
1  
  

 

 



2  
  

 
 

 
บรรณาธิการบริหาร 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
ดร.หรรษา เทียนทอง 

 

บรรณาธิการ 
นางสาวโสมวดี    กล่อมสังข ์

 

กองบรรณาธิการ 
นางอารีย์             กุณนะ 
นางประไพพันธ์   วงศ์เครือ  
นางสาวพัชรี         จันทร์อินทร์ 
นางสาวเอื้องทิพย์   ค าปัน 
นางนงลักษณ์        อินตา 
ดร.จิตถนอม         สังขนันท์ 
นายส าราญ      พุ่มวัชระ 
นายวีรพงษ์      ธนวงศ์อุดม 
นางณัชวดี        ไหวศรี 
นางธิดา           เดโชสว่าง 

 

ฝ่ายรูปเล่ม 
นางธิดา    เดโชสว่าง 

 

ฝ่ายธุรการ 
นางสาวณิชนันท์     เมืองค า 

 

ปก 
นางธิดา          เดโชสว่าง 

ภาพปก 
นางธิดา          เดโชสว่าง 

 
 

 

วารสารพยาบาลสวนดอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2 กรกฏาคม -ธันวาคม 2563  
ISSN 0899 – 2993 

 

บรรณาธิการแถลง 

  

 วารสารพยาบาลสวนดอกได้ด าเนินงานมาถึงปีที่ 26 ทางวารสารได้น าเสนอข้อมูลที่
ทางหน้างานใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ซึ่งน ามาซึ่งการ
พัฒนาองค์กร และยังมีการพัฒนา นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ในส่วนการมีจิตรอาสาช่วยเหลือ
สังคมแม้จะไม่อยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ก็มีให้เห็นอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงความมีจิต
สาธารณะ ของบุคลากรภายในฝ่ายการพยาบาลจนเป็นที่ได้รับการชื่นชมของบุคคลภายนอก
องค์กร  

 บรรณาธิการ และคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารพยาบาลสวนดอกจะเป็น
วารสารที่ให้ความรู้กบัผู้ได้อ่านไมม่ากก็น้อย  

 

                                              
 

                                 บรรณาธิการ 

 
 

เจ้าของ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในการด ูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  
 ท่ีปรึกษาโครงการ  
 นางสาว วัฒนาวรรณ บุญกุณะ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์   
 นาง ลัญชณา   จ าปาทอง หัวหน้าผู้ป่วยออรโ์ธปิดิกส์ชาย 2   
  
1. ช่ือผลงาน การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย    
2. ผู้รับผิดชอบ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 2 งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่   
ช่ือผู้น าเสนอผลงาน นางสาวจงกล  ต้อยมาเมือง พยาบาลประจ าการ  สังกัดฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 081-023-9042    
อีเมล : jongkol.toy@gmail.com  
  
3. กระบวนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม  
  3.1. เป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม   
  3.1.1 เพื่อส่งเสริม ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีอิสระในการตัดสิน ใจที่สอดคล้องกับคุณค่า และ ความเชื่อของตน     
  3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลล่วงหน้า ส าหรับวาระสุดท้าย
ของชีวิต    
  3.1.3เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับบการดูแลอย่างครอบคลุมตามแผนการดูแลล่วงหน้า ส าหรับวาระ
สุดท้ายของชีวิต (Advance care planning)        
 3.1.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีการตายดี   
  3.2. ตัวช้ีวัดหลักของความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม   
  3.2.1อัตราของผู้ป่วระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมตามแผนการดูแล ล่วงหน้าส าหรับวาระ
สุดท้ายของชีวิต (Advance care planning)        
  3.2.2 แนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   
  3.3 ข้ันตอนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม    
  3.3.1ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในการดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้าย    
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบระคับประคอง โดยใช้ Suandok 
Palliative Care Model เป็นมาตรฐานหลักของทีมสหสาขาวิชาชีพในการ ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ต้ังแต่
ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการป้องกันและบรรเทา ความทุกข์ทรมานจากอาการรบกวน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดรีวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้ครอบครัวของผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้ในการเผชิญกับภาวะใกล้ตายของ
ผู้ป่วย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการวางแผนดูแล ตนเองร่วมหน้า และการตายดี  
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 ปี พ.ศ.2555 คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล มหาราชนคร
เชียงใหม่ ได้ก าหนดให้มีพยาบาลผู้ให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care ward nurses) ในแต่ละหอ
ผู้ป่วยและห้องตรวจผู้ป่วยนอก/หน่วยตรวจฉุกเฉินพยาบาลประสานงานการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative 
care facilitators) ของงานการพยาบาลที่ตนเองสังกัด ซึ่งในกระบวนการท างานน้ันคณะกรรมการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองได้ก าหนดแผนการด าเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ ของฝ่ายการพยาบาลเป็นประจ าทุกปี   
           ในการดูแลผู้ปวยแบบประคับประคองตามรูปแบบของ  Suandok Palliative Care Model น้ันให้การ
ดูแลผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคคือ โรคมะเร็ง กลุ่มผู้ปวยที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดและมีอาการเพิ่มมากขึ้น และกลุ่ม
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (end of life) จัดแบ่งผู้ป่วยตามระดับความสามารถใน การปฏิบัติกิจกรรม (PPS Adult 
Suandok) ออกเป็น 3 ระยะคือ PPS 70-100 % PPS 40-60 % และPPS 0-30% (ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2555 [เอกสารหมายเลข4 ]) โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต
คือ PPS 10-30 % ซึ่งจัดได้ว่าเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งด้านการดูแลและประเด็นจริยธรรมเพื่อใหผ้  ู้ป่วย
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ป้องกันข้อ
ร้องเรียน คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบและกลไก จริยธรรมทางการพยาบาล (คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ
และกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ฝ่าย การพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , 2563-2564) ร่วมกับ
คณะกรรมการดูแลแบบ ประคับประคอง ฝ่ายการพยาบาล ได้จัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรม
จริยธรรม ตาม หลักจริยธรรมทางการพยาบาล หลักจริยธรรมแก่หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลประจ าการ และ
พยาบาลที่ ท าหน้าที่ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care Ward Nurse) ให้มีความตระหนักรู้ด้านความ 
ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลักจริยธรรม 6 ประการคือ การเคารพเอกสิทธิ์ การบอกความ จริง การท า
ประโยชน์ การไม่ท าอันตราย ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ และหลักแนวคิดทางจริยธรรม 4 ประการคือ การ
ท าหน้าที่แทน ความรับผิดชอบ การประสานงานความร่วมมือ และความเอื้ออาทร โดยให้มีการค้นหาความเสี่ยง
เชิงรุกด้านจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้คือ Suandok Ethical Risk Model กลไก
จริยธรรมที่ใช้ในการท างานคือ Ethics round, Ethics conference, Incident review และจัดท าเป็น Ethical 
risk profile เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้ายในหน่วยงานของตนเอง    
   บทบาทของพยาบาลผู้ให้การดูแลแบบประคับประคองในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายควรมีการพัฒนา
ตนเองในการใช้สมรรถนะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว โดยยึดผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลางของการดูแล ให้
การดูแลแบบองค์รวม มีความสามารถในการสอน การจัดการกับอาการ  การให้ค าปรึกษาเชิงลึก ความสามารถใน
ด้านจริยธรรมและกฎหมาย การดูแลด้านมิติวัฒนธรรม  การประสานการดูแลที่เป็น ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย
ส่งเสริมให้มีการประชุมครอบครัว (family meeting) ผู้ป่วยได้วางแผนการดูแลล่วงหน้า (advance care 
planning) และการท าหนังสือแสดงเจตนาไม่พึง ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อการยืดชีวิต 
(living will) การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย และครอบครัวได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการ
รักษาหรือปฏิเสธการรักษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งการให้ข้อมูลการดูแล
ตนเองขณะพักรักษาในโรงพยาบาลและหลังจ าหน่ายประเด็นจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแนว
ทางการตัดสินใจทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและมีการประสานการดูแลระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง   
หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย2งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระดูก มะเร็งเน้ือเยื่ออ่อนและมะเร็งระยะ แพร่กระจายมาที่กระดูกที่ให้การ
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ดูแลแบบประคับประคองซึ่งมี PPS อยู่ระหว่าง 10-30 % ผู้ป่วยเหล่าน้ี มักม ี ความปวดมะเร็งรุนแรง อาการ
หายใจล าบาก การติดเชื้อในร่างกาย ความไม่สมดุลของเกลือแร่ ระบบต่างๆภายในร่างกายเสียสมดุล ซึ่งมักได้รับ
การจัดการดูแลที่เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและมีการปรึกษาให้การดูแลร่วมกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองและระยะท้าย (Comprehensive Palliative Care Center [CPCC]) ในความรับผิดชอบของทีม
แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวเมื่อต้องการจัดการอาการที่ซับซ้อน โดยกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
ชาย 2 ที่ควรได้รับการส่งเสริมการดูแลตนเองล่วงหน้าคือ ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและ/หรือมะเร็งเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน อยู่
ในระยะลุกลาม อยู่ในระยะที่ 3 หรือ 4 และมะเร็งระยะแพร่กระจายมาที่กระดูก (เอกสารประกอบ หมายเลข 1 
เกณฑ์กำหนด Advance Care Planning)   
  จากสถานการณ์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตซึ่งมีปัญหาซับซ้อนซึ่งจากประสบการณ์ดูแล และทีมแพทย์เจ้าของ
ไข้จัดการได้ยากเช่น ผู้ป่วยและญาติมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการวางแผนการ ดูแลล่วงหน้าส าหรับวาระสุดท้าย
ของชีวิต ญาติไม่ต้องการบอกความจริงกับผู้ป่วยในวาระสุดท้าย   การจัดการอาการรบกวนซึ่งต้องการการจัดการ
ขั้นสูงต้องใช้แพทย์เฉพาะทางในการจัดได้แก่ อาการ หายใจหอบเหน่ือย การบอกความจริง การเลือกสถานที่
รักษาและสถานที่เสียชีวิตในระยะสุดท้ายของ ชีวิต เลือดออกจากก้อนมะเร็ง ความปวดมะเร็ง ในการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายของชีวิตมักพบมีประเด็น จริยธรรมเกิดขึ้น ได้แก่  
1.ญาติขอให้แพทย์ เจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาลว่า “ไม่ให้บอกความจริงกับผู้ป่วยว่าผู้ป่วย อยู่ในระยะสุดท้ายของ
ชีวิต” แต่แพทย์และพยาบาลรู้สึกคับข้องใจที่ไม่ได้บอกความจริงแก่ผู้ป่วย  
2.ผู้ป่วยมะเร็งอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตต้องการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง แผนการรักษาให้ยา
ควบคุมความปวดแพทย์และพยาบาลคิดว่าควรส่งผู้ป่วยกลับไปรับยาควบคุม ความปวดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
ซึ่งมีคลินิกระงับความปวด มีวิสัญญีแพทย์ดูแลจัดการความปวด และ ยาควบคุมความปวดที่ไม่แตกต่างกัน จะได้
ช่วยลดภาระในการดูแลของญาติ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของ โรงพยาบาล  
3.ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ญาติไม่ต้องการให้ผู้ป่วยทราบความจริงว่าเป็นโรคมะเร็งแต่ แพทย์และพยาบาลรู้สึกคับ
ข้องใจที่ไม่ได้บอกความจริงแก่ผู้ป่วย  
4.ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีเลือดออกที่ก้อนมะเร็งเหนือข้อมือมาก ท าแผลทุกคร้ัง เลือดออกมาก แพทย์
วางแผนการรักษาด้วยการตัดแขนเพื่อหยุดเลือด แพทย์คิดว่าการผ่าตัดจะช่วยท าให้หยุดเลือดได้ แต่สภาพอาการ
ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้แก่ การใส่ท่อ ช่วยหายใจระยะยาว หรืออาจเป็น
อันตรายรุนแรงในระหว่างการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยต้องการมีแขนไว้เล่น เกมส์ ผู้ป่วยและมารดาต้องการมีอวัยวะครบ 
32 ประการ  
5.ผู้ป่วยมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูก มีอาการปวดมาก ร้องครวญคราง ผู้ป่วยรู้สึกทุกข์ ทรมานจากอาการปวด
อย่างมาก บอกว่ายาแก้ปวดไม่ได้ช่วยบรรเทา ขณะพยาบาลไปฉีดยาบางคร้ัง “ผู้ป่วยพูดว่า เอาน้ าเกลือมาฉีดให้
ผม” แพทย์ได้ปรึกษาแพทย์ทีมเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์คลินิก ระงับความปวด เน่ืองจากผู้ป่วยรายน้ีมีอาการ
ปวดเรื้อรังที่เป็นผลจากการใช้ยามอร์ฟีน (Opioid induced hyperalgesia) แพทย์จึงพิจารณาให้ยาควบคุม
ความปวดหลายชนิดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ ความสุขสบาย แต่มีความเสี่ยงจากการได้รับยาคือการกดศูนย์ควบคุมการ
หายใจ แพทย์คลินิกระงับ ความปวดได้ให้ข้อมูลแก่ทีมดูแลว่า การปรับยาควบคุมความปวดในผู้ป่วยรายน้ีท าได้
ยากเน่ืองจาก อาการด้ือต่อยามอร์ฟีน แพทย์ให้ข้อมูลแก่มารดาและผู้ป่วยในเรื่องการปรับยาควบคุมความปวด      
ควรปรับตามอาการผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย การให้ยาจ านวนมากอาจเป็นอันตรายต่อ ผู้ป่วยท าให้
หยุดหายใจได้เมื่อปรับยาได้ระดับที่เหมาะสมแล้ว อาการปวดมะเร็งของผู้ป่วยจะลดลง     
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     3.3.2 การวางแผนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม รวมท้ังการวางแผนกิจกรรม/ โครงการ  
   3.3.2.1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ก าหนดนโยบาย จริยธรรมในการดูแลผู้ปวย 
และจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการ พยาบาล มีการสื่อสารนโยบายจริยธรรมใน
การดูแลผู้ปวย และจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พยาบาล เรื่อง “กลไกจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยส าหรับบุคลากรพยาบาล”และโครงการนิเทศจริยธรรมทางการพยาบาลโดยกลุ่มเป้าหมาย
คือ งานการพยาบาลผู้ป่วยที่ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โดยมุ่งหวังให้บุคลากรพยาบาล มคีวามรู้ ความเข้าใจใน
จริยธรรมทางการ พยาบาล สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ป้องกันการ
เกิดปัญหาจริยธรรมและส่งเสริมให้พยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มี 
คุณภาพ ผู้รับบริการได้รับบริการได้มาตรฐาน   
   3.3.2.2 ฝ่ายการพยาบาล ก าหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริหารฝ่ายการ พยาบาล ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย
การพยาบาล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้างานการ พยาบาล มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการเป็น
คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล (Nursing ethical committee [NEC]) และหัวหน้าหอผู้ป่วยท าหน้าที่
เป็น Nursing ethical committee Ward [NECW]) (เอกสารประกอบหมายเลข 2 และ 3) โดยมีหน้าที่คือ 1) 
วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศจริยธรรมในองค์กรให้ต่อเน่ือง 2) จัดอบรม/ประชุมวิชาการ/
น าเสนอผลงานจริยธรรมทางการพยาบาล เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสานึกด้านจริยธรรมวิชาชีพ 3) สื่อสารและ
เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการพยาบาล 4) รวบรวม Ethical risk profile และ Ethical risk 
guideline ของหน่วยงาน และ 5)  ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนกลไก จริยธรรม   
  3.3.2.3 ด าเนินการตามระบบการดูผู้ปวยแบบประคับประคองตามรูปแบบของ Suandok Palliative Care 
Model เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย PPS 10-30 % ประกอบด้วยการขอปรึกษาทีมสหสาขาเพื่อท า 
Family meeting การวางแผนดูแลล่วงหน้า และการ วางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 4 และ 5)    
   3.3.2.4 หัวหน้าหอผู้ป่วย (NECW) และ Palliative care ward nurse ซึ่งเป็น บุคคลส าคัญในหอผู้ป่วยท า
หน้าที่ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต้ังแต่ ปี 2555 วางแผนในการ ส่งเสริมให้น าหลักจริยธรรมทางการ
พยาบาล มาใชใ้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยก าหนดให้มีการน า เคร่ืองมือที่ฝ่ายการพยาบาลได้พัฒนาขึ้น 
ได้แก่ Suandok Ethical Risk Model ในกลุ่ม High Alert Patient มาใช้เพื่อค้นหาประเด็นความเสี่ยงด้าน
จริยธรรม ความขัดแย้งเชิงจริยธรรม ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุก 1 สัปดาห์    
   3.3.2.5 ก าหนดให้มีการรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการท าข้อ 3.3.2.4 น าไปวางแผนการดูแลร่วมกับ
ทีมสหสาขา ในผู้ป่วยแต่ละราย โดยยึดหลักการท าหน้าที่แทนผู้ป่วยและญาติ   
  3.3.3 การด าเนินการตามแผน ภายหลังจากบุคลากรพยาบาลได้รับการอบรมพยาบาล เรื่อง“กลไกจริยธรรม
วิชาชีพการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย”แล้วได้น าหลักและแนวคิดจริยธรรมมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย คือ Ethic conference ใน Morning conference โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทีมการ
พยาบาลร่วมกับทีมแพทย์ที่ให้การดูแลแบบประคับประคองแพทย์เจ้าของไข้ด าเนินการตามกระบวนการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม ดังน้ี   
   3.3.3.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการรักษา และค้นหาคุณค่าของ ตนเอง ผู้ป่วย ครอบครัว ญาติ 
และแพทย ์ โดยการสอบถามว่าแต่ละคนในเรื่องที่มีความส าคัญ สิ่งที่ ผู้ป่วยมีความกังวลมากที่สุด ในปัจจุบัน 
หลังจากการประเมินอาการรบกวนต่างๆ ปัญหาและความ ต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งในการปฏิงานใน
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายน้ัน ควรพิจารณา องค์ประกอบด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านจริยธรรมคือ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย สิทธิของผู้ป่วย พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ว่า
ด้วยการก าหนดให้บุคคลมี สิทธิที่จะท าหนังสือแสดงเจตจ านงไม่ประสงค์ที่จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียง
การยืดการตายใน วาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยซึ่งผู้ป่วยสามารถเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกการรักษาได้ตามที่ตนเองต้องการหรืออาจแต่งต้ังบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ตัดสินใจแทนเมื่อไม่สามารถ 
ตัดสินใจด้วยตนเองได้แล้ว แนวทางการวางแผนการดูแลตนเองในระยะสุดท้าย (ส านักงาน คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ, 2554) ใช้เป็นแนวทางในการท างาน         
   3.3.3.2 พยาบาลผู้ให้การดูแลแบบประคับประคอง ทีมแพทย์ที่ให้การดูแลแบบ ประคับประคอง ทีมแพทย์
เจ้าของไข้หัวหน้าหอผู้ป่วย/พยาบาลในหอผู้ป่วยและพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองในหอผู้ป่วย 
ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ค้นหาประเด็นจริยธรรม (Ethical risk) ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย และก าหนดประเด็น
จริยธรรม   
   3.3.3.3 พยาบาลผู้ให้การดูแลแบบประคับประคอง ทีมแพทย์ที่ให้การดูแลแบบประคับประคอง ปรึกษาเรื่อง
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่เกิดขึ้น ร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย/พยาบาล ในหอผู้ป่วยและพยาบาลที่ให้การดูแล
แบบประคับประคองในหอผู้ป่วย และทีมแพทย์เจ้าของไข้ ก าหนด และวิเคราะห์ทางเลือก และข้อดี ข้อเสียของ
ทุกทางเลือกที่เป็นไปได้   
   3.3.3.4 พยาบาลผูใ้ห้การดูแลแบบประคับประคอง ทีมแพทย์ที่ให้การดูแลแบบ ประคับประคอง และทีมแพทย์
เจ้าของไข้ หัวหน้าหอผู้ป่วย/พยาบาลในหอผู้ป่วย ตัดสินใจเลือกและลง มือปฏิบัติ การตัดสินใจที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ข้างต้น   
   3.3.3.5 ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ปฏิบัติมักพบกับประเด็นความยากในการตัดสินใจ เมื่อมีทางเลือก
ต้ังแต่สองทางขึ้นไป เมื่อเลือกตัดสินใจทางหน่ึงจะขัดแย้งกับหลักจริยธรรมข้อ หน่ึง แต่ถ้าเลือกอีกทางก็จะ
ขัดแย้งกับหลักจริยธรรมอีกข้อ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานได้อ้างอิงจาก มาตรฐานเชิงนโยบายการรับรู้และ
การจัดการกับประเด็นทางจริยธรรมที่ยากล าบากในการตัดสินใจ (Ethical Dilemma) โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2562)    
  3.3.3.6 การประเมินผลภายหลังการตัดสินใจ   
  3.3.3.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพยาบาลผู้ให้การดูแลแบบประคับประคองหลังจากให้การดูแลผู้ป่วยน าไป
เสนอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพยาบาลผู้ให้การดูแลแบบ ประคับประคองกับพยาบาลผู้จัดการรายกรณีใน
การประชุมกับคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคองของฝ่ายการพยาบาล ทุก 1-2 เดือน  
  
 ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ท่ีให้การดูแล ได้แก  ่  ประเด็นขัดแย้ง
ทางจริยธรรมข้อท่ี 1 ญาติขอให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาล  
“ไม่ให้บอกความจริงกับผู้ป่วยว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต”ให้ยึดหลักจริยธรรมของวิชาชีพในการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้แก่ข้อ 1.การเคารพเอกสิทธิ์/ความเป็นอิสระ (autonomy) สิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจ 
อย่างอิสระ ให้การนับถือผู้ป่วยในความเป็นบุคคล ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการ ดูแลรักษา 
ข้อ 5 การบอกความจริง (truth telling) โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคว่าอยู่ในระยะสุดท้าย ของชีวิตและการดูแล
รักษาซึ่งควรมีการให้ข้อมูลตามขั้นตอนการแจ้งข่าวร้ายและใช้แนวคิดทางจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติการ
พยาบาล 4 ประการ ได้แก่ การท าหน้าที่แทน ความรับผิดชอบ ความ ร่วมมือ และความเอื้ออาทร ในการดูแล
ผู้ป่วย  
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ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 2 ผู้ป่วยต้องการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แหง่หน่ึงและเลือกสถานที่
เสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งน้ีให้ยึดหลักจริยธรรมของวิชาชีพในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ได้แก่ข้อ 1. การเคารพ
เอกสิทธิ์/ความเป็นอิสระ (autonomy) สิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจ อย่างอิสระ ให้การนับถือผู้ป่วยในความ
เป็นบุคคล ผู้ป่วยมีสิทธิเลือกสถานพยาบาลในการรักษาตาม ความต้องการ และมีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานที่ต้องการ
เสียชีวิต และใชแ้นวคิดทางจริยธรรมส าหรับการ ปฏิบัติการพยาบาล 4 ประการ ได้แก่ การท าหน้าที่แทน ความ
รับผิดชอบ ความร่วมมือ และความเอื้อ อาทร ในการดูแลผู้ป่วย  
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 3 ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ญาติไม่ต้องการให้ผู้ป่วย ทราบความจริงว่าเป็น
โรคมะเร็ง ให้ยึดหลักจริยธรรมของวิชาชีพในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ได้แก่ ข้อ 1. การเคารพเอกสิทธิ์/ความเป็น
อิสระ (autonomy) สิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจ อย่างอิสระ ให้การนับถือผู้ป่วยในความเป็นบุคคลผู้ป่วยมีสิทธิ
ที่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการ แนวทางการรักษา ข้อ 5.การบอกความจริง (truth telling) โดยการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคว่าเป็น โรคมะเร็งและผู้ป่วยควรรับทราบแนวทางการดูแลรกั ษา ข้อดี ข้อเสียของการรักษา มี
สิทธิตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาส าหรับตนเองโดยมีการประเมินความพร้อมในการรับทราบข้อมูลการ
วินิจฉัย โรคมะเร็ง และใช้แนวคิดทางจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติการพยาบาล 4 ประการ ได้แก่ การท าหน้าที่ 
แทน ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และความเอื้ออาทร ในการดูแลผู้ป่วย    
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 4 ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีเลือดออกที่ก้อนมะเร็ง เหนือข้อมือมาก ท าแผล
ทุกคร้ังเลือดออกมากแพทย์วางแผนการรักษาด้วยการตัดแขนเพื่อหยุดเลือด แต่มีความเสี่ยงคือการใส่ท่อช่วย
หายใจระยะยาวหรืออาจเป็นอันตรายรุนแรงในระหว่างการผ่าตัด แต่ ผู้ป่วยต้องการมีแขนไว้เล่นเกมส์ ผู้ป่วยและ
มารดาต้องการมีอวัยวะครบ 32 ประการ  ให้ยึดหลักจริยธรรมของวิชาชีพในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ได้แก่ ข้อ 
1. การเคารพเอกสิทธิ์/ความเป็นอิสระ (autonomy) สิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจ อย่างอิสระ ให้การนับถือ
ผู้ป่วยในความเป็นบุคคล และให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจท าตามความต้องการของ ตนเอง ข้อ 2. การท าประโยชน์ 
(beneficence) โดยการบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากความ กลัวที่จะต้องถูกตัดอวัยวะ ดูแลตอบสนอง
ความต้องการด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อของผู้ป่วยและ ครอบครัว ที่ต้องการให้มีอวัยวะครบ 32 ประการ ข้อ 
3. การไม่ท าอันตราย (non-maleficence) เป็นการกระท าที่หลีกเลี่ยงสาเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะ
ก่อนท าแผลปรึกษาร่วมกับแพทย์ เพื่อฉีดยาบรรเทาความปวด จัดเตรียมยา adrenaline อุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
แผลเพื่อให้ใช้เวลาท าแผล สั้นที่สุด และใชแ้นวคิดทางจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติการพยาบาล 4 ประการ ได้แก่ 
การท าหน้าที่แทน     ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และความเอื้ออาทร ในการดูแลผู้ป่วย   
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 5 ผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายมาที่กระดูก มีอาการ ปวดมาก ร้องครวญ
คราง ผู้ป่วยรู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการปวดอย่างมาก บอกว่ายาแก้ปวดไม่ได้ช่วย บรรเทา “ขณะพยาบาลฉีดยา
บรรเทาปวด ผู้ป่วยพูดว่า เอาน้ าเกลือมาฉีดให้ผม” ให้ยึดหลักจริยธรรมของวิชาชีพในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
ได้แก่  ข้อ 1. การเคารพเอกสิทธิ์/ความเป็นอิสระ (autonomy) สิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจ อย่างอิสระ ให้
การนับถือผู้ป่วยในความเป็นบุคคล และให้โอกาสผู้ป่วยได้กล่าว ได้พูดในสิ่งที่เขารับรู้ และตัดสินใจพูด ข้อ 2. 
การท าประโยชน์ (beneficence) โดยการบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย จากความปวดมะเร็ง ด้วย
วิธีการใช้ยาและวิธีการไม่ใชย้า การจัดการด้านร่างกาย การเล่นเกมส์เพื่อการ ผ่อนคลาย สอนมารดารช่วยนวด
มือ ข้อ 3. การไม่ท าอันตราย (non-maleficence) เป็นการกระท าที่ หลีกเลี่ยงสาเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
โดยการประเมินและติดตามอัตราการหายใจ และระดับ ความง่วงซึมของผู้ป่วยหลังจากที่แพทย์ให้ยาระงับปวด
ด้วยมอร์ฟีนเพื่อติดตามอาการแสดงของได้รับยา มอร์ฟีนเกินขนาด ข้อ 6. ความซื่อสัตย์ (fidelity) เป็นความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผ็อื่นโดยการบริหารยา แก้ปวดและยาควบคุมอาการตามแผนการรักษาอย่างถูกต้อง และ
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ให้เมื่อผู้ป่วยต้องการยาเพิ่มตาม แผนการรักษาของแพทย์ และใช้แนวคิดทางจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติการ
พยาบาล 4 ประการ ได้แก่ การท าหน้าที่แทน ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และความเอื้ออาทร ในการดูแล
ผู้ป่วย  
    3.3.4 การติดตามประเมินผลการน าระบบและกลไกจริยธรรมสู่การปฏิบัติ และผลลัพธ์ท่ี 
เกิดข้ึนจริง   
1. อัตราของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้วางแผนการดูแลล่วงหน้าส าหรับระยะสุดท้าย ของชีวิต 100% (จ านวน 
3 ราย ต้ังแต่ มกราคม ถึง กรกฎาคม 2563)  
2. ได้แนวปฏิบัติของหน่วยงานการส่งเสริมการวางแผนดูแลล่วงหน้าในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ภาคผนวก)    
    3.3.5 การน าผลการประเมินระบบและกลไกจริยธรรมและผลลัพธ์การด าเนินงานมา 
ปรับปรุง/พัฒนา   
   3.3.5.1 ควรพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลในการติดต่อสื่อสารเพื่อเชิญชวน 
ให้ผู้ป่วยและญาติตระหนักถึงประโยชน์ของการท าหนังสือแสดงเจตนาไม่พึงประสงค์จะรับบริการ สาธารณสุขที่
เป็นไปเพียงเพื่อการยืดชีวิต (living will)    
  3.3.5.2 ควรพัฒนาความสามารถของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบ 
ประคับประคองให้มีทักษะในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว ทั้งขณะพักรักษาใน 
โรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน จะได้ป้องกันการเกิดประเด็นจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย          3.3.5.3
ควรพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้มี ความรู้ในเร่ืองพยาธิสภาพสรีรภาพ 
กลไกการเกิดอาการ กลุ่มอาการที่สัมพันธ์กัน การจัดการอาการไม่ สุขสบายในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยยึดหลัก
แนวปฏิบัติที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน เช่น ความปวดมะเร็ง อาการเหน่ือยหอบ 
เพื่อให้การจัดการอาการรบกวนอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถดูแลป้องความเสี่ยงด้านจริยธรรม เช่น ผู้ป่วยที่มี
อาการปวดมะเร็งรุนแรงมีความ ปวด neuropathic ความเสี่ยงด้านจริยธรรมคือ ผู้ป่วยอาจได้รับการฉีด 
placebo ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ ส าหรับผู้ป่วย     
    3.3.6 แผนการขยายผล หรือด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน   
   3.3.6.1 ควรส่งเสริมให้พยาบาลในหอผู้ป่วยท า Ethic conference ในการดูแล 
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกราย หรือท า Ethic conference ในผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่มีความเสี่ยงด้านจริยธรรม ในช่วงการ
ประชุมหลังจากรับเวรในเวรเช้าและขยายผลการด าเนินงานไปยังหอผู้ป่วยอื่น   
   3.3.6.2 ควรมีการถอดบทเรียนการใช้หลักจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และครอบครัว จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย พยาบาลผู้ประสานงาน ผู้จัดการรายกรณีในการประชุมกับ
คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของแต่ละงานการ พยาบาล ทุก 1-2 เดือน เพื่อให้ได้แนว
ทางการใช้หลักจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ ครอบครัว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาลมีความไว
ทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย   
   3.3.6.3 ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่พยาบาล เรื่องจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้าย (ethics at the end 
of life)   
   3.3.6.4 ควรจัดอบรมให้ความรู้ ทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่พยาบาล      
ในเรื่องการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส าหรับระยะสุดท้ายของชีวิต (advance care planning) และการ ประชุม
ครอบครัว (family meeting)   



 

แผนดำเนินงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ระยะเวลา 12 เดือน  
 รายการ    2562 

แผนการด าเนินงาน    

                                                                                                                    พย      ธค    มค    กพ    มีค   เมย     พค    มิย    กค     สค   ตค  
                         
1. จัดต้ังคณะท างาน ก าหนดผู้รับ ผิดชอบ  
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย                          
2.1 แนวปฏิบัติที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมการดูแลล่วงหน้า  

แนวทางการสื่อสาร การแจ้งข่าวร้าย การจัดการอาการรบกวนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ การ
ดูแลมิติด้านจิตวิญญาณ กลไกในการพัฒนาจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ก าหนด เกณฑ์
คัดเลือกผู้ป่วย และก าหนดผลลัพธ์ในการดูแล 
  
2.2 สื่อสารแนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองฉบับสวนดอก และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแก่                

        เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
2.3 ด าเนินการใช้แนวปฏิบัติการวางแผนดูแลล่วงหน้าโดยให้การจัดการเป็นรายกรณี                       

        
2.4 Ethic conference โดยใช้ Suandok Ethical Risk Model ร่วมกับ High Alert Patient                   

        
2.5 ประสานการดูแลร่วมระหว่างหอผู้ป่วย ศูนย์ CPCC พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ทีมแพทย์เวช               

ศาสตร์ครอบครัว ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการรักษา เพื่อให้การจัดการอาการ  
ร่วมกัน และการท า Family meeting, Advance Care Planning  
 

3. เก็บรวบรวมตัวชี้วัดตามโครงการ               
               

4.  ประเมินผลโครงการ การพฒั นาระบบและและกลไกจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย                 
วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  

 



13  
  

เอกสารอ้างอิง     
  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข. (2557). แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2557. เข้าถึง  
 เมื่อ 22 สิงหาคม 2558 จากhttp://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf.  
  (เอกสารหมายเลข 1)   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (2562). มาตรฐานเชิงนโยบาย การรับรู้และการจัดการกับ  
 ประเด็นทางจริยธรรมที่ยากล าบากในการตัดสินใจ (Ethical Dilemma) เข้าถึงเมื่อ 12   
 กรกฎาคม 2563 เข้าถึงจาก http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf.   
  (เอกสารหมายเลข 6)  
จีราพร   สุรศรี. (2556). แนวปฏิบัติการส่งเสริมการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส าหรับผู้ป่วย  
 โรคมะเร็ง ศูนย์ศรีพัฒน์. การค้นคว้าแบบอิสระ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ  
 พยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   
  (เอกสารหมายเลข 5)   
พิกุล  นันทชัยพันธ์ และ ประทุม  สร้อยวงค์. (2558). แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก: การดูแล
แบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่. นนทบุรีย์:สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแหง ่ประเทศ  
 ไทย. (หน้า 17-27).  (เอกสารหมายเลข 5)  
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. (2555). การดูแลแบบประคับประคองฉบับสวน  
ดอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 2558  เข้าถึง  จาก    
 https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=c   

at egory&id=5&Itemid=217&lang=en  
  (เอกสารหมายเลข 4)  
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. (2563). คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบและกลไก  
 จริยธรรมทางการพยาบาล (2563-2564). ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.  
 เข้าถึงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2563 เข้าถึงจาก   
 http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8
B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0% 
B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2% 
E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8% 
A563-64.pdf  
  (เอกสารหมายเลข 2)   
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.(2554).คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุขกฎหมายและแนว  
 ทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. เข้าถึงเมื่อ 16 มกราคม   
  2560 เข้าถึงจาก http://www.sem100library.in.th/medias/b6545.pdf  

 
 
 
 

http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
http://172.19.7.13/nis/2562/Policy/EthicalDilemma.pdf
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
https://w2.med.cmu.ac.th/spc/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf
http://172.19.7.15/pj_dnc/upload/2562/2829%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A563-64.pdf


14  
  

ภาคผนวก  
  

แนวปฏิบัติของหน่วยงานการส่งเสริมการวางแผนดูแลล่วงหน้าในผู้ป่วยระยะสุดท้าย   
(พิกุล นันทชัยพันธ์ และ ประทมุ  สร้อยวงค์, 2558)  

  
1. เริ่มสนทนากับผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับรู้สิทธิในการแสดงเจตนาและการวางแผนระยะท้ายของชีวิต

ล่วงหน้า สาระส าคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12ที่ให้ผู้ป่วยสามารถแสดง เจตจ านง
เกี่ยวกับการดูแลรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องการ แสดง
เจตนาและการวางแผนระยะท้ายของชีวิตล่วงหน้าและความปรารถนาของผู้ป่วยที่จะสนทนาเร่ือง 
แผนการดูแลล่วงหน้า     

2. เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจที่จะสนทนาเร่ืองการวางแผนระยะท้ายของชีวิตล่วงหน้า ควรใช้ค าถาม ให้ ผู้ป่วย
สะท้อนคิดถึงสิ่งที่ผู้ป่วยให้ความส าคัญมากที่สุดในชีวิตและในวาระสุดท้ายของชีวิต ความ ปรารถนา
ของผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ พยาบาล ตลอดจนความปรารถนาอื่นๆตาม ความเชื่อ
และศรัทธาของผู้ป่วย   

3. ควรแนะน าให้ผู้ป่วยพาบุคคลส าคัญในครอบครัวมาร่วมในการคิดและตัดสินใจด้วย โดยเฉพาะ อย่าง
ยิ่งในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง  

4. ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีบุคคลส าคัญในครอบครัวมาช่วยตัดสินใจหรือผู้ป่วยประสงค์ที่จะ ตัดสินใจด้วย
ตนเองควรช่วยให้ผู้ป่วยก าหนดรายละเอียดของความปรารถนาของตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
เข้าใจและตอบสนองได้   

5. โอกาสที่เหมาะสมในการริเริ่มการสนทนา ควรพิจารณาตามบริบทของผู้ป่วยแต่ละราย ควร สังเกต
และให้ความสนใจในการประเมินโอกาสที่จะเริ่มต้นการสนทนาเร่ืองการวางแผนระยะท้ายของ ชีวิต
ล่วงหน้า เช่น เมื่อแพทย์แจ้งแก่ผู้ป่วยว่าผลการรักษาไม่ได้ผลอีกต่อไป, เมื่อผู้ป่วยต้องเข้า โรงพยาบาล
ซ้ า ๆ เน่ืองจากมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้ป่วยบอกว่าไม่อยากรักษาอีก ต่อไปแล้ว   

6. การสนทนาเร่ืองการวางแผนการดูแลล่วงหน้าส าหรับวาระสุดท้ายของชีวิต จะสามารถท าได้ 
ง่ายขึ้นหากกระท าในระหว่างที่ผู้ป่วยมีอาการคงที่ ยังไม่มีอาการทุกข์ทรมานรุนแรง หรือเมื่อผู้ป่วยรู้สึก 
สบายขึ้นภายหลังการปรับแนวทางการรักษาใหม่   
7. ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อวาระสุดท้ายของผู้ป่วยมาถึงเช่น ปัญหาที่

อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคและการรักษา และแนวทางการดูแลที่จะได้รับ เพื่อประกอบการ ตัดสินใจของ
ผู้ป่วย   

8. การสื่อสารการวางแผนการดูแลล่วงหน้าของผู้ป่วยส าหรับวาระสุดท้ายของชีวิต แพทย์และ พยาบาล 
ควรช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อความปรารถนาในวาระสุดท้ายของตนเองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีม แพทย์
ผู้รักษา ครอบครัว ผู้ดูแลอื่นๆ ซึ่งอาจท าได้โดย   

- การเขียนค าสั่งการดูแลล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันความปรารถนาของผู้ป่วย  
ซึ่งอาจเขียนด้วยลายมือของผู้ป่วย หรืออาจพิมพ์เป็นเอกสารและลงนามโดยผู้ป่วย   

- การสั่งด้วยวาจา แพทย์ พยาบาลควรแนะนาให้ผู้ป่วยสั่งด้วยวาจากับผู้เกี่ยวข้องหลาย ฝ่าย 
เพื่อให้มีพยานบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น สมาชิกในครอบครัวซึ่งควรให้รับรู้มากกว่า 1 คน 
แพทย์ พยาบาล และผู้ดูแลอื่นๆ                                                                                 
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       :            Edmonton Symptom                              
Assessment System (   )                 

                                    PPS ≤50  
                                     
     : FAMCARE-2                   
                                                      
                                Five stage  
reaction:               >>     >>        >>                         
         >>         

              :  
PREPRAED, SPIKES 6 Steps & 4W                                           
 Who:                                                                  
What & How:                                                                          :  
                                                                              
When:                                                      
Where:                                         
                                                 
Nurse:                                                  :  
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: Advance Care Planning  
               

ตัวอย่างกรณีศึกษา  
       
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 1   
  ญาติขอให้แพทย์ เจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาลว่า “ไม่ให้บอกความจริงกับผู้ป่วยว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะ 
สุดท้ายของชีวิต” แต่แพทย์และพยาบาลรู้สึกคับข้องใจที่ไม่ได้บอกความจริงแก่ผู้ป่วย   
คุณค่าของแพทย์  อยากบอกความจริงแก่ผู้ป่วย   
คุณค่าของทีมพยาบาล  อยากบอกความจริงแก่ผู้ป่วย   
คุณค่าของผู้ป่วย กลัว กังวลว่าแพทย์จะรักษาโรคท าให้อาการของโรคดีขึ้นหรือไม่    
คุณค่าของครอบครัว ผู้ป่วยอาจเสียใจและมีอาการทรุดลง ถ้าทราบความจริงว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย
ของชีวิต    
ทางเลือก     
  1. ไม่บอกความจริงแก่ผู้ป่วยว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต     
  2. บอกความจริงแก่ผู้ป่วยว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต  
การตัดสินใจเลือก ได้จัดประชุมครอบครัว จัดท าวางแผนดูแลล่วงหน้า มารดาเป็นผู้มีอ านาจใน การ
ตัดสินใจ โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และพยาบาลได้อธิบายให้ญาติเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อดีและ ข้อเสีย
ของการบอกความจริงแก่ผู้ป่วย ว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต การไม่บอกความจริงท าให้ ผู้ป่วยขาด
ความเข้าใจปัญหาของตนเอง และไม่สามารถร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาหรือจัดการปัญหา ของตนได้
ตามความเหมาะสมในเวลาชีวิตที่เหลืออยู่สั้น ผู้ป่วยจึงควรมีสิทธิได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับการ เจ็บป่วยของ
ตนเองและแผนการรักษา เพื่อผู้ป่วยได้จัดการสิ่งที่ค้างคาใจและสิ่งที่ยังท าไม่เสร็จหรือสิ่งที่ ต้องการท า
ร่วมกับครอบครัว และญาติควรรับทราบความจริงของชีวิตคือวงจร เกิดแก่ เจ็บและตาย การมีสิ่งค้างคาใจ
ท าให้ผู้ป่วยไม่ตายดี ญาติจึงยินยอมให้บอกความจริงแก่ผู้ป่วยได้  
 การประเมินผล  ผู้ป่วยยอมรับได้เมื่อทราบความจริงว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต และทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้อง 
แพทย์เจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาลได้ให้การจัดการบรรเทาความทุกข์ทรมานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้วย วิธีการใช้ยา
และการไม่ใช้ยา        
  
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 2 
 ผู้ป่วยมะเร็งอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตต้องการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง
แผนการรักษาปัจจุบันให้ยาควบคุมความปวด แพทย์และพยาบาลคิดว่าควรส่งผู้ป่วยกลับไปรับยาควบคุม
ความปวดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งมีคลินิกระงับความปวด วิสัญญีแพทย์ดูแลจัดการความปวด จะได้ช่วย
ลดภาระในการดูแลของญาติ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล  
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คุณค่าของแพทย์ แพทย์คิดว่าควรส่งผู้ป่วยกลับไปรับยาควบคุมความปวดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งมีคลินิกระงับ 
ความปวด มีวิสัญญีแพทย์ดูแลจัดการความปวด จะได้ช่วยลดภาระในการดูแลของญาติ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ของ
โรงพยาบาล    
คุณค่าของทีมพยาบาล พยาบาลคิดว่าควรส่งผู้ป่วยกลับไปรับยาควบคุมที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งมี
คลินิกระงับความปวด มีวิสัญญีแพทย์ดูแลจัดการความปวด และยาควบคุมความปวดที่ไม่แตกต่างกัน จะ
ได้ช่วยลดภาระในการ ดูแลของญาติ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล  
 คุณค่าของผู้ป่วย  ต้องการรักษาในโรงพยาบาลแห่งน้ี ซึ่งมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลให้ความเป็น 
กันเอง ผู้ป่วยมั่นใจว่าได้รับการรักษาควบคุมความปวดที่ดีที่สุดส าหรับตนเอง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ โรงพยาบาล
เดิม ผู้ป่วยมีความรู้สึกประทับใจน้อย และเมื่อวาระสุดท้ายผู้ป่วยต้องการเสียชีวิตใน โรงพยาบาลแห่งน้ี  
 คุณค่าของครอบครัว การรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ช่วยลดภาระการดูแลของญาติ ช่วยลดค่าใช้จ่าย อยากให้
ผู้ป่วย เสียชวีิตที่บ้าน  
 ทางเลือก  
  1. ส่งกลับรักษาให้ยาควบคุมความปวดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน     
  2. รักษาให้ยาควบคุมความปวดที่โรงพยาบาลแห่งน้ี     
การตัดสินใจเลือก แพทย์และเจ้าหน้าที่ทีมการพยาบาลใช้หลักจริยธรรม เคารพ
การตัดสินใจของผู้ป่วย (autonomy) เน่ืองจากผู้ป่วยตัดสินใจด้วยตนเองในการ
เลือกสถานรักษาพยาบาล และสถานที่ต้องการ เสียชีวิต   
การประเมินผล  ผู้ป่วยได้รับการรักษาควบคุมความปวดตามแผนการรักษาจนกระทั่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลตาม 
ความต้องการของผู้ป่วย   
    
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 3    
  ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ญาติไม่ต้องการให้ผู้ป่วยทราบความจริงว่าเป็นโรคมะเร็ง แต่แพทย์และ 
พยาบาลรู้สึกคับข้องใจที่ไม่ได้บอกความจริงแก่ผู้ป่วย  
 คุณค่าของแพทย์ ผู้ป่วยควรรับทราบผลการวินิจฉัยโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา การตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับ
การ รักษาด้วยเคมีบ าบัด การฉายรังสี หรือการผ่าตัด  
 คุณค่าของทีมพยาบาล  ผู้ป่วยควรรับทราบผลการวินิจฉัยโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา การตัดสินใจที่จะรับหรอื 
ไม่รับ การ รักษาด้วยเคมีบ าบัด การฉายรังสี หรือการผ่าตัด   
คุณค่าของผู้ป่วย อยากทราบผลการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและแนวทางการรักษา  
คุณค่าของครอบครัว ถ้าผู้ป่วยทราบผลการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง อาจท าให้อาการทรุดลง ขาดก าลังใจ   
ทางเลือก  
  1. แพทย์บอกผลการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา      
  2. แพทย์ไม่บอกผลการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและแนวทางการรักษา    
การตัดสินใจเลือก  แพทย์เจ้าของไข้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจวินิจฉัยโรค
มะเร็งพยาธิสภาพของโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ข้อดีของเสียของการรักษาแต่ละ
วิธีการ พยาบาลได้ให้ข้อมูลในการดูแลตนเองในเรื่องการดูแลตนเองหลังได้รับยาเคมี
บ าบัดและหลังการฉายรังสี   
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 การประเมินผล   ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ าบัด ตามแผนกการรักษา การฉายรังสีเพื่อควบคุมอาการของโรค บรรเทา 
ความปวดมะเร็ง   
  
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 4  
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีเลือดออกที่ก้อนมะร็ง เหนือข้อมือมาก ท าแผลทุกคร้ังมีเลือดออกมาก แพทย์วางแผน
การรักษาด้วยการตัดแขนเพื่อหยุดเลือด แพทย์คิดว่าการผ่าตัดจะช่วยท าให้หยุดเลือดได้ แต่สภาพอาการผู้ป่วยมี
ความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้แก่ การใส่ท่อช่วยหายใจ ระยะยาวหรืออาจเป็นอันตรายรุนแรง
ในระหว่างการผ่าตัด   แต่ผู้ป่วยต้องการมีแขนไว้เล่นเกมส์ ผู้ป่วยและมารดาต้องการมีอวัยวะครบ 32 ประการ    
คุณค่าของแพทย์ ผ่าตัดแขนระดับ elbow disarticulation เพื่อหยุดเลือดออก    
คุณค่าของทีมพยาบาล ให้การรักษาเพื่อหยุดเลือด  
คุณค่าของผู้ป่วย ต้องการมีแขนไว้เล่นเกมส์ มีความสุขอย่างมากที่ได้เล่นเกมส์ ต้องการมีอวัยวะครบ 32 ประการ  
คุณค่าของครอบครัว ต้องการให้ลูกมีอวัยวะครบ 32 ประการ    
ทางเลือก      
1. ไม่ผ่าตัดแขน   
2. ผ่าตัดแขนระดับ elbow disarticulation   
3. การฉายรังสีเพื่อหยุดเลือด   
4. ท าแผลปิดก๊อชชุบ adrenaline   
5. ให้ส่วนประกอบของเลือดทดแทนเมื่อมีข้อบ่งชี้  
 การตัดสินใจเลือก ไม่ผ่าตัด   แพทย์เจ้าไข้ได้ให้มูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย ความเสี่ยงทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ของการผ่าตัด ปัจจัยตัวผู้ป่วยในเรื่อง ความแข็งแรง ความทนทานร่างกายของผู้ป่วยต่อการผ่าตัด การตัดสินใจคร้ัง
น้ีใช้ หลักจริยธรรมคือ การไม่ท าอันตรายต่อผู้ป่วย ตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อ ของ
ผู้ป่วยและครอบครัว ที่ต้องการให้มีอวัยวะครบ 32 ประการ    
 การประเมินผล   ผู้ป่วยไม่ได้รับการผ่าตัด มีมือสามารถเล่นเกมส์ตามความต้องการ ผู้ป่วยมีอวัยวะครบ 32 
ประการในวาระสุดท้ายของชีวิต   
  
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมข้อท่ี 5  
  ผู้ป่วยมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูก มีอาการปวดมาก ร้องครวญคราง ผู้ป่วยรู้สึกทุกข์ทรมาน 
จากอาการปวดอย่างมาก บอกว่ายาแก้ปวดไม่ได้ช่วยบรรเทา “ขณะพยาบาลฉีดยาบรรเทาปวด ผู้ป่วย พูด
ว่า เอาน้ าเกลือมาฉีดให้ผม”แพทย์เจ้าของไข้ได้ปรึกษาทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์คลินิก ระงับ
ความปวด เน่ืองจากผู้ป่วยรายน้ีมีอาการปวดเรื้อรังที่เกิดจากการใช้ยามอร์ฟีน (Opioid induced 
hyperalgesia) จึงท าให้ผู้ป่วยปวดรุนแรง  



ว า ร ส า ร พ ย า บ า ล ส ว น ด อ ก   | 19 

 

19  
  

คุณค่าของแพทย์  ต้องการให้ผู้ป่วยบรรเทาความปวด ไม่ทุกข์ทรมาน ปลอดภัยจากอาการที่เป็นผลกระทบจาก
การ ได้รับยาเกินขนาด  
คุณค่าของทีมพยาบาล ต้องการให้ผู้ป่วยบรรเทาความปวด ไม่ทุกข์ทรมาน ปลอดภัยจากอาการที่เป็นผลกระทบ
จากการ ได้รับยาเกินขนาด   
คุณค่าของผู้ป่วย ได้รับการบรรเทาความปวด ไม่ทุกข์ทรมาน สามารถเล่นเกมส์ได้  
คุณค่าของครอบครัว ได้รับการบรรเทาความปวด ไม่ทุกข์ทรมาน สามารถเล่นเกมส์ได้ ได้รับความสุขสบายมาก
ที่สุด    
ทางเลือก  
1. แพทย์ให้ยาควบคุมความปวดและยาเสริมควบคุมความปวด     
2. แพทย์เพิ่มยาควบคุมความปวดตามมาตรฐานการบรรเทาความปวดมะเร็งและให้ข้อมูล แก่ผู้ป่วยและ

ครอบครัวเรื่องผลของการให้ยาควบคุมความปวด และปรึกษาคลินิกระงับความปวดเพื่อ ปรับให้ยา
เพิ่มขึ้น แพทย์พิจารณาให้ยาเสริมได้แก่ Midazolam intravenous drip   

3. แนะน าทางเลือกในการบ าบัดเสริมความปวดด้วยวิธีการไม่ใช้ยาได้แก่ การฝึกผ่อน คลาย การเล่นเกมส์ 
การนวด สอนมารดาใช้วิธีการนวด   

การตัดสินใจเลือก  เลือกทั้ง 3 วิธี เน่ืองจากมาตรฐานการจัดการความปวดมะเร็งควรให้การจดั การตามความ
รุนแรง  ให้การจัดการด้วยวิธีการใช้ยาและบ าบัดเสริมด้วยวิธีการไม่ใช้ยาตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบรรเทาปวดทีมแพทย์ประคับประคองวิสัญญีแพทย์ และพยาบาลให้ข้อมลูกับผู้ป่วยและญาติใน
เรื่อง สาเหตุ ความปวด พยาธิสภาพของความปวดมะเร็ง อาการปวดเรื้อรังจากการได้รับยามอร์ฟีนระยะเวลาการ
ออกฤทธิ์ของยา แนวทางการจัดการความปวดด้วยวิธีการใช้ยาและไม่ใชย้า หลักการในการปรับยา ควบคุมความ
ปวด ข้อดี ข้อเสียของยาควบคุมความปวด วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนจากการ ได้รับยาเช่น ท้องผูก 
คลื่นไส้อาเจียนอาการแสดงของการได้รับยามอร์ฟีนเกินขนาดและปรึกษาร่วมกับมารดาเกี่ยวกับความต้องการ
ควบคุมความปวด แพทย์ได้ปรับยาเพิ่มขึ้นให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย ไม่ มีอาการร้องครวญคราง  
      
การประเมินผล   ผู้ป่วยมีคะแนนความปวดลดลงจากคะแนนความปวดระหว่าง 7-10 อยู่ในช่วงระหว่าง 35 (0-
10 NRS) สามารถเล่นเกมส์ได้     
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โครงการพัฒนาจริยธรรมเร่ือง  
“การพฒันาระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะจริยธรรมทางการพยาบาล  ในการดูแลผู้ป่วยท่ีพร่อง

ความสามารถในการดูแลตนเอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2”  
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์  

  
ประธานโครงการ    นางนิภากร ไสยมรรคา    หัวหน้าหอผู้ป่วย  
(กรรมการขับเคลื่อนระบบและกลไก จริยธรรมทางการพยาบาลโดยตำแหน่ง)  
  
เจ้าของโครงการ  1.นางสาวสุดา อุ่นจันทร์เงิน พยาบาล (กรรมการ NEC-wardคนท่ี 1)      
                2.นางสาวยุวดี  เหลืองดำรงพันธ์ พยาบาล (กรรมการ NEC-wardคนท่ี 2)  
  
สมาชิกโครงการ   พยาบาลวิชาชีพทุกท่านในหน่วยงาน  
  
หลักการและเหตุผล  
   ด้วยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้เริ่มด าเนินการพัฒนาและวางระบบและ กลไก
จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล  มาตั้งแต่ปี 2560 มีการวางระบบโดยจัดต้ังกรรมการรับผิดชอบ วาง แผนการ
พัฒนาในระยะ 5 ป ี  ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมให้กับพยาบาล ทุกระดับมา
อย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนาเคร่ืองมือ Suandok ethical risk model ขึ้นมา เพื่อเป็นเคร่ืองมือ ส าหรับพยาบาลใน
การค้นหาความเสี่ยงทางจริยธรรมควบคู่ไปกับการค้นหาความเสี่ยงทางคลินิกในการดูแล ผู้ป่วย ตลอดจนมีการ
ส่งเสริมกิจกรรม ได้แก่ ethic round /ethic conference/incident review มาอย่าง 
ต่อเน่ืองส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในหน่วยงานต่างๆขึ้น  งานการพยาบาล
ผู้ป่วยอายุรศาสตร์ได้น านโยบายมาขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกันแต่ยังพบ ประเด็นปัญหาจริยธรรม ด้าน
พฤติกรรมบริการที่ไม่เหมาะสมมีข้อร้องเรียนขาดความเอื้ออาทรใช้ เทคโนโลยีไม่เหมาะสม และความไม่ซื่อสัตย ์
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านต่อผู้ป่วย  ซึ่งงานการพยาบาล ผู้ป่วยอายุรศาสตร์ เชื่อว่า การที่จะช่วยท าให้
ประเด็นจริยธรรมเหล่าน้ีลดลงได้ ต้องอาศัยบุคลากรพยาบาลที่มี จริยธรรมและผ่านการฝึกฝนอบรมอย่างต่อเน่ือง
และการสร้างระบบในการขับเคลื่อนจริยธรรมโดยอาศัย เคร่ืองมือทางจริยธรรม ได้แก่ ethic round /ethic 
conference/incident review และ Suandok ethical risk model ให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีความตระหนักใน
การเฝ้าระวัง และจัดการต่อความเสี่ยงด้านจริยธรรม การท างานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในงานการพยาบาลและ ต่อยอดไปสู่หอผู้ป่วยหรือหน่วยงานต่อไป  
 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2เป็นหน่วยงานหน่ึงในงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่มีบริบทในการ ให้บริการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่รักษาทางยาและท าหัตถการโดยให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรค ที่ส าคัญ3กลุ่ม
โรคดังน้ีกลุ่มโรคระบบประสาทได้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสภาพ เตรียมพร้อมกลับบ้าน 
กลุ่มโรคเลือดที่มารับยาเคมีบ าบัดและท าหัตถการและกลุ่มโรคไตที่มาท าหัตถการ และ รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไป
ทางอายุรกรรมที่มีโรคร่วม(Co-morbid)และมีอาการซับซ้อนและเรื้อรัง ให้ ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตามหลักจริยธรรมทางการพยาบาล โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถจากการวิเคราะห์ข้อมูลในหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 ในปี 2561ถึง2562  พบจ านวนผู้ป่วยที่มี ภาวะพร่องในการดูแลตนเองทั้งหมด 125 ราย 
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และพบว่ามีจ านวน 76 รายช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีภาวะ พร่องในการดูแลตนเองและส่งผลให้เป็นภาระดูแล
จากญาติและครอบครัวผู้ป่วยหลังจ าหน่ายออกจาก โรงพยาบาลท าให้พยาบาลต้องใช้ทักษะความรู้เกี่ยวกับหลัก
จริยธรรมทางการพยาบาลหลายๆด้านมาใช้กับ ญาติผู้ป่วยเฉพาะรายดังกล่าวให้เข้าใจก่อนจ าหน่ายจนเกิดข้อ
ร้องเรียนและความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรม จริยธรรมขึ้น(ดังแนบในภาคผนวก)  ทางหอผู้ป่วยจึงได้ตะหนัก
ถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของพยาบาลและ ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางจริยธรรมได้โดย
การใช้หลักและแนวคิดจริยธรรมทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการ ดูแลผู้ป่วยที่พร่องความสามารถตนเองให้
เหมาะสมต่อไปจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริม สมรรถนะจริยธรรมทางการพยาบาล ในการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยที่พร่องความสามารถในการดูแลตนเองขึ้น ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรม  

วัตถุประสงค์  
1. บุคลากรพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล  
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาล  
3. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมจริยธรรมจริยธรรมในหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยพร่อง 
ความสามารถการดูแลตนเอง  
4. เพื่อลดอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล   

 ตัวช้ีวัด;  
1. ระดับพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาลมากกว่าร้อยละ 80  
2. จ านวน Ethical risk profile ของหน่วยงาน  
3. จ านวน Ethical dilemma และแนวทางจัดการของหน่วยงาน  
4. จ านวนข้อร้องเรียนของหน่วยงานเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล  
  

ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน  2562 - 1 มิถุนายน   2563  
  

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรพยาบาลทุกระดับ   
 
วิธีการ/ข้ันตอนในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม  

1. หัวหน้าหอผู้ป่วย เป็นผู้น านโยบายการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่หอผู้ป่วย ชี้แจงแผน 
ด าเนินงานของหอผู้ป่วยให้ที่ประชุมพยาบาลรับทราบ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับหอผู้ป่วย   (Nursing Ethics Committee 
Ward ) จ านวน 2 คน และคัดเลือก role model ของหอผู้ป่วย  
3. ออกแบบระบบงานให้ทุกหอผู้ป่วยจัดท าโครงการ ที่มุ่งค านึงจริยธรรมในการดูแลผู้รับบริการและ 
ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานน าระบบและกลไกจริยธรรม 5 ด้าน  ไปใช้ในการปฏิบัติการ พยาบาล
ได้แก่  -Ethic round -Ethic conference -Incident review - Suandok ethical risk model -
Ethical risk profile & Dilemma  
4. พัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ  โดยส่งอบรม ตามที่ 
องค์กรพยาบาลจัดทุกคร้ัง   
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5. KM ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานการพยาบาล/ หอผู้ป่วย เกี่ยวกับความเสี่ยงทาง 
จริยธรรมหรือ ethical dilemma ที่พบในการปฏิบัติงาน/การใช้กลไกจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
6. ส่งเสริมพยาบาลให้มีการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยที่พร่องความสามารถในการดูแลตนเองด้วยหลัก 
จริยธรรมทางการพยาบาล(discharge planner)  
7. Quality and ethics round ร่วมกับ NECW อย่างสม่ าเสมอเดือนละ 1 คร้ัง  
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการภายใต้ระบบและกลไกจริยธรรม  
1. จัดท าแผนจริยธรรมหอผู้ป่วยให้สอดคล้องกับแผนจริยธรรมของงานการพยาบาลผู้ป่วย 
อายุรศาสตร์ และการน าระบบและกลไกจริยธรรม 5 ด้าน  ไปใชใ้นการปฏิบัติการพยาบาลได้แก่  -
Ethic round -Ethic conference -Incident review - Suandok ethical risk model - 
Ethical risk profile & Dilemma พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในหอผู้ป่วยรับทราบ    
2. ส่งบุคลากรตัวแทนของหอผู้ป่วยเข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลที่ฝ่ายการพยาบาลจัดขึ้น 
ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณะแพทย์ศาสตร์   
3. ส่งบุคลากรทุกระดับเช้าร่วมโครงการฝึกสมาธิภาวนาในชีวิตประจ าวัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563  
4. คัดเลือกบุคลากรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมดีเด่น เป็น   role model ในหอผู้ป่วยทั้งระดับพยาบาล  
/ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยการพยาบาล จ านวน 2 คน  
5. จัดท าโครงการพัฒนาจริยธรรมเร่ือง “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ใน 
หน่วยงาน” ของหอผู้ป่วยและเกิดการขับเคลื่อน  
6. ประเมิน Scoring การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลของพยาบาลในหอผู้ป่วย 
ทั้ง 5 ด้านได้แก่  -Ethic round -Ethic conference -Incident review - Suandok ethical risk 
model -Ethical risk profile ทั้งก่อนและหลังการพัฒนา   

7. มอบหมายให้พยาบาล NECW ประจ าหอผู้ป่วย เยีย่มตรวจการปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบาย 
พฤติกรรมบริการ  การส่งสิ่งส่งตรวจ  ความถูกต้องการให้ยา การป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น และ 
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของแผนก           
8. คณะกรรมการบริหารด้านจริยธรรมของหอผู้ป่วย ติดตามผลการด าเนินงานประจ าเดือน จ านวน 
จ านวนอุบัติการณ์ด้านจริยธรรมและข้อร้องเรียน    
9. ติดตามระดับพฤติกรรมด้านจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาลโดยใช้แบบประเมิน 
พฤติกรรมจริยธรรมของฝ่ายการพยาบาล  
10. ติดตามและรวบรวม Ethical risk profile และ ethical risk guide line ของหอผู้ป่วยในแต่ละ 
เดือนพร้อมทั้งจัดล าดับ TOP-3 ของหอผู้ป่วย   
11. ส ารวจความคิดเห็น การรับรู้การด าเนินงานด้านจริยธรรมทางการพยาบาลของพยาบาลในหอ 
ผู้ป่วย โดยการเปิดโอกาสให้ท าโครงการนักสืบความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงทางจริยธรรม ในทุก
เวร  
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แนวทางในการน าเสนอ ได้แก่     
1. กิจกรรมที่แสดงออกว่าบุคลากรมีพฤติกรรมจริยธรรมทางการพยาบาลโดยหอผู้ป่วย น าเสนอการ 
สร้างบรรยากาศ ให้บุคลากร มีพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีโดยใช้เคร่ืองมือ Ethic round - Ethic 
conference - Incident review-HAP c Suandok ethical risk model ในการ ด าเนินงาน  
2. จริยธรรมทางการพยาบาล โดยเน้นการน าเสนอ Ethic risk profile หรือ dilemma ใน หอผู้ป่วย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับอุบัติการณ์ที่เสี่ยงทางจริยธรรม  โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนว
ทางแก้ไขให้เชื่อมโยงกับหลักและแนวคิดจริยธรรมพยาบาล  
3. เรื่องเล่าการดูแลผู้ป่วยที่เกิดจากการสืบความเสี่ยงประจ าวันด้านจริยธรรมทุกวันก่อนรับ เวรเช้า  
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แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เก่ียวกับการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม ในการส่งเสริมสมรรถนะทาง
จริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย  

กลุ่มท่ีพร่องความสามารถในการดูแลตนเอง 
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กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลัก จริยธรรมทางการพยาบาล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• performance review 

• compliance patient 

• discharge planning 

• improvement from  
dilemma and ethic  
risk profile  

• evaluate TOP 5 and  
guidline 

• follwing pateint post  
discharge  

• empowerment 

• operation 

• organization 

• implememtation  

• leadership 

• self asessment 

• planning 

• information   

P D 

C A 
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5W1H การพัฒนาสมรรถนะจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยท่ีพร่องในการดูแลตนเอง  
Who  What  Where  When  Why  How  

ระบุบุคคลที่ 
เกี่ยวข้องการ
ดูแล ผู้ป่วยกลุ่ม
น้ี คือ   
1.พยาบาล 
และ แพทย ์ 
2.ผู้ป่วยที่พร่อง
ใน การดูแล
ตนเอง  
3.ญาติผู้ป่วย   
4.ทีมพยาบาล 
วางแผน
จ าหน่าย 
มีการสอบถาม 
ญาติที่จะดูแล 
ผู้ป่วยหลัง 
จ าหน่ายโดย
ระบุ 
ตัวบุคคล  
  

วิเคราะห์ว่า
อะไร คือ
ผลกระทบกับ 
ผู้ป่วยที่พร่องใน 
การดูแลตนเอง  
1.สิ่งที่ผู้ป่วย
ต้อง ได้รับ
ความ 
ช่วยเหลือหรือ 
ความต้องการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การดูแลรักษา 
2.บุคคลใดที่ให้ 
ความช่วยเหลือ 
3.ปัญหาของ 
ครอบครัวและ 
ญาติในการดูแล  

  

  

เริ่มต้นวางแผน 
ดูแลผปู้  ่วย
ต้ังแต่ อยู่
โรงพยาบาล 
โดยค านึงถึง 
ปัญหาของ 
ครอบครัวและ 
ญาติ ในการ
ดูแล และ
สถานทดี่  ูแล 
หลังจ าหน่าย   

พยาบาลควร
เข้า ไปมี
บทบาทใน 
การวางแผน
การ 
ดูแลต้ังแต่แรก
รับ  
และสอบถาม 
ญาติว่าเวลา
ไหน ที่ญาติพบ
ปัญหา 
การดูแลและ 
กังวลใจ   

ปฏิบัติการสอน 
ผู้ดูแลโดยการ 
สาธิตย้อนกลับ 
ก่อนจ าหน่าย
จน มีความ
มั่นใจใน การ
ดูแล และ 
สอบถามปัญหา 
และอุปสรรค
การ ดูแลโดยใช้
หลัก จริยธรรม
ทางการ 
พยาบาลที่ 
เหมาะสม  

หากพบปัญหา
ใน การสื่อสาร
การ ดูแล และ
การ ดูแลเฉพาะ
รายมี การให้
ข้อมูล เบื้องต้น
ให้ญาติ 
เข้าใจ และให ้
ข้อมูลแบบสห 
สาขาวิชาชีพ ม ี
การวางแผน
การ ดูแลที่
ชัดเจน เฉพาะ
ราย เชิงรุก 
ต้ังแต่แรกรับ 
จนกระทั่ง 
จ าหน่ายโดยใช้ 
หลักจริยธรรม 
ทางการ
พยาบาล ที่
เหมาะสม 
เฉพาะราย  
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แบบประเมินสมรรถนะจริยธรรมส าหรับ พยาบาล หอผู้ป่วยอายรุกรรมหญิง 2 

ประเด็น   Score 1  Score 2  Score 3  Score 4  Score 5  
Ethics 
round 
(ระดับการ
พัฒนา 
คือ...............)  

-หัวหน้า หอผู้ป่วย
เป็น ผู้น าการท า
Ethics round 
ร่วมกับการตรวจ 
เยี่ยมผู้ป่วยประจ า 
วัน -หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยมี การจ่าย
งานให้พยาบาลมี 
การท า Ethics 
round ร่วมกับการ
ตรวจเยยี่ม ผู้ป่วย
ประจ าวัน ในแฟ้ม 
นักสืบความเสี่ยง  

-หัวหน้าหอผู้ป่วย
เป็นผู้น าการท า 
Ethics round 
ร่วมกับการตรวจ
เยี่ยมผู้ป่วยประจ า 
วันตามแผนที่
ก าหนดและติดตาม
จากการบันทึก
ประเด็นความ เสี่ยง
ทางจริยธรรมที่พบ  

-หัวหน้าหอผู้ป่วย
เป็นผู้น าท า Ethics 
round ร่วมกับการ
ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย 
ประจ าวัน  
-พยาบาลมีการท า 
Ethics round 
ร่วมกับการตรวจ 
เยี่ยมผู้ป่วยประจ า 
วันในแฟ้มนักสืบ
ความเสี่ยง -NECWมี
การสรุปน า ประเด็น
ความเสี่ยงทาง 
จริยธรรม  
-มีการมอบหมายงาน
และ 
ส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติ เพิ่มขึ้นในทุก
วันและทุกเวร  

- มีการท าEthics 
round ร่วมกับการ
ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย 
ประจ าวันในทุกวัน
และทุกเวร   
-น าข้อมูลความเสี่ยง
ทาง จริยธรรมที่ได้
จากการใช้ Ethics 
round มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับ
ความส าคัญ และ 
น าไปใช้ในการ
ก าหนด ethical 
risk profile ของ 
หน่วยงาน  
  

-กิจกรรมการ 
Ethical round มี
การปฏิบัติเป็น 
งานประจ า เป็น 
แบบอย่างที่ดีแก่ 
หน่วยงานอื่น  
  

Ethics 
conference 
(ระดับการ
พัฒนา  
คือ...............)  
  

-หัวหน้าหอผู้ป่วยมี
การ วางแผนและ
ก าหนดให้มี การท า 
Ethics 
conference ใน 
หน่วยงาน  
  

-หัวหน้าหอผู้ป่วย
ก ากับติดตามการ
ท าEthical 
conference ตาม
แผนที่ 
ก าหนดทุกวันโดย 
พยาบาลNECW   
  
  

-หัวหน้าหอผู้ป่วย
หรือ Incharge  มี
การท าEthics 
conference อย่าง 
สม่ าเสมออย่างน้อย
อาทิตย์ละ1 คร้ังโดย
บุคลากรใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วม 
ในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

มีส่วนร่วมในการเก็บ 
รวบรวม/บันทึก
ประเด็น ความเสี่ยง
ทางจริยธรรม หรือ
การเรียนรู้ไว้อย่าง 
สม่ าเสมอ  
  

มีส่วนร่วมในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนา ประเด็น
ความเสี่ยงทาง 
จริยธรรมหรือการ
เรียนรู้ มาวิเคราะห์ 
และร่วม ก าหนด
เป็น ethical risk 
profile ของ
หน่วยงานทุก 
เดือนและทุกไตร
มาส  
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Incident 
review 
เชื่อมโยง 
ประเด็น 
จริยธรรม 
(ระดับการ
พัฒนา 
คือ...............)  

มีการความพยายาม
ใน การเชื่อมโยง
ประเด็น จริยธรรม
ใน Incident 
review   
  

มีการเชื่อมโยง
ประเด็น 
จริยธรรมใน 
Incident 
review ทุกคร้ัง 
(ตามนโยบาย)  
  

มีการน าประเด็น
จริยธรรมที่ ได้จาก
การทบทวน 
อุบัติการณ์มาเรียนรู้
ร่วมกัน ในหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ  

สามารถน าหลัก และ
แนวคิด จริยธรรม
มาร่วมออกแบบ 
ระบบในการปฏิบัติได้  
  

มีส่วนร่วมในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมการ 
Incident review 
เชื่อมโยงประเด็น 
จริยธรรมที่มีความ
โดด เด่น น าไปสู่
มาตรการการ 
ปฏิบัติที่สามารถ
เป็น แบบอย่างที่ดี
แก่ หน่วยงานอื่น  

Suandok 
ethical  risk 
model 
(ระดับการ
พัฒนา 
คือ..............)  

เริ่มต้นวางแผน 
ก าหนดการใช้ 
Suandok 
ethical risk 
model ในการ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 
ทางจริยธรรม  
  

มีการใช้ Suandok 
ethical risk 
model ใน 
การวางแผนการ
ดูแลผู้ป่วย
ประจ าวันในผู้ป่วยที่ 
มีความเสี่ยงสูง  
  

มีการใช้ Suandok 
ethical risk model 
ในการวางแผน ดูแล
ผู้ป่วยประจ าวันและ 
กลุ่มสี่ยงสูงและ 
สามารถ ก าหนด
ความเสี่ยงทาง 
จริยธรรมควบคู่ไป
กับความ 
เสี่ยงทางคลินิก และ
ก าหนด กิจกรรมการ

พยาบาลในการ 
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
ที่ พร่องการดูแล
ตนเอง  

-มีส่วนร่วมในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การใช้ Suandok 
ethical risk model 
ในการวางแผนดูแล 
ผู้ป่วยประจ าวัน
ครอบคลุม 
กลุ่มเสี่ยงทุกรายที่
พร่อง ความสมารถใน
การดูแล ตนเอง  

-มีส่วนร่วมในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนา ข้อมูล
ความเสี่ยงทาง 
จริยธรรมที่ได้จาก
การ ใช้ Suandok 
ethical risk 
model ในการ
ดูแลผู้ป่วย มา
วิเคราะห์ จัดล าดับ 
ความส าคัญ และ
ร่วม ก าหนดเป็น 
ethical risk 
profile ของ
หน่วยงานใน 
ระดับ TOP 3  

Ethical  risk  
profile   
(ระดับการ
พัฒนา 
คือ...............)  

-มีส่วนร่วมในการ
ก าหนด Ethical 
risk profile ของ 
หน่วยงานจากการ 
รวบรวมและ
วิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่ได้จากการ
น า 

-มีส่วนร่วมในการ
สื่อสาร Ethical 
risk profile ใน 
หน่วยงานและการ 
ออกแบบ/ก าหนด 
แนวทางหรือ
มาตรการ ปฏิบัติ
ด้านจริยธรรม 

-มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม การปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ 
ก าหนดและ
ประเมินผลการ 
จัดการความเสี่ยง
ทางจริยธรรม  

-มีส่วนร่วมในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
การออกแบบระบบ/
ขยาย 
มาตรการในการ
ปฏิบัติใน ความเสี่ยง
ส าคัญล าดับอื่น 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยไตร
มาสละ 1 คร้ัง  

-มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ระบบการ
จัดการความ 
เสี่ยงทาง
จริยธรรมมี 
ผลงานโดดเด่น 
เป็น แบบอย่างที่
ดีแก่หน่วยงานอื่น  
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กลไกจริยธรรมไป
ปฏิบัติ 
  
  

(Ethical 
guideline)  เพื่อ
ปอ้งกันหรือลด
ความเสี่ยงทาง
จริยธรรม   

 

 การติดตามตัวช้ีวัดด าเนินงาน  

  

แบบประเมินสมรรถนะจริยธรรมทางพยาบาลของระดับพยาบาลวิชาชีพ               

  

78.3 
83.6 

91.4 
96.8 

TRI 1 TRI 2 TRI  3 TRI 4 

ระดับความพพึอใจตอ่พฤตกริรมจรยิธรรมของพยาบาลในการ 

ด แลผู้ ป่วยพร่องความสามารถในการด ูแลตนเอง ( ร้อยละ ) 
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ประเด็น  

 Score 1  Score 2  Score 3  Score 4       Score 5  

Ethics round  

(ระดับการ 
พัฒนาคือ..4)  

-หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยเป็น 
ผู้น าการท า 
Ethics round 
ร่วมกับการ
ตรวจ 
เยี่ยมผู้ป่วย
ประจ าวัน -
หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยมี การ
จ่ายงานให้
พยาบาล มีการ
ท าEthics 
round ร่วมกับ
การตรวจเยี่ยม 
ผู้ป่วยประจ าวัน 
ในแฟ้ม นักสืบ
ความเสี่ยง  

-หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยเป็นผู้น า
การท า Ethics 
round ร่วมกับ
การตรวจเยี่ยม 
ผู้ป่วยประจ าวัน
ตามแผน ที่
ก าหนดและ
ติดตามจาก การ
บันทึกประเด็น
ความ เสี่ยงทาง
จริยธรรมที่พบ  

-หัวหน้าหอผู้ป่วย
เป็นผู้น าท า 
Ethics round 
ร่วมกับการตรวจ 
เยี่ยมผู้ป่วยประจ าวัน  

-พยาบาลมีการท า 
Ethics round 
ร่วมกับการตรวจ
เยี่ยมผู้ป่วย 
ประจ าวัน ในแฟ้ม
นักสืบความ เสี่ยง  

-NECWมีการสรุป
และน าประเด็น 
ความเสี่ยงทาง
จริยธรรมที่พบมา 
สื่อสารให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม แนวทาง
ที่ก าหนด  

-มีการมอบหมายงาน
และส่งเสริม 
ให้มีการปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นในทุกวัน 
และทุกเวร  

- มีการท าEthics 
round ร่วมกับ
การตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วย ประจ าวัน
ในทุกวันและทุก
เวร   

-น าข้อมูลความ
เสี่ยงทาง 
จริยธรรมที่ได้
จากการใช้ 
Ethics round 
มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส 
าคัญ และ 
น าไปใช้ในการ
ก าหนดethical 
risk profile ของ
หน่วยงาน  

  

-กิจกรรมการ Ethical 
round มีการปฏิบัติเป็น 
งานประจ า เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่หน่วยงานอื่น  

  

Ethics 
conference  

(ระดับการ 
พัฒนาคือ..4)  

-หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยมีการ 
วางแผนล
ก าหนดให้มี 
การท า  Ethics 

-หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยเป็น 
ก ากับติดตาม
การท า 
Ethical 
conference 

-หัวหน้าหอผู้ป่วย
หรือ In-charge  มี
การท าEthics 
conference อย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อย
อาทิตย์ละ1 คร้ังโดย

มีส่วนร่วมในการ
เก็บรวบรวม/ 
บันทึกประเด็น
ความเสี่ยงทาง 
จริยธรรมหรือการ

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การน าประเด็นความ
เสี่ยงทางจริยธรรมหรือการ
เรียนรู้ มาวิเคราะห์ และ
ร่วมก าหนดเป็น ethical 
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conference 
ใน หน่วยงาน  

  

ตามแผนที่
ก าหนดทุกวัน 
โดยพยาบาล
NECW   

  

  

บุคลากรใน
หน่วยงาน 
มีส่วนร่วม ในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้   

เรียนรู้ไว้ อย่าง
สม่ าเสมอ  

  

risk profile ของหน่วยงาน
ทุกเดือนและทุกไตรมาส  

Incident 
review  
เชื่อมโยง 
ประเด็น 
จริยธรรม  

(ระดับการ 
พัฒนาคือ...4.)  

มีการความ
พยายามใน การ
เชื่อมโยง
ประเด็น 
จริยธรรมใน 
Incident 
review   

  

มีการเชื่อมโยง
ประเด็น 
จริยธรรมใน 
Incident 
review ทุกคร้ัง   

  

มีการน าประเด็น
จริยธรรมที่ได้ จาก
การทบทวน
อุบัติการณ์มา 
เรียนรู้ร่วมกันใน
หน่วยงานอย่าง 
สม่ าเสมอ  

สามารถน าหลัก
และแนวคิด 
จริยธรรมมาร่วม
ออกแบบ ระบบใน
การปฏิบัติได้  

  

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมการ 
Incident review เชื่อมโยง
ประเด็นจริยธรรมที่ มีความ
โดดเด่น น าไปสู่มาตรการ
การปฏิบัติที่ สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน
อื่น  

Suandok 
ethical  risk 
model  

(ระดับการ 
พัฒนาคือ...4)  

เริ่มต้นวางแผน 
ก าหนดการใช้ 
Suandok 
ethical risk 
model ใน 
การวิเคราะห์
ความเสี่ยง 
ทางจริยธรรม  

  

มีการใช้ 
Suandok 
ethical risk 
model ใน 
การวางแผน
การดูแล 
ผู้ป่วยประจ าวัน
ในผู้ป่วยที่ มี
ความเสี่ยงสูง  

  

มีการใช้ Suandok 
ethical risk 
model ในการ
วางแผนดูแลผู้ป่วย 
ประจ าวันและกลุ่มสี่
ยงสูงและ สามาร
ก าหนดความเสี่ยง
ทาง จริยธรรมควบคู่
ไปกับความเสี่ยง 
ทางคลินิก และ
ก าหนดกิจกรรม 
การพยาบาลในการ
ปฏิบัติการดูแล 
ผู้ป่วยที่พร่องการ
ดูแลตนเอง  

-มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
การใช้ Suandok 
ethical risk 
model ในการ 
วางแผนดูแลผู้ป่วย
ประจ าวัน 
ครอบคลุมกลุ่ม
เสี่ยงทุกรายที่ 
พร่องความสมารถ
ในการดูแล ตนเอง  

-มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน า
ข้อมูล ความเสี่ยงทาง
จริยธรรมที่ได้จากการ ใช้ 
Suandok ethical risk 
model ในการดูแลผู้ป่วยมา
วิเคราะห์ จัดล าดับ
ความส าคัญ และ ร่วม
ก าหนดเป็น ethical risk 
profile ของ หน่วยงานใน
ระดับ TOP 3  
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Ethical  risk 
profile   

(ระดับการ 
พัฒนาของ 
หน่วยงาน คือ 
........4.5.......)  

มีการก าหนด 
Ethical risk 
profile ของ 
หน่วยงาน  

จากการรวบรวม
และ 
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่ได้ 
จากการน ากลไก
จริยธรรม ไป
ปฏิบัติ  

  

  

มีการสื่อสาร
Ethical risk 
profile ใน
หน่วยงาน  

มีการออกแบบ/
ก าหนด 
แนวทางหรือ
มาตรการ 
ปฏิบัติด้าน
จริยธรรม 
(Ethical 
guideline)  
เพื่อป้องกัน หรือ
ลดความ เสี่ยง
ทางจริยธรรม 
อย่าง 
น้อยในความ
เสี่ยงล าดับ แรก  

  

มีการติดตามการ
ปฏิบัติตาม 
มาตรการที่ก าหนด
และประเมินผล การ
จัดการความเสี่ยง
ทาง จริยธรรม  

มีการออกแบบ
ระบบ/ขยาย 
มาตรการในการ
ปฏิบัติในความ 
เสี่ยงส าคัญล าดับ
อื่นเพิ่มขึ้น  

มีการติดตามผล
และทบทวน ความ
เสี่ยงทางจริยธรรม
อย่าง เหมาะสม 
และให้เป็นปัจจุบัน 
อย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง  

ระบบการจัดการความเสี่ยง
ทางจริยธรรมมี 
ผลงานโดดเด่น เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน 
อื่น  
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เร่ือง  

ปี 2562 ถึง 2563   

มิ ย  กค  สค  กย  ตค  พย  ธค  มค  กพ   มีค  เมย  พค  มิย  

จ านวนผู้ป่วย 
ที่พร่อง 
ความสามารถ 
ในการดูแล 
ตนเอง  

12  9  13  10  12  15  7  9  8  6  9  10  11  

จ านวนข้อ 
ร้องเรียนด้าน 
พฤติกรรม 
จริยธรรมที่ไม่ 
เหมาะสมใน 
การดูแลผู้ป่วย  

2  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0  

ประเด็น 
จริยธรรม 
ทางการ 
พยาบาลที่ 
เกี่ยวข้อง  

การท า 
ประโย 
ชน์  

ไม่ ท า 
อันตรา 

ย  

การ 
เคารพ 
เอก 
สิทธิ์  

  

ความ 
เอื้อ 

อาทร  

-  การ 
ท า 

ประโ 
ยชน์   
ไม่ท า

อันต 

ราย 

ความ 

ซื่อสั 

ตย์  

การท า
ประโย 
ชน์  

ไม่ ท า 
อันตรา 

ย  

การท า 
หน้าที่ 
แทน  

การท า 
ประโย 
ชน์  

ไม่ท า 
อันตรา 

ย  

   การ 
ประสา 
นงาน  

-  ความ 
เอื้อ 
อาทร 

การ 

เคารพ 
เอก 

สิทธ์  

-  ความ 
รับ
ผิด  

ชอบ 

การ 

เคารพ 
เอก 

สิทธ์  

-  -  
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ตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยท่ีพร่องการดูแลตนเองและ 

จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมจริยธรรมของ พยาบาล  

 
จ านวนผู้ป่วย bedridden และ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล(length of stay)ปี2563  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 
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จ ำนวนผปู้่ วย LOS 
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แบบฟอร์มน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

ช่ือผลงานนวัตกรรม    สายรัก  ผูกใจ 

ผู้จัดท า  1.นางสุแก้ว   โนภีระ              2.นางกาญจนี  กันธะ 

ช่ือหน่วยงาน หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม งานฯกุมารเวชศาสตร์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. 
รายละเอียดเก่ียวกับผลงานนวัตกรรม  

(1)  จุดเร่ิมต้นหรือท่ีมาของการจัดท าหรือคิดค้นนวัตกรรม 
 หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม   รับผู้ป่วยอายุแรกเกิด ถึง 15 ปี อยูใ่นภาวะวิกฤติ เน่ืองจากเป็นเด็ก และ
อยู่ท่ามกลางบุคคลที่ไม่คุ้นเคย  มักจะต่อต้าน ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา ร้องไห้ ปลอบได้ยาก ตลอดจนผู้ป่วย
แต่ละราย  ได้รับการท าหัตถการหลายอย่าง ได้แก่ การใส่ท่อช่วยหายใจ   การใส่สายสวนทางหลอดเลือดด า การ
ใส่สวยสวนให้อาหาร การใส่สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น  แต่เดิมผ้าผูกข้อมือ เพื่อผูกยึดผู้ป่วย มี 2 แบบ มีขนาดใหญ่
เกินไป  หลวม ไม่เหมาะสมกับเด็กและทารก  และอีกแบบม ีขนาดเล็ก  ท าให้รัดข้อมือทารก จนเกิด mild 
cyanosis จ านวน 1 คร้ัง   และอุบัติการณ์ จาก endotracheal tube เลื่อนหลุด ปี 2561,2562 = 0.1 , 0.49 
คร้ัง/ On ETT100วัน  (เกณฑ์ 0.16 คร้ัง/ On ETT100วัน )  ดังน้ันจึงได้คิดนวตกรรมผ้าผูกข้อมือ ชื่อว่า  “สาย
รัก ผูกใจ “ เพื่อให้ผูกยึดผู้ป่วย ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ต่างๆเลื่อนหลุดจากการด้ินไปมา โดยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดการเสียดสี หรือเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายมือ,เท้า ไม่สะดวก 

(2)  ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดท านวัตกรรม     6  เดือน 
(3)  ลักษณะผลงานนวัตกรรม -  เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่  
เป้าหมาย   
1.ลดการเกิดอุบัติการณ์จากอุปกรณ์ต่างๆเลื่อนหลุด ขณะรักษา   
2. ไม่เกิด Pressure injury จากแรงเสียดสี หรือ cyanosis ที่ข้อมือ  ข้อเท้า ในผู้ป่วยเด็กและทารก ที่ได้รับการผูก
ยึด  

หลักการและข้ันตอน  

1. เลือกขนาดชนิดของไหมพรม เส้นใหญ่ ลักษณะนุ่มสีต่างๆ  

2. ถักไหมพรมเป็นแผ่น   ส าหรับทารก ขนาดกว้าง   4  cm X ยาว 70  cm   ส าหรับเด็ก กว้าง   6  cm X ยาว 
90 cm โดยไม่ แน่นจนเกินไป 

3.ติดกระดุมพลาสติกที่ปลายทั้ง2 ด้านของไหมพรมถัก ด้านละ 2 เม็ด เพื่อให้ด้านหน่ึงยึดกับผู้ป่วย อีกด้านหน่ึงยึด
กับเตียง 

3. เปลี่ยนสายทุกคร้ังที่เปื้อน หรือเปลี่ยนผู้ป่วย 
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ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. อัตราการเกิด Pressure injury ที่ข้อมือ ข้อเท้า ในผู้ป่วยที่ได้รับการผูกยึด   เท่ากับ 0 

2.อัตราการเกิดอุบัติการณ์จากท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ที่มีสาเหตุจากการผูกยึดไม่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 0 

งบประมาณท่ีใช้ จ านวนเงิน.............20............บาท/ชิ้น 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลงานนวัตกรรม 
 การใช้งานนวตกรรมน้ี จะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กใช้วัสดุ ที่เหมาะสมกับขนาดตัวของเด็ก ซึ่งจะมีสีสันสวยงาม 
และอ่อนนุ่ม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการผูกยึดผู้ป่วย แต่การป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด จะมีสาเหตุอื่นๆ
ประกอบ เช่น การบิดหน้า ไปมา พลาสเตอร์ยึดท่อช่วยหายใจหลวม จากน้ าลาย  เป็นต้น 

 เจ้าของผลงาน  นางสุแก้ว   โนภีระ      โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  053-935881 
E-mail :   
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แบบฟอร์มน าเสนอผลงานนวัตกรรม  
 

ช่ือผลงานนวัตกรรม   มือวิเศษจิราภรณ์ 
ช่ือผู้จัดท า นางสาวจิราภรณ์   สมนา 
สมาชิกทีม บุคลากรหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2 
ช่ือหน่วยงาน  หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2 
รายละเอียดเก่ียวกับผลงานนวัตกรรม (ให้ระบุรายละเอียดให้มากท่ีสุด) 

(1)  จุดเร่ิมต้นหรือท่ีมาของการจัดท าหรือคิดค้นนวัตกรรม 
 

 การติดเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท าให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาเพิ่มขึ้น และอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ดังน้ันจึงต้องมีการปฏิบัตตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อด้ือยาอย่างเค่รงครัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีแนวทางการปฏิบัติ ในการแยกผู้ป่วย จัดสถานที่และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และก าหนดให้บุคลากรและญาติผู้ป่วยใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันก่อนเข้าห้องผู้ป่วยทุกคร้ัง หอ
ผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2 รับผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวที่ต้องใส่เคร่ืองช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะผู้ป่วย 
Severe Sepsis และ Septic shock ที่ต้องการ Initial resuscitation Bundle ; Septic shock Bundle และ 
Continuum of care ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวต้องได้รับการดูแลใกล้ชิด มีอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องมีการ
ประเมิน vital sign หรือปรับเคร่ืองช่วยหายใจบ่อยคร้ัง บางรายมีภาวะฉุกเฉินที่ต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วน 
เมื่อผู้ป่วยกลุ่มน้ีมีการติดเชื้อด้ือยาร่วมด้วย บุคลากรต้องสวมชุดป้องกันร่างกายก่อนเข้าไปดูแลผู้ป่วยได้แก่เสื้อ
กาวน์  ถุงมือ บางกิจกรรมต้องใส่ผ้าปิดจมูกอีกด้วย ท าให้ใช้เวลานานกว่าจะเข้าไปประเมิน vital sign หรือปรับ
เคร่ืองช่วยหายใจและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจากชุดป้องกันร่างกาย 

ทางหอผู้ป่วยจึงได้คิดหาวิธีการและอุปกรณ์สวมมือไม่ให้มือสัมผัสอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วยโดยตรง  โดย
คิดค้นน าถุงใส่สาย SUCTION มาท าที่ใส่ปลอกแขน โดยปลอกแขนต้องมีความยาวพอที่จะให้มือปรับปุ่มต่างๆบน
หน้าจอของเคร่ืองช่วยหายใจและหน้าจอ monitor bed side ได้ ท าให้ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการสวมชุดก่อน
เข้าห้องผู้ป่วย ประหยัดงบประมาณโรงพยาบาลในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ที่ส าคัญคือสามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้ทันท่วงทีเมื่อมีความจ าเป็นต้องปรับเคร่ืองช่วยหายใจและประเมิน vital sign 
 

 
(2)  ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดท านวัตกรรม   30  นาที 
(3)  ลักษณะผลงานนวัตกรรม (โปรดระบุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
    เป็นสิ่งท่ีพัฒนา / คิดค้นข้ึนใหม่ คือ  มือวิเศษ 
   
เป้าหมาย  -     ผู้ป่วยได้รับการประเมินและช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในสถานการณ์เร่งด่วน 

- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ชุดป้องกันร่างกาย 

- ลดการใช้ทรัพยากร น าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ 
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- สะดวก เจ้าหน้าที่และผู้ใช้พึงพอใจนวัตกรรม  

 
หลักการและข้ันตอน รวมท้ังกรรมวิธีท่ีใช้ในการพัฒนา / คิดค้นวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้คุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติของวัสดุ/อุปกรณ์แต่ละชนิด 
ค้นหาวัสดุเหลือใช้น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
นวัตกรรมใช้ได้ดี ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้ใช้พึงพอใจ ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยา 
งบประมาณท่ีใช้  ค่าสก็อตเทปใส 20 บาท 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลงานนวัตกรรม 
 - ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้ือยา 
- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ชุดป้องกันร่างกาย ( ราคาชุดป้องกันร่างกาย 25  บาท/ชุด  ในคนไข้ปกติจะมีการ

ปรับ   เคร่ืองช่วยหายใจอย่างน้อย 4  คร้ัง/วัน วัดสัญญาณชีพอย่างน้อย 10 คร้ัง/วัน ท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า  
350 บาท/วัน 

  - ผู้ป่วยได้รับการประเมินและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
 

ระบุ  ชื่อเจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราภรณ์   สมนา    เบอร์โทรศัพท์............36482 
e-mail address………jira6002@gmail.com. 
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แบบฟอร์มน าเสนอผลงานนวัตกรรม 

 

ช่ือผลงานนวัตกรรม   Pediatric stop epistaxis kit 

ช่ือผู้จัดท า           นายนิวัติ  ไชยวรรณ์. E-mail...Niwat.Chaiwan@cmu.ac.th.....โทรศัพท์...089-7003401 

สมาชิกทีม           เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 5   

ช่ือหน่วยงาน        หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 5  งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์     โทรศัพท์   35885 

รายละเอียดเก่ียวกับผลงานนวัตกรรม  

(1)  จุดเร่ิมต้นหรือท่ีมาของการจัดท าหรือคิดค้นนวัตกรรม 

                      ภาวะเลือดก าเดาไหล เป็นภาวะที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 5  โดยเฉลี่ย 3 ราย/ เดือน 
เด็กเหล่าน้ีอาจได้รับอันตรายจากการเสียเลือด เช่น shock จากการเสียเลือดหากไม่สามารถท าให้เลือดหยุดไหลได้ 
ในบางรายต้องปรึกษาแพทย์หู คอ จมูก,   ซีดจากภาวะเลือดจาง  , ท าให้ทุกข์ทรมานจากปัญหาเลือดค่ังในจมูกท า
ให้หายใจไม่สะดวก การใช้น้ าแข็งประคบเย็นบริเวณด้ังจมูกและหน้าผาก ช่วยลดระยะเวลาในการท าให้เลือด
ก าเดาหยุดไหล แต่เด็กและมารดาต้องใช้มือจับน้ าแข็งตลอดเวลา บางคร้ังขนาดของน้ าแข็งก็ไม่เหมาะกับขนาด
ของด้ังจมูกเด็ก ในเด็กเล็กบางรายด้ินไม่ยอมให้ประคบ ท าให้มีความยากล าบากในการประคบเย็น และอาจท าให้
ระยะเวลาการประคบเย็นนานขึ้นเพื่อให้เลือดก าเดาหยุดไหล ดังน้ันหอผู้ป่วยจึงได้ท านวัตกรรม Pediatric stop 
epistaxis kit เพื่อลดระยะเวลาเลือดก าเดาไหล รวมทั้งช่วยให้ญาติและเจ้าหน้าที่สะดวกในการใช้อุปกรณ์เพื่อ
บรรเทาอาการดังกล่าว 

 (2)  ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดท านวัตกรรม...ประมาณ 2 ปี 

 (3)  ลักษณะผลงานนวัตกรรม : เป็นสิ่งท่ีพัฒนา  คือ     จัดท านวัตกรรม Pediatric stop epistaxis kit      

เป้าหมาย   - เพื่อผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะเลือดก าเดาไหล และลดระยะเวลาเลือดก าเดาไหล  

                   -  ผู้ป่วย, ญาติและเจ้าหน้าที่  สะดวกในการใช้อุปกรณ์เพื่อบรรเทาอาการ และพึงพอใจ 

หลักการและข้ันตอน รวมท้ังกรรมวิธีท่ีใช้ในการพัฒนา / คิดค้นวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของวัสดุ/อุปกรณ์แต่ละชนิด 

1. น าเจลมาแบ่งใส่ถุง แล้วseal รอบๆถุงให้แน่นหนา ท าเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
2. น าผ้าขนหนูมาตัดเย็บแบบซองเพื่อบรรจุถุงเจล 
3. น าสายยางยืดมาเย็บติดกับผ้าขนหนูเพื่อรัดรอบศีรษะ 

    หลังจากน ามาทดลองใช้พบว่า ถุงเจลมีขนาดไม่พอดีเมื่อน ามาใช้กับเด็กเล็กๆ  สายยางยืดคับ/หลวมเกินไป 
และผ้าขนหนูที่ใช้ไม่ซับน้ า เมื่อเจลละลาย น้ าไหลเข้าตา ไหลรินตามใบหน้าผู้ป่วยเด็ก  จึงได้มีการปรับปรุงโดย  

               - มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดใบหน้าและบริเวณดั้งจมูกของผู้ป่วยเด็ก 
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               - มีสายยางยืดรัด ปรับระดับความยืดหยุ่นได้ด้วยตีนตุ๊กแก เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดศีรษะ ใบหน้า
ของผู้ป่วยเด็ก และสะดวกแก่ญาติ/ผู้ดูแล ที่ไม่ต้องใช้มือจับถุงเจลตลอดเวลา  

                - ใช้ผ้านาโนที่สามารถดูดซับน้ าได้ดี  

ทดลองใช้ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

            
                          
 
 

ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์ 
ก่อนท า หลังท า 
2559 2560 2561 2562 

1.อัตราเลือดก าเดาหยุดไหลภายใน 10 นาที >80% 71.2 83.3 80.5 86.1 

2.ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ >80% NA 88.8 91.6 91.4 

3.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ >80% NA 100 100 100 

งบประมาณท่ีใช้ จ านวนเงิน 50 บาท/ ชิ้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลงานนวัตกรรม 

-นวัตกรรมน้ีสามารถใช้ได้ดีในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะเลือดก าเดาไหล เลือดหยุดไหลภายในระยะเวลาที่
รวดเร็ว   ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะ Epistaxis สามารถใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะเลือดออกในบริเวณอื่นๆ เช่น 

Action 
ส่ือสาร สอนการใช้ 

Design 

Stop Epistaxis kit 

Learning 

ไม่พอดี มีน ้า
หยด ตอ้งใช้มือ
จบัตลอด 

Improve 

-มี size S,M,L 

-ใช้ผา้นาโน 

- ติดตีนตุ๊กแก 

D 

S 

A 

P 
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ผู้ป่วยโรค Hemophilia ที่มีเลือดออกตามข้อ  ใช้ประคบเย็นเพื่อลดอาการบวมจากการได้รับสารน้ าออกนอก
หลอดเลือดได้ ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในบริการ 

ระบุ  ช่ือเจ้าของผลงาน/ผู้รับผิดชอบ   นายนิวัติ  ไชยวรรณ์    เบอร์โทรศัพท์   089-7003401 

e-mail address Niwat.Chaiwan@cmu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Niwat.Chaiwan@cmu.ac.th
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คนเด่น : น.ส.อารุณี มีมานะ พยาบาลห้องพักฟ้ืน งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟ้ืน 

เหตุเกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

           วันน้ันข้าพเจ้าและเพื่อน น.ส.อารุณี มีมานะ (พยาบาลห้องพักฟื้น) ได้ไปออกก าลังกายใน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วิ่งรอบอ่างแก้วผ่านไปตึกคณะนิติศาสตร์ ม.ช. ได้เห็นรุ่นพี่พาน้องปี 1 มาวิ่งแถวอ่าง
น้ าหน้าคณะนิติ ขณะวิ่งมาถึงทางโค้งคณะนิติ  มีน้อง น.ศ. 1 คนเป็นลมไป ได้เห็นรุ่นพี่น าน้องมานอน ตรงลาน
จอดรถหน้าคณะ และให้น้องดมยาดม ขณะข้าพเจ้าเดินผ่านไปถึงสังเกตุเห็นน้องหมดสติ มือซักเกร็ง หายใจช้า จึง
เข้าไปประเมินน้อง ซึ่งเรียกไม่รู้สึกตัว คล าชีพจรได้เบา หายใจช้า ได้จัดท่าเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง แล้วให้รุ่น
พี่ของน้อง โทรเรียก 1669 ด่วน และให้น้องอีกคนไปเอา AED อีกตึกหนึง (ตึกนิติไม่มี AED) สึกครู่น้องได้หยุด
หายใจ คล าชีพจรไม่ได้ จึง start CPR 5 cycle สลับกับเพื่อน ครบแล้วคล าชีพจรได้ น้องต่ืนลืมตาขึ้นมา 1 คร้ัง 
แล้ว หมดสติไป เรียกไม่รู้สึกตัว คล า pulse ไม่ได้จึง start CPR อีกคร้ัง ได้ 2 cycle สลับกันน้อง น.ศ. แพทย์ปี 6 
(ที่วิ่งผ่านมาพอดี) รถพยาบาลมาถึง ขณะเริ่ม cycle ที่ 3 จึงได้ EKG พบ VF ได้ Defibrillation และ CPR ต่อ ใส่  
Tube แล้ง transfer ไป ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ 

          ในตอนเย็นข้าพเจ้าได้สอบถามอาการผู้ป่วยทราบว่า น้องเป็น น.ศ. ปี 1 คณะเทคนิคการแพทย์  และอยู่
ระหว่างการรักษาและหาสาเหตุของการเกิดหัวใจหยุดเต้น น้องยัง ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่และ ให้ admit CCU 2  

          เช้าวันที่ 10/10 /62 ข้าพเจ้าได้โทรสอบถามอาการน้อง ได้ข้อมูลว่าน้องรู้สึกตัวดีแล้ว แต่ยังคาท่อหายใจ
อยู่ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจและมีความสุข ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือผู้อื่น และเน่ืองจากคร้ังน้ี ผู้ประสบเหตุ เป็น นักศึกษา 
การช่วยเหลือดังกล่าว ท าให้ผู้ประสบเหตุผ่านพ้นภาวะวิกฤต และสามารถกลับไปด าเนินชีวิตตามปกติ และกลับไป
ศึกษาเล่าเรียนตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งน้องจะเป็นก าลังของสังคมต่อไปในภายภาคหน้า   
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