและครอบครัวใหม้ากท่ีสุด ไม่ควรมุ่งใหข้อ้มูล 

ตอบค าถามเพราะส่ิงท่ีผูป่้วยและครอบครัวตอ้งการคือ การส่ือสารใหผู้ดู้แลไดรั้บทราบถึงความกงัวล ความทุกข์

ใจ ความกลวัท่ีมี ดงันั้นพยาบาลผูใ้หก้ารดูแลไม่ตอ้งกงัวลกบัการท่ีไม่รู้จะตอบหรือตั้งค  าถามอยา่งไร จนบางคร้ัง

หลีกเล่ียงการสนทนาเพราะเกรงวา่จะไม่สามารถใหค้  าตอบท่ีดีได ้เช่นผูป่้วยถามวา่ตนจะมีระยะเวลาเหลืออยู่

มากนอ้ยเพียงใด พยาบาลไม่รู้จะตอบอยา่งไรในการบอกความจริงเก่ียวกบัการเจบ็ป่วย ซ่ึงแทจ้ริงแลว้พยาบาล
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เพียงสะทอ้นค าถามเพราะการถามบางคร้ังไม่ไดต้อ้งการค าตอบแต่ตอ้งการมีผูรั้บฟังความทุกข ์ความกงัวลท่ีมีมา

กวา่ค าตอบ  

 * ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 

     การส่ือสารท่ีดีมาจากทศันคติท่ีดี และการมีเน้ือหาการส่ือสารท่ีดี คือเน้ือหาท่ีผูรั้บฟังสารมีความพร้อมในการ

รับฟัง ในบางคร้ังการประเมินผูรั้บสารไม่ครอบคลุม การส่ือสารจึงไปไม่ถึงผูรั้บสาร หรือมีการตีความสารท่ี

ไดรั้บไปในแง่มุมท่ีเป็นลบได ้ส่ิงเหล่าน้ีเกิดไดเ้สมอในการส่ือสารโดยทัว่ไปโดยเฉพาะในผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

ซ่ึงมีความทุกขใ์จ ความกงัวลกบัความเจบ็ป่วย การรับสารจึงมีโอกาสคลาดเคล่ือนได ้เช่นในบางคร้ังผูป่้วยอาจ

ถามถึงช่วงเวลาท่ีเหลือ หากผูส่้งสารตอบตรงๆโดยไม่ประเมินผูรั้บสารก่อน จะยิง่ท  าใหเ้กิดความทุกขเ์พราะแท้

ท่ีจริงแลว้ผูป่้วยอาจตอ้งการแจง้ความตอ้งการเก่ียวกบัภารกิจท่ีอยากจะท าใหส้ าเร็จในเวลาท่ีเหลืออยู ่

       ทศันคติการส่ือสารท่ีควรขยายความเขา้ใจคือ การส่ือสารในผูป่้วยระยะสุดทา้ยนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการให้

ขอ้มูล แต่การส่ือสารคือการเยยีวยา เป็นการเปิดโอกาสในการขา้มผา่นความทุกขท่ี์มี ผูใ้หก้ารดูแลผูป่้วยระยะ

สุดทา้ยจึงควรมองวา่การส่ือสารมีบทบาทส าคญัในการดูแล เพราะการส่ือสารท าหนา้ท่ีเป็นการเยยีวยาท่ีส าคญั 

นอกเหนือจากการส่งขอ้มูลส่งสารเท่านั้น ดงันั้นกระบวนการส่ือสารเพื่อใหเ้ป็นการส่ือสารการเยยีวยาท่ีดีนั้น 

การสร้างบรรยากาศ การมีกระบวนการท่ีดีจึงจะน าไปสู่วตัถุประสงคก์ารเยยีวยาได ้การส่ือสารท่ีดีมาจากการรับ

ฟังท่ีลึกซ้ึง มาจากบรรยากาศการรับฟังท่ีผอ่นคลาย ปลอดภยัท่ีจะพูดจะส่ือสาร ส่ิงเหล่าน้ีทุกคนท่ีผา่นการฝึกฝน

สามารถท าได ้เพราะส่ิงส าคญัท่ีสุดคือการมีจิตใจท่ีพร้อมจะดูแลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ตอ้งการช่วยเหลือ

ดูแลใหผู้ป่้วยมีความสุขสงบในวาระสุดทา้ย ความตั้งใจท่ีจะช่วยจะน ามาซ่ึงการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไม่

จ  ากดัวา่บุคคลนั้นเป็นใคร ดงัประสบการณ์ผูเ้ขียนท่ีพบวา่ หลวงตาพระปพนพชัร์ แห่ง อโรคยาศาล วดัค า

ประมง ท่านไดน้ าใหผู้ป่้วยระยะสุดทา้ยพูดและหวัเราะกบัความตายไดอ้ยา่งเป็นปกติ 

       การส่ือสารไม่ใช่เพียงภาษาพูดแต่ภาษาท่าทางมีความส าคญัในการส่ือสารเช่นเดียวกนั นอกจากน้ี

ความส าคญัของการส่ือสารคือการช่วยใหก้ารส่ือสารของครอบครัวกบัผูป่้วยเป็นการเสริมแรง ดงักรณีการ

ส่ือสารโดยการสัมผสั การกอด เพื่อส่งก าลงัใจ พลงัใจท่ีดีใหผู้ป่้วยดงักรณีของพยาบาล พรวรินทร์ นุตราวงศ ์

(2556) 
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 ท่ีไดดู้แลใหก้ าลงัใจผูป่้วยดว้ยพลงัการกอด หลงัจากท่ีไดพ้บพลงัการกอดในการดูแลคู่ชีวติท่ีป่วย 

       จากพลงัของการส่ือสารท่ีสามารถเยยีวยาได ้จึงควรใหค้วามส าคญัและไม่กงัวลกลวัท่ีจะไม่สามารถส่ือสาร

ได ้เพียงขอใหม้ัน่ใจ ไม่พะวงกบัค าตอบ แต่มุ่งเพื่อท าความเขา้ใจ รับฟัง ค าตอบจะมีให้เอง และค าตอบท่ีเกิดจาก

การฟังจะท าใหต้อบไดต้รงประเด็นสอดคลอ้งในส่ิงท่ีผูป่้วยตอ้งการมากท่ีสุด โดยมีประเด็นท่ีตอ้งพฒันาปัจจยั

ต่างๆใหมี้ความพร้อมในการส่ือสารดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการส่ือสาร 

       ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารในการพยาบาลประคบัประคองจะมีความแตกต่างจากการส่ือสารโดยทัว่ไป ท่ี

ผูใ้หก้ารพยาบาลควรพิจารณาในการพฒันาในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ผู้ส่งสาร 

    1.1  ผูส่้งสารมีทศันคติท่ีดีใหค้วามส าคญักบัภาษาท่าทาง เน่ืองจากผูป่้วยมีความไวในการรับสารมาก และการ

ตีความสารท่ีไดรั้บมีปัจจยัดา้นจิตใจ อารมณ์เป็นปัจจยัส าคญั การเร่ิมตน้จากทศันคติท่ีถูกตอ้งในการดูแล การมี

ความคิด มีมุมมองท่ีถูกตอ้งจะก่อใหเ้กิดการส่ือสารออกมาดว้ยภาษาท่าทาง ภาษาพูด และสายตา ในบางคร้ัง

ภาษาท่าทางมีผลกระทบมากกวา่ภาษาพูด เช่นเพียงการสัมผสัมือ และมองดว้ยสายตาท่ีรับรู้เขา้ใจในความกลวั 

ความทุกขข์องผูป่้วยจะส่ือสารไดอ้ยา่งอ่อนโยนมากข้ึน 

      1.2 การตรวจสอบความพร้อมในการส่ือสารของผูดู้แล หากไม่มีความพร้อมจะมีผลต่อการส่ือสารท่ีเป็น

อตัโนมติัในทางลบได ้ทั้งภาษาท่าทาง ภาษาพูด ดงันั้นผูดู้แล ทีมควรมีการส ารวจตนเองมีการเยยีวยาและรับฟัง

กนัในกลุ่มทีมผูดู้แลเพื่อผอ่นคลายตนเอง สร้างความพร้อมในการดูแลต่อไป หากมีความรีบเร่งไม่ตั้งใจฟัง 

ผูป่้วยจะรับรู้และหยดุการส่ือสารท่ีลึกซ้ึงในทนัที 

      1.3 การเตรียมความพร้อมของพยาบาลในการรับฟังมีความจ าเป็น เพื่อใหใ้จจดจ่อกบัการฟังอยา่งตั้งใจ ซ่ึงจะ

มาจากการมีแรงบนัดาลใจในการตอ้งการช่วยเหลือผูป่้วย และมีความเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษย ์และหากมี

การศึกษาศรัทธาในความเช่ือในศาสนา เรียนรู้จะสามารถส่ือสารเน้ือหาและน าผูป่้วยครอบครัวใหส้ามารถเกิด

สมาธิ มีความสงบได ้
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     1.4 การส่ือสารขา้มวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีควรเขา้ใจ เพราะภาษาเป็นวฒันธรรม การจะส่ือสารในผูท่ี้มีความต่าง

ทางวฒันธรรมพยาบาลควรเรียนรู้เพิ่มเติม ใหมี้สมรรถนะทางวฒันธรรมเพียงพอต่อการประเมินและการส่ือสาร  

     1.5 การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป่้วยและครอบครัวจะเป็นปัจจยัท่ีดีในการส่ือสาร และพยาบาลตอ้งส่ือสาร

ส่ิงท่ีเป็นความจริงเสมอ เพื่อสร้างความเช่ือถือ 

     1.6 ขอ้ระวงัในการตอบค าถาม แนวทางการตอบค าถาม กรณีไดรั้บค าถามจากผูป่้วย ไม่ควรรีบตอบในทนัที 

ฟังใคร่ครวญใหเ้ขา้ใจก่อนตอบ เช่น พยาบาลไดรั้บค าถามจากผุป่้วยวา่ “จะอยูไ่ดน้านอีกแค่ไหน” “อาการต่อไป

เป็นอยา่งไร” ก่อนตอบค าถามเหล่าน้ีพยาบาลควรส ารวจท่ีมาของค าถามเช่น “ท่ี...ถามเร่ืองน้ี เพราะอะไรค่ะ คุณ

ก าลงันึกถึงเร่ืองอะไรอยู”่ และหลีกเล่ียงการใชค้  าถามวา่ “ท าไม” เพราะเป็นค าถามเชิงลบ (ภุชงค ์เหล่ารุจิสวสัด์ิ, 

2550) และอาจตั้งค  าถามยอ้นถามผูป่้วยเพื่อส ารวจวา่ผูป่้วยรู้สึก หรือคิดอยา่งไร มีความคาดหวงัอยา่งไร 

2. สาระส าคัญของการส่ือสาร  

     2.1 ส่ิงท่ีควรส่ือสารใหผู้ป่้วยและครอบครัวไดรั้บทราบคือความพร้อมท่ีจะเป็นพยาบาลเพื่อนร่วมทุกขด์ว้ย

การแสดงออกซ่ึงความเอ้ืออาทรต่างๆเช่นการมีดอกไมท่ี้ผูป่้วยชอบมาฝากในบางโอกาส การมีผา้เยน็ๆช่วย

เช็ดหนา้ใหใ้นเวลาอากาศร้อน การแสดงความห่วงใยกบัผูดู้แล ครอบครัวใหพ้กัผอ่นบา้ง ถามห่วงใยถึงความ

อ่อนลา้ของผูดู้แลเป็นตน้ 

     2.2 การส่ือสารใหเ้ห็นความส าคญัในการเตรียมพร้อมจิตใจ การส่ือสารในวาระสุดทา้ย ช่วงท่ีผูป่้วยมีอาการ

ทรุด ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ียากล าบาก หากไม่สามารถเตรียมการท าความเขา้ใจ จนเกิดการยอมรับ สาระส าคญัท่ีควร

ส่ือสารเพื่อสร้างความมัน่ใจใหผู้ป่้วยและครอบครัวไดม้ัน่ใจในเป้าหมายการดูแลท่ีใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ

ชีวติ ความสุขสงบ ไม่ควรส่งสัญญาณวา่ใหท้  าใจ หรือพูดปลอบใจวา่ใหท้  าใจเพราะจะท าใหเ้กิดความรู้สึกส้ิน

หวงัโดยส้ินเชิง การส่ือสารในวาระช่วงน้ีควรมุ่งการส่ือสารท่ีช่วยใหผู้ป่้วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ  โดยการใหข้อ้มูลการเจบ็ป่วย ถามความเห็นวา่ผูป่้วย ครอบครัวมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัอาการของ

ผูป่้วย ตอ้งการใหที้มสุขภาพดูแลอยา่งไร และตอ้งการความช่วยเหลือใดบา้ง ดงักรณีของแม่นุ่นซ่ึงเป็นมะเร็ง

ระยะสุดทา้ย และตั้งใจดูแลรักษาตนเองอยา่งเตม็ท่ี โดยถ่ายทอดประสบการณ์ผา่นเฟสบุค้ มีผูติ้ดตามจ านวนมาก 

ไดเ้ขียนในเฟสบุค้วนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 วา่ “ไม่เคยไดรั้บประโยชน์อะไรจากค าน้ี เสนอใหเ้ปล่ียนจาด ท าใจ 

เป็น หมอจะรักษาอยา่งเตม็ท่ี” https://www.facebook.com/noonsupermom/?fref=ts เขา้ถึงเม่ือ 31 ตุลาคม 2559 
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     2.3 การส่ือสารบอกความจริงและหลกัจริยธรรม การบอกความจริงดว้ยความเขา้ใจเห็นใจถือเป็นหลกั

จริยธรรมท่ีดี (ทศันีย ์ทองประทีป,2558) การส่ือสารควรเร่ิมตน้ถึงการรับรู้และเขา้ใจความยากล าบากในส่ิงท่ี

ผูป่้วยเผชิญก่อนจึงใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริงท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัการดูแลและการรักษาพยาบาล และควรมี

เวลาเพียงพอส าหรับการรับฟัง ดูแลช่วยเหลือใหก้ าลงัใจผูป่้วยและครอบครัว นอกจากน้ีควรติดตามดูแล

ช่วยเหลือประเมินการรับรู้ต่อไป  

3. ผู้รับสาร 

3.1 ความพร้อมของผูรั้บสาร ควรประเมินความพร้อมของผูรั้บสารเสมอ ตลอดจนปฏิกิริยาท่ีมีตามแนวคิดของคู

เบอร์รอส ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดต่อไปเพื่อช่วยใหต้อบสนองไดส้อดคลอ้ง และเลือกวิธีส่ือสารไดเ้หมาะสม 

3.2 ประเมินทางวฒันธรรมเพื่อทราบมุมมอง โลกทศัน์ต่อความตาย วถีิชีวิต การใหคุ้ณค่า ศรัทธาท่ีมีเพื่อน ามา

เป็นขอ้มูลในการส่ือสาร 

4. ส่ิงแวดล้อมในการส่ือสาร 

     4.1 การส่ือสารท่ีสานพลงักนัของทีมผูดู้แล ดงันั้นทีมผูดู้แลทั้งสหสาขา ครอบครัว ผูดู้แลควรมีแนวทางมี

ความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือสาร ป้องกนัความสับสนและท าใหผู้ป่้วยมีโอกาสไดรั้บการเยยีวยาในเวลาท่ี

เหมาะสม การส่ือสารระหวา่งทีมท่ีรวดเร็วจะช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บการแกไ้ขปัญหารวดเร็ว ทั้งน้ีเน่ืองจากเวลาท่ี

เหลืออยูข่องผูป่้วยมีความส าคญัมาก ประสิทธิภาพของการส่ือสารจะช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บการตอบสนองรวดเร็ว 

     4.2. ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารส่ือสารเป็นตามวตัถุประสงค ์คือการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป่้วยและครอบครัว 

เพราะผูป่้วยและครอบครัวจะพร้อมท่ีจะซกัถามและรับฟังอยา่งเปิดใจ ไม่มีอคติ ซ่ึงจะมีโอกาสเกิดไดง่้ายเม่ือ

บุคคลมีความตึงเครียด การรับและการส่ือสารจะบกพร่องเช่นในการสนทนาหากประโยคแรกๆท่ีพูดก่อใหเ้กิด

ความขุ่นใจ ประโยคท่ีสองจะถูกปิดการรับรู้หรือรับรู้ไดไ้ม่สมบูรณ์ การตรวจเยีย่มสม ่าเสมอเป็นปัจจยัส าคญั

ก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดี 

     4.3 การส่ือสารกบัผูป่้วยควรมีตลอดเวลาในการสนทนา แมใ้นผุป่้วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่สามารถส่ือสารได้

ก็ตาม การดูแลสม ่าเสมอ การสัมผสัเป็นการส่ือสารท่ีดี ดงันั้นควรแนะน าครอบครัว ผุดู้แลไดร่้วมกนัดูแลผูป่้วย

ผา่นการสัมผสั การกอดดว้ยความรัก การปฏิบติัดว้ยความห่วงใย 
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        ปัจจยัความส าเร็จในการส่ือสารทั้งส่ีประเด็นนั้น สามารถพฒันาใหเ้กิดข้ึนได ้โดยมีหลกัการท่ีส าคญั

ดงัต่อไปน้ี การส่ือสารเพื่อการพยาบาลประคบัประคอง ไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะการส่ือสารข่าวสารขอ้มูลทัว่ไป แต่มี

เน้ือหาส าคญัท่ีจะตอ้งส่ือสารเฉพาะ และตอ้งการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของคุณภาพชีวติท่ีดีในระยะ

สุดทา้ย การส่ือสารในท่ีน้ีก าหนดระหวา่งผูป่้วย ผูดู้แล ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

หลกัการส าคัญในการส่ือสารเพ่ือการพยาบาลประคับประคอง 

1 ประเด็นสาระส าคัญในการส่ือสาร การส่ือสารครอบคลุมทั้งการส่ือสารทางวาจาและการส่ือสารดว้ยภาษา

ท่าทาง เน้ือหาสาระท่ีผูป่้วยวาระสุดทา้ยตอ้งการคือการตระหนกัรู้วา่มีผูรั้บรู้ในความทุกข ์ในความกลวั 

ความรู้สึกทอ้ถอยท่ีมี นอกจากน้ีสาระส าคญัท่ีผูป่้วยตอ้งการนั้นมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ข้ึนกบั

สภาวะการเจบ็ป่วย ในบางรายตอ้งการขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ บางรายตอ้งการท ากิจกรรมหรือภารกิจบางอยา่งท่ี

ตอ้งการท าในช่วงสุดทา้ยเป็นตน้ สาระในการส่ือสารแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลาของผูป่้วย และในผูป่้วย

แต่ละคนมีความตอ้งการเฉพาะไม่เหมือนกนัแมจ้ะเจบ็ป่วยดว้ยโรคเดียวกนั  

2 ประเด็นการรับฟังที่ลกึซ้ึงคือวธีิการส่ือสารทีด่ี (Deep listening) ซ่ึงเป็นการฟังท่ีไม่ตดัสิน ใหค้วามเท่าเทียม

ตามหลกัการการส่ือสารท่ีเรียกวา่สุนทรียสนทนา เป็นการส่ือสารเพื่อการเยยีวยา เป็นการส่ือสารท่ีไม่ตอ้งมุ่งวา่

จะใชค้  าถามอยา่งไร แต่เนน้ใหต้ั้งใจฟัง ฟังใหไ้ดม้ากกวา่เน้ือหาค าท่ีพูดหรือส่ือออกมา แต่ฟังใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ียงั

ไม่ส่ือออกมา ฟังใหเ้ขา้ใจในความรู้สึกของผูท่ี้ส่ือสาร (Bohm,D.,1996) 

3. ประเด็นการสร้างบรรยากาศในการส่ือสาร การส่ือสารจะฟังใหเ้ขา้ใจถึงจิตใจของผูท่ี้ส่ือสารส่ือออกมานั้น ส่ิง

ท่ีจะน ามาก่อนคือความรู้สึกปลอดภยัในการท่ีจะพูด และบรรยากาศในการสนทนาส่ือสารเป็นบรรยากาศท่ีรับรู้

ไดว้า่ผูฟั้งพร้อมฟัง ดงันั้นวธีิการส่ือสารไม่ไดห้มายถึงวา่จะหาช่องทางส่ือสารดว้ยวธีิใดเหมือนการส่ือสาร

โดยทัว่ไป แต่หมายถึงวธีิการส่ือสารท่ีสัมผสัถึงหวัใจของผูรั้บ ทั้งน้ีการส่ือสารน้ีจะเกิดข้ึนได ้มาจากความเขา้ใจ

ต่อการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยยกตวัอยา่งเช่น การส่ือสารแสดงความห่วงใยในขณะเยีย่มตรวจ ในบางคร้ังเพียง

การมอบถุงเทา้ใหใ้นหนา้หนาวอากาศเยน็ ส่ิงเหล่าน้ีส่ือสารใหผู้ป่้วยเขา้ใจวา่ผูดู้แลห่วงใย จากประสบการณ์ 

การศึกษาดูงานท่ีวดัค าประมง ผูเ้ขียนเห็นความงดงามในการส่ือสารความห่วงใย ของหลวงตาพระปพนพชัร์ ท่ีมี

ต่อผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ยท่ีมารับการรักษาในระหวา่งการเยีย่มตรวจในกลางคืนท่ีหนาวช่วงกลางเดือน

ธนัวาคม โดยการมอบถุงเทา้ใหผู้ป่้วย เป็นการส่ือสารความห่วงใยเป็นภาษาใจ  
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       วธีิการส่ือสารท่ีดีท่ีสุดคือการท าใหผู้ป่้วยพร้อมท่ีจะบอกเล่าความรู้สึก ความตอ้งการใหผู้ดู้แลทราบ เพราะ

การรับฟังจะท าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูป่้วย ส่งผลต่อการตอบสนองท่ีตรงตามความตอ้งการ 

นอกจากน้ีการไดพู้ดความคิด ความรู้สึก ความกงัวลท่ีมีออกมาใหผู้ท่ี้พร้อมรับฟังไดฟั้งจะเป็นการเยยีวยาไปใน

เวลาเดียวกนั แมปั้ญหาหรือความกงัวลนั้นยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้แต่การไดแ้บ่งปันความทุกขอ์อกไปใหค้นอ่ืน

รับรู้ ถือเป็นการส่ือสารเพื่อการเยยีวยา 

4.ประเด็นเทคนิควธีิการน าสู่การสนทนาส่ือสารของผู้ป่วย โดยทัว่ไปผูป่้วยพร้อมท่ีจะพูดหากมีผูรั้บฟัง แต่

อยา่งไรก็ตามในบางคร้ังอาจมีความรู้สึกไม่มัน่ใจ หรือไม่แน่ใจวา่จะเร่ิมตน้อยา่งไร ดงันั้นอาจมีกิจกรรมน าการ

สนทนาเช่นกิจกรรมวาดรูป กิจกรรมจดัดอกไม ้กิจกรรมนอนสมาธิ เป็นตน้เพื่อท าใหเ้กิดสมาธิ มีความสงบ 

ผอ่นคลายพร้อมท่ีจะสนทนาจึงเร่ิมสนทนา โดยใชกิ้จกรรมเป็นตวัน าเช่น อธิบายเก่ียวกบัรูปท่ีวาดเป็นตน้  การ

สัมผสัเป็นเทคนิคการส่ือสารอีกรูปแบบเช่นการสัมผสัแตะท่ีมือพร้อมค าพูดใหก้ าลงัใจสม ่าเสมอทุกๆวนัเป็น

การส่ือสารถึงความห่วงใยท่ีดี หรือในผูดู้แลท่ีแสดงความห่วงใยโดยการโอบกอดใหก้ าลงัใจ ทั้งน้ีหากไม่ขดักบั

ธรรมเนียมปฏิบติัเดิมของผูป่้วย  

         การสร้างบรรยากาศเพื่อสร้างความพร้อมในการส่ือสาร สามารถเร่ิมดว้ยกิจกรรมสนุกสนานร่วมกนัใน

ครอบครัวเช่นกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมเล่นกบัสัตวเ์ล้ียงเป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นเสมือนกิจกรรมน าไปสู่

การสร้างโอกาสพูดคุยรับฟังกนัในครอบครัวซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ 

        นอกจากหลกัการส าคญัในการส่ือสารทั้งส่ีประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ การประเมินผูป่้วยตามปฏิกิริยา

ตอบสนองทางจิตใจระยะต่างๆของคูเบอร์รอส มีความส าคญัต่อการส่ือสาร เพราะหากสามารถประเมินระยะ

ต่างๆของปฏิกิริยาได ้จะช่วยในการก าหนดเป้าหมายการส่ือสารไดช้ดัเจน ดงันั้นจึงควรพิจารณาประเมิน และ

วางแผนส่ือสารใหส้อดคลอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

การส่ือสารตามระยะปฏิกริยาตอบสนองทางจิตใจระยะต่างๆของคูเบอร์รอส 

       คูเบอร์รอสไดก้ล่าวถึงปฏิกิริยาของผูป่้วยท่ีเผชิญกบัข่าวร้ายไว ้5 ระยะซ่ึงในแต่ละระยะจะมีผลต่อการ

ส่ือสาร การท าความเขา้ใจผูป่้วยแต่ละระยะจะช่วยใหพ้ยาบาลสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมดงัน้ี(ทศันีย ์ทอง

ประทีป,2553,ภุชงค ์เหล่ารุจิสวสัด์ิ,2550) 
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1. ระยะปฏิเสธ (Denial)เป็นปฏิกิริยาท่ีไม่สามารถยอมรับกบัข่าวท่ีไดรั้บจึงปฏิเสธความจริงดงักล่าวเพื่อปกป้อง

ตนเอง แสดงออกโดยการปฏิเสธความจริงนั้นๆ และอาจปฏิเสธการรักษา  

      เป้าหมายการพยาบาลในระยะน้ีท่ีส าคญัคือช่วยใหผู้ป่้วยปรับตวั และยอมรับการวินิจฉยัเพื่อเขา้สู่

กระบวนการรักษา สาระส าคญัการส่ือสารคือการส่ือสารใหผู้ป่้วยรับทราบวา่พยาบาลพร้อมดูแล โดยการเยีย่ม

ตรวจสม ่าเสมอในระยะน้ีการฟังอยา่งลึกซ้ึงเป็นการส่ือสารท่ีดีท่ีสุด การใชค้  าพูดท่ีแสดงถึงการยอมรับเขา้ใจใน

ปฏิกิริยาของผูป่้วยเช่น “พยาบาลเขา้ใจเร่ืองลกัษณะน้ีคนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่เช่ือวา่จะเกิดข้ึนกบัตนและคงตกใจ

มาก” นอกจากน้ีควรใหค้  าแนะน าครอบครัวใหรั้บฟังดว้ยความเขา้ใจ ยอมรับพฤติกรรมท่ีปฏิเสธการรักษาและ

ใหก้ารดูแลเพื่อสนบัสนุนคุณภาพชีวติท่ีดีเช่นดูแลการรับประทานอาหารให้เพียงพอ การประเมินภาษาท่าทางมี

ความส าคญั หากผูป่้วยยงัอยูใ่นระยะปฏิเสธ พยาบาลควรท าใหผู้ป่้วยรู้สึกอบอุ่นใจท่ีจะคุยกบัพยาบาล 

2. ระยะโกรธ(Anger) เป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากเผชิญกบัการสูญเสียท่ีไม่คาดคิดมาก่อน ผูป่้วยอาจแสดง

อารมณ์ไม่พอใจต่อส่ิงต่างๆไดง่้าย และมีค าถามท่ีอาจกา้วร้าวพยาบาล ผูดู้แลควรเขา้ใจไม่ตอบโต ้ใหก้ารดูแล

ตามปกติ การตอบค าถามท่ีแสดงถึงการยอมรับเขา้ใจในสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ควรโตแ้ยง้หรือพยายาม

อธิบาย การนัง่เป็นเพื่อนจะท าใหผู้ป่้วยอบอุ่นใจ ตวัอยา่งค าพูดท่ีแสดงถึงความเขา้ใจเช่น “ดิฉนัเขา้ใจวา่เป็นส่ิงท่ี

ยากท่ีใครจะท าใจได ้อยา่งไรก็ตามการยอมรับและตั้งหลกัหาวธีิแกไ้ขจะช่วยใหส้ถานการณ์ดีข้ึน”  

      เป้าหมายส าคญัของการดูแลช่วงน้ีคือการช่วยใหส้ัมพนัธภาพของผูป่้วยกบัครอบครัวและผูดู้แลเป็นไปดว้ยดี 

เพราะหากมีปัญหาสัมพนัธภาพจะท าใหผู้ป่้วยขาดการสนบัสนุน สาระส าคญัท่ีจะส่ือสารในระยะน้ีคือส่ือให้

ผูป่้วยรับรู้วา่ผูดู้แลเขา้ใจสภาวะอารมณ์และทุกคนพร้อมร่วมแกไ้ขปัญหา นอกจากน้ีควรส่ือสารใหท้ราบวา่การ

เร่ิมการดูแลรักษาจะท าใหมี้โอกาสดีข้ึนไม่ทุกขท์รมาน 

3. ระยะต่อรอง (Bargaining) เป็นช่วงเวลาท าใจกบัส่ิงท่ียากท่ีจะยอมรับโดยหวงัวา่จะมีปาฏิหารยช่์วยใหส่ิ้งท่ี

ไดรั้บรู้นั้นไม่ใช่ ไม่เป็นจริง โดยผูป่้วย และครอบครัวจะขอไปรับการรักษาทางเลือกอ่ืนๆ 

     เป้าหมายการส่ือสารคือ ส่ือใหผู้ป่้วยรับทราบการมีสิทธิในการตดัสินใจในการรักษาหรือตดัสินใจในเร่ือง

ใดๆ พยาบาล บุคคลากรมีหนา้ท่ีใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจ การต่อรองใดๆเป็นส่ิงปกติท่ีสามารถท าได้

โดยขอให้ตดัสินใจในเวลาท่ีเหมาะสม และการส่ือสารจากทีมสุขภาพควรมาจากทศันคติท่ีดีไม่โกรธหากผูป่้วย

ปฏิเสธการรักษา แต่ส่ือสารใหรู้้วา่เรามีความห่วงใยพร้อมท่ีจะรับฟัง และใหก้ารช่วยเหลือเช่น “…การขอไป
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ท าบุญ และใชส้มุนไพรก่อนนั้นผูป่้วยมีสิทธิในการเลือก และขอใหข้อ้มูลเพิ่มดงัน้ีเก่ียวกบัการรักษา... อยา่งไรก็

ตามการปล่อยใหเ้วลาผา่นไปนานอาจมีผลต่อโรคท าใหมี้การขยายมากข้ึนได ้ทั้งน้ีหากมีส่ิงใดตอ้งการทราบ

ตอ้งการปรึกษา สามารถปรึกษาไดเ้สมอ” สาระส าคญัท่ีจะส่ือคือ ผูป่้วยมีสิทธิในการต่อรองร่วมตดัสินใจในการ

รักษาพยาบาล  

4. ระยะซึมเศร้า (Depression) เป็นสภาวะอารมณ์ซึมเศร้าเกิดจากความเสียใจท่ีรับทราบผลการตรวจและ

ผลการรักษาเป็นสภาวะท่ีผดิหวงักบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีต่อรองท่ีไม่เป็นผลส าเร็จ ผูป่้วยรู้สึกหมดหวงั 

      เป้าหมายการส่ือสารคือ การเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดบ้อกเล่าความกลวั ความกงัวล ส่ิงท่ีตอ้งการ โดยการตั้ง

ค  าถามปลายเปิด และสาระการส่ือสารคือส่ือใหผู้ป่้วยทราบวา่พยาบาลพร้อมอยูเ่ป็นเพื่อนคอยรับฟัง คอยปลอบ

ประโลม การส่ือสารน้ีมาจากภาษาท่าทางท่ีสม ่าเสมอในการปฏิบติั และส่ือสารใหผู้ดู้แลและครอบครัวใหเ้ขา้ใจ

สภาวะอารมณ์ของผูป่้วยเพื่อการยอมรับ 

5. ระยะยอมรับ (Acceptance) เป็นระยะท่ีผูป่้วยไดรั้บรู้สภาวะการเจบ็ป่วยของตน ผูป่้วยจะถามเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตน การเตรียมตวัเพื่อการตายท่ีดี เป็นช่วงเวลาท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูลไดม้ากเช่น การร่วมตดัสินใจในการ

ปฏิบติัเพื่อคุณภาพชีวติการตั้งความหวงั การมีกิจกรรมในครอบครัว อยา่งไรก็ตามการยอมรับไม่ใช่การยอม

จ านนผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ยหลายรายท่ีสู้เตม็ท่ีอดทน แสวงหาการดูแลตนเองแสวงหายาใหม่ๆ คน้หา

แนวทางการรักษาใหม่ๆและร่วมหาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ ร่วมกบัแพทยท่ี์รักษา  

เป้าหมายในการส่ือสารคือ ใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นในการดูแลตนเอง และการตดัสินใจ ดงันั้นการสนบัสนุนดูแล

ส่ือสารใหก้ าลงัใจทั้งผูป่้วยและครอบครัวใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาเช่น “การท่ีคุณ...ยอมรับการ

เจบ็ป่วย และพร้อมในการรักษาเป็นส่ิงท่ีดีมาก เราจะร่วมในการดูแลตดัสินใจ หากมีอะไรท่ีพยาบาลช่วยไดย้นิดี

เสมอ” 

 

กรณตีัวอย่างการตอบค าถาม 

กรณีตวัอยา่งการสนทนาถามตอบเก่ียวกบัการดูแลแบบประคบัประคอง โดยคูเบอร์รอส(Kubler-Ross,E.,1974) 
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กรณีตวัอยา่งการถามตอบต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งเพื่อความเขา้ใจ ไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานเพราะการส่ือสารนั้นตอ้ง

ใหค้วามส าคญัต่อคู่สนทนาวฒันธรรมประเพณี และเขา้ใจบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจงัหวะในการสนทนาและ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใ้นหนงัสือท่ีแนะน า และสังเกตจากการใชภ้าษาท่าทางประกอบในการสนทนาทั้งน้ี

ตวัอยา่งท่ีต่อไปน้ีเป็นบริบทวฒันธรรมตะวนัตก มีผูน้ าค  าถามมาขอค าแนะน าจากคูเบอร์รอส 

ตวัอยา่งท่ี 1 ถามโดยบุคคลากรสุขภาพ กรณีผูป่้วยถาม “ท าไมถึงเป็นฉนั” ควรจะตอบอยา่งไร คูเบอร์รอส ได้

ตอบวา่ส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ จริงๆ ผูป่้วยตอ้งการถามวา่ท าไมจึงเกิดกบัเขาตอนน้ี ดงันั้นเพื่อให้โอกาสไดแ้สดง

ความโกรธ ระบายความรู้สึก และส่ิงท่ีผูป่้วยใหค้วามใส่ใจ จึงควรตั้งค  าถามปลายเปิดจะเป็นการเปิดโอกาสให้

ผูป่้วยไดพู้ดระบายความรู้สึก 

จากกรณีตวัอยา่งส่ิงท่ีเรียนรู้คือ การรับฟังค าถามท่ีตอ้งเขา้ใจถึงค าถามท่ีไม่ไดเ้อ่ยออกมานัน่คือฟังใหลึ้กซ้ึงจน

เขา้ใจในความรู้สึกของผูถ้าม และไม่รีบในการตอบค าถาม แต่พิจารณาสภาวะของผูป่้วยและตั้งค  าถามปลายเปิด

เพื่อร่วมท าความเขา้ใจไปกบัผูป่้วย และการปลอบดว้ยค าพูดวา่ “เกิด แก่ เจบ็ ตายเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทุกคนตอ้ง

เจอ” “เราท าในส่ิงท่ีควรท าหมดแลว้” ค าพูดเหล่าน้ีไม่ควรพูดเพราะจะบัน่ทอนจิตใจของผูป่้วย และบางคร้ังบาง

ค าถามเพียงการนัง่เป็นเพื่อน สัมผสัมือเพื่อใหผู้ป่้วยรับรู้วา่พยาบาลเขา้ใจพร้อมช่วยเหลือจะช่วยบรรเทาความ

กลวั ความวติกกงัวลของผูป่้วยไดม้ากกวา่ 

ตวัอยา่งท่ี 2 กรณีน้ีถามโดยผูป่้วยระยะสุดทา้ยผูป่้วยถามวา่ “เม่ือฉนัไดรั้บรู้วา่ สภาวะการเจบ็ป่วยของฉนัเป็น

อยา่งไร ฉนัรับรู้ไดว้า่อนาคตของฉนัไดถู้กพรากไปจากฉนั ฉนัรู้สึกโกรธ ยงัมีคนอ่ืนๆมีอารมณ์ความรู้สึกแบบท่ี

ฉนัเป็นไหม” คูเบอร์รอส ตอบวา่ “ผูป่้วยส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาในทางเดียวกนั ส่วนใหญ่จะช็อคและโกรธ เพราะ

อนาคตเขาหายไปแลว้ แต่จะค่อยๆยอมรับเป็นล าดบั อยา่งไรก็ตามวนัน้ีเขาเหล่านั้นยงัมีชีวติอยู ่นัน่คือเขายงัมี

พรุ่งน้ี เขาจึงใหค้วามใส่ใจต่อการเป็นอยูก่บัชีวติปัจจุบนั ใส่ใจในส่ิงท่ีเป็นคุณค่า และสนุกสนานในชีวติมากข้ึน 

เพราะวา่เขาไม่ตอ้งวางแผนเพื่อวนัพรุ่งน้ี หรือปีหนา้ น่ีคือผูท่ี้มีความสุขเลือกท่ีจะท า” 

จากกรณีตวัอยา่งส่ิงท่ีเรียนรู้คือ การใหมุ้มมองท่ีชดัเจนกบัผูป่้วย การตอบความจริง การน าพาผูป่้วยในการอยูก่บั

สภาวะปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่เป็นเน้ือหาท่ีจะส่ือสารส่งต่อผูป่้วยดว้ยความเขา้ใจ จริงใจ 

ตวัอยา่งท่ี 3  ผูถ้ามคือบุคคลากร ถามคูเบอร์รอสวา่ “ในฐานะเป็นวชิาชีพท่ีตอ้งช่วยเหลือเราควรท าอยา่งไรเม่ือ

ตอ้งเผชิญกบัการโกรธ หรือการร้องไหข้องผูป่้วยอยา่งมาก จากความกงัวลกบัความสามารถต่อการรับมือกบั
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ปัญหาน้ีท าใหบ้างคร้ังจึงเลือกท่ีจะหลีกเล่ียงในการเขา้ไปดูแลผูป่้วย” คูเบอร์รอสไดต้อบวา่ “ทุกโรงพยาบาล

นอกจากห้องท างานพยาบาลแลว้ บุคคลตอ้งการหอ้งท่ีจะสามารถปลดปล่อยความกลวั ความกงัวล สามารถ

ร้องไห ้แสดงอารมณ์ท่ีมีปลดปล่อยออกมา สามารถระบายความอดัอั้นกบัการท างาน หลงัจากไดป้ลดปล่อย

ออกไปจะท าใหบุ้คคลากรสุขภาพมีความพร้อมในการท างานท่ีมีความยากล าบากและความตึงเครียดนั้นได”้ 

จากกรณีตวัอยา่งส่ิงท่ีเรียนรู้คือ พยาบาลท่ีตอ้งดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองจะพบกบัความตึงเครียดในการ

จดัการกบัปฏิกิริยาของผูป่้วย ส่ิงส าคญัคือตวัพยาบาลผูดู้แลตอ้งมีความพร้อม มีการปลดปล่อยความตึงเครียด

อยา่งเหมะสม จึงจะท าใหส้ามารถดูผูป่้วยไดอ้ยา่งมีคุณภาพได ้

     จากการส่ือสารตอบสนองต่อปฏิกิริยาของผูป่้วยท่ีเผชิญกบัข่าวร้ายตามแนวคิดของคูเบอร์รอส และกรณี

ตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่ความใส่ใจและความเขา้ใจในปฏิกิริยาของผูป่้วยจะท าใหพ้ยาบาลสามารถตอบสนองผูป่้วย

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และพยาบาลควรตอ้งประเมินความพร้อมและเตรียมตนเองให้พร้อมในการดูแลผูป่้วย

ซ่ึงมีความเครียด ความกลวั ความโกรธใหเ้ขา้สู่การยอมรับ ไม่เกิดภาวะซึมเศร้า ไม่เสียเวลากบัการต่อรองกบัส่ิง

ท่ีเผชิญ แต่อยูก่บัปัจจุบนัขณะ และด ารงอยูก่บัปัจจุบนัดว้ยความสุข การส่ือสารทกัษะท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือทกัษะ

การฟัง อยา่งลึกซ้ึง 

สรุปและการน าเอาไปใช้ทางการพยาบาล 

        การส่ือสารเพื่อการพยาบาลประคบัประคองมีองคป์ระกอบการส่ือสารไม่ต่างจากการส่ือสารทัว่ไป แต่มี

ความเฉพาะในปัจจยัความส าเร็จ และเพิ่มวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารมุ่งเพื่อการเยยีวยาดว้ย ผูป่้วยระยะสุดทา้ย

จะมีปฏิกิริยาทางจิตใจเป็นระยะแตกต่างกนัการประเมินและเขา้ใจระยะต่างๆ จะท าใหก้ารส่ือสารมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการรับฟังอยา่งลึกซ้ึงเป็นทกัษะส าคญัในการส่ือสาร  

       ในสถานการณ์ท่ีการส่ือสารเพื่อการพยาบาลประคบัประคอง ส าหรับผูป่้วยระยะสุดทา้ย ยงัเป็นความกงัวล 

ความกลวัในการส่ือสาร และการมีมุมมองต่อการส่ือสารเพื่อเป้าหมายการเยยีวยา ยงัอาจไม่เพียงพอในการ

ปฏิบติั บทความน้ีไดใ้หมุ้มมองเก่ียวกบัปัจจยัในการน าสู่ความส าเร็จของการส่ือสารในระดบัการเยยีวยาท่ีมี

ขอ้เสนอต่อการพยาบาลท่ีเร่ิมจากการฟังอยา่งตั้งใจ การให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดสาระส าคญัท่ี

จะส่ือ ซ่ึงใหค้วามส าคญัไปท่ีการประเมินผูป่้วย จากการรับฟัง จากการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งภาษาท่าทาง

และภาษาพูด เช่ือวา่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการส่ือสารได ้และการท างานร่วมกนัเป็นทีมมีแนวทางส่ือสาร 
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สาระตรงกนัจะท าใหเ้กิดความเช่ือถือมากข้ึน และก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวติท่ีดีในผูป่้วยระยะสุดทา้ย จากการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ จากบทความน้ีเช่ือวา่พยาบาลจะไม่ใชค้  าพูด “ท าใจ” เพราะเป็นค าท่ีบัน่ทอนไม่เกิด
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บรรณานุกรม 

ทศันีย ์ทองประทีป. จริยธรรมในการดูแลแบบประคบัประคอง. ใน ประคอง อินทรสมบติั และสายพิณ เกษมกิจ

วฒันาบรรณาธิการ.พฒันาทกัษะส าหรับพยาบาลในการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย.สภาการพยาบาลและสมาคมการ

พยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.2558. 

ทศันีย ์ทองประทีป.พยาบาล: เพื่อนผูร่้วมทุกขผ์ูป่้วยระยะสุดทา้ย. พิมพืคร้ังท่ี 2.กรุงเทพ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลง

กรณมหาวทิยาลยั.2553. 

พรวรินทร์ นุตราวงค.์ หวัใจเล็กๆกบัปาฏิหารยท่ี์ยิง่ใหญ่. พิมพค์ร้ังท่ี 7.กรุงเทพ. บริษทับนัลือ พบัลิเคชัน่ส์ 

จ  ากดั.2556. 

พิมพพ์นิต ราศรี และคณะ. ทรรศนะของครอบครัว และความตอ้งการการช่วยเหลือในการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะ

สุดทา้ย. วารสารสภาการพยาบาล. 2558.30(4).57-71. 

แม่นุ่น เฟสบุค้ https://www.facebook.com/noonsupermom/?fref=ts วนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 เขา้ถึงเม่ือ 31  

       ตุลาคม 2559. 

วราภรณ์ คงสุวรรณ กิตติกร นิลมานตั และเยาวรัตน์ มชัฌิม.อุปสรรคในการดูแลผูป่้วยใกลต้ายท่ีหอ้งฉุกเฉิน : 

ประสบการณ์ของพยาบาล. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 2557. 34(3).97-108. 

วรรษมน บูรณรัช. มุมมองเก่ียวกบัภาวะใกลต้ายและความตายของผูป่้วยโรคร้ายแรงภายใตก้ารดูแลรักษาแบบ 

       ประคบัประคอง วทิยานิพนธ์สังคมวทิยามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั.2556. 

ภุชงค ์เหล่ารุจิสวสัด์ิ. Psychiatric assessment and management in palliative care. ใน ประเสริฐ เลิศสงวน 

       สินชยั และคณะ.(การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย. กรุงเทพ:โรงพิมพอ์กัษรสัมพนัธ์.2550. 

https://www.facebook.com/noonsupermom/?fref=ts%20วันที่


13 
 

Bohm, D. On dialogue. London: Routledge.1996. 

Kubler-Ross,E. Question and answer on death and dying.Newyork: Macmillion publishing.1974. 

Matzo,M.L. and Sherman,D.W. Palliative care nursing. 4th ed. NY, Springer publishing company,LLC. 2015. 

Riley,J.B. Communication in nursing. 6th.St.louis,Missouri. Mosby Elsevier.2008. 

 


