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ลูกสาว 
 

"แน่นอนวา่ขณะท่ีคุณคิดวา่คุณกาํลงัจะตายในช่วงเวลานั้นหวัสมองของคุณจะสับสน!แต่มนัก็คลา้ยหนงั
ชัว่โมง ท่ีจะมีประมาณ2นาทีท่ีรู้สึกสับสน และมนัก็จะวุ่นวายโกลาหลสุดๆ 

 
เม่ือแม่ของเรากาํลงัจะตายและไม่พดูเราไดไ้อศครีมและมนัฝร่ังทอดกรอบแอนเล่นเพลงจากแผ่นซีดีใหม่ท่ี
บนัทึกไวข้องเขาเก่ียวกบักีตาร์ของเขาและเราพดูคุยและหวัเราะพดูคุยเก่ียวกบัส่ิงท่ีแผนของเราและแม่ยิม้
และยกค้ิวของเธอ ฉนั ถามเธอ 'น้ีไม่ไดเ้ป็นวิธีการท่ีคุณอยากจะตาย? "และเธอก็พยกัหนา้ 
 
เม่ือใดกต็ามท่ีผมคิดว่ากลบัไปเม่ือแม่ของฉนักาํลงัจะตายฉนัมีความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของการปฏิบติัตามเพราะผม
ไม่คิดวา่เราจะไดท้าํประสบการณ์หน่ึงท่ีดีกวา่ ถา้มีคนถามผมวา่มนักคื็อตอนท่ีแม่ของฉนัตายฉนัตอบ 'เธอ
เสียชีวิตดว้ย! ในการปรากฏตวัของเรามีจาํนวนมากของเทียนและดอกไมเ้ช่นเดียวกบัท่ีเธออยากจะไป
ขอขอบคุณอีกคร้ังกบัการช่วยเหลือและสนบัสนุนของทุกท่าน!!” 

 
EllenLewis 
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คํานําโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมของHesse 
 

คํานําโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมของHesse 

 
ในสงัคมผูสู้งอายขุองเราใหก้ารดูแลใหก้บัผูท่ี้จาํเป็นตอ้งใชม้นัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ทุกขท์รมานจากโรคท่ีรักษาไม่หายในขั้นตอน
ขั้นสูงและมีเพียงอายขุยั จาํกดั หมายถึงงานท่ีใจดีและท่ีขาดไม่ไดน้อกจากน้ียงัเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางจิต - สาํหรับ คนท่ี
ทุ่มเทใหก้บัการแสดงมนัอยา่งมืออาชีพสาํหรับผูท่ี้ทาํงานในดา้นการดูแลและการดูแลท่ีบา้นพกัรับรองบนพ้ืนฐานความสมคัรใจ
และไม่นอ้ยสาํหรับสมาชิกในครอบครัว 
 
เคล็ดลบัการดูแลท่ีคุณมีอยูใ่นมือของคุณสามารถเป็นเคร่ืองมือดงักล่าวไม่วา่คุณกาํลงัเผชิญหนา้กบัอาการหอบหรือปาก
แห้งในบุคคลท่ีคุณกาํลงัดูแลหรือถา้คุณกาํลงัทุกขท์รมานตวัเองภายใตภ้าระอนัหนกัอ้ึงน้ี : น้ีโบรชวัร์ขนาดเลก็มี คาํแนะนาํ
เคล็ดลบัและขอ้มูลท่ีมีคุณค่ากระทรวงเฮสส์กิจการสงัคมและบูรณาการอยูใ่นขณะน้ีการสนบัสนุนอีกคร้ังรุ่นใหม่เหล่าน้ี 
"เคล็ดลบัการดูแล" - ในปีน้ีในการทาํงานร่วมกบักองทุนประกนัการดูแลความรู้ท่ีผูเ้ผยแพร่ ท่ีน่ีไดร้วบรวมและตบทา้ย
ในช่วงหลายปีท่ีมีไวส้าํหรับการกระจายในวงกวา้ง ขอบคุณไปใหก้บัผูท่ี้ไดช่้วยให้ความรู้น้ีอยูใ่นรูปแบบน้ี 
 
ฉบบัท่ีสองภาษาแรกคือตอนน้ียงัสามารถใชไ้ดก้บัการแปลต่อไปในความคืบหนา้ ดว้ยวิธีน้ีเราจะยอมรับในมือขา้งหน่ึง
ความจริงท่ีวา่หลาย ๆ คนท่ีตอ้งการการดูแลในเยอรมนีไดรั้บการดูแลโดยผูดู้แลต่างประเทศในมืออ่ืน ๆ ความจริงท่ีวา่เรามี
มากข้ึน แบกความรับผิดชอบในการดูแลผูป่้วยหนกัและตายแรงงานขา้มชาติเคล็ดลบัการดูแลในภาษาประจาํชาตินั้น
สามารถพิสูจน์ของความช่วยเหลือท่ีมีคุณค่าในเร่ืองน้ี 
 
ผมมีความเคารพท่ีดีสาํหรับความพยายามของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการของการดูแลและการทาํงานท่ีบา้นพกั
รับรอง พวกเขาเป็นตวัอยา่งท่ีสาํคญัสาํหรับมนุษยใ์นสงัคมของเรา พวกเขามีค่าของทุกขอบคุณของเราผมหวงัวา่เคล็ดลบั
การดูแลพิสูจน์ให้ เป็นแหล่งท่ีมาของการสนบัสนุนและคาํแนะนาํแก่พวกเขา 
 

 
 
 

StefanGrüttner 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสงัคมและบูรณาการของHessian
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คาํปรารภฉบับที่15 

 
ในปี 2007 ซีรีส์ขนาดเลก็ท่ีไดรั้บการตีพิมพบ์นอินเทอร์เน็ตท่ีใหค้วามช่วยเหลือในทางปฏิบติัในช่วงเวลาท่ียากลาํบาก เคลด็ลบัท่ีช่วยให้
ผูดู้แลไม่เพียง แต่ยงัอาจมีนยัสาํคญัปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูป่้วย เร็ว ๆ น้ีคอลเลกชนัขนาดเลก็น้ีไดรั้บการขยายตวัและพิมพเ์ป็นใบปลิว 
ฉบบั หลงัจากท่ีถูกตีพิมพฉ์บบัท่ีค่าใชจ่้ายของตวัเองของผูเ้ผยแพร่ 'เคลด็ลบัการดูแลท่ีถูกส่งไปรอบ ๆ และกลายเป็นเคลด็ลบัภายใน 
 
และตอนน้ี? เป็นหนงัสือขายดีของท่ีผมมีความภูมิใจ อีกคร้ังหน่ึงท่ีรุ่นใหม่ของเคลด็ลบัการดูแลอยูพิ่มพก่์อนท่ีฉนั ในเกือบสิบปีของการ
ทาํงานผมไดซ่้อมอยา่งต่อเน่ืองเสริมและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ตาํราแรกท่ีไดรั้บหายไป ผา่นเวลาและอีกคร้ังกบั (เกือบ) ทุกคาํต่างประเทศและ
เง่ือนไขท่ีซบัซอ้นแทนท่ีดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน เน้ือหาเป็นยงัต่อเน่ืองถึงวนัท่ี งานท่ีพิสูจนแ์ลว้วา่เป็นเร่ืองยากมากข้ึนกวา่ท่ีฉนัได้
คาดการณ์ไว ้

หลกัการสาํคญัในการประสบความสาํเร็จ 

ขอบเขตท่ีชดัเจนรูปแบบท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนส่วนใหญ่ท่ีสนใจโดยตรงไปยงัหลายๆ คนแต่ละธีมมกัจะเป็นเพียงหน่ึงหรือสองหนา้ท่ีใน
ความยาวท่ีชดัเจนและรัดกมุในขณะท่ีในเวลาเดียวกนัท่ีถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร์ 

ไม่ 200,000 สาํเนาพิมพแ์ละการดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตน์บัไม่ถว้น wwwpalliativstiftungde แทนจาํนวนมากหรือไม่หรือวา่มนัยงั
ห่างไกลท่ีนอ้ยเกินไปสาํหรับ 80,000,000 เยอรมนั สาํหรับแรงงานขา้มชาติจาํนวนมากและผูล้ี้ภยับางส่วนยงัเดือดร้อนจากการเจบ็ป่วยท่ี
รุนแรงโดยไม่ตอ้งมีวิธีการท่ีเพียงพอในการทาํความเขา้ใจภาษาเยอรมนั 

 
เคลด็ลบัการดูแลขณะน้ีสามารถใชไ้ดใ้นหลายภาษา 
ตอนน้ีเคลด็ลบัการดูแลนอกจากน้ียงัมีการกาํหนดใหส้ามารถใชไ้ดใ้นโปแลนดตุ์รกี, อาหรับ, เช็ก, สโลวาเกีย, เซอร์เบีย, โครเอเชีย, องักฤษ, 
โรมาเนีย, รัสเซีย, นอกจากน้ีในรูปแบบสองภาษาเพ่ือใหก้ารเรียนรู้ท่ีง่ายของเยอรมนัในส่วนหน่ึง พิมพม์กัจะเป็นรูปแบบไฟล ์PDF แบบ
ขนานสาํหรับการดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต ์

ฉนัหวงัวา่จะไดเ้ห็นวิธีการเคลด็ลบัการดูแลหลกัการทาํงานในรุ่นท่ีไม่ใช่เยอรมนั! 

  



ส่ิงท่ีน่ารู้อื่นๆท่ีสําคัญ 

การอภิปรายในปัจจุบนัในเยอรมนีนาเซียไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ไม่ทุกคนท่ีแสดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีรู้วา่ส่ิงท่ีพวกเขาจะ
พดูคุยเก่ียวกบัการพูดคุยอยูเ่สมอของ "ความตายท่ีเจ็บปวด" : ก่อนท่ีผมจะตอ้งทนทุกขท์รมานเหลือทนในตอนทา้ยของ
ชีวิตของฉนัท่ีฉนัตอ้งการ ท่ีจะช่วยในการตาย และยงัแทบจะทุกคนตระหนกัถึงตวัเลือกสาํหรับการบรรเทาความทุกข์
ทรมาน 
 

คนตายจาํนวนมากประสบนอกจากน้ีผา่นการรักษาท่ีไม่เหมาะสมและเป็นภาระหนกั  อ่ืน ๆ จะถูกเก็บไวใ้นทางตรงกนั
ขา้มมีชีวิตอยูเ่พื่อความประสงคด่์วนของพวกเขาแมว้า่กฎหมายในประเทศเยอรมนีอยา่งชดัเจนหา้มน้ี 
 

ถ้าเราได้อ่านเร่ืองนีม้าก่อนเราตะได้ข้อคดิมากมาย 
น่ีคือส่ิงท่ีฉนัมกัไดย้ินในการดูแลทุกวนั แต่ตอนน้ีก็ยงัเป็นส่ิงท่ีฉนัไดย้นิเร่ืองเก่ียวกบัหนงัสือเล่มเลก็ ๆ น้ีกบัจงใจ 
 

ในนามของผูเ้ยยีวยาผมอยากจะขอขอบคุณกระทรวงสงัคมและบูรณาการของHessianและบูรณาการและเงินประกนัการ
ดูแลรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินของพวกเขาอยา่งต่อเน่ืองและมีนํ้าใจซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํน้ีกระจายขนาดใหญ่ท่ีเป็นไปได้
ทั้งหมด 
 

มนัเป็นส่ิงสาํคญักบัผมวา่ทุกคนจะไดรั้บโอกาสในการแสดงความปรารถนาและตระกลูสาํหรับการตายของตวัเองของ
พวกเขาและส่ิงท่ีพวกเขามีใหก้บัเครือข่ายท่ีมีความสามารถท่ี พวกเขาดูแลท่ีเหมาะสมสาํหรับการน้ี 
 

หลายคนเลือกท่ีจะว่างเปล่าจากปัญหาของการตายและตาย ไม่ก่ีคนท่ีขอใหพ้วกเขา-ตวัส่ิงท่ีดูแลพวกเขาตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
ในกรณีของการเจบ็ป่วยท่ีรุนแรงและเป็นอนัตรายต่อชีวิต ดอย PalliativStiftung คือการทาํงานเพื่อสร้างความส้ินสุดของ
ชีวิตใหม่ วฒันธรรม 
 

           การแก้ไกฎหมายยาเสพตดิและกฎหมายอาญาร่วมกบักฎหมายใหม่ 
ในปีท่ีผา่นPalliativStiftungไดช่้วยในการสร้างความตระหนกัของตวัเลือกและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนฐานทางกฎหมาย
สาํหรับการดูแลปลายของชีวิต แพทยแ์ละผูดู้แลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดรั้บความเช่ือมัน่ทางกฎหมายมากข้ึนสาํหรับการ
กระทาํของพวกเขา ตวัผมเองไดจ่้ายราคาหนกัและเป็น บงัคบัใหข้ึ้นการปฏิบติัทางการแพทยข์องฉนัในปี 2010 เน่ืองจากมี
การดาํเนินคดีทางอาญา ขอบคุณท่ีใหก้ารสนบัสนุนท่ีดีตอนน้ีผมสามารถทาํงานอีกคร้ังโดยไม่ตอ้งกลวัการถูกจองจาํ
กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดแกไ้ขเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นของยคุปัจจุบนัท่ี 
 

ในการน้ีส่ิงหน่ึงท่ีมีความสาํคญัมากกบัผม : วา่จะไม่มี "การแกปั้ญหาสวิส" ท่ีน่ีดว้ยการฆ่าตวัตายช่วยจดัระเบียบขอ้หา้มน้ี
ไดท้อดสมออยูใ่น§ 217 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 

นอกจากน้ียงัมีบา้นพกัรับรองใหม่และประคบัประคองพระราชบญัญติัไดถู้กส่งผา่นดว้ยความช่วยเหลือของท่ีดูแล
สามารถขยายเพ่ิมเติม 
 

ยังมีจิตวิญญาณแลกเปลีย่นของ "สูงขึน้เร็วขึน้ต่อไป" ส่ิงท่ีเราต้องการ แต่เป็นจิตวิญญาณของการเป็น "ไม่สูงเกินไปไม่
เร็วเกนิไปไม่ไกลเกินไป" ส่ิงท่ีเราต้องการคือการดูแลทางการแพทย์ยับยั้ง 
Thomas Sitte 
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ขอบคุณ! 

ขอขอบคุณเป็นพเิศษของเราไปให้กับพนักงานที่ไม่มีช่ือจํานวนมากในหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาในด้าน
ของการเมืองและธุรกิจที่แสดงที่น่ีโดยกระทรวงเฮสส์กิจการสังคมและบูรณาการและกองทุนประกันการดูแลเงินทุน
สําหรับการพมิพ์ 

 

ดูแลประคบัประคองชีวติอยู่จากการป้อนข้อมูลของบุคคลที่มีผู้ป่วย แต่มันคอืการสนับสนุนจากทัศนคติแบบ
ประคบัประคองของท้ังหมดและความมุ่งมั่นของหลายสาเหตุ มันมักจะเป็นที่น่าแปลกใจที่จู่ ๆ ก็จะช่วยให้เราและที่ไม่
ว่าจะเป็นความกังวลที่เฉพาะเจาะจงและปัญหา ของผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของเราหรือเร่ืองที่เกี่ยวกบัการจัดตั้งหรือ
การก่อให้เกิดการทํางานที่บ้านพกัรับรองและดูแลประคบัประคอง ประตูที่ไม่คาดคดิที่เปิดอยู่ในสถานการณ์ที่ดู
เหมือนส้ินหวัง นี้ใช้กับทุกพืน้ที่ของชีวิตและมักจะประสบความสําเร็จในอัปยศฉัน เราไม่ควรหยุดเช่ือใน ความดีงาม
โดยธรรมชาติของคน
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เพือ่น Berndของฉัน 
โดยPetraNagel 

เพ่ือนBerndของฉนัเสียชีวติในวนัท่ี20กนัยายนปี2004วนัท่ีฉันเปิดตวัซีดีคร้ังแรกของฉันฉันยงัไม่ได้จริงๆเขา้ใจมนั
หลายปีท่ีผ่านแบร์นเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานรอบสองปีท่ีผ่านมาเรายา้ยไปแง่แรกช่ือจากเพื่อนร่วมงาน 
ให้เพื่อน 
 
"มนัเป็นโรคมะเร็ง"เขากล่าวว่า"Berndกล่าวว่าเขามีโรคมะเร็ง"สามีของฉันได้รับการเรียกร้องท่ีกาํลงัมองมาท่ีผม
ในความปวดร้าวกบัเคร่ืองรับในมือของเขาในตอนทา้ยของบรรทดัชะตากรรมท่ีเราอาจไม่เคยได้คาดการณ์ไว ้ 

ประโยคซํ้าๆน้ีคือจุดเร่ิมตน้จากท่ีน่ีในเพ่ือนเป็นเพื่อนตายคนหน่ึงท่ีตอ้งต่อสู้เพ่ือชีวิตของเขาเร่ืองน้ีเร็วๆน้ีบอกว่า 

อาการปวดหลงัยาแก้ปวดท่ีแข็งแกร่งล่ืนแผ่นดิสก์และจากนั้นการวินิจฉัย:การแพร่กระจายท่ีริเร่ิมโดยเน้ืองอก 

ในหลอดลม 
 
แต่เรายงัไม่ทราบว่าในวนัของฤดูร้อนปีท่ีผ่านมาเรายงัคงพบส่ิงท่ียากท่ีจะอธิบายในขณะน้ีBerndซ้ายมากคาํถามท่ี
ยงัไม่เป็นคาํถามเก่ียวกบัความเจ็บป่วยของเขาเก่ียวกบับุคคลของเขา 
 
เขาเป็นคนท่ีชอบท่ีจะพูดคุยในการบอกเล่าเร่ืองราวนักข่าวของโรงเรียนเก่าคนท่ีใส่ทุกอย่างลงในรายงานของเขา
ท่ีอยากจะเป็นในความหนาของส่ิง คนท่ีบอกเร่ืองราวอีกคร้ังถึงแมว้่าพวกเขา ไม่ได้เร่ืองท่ีอยู่ในหัวใจของเขาเอง 
ผูช้ายคนหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่กว่าชีวิต"โกง"แม่ของฉันจะได้เรียกเขาว่าเป็น"เสือผูห้ญิง"ฉันพูดด้วยเสียงวิทยุท่ีดีคน
หน่ึงท่ีกายหูและติดอยู่กบัคุณคนท่ีดูเหมือนแตกใครมกัจะมีวิธีการแกปั้ญหาคนของการกระทาํคนท่ีได้เห็นทุก 

อย่างและรายงานเก่ียวกบัมนั 

 

จู่ๆBerndก็มีมะเร็งโอดีสซียว์ินิจฉัยเร่ิมเร็วๆน้ียุติในหอผูป่้วยแบบประคบัประคองของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั
ในGöttingenน้ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นท่ีสุดเรากล่าวและBerndหวงัว่าฉันเคยอาศยัอยู่ตรงขา้มโรงพยาบาลยี่สิบ 

ปีก่อนท่ีอยู่ในระบบเวลาแห่งความสุขในห้องโถงของนักเรียนของท่ีอยู่อาศยัอาหารกลางวนัท่ีเราไปกินใน
โรงพยาบาลเพื่อนนักศึกษายาของฉันเฉลิมฉลองเหตุการณ์สาํคญักายวิภาคศาสตร์แต่ทั้งหมดเป็นความทุกขท่ี์อยู่
ห่าง 
ไกลจากเราจากเราชีวิตจากอนาคตของเรา
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เยีย่มชมโรงพยาบาลปีท่ีผา่นมาไม่มีใครของความสวา่งของอาหารในโรงอาหารท่ีเราจ่ายเขา้ชมตามปกติจะเป็นคนท่ีกาํลงัจะตาย 
 
โค่นเหมือนตน้ไมท่ี้ผมเก็บความคิด จาํนวนมากของวลีเดินผา่นใจของฉนั จาก "ทุกอยา่งจะทาํงานออกมาดี" กบั " 
จากนั้นเราจะแปลงแบนของคุณสาํหรับการเขา้ถึงรถเขน็คนพิการ" "คนบางคนทาํใหม้นัออกมาจากท่ีน่ี อีกคร้ัง ""บางคร้ังคนท่ี 
รักษาธรรมชาติ" 
 
แบร์นอยูใ่นหอ้งเด่ียวท่ีสะดวกสบายมาก  และความไม่ไวว้างใจของฉนัเติบโตข้ึนเพราะทุกคนเป็นคนดีเพื่อ พยาบาลมีเวลาท่ี 
แพทยย์งัเอาเวลาท่ีจะพดูคุยกบัเพื่อนของผูป่้วย ตายกาํลงัจะมาดูเหมือนจะเขา้ใจอยา่งกระทนัหนัของท่ีระลึกและความสงบสุข 
 ซ่ึงมกัจะไม่พบในโรงพยาบาล และยงัผลท่ีออกมาไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในท่ีสงบเงียบ 
 
เราขบัรถไปดู Bernd บ่อยเท่าท่ีเราจะทาํได ้คร้ังหน่ึงฉนัเป็นฉนัเองเช่นเดียวกบัในวนัเก่าผมไป คาดไม่ถึงแลนซ์ 
คาเฟ่ดีท่ีสุดในเมืองและซ้ือขนม ฉนัตอ้งการท่ีจะนาํบางส่ิงบางอยา่งกบัฉนั ฉนัคิดวา่ แมจ้ะเป็นคนท่ีกาํลงัจะตาย ฉนัตอ้งการ 
ท่ีจะใหเ้ขารักษา ประสบการณ์ในชีวติประจาํวนั หากท่ียงัคงทาํงานวธีิการทาํงานผมไม่ทราบวา่ ดว้ยเคก้ช็อคโกแลตห่อ 
อยา่งสวยงามกบัเต่าทองมาร์ซิปันผมกเ็ขา้ไป หอ้งพกั ส่ิงท่ีแปลกท่ีจะทาํเขา้มาเยีย่มชมเป็นคนท่ีกาํลงัจะตายกบัส่ิงเหล่าน้ี  
ในขณะท่ีเหล่าน้ี 
เป็นความคิดของฉนัแบร์นมีความยนิดี พยายามเคก้ชอ็คโกแลตและแมว้า่เขาไม่ไดจ้ริงๆการรับประทานอาหารอีกต่อไป 
 เขาบอกวา่มี มาพร้อมกบัเขาตลอดชีวติของเขาถูกถามเก่ียวกบัโครงการซีดีอยากขา่วจากโลกของการทาํงาน 
Bernd อยากจะมีส่วนร่วมในชีวติท่ีเขารัก เขาไม่ตอ้งการท่ีจะพดูคุยเก่ียวกบัความตาย "ตายไม่ดีพอ" เขา กล่าววา่คร้ัง 
เดียวคร้ังเดียวท่ีเขากล่าวถึงเร่ืองท่ีเขาเพิ่ม : "ทาํไมฉนัควรจะพดูคุยเก่ียวกบัมนัตลอดเวลาท่ีผมรู้อยูแ่ลว้วา่" ผมแทบไม่อยาก 
จะเช่ือเลยเราไม่ควรมีการพดูคุยเก่ียวกบัความเจ็บป่วยของเขามากข้ึนในบางจุด ? ควรวา่เขาไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัความเป็นจริง 
มากข้ึนหรือไม่เราจะใหเ้ขา ขณะท่ีแพร่กระจายไดอ้าละวาดผา่นร่างกายของเขา? "ทาํไม?" สามีของฉนัถามวา่ "มีอะไร 
ผดิปกติถา้นัน่คือส่ิงท่ีเขาตอ้งการ?" "ทาํไมเขาควรจะพดูคุยเก่ียวกบัความตาย? " 
 
แบร์นท่ีถกเถียงกนัอยูก่บัแพทยใ์นความอปุถมัภข์องเขา เขาไม่ตอ้งการท่ีจะพดูคุยกบัพวกเขาเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขากาํลงัเผชิญ 
และเขาต่อสู ้สาํหรับทุกวนั เขาตอ้งการการรักษาดว้ยรังสีและการรักษาดว้ยการออกกาํลงักายเขาตอ้งการท่ีจะชนะในคร้ัง 
เขาไม่เคยเล่นบทบาทของตายของผูป่้วยเขาท่ีอนัตรธานตลอดชีวิตไม่ไดท้าํใหม้นัง่ายในเพื่อนของเขา
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เขากด็าํเนินการเก่ียวกบัการใชชี้วติและไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการพื้นท่ีสาํหรับโรคเราไดพ้ดูคุยเก่ียวกบัทุกอยา่งท่ีเขา้มาใน 
หวัของเรจากการเมืองในการทาํงานเก่ียวกบัเพื่อนและคนรู้จกัเราหวัเราะและลอ้เลียนBerndท่ีอ่อนแอ 

 
เขาไม่สามารถลุกข้ึนนัง่ แต่ใจของเขาต่ืน ในขณะเดียวกนัเขาอยากจะนอนหลบัเพียงแค่นอนหลบั และเขายงัต่อสู้เพื่อชีวติของเขา 
 
ในบางจุดท่ีเราเร่ิมบีบมือของเขาในการอาํลา บิตนานกวา่ปกติท่าทางใกลชิ้ดสาํหรับเราและสาํหรับเขารู้วา่มนัอาจจะเป็นคร้ังสุด 
ทา้ย 

 
Bernd ไม่เคยร้องมาก่อนไม่เคยกรีดร้องไม่เคยบ่น เพียงคร้ังเดียวเป็นคาํถามท่ีวา่ทาํไม "มะเร็งเช่นน้ีจะใชเ้วลาแปดปี" หมอไดบ้อก
กบัเขา "เกิดอะไรข้ึนถา้มนัไดถู้กคน้พบก่อนหนา้น้ี?" เขาบอกกบัเราวา่ เขาถามตวัเอง หวัของฉนัเตม็ไปดว้ยภาพและวลีของการตาย
และความตาย เม่ือฉนับอกเพื่อนวา่แบร์นกาํลงัทาํอะไรพวกเขาส่ายหวัของพวกเขา "มนัไม่สามารถจะมากอีกต่อไป" ฉนัไม่ตอ้งการ
ท่ีจะไดย้นิมนั  
 
วลีโง่แบร์นยงัมีชีวิตอยูอ่ยากจะมีชีวติอยู ่และตราบใดท่ีเขาไดรั้บการหายใจเขามีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในชีวติและไม่ไดรั้บการพูดถึง
วา่เขาตายไปแลว้ 

 
คน้หาสาเหตุเร่ิม"เขามกัจะสูบบุหร่ีหนกัเขาไม่ควรจะประหลาดใจ"ผมไดย้นิมาวา่กล่าววา่ผมกพ็ดูทั้งหมดเหล่าน้ีคนฉลาดเคยไดย้นิ
อะไรเก่ียวกบัชะตากรรมเหตุการณ์ไดรั้บการประเมินตนเองชอบธรรมคะแนนเก่าตดัสิน"คือมีจุดใด?"ผมถามเม่ือผมรายงานวา่
แบร์นมีความรู้สึกท่ีดีกวา่ทนัใดนัน้เขาจะนัง่ข้ึนมาอีกคร้ังตาลกุหวงัเราทุกคนรู้วา่เขาไมไ่ดไ้ปกระโดดออกจากเตียง แตเ่ขาตอ้งการท่ี
จะ อาศยัช่วงเวลาของชีวติของเขาทุกนัน่คือส่ิงท่ีมนัเป็นเก่ียวกบัเขายงัมีชีวติอยูแ่ละการหายใจยงัคงมีความคิดแต่เขากม็องไม่เห็นไป 
หลายการจดัการกบัชีวิตวาดภาพเพื่อปิดเป็นเร่ืองยากเกินไปสาํหรับคนจาํนวนมากพวกเขาไม่ตอ้งการท่ีจะไดใ้กลชิ้ดวา่จะตายหรือ 
บุคคลท่ีอยูอ่าศยัท่ีกาํลงัจะตาย ผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยไม่รู้มากโง่เขลาและความซํ้าซาก 

 
อยา่มองแลว้มนัจะไม่ส่งผลกระทบต่อเราทั้งหมดของยกัการรู้มนัท่ีมีอยูแ่ลว้ถือวา่ผูป่้วยเป็นตายเพื่อปกป้องตวัเองใครจะรู้ดีเสมอวา่
ส่ิงท่ีควรจะเกิดข้ึนต่อไปใครรู้ส่ิงท่ีเป็นและไม่ไดเ้ป็นความตายท่ีดี
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ใครรู้วา่ทาํไมส่ิงท่ีเกิดข้ึน ใครรู้ดา้นอ่ืน ๆ หรือไม่ ใครมีความเช่ือหรือไม่ ท่ีไม่ตอ้งการท่ีจะยอมรับวา่เป็นคนท่ียงัคงมีแมว้า่ชีวติของ 
เขาในขณะน้ีจะแตกต่างกบัปีก่อน มนัเป็น เขา้ใจยาก 
 
ท่ีเราไปเยอืนBerndช่วงเยน็ก่อนท่ีเขาจะเสียชีวติ เขาจาํเราเราจดัข้ึนในเวลาสั้น ๆ มือของเขา "กลบัมาในวนัพรุ่งน้ี" เขากล่าววา่ "ผม
ไม่ไดค้วามรู้สึกท่ีดีมากในวนัน้ี" 
 
เราไดห้ายไปสาํหรับคาํพดู แบร์นเสียชีวติในวนัถดัไป 
 
มนัเป็นความสงบสุขเขาสบายใจเขาก็อยูใ่นความเจ็บปวดท่ีรู้อยา่งแทจ้ริง? ผมคิดวา่เขาไม่เคยสูญเสียศกัด์ิศรีของเขาหรือของเขาท่ีจะมี

ชีวติอยู ่เขาไม่เคยยกเลิกการประกอบดว้ยตวัเอง เขาไม่ไดใ้หใ้นรวมทั้งการเจ็บป่วยได ้ เขาเดินตามเส้นทางของเขา และท่ีอาจจะ

ปลอบใจ แต่เพียงผูเ้ดียว 
 

    คสัเซิล12/05/2005 © Petra Nagel, petnagel@aol.com 
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อะไรคือความหมายของการประคับประคอง? 
 
ในหนงัสือเล่มน้ีเราจะหารือเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ นานา วา่อะไรคือการรักษาดว้ยการประคบัประคองมนัคือการดูแลสาํหรับ 
ผูท่ี้มีขั้นสูงของการเจ็บป่วยและอายขุยั จาํกดั  การรักษาดว้ยการประคบัประคองบรรเทาอาการในขณะท่ีเราเคารพในเวลาเดียว 
กนักบัท่ีเจ็บป่วยจะไม่มีอีกต่อไป รักษาได ้ก็จะเขา้สู่การคนท่ีเป็นทั้งเช่นเดียวกบัสภาพแวดลอ้มของพวกเขา 

 
ดูแลประคบัประคองเสมอหมายถึงการรักษาแบบองคร์วมมนัจะไม่มุ่งเนน้ในดา้นการบาํบดัรักษาตวัจริงแต่จะครอบคลุมสูงนอก 
จากการสนบัสนุนการพยาบาลและการรักษาพยาบาลวิชาชีพอ่ืนๆอีกมากมายนาํไปสู่การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมของการรักษา 
ดว้ยธรรมชาติเหล่าน้ีรวมถึงรักษาท่ีเหมาะสมเจ็บปวดโภชนาการและยาท่ีเขา้กนัไดล้ดการการหายใจลาํบากคล่ืนไส้และอาเจียน 
เป็นส่ิงสาํคญัแต่เพื่อใหมี้พระและอารมณ์การสนบัสนุนการดูแลดา้นจิตสังคมสนบัสนุนเสียใจการกาํกบัดูแลและดา้นอ่ืน ๆ 

 
มาตรการบรรเทาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและถูกมองวา่ตราบใดท่ีการรักษาเป็นไปไดเ้ท่านั้นแต่ความกา้วหนา้ทางเทคนิคและการแพทยท่ี์ 
สาํคญัของศตวรรษท่ีผา่นมานาํไปสู่การเหล่าน้ีการมีบทบาทพื้นหลงัมากข้ึนการเคล่ือนไหวท่ีบา้นพกัรับรองของช่วงปลาย 
ทศวรรษ1960ท่ีมุ่งเนน้ความสนใจไปท่ีความจาํเป็นของการพิเศษการรักษาผูป่้วยทุกทีป่วย 
และตายน้ีส่งผลใหค้นท่ีไดรั้บบรรเทาอีกนอกเหนือไปจากการรักษาทางการแพทยค์วบคูไ่ปกบัการดูแลทางการแพทยเ์รามีจุด 
มุ่งหมายท่ีจะสนบัสนุนคุณในพื้นท่ีท่ีสาํคญัทั้งหมดจึงจะมีคุณอยูใ่นสถานการณ์ท่ียากลาํบากในประสบการณ์ของเราดว้ยความ
ช่วยเหลือของดูแลประคบัประคองผูค้นมีความสามารถท่ีจะทาํใหข้ั้นตอนสุดทา้ยของชีวิตของพวกเขาบางส่ิงบางอยา่งท่ีพิเศษ 
การจดัระเบียบน้ีรู้ตวัและมีศกัด์ิศรี 

 
ดูแลประคบัประคองหมายถึงการมุ่งเนน้ไปท่ีคุณภาพของเวลาท่ีเหลือมากยงัคงสามารถทาํไดแ้มใ้นขณะท่ีไม่มีอะไรสามารถ
ดาํเนินการเพื่อหยดุความคืบหนา้ของการเจ็บป่วยตน้แบบวตัถุประสงคเ์ปล่ียนมนัไม่มีการต่อสู้กบัความเจ็บป่วยแต่จะบรรลุชีวติท่ีดี
ท่ีสุดกบัมนัมุมมองการเปล่ียนแปลงน้ียอมรับวา่การตายเป็นท่ีคาดการณ์และหลีกเล่ียงไม่ไดม้นัจะช่วยใหไ้ดรั้บความลึกท่ีน่าแปลกใจ
และมีคุณภาพสาํหรับเวลาท่ีเหลือ 

 
การดูแลทางการแพทยแ์ละการพยาบาลของอาการปวดและการร้องเรียนยงัคงอยูก่ลางแต่จะสมบูรณ์โดยการดูแลของแต่ละบุคคล 
และใส่ใจการสนบัสนุนของผูป่้วยและคนท่ีรักของพวกเขา
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มนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีน่ีวา่ผูป่้วยควรจะสามารถท่ีจะใชเ้วลาท่ีเหลือใหก้บัพวกเขาในสภาพแวดลอ้มท่ีใหบ้ริการความตอ้งการส่วน 
บุคคลของพวกเขา 
 
มลัติมืออาชีพและสหวิทยาการความร่วมมือเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับน้ีดูแลประคบัประคองไม่เก่ียวกบั "ไม่ไดท้าํอะไรมากไป"  
ไม่ไดเ้ป็นเพียงเก่ียวกบัการดูแลท่ีบา้นพกัรับรองท่ีสาํคญัท่ีน่ีเป็นระมดัระวงัชัง่นํ้ าหนกัข้ึนของส่ิงท่ีมีความเหมาะสมท่ีจาํเป็น 
และปฏิบติัการณ์ประสบการณ์และความไวจะตอ้งรับมือกบัการเส่ือมสภาพท่ีกาํลงัจะมาและความเก่ียวขอ้งกลบั 
หรือหลีกเล่ียงการเหล่าน้ีโดยส้ินเชิงน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเหล่าน้ีอยา่งเปิดเผยหากวิกฤตการณ์เหล่าน้ีสามารถหลีก 
เล่ียงไดแ้ลว้เรายงัสามารถหลีกเล่ียงการรับสมคัรโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดท่ีไม่พึงประสงค!์ 
 
ควบคูไ่ปกบัความรู้สึกของการทาํอะไรไม่ถูกและไม่สามารถท่ีจะรับมือดูแลประคบัประคองยงัอยูไ่ดอ้ยา่งแม่นยาํความกงัวล 
ของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบความร้ายแรงของสถานการณ์ท่ีไม่ไดล้งเล่นท่ีเราเผชิญหนา้กบัมนัยงัคงอยูใ่นมือและช่วยในการจดัการ 
กบัวิกฤติท่ีเกิดข้ึน 
 
ดีดูแลประคบัประคองจะข้ึนอยูก่บัสามเสาหลกัทศันคติท่ีเหมาะสมประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีดีเยีย่ม 
 
คนท่ีมีความสาํคญัของความพยายามทั้งหมด น้ีมกัตอ้งการใหโ้ตต้อบแตกต่างกนัไปวา่พวกเขาจะไดต้ามปกติ 
มนัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะอยูท่ี่จะอดทนและแบกรับภาระท่ีคนอ่ืนชอบท่ีจะมองออกไป ดูแลประคบัประคองไม่ได ้
ใชเ้วลาไปทั้งหมด ความทุกขท่ี์จะยกเลิกการ ความซบัซอ้นของความเศร้าโศก แต่ก็ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ 
ถึงตาย  และเกิน 
 
ชีวติมกัจะเป็นผลดียิง่ข้ึนน้ีเป็นส่ิงสาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับผูท่ี้ยงัคงอยูแ่ละอาศยัอยู่
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เคลด็ลบัสําหรับการพูดคุยกบัแพทย์ 
หากคุณเป็นผูป่้วยหรือสมาชิกในครอบครัวพบกบัสถานการณ์ท่ีคุณจะตอ้งดาํเนินการอภิปรายความสาํคญักบัแพทยด์าํเนินการ 
รักษา (การแจง้เตือนของการวนิิจฉยัการตดัสินใจเก่ียวกบัการรักษาดว้ยการเพิ่มเติมหรือคลา้ยกนั) แลว้คุณควรจะทราบจุดต่อไปน้ี: 

 
คิดเก่ียวกบัวา่คนท่ีคุณไวว้างใจควรมากบัคุณในบทสนทนาถา้ใช่หารือเก่ียวกบับุคคลนั้นอะไรคือส่ิงท่ีคุณมีความกงัวลมากท่ีสุด 
 
เก่ียวกบัและส่ิงท่ีคุณตอ้งการท่ีจะรู้จากแพทยจ์ดัใหมี้เวลาและระยะเวลาของการสนทนากบัแพทยใ์นล่วงหนา้ 
จดคาํถามท่ีสาํคญัท่ีสุดของคุณ (ไม่มีคาํถาม "โง่") aข้ึนรายการท่ีมีใหคุ้ณไดรั้บการแต่งตั้งยนืยนัวา่การสนทนาท่ีไม่ไดด้าํเนินการ 
ในวอร์ด ในแยกหอ้งท่ีเงียบสงบ 

 
ควรปรึกษาแพทยถ์า้มนัเป็นไปไดส้าํหรับเขาท่ีจะออกจากการนบัของเขาท่ีอ่ืนสาํหรับ การของการสนทนาเพื่อท่ีคุณจะไม่ถูกรบกวน 

 
เร่ิมตน้ดว้ยการบอกแพทย ์(ถา้เขาไม่ไดข้อใหคุ้ณเอง) ส่ิงท่ีคุณรู้อยูแ่ลว้วา่ผูต้อ้งสงสยัหรือคิดวา่ - แลว้เขาจะไดรู้้วา่ท่ีคุณยนื 

 
พดูคุยเก่ียวกบัความหวงัของคุณและความกลวั sคุณจะช่วยใหแ้พทยข์องคุณจะไดรั้บรู้และเขา้ใจคุณถามทนัทีถา้คุณไม่ 
 
เขา้ใจอะไรมากกวา่หน่ึงคร้ังถา้ความจาํเป็นจนกวา่คุณจะมีความเขา้ใจทุกอยา่งจริงๆจดบนัทึกและเกบ็ใหป้ลอดภยัเหล่าน้ีส่ิงท่ีแมส่ิ้ง 
 
ท่ีสาํคญัจะลืมไดร้วดเร็วยิง่ข้ึนกวา่ท่ีคุณคิดควรปรึกษาแพทยท่ี์จะอธิบายทางเลือกทั้งหมด 
กบักลยทุธ์การรักษาท่ีเขาโพสท่าขอใหเ้ขาโดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์สาํหรับขอ้เสนอการบาํบดัของเขามีการศึกษา 
หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียว 
ขอ้งกบัมนัไดห้รือไม่？ 

 
ในกรณีของการเจบ็ป่วยท่ีคุกคามชีวติในขั้นตอนขั้นสูงท่ีคุณควรถามวา่การรักษาพยาบาลแบบประคบัประคองอยา่งหมดจดไม่ 
อาจจะเป็นทางเลือกท่ีดีแมใ้นเร่ืองเก่ียวกบัเป้าหมายของชีวติท่ีมีการขยาย
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สอบถามเก่ียวกบัตวัเลือกท่ีไม่ใช่แพทยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาหลงัจากท่ีถูกปล่อยออกมาจากโรงพยาบาลขึ้นอยูก่บัสถานการณ์
เหล่าน้ีอาจจะเป็นกลุ่มช่วยเหลือตนเองจิตบาํบดับริการบา้นพกัรับรองฯลฯ 

 
ในตอนทา้ยของการนดัหมายจดัวนัท่ีเฉพาะเจาะจง 

 
 

พิมพซ์ํ้ าจากเกียน Gian Domenico Borasio "Über das Sterben" พิมพค์ร้ังท่ี 2 
ปี2012  น 122-123 ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ผยแพร่C.H.Beck 
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ญาตทิําอะไรได้บ้าง? 
 

"ผมอยากจะสัมผสักบัส่ิงอ่ืนอีกมากมายเพื่อใหก้บัคุณท่ีจะอยูก่บัคุณแบ่งปันความสุขของฉนักบัคุณใหค้วามไวว้างใจ
ความกลวัของฉนัในคุณและตอนน้ีคุณกาํลงัจะตายคนเดียวทั้งหมดและตอนน้ีฉนันัง่อยูท่ี่น่ีต่อไปกบัคุณและไม่ทราบ
วธีิการฉนัสามารถช่วยใหคุ้ณ"หรือโอพ้ระเจา้ช่วยใหเ้ขาหลบัไปจะไปความเจ็บปวดและความทุกขท์รมานของเขา
บรรเทาความกลวัของเขาตายและส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้น" 

 
ความคิดเหล่าน้ีและอ่ืนท่ีกาํลงัจะผา่นหวัของญาติท่ีพวกเขานัง่อยูข่า้งเตียงของคนท่ีกาํลงัจะตายดีรักพวกเขามกัจะทาํ
อะไรไม่ถูกความกลวัแต่ยงัโกรธและเศร้าชีวิตของคนน้ีจะวาดภาพเพื่อปิดญาติยงัไม่ไดถ้ามวา่ส่ิงท่ีพวกเขาคิดวา่นัง่มนั
กเ็กิดข้ึนญาติสามารถช่วยโดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีกาํลงัจะตายพวกเขาสามารถนวดเทา้ของคนท่ีกาํลงัจะ
ตายจบัมือของพวกเขาไดรั้บในเตียงกบัพวกเขาหรือถือพวกเขาตรงเม่ือพวกเขามีลมหายใจสั้นท่ีพวกเขาสามารถร้อง
เพลงใหพ้วกเขาสวดภาวนาใหพ้วกเขาเล่นเพลงพดูคุยกบัทีมงานท่ีประกอบไปดว้ยแพทยผ์ูดู้แลท่ีปรึกษาและนกับาํบดั
จะช่วยใหพ้วกเขาท่ีจะจดัการกบัหนทางของตวัเองและความอ่อนแอและท่ีจะดาํเนินการหลงัจากการตายของสามี
ภรรยาพ่อแม่หรือเดก็ 
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เมื่อเหน่ือยหน่ายคุกคาม: การดูแลตนเอง 
 

การดูแลอาจจะหมายถึงการดูแลตวัเองหรือของผูอ่ื้นดูแลน้ีมีความสาํคญัสาํหรับดูแลประคบัประคองแต่ยงัเพื่อตวัเรา
เอง :การดูแลตนเอง 

 
แต่ส่ิงท่ีเก่ียวกบัผูท่ี้ดูแลคนป่วยหนกัการดูแลตนเองควรเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการดูแลผูป่้วยเป็นอยา่งอ่ืนมีการคุก 

คามของความเหน่ือยหน่าย？กระบวนการคืบคลานเพื่อเร่ิมตน้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีมีขนาดเลก็ต่อมาผลท่ีอาจจะเป็น
โรคร้ายแรง: ความวิตกกงัวลซึมเศร้าบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พิ่มข้ึนอ่อนเพลียสมบูรณ์อมัพาตไดแ้ละแยล่ง 

 

การดูแลคนป่วยหนกัจะพาเราไปสู่ขอบเขตของเราและเป็นหลกัการกระตุน้ผูท่ี้ตอ้งการใหม้ากกวา่ความช่วยเหลือทาง
กายภาพตอ้งมีความรู้สึกท่ีดีสาํหรับการใหบ้ริการในปริมาณท่ีเหมาะสมของความช่วยเหลือทั้งผูป่้วยและผูดู้แลใน
ฐานะท่ีฉนัเป็นผูดู้แลพระผมมกัจะไดย้นิวลีเช่น"ฉนัไม่สามารถไปท่ีใดมากข้ึน"คุณจะจดัการ""มนัคือทั้งหมดท่ีมาก
เกินไปสาํหรับผม" "ผมเกรงวา่สัญญาของฉนัจะไม่ไดรั้บการต่ออาย"ุในล่าสุดท่ีเหล่าน้ีอาการเลก็ๆท่ีดูเหมือนจะ
สงัเกตเห็นวา่มนัเป็นเวลาท่ีจะใส่ในการเบรกและมีสติเปิดใชง้านการดูแลตนเอง 

 

เคลด็ลบัเกีย่วกบัวธีิการหลกีเลีย่งความเหน่ือยหน่าย: 
•ฉนัตอ้งยอมรับวา่มีความเส่ียงของความเหน่ือยหน่ายท่ีมีอยู ่
•ฉนัตอ้งอยูอ่ยา่งมีสติอนัตรายน้ี 
•ฉนัตอ้งยอมรับขอ้ จาํกดั ทางร่างกายและอารมณ์ของฉนั 
•ฉนัควรจะวาดภาพไดอ้ยา่งชดัเจนระหวา่งการทาํงานและเวลาวา่งฉนัมกัไดย้นิคาํวา่ "ฉนัไม่สามารถปิดท่ีบา้น"  
ในหอผูป่้วยเด็กพยาบาลเฉพาะบอกฉนั : 

• "ตอนเยน็เม่ือวานน้ีผมขบัรถกลบัไปท่ีคลินิกอีกคร้ังอยา่งรวดเร็วเพื่อตรวจสอบต่อ  
ฉนัไม่สามารถรับมนัออกจากหวัของฉนัเขามีความรู้สึกท่ีไม่ดีดงันั้น" 

•การปิดหลงัเลิกงานขั้นตอนของการพกัฟ้ืนและความเงียบสงบบรรเทาภาระมืออาชีพระยะเวลาสั้น ๆ  
ของการกูคื้นการส่งมอบพลงังานใหม่แลว้เราสามารถมุ่งเนน้ไปท่ีครอบครัวหรือเพื่อนอีกคร้ัง!   
และในผูป่้วยท่ีมีเวลาวา่งในการทาํงานท่ีน่าพอใจและจาํนวนมากของกิจกรรมกลางแจง้นอกจากน้ียงัมี  
ท่ีจาํเป็นสาํหรับการแยกท่ีมีสุขภาพดีของกิจกรรม 

•ความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีทาํงานและในภาคเอกชนเปิดหูและความเขา้ใจของคูใ่จท่ีเช่ือถือไดช่้วยฉนั  
นอกจากน้ียงัช่วยในระยะน้ีฉนัจากการดูแลประคบัประคองความกงัวลของฉนั
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•ผูช่้วยหลายคนตาํหนิตวัเองสาํหรับการกลายเป็นความผดิหวงัและอดีต haustedความลม้เหลวของพวกเขาวางลงไปท่ีจุดอ่อนของตวัเอง 
แต่คาํถามคือส่ิงท่ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัฉนั แต่ส่ิงท่ีฉนัจะทาํอะไรเพื่อเปล่ียนแปลงสถานการณ์ 
•ความเครียดของฉนัจะถูกสร้างข้ึนในหวัของฉนั วิธีการท่ีผมประเมินตาํแหน่งและความคุม้คา่การทาํงานของฉนัมีอิทธิพลสาํคญักบัวา่
สถานการณ์จะสาํคญัหรือไม่ เปล่ียนวิธีท่ีผมคิดวา่ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
 
แนะนาํใหม่ความคิดเชิงบวกมากข้ึนแมใ้นช่วงเวลาของความเครียดท่ีดีสามารถทาํไดโ้ดยการตอบคาํถามต่อไปน้ี: 
 
•ฉนัเห็นเพียงดา้นลบของการทาํงานของฉนัหรือยงับวก? 
•ฉนัอาจจะมีความคาดหวงัสูงเกินไปของตวัเอง? 
•อะไรจะเกิดข้ึนถา้ผมเอาดูแลมากขึ้นของตวัเอง? 
•หา้มฉนัยงัเห็นสถานการณ์ท่ีฉนัเขา้ใจกนั? 
•ในกรณีท่ีความสามารถทรัพยากรของฉนัไดอ้ยา่งไรฉนัจะใชพ้วกเขา? 

•ส่ิงท่ีสาํคญัไม่ชีวิตของตวัเองมีสาํหรับฉนัหรือไม่？ 
• 
ในการประชุมทีมพยาบาลจากหอผูป่้วยเดก็กล่าววา่: 
"เม่ือฉนัเห็นความทุกขท์รมานน้ีผมไม่ตอ้งการท่ีจะบ่นเก่ียวกบัชีวติของตวัเอง ฉนัตอ้งการท่ีจะนาํทุกอยา่งในนั้นท่ีจะช่วยให"้ น่ีคือ
ทศันคติท่ีนาํไปสู่การสลายถา้เราลม้เหลวในการใชบ้ญัชีของอารมณ์ของเราเอง  
 
เธอกดัฟันและบอกว่า "ฉนัจะตอ้งไดรั้บผ่านทาง " เป้าหมายของเราควรจะใหเ้พราะไดรั้บ 
 

 
 

 

เคล็ดลบัอย่างรวดเร็วสําหรับการพกัผ่อน

 

∙ การหายใจสติ: เช่น "หายใจเขา้และออกลึก3คร้ัง" ในสถานการณ์แบบเฉียบพลนั 
∙ การเดินทางไปทัว่ร่างกาย:รู้ตวัมุ่งเนน้ในแต่ละส่วนของร่างกายและรู้สึกวา่ถา้เหล่าน้ีจะเครียดหรือเจบ็ป่วยท่ีความตึงเครียดท่ี
วางจาํหน่ายอยา่งง่ายดาย .. 

∙ การผอ่นคลายกลา้มเน้ือ: กลา้มเน้ือตึง5‐7วนิาทีก่อนท่ีจะปล่อยอยา่งแขง็ขนัจากเคลด็ลบัของเทา้ของคุณท่ีหนา้ผากของคุณ 
∙ "ตาํแหน่งอธิษฐาน": มือท่ีปลายน้ิวสัมผสัในดา้นหนา้ของหนา้อกน้ิวมือไม่หายใจเขา้และออกไดอ้ยา่งลํ้าลึกและสมํ่าเสมอ 
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บรรเทาอาการปวด 
 
จากการทาํงานประจาํวนัของเราเรารู้วา่ผูป่้วยและญาติของพวกเขาความกลวัความเจ็บปวดทนไม่ไดม้ากท่ีสุด เรามีจุดมุ่งหมายท่ีจะเอาความ
กลวัวา่ ในตอนทา้ยของชีวติท่ีมีอาการปวดเป็นอาการท่ีง่ายท่ีสุดในการบรรเทา 

 
มียาต่างๆท่ีทาํหนา้ท่ีเพียงอยา่งเดียวหรือรวมกนัเป็น หากกลืนพิสูจน์ยากพลาสเตอร์ทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดีเป็นผลใหก้ารฉีดปกติแทบจะไม่
จาํเป็นใดๆเพิ่มเติม ฉีดมกัจะไม่เป็นท่ีพอใจสาํหรับผูป่้วยและญาติไม่ไวว้างใจตวัเองเพื่อใหพ้วกเขา 

 
ท่ียาจะถูกนาํส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการท่ีเหล่าน้ีจะติดทนนานและป้องกนัในธรรมชาติมนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะไม่พยายามท่ีจะจบัข้ึนกบัอาการ
ปวดอยา่งรุนแรงมิฉะนั้นมนัอยา่งรวดเร็วจะกลายเป็นเลวร้ายและการรักษาจะตอ้งใชย้าท่ีแขง็แกร่งมากข้ึนท่ีมีความกลวัของยาแกป้วด 
"ความเช่ือ" มนัควรจะจาํไดว้า่ยาแกป้วดท่ีแขง็แกร่งมาจากธรรมชาติท่ีพวกเขามีความคลา้ยคลึงกบัผูส่ื้อสารของร่างกายซ่ึงจะผลิตท่ีจะต่อสู้
กบัความเจ็บปวด 

 
ผลขา้งเคียงของการรักษาอาการปวดมกัจะมีอาการทอ้งผกูและบางคร้ังมีอาการคล่ืนไส ้ทั้งสามารถบรรเทา แต่ยาแกป้วดมกัจะเพิ่มความ
เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยของตวัเอง ผูป่้วยท่ีน่ีมีใหเ้ลือกทั้งยนืยง (ท่ีเหลือ) อาการปวดเป็นเวลานาน เป็นไปไดห้รือบรรเทา
ร้องเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่การนอนหลบัมากข้ึนเป็นผล 

 
ในบางกรณีกย็งัเป็นไปไดท่ี้จะกาํจดัสาเหตุของอาการปวดกายภาพบาํบดัเร่งรัดท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่น่ี (การฝึกอบรมการ
เคล่ือนไหวระบายนํ้าเหลืองหรือกายภาพบาํบดั) อ่ืน ๆ  - เทคนิค - ตวัเลือกสาํหรับการบรรเทาอาการปวดอาจจะเป็นรังสี  การดาํเนินงานหรือ
เคมีบาํบดัไม่ค่อย ท่ีมีประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดสวนเจบ็ปวดหรือป๊ัมจะตอ้งแทบจะไม่ไดอี้กต่อไป เรารู้วา่ท่ีดีท่ีสุดบรรเทาอาการ
ปวดเป็นเร่ืองง่ายกวา่ท่ีบา้นในโรงพยาบาล เน่ืองจากผูป่้วยรู้สึกสบายใจมากข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีคุน้เคยญาติของพวกเขาและเพ่ือนอยู่
บ่อยคร้ังมากข้ึนมี ปัจจยัเหล่าน้ีสามารถปรับปรุงความรู้สึกของสุขภาพท่ีดีและแพทยแ์ละผูดู้แลยงัสามารถทาํทุกอยา่งไดเ้พื่อบรรเทาอาการ
ปวดท่ีบา้น 

 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัท่ีคุณอยูย่ามอร์ฟีนเหมือนอาจจะยากท่ีจะไดรั้บแต่ถา้เราไม่ถามไม่พยายามท่ีไม่มีอะไรจะเปล่ียนถา้เราซํ้ าๆถามและขอ
เรียกร้องท่ีจะทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งแลว้เราค่อยๆสามารถเร่ิมตน้แกไ้ขสถานการณ์
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ระงบัปวด 
 
ระงับปวดที่เกดิขึน้ในระหว่างการเคลือ่นไหวหรือการดูแลมาตรการ เป็นฉับพลันและระยะเวลาส้ัน ๆ และได้รับการรักษา 
มักจะแยกกัน อย่างรวดเร็วทําหน้าที่ ( "มอร์ฟีน") ควรจะอยู่ในมือที่ข้างเตียง แต่การป้องกนัในทางที่ผิด 
 
การฉีดเข้าเส้นเลอืดดํานํามาบรรเทาอย่างรวดเร็ว ถ้าหยดอยู่ในสถานท่ีญาติยังสามารถบริหารจัดการยา ฉีดเข้าไปใน 
กล้ามเนือ้จะไม่แนะนํา ที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับการใช้ยาเพื่อให้ยาผ่านทางเยื่อเมือกของปาก 
และจมูก นีบ้รรเทาอาการปวดใน 1-2 นาทีเน่ืองจากผลได้อย่างรวดเร็วและส้ัน ๆ มันจะดีกว่ามอร์ฟีน ญาติและผู้ 
ป่วยสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายแท็บเลต็หรือสเปรย์บนของตัวเองช่วยให้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีไม่พงึประสงค์ 
ส้ินสุดของชีวิต รักษาในโรงพยาบาลท่ีจะหลกีเลีย่ง ในคร้ังอดีตนักเคมีมีการสร้างสเปรย์ยาพเิศษ ตอนนีย้าที่คล้าย 
กนัยังผลติอุตสาหกรรมตาม "ความเจ็บปวด" หรือแท็บเลต็ทํางานได้ดีหลงัจากวันที่ 10 ถึง 30 นาที ยาเข้าสู่ 
กระแสเลอืด ผ่านทางเยื่อเมือกมันจะไม่ดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารจึงจริงๆไม่ต้องมีการดูดและกลนืกินไม่ได้แล้ว 
มันจะมีดีกว่าเหน็บผลยังทํางานในทํานองเดียวกนัได้อย่างรวดเร็ว แต่จะถือเป็นที่ไม่พงึประสงค์และไม่สะดวกบวก  
 ผลกระทบจากการลดลงและแท็บเลต็โดยทั่วไปจะสามารถคาดว่าหลงัจากคร่ึงช่ัวโมง พ่นจมูกเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
มาก แต่ไม่มากเพือ่ง่ายต่อการใช้ 
 
คําแนะนําของเรา: ถ้าคุณรู้ว่าเจ็บปวดที่เป็นมายาที่ควรจะดําเนินการในช่วงเวลาที่ดีเป็นมาตรการป้องกันหาก  
การทํางานไม่ถูกต้องพูดคุยกบัแพทย์โดยไม่ชักช้า  
 
เขาสามารถตัดสินใจได้ว่าและวิธีการที่จะเพิม่ปริมาณถามแพทย์ที่จะต้องทราบคําแนะนําในการอ่านง่ายเพือ่ที่ว่าไม่ 
มีใครไม่แน่ใจที่สําคัญมาก:ถ้าจําเป็นต้องใช้ยาบ่อยสําหรับการระงับปวดแล้วยาในระยะยาวจะต้องมีการพจิารณา
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การหายใจลาํบาก 
 
การหายใจลาํบากยงัเกิดขึน้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่เหนือส่ิงอืน่อยู่ในขั้นตอนของการเจ็บป่วยขั้วภายในกเ็ป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
สําหรับการที่ไม่ได้ตั้งใจที่ส้ินสุดของชีวติเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

 
เกดิอะไรขึน้เมื่อมีปัญหาการขาดแคลนลมหายใจ? เมื่อคนหายใจเพิม่มากขึน้อย่างรวดเร็วพวกเขาพยายามให้หนักขึน้และหนักขึน้และ
อากาศจะถูกย้ายไปเพยีงรอบ ร่างกายไม่สามารถใช้ออกซิเจนหายใจดงัน้ันจึงต้องการที่จะชะลอตัวลงในการส่ังซ้ือเพือ่ลดการ หายใจ
ลาํบาก นีจ้ะช่วยให้เสมอ 

 
ยาอย่างรวดเร็วทํางานควรจะอยู่ในมือในปริมาณที่เหมาะสมสําหรับกรณฉุีกเฉิน มานานกว่า 100 ปีแล้วที่เรียกว่ามาตรฐานทองคาํด้วย
ยาได้รับมอร์ฟีนฉีดเข้าหลอดเลอืดดํา 
เช่นเดยีวกบัปวดระงบัฉีดจมูกหรือแท็บเลต็ที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุด และปลอดภยัที่สุดที่จะใช้ ใช้อย่าง     ถูกต้องเหล่านีท้ํางานเกอืบจะ
ในทันทีถ้าคุณไม่สามารถที่จะจัดการกบัการฉีดตัวเอง เป็นผลให้การหายใจลําบากมีการปรับตัวลดลงหลงัจาก น้ันเพยีงไม่กีว่นิาที นี้
เร็วกว่าการมาถงึของแพทย์ใด ๆ  ญาติและผู้ป่วยสามารถจัดการ มันได้อย่างง่ายดาย ยาที่ถูกต้องเพยีงอย่างเดียวจะ ช่วยให้เสียงส่วน
ใหญ่ของที่ไม่พงึประสงค์ในตอนท้ายของชีวิตในโรงพยาบาลที่จะหลกีเลีย่ง 

 
ความกลวัที่จะบรรเทาลงเน่ืองจากความจริงที่ว่าแท็บเลต็และสเปรย์จมูกเช่นนีนํ้ามาบรรเทาทันที นอกจากนีย้งัเป็นอสิระจะเสริมใน
ขณะที่ผู้ป่วยไม่ขึน้อยู่กบัความช่วยเหลอืของคนอืน่ ๆ  มันกม็ักจะแนะนําว่าเม็ดยาอมได้รับอนุญาต จะละลายในปาก แต่ยานีจ้ะต้องมี
การกลนืกนิและกนิโดยลาํไส้ เป็นผลให้อาจต้องใช้เวลาคร่ึงช่ัวโมงดใีนการทํางาน 

 
แต่ยาไม่จําเป็นเสมอ กายภาพบําบัดดกีบัการรักษาด้วยการหายใจสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้วธีิที่จะหายใจได้ง่ายขึน้ นอกจากนีย้งั
เป็นเสมอดีที่จะสงบผู้ป่วยและกม็ีสําหรับพวกเขา อากาศบริสุทธ์ิช่วยหายใจการทําความเยน็และการปรากฏตัวของ คนที่เช่ือถอืได้จะ
เป็นประโยชน์ มันเป็นส่ิงสําคญัสําหรับผู้ป่วยที่จะรู้ว่าแพทย์สามารถเข้าถงึผู้ที่สามารถช่วยให้พวกเขาแม้มันเป็นส่ิงสําคญัมากที่
ผู้ป่วยหรือญาติของพวกเขามีวธีิการที่จะช่วยตัวเองทันที
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ความกลัว 
 
ทุกคนมีประสบการณ์ความกลวัท่ีจุดในกระบวนการของการตายบาง ของหลกัสูตรน้ีไม่เพียง แต่ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้
กาํลงัแยกยา้ย  สหกรณ์-ภาพประกอบในความเป็นจริงญาติมกัจะไดรั้บผลกระทบในระดบัท่ีไกลมากข้ึน 
 
วชิาหรือปัญหาความสัมพนัธ์สามารถเสริมสร้างและก่อใหเ้กิดความกลวัไม่ไดแ้สดงออกมาน้ีจะเขา้ร่วมโดยความจริง
ท่ีวา่ไม่มีใครจริงๆรู้วา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีหรือวธีิการเส้นทางท่ีจะเป็นของเราต่อ ยากหรือง่าย 
 
บางความกลวั สามารถบรรเทาผา่นการพูดคุย ความกลวัของความเจบ็ปวดหรือประสบไม่จาํเป็นเพราะแพทยทุ์กคนมี
วธีิการบรรเทาน้ีเท่าท่ีผูป่้วยไม่ไดท่ี้ตอ้งทนทุกขท์รมาน ความเช่ือมัน่ในตวัเองน้ีใหบ้ริการเพื่อความสงบ ผูป่้วยและ
ครอบครัวของพวกเขา 
 
ความกลวัท่ีจะถูกท้ิงใหอ้ยูต่ามลาํพงันอกจากน้ียงัเป็นส่ิงสาํคญัยิง่สาํหรับผูป่้วยจาํนวนมากวธีิท่ีเคยน้ีก็สามารถพดูคุย
และการรักษาความปลอดภยัท่ีนาํเสนอ บริการบา้นพกัรับรองสามารถใหค้วามช่วยเหลือท่ีดีกบัญาติเช่น มนัมกัจะเพียง
พอท่ีจะเพียงแค ่"จะมี" 
 
นอกจากน้ียาท่ีเรียกวา่ความวติกกงัวลสามารถช่วยวิธีการท่ีเคยมีผลขา้งเคียงของเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาก่อใหเ้กิดการ
ง่วงนอน น้ียงัสามารถเป็นประโยชน์ถา้ยาในเวลากลางคืนเช่นการนอนหลบัคืนท่ีดีกวา่จะประสบความสาํเร็จ 
 
ยาเหล่าน้ีไม่จาํเป็นตอ้งนาํมาเป็นประจาํ แต่ยงัเป็นท่ีตอ้งการ ดูแลถูกตอ้งเม่ือนาํมาเป็นระยะเวลานานขณะท่ีบางคน
อาจจะกลายเป็นเสพติด ไม่จาํเป็นตอ้งมีความติดยาเสพติดกลวัคือถา้แทบ็เลต็จะถูกนาํเฉพาะในเดือนสุดทา้ยของชีวติ
ของผูป่้วย  ในฐานะท่ีเป็นชาวยโุรปส่วนใหญ่จะยกฐานะคริสเตียนคิดวา่ควรจะมีการจ่ายใหก้บัการแนะนาํการสนทนา
กบัผูใ้หบ้ริการอภิบาลแมว้า่ติดต่อไปยงัคริสตจกัรไม่ไดรั้บการเร่งรัดในปีท่ีผา่นมาก่อนท่ีจะมีการเจ็บป่วย 
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กระวนกระวาย 
ร้อนรนมกัจะมีบทบาทเป็นอาการท่ีผูป่้วยจะไม่มุ่งเนน้อยา่งชดัเจนหรือเพียงเพื่อตอบสนองการ จาํกดั ขอบเขต 
 
ร้อนรนอาจจะแสดงออกในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั:ขยบับ่อยของตาํแหน่งในเตียงครางหรือเรียกร้องใหช่้วยมนัเป็นส่ิงสาํคญั 
ท่ีจะแยกความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีเป็นรบกวนสาํหรับผูป่้วยและส่ิงท่ีอาจจะเป็นภาระหนกัสาํหรับญาติ แต่อาจจะไม่รับรู้ 
 จะโดยผูป่้วย ญาติและผูป่้วยอาจถือวา่อาการเดียวกนัในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัมากท่ีซ่ึงอาจจะเป็นท่ียอมรับไดอ้ยา่งง่ายดาย 
ใหก้บัผูป่้วยท่ีอาจจะสูงภาระแก่ญาติ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์มกัจะสามารถประเมินน้ีไดง่้ายข้ึนและมกัจะอธิบายเร่ือง 
น้ีดีกวา่ ญาติท่ีไดมี้การลงทุนทั้งหมดของอารมณ์ของพวกเขาอยูใ่นขั้นตอนการดูแล 
 
เช่นเดียวกบัความกลวัความร้อนรนมกัจะเป็น "ปกติ" ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท่ีกาํลงัจะตาย ในมือขา้งหน่ึงคงนอนลงอาจ 
จะกลายเป็นท่ีทนไม่ไดเ้ก่ียวกบัอาการปวดมืออ่ืนๆท่ีอาจนาํไปสู่ความร้อนรนทางกายภาพ ความกลวัของท่ีไม่รู้จกัเป็นปัจจยั 
เพิ่มเติมระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเร่ืองยาก ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้สมอคือความสนใจท่ีสละเวลาและรอคอยอยา่งอดทนอาจ 
จะจบัมือและพูดคุยอยา่งใจเยน็ 
 
ผูดู้แล "มืออาชีพ" อาจพยายามท่ีจะหาสาเหตุและกาํจดัน้ี หากยงัไม่สามารถช่วยใหก้ารเพิ่มปริมาณของยาอาจจะบริหารจน 
กวา่เง่ือนไขท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกคนน้ีจะไม่เพิ่มความเร็วในการเกิดข้ึนของความตายในทางตรงกนัขา้มหลาย การศึกษา 
ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การบริหารจดัการท่ีดีของอาการไม่เพียง แต่เพิ่มคุณภาพชีวติใหก้บัวนัท่ีเหลือ แต่ยงัเพิ่มจาํนวนของวนันั้น 
 
บางคร้ังความร้อนรนยงัเป็นขอ้บ่งช้ีของความสับสนทางจิต น้ีเป็นเร่ืองยากโดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับญาติท่ีน่ีดว้ยยาสามารถ 
ช่วยแต่ราคาน้ีเป็นท่ีพูดคุยกบัผูป่้วยจะกลายเป็นเร่ืองยากมากข้ึน
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ความหิว 

เราทุกคนคุน้เคยกบัความหิวอยา่งไรกต็ามส่ิงท่ีเราหมายถึงน้ีเป็นมากกวา่ความอยากอาหารท่ีเรารู้สึกวา่อาหาร
อร่อยในสังคมความหิวหรืออ่ิมของเรามีความหมายท่ีแตกต่างกนัมากสาํหรับวิกฤตมนัอาจนาํไปสู่ความ
อ่อนแอและเร่ิมมีอาการของการเสียชีวิตเร็วข้ึน อยา่งไรกต็ามมนักอ็าจแบ่งเบาภาระในร่างกาย 

 
ถึงแมว้า่เราจะคิดวา่พวกเขาควรจะหิวไปยงัจุดส้ินสุดระยะสุดทา้ยผูป่้วยกิน เลก็ ๆ นอ้ย ๆ หรือแมก้ระทัง่การ
เผาผลาญและความตอ้งการอาหารของร่างกายนอ้ย ของโภชนาการปล่อยเอน็ดอร์ฟินซ่ึงทาํใหผู้ป่้วยท่ีป่วย
หนกัรู้สึกค่อนขา้งฟ้ืนตวัมากข้ึนคุน้เคยกบัการอดอาหาร 

 
ส่วนขนาดเลก็จาํนวนมากท่ีน่าสนใจท่ีทาํหนา้ท่ีเพิ่มความอยากอาหารและความเพลิดเพลินบางเวลาเพียงไม่ก่ี
ชอ้นชาของอาหารท่ีชอบของผูป่้วยจะพออยา่พยายามท่ีจะบงัคบัอะไรเพราะจาํทาํใหก้ารทานอาหารไม่มี
ความสุขไม่ นอกจากน้ีร่างกายอาจจะมีผลต่อร่างกาย 
 
โปรดจาํไวว้า่ท่ีป่วยหนกัยงัมีสิทธิท่ีจะมีศกัด์ิศรีในการรับประทานอาหารและการด่ืมในผูใ้หญ่ถา้จะถือว่าเป็น
เดก็เช่นโดยหมายถึง "เอ๊ียม" แทนผา้เชด็ปากอาจจะเหมือนการดูถกูผูป่้วยเหมือนเดก็ได ้

 
ความอยากอาหารกระตุน้ยานอกจากน้ียงัอาจถูกนาํมาใชใ้นช่วงเวลาท่ีคล่องแคลว้ท่ีจะทาํใหผู้ป่้วยมากข้ึน ถา้
อาหารไม่ยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง แต่ผูป่้วยมีสุขภาพดีอยา่งอ่ืนใหอ้าหารแลว้ผา่นทางพอร์ตเทียมเขา้ไปในหลอดเลือด
ดาํท่ีจะมีประโยชน์มากในผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งตบัอ่อนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาวโดยใชแ้บบ
แผนถา้น้ีขั้นตอนการใหอ้าหารจะดาํเนินต่อไปในวนันั้นมนัเป็นเครียดนอ้ยลงสาํหรับร่างกายถึงแมจ้ะมีแลว้
เสมอถุงและท่อ สามารถดูการบาํบดัคือการกระทาํสมดุลระหว่างดา้นขา้งมกัจะตอ้งมีการหารือในรายละเอียด
ระหวา่งผูป่้วยและแพทย ์- นึกคิดร่วมกบัครอบครัวคาํในบทสรุป: ในตอนทา้ยของชีวิตของพวกเขาหลายคนมี
ประสบการณ์ไม่หิวหรือความปรารถนาท่ี สาํหรับอาหารมนัไม่ไดห้มายความวา่ผูป่้วยจะ "อดอาหาร" 
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ความกระหายนํ้า 
 
เช่นเดียวกบัความรู้สึกของความหิวความรู้สึกของความกระหายยงัเส่ือมในตอนทา้ยของชีวิตของเรา 

 
"คุณไม่สามารถเพียงแค่ปล่อยใหค้นตายจากความกระหายนํ้า" เป็นส่ิงท่ีเราไดย้นิบ่อย แต่มีความแตกต่าง 
ท่ีสาํคญัระหวา่งการบริหารสภาพคล่องและดบักระหาย 

 
ของเหลวท่ีเราจดัการเขา้สู่ร่างกายผา่นทางท่อกระเพาะอาหารหลอดเลือดดาํหรือผวิดา้นล่างสามารถความ 
เครียดร่างกายน้ีส่งผลในการหายใจลาํบากอาเจียนและหวัใจตอ้งทาํงานหนกัข้ึน ปากแหง้จะไม่กลายเป็น 
ช้ืนใจอีกคร้ังเป็นผล 

 
แต่ถา้เราจะใหป้ริมาณผูป่้วยเลก็ ๆ ของของเหลว - นํ้ าด่ืมนํ้ าผลไมก้าแฟหรือเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ – และระมดัระวงั 
ลา้งปากกบัมนัเราสามารถช่วยบรรเทาอยา่งรวดเร็ว 
 
เคร่ืองด่ืมท่ีช่ืนชอบสามารถใชใ้นการทาํกอ้นนํ้าแขง็ซ่ึงสามารถบดและเสนอขายใหก้บัผูป่้วยท่ีจะดูดนํ้ าแขง็มี 
ผลต่อการระบายความร้อนท่ียอดเยีย่มในปากโดยวิธีการ: เนยมะนาวโฮมเมดจะดีกวา่สาํหรับการดูแลช่องปาก! 
มากกวา่การอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตวัเลือกท่ีดีสาํหรับการดูแลช่องปากขวดสเปรยข์นาดเลก็ท่ีเตม็ไปดว้ยเคร่ืองด่ืม 
แกว้โปรดของผูป่้วย น้ีจะช่วยใหน้ํ้ าชากาแฟและแมก้ระทัง่นํ้ าผลไมไ้วน์หรือเบียร์จะไดรั้บการฉีดพ่นเขา้ไป 
ในปากผูป่้วยไม่ตอ้งกลืนลาํบากและสามารถเพลิดเพลินกบัรสชาติ 

 
ท่ีคุณสามารถดูคุณไม่จาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์มากแพทยห์รือใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงยาท่ีจะทาํใหค้นท่ีสะดวกสบาย 
ในตอนทา้ยของชีวติของพวกเขา แต่บางคร้ังกเ็ป็นประโยชน์ท่ีจะมีคาํแนะนาํท่ีดีจากผูท่ี้ไดร้วมตวักนัจาํนวน 
มากประสบการณ์ในของพวกเขา การทาํงานประจาํวนัและผูท่ี้ยงัสามารถเขา้ถึงไดเ้ม่ือพวกเขาจะตอ้งเร่งด่วน 
 
คาํหน่ึงในการสรุป : ในตอนทา้ยของชีวติของพวกเขาหลายคนประสคา่ความกระหายหรือความปรารถนาท่ี 
สาํหรับของเหลวน้ีไม่ไดห้มายความวา่ผูป่้วยจะ "ตายจากความกระหาย"
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สุขอนามัยในช่องปากและความช่วยเหลอืเกีย่วกบัความรู้สึกของความกระหาย 
 
ถ้าเยื่อเมือกของปากเป็นมลทินหรือปากแห้งอย่างต่อเน่ืองคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่อาจตกอย่างเห็นได้ชัดพวกเขามักจะ
บ่นของความรู้สึกของความกระหายแม้ว่านีจ้ะไม่สามารถอิม่โดยเงินทุนเพิม่เติมตามที่มีสาเหตุต่างๆสําหรับ แห้งในปาก 

 
ทั้งยารักษาโรคบางอย่างจะขัดขวางการก่อตัวของนํ้าลายหรือเยื่อเมือกมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการเจ็บป่วยต่างๆผู้ป่วย
กอ็าจจะหายใจทางปากกบัผลที่นํ้าลายระเหยและเยื่อเมือกแห้งออกได้รวดเร็วยิ่งขึน้ผลที่ตามมาหรือไม่ผู้ป่วยบ่นของ
ความยากลาํบากในการเคีย้วกลืนและการพูดคุยความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงรสชาติและพืน้ที่ที่เจ็บปวดของเมือกแห้ง
อาจเกิดการก่อลิน้และเหงือก 

 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่น่ีจะต้องเป็นเพือ่บรรเทาความรู้สึกของความกระหายและให้เยื่อเมือกช้ืนสะอาดและมีสุขภาพดีง่าย
มาตรการที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยที่น่ีเพือ่กระตุ้นการผลตินํ้าลายเช่นดูดช้ินแช่แข็งของสับปะรด 

 
สับปะรดมีสารพเิศษที่ทําความสะอาดลิน้ หรือทําให้ก้อนนํ้าแข็งจากนํ้าผลไม้แอปเป้ิลโคล่าเบียร์หรือไวน์และให้พวกเขา
มีเคร่ืองดื่มแช่แข็งที่จะดูดนํ้ามันหอมระเหยเช่นโคมไฟอโรมาด้วยนํ้ามันมะนาวยังสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่รู้สึกอย่าง
ต่อเน่ือง คลื่นไส้และดังน้ันจึงมีความยากลําบากกบัสุขภาพช่องปากเนยมะนาวซ่ึงละลายอย่างรวดเร็วในปากยังสามารถ
ช่วย 

 
วัตถุที่เปียกช้ืนปกติของปากดังน้ันจึงเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับการบรรเทาระยะยาว จุดมุ่งหมายที่น่ีไม่จําเป็นต้องที่จะให้
ผู้ป่วยดื่มเคร่ืองดื่มที่ล้างหรือเช็ดปากด้วยชาหรือนํ้าอยู่ไกลมีประสิทธิภาพมากขึน้ สําหรับผู้ป่วยจํานวนมากนีเ้ป็น
ส่ิงจําเป็นทุก 30 นาทีเพือ่บรรเทาความรู้สึกที่รุนแรงของความกระหาย ด้วยการเรียนการสอนที่เหมาะสมญาติสามารถ
ดําเนินงานนี ้

 
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความยากลาํบากกลืนกินปริมาณขนาดเลก็สามารถให้ใช้ปิเปตท่ีผู้ป่วยหมดสติเกอืบดูแลริมฝีปากระวัง
การติดต่อคร้ังแรกเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีสําหรับการส่ือสารการรักษาความปลอดภัยเต็มใจที่จะเปิดปากด้วยความสมัครใจและ
ง่ายดายมากขึน้
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ความอ่อนแอ 
 
ผูป่้วยโรคมะเร็งในขั้นตอนขั้นสูงของการเจบ็ป่วยจะถูก จาํกดั อยูเ่สมอโดยความอ่อนแอและดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้ง 
นอนหลบัมากข้ึน สาเหตุของความอ่อนแออาจจะเป็นโรคโลหิตจางหรือยารักษาโรคท่ีก่อให้เกิดเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ 
 ท่ีน่ีคิดวา่ควรจะจ่ายในการปรึกษาหารือกบัแพทยว์า่ยา สาํหรับความดนัโลหิตสูงสามารถยกเลิก 
 
ผูป่้วยจาํนวนมากและญาติยงัคิดวา่การขาดความแขง็แรงเกิดจากการขาดความอยากอาหารและพยายามท่ีจะบงัคบัให้ 
อาหารในผูป่้วย ตามกฎน้ีไม่อนัตรายมากกว่าดี 
 
งานประจาํวนัควรจะแบ่งออกเป็นขนาดเลก็ขั้นตอน-ทาํไดอ้ยา่งง่ายดาย ถา้งานพลงังานบัน่ทอนหรือเฉลิมฉลอง 
กบัครอบครัวมีการวางแผนยกตวัอยา่งเช่นผูป่้วยควรตุนพลงังานก่อนโดยการพกัผอ่นมากข้ึนโอกาสในการพกัผอ่น 
ควรให้ในระหวา่งและหลงั เหตุการณ์ 
 
สารกระตุน้ท่ีแขง็แกร่งนอกจากน้ียงัสามารถกาํหนดเป็นยาในกรณีท่ีบุคคลเหล่าน้ีอาจช่วยใหดี้ข้ึนทนต่อสถานการณ์ 
ท่ีเดินทางโดยรถแทก็ซ่ี 
 
โรคโลหิตจางเป็นสาเหตุให้อ่อนแอ ถา้มนัเกิดข้ึนค่อยๆผูป่้วยสามารถติดปากตวัเองให้ไดดี้ ถ่ายอาจช่วยเหลือ 
ระยะสั้นในกรณีท่ีรุนแรงของโรคโลหิตจาง เม่ือเร่ิมถ่ายมีอยูเ่สมอคาํถามโดยธรรมชาติของเม่ือฉันจะหยดุ 
มนัจะไม่ปฏิบติัจนจบชีวิตเม่ือมนัสามารถทาํอนัตรายมาก แต่การตดัสินใจท่ีจะหยดุส่ิงท่ีเป็นหน่ึงท่ียากมาก 
สาํหรับทุกฝ่ายท่ีจะทาํให้ 
 
ญาติทาํอะไรไดบ้า้ง? มาก ๆ ตวัอยา่งเช่นการดูแลเพื่อให้มัน่ใจวา่ผูป่้วยจะไม่ไดอ้อกแรงมากเกินไปให้ความ 
เหลือและการสนบัสนุนอยา่งสงบเสง่ียมและความกงัวลท่ีอยูค่วามกลวัและจุดอ่อนตรงไปตรงมาเพราะถา้เรา 
พดูคุยกบัแต่ละอ่ืนๆภาระจะกลายเป็นเบาสาํหรับทุกคน
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เหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้า 
 

ความตอ้งการการนอนหลบัท่ีแตกต่างกนัมากระหวา่งทั้งสองคนท่ีมีสุขภาพและคนท่ีป่วย คนท่ีมีสุขภาพส่วนใหญ่
ตอ้งการ 7-9 ชัว่โมงต่อวนับางคนตอ้งแทบจะ 3 ชัว่โมง  12 ชัว่โมงและอ่ืน ๆ  ในกรณีของผูป่้วยแบบ
ประคบัประคองจาํนวนเงินของการนอนหลบัท่ีจาํเป็นอาจเพ่ิมข้ึนในช่วง หลกัสูตรของการเจ็บป่วยท่ีจะถึง 20 
ชัว่โมง (!) ซ่ึงหมายความวา่จาํนวนของเวลาท่ีใชก้บัญาติแมแ้ต่นอ้ย คนท่ีมีสุขภาพจาํนวนมากนอกจากน้ียงัมกัจะ
เหน่ือยเพราะพวกเขากาํลงันอนหลบันอ้ยเกินไปและมากเกินไปไม่ดีในเวลากลางคืนกงัวลมากเกินไปหรือ ทาํงาน
หนกัเกินไป ธรรมชาติผูป่้วยสามารถมีปัญหาเช่นเดียวกบัคนท่ีมีสุขภาพดี แต่ยงัมีเหตุผลอ่ืน ๆ สาํหรับการน้ีเหน็ด
เหน่ือยเม่ือยลา้ 

 
เป็นประจาํผลขา้งเคียงของการรักษาดว้ยโรคโลหิตจางโรคมะเร็งตวัเองหรือการอกัเสบในร่างกายยงัอ่อนตวัลงผูป่้วย
และนาํไปสู่การตอ้งการเพิ่มข้ึนสาํหรับการนอนหลบั ถา้สาเหตุเป็นท่ีรู้จกักนัและเราสามารถกาํจดัเหล่าน้ีแลว้เราควร
จะทาํเช่นนั้น เท่านั้นแลว้เราควรหนัไปตวัเลือกยาเหล่าน้ียงัสามารถมีผลขา้งเคียงของตวัเอง มนัเป็นส่ิงสาํคญัมาก
เพื่อใหแ้น่ใจวา่การนอนหลบัถูกรบกวนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดใ้นเวลากลางคืนผูป่้วยไม่ควรท่ีจะต่ืนข้ึนมาสาํหรับ
การใชย้า รับประทานและด่ืมนํ้าในเวลากลางคืนยงั ตาํแหน่งความเครียดในร่างกายน้ีมกัจะถูกลืมเม่ือโภชนาการท่ีถูก
ส่งผา่นทางท่อกระเพาะอาหารหรือหลอดเลือดดาํสายสวน ถา้ปวดเกิดข้ึนในเวลากลางคืนยาแกป้วดซ่ึงมกัจะยามาก
ตํ่าเกินไปสาํหรับคืนน้ีจะตอ้งมีการเพิ่มข้ึนในฐานะท่ีเป็นยาแกป้วดใหผู้ป่้วยเหน่ือยนอกจากน้ียงัส่งเสริมการนอน
หลบัท่ีดีต่อสุขภาพ
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คัน 
 
มีหลายสาเหตุของอาการคนัมี มนัมกัจะถูกเรียกจากโรคมะเร็งหรือการรักษาโรคมะเร็ง ยาแกป้วดบางอยา่งเช่น
มอร์ฟีน เหมือนอาจจะตอ้งรับผดิชอบสาํหรับอาการคนัน้ีจะช่วยบรรเทาไดโ้ดยการเปล่ียนไปท่ีไม่บ่อยส่งผลใหเ้กิด
อาการคนั 
 
การเปล่ียนแปลงในการเผาผลาญอาหารและผวิหนงัสามารถทาํใหอ้าการคนัผวิหนงั น้ีเป็นท่ีคุน้เคยเช่นกบัการ
อกัเสบของตบัหรือมะเร็งตบัอาการแพห้รือการติดเช้ือรา หากสาเหตุท่ีไม่สามารถไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเพียงพอยาท่ี
ใชใ้นการติดเช้ือในเด็กสามารถช่วยในการบรรเทา การระคายเคือง แต่น่าเสียดายท่ีผลขา้งเคียงของเหล่าน้ีมกัจะ
เหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ 
 
อาการคนัอาจ "เกิดข้ึน" ในใจกบัผลท่ี เกาไม่ใช่เร่ืองดีและความช่วยเหลือในการดูแลผวิ แมใ้นกรณีท่ีมีอาการคนั
อยา่งต่อเน่ืองเกาควรหลีกเล่ียงเช่นผวิไดอ้ยา่งรวดเร็วสามารถกลายเป็นความเสียหาย แต่พื้นท่ีมีอาการคนั สามารถ
บีบเลก็นอ้ยหรือลูบ 
 
ดูแลผวิท่ีดีเป็นส่ิงสาํคญัน้ีไม่เพียง แต่เก่ียวขอ้งกบัการซกัผา้บ่อยดว้ยสบู่ปกติ แต่ยงัทาํใหผ้วิสะอาดเยน็และสดใน
ขณะท่ีมนับาํรุงในเวลาเดียวกนั 
 
เพื่อใหบ้รรลุน้ีท่ีน่ีเป็นสูตรสาํหรับนํ้ามนัผอ่นคลายและร่ืนรมยก์ล่ินท่ีบรรเทาอาการคนัและดูแลผวิในเวลาเดียวกนั
ได:้ 

 

 
 

 

สตูรนํา้มนั 

ปาล์ม100% 

 

คาโมมาย 

2หยด 
1หยด 
7หยด 
5หยด 
3หยด 
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การขับนํ้าเหลืองและการดูแล… 
 

ระบบนํ้าเหลืองมีชนิดของฟังกช์ัน่การกาํจดัของเสียต่อร่างกายได ้มนัเป็นส่ิงสาํคญัการขบัสารพิษและความตา้นทาน
ต่อการติดเช้ือ เรือเหลืองมกัจะตอ้งถูกตดัลงไปในระหวา่งการผา่ตดั น้ีสามารถทาํใหเ้กิดการอดุตนัการเจริญเติบโตของ
มะเร็งนอกจากน้ียงัสามารถป้องกนั นํ้าเหลือง 

 
การระบายนํ้านํ้ าเหลืองคู่มือการใชเ้ป็นรูปแบบท่ีค่อนขา้งใหม่ของการรักษา การฝึกอบรม อตัราเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับนี
ส่วนของร่างกายบวมจะ  บาํบดัโรคใชแ้สงเป็นวงกลมเพื่อการขนส่งของเหลวเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีการระบายนํ้ านํ้ าเหลือง
ยงัคงทาํงาน ถา้ บลอ็กโปรตีนยงัคงอยูใ่นร่างกายก็อาจจะกลายเป็นฮาร์ดร็อกหดเส้นเลือดและเส้นประสาทและทาํให้
เกิดความเจ็บปวด ขาแขนหรือส่วนท่ีเหลือกลายเป็นหนกัเป็นตะกัว่ ผูป่้วยเร้ือรังสามารถพฒันาไดง่้ายข้ึนผา่นทาง
เหล่าน้ีอาการบวมนํ้าเหลือง 

 
ในกรณีท่ีมีการอดุตนันํ้ าเหลืองระบายนํ้ าเหลืองเป็นรูปแบบเฉพาะของการรักษาไม่มีทางเลือกอ่ืนในกรณีท่ีมีการอดุตนั
นํ้ าเหลืองกวา้งขวางการรักษาน้ีจะถูกรวมกบัผา้พนัแผลการบีบอดัการดูแลผวิและกายภาพบาํบดัพิเศษ 

 
ผูป่้วยพบวา่อ่อนโยนเคลื่อนไหวเป็นจงัหวะใจผอ่นคลายบรรเทาปวดประโยชน์และสงบเงียบ การสามารถลดลงได้
ระบบป้องกนัร่างกายของตวัเองจะถูกกระตุน้ร่างกายขาดนํ้ าและพิษ จะไดรั้บการแสดงใหเ้ห็นวา่  เรือยงัคงลบเพิ่ม
ปริมาณของของเหลว 6-8 ชัว่โมงต่อมา 

 
ผูด้าํเนินการรักษานอกจากน้ียงัพบวา่การไหลจงัหวะยา้ย ผอ่นคลายกบับรรยากาศการรักษาท่ีน่าพอใจการเปิดใชง้านใน 
สนทนากบัผูป่้วยเพื่อประโยชน์ของทุกคน
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โยคะกบัการดูแลประคบัประคอง 
 
นอกเหนือไปจากการใหย้าและครอบคลุมดูแลประคบัประคองวิธีการท่ีไม่ใช่ยานอกจากน้ียงัประสบความสาํเร็จในการรักษาอาการ
ปวดเร้ือรังเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือและปวด 
 
โยคะเป็นอินเดียปรัชญาและการออกกาํลงักายเทคนิคท่ีพระองคท่์านของปีทาํงานในจิตวญิญาณทางร่างกายและอารมณ์ 
ระดบัโยคะรวมถึงการผอ่นคลายเร่ิมตน้การผอ่นคลายกลา้มเน้ือตาํแหน่งต่างๆของร่างกายการออกกาํลงักายการหายใจ 
และการสรุปการผอ่นคลาย ซ่ึงอาจรวมถึงจินตนาการแนวคิดเช่นการเดินทางของความฝัน 
 
การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัผูป้ระสบภยัของโรคประสาทแสดงถึงประสิทธิภาพของการฝึกโยคะในการรักษา 
ความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้และความเส่ียงของการลม้ได ้ในการรักษาอาการปวดมนัมีมานานเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ขั้นตอนเช่น 
การผอ่นคลายกลา้มเน้ือและจินตนาการท่ีมีประสิทธิภาพโยคะยงัคงใชง้านเป็นหลกัโดยคนท่ีมีสุขภาพในการน้ีผลกระทบ 
ทางกายภาพมกัจะโออ้วดกบัผลลพัธ์ท่ีจิตใจและอารมณ์ท่ีดียงัมีความสาํคญั 
 
เช่นเดียวกบัเทคนิคท่ีคลา้ยกนัโยคะสามารถนาํมาใชบ่้อยมากขึ้นในกรณีของการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงหลายคนมกัจะมากกวา่ 
ออกแรงพวกตวัเองดว้ยการออกกาํลงักายทางกายภาพ โยคะจะดีกวา่ในกรณีน้ีเป็นจุดแตกหกัคือการส่งเสริมความตระหนกั 
ในตวัของตวัเอง ร่างกาย ความดนัในการดาํเนินการเพื่อร่วมกนัในตะวนัตกท่ี ไม่ไดน้าํเสนอน้ีจะทาํไดโ้ดยการเพิ่มความ 
ตระหนกัทางกายภาพระหวา่งการออกกาํลงักาย 
 
นอกจากอาการดงักล่าวโยคะนอกจากน้ียงัสามารถนาํมาใชส้าํหรับปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ อีกมากมายการออกกาํลงักายท่ี 
สามารถนาํมาปรับใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของผูป่้วยน้ีจะทาํใหก้ารฝึกโยคะขั้นตอนท่ีสูงปรับใหเ้ขา้กบัแต่ละบุคคล 
ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการเสริมสร้างกลา้มเน้ือใหส่้งเสริม ท่าทางท่ีดีผอ่นคลายกลา้มเน้ือในการปรับปรุงการหายใจและการ 
บรรลุความเงียบสงบดงันั้นจึงสามารถนาํมาใชใ้นการลดความเครียดในผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผูป่้วย
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พืน้ฐานการกระตุ้น 
ในขั้นตอนสุดทา้ยของชีวติอยา่งรุนแรงเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้หรือนอนคงท่ีมกัจะเกิดข้ึนหรือ - ซ่ึงอาจจะเลวร้ายยิง่ – ญาติ 
สับสนอยา่งรุนแรงและเพื่อนพบวา่มนัยากท่ีจะไดผ้า่นไปยงัผูป่้วยสถานการณ์ท่ีนาํมาดว้ยความไม่แน่นอนท่ีดีและความกลวั  
สาํหรับทุกคน 

 
กระตุน้ฐานอาจจะเป็นความช่วยเหลือท่ีมีคุณคา่ในสถานการณ์เหล่าน้ีมนัเป็นสาํหรับเดก็พิการและกระตุน้พื้นฐานของมนุษย ์ 
การไดเ้จ็ดขั้นตอนของการรับรู้และวิธีการท่ีเหล่าน้ีจะสามารถกระตุน้เป็นเวลาสั้น ๆ รายละเอียดท่ีน่ีมีเคลด็ลบั เก่ียวกบัวิธีการ 
สามารถนาํไปใช:้ 
 

โปรโมช่ันของการรับรู้ 
ร่างกายของเราท่ีมีผวิเป็นเขตแดนท่ีผา่นมาเพื่อสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นท่ีคุน้เคยกบัช่วงกวา้งของการแสดงผลเฉลียวจากขั้นตอน
แรกของการพฒันาของเราเป็นตน้ไป ตวัเลือกมากมายท่ีมีอยูท่ี่น่ีรวมทั้งบริการนวดบางส่วน (มือเทา้ดา้นหลงัของ คอกระเพาะ
อาหาร...)ลูบท่าทางผอ่นคลายเป็นอวยพรการเคล่ือนไหวเร่ือย ๆ และอ่ืน ๆ อีกมากมายนอกจากน้ี 
 
สัมผส 
ความรู้สึกจากการสัมผสัช่วยใหเ้ราจาํ วตัถุอยูใ่นความทรงจาํทริกเกอร์มือ ขนของสัตวเ์ล้ียงแสนรักสามารถทาํใหด้วงตาเปิดอีก
คร้ังแกว้ในมือทาํใหป้ากเปิดใหด่ื้มลูกประคาํนาํมาสวดมนต ์
 
สติ 
อวยัวะสมดุลของเราควบคุมการรับรู้และการเคล่ือนไหวกระบวนการ มนัวิเธอร์สตอ้งเผชิญกบัการเคล่ือน เป็นผลใหก้าร
ส่ือสารและความต่ืนตวัถูกกระตุน้ในผูป่้วยเร้ือรังดว้ยการยกศีรษะและร่างกายส่วนบนหนัเขา้สู่ดา้นขา้งนัง่อยูบ่นขอบเตียงท่ี
อาจจะยงั โยก 
 
การลงัเล 
การพดูคุยและเดินทรงจาํปลุกแนบแน่นจากเวลาในครรภก่์อนคลอดเหล่าน้ีจะไกลถึงความรู้สึกท่ีน่าพอใจท่ีสามารถ
เหน่ียวนาํใหเ้กิดการพูดการร้องเพลงและฮมัเพลงท่ีมีการติดต่อทางกายภาพใกลเ้ช่นเดียวกบัการสัน่อุปกรณ์นวดอาจจะ
เป็นเพียงการจดัข้ึนเพื่อ ท่ีนอนทาํใหเ้กิดความทรงจาํคร้ังห่วงและสามารถผอ่นคลายและผอ่นคลาย 
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รสชาติ 
อาจไดรั้บการกระตุน้ผา่นคุน้เคยอาหารท่ีช่ืนชอบและเคร่ืองด่ืมหลงัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัตาสาํลีเพื่อหล่อเล้ียง 
และทาํความสะอาดช่องปาก พวกเขายงัมีผลสดช่ืนท่ีเยีย่มยอดเม่ือแช่แขง็ 
 
กลิ่น 
กล่ินปลุกความทรงจาํของเราและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราคุน้เคยกล่ินเช่นเส้ือท่ีสวมใส่โดยคนท่ีคุณรัก
นํ้าหอมหรือดูแลร่างกายผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นหรือกล่ินพิเศษองคป์ระกอบบริการท่ีจะแสดงส่ิงท่ีไม่สามารถแสดง
ความเป็นอยา่งอ่ืนน่ีคือวิธีท่ีคุน้เคยกล่ินจะไดรั้บผา่นมาใหเ้รา 

 
การได้ยิน 
เราไม่ทราบวา่วิธีการท่ีส่ิงท่ีเราไดย้นิมีการประมวลผล แต่ก็เป็นท่ียอมรับวา่คนท่ีมีสติอยา่งรุนแรงยบัย ั้งสามารถรับรู้ 
มากข้ึนกวา่คนส่วนใหญ่คิดวา่ เป็นผลเป็นกนัเองคาํพูดของผูก้าํกบัท่ีมีเน้ือหาท่ีชดัเจนและมีความหมายในการรวม 
กนัดว้ยการสัมผสัทางกาย เป็นวธีิท่ีสาํคญัของการติดต่อ ตวัเลือกต่อไปจะร้องเพลงอธิษฐานอา่นออกเสียงและเพลง 

 
ส่ิงท่ีเราตดัสินใจก็ควรใหเ้หมาะกบัคนท่ีตอ้งการของพวกเขานิสัยและความสนใจหรือไม่ก็ประสบความสาํเร็จในทา้ย 
ท่ีสุดผลท่ีตอ้งการสามารถกาํหนดไดผ้า่นการสังเกตท่ีดีของท่าทางการแสดงออกการผอ่นคลายกลา้มเน้ือการเปล่ียนแปลง 
ในการหายใจและอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
มีความสนใจและห่วงใยคนท่ีมีความละเอียดอ่อนท่ีดา้นขา้งของพวกเขา - ปรารถนาสุดทา้ยของจาํนวนมาก – การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตและทาํใหคุ้ณภาพชีวิตของความฟุ้ งซ่านของความสนใจผา่นทางประสาทสัมผสัอวยัวะต่าง ๆ และความรู้สึก 
ของการรักษาความปลอดภยัยงัช่วยลดอาการเครียดครอบครัวและเพื่อน ๆ จะช่วยโดย  กิจกรรมและการมีส่วนร่วมใน 
การทาํความเขา้ใจและยอมรับสถานการณ์กระบวนการเสียใจสามารถเร่ิมตน้ท่ีน่ี
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จังหวะการนวด 

 
ไม่มีคาํพดูใดเพลงไม่ทาํลายความเงียบ - ความสนใจอยูใ่นผูป่้วยมือเหินเบา  ๆให้ทัว่ผิวกายคาํใบข้องมะนาวแขวนอยูใ่น 
อากาศมีความรู้สึกของการอยูใ่นมือท่ีดีคือ  

 
นวดเป็นจงัหวะโดยใชเ้ทคนิคของ เวกแมนฮอชกาท่ีมีมาตรการดูแลเสริมท่ีรองรับผูป่้วยและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

 
ดีติดต่อมืออาชีพคือการสนทนาเงียบกบัผิวหนงัและมือดว้ยการไหลและการเคล่ือนไหวของแสงท่ีห่อนวดจงัหวะหมาย 
ถึงการติดต่อประโยชน์จงัหวะตามหลกัสูตรของกลา้มเน้ือมีความดนัท่ีแตกต่างกนัและความแขง็แรงในรูปแบบของแวดวง 

หรือจงัหวะมือนุ่มและอบอุ่นห้องพกัมี บรรยากาศอบอุ่นและป้องกนัน้ีจะช่วยให้ผูป่้วยท่ีจะผอ่นคลายและตอ้นรับผอ่น 
คลายรักษาติดต่อทางกายภาพท่ีดีท่ีทาํให้คนรู้สึกช่ืนชมน้ีสร้างความไวว้างใจและการเพ่ิมข้ึนของความรู้สึกของ ตนเองมลูค่า 
การ 
ติดต่อท่ีดีไม่ไดอ้ยูบ่นพ้ืนผิวก็ยงัถึงคนท่ีอยูภ่ายในผูป่้วยแบบประคบัประคองหลายคนไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ท่ีผอ่นคลายกบั
ร่างกายของตวัเองการดาํเนินงานหลกัสูตรของการรักษาและการเปล่ียนแปลงท่ีมองเห็นและมองไม่เห็นมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรุนแรง ลกัษณะทางกายภาพผูป่้วยมกัจะรู้สึกวา่คนต่างดา้วในร่างกายของตวัเองของพวกเขาดว้ยการนวดจงัหวะมนั
เป็นไปได ้
ท่ีจะทาํความคุน้เคยกบัผูป่้วยกบัร่างกายของตวัเองอีกคร้ังนวดเช่นน้ีสามารถนาํมาใชใ้นรูปแบบท่ีแตกต่างกนัเช่นเป็นถูก 
ลบัมาพร้อมกบันํ้ามนัส้ม ซ่ึงมีผลผอ่นคลายท่ีเยีย่มยอดสาํหรับการหายใจลาํบากนวดขาช่วยให้นวดดว้ยนํ้ามนัลาเวนเดอร์ 

สามารถส่งเสริมการนอนหลบัและ นวดเทา้ถูกนาํมาใชเ้ป็นแนวทางการรักษาเป็นพิเศษสาํหรับอาการปวดหวั เหล่าน้ี 
เป็นเพียงตวัอยา่งบางส่วนของผลกระทบท่ีสนบัสนุนนวดทอ้งถ่ินทั้งหมดทาํหนา้ท่ีในการควบคุมการรับรู้ของร่างกายใน 
ลม้ป่วยและผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติทางประสาทสัมผสัสาํหรับญาติเกินไปนวดจงัหวะมีวธีิการท่ีดีในการให้ผูป่้วยรู้สึกของ 
ความใกลชิ้ดและการรักษาความปลอดภยัเช่นเดียวกบัความรู้สึกของการแสดงผูดู้แลการฝึกอบรมสามารถให้คาํแนะนาํและ 
เคลด็ลบักบัญาติเก่ียวกบัส่ิงท่ีติดต่อ 

 
นวดลีลาเป็นเทคนิคท่ีสามารถเรียนรู้ไดใ้นชุดของหลกัสูตรไดท่ี้สาํคญัท่ีน่ีคือการฝึกอบรมมือหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ี 
สุด
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แผลซ่ึงผุดขึน้บนหลงัผู้ป่วยเร้ือรังและสกนิแคร์ 

 
แผลซ่ึงผุดขึน้บนหลังผู้ป่วยเร้ือรังสารตั้งต้นไปได้ที่จะเกิดแผลกดทับ (แผล) สีแดงและการอักเสบสามารถฟอร์มในรอยพบัของผวิหนัง 
ที่รวบรวมความชุ่มช้ืนผวินุ่มและสามารถฉีกได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้สภาพอากาศช้ืนเป็นพนัธ์ุที่เหมาะ พืน้ดนิสําหรับโรคเช้ือรา 

 
เพือ่หลีกเลี่ยงนี้มันเป็นส่ิงสําคญัที่จะทําให้รอยพบัของผวิหนังสะอาดและแห้งใช้ครีมเท่าที่จําเป็น ควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
การ 
แก้ปัญหาและวางสําหรับการรักษาติดเช้ือรา ขีผ้ึง้ควรจะนํามาใช้มากบางเบาเน่ืองจากการขาดการซึมผ่านของอากาศ 

 
ดูแลโดยเฉพาะควรจะจ่ายให้กับการเปลี่ยนแปลงในผวิที่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่จะใช้ การรวมกันของความช้ืนที่ยั่งยนืและการขาดการซึมผ่าน 
ของอากาศมากเป็นอันตรายต่อผวิในระยะยาวชุดช้ันในอินเตอร์เน็ตที่มีแผ่นเป็นทางเลือกที่ช่ัวคราวหรือถาวรที่ดนีี้บ่งบอกถึงการรักษา 
ความปลอดภัยที่ต้องการเช่นปัสสาวะและถ่ายอุจจาระในเตียงมักจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของความอัปยศและความวิตกกังวล 

 
ถ้าผู้ป่วยแล้วมี แผลกดทับหลอดอาจจะแทรกการสกัดปัสสาวะเพื่อช่วยให้ผวิที่จะกู้คนื รายการพลาสติกทั้งหมดทิง้ที่จะหลีกเลี่ยงที่ 
เป็นไปได้ ผ้าปูที่นอนผ้าฝ้ายล้างทําความสะอาดได้มีการดูดซับสูง, เคร่ืองดูดซึมและยงัดีสําหรับการเปลี่ยนตําแหน่ง 

 
แผลกดทับอาจฟอร์มในพืน้ที่ที่ได้รับภายใต้ความกดดนัเป็นเวลาหลายช่ัวโมง แผลความดนัไม่ได้เป็นโรค เช่นเดยีวกับที่ได้รับบาด 
เจ็บก็เป็นผลมาจากสาเหตุต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเคลื่อนที่เปียกเตียงหรือลดไขมันใต้ผวิหนัง 

 
นอกเหนือจากการดูแลผวิที่ดบีรรเทาความดนัปกติเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่สําคญัที่น่ีโดยเฉพาะอย่างยิง่พืน้ที่ที่มีความเส่ียงเป็น :  
พืน้ที่กระดูกก้นกบก้นส้นเท้าบริเวณข้อเท้าติ่งหูหลังและเส้ือผ้าของหัวเข่า
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ตาํแหน่งและบรรเทาความดนั 
ไม่มีตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งหน่ึงสาํหรับผูป่้วยท่ีมีจุดมุ่งหมายคือแทนท่ีจะไปหาตาํแหน่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะลดแรงกดดนัในแต่ละ
สถานการณ์ตาํแหน่งและการดูแลผวิควรจะตอบสนองวตัถุประสงคข์องสุขภาพท่ีดีและไม่ถูกมองวา่เป็นท่ีไม่พึง
ประสงค ์ดูแลผวิยงัสามารถทาํหนา้ท่ีเพื่อบรรเทา จิตวิญญาณขอใหผู้ดู้แลใหค้าํแนะนาํและแนะนาํคุณหากคุณไม่แน่ใจ 

 
หมอนพยาบาลเป็นความช่วยเหลือท่ีเหมาะท่ีน่ีในขณะท่ีมนัสามารถข้ึนรูปไดง่้ายจากหวัพร้อมหลงัและกน้สนบัสนุน
และรักษาเสถียรภาพของร่างกาย พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรจะมีเบาะพร้อมหมอนอิงนุ่มเช่นระหวา่งหวั
เข่าหรือ ดา้นล่าง ขอ้เทา้ถา้ปวดเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนปกติและการดูแลผวิท่ีเหมาะสมบรรเทาอาการปวดตอ้ง
รับประทานยา 
 

 
ป่วยหนกัผูป่้วยเร้ือรังโดยเฉพาะอยา่งยิง่ข้ึนอยูก่บัการดูแลผวิท่ีดี เช่นเดียวกบัมาตรการการดูแลอ่ืน ๆ น้ีควรไดรั้บการ
ปรับใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและความปรารถนาของผูป่้วย นํ้ามนัพรีเม่ียมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดีเหมาะสมกบัการ
ดูแลผวิเช่นมะกอกหรือนํ้ามนัลาเวนเดอร์ หรือการไหลเวียนช่วยเหลือนํ้ามนัโรสแมร่ี 

 
ในกรณีท่ีผูป่้วยลม้หมอนนอนเส่ือ:เคร่ืองซกัผา้และเพิ่มความชุ่มช้ืนรวมถึงบริการนวดและการกระตุน้การเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงการใชข้องแต่ละตาํแหน่งเป็นโอกาสสาํหรับการดูแลผวิเปล่ียนท่ีนอนหมอนมุง้บ่อยหลีกเล่ียงรอยยน่
และ หน่วยงานต่างประเทศ  

 
ในกรณีท่ีผูป่้วยมีท่ีนอน: ปกติซกัผา้ดว้ยนํ้ าก่อนท่ีจะเปล่ียนแผน่ซบัผวิใหแ้หง้ดีใชค้รีมนํ้ าในนํ้ามนัเท่าท่ีจาํเป็น 

 
ในกรณีท่ีมีผวิแพง่้าย:ถอดกากสบู่ใหส้ะอาดการดูแลผวิตามสภาพผวิใหเ้ท่าของผวิแหง้ใชผ้า้กอซฝ้ายในกรณีท่ีจาํเป็น

เคล็ดลบัผิวหนงั 
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ตาํแหน่งที่ถูกต้อง 
 
นอนอยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงสาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเราจะไม่สามารถท่ีจะยา้ยไดง่้ายเน่ืองจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เรามี 
การเจริญเติบโตท่ีอ่อนแอหรือความทุกขท์รมานเจ็บปวด แลว้เราตอ้งการความช่วยเหลือจากคนอ่ืน ๆ นอนสบายและปลอด 
ภยัตาํแหน่งท่ีสะดวกสบายจะกาํหนดโดย ผูป่้วยมว้นซอฟทโ์ฟมเส่ือเจลท่ีทาํจากขนสตัวห์รือเบาะรองนัง่เป็นโรคเอดส์ท่ีดี 
ท่ีจะประสบความสาํเร็จในตาํแหน่งท่ีดี บางส่วนของเหล่าน้ียงัจะไดรั้บเงินสาํหรับการโดย บริษทั ประกนัสุขภาพแหวน 
ยางท่ีเตม็ไปดว้ยนํ้ าหรืออากาศจะไม่ไดใ้ชว้นัน้ี 
 
หมายเหตุเตียงโรงพยาบาล:มกัจะมีร้ัวท่ีจะหยดุผูป่้วยจากการลม้ออกถา้แขนขาหรือหวัอยูเ่ก่ียวกบัเร่ืองน้ีในช่วงชัว่โมงท่ี 
เป็นแผลกดทบัเป็นผลมาจากพื้นท่ีเหล่าน้ีดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งเสริมกนักระแทกดูแลเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้ต่อจะไม่ขยายมาก 
เกินไปและวา่พวกเขาจะเสมอกนักระแทก 
 
เพื่อลดแรงกดดนัมนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูป่้วยจะหนัไปยงัทั้งสองฝ่ายสลบักนัน้ีจะไม่เพียงช่วยใหเ้ลือดไหลเวยีนดีข้ึนให ้
กบัผวิดา้นบนปอดบนยงัใชง้านไดดี้มากเช่นน้ีและมีความเส่ียงนอ้ยกวา่การอดุตนัของเมือกและความยากลาํบาก หายใจ 
ในตาํแหน่งดา้นขา้งเอธิโอเปีถูกเพิ่มระหวา่งขา เบาะในขนาดเลก็หลงัป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยจากการพลิกลงบนดา้นหลงัอีก 
คร้ัง 
 
เพื่อหลีกเล่ียงการแผลกดทบัตาํแหน่งท่ีควรจะเปล่ียนทุก 2-4 ชัว่โมงผูป่้วยท่ีไม่ยา้ยตวัเองสามารถช่วยดว้ยท่ีนอน 

ดนัสลบั น้ีมีความสะดวกสบายและป้องกนัแผลกดทบัแต่ไม่ไดแ้ทนท่ีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

 
แน่นอนเรานอนหลบัท่ีดีท่ีสุดในเตียงของเราเอง แต่เตียงพยาบาลท่ีทนัสมยัสามารถอยูไ่ดส้บายมากข้ึน มนัดูสะดวก 
สบายสามารถปรับไดใ้นหลายวธีิท่ีสูงพอท่ีจะอาํนวยความสะดวกในการข้ึนและสามารถนาํเขา้มาจากทั้งสองฝ่ายน้ีจะ 
ทาํหนา้ท่ี ปรับปรุงการดูแลและความสะดวกในสายพนัธ์ุท่ีดา้นหลงัของผูดู้แลคิดดงันั้นจึงควรจะจ่ายใหไ้ดรั้บ 
เตียงพยาบาลในช่วงเร่ิมตน้ 
 
ในขั้นตอนสุดทา้ยของชีวติเม่ือผูป่้วยพบวา่ทุกอยา่งท่ีทาํงานอยา่งหนกัและเพียงแคต่อ้งการท่ีจะถูกท้ิงไวต้ามลาํพงั 
เปล่ียนแปลงตาํแหน่งไม่ควรจะดาํเนินการกบัผูป่้วยจะถา้แผลกดทบัเกิดข้ึนน้ีเป็นปกติในเวลาน้ีเราก็ทาํในส่ิงท่ีเป็น 
สะดวกสบายท่ีสุด
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กลิน่ 

 

นํ้ามนัหอมยงัเป็นท่ีรู้จกันํ้ ามนัหอมระเหยท่ีสามารถนาํมาใชเ้พื่อบรรเทาอาการเช่นกระสับกระส่ายคล่ืนไส้, ความวิตก
กงัวลและนอนไม่หลบัจึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูป่้วย นํ้ามนัหอมระเหยท่ีมีการสูดดมหรือเขา้สู่กระแสเลือดผา่นทาง
ผวิหนงัพวกเขาอาจจะมี ผลผอ่นคลายบรรเทาความวิตกกงัวลและเป็นตะคริวหรือคลายเมือก 

 
เราใชน้ํ้ ามนัเพื่อเพิ่มกล่ินหอมใหก้บัหอ้งพกัสาํหรับการซกัผา้เปล่ียนยา้ยตาํแหน่งและการนวดมาตรการเหล่าน้ีเป็น
ตวัแทนของรูปแบบเฉพาะของความสนใจและมียาหม่องสาํหรับร่างกายและจิตใจซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการป่วย
อยา่งรุนแรงตายของพวกเขาและ ญาติเพราะผูท่ี้ไม่ไดส้นุกกบัการนวดดว้ยนํ้ ามนัท่ีน่าร่ืนรมยก์ล่ินหรือประคบดว้ยความ
รักท่ีใช ้ และความใกลชิ้ดและความสนใจในช่วงเวลาท่ียากลาํบากน้ีบางคร้ังเม่ือคาํลม้เหลวเราหรือเราไม่ไดมี้ความ
แขง็แรงสัมผสัช่วยใหเ้ราสามารถท่ีจะทาํให ้ติดต่อสนทนาน้ีใกลชิ้ดปลอบและเวลาท่ีใชร่้วมกนัไดรั้บการยกยอ่งเป็น
องคป์ระกอบการรักษาโดยทั้งผูป่้วยและญาติ มนัเป็นสัญญาณเลก็ ๆ ของความหวงัและความช่ืนชมท่ีเพิ่มชีวติใหก้บัวนั 

 
เจ็บป่วยบางคนนาํบาดแผลกบัพวกเขาท่ีมีกล่ินไม่พึงประสงค ์ผูป่้วยท่ีทุกขท์รมานจากความอปัยศและความวติกกงัวล
เป็นผลกล่ินท่ีไม่พึงประสงคจ์ะเขา้ร่วมโดยความกลวัท่ีจะถูกหลีกเล่ียงพิเศษดูแลประคบัประคองมาตรการสามารถ
นาํมาใชท่ี้น่ีเช่นในการดูแลแผล ท่ีมีการใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยท่ียงันาํความโล่งใจ 
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แผลที่ไม่พึงประสงค์ 
มีแผลเปิดท่ียากสาํหรับทุกคนท่ีจะจดัการกบัท่ีพวกเขาไม่เพียง แต่ท่ีเจ็บปวดสาํหรับผูป่้วยท่ีพวกเขายงัมีผลกระทบ 
ท่ีไม่พึงประสงคส์าํหรับครอบครัวและผูดู้แลมี เปิดแผลอาจลุกลามรุนแรงกล่ินท่ีไม่พึงประสงคท์ัว่บา้น  น้ีเป็น 
ท่ีน่าอาย สาํหรับผูป่้วยและเป็นเร่ืองยากสาํหรับญาติ ประสบการณ์และชั้นเชิงจึงจาํเป็นตอ้งมีแต่ไม่สนใจเร่ือง 
ท่ีไม่ช่วยทั้ง บางคร้ังมนัจะช่วยใหผู้ป่้วยหากมีการยอมรับของวิธีการท่ีไม่พึงประสงคก์คื็อสาํหรับผูเ้ขา้ชม 
 
มนัเกือบจะเป็นไปไดเ้สมอท่ีจะจบัหลัง่กล่ินเหมน็ คาร์บอน และคลอโรฟิลสามารถป้องกนักล่ินไม่พึงประสงค ์
จากการข้ึนรูป โคมไฟกล่ินดว้ยนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีเหมาะสมสามารถลบกล่ินจากอากาศในหอ้งพกัหนา้ต่าง 
กค็วรท่ีจะเปิดอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อระบายอากาศไม่มีใครจะไดรั้บเป็นหวดัหรือโรคปอดบวมเป็นผลรวมทั้งใน 
ช่วงฤดูหนาวท่ีหนาวเยน็ 
 
ในฐานะท่ีเป็นคนธรรมดาไม่มีความจาํเป็นท่ีจะใชจ่้ายส่ิงท่ีทดสอบนานเกินไปออกเพราะมีประสบการณ์ดูแล 
ประคบัประคองผูเ้ช่ียวชาญท่ีเรียกวา่ผูจ้ดัการแผลท่ีร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประคบัประคองสามารถจดัการ 
ไดเ้กือบปัญหาใด ๆ ดว้ยวธีิการต่างๆเช่นแหง้หรือช้ืน ผา้พนัแผลครีมสงักะสียาปฏิชีวนะทอ้งถ่ินยดึฟิลม์หรือแผล 
 
ดว้ยประสบการณ์ท่ีเหมาะสมการแกปั้ญหาสามารถพบวา่ผูป่้วยสามารถอยูด่ว้ย – แมบ้าดแผลท่ีเพิ่มข้ึนใน 
ขนาดและความเจ็บป่วยป้องกนัไม่ใหก้ารรักษา
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อาการท้องผูก 

 
อาการทอ้งผกูสามารถมีหลายเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาดการออกกาํลงักายและโภชนาการท่ีไม่เอ้ืออาํนวย 
ผูป่้วยเร้ือรังไดรั้บผลกระทบมากข้ึนท่ีพบบ่อย เพราะยามกัจะชา้ท่ีสาํคญัการทาํงานของลาํไสไ้ดส้ตูลเตรียมออ่นควรจะ
บริหารเป็นมาตรการป้องกนัในกรณีเหล่าน้ี ยาระบายไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายเงินใหก้บัผูป่้วยท่ีเป็นผูป้ระกนัตนผา่นทาง บริษทั 
ประกนัสุขภาพ แต่มีอยูบ่นใบสัง่ยาตามปกติ 

 
แนะนาํการบริโภคอาหารเป็นของใชไ้ม่เป็นรัฐท่ีอ่อนแอของผูป่้วยหมายความวา่อาหารไม่ไดกิ้นอยา่งถูกตอ้งออกกาํลงั
กาย - กายภาพบาํบดัหรือไม่ก่ีขั้นตอนการดาํเนินการในหอ้งพกั - สามารถช่วยในการกระตุน้การเคล่ือนไหวของลาํไส้
นวดลาํไสโ้ดยการกดอยา่งระมดัระวงั กระเพาะอาหารในวงกลมตามเขม็นาฬิกากระตุน้ลาํไสเ้พื่อการขนส่งเน้ือหาใน
ทิศทางท่ีถูกตอ้ง มนัไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเคล่ือนไหวของลาํไส้ทุกวนัถา้นอ้ยมากกินคร้ังเดียวหรือสองคร้ังต่อสปัดาห์
เป็นพอเพียง 

 
หลงัจากท่ีจาํนวนวนัโดยไม่ตอ้งมีการเคล่ือนไหวของลาํไสข้นาดเลก็หรือขนาดใหญ่หรือยาท่ีแขง็แกร่งจะไดรั้บการ
บริหารงานในหลกัสูตรของการเจ็บป่วยท่ีเรียกวา่อืด (ปิดลาํไสห้รือไวรัสเอนเตอโร ) สามารถเกิดข้ึนไดซ่ึ้งมกัจะเป็น
ผูด้าํเนินการบนผูป่้วย จากนั้นไดรั้บ  ระบบทางเดินอาหารแต่ผูป่้วยมกัจะมีชีวติอยูก่ารดาํเนินการโดยหลายวนั 

 
หากการผา่ตดัไม่ไดต้อ้งการและผูป่้วยท่ีมีความประสงคท่ี์จะอยูท่ี่บา้นแลว้หลอดกระเพาะอาหารช่วยป้องกนัไม่ให้
อาเจียนหรือดียิง่ข้ึนจึงเรียกวา่หลอดกบัหลอดน้ีในผูป่้วยท่ีสามารถด่ืมไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีพวกเขาตอ้งการโดยไม่จาํเป็นตอ้ง 
อาเจียน 

 
นอกจากน้ีในลาํไส้สงบดว้ยยาเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีตะคริวเกิดข้ึนและท่ีของเหลวมากเกินไปไม่ไดแ้บบในลาํไส้ซ่ึง
หมายความวา่ผูป่้วยสามารถอยูท่ี่บา้นเป็นเวลาหลายสปัดาห์และหลายเดือนจนกวา่จะส้ินสุดเพลิดเพลินกบัคุณภาพชีวติท่ี
ดี
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ระบบประสาทและดูแลประคับประคอง 
 
เจ็บป่วยประสาทเช่นจงัหวะเน้ืองอกในสมองหลายเส้นโลหิตตีบพาร์กินสนัและภาวะสมองเส่ือมเป็นสาเหตุของการ 
เสียชีวติ ในวนัท่ีดูแลประคบัประคองสงวนไวเ้กือบเฉพาะสาํหรับผูป่้วยมะเร็ง ในทางตรงกนัขา้มกบัสถานการณ์ท่ีมี 
โรคมะเร็งผูป่้วยส่วนใหญ่ท่ีทุกขท์รมานจากการเจ็บป่วยทางระบบประสาทขั้นสูง ขอ้ จาํกดั ในการเคล่ือนไหวของ 
พวก 
เขาในช่วงเร่ิมตน้และมกัจะทนทุกขท์รมานจากความคิดท่ีไม่พึงประสงค ์
 
ผูป่้วยท่ีทุกขท์รมานจากความคิดท่ีไม่พึงประสงคเ์ป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นอยา่ง 
ชดัเจนส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการและความจาํเป็นเช่นเดียวกบัอาการท่ีพวกเขามีพิเศษความรู้และประสบการณ์แบบประคบั 
ประคองจะตอ้งเขา้ใจพวกเขา 
 
การรักษาอาการควรคาํนึงถึงความจริงท่ีวา่ยาหลายประเภทเพิ่มเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ต่อไปหรือทาํใหคิ้ดไดม้ากยิง่ข้ึน 
 ความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึนในการตอบสนองต่อความเครียดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ แต่อาการปวดเสน้ประสาทยงัสามารถเป็น 
ท่ีน่ากลวั 
 
ปอดแสนยานุภาพมกัจะเกิดข้ึนในตอนทา้ยของชีวติ ในกรณีน้ี "พลาสเตอร์ท่องเท่ียว" สามารถนาํมาใชห้ลงัใบหูและ 
มีเพียงของเหลวมากท่ีสุดเท่าท่ียาเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งการโดยไม่มีเงินทุนเพิ่มเติม คล่ืนไสแ้ละอาเจียนอาจจะเกิดจากความ 
ดนั 
สูงใน หวั น้ีจะดีข้ึนในขณะท่ีมีคอร์ติโซน 
 
มนัเป็นเร่ืองยากมากสาํหรับญาติท่ีจะลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกต่อไปเช่นเดียวกบัความจริงท่ีวา่พวกเขา 
อาจจะไม่รู้จกัพวกเขาอยา่งถูกตอ้ง แมจ้ะมีขอ้ จาํกดั เหล่าน้ีอารมณ์มกัจะแสดงความเห็นไดช้ดั ในกรณีท่ีมีการรบกวน 
การติดต่อสติสามารถ ความพยายามท่ีผา่นสัมผสั แตกหกัน่ีคือทศันคติท่ีมีต่อผูป่้วยท่ีอยูใ่นทั้งๆท่ีตอนนั้นกย็งัคงเป็นคน 
จริงท่ียงัอาจมีตวัเลือกอ่ืน ๆ สาํหรับการส่ือสารท่ียงัคงท่ีจะคน้พบ น้ีอาจนาํไปสู่ประสบการณ์ท่ีน่าร่ืนรมยน่์าแปลกใจ 
 
ญาติมกัจะมีส่วนร่วมในกระบวนการพยาบาลตลอดเวลาและมีเวลานอ้ยในการดูแลรักษาการติดต่อทางสงัคมของตวัเอง 
 การเปล่ียนแปลงทางจิตหมายความวา่ในหลายกรณีท่ีมีการสูญเสียของพวกเขามีคู่สนทนาและชีวติและจะตอ้งตอนน้ีจะทาํ 
ใหก้ารตดัสินใจในนามของพวกเขา ในฐานะท่ีเป็น ส่งผลใหพ้วกเขาสามารถตกเป็นเหยือ่ของการทาํงานมากเกินไป 
ความเหงาและความเหน่ือยหน่าย พวกเขาจึงจาํเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนเป็นพิเศษผา่นประสบการณ์ผูช่้วยเหลือ 
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การดําเนินงานแบบประคับประคอง 
 
เราคิดเก่ียวกบัการผา่ตดัมะเร็งแลว้เรามีความหวงัและเช่ือวา่เน้ืองอกจะถูกลบออกและท่ีเราจะมีสุขภาพดีอีกคร้ังหลงัจากนั้น 
 โชคดีท่ีในช่วงแรกของการเจ็บป่วยน้ีเป็นกรณี การตดัสินใจท่ีจะไดรั้บการดาํเนินการเป็น ง่ายหน่ึงท่ีน่ี 
 
ส่ิงท่ีสามารถมองท่ีแตกตา่งกนัมากเม่ือเจ็บป่วยอยูใ่นขั้นสูง แต่ แลว้เป้าหมายจะเป็นคนท่ีแตกต่างกนั การรักษาจะอาจจะ 
ไม่สามารถท่ีจะรักษา อยา่งไรกต็ามการดาํเนินการยงัสามารถบรรเทาอาการ 
ช่วยในการป้องกนัการร้องเรียนและความสะดวกในพวกเขา  
 
น้ีจะตอ้งอธิบายในการสนทนาของแต่ละบุคคลโดยใชจ้าํนวนมากประสบการณ์และความไว ท่ีเป็นไปไดเ้ป็นสมาชิก 
ในครอบครัวหรือเพื่อนควรจะนาํเสนอท่ีดีกวา่การจาํส่ิงท่ีสาํคญัหรือถามคาํถามท่ีผูป่้วยจะจมโดยขอ้เทจ็จริงตวัเลข 
และความรู้สึก 
 มนั เป็นไปไม่ไดท่ี้จะหารือในรายละเอียดของแต่ละตวัเลือกท่ีน่ี แต่  ถา้เน้ืองอกมีขนาดใหญ่ก็อาจจะทาํให ้
ความรู้สึกท่ีจะลดขนาดของมนัแมใ้นท่ีท่ีมนัไม่สามารถลบออกอยา่งสมบูรณ์บางคร้ังน้ีอาจจะทาํหนา้ท่ีในการป้องกนั 
หรือหลีกเล่ียงอาการ ในกรณีท่ีมีการคุกคามของการปิดของลาํไส้การดาํเนินการบายพาสสามารถป้องกนัหรือแกไ้ข 
เร่ืองน้ีแมใ้นท่ีท่ีเน้ืองอกยงัคงไม่เปล่ียนแปลง 
 
ถา้เน้ืองอกแบ่งพื้นผวิของผวิลดการผา่ตดับางคร้ังสามารถป้องกนัการเส่ือมสภาพต่อไปดว้ยกล่ินไม่พึงประสงคอ์ยา่งมาก  
โอกาสอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีมีอยูส่าํหรับการดาํเนินการท่ีมีความหมายแต่เราตอ้งมีความคิดท่ีดีของส่ิงท่ีคา่ใชจ่้ายของดาํเนิน 
การดงักล่าวจะ เป็น! ไม่มีคา่ใชจ่้ายทางการเงิน แต่คุณภาพชีวติและเวลา ผูป่้วยจะอยูใ่นโรงพยาบาลเป็นเวลานาน?  
ผูป่้วยจะตอ้งไปท่ีสถานบาํบดัหรือไม่ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบบ่อยเกิดข้ึน? จะดาํเนินการอาจจะทาํใหเ้สียชีวติก่อนหนา้น้ี 
หรือไม่ มีขอ้ จาํกดั อยา่งกวา้งขวางต่อไปน้ีการดาํเนินการเหล่าน้ีคือคาํถามทั้งหมดท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขก่อน 
 มนัไม่จาํเป็นท่ีจะทาํใหก้ารตดัสินใจดว้ยตวัเอง บางคนไม่ตอ้งการท่ีจะไดรั้บขอ้มูลมาก ในกรณีน้ีผูป่้วยควรจะหาคน 
ท่ีเช่ือถือไดแ้ละสามารถทาํใหก้ารตดัสินใจสาํหรับเขาหรือเธอน้ีอาจจะเป็นท่ีเน้ืองอกหรือศลัยแพทย์
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การฉายรังสีประคับประคอง 
 

ผูป่้วยหลายคนมีความกลวัท่ีไม่จาํเป็นของการรักษาดว้ยรังสีการฉายรังสีประคบัประคองมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวติของผูป่้วยโดยการบรรเทาอาการท่ีเกิดจากเน้ืองอกนอกจากน้ียงัใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหส้ถานการณ์ท่ีเป็น
อนัตรายท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตของเน้ืองอก 

 
ประเภทของการรักษาดว้ยรังสีท่ีไหนและเม่ือมนัถูกนาํมาใชข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดตอ้ง
ระหวา่งแพทยทุ์กคนท่ีเก่ียวขอ้งรังสีรักษาเป็นรูปแบบท่ีสาํคญัมากของการรักษาท่ีมีการแปลรังสีรักษาสามารถช่วยให้
ผูป่้วยส่วนใหญ่อยูใ่นสถานการณ์แบบประคบัประคองท่ีจะจดัการ มีอาการเครียด 

 
ใชอ้ยา่งถูกตอ้งจะมีประสิทธิภาพปลอดภยัและตอ้งขอบคุณเทคโนโลยใีหม่ท่ีมีผลขา้งเคียงนอ้ย ผลขา้งเคียงท่ีลาํบาก
สามารถหลีกเล่ียงไดผ้ลขา้งเคียงไม่ควรยบัย ั้งคุณภาพชีวติของผูป่้วยไม่ก่ีปริมาณรังสีท่ีแขง็แกร่งสามารถช่วยใหผู้ป่้วย
แบประคบัประคอง มากท่ีสุดเท่าท่ีชุดยาวพวกเขายงัวา่งผูป่้วยจากการใชจ่้ายเป็นระยะเวลานานในโรงพยาบาลชนิด
ของรังสีจะถูกกาํหนดวตัถุประสงคห์ลงัจากท่ีไดรั้บการตั้งคา่ในคาํอ่ืน ๆ เป้าหมายกาํหนดเส้นทาง 

 
การฉายรังสีประคบัประคองมีบทบาทสาํคญัในการรักษาอาการปวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัมะเร็งท่ีหายใจลาํบากกลืนลาํบาก
ปวดเส้นประสาทเลือดออกหรือแผล 

 
สาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดสาํหรับการฉายรังสีประคบัประคองมีการรักษามะเร็งแพร่กระจายของกระดูกซ่ึงทาํใหเ้กิดอาการ
ปวดหรือคุกคามท่ีจะทาํลายกระดูกแพร่กระจายของมะเร็งสมองและการแพร่กระจายของมะเร็งเน้ือเยือ่ออ่นท่ี
ก่อใหเ้กิดความเจ็บปวด รังสีรักษาแบบประคบัประคองช่วยบรรเทารวดเร็วใชอ้ยา่งถูกตอ้งกมี็ขา้งเคียงนอ้ย ผลกระทบ
และควรไดรั้บการปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการเฉพาะของผูป่้วย เช่นเดียวกบัการดูแลอ่ืน ๆ ประคบัประคองมาตรการ
แพทยแ์ละผูป่้วยร่วมกนัควรพิจารณาเส้นทางท่ีเป็นท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช้
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บําบัดเป็นหลกั 
 
การรักษาอาการป่วยอยา่งรุนแรงในผูป่้วยสูงอายโุดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งมีการจดัการท่ีดีของประสบการณ์และความ 
ไวท่ีน่ี มีขอ้มูลเลก็ ๆ นอ้ย ๆ บางคร้ังท่ีจะไปและผลประโยชน์สาํหรับผูป่้วยแต่ละรายจะยากท่ีจะประเมินประกอบ 
โรคเช่นหวัใจตบัหรือไม่เพียงพอไตโรคเบาหวานและความอ่อนแอทัว่ไปจาํเป็นตอ้งถูกนาํเขา้บญัชี อายขุั้นสูงเหตุผล 
ท่ีจะไม่ดาํเนินการรักษาดว้ยเคมีบาํบดัไม่! 
โดยทัว่ไปยาเคมีบาํบดัเป็นวธีิการของการจา้งยาท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่อทาํลายเซลลม์ะเร็งเท่าท่ีพวกเขาจะไม่เติบโตหรือ 
ตายโดยมีวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงในการรักษาหรือลดเน้ืองอกในการเปิดใชง้านจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึนผา่นการผา่ตดัหรือการฉายรังสี 
 
ถา้มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะรักษาเป็นความพยายามท่ีอาจจะทาํใหก้ารใชย้าเคมีบาํบดัเพื่อบรรเทาอาการท่ีเกิดจากขนาด 
ของเน้ืองอกธรรมชาติแพทยจ์ะตอ้งดูแลเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีหรือเฉพาะผลกระทบขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุดเกิดข้ึนคล่ืนไส้ 
อยา่งรุนแรงกบัอาเจียน ทอ้งเสียผืน่รุนแรงอ่อนแอการคุมขงัไปท่ีเตียงและอาการอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงระยะ 
เวลาการรักษาและมกัจะบางคร้ังหลงัจากนั้นมนัควรจะสงัเกตวา่เวลาน้ีจะหายไปใหก้บัผูป่้วย 
 
ถา้เพียง แต่ระยะเวลาท่ี จาํกดั ยงัคงเป็นเพราะความจริงท่ีวา่เป็นมะเร็งเพื่อใหโ้ฆษณาวา่มนัอาจจะทาํใหเ้สีย 
ชีวติแพทยบ์าํบดัแบบประคบัประคองจะพยายามท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของชีวติท่ีมีเพียงไม่ก่ีดา้นท่ีเป็นไปไดย้าเคมี 
บาํบดัอาจช่วย เพื่อใหบ้รรลุน้ี 
 
การตดัสินใจท่ีจะรับการรักษาดว้ยเคมีบาํบดัและวิธีการท่ีแขง็แกร่งน้ีควรจะทาํดีท่ีสุดโดยผูป่้วยของตวัเองแต่จะหายไป 
อยา่งรวดเร็วในความซบัซอ้นเป็นผลใหม้นัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะคิดอยา่งชดัเจนวา่เป้าหมายท่ีควรจะเป็นและวธีิการมากผู ้
ป่วย เตรียมท่ีจะลงทุนเองไม่ไดท้างการเงินแต่ในวนัท่ีมีสุขภาพค่อนขา้งชีวิตพลงังาน แต่ยาเคมีบาํบดัทุกขท่ี์อาจจะตอ้งมกั 
จะแนะนาํใหเ้ลือกท่ีผูป่้วยยงัคงสามารถท่ีจะขบัรถหรือเดินสาํหรับการรักษาเขาหรือตวัเอง
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วางแนวทางการรักษา 
 

เร่ืองท่ียากท่ีสุด ในยาจุดมุ่งหมายของการรักษาคือการรักษาหรืออยา่งนอ้ยน่ีคือส่ิงท่ีจะสันนิษฐานทัว่ไป แต่ในกรณี
ของผูป่้วยท่ีป่วยหนกัรักษาเป็นไปไม่ไดแ้ลว้มนัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะพิจารณาเป้าหมายการรักษาและกาํหนด
วตัถุประสงคท่ี์สามารถทาํได ้เราไม่ได ้จาํกดั การรักษา! ตรงขา้มในความเป็นจริงเราพยายามทุกอยา่งท่ีเราสามารถทาํ
ไดเ้พื่อช่วยใหชี้วติจะอาศยัอยูเ่ป็นไปไดถ้า้ยาจะไม่สามารถท่ีจะรักษากย็งัคงเป็นไปไดท่ี้จะบรรเทาส่วนใหญ่ของอาการ
น้ีเสมอหมายถึงคร้ังแรกท่ีกาํหนดเป้าหมายการรักษาเป้าหมายของ "การรักษา" และ "สุขภาพ" จะถูกแทนท่ีดว้ย 
"ปรับปรุง" "คุณภาพชีวติ" และ "คุณภาพชีวิต" 

 
เราสามารถบรรลุน้ีโดยออกจากการรักษาท่ีเป็นภาระมากข้ึนกวา่ผลประโยชน์แลว้เราจะทาํทุกอยา่งท่ีเราสามารถทาํได้
เพื่อปรับปรุงสถานการณ์เป็นไปได ้ มกัจะมีเส้นแบ่งท่ีผูป่้วยและญาติของพวกเขาจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือตาม 
เช่นเดียวกบัในภูเขาคุณกาํลงัทั้งหมดท่ีแนบมากบัเชือกเดียวกนั 

 
แนวทางและนาํไปสู่การคน้หาความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัร่วมกนัเป็นส่ิงสาํคญัเราจาํเป็นตอ้งมีการ
ตอบรับจากคนในครอบครัวเก่ียวกบัปัญหาหรือขอ้สงสยัเปิดเช่นเดียวกบัถา้การรักษาเป็นไปตามความประสงคข์อง
ผูป่้วยทุกรูปแบบของการรักษาเท่านั้นท่ีสามารถดาํเนินการได ้ กบัการอนุมติัด่วนของผูป่้วยหรือผูดู้แลของเขาในทาง
ปฏิบติัน้ีหมายความวา่ถา้เป็นหมอกระทาํท่ีขดัต่อความประสงคข์องผูป่้วยยาฉีดหรือยาใหย้าปฏิชีวนะหายใจหรือเทียม
อาหารน้ีถือเป็นการโจมตีท่ีสามารถไดรั้บการลงโทษ ภายใตก้ฎหมายความผดิทางอาญา 

 
หากแพทยเ์ป็นไปตามความประสงคข์องผูป่้วยในการรักษาอยา่งระมดัระวงัเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดรวมทั้งการ
หายใจลาํบากและความวติกกงัวลน้ีเป็นวธีิการรักษาท่ีถูกตอ้ง บางคร้ังมนัเป็นไปไดว้า่การรักษาเช่นน้ีจะทาํใหผู้ป่้วย
เหน่ือยมากกบัผลท่ีตามมา วา่เขาหรือเธอหลบัเกือบตลอดเวลาน้ียงัมีสิทธิท่ีจะเป็นไปตามความประสงคข์องผูป่้วยส่ิงท่ี
ยาแบบประคบัประคองไม่ตอ้งการท่ีจะทาํคือเซียสท่ีใชง้านตามคาํขอของผูป่้วยหรือญาติอยา่งไรกต็ามเรา มาพร้อมกบั
ทุกคนไปตามเส้นทางมกัจะยากท่ีจะตายและเกินในขั้นตอนท่ีเราบรรเทาร้องเรียนท่ีน้ีมีการร้องขอโดยผูป่้วยทุกท่ีและ
ทุกเวลา
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จดัการกบัความเศร้าโศก 
การวนิิจฉยัของโรคท่ีคุกคามชีวติอยูเ่สมอท่ีน่าตกใจขา่วเศร้าโศกชกันาํสาํหรับผูป่้วยและญาติรูปแบบชีวติของผูป่้วย 
และผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพวกเขาจะถูกโยนลงไปในความระสํ่าระสาย ในระหวา่งช่วงเวลาของการลม้ป่วยและดูแลประ 
คบัประคองของผูป่้วยอยูช่่วงระยะเวลาหน่ึงของความหวงัและความกลวัท่ีประสบความสาํเร็จในการรักษาและความ 
พา่ยแพใ้นการต่อสู้กบัโรค 
 
วธีิการท่ีผูป่้วยและญาติจดัการกบัความทา้ทายเหล่าน้ีจะข้ึนอยูก่บัท่ีแตกต่างกนัในสถานการณ์ท่ีอยูอ่าศยัความสมัพนัธ์ 
ประวติัและบุคลิกภาพแพทยเ์วิง้วา้งประกนัสุขภาพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการดูแลของผูป่้วยยงัแบกรับความรับผดิ 
ชอบท่ีดีสาํหรับประสบการณ์ท่ีสามารถ ทริกเกอร์เศร้าโศก รูปแบบหน่ึงของความเศร้าโศกท่ีมกัจะไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบ 
ในจิตใจของมนัคือความเศร้าโศกรู้สึกโดยญาติดูแลผูป่้วยในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้ จาํกดั และการสูญเสียในทุกพื้นท่ีของชีวติกบั 
 
หน่ึงในภารกิจพิเศษของการดูแลประคบัประคองคือการสอบถามเก่ียวกบัสภาวะอารมณ์ของท่ีป่วยหนกัและญาติของพวก 
เขาและใหก้ารสนบัสนุนพวกเขาในความเศร้าโศกของพวกเขา 
 
ความเศร้าโศกตอ้งใชพ้ื้นท่ีไดรั้บทราบและการแสดงออก (นํ้าตาภาวะวิตกกงัวลความโกรธความรู้สึกของความผดิ)  
ทุกอยา่งท่ีไดรั้บอนุญาตทุกคนรํ่าไหใ้นทางของตวัเองรับมือกบัความเศร้าโศกหมายถึงการรับมือกบัมนัมนัหมายถึงการฟังการ
สนบัสนุนคาํถามระวงัหาก  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรู้สึกวา่พวกเขากาํลงัถูกดาํเนินการอยา่งจริงจงัวา่พวกเขาไดรั้บการยอมรับ 
ในฐานะท่ีพวกเขาเป็นพวกเขามีความสามารถท่ีจะปล่อยและแสดงความเศร้าโศกของพวกเขาน้ีตอ้งใชก้ารสนทนาแบบหน่ึง 
ต่อหน่ึงและมีความดนัไม่มีเวลา 
 
ช่วยเหลือสนบัสนุนผา่นการติดต่อของเราดว้ยบริการท่ีบา้นพกัรับรองผูป่้วยนอกหรือผูติ้ดต่อกบัผูใ้หบ้ริการอภิบาลสามารถ 
นาํเสนอในช่วงเวลาใด ๆ กค็วรจะตอ้ง 
 
หลงัจากการตายตามคาํร้องขอของญาติสนทนาสรุปอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงในพื้นท่ีนอกจากน้ียงัมีสาํหรับความเศร้าโศก
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ผู้รับมอบฉันทะด้านการดูแลสุขภาพ 
 
ผูรั้บมอบฉนัทะดูแลสุขภาพแก่ผูมี้อาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนในการตดัสินใจในนามของฉนั น้ีอาจจะระบุในสถานการณ์ต่างๆและงาน
ต่างๆพร็อกซ่ีดูแลสุขภาพอาจจะไดรั้บล่วงหนา้โดยสามารถสญัญาคนผูใ้หญ่ใด ๆ แก่บุคคลอ่ืนการดูแลสุขภาพ พร็อกซ่ีอาจจะ
เป็นเพียงใชส้าํหรับเวลาท่ีคนไม่สามารถพูดใหเ้ขาหรือตวัเอง นอกจากน้ียงัอาจจะไดรั้บเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่อาํนาจทัว่ไปของ
ทนายความซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที 

 
ขอบเขตของพร็อกซ่ีสามารถใชรู้ปแบบท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจอาจทาํหนา้ท่ีโดยไม่มีขอ้ จาํกดั ท่ีพร็อกซ่ีกาํหนดน้ี ในเร่ือง
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพดว้ยพร็อกซ่ีตอ้งระบุส่ิงท่ีผูมี้อาํนาจอาจจะทาํ น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหลีกเล่ียงความจาํเป็นในการตาม
กฎหมาย ผูป้กครองไดรั้บการแต่งตั้งโดยศาล 

 
ขอ้ความต่อไปน้ีเหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการน้ี: 
"ผูมี้อาํนาจอาจโดยเฉพาะในการใหสิ้ทธ์ิในมาตรการทั้งหมดสาํหรับการตรวจสอบสภาพของสุขภาพและการรักษาหรือการ
แทรกแซงทางการแพทยล์ะเวน้จากการอนุญาตหรือสัง่เพิกถอนการอนุญาตรวมทั้งท่ีน้ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัอนัตรายต่อชีวติหรือ

ฉนัจะตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งรุนแรงหรือ ความเสียหายต่อสุขภาพในระยะยาว (§ 1904 พารา 1, 2 BGB - เยอรมนัประมวล
กฎหมายแพ่ง) " 

 
มอบฉนัทะดูแลสุขภาพไม่จาํเป็นตอ้งมีการบนัทึกรับรองเอกสารหรือพยานหลกัฐานหรือพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ สาํหรับปัญหา
สุขภาพนอกจากน้ียงัไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการต่ออายปุระจาํหรือลงนาม แต่มนัควรจะเซ็นสัญญาใหม่ทุกสองสามปีท่ีผา่นมามีวนั
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขอ้พิพาท เก่ียวกบัวา่ความตั้งใจท่ียงัคงมีอยู ่
 
รัฐจะตอ้งเฉพาะท่ีจะแต่งตั้งผูป้กครองตามกฎหมายท่ีไม่มีการดูแลท่ีมีอยูห่รือไม่เพียงพอ 

 

ขอ้บญัญติัการดูแล 

ในการสั่งการดูแลผูใ้หญ่สามารถตั้งช่ือคนท่ีดงัต่อไปน้ีการตรวจสอบโดยศาลผูป้กครองสามารถรับการแต่งตั้งเป็นผูดู้แลน้ีควร
พิสูจน์ความจาํเป็น ทั้งพร็อกซ่ีและผูดู้แลตอ้งปฏิบติัตามความประสงคข์องผูป่้วยมนัเป็นส่ิงท่ีดีถา้ผูป่้วยระบุของเขา ในการ
ดาํรงชีวติ 
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ความประสงค์ก่อนตาย 

 
ในฐานะของ 01/09/2009 ผูใ้หญ่ท่ีมีอาํนาจอาจระบุความประสงคข์องเขาล่วงหนา้ในการเขียน สเปคน้ีนาํไปใชโ้ดย
ไม่คาํนึงถึงความเจ็บป่วยของผูป่้วยทุกเร่ืองท่ีผูป่้วยไม่สามารถใหค้วามของเขาหรือเธอจะ 
 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่การร้องขอของผูป่้วยจะสามารถตรวจสอบไดม้ากข้ึนและเขา้ใจมนัเป็นความคิดท่ีดีท่ีจะสงัเกตเห็น 
"รูปแบบการเขียน" ท่ีจาํเป็นสาํหรับความรู้สึกนึกคิดท่ีอยูอ่าศยั (เช่นขอ้ความท่ีเขียนพิมพท่ี์เขียนดว้ยลายมือ)
นอกเหนือจากรูปแบบการเขียนกฎหมายเลง็เห็นถึงความตอ้งการต่อไป มนัเป็น ความคิดท่ีดีท่ีจะปรึกษาคนท่ีมี
ความรู้ท่ีดีในพื้นท่ีน้ีเพื่อขอคาํแนะนาํเช่นเดียวกบัการยนืยนัวา่ผูป่้วยจะถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีมีความสามารถใน
ช่วงเวลาของการลงนาม 
 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นอยู ่"เป็นอิสระจากชนิดและระยะของการเจ็บป่วย" และเหมาะสาํหรับทุกสถานการณ์ท่ีผูป่้วย
จะไม่สามารถท่ีจะแสดงออกเก่ียวกบัการดูแลตวัเองของพวกเขา ในคาํอ่ืน ๆ มีความตอ้งการไม่มีการเจ็บป่วยกลบั
ไม่ไดห้รือการสูญเสียสติท่ีย ัง่ยนื 
 
ในหลายชนิดพินยักรรมชีวติสถานการณ์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของพวกเขาจะระบุ: 1) ท่ีกาํลงัจะมาตาย 2) ขั้น
ตอนทา้ยของการป่วยไขแ้มใ้นท่ีท่ีเวลาของการตายยงัไม่เป็นท่ีคาดการณ์ 3) รุนแรงสมองเสียหายถาวร 4) ไม่
สามารถท่ีจะ การบริโภคปริมาณท่ีเพียงพอของอาหารและของเหลวธรรมชาติ 5) ความสามารถการตดัสินใจเช่น
หลงัจากท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
 
การอยูอ่าศยัจะอาจจะมีเง่ือนไขของตวัเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจ็บป่วยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ของผูป่้วย ยกตวัอยา่งเช่นใน
กรณีของโรคมะเร็งหรือโรคอ่ืน ๆ กเ็ป็นไปไดท่ี้จะระบุวา่วธีิการรักษายาวคือการไดรั้บ ในกรณีส่วนใหญ่งบทัว่ไป
เก่ียวกบัชีวติ-มาตรการท่ีสามารถพบได ้น้ีนาํไปสู่สูตรท่ีไม่ไดร้ะบุวา่สามารถนาํมาใชเ้ป็นคาํแนะนาํจากแพทยน้ี์
ไม่ไดช่้วยใหพ้วกเขาไดอ้ยา่งแม่นยาํในการระบุความปรารถนาท่ีเป็นไปไดข้องผูป่้วย ในการดาํรงชีวติมกัจะอา้งถึง
การบาํบดัอาการปวดและการรักษาความเจ็บปวดรวดร้าว  อาการน่ีมนัเป็นไดป้ไท่ีจะระบุเองวา่ยา มากควรจะ
บริหารในกรณีฉุกเฉินน้ีอาจมีตั้งแต่สติเตม็ปลดเปล้ือง แต่ยงัคงความเจ็บปวดท่ีเห็นไดช้ดัท่ีจะเสร็จสมบูรณ์เป็น
อิสระจากความเจ็บปวดรวมทั้งท่ีมีการสูญเสียสติผา่นท่ีเรียกวา่ "แบบประคบัประคอง ใจเยน็ " 
 
นอกจากน้ีตามแบบฉบบัของพินยักรรมชีวิตคือวา่งบจะทาํเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนมเทียมและการบริโภค
ของเหลวกูชี้พช่วยหายใจและ ของยาปฏิชีวนะในกรณีบ่อยนอ้ยมีคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะ 
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ความเจบ็ปวดจากการบอกลา 
 

โทรศพัท ์ทนัทีท่ีนาฬิกา มนัคือ 145 น เปิดไฟ หลงัจากแหวนท่ีสองผมรับและระบุช่ือของฉนัสัปเหร่อ"Storch schnei-
der" ต่ืนเช่นถา้ฉนัไดรั้บการรอคอยน้ี โทร "น่ีคือนางเอม็สามีของฉนัไดเ้สียชีวิตท่ีบา้น หมอบอกวา่ผมควรจะเรียก
สัปเหร่อ" ปากกาและกระดาษอยูใ่นดา้นหนา้ของฉนั ฉนัจะตอ้งถามคาํถามน้ีการติดต่อคร้ังแรกอยูเ่สมอมากท่ีสุด 
ขั้นตอนท่ีสาํคญัสาํหรับผมในการสร้างความไวว้างใจ 

 
"มีสองตวัเลือกนางเอม็เราสามารถมาทนัทีในชัว่โมงถดัไปและนาํสามีของคุณท่ีน่ี หรือคุณสามารถให้สามีของคุณมีและ
เราจะรวบรวมเขาในตอนเชา้" นาง คือความไม่แน่นอน"คือ ไปไดห้รือไม่ท่ีฉนัสามารถใหเ้ขากบัฉนัจนถึงวนัพรุ่งน้ี? "" 
แน่นอน "ผมตอบและถามสั้น ๆ เก่ียวกบัสถานการณ์ในบา้น" กรุณาเพียงแค่ปิดเคร่ืองทาํความร้อนและครอบคลุมสามี
ของคุณกบัผา้ห่มบาง ๆ และหากคุณ มีความรู้สึกในไม่ก่ีชัว่โมงถดัไปท่ีคุณตอ้งการใหเ้รามาใหเ้ราโทร "เราจะปล่อยให้
มนัเป็นแบบนั้น 

 
นางเอม็ช่วยใหส้ามีของเธอท่ีบา้นจนเชา้วนัถดัไปและฉนัมีนดักบัเธอต่อมาในตอนเชา้จะจดัให้ทุกอยา่งอ่ืนเก่ียวกบังาน

ศพและความเป็นไปไดข้องการวางการแจง้ใหท้ราบในไซตุงท่ีเป็นกาํหนดเส้นตายสาํหรับวนัถดัไป 12.00น. 
 

เม่ือผมมาถึงท่ีบา้นของเธอเธอกอดฉนัและขอบคุณฉนั มนัเป็นส่ิงท่ีดีเพื่อท่ีเธอจะไดไ้ม่ตอ้งใหข้ึ้นสามีของเธอทนัทีท่ีเธอ
สัมผสัเขาทุกคนจึงมกัรู้สึกวา่ชา้ความอบอุ่นท่ีเหลือร่างกายของเขา เธอไม่เคยรู้จกักนั วา่เร่ืองน้ีเป็นไปได ้

 
สาํหรับสัปเหร่อมีเง่ือนไขท่ีดีกวา่นอ้ยสาํหรับการอภิปรายดงักล่าว เรานัง่ตรงขา้มกบัอีกคนหน่ึงหารือเก่ียวกบัขั้นตอน
การฝังศพวาดข้ึนแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ดว้ยกนัและบตัรราํลึกช้ีแจงบาํเหน็จบาํนาญและประกนัเร่ืองและอ่ืน ๆ อีก
มากมายนอกจากน้ี 

 
และยงัมีห้องพกัสาํหรับความรู้สึก เธอบอกฉนัเก่ียวกบัการเจ็บป่วยในระยะสั้นและหวงัวา่เธอยงัคงมีเพียงไม่ก่ีชัว่โมง
ก่อนท่ีเขาจะเสียชีวิต นอกจากน้ีเธอยงับอกฉนัเก่ียวกบัความเจ็บปวดของเธอซ่ึงอะไหล่ส่วนหน่ึงของร่างกายหรือจิต
วิญญาณของเธอไม่มี ซ่ึงเจ็บมากเลย มากเพื่อใหเ้ธอรู้สึกเหมือนเปลือกท่ีวา่งเปล่า และไม่สามารถอยา่งใดท่ีจะเห็นวา่
สถานการณ์น้ีจะเคยเปล่ียนแปลง 
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และในชัว่โมงเหล่าน้ีและวนัมนัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะทาํใหก้ารตดัสินใจช้ีแจงส่ิงท่ีแจง้ญาติและอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่น่าเช่ือ
วา่คนท่ีสามารถทาํเช่นน้ีในสถานการณ์ดงักล่าว 
คนมกัจะลืมเร่ืองน้ี และน่ียงัเป็นวิธีท่ีผมดูงานของฉนัเป็นสัปเหร่อใหค้าํปรึกษาและมกัจะมองหาเพื่อแจง้ความประสงค์
ของญาติแมท่ี้เหล่าน้ีบางคร้ังไม่แสดงทนัที 

 
แน่นอนนอกจากน้ียงัมีวิธีการอ่ืน ๆ ในการแสดงความเจ็บปวดและความเศร้าโศกแห่งความตาย บางคร้ังก็เป็นความโกรธ 
"ทาํไมคนน้ีท้ิงฉนัคนเดียวทาํไมเขาจะทาํอยา่งนั้นกบัผมหรือเปล่า" บางคร้ังการกระทาํสัปเหร่อวาลว์ปล่อย สาํหรับทุกส่ิง
ท่ีเป็นถอนยกเลิกไดส้าํหรับความโกรธและทาํอะไรไม่ถูก ชนิดท่ีแตกต่างของความเจ็บปวดและวิธีการท่ีแตกต่างกนัใน
การจดัการกบัมนั สถานการณ์เช่นน้ีเป็นเร่ืองยากเสมอ บางคร้ังก็ยงัเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะสนทนาต่อเน่ืองอีกคร้ัง ทุกคน มี
วิธีการของตวัเองเสียใจ 

 
แมว้า่เราจะมีความคุน้เคยกบัขั้นตอนของความเศร้าโศกก็จะแตกต่างกนัท่ีพบบ่อย มีแม่เสียใจสาํหรับลูกชายคนเดียวของ
เธอเจ็บปวดท่ีนํ้ าตาท่ีหวัใจของเธอและเม่ือเธอยนืก่อนท่ีโลงศพท่ีเปิดกวา้งของลูกชายของเธอคือสัมผสัเขาถือเขา ในออ้ม
แขนของเธอเขายกขึ้นเลก็นอ้ยก็เป็นท่ีเช่ือแทบจะไม่วา่คนคนน้ีเป็นตายจริงๆ 

 
มีลูกสาวสามคนท่ีตอ้งการแต่งตวัแม่ของพวกเขาเองท่ีลา้งของเธอและทรงผมของเธอมีการเพิ่มแกม้เลก็นอ้ยเพื่อใหแ้กม้
เป็นสาเหตุแม่มกัจะชอบวา่ใหห้้องพกัสาํหรับความเจ็บปวดของพวกเขาดว้ยการกระทาํน้ีและรู้สึกใกลชิ้ดเป็นพิเศษ และ
ความรักในกระบวนการ 

 
มีพ่อแม่ผูป้กครองท่ีกาํลงัมองไปขา้งหนา้เพื่อทารกของพวกเขามากและไม่เคยมีความตอ้งการท่ีจะใหม้นัข้ึน ท่ีมาจากทุก
วนัจนกวา่งานศพเพื่อท่ีจะเห็นลูกของพวกเขาใหม้นัส่ิงของเล่นถือไวใ้นออ้มแขนของพวกเขาและจึงเขา้ใจของพวกเขา 
ความเจ็บปวด 

 
มีลูกหลานท่ีวาดภาพคุณปู่ตายของพวกเขาซ่ึงผมวางในโลงศพท่ีมีบางคร้ังก็เป็นเกาลดัหินหรือเปลือกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ี
ดีจากวนัหยดุใชเ้วลาร่วมกนั 

 
ความเศร้าโศก - ความเจ็บปวดท่ีเจ็บมากเลยและทุกคนท่ีมีประสบการณ์ก็ทราบถึงความรู้สึกท่ีวา่มนับ่งบอกถึงอยา่งไรก็
ตามในประสบการณ์ของผมเม่ือคุณไดป้ระสบการณ์ความเจ็บปวดน้ีคุณรู้จกัมนัและรู้ว่าอาการปวดน้ีซ่ึงจบัคุณและ  ออก
จากหอ้งเพื่อส่ิงอ่ืนไม่มีจะผา่น ไม่วนัน้ีหรือวนัพรุ่งน้ี มนัเป็นไปตามเส้นทางของตวัเอง และเส้นทางท่ีเป็นหน่ึงใน
ความหวงัความอดทนและความเช่ือมัน่
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อภบิาล 
อภิบาลมีคา่สูงมากจากมุมมองท่ีนบัถือศาสนาคริสตแ์ละสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นในพิธีศีลมหาสนิท, เจิมคนป่วยสารภาพท่ี
อธิษฐานร่วมกนักม้หนา้กม้ตาและอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ีท่ีมีประเพณีคาทอลิกท่ีแขง็แกร่งมนัจะสนันิษฐานวา่การดูแลน้ีท่ีใหบ้ริการและบวชมีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุนของผูป่้วย อยา่งน่าท่ึงน้ีไม่ไดเ้ป็นกรณี เน่ืองจากถูกใส่ผดิท่ีความกลวั S, ถนนของความช่วยเหลือน้ีมกัจะไม่ได้
ติดตาม 
 
เม่ือมนัมาถึง anointment ของผูป่้วย, คนคิดวา่ใกลต้าย บางทีน่ีอาจเป็นเพราะในอดีตท่ีผา่นมาน้ีไดรั้บการบรรจุดว้ยพิธีกรรม
สุดทา้ยสาํหรับการตาย มนัควรจะเป็นแหล่งท่ีมาของความแขง็แรงและการช่วยผูป่้วยเป็น รวมทั้งเช่ือท่ีกาํลงัจะตาย 
 
ดงันั้นจึงเป็นเสมอท่ีจะถามวา่ผูป่้วยท่ีตอ้งการการสนบัสนุนอภิบาล น้ียงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเช่ือมโยงภายนอกคริสตจกัรท่ีอาจจะ
ไม่เห็นไดช้ดัดงันั้น ในช่วงของการเจ็บป่วยความคิดหลายคนกาํลงัยมืนํ้ าหนกัใหม่และใหม่บ่อย ๆ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีไม่
คาดคิด  ญาติไม่ควรอายห่างจากการถามเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
 
อภิบาลรวมทั้งส่ิงท่ีถูกนาํเสนอใหก้บัคริสตชนโดยพระสงฆพ์ระสมาชิกของคาํสัง่ทางศาสนาหรือฆราวาสควรยงัมี
ความสาํคญัทัว่ไปนอกเหนือไปจากมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศ้รัทธาจาํนวนมากยงัสามารถใหอ้ภิบาลโดยไม่
ตั้งใจจะเดง้  อภิบาลแลว้อาจจะมีตวัละครท่ีซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ไม่เพียง แต่ในความรู้สึกของคริสเตียน) สาํหรับคนท่ีไม่ได้
เป็นศาสนาหรือไม่ไดมี้ความร่วมมือทางศาสนา มนัอาจจะดีท่ีจะหารือเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งกบัคนอ่ืน ๆ คนแปลกหนา้ท่ี
สามารถเช่ือถือได ้ช่วย ในกระบวนการท่ีจะเป็นอิสระของตวัเองเป็นภาระหนกัหรือใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหายาก 
 
นอกจากน้ีเรายงัมกัจะพบวา่ความขดัแยง้ในครอบครัวท่ียากอยูท่ี่เช่ือมโยงไปยงัญาติสนิทไดรั้บการฉีกขาดเป็นเวลาหลายปี
และนัน่ก็คือไม่มีการติดต่อเพิ่มเติมหรือความสมัพนัธ์ของความประสงคร้์าย 
 
ท่ีน่ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีไม่ใช่ศาสนาสามารถไดรั้บการช่วยเหลือโดยนาํเสนอการไกล่เกล่ียกบัออกเป็นส่วนร่วม ผมมี
ประสบการณ์มกัจะยา้ยกระทบเตียงตายท่ีมีผลกระทบในระยะยาวสาํหรับสมาชิกในครอบครัวท่ีรอดตายทั้งหมด อาศยัอยูก่บั
ปัญหาไดรั้บการแกไ้ขทาํใหต้ายยาก อาการทางกายภาพ มีประสบการณ์เป็นตาํแหน่งท่ีสาํคญัซ่ึงไม่สามารถไดรั้บการรักษา
ดว้ยวธีิการทางการแพทยเ์วน้แต่ผูป่้วยมีดอทคอมผอ่นคลายดว้ยยา หากแกปั้ญหาพบวา่ถา้ติดต่อใหม่เกิดข้ึนหลงัจากท่ีแยก
นานมากแลว้ความทุกขท์รมานทางกายภาพหายไปอยา่งกระทนัหนั เหล่าน้ี กาํลงัจะยา้ยช่วงเวลาท่ีแสดงใหเ้ห็นเพียงวา่ยาเลก็ 
ๆ นอ้ย ๆ มกัจะตอ้งและวธีิการท่ีสาํคญัเวลาไวจินตนาการและประสบการณ์ในการจดัการกบัขั้นตอนท่ียากในชีวติ 
 
 
  

62 



 
 
 
 
 
ถา้พระจะขอมนัเป็นความคิดท่ีดีท่ีจะทาํเช่นน้ีในช่วงเวลาท่ีดีและไม่เพียง แต่ในการเผชิญกบัความตายท่ีกาํลงัจะมา แลว้มีเวลามากข้ึนและ
ปัญหาสามารถมากข้ึนอยา่งใจเยน็ 
 
แต่มนัจะไม่สายเกินไป แต่น้ีอาจจะยากถา้แต่งตั้งคือการกระทาํในนาทีสุดทา้ย บวชยงัมีอยูใ่น ชัว่ร้ายหรือมีหนา้ท่ีท่ีพวกเขาไม่สามารถละเลย 
แลว้ถึงแมจ้ะมีวธีิการของ หาหน่ึงท่ีเหมาะสม 
 
ดูแลประคบัประคองอาร์เอสมีรายช่ือของตวัเองและสามารถช่วยในการหาผูดู้แลพระขวา 
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การสนับสนุนทางด้านจติใจในขั้นตอนสุดท้ายของชีวติ 
 
ขั้นตอนสุดทา้ยของชีวิตมกัจะเป็นเร่ืองยากสาํหรับทั้งผูป่้วยและญาติ สาํหรับผูป่้วยท่ีมีความจาํเป็นในการจดัการกบั
อาการบัน่ทอนช้ีแจงคาํถามเก่ียวกบัความหมายของชีวิตและการจดัการกบัทาํอะไรไม่ถกูท่ีเพ่ิมข้ึนขอ้ จาํกดั ทาง
กายภาพและความกลวั อีกจุดท่ีสาํคญัคือ วา่ผูป่้วยท่ีทราบวา่การดูแลของพวกเขาคือการคิดตน้ทุนอ่ืน ๆ การจดัการท่ีดี
ของเวลาและความพยายาม น้ียงัสามารถรับรู้เป็นภาระครอบครัวเป็นอยา่งถาวรในระหวา่งการเดินทางและใชเ้วลาใน
การโหลดหนกั น้ีบางคร้ังอาจทาํใหอ่้อนเพลีย ในทั้งสองกรณี การสนบัสนุนระดบัมืออาชีพของนกัจิตวิทยาจะมี
ประโยชน์มากเป้าหมายอยูเ่สมอท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตในเดือนสุดทา้ยของสปัดาห์และวนัท่ีผูป่้วยเคยกล่าวไวว้า่น้ี  
"นายฟคุณรู้วา่ผมไม่ไดต้อ้งการท่ีจะเป็น ตายก่อนท่ีฉนัจะตาย "แมว้า่จาํนวนมากของการมุ่งเนน้เป็นพวกท่ีกาํลงัจะตาย
ในระหวา่งขั้นตอนน้ีมนัเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะลืมวา่ผูป่้วยยงัมีชีวิตอยูแ่ละมีเป้าหมายท่ีจะไดส้มัผสักบัชีวิตเช่นเดียวกบัทาง
ดา้นขวาไปไดท่ี้จะส้ินสุด 
 
การปรับปรุงการรักษาอาการเครียด 
ในช่วงของการเจบ็ป่วยอาการเครียดหลายคนอาจเกิดข้ึนเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนัมาก -  จากความตึงเครียดท่ีจะเกิดการ
ระคายเคืองและน่ากลวัมากอาการเหล่าน้ีจะมาพร้อมกบับ่อยคร้ังโดยไม่สบายใจ, ความคิดเชิงลบความเศร้าสลดอบัอาย
หรือความวิตกกงัวลงานของการสนบัสนุนทางดา้นจิตใจท่ีน่ีคือการ ช่วยใหผู้ป่้วยพบความสงบสุขอีกคร้ัง ป่ันป่วน
รุนแรงมกัจะทาํใหอ้าการแยล่งและทางกายภาพมนัจึงมีค่ามากวา่น้ีสามารถกระจาย ถา้ญาติเป็นห่วงมากเกินไปหรือยงั
ความกลวั น้ีสามารถทาํใหม้นัยากท่ีจะช่วยใหผู้ป่้วย น่ีคือจุดท่ีสนบัสนุนมืออาชีพจะมีค่ามากในการบรรเทาภาระใหก้บั
ทุกคน 
 
จดัการกบัความเจบ็ปวด 
หน่ึงในอาการหลกัในขั้นตอนสุดทา้ยของชีวิตคือความเจบ็ปวด นอกเหนือจากการรักษาดว้ยยากย็งัเป็นไปไดท่ี้จะใช้
ความเจบ็ปวดลดเทคโนโลยเีช่นสมาธิความสนใจหรือการสะกดจิตกบัเหล่าน้ียงันาํเสนอโดยนกัจิตวิทยา เทคนิคเหล่าน้ี 
มีประสิทธิภาพมากสาํหรับเวลาท่ีแน่นอนและยงัสามารถท่ีมีประสิทธิภาพในการบรรลุเสรีภาพชัว่คราวจากอาการปวด
เม่ือรวมกบัยา หลายคนสามารถเรียนรู้และใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีสาํหรับตวัเอง ท่ีมีอาการปวดมากเกินไปป่ันป่วนและความ
ร้อนรนเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีสามารถนาํไปสู่อาการปวดเพ่ิมข้ึน  มีวตัถุประสงคท่ี์จะพบกบัความสงบอีกคร้ัง
และระยะทางท่ีตวัเองจาความคิดเชิงลบ
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                                                                                                                                         การสนทนาภายในครอบครัว 
 
ในช่วงของการเจ็บป่วยความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่มีความตึงเครียด
สมาชิกในครอบครัวประเภทถอนรากถอนโคนสมมติบทบาทใหม่ - เช่นจากภรรยาดูแลมันอาจจะดทีี่จะได้รับการ
เตือนว่าความอ่อนโยนและความรักในปัจจุบัน  ดทีํางานครอบครัวเป็นส่ิงที่ดทีี่สุดสําหรับผู้ป่วยและญาติ สําหรับ
เร่ืองนี้ก็ยงัเป็นส่ิงสําคัญที่สมาชิกในครอบครัวให้การดูแลที่มีการป้องกันการบรรทุกหนักเกินไปอย่างต่อเน่ือง 
แบ่งปันภาระงานได้ดีและยืน่มือออกสําหรับการสนับสนุนถ้าคุณต้องการที่จะใช้ขึน้ยาก ภาระในการดูแลคุณจะ
สามารถที่จะทําได้ดกีว่าน้ีถ้าคุณมีความสดช่ืนและอยู่ในสภาพที่ม่ันคง 
 
ครอบครัวเป็นในลักษณะของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีไม่กี่คนที่มีความสามารถในการจัดการอย่างถูกต้อง 
สถานการณ์ที่ยากลําบากในครอบครัวบางคร้ังส่งผลให้มีฉากท่ีไม่ได้ตั้งใจและไม่พอใจ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เถียงและพูดคุยเกี่ยวกับการรับมรดกในการปรากฏตัวของผู้ป่วย มัน ยงัไม่เหมาะสมท่ีจะบ่นว่าผู้ป่วยเป็นภาระ 
(แม้ว่าคุณจะคดิว่าเขาไม่สามารถได้ยนิ) นี้อาจเสียงตรรกะ แต่เช่น "ความผดิพลาด" เกิดขึน้บ่อยคร้ังมากกว่าหน่ึง
อาจคดิ เกือบผู้ป่วยทุกคนจะทราบว่าเขาทําให้เกิดความพยายามและ ว่าคนอื่น ๆ มีความกังวลเกี่ยวกับมรดกรูปแบบ
เช่นเหล่าน้ีอาจได้รับการเลีย้งดูโดยผู้ป่วยเอง แต่มิฉะน้ันพวกเขาเพิม่อารมณ์ยกเลิกก็ดคีวามไม่ไว้วางใจและความ
เหงาให้กับทุกอาการอื่น ๆ 
 
ที่น่ีด้วยมืออาชีพ, การสนับสนุนทางจิตวิทยาที่สามารถช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลําบากที่ดขึีน้และ
สร้างใหม่การส่ือสารในครอบครัวกระจัดกระจาย นอกจากน้ียงัสามารถที่ดมีากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตกับผู้ป่วย 
สําหรับคนส่วนใหญ่มันเป็นเร่ืองยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเช่น รูปแบบของห้องพกัในช่วงระยะเวลาของการตาย
, ความตาย, ศพพธีิกร ฯลฯ ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความคดิเกี่ยวกับมัน แต่ไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองนี้
ทําเช่นนี้ (ฉันไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับคนอ่ืน ๆ ") - แต่ไม่ สายเกินไป 
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ทีมสนับสนุนของโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาลสนับสนุนทีม (แบบประคับประคองบริการ) สิ่งอํานวยความสะดวกให้คําแนะนําผู้ป่วยและ

ช่วยในการรักษาอาการที่ทาํให้ร่างกายอ่อนแอเช่นความเจ็บปวด, การหายใจลาํบากคล่ืนไส้และปัญหา
การดูแลที่ซับซ้อน (บาดแผลยาก ฯลฯ ) 
 
ผู้ป่วยได้รับการดูแลจะเข้าเยี่ยมชมอย่างสมํ่าเสมอและขัน้ตอนต่อไปหารือกับทีมงานให้การรักษาและ
การดูแล ต่อไปนีก้ารให้คําปรึกษาเบือ้งต้นให้คําปรึกษาตดิตามนอกจากนีย้ังอาจจะมีการจัด 
 
ผู้ป่วยได้รับการดูแลควรจะเข้าชมโดยตรงก่อนและหลังวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันจันทร์และวันศุกร์) ผู้เข้า
ชมเหล่านีท้าํหน้าที่อภปิรายของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กาํลังจะมาและที่ผ่านมา การบริการของกลุ่มมือ
อาชีพแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายหลักในความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา และทีมงาน
รักษาพวกเขา 
 
การจัดการกรณี 
หลักสูตรของการรักษาของผู้ป่วยควรได้รับการความต้องการใช้และได้รับการสนับสนุนสหวิทยาการให้
ความสาํคัญเม่ือการประสานงานของข้อเสนอต่างๆที่อยู่ในสถานประกอบการเช่นเดียวกับการเช่ือมโยง
ของจีพเีอสให้บริการดูแลและการดูแลแบบประคับประคองจุดของคําแนะนําเป็นรายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของผู้ป่วยและญาตเิพื่อขอความช่วยเหลือ 
 
ในแต่ละกรณีการสนับสนุนอาจจะให้กับองค์กรของการดูแลบ้าน (รวมถึงการเข้าร่วมกับทีมแบบ
ประคับประคองมือถือ) บ่งชีข้องการถ่ายโอนผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือบ้านพัก
รับรองหรือกลับบ้านและสาํหรับเป็นไปได้ทัง้หมดแพทย์ (ผู้ดูแลหรือแพทย์ )พระความช่วยเหลือทางจิต
สังคมที่เกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาในบัน้ปลายของชีวติ 

 
บริการดังกล่าวสามารถจะจัดตัง้ขึน้สาํหรับโรงพยาบาลและสร้างความ
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ผู้ป่วยแบบประคบัประคองและบ้านพกัรับรอง 

 
คนส่วนใหญ่ท่ีมีเครือเผลอในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละจุดของการเปล่ียนแปลงเป็นธรรมชาติทั้งพนกังานท่ีควร
จะเป็นพิเศษ 
ท่ีมีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการประคบัประคองทั้งสองคนท่ีอยูใ่นท่ีมีอุปกรณ์ควรจะอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีมกั 
จะมีเบ้ืองหลงัท่ีน่าสนใจอ่ืนๆอีกมากมายกวา้งขวางและคุน้เคยกวา่ในวอร์ดผูป่้วยหนกัหรือในบา้นดูแล 

 
อยา่งไรกต็ามในหอผูป่้วยแบบประคบัประคองยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงนอกจากน้ียงัใชใ้นความพยายามท่ีจะ
ช่วยใหผู้ป่้วย 
ท่ีจะกลบับา้นโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดแ้ละยงัคงอาศยัอยูท่ี่นัน่. ผูป่้วยไม่ควรท่ีจะเขา้รับการรักษาแบบ
ประคบัประคอง 
วอร์ดเพื่อความสะดวกสบายน้ีมกัจะกรณีท่ียงัคงเพราะตวัเลือกอ่ืนๆจะไม่ใหเ้พียงพอไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือยงั
ไม่ไดรั้บการ 
แนะนาํ 

 
หอผูป่้วยแบบประคบัประคองอยูเ่สมอในโรงพยาบาลมีการเรียกใชโ้ดยแพทยไ์ดรั้บการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ
ในการแพทยแ์บบประคบัประคองและผูท่ี้มีอยา่งกวา้งขวางในทางปฏิบติัท่ีมีประสบการณ์ในดา้นน้ี 

 
บา้นพกัเป็นสถานท่ีดูแลวา่มีอะไรจะทาํอยา่งไรกบัโรงพบายาลท่ีไม่สามารถท่ีจะรับมือท่ีบา้นเน่ืองจากปัญหา
การดูแลเร่ืองยากท่ีอาจจะเขา้รับการรักษาท่ีบา้นพกัรับรองท่ี. คนท่ีมีไม่มีใครท่ีจะดูแลพวกเขาหรือมีทาง
สังคมสภาพแวดลอ้มท่ียากเกิน 
ไปท่ีจะมาถึงท่ีบา้นพกัรับรองเป็นท่ีพกัไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโรงพยาบาลและประชาชนอาศยัอยูท่ี่นัน่
จนกวา่พวกเขาจะตายเขา้พกัจะไดเ้ขา้รับการรักษาเพียงสาํหรับการดูแลและการสนบัสนุนไม่เป็นผูป่้วยจาก
ทางการแพทยมุ์มมองทางการแพทยท่ี์ยงัคงมีความรับผิดชอบกบัตวัเลือกทั้งหมดของเขาสาํหรับการรักษากบั
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีมีปัญหาปัญหาทางการแพทยอ์ยา่งรุนแรงตอ้งรักษาเกิดข้ึนท่ีบา้นพกัรับรองท่ี
เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลอาจพิสูจน์ท่ีพึงประสงคแ์ละตดัสินใจอยา่งมีสติกอ็าจจะทาํไม่ไดใ้นการรักษา
เพื่อใหก้ารเจบ็ป่วยท่ีจะใชห้ลกัสูตรของบรรเทาอาการ 
และเท่านั้น "ใหผู้เ้ขา้พกัดว้ยการสนบัสนุนอยา่งเขม้ขน้ 
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การสนับสนุนทางจิตสังคม 
การโจมตีของรักษาไม่หายเจบ็ป่วยท่ีคุกคามชีวิตก่อใหเ้กิดวิกฤตสาํหรับการตายของพวกเขาและ ตายและความ
ตายไม่สามารถถือไดว้า่เป็นวิกฤตธรรมดา แต่มนัเป็นช่วงเวลาท่ียากท่ีสุดในชีวิตของคน 

 
อารมณ์เช่นความกลวัความโกรธ ต้ืนตนัเป็นส่วนหน่ึงของน้ีผูดู้แลส่งเสริมใหมี้การตายและญาติของพวกเขา
เพื่อใหร้ะบายความรู้สึกเหล่าน้ีสนบัสนุนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในอารมณ์น้ี ความรู้สึกเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการ
จดัการกบั ความเศร้าโศกและมีโอกาสท่ีจะจดัการกบัอดีตท่ีผา่นมาและไดรั้บการแกไ้ขเป็นหรือกลบัไปคืนดีกบั
เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีแยกกนัอยูเ่ป็นเพียงท่ีสาํคญัเป็นการเตรียมการสาํหรับงานศพหรือการจดัเรียงของ
ปัญหา  
 
สมคัรใจการอภิปรายเก่ียวกบัความประพฤติพนกังานชีวิตและความตายและส่งเสริมและการส่ือสารในหมู่ผู ้หลาย
กบัญาติของผูเ้สียชีวิตท่ีเรารู้วา่พวกเขาเสียใจหากไม่ไดมี้การใชเ้วลาท่ีเหลือพนกังาน บา้นพกัรับรองเป็นส่ือกลาง
ในการสนบัสนุนและความช่วยเหลือ เพื่อช้ีแจงเพื่อใหแ้น่ใจวา่เวลาท่ีเหลือสามารถนาํมาใชอ้ยา่งเขม้งวด 

 
ขณะท่ีผูค้นมากข้ึนและมีอยูค่นเดียวในสังคมของเราสนบัสนุนน้ีมีผูช่้วยเหลือผูป่้วยนอกท่ีเป็นประโยชน์มาก
สาํหรับผูป่้วยอยา่งรุนแรง 

 
การสนบัสนุนหรือการประกอบกิจธุระช่วยใหมี้ทางโทรศพัทห์รือ สามารถต่อมาพร้อมกบับุคคลท่ีจะพบแพทย์
หรือตรวจผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลท่ีมีรูปแบบการปฏิบติัของความช่วยเหลือ 

 
หากสมาชิกในครอบครัวเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีคุกคามชีวิตและไดรั้บการดูแลท่ีบา้น, การดูแลน้ีทาํใหมี้ภาระหนกั
อยา่งมากสาํหรับญาติท่ีมีประสิทธิภอาจพบบรรเทาจากน้ีถา้จงัหวะพนกังานท่ีบา้นพกัรับรองใชเ้วลามากกวา่ งาน
เช่นนัง่อยูบ่นเตียงคนป่วยในขณะท่ีจริงสามารถทาํบางส่ิงบางอยา่งสาํหรับการหยดุพกั มีการสนบัสนุนท่ีดีสาํหรับ
ครอบครัว 
 
มุ่งเนน้การใหค้าํปรึกษาดา้นหน่ึงคือการใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบกบัภาพรวมของทั้งหมดของตวัเลือกเพ่ือขอความ
ช่วยเหลืออยูเ่ช่นโต๊ะทาํงานใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือตนเองกลุ่มตวัเลือกการดูแลบาํบดัอาการปวดหอผูป่้วยแบบ
ประคบัประคองผูป่้วยใน พระ เสียใจญาติท่ีบา้นพกัรับรองบริการผูป่้วยนอกท่ีมีหน่ึงในหน่ึงการอภิปรายกลุ่มการ
ใหค้าํปรึกษาความเศร้าโศกและความเศร้าโศกรายเดือนนอกจากน้ียงัมีการติดต่อสามารถใหก้บันกับาํบดัต่างๆ 
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ท่ีจะช่วยให้พนกังานสมคัรใจเตรียมความพร้อมสาํหรับเร่ืองยากในการทาํงานท่ีครอบคลุมน้ีการเตรียมการท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับทั้งท่ีบา้นและผูป่้วยใน ความสัมพนัธ์ ท่ีสาํคญัท่ีน่ีเป็นปีของการ
ดาํเนินงานร่วมกบักลุ่มมืออาชีพทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลของการตายผูป่้วยจาํนวนมากท่ีมีความสามารถ 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอาสาสมคัรหรือเตม็เวลาผูดู้แล 
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บริการบา้นพกัรับรองโดยสมคัรใจ 
 

ในทศวรรษท่ีผา่นมาเราไดมี้การติดต่อมากข้ึนนอ้ยลงดว้ยการตายตายและเสียใจในชีวิตประจาํวนัของเรา ปัญหาเหล่าน้ี
ไดถู้กลบออกจากชีวติของเราและความรับผิดชอบมอบให้แก่คนอ่ืน ๆ   การเคล่ือนไหวท่ีบา้นพกัรับรองมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะไปห้ามรอบตายตายและเสียใจ เพ่ือบรรเทาความกลวัและให้กาํลงัใจคนท่ีจะเลือกตายสง่างามในสภาพแวดลอ้มใน
ประเทศท่ีลอ้มรอบดว้ยคนท่ีมีความสาํคญัในชีวิตของบุคคลนั้น 

 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีบริการบา้นพกัรับรองความสมคัรใจในการดูแลผูป่้วยนอกกบับริการดูแลอภิบาลและ
สนบัสนุนทางการแพทยข์อง GP และ / หรือผูเ้ช่ียวชาญประคบัประคอง บริการใหก้ารสนบัสนุนของฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 
พนกังานท่ีบา้นพกัรับรองความสมคัรใจไดรั้บการสนบัสนุนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการบริการท่ีบ้านพกัรับรองนุ่มและความสมคัรใจ 

การสนบัสนนุทางจิตสงัคม / ความช่วยเหลือเก่ียวกบัเร่ืองสว่นตวัคําแนะนําในการ

ประคบัประคองและข้อมลู 

การให้คําปรึกษาและการสนบัสนนุของญาติ 

สนบัสนนุเสียใจ 
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เด็กและที่กาํลงัจะตาย 
เรามุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องลูกหลานของเรารวมถึง - และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ - จากสถานการณ์ท่ีเครียดอยา่งไรก็ตามเด็กเห็น
ชีวิตแตกต่างกนัมากกบัผูใ้หญ่ผูป้กครองมกัจะพยายามท่ีจะให้เดก็อยูห่่างจากผูป่้วยวกิฤตในตอนทา้ยของชีวิตของพวก
เขาสาํหรับความกลวัวา่พวกเขาอาจ  ไดรั้บอนัตราย ตรงขา้มเป็นกรณี เด็กโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเห็นคนป่วยมาก
แตกต่างกนัและ "มากกวา่ปกติ" กวา่เรา เราแจง้ใหท้ราบน้ีบางคร้ังเม่ือเดก็ถามยอมจาํนนส่งคาํถามยงัห่วงใย ตวัอยา่งเช่น
ผมมกัจะไดย้นิ "ยายเม่ือมี คุณกาํลงัจะตาย? " 

 
เด็กเลก็มากโดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความกลวัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไม่มี สถานการณ์ท่ีมีวยัรุ่นอาจเป็นเร่ืองยากมากข้ึน แต่ท่ีน่ี
เกินไปมีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม แต่วิธีสิทธิบตัรไม่มีท่ีสามารถมีผลบงัคบัใช ้

 
คนท่ีคุณรักท่ีจะดาํเนินการเปล่ียนแปลงทางกายภาพการเจริญเติบโตท่ีอ่อนแออาจจะกล่ินไม่ราบร่ืนสามารถเป็นตวัแทน
ของสถานการณ์น่าอบัอายสาํหรับผูใ้หญ่เรา เดก็ท่ีไดรั้บอนุญาตการติดต่อกบัผูป่้วยท่ีมีความกงัวลเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  ดู
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัมกัจะเป็นมากข้ึน "ปกติ"  มนัเป็นประสบการณ์ท่ีสาํคญัมากสาํหรับเด็กท่ีจะไม่ไดรั้บการ
ยกเวน้ แต่จะไดส้ัมผสัวา่แมใ้หญ่คนท่ีแขง็แกร่งกลายเป็นเก่าป่วยและตอ้งการความช่วยเหลือ เด็กสามารถให้การ
สนบัสนุนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การดูแลและรักและยงัก่อให้เกิดพลงัท่ีไม่คาดคิด 

 
มนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีครอบครัวจะไม่ฉีกขาดออกจากกนัในขั้นตอนน้ีของชีวิตซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับทุกคนและวา่พวก
เขาสามารถปลอบใจอีกคนหน่ึง เด็กสามารถเป็นแหล่งอนัยิง่ใหญ่ของความแขง็แรงและพลงังานสาํหรับผูใ้หญ่ท่ีน่ี น่ีคือ
ส่ิงท่ีมกัจะเป็น ท่ีระบุไวโ้ดยดูแลประคบัประคองอาร์เอส 

                     

ธรรมชาตินอกจากน้ียงัมีสถานการณ์ท่ีทุกคนไม่ไดมี้ความประสงคท่ี์จะนาํเสนอหรือควรจะเป็น เหล่าน้ีอาจเป็น
มาตรการทางการแพทยห์รือเร่ืองท่ีใกลชิ้ดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีทุกคนไม่ควรจะนาํเสนอ น้ีใชส้าํหรับเด็กในลกัษณะ
เดียวกบัผูใ้หญ่ 

                     

แต่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนถา้เรารู้ตวัเก็บไวเ้ด็กออกไปจากท่ีป่วยหนกัหรือไม่การกระทาํของจินตนาการและสถานการณ์เลวร้าย
ยิง่ไกลและเป็นอนัตรายมากข้ึนในระยะยาวกวา่การจดัการกบัความเป็นจริงท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยพ่อแม่และผูใ้หญ่
คนอ่ืน ๆ  นอกจากน้ียงัใชส้าํหรับการตาย ตวัเองและกล่าวคาํอาํลากบัผูต้ายซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีสาํคญัและน่าจดจาํ
สาํหรับทุกคน 
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"ลาก่อนดูแลเห็นคุณในภายหลงั!" หน่ึงในเด็กท่ีโรงเรียนประถมของฉนัเคยกล่าวไวว้า่หลงัจากการตายของป้าท่ีดีดีรัก 
และขอ้ความก็ตั้งใจดี 
ดว้ยวิธีน้ีเราสามารถใชต้วัเองวิธีธรรมชาติของเราท่ีจะรับมือกบัความตายและตายท่ีจะช่วยให้ผูท่ี้จะท้ิงในหลกัสูตร
ต่อไปของชีวิตของพวกเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



737373 
 
 

การดูแลแบบประคบัประคองสําหรับเดก็ 
 

เดก็คาํน้ีหมายถึงเดก็วยัรุ่นและผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาว เดก็ท่ีมีความเจบ็ป่วยชีวิตสั้นลงตอ้งใชแ้นวคิดการดูแลปรับแต่งเป็นพิเศษ
เพ่ือความตอ้งการของพวกเขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนจาํนวนมาก 

 
ควบคู่ไปกบัเดก็ป่วยให้ความสาํคญักบัทั้งครอบครัว โรคอาจนานหลายปี เป็นผลใหค้รอบครัวเหล่าน้ีตอ้งทาํงานท่ีบา้นพกั
รับรองของเดก็และดูแลประคบัประคองเร่ิมมีการวินิจฉยัโรค พวกเขาจาํเป็นตอ้งปรับทิศทางของตวัเองท่ีมีต่อส่ิงท่ีตวัเลือกมี
ให ้เดก็ครอบครัวและสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นหน่ึงเม่ือเทียบกบัการรักษาของผูใ้หญ่เป็นช่วงท่ีกวา้งมากของ
การเจบ็ป่วยและการรักษาดว้ยแนวความคิดท่ีแตกต่างจากทารกผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาว 

 
ในผูป่้วยเดก็ท่ีบา้นพกัรับรองการทาํงาน 
ในผูป่้วยในเดก็สถานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยเดก็และทุกคนในครอบครัวไดรั้บการยอมรับและไดรั้บการดูแลโดยทีมงาน
หลายระดบัมืออาชีพจากของการวินิจฉยัการเขา้พกัท่ีจะมีภาระปิดครอบครัวจะถูก จาํกดั ในเวลาและอาจจะดาํเนินการอยา่ง
สมํ่าเสมอ (ส่วนใหญ่ เป็นประจาํทุกปี) ในระยะสุดทา้ยของชีวิตเดก็และครอบครัวอาจไดรั้บการยอมรับโดยไม่มีขอ้ จาํกดั 

 
การทาํงานท่ีบา้นพกัรับรองเดก็ผูป่้วยนอกของ 
ในกรณีของเดก็ผูป่้วยนอกเดก็ทาํงานท่ีบา้นพกัรับรองและทุกคนในครอบครัวไดรั้บการสนบัสนุนจากช่วงเวลาของการ
วินิจฉยัผา่นชีวิตและความตายและหลงัจากการตายของเดก็ 

 
ในทางตรงกนัขา้มกบัการทาํงานท่ีบา้นพกัรับรองทัว่ไปท่ีน่ีดว้ยครอบครัวท่ีมี รังเพลิงโดยอาสาสมคัรในระยะเวลานานของ
เวลา ในกรณีส่วนใหญ่คนงานสองคนเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือครอบครัวประมาณสามถึงหา้ชัว่โมงต่อสปัดาห์จุดมุ่งหมาย
ของการสนบัสนุนน้ีคือ เพ่ือส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองโหมดการทาํงานเช่ือมโยงกนัของเดก็ผูป่้วยนอกบริการบา้นพกั
รับรองช่วยใหค้รอบครัวท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบับริการอ่ืน ๆ 
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ผู้ป่วยนอกดูแลประคบัประคองเดก็ 
นอกเหนือไปจากการดูแลเดก็ผา่นทางกมุารแพทยผ์ูป่้วยนอกพยาบาลเดก็ศูนยส์งัคมเดก็และคนอ่ืน ๆ ท่ีมีเดก็พิเศษดูแล
ประคบัประคองบริการไดเ้กิดในช่วงปีท่ีผา่นมาโดยปกติท่ีมีตน้กาํเนิดกบัศูนยม์ะเร็งท่ีเรียกวา่ทีมแกไ้ด ้รับการจดัตั้งข้ึนดว้ยการ
สนบัสนุนของสมาคมผูป้กครองเหล่าน้ีจะทุ่มเท - ร่วมกบัพนัธมิตรผูป่้วยนอก - เพ่ือการดูแลเดก็และครอบครัวของพวกเขาใน
สภาพแวดลอ้มในประเทศท่ีคุน้เคยจุดมุ่งหมายคือการหลีกเล่ียงเวลาท่ีถูกใชใ้นโรงพยาบาลซ่ึงเป็นท่ีไม่ชอบโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
โดยเดก็ 

 
งานสาํคญัของเร่ืองน้ี "การทาํงานแก"้ ประกอบดว้ยการระบุทรัพยากรท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการของการดูแลการวางแผนและความ
ตระหนกัทางกมุารแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและผูดู้แลเดก็ท่ีมีความสาํคญัร่วมกนัในครอบครัวเป็นทั้งเพ่ือนเพ่ือนบา้นและผูป่้วยนอก
พนัธมิตร ทั้งหมด เหล่าน้ีสามารถและควรไดรั้บการแนะนาํใหรู้้จกักบัสถานการณ์น้ีโดยเฉพาะมีความจาํเป็นสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ
ผูป่้วยนอกดูแลประคบัประคองสาํหรับเดก็สามารถลงทะเบียนโดยครอบครัวของตวัเอง แต่ยงัโดยแพทยห์รือผูดู้แลอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการรักษาผูป่้วย การใหบ้ริการเหล่าน้ี จะกล่าวถึงแลว้กบักมุารแพทยท่ี์รับผดิชอบในการรักษา 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่เดก็ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีมีขนาดเลก็หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเหมือนกนัมากกค็ลา้ย ๆ เก่ียวกบัการดูแลดว้ยการ
ประคบัประคอง แต่ระดบัสูงของความเช่ียวชาญท่ีจาํเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีดีของประสบการณ์ในการจดัการกบัเดก็ท่ีป่วยหนกั
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ของพวกเขา ครอบครัว เหล่าน้ีอยูภ่ายใตค้วามเครียดมากเกินกวา่กรณีท่ีมีผูป่้วยผูใ้หญ่และภาระท่ีมกัจะ
เป็นในสถานท่ีสาํหรับระยะยาวของเวลากบัทุกความหวงัร่วมและความกลวั  

 
สาํหรับเดก็ท่ีป่วยหนกัยงัคงไม่สมบูรณ์อยา่งไรกต็ามคาํแนะนาํและความช่วยเหลือท่ีสามารถพบได ้-  ถา้มนัเป็นท่ีตอ้งการทีมท่ี
มุ่งมัน่สาํหรับผูใ้หญ่และสาํหรับเดก็ท่ีจะร่วมในการดาํเนินงานมากกวา่ท่ีเคยใกลชิ้ดกบัผลท่ีใหค้วามช่วยเหลือในทอ้งถ่ิน
นอกจากน้ียงัสามารถเพ่ิมมากข้ึนเป็น พบความร่วมมือเป็นประโยชนต่์อทุกคน 

 
มนัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะแบกน้ีในใจแมท่ี้พอ่แม่ไม่เคยใหค้วามหวงัของการรักษาและไม่ควรใหค้วามหวงัวา่ นอกจากน้ียงัควรคิด
เก่ียวกบัการถามเก่ียวกบัตวัเลือกสาํหรับการดูแลประคบัประคองในเวลาท่ีเหมาะสมแลว้เพราะเวลาท่ียากลาํบากของการรักษา
เครียด สามารถทาํไดง่้ายข้ึน
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หลงัจากน้ัน? 
 
"ดูแลประคบัประคองเรามีให้เสมอว่า!" 
เป็นเวลานานความคิดทางการแพทยคื์อการท่ีแพทยค์วรจะถอนตวัออกจากผูป่้วยและญาติเม่ือพวกเขาเช่ือว่าการ
รักษาเป็นไปไม่ไดต้ายท่ีอาจจะใกลเ้คียง น้ีมีการเปล่ียนแปลงในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 1806 Hufeland ตีพิมพ ์
"ความสัมพนัธ์ของ หมอ: "" แมจ้ะอยูใ่นความตายแพทยไ์ม่ควรปล่อยใหผู้ป่้วยท่ีมีมากเกินไปเขาสามารถทาํส่ิง
ท่ีดีและแมว้่าเขาจะไม่สามารถช่วยเขาอยา่งนอ้ยทาํให้การส่งผา่นของเขาไดง่้ายข้ึน "น่ีคือขอ้อา้งสาํหรับ
มนุษยชาติเกิน กาํไรท่ีอยู่อตัโนมติัหน่ึงอาจจะบอกว่าวนัน้ี 
 
เป็นผลให้คนรุ่นต่อไปของแพทยเ์ร่ิมท่ีจะอยูก่บัผูป่้วยของพวกเขาจนกวา่พวกเขาจะเสียชีวิตดว้ยแพทยย์งัมา
พร้อมกบัครอบครัวของพวกเขาในความเศร้าโศกของการกระทาํเหล่าน้ีของแพทยเ์ป็นภาพท่ีดีท่ีสุดในปี 1950 
ภาพยนตร์เร่ืองน้ี"Sauerbruch - Das Leben สงครามหม่ี" 
 
แน่นอนว่าส่ิงท่ีน่าสมเพชจะใชท่ี้น่ีเพื่อแสดงถึงทศันคติห่างไกลจากการดูแลการจดัการของกระบวนการ
ทีมงานท่ีมุ่งเนน้การควบคุมอาการทรานส์มืออาชีพท่ีเช่ียวชาญ แต่น้ีดูแลประคบัประคองในความรู้สึกในเชิง
บวกนอกจากน้ียงัอยูใ่นระดบัสูงและเป็นท่ียอมรับสุดซ้ึง โดยคนในเวลาของพวกเขาจากความทุกขท์รมาน 
 
ในปี 1960 แพทยเ์หล่าน้ีในท่ีสุดก็เร่ิมท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนท่ีคุม้ค่าจาก เฉพาะของการเคล่ือนไหวท่ีบา้นพกั
รับรอง 
 
ในวารสารนิกายเยซูอิต "Stimmen " ศ6/2009 ลูกเทนนิสHüdepohlเขียนในบทความเก่ียวกบั "ภยัคุกคามท่ีจะ
ตาย" เก่ียวกบั "การดูแลบาํบดัสูงสุดของอุตสาหกรรมการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงซ่ึง degrades ร่างกายของ
คนท่ีกาํลงัจะตาย สถานะของเคร่ืองปฏิกรณ์เพียงของส่ิงประดิษฐ์ทางเทคนิค "ดีเยี่ยมดูแลประคบัประคองไม่ได้
หมายความวา่การติดตั้งอุปกรณ์ของโรงพยาบาลและการเรียนการสอนแบบประคบัประคองหรือเขม้ขน้หอ
ผูป่้วยดูแลในห้องนอนภายในประเทศ 
 
ตวัเลือกของการควบคุมอาการเทคนิคท่ีโดดเด่นจะยงัคงอยูใ่นพื้นหลงัเพียงนาํเสนอความปลอดภยัสุทธิ 
 
ทุกคนโชคดีพอท่ีจะทาํงานในดีทาํงานดูแลประคบัประคองทีมใดจะไดรู้้ว่าพวกเขามีสิทธิพิเศษในการทาํงาน
ในอาจจะเป็นมนุษยม์ากท่ีสุดของเขตทั้งหมดในปัจจุบนั "อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ" 
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มนุษยส่์วนใหญ่ของทุกสาขาในสมยัใหม่ "อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ" ฝันของผมคือว่าเร็ว ๆ น้ีจะมี
ทีมงานหลายแบบประคบัประคองการทาํงานร่วมกนัเพื่อให้มัน่ใจว่าการเรียกร้องให้ความช่วยเหลือในการ
ตอบสนองความตอ้งการไม่ไดรั้บ 
การเปิดลง 

 
ThomasSitte 

 
 

ลงิก์ที่น่าสนใจ 
 

พ้ืนฐานของเรา:www.irunforlife.de 

www.PalliativStiftung.de 

 

แหล่งข่าวสาร: 

www.palliativ.net 

www.palliativ-portal.de 

www.dgpalliativmedizin.de 

www.hospize.net 

www.dhpv.de 

 
การสนบัสนุนท่ีสาํคญั: 

www.wunschambulance.de 

www.flyinghope.de 

 

คีย ์:เวบ็ไซตภ์าษาองักฤษ 

www.palliativedrugs.com 

www.dignityold.com 

www.compassioninhealthcare.org 



 
 
 

การรักษาประทัง 

โดยThomasSitte 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ไม่เคยสงสัยวา่คนกลุ่มเลก็ ๆ  มุ่งมัน่รอบคอบประชาชนสามารถเปล่ียนโลก แทจ้ริงมนัเป็นส่ิงเดียวท่ีเคยมี (เอม็ม้ี) 
 
ดอย PalliativStiftung ก่อตั้งวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2010 โดยแปดปฏิบติังานของการทาํงานท่ีบา้นพกัรับรองและดูแลประคบัประคองเป็น
อิสระ 
ของโครงสร้าง น้ีจะทาํใหม้นัค่อนขา้ง "หนุ่ม"  
มูลนิธิ แต่อยา่งหน่ึงท่ีมีมาตรฐานมีความทะเยอทะยานและเป้าหมายจากจุดเร่ิมตน้มาก แปดก่อตั้งมาจากดา้นของการดูแล, อภิบาล, ยา
,กายภาพ 
บาํบดัและการจดัการธุรกิจ ประกาศเป้าหมายของพวกเขาคือการทาํงานเพ่ือประโยชน์ของทั้งเดก็และผูใ้หญ่ท่ีมีฝนตกความตระหนกัของ
ประ 
ชาชนในการท่ีบา้นพกัรับรองและดูแลประคบัประคองปัญหา ดงักล่าวขา้งตน้ อา้งโดยมาร์กาเร็ม้ีด (1901-1978) ซ่ึงเป็นวิชาชาติพนัธ์ุ
วิทยา 
อเมริกนัและนกัปรัชญา 
 
 
การตั้งค่าสาํเนียงใหม่ 
ผูก่้อตั้ง PalliativStiftung ทาํงานบรรลุดูแลท่ีดีกวา่สาํหรับผูป่้วยอยา่งรุนแรงและการตายของคนทุกกลุ่มอาย ุในฐานะท่ีเป็นผูก่้อตั้งมีความ
คุน้ 
เคยกบัการทาํงานท่ีบา้นพกัรับรองและดูแลประคบัประคองจากมุมมองท่ีแตกต่างกนัก็ยงัเป็นเป้าหมายของพวกเขาท่ีจะรวมประสบการณ์
ท่ี 
หลากหลายในรูปแบบ ทั้งหมด: "ทุกคนควรจะหาการสนบัสนุนท่ีพวกเขาตอ้งการในบา้นพกัรับรองและดูแลประคบัประคองและ
สามารถ 
ท่ีจะพดูวา่: 
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"ขอบคุณพระเจา้ท่ีฉนัมกัจะสามารถพ่ึงพาการทาํงานท่ีบา้นพกัรับรองและดูแลประคบัประคองกล่าววา่" บาทหลวงแมทเธียชมิดเหรัญญิกของ Pallia-
tivStiftungสมาชิกของคณะกรรมการมูลนิธิจะวาดยงัมาจากหลากหลายอาชีพและตาํแหน่งมีผลวา่ปฏิกิริยาแบบไดนามิกท่ีเยีย่มยอดถูกเปิดใชง้าน  ตามท่ีผู ้
ก่อตั้งประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวและมุมมองท่ีเหมาะสาํหรับการส่งเสริมการพฒันาของการดูแลแบบประคบัประคองและบา้นพกัรับรองทัว่
ประเทศเยอรมนี 

 
Tomas Sitte หน่ึงในผูก่้อตั้งและประธานของมูลนิธิกล่าวเสริมวา่ "Publicising ตวัเลือกการดูแลท่ีแตกต่างกนัเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับเราเราดาํเนินการใน
รูปแบบของ Edutainment สาํหรับหวัขอ้ท่ีร้ายแรง  " วสัดุขอ้มูลท่ีฆราวาสและผูเ้ช่ียวชาญในการท่ีแตกต่างหลากหลาย รูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต, CD, 
การอ่าน, กิจกรรมกีฬา (www.irunforlife.de)การแข่งขนัภาพและปฏิทินในเร่ืองของการดูแลและใหค้วามช่วยเหลือในตอนทา้ยของชีวิต 

 
แพลตฟอร์มสาํหรับบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ 
"ดอย PalliativStiftung เห็นตวัเองเป็นแพลตฟอร์มสาํหรับฆราวาสมุ่งมัน่ผูเ้ช่ียวชาญอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีเตม็เวลาและมีเป้าหมายท่ีจะมีส่วนร่วมใน
ทุกประเดน็ของบา้นพกัรับรองและดูแลประคบัประคอง" เพ่ิมสังคมวิทยาระดบับณัฑิตศึกษาและรองประธาน Elke Hohmannมูลนิธิมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยให ้
ความคิดริเร่ิมในระดบัภูมิภาคท่ีจะเติบโตอยา่งสมบูรณ์และไดรั้บความมัน่คงเช่ือถือไดผ้า่นการมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

 
"คาํถามทางกฎหมายท่ีสาํคญัจุดส้ินสุดของชีวิตรอบมกัจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขหรือทาํเช่นนั้นในลกัษณะท่ีขดัแยง้" เนน้สมาชิกมูลนิธิดรiur UTRCartes-
Schütz "เรามีส่วนร่วมในการตดัสินใจแลว้ท่ีจะเป็นผูบุ้กเบิกท่ีน่ี แต่ในดา้นน้ีมี คงมีจาํนวนมากของการทาํงานขา้งหนา้ของเรา! "การ PalliativStiftung ได้
จดัใหมี้แรงกระตุน้ท่ีสาํคญัในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับทบญัญติัของยาเสพติดใหก้บัผูป่้วยแบบประคบัประคองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่นเดียวกบัปัญหาการฆ่าตวัตายดว้ยจึงช่วยปรับปรุงสถานการณ์ 

 
การสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
"เรายงัคงห่างไกลจากการมีแพทยแ์บบองคร์วมท่ีจาํเป็นและเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งแน่นอนท่ีมีระดบัของเราของความเจริญรุ่งเรืองท่ีน่ีในเยอรมนี" ตั้ง
ขอ้สังเกตโทมสั Sitte ประธานและแพทยป์ระคบัประคองจากฟลุดา ดงันั้นสมาชิกมูลนิธิมุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การพฒันา
ของการดูแลแบบประคบัประคองและบา้นพกัรับรอง ดอย PalliativStiftung มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ครือข่ายและการรักษาความปลอดภยัสาํหรับคนท่ี
ทาํงานทั้งสมคัรใจและเป็นมืออาชีพในดา้นน้ีจึงมัน่ใจไดว้า่ตรงความช่วยเหลือในระยะยาวสามารถใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
 
 
  

79



 

 
 
 
"มูลนิธิส่งเสริมการปฏิบติัร่วมงาน" 
"การบริการท่ีมีใหอ้ยูใ่นความดูแลของผูป่้วยท่ีป่วยหนกัของทุกเพศทุกวยัสมควรไดรั้บความเคารพท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด!" เนบาทหลวงชมิด มูลนิธิมีการใชง้าน
ทั้งในระดบัภูมิภาคและทัว่ประเทศ โครงการท่ีมีอยูแ่ละความคิดใหม่ท่ีจะรวมกนักบัคนอ่ืน เป็นหน่ึง กิจกรรมแรกของพวกเขาเป็นผูก่้อตั้งการสนบัสนุน
การประชุมคร้ังแรกเยอรมนัการคา้สาํหรับผูป่้วยนอกดูแลประคบัประคองซ่ึงเกิดข้ึนกบัความสาํเร็จท่ียิง่ใหญ่ในกรุงเบอร์ลินเม่ือวนัท่ี 28 เดือนมิถุนายน 
2010 และงานเล้ียงตอ้นรับสาํหรับกลุ่มเลก็ ๆ  ของดูแลประคบัประคอง RS ในเบอร์ลินกบัหน่ึง ของผูเ้ขา้พกั Daniela Schadt ซ่ึงเป็นพนัธมิตรของ
ประธานาธิบดีเยอรมนัผูก่้อตั้งไดว้างเนน้เฉพาะในความจริงท่ีวา่พวกเขามีความเป็นอิสระและไม่ผกูพนักบัผลประโยชน์ทางการคา้หรือสมาคมใด ๆ  ใน
เร่ืองน้ีพวกเขาร่วมกนัเป้าหมายร่วมกนัท่ีสาํคญั:  พวกเขาตอ้งการท่ีจะรวม ประสบการณ์หลายอาชีพของพวกเขาในรูปแบบองคก์รเดียวจึงมาใกลชิ้ดกบั
อุดมคติของพวกเขา 
 
การเช่ือมโยงโครงการท่ีมีอยู่ 

ในการน้ีกิจกรรมดูดอย PalliativStiftung เป็นอาหารเสริมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีจะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืน ๆ และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะใชง้านในระดบั
ภูมิภาคและทัว่ประเทศ 
 

มูลนิธิตั้งอยู่ในฟุลดาซ่ึงมีการเช่ือมต่อท่ีดีกบัเครือข่ายรถไฟอย่างรวดเร็ว อาคารเป็นเพียงหน่ึงนาทีห่างจากสถานีรถไฟ ซ่ึงหมายความว่าสมาชิกมูลนิธิมีโอกาส
ท่ีจะดาํเนินการฝึกอบรมในศูนยส์ัมมนา "วสัดุขอ้มูลของเรามี รับการกระจายไปทัว่ประเทศเยอรมนีเพ่ือตอบสนองท่ีดีและยงัไดรั้บการสั่งซ้ือจากประเทศเพ่ือน
บา้น "Sitte ช้ีให้เห็น" ดอย PalliativStiftung ตอ้งทางการเงินคุณธรรมและการสนบัสนุนทางการเมืองเพ่ือสร้างตวัเองต่อไปและขยาย! " 
 

ในบันทึกส่วนบุคคล 

PalliativStiftung ยงัตอ้งการท่ีจะอุทธรณ์เพ่ือขอความช่วยเหลือท่ีจุดน้ีเป้าหมายและการทาํงานของมูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งมีหลายมือและหัวเพ่ือท่ีจะนาํ
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและให้การสนบัสนุนความช่วยเหลือท่ีจาํเป็นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเพียงทางการเงิน: TTT - พรสวรรคเ์วลาหรือ สมบติัทุกคนมีบางส่ิง
บางอย่างท่ีพวกเขาสามารถให้ 
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สนบัสนุนเราดว้ยเวลาของคุณในสํานกังานท่ีเหตุการณ์และอ่ืน ๆ อีกมากมายนอกจากน้ี 
คุณมีความสามารถพิเศษหรือไม่? คุณเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นไอทีเป็นนกัส่ือสารท่ีดีท่ีดีในการจดัระเบียบหรือไม่ PalliativStiftung ตอ้งการคุณ! หรือช่วยให้เราดว้ย
การบริจาคหรือการสนบัสนุนทางการเงิน 
 

หนงัสือเล่มน้ียงัไดรั้บการผลิตส่วนใหญ่ผ่านการทาํงานของความสมคัรใจดว้ยการตีพิมพย์งัอุดหนุน ดอย PalliativStiftung จึงขอให้ท่านผูอ่้านท่ีสนใจจะ
กลายเป็นสมาชิกของสมาคมเพ่ือนของเรา 'ค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมคุณสามารถเขา้ร่วมเร่ิมตน้€ 10 ต่อ ปี 
 

สอบถามไดท่ี้สํานกังานในคนผ่านทาง e-mail หรือโทรศพัทห์รือดูท่ี www.palliativstiftung.de เวบ็ไซต์ 
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ท่ีสําคญัคือการท่ีจะไม่ใส่วนัมากข้ึนในชีวิตของคุณ แต่ชีวิตมากข้ึนในสมยัของท่าน! 
 
ให้ชีวิตมากข้ึนวนัและนาํชีวิตมากข้ึนในวนันั้น! 
 
1 ทีเซอร์สําหรับเคล็ดลบัการดูแล 

 
ตอ้งมี 
"ไม่มีอะไรท่ีดีกว่าคือ" 
 
2 ทีเซอร์สําหรับวิธีการประกอบ 

 
ยาตาํราไม่เป็นประโยชน์เสมอทางเลือก 
ไม่เป็นอนัตรายเสมอ มีความพยายามท่ีสรุปไม่โวยวาย 
 
3 ทีเซอร์สําหรับปัญหาทางกฎหมายในบั้นปลายของชีวิต 

 
เป็นท่ีเหมาะสมและ 
ถูกไดรั้บการยอมรับว่าถูกตอ้งเป็นสองส่ิงท่ีแตกต่างกนั 
 
4 ทีเซอร์สําหรับภาวะสมองเส่ือมและความเจ็บปวด 

 
ช่วยให้มีงานแบบวนัต่อวนั! ปวดเป็เสมอในกรณีของภาวะสมองเส่ือม 
 
5 ทีเซอร์สําหรับการดูแลผูป่้วยนอกประคบัประคอง 
 

คู่มือเล่มน้ีไม่เพียงมีประโยชน์สาํหรับผูดู้แล แต่ยงัสาํหรับ GPS 
 
6 ทีเซอร์สําหรับเคล็ดลบัยา 
 

ยาแบบประคบัประคอง 
บทสรุปกระชบัลา้ง 
 

7 ทีเซอร์สําหรับเด็ก Hospice ฟอร่ัม 

 
เด็กตายแทนความทา้ทายพิเศษ แต่ก่ีเด็กเราตอ้งทาํจริงๆ? 
 
8 ทีเซอร์สําหรับ "ตายช่วย" และขอ้กาํหนดเม่ือตาย 
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ปัญหากฎหมายสังคมมกัจะถูกละเลย 
 
 
9 ทีเซอร์สําหรับวนัสุดทา้ย 

 
หนงัสือเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ียากลาํบาก 
เติบโตไปพร้อมกบัมนัแทนการปล่อยให้มนัทาํลายคุณ 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

ปฏิทินแบบประคับประคอง 2017 
 
ในแต่ละปีเราผลิตปฏิทินแบบประคบัประคองมาตรการท่ีดีท่ีสุด, การเคล่ือนไหวมากท่ีสุดและภาพอาจจะสมัผสัอารมณ์ส่งโดยช่างภาพสมคัรเล่นและ
มืออาชีพท่ีมีความกระตือรือร้นสาํหรับการแข่งขนัภาพ PalliativStiftung 
 
ภาพการเคล่ือนยา้ยเป็นผลของการประกวดภาพถ่ายกบัคาํขวญัท่ีวา่ "การจบัมือช่วย" ใกลชิ้ดและการเคล่ือนยา้ยลวดลายจากชีวิตนาํมาทาํงานท่ีบา้นพกั
รับรองและดูแลประคบัประคองในโฟกสัของประชาชนท่ีชดัเจนเป็นทางเลือกในการ "ช่วยตาย" 
 
ปฏิทินท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้ห่างไกลจุดประสงคข์องมนัคือการใหมุ้มมองท่ีแตกต่างกนัของการช้ีแจง PalliativStiftung ขอบคุณท่ีไดรั้บมีคุณภาพสูงและ
ภาพถ่ายส่วนตวัอีกคร้ัง ทั้งหมดของภาพจากการแข่งขนัภาพท่ีสามารถนาํมาใชโ้ดยบุคคลท่ีสนใจในการทาํงานของตวัเอง  แกลเลอร่ีภาพสามารถดูไดท่ี้ 
www.palliativkalender.de และภาพท่ีไดรั้บคาํสัง่ใหเ้สียค่าใชจ่้าย 
 
ภาพท่ีดีจากชีวิตจริงท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนสาํหรับการทาํงานของขอ้มูล 
 
ทุกคนท่ีช่ืนชอบการถ่ายภาพจะไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมในการแข่งขนัถ่ายภาพปกติ ส่งสามารถส่งเขา้มาจาก 1 มกราคม - 31 มีนาคมของทุกปี 
 
อาสาสมคัรในอดีตและปัจจุบนั 
2011 ตาย 
2012 Living ไปท่ีส้ินสุด  ! 
2013 Vitality ช่วย จนจบ 
2014 Stay มนุษยค์วามรักไปยงัจุดส้ินสุด 
2015 มือโฮลด้ิง มือช่วย 
2016 ศกัด์ิศรีในบั้นปลายของชีวิต 
2017 ก่อนท่ีฉนัจะตายฉนัตอ้งการท่ีจะ  
2018 ผูท่ี้หวัเราะล่าสุด  อารมณ์ขนัในตอนทา้ยของชีวิต? 
 
แต่ละปีเงินรางวลั 10,000 €สามารถชนะสาํหรับบา้นพกัรับรอง / ทาํงานแบบประคบัประคอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เม่ือไหร่ท่ีมีความตาย 

 
ใหฉ้นันอนหลบัมนัจึงยอดเยี่ยมภายใตหิ้นสีเขม้ 
ฉนัไดเ้ห็นดาวมาก แต่พวกเขากไ็ม่ระเบิด 

 
ฉนัมีความปรารถนาของหลาย ๆ คนตอนน้ีพวกเขาไดห้ายไปทั้งหมด 
ร่างกายท่ีไม่ดีของฉนัท่ีเยน็สดช่ืนไดพ้บความสงบสุข 

 
ส่ิงท่ีทาํใหฉ้นัป่วยและในความทุกขย์ากของปีสาํหรับปี 
แต่ผมไม่ทราบว่ามนัคืออะไร ตอนน้ีผมหายเป็นปกติ 

 
และตอนน้ีฉนัรู้ทั้งหมดของความเจบ็ปวดของเราไดเ้ช่นตอนจบท่ีเงียบสงบ 
ดอกไมใ้นขณะน้ีเติบโตมากกว่าหวัใจของฉนัและกว่ามือของฉนั 

 
บางทีอาจจะมีคนท่ีร้องไหส้าํหรับฉนั 
และบางทีฉนัรักคนคนนั้น - ฉนัสามารถจาํไม่ได ้

 
ใหฉ้นันอนหลบัมนัเป็นความสวยงามเพ่ือให-้ใตต้น้ไม ้
ฉนัสามารถดูดาวจาํนวนมากดงันั้นในขณะน้ีและพวกเขาอาศยัอยู ่

 
hs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
"คุณภาพและเน้ือหาของโบรชวัร์ไดพ้บกบัคาํตอบท่ีดีดว้ยการสรรเสริญและความสนใจในทุกดา้นแมอ้งคก์รดา้นการดูแล
ผูสู้งอายใุนประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีความสนใจในการจดัจาํหน่ายพวกเขา - น่ีคือตอนน้ีไปไดข้อบคุณแปล" 

 
"ผมไดอ่้านโบรชวัร์และรู้สึกยินดีท่ีมีรูปแบบและเน้ือหา ตวัผมเองทาํงานเป็นผูดู้แลพระท่ีมูลนิธิ Johanniter-Seniorenstift 
ฉนัเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาความเศร้าโศกและดงันั้นจึงมีจาํนวนมากจะทาํอยา่งไรกบัเร่ืองน้ี ฉนัอยากจะ ใหโ้บรชวัร์น้ีใหก้บั
เจา้หนา้ท่ีในการดูแลของเราท่ีพยายามท่ีจะใหพ้วกเขามากท่ีสุด ธรรมชาติพนกังานดูแลหลายคนรู้ว่าส่ิงท่ีพวกเขาสามารถท่ี
ควรและตอ้งทาํในระหว่างขั้นตอนการตายของผูมี้ถ่ิน แต่อ่านมนัในสีดาํและสีขาวในภาษาท่ี ทุกคนสามารถเขา้ใจจริงๆเนน้
ส่ิงท่ีสาํคญั " 

 
"ธรรมชาติฉนัไดว้างสาํเนาใหม่ในนกพิราบอาศยัของพนกังานทุกคนท่ีมีคาํแนะนาํในการอ่านมนัเพื่อท่ีว่า" เหมาะสม "การ
ดูแลใหท่ี้น่ีดว้ย" 

 
"ฉนัพบโบรชวัร์โดยทัว่ไปดีมากกรณีท่ีจุดเร่ิมตน้ใหค้าํแนะนาํง่ายกบัเร่ือง คาํแนะนาํสาํหรับจุดแต่ละคนนอกจากน้ียงัมี
รายละเอียดมากและเขา้ใจง่ายคุณจะเห็นว่าจาํนวนมากของอาชีพผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ช่ียวชาญท่ีประสบความสาํเร็จท่ีไดรั้บ มี
ส่วนร่วมในโบรชวัร์ " 
 
 

ดอยช ์PalliativStiftung 
www.palliativstiftung.de 

การบญัชีสาํหรับเงินบริจาคท่ี Sparkasse ฟุลดา 
IBAN: DE52 5305 0180 0000 0077 11 

BIC: HELADEF1FDS 
 
 
เราอยากจะขอขอบคุณกระทรวงเฮสส์กิจการสังคมและบูรณาการและ บริษทั ประกนัสุขภาพสาํหรับการสนบัสนุนส่ิงพิมพ์

ใหม่ 
 

ราคาขาย 5.00 € (D) 

 


