
ภาวะจิตสังคมของผู้ตดิเชือ้เอดส์ 
 
ผู้ ท่ีรู้วา่ตนเองติดเชือ้เอดส์จะเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นวา่ คนเราเม่ือรู้วา่ตดิเชือ้เอดส์แล้ว โดยทัว่ไปจะมีอาการช็อก ตกใจ ปฏิเสธ บางรายมีความรู้สกึโกรธ 
หงดุหงิด กงัวล กลวักบัความไม่แนน่อนท่ีจะเกิดขึน้ จากนัน้จะมีความรู้สึกอบัอาย เหงา โดดเด่ียว บางครัง้รู้สกึผิด หากมี
อาการมาก อาจมีอาการซมึเศร้า อยากฆา่ตวัตาย 
 

โดยธรรมชาตแิล้ว การตอบสนองทางอารมณ์เหลา่นีข้องคนแตล่ะคนจะไมเ่หมือนกนั ทัง้ความรุนแรง และล าดบั
ภาวะอารมณ์ตา่งๆ ทัง้นีมี้ปัจจยัส าคญัอยูส่องปัจจยั ได้แก่ 

 ความเข้มแข็งภายในจิตใจของคนคนนัน้ รวมทัง้วิธีคดิ วิธีจดัการกบัอารมณ์ 

 สภาพแวดล้อม เชน่ มีครอบครัวท่ีอบอุน่ ยอมรับและเข้าใจ หรือไมพ่บปัญหาทางการเงิน ก็จะจดัการกบัภาวะทาง
อารมณ์ได้ไมย่ากนกั 

 
หากมีคนเข้าใจ หาทางออกกบัชีวิตได้ ก็จะเข้าสูก่ารยอมรับความจริง มีความหวงั ใช้ชีวิตอยา่งปกต ิตนถึงการ

เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน จงึจะกลบัมีอาการท่ีกล่าวมาแล้วอีกครัง้หนึง่ 
 
การเข้าถึงอาการด้านจิตใจของผู้ตดิเชือ้ท าได้ 3 วิธี คือ 
1. สงัเกต โดยการสงัเกตสีหน้า แววตา ทา่ทีการเคล่ือนไหว 
2. ถาม โดยการสอบถามผู้ติดเชือ้ เชน่ “ระยะนีรู้้สกึอยา่งไรบ้าง” 
3. สอบถามจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของผู้ตดิเชือ้ 
 
 

ชีวิตปกต ิ

ช็อก 

รู้วา่ตดิเชือ้เอดส ์

โกรธ 

กลวั/กงัวล 

ซมึเศร้า/อยากฆา่ตวัตาย 

เหงา/อบัอาย 

ยอมรับ/มีความหวงั 



อารมณ์ความรู้สกึของคนมกัแสดงออกแบบปะปนกนัไป ซึง่พอจะแยกแยะเป็นกลุม่หลกัๆ ได้ดงันี  ้
ช็อก (ตกใจ) 
สีหน้าตกใจ เหง่ือออก อาจเป็นลมหมดสต ิเงียบ มนึงงสบัสน พดูไมอ่อก หรือ อุทาน “เป็นไปได้อยา่งไร” 
โกรธ 
สีหน้าตงึเครียด เดนไปมา ท่าทีไมเ่ป็นมิตร โกรธ พดูเสียงดงั ค าพดูรุนแรงหรือขม่ขู ่หงดุหงิดง่าย อาจไมย่อมพดูและเงียบ
ผิดปกติ 
กลัว/กังวล 
ใจสัน่  แนน่หน้าอก เวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม เหง่ือออก กระวนกระวาย นอนไมห่ลบั 
อาจจะบอกวา่กลงัตาย หรือกลงัง่าจะควบคมุตวัเองไมไ่ด้ หรือบอกวา่กลุ้มใจ หรือไมส่บายใจ 
สีหน้ากงัวลหมกมุ่น ไมมี่สมาธิ ความสามารถในการท างานลดลง อาจพดูว่า “จะเป็นไรหรือเปลา่” “จะท ายงัไงดี” 
ความกลวัจะมีความรุนแรงและสงัเกตเห็นได้ชดัเจนกว่าความวิตกกงัวลใจ 
ซึมเศร้าและคิดอยากฆ่าตัวตาย 
หลบสายตา เก็บตวัไมย่อมพบปะใคร พดูน้อย รู้สกึอ้างว้าง โดดเด่ียว อาจพดูว่า “ไมอ่ยากเจอใคร” “อยากอยูค่นเดียว
เงียบๆ” “ไมอ่ยากพดูกบัใคร” 
สีหน้าหมน่หมองซมึเศร้า เบื่อหนา่ยสิ่งแวดล้อม พดูน้อย กินไมค่อ่ยได้ นอนไมค่อ่ยหลบั อ่อนเพลีย สมาธิและความจ า
ลดลง เคล่ือนไหวช้า 
อับอาย/เหงา 
มีความคิดอยากตาย รู้สึกวา่ตนเองไร้คา่ 
ยอมรับและมีความหวัง 
เร่ิมใช้ชีวิตตามปกต ิสนใจดแูลสขุภาพ สีหน้าแจม่ใสและหวัเราะได้ พดูคยุกบัคนอ่ืนได้มากขึน้ สนใจการท างาน และ
รับผิดชอบตนเองได้ 
 
วิธีจดัการปัญหาทางอารมณ์เบือ้งต้น ควรยึดหลกัส าคญัดงันี  ้
1. พยายามให้ก าลงัใจโดยให้ความรู้สกึเป็นมิตร อบอุน่ หว่งใยอย่างจริงใจ 
2. รับฟังอยา่งเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ 
3. ไมต่ าหนิหรือแนะน าสัง่สอน แตช่ว่ยเขาคิดหาทางเลือกตา่งๆ ก่อนท่ีเขาจะตดัสินใจวา่อนัไหนเหมาะสมท่ีสดุ 
 
เม่ือไรควรไปขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ 
ปัญหาทางอารมณ์ของผู้ติดเชือ้ตอ่ไปนีอ้าจรุนแรงเกินกว่าท่ีผู้ดแูลจะให้ความช่วยเหลือตามล าพงัได้ จงึควรปรึกษา
เจ้าหน้าท่ี 
1. ภาวะซมึเศร้าท่ีตอ่เน่ืองกนันานเกินสองสปัดาห์ และมีแนวโน้มท าร้ายตวัเอง 
2. อารมณ์อ่ืนๆ เชน่ โกรธแค้นท่ีมีความรุนแรงเกินกว่าท่ีญาติจะดแูลได้ 
3. อาการทางจิต เชน่ ประสาทหลอน (หแูวว่ เห็นภาพหลอน เพ้อ) หลงผิดคิดวา่ตนเองเป็นคนอ่ืน 



หากผู้ติดเชือ้มีปัญหาอ่ืนๆ เช่น ไมมี่รายได้ คา่ใช้จา่ยไมเ่พียงพอ ถกูทอดทิง้ ไมมี่คนดแูล ควรปรึกษาเจ้าหน้าท่ีสงัคม
สงเคราะห์ หรือองค์กรเอกชน 
 
ปัญหาทางใจท่ีพบบ่อยในผู้ตดิเชือ้ 
 
ก. อารมณ์โกรธ 
สงัเกตได้จากการท่ีผู้ติดเชือ้มีหน้าตงึเครียด หน้าแดง ขมวดคิว้ เม้มปาก พดูเสียงดงั ดดุา่โวยวายใสค่นใกล้ตวั 
กระสบักระสา่ย เดนิไปมา หรืออาจเงียบผิดปกต ิไมย่อมสบตา บางรายอาจท าร้ายตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือไมย่อมให้ความ
ร่วมมือในการรักษา 
สาเหตุ 
โกรธตนเองท่ีประมาท หรือเป็นต้นเหตใุห้ภรรยาหรือลกูติดโรค โกรธผู้ อ่ืน เชน่ โกรธคนอ่ืนท่ีแพร่เชือ้ให้ หรือโกรธสิ่งอ่ืนๆ 
เชน่ โชคชะตาฟ้าดนิ 
การช่วยเหลือ 
1. ให้โอกาสผู้ติดเชือ้ได้พดูหรือระบายสิ่งท่ีโกรธหรือไมพ่อใจ พร้อมกบัแสดงความเข้าใจ เชน่ “คณุโกรธท่ีสามีเป็นคนน า

โรคมาให้” 
2. ให้ผู้ตดิเชือ้ลดอารมณ์โกรธโดยการนบัหนึง่ถึงสิบ หายใจลกึๆ หรือเดนิหนีจากเหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดความโกรธ 
3. เม่ือเขาสงบลงหรือผอ่นคลาย ควรแก้ไขอารมณ์โกรธหรือชว่ยให้คาดคะเนถึงผลของความโกรธ เชน่ “จะเกิดอะไรขึน้

หากคณุยงัโกรธอยู่” 
4. หาสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีท าให้เขามีอารมณ์โกรธ 
สิ่งท่ีไม่ควรท า 
1. ไมส่นใจความรู้สกึของเขา เช่น บอกวา่ “โกรธไปก็ไมมี่ประโยชน์อะไร ลืมมนัไปเสียดีกว่า” หรือ “ท าใจเสียเถอะ” 
2. โต้เถียงหรือแสดงความไมพ่อใจ เชน่ “ถ้าหากยงัโกรธอยู่ เราก็ชว่ยอะไรไมไ่ด้” 
3. คาดคัน้ให้เขาบอกให้ได้วา่ท าไมถึงมีอารมณ์แบบนัน้ 
4. น าเอาประสบการณ์สว่นตวัมาแนะน าให้เขาท าตาม 
 
ข. กลัว/กังวลใจ 
สงัเกตได้จากอาการใจสัน่ แนน่หน้าอก หายใจไมอ่อก เวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลม เหง่ือออก กระวนกระวาย นอนไมห่ลบั 
อาจจะบอกวา่กลวัตายหรือกลวัวา่จะควบคมุตวัเองไมไ่ด้ หรือบอกว่า กลุ้มใจหรือไมส่บายใจ สีหน้ากงัวลหมกมุน่ ไมมี่
สมาธิ ความสามารถในการท างานลดลง ความกลวัจะมีความรุนแรงและสงัเกตเห็นได้ชดัเจนกวา่ความวิตกกงัวลใจ 
สาเหตุ 
เกิดจากนิสยัเดมิเป็นคนคิดมากหรืออ่อนไหว ท าให้ตีตนไปก่อนไข้ เชน่ กงัวลวา่จะมีคนรู้วา่ตนเองติดเชือ้ จะถกูไล่ออก
จากงาน ไมมี่คนดแูล หรือกงัวลเร่ืองความตาย กลวัวา่ตายแล้วจะไมมี่ใครดแูลลกู สาเหตขุองความกลวัคล้ายกบัความ
กงัวล แตค่วามกลวัมีความรุนแรงและชดัเจนมากกวา่ 



การช่วยเหลือ 
1. ใสใ่จกบัความรู้สกึของเขา 
2. กระตุ้นให้เขาได้พดูหรือระบายสิ่งท่ีเขารู้สกึกลวัและกงัวลใจออกมา 
3. ค้นหาสาเหตท่ีุท าให้เขาเกิดความรู้สกึเช่นนี ้เชน่ ถามวา่ “เพราะอะไรจงึกลวัหรือกงัวล” 
4. หาวิธีลดความรู้สึกกลวัและกงัวลตามความเหมาะสม เชน่ ให้โอกาสเลา่ถึงความกงัวลท่ีมีอยู่ 
5. เสนอแนะให้ท ากิจกรรมเพื่อลดความคิดหมกมุน่ในสิ่งท่ีท าให้เขากลวัหรือกงัวล เชน่ ท างานบ้าน ดแูลสขุภาพ ออกไป

เท่ียวนอกบ้าน 
6. ให้ก าลงัใจเชน่ “คนท่ีตดิเชือ้เอดส์คนอ่ืนๆ ก็คงไมส่บายใจเช่นเดียวกบัคณุในตอนนี”้ หรือ “พอ่แมย่อมรับลกูได้แม้จะ

ตดิเชือ้ก็ตาม” หรือ “ตอนนีส้ขุภาพของคณุก็ยงัดีอยู ่ถาดแูลดีเร่ือยๆ อยา่งนีค้ณุก็ยงัจะมีชีวิตอยูเ่ป็นปกตไิด้อีกนาน” 
สิ่งท่ีไม่ควรท า 
1. ละเลยหรือเพิกเฉยตอ่สิ่งท่ีเขากลวัหรือกงัวลใจ 
2. ถือวา่เร่ืองท่ีเขากงัวลเป็นเร่ืองเล็กน้อย เชน่ พดูว่า “เร่ืองแคนี่ไ้มต้่องคดิมาก” 
3. กงัวลแทนเขามากเกินไป หรือเครียดเม่ือเราชว่ยเหลืออะไรเขาไมไ่ด้ 
 
ค.เหงาและอับอาย 
สงัเกตได้จากการหลบสายตา เก็บตวัไมย่อมพบปะใคร พดูน้อย รู้สกึอ้างว้าง โดดเด่ียว อาจพดูวา่ “ไมอ่ยากเจอใคร” 
“อยากอยู่คนเดียวเงียบๆ” “ไมอ่ยากพดูกบัใคร” 
สาเหตุ 
ความอบัอายเกิดจากการกลวัสงัคมรังเกียจ ระแวงวา่มีคนคอยจ้องมองหรือนินทา อายท่ีเร่ิมมีอาการทางร่างกายหรือ
คูค่รองเสียชีวิตด้วยโรคนี ้สว่นความเหงาเกิดจากการขาดท่ีพึง่ ขาดคนเข้าใจ รู้สกึโดดเด่ียวไร้คา่ 
การช่วยเหลือ 
1. พยายามพบปะพดูคยุ หรือใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกนั 
2. ให้ความสนใจ ใสใ่จ อยู่ด้วย แม้เขาจะไมอ่ยากพดูคยุด้วยก็ตาม 
3. รับฟังอยา่งเป็นมิตร ให้ความมัน่ใจกบัเขาว่าจะเก็บรักษาเร่ืองท่ีเขาบอกไว้เป็นความลบั 
4. หาสาเหตท่ีุท าให้เขารู้สกึอบัอาย พยายามให้เขามองโลกในด้านท่ีดี เชน่ ถ้าเขาอบัอาย เพราะคิดวา่มีคนอ่ืนรู้วา่เขา

ตดิเชือ้ ก็ควรชีใ้ห้เขาเห็นข้อดีของตนเองท่ีคนอ่ืนยอมรับเขาได้ 
5. ท าความเข้าใจกบัคนในครอบครัวและสนบัสนนุให้ยอมรับเขามากขึน้ 
6. สนบัสนนุให้ก าลงัใจ ด้วยการเสนอแหลง่ให้ความชว่ยเหลือในชมุชน เชน่ การท ากิจกรรมร่วมกบัผู้ตดิเชือ้ 
สิ่งท่ีไม่ควรท า 
1. คดิว่าความเหงาหรือความอบัอายเป็นเร่ืองเล็กน้อย ไมต้่องสนใจอะไรมาก 
2. รีบปลอบใจเร็วเกินไป เชน่ บอกเขาว่าอยา่คิดอะไรมาก เด๋ียวอาการจะยิ่งแยก่วา่นี  ้
3. รีบให้ความชว่ยเหลือ หรือชว่ยเหลือมากเกินไป จนเขาอึดอดั หรือรู้สึกวา่ถกูบงัคบั 
 



ง.ซึมเศร้า/ จะท าร้ายตัวเอง 
สงัเกตได้จากสีหน้าหมน่หมองซมึเศร้า เบื่อหนา่ยสิ่งแวดล้อม พดูน้อย กินไมค่อ่ยได้ นอนไมค่อ่ยหลบั อ่อนเพลีย สมาธิ
และความจ าลดลง เคล่ือนไหวช้า มีความคิดอยากตาย รู้สึกวา่ตนเองไร้คา่ 
สาเหตุ 
รู้สกึผิด ไร้คา่ สิน้หวงั ท้อแท้ เพราะมีอาการเรือ้รัง หมดหวงัท่ีจะรักษา กลงัการสญูเสีย เชน่ สขุภาพ ช่ือเสียง คนรัก มี
ปัญหาด้านการเงินท่ีต้องพึง่ผู้ อ่ืน รู้สกึเป็นภาระตอ่ครอบครัว บางรายอาจฆา่ตวัตายเพราะโกรธแค้น ต้องการลงโทษ 
ประจานหรือประชดประชนัญาตหิรือครอบครัว 
ผู้ ท่ีท าร้ายตวัเองมกัมีสญัญาณบอกเหต ุเชน่ 
1. พดูท านองวา่ไมอ่ยากมีชีวิตอยู่ 
2. มกัท าบางอยา่งท่ีเป็นลางบอกเหต ุเชน่ มอบสิ่งหวงแหนให้กบัคนอ่ืน เขียนจดหมายลาตาย 
3. มีการพดูสัง่เสีย เชน่ “ฝากดแูลลกูด้วย เราคงไมไ่ด้เจอกนัอีกแล้ว” 
4. ในบางราย อาการอาจดีขึน้อยา่งฉบัพลนัหลงัจากซมึเศร้ามานาน เพราะตดัสินได้แล้วว่าจะฆา่ตวัตาย 
สิ่งท่ีไม่ควรท า 
1. มองความรู้สึกของเขเป็นเร่ืองเล็กน้อย เชน่ “อยา่กลุ้มไปเลย เด๋ียวทกุอยา่งก็จะดีเอง” 
2. รีบปลอบโยน แนะน าหรือสัง่สอน โดยไมน่กึถึงจิตใจของผู้ ป่วย เชน่ “ลองไปเข้ากลุม่ผู้ติดเชือ้ดสูิ” หรือ “ฝึกสมาธิก็จะ

ดีนะ” 
3. คดิว่าผู้ติดเชือ้พดูเลน่ ไมก่ล้าท าจริง เม่ือเขาพดูถึงการฆ่าตวัตาย 
4. ใช้ความเช่ือทางศาสนามาเป็นข้ออ้าง เชน่ “ถ้าฆา่ตวัตายก็ถือว่าเป็นบาปหนกั” 
5. ตอกย า้ซ า้เตมิการฆ่าตวัตาย หากท าไมส่ าเร็จ เชน่ “ไมแ่นใ่จ” หรือ “จะท าทัง้ทีก็ให้มนัตาย รู้แล้วรู้รอดไปเลย” 
6. ให้ความชว่ยเหลือในสิ่งท่ีเกินความสามารถของตนเอง หรือไมย่อมสง่ตอ่ผู้ ท่ีรู้เช่ียวชาญกว่า 
การช่วยเหลือ 
การซึมเศร้า 
1. ให้ความเป็นมิตร หว่งใย แม้วา่เขายงัไมอ่ยากพดูคยุ 
2. สนใจ กระตุ้นให้เขาพดูคยุเลา่ความรู้สึกและให้ก าลงัใจในกรณีท่ีเขา เคยผ่านปัญหาอปุสรรคมาได้ เชน่ “ก่อนหน้านี ้

เคยมีปัญหาอะไรท่ีหนกัใจบ้าง” และ “และแก้ปัญหานัน้ได้อย่างไร” 
3. รับฟังด้วยท่าทีท่ีอบอุน่ ยอมรับสิ่งเขาเลา่ฟัง และถือค าพดูของเขาเป็นเร่ืองจงั 
4. หาสาเหตท่ีุท าให้เขาเกิดอาการซมึเศร้า เพ่ือชว่ยเหลือได้ถกูต้อง เช่น ถ้าเขารู้สกึวา่ไร้คณุคา่ ก็ชว่ยให้เขาค้นหาข้อดี

ของตนเอง 
การช่วยเหลือ 
จะท าร้ายตัวเอง 
1. พดูคยุถามผู้ติดเชือ้ถึงเร่ืองการอยากฆา่ตวัตาย เป็นสิ่งท่ีสามารถท าได้ โดยไมต้่องกลวัหรือกงัวล วา่จะเป็นการชี ้

ชอ่งทางให้เขาท าร้ายตวัเอง ทัง้ๆ ท่ีไมไ่ด้คิดมาก่อน เชน่ 
“ตอนนีรู้้สกึอยา่งไรกบัตวัเองบ้าง” 



“มีบ้างไหมท่ีรู้สกึวา่ไมอ่ยากจะอยูต่อ่ไป” 
“เคยคิดท่ีจะท าร้ายตวัเองไหม…” ถ้าเคยคดิ “คิดจะท าอยา่งไร” “เคยลงมือท าบ้างไหม” 
1. หากพบว่าเป็นเพียงความคดิไมจ่ริงจงั แผนการไมช่ดัเจน อาจไมมี่อนัตราย ควรรับฟังและก าลงัใจ 
2. หากมีแผนการคอ่นข้างแนน่อน แตย่งัไมไ่ด้จดัเตรียมอปุกรณ์ ถือวา่มีอนัตรายสงูขึน้ ให้รับฟัง ชว่ยคดิหาทางออก 

คอยติดตามดแูลใกล้ชิด 
3. หากมีแผนการแนน่อนและได้จดัเตรียมอปุกรณ์ไว้พร้อมแล้วถือวา่ มีอนัตรายสงูสดุ ต้องดแูลใกล้ชิด รีบปรึกษา

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และน าสง่ตอ่โรงพยาบาล 
4. หาสาเหตท่ีุท าให้เขาอยากฆ่าตวัตาย เพ่ือจะได้แก่ไขได้ตรงจดุ เชน่ ถ้าเขารู้สกึไร้คา่ ก็ชว่ยให้เขาค้นหาข้อดีของ

ตนเอง หรือค้นหาบคุคลใกล้ชิดท่ีเขารัก หรือหว่งใยซึง่จะเป็นแรงจงูใจให้เขารู้สกึวา่ อยากมีชีวิตอยู ่ถ้ารู้สึกโกรธก็
จดัการกบัความโกรธ เพ่ือลดความเส่ียงในการฆา่ตวัตาย 

5. ส าหรับญาต ิให้คอยดแูลอย่างใกล้ชิด เชน่ ต้องอยูใ่นสายตาตลอดเวลา หากยงัมีความคดิอยากฆา่ตวัตายอยู ่
ต้องระมดัระวงัคอยเก็บสิ่งของผู้ตดิเชือ้อาจน ามาเป็นอปุกรณ์ในการท าร้ายตวัเองได้ เชน่ ของมีคม เชือก ยาท่ี
เป็นอนัตราย 

การส่งต่อเพื่อรักษา 
ถ้าให้ความชว่ยเหลือเตม็ท่ีแล้วยงัไมดี่ขึน้ และมีแนวโน้มท่ีจะท าร้ายตวัเองอีก ให้รีบส่งตอ่เพ่ือรักษา ซึง่จะให้ยา
บรรเทาอาการและการดแูลด้านจิตใจอยา่งใกล้ชิด 
ส าหรับอาสาสมัคร (เภสัชกรท่ีจะไปเยี่ยมบ้าน) 
เม่ือผู้ติดเชือ้กลบัจากโรงพยาบาล ควรตดิตามเย่ียมเยียนเป็นระยะๆ เพ่ือดวูา่เขามีความคิดท่ีจะท าร้ายตวัเองอีก
หรือไม ่ถ้ายงัมีอยูใ่ห้อดทนในการชว่ยเหลือ พร้อมสง่ปรึกษาตอ่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และให้เข้าใจวา่ เขายงัต้องการ
ความชว่ยเหลืออยู ่ไมท่ าร้ายตวัเองเพ่ือ “เรียกร้องความสนใจ” 
ส าหรับญาติ 
ดแูลใกล้ชิดตามแนวทางการให้ความชว่ยเหลือ 
 

จ.แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนเสียชีวิต 
ในระยะสดุท้ายของชีวิต เป็นชว่งท่ีมีความส าคญัมากทัง้ตวัผู้ ป่วยและญาติ ซึง่อาสาสมคัรจะมีบทบาทส าคญัในการ
ให้ความชว่ยเหลือ โดยมีหลกัการดงันี ้
1.ช่วยเหลือด้านร่างกาย 
ควรให้ผู้ ป่วยมีความเจ็บปวดน้อยท่ีสดุ มีเนือ้ตวัสะอาดและหายใจสะดวก ควรให้การสมัผสัเบาๆ หรือจบัมือเพ่ือให้
ก าลงัใจ 
2.ช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม 
อยูใ่นท่ีเงียบสงบ เป็นท่ีท่ีคุ้นเคยคือบ้าน ได้อยู่กบัครอบครัวรวมทัง้คนท่ีอยากอยูใ่กล้ 
3.ช่วยเหลือด้านจิตใจ 
1. ถามเก่ียวกบัความกงัวลใจหรือความกลวัหรือสิ่งท่ีเขาเป็นหว่ง 



2. ให้ผู้ ป่วยได้ท าพิธีกรรมตามความเช่ือ ศาสนา ประเพณีนิยม เชน่ การฟังเทศน์ การท าพิธีขอขมา การอธิษฐาน 
สวดมนต์ หรือเจิมน า้มนั 

3. ควรให้มีคนอยูด้่วยตอนท่ีจะจากไป อาจจบัมือผู้ ป่วยไว้ แล้วพดูในสิ่งท่ีดี 
4. ให้ความมัน่ใจวา่เขาจะไมถ่กูทอดทิง้ โดยมีญาตดิแูลใกล้ชิด 
5. ให้ผู้ ป่วยมีโอกาสได้สัง่เสียเร่ืองตา่งๆ และให้ความมัน่ใจว่า จะได้รับการปฏิบตัิตามท่ีสัง่เสียไว้ 
**ในกรณีท่ีผปู่วยพดูไมไ่ด้ อาจใช้ค าถามวา่ “ใช”่ หรือ “ไมใ่ช”่ และให้ผู้ ป่วยพยกัหน้าหรือกระพริบตาตอบ หรือเขียน
ข้อความ และถ้าผู้ ป่วยไมรู้่สกึตวั อาจพดูเบาๆ หรือกระซิบท่ีข้างหู 
สิ่งท่ีไม่ควรท า 
1. ห้ามปรามหรือยบัยัง้ไมใ่ห้ผู้ ป่วยพดูสัง่เสีย เพราะคดิวา่เป็นการแชง่ให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตเร็วยิ่งขึน้ 
2. ละเลยหรือไมส่นใจผู้ ป่วย เพราะเห็นวา่ผู้ ป่วยไมรู้่สกึตวั ไมพ่ดู หรือพดูจาสบัสน 
6. แนวทางให้ความชว่ยเหลือแก่ญาตเิม่ือผู้ ป่วยเสียชีวิต 
อาสาสมัครควร (เภสัชกรชุมชน) 
1. รับฟังเร่ืองตา่งๆ ท่ีญาตเิลา่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
2. ชว่ยจดัการงานบางอย่าง เช่น การท าพิธีทางศาสนา  
3. ชว่ยติดตอ่ประสานงานกบัองค์กรหรือหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีให้ความชว่ยเหลือด้านตา่งๆ 
สิ่งท่ีไม่ควรท า 
1. รีบปลอบใจเร็วเกินไป โดยไมใ่ห้โอกาสญาตไิด้เลา่ระบายเร่ืองตา่งๆ 
2. ไมส่นใจความรู้สกึของญาต ิหรือพดูกลบเกล่ือนให้เป็นเร่ืองสนกุสนาน 
 
เรียบเรียงจาก คูมื่อสขุกาย-สขุใจ ขององค์กรพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการสาธารณสขุ 


