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คานา
สถานการณ์สุขภาพในอนาคตอันใกล้ ทาให้ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
จานวนผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรังและรักษาไม่หายขาดมีจานวนมากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์โรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญในการช่วยลดความทุก ข์ทรมานของผู้ป่วยเมื่อก้ าวเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จึง ได้กาหนดนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลมีหน่วย
บริการเพื่อให้การดูแลแบบประคับประคอง เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ตระหนักถึงความสาคัญ ของการพั ฒนาวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ ประคองด้วยแพทย์แผนไทย และ
เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกล่าว จึงได้จัดทาคู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ตับ ระยะสุดท้ ายแบบประคับ ประคองด้วยการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานเล่มนี้ขึ้น ทั้งนี้คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติเล่มนี้ได้อ้างอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยนาร่อง และคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) แบบบูรณา
การของสถาบันการแพทย์แผนไทย และนามาปรับ ใช้ให้เ หมาะสมกั บ บริบทในการให้ บ ริก ารภายในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อให้เป็นแนวทางให้การปฏิบัติและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ภายในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ขอขอบพระคุณคณะทางานทุกท่านที่ได้ร่วมกั น
จัดทาคู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทย ใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในระบบบริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการบริ การด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

ปัจจุบัน สาเหตุการเจ็บปุวยมีแนวโน้มเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อเป็นโรคเรื้อรัง 1 โดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็ง และโรคทาง
หลอดเลือดและสมอง โรคเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องมีการดูแลแบบประคับประคองอย่างใกล้ชิดในระยะยาว เนื่องจากผู้ปุวย
เรื้อรังจะมีอาการของโรคทรุดลง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดและกลายเป็นผู้ปุวยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต มีความ
เจ็บปวดและทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เกิดปัญหาที่ซับซ้อนทั้งจากผู้ปุวยและครอบครัว 2 ส่งผลให้ผู้ปุวยเรื้อรังที่อยู่
ในระยะสุดท้ายต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงในการพยุงชีวิต3 โรคเรื้อรังที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษา
และดูแลต่อเนื่อง และเมื่อระยะของโรคลุกลามเข้าสู่ระยะสุดท้าย รักษาไม่หาย ผู้ปุวยจะมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม เช่น ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด กระวนกระวาย ซึม เศร้า หายใจลาบาก ทาให้ต้องเข้า
ออกโรงพยาบาลเป็นระยะ ๆ ตลอดจนช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต2 และในบรรดาโรคเรื้อรังนั้น โรคหนึ่งที่มีการดาเนินของ
โรคและผลกระทบของโรคที่นับวันจะทวีความร้ายแรงขึ้น เป็นเหตุให้ประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลและสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจมากมายเพื่อใช้สาหรับการบาบัดรักษาโรค จนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญโรคหนึ่ง และเป็นปัญหา
สุขภาพของมนุษย์ทั้ ง โลกคือ “โรคมะเร็ง ” โดยมี สถิติก ารตายเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ร้อยละ 98.5 ต่อ
ประชากรแสนคน 3 จากสถิติของสถาบันมะเร็ง แห่ง ชาติพบว่า มะเร็ง ที่ พบมากที่ สุดเป็นอันดับ 1 คือ มะเร็ง เต้านม
(Breast Cancer) พบร้อยละ 24 รองลงมาคือ มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colon & Rectum Cancer) ร้อยละ
11.5 และมะเร็งปอด (Trachea, Bronchus &Lung) ร้อยละ10.3 จากข้อมูลและสถิติมีแนวโน้มอัตราสูงขึ้น 4 จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ปุวยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 80,780 บาทสาหรับปีสุดท้ายของ
ชีวิต และวันนอนเฉลี่ย 29.2 วันต่อคน ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของชีวิตจะมีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใด ๆ ของชีวิตคิดเป็น
ร้อยละ 8-11 ต่อปีของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และเป็นร้อยละ 10-29 ของค่าใช้จ่ายผู้ปุวยใน ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ยัง
พบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ปุวยแบบประคับประคองน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาตามปกติ และค่าใช้จ่าย
ของผู้ปุวยที่ตายที่โรงพยาบาลจะสูงกว่าตายที่อื่นหรือที่ตายที่บ้านถึง 2 เท่า5
กระแสการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและมีการบูรณา
การผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 6 จากการประเมินผลการจัดบริการแพทย์แผนไทยที่ผ่านมาพบว่าได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 7 เช่น มะเร็ง ผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดเมื่อย พบว่า
การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและการนวดไทย ได้ช่วยฟื้นฟูให้ผู้ปุวยกลับคืนสู่ภาวะปกติ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ผลดี
ในปี 2557 สัดส่วนที่แผนกผู้ปุวยนอกมีผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 16.56 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยรัฐจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2555 ได้ก าหนดให้มีก ารส่ง เสริม สนับ สนุนการใช้และการพัฒ นาภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ท างเลือ กอื่น เพื่อ รองรับ หลัก การพึ่ ง ตนเองด้านสุขภาพ และ เพื่อให้ก ารบริก าร
สาธารณสุขมีทางเลือกที่หลากหลาย ประกอบกับกระแสความตื่นตัวของประชาชนทั่วโลกในปัจจุบัน ที่ได้หันมาสนใจการ
ดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทาให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ได้
เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนอีกครั้ง โดยการแพทย์แผนไทยนั้นจะเน้นให้ความสาคัญ กับการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่ง แวดล้อม รวมไปถึง แนวคิดในการดูแลตนเองและปฏิบัติด้วย
ตนเอง เพื่อให้เกิดกาลังกายและกาลังใจนาไปสู่สุขภาพกายและใจที่ดี และมีการมอบนโยบายสนับ สนุนให้นาการแพทย์
แผนดั้งเดิมมาใช้ในการดูแลสุขภาพของชุมชนอีกทางหนึ่ง6 มีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลผู้ปุวย
โรคเรื้อรังในโรงพยาบาลที่หลากหลาย แต่ยังไม่มีการศึกษาเฉพาะเรื่องของรูปแบบการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งด้วยแพทย์
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แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ประกอบกับการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐยัง
ไม่มีรูปแบบการให้บริการการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
รูปแบบการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งด้วยแพทย์แผนไทยจะสามารถสะท้อนให้เ ห็นถึงความเชื่อมโยงของการทางาน
เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาล บทบาทการนาของทีมระดับองค์กรหรือระดับหน่วยงานที่ชัดเจน
ปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุของรัฐมีการบูรณาการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการ สุขภาพ ในปัจจุบันได้มี
โรงพยาบาลหลายแห่งได้นาศาสตร์การแพทย์แผนไทยเข้าไปดูแลผูป้ ุวยมะเร็ง8 และในปี 2556 กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้จัดทาโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ9 ขึ้น ด้วยแหตุนี้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยได้มีบทบาทเข้ามาดูแลผู้ปุวยมะเร็งมากขึ้น
จากรายงานการประเมินผลการตรวจราชกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 พบว่าการให้บริการ
ดูแลผู้ปุวยมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยยังไม่มีความชัดเจน แพทย์แผนไทยที่ให้บริการยังขาดความมั่นใจในการ
ดูแลผู้ปุวยมะเร็ง และไม่กล้าสั่งใช้ยาแผนไทยและยาสมุนไพร และการให้ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพยังมีน้อย
จากจานวนผู้รับบริการการผูป้ ุวยกลุม่ โรคมะเร็งในแผนกผูป้ ุวยในในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานพบว่าโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษามากเป็นอันดับ 1 ที่เข้ารับการดูแลรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยคือ
“โรคมะเร็งตับ”10 รวมถึงการประสบปัญหาการให้การดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ยังไม่มี
ความชัดเจนในแนวทางในการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับ ระยะสุดท้ายในแผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานและวิชาชีพแพทย์แผนไทยยังขาดความมั่นใจและประสบการณ์ในการรักษาดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับระยะ
สุดท้าย และการทางานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพยังไม่ชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็งตับ ระยะ
สุดท้ายในหอผู้ปุวยใน ทางผู้วิจัยจึงสนใจในการจัดทา คู่มือการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายในแผนกผู้ปุวยใน
ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานขึ้น
ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการดูแล รักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพแพทย์แผน
ไทย ทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้าย และผู้ปุวยมะเร็ง ตับระยะสุดท้าย ได้มีทางเลือกในการ
ดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาคู่มื อ ในการ ดูแล รักษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง ตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ปุวยใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยครั้ง นี้ดาเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิง พรรณนา มี วั ตถุป ระสงค์เพื่อจัดทาคู่มือการดูแล
รักษาผู้ปุวยมะเร็ง ตับระยะสุดท้ายแบบด้วยการแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานจัดทาวิจัย ระหว่างเดือน มกราคม 2561 ถึง กันยายน 2561
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คานิยามศัพท์
ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันว่าเป็นโรคมะเร็งตั บ
ระยะที่ 3 และ 4
การแพทย์แผนไทย11 หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บาบัด รักษา หรือ
ปูองกันโรค หรือการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้ความหมายรวมถึง การเตรียมการ
ผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้หรือตาราที่ได้ถ่ายทอดและ
พัฒนาสืบต่อกันมาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่
1.1 เวชกรรมไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจ ฉัยการบาบัด การรักษา การปูองกันโรค การส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพรวมถึงการผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และการนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
1.2 เภสัชกรรมไทย หมายถึง การกระทาในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยาการ
ควบคุม และการประกันคุณภาพยา การปรุงและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ และจัดจาหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ด้วยกรมวิธีการแพทย์แผนไทย
1.3 ผดุงครรภ์ไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัยการบาบัด การรักษา การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
หญิงมีครรภ์ การปูองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทาคลอด การดูแล การส่งเสริม และการฟื้นฟู
มารดาและทารกระยะหลังคลอด ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
1.4 นวดไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัยการบาบัด การรักษา การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพโดย
ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
แผนกผู้ป่วยใน หมายถึง หอผู้ปุวยในในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์การแพทย์ผสมผสาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีคู่มือการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อให้แพทย์แผนไทยและบุคลกรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ปุวยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) บุคลากรแพทย์แผนไทย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ มี บทบาทในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
3) ผู้ปุวยและประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการดูแล
รักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
4) ประเทศชาติได้รับ ประโยชน์ในด้านลดการใช้เ ทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ มีราคาสูง รวมถึงการประยุก ต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิ ปัญ ญาการแพทย์แผนไทยและท้ องถิ่นมาดูแลสุขภาพและสร้างมู ล ค่าภูมิ ปัญ ญาการแพทย์แผนไทยสู่
นานาชาติ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
1. แนวคิด องค์ความรู้ การดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
1. แนวคิดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย12,13
การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายจะต้องคาถึงถึงศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้ปุวยด้วยหลักการของการดูแล
รักษาแบบประคับประคองแบบบูรณาการ คือ การดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
การควบคุมความปวดและอาการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบาย ทาให้ผู้ปุวยเกิดความวิตกกังวลและใช้
เวลาไปกับการเฝูาระวังหรือกลัวว่าอาการนั้นจะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการกีดกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ซึ่งต่างมีศักยภาพในการทาให้ชีวิตมีความหมายและมีความพึงพอใจระหว่างช่วงสุดท้าย
ของชีวิต
การประเมินว่าเป็นผู้ปุวยระยะสุดท้ายมีความสาคัญที่เมื่อเป็นผู้ปุวยระยะสุดท้ายแล้ว เปูาหมายของการดูแล
จะเปลี่ยนจากการรักษาเพื่อหวังผลหายหรือทุเลา เป็นการดูแลเพื่อไม่ให้ผู้ปุวยทุกข์ทรมาน และให้ผู้ปุวยเสียชีวิต
อย่างสงบ11

2. ทฤษฎีในทางการแพทย์แผนไทย14,15,16
ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยมีการกล่าวถึง คาว่า “มะเร็ง” ไว้หลายแห่ง แต่ไม่พบคาจากัดความหรือความหมาย
ที่แน่ชัด และยังไม่มีผู้ใดให้ความหมายไว้ แต่เมื่อได้ศึกษาพบว่า คาว่า “มะเร็ง” เป็นการเรียกโรคร้ายที่เรื้อรังรักษา
ยาก เช่น การเรียกโรคที่อยู่ในกลุ่มฝีก็เรียก “ฝีมะเร็ง ฝีกาฬ” หรือไม่เป็นฝีก็เป็นลักษณะแผลเนื้อร้าย เป็นก้อน มี
การติดเชื้ออักเสบ เป็นแผลเนื้อร้าย เน่าเปื่อย ลุกลาม รักษายาก โดยมะเร็งเป็นโรคที่ระยะแรกจะไม่แสดงออก โดย
จะฝังตัวตัวอยู่จนกว่าจะมากเกินกว่าที่ร่างกายจะคุมอยู่ หรือเกิดจากเป็นโรคร้ายอยู่และเรื้อรังรักษาไม่หายขาด หรือ
รักษาไม่ถูกวิธี ปล่อยไว้เรื้อรังเรื่อยมา
ทางการแพทย์แผนไทย มะเร็ง ตับ หมายถึง ลัก ษณะที่ ตับ พิก าร เช่น ฝีในตับ ฝีร วงผึ้ง กษัยลิ้นกระบือ
สันนิบาตกะตัดศีรษะด้วน เป็นต้น โดยมูลเหตุการณ์เกิดโรค และกลไกการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุ ตกต้นไม้ ถูกทุบถองโบยดี ถูกทาร้ายให้กระทบชอกช้าอวัยวะ
ภายในแล้วไม่ได้รับการรักษา เกิดจากเป็นไข้พิษไข้กาฬ ไข้ติดเชื้อจากภายนอก เช่น ไวรัสตับ การกินอาหารดิบ ของ
บูดเน่า การมีพฤติกรรมก่อโรค หรือเป็นอุปปาติกะโรคเกิดจากตัวมันเอง เป็นโบราณโรคโบราณกรรม เมื่อไม่ได้รักษา
ให้หายปล่อ ยให้เรื้อรัง ระบบของธาตุห มุนเวียนมี อาการผิดปกติ กาเริบ หย่อน พิก าร ทาให้ร่างกายเสียสมดุล
กลายเป็นฝีมะเร็ง กษัย ริดสีดวง สันนิบาต มหาสันนิบาต เป็นสาเหตุเบื้องต้นของโรคที่สัม พันธ์ต่อการเกิดมะเร็งตับ
ได้ในที่สุด
โดยสรุปแล้ว โรคมะเร็งตับตามแนวคิดของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเกิดจากปิตตะ (ธาตุไฟ) ซึ่งมีมากและ
สะสมเป็นระยะเวลานานจนกระทบให้ธาตุอื่นๆที่เหลือ เกิดความผิดปกติ จนท้ายที่สุดปฐวีธาตุ (ธาตุดินหรืออวัยวะ)
โตกลายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง12
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หลักการดูแลผู้ปุวยการตามหลักการแพทย์แผนไทย โดยรวมถือว่าเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เป็น
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดาเนินสืบ ต่อ กันมาแต่โ บราณ ในตาราการแพทย์แผนไทยไม่ได้กล่าวถึง การดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) ไว้อย่างชัดเจนหรือจัดแยกไว้เป็นหมวดหมู่ เฉพาะทาง แต่มีกล่าวถึงการดูแล
สุขภาพและการรักษาอาการเจ็บปุวยแบบองค์รวม ตั้งแต่การเกิด สาเหตุการณ์เกิดโรค การดูแลสุขภาพโดยรวม การ
บาบัดรักษาโรคต่างๆ การรับรู้วาระสุดท้ายของผู้ปุวย จนถึงสิ้นสุดของชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย โดยใช้หลัก “ธรรมมานามัย” ได้แก่ กายานามัย จิตตานามัย และ ชีวิตานามัย ดังนี้
1. กายานามัย ประกอบด้วยยา อาหาร การออกกาลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย การรักษาด้วยยาสมุนไพร
ที่ถูกต้องกับโรคภัย อาหารที่เหมาะสมกับผู้ปุวย ซึ่งการดูแลในอดีตจะเป็นหมอพื้นบ้านเป็นหลัก และคนใน
ครอบครัวจะช่วยกันดูแล จัดยาและอาหารให้แก่ผู้ปุวย และคอยดูแลขยับตัวบีบนวดให้มีการผ่อนคลาย เป็น
ต้น
2. จิตตานามัย คือ การดูแลจิตใจและความรู้สึกของผู้ปุวย การแพทย์แผนไทยให้ความสาคัญในด้านจิตใจของ
ผู้ปุวยเป็นหลัก กล่าวคือ มุ่งหวังให้ผู้ปุวยมีกาลังใจที่จะต่อสู้กับอาการเจ็บปุวย การดูแลดุจเป็นญาติมิตรและ
การแวะเวียนกันมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกับผูป้ ุวยเสมอๆ จากบุคคลที่ผู้ปุวยรักและรู้จักคุ้นเคยนับถือ เมื่อถึงวาระ
สุดท้ายของผู้ปุวย การให้ความรัก ความเข้าใจ และพิธีกรรมตามความเชื่อ ความศรัทธาเพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจให้ผู้ปุวย เป็นการสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ปุวย
3. ชีวิตานามัย คือ การดาเนินชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี สถานที่พักอาศัยโปร่งสะอาด สภาพแวดล้อมรอบบ้านมี
ต้นไม้ มีบรรยากาศร่มรื่น มีอาหารสะอาด ซึ่งศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้ความสาคัญเรื่องอาหารทีไ่ ม่สมควร
บริโภค คือ อาหารบูดเน่า อาหารดิบ ในปัจจุบันอาจรวมถึงอาหารที่ก่ อให้เ กิดโรค เช่น การตกค้างหรือ
ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ของหมักดอง และอาหารที่ปรุงไม่ได้มาตรฐานต่างๆ ซึ่งผู้ดูแลหรือญาติจะดูแลตาม
สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนั้นๆ ขึ้นกับความเข้าใจของผู้ดูแล
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2. เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วาสนา สวัส ดีนฤนาท 17 และคณะ ได้มีก ารศึก ษาการพัฒ นารูปแบบการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะท้ าย
แบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชการพบว่า พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย
แบบประคับประคอง โดยใช้แนวคิดการดูแลแบบองค์รวมที่ เน้นผู้ปุวยและครอบครัวเป็นศูนย์ กลางรวมทั้งการ
มี ส่วนร่วมของทีม สาขาวิชาชีพ ผู้ปุวยและผู้ดูแล หรือ ครอบครัว มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นลาดับและ การ
ประสานงานของที ม อย่ างเป็ นขั้นตอน ซึ่ ง เป็น การ พัฒ นาที่ มุ่ ง เน้น การปฏิ บัติในสถานการณ์ จริง ตั้ง แต่
การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ข้อจากัด โอกาสพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง เกิดการเรียน
รู้ ร่วมกัน ทาให้ผู้ปฏิบัติและทีมเห็นความสาคัญและ ปัญหาร่วมกัน เกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ มีข้อผูกพัน
ในการปฏิบัติและมีการนาสู่ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ทาให้มี แนวทางปฏิบัติการดูแลที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบเดียวกัน
ซึ่งทีมผู้ให้บริการสามารถนาสู่ปฏิบัติได้ง่าย สะดวกใน การนาไปใช้ ส่งผลให้เกิดคุณภาพการดูแลที่ดีต่อผู้ปุวย
และผู้แลอย่างครอบคลุมองค์รวม18 ซึ่งในการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทยนั้นมีปัจจัยหลายๆปัจจัย
ในการตัดสินใจเลือกเข้ารับการรักษาโดย ณัฏฐ์ชนากานต์ จิระพรพงศ์และคณะได้มีการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคมะเร็งที่ตัดสินใจรักษาด้วยแพทย์แผนไทยพบว่าผู้ปุวยมีการตัดสินใจรักษาด้วยแพทย์
แผนไทยในสถานบริการที่ไม่ใช่ของรัฐบาล ดังนั้นหน่วยงานของรัฐบาลควรมีการขยายการพัฒนาการดูแลผู้ปุวย
มะเร็งให้กั บครอบครัวอย่างเป็นระบบ และควรมีรูป แบบการดูแลแบบครอบครัวมีส่วนร่วมทุกระยะของโรค
เนื่องจากระยะของโรคมะเร็งมีส่วนสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย14 นอกเหนือจากนั้นการให้บริการการดูแล
รักษาผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยสามารถให้บริการได้ทั้งแผนกผู้ปุวยนอกและแผนกผู้ปุวย
ในโดยจะต้องมีการมีแนวทางการให้บริการการดูแลรักษาที่ชัดเจน ให้ ซึ่งมีการศึกษาการพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายในหอผูป้ ุวยในของนางวราภรณ์ สมดีและคณะได้มีการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิในการดูแล
ผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้าย หอผู้ปุวยพิเศษศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมโดยใช้เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาคือ แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้มีจุดเน้นที่การให้ผู้ปุวย
ได้มีการวางแผนการตายของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ทาให้ผู้ปุวยยอมรับและเข้าถึงการตายอย่างสงบและตามหลัก
“การตายดี”คงไว้ซึ่ง คุณภาพชีวิตของบุคคลในระยะสุดท้ ายของชีวิตเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลต่อแนวปฏิบัติและแบบประเมินความพึงพอใจของครอบครัวพบว่าแนว
ปฏิบัติมีความง่าย สะดวกต่อการนาไปปฏิบัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้ แนว
ปฏิบัตินี้ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะนาไปใช้ในหน่วยงานอยู่ในระดับสูง
ด้านความพึงพอใจของครอบครัวพบว่าอยู่ในระดับสูงการโดยการจัดทาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะ
สุดท้ ายโดยการศึกษาและปฏิบัติตามหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ จะทาให้ได้แนวปฏิบัติที่น่าเชื่อถือและสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง19และสามารถนามาแนวทางปฏิบัติมาพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้าย
ด้วยการแพทย์แผนไทยในหอผู้ปุวยในได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เ ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาคู่มือ คู่มือการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ปุวย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย
1.แต่ง ตั้ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการดูแลรัก ษาผู้ปุวยมะเร็ง ตับ ระยะสุดท้ ายด้วยการแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
2. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน การดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็ ง
ตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
3. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การให้การดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผน
ไทยในแผนกผู้ปุว ยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ผ สมผสาน จากสัม ภาษณ์เ ชิ ง ลึก (In-depth
interview) กับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และหาโอกาสพัฒนาจากปัญหาที่วิเคราะห์ได้
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาคู่มือการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยใน
แผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
5. สนทนากลุ่ม ( Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาคู่มือการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายใน
แผนกผู้ปุวยในในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2.ประชากร
ประชากรได้แก่กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ผู้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ที่มี
ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยประเด็นในแบบสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยพัฒนามาจากการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ สถานการณ์ องค์ประกอบของระบบบริการ รูปแบบการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็ง
ตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย ที่ใช้อยู่ปัจจุบันในโรงพยาบาล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
และนาผลการวิเคราะห์กลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของข้อมูล (member check) เพื่อการ
ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ถูกต้องกับการรับรู้ของตนเอง
- การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมจากแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริงในการดูแลรักษาผูป้ ุวย ซึ่งผู้วิจัยนาข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการสร้างคู่มือการดูแลรักษาผู้ปวุ ยมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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3.1วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อทราบสถานการณ์ องค์ประกอบของระบบบริการ รูปแบบ
การดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับด้วยการแพทย์แผนไทย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ต่อการนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับ
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยไปใช้โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้
กลุ่มผู้ให้บริการ
1. ติดต่ อ ขอสัม ภาษณ์ก ลุ่ม ผู้ให้บ ริ ก าร ประกอบด้ว ย แพทย์ เภสัช กร พยาบาล แพทย์แผนไทย และ
นักโภชนาการ ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ปุวยใน ของ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
2. เมื่อได้รับความยินยอมให้สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะดาเนินการนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์ท่านเหล่านั้น
3. ดาเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่นัดหมาย
4. สรุปผลการสัมภาษณ์และนาผลบางส่วนไปประกอบการดาเนินงานในระยะต่อไป
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
1. จากแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพแผนปัจจุบันที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในการดูแลรักษาผู้ปุวย
ซึ่งผู้วิจัยนาข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทย
2. ประชุม เชิง ปฏิบัติก ารการดูแลรัก ษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง ตับ ระยะสุ ดท้ ายด้วยการแพทย์แผนไทย จาก
การศึกษาสถานการณ์การดูแลรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยแพทย์แผนไทย ในสถานบริการของรัฐ
3. สนทนากลุ่ม( Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาคู่มือการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายในแผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
1) กลุ่มประชากร: ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย อย่างน้อย 1 ปี
กลุ่มตัวอย่าง: โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
ผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้าย ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญจะสอดคล้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยกาหนดในการสนทนาอภิปราย
กลุ่มย่อยแต่ละครั้ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วย
1. แพทย์
1 คน
2. พยาบาล
1 คน
3. เภสัชกร
1 คน
4. แพทย์แผนไทย
1 คน
5. นักโภชนาการ
1 คน
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่: ร่างรูปแบบการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยแพทย์แผน
ไทยและประเด็นการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อยโดยมีประเด็นดังนี้
- เกณฑ์การประเมินผู้ปุวยเพื่อเข้ารับการรักษา
- แผนการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ปุวยในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
- เครื่องมือหรือแบบประเมิน และแบบบันทึกต่างๆ
- บทบาทหน้าที่ของแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
3) วิธี การเก็บรวบรวมข้อมูล : เป็นการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus group discussion) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้วิจัยจะเป็นผู้ดาเนินการ (modulator) โดยซักถามประเด็นตามที่ ผู้วิจัยกาหนดเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย ได้แสดงความคิดเห็นและให้ได้ข้อสรุปถึงรูปแบบการดูแลรั กษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะ
สุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย ในแผนกผู้ปุวยใน ที่จะนาไปใช้ โดยระหว่างการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อยจะมีการ
บันทึก เทปเพื่อ ใช้ท บทวนประเด็นที่ อาจเกิ ดจากความไม่ ส มบูร ณ์ของการจดบันทึก ข้อมู ลระหว่างการสนทนา
อภิปรายกลุ่มย่อยในภายหลัง
4) การวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้วิจัยจะสรุปประเด็นที่ได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) พร้อมทั้งสรุปตามประเด็น และตามวัตถุประสงค์ และนาข้อมูลจาก
การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อยและหากยังมีประเด็นที่ไม่สามารถสรุปได้ ผู้วิจัยอาจจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมหรือทา
การสนทนาอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ยอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการดู แ ลรั ก ษาผู้ ปุ ว ยมะเร็ ง ตั บ ระยะสุ ด ท้ า ยด้ ว ย
การแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
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บทที่ 4
สรุปผลการดาเนินงาน

บทที่ 1 แนวคิด องค์ความรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย

๑. แนวคิดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายจะต้องคาถึงถึงศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้ปุวยด้วยหลักการของ
การดูแลรัก ษาแบบประคับประคองแบบบูรณาการ คือ การดูแลแบบองค์ร วมทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ การควบคุมความปวดและอาการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบาย ทาให้
ผู้ปุวยเกิดความวิตกกังวลและใช้เวลาไปกับการเฝูาระวังหรือกลัวว่าอาการนั้นจะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการ
กีดกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ซึ่งต่างมีศักยภาพในการทาให้ชีวิต
มีความหมายและมีความพึงพอใจระหว่างช่วงสุดท้ายของชีวิต
การประเมินว่าเป็นผู้ปุวยระยะสุดท้ายมีความสาคัญที่เมื่อเป็นผู้ปุวยระยะสุดท้ายแล้ว เปูาหมาย
ของการดูแลจะเปลี่ยนจากการรักษาเพื่อหวังผลหายหรือทุเลา เป็นการดูแลเพื่อไม่ให้ผู้ปุวยทุกข์ทรมาน
และให้ผู้ปุวยเสียชีวิตอย่างสงบ

๒. แนวคิดโรคมะเร็งตับในทางการแพทย์แผนไทย
ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยมีการกล่าวถึง คาว่า “มะเร็ง” ไว้หลายแห่ง แต่ไม่พบคาจากัดความหรือ
ความหมายที่แน่ชัด และยังไม่มีผู้ใดให้ความหมายไว้ แต่เมื่อได้ศึกษาพบว่า คาว่า “มะเร็ง” เป็นการเรียก
โรคร้ายที่เรื้อรังรักษายาก เช่น การเรียกโรคที่อยู่ในกลุ่มฝีก็เรียก “ฝีมะเร็ง ฝีกาฬ” หรือไม่เป็นฝีก็เป็น
ลักษณะแผลเนื้อร้าย เป็นก้อน มีการติดเชื้ออักเสบ เป็นแผลเนื้อร้าย เน่าเปื่อย ลุกลาม รักษายาก โดย
มะเร็งเป็นโรคที่ระยะแรกจะไม่แสดงออก โดยจะฝังตัวตัวอยู่จนกว่าจะมากเกินกว่าที่ร่างกายจะคุมอยู่
หรือเกิดจากเป็นโรคร้ายอยู่และเรื้อรังรักษาไม่หายขาด หรือรักษาไม่ถูกวิธี ปล่อยไว้เรื้อรังเรื่อยมา
ทางการแพทย์แผนไทย มะเร็งตับ หมายถึง ลักษณะที่ตับพิการ เช่น ฝีในตับ ฝีรวงผึ้ง กษัยลิ้น
กระบือ สันนิบาตกะตัดศีรษะด้วน เป็นต้น โดยมูลเหตุการณ์เกิดโรค และกลไกการเกิดโรคตามทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุ ตกต้นไม้ ถูกทุบถองโบยดี ถูก
ทาร้ายให้กระทบชอกช้าอวัยวะภายในแล้วไม่ได้รับการรักษา เกิดจากเป็นไข้พิษไข้กาฬ ไข้ติดเชื้อจาก
ภายนอก เช่น ไวรัสตับ การกินอาหารดิบ ของบูดเน่า การมีพฤติกรรมก่อโรค หรือเป็นอุปปาติกะโรคเกิด
จากตัวมั นเอง เป็นโบราณโรคโบราณกรรม เมื่ อไม่ ไ ด้รัก ษาให้ห ายปล่อยให้ เ รื้อรัง ระบบของธาตุ
หมุนเวียนมีอาการผิดปกติ กาเริบ หย่อน พิการ ทาให้ร่างกายเสียสมดุล กลายเป็นฝีมะเร็ง กษัย ริดสีดวง
สันนิบาต มหาสันนิบาต เป็นสาเหตุเบื้องต้นของโรคที่สัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งตับได้ในที่สุด
โดยสรุปแล้ว โรคมะเร็งตับตามแนวคิดของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเกิดจากปิตตะ (ธาตุไฟ) ซึ่งมี
มากและสะสมเป็นระยะเวลานานจนกระทบให้ธาตุอื่นๆที่เหลือ เกิดความผิดปกติ จนท้ายที่สุดปฐวีธาตุ
(ธาตุดินหรืออวัยวะ) โตกลายเป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง

10 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
สาหรับแนวทางการดูแลผูป้ ุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย นั้นจะยึดหลักตามกลไกการเกิดโรคทางทฤษฎีแพทย์แผนไทย ดังนี้

มูลเหตุการเกิดโรค
ภายใน+ภายนอก

ปิตตะ(ความร้อน)
เพิ่มขึ้น/สะสม

- ปวดท้อง เจ็บท้อง
- ท้องผูก
- ท้องอืดเฟูอ

- นอนไม่หลับ
- จุกแน่นใต้ชายโครง
- หน้ามืด วิงเวียน

- ท้องเสีย
- อ่อนเพลีย

- ท้องบวม ขาบวม
- ปัสสาวะบ่อย

ปถวีธาตุเจริญขึ้น
(อวัยวะโตขึ้นกลายเป็น
เนื้องอก/มะเร็ง)

เสมหะ(ธาตุน้า) และปถวี
ธาตุ (ดิน) ร้อนขึ้น

- ผลการทางานของตับผิดปกติ มีผิวหน้าท้องร้อน - มีไข้
- เบื่ออาหาร
- ขมปาก
- กระหายน้า
- ตัวตาเหลือง

ลมก็จะเดินไม่สะดวก มี
การอั้นตามช่อง/รู ท้าให้
มีอาการปวด อึดอัด

แนวทางเดินของ
วาตะ (ลม)ผิดปกติ

เมื่อมีการคั่งค้างของ
เสมหะท้าให้ระบบการ
ไหลเวียนของธาตุน้าไม่
สะดวก

เกิดการคลั่งค้างของ
เสมหะ (ธาตุน้า)

เมื่อมีการคั่งค้างของไฟ
ธาตุก็จะท้าให้เกิดการ
อักเสบ แดง ร้อน

11 คู่มือการดูแลรักแผนภู
ษาผู้ป่วมยโรคมะเร็
งตับระยะสุ
ดท้ายด้วยการแพทย์
ิที่ 1 วิเคราะห์
กลไกการเกิ
ดโรคมะเร็แงผนไทย
ตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย

ปิตตะที่มาพร้อมกับวาตะก็
จะมีการสะสมคั่งค้างตาม
จุด/อวัยวะ

จากความแปรปรวนของธาตุทั้ง 3 ที่เกิดขึ้น
เมื่อนานไป ก็จะกระทบให้เกิดความผิดปกติทั่วทั้งร่างกาย
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แนวทางการกาเริบของโรคมะเร็ง
ปิตตะ(ความร้อน)
เพิ่มขึ้น/สะสม

มูลเหตุการเกิดโรค
ภายใน+ภายนอก

- ปวดท้อง เจ็บท้อง
- ท้องผูก
- ท้องอืดเฟูอ

- ท้องเสีย
- อ่อนเพลีย

ปถวีธาตุเจริญขึ้น
(อวัยวะโตขึ้นกลายเป็น
เนื้องอก/มะเร็ง)

เสมหะ(ธาตุน้า)และปถวี
ธาตุ (ดิน) ร้อนขึ้น

- นอนไม่หลับ
- จุกแน่นใต้ชายโครง
- หน้ามืด วิงเวียน

- ท้องบวม ขาบวม
- ปัสสาวะบ่อย

- ผลการทางานของตับผิดปกติ มีผิวหน้าท้องร้อน - มีไข้
- เบื่ออาหาร
- ขมปาก
- กระหายน้า
- ตัวตาเหลือง

ลมก็จะเดินไม่สะดวก มี
การอั้นตามช่อง/รู ท้าให้
มีอาการปวด อึดอัด

แนวทางเดินของ
วาตะ (ลม)ผิดปกติ

เมื่อมีการคั่งค้างของ
เสมหะท้าให้ระบบการ
ไหลเวียนของธาตุน้าไม่
สะดวก

เกิดการคลั่งค้างของ
เสมหะ (ธาตุน้า)

เมื่อมีการคั่งค้างของไฟ
ธาตุก็จะท้าให้เกิดการ
อักเสบ แดง ร้อน

ปิตตะที่มาพร้อมกับวาตะก็
จะมีการสะสมคั่งค้างตาม
จุด/อวัยวะ
จากความแปรปรวนของธาตุทั้ง 3 ที่เกิดขึ้น
เมื่อนานไป ก็จะกระทบให้เกิดความผิดปกติทั่วทั้งร่างกาย

12 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย

แผนภูมิที่ 2 วิเคราะห์กลไกการเกิดโรคมะเร็งตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย ร่วมกับแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ุวยโรคมะเร็ง
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บทที่ 2

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วย
การแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของ
ประชากรไทย เนื่อ งจากมะเร็งมี หลายชนิด แต่ละชนิดมี อาการและการดูแลรักษาแตกต่างกันไปตาม
สาเหตุของมะเร็งชนิดนั้นๆ ผู้ปุวยส่วนใหญ่จะรู้ตัวเมื่อมีอาการแสดงของโรคในระยะลุกลามแล้ว การ
รักษาที่เป็นไปเพื่อยืดชีวิตอาจเพิ่มความทุกข์ทรมานแก่ผู้ปุวยอย่างมาก การดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative care) แบบบูรณาศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก
จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปุวยและครอบครัว และลดความทุกข์ทรมานของผู้ปุวย
เมื่อระยะสุดท้ายมาถึง ในคู่มือเล่มนี้จึงขอกล่าวถึง “แนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทย” เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับ
ผู้ปุวยและบริบทของสังคมต่อไป

1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริการ ดูแล รักษาผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผน
ไทย ของบุคลากรให้ดาเนินการไปอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว สอดคล้องต่อนโยบายคุณภาพอย่าง
คุ้มค่า คุ้มทุน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

2. คาจากัดความในคู่มือแนวทางการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันว่าเป็นโรคมะเร็งตับ
อาการข้างเคียงจากการรักษา หรือ โรคแทรกซ้อน หมายถึง อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากผล
ของยา หรืออาการอื่นๆ ที่อาจเกิดจากโรคมะเร็งตับเป็นสาเหตุ และมีผลรบกวนการดาเนินชีวิตของผู้ปุวย
เช่น เบื่ออาหาร ท้องอืดเฟูอ คลื่นไส้ วิงเวียน นอนไม่หลับ ปากเป็นแผล ฯลฯ
โรคมะเร็งตับ จากการสืบ ค้นและเทียบเคียงกลุ่มอาการที่ใกล้เคียงทางแพทย์แผนไทย พบว่า
ในทางการแพทย์แผนไทยไม่มีคาว่า โรคมะเร็งตับบันทึกไว้ ดังนั้นในที่นี่ จึงขอเปรียบเทียบกับกลุ่มอาการ
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ยกนังพิการ โรคกษัยลิ้นกระบือ ฝีรวงผึ้ง
กษัยลิ้นกระบือ หมายถึง โรคกษัยเกิดจากโลหิตจับตัวเป็นก้อนลิ่มติดอยู่ที่ชายตับ ทาให้ตับแข็ง
ยื่นยาวออกมาทางชายโครงข้างขวา ลักษณะเหมือนลิ้นกระบือ พิษของโรคทาให้มีไข้ ตัวร้อน จับเป็นเวลา
มีอาการจุกแน่นในอก บริโภคอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับเป็นนิจ ทาให้ร่างกาย ซูบผอม หากเป็นติดต่อกัน
นานวันพิษของโรคจะซึมเข้าไปในลาไส้ใหญ่ ไส้น้อย ได้ชื่อว่า มานกษัย
ฝีรวงผึ้ง หมายถึง ฝีวัณโรคชนิดหนึ่ง ผู้ปุวยมี ต่อมกลัดหนองเกิดขึ้นบริเวณชายโครงด้านขวา
ตาราการแพทย์แผนไทยว่า เมื่ อเริ่มเป็นจะมีอาการแน่นชายโครงด้านขวา ยอกตลอดแนวสันหลัง ตัว
เหลืองตาเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้ม มีไข้ สะบัดร้อน สะท้านหนาว เมื่อยตามข้อกระดูก กินไม่ได้ เป็นต้น
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ปุวยที่มีอาการของโรคที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทาได้เพียง
การดูแลแบบประคับประคอง ในเรื่องของการเจ็บปวด และอาการอื่นๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ ผู้ปุวยจะมีอาการทรุดลงไปเรื่อยๆ และจะเสียชีวิตในที่สุด
13 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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การแพทย์แ ผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เ กี่ยวกั บการตรวจ วินิจฉัย บาบั ด
รักษา หรือปูองกันโรค หรือการส่งเสริมฟื้นฟูสขุ ภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้ความหมาย
รวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้โดยอาศัย
ความรู้หรือตาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาโดยผู้ประกอบวิชาชี พทางการแพทย์แผนไทย หรือผู้
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่
1.1 เวชกรรมไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัยการบาบัด การรักษา การปูองกันโรค การ
ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงการผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และการนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์
แผนไทย
1.2 เภสัชกรรมไทย หมายถึง การกระทาในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การ
เลือกสรรยาการควบคุม และการประกันคุณภาพยา การปรุงและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ และจัดจาหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
ทั้งนี้ด้วยกรมวิธีการแพทย์แผนไทย
1.3 ผดุงครรภ์ไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัยการบาบัด การรักษา การปูองกันโรค การ
ส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การปูองกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทาคลอด การดูแล
การส่งเสริม และการฟื้นฟูมารดาและทารกระยะหลังคลอด ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
1.4 นวดไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัยการบาบัด การรักษา การปูองกันโรค การส่งเสริม
สุขภาพโดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บปุวยแบบองค์
รวม ตั้งแต่การเกิด สาเหตุการณ์เกิดโรค การดูแลสุขภาพโดยรวม การบาบัดรักษาโรคต่างๆ การรับรู้
วาระสุ ด ท้ า ยของผู้ปุ ว ย จนถึง สิ้ น สุ ด ของชี วิ ต ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ การดู แ ลผู้ ปุ วยระยะสุด ท้ า ยแบบ
ประคับประคองแบบบูรณาการ โดยใช้หลัก “ธรรมมานามัย” ได้แก่ กายานามัย จิตตานามัย และ ชีวิตา
นามัย ดังนี้
กายานามัย ประกอบด้วยยา อาหาร การออกกาลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย การรักษา
ด้วยยาสมุนไพรที่ถูกต้องกับโรคภัย อาหารที่เหมาะสมกับผู้ปุวย ซึ่งการดูแลในอดีตจะเป็นหมอพื้นบ้าน
เป็นหลัก และคนในครอบครัวจะช่วยกันดูแล จัดยาและอาหารให้แก่ผู้ปุวย และคอยดูแลขยับตัวบีบนวด
ให้มีการผ่อนคลาย เป็นต้น
จิตตานามัย คือ การดูแลจิตใจและความรู้สึกของผู้ปุวย การแพทย์แผนไทยให้ความสาคัญในด้าน
จิตใจของผู้ปุวยเป็นหลัก กล่าวคือ มุ่งหวังให้ผู้ปุวยมีกาลังใจที่จะต่อสู้กับอาการเจ็บปุวย การดูแลดุจเป็น
ญาติมิตรและการแวะเวียนกันมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกับผู้ปุวยเสมอๆ จากบุคคลที่ผู้ปุวยรักและรู้จักคุ้นเคย
นับถือ เมื่อถึงวาระสุดท้ายของผู้ปุวย การให้ความรัก ความเข้าใจ และพิธีกรรมตามความเชื่อ ความ
ศรัทธาเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้ปุวย เป็นการสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ปุวย
ชีวิตานามัย คือ การดาเนินชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี สถานที่พักอาศัยโปร่งสะอาด สภาพแวดล้อม
รอบบ้านมีต้นไม้ มีบรรยากาศร่มรื่น มีอาหารสะอาด ซึ่งศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้ความสาคัญเรื่อง
14 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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อาหารที่ไม่สมควรบริโภค คือ อาหารบูดเน่า อาหารดิบ ในปัจจุบันอาจรวมถึงอาหารที่ก่อให้เกิดโรค เช่ น
การตกค้างหรือปนเปือ้ นสารเคมีต่างๆ ของหมักดอง และอาหารที่ปรุงไม่ได้มาตรฐานต่างๆ ซึ่งผู้ดูแลหรือ
ญาติจะดูแลตามสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนั้นๆ ขึ้นกับความเข้าใจของผู้ดูแล
ตรีธาตุ หมายถึง ระบบที่ควบคุมการทางานของร่างกาย ๓ ระบบ ประกอบด้วย วาตะ คือระบบ
การทางานของธาตุลม ปิตตะ คือระบบการทางานของธาตุไฟ เสมหะ คือระบบการทางานของธาตุน้า
ซึ่งอาจตรวจได้จากลักษณะอาการที่ปรากฏของผู้ปุวย และจากการจับชีพจร

3. โครงสร้างทีมสุขภาพในการดูแล
ทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ทีมสุขภาพในการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้าย (Staff) แบบประคับประคอง ความต้องการ
การดูแลของผู้ปุวยระยะสุดท้ายมีความซับซ้อน แพทย์ แพทย์แผนไทย หรือพยาบาลเพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้อ งการของผู้ปุวยได้ทั้งหมด การดูแลผู้ปุวยมะเร็ง ในระยะนี้ จึง ต้องการ
กระบวนการหรือขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพได้แก่ การประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย
ทีมสหวิชาชีพ โดยมุ่งหวังในการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ปุวยและญาติ ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ประกอบด้วยดังนี้
1. แพทย์แผนปัจจุบัน
2. แพทย์แผนไทย
3. พยาบาลวิชาชีพ
4. เภสัชกร
5. โภชนากร
6. ผู้นาศาสนา/ผู้นาทางความเชื่อและพิธีกรรม
7. ภาคีเครือข่าย (ผู้นาชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น) (ถ้ามี)
8. นักสังคมสงเคราะห์ (ถ้ามี)
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมสหวิชาชีพ
ที ม สหสาขาวิชาชีพ ควรได้รับ การเตรียมความพร้อมทั้ ง ทั ศนคติ ความรู้ และทั ก ษะ และมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
แพทย์แผนปัจจุบัน - ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายร่วมกับวิชาชีพอื่นด้วยทัศนคติที่เป็นบวก
- ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ปุวยขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
- เป็นหัวหน้าทีมในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ปุวยและเป็นผู้ประกาศหยุดในการช่วย
ฟื้นคืนชีพ
- สื่อสารกับผู้ปุวยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและกาลังใจ
แพทย์แผนไทย
- การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายร่วมกับวิชาชีพอื่นด้วยทัศนคติที่เป็นบวก
- วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการดูแลรักษา
- ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ปุวยขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
- อธิบายอาการแผนการรักษา และให้คาปรึกษากับผู้ปุวยและญาติ
- ทาหัตถการการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ปุวย
15 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ
- สื่อสารกับผู้ปุวยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและกาลังใจ
- ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อข้อมูลในการดูแล
ผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
พยาบาลวิชาชีพ
- วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาล
- ศึกษาวิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาล และให้การพยาบาลผู้ปุวยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและญาติผู้ดูแลผู้ปุวยเป็นประจา
- จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
- ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ปุวย
- สื่อสารกับผู้ปุวยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและกาลังใจ
เภสัชกร
- จัดเตรียมยาตามการรักษาของแพทย์สาหรับผู้ปุวยให้เพียงพอตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- ให้คาแนะนาการใช้ยาที่ถูกต้องกับผู้ปุวยและญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ปุวย
- ติดตามบันทึกอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- สื่อสารกับผู้ปุวยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและกาลังใจ
นักโภชนาการ
- จัดเตรียมและปรุงอาหารให้ได้สารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะ
ด้านร่างกายของผู้ปุวย
- แนะนาญาติ ห รือ ผู้ ดู แลการเตรี ย มอาหารที่ มี ส ารอาหารครบปริม าณที่
เพียงพอ เหมาะสมสาหรับผู้ปุวยแต่ละราย
- สื่อสารกับผู้ปุวยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและกาลังใจ
ผู้ น าศาสนา หรื อ - ช่วยแนะนาหลัก การดาเนิ นชีวิตโดยยึดหลัก ด้วยคาสอน หลัก ธรรมทาง
ผู้นาทางความเชื่ อ
ศาสนาความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิถีชีวิตให้กับ
และพิธีกรรม
ผู้ปุวยและญาติหรือผู้ดูแล
- มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของโรค อาการแสดง
- ให้คาปรึกษาผู้ปุวย ญาติหรือผู้ดูแลให้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ความตาย และการ
พัฒนาจิตใจ
- สื่อสารกับผู้ปุวยและญาติด้วยทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
ที่ ส ร้ างขวั ญ และก าลั ง ใจโดยประเมิ นจากสภาพที่ เ ป็นจริง ของผู้ ปุว ยใน
ขณะนั้น
นอกจากนี้ บทบาทของครอบครัว ญาติพี่น้องหรือผู้ดูแลใกล้ชิดของผู้ปุวย เช่น สามี ภรรยา บิดา
มารดา หรือบุตรคนใดคนหนึ่ง มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลื อดูแลเป็นกาลังใจ สนับสนุน ชี้แนะแนวทาง
ผู้ให้การดูแลรักษาควรทราบความสัมพันธ์ของผู้ปุวยกับบุคคลต่างๆ กิจกรรมที่ผู้ปุวยปฏิบัติอยู่เป็นประจา
เพื่อใช้พิจารณาดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ปุวย ญาติพี่น้องควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย
การรักษา และพยากรณ์โรค และมีโอกาสได้ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาให้มากที่สุด โดยเฉพาะใน
16 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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ประเด็นที่มีทั้งผลดีผลเสียหรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคตได้ เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ การใส่ท่อหรือสาย
ต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น

4. เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานได้มีการดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็งตับด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นหลัก โดยกาหนดเกณฑ์คัดกรองต่างๆ ดังนี้
4.1 เกณฑ์ที่รับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ
1) ผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะที่ 3, 4 ที่สมัครใจรับการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย
2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3) ไม่มีประวัติการแพ้ยาสมุนไพรในตารับยาที่ใช้รักษาโรคธาตุพิการ (มะเร็ง)
ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
4) ผู้ปุวยมีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่
(Vital Signs Stable & Clinically Stable)
5) ผู้ปุวยที่ไม่อยู่ระหว่างการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่างการรักษา
และได้รับการอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้
4.2 เกณฑ์ที่ไม่รับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ
1) ผู้ปุวยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง หรือยังคงอยู่ในช่วงการรักษาด้วยวิธีทาง
แผนปัจจุบัน เช่น การฉายรังสี, เคมีบาบัด เป็นต้น
2) ไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้
3) เป็นผู้ปุวยที่มีพยาธิสภาพที่ไตรุนแรง โดยมีค่า Serum creatinine สูงกว่า 2.0 มก./ดล.
และ/หรือ ค่า BUN สูงกว่า 40 มก./ดล.
4) มีความผิดปกติของค่าอิเล็กโตไลต์ที่รุนแรง (Electrolyte abnormalities) เช่น ภาวะ
โซเดียมในเลือดต่า (hyponatremia), ภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่า (hypokalemia)
หรือภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis) เป็นต้น
5) ผู้ปุวยมีภาวะทางคลินิกอื่นๆ ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ปุวย
6) หญิงตั้งครรภ์ หรือ มารดาอยู่ในระหว่างการให้นมบุตร
7) ผู้ปุวยโรคติดต่อร้ายแรง หรือผู้ปุวยโรคติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย
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4.3 เกณฑ์การรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นผู้ป่วยใน (Admit) ในหอผู้ป่วยใน
ข้อบ่งชี้
เพื่อบรรเทาอาการ/ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ุวยและเพิ่มคุณภาพชีวิต
เกณฑ์การรับเป็นผู้ป่วยใน
1) เข้าตามเกณฑ์รับผู้ปุวยโรคมะเร็งตับที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ
2) พบอาการแสดงตามตรีธาตุที่จาเป็นซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษาใกล้ชิดและติดตามผลการรักษา
ในระยะต้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาการแสดงอย่างน้อย ๑ ข้อ ได้แก่
- มีผิวหน้าท้องร้อน
- ตัวตาเหลือง
- ท้องอืดเฟูอ
- มีไข้

- ปวดท้อง เจ็บท้อง

- หน้ามืด วิงเวียน

- เบื่ออาหาร

- นอนไม่หลับ

- ท้องบวม ขาบวม

- ขมปาก

- ท้องผูก

- อ่อนเพลีย

- กระหายน้า

- จุกแน่นใต้ชายโครง

- ปัสสาวะบ่อย

3) แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเห็นควร เข้ารับการดูแลรักษาในหอผู้ปุวยใน
เกณฑ์การจาหน่ายผู้ป่วย
1) ประเมินอาการแสดงตามตรีธาตุตามแบบประเมินอาการแรกรับการรักษาผู้ปุวยดีขึ้น
2) ผู้ปุวยและญาติสามารถเรียนรู้การดูแลตนเองได้ตามหลักธรรมานามัยได้
3) แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเห็นควรให้ผู้ปุวยจาหน่ายการรักษาจากหอผู้ปุวยใน
เช่น ผู้ปุวยมีเหตุผลขอไปรับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นต้น
4) ผู้ปุวยมีอาการตรงตามเกณฑ์การปรึกษาส่งต่อ
5) ผู้ปุวยและญาติขอยุติการรักษา
เกณฑ์การปรึกษาส่งต่อ
1) พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึ้น หรือมีอาการเลวลง ในระหว่างเข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวยใน
2) เกิดภาวะฉุกเฉินดังต่อไปนี้
- เบื่ออาหารทาให้รับประทานอาหารได้น้อยจนมีอาการอ่อนเพลียรุนแรง
- ถ่ายดา (Black tarry stool) /อาเจียนเป็นเลือด)
- มีอาการปวดท้องคลื่นไส้ เบื่ออาหาร และ/หรือมีภาวะซีด อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็วและ
เบา เป็นลม และหมดสติ
- พฤติกรรมแปลกไป เช่น ซึม หมดสติ ชัก คลุ้มคลั่ง ควบคุมสติไม่ได้
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5. การดูแลรักษาผูป้ ่วยโรคมะเร็งตับในหอผูป้ ่วยในด้วยยาสมุนไพร
หลักการดูแลรักษาผู้ปุวยมะเร็งตับด้วยยาสมุนไพร มีแนวทางการใช้ยาดังนี้
๑) ต้องมีการระบายหรือลดธาตุปิตตะ โดยการใช้ยาระบายพิษร้อนหรือการพอกยา เพื่อดูดพิษร้อน
๒) ยากลุ่มที่ฟอกน้าเหลือง จะสามารถลดพิษร้อนได้ดี ไม่นิยมใช้ยารสเย็น เพราะอาจจะทาให้ธาตุ
บริเวณอื่นๆ ที่ปกติ เกิดความผิดปกติได้ ต้องมีการกระจายวาตะ เพื่อให้เกิดการเดิน หรือการ
ไหลเวียนของเลือดลมได้สะดวก
๓) ยาบารุง หรือ ปรับธาตุ ทั้ง 4 เนื่องจากหลังการรักษาเสร็จสิ้น หรือระหว่างการรักษาธาตุต่างๆ
มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง ต้องมีการบารุงให้ธาตุเหล่านั้นสมบูรณ์
๔) ยารักษาอาการอื่นๆ

 ยาสมุนไพรสาหรับระบายหรือลดปิตตะ
รายการยา
ยาเบญจอามฤตย์

สรรพคุณ
ข้อบ่งใช้
ข้อควรระวัง/หลีกเลี่ยง
ระบายน้ าเหลื อ งเสี ย  ผู้ปุวยที่มีอาการท้องผูก  ผู้ปุวยที่มีอาการท้องเสียไม่
ถ่ายของเสียที่สะสมออก  1-2 แคปซูล
ควรรับประทาน
หลังอาหารเช้า-เย็น
 ผู้ ที่ รั บ ประทานยาแล้ ว มี
อ า ก า ร ถ่ า ย ม า ก ใ ห้ ล ด
ขนาดยา
ย า ต้ ม สู ต ร วั ด ค า ฟอกน้ าเหลื อ งเสี ย ช่ ว ย  รั บ ประทานหลั ง จาก  อ า จ มี อ า ก า ร ค ลื่ น ไ ส้
ประมง
ลดพิษร้อน ถ่ายของเสีย
รับประทานยาเบญจอา
วิงเวียน
ที่สะสมออก
มฤตย์
ไฟโทเพล็กซ์
ฟอกน้ าเหลื อ งเสี ย ช่ ว ย  1-2 แคปซูล
ลดพิษร้อน
ก่อนอาหารเช้า-เย็น
ยาต ารั บ กล่ อ มนาง ล้อมตับ ดับพิษไข้ บารุง  ผู้ ปุ ว ยที่ มี ภ าวะความ
นอน
ร่างกาย บารุงตับ
ร้อนสะสมมาก
ยาบัวบก

-

ดับพิษร้อนบารุงร่างกาย  สามารถใช้ได้ในผู้ปุวย  ควรระวังในผู้ปุวยที่มีภาวะ
ทุกราย
วาตะน้อย
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ยาสมุนไพรสาหรับระบายหรือลดปิตตะ (ต่อ)

รายการยา
ยาห้าราก

ยาเขียวหอม



สรรพคุณ
ข้อบ่งใช้
ข้อควรระวัง/หลีกเลี่ยง
แก้ไข้ ลดความร้อน และ  ใช้ในผู้ปุวยที่มีไข้ หรือ  ร ะ วั ง ก า ร ใ ช้ ต่ อ เ นื่ อ ง
ลดการอักเสบ
มีภาวะอักเสบที่รุนแรง
เพราะยาห้ารากเป็นยาเย็น
อาจท าให้ ว าตะเดิ น ไม่
สะ ดวก แล ะ อา จ ท า ให้
ปิต ตะต าแหน่ ง อื่ นที่ ป กติ
ลดลงได้
แก้ ร้ อ นในกระหายน้ า  ใช้ ใ นผู้ ปุ ว ยที่ มี อาการ  ระวังการใช้ยาในผู้ปุวยที่
และช่ ว ยลดความร้ อ น
คอแห้ ง หรื อมี อ าการ
แพ้ละอองเกสรดอกไม้
ภายในร่างกาย
ร้อนในกระหายน้า

ยาสมุนไพรสาหรับกระจายวาตะ

รายการยา
ยาหอมนวโกฐ

สรรพคุณ
ข้อบ่งใช้
ข้อควรระวัง/หลีกเลี่ยง
กระจายเลือดลม แก้ลม  ใช้ ใ นผู้ ปุ ว ยที่ มี ภ าวะ  ผู้ปุวยที่ยังมีภาวะปิตตะสูง
ปลายไข้
วาตะเดิ น ไม่ ส ะดวก
ควรใช้ ใ นปริ ม าณที่ น้ อ ย
เช่น มี อาการวิงเวียน
หรือใช้ร่วมกั บยาเย็นหรือ
คลื่นไส้ ท้องอืดเฟูอ
ยาสุขุมตัวอื่น
ยาหอมเทพจิตร
แก้ ล มบาดทะจิ ต ช่ ว ย  ใช้ ใ นผู้ ปุ ว ยที่ มี ภ าวะ  ระวั ง ในผู้ ที่ มี ป ระวั ติ แ พ้
กระจายเลือดลม
ปิตตะสูงร่วมกับมีภาวะ
เกสรดอกไม้
เครียด กังวล
ยาอายุวัฒนะ
บารุง ร่างกาย บ ารุงธาตุ  ใ ช้ ใ น ผู้ ปุ ว ย ที่ เ บื่ อ  ผู้ปุวยที่ยังมีภาวะปิตตะสูง
(คัมภีร์เพชรน้าเอก) ไฟ ช่วยกระจายเลือดลม
อาหาร อ่อนเพลีย
ควรใช้ ใ นปริ ม าณที่ น้ อ ย
ปวดเมื่อย
หรือใช้ร่วมกับยาเย็นหรือ
ยาสุขุมตัวอื่น
ยาหอมจิตรารมย์
แก้ ล มขึ้นเบื้อ งสูง ท าให้  ใช้ ใ นผู้ ปุ ว ยที่ น อนไม่  ระวัง การใช้ยาในผู้ปุวยที่
นอนหลับ
หลับ ช่วยลดความดัน
แพ้ละอองเกสรดอกไม้
โลหิตสูง
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ยาสมุนไพรที่ใช้ร่วมรักษาหรือบารุงร่างกาย

รายการยา
ยาตรีผลา

สรรพคุณ
ข้อบ่งใช้
บารุงร่างกาย เสริมสร้าง  สามารถใช้ในผู้ปุวยทุกราย
ภูมิคุ้มกัน ระบายอ่อนๆ
บารุงไฟธาตุให้สมบูรณ์

ข้อควรระวัง/หลีกเลี่ยง
 ผู้ปุวยที่ยังมีภาวะปิตตะสูง
ควรใช้ในปริมาณที่น้อย

ยาหญ้าปักกิ่ง

ฆ่าเซลล์มะเร็ง เสริมฤทธิ์  สามารถใช้ในผู้ปุวยทุกราย
การรักษามะเร็ง มีฤทธิ์
ขับปัสสาวะ เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
บารุงร่างกาย เสริมสร้าง  สามารถใช้ในผู้ปุวยทุกราย
ภูมิคุ้มกัน

-

ยาเห็ดหลินจือ

ยาผสม
เถาวัลย์เปรียง

คลายกล้ า มเนื้ อ ท าให้  ใช้ในผู้ปุวยที่ได้รับการรักษา
นหารูหย่อน
โดยการรุ ของเสี ย แล้ว เพื่ อ
เป็ น การท าให้ ว าตะเดิ น
สะดวก และลดการสะสม
ของปิตตะ

 ควรหลี ก เลี่ยงในผู้ปุ วยที่
ยังมีภาวะปิตตะสูง
-

การรักษาผู้ปุวยในทางการแพทย์แผนไทยไม่ได้มุ่งแต่เฉพาะโรคที่เป็น แต่จะพิจารณาถึงความสมดุล
ของกองธาตุต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ในส่วนของกองธาตุที่กาเริบ หย่อน พิการ และระดับของโรค เอกโทษ
ทุวันโทษ ตรีโทษ สันนิบาต การรักษาจึงยาหลายตารับ มีทั้งตารับยารักษาเฉพาะโรค เฉพาะอาการ ดังที่กล่าว
ไปแล้ว การเลือกใช้ตารับยาในการบาบัดรักษาจึงมีความสาคัญและมีความจาเป็นที่ต้องวินิจฉัย วิเคราะห์โรค
และประมวลการวางยา ในการบริหารยาจะต้องขึ้นอยู่กับผลการตรวจประเมินของแพทย์แผนไทยและอาจจะ
ทาหัตถการเช่น การนวด ประคบในแนวที่ลมกาเริบ หรือกระจายปิตตะที่มีการกาเริบขึ้นในบริเวณที่มีการ
ตรวจพบตามการตรวจร่างกายแบบแพทย์แผนไทย
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5.1 แนวทางการใช้ยาเบญจอามฤตย์สาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ

ผู้ปุวยเข้ารับการรักษา
ตรวจประเมินร่างกายตามตรีธาตุ เพือ่ วางแผนการ
รักษาทางการแผนไทย โดยประเมินร่วมกับผล Lab

ประเมินผล Lab (AFP/AST/ALT/ALP
และค่าอื่นๆ ทีส่ าคัญ)

ค่าผิดปกติ

ค่าปกติ

ปรับธาตุ/บารุงธาตุ คูณธาตุ
(ปรับธาตุ 7 วัน ด้วยตารับเบญจกูล
และตัวยาอื่นๆ)

จ่ายยาเบญจอามฤตย์
(6 เดือน เว้น 1 เดือน)

ติดตามอาการ

ไม่ดีขึ้น

บารุงตับ (กล่อมนางนอน)
(15 – 30 วัน)

ดีขึ้น

ติดตามผล Lab
แผนภูมิที่ 3 แนวทางการใช้ยาเบญจอามฤตย์สาหรับผูป้ ุวยโรคมะเร็งตับ
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6. หัตถการทางการแพทย์แผนไทยสาหรับการดูแลผู้ปว่ ยโรคมะเร็งตับในหอผูป้ ่วยใน
หัตถการทางแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็ง ตับ ที่มีก ารให้บริการในหอผู้ปุวยในของ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนั้นได้มีการให้การรักษาโดยตามอาการแสดงจาก
การวิเคราะห์อ าการของผู้ปุวยที่ มีปัญหาทางด้านปิตตะ วาตะ และเสมหะ โดยสามารถจาแนกรายการ
หัตถการได้ดังต่อไปนี้
1) การนวดไทย
- การนวดไทยแบบฉบับราชสานัก
- การนวดสัมผัส
- การนวดกดเฉพาะจุด
2) การประคบร้อนสมุนไพร
3) การพอกยาสมุนไพร
- การพอกท้อง
- การพอกตับ
4) การแช่สมุนไพร
- การแช่ยาสมุนไพร สูตรร้อน
- การแช่ยาสมุนไพร สูตรเย็น
6.1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยการนวดไทย
การนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ปุวยโรคมะเร็ง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ นวดแบบ
ราชส านั ก และนวดทั่ วไป ซึ่ ง การนวดไทยแบบราชส านั ก เป็ นการนวดที่ ไ ด้ นาเข้า มาสู่ ร ะบบบริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐ ซึ่งมีข้อห้าม ข้อควรระวัง คือ “ห้ามนวดบริเวณที่เป็นมะเร็ง” เพราะมีความเชื่อว่าอาจ
ทาให้เซลล์มะเร็งกระจายสู่อวัยวะอื่นได้ แต่หากมีอาการปวดอวัยวะอื่นที่ไม่เป็นมะเร็ง(รยางค์แขน ขา)
แพทย์แผนไทยอาจพิจารณาการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดได้ตามความเหมาะสม เช่น การนวดราชสานัก
โดยใช้วิธีการเปิดประตูลม แขน ขา, การนวดพื้นฐานบริเวณ แขน ขา ที่มีอาการปวด และ การนวดสัมผัส ซึ่ง
การนวดสัมผัสจะใช้น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นมาชโลมและรีดหรือลูบเบาๆ ตามแนวเส้นพื้นฐานของการนวด
ราชสานักซึ่ง อยู่บ นแนวกล้ามเนื้อ ร่วมกั บ การกดจุดเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ซึ่งการนวดแบบต่างๆ มี
ดังต่อไปนี้
๑) การนวดแบบฉบับราชสานัก โดยใช้ การนวดพื้นฐานบริเวณ แขน ขา ในกรณีที่มีอาการปวด
เมื่อยตามร่างกาย การเปิดประตูลม แขน ขา กรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถนวดได้
๒) การนวดสัมผัส โดยใช้การนวดแบบราชสานักมาประยุกต์ใช้ โดยใช้น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
มาชโลมและรีดหรือลูบเบาๆตามแนวเส้นพื้นฐานของการนวดราชสานักซึ่งอยู่บนแนวกล้ามเนื้อ แทนการกด
หน่วง เน้น นิ่ง ใช้ในกรณีมีอาการบวมแขน ขา หรือปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ไม่ส ามารถทาการรักษาด้วยการ
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นวดราชสานักได้ (อาจจะใช้น้ามันชนิดอื่นมาประยุกต์ใช้ได้ตามดุลพินิจของแพทย์แผนไทยผู้ปฎิบัติหน้าที่ใน
หอผู้ปุวยใน/แพทย์เจ้าของไข้)
๓) การกดเฉพาะจุด ซึ่งอาจพิจารณาการกดจุดตามทฤษฎีเส้นประธานสิบ ซึ่งแพทย์แผนไทย
สามารถเลือกใช้การกดจุด ในกรณีที่ไม่สามารถนวดตามแนวเส้นราชสานัก หรือการนวดสัมผัสได้ หรืออาจใช้
การกดจุดร่วมในการนวดราชสานักหรือนวดสัมผัสได้ตามดุลพินิจของแพทย์แผนไทยที่ทาการรักษา
ข้อบ่งใช้ของการทาหัตถการด้วยการนวดไทยสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
1) นวดเพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงที่เกิดจากอาการของโรคมะเร็ง เช่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ช่วยทาให้ผู้ปุวยรู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาอาการเจ็บปวด
2) ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ปุวยในที่มีอาการแสดงตามตรีธาตุดังต่อไปนี้
- อาการแสดงทางวาตะ ได้แก่ อาการปวดหลัง หรือมีอาการปวดตามกลุ่มกล้ามเนื้อ
ต่างๆ อันเกิดจากอาการรบกวนของโรคมะเร็ง อาการปวดท้อง ท้องอืด จุกเสียด
แน่นท้อง
- อาการแสดงทางเสมหะ ได้แก่ ภาวะขาบวมน้ากดบุ๋ม (แบบกดบุ๋ม)
- อาการแสดงทางปิตตะ ได้แก่ มีไข้ ตัวร้อน บางรายบริเวณหน้าท้องร้อน
3) กรณีที่ผู้ปุวยมีอาการปวดมาก อาจใช้การนวดสัมผัสด้วยน้ามันสมุนไพรตามแขนขาเบาๆ
เพื่อกระตุ้นความรู้สึกและคลายความรู้สึกปวดของผู้ปุวย ร่วมกับการประคบร้อนสมุนไพร
เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด และควรให้กาลังใจผู้ปุวยร่วมด้วยขณะทาการบาบัดรักษา
4) ห้ามนวดบริเวณที่มีรอยโรคหรือก้อนของมะเร็ง
5) แพทย์แผนไทยผู้ทาการรัก ษาอาจพิจารณาให้ใช้หัตถการทางแผนไทยอื่นๆ เพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมร่วมด้วย เช่น การประคบร้อนสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร เป็นต้น
หลังจากการตรวจและวินิจฉัยโรคแล้ว แพทย์ผู้ทาการรักษาต้องวางแผนการรักษาโรคนั้นๆ ว่าจะ
ใช้วิธีการรักษาอย่างไร ให้สอดคล้องกับหลักการ นอกจากการนวดไทยแล้ว อาจเลือกการบาบัดอื่นๆ ในการ
รักษาก็ได้ เช่น การประคบสมุนไพร การประคบเย็น การพอกสมุนไพร อาจใช้ยาสมุนไพรร่วมกับการรักษา
หรือใช้วิธีการอื่นๆ ร่วมกัน
หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมของการทาหัตถการด้วยการนวดไทยสาหรับผูป้ ุวยมะเร็งนั้น อ่าน
เพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก

24 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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ขั้นตอนแนวทางการรักษาและบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับด้วยการนวดในหอผู้ป่วยใน
คัดกรอง/ตรวจ/วินจิ ฉัย

- ซักประวัติอาการผู้ปุวยตาม
อาการแสดงของตรีธาตุ
- จับชีพจรตามตรีธาตุเพื่อ
วิเคราะห์อาการโรค

เกณฑ์ประเมินผูป้ ุวยทางแผนไทย

ความผิดปกติทางปิตตะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ตัวร้อน/ผิวหน้าท้องร้อน
- ผลการทางานของตับผิดปกติ

ความผิดปกติทางวาตะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟูอ จุก
เสียดแน่น
- ปวดเมื่อยตามร่างกาย ชาแขน ขา
-

ความผิดปกติทางเสมหะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ภาวะบวมน้ากดบุ๋ม
- รู้สึกอึดอัด
- มีอาการไม่สุขสบาย

พิจารณาให้หัตถการด้วยการนวดตามข้อบ่งใช้

นวดไทยแบบราชสานัก
ตามแนวเส้นประธานสิบ

การนวดแบบสัมผัส

นวดกดเฉพาะจุด

นวดวันละ 1 ครั้ง/ตามการรักษาของแพทย์ ในหอผูป้ ุวยใน
ประเมินผลหลังจากนวดเสร็จ
ไม่ใช่

ส่งปรึกษาแพทย์ปัจจุบนั

อาการดีขึ้น
ใช่

- รักษาต่อเนื่อง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
- ให้คาแนะนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อาการไม่ดีขึ้น

แผนภูมิที่ 4 แนวทางการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการนวดในหอผู้ปุวยใน
25 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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6.2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยการประคบร้อนสมุนไพร
การประคบสมุนไพร เป็นหัตถการทางการแพทย์แผนไทยอีกวิธีหนึ่งที่นามาใช้กับอาการร่วมของ
ผู้ปุวยโรคมะเร็งตับ ซึ่ง สามารถนาไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย โดยมากมักใช้วิธีการประคบสมุนไพร
หลังจากการนวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาการประคบครั้งละประมาณ 30 นาที
ตัวยาสมุนไพรส่วนใหญ่มีตัวยาที่มีสรรพคุณในการแก้เคล็ด ขัด ยอก ฟกช้า ทาให้เส้นเอ็นหย่อน
ซึ่งเมื่อผสานกับความร้อนจากลูกประคบแล้ว ก็เท่ากับเป็นการเสริมฤทธิ์ในการรักษาซึ่งกันและกัน
สมุนไพรที่ใช้หอผู้ปุวยในนี้ควรเป็นยาสด เพราะจะมีสรรพคุณดีกว่ายาแห้ง สมุนไพร เช่น เหง้า
ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ต้นตะไคร้ ผิวมะกรูด มีน้ามันหอมระเหยเป็นสาระสาคัญในการออกฤทธิ์ ถ้าเป็น
ยาแห้ง น้ามันหอมระเหยจะระเหยออกไปมากแล้ว จะให้ผลในการรักษาได้น้อยกว่า
ข้อบ่งใช้ของการทาหัตถการด้วยการประคบสมุนไพรสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
1) ประคบเพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงที่เกิดจากอาการของโรคมะเร็ง
2) ลดอาการไม่สุขสบายของผู้ปุวยมะเร็ง
3) ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ปุวยในที่มีอาการแสดงตามตรีธาตุดังต่อไปนี้
- อาการแสดงทางวาตะ ได้แก่ อาการปวดหลัง หรือมีอาการตามกลุ่มกล้ามเนื้อ
อันเกิดจากอาการรบกวนของโรคมะเร็ง อาการมือเย็น เท้าเย็น
- อาการแสดงทางเสมหะ ได้แก่ ภาวะขาบวม ให้ใช้การประคบตามแนวเส้นพื้นฐาน
- อาการแสดงทางปิตตะ ได้แก่ ตัวร้อน/เย็นตามร่างกาย
4) กรณีที่ผู้ปุวยมีอาการปวดมาก อาจใช้ก ารนวดสัมผัสหรือนวดคลึงด้วยน้ามันตามแขนขา
เบาๆ เพื่อกระตุ้นความรู้สึกและคลายความรู้สึกปวดของผู้ปุวย ร่วมกับการประคบสมุนไพร
เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด และควรให้กาลังใจผู้ปุวยร่วมด้วยการบาบัดรักษา
5) ห้ามประคบบริเวณที่มีรอยโรคหรือก้อนของมะเร็ง
6) ควรระวังความร้อนอาจทาให้บริเวณผิวหนังที่ประคบพองได้
7) อาจใช้การทาหัตถการทางแผนไทยอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมร่วมด้วย เช่น การนวด
สัมผัส การพอกยา การแช่สมุนไพร เป็นต้น

26 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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ขั้นตอนแนวทางการรักษาและบรรเทาอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งตับด้วยการประคบสมุนไพรในหอผู้ป่วยใน
คัดกรอง/ตรวจ/วินจิ ฉัย

- ซักประวัติอาการผู้ปุวยตาม
อาการแสดงของตรีธาตุ
- จับชีพจรตามตรีธาตุเพื่อ
วิเคราะห์อาการโรค

เกณฑ์ประเมินผูป้ ุวยทางแผนไทย

ความผิดปกติทางปิตตะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ความร้อนเย็นตามผิวหนัง
ของร่างกาย

ความผิดปกติทางวาตะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ปวดท้อง เจ็บท้อง
- ท้องผูก ท้องอืด เฟูอ
- จุกแน่นใต้ชายโครง

ความผิดปกติทางเสมหะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ขาบวม

พิจารณาให้หัตถการด้วยการประคบตามข้อบ่งใช้

ประคบสมุนไพร วันละ 1 ครั้ง ในหอผู้ปุวยใน
ประเมินผลหลังจากประคบสมุนไพรเสร็จ
ไม่ใช่

อาการดีขึ้น

ส่งปรึกษาแพทย์ปัจจุบนั

ใช่

- รักษาต่อเนื่อง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
- ให้คาแนะนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อาการไม่ดีขึ้น

แผนภูมิที่ 5 แนวทางการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการประคบสมุนไพรในหอผูป้ ุวยใน

27 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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-

-

6.3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยการพอกยาสมุนไพร
การพอกยาสมุนไพร เป็นหัตถการหนึ่งที่ใช้เพื่อระบายหรือลดภาวะปิตตะกาเริบของผู้ปุวยมะเร็ง
ตับ เพื่อดูดพิษร้อนในผู้ปุวย แบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. พอกตับ: คือ การพอกยาสมุ นไพรบริเ วณใต้ชายโครงด้านขวาตาแหน่งของอวัยวะตับ
(ขนาดที่พอกขึ้นอยู่กับขนาดตับของผู้ปุวย) เพื่อลดความร้อนของผิวหน้าท้องบริเวณตับ
สูตรยาพอกตับ
สูตรที่ 1 ใช้ผ งห้าราก 15 – 30 กรัม ละลายใน 70% EtOH พอกบริเวณที่มีความร้อนสะสม
(ตรวจสอบโดยการใช้หลังมือสัมผัส ) เช่น ตาแหน่งของตับ กระเพาะอาหาร เป็นต้น พอกทิ้งไว้ 15 –
20 นาที และเช็ดทาความสะอาด เหมาะสาหรับผู้ปุวยไม่มีการแพ้แอลกอฮอล์
สูตรที่ 2 ใช้น้าใบย่านางคั้นสด 100 มิลลิลิตร เหมาะสาหรับผู้ปุวยที่มีอาการปวดท้องบริเวณชายโครง
ด้านขวา แต่ไม่มีความร้อนร่วมด้วย
สูตรที่ 3 ใช้ผงห้าราก 15 – 30 กรัม ละลายในน้าใบย่านางคั้นสด 100 มิลลิลิตร เหมาะสาหรับผู้ปุวย
อาการปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวา และมีความร้อนร่วมด้วย
สูตรที่ 4 ใช้ยาเย็น 3 ชนิด ได้แก่ รางจืด ใบย่านาง ใบเตย คั้นและนาน้าสมุนไพรแต่ละชนิดๆ ละ 150
มิลลิลิตร มาผสมกับแปูงข้าวเหนียว 100 กรัม ร่วมกับน้ามันงาน 15 มิลลิลิตร พอกบริเวณใต้ชายโครง
ด้านขวา โดยมีแผ่นผ้ากอซรองก่อนพอก ทิ้งไว้ 15-20 นาที เหมาะสาหรับผู้ปุวยอาการปวดท้อง
บริเวณชายโครงด้านขวา และมีความร้อนร่วมด้วยตลอดเวลา (อาการปวดรุนแรง)
หมายเหตุ: การเลือกใช้ยาสมุนไพรพอกตับอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
แพทย์แผนไทย คาอธิบายเพิ่มเติม สูตรที่ 1, 2 และ 3 ให้นาสาลีแผ่นไปชุบในน้ายาสมุนไพรที่ได้
เตรียมไว้ แล้วนามาพอกบริเวณที่มีความร้อนสะสม เช่น ตาแหน่งของตับ กระเพาะอาหาร เป็นต้น พอก
ทิ้งไว้ 15 – 20 นาที และเช็ดทาความสะอาด
2. พอกท้อง: คือ การพอกยาสมุนไพรบริเวณหน้าท้ องของผู้ปุวยเพื่อลดอาการท้องมาน
อาการไม่สบายท้อง ปวดท้อง มีอาการท้องอืด จุกเสียด เรอ
สูตรยาที่ใช้พอกท้อง: ผักเสี้ยนผี บัวบก เสลดพังพอนตัวเมีย ตาลึง ใบหมี่ อย่างละ 1 ส่วน
ตาพอแหลก พอกที่ท้อง ครั้งละ 45 นาที ตามเวลาของปิตตะสมุฏฐาน
ข้อบ่งใช้ของการทาหัตถการด้วยการพอกยาสมุนไพรสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
1) ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ปุวยในที่มีอาการแสดงตามตรีธาตุดังต่อไปนี้
- อาการแสดงทางวาตะ ได้แก่ อาการปวดท้อง เจ็บท้อง จุกแน่นใต้ชายโครง
- อาการแสดงทางเสมหะ ได้แก่ ท้องบวม
- อาการแสดงทางปิตตะ ได้แก่ ผิวหน้าท้องร้อน มีความร้อนอักเสบสะสม
2) กรณีที่ผู้ปุวยมีอาการผิวหน้าท้องร้อนและปวดมาก อาจใช้การนวดสัมผัสหรือนวดคลึงด้วย
น้ามันตามผิวหน้าท้องเบาๆ เพื่อกระตุ้นความรู้สึกและคลายความรู้สึกปวดของผู้ปุวย และ
ควรให้กาลังใจผู้ปุวยร่วมด้วยการบาบัดรักษา
3) หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในผู้ปุวยที่มีบาดแผล
28 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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ขั้นตอนแนวทางการรักษาและบรรเทาอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งตับด้วยการพอกยาสมุนไพรในหอผู้ป่วยใน

คัดกรอง/ตรวจ/วินจิ ฉัย

- ซักประวัติอาการผู้ปุวยตาม
อาการแสดงของตรีธาตุ
- จับชีพจรตามตรีธาตุเพื่อ
วิเคราะห์อาการโรค

เกณฑ์ประเมินผูป้ ุวยทางแผนไทย

ความผิดปกติทางปิตตะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ผิวหน้าท้องร้อน
- ผลการทางานของตับ
ผิดปกติ

ความผิดปกติทางวาตะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ปวดท้อง เจ็บท้อง
- จุกแน่นใต้ชายโครง

ความผิดปกติทางเสมหะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- ท้องบวม ตับโต

พิจารณาให้หัตถการด้วยการพอกยาตามข้อบ่งใช้

พอกตับ

พอกท้อง

พอกวันละ 1 - 2ครั้ง/ตามแพทย์แผนไทยสัง่ ในหอผูป้ ุวยใน
ประเมินผลหลังจากพอกยาสมุนไพรเสร็จ
ไม่ใช่

อาการดีขึ้น

ส่งปรึกษาแพทย์ปัจจุบนั

ใช่

- รักษาต่อเนื่อง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
- ให้คาแนะนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อาการไม่ดีขึ้น

แผนภูมิที่ 6 แนวทางการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการพอกยาสมุนไพรในหอผูป้ ุวยใน
29 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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6.4 แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยการแช่สมุนไพร
การแช่สมุนไพรเพื่อใช้ลดพิษในร่างกาย ลดพิษที่ตับ และบาบัดผู้ปุวยโรคมะเร็งที่มีอาการแทรก
ซ้อนต่างๆ ตามอาการแสดงของตรีธาตุ รวมถึงช่วยให้ผู้ปุวยผ่อนคลาย จากความกังวลและความเหนื่อย
ล้าจากการทากิจวัตรประจาวัน สาหรับหัตถการแช่สมุนไพรในหอผู้ปุวยในมี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. แช่สมุนไพรสูตรเย็น
การแช่สมุนไพรสูตรเย็น เป็นการใช้ตัวยาสมุนไพรสดที่มีรสประธานรสเย็น เช่น ใบย่านาง ใบ
รางจืด ใบบัวบก เป็นต้นต้มและนา ผสมกับน้าอุณหภูมิห้อง เตรียมให้ผู้ปุวยแช่
การเตรียมยาสมุนไพร ให้นาสมุนไพรสดที่มีรสประธานรสเย็นเช่น ใบย่านาง ใบรางจืด โดยใช้
ประมาณ 10-15 ใบ (15 กรัม) หากเป็นใบบัวบกใช้ ประมาณ2-3 กามือ (15กรัม) ต้มกับน้าสะอาด
ประมาณ 1 ลิตรต้มพอเดือดจากนั้ นกรองแยกกากด้วยผ้าขาวบาง นามาผสมกับ น้าที่อุณหภูมิ ห้อง
สัดส่วน 1 : 1 หลังจากนั้นให้ผู้ปุวยแช่มือและเท้าลงในน้าสมุนไพรที่ได้เตรียมไว้
วิธีการใช้ เวลาในการแช่ครั้งละประมาณ 15 – 20 นาที
2. แช่สมุนไพรสูตรร้อน
การแช่สมุนไพร เป็นการใช้ตัวยาสมุนไพรต้มน้าให้เกิดไอน้าและน้ามันหอมระเหย สมุนไพรที่ใช้
ในยาแช่นี้ควรเป็นยาสด เพราะจะมีสรรพคุณดี ซึ่งมีน้ามันหอมระเหยเป็นสารสาคัญในการออกฤทธิ์
เช่น เหง้าไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ต้นตะไคร้ ผิวมะกรูด อย่างละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน
การเตรียมสมุนไพร ให้นาสมุนไพรสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมในน้าร้อน 2 ลิตร และน้าอุณหภูมิ
ปกติ 3 ลิตร หลัง จากนั้นทิ้ง ไว้ให้อุ่ น ทดสอบโดยการใช้นิ้วจุ่มลงไปได้ ระวัง อย่าให้มีความร้อนเกิ น
ควบคุมความร้อนไม่ควรให้สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
วิธีการใช้ คือ ให้ผู้ปุวยแช่มือหรือเท้าลงในน้าสมุนไพรที่ได้เตรียมไว้ หลักการแช่ยาสมุนไพรใช้
เวลาในการแช่ครั้งละประมาณ 15 – 20 นาที แช่วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ตามข้อบ่งชี้ แล้วประเมิน
การแช่สมุนไพรในแต่ละครั้ง ถ้าอาการดีขึ้นให้ทาหัตถการแช่สมุนไพรต่อเนื่อง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
ข้อบ่งใช้ของการทาหัตถการด้วยการแช่ยาสมุนไพรสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
1) ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ปุวยในที่มีอาการแสดงตามตรีธาตุดังต่อไปนี้
- อาการแสดงทางวาตะ ได้แก่ นอนไม่หลับ กระวนกระวายใจ
- อาการแสดงทางเสมหะ ได้แก่ อ่อนเพลีย
- อาการแสดงทางปิตตะ ได้แก่ มือเท้าเย็น
2) หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในผู้ปุวยที่มีบาดแผล
3) ระมัดระวังในผู้ปุวยที่มีอาการชา หรือมีความผิดปกติของการรับความรู้สึกร้อนเย็น

30 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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ขั้นตอนแนวทางการรักษาและบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับด้วยการแช่ยาสมุนไพรในหอผู้ป่วยใน
คัดกรอง/ตรวจ/วินจิ ฉัย

- ซักประวัติอาการผู้ปุวยตาม
อาการแสดงของตรีธาตุ
- จับชีพจรตามตรีธาตุเพื่อ
วิเคราะห์อาการโรค

เกณฑ์ประเมินผูป้ ุวยทางแผนไทย

ความผิดปกติทางปิตตะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- มือเท้าเย็น
- ผลการทางานของตับ
ผิดปกติ

ความผิดปกติทางวาตะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- นอนไม่หลับ
- กระวนกระวายใจ

ความผิดปกติทางเสมหะ
(กาเริบ หย่อน พิการ)
- อ่อนเพลีย

พิจารณาให้หัตถการด้วยการแช่ยาตามข้อบ่งใช้

แช่สมุนไพรสูตรเย็น

แช่สมุนไพรสูตรร้อน

- แช่วันละ 1 - 2 ครั้ง/ตามแพทย์แผนไทยสั่ง ในหอผู้ปุวยใน
- ประเมินผลหลังจากแช่ยาสมุนไพรเสร็จ
ไม่ใช่

อาการดีขึ้น

ส่งปรึกษาแพทย์ปัจจุบนั

ใช่

- รักษาต่อเนื่อง 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
- ให้คาแนะนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อาการไม่ดีขึ้น

แผนภูมิที่ 7 แนวทางการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแช่ยาสมุนไพรในหอผูป้ ุวยใน

31 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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7. แนวทางการให้คาแนะนาสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ
1) คาแนะนาการปฏิบัติตน
- รับประทานผักและผลไม้ตามฤดูกาล หลีกเลี่ยงของที่เผ็ดหรือร้อนมาก
เช่น พริก ทุเรียน ลาไย ฯลฯ
- รับประทานโปรตีนที่ได้ไข่ เนื้อปลา (ยกเว้นปลาก้างแข็ง ปลาไม่มีเกล็ด) และธัญพืช
- ดื่มน้าสะอาดอย่างน้อย 8-10 แก้ว/วัน แต่ในกรณีที่มีภาวะท้อง/ขาบวมให้ดื่มพอประมาณ
- ดื่มน้าสมุนไพร เช่น บัวบก ใบย่านาง ใบเตย ฯลฯ
- ควรหลีกเลี่ยงของหมักดอง อาหารสาเร็จรูป
- หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ หรืออาหารที่ย่อยยาก
- ในกรณีของมะเร็งกลุ่มทางเดินอาหาร หรือในรายที่มีอาการร้อนในช่องท้อง แนะนาให้พอก
ยาสมุนไพรสูตรเย็น
- แนะนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละราย ได้แก่ การรักษาความ
สะอาด การสวดมนต์ นั่งสมาธิ การคลายเครียด การใช้ดนตรีบาบัด ฯลฯ
2) การออกกาลังกายและการทาสมาธิ
การออกกาลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายตามสภาพร่างกายของผู้ปุวยแต่ละคน ซึ่งจะ
ช่วยให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารทางานได้ดีขึ้นแต่ต้องเลือกการออกกาลังกายที่ไม่หัก
โหมมากเกินไป เช่น ท่าฤๅษีดัดตน เดิน ไท้เก๊ก เป็นต้น
การทาสมาธิแปลว่า การมุ่งมั่นกระทาด้วยความตั้งใจ แน่วแน่ของจิตโดยเน้นเรื่องความ
สงบเยือกเย็นและการเข้าถึงจิตวิญญาณของธรรมชาติ
8. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
ความวิตกกังวล หมายถึง ความวิตกกั ง วลเป็นสภาวะทางอารมณ์ของบุคคล ที่ มีความรู้สึก
หวาดหวั่น หวาดกลัวอึดอัดไม่สบายใจ เกรงว่าจะมีสิ่งร้ายหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตน
ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะซึมเศร้าเป็นปฏิกิริยาจากการสูญเสีย ทาให้เกิดความรู้สึก มืดมน
เหนื่อยหน่าย หดหู่จิตใจอ่อนเพลีย ท้อแท้สิ้นหวัง รู้สึกไร้คุณค่า อาจเกิดความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
และทาร้ายตัวเองในที่สุด
สาหรับการดูแลด้านจิตใจผู้ปุวยในระยะสุดท้าย (Psychological) นั้น ทีมสหวิชาชีพต้องร่วมมือ
กันเพื่อให้ผู้ปุวยและญาติมสี ภาพจิตใจที่เข้มแข็งพอกับการรับสภาพการเจ็บปุวยและการดารงชีวิตอย่างไร
ให้มีความสุข มีแนวทางดังนี้
1. ซักประวัติการเจ็บปุวยทั่วไป (ประวัติส่วนตัว ครอบครัว การเจ็บปุวยทางกายและจิตใจใน
อดี ต ประวั ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว /ดู แ ล ภาระรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ปุ ว ยและผู้ ดู แ ล สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาล ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยมผู้ปุวย (Spiritual) การมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกั บ
ผู้ปุวย รวมถึง เศรษฐานะ
2. การประเมิ นด้านจิตใจ ภาวะซึมเศร้าของผู้ปุวยโดยใช้แบบประเมิน 2Q, 9Q และแบบ
ประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q ของกรมสุขภาพจิต
3. ประเมิน: Five stage reaction ของ Kubler-Ross (1969) ปฏิกิริยาต่อการเจ็บปุวยของ
ผู้ปุวยทุกวันเพื่อวางแผนให้การรักษาพยาบาลดังตาราง
32 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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ระยะและปฏิกิริยาต่อการ
อาการแสดง
เจ็บป่วยของผู้ป่วย
1. ระยะช็อกและปฏิเสธ ผู้ปุวยจะนิ่งแสดงความตกใจ อาจกล่าว
(Shock & Denial)
ว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่ผม มีความผิดพลาด
ในการตรวจ ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอม
พูดถึงการเจ็บปุวยของตนเลย
2. ระยะโกรธ (Anger)

3. ระยะต่อรอง
(Bargaining)

4. ระยะซึมเศร้า
(Depression)

5. ระยะยอมรับ
(Acceptance)

ผู้ปุ วยมี อ ารมณ์ รุน แรง พู ดจาก้ า วร้ า ว
อิจฉาริษยา และต่อต้าน ผู้ปุวยอาจพูด
ว่า “ทาไมต้องเป็นฉัน” “โทษผู้รักษา”
โกรธความโชคร้ายของตน และโกรธคน
รอบข้าง
ผู้ปุวยมักพูดขอต่อรองหรือตกลงสัญญา
เรื่องขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปกับพระเจ้าหรือ
สิ่ง ศัก ดิ์สิทธิ์ที่นับถือส่วนใหญ่มั กปกปิด
คาสัญญา/ต่อรองนั้น สาเหตุมักเกิดจาก
ความรู้สึกผิดที่ทาในอดีต
ผู้ปุวยเข้าใจแล้วไม่สามารถปฏิเสธความ
จริงเกี่ยวกับ ความเจ็บปุวย รู้สึกสูญเสีย
ทุกอย่าง โศกเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น กังวล
เรื่ อ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย โอกาสที่ จ ะอยู่ กั บ
ครอบครัว ระยะนี้ จะหมดหวัง สลดใจ
ผู้ปุวยอาจนอนซึมทั้งวันไม่สนใจอะไร

การรักษาพยาบาล
ให้เวลากับผู้ปุวย ยอมรับ รับฟังปัญหา
เข้าใจ เห็นใจ ไม่ ตาหนิ ให้ญ าติและ
เพื่ อ นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการให้
ก าลั ง ใจยุ ติ ก ารสนทนาเมื่ อ ผู้ ปุว ยไม่
ต้องการฟัง
เป็นระยะที่ยุ่งยากในการดูแล อธิบาย
ให้ญาติเข้าใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และอยู่
เคียงข้างผู้ปุวยใช้ทักษะการฟัง แสดง
ความจริ ง ใจ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้
ผู้ปุวยได้ระบายความรู้สึก
รับ ฟัง เข้า ใจ และเห็น ใจ ช่ วยเหลื อ
ค้ น หา ความจริ ง ในสิ่ ง ที่ รู้ สึ ก ผิ ด นั้ น
ค้ น หาสิ่ ง ที่ ผู้ ปุ ว ยต่ อ รองหรื อ ตกลง
เพื่อช่วยจัดการให้ผู้ปุวย
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ปุ ว ยระบายความ
โศกเศร้า รับฟัง อย่างตั้ง ใจ เคารพใน
ความเป็ นส่ วนตัว หลีก เลี่ ยงการเล่ า
เรื่องตลกขาขันเพราะคิดว่า จะทาให้
ผู้ปุวยแจ่ม ใสขึ้น ถ้ามี อาการซึม เศร้ า
มาก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาให้
ยาต้านซึ ม เศร้าที่ เหมาะสมจะช่วยให้
อาการดีขึ้นได้
ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้ปุวยเริ่มผ่อนคลาย
ยอมรับสิ่งต่างๆ ได้ จึงควรหากิจกรรม
หรือวางแผนการดูแลต่างๆ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ปุวยและญาติ

เริ่มทาใจยอมรับได้ อารมณ์ดีขึ้นยอมรับ
ความช่วยเหลือต่างๆ ในการจัดการกั บ
อารมณ์เศร้า หรือเตรียมตัวสาหรับความ
ตาย รอช่วงเวลาสุดท้าย ของชีวิตอย่าง
สงบ
ปฏิกิริยาเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเริ่ม จากข้อ 1 ถึงข้อ 5 แต่ไม่ จาเป็นต้องพบทุ กข้อในทุก คน และอาจจะ
ย้อนกลับมีอาการในระยะที่ผ่านมาแล้วก็ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และปัจจัยที่มากระทบกับผู้ปุวยทั้ง 5 ระยะนี้
เกิดในผู้ปุวยแต่ละรายไม่เท่ากัน ไม่พร้อมกัน บางรายอาจปฏิเสธความจริงไปตลอดชีวิต บางรายไม่มีบางระยะ
เช่น ไม่ต่อรองใดๆ แต่เศร้าทันที ในรายที่สุขภาพจิตดีมากอาจยอมรับความเป็นจริงได้เร็ว และปฏิกิริยาทาง
จิตใจเหล่านี้อาจถดถอยย้อนกลับได้ เช่น ผู้ปุวยยอมรับได้แล้วตอนทราบผลวินิจฉัย แต่พออาการทรุดหนักมาก
ขึ้น เช่น เดินไม่ได้ อาจกลับมาโกรธ หรือซึมเศร้าได้ใหม่ จึงเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นมาก (ประเสริฐ
เลิศสงวนสินชัย, อิศรางค์ นุชประยูร, พรเลิศ ฉัตรแก้ว และฉันชาย สิทธิพันธุ์, 2551)
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9. แนวทางการดูแลตามหลักศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณี
การดูแลในบริบทของวัฒนธรรมประเพณี มิติด้านวัฒนธรรมประเพณีมีความสาคัญกับการดูแล
ผู้ปุวยในระยะสุดท้าย เนื่องจากบุคคลได้รับการหล่อหลอมคุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรมและการแสดงออก
จากสังคมจากวัฒนธรรมประเพณีที่บุคคลนั้นเติบโตมาตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ
บุคคลจึงมีผลต่อมุมมองเรื่องสุขภาพ ความเจ็บปุวย และการตาย การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายในบริบท
ของวัฒนธรรมประเพณีมีดังนี้
1. การประเมิน ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 สิ่งที่ยึดเหนี่ยวขณะเจ็บปุวย ( ) ศาสนา ( ) ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า ( ) วัฒนธรรม
1.2 การเจ็บปุวยครั้งนี้เกิดจากอะไร มีผลกระทบกับสิ่งยึดเหนี่ยวหรือไม่อย่างไร
1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับความตายตามมุมมองผู้ปุวย (เพื่อประเมินว่าผู้ปุวยมีความคิดเชิงบวก
หรือเชิงลบเกี่ยวกับความตาย)
1.4 ท่านต้องการปฏิบัติตามหลักศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีหรือไม่อย่างไร
1.5 การช่วยเหลือตามหลักศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี
( ) การบนบาน
( ) การบริจาคทาน
( ) ปฏิบัติตามความเชื่อทางไสยศาสตร์/ประกอบพิธีกรรมเพื่อสืบชะตาให้ผู้ปุวย
( ) การทาพิธีปัดเปุาเคราะห์ออกจากตัวผู้ปุวย
( ) การกินเจ หรือมังสวิรัติ
( ) การรับประทานอาหารชีวจิต
( ) ประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ตามความเชื่อ………………………………………………………….
2. หลักการดูแลในบริบทของวัฒนธรรมประเพณี เมื่อผู้ปุวยใกล้เสียชีวิต
2.1 การจัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ
2.2 ศาสนาพุทธ แนะนาให้ญาติ บุตรหลานพูดเบาๆ ด้วยเสียงที่นุ่มนวลข้างหูผู้ปุวย ให้
ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามที่ผปู้ ุวยได้กระทา การระลึกถึงสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่ผู้ปวุ ยเคารพและอาจน้อม
นาให้ละวางสิ่งที่ ทาให้เกิ ดความวิตกกังวล และไม่ ให้ร้องไห้คร่าครวญเนื่องจากทาให้
ผู้ปุวยไม่สงบ
2.3 ศาสนาอิสลาม ส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าตลอดเวลาไม่ให้ผู้ปุวยลืมพระ
เจ้าจะทาให้ผู้ปุวยพ้นความทุกข์ทรมานบรรเทาความเจ็บปวดทาให้ผู้ปฏิบัติได้บุญมาก
ขึ้นโดยการให้บุตรทาการกล่าว “มู จับ” (เป็นหลักปฏิบัติข้อแรกของชาวมุสลิมที่ต้อง
กล่าวและเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระอัลลอฮ์) การมูจับเป็นการพูดข้างๆ หูให้
ผู้ปุวยได้ยินทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อให้ผู้ปุวยเสียชีวิตอย่างสงบและเสียชีวิตภายใต้ศาสนา
อิสลาม และอ่านยาซีน (โองการหนึ่งในพระคัมภีร์อัลกรุอาน) ซึ่งเป็นการอ่านให้ผู้ที่ใกล้
เสียชีวิตฟัง โดยเฉพาะการอ่านยาซีนซึ่งเป็นบทสวดที่เป็นการขอพรต่อพระเจ้าให้ผู้ปุวย
ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายมี บ่าวของพระเจ้าคอยคุ้ม ครองอย่างใกล้ชิดทาให้ไม่ เจ็บ ปวด
ทรมานจากการเสียชีวิตการอ่านอัลกรุอานบทอืน่ นั้นจะใช้อ่าน เมื่อผู้อ่านไม่สามารถอ่าน
ยาซีนได้จึงเลือกอ่านอัลกรุอานให้ฟัง ส่วนผู้ดูแลหลักที่ไม่ สามารถอ่านยาซีนหรืออ่าน
อัลกรุอ่านได้จะให้ผู้ที่มีความรู้เขียนดุอาอ์ (บทสวด) เป็นภาษาอาหรับในกระดาษติดที่
34 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย

35

หัวเตียงเพื่อให้ผู้ ที่มาเยี่ยมอ่านให้ผู้ปุวยฟังเพื่อเป็นการขอพระต่อพระเจ้าและให้ผู้ปุวยได้
อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า นอกจากนี้ใช้วิธีการนาวิทยุเล็กๆ ที่เป็นบทสวดเปิดให้ผู้ปุวยฟัง
ตลอดเวลาที่ผู้ดูแลไม่อยู่เสมือนว่ามีบุคคลคอยอ่านอัลกรุอ่านหรืออ่านยาซีนให้ฟังอยู่
ตลอดเวลาผู้ปุวยจะได้รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจว่ามีพระเจ้าอยู่เคียงข้าง และไม่ลืมพระ
เจ้า เป็นผู้เสียชีวิตอย่างผู้นอบน้อม
2.4 ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) ที ม สุขภาพต้องประสานให้ผู้ปุวยได้พบกั บบาทหลวงในช่วง
สุดท้ายของชีวิตเพื่อโปรดอภัยบาป ในนามของพระเจ้า โดยบาทหลวงจะอ่านคัมภึร์ตอน
ที่กล่าวถึงพระเมตตาและการอภัยของพระเจ้า รวมทั้งการทาศีลเจิมผู้ปุวยและศีลทา
สุดท้าย และศาสนาคริสต์มีความเชื่อว่าร่างกายของคนตายควรได้รับความเคารพ เพราะ
กายคือเครื่องมือของใจในการทาความดี กายทุกส่วนต้องถูกปลุกเพื่อรวมกับวิญญาณอีก
ครั้ง ศาสนาคริสต์จึงนิยมฝังฝากดินไว้
10. แนวทางการดูแลทางจิตวิญญาณ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ป่วยและผู้ดูแล
จิตวิญญาณ คือ การให้ความหมายและคุณค่า (ทั้งในด้านบวก และลบ) แก่สิ่ งต่างๆ ที่ได้รับรู้ ซึ่ง
ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของบุคคล และมีอิทธิพลและแรงผลักดันต่อความรู้สึก ความคิด และการกระทา
ของบุคคลนั้น (กิตติกร นิลมานัต, 2555)
คุณสมบัติผู้ดูแลด้านจิตวิญญาณ
1. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีวุฒิภาวะ และมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดีมองในเชิงบวก
2. มีทักษะในการสื่อสาร
3. ผ่านการอบรมด้านจิตวิญญาณ มีความรู้เรื่องศาสนาและสามารถนาความรู้มาพูดคุยกับผู้ปุวย
แนวทางการดูแลด้านมิติจิตวิญญาณ
1. ผู้ที่ดูแลด้านจิตวิญญาณ สร้างสัมพันธภาพ แนะนาตัวเองกับผู้ปุวย แสดงถึงความเอาใจใส่
เอื้ออาทร ห่วงใย รักษาความลับและสัญญาที่ให้ผู้ปุวย
2. วันที่ 1 ประเมิ นเพื่ อ คัดกรองเบื้องต้น (spiritual screening) เพื่อค้นหาปัญ หาด้านจิต
วิญ ญาณเพื่ อส่ง ต่อ ผู้ปุวยที่ ต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยใช้คาถาม“สิ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ มี
ความสาคัญสาหรับคุณคืออะไร” หรือ “คุณคิดว่าศาสนาหรือจิตวิญญาณมีความสาคัญในชีวิตของคุณ
หรือไม่” และ “สิ่งนั้นช่วยคุณอย่างไรในขณะนี้”
3. การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมให้คล้ายบ้าน หรือสิ่งที่
ผู้ปุวยคุ้นเคย ในกรณีหอผู้ปุวยรวม อาจจัดเตียงให้ผู้ปุวยอยู่ในมุมที่ สงบอนุญ าตให้ผู้ปุวยนารูป ภาพที่
ผู้ปุวยเคารพบูชา เครื่องรางของขลัง รูปครอบครัว การเปิดโอกาสให้ญาติที่ผู้ปุวยรักเข้าไปเยี่ยม
4. ประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณโดยใช้แบบประเมินของ นารายาซามิ (2004) เพื่อ
ประเมิ น ด้า นความเชื่อ /ความศรัท ธา/ศาสนา/สั ง คม ค้ นหาจั ดการสิ่ง ที่ ค้ างคาใจของผู้ ปุว ย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมทีด่ ูแลสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมตามความต้องการด้านจิตวิญาณของผูป้ วุ ย
5. การสนับสนุนพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ ตามความต้องการของผู้ปุวยเช่น
5.1 การจัดหาหนังสือที่ส่งเสริมให้ผู้ปุวยคิดเชิงบวก การจัดกิจกรรมทางศาสนาตามความ
ต้องการของผู้ปุวยเช่น การฟั ง ดนตรีบ รรเลง การใส่บ าตร สัง ฆทาน สวดมนต์ ท าวัตรเช้า -เย็น การ
ละหมาด การมีหนังสือธรรมะ คัมภีร์อัลกุรอาน หรือคัมภีร์ไบเบิล เป็นต้น5.2 การให้ครอบครัวที่ผู้ปุวยรัก
มีส่วนในการดูแล เพื่อช่วยให้ผู้ปุวยรู้สึกถึงความเชื่อมต่อและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เช่น เปิดโอกาส
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ให้ดูแล 24 ชั่วโมง การมีกิจกรรมการพูดคุยให้ผู้ปุวยได้เล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้ปุวยชอบ กิจกรรมถ่ายรูป
ร่วมกับครอบครัว การจัดงานวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน การอ่านหนังสือให้ฟัง การนวด
5.3 การจัดการจัดประชุมพูดคุยระหว่างทีมที่ดูแลกับครอบครัว (Family meeting) เพื่อให้
บุคคลในครอบครัวได้ขออโหสิกรรม/การให้อภัยให้ผู้ปุวยได้การปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ
5.4 การใช้กิจกรรมอื่นๆ ในการบาบัด การสัมผัสรักษา เทคนิคการผ่อนคลายด้วยการสร้าง
จินตภาพและสุคนธบาบัด การใช้อารมณ์ขัน การคิดเชิงบวก การใช้สมาธิบาบัด เป็นต้น
แนวทางการประเมินทางจิตวิญญาณ(Narayanasamy, 2004)
ประเด็น
การประเมิน
ความหมายและเป้าหมาย
คาถาม - สิ่งที่ทาให้ชีวิตคุณมีความหมายและเปูาหมายคืออะไร
- สิ่งที่มีความหมายสาหรับคุณในตอนนี้มีอะไรบ้าง
การสังเกต
- ผู้ปุวยให้ความหมายของความเจ็บปุวยหรือไม่
- ผู้ปุวยแสดงออกถึงการมีชีวิตอย่างมีความหมายและมีเปูาหมายหรือไม่
แหล่ ง ของความเข้ ม แข็ ง และ คาถาม
ความหวัง
- ผู้ที่มีความสาคัญในชีวิตคุณตอนนี้คือใคร
- คุณมักหันไปขอความช่วยเหลือจากใคร
- มีใครที่เราสามารถติดต่อได้หรือไม่ และเขาจะช่วยได้อย่างไรบ้าง
- แหล่งของความหวังและความเข้มแข็งของคุณมีอะไรบ้าง
- สิ่งที่สามารถช่วยคุณได้เมื่อคุณรู้สึกกลัวหรือต้องการความช่วยเหลือ
ความรักและความสัมพันธ์
ใช้ทักษะการสังเกต
- ผู้ปุวยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ รอบตัวอย่างไร
- ผู้ปุวยแสดงความสงบหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ทาให้ผู้ปุวยสงบ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
คาถาม- คุณรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง
การสังเกต
- ผู้ปุวยแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไร
- ผู้ปุวยรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวเอง
ความกลัวและความกังวล
การสังเกต
- ผู้ปุวยมีความกังวลหรือกลัวหรือไม่ อะไรบ้าง
- มีสิ่งที่อะไรที่จะช่วยลดความกลัวนั้นหรือไม่ คืออะไร
ความโกรธ
การสังเกต
- ผู้ปุวยแสดงความโกรธกับสิ่งใดหรือไม่
- ผู้ปุวยจัดการ/ควบคุมกับความโกรธอย่างไร
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ คาถาม- สิ่งที่รบกวนจิตใจคุณมากที่สุดเมื่อเจ็บปุวยคืออะไร
ทางจิตวิญญาณกับสุขภาพ
- คุณคิดว่าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นกับคุณคืออะไร
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11. แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
การดูแลผู้ปุวยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตเป็นการดูแลที่ตอบสนองปัญหา และความต้องการขั้น
พื้นฐานเอื้อ อาทรต่อ ผู้ปุวย ด้วยความนุ่ม นวล ลดความทุก ข์ท รมานต่างๆ เช่น การดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลแผล การควบคุม อาการปวด เป็นต้น โดยต้องรบกวนเวลาผู้ปุวยให้น้อยที่สุด วาง
แผนการใช้เวลาดูแลผู้ปุวยให้มีประสิทธิภาพ ให้เวลาผู้ปุวยได้มีเวลาสงบจิตใจ และพิจารณาตนเอง
การดูแ ลด้า นจิตใจ สังคม และจิ ตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว โดยมีหลักการดูแลที่
สาคัญที่ควรปฏิบัติ มีดังนี้
1. การประเมินความต้องการของผู้ปุวยเกี่ยวกับการดูแลประคับประคอง การประเมินปัญหาของผู้ปุวย
โดยการพูดคุยกับผู้ปุวยเพื่อค้นปัญหา และให้ผู้ปุวยได้ระบายความรู้สึกต่างๆ ออกมา เป็นผู้รับฟังที่ ดี
รับฟังด้วยท่าทีที่สงบ และไม่โต้แย้งกับผู้ปุวย ดังนั้นจึงควรมีทักษะ และเทคนิคที่จะกระตุ้นให้ผู้ปุวย
บอกเล่าถึงปัญหาของตัวเอง อาจช่วยด้วยการชวนพูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ต้องการให้การช่วยเหลือ
อะไร พยายามให้ผู้ปุวยแสดงความรู้สึกว่าคิดอย่างไร เช่น
เราทุกคนเป็นห่วงคุณมาก วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง
วันนี้อยากเล่าอะไรให้พวกเราฟังบ้าง
มีอะไรที่พวกเราจะช่วยเหลือคุณได้บ้าง
สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดขณะนี้คืออะไร
2. การบอกข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปุวยและครอบครัวรับทราบ โดยอธิบาย แผนการรักษา ตลอดจน
ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้การรับรู้ต่อเหตุการณ์ถูกต้องตามความเป็นจริง การแก้ปัญหาต่างๆ ก็จะทาได้
ตรงจุดมากขึ้น ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวลจะได้หมดไป
3. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้ผู้ปุวยและครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยระบายความรู้สกึ ออกมา
4. ให้ผู้ปุวยตระหนักในคุณค่าชีวิตและศักดิ์ศรีของตนเอง เจ้าหน้าที่และญาติจะช่วยให้ผู้ปุวยรู้สึกว่าชีวิต
ของผู้ปุวยมีความหมาย และมีค่าแม้จะมีเวลาน้อยแล้วก็ตาม ช่วงใกล้ตายควรมีบุคคลอย่างน้อยสักคน
หนึ่งอยู่ใกล้ เพื่ อถ่ายทอดความรู้สึกหรือสื่อสารด้วย เจ้าหน้าที่ ต้องไม่ ลืม ว่าผู้ปุวยเป็นบุคคลหนึ่ง
เหมือนเรา ต้องการความสุข การยอมรับนับถือ การใช้วาจาที่สุภาพนุ่มนวลต่อผู้ปุวยให้เขาได้รับ รู้
ผู้ปุวยระยะนี้ต้องการความจริงใจและตรงไปตรงมา เพื่อให้สามารถใช้กลไกการปรับตัวได้ ไม่ว่าผู้ปุวย
จะมีปัญหาอะไรเจ้าหน้าที่ควรเป็นสื่อกลางที่ดี
5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลให้ผู้ปุวยไว้วางใจ และมั่นใจว่าผู้ปุวย
จะไม่ถูกทอดทิ้งให้รู้สึกหวาดกลัว เจ็บปวด หรือว้าเหว่อยู่ผู้เดียว เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปุวยได้จนวาระสุดท้ายของชีวิต เจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่คอยช่วยให้กาลังใจถ่ายทอดความหวังให้แก่ผู้ ปุวย
และเป็นผู้นาทางผู้ปุวยไปสู่สุคติ ซึ่งเป็นหน้าที่สาคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่
6. การบรรเทาความทุกข์ทรมานทางกายของผู้ปุวย โดยเฉพาะความเจ็บปวดที่เกิดจากอาการของโรค
พยาบาลจะให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา และประเมินระดับความปวด (pain score) เพื่อการให้ยา
ที่มีประสิทธิภาพ และบรรเทาอาการทุกข์ทรมานของผู้ปุวย
7. ความเชื่อ ศาสนา และปรัชญาชีวิตของผู้ปุวยและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อความตายของผู้ปุวยย่อม
มี ความหมาย สหวิชาชีพ ผู้ดูแลจะได้ป ระเมิ นถึง สิ่ง เหล่านี้จ ากผู้ปุวยเพื่อ ความเข้าใจและให้ก าร
ช่วยเหลือ ได้อ ย่างถูก ต้อ ง พิ ธีก รรมหรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ ความเชื่อ หรือท าให้ผู้ปุ วยสบายใจ
ตัวอย่างเช่น การขอให้พ ระมาให้ศีล ต่ออายุ การใช้น้ามนต์ การท าบุญ การทาละหมาด เป็นต้น
ผู้ปุวยที่ ใกล้ตายเมื่ อ วิญ ญาณจะออกจากร่าง ควรให้อยู่ในสภาพที่ส งบที่ สุด ไม่ว่าผู้ปุวยจะนับ ถือ
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ศาสนาใดก็ตาม พยาบาลควรมีส่วนร่วมช่วยเหลือให้ผู้ปุวยจากไปอย่างสงบทั้งกาย จิตวิญญาณ ตาม
แนวทางของแต่ล ะศาสนาเพื่อ นาไปสู่สุคติ เมื่อผู้ปุวยเจ็บ หนัก ใกล้จ ะตาย หรือเรียกว่าเข้ามรณา
สันนกาลแล้ว โสตประสาท และจัก ษุป ระสาทยัง ไม่ ดับ สิ่ง ที่ ส าคัญ ในระยะนี้ คือ การนาทางจิต
วิญญาณ ไม่ว่าผู้ปุวยกาลังจะตายจากสาเหตุใดก็ตาม เพราะทุกศาสนาต่างเชื่อในหลักกฎแห่งกรรม
และชีวิตหลังความตาย ซึ่งอาจจะมีรูปแบบและการตีความหมายที่แตกต่างกันเท่านั้น
เมื่อผู้ป่วยมี อาการเปลี่ย นแปลงมากขึ้ น เช่ น ซึม หายใจเหนื่อยมากขึ้ น ชีพจรเบา ช้ าลงหรือ
เร็วขึ้น ความดันโลหิตลดลง ควรปฏิบัติดังนี้
บันทึกสัญญาณชีพ ทุก 1 ชั่วโมงหรือตามดุลยพินิจ พิจารณาตามอาการของผู้ปุวย โดยแจ้งให้ผู้ปุวย
และญาติทราบทุกครั้ง และใช้โอกาสนี้พูดคุยและให้กาลังใจญาติ
ให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวลตามแผนการพยาบาลและแผนการรักษา
สหวิชาชีพและญาติผู้ปุวยร่วมปรึกษาหารือกัน โดยให้ญ าติเป็นผู้ตัดสินใจในการให้แพทย์ช่วยฟื้นคืน
ชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation) หรือไม่ หากญาติตัดสินใจให้ผู้ปุวยจากไปตามธรรมชาติ
ไม่ต้องช่วยฟื้นคืน โดยญาติจะต้องบอกให้ทุกคนในครอบครัวรับทราบ และยอมรับการตัดสินใจของ
ญาติด้วย ในกรณีที่ญาติคนอื่นๆ ในครอบครัวยัง ยอมรับไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะประสานให้ญาติได้พูดคุย
กับแพทย์อีกครั้ง เพื่อการตัดสินใจร่วมกันของญาติ
จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ปุวยได้อยู่กับญาติอย่างเป็นสัดส่วน บรรยากาศเงียบสงบ
เมื่อความดันโลหิตเริ่มต่ามาก เจ้าหน้าที่จะทาหน้าที่แนะนาให้ญาติผู้ปุวยบอกทางให้ผู้ปุวย โดยให้
ญาติจับมือผู้ปุวย และกระซิบบอกทาง โดยให้นึกถึงคุณงามความดีที่ผู้ปุวยกระทามา ไม่ให้วิตกกังวล
เกี่ยวกับลูกๆ หรือผู้ที่อยู่ข้างหลัง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ สามรถดูแลตนเองได้
เมื่อผู้ปุวยจากไปเจ้าหน้าที่กล่าวแสดงความเสียใจกับญาติผู้ปุวยและให้เวลากับญาติในการแสดงความ
อาลัยกับผู้ปุวยประมาณ 15–30 นาที หรือเมื่อพร้อม เจ้าหน้าที่และญาติร่วมกันทาความสะอาด
ร่างกาย และแต่งตัวให้ผู้เสียชีวิตตามที่ญาติจัดเตรียมเสื้อผ้ามา

12. แนวทางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยให้ญาติผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแล
บทบาทของญาติ ผู้ ดู แ ลผู้ ปุ ว ยมะเร็ ง ญาติ ผู้ ดู แ ลผู้ ปุ ว ยมะเร็ ง มั ก ถู ก คาดหวั ง ให้ ท าหน้ า ที่
หลากหลายทั้งการให้การดูแลผูป้ ุวยโดยตรง การช่วยเหลือ ในการทากิจวัตรประจาวัน การบริหารจัดการ
อาการต่างๆ ของผู้ปุวย การให้กาลังใจ ปลอบใจ และการดูแลเกี่ยวกับ การรับประทานยาตามแผนการ
รักษาดังนั้นบทบาทหน้าที่ ของญาติผู้ดูแลผู้ปุวยมะเร็งจึงสามารถแบ่งได้หลายบทบาท
๑. บทบาทการเป็นผู้ตัดสินใจ (decision maker)
ญาติผู้ดูแลจะต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ที่ต้องตัดสินใจแทนหรือร่วมกับผู้ปุวย
เกี่ยวกับการบริหาร จัดการอาการเจ็บปุวย การรักษา การปรับเปลี่ยนบทบาทของคนในครอบครั ว
และการเงิน ในบทบาทของการ บริหารจัดการต่างๆ
๒. บทบาทของการทาหน้าที่แทนผู้ปุวย (advocate)
ญาติผู้ดูแลมักจะต้องทาหน้าที่แทนผู้ปุวยในหลายประเด็น ได้แก่ การค้นหาข้อมูล การชาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปุวย ทบทวน เกี่ยวกับการใช้ยา ดูแลเรื่องการออกกาลังกาย รายงานอาการที่เ กิดใหม่
หรืออาการแทรกซ้อนของผู้ปุวยให้เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพทราบเพื่อการแก้ไขและบรรเทาอาการนั้นๆ
กระตุ้นให้ผู้ปุวยรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยปรับเปลี่ยนแบบแผนการดาเนินชีวิต
๓. บทบาทการเป็นผู้สื่อสาร (communicator)
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ในการดูแลผู้ปุวยมะเร็งนั้นญาติผู้ดูแลมักจะมุ่งหวังเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของผู้ปุวย
ให้สามารถเข้าใจเกี่ ยวกั บ อาการต่างๆ และสามารถตัดสินใจเกี่ยวกั บการรักษาได้ นอกจากนี้ยัง
ต้องการให้ผู้ปุวยสามารถสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการที่จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนจากบุคคลอื่น แต่ปัญหาในการสื่อสารของผู้ปุวยนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ผู้ปุวยแต่ล ะกลุ่ม เช่น ผู้ปุวยที่เ ป็นผู้สูงอายุผู้ปุวยที่ ได้รับ การศึก ษาน้อย หรือผู้ปุวยที่มี วัฒ นธรรม
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นญาติผู้ดูแลจึงจาเป็นต้องทาหน้าที่เป็นผู้สื่อสารหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือ
ความต้องการของผู้ปุวย ประสิทธิภาพของ การสื่อสารอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาวะสุขภาพและความสามารถในการบริหารจัดการของญาติผู้ดูแล
๔. บทบาทผู้ให้การดูแล (Health care providers)
ผู้ให้การดูแลจาเป็นต้อ งตอบสนองปัญหาหรือความต้องการ ของผู้ปุวยโดยเ ฉพาะปัญหา
ในการจัดการความเจ็บ ปวดและการจัดการกั บ อาการต่ างๆ ญาติผู้ ดูแลส่ว นใหญ่ ต้องท าหน้า ที่
ให้ยากระตุ้นเตือนผู้ปุวยเมื่ อถึงเวลาที่ต้องรับประทานยา ญาติผู้ดูแลยังถูก คาดหวังว่าควรเป็นผู้ที่
สามารถระบุปัญหาหรืออาการ แทรกซ้อนจากการใช้ยารวมทั้งอาการที่เกิดขึ้นใหม่ ของ ผู้ปุวยได้ด้วย
และอาจจาเป็นต้องพาผู้ปุวยมารับบริการ ที่แผนกผู้ปุวยนอก ในสถานบริการใกล้บ้าน ผู้ดูแลจะต้อง
เป็นผู้ฟังที่ดียอมรับฟังสิ่งที่ผู้ปุวยพูดหรือ ระบายความไม่สุขสบายต่างๆ ที่เกิดขึ้น พยายามทาในสิ่งที่
ช่วยให้ผู้ปุวยผ่อนคลายมากที่สุด สนับสนุนการตัดสิ นใจที่ ดีของผู้ปุวยเกี่ยวกั บการรักษาพยาบาล
หาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับตัวผู้ดูแลและผู้ปุวย
๕. บทบาทของผู้ให้การสนับสนุนทางสังคม (social support)
แหล่งสนับสนุนทางสังคม และความมั่นคงทางการเงินและหน้าที่การงาน ญาติผู้ดูแลจึงต้อง
ให้การสนับสนุนด้านอารมณ์แก่ผู้ปุวยเพื่อช่วยให้สามารถเผชิญกับข่าวร้ายได้หรือขณะที่ผู้ปุวยได้รับ
การรักษา นอกจากญาติผู้ดูแลอาจจาเป็นต้องให้การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านอารมณ์แล้ว ญาติผู้ดูแล
ต้องค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้ผปู้ ุวยได้รับการดูแลรักษาที่ดี ที่สุด
นอกจากนี้อาจจาเป็นต้องสนับสนุนด้านการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น
ในขณะที่ญาติผู้ดูแลต้องทาหน้าที่ตามบทบาท ดังกล่าวข้างต้น ตัวญาติผู้ดูแลเองมีปัญหาหรือ
ความ ต้อ งการต่างๆ ตามมาหลายประการ ดังนั้นการประเมิ น ความต้องการของญาติผู้ดูแลจึงเป็น
สิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง สาหรับเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ ที่ต้องตระหนักและเข้าใจถึงความต้องการของญาติ
ผู้ดูแลและวิธีการประเมิน ความต้องการ เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการนั้นได้ อย่างครบถ้วน จาก
ข้อมูลพบว่าญาติผู้ดูแลผู้ปุวยมะเร็งมีความต้องการหลายด้าน ได้แก่ ความต้องการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการ
เจ็บปุวย ด้านจิตอารมณ์ ความต้องการทางกาย ความต้องการทางสังคม ความต้องการทางจิตวิญญาณ
และความต้องการด้านการเงิน เป็นต้น การประเมินความต้องการของญาติผู้ดูแลในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง
อาจจะไม่สามารถสะท้อนถึงความต้องการ ของญาติ ผู้ดูแลในอีกช่วงเวลาหนึ่งได้ดังนั้น เจ้าหน้าที่ในทีม
สุขภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ประเมินความต้องการของญาติผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง
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แผนภูมิที่ 8 แนวทางการดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินและส่งต่อผู้ปุวยในของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
แพทย์แผนไทย
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่วยใน
(IPD)
แพทย์แผนไทยเวร
พบอาการและอาการแสดงผิดปกติ
แจ้งพยาบาลเวร
และแพทย์แผนปัจจุบัน

แพทย์แผนปัจจุบันและพยาบาลวิชาชีพ

แพทย์แผนปัจจุบัน

แพทย์แผนปัจจุบันและพยาบาลวิชาชีพ
ประเมินอาการผู้ป่วย

วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษา
ให้ค้าสั่งการรักษา
เพื่อรักษาภาวะฉุกเฉินของผูป้ ่วย

พยาบาลวิชาชีพ
ดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและรายงาน
ตามแผนการรักษาแพทย์

แพทย์แผนปัจจุบัน และพยาบาลวิชาชีพ

ส่งต่อผู้ป่วยตาม
ร.พ.เจ้าของสิทธิการักษา

แพทย์แผนปัจจุบัน
พิจารณาจ้าหน่ายหรือส่งต่อผู้ป่วย

ติดต่อ รถ ร.พ.เอกชน
ตามประสงค์ของผูป้ ่วย
ประสาน รพ.หัวเฉียว
02-223-1351-70 ต่อ 3100
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การเข้าถึงบริการด้าน Palliative care มีดังนี้
๑. ความต้องการการพั ฒ นาศัก ยภาพด้านองค์ความรู้และการดูแลผู้ปุวยมี ม าก ควรจัดให้มี ก าร
ฝึกอบรมด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องให้ความสาคัญของ Palliative care โดยกาหนดการบริการนี้อยู่ใน
ตัวชี้วัดมาตรฐานของโรงพยาบาล
๓. การจัดการกับอาการปวดและอาการไม่สุขสบายอื่น ๆ ปัญหาที่พบคือ ความกลัวและความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับการใช้ยามอร์ฟีน รูปแบบของยามีจากัด การเข้าถึงยา
๔. ควรจัดบริการด้าน Palliative care อย่างทั่วถึง การใช้ทรัพยากรชุมชนมาใช้ในการจัดบริการ
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่ต้องการใช้ชีวิตที่บ้าน โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสานซึ่งมี
ความเชื่อทาง จิตวิญญาณว่าคนควรเสียชีวิตที่บ้าน
๕. จัดรูปแบบให้เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ได้แก่
5.๑ จัดให้บริการแบบ Community-based palliative care รูปแบบการเยี่ยมบ้านเป็น
รูปแบบที่เหมาะสมในชนบท ครอบครัวใหญ่ ไม่อยู่โดดเดี่ยว
5.2 ควรมีวิจัยระบบสุขภาพที่เหมาะสม
5.3 การผลักดันระบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายเข้าใน ระบบสุขภาพของประเทศ ให้มี
งบประมาณลงมากระตุ้นการดาเนินงานได้อย่างมีระบบ
๖. การบริการ Palliative care ที่ดี ผู้ปุวยต้องมีการเตรียมตัวในระยะสุดท้ายที่จะมาถึง ผู้ปุวยต้อง
ได้รับรู้ความจริง ตั้งแต่แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคและการวินิจฉัยว่าอยู่ในระยะสุดท้าย
๗. รณรงค์ให้ความรู้แก่สังคมให้รู้จักการรักษาแบบ Palliative care ให้เห็นความสาคัญของการตาย
ดี โดยการรณรงค์ พรบ.สุขภาพมาตรา ๑๒ “Living will” ควรมีการจัดการศึกษาด้านระบาด
วิทยา สารวจและวิจัยสภาพปัญหาและวิจัยระบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย
พินัยกรรมชีวิต (Living will)
การยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติตามแนวเวชศาสตร์เรื่อง Autonomy
ซึ่งหมายถึงบุคคลมีท างเลือ กอิ สระในการตัดสินทางเดินชีวิตตน (Self-determination) กระบวนการ
สาคัญคือ การขอความยินยอมในการรัก ษา (Informed consent) สิ่ง นี้จ ะมีความสมบูร ณ์ก็ต่อเมื่อมี
องค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ
๑. Capacity ผู้ปุวยมีความสามารถในการแยกแยะผลดีและผลเสียในการรักษาหลักเทียบกับการ
รักษาอื่น ๆ หรือไม่รักษาได้
๒. Disclosure ผู้ปุวยได้รับทราบข้อมูลอย่างมากเพียงพอที่จะสร้างความเข้าใจสาหรับตัดสินใจเลือก
ที่เหมาะสม
๓. Voluntariness ผู้ปุวยตัดสินใจโดยปราศจากการขู่เข็ญบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อมในประเทศ
ไทยได้มีออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิ
ทาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปุวยได้ การดาเนินการตามหนังสือเจตนา
ตามวรรคหนึ่ง ให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่ กาหนดในกฎกระทรวง เมื่อ ผู้ป ระกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข ได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการกระทา
นั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง”
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13. แนวทางการประเมินคุณภาพชีวิตของผูป้ ่วยโรคมะเร็งตับที่เข้ารับการรักษา
ใช้แบบประเมิน Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) ประเมินคุณภาพการ
ดาเนินชีวิตซึ่งมีทั้งหมด 9 อาการ ประกอบด้วย อาการปวด อาการเหนื่อย /อ่อนเพลีย อาการคลื่นไส้
อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการง่วงซึม อาการเบื่ออาหาร ความสบายดีทั้งกายและใจและอาการ
เหนื่อยหอบ เพื่อประเมินผลแต่ละด้าน แล้วทาการปรับเปลี่ยนการรักษาและปรับเปลี่ยนการให้คาแนะนา
เช่นถ้าผู้ปุวยมีอาการปวด อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย อาการคลื่นไส้เพิ่มขึ้น แพทย์แผนไทยอาจต้องจ่ายยา
ในกลุ่มนี้เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนตัวยาเป็นต้นใน การประเมินผล ผู้ทาการประเมินจะประเมินอาการใน
แต่ละด้าน ว่ามีอาการดีขึ้นหรือไม่ โดยเทียบคะแนนที่ได้ครั้งนี้กับครั้งที่ทาการประเมินก่อนหน้าในแต่ละ
ข้อ เพื่อวางแผนการดูแลรักษาต่อไป
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แผนภูมิแสดงแนวทางเวชปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาผูป้ ่วยด้านการแพทย์แผนไทย
โรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
ผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งตับ (1)
ตรวจประเมินคัดกรอง
ใช่

ไม่ใช่

ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง
(2),(3)

แพทย์แผนปัจจุบัน

OPD แพทย์แผนไทย (คลินิกมะเร็ง)
- การตรวจประเมิน
(4)
- การประเมิน ESAS และ PPS
(5)

ใช่

เข้าเกณฑ์การรับรักษาผู้ปุวยใน
(6)

รับไว้เป็นผู้ป่วยใน (admit)

ไม่ใช่

- รักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย (7)
- ให้คาแนะนา/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (8)
- ประเมินผลและติดตามการรักษา
(4) (5) (9)

ไม่ใช่

ดีขึ้น
(9)

-

ปรับการรักษา
ให้คาแนะนา
(8)
ประเมินผลและติดตาม
ผลการรักษา 1 เดือน (4) (5) (9)

ใช่

-

ไม่ใช่

จาหน่าย
(10)

ใช่

-

สิ้นสุดการรักษา
ติดตามคนไข้ต่อเนื่อง

(11)
(12)
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(9)

ไม่ใช่
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ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์การรับรักษาผู้ป่วยใน (6)

การรักษาด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย (7)

นวดไทย
(14)

ยาสมุนไพร
(13)

ประคบ
สมุนไพร (15)

พอกสมุนไพร
(16)

แช่สมุนไพร
(17)

การดูแลแบบ
ประคับประคอง (18)

ประเมินผลการรักษาและติดตามอาการรักษา (4), (5)

ไม่ใช่

ดีขึ้น
(9)

ใช่

เกณฑ์การปรึกษาส่งต่อ (19)
ใช่

ไม่ใช่

-ปรับการรักษา ให้คาแนะนา
(8)
-ประเมินผลและติดตามผลการรักษา (4) (5)

แพทย์แผนปัจจุบัน

ไม่ใช่
ดีขึ้น
(9)

ใช่

เกณฑ์การจาหน่ายผู้ปุวยโรคมะเร็งตับ (20)

จาหน่ายผู้ปุวยกลับบ้าน

การติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง (12)
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ให้คาแนะนา
(8)
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(1) คาจากัดความ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันว่าเป็นโรคมะเร็งตับ
เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานได้มี การดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็งตับด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นหลัก โดยกาหนดเกณฑ์คัดกรองต่างๆ ดังนี้
(2) เกณฑ์ที่รับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ
- ผู้ปุวยโรคมะเร็งตับระยะที่ 3, 4 ที่สมัครใจรับการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย
- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่มีประวัติการแพ้ยาสมุนไพร
- ผู้ปุวยมีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ (Vital Sign Stable & Clinically Stable)
- ผู้ปุวยที่ไม่อยูร่ ะหว่างการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่างการรักษาและได้รับการ
อนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้
(3) เกณฑ์ที่ไม่รับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ
- ผู้ปุวยที่ยังคงอยู่ในช่วงการรักษาด้วยวิธีทางแผนปัจจุบัน เช่น การฉายรังสี, เคมีบาบัด เป็นต้น
- เป็นผู้ปุวยที่มพี ยาธิสภาพที่ไตรุนแรง โดยมีค่า Serum creatinine สูงกว่า 2.0 มก./ดล. และ/
หรือ ค่า BUN สูงกว่า 40 มก./ดล.
- มีความผิดปกติของค่าอิเล็กโตไลต์ที่รุนแรง (Electrolyte abnormalities) เช่น ภาวะโซเดียมใน
เลือดต่า (hyponatremia), ภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่า (hypokalemia) หรือภาวะเลือดเป็น
กรด (acidosis) เป็นต้น
- ผู้ปุวยมีภาวะทางคลินิกอื่นๆ ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อผูป้ ุวย
- หญิงตัง้ ครรภ์ หรือ มารดาอยู่ในระหว่างการให้นมบุตร
- ผู้ปุวยโรคติดต่อร้ายแรง หรือผูป้ ุวยโรคติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย
(4) การตรวจประเมิน
- การตรวจประเมินอาการทางคลินกิ
- การจับชีพจร และการตรวจร่างกายตามเบญจอินทรีย์ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย
- การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(5) การประเมิน ESAS และ PPS
1) แบบประเมิน ESAS (Edmonton symptom assessment system)
เป็นการประเมินและติดตามอาการต่างๆ ในผู้ปุวยระยะสุดท้าย เป็นลักษณะแบบสอบถามให้
ผู้ปุวยหรือ ผู้ดูแลเป็นผู้ป ระเมิ นทั้ ง หมด 10 ด้าน ได้แก่ อาการปวด เหนื่อย/อ่อนเพลีย คลื่นไส้
ซึมเศร้า วิตกกังวล ง่วงซึม เบื่ออาหาร ความสบายดีทั้งกายและใจ เหนื่อยหอบ และอาการอื่นๆ
45 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
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2) แบบประเมิน PPS (Palliative Performance Scale)
เป็นการประเมินระดับของผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
(6) เกณฑ์การรับรักษาผู้ป่วยใน
- เข้าตามเกณฑ์รับผู้ปุวยโรคมะเร็งตับที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ
- พบการประเมิ น ระดั บ ผู้ ปุ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลแบบประคั บ ประคอง ( PPS: Palliative
Performance Scale) ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 และ
- พบอาการอย่ างน้อ ยหนึ่ง อาการตามแบบประเมิ น Edmonton symptom assessment
system (ESAS) และแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเห็นควร เข้ารับการดูแลรักษาในหอ
ผู้ปุวยใน
(7) รักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย
- การจ่ายยาสมุนไพรตารับต่างๆ
- การทาหัตถการอื่นๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การนวด ประคบ พอก หรือ แช่สมุนไพร เป็นต้น
(8) ให้คาแนะนา/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ดื่มน้าสะอาดอย่างน้อย 8-10 แก้ว/วัน แต่ในกรณีที่มีภาวะท้อง/ขาบวม ให้ดื่มพอประมาณ
- ดื่มน้าสมุนไพร เช่น บัวบก ใบย่านาง ใบเตย ฯลฯ
- ควรหลีกเลี่ยงของหมักดอง อาหารสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ หรืออาหารที่ย่อยยาก
- ในกรณีของมะเร็งกลุ่มทางเดินอาหารที่มีภาวะร้อนในช่องท้อง แนะนาให้พอกยา
- สมุนไพร เบื้องต้น เช่น ปูนแดงผสมใบย่านาง เพื่อลดพิษร้อน
- แนะนาเรื่องอื่นๆ เช่น การรักษาความสะอาด การสวดมนต์ นั่งสมาธิ การคลายเครียด เป็นต้น
(9) การประเมินผลและการติดตามผลดีขึ้น
นัดผู้ปุวยทุกๆ 1 เดือน หรือ 3 เดือน เพื่อติดตามอาการ (อาจนัดติดตามให้ตรงกับแพทย์เจ้าของไข้นัด)
- ประเมินอาการทางคลินิกเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา
- การประเมินผล PPS และ ESAS เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาและปรับเปลี่ยนการให้คาแนะนา
(10) การจาหน่าย
(11) อาการผูป้ ุวยดีขึ้น ตามแบบประเมิน PPS และ ESAS
(12) สิ้นสุดการรักษาและติดตามอาการทุก 6 เดือน
(13)

การติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง

(14)

การรักษาด้วยยาสมุนไพร
- ยาตารับ
- ยาสมุนไพรเดี่ยว
- ยาตารับปรุงเฉพาะราย
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การรักษาด้วยการนวดไทย
การนวดไทย เป็นหัตถการหนึ่งที่นามาใช้กับอาการร่วมของผู้ปวุ ยมะเร็งตับแบบประคับประคอง มีข้อบ่งใช้
เพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงที่เกิดจากอาการของโรคมะเร็ง ลดอาการไม่สุขสบายของผู้ปุวยมะเร็ง สาหรับ
กรณีที่ผู้ปุวยมีอาการปวดมาก อาจใช้การนวดสัมผัสหรือนวดคลึงด้วยน้ามันตามแขนขาเบาๆ เพื่อกระตุ้น
ความรู้สึกและคลายความรู้สึกปวดของผู้ปุวย ร่วมกับการประคบสมุนไพรเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด และ
ควรให้กาลังใจผู้ปุวยร่วมด้วยการบาบัดรักษา นอกจากนี้ อาจใช้การทาหัตถการทางแผนไทยอื่นๆ เพิ่มเติม
ตามความเหมาะสมร่วมด้วย เช่น การประคบสมุนไพร การพอกยา เป็นต้น
ข้อห้ามของการนวด คือ ห้ามนวดบริเวณที่มีรอยโรคหรือก้อนของมะเร็ง
(16) การรักษาด้วยการประคบสมุนไพร
การประคบสมุนไพร เป็นหัตถการทางการแพทย์แผนไทยอีกวิธีหนึ่งที่นามาใช้กับอาการร่วมของผู้ ปุวย
โรคมะเร็งตับ ซึ่งสามารถนาไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย โดยมากมักใช้วิธีการประคบสมุนไพร หลังจากการ
นวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาการประคบครั้งละประมาณ 30 นาที
ตัวยาสมุนไพรส่วนใหญ่มีตัวยาที่มีสรรพคุณในการแก้เคล็ด ขัด ยอก ฟกช้า ทาให้เส้นเอ็นหย่อน ซึ่งเมื่อ
ผสานกับความร้อนจากลูกประคบแล้ว ก็เท่ากับเป็นการเสริมฤทธิ์ในการรักษาซึ่งกันและกัน
สมุนไพรที่ใช้หอผู้ปุวยในนี้ควรเป็นยาสด เพราะจะมีสรรพคุณดีกว่ายาแห้ง สมุนไพร เช่น เหง้าไพล ขมิ้น
อ้อย ขมิ้นชัน ต้นตะไคร้ ผิวมะกรูด มีน้ามันหอมระเหยเป็นสาระสาคัญในการออกฤทธิ์ ถ้าเป็นยาแห้ง
น้ามันหอมระเหยจะระเหยออกไปมากแล้ว จะให้ผลในการรักษาได้น้อยกว่า
(17) การรักษาด้วยการพอกสมุนไพร
การพอกยาสมุนไพร เป็นหัตถการหนึ่งทีใ่ ช้เพื่อระบายหรือลดภาวะปิตตะกาเริบของผูป้ ุวยมะเร็งตับเพื่อดูด
พิษร้อนในผู้ปุวย แบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้
1) พอกตับ: ลดอาการอักเสบความร้อนของผิวหน้าท้องบริเวณชายโครงขวา
2) พอกท้อง: ลดอาการท้องมาน อาการไม่สบายท้อง ปวดท้อง มีอาการท้องอืด จุกเสียด เรอ
(15)

การรักษาด้วยการแช่สมุนไพร
การแช่สมุนไพรเพื่อใช้ลดพิษในร่างกาย ลดพิษที่ตับ และบาบัดผู้ปุวยโรคมะเร็งที่มีอาการแทรกซ้อนต่างๆ
ตามอาการแสดงของตรีธาตุ รวมถึงช่วยให้ผู้ปุวยผ่อนคลาย จากความกังวลและความเหนื่อยล้าจากการทา
กิจวัตรประจาวัน สาหรับหัตถการแช่สมุนไพรในหอผู้ปุวยในมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การแช่สมุนไพรสูตรเย็น
และการแช่สมุนไพรสูตรร้อน
(19) การดูแลแบบประคับประคอง
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) คือ รูปแบบการดูแลสุขภาพในผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานด้วย
โรคที่คุกคามต่อชีวิต โดยมีเปูาหมายให้ผู้ปุวยและครอบครัว สามารถเผชิญความเจ็บปุวยที่มีอยู่ได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ ดีที่ สุดเท่ าที่ จ ะท าได้ ซึ่ง ประกอบด้วยการปูองกั นและลดภาวะทุ ก ข์ท รมานจากความ
(18)

47 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย

48

คาอธิบายแผนภูมิ
เจ็บปวด และมีปัญหาด้านอื่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
(20) เกณฑ์การปรึกษาส่งต่อ
1) พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึ้น หรือมีอาการเลวลง ในระหว่างเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ุวยใน
2) เกิดภาวะฉุกเฉินดังต่อไปนี้
- เบื่ออาหารทาให้รับประทานอาหารได้น้อยจนมีอาการอ่อนเพลียรุนแรง
- ถ่ายดา (Black tarry stool) /อาเจียนเป็นเลือด
- มีอาการปวดท้องคลื่นไส้ เบื่ออาหาร และ/หรือมีภาวะซีด อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็วและเบา เป็น
ลม และหมดสติ
- พฤติกรรมแปลกไป เช่น ซึม หมดสติ ชัก คลุ้มคลัง่ ควบคุมสติไม่ได้
(21) เกณฑ์การจาหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน
- ประเมินอาการตามแบบประเมิน ESAS พบว่าคะแนน ดีขึ้นจากการประเมินอาการแรกรับ
- ผู้ปุวยและญาติสามารถเรียนรูก้ ารดูแลตนเองได้ตามหลักธรรมมานามัยได้
- แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเห็นควรให้ผู้ปุวยจาหน่ายการรักษาจากหอผูป้ ุวยใน เช่น
ผู้ปุวยมีเหตุผลขอไปรับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นต้น
- ผู้ปุวยมีอาการตรงตามเกณฑ์การปรึกษาส่งต่อ
- ผู้ปุวยและญาติขอยุติการรักษา
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ภาคผนวก
- 1. แบบบันทึกการส่งต่อผูป้ ุวยที่บ้านให้ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
- 2. แบบประเมิน Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
- 3. แบบประเมินระดับผู้ปุวยที่ได้รบั การดูแลแบบประคับประคอง ฉบับสวนดอก
(Palliative performance scale for adult Suandok: PPS Adult Suandok)
- 4. แนวทางจัดการอาการรบกวนต่างๆ
- 5. แนวทางการดูแลผู้ปุวยมะเร็งตับด้วยการนวดไทย
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แบบส่งต่อผู้ป่วยที่บ้านให้ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ชื่อ-สกุล นาย นาง ......................................................... อายุ.............. ปี เบอร์โทรศัพท์.........................
บ้านเลขที่..............หมูท่ ี่...........บ้าน.................................ตาบล.........................................อาเภอ.......................
จังหวัด.....................................................
HN…………….…..วันทีร่ ับไว้................................................วันที่จาหน่าย...............................................................
การวินิจฉัยโรค..................................................................................แพทย์ผรู้ ักษา..............................................
แผนกทีส่ ่ง IPD ER OPD LR อื่นๆ............................................................................................
ผู้เกี่ยวข้องที่ติดต่อได้...........................................เกี่ยวข้องเป็น...........................เบอร์โทรศัพท์ ….....…….……......
อาการนาส่ง..........................................................................................................................................................
ประวัติการเจ็บปุวยปัจจุบัน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
สรุปการรักษาพยาบาลทีผ่ ่านมา / สรุปอาการก่อนจาหน่าย
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
คาแนะนา ที่ให้แก่ผู้ปุวยและญาติก่อนกลับบ้าน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปัญหาและความต้องการของผูป้ ุวยและญาติในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
การยินยอมให้มีการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ข้าพเจ้า......................................................................ได้รับทราบเกี่ยวกับการติดตามเยี่ยม เพื่อ
ให้บริการดูแล สุขภาพที่บ้านของทีมโรงพยาบาล และประสงค์จะเข้ารับบริ การดังกล่าว จึงอนุญาตให้ยี่ยมบ้าน
ได้โดยบริการ จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ให้บริการเห็นสมควรหรือเมื่อข้าพเจ้าไม่ต้องการ
ลงนาม............................................ผู้รบั บริการหรือญาติ

ลงนาม.....................................พยาบาลผูส้ ั่ง
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แผนที่บ้านผู้ป่วย
ตรอก / ซอย............................................ บ้าน....................ตาบล....................................จังหวั ด.................
จุดเด่นที่ใช้สงั เกตบ้าน.....................................................................................................................................
เอกสาร
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แบบประเมิน Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ระดับการวัดแต่ละอาการ จะถูกแบ่งเป็นหมายเลข 0-10 โดยเลข 0 หมายถึงไม่มีอาการ และเลข 10
หมายถึงมีอาการมากที่สุด (หลังจากประเมิน ESAS แล้ว ผู้ประเมินควรทาการบันทึกวัน และเวลาที่ทาการ
ประเมินทุกครั้งเพื่อใช้ในการติดตามการรักษา)
ไม่มีอาการปวด
0

1

มีอาการปวดรุนแรงที่สุด
2

3

4

5

6

7

ไม่มีอาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย
0

1

2

1

3

4

5

6

7

1

8

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

8

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

9

10

1

1

9

10

8

9

10

8

9

10

ไม่สบายทั้งกายและใจเลย
2

3

4

5

6

7

ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ
0

10

เบื่ออาหารมากที่สุด

สบายทั้งกายและใจ
0

9

มีอาการง่วงซึม/สะลึมสะลือมากที่สุด

ไม่เบื่ออาหาร
0

10

วิตกกังวลมากที่สุด

ไม่มีอาการง่วงซึม/สะลึมสะลือ
0

9

มีอาการซึมเศร้ามากที่สุด

ไม่วิตกกังวล
0

10

มีอาการคลื่นไส้รุนแรงที่สุด

ไม่มีอาการซึมเศร้า
0

9

มีอาการเหนื่อย/อ่อนเพลียมากที่สุด

ไม่มีอาการคลื่นไส้
0

8

8

9

10

มีอาการเหนื่อยหอบมากที่สุด
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ปัญหาอื่นๆ ได้แก่
0

1
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แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รบั การดูแลแบบประคับประคอง ฉบับสวนดอก
(Palliative performance scale for adult Suandok) (PPS Adult Suandok)
ระดับ PPS
(ร้อยละ)

การเคลื่อนไหว

100

เคลื่อนไหวปกติ

90

เคลื่อนไหวปกติ

80

เคลื่อนไหวปกติ

70

ความสามารถใน
การเคลื่อนไหว
ลดลง
ความสามารถใน
การเคลื่อนไหว
ลดลง
นั่ง หรือ นอน
เป็นส่วนใหญ่
นอนอยู่บนเตียง
เป็นส่วนใหญ่

ท ากิ จ กรรมและท างานได้
ทาได้เอง
ตามปกติ และไม่ มี อ าการ
ของโรค
ท ากิ จ กรรมและท างานได้
ทาได้เอง
ตามปกติ และมี อาการของ
โรคบางอาการ
ต้ อ งออกแรงอย่ า งมากใน
ทาได้เอง
การท ากิ จ กรรมตามปกติ
และมี อ าการของโรคบาง
อาการ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ง า น ไ ด้
ทาได้เอง
ตามปกติ และมี อาการของ
โรคอย่างชัดเจน
ไม่ ส ามารถท างานอดิ เ ร ก ต้องการความช่วยเหลือ
ห รื อง าน บ้ า นไ ด้ แ ล ะ มี เป็นบางครั้ง/บางเรื่อง
อาการของโรคอย่างชัดเจน
ไม่ ส ามารถท างานได้ เ ลย ต้องการความช่วยเหลือ
และมีการลุกลามของโรค
มากขึ้น
ทากิจกรรมได้น้อยมาก และ ต้องการความช่วยเหลือ
มีการลุกลามของโรค
เป็นส่วนใหญ่

30

นอนอยู่บนเตียง
ตลอดเวลา

ไม่ ส ามารถท ากิ จกรรมใดๆ ต้องการความช่วยเหลือ ปกติ หรือ ลดลง
และมีการลุกลามของโรค
ทั้งหมด

20

นอนอยู่บนเตียง
ตลอดเวลา

ไม่ ส ามารถท ากิ จกรรมใดๆ ต้องการความช่วยเหลือ
และมีการลุกลามของโรค
ทั้งหมด

จิบน้าได้
เล็กน้อย

10

นอนอยู่บนเตียง
ตลอดเวลา

ไม่ ส ามารถท ากิ จกรรมใดๆ ต้องการความช่วยเหลือ
และมีการลุกลามของโรค
ทั้งหมด

0

เสียชีวิต

รับประทาน
อาหารทางปาก
ไม่ได้
-

60
50
40

การปฏิบัติกิจกรรม
และการดาเนินโรค

-

การทากิจวัตร
ประจาวัน

-

การ
รับประทาน
อาหาร

ระดับความ
รู้สึกตัว

ปกติ

รู้สึกตัวดี

ปกติ

รู้สึกตัวดี

ปกติ หรือ ลดลง

รู้สึกตัวดี

ปกติ หรือ ลดลง

รู้สึกตัวดี

ปกติ หรือ ลดลง

รู้สึกตัวดี หรือ
สับสน

ปกติ หรือ ลดลง

รู้สึกตัวดี หรือ
สับสน
รู้สึกตัวดี หรือ
ง่วงซึม
+/- สับสน
รู้สึกตัวดี หรือ
ง่วงซึม
+/- สับสน
รู้สึกตัวดี หรือ
ง่วงซึม
+/- สับสน
ง่วงซึม หรือ ไม่
รู้สึกตัว
+/- สับสน
-

ปกติ หรือ ลดลง

หมายเหตุ: เครื่องหมาย +/- หมายถึง อาจมีหรือไม่มีอาการ
(ดัดแปลงจาก PPS version 2 ของ Victoria hospice society, Canada โดยคณะกรรมการ Palliative care รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

PPS Adult Suandok ใช้สาหรับผู้ปุวยที่เป็นผู้ใหญ่ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มผู้ปุวยมะเร็ง
2. กลุ่มผู้ปุวยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดและมีอาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย (Serious illness) 3. กลุ่มผู้ปุวยระยะสุดท้าย (end of life)

53 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย

54

แนวทางจัดการอาการรบกวนต่างๆ
อาการรบกวนต่างๆ ที่อาจเกิดกับผู้ปุวยมะเร็งตับนั้นมีด้วยกันหลายภาวะ เช่น อาการอ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร น้าหนักลด จุกเสียดท้อง คล้ายอาการอาหารไม่ย่อย บางรายอาจมีอาการปวดหรือเสีย วชาย
โครงขวา ซึ่งอาจปวดร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือใต้สะบักด้านขวา ผู้ปุวยจะเบื่ออาหารมากขึ้น และน้าหนักลด
บางรายอาจมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะ เหลืองเข้ม อาจคลาได้ก้อนที่ใต้ชายโครงขวา ท้องบวม
หรือเท้าบวมทั้ง 2 ข้าง อาจมีไข้ต่าๆ ร่วมด้วย ซึ่งจากอาการรบกวนต่างๆ ดังกล่าวนั้น สามารถจาแนก
ออกได้ตาม “ตรีธาตุ” ซึ่งตรีธาตุ ประกอบด้วย วาตะ ปิตตะ เสมหะ ซึ่งได้มีการอธิบายความหมายของตรี
ธาตุ ไว้ว่า
วาตะ หมายถึง ระบบแห่งลมที่โคจรหมุนเวียนภายในร่างกาย มีลักษณะไหลไปไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
ทาหน้าที่พัดพาน้า(ระบบเสมหะ)ให้เคลื่อนตามไป ลมนั้นเกิดเพราะมีไฟ ลมจึงเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น ปิตตะ
(ระบบแห่งความร้อน) จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดวาตะ (ระบบแห่งลม) สรุป ตรีธาตุ ก็คือ ระบบในร่างกาย ๓
ระบบ คือ ปิตตะ หมายถึง ระบบแห่งความร้อนหรือระบบแห่งไฟ วาตะคือระบบแห่งลม และเสมหะคือ
ระบบของน้า
“ตรีธาตุ” สามารถใช้ในการตรวจร่างกาย โดยการจับชีพจรที่ข้อมือ และการดูลักษณะอาการของ
ผู้ปุวยซึ่งแสดงออกให้เห็นในธาตุดินและธาตุน้า ซึ่งสามารถใช้ทฤษฎีตรีธาตุ ช่วยในการวางแผนการรักษา
และลดอาการนั้นๆ ต่อไป
ตารางแสดงตัวอย่างอาการรบกวนที่อาจเกิดกับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
ความผิดปกติทางปิตตะ
ความผิดปกติทางวาตะ
ความผิดปกติทางเสมหะ
- มีผิวหน้าท้องร้อน
- ปวดท้อง เจ็บท้อง
- ท้องเสีย
- มีไข้
- นอนไม่หลับ
- ท้องบวม ขาบวม
- เบื่ออาหาร
- ท้องผูก
- อ่อนเพลีย
- ขมปาก
- จุกแน่นใต้ชายโครง
- ปัสสาวะบ่อย
- กระหายน้า
- ท้องอืดเฟูอ
- ตัวตาเหลือง
- หน้ามืด วิงเวียน
การกระทบของตรีธาตุ ต่อธาตุ ไฟ ลม น้า และแสดงออกที่ธาตุดิน เป็นอาการต่างๆ ซึ่งอาการใน
ผู้ปุวยโรคมะเร็งตับ มีสมุฏฐานและการรักษาดังนี้
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1. ปิตตะ : ระบบความร้อน สิ่งที่สังเกตได้
- คลาพบความร้อนที่เพิ่ม
- สีที่เปลี่ยน
- ความแห้ง
- ชีพจรเม็ดกลาง เต้นหนัก
- อาการกาเริบช่วงปิตตะสมุฎฐาน

ดิน

น้า

อาการ
แนวทางการรักษา
ยา/หัตถการ/โภชนาการ
ตโจ, มังสัง : ร้อนที่ผิวหนัง เนื้อ
ยาเขียวหอม
ลดความร้อนทีผ่ ิวเนื้อ กระจาย
คลาพบความร้อน สีผิวเปลี่ยนไป
ตรีผลา
ลม
มีไข้
พอกผิว ชโลมผิว
กล่อมนางนอน
ยกนัง : ตับโต คลาพบความร้อน
ลดความร้อนที่ตบั
เบญจอามฤต
บริเวณชายโครงขวา
พอกตับ
ปิหกัง : ปัสสาวะกลิ่นฉุน เป็น
หญ้าปักกิ่ง
ลดความร้อนในโลหิต
ฟอง
หญ้าหนวดแมว
ปัปผาสัง : หายใจถี่ สั้น จมูก
ตรีผลา
ลดความร้อนทีป่ อด
แห้งปากแห้งคอแห้ง
เปิดประตูลมแขน
เบญจอามฤต
ปิตตัง : ตัวเหลือง ตาเหลือง
ลดความร้อนในร่างกาย
กล่อมนางนอน
ศอเสมหะ : ปากแห้ง คอแห้ง สี
ยาน้ามะขามปูอม
เพิ่มความชุ่มให้ปากและลาคอ
แดง
ตรีผลา
คูถเสมหะ : ท้องผูกทีอ่ ุจจาระสี
ตรีผลา
เพิ่มคูถเสมหะให้บริบูรณ์
เข้ม แห้งแข็ง กลิ่นแรง
มะขามแขก
ไฟโตเพลก วัดคาประมง
บุพโพ : เป็นฝีที่ตบั ฝีในท้อง
ลดความร้อน (การอักเสบ)
ขมิ้นชัน ยาห้าราก บัวบก
หญ้าปักกิ่ง
ย่านางปั่น บัวบก ยาห้าราก
โลหิตงั : ตัวร้อน ตาแดง ผิวมัน ลดความร้อนในโลหิต
เจลว่านหางจระเข้
เสโท : ร้อน มีเหงื่อออก
ลดความร้อนในร่างกาย
ดื่มย่านางปั่น บัวบก
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2. วาตะ : ระบบลม สิ่งที่สังเกตได้
- การบวมตึง
- ความแห้งแต่สีไม่เปลี่ยน
- ชีพจรเม็ดเล็ก เต้นเร็ว
- ปวด
- อาการกาเริบช่วงวาตะสมุฎฐาน
อาการ

ดิน

น้า

แนวทางการรักษา

ยา/หัตถการ/โภชนาการ
เถาวัลย์เปรียง กรณีเป็นแนวบวม
น้าร่วม
ตโจ, มังสัง : บวมตึง กดไม่บุ๋ม กระจายลม
เถาเอ็นอ่อน กรณีเส้นตึง
ยาหม่องไพล น้ามันไพล
อัฏฐิ : ปวดกระดูก
กระจายลมในข้อในกระดูก
เพชรสังฆาต
หทยัง : ใจสั่น
บารุงหัวใจ
ยาหอมเทพจิตร
กล่อมนางนอน
ยกนัง : ปวดตับ
ลดปวด
พอกตับ
ตรีผลาตารับแก้ปิตตะ
เบญจอามฤต
ธาตุอบเชย
อันตัง : ท้องอืด อาเจียน
ขับลม
ธาตุบรรจบ
ยอ ขิง
ฝีมะเร็งทรวง
อุระเสมหะ : ไอ
เพิ่มความชุ่มให้ปากและลาคอ ยาน้ามะขามปูอม
ตรีผลา
คูถเสมหะ : ท้องผูกทีอ่ ุจจาระสี
เบญจอามฤต
เพิ่มโกฏฐาสยาวาตา
ไม่เข้ม
ธรณีสัณฑฆาต
เขโฬ : ปากแห้ง คอแห้ง สีไม่
ยาอมมะแว้ง
เพิ่มความชุ่มให้ปากและลาคอ
แดง
ยาน้ามะขามปูอม
ย่านนางปั่น บัวบก ยาห้าราก เจ
สิงฆานิกา : คัดจมูก
ลดความร้อนในโลหิต
ลว่านหางจระเข้
มุตตัง : ปัสสาวะบ่อย
ลดการอั้นของลม
ตรีผลา
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3. เสมหะ : ระบบน้า สิ่งที่สังเกตได้
- คลาพบความเย็น
- สีที่ซีด
- ความชุ่ม เปียก
- ชีพจรเม็ดใหญ่ เต้นหนืด ช้า
- อาการกาเริบช่วงเสมหะสมุฎฐาน
อาการ

ดิน

น้า

แนวทางการรักษา

ตโจ, มังสัง : บวมกดบุ๋ม

กระจายลม ระบายน้าออก

กิโลมกัง : ท้องบวมโต

ระบายน้าออก

ปิหกัง : ปัสสาวะมาก(ปริมาณ)

ลดความร้อนในโลหิต

ปัปผาสัง : น้าท่วมปอด

ลดความร้อนทีป่ อด

บุฟโพ : เป็นฝี

ลดความร้อน(การอักเสบ)

โลหิตงั : ตัวร้อน ตาแดง ผิวมัน

ลดความร้อนในโลหิต

เสโท : ร้อน มีเหงื่อออก
ลดความร้อนในร่างกาย
วสา : กระจายเข้าต่อมน้าเหลือง
ปรับน้าเหลืองเสีย
โต
สิงฆานิกา : น้ามูกมาก
กระจายลม
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ยา/หัตถการ/โภชนาการ
ตรีผลา
หญ้าหนวดแมว
เปิดประตูลม
เบญจอามฤต
ตรีผลา
หญ้าปักกิ่ง
หญ้าหนวดแมว
ตรีผลา
ฝีมะเร็งทรวง
ไฟโตเพลก วัดคาประมง
ย่านนางปั่น บัวบก ยาห้าราก เจ
ลว่านหางจระเข้
ดืม่ ย่านนางปั่น บัวบก
วัดคาประมง
ไฟโทเพลก
ปราบชมพูทวีป
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยการนวดไทย
แพทย์แผนไทยที่ดูแลผู้ปุวยโรคมะเร็งตับ อาจพิจารณาการนวดเพื่อ บรรเทาอาการใน
ผู้ปุวยโรคมะเร็งตับได้ ซึ่งการนวดแบบต่างๆ มีข้อบ่งใช้แตกต่างกันดังนี้คือ
๑) การนวดราชสานัก โดยใช้ การนวดพื้นฐานบริเวณ แขน ขา ในกรณีที่มีอาการปวด
เมื่อยตามร่างกาย การเปิดประตูลม แขน ขา กรณีที่มีความร้อนค้างในตาแหน่งใด ตาแหน่งหนึ่ง
ของร่างกาย
๒) การนวดสัมผัส โดยใช้การนวดแบบราชสานักมาประยุกต์ใช้ โดยใช้น้ามันมะพร้าว
สกัดเย็นมาชโลมและรีดหรือลูบเบาๆตามแนวเส้นพื้นฐานของการนวดราชสานักซึ่งอยู่บนแนว
กล้ามเนื้อ แทนการกด หน่วง เน้น นิ่ง ใช้ในกรณีมีอาการบวมแขน ขา หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย
แต่ไม่สามารถทาการรักษาด้วยการนวดราชสานักได้
๓) การกดจุด ซึ่งอาจพิจารณาการกดจุดตามทฤษฎีเส้นประธานสิบ ซึ่งแพทย์แผนไทย
สามารถเลือกใช้การกดจุด ในกรณีที่ไม่สามารถนวดตามแนวเส้นราชสานัก หรือการนวดสัมผัสได้
หรืออาจใช้การกดจุดร่วมในการนวดราชสานักหรือนวดสัมผัสได้ตามความเหมาะสม
 การนวดราชสานัก
1) การนวดขา
- ใช้นิ้วมือวางกดชิดกระดูกสันหน้าแข้ง ใต้ข้อเข่าบริเวณจุด นาคบาท
- นวดตามแนวเส้นที่ ๑ โดยไล่จากบริเวณใต้พับเข่า ชิดกระดูกหน้าแข้งไล่ลงถึงข้อเท้า
- นวดตามแนวเส้นที่ ๒ โดยไล่จากแนวเหนือเข่าวัดจากขอบสะบ้าเข่า ไปจนถึงหัว
ตะคาก
- นวดตามแนวเส้นที่ ๓ โดยไล่จากหัวตะคากลงมาประมาณตะเข็บขากางเกงนวดไล่ลง
จนถึงเหนือเข่า
- นวดตามแนวเส้นที่ ๔ โดยไล่จากใต้ข้อเข่าบริเวณตะเข็บขากางเกงด้านนอกลงไปจนถึง
เหนือตาตุ่มเท้า
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2) การนวดขานอก
- จุดที่ ๑ เป็นจุดดิ่งตรงตาแหน่งแนวดิ่งข้างลาตัว ตัดกับแนวเส้นที่ลากผ่านหัวตะคาก
- จุดที่ ๒ เป็นจุดดิ่ง ห่างจากหัวตะคากไปด้านหลัง ๒ นิ้วมื อ ตัดกั บ แนวเส้นตามแนว
ระนาบต่ากว่าหัวตะคาก ๑ นิ้วมือ
- จุดที่ ๓ เป็นจุดตัดของเส้นที่ ลากจากหัวตะคาก ซึ่งทามุม ๔๕ องศา กั บแนวระนาบที่
ผ่านหัวตะคาก กับเส้นตามแนวระนาบที่ลากผ่านปลายกระดูกกระเบนเหน็บ ชิ้นที่ ๕
- นวดตามแนวเส้นขาท่อนบนด้านนอก อยู่บนร่องของขาท่อนบนไล่ลงจนถึงเหนือข้อพับ
เข่า
- นวดตามแนวเส้นขาท่ อนล่างด้านนอก บนกล้ามเนื้อใต้เ ข่า ๑ นิ้วมือ ลงไปตามแนว
กระดูกน่องจนถึงตาตุ่มนอก
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จุดที่ ๑

3) การนวดขาใน
- จุดที่ ๑ ตาแหน่งจุดตัดของเส้นตามแนวดิ่งที่ผ่านกึ่งกลางขาท่อนบน กับแนวระนาบต่า
กว่าก้นย้อย ๒ นิ้วมือ
- แนวเส้นขาท่อนบนด้านใน เป็นจุดตัดของเส้นกึ่งกลางขาด้านในกับเส้นตามระนาบเหนือ
ขอบสะบ้า ๒ นิ้วมือ กดไล่ลง
- แนวเส้นขาท่อนล่างด้านใน เป็นตาแหน่งจุดตัดของเส้นแนวดิ่งชิดกระดูกแข้งด้านในกับ
เส้นระนาบใต้ปุมกระดูกด้านในส่วนปลายของบนของกระดูกหน้าแข้งลงมาประมาณ ๒
นิ้วมือไล่ลงไปจนถึงขอบบนตาตุ่มด้านใน

แนวเส้นขาด้าขาท่อนบน

แนวเส้นขาด้าขาท่อนล่าง

แนวเส้นการนวดหลัง

4) การนวดหลัง
- แนวเส้นการนวดหลัง อยู่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว ขึ้นไปชิดกับแนวกระดูกสันหลัง
จนถึงคอ ด้านซ้ายและขวา
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5) การนวดแขนด้านใน
- จุดกึ่งกลางแขนท่อนบน
- แนวเส้นแขนท่อนล่างด้านใน อยู่กึ่งกลางด้านหน้าข้อพับศอก ลงไปตามแนวแขนท่อน
ล่างเหนือข้อมือ ๑ นิ้วมือ

6) การนวดแขนด้านนอก
- แนวเส้นแขนด้านนอกท่อนบน เป็นจุดกึ่งกลางแขนด้านนอกท่อนบนปลายล่างสุดของ
กล้ามเนื้อหัวไหล่ ไล่ตามแนวแขนด้านนอกของต้นกระดูกแขนเหนือศอก ๒ นิ้วมือ
- แนวเส้นแขนด้านนอกท่อนล่าง อยู่ต่ากว่าปุุมกระดูกด้านนอกส่วนปลายของกระดูกต้น
แขน ๒ นิ้วมือไล่ลงไปจนเหนือข้อมือ ชิดกับส่วนปลายของกระดูกแขนด้านใน

แนวเส้นแขนด้านนอกท่อนบน

7) การนวดบ่า
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- แนวเส้นบ่า อยู่ในแอ่งเหนือสันของกระดูกสะบัก ห่างจากขอบในของหัวดุมไหล่ ๒ นิ้วมือ
ทั้งซ้ายละขวา เป็นแนวไปถึงต้นคอ บริเวณปลายของกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่ 7

8) การนวดโค้งคอ
- แนวเส้นโค้งคอ อยู่บริเวณต้นคอด้านขวาและซ้าย บริเวณส่วนนูนของสันของกระดูกคอชิ้น
ที่ ๗ ไล่ไปตามก้านคอขนานกับแนวกระดูกสันหลังส่วนคอจนถึงท้ายทอย
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 การนวดสัมผัส
การนวดสัมผัส มีข้อบ่งชี้ในการนวด คือ
1. เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และลดอาการชา โดยเป็นการกระตุ้นให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณ
ผิวหนังมากขึ้น
2. ลดอาการบวม ซึ่งมีด้วยกัน ๒ ลักษณะ คือ
บวมน้า โดยสังเกตจากการเอานิ้วกดลงส่วนที่บวมจะนิ่มและบุ๋มลงแล้วกลับมาเต่ง
ตึงตามเดิมได้ ซึ่งเกิดจากการคั่งของเลือดดาและน้า โดยใช้การลูบหนักจากปลายแขนไปปลาย
ขา เข้าสู่ทิศทางการไหลของหลอดเลือดดา ไหลผ่านลิ้นกั้นในหลอดเลือดดา กลับเข้าสู่หัวใจ
ห้องบนเพื่อให้เลือดแดงจะได้สูบฉีดลงมาแทนที่ได้
บวมเนื่องจากการอุดตันของท่อน้าเหลือง มีลักษณะแข็ง กดลงแล้วคืนตัวได้ยาก
การนวดต้องออกแรงเพื่อ รีดน้าเหลืองให้ไหลขึ้นไปในทิศทางสู่หัวใจ (ประโยชน์ บุญสินสุข.
ตาราวิชาการ การนวดเพื่อสุขภาพแบบสวีดิช Swedish Massage.2552.สานักการแพทย์
ทางเลือก.สามเจริญพาณิชย์.)
 การกดจุด
จุดแก้อาการของเส้นประธานสิบ
จุดแก้อาการเส้นประธานสิบ แต่ละเส้นประกอบด้วยจุดที่อยู่ บนแนวทางเดินของ
เส้นประธานสิบและจุดที่มิได้อยู่บนแนวทางเดินของเส้นประธานสิบด้วย ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า
จุดที่มิได้อยู่บนแนวทางเดินของเส้นประธานสิบ อาจจะอยู่บนเส้นแนวหรือเส้นที่แตกแขนง
ออกมาจากเส้นประธานสิบ จุดแก้อาการที่อยู่บนเส้นแขนงแต่ละเส้น อาจใช้แก้อาการที่ ไม่ใช่
อาการหลักของเส้นประธานนั้นก็ได้
ต่อไปนี้จะกล่าวถึงจุดแก้อาการในแต่ละเส้น ซึ่งจะเป็นอาการแสดงตามตรีธาตุที่พบ
ได้บ่อยในผู้ปุวยกลุ่มโรคมะเร็ง แต่แสดงจุดและแนวเส้นที่แก้อาการดังกล่าว โดยในแต่ละเส้น
จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือจุดแก้อาการที่อยู่ด้านหน้าและจุดแก้อาการที่อยู่ด้านหลังตาแหน่ง
ที่ อ ยู่ ข องจุ ด แก้ อ าการนั้ น ผู้ เ รี ย บเรี ย งได้ ส รุ ป จากการอ่ า นต าราที่ เ ขี ย นบอกไว้ แ ละดู
ภาพประกอบ ขอให้ผู้อ่านยึดรูปภาพเป็นหลัก เพราะได้จากตาราที่คัดลอกภาพวาดที่จารึกลง
ในผนังศาลารายของวัดพระเชตุพน ซึ่งน่าจะถูกต้องมากที่สุด รายละเอียด มีดังต่อไปนี้
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อาการ

จุดแก้อาการตามแนวเส้นประธานสิบ
จุดที่

แนวเส้น

จุดที่ 4

เส้นอิทาด้านหลัง

จุดที่ 8

เส้นสหัสรังษีและเส้นทวารีด้านหน้า

จุดที่ 9, 11

เส้นสุมนาด้านหน้า

จุดที่ 6

เส้นจันทภูสงั และเส้นรุทงั ด้านหน้า

3. ท้องผูก

จุดที่ 8

เส้นอิทาด้านหน้า

4. คลื่นไส้ อาเจียน

จุดที่ 5

เส้นอิทาด้านหลัง

จุดที่ 3

เส้นปิงคลาด้านหลัง

จุดที่ 15

เส้นสุมนาด้านหลัง

จุดที่ 10

เส้นสุขุมังด้านหน้า

จุดที่ 8, 9

เส้นอิทาด้านหลัง

จุดที่ 7

เส้นปิงคลาด้านหลัง

6. หน้ามืด วิงเวียน

จุดที่ 2

เส้นสุมนาด้านหลัง

7. ท้องบวม

จุดที่ 7

เส้นสุขุมังด้านหลัง

8. ขาบวม

จุดที่ 17

เส้นสุขุมังด้านหน้า

9. อ่อนเพลีย

จุดที่ 3

เส้นปิงคลาด้านหน้า

จุดที่ 1

เส้นสุมนาด้านหน้า

10. หอบเหนื่อย

จุดที่ 5, 6

เส้นสุขุมังด้านหน้า

11. นอนไม่หลับ

จุดที่ 16

เส้นสุมนาด้านหน้า

จุดที่ 6

เส้นสุมนาด้านหลัง

จุดที่ 9

เส้นสหัสรังษีและเส้นทวารีด้านหน้า

1. ผิวหน้าท้องร้อน

2. เบื่ออาหาร ขมปาก

5. จุกเสียดแน่น

64 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย

65

จุดที่ 6

เส้นสหัสรังษีและเส้นทวารีด้านหลัง

จุดที่ 15

เส้นอิทาด้านหน้า

จุดที่ 9

เส้นสุขุมังด้านหน้า

จุดที่ 17

เส้นอิทาด้านหน้า

จุดที่ 18

เส้นอิทาด้านหลัง

จุดที่ 18

เส้นปิงคลาด้านหลัง

จุดที่ 3

เส้นกาลทารีด้านหน้า

จุดที่ 14

เส้นอิทาด้านหลัง

จุดที่ 2, 4

เส้นกาลทารีด้านหลัง

15. ปวดขา

จุดที่ 9, 14

เส้นอิทาด้านหน้า

16. ชามือเท้า

จุดที่ 12

เส้นอิทาด้านหน้า

จุดที่ 4

เส้นกาลทารีด้านหน้า

12. มือเท้าเย็น

13. มือเท้าร้อน

14. ปวดหลัง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ด้าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท้าคู่มือการดูแล
รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผ สมผสาน โดยบูร ณาการความรู้ความสามารถของวิ ชาชีพแพทย์แผนไทยและที ม สหสาขา
วิชาชีพแผนปัจจุบันให้มีผลลัพ ธ์สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยแบบที่ ต้องการมี
ทางเลือกในการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและองค์รวม พัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยโดยการมีส่วนร่วมระหว่างวิชาชีพแพทย์แผนไทยและทีมสหสาขาวิชาชีพ
โดยการน้าแผนการดูแลรักษาที่สร้างขึ้น ไปปรับใช้ในการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้แผนการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
ด้วยการแพทย์แผนไทยรวมทั้ ง ให้ วิชาชีพแพทย์ แผนไทยและที ม สหสาขาวิช าชีพ แผนปัจ จุ บันได้ร่ว มกั น
สัง เคราะห์แนวทางการพั ฒ นารูป แบบการดูแลรัก ษาให้มี ป ระสิท ธิภาพยิ่ง ขึ้น กลุ่ม ตัวอย่างประกอบด้วย
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ให้บริการประกอบไปด้วย แพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชกร และพยาบาล ผู้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทย มีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 2) กลุ่มผู้ดูแลหลัก ที่มีห น้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ าย ที่ เข้ารักษาใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ระหว่างเดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน
กั น ยายน 2561 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา
(content analysis) ขั้นตอนการด้าเนินงาน ประกอบด้วย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
โดยค้าสั่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต้ารา บทความทาง
วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และ
หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผน
ไทย 3. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์
แผนไทยในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จากสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) กับ ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ป่วยและผู้ดูแลหลักผู้ป่วยมะเร็งตับระยะ
สุดท้าย และหาโอกาสพัฒนาจากปัญหาที่วิเคราะห์ได้ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท้าคู่มือการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 5. สนทนากลุ่ม ( Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาคู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายในแผนกผู้ป่วยในในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
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อภิปรายผล
การจัดท้าคู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยการมีส่วนร่วมของวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
ทีมสหวิชาชีพแผนปัจจุบัน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ส้าหรับการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานสามารถน้าสาระส้าคัญมาอภิปรายได้ ดังนี้
1. ความส้าเร็จในการจัดท้าคู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยโดยการมี
ส่วนร่วมของวิชาชีพแพทย์แผนไทยที่เป็นแกนน้า วิชาชีพแพทย์แผนไทยผู้ปฏิบัติและทีมสหสาขาวิชาชีพแผน
ปัจจุบัน อภิปรายการด้าเนินการศึกษาโดยใช้หลักการบริหาร ดังนี้
1.1 การประสานงานและการติดต่อสื่อสารในการด้าเนินโครงการ และการด้าเนิน การศึกษาวิจัย
ต้องมี การประสานงานกั บบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องมี ทักษะการ
ประสานงานซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญและจ้าเป็นในการบริหารทีมดูแลรักษาผู้ป่วย บทบาทผู้ประสานงานต้องเด่นชัด
และมีคุณภาพ การสื่อสารต้องกระท้าอย่างเปิดเผยชัดเจนเข้ าใจง่าย ตรงไปตรงมา วราภรณ์ ประทุมนันท์
(2545) กล่าวว่า การประสานงานที่ดี เป็นสิ่งที่ส้าคัญและจ้าเป็นในการบริหารทีมดูแลรักษาผู้ป่วย บทบาทผู้
ประสานงานต้องเด่นชัดและมีคุณภาพเนื่องจากการเชื่อมโยงสหสาขาวิชาชีพให้ท้างานร่วมกันนั้น ต้องอาศัย
การประสานงานที่ดีส่งผลให้เกิดบรรยากาศการท้างานที่ดีและท้าให้งานบรรลุเป้าหมาย
1.2 ความร่วมมือ (Cooperation) เป็นการสร้างทีมงานโดยมีการร่วมมือกันไม่ใช่การแข่งขัน เป็น
เพื่อนร่วมงานไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้อง (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544) การด้าเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน รวมถึงเรียนรู้ถึงความ
ต้องการของผู้ รับบริการได้อย่างครอบคลุม จึงท้าให้การพัฒนารูปแบบการวางแผนจ้าหน่ายรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ตับระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยประสพความส้าเร็จและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
1.3 วัฒนธรรมองค์กรอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความเอื้ออาทร ความจริงใจ การมีน้าใจ เสียสละ
รักงาน รักเพื่อนร่วมงาน รักผู้ป่วยและรักองค์กรเป็นบุคลิกภาพที่เด่น เปิดใจกว้างพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้รับบริการ
2 ความเหมาะสมและประโยชน์ของแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
แยกอภิปรายแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 จากระบบการดูแ ลรัก ษาและแผนการดูแลรัก ษาในการเตรียมผู้ดูแ ลรัก ษาผู้ป่วย ซึ่ง เป็ น
กระบวนการด้าเนินกิจกรรมทางสุขภาพ อาศัยความร่วมมือของวิชาชีพแพทย์แผนไทยแกนน้าหลักและวิชาชา
ชีพแพทย์แผนไทยผู้ปฏิบัติและทีมสหสาขาวิชาชีพแผนปัจจุบัน การประสานการดูแลรักษาของวิชาชีพแพทย์
แผนไทยที่เป็นแกนน้าหลัก การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนและความต่อเนื่อง
ในบริ ก าร ฉะนั้ นการก้ า หนดแผนการดู แ ลรั ก ษาในทุ ก กิ จ กรรม ย่ อมก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ตั ว ผู้ ป่ ว ย
ครอบครัว วิชาชีพแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพแผนปัจจุบนั และสถานบริการสุขภาพให้บริการดูแลรักษา
ด้วยการแพทย์แผนไทย
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2.2 การพัฒนาความรู้ของผู้ดูแลรักษาที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย จากการที่ วิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพแผนปัจจุบัน ได้ก้าหนดกิจกรรมในการเตรียมผู้ดูแลรักษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรค และมีการสอนสาธิตฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ดูแลอย่างเป็นระบบ ท้าให้ผู้ดูแลรักษาเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงอาการ ความส้าคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งการได้รับข้อมูลที่มีสาระส้าคัญอย่างเหมาะสมจะ
ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถพิจารณาและตัดสินใจเลือก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(สมจิต หนุเจริญกุล, 2536)
2.3 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมีเ ป้าหมายหลัก คือเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แ ผนไทยที่ ได้
มาตรฐานและคุณภาพที่ ให้บริการดูแลรัก ษาผู้ป่วยโดยน้าองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้ในระบบ
บริการสุขภาพโดยเฉพาะเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ มีหน้าที่จัดท้าแนวทางปฏิบัติและคู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ
ระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยโดยการมีส่วนร่วมของวิชาชีพแพทย์แผนไทยทีมสหสาขาวิชาชีพแผน
ปัจจุบัน โดยมีวิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็นแกนน้าหลักในการด้าเนินงานและ เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ผลจากการทดลอง
ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยแสดงให้เห็นคุณภาพการให้บริการ
และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาลเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับทีมสหวิชาชีพ
แพทย์แผนปัจจุบันและประชาชนผู้มารับบริการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษานี้เป็นการก้าหนดระบบที่ใช้ในการดูแลรักษา คือการมีส่วนร่วมของ
วิชาชีพแพทย์แผนไทยและทีมสหสาขาวิชาชีพแผนปัจจุบันและมีวิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็นแกนน้าหลัก มีการ
ก้าหนดหน้าที่ของบุคลากร มีการจัดกิจกรรมขึ้นจากความร่วมมือของวิชาชีพแพทย์แผนไทยและทีมสหสาขา
วิชาชีพแผนปัจจุบันที่ เ กี่ ยวข้อง โดยมีวิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็นแกนน้าหลัก การดูแลรัก ษาท้ าให้มีความ
ครอบคลุมในมิติการดูแลที่แต่ละวิชาชีพได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัวตรงกับความ
เป็นจริงที่จะสามารถปฏิบัติได้ทุกฝ่าย จึงเป็นที่ยอมรับและสามารถน้ามาใช้ในการดูแลได้ตามสภาพปัญหาของ
ผู้ป่วย จนบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก้าหนดได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามในการด้าเนินการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลรักษาที่ให้ทุกวิชาชีพได้มีส่วนร่วมนี้ ต้องมีการประสานการดูแลรักษาในทีมการดูแลถึง 4 กลุ่ม ซึ่งต้องใช้
เวลาในการประสานงานค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ส้าคัญยิ่งของวิชาชีพแพทย์แผนไทยที่เป็นแกนน้า
หลักที่ท้าหน้าที่ในการประสานการดูแลรักษาโดยใช้แผนการดูแลรักษาที่สร้างขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านนโยบายและการบริหาร
การดู แลรัก ษาผู้ป่ วยมะเร็ง ตับ ระยะสุด ท้ า ย ในโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน ขึ้นอยู่กับนโยบายการสนับสนุนของผู้บริหาร
2.ด้านกาลังคน
2.1 ควรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย โดยการส่ง
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อให้มีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพแผนปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแล
รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ
2.3 ควรหาวิธีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันด้านระหว่างวิชาชีพแพทย์แผน
ไทยกับทีมสหวิชาชีพแผนปัจจุบันและระหว่างวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้วยกันเองเนื่องจากเป็นหลักในการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่ต้องตัดสินใจการขบวนการดูแลรักษา
2.4 ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลหลักเพื่อให้เกิดการดูแลที่ต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยบางครั้งตัวผู้ดูแลไม่ได้ยอมรับหรือเข้าใจการดูแลรักษาด้วย
การแพทย์แผนไทยแต่เพราะไม่มีทางเลือกหรือผู้ป่วยเป็นคนเลือกต้องปฏิบั ติตามผู้ป่วย
2.5 ควรมีก ารพัฒ นาศัก ยภาพของวิชาชีพแพทย์แผนไทยและที มสหวิชาชีพแผนปัจจุบันและ
โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์แผนไทยที่เป็นแกนน้าหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย เนื่องจากวิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็น
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย และมีบทบาทส้าคัญอย่ างยิ่งในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย และพัฒนาทีมสหวิชาชีพแผนปัจจุบันให้มีความรู้และเข้าใจองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
3. ด้านข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้และการวิจัย
3.1 ควรเร่งรัดพั ฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยเพื่อให้มี ข้อมูล ยืนยันผลการรัก ษาและมี งานวิจัย
สนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ยาสมุนไพร ยาต้ารับแผนไทย และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
4.ด้านรูปแบบการบริการ
4.3 การด้าเนินการตามแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย ควร
มีการยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและช่วยให้ผู้ป่วยมีก้าลังใจดีขึ้นและควรติดตามระยะยาวถึงผลดี ผลเสียที่
จะเกิดตามมา
4.4 จากการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย การให้ความรู้ควร
เริ่มตั้งแต่แรกเมื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ดังนั้นควรให้ผู้ดูแลเข้าร่วมใน
กระบวนการวางแผนการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มกระบวนการดูแลรักษา
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