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 การดูแลแบบประคับประคอง
ในผู้ป่วย COVID-19  

 ภาพแห่งความประทับใจ      
พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสือ
อนุมัติ ประจ าปี 2564 

 

สารจากประธานวิทยาลยัพยาบาล                    
และผดุงครรภ์ขั้นสงูแห่งประเทศไทย  

       จดหมายขา่วฉบบัน้ี  เป็นจดหมายขา่วทีฉ่บบัแรกของปี 2565 ดฉินัขอเป็นตวัแทนคณะ
ผูบ้รหิารวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภข์ัน้สงูแหง่ประเทศไทย  สง่ความปรารถนาดมีายงั
สมาชกิวทิยาลยัฯ ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิโ์ปรดอ านวยพรใหส้มาชกิ
และพยาบาลทุกทา่นประสบแดค่วามสขุ ความเจรญิ สขุภาพแขง็แรง ปราศจากภยัอนัตราย
ตลอดไปนะคะ    

เมื่อวนัที ่ 20-21 ธนัวาคม 2564 วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัประชุมวชิาการประจ าปีครัง้ที ่ 3 เรื่อง 
“กา้วทนัยคุการเปลีย่นแปลงดว้ยนวตักรรมและการปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ” ซึง่เป็นการ
ประชุมในรปูแบบ online ในวนัแรกของการประชุมมพีธิมีอบวุฒบิตัรและหนงัสอือนุมตัแิสดง
ความรูค้วามช านาญเฉพาะสาขาการพยาบาล แก่ผูส้อบผา่นวุฒบิตัร จ านวน 5 คน และ
หนงัสอือนุมตั ิ 7 คน โดย รองศาสตราจารย ์ ดร.ทศันา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ขอ
แสดงความยนิดดีว้ยคะ่ ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรและหนงัสอือนุมตัใินครัง้น้ี สามารถยื่นค าขอ
รบัรองวุฒบิตัร หรอืหนงัสอือนุมตั ิ ใหเ้ทยีบเทา่คุณวุฒปิรญิญาเอก มาทีส่ภาการพยาบาลเพือ่
สง่ใหส้ านกังานปลดักระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พจิารณาตอ่ไป  

ส าหรบัการประชุมวชิาการครัง้น้ีมผีูส้นใจเขา้รว่มประชุม 330 คน  ในการประชุมม ีAPN 
เป็นวทิยากรเกีย่วกบั Best practice and practice innovation  during Covid-19 pandemic 
และวทิยากรในการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การพฒันาตนเองเพือ่การปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ  
วทิยากร APN ทุกทา่นเก่งมากคะ่ ไดร้บัการชื่นชมจากผูร้ว่มประชุมอยา่งมาก  นอกจากน้ี มผีู้
รว่มเสนอผลงานวจิยั 14 เรื่อง ผลงานนวตักรรม 11 เรื่อง และโครงการพฒันาคุณภาพ 12 
เรื่อง  ซึง่มกีารมอบเกยีรตบิตัรใหผู้ท้ ีไ่ดร้บัรางวลัดว้ยคะ่  จงึหวงัวา่ปีหน้า สมาชกิวทิยาลยัฯ 
และพยาบาลผูส้นใจจะเขา้รว่มประชุมวชิาการของวทิยาลยัฯ และน าเสนอผลงานของตนเอง
ดว้ยมากขึน้อกีนะคะ  

สดุทา้ยน้ี ดฉิันขอเชญิชวนพยาบาล APN ทุกทา่น สมคัรเป็นสมาชกิวทิยาลยัฯ เพือ่จะ
ไดม้ารว่มกนัสรา้งความมัน่คง ความเจรญิกา้วหน้าใหก้บัวทิยาลยัฯ  และสรา้งความเขม้แขง็
ของการเป็นพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาตอ่ไปคะ่  

 

          รองศาสตราจารย ์ดร.อรสา  พนัธภ์กัด ี

          ประธานผูบ้รหิารวทิยาลยัฯ วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 
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                  การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วย COVID-19  
รศ.ดร.วันชยั  เลิศวัฒนวิลาศ 

คณะพยาบาลศาสตร ์ม.เชียงใหม ่

        

  จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีสาเหตจุากเช้ือก่อโรค Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) โดยเช้ือไวรสันี้สามารถแพร่กระจายจากคนสูค่นไดผ้่านทางการไอ จาม สัมผสั น้ ามกู น้ าลาย  องค์การอนามัยโลก ประกาศให้การ
แพร่ระบาดของเชื้อ SARS-CoV-2  เป็น "การระบาดใหญ่" หรือ pandemic ในวันที่ 11 มี.ค. 2563 หลังจากเชื้อลุกลามไปยังประเทศและดินแดน
ต่าง ๆ ทั่วโลก ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ COVID-19 เป็นโรครา้ยแรง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
บุคลากรด้านสาธารณสุขทุกสาขาต้องรับมือกับโรคอุบตัิใหม่  ทั้งด้านการป้องกัน การตรวจวินิจฉยั การรักษา การสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชน และการบริหารจดัการวัคซีน COVID-19 เป็นโรคทีส่ง่ผลต่อระบบหายใจซึ่งความรุนแรงของโรค ขึ้นอยู่กับอายุ โรคร่วม และความ
เปราะบางของผู้ป่วย สถานการณ์ระบาดนี้ถือเป็นภาวะวิกฤติที่ทีมสุขภาพควรต้องทบทวนการดูแลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะท้าย รวมถึงผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง  

 

การดูแลแบบประคับคองมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยโดยมีคณุภาพชีวิตที่ดีทีสุ่ดเท่าที่เป็นไปไดซ้ึง่
ประกอบไปด้วยการป้องกันและจดัการอาการปวดและอาการทุกข์ทรมานอ่ืน ๆ รวมทั้งปัญหาทั้งด้านรา่งกาย จิตใจและจิตวิญญาณ  ผู้ปว่ย COVID
-19 บางรายอาจมีภาวะปอดอักเสบ บางรายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งในบางโรงพยาบาลอาจมีอยู่อย่างจ ากัด ทีมสุขภาพจึงควรต้องประเมินและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในการวางแผนการดูแลทีเ่หมาะสมกับสภาวะสุขภาพ และดูแลครอบครัวด้านจิตใจไม่ให้เกิดความรู้สึกผิดว่าทอดทิ้งผู้ปว่ย การไมม่ี
โอกาสได้เยีย่ม พูดคุย สื่อสาร ในช่วงสุดท้ายของชีวิต รวมถึงการไม่ได้จัดงานศพตามประเพณี  ส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวอย่างยิ่ง การ
ดูแลแบบประคับประคองจึงมีความ ส าคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างราบรื่นและช่วยให้ครอบครัวมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทีม
สุขภาพควรตระหนักถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้  

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อการวางแผนการดูแล
ล่วงหน้า ที่ครอบคลุมถึงการดูแลในวาระสดุท้ายของชีวิต การใช้หรือถอดถอนเครื่องพยุงชีพ การแต่งตั้งผู้ที่มีสิทธ์ิตัดสินใจแทนในกรณีทีผู่้ป่วยไม่
สามารถสื่อสารหรือตัดสินใจได ้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ป่วยท่ีติดเชื้อทุกคนควรต้องค านึงการวางแผนการดูแลล่วงหน้า
เนื่องจากโรคอาจมคีวามรุนแรงมากข้ึนจนจ าเป็นต้องพิจารณาใช้อุปกรณ์พยุงชีพ  

การจัดการอาการไม่สุขสบาย ที่อาจเกิดขึ้น  ในผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง มักมีอาการ ไอ เจ็บหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย ซึ่ง
ต้องได้รับการแประเมินและจดัการด้วยท้ังวิธีการใช้ยาและไม่ใช้ยา  

การดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณ  ด้านผู้ป่วย COVID-19 ที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ครอบครัวไม่สามารถเข้าเยี่ยม
ได้ อีกทั้งบุคลากรที่ดูแลต้องใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเข้าไปดูแลตามเวลา ท าให้ผู้ป่วยรูส้ึกโดดเดีย่ว  กลัวและวิตกกังวล  การให้การ
ดูแลโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ให้ผู้ป่วย ครอบครัวและทีมสุขภาพ ได้มีโอกาส พูดคุยโดยเห็นภาพและได้ยินเสียงเสียง ท าให้ทุกฝ่ายสามารถรับรู้
ข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความต้องการทางจิตวิญญาณ ให้กับผู้ป่วย สามารถลดความวิตกกังวล และประคบัประคอง
จิตใจของผู้ป่วยได้ ด้านครอบครัว การติดเช้ือเป็นสิ่งที่สรา้งความวิตกกังวลแก่ครอบครัว ที่อาจรูส้ึกว่าโรคมีความรุนแรงและติดต่อไปยังบุคคลอื่นได ้ 
ดังนั้นครอบครัว ควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวโรค แนวทางการรักษา และการพยากรณโ์รค รวมถึงวิธีการดูแลตัวเอง การกักตัว การสังเกต
อาการ นอกจากนี้พบว่าบุคคลในครอบครัว จะรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดหาก ตนเองเป็นผู้น าเชื้อมาให้กับผู้ป่วย  

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ต้องได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต จนเข้าสู่วาระสุดท้ายท าใหค้รอบครัวไม่มีโอกาสอยู่กับผู้ป่วย ทีม
สุขภาพ ควรประสานความร่วมมอืโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ใหค้รอบครัวได้มโีอกาสกล่าวค าอ าลา นอกจากน้ีครอบครัวควรต้องได้รับการดูแล
หลังการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง . 

อ้างอิง  สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและราชวิทยาลยัเวชศาสตรค์รอบครัวแห่งประเทศไทย. (2563).  
                                                      Palliative care in COVID-19 pandemic. ขอนแก่น: สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  

รู้ไว้ใช่ว่า : เกร็ดความรู้สู่ APN 
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(คอลัมน์พิเศษ)          ภาพแห่งความประทับใจ 
 พิธมีอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ประจ าปี 2564 



 

1. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 

ก าหนดรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจ าปี 

2565 ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอสอบสามารถยื่น

ค าขอสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 31 พฤษภาคม 

2565 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสอบได้ที่ 

http://www.tnmc.or.th/news/56 

2. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อรับวุฒ

บัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ โดยมีประเด็นส าคัญคือ ผู้มี

คุณสมบัติและผลงานสามารถยื่นค าขอสอบได้เลย โดยไม่

ต้องยื่นแสดงเจตจ านงล่วงหน้า 1 ปี ทั้งนี้หากด าเนินการ

ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว จะรีบประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

3. วิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนพยาบาล APN สมัครเป็นสมาชิก

สามัญของวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายของ

พยาบาล APN โดยผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกต้องเป็นผู้

ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ ในสาขาต่าง ๆ มี

ค่าธรรมเนียมการสมัคร (5 ปี) 3,200 บาท สามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิทยาลัยฯ โทรศัพท์    

02 596 7573 - 4            

    ติดต่อพวกเราได้ที่ 
กองบรรณาธิการ APN Newsletter: 
วิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภข์ั้นสูงแหง่ประเทศไทย                 
Email: apn.tnmc@gmail.com 
Website: www.tnmc.or.th 
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กองบรรณาธิการ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรศักดิ์     ตรีนัย             บรรณาธิการ 
2.  นางจินตนา   พรรณเนตร                               กองบรรณาธิการ 
3.  ผศ. ดร.อทิตยา  พรชัยเกต ุโอวยอง                   กองบรรณาธิการ  
4.  ดร.จิราภรณ์     ปั้นอยู่                                  กองบรรณาธิการ  
5.  นางสาวศิริพร      ศรีสมัย                              กองบรรณาธิการ 
6.  นางสาวอุษาพร    รอดแดง                             กองบรรณาธิการ  

 

ข่าวสารจากสมาคม APN 
 

ข่าวสารจากวิทยาลยั APN 

 

1. ขอเชิญผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสมัคร

เป็นสมาชิกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาล

ขั้นสูงแห่งประเทศไทยโดยมีค่าค่าบ ารุง

สมาคมตลอดชีพ จ านวน 3,000 บาท  

2. เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 สมาคมฯ ได้

มีการจัดประชุมสามัญประจ าปี เพื่อ

สนับสนุนการท างานในฐานะผู้ปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูง  

3. สมาคมฯ จะจัดโครงการอบรมวิชาการเชิง

ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “การ

พัฒนาและฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูงสู่ความเป็นมืออาชีพ” 

ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 

พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเซีย 

กรุงเทพมหานคร  

**** สามารถติดตามรายละเอียดการสมัคร

เป็นสมาชิก และรายละเอียดกิจกรรมของ

สมาคมฯ ได้ที่ http://www.apnathai.org/

member.php ****  

http://www.tnmc.or.th/news/56

