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แนวคิดและหลกัการของการดแูล
ผูป่้วยระยะสุดท้ายแบบประคบัประคอง

Palliative Care เป็นแนวทางในการดแูลท่ีให้ความส าคญั
เพ่ือการบรรเทาความเจบ็ปวด  ครอบคลมุทัง้การดแูลจิตใจทัง้
ของผูป่้วยและญาติ ให้สามารถเผชิญหน้ากบัเส้ียววินาทีสดุท้าย
ของชีวิตอย่าปราศจากความกลวัและความกงัวลอย่างมีศกัด์ิศรี 
ความเป็นมนุษย ์ท่ีส าคญั 

เป็นการคืนสิทธิการเลือกตายโดยผูป่้วยเอง ซ่ึงรายละเอียด มี
ดงัต่อไปน้ี



ผูป่้วยระยะสดุท้าย
• ผู้ป่วยระยะสดุท้าย หมายถึง ผู้ป่วยท่ีได้รบัการวินิจฉัยแล้วว่า สภาพการป่วยไข้ เป็นระยะลกุลาม เรือ้รงั หรือเข้า

สู่ระยะท้ายๆ ของโรค ซ่ึงไม่มีวนัรกัษาให้หายได้ โดยมาก จะมีชีวิตอยู่น้อยกว่า 1 ปี

การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายแบบประคบัประคอง (Palliative Care)
• หมายถึง การดแูลทางการแพทยก์ารพยาบาลทุกชนิด รวมถึงการดแูลทางด้านจิตใจ สงัคม ตามความต้องการ

ของผู้ป่วย ตลอดจนการดแูล ครอบครวัผู้ป่วยจากความโศกเศร้า เน่ืองจากต้องสญูเสียผู้ป่วยไป

เป้าหมายของการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายแบบประคบัประคอง
• เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ชีวิตร่วมกนัอย่างมีความสขุ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี ท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ มี

ความสขุสบายทัง้ทางร่างกายและจิตใจ สามารถจากไปอย่างสงบ สมศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์

ความส าคญัของการแจ้งอาการป่วย
• การบอกความจริงต่ออาการโรค นอกจากเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยแล้ว ยงัเป็น ประโยชน์ต่อญาติ เพราะจะท าให้

เกิดความเข้าใจร่วมกนัถึงวิธีการรกัษาอาการต่างๆ รวมถึง การเตรียมความพรอ้มกบัส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดี
หรือร้าย นอกจากน้ีผู้ป่วยยงัสามารถ ตดัสินใจล่วงหน้าว่าเมื่อตนอาการหนักจนไม่รู้สึกตวัจะให้เยียวยารกัษา
อย่างไร



• แต่การท่ีญาติปิดบงัเพราะกลวัผูป่้วยจะรบัไม่ได้ แท้ท่ีจริงแล้ว
การไม่บอกความ จริงอาจส่งผลให้ผูป่้วยมีอาการทรดุลงและส่งผล
ต่อการดแูล เพราะในท่ีสดุผูป่้วยกส็ามารถ คาดเดาสภาพอาการ
ป่วยได้จากการท าตวัผิดแผกไปของญาติ เช่น พดูซุบซิบกนัเอง
เบาๆ หรือเอาอกเอาใจผูป่้วย

มากขึน้จนผิดปกติ หรืออาการต่างๆ ท่ีทรดุลงเร่ือยๆ ส่ิงเหล่าน้ีท า
ให้ผูป่้วย           เป็นกงัวลและพยายามค้นหาความจริง ดงันัน้การย่ิงปิด
กย่ิ็งท าให้อยากรู้

ขณะท่ีการบอกความจริงจะท าให้ผูป่้วยมีโอกาสเตรียมตวัเตรียมใจ
กบัอาการต่างๆ ของโรค และการรกัษาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึง
เตรียมจากไปอย่างสงบ



เทคนิคการแจ้งข่าว
เร่ิมตัง้แต่การแจ้งข่าวหรือการบอกสภาพความเจบ็ป่วยแก่

ผูป่้วย ซ่ึงบอ่ยครัง้ญาติท่ีใกล้ชิดจะเป็นผูท้ าหน้าท่ีแจ้งข่าวร้าย การ
แจ้งข่าวร้ายมีเทคนิคท่ีสามารถน าไปปรบัใช้ เช่น

*  ญาติท่ีท าหน้าท่ีน้ีควรมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูป่้วยระยะสดุท้าย หรือ
เป็นผูท่ี้

*  ผูป่้วยรกัและเช่ือใจ เลือกสถานท่ีและบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการ
พดูคยุ มีความเป็นส่วนตวั ไม่มีเสียงรบกวน



• ใชค้าํพดูทีเ่ขา้ใจงา่ย มน้ํีาเสยีงทีนุ่่มนวล ทา่ทางทีจ่รงิใจ เป็นมติร 

• บอกความจรงิและใหค้วามหวงัอยา่งซื่อตรง ใหก้าํลงัใจ ญาตอิาจขอใหท้มีผูด้แูลรว่มวง
พดูคุยและ แนะนําทางเลอืกในการรกัษากบัผูป่้วยดว้ย เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ญาตแิละทมี ผูด้แูล
พรอ้มทีจ่ะอยูเ่คยีงขา้งใหค้าํปรกึษาและเลอืกแผนการรกัษาทีด่ทีีสุ่ด 

• ระหวา่งทีบ่อกตอ้งสงัเกตอาการของผูป่้วยอยา่งตัง้ใจ ไมค่วรรบีเรง่ และผละ จากไปในทนัท ี
อาจตอ้งเตรยีมพรอ้มเรือ่งการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้หากผูป่้วยเป็นลมหรอืเกดิอาการชอ็ก
ทัง้นี้ ผูป่้วยและญาตคิวรมกีารพดูคุยแลกเปลีย่นกบัทมีผูด้แูล อยา่งสม่ําเสมอ ทัง้เรือ่งอาการ
ของโรค วธิกีารรกัษา ผลทีจ่ะเกดิ เพือ่รว่มกนัวางแผนการรกัษาซึง่จะชว่ย สรา้งความ
คาดหวงัทีต่รงกนัและลดความขดัแยง้ระหวา่งทมีผูด้แูลกบัผูป่้วยและญาตดิ้วย



การวางแผนการดแูลล่วงหน้า (Advance Care Planning)
ปัญหาส าคญัอย่างหน่ึงในการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายแบบ

ประคบัประคอง คือ ถ้าผูป่้วยไม่ทราบอาการของตนเองเพราะญาติ
ปิดบงั หรือกรณีท่ีผูป่้วยมีญาติหลายคน ความเหน็ของญาติอาจไม่
ตรงกนั ฝ่ายหน่ึงอาจให้ดแูลเตม็ท่ี แต่อีกฝ่ายไม่ต้องการให้ ยือ้ชีวิต 
เม่ือเป็นเช่นน้ี ผูป่้วยจึงมกัถกูยือ้ชีวิตโดยไม่จ าเป็น ท าให้ผูป่้วยต้อง
เจบ็ปวดและทรมานจาก เคร่ืองมือกู้ชีพ มีผลให้จากไปอย่างไม่สงบ 
และยงัเกิดค่าใช้จ่ายสงู สร้างความทกุขใ์จทัง้แก่ผูป่้วย ญาติ และทีม
ผูด้แูล

การท าความตกลงเร่ืองแผนการดแูลล่วงหน้า จึงเป็น
กระบวนการของการ ปรึกษาหารือระหว่าง ผูป่้วย ญาติ และทีมผูด้แูล 
โดยมีเป้าหมายให้การดแูลท่ีจะเกิดขึน้ ตรงกบัความต้องการของผูป่้วย
ให้มากท่ีสดุ



วิธีการท าความตกลงเร่ืองแผนการดแูลล่วงหน้า 
(Advance Care Planning)

ส่ิงส าคญัควรมีการสอบถามผูป่้วยว่าต้องการการดแูลรกัษาอย่างไร 
เช่น 

• แบบแพทยแ์ผนปัจจบุนั แพทยท์างเลือกอ่ืนๆ หรือแบบผสมผสาน หรือไม่
บ าบดัด้วย วิธีใดเลย

• ต้องการอยู่ท่ีบ้าน หรือโรงพยาบาล หรือผสมผสาน 

• เม่ือวาระสดุท้ายมาถึงจะใช้เทคโนโลยีทางการแพทยยื์อ้ชีวิตหรือไม่

• ผูป่้วยจะมอบหมายให้ญาติคนโดท าหน้าท่ีตดัสินใจแทน กรณีท่ีผูป่้วย ไม่
สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้ตามปกติ 



การเยีย่มผูป่้วยทีบ่า้นของทมีดแูล การจดัสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความ สะดวก
ต่อการดแูลผูป่้วย ใครจะเป็นผูด้แูล การดแูลคา่ใชจ้า่ย ผูป่้วยตอ้งการเยยีวยาทางจติวญิญาณ
อยา่งไร เชน่ การสวดมนต ์ทาํบุญ ใหท้าน การเทศนาของนกับวช

ถา้ผูป่้วยมกีารวางแผนการรกัษาล่วงหน้า ควรดาํเนินการตัง้แต่ตอนทีม่ ีสตสิมัปชญัญะด ีใน
ระหวา่งการดแูลผูป่้วยสามารถเปลีย่นแปลงวธิกีารดแูล ไดต้ามความตอ้งการ สาํหรบัการวาง
แผนการดแูลล่วงหน้า สามารถทาํได ้2 รปูแบบคอื

1. การจดัท าเอกสารทางกฎหมายเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของตนเองท่ีไม่ต้องการ รบัการรกัษา
เมื่อเจบ็ป่วยในวาระสดุท้าย (หนังสือแสดงเจตนาของผู้ป่วย)

2. การมอบหมายให้บคุคลใกล้ชิดมีอ านาจในการตดัสินใจเรื่องการดแูลทางการ แพทยใ์น
วาระสดุท้ายของผู้ป่วย



ความปรารถนาครัง้สดุท้าย

ส่ิงท่ีส าคญัอย่างย่ิงในการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย
แบบประคบัประคอง คือ การช่วยให้ผูป่้วยได้ท าส่ิงท่ี
ต้องการหรอืค้างคาใจ รวมถึงความใฝ่ฝันในชีวิตให้ส าเรจ็ 
ความปรารถนาหรอืความใฝ่ฝันท่ีค้างคาใจเหล่าน้ีจะมีผล
ให้เกิดความกระวนกระวายใจ เม่ือมากเข้าอาจท าให้ผูป่้วย
จมอยู่ในความทุกขแ์ละไม่สงบ ดงันัน้ญาติจึงต้องเอาใจใส่ 
สงัเกตว่าผูป่้วยเคยพดู ถึงเรือ่งใดบอ่ยๆ แล้วค่อยๆ 
สอบถามเพ่ิมเติม และหาหนทางช่วยให้ส าเรจ็



ในสหรฐัอเมริกา มีการจดัท าหนังสือแสดงเจตนาของผูป่้วยระยะสดุท้ายซ่ึง
ชอบ ด้วยกฎหมายท่ีเรียกว่า ความปรารถนา 5 ประการ ซ่ึงผูป่้วยจะสามารถแสดง
ความประสงคต์ามความปรารถนา ดงัน้ี

• ความปรารถนาท่ี 1 ปรารถนาเลือกบคุคลท่ีจะมาตดัสินแทนได้ในกรณีท่ีผูป่้วย ไม่
สามารถตดัสินใจได้

• ความปรารถนาท่ี 2 ปรารถนาวิธีการดแูลตามท่ีผูป่้วยต้องการ และปฏิเสธการ
ดแูลท่ีผูป่้วยไม่ต้องการ

• ความปรารถนาท่ี 3 ปรารถนาท่ีจะใช้วิธีการดแูลท่ีจะก่อให้เกิดความสบายกาย
สบายใจ ตามท่ีผูป่้วยต้องการ

• ความปรารถนาท่ี 4 ปรารถนาท่ีจะ เลือกผูม้าปฏิบติัดแูล หรือการกลบัไปดแูลท่ี
บ้าน

• ความปรารถนาท่ี 5 ปรารถนาท่ีจะพบคนท่ี ต้องการ เพ่ือกล่าวลา ครัง้สดุท้าย
หรือเพ่ือ ขอโทษในส่ิงท่ีได้ล่วง เกินรวมถึงการจดั งานศพของตนเอง



หนังสือแสดงเจตนาของผูป่้วย
ปัจจบุนัคนไทยมีความต่ืนตวัในเรือ่งสิทธิต่างๆ มาก

ขึน้ นับตัง้แต่รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถึงรฐัธรรมนูญฉบบั
ปัจจบุนั ได้ระบถุึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ซ่ึงได้รวมสิทธิ 
ในการตดัสินใจด้วยตนเองไว้ด้วย มาตรา 12 จะคุ้มครอง
การท าหนังสือแสดงเจตนาของผูป่้วย เพื่อให้ผูป่้วยมีโอกาส
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการรกัษาด้วยตนเอง ภายใต้การให้
ค าปรกึษาของแพทยเ์ก่ียวกบั อาการของโรคและวิธีการ
รกัษา และเมื่อผูป่้วยต้องการท าหนังสือแสดงเจตนา
สามารถปรึกษาผูด้แูล



การตระเตรียมภารกิจต่างๆ ให้พรอ้มหลงัหมดลมหายใจ

ผูป่้วยและญาติควรปรึกษาถึงภารกิจต่างๆ ท่ีจะ
ตามมาหลงัผูป่้วยจากไป เช่น รปูส าหรบัพิธีศพ 
พินัยกรรม สถานท่ีสดุท้ายท่ีต้องการอยู่ในช่วงสดุท้าย
ของชีวิต เช่น ท่ีบา้น โรงพยาบาล ฯลฯ เพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดปัญหาและความขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้กบั ญาติ
และครอบครวัหลงัผูป่้วยเสียชีวิต



อย่างไรกต็าม พบว่า ผูป่้วยจ านวนมากต้องกาะ
กลบัไปใช้ชีวิต ในช่วงสดุท้ายท่ีบา้น กรณีน้ีญาติมกัจะไม่เหน็
ด้วยเน่ืองจากไม่มัน่ใจว่าตนเองจะสามารถดแูลรกัษาผูป่้วยได้ดี
เท่าท่ีโรงพยาบาล อีกทัง้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จะไม่
สามารถควบคมุได้ทนัเพราะห่างไกลแพทย์

กรณีดงักล่าวญาติอาจคลายความกงัวลได้ เพราะ
ปัจจบุนับางโรงพยาบาล มีหน่วยอาสาสมคัรเย่ียมผูป่้วย 
ประกอบด้วยแพทย ์พยาบาล นักสงัคมสงเคราะห ์สหวิชาชีพ
ฯลฯ ไปเย่ียมผูป่้วยท่ีบา้นเป็นระยะๆ หรือตามเวลาท่ีขอให้ไป 
เพ่ือตรวจ รกัษาอาการและให้ค าปรึกษาต่างๆ และหากผูป่้วยมี
อาการทรดุหนักทางโรงพยาบาล ยินดีให้ผูป่้วยกลบัเข้ารกัษาอีก
ครัง้ ดงันัน้หากผูป่้วยมีความต้องการกลบัไปอยู่บา้น ญาติจึงไม่
ควรกงัวล แต่ควรช่วยเหลือให้ผูป่้วยได้ท าตามความต้องการ



การดแูลร่างกายเบือ้งต้น



มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ ญาติและผูด้แูลสามารถน าวิธีต่างๆ ไปปรบัใช้
ในช่วงท่ีผูป่้วยกลบัไปอยู่บ้าน

• ขัน้ตอนก่อนกลบัไปรกัษาตวัท่ีบ้าน

ควรมีการเตรียมและด าเนินการ ดงัน้ี

• ผูป่้วยและญาติควรปรึกษาแพทย์

• ขอค าแนะน าในการดแูลผูป่้วยท่ีบ้าน รวมทัง้ฝึกทกัษะในการดแูลในเรื่อง 
ต่างๆ เช่น การให้อาหาร การให้ยา การบรรเทาอาการปวด หรือการดแูล
อาการต่างๆ 

• ควรขอใบรบัรองแพทยบ์่งช้ีถึงโรคเรือ้รงั ท่ีเป็นจากโรงพยาบาล 

• ควรขอช่ือ เบอรโ์ทรศพัทผ์ูท่ี้ จะให้ค าปรึกษาในการ 

รกัษาตวัท่ีบ้าน และ การติดต่อกรณีฉุกเฉิน



การเตรียมสภาพแวดล้อมในบา้น
ก่อนท่ีผูป่้วยจะกลบัไปรกัษาตวัท่ีบ้าน ควรจดัสภาพท่ี

พกัและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดแูลสขุภาพของผูป่้วย 
มากขึน้ เช่น

• ห้องนอน ต้องมีขนาดใหญ่พอท่ีจะวางเตียงนอน 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรบั ใช้ในการพยาบาล หาก
ผูป่้วยต้องใช้รถเขน็กค็วรจดัให้สามารถน ารถเขน็มารบั
จากเตียงนอนได้ และควรมีปลัก้ไฟส าหรบัเครื่องมือหรือ
อปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์จ าเป็นบางชนิด ทัง้น้ีถ้าหากบ้าน
ไม่มีพืน้ท่ีมากพอ ให้จดัพืน้ท่ีเป็นสดัส่วนท่ีพอเหมาะ
ส าหรบัวางเตียงหรือ ท่ีนอน มีพืน้ท่ีจดัเกบ็เครื่องมือ
อปุกรณ์ท่ีใช้บ่อยๆ ไว้ใกล้ๆ เพ่ือความสะดวกในการหยิบ
จบั



• หอ้งน้ํา/หอ้งสขุา ตอ้งมกีารดแูลให ้สะอาดอยูเ่สมอ ป้องกนัการลื่นหกลม้ ถา้ 
ผูป่้วยไมส่ามารถยนืไดต้อ้งมเีกา้อีส้าํหรบันัง่ อาบนํ้าและมรีาวเกาะ หากไมม่ี
สว้มชนิดนัง่ ควรใชเ้กา้อีเ้จาะรตูรงกลาง เพือ่ใหผู้ป่้วย สามารถนัง่ถ่ายเองได้

• ประต ูควรมขีนาดกวา้งพอสมควร และมกีารปรบัระดบัพืน้ใหร้ถเขน็สามารถ 
ผา่นเขา้ออกได้

• ทางเดนิภายในบา้น ควรมแีสงสวา่งพอ ปรบัใหม้รีะดบัลาดชนัทีผู่ป่้วยสามารถ 
เดนิได ้หรอืรถเขน็สามารถผา่นไดส้ะดวก หากจาํเป็นอาจมรีาวตดิผนงับา้น
เพือ่ใหผู้ป่้วย สามารถจบัเดนิได้

• หอ้งครวั จดัใหส้ะอาด เป็นระเบยีบ ไมอ่ยูใ่กลห้อ้งนอนของผูป่้วยมาก จนสง่
กลิน่ และเสยีงรบกวน



แสงสว่างภายในบา้น มีอย่างพอเพียง เพ่ือให้สามารถมองเหน็ได้ชดัเจน
เพ่ือ ป้องกนัการเกิดอบุติัเหต ุหากช ารดุต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี

การระบายอากาศ ในห้องหรือในบา้น ควรมีการระบายอากาศท่ีดี

ไม่มีกล่ินอบัช้ืน

การดแูลสุขภาพอนามยั  การช่วยท าความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะช่อง
ปาก อวยัวะขบัถ่าย บริเวณอบัช้ืน รวมทัง้เสื้อผา้ เครื่องนุ่งห่ม ให้สะอาดอยู่เสมอจะ
ช่วยให้ผูป่้วยสดช่ืน สบายตวั การ แปรงฟันควรใช้แปรงสีฟันชนิดขนอ่อนท าความ
สะอาดภายในปาก การลดการแพรก่ระจายของเช้ือโรค

เพ่ือไม่ให้เช้ือโรคแพรก่ระจายต้องมีการ ดแูลทัง้เครือ่งมือและอปุกรณ์
ต้องสะอาด ไม่เกบ็ไว้ในท่ีรอ้นมาก อปุกรณ์ปราศจากเช้ือต้องปิดป้ายวนัหมดอายุ
ไว้ด้วย ส่วนอปุกรณ์ท่ีใช้เจาะเลือด หรือฉีดยา ต้องใช้ประเภทใช้ครัง้เดียวท้ิง มีการ
จดัเกบ็ขยะท่ีติดเช้ือและมีการท าลายท่ีเหมาะสม ส่วนอปุกรณ์และเครือ่งมือท่ีใช้ซ า้ 
ต้องมีการท าความสะอาดทนัที และเกบ็ในสถานท่ีสะอาดเพ่ือให้พร้อมใช้งานใน
ครัง้ต่อไป



การดแูลเรื่องอาหาร

ผูป่้วยส่วนมากมีการเปล่ียนแปลงด้านความอยาก
ในการรบัประทานอาหาร ญาติต้องยอมรบัถึงความ
เปล่ียนแปลงน้ี และควรดแูลให้ผูป่้วยได้รบัอาหารท่ีผูป่้วย
ชอบ มือ้ละน้อยๆแต่บอ่ยครัง้

ผูป่้วยบางคนต้องให้อาหารทางสายยางผา่นช่อง
จมกูหรอืช่องท้อง ญาติควรเตรียมอาหารตามสตูรและ
ปริมาณท่ีได้รบัค าแนะน าจากแพทย ์ควร ให้อาหารตาม
เวลา รวมทัง้ดแูลความสะอาด บริเวณท่ีสอดสายยาง



การเคล่ือนไหวและแผลกดทบั

ควรจดัหาเคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหว เช่น ไม้เท้าหรือไม้ค า้
ยนั (walker) หรือ รถเขน็ เพ่ือช่วยให้ผูป่้วยสามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายได้สะดวก หากผูป่้วยไม่สามารถ เคล่ือนไหวเองได้ญาติควร
ช่วยปรบัเปล่ียนอิริยาบถ โดยหมนุเวียนท่านอนสลบักนัไป อย่าง
น้อยทุก 2 ชัว่โมง 

ผูป่้วยท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้เอง มีโอกาสท่ี
ผิวหนังจะถกูท าลายจาก แรงกดทบั แรงดึง และแรงเสียดสี ท าให้
ขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณนัน้ ถ้าหากไม่มีการดแูลท่ีดี



อาการเจบ็ปวด
อาการเจบ็ปวด เป็นความรู้สึก ไม่พึงพอใจท่ีเกิดขึน้ ซ่ึงมีความสมัพนัธ ์ทัง้ทาง

ร่างกายและจิตใจ ผูป่้วยส่วน ใหญ่มีอาการเจบ็ปวดรนุแรงต่างกนัไป แต่ต่างกอ็ยากให้
ตนเองเจบ็ปวดน้อยท่ี สดุเหมือนๆ กนั การพดูคยุและดแูล อย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ผูป่้วย
รู้สึกดีขึน้ และทนต่อความเจบ็ปวดได้มากขึน้ หรือการใช้ยาเพ่ือลดอาการเจบ็ปวดตาม
สมควร กรณี อาการปวดไม่รนุแรง สามารถใช้ยาแก้ปวดทัว่ไป เช่น พาราเซตามอล

ผูป่้วยระยะสดุท้ายมกัมีความเจบ็ปวดจากอวยัวะภายใน บางครัง้จ าเป็นต้อง 
อาศยัยาแก้ปวดกลุ่มมอรฟี์น ซ่ึงควรให้ตามค าสัง่ของแพทย ์ในระยะท่ีผูป่้วยสามารถ 
รบัประทานได้ ควรให้ในลกัษณะรบัประทาน หากผูป่้วยไม่สามารถรบัประทานได้ ควร
ปรึกษา แพทยถ์ึงการใช้

ยาแก้ปวดชนิดอ่ืน

นอกจากน้ียงัสามารถใช้การบ าบดัความปวดโดยไม่ใช้ยา เช่น แผน่ประคบรอ้น/ 
เยน็ 

การนวด หรือการรกัษาทางจิตวิทยา รวมทัง้วิธีการอ่ืนๆ เช่น การใช้กิจกรรมการผอ่น
คลายส าหรบัผูป่้วยรปูแบบต่างๆ



อาการหายใจล าบาก
• การดแูลสามารถท าได้โดยการเปิดพดัลมเป่าเบาๆ ให้เยน็ และจดัสภาพ

ห้องให้มีการระบายอากาศท่ีดี การจดัปรบัท่าของผูป่้วย เช่น การจดัท่า
นอนศีรษะสงู นอนตะแคง และเปล่ียนท่าผูป่้วยบ่อยๆ ดแูลท าความ
สะอาดช่องปาก เน่ืองจากอาการเหน่ือยหอบ ท าให้ปากแห้งและเกิดการ
ติดเช้ือได้ง่าย 

• การดแูลแบบผสมผสาน เช่น การท าสมาธิ โดย การฝึกหายใจ 

• การใช้จินตนาการบ าบดัให้ผูป่้วยรู้สึกผอ่นคลายร่วมกบัการให้
ออกซิเจน 

• การให้ยาลดอาการหายใจล าบาก ยาลดสารคดัหลัง่ตามค าแนะน าของ
แพทยจ์ะท าให้ ผูป่้วยสงบ ลดอาการกระวนกระวายลงได้



อาการท้องผกู
ท้องผกูเป็นอาการหน่ึงท่ีพบในผูป่้วยเรือ้รงั มีสาเหตทุัง้จากโรค 

ภาวะจิตใจ และ ยาท่ีผูป่้วยได้รบั การดวู่าผูป่้วยท้องผกูหรือไม่ 

อาจสงัเกตจากอาการ เช่น ถ่ายอจุจาระ น้อยกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์
ต้องเบ่งมากกว่าปกติ อจุจาระเป็นก้อนแขง็ ผูป่้วยอาจรู้สึก เหมือนถ่าย
อจุจาระไม่สดุ หรือถ่ายไม่ออก 

ญาติสามารถดแูลได้โดยช่วยพลิกตวั กระตุ้นให้ มีการเคล่ือนไหว
ร่างกาย ดแูลให้ผูป่้วยได้ด่ืมน ้า รบัประทานอาหารและผกัจ านวนท่ีเพียง พอ 

ฝึกการขบัถ่ายให้เป็นเวลา ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ ตอนเช้า
หลงัต่ืนนอนภายใน 2 ชัว่โมง และหลงัอาหารเช้า กรณีต้องใช้ยาระบายต้อง
ปรึกษาแพทย์



อาการกลัน้ปัสสาวะไม่
อยู่

ผูป่้วยท่ีต้องนอนอยู่บนเตียงนานๆ ไม่ค่อยได้เคล่ือนไหวจะกลัน้
ปัสสาวะไม่อยู่ ดงันัน้ ในกรณีท่ีผูป่้วยรู้ตวัต้องสอนให้ผูป่้วยรู้ถึงความผิดปกติ
ท่ีเกิดขึน้กบัระบบขบัถ่าย 

การดแูลผิวหนังบริเวณระบบขบัถ่ายให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ ทกุ
ครัง้ท่ีเป้ือนน ้า ปัสสาวะต้องล้างท าความสะอาดและซบัให้แห้ง ฝึกการ
ขบัถ่าย เช่น ก าหนดเวลาปัสสาวะ 

กรณีท่ีจ าเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะ ควรช าระล้างด้วยน ้าสบู่
อ่อนๆ วนัละ 2 ครัง้ ในช่วง เข้าและช่วงเยน็ หรือทกุครัง้หลงัถ่ายอจุจาระเพ่ือ
ป้องกนัการติดเช้ือระบบทางเดิน ปัสสาวะ



อาการกลัน้อจุจาระไม่
อยู่

• เป็นภาวะท่ีผูป่้วยไม่สามารถควบคมุการขบัถ่ายอจุจาระได้ การดแูล
อาการกลัน้อจุจาระไม่อยู่ ต้องดสูภาพผูป่้วยเป็นหลกัแล้วจึงเลือกกิจกรรม
ท่ีจะช่วย แก้ปัญหา เช่น การดแูลให้ผูป่้วยด่ืมน ้ามากๆ 

• ในกรณีท่ีไม่มีข้อจ ากดัของโรค ควรให้ด่ืมน ้า ประมาณวนัละ 2,000 ซี
ซี ดแูลผิวหนังบริเวณก้นให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอทกุครัง้หลงั จากท่ีถ่าย
อจุจาระ 

• การควบคมุกล่ิน การรกัษาความสะอาด และท าให้อากาศถ่ายเทได้
เป็น ส่ิงท่ีจะลดกล่ินอจุจาระรบกวนผูป่้วย และควรดแูลความเป็นส่วนตวั
ในการขบัถ่าย

• ผูป่้วยท่ีต้องเปิดช่องขบัถ่ายอจุจาระทางหน้าท้อง ต้องดแูลให้ปิดสนิท
แนบกบัหน้าท้องป้องกนัการรัว่ซึม และดแูลความสะอาดบริเวณดงักล่าว
ให้สะอาดอยู่เสมอ



กิจกรรมการผอ่นคลายส าหรบัผูป่้วย
ผูป่้วยแต่ละรายมีภาวะของโรคท่ีแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีคล้ายกนัคือ

ความเบื่อหน่าย ต่อสภาวะของร่างกายท่ีไม่สมบรูณ์ดัง่ใจ เจบ็ปวดทรมาน
จากอาการของโรค ท าให้เป็น ทกุข ์หงุดหงิด เศร้าหมอง ฉะนัน้การช่วยให้
ผูป่้วยได้มีกิจกรรมเพ่ือผอ่นคลายความ ตึงเครียด จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วย
ประคบัประคองอารมณ์ จิตใจ ความรู้สึกของผูป่้วยให้ สงบ และเป็นการชกัจงู
ให้ผูป่้วยออกจากความเจบ็ปวดและความทกุขท์รมานได้

การเลือกกิจกรรมส าหรบัผูป่้วยขึน้อยู่กบัความพร้อมและความพึง
พอใจของ ผูป่้วยเป็นหลกัและเหมาะกบัปัจจยัด้าน อาย ุเพศ ความสนใจ การ
รบัรู้ ข้อจ ากดัทางการ รกัษา ข้อจ ากดัทางความเช่ือ ลทัธิ ศาสนา สงัคม 
ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ และข้อจ ากดัของครอบครวัของ
ผูป่้วยด้วย และส่ิงส าคญัคือต้องไม่ยดัเยียดวิธีการ ความเช่ือของเราเป็น
บรรทดัฐาน เรามีหน้าท่ีเพียงแนะน าและให้ผูป่้วยเป็นผู้ตดัสินใจ เลือก
กิจกรรมต่างๆ



กิจกรรมการผอ่นคลายส าหรบัผูป่้วย
• ดนตรีบ าบดั ควรเปิดดนตรีในแนวท่ีผูป่้วยชอบ ระหว่างการฟังอาจร้อง

เพลง คลอไปด้วย

• การนวดและสมัผสั การสมัผสั เป็นการส่ือสารความรู้สึกท่ีไร้ค าพดู หาก
เรา สมัผสัมือหรือลบูแขนผูป่้วยอย่างอ่อนโยน การกอด อุ้ม นวด ลบู
สมัผสัด้วยความรกัและ ความอ่อนโยน ท าให้ผูป่้วยรู้สึกสบายผอ่นคลาย 

• การท างานอดิเรก งานอดิเรกท่ีผูป่้วยช่ืนชอบต้องเป็นกิจกรรมท่ีออก
แรงไม่มาก



กิจกรรมการผอ่นคลายส าหรบัผูป่้วย
• การท างานศิลปะ  ท าให้ผูป่้วยเพลิดเพลิน ทัง้ยงัได้ ระบายความรู้สึกต่างๆ 

ออกมาด้วย ช่วยให้ผูป่้วยเข้าใจตนเอง

• การชมภาพยนตร ์เร่ืองราวท่ีสนุกสนานและน่าสนใจในภาพยนตร ์สามารถ
ช่วย หนัเหความสนใจภาพยนตรท่ี์ชมควรสร้างความจรรโลงใจหรือมี
เน้ือหาสนุกสนาน

• การอ่านและเขียนหนังสือ การอ่านจะช่วยหนัเหความสนใจจากความ
เจบ็ปวด ไปได้บ้าง ขณะเดียวกนัการเขียนช่วยถ่ายทอดและระบาย
ความรู้สึกในใจออกมา 

• การหวัเราะและอารมณ์ขนั อาจหาหนังตลกมาชมหรืออ่านหนังสือท่ีตลกๆ 
นึกถึงหรือคยุเร่ืองข าๆ

• การออกก าลงักาย หากผูป่้วยสามารถเคล่ือนไหวได้ ควรกระตุ้นให้ผู้ป่วย 
ออกก าลงักายเบาๆ เช่น การบริหารร่างกายท่ีท าให้เกิดการยืดเหยียด 

• ข้อต่อต่างๆ ของ



ข้อสงัเกตอาการผูป่้วยในช่วงท้ายของชีวิต
• ในช่วง 1-3 เดือน มกัมีอาการทรงๆ ทรดุๆ อวยัวะในร่างกายค่อยๆเส่ือม ผูป่้วยมกัมี

อาการ

ทรดุลงเรื่อยๆ

• ในช่วง 2-3 สปัดาห ์สภาพร่างกายเร่ิมเปล่ียนแปลง  หายใจเร่ิมผิดปกติ ไม่เรว็ขึน้ กข้็า
ลง กล้ามเน้ือหย่อนยานควบคมุไม่ได้ การรบัรู้แย่ลง บางรายอาจเพ้อเร่ืองท่ีอยู่ใต้
ส านึก รบัประทานน้อยลงหรือรบัประทานไม่ได้ แม้ให้อาหารทางสายยาง อาหารจะไม่
ย่อยและเหลือค้างในกระเพาะมาก

• ในช่วงวนัท้ายๆ ของชีวิต จะมีอาการต่างๆ รบัประทานและด่ืมน้อยลง จึง ไม่ควร
คะยัน้คะยอให้รบัประทานอาหาร หรือให้น ้าเกลือและสอดสายให้อาหารเพราะจะ ท า
ให้ทรมานมากขึน้ ผูป่้วยมกัจะมีอาการอ่อนเพลีย ง่วง ซึม ดงันัน้ไม่จ าเป็นต้องให้การ
รกัษาอะไร ปล่อยให้พกัผอ่นให้เตม็ท่ี ไม่พยายามปลกุให้ต่ืน ลดการรบกวนต่างๆ 
ประสาทท างานไม่ดี การรบัรู้และความเจบ็ปวดจะน้อยลงจนไม่รู้สึก จึงอาจไม่
จ าเป็นต้อง ใช้ยาแก้ปวดอีกต่อไป



ภายหลงัผูป่้วย
เสียชีวิต

เมื่อผูป่้วยเสียชีวิตยงัมีส่ิงท่ีต้องท าคือ ด าเนินการจดัเกบ็ศพและจดัการธรุะต่างๆ เช่น

• 1. ตัง้ศพอยู่ในความสงบ หากผูเ้สียชีวิตเคยแสดงความจ านงบริจาคอวยัวะไว้ ควร
ติดต่อศนูยร์บัอวยัวะ โทรศพัทห์มายเลข 1666 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้น้ีหากเป็นความ
จ านงบริจาคดวงตาไว้ ควรติดต่อภายใน 6 ชัว่โมงหลงัการตาย

• 2. แจ้งการตายและขอหนังสือรบัรองการตาย ท่ีฝ่ายทะเบียนส านักงานเขต ท้องท่ี
ภายใน 24 ชัว่โมง ในกรณีเสียชีวิตท่ีบา้น ญาติควรติดต่อกบัโรงพยาบาลให้ออกหนังสือ
รบัรองการตายให้ โดยใช้ใบรบัรองแพทยท่ี์บง่ช้ีถึงโรคเรือ้รงัท่ีเป็นจาก โรงพยาบาล
ประกอบในการแจ้งหรือย่ืนแก่ผูใ้หญ่บา้น เพ่ือออกหนังสือ รบัรองการตายให้ 

ส่วนการเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะออกหนังสือรบัรองการตาย ซ่ึง
สามารถน าไปใช้แจ้งตายท่ีส านักงานเขตต่อไป เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการแจ้ง
ตาย ประกอบด้วย บตัรประจ าตวั ประชาชนของผูแ้จ้ง ทะเบียนบา้นฉบบัเจ้าบา้นท่ีคนตาย
มีช่ืออยู่ (ถ้ามี) หนังสือรบัรอง การตาย (ถ้ามี) บนัทึกประจ าวนัแจ้งความคนตาย (กรณีไม่มี
หลกัฐานรบัรองการตาย)

• 4. ติดต่อจดัการงานศพและพิธีกรรมอ่ืนๆ ตามความเช่ือ



การดแูลจิต อารมณ์ ความรู้สึกของ
ผูป่้วยและญาติ

เพ่ือให้ผูป่้วยจากไปอย่างสงบและสมศกัด์ิศรีของการ
เป็นมนุษยนั์น้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและความ
เข้มแขง็ขึน้ภายในจิตใจ วิธีการท่ีจะช่วยส่งเสริมการดแูลจิต 
อารมณ์ และความรู้สึก ซ่ึงไม่เพียงแต่ตวัผูป่้วยเท่านัน้แต่
รวมถึงญาติด้วย เพราะต้องตกอยู่ในภาวะเครียดกบัการ
รกัษาและความโศกเศร้าท่ีจะเกิดขึน้ เม่ือ ผูป่้วยต้องจากไป



การเตรียมพร้อมของผูป่้วย

แม้ว่าจะอยู่ในสภาพผูป่้วยระยะสดุท้าย แต่กย็งั
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดงันัน้จึงควรสนันสนุนให้ผูป่้วย
ใช้โอกาสน้ีท าเรือ่งดีๆ ทัง้ต่อตนเองและญาติ และสะสาง 
เรือ่งท่ีค้างคาใจอยู่ นอกจากน้ี ผูป่้วยควรท าความเข้าใจกบั
ภาวะของโรค วิธีการรกัษา รวมถึงให้ความรว่มมือกบัทีม
ผูด้แูลและญาติในการรกัษาพยาบาล เช่น การกินยา การ
ปฏิบติั ดแูลตนเอง ควรสงัเกตอาการทางรา่งกายและบอก
อาการตามท่ีเป็นจริงแก่ญาติ หรอืทีมผูด้แูลโดยไม่ปิดบงั 
เพ่ือให้การรกัษามีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ



การเตรียมพร้อมของญาติ

การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายเป็นงานหนัก บางครัง้ญาติมกัเครียดและ
เจบ็ป่วยไปด้วย ดงันัน้ญาติจ าเป็นต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือให้สามารถท าหน้าท่ีส าคญัอนัน้ี ญาติหลายคนมุ่งให้ความส าคญักบัผูป่้วย
จนละเลยตนเอง เช่น นอนไม่เพียงพอ รบัประทานอาหารไม่ดี และขาดการ
ออกก าลงักายจนร่างกายเส่ือมโทรม บางครัง้พลอยเจบ็ป่วยไปด้วย อย่างไรก็
ตาม ญาติสามารถดแูลสขุภาพตนเองไปพร้อมๆกบั การดแูลผูป่้วยไปด้วย 
ดงัน้ี

• การรบัประทานอาหารและพกัผอ่นให้พอเพียง รวมถึงออกก าลงักาย เช่น

เม่ือผูป่้วยบริหารร่างกายเลก็ๆ น้อยๆ หรือสวดมนต ์กท็ าไปด้วยกนั เป็น
ต้น



การเย่ียมผูป่้วย
การเย่ียมผูป่้วย 

*   ไม่ควรยืนตรงประตขูณะขออนุญาตเข้าห้องผูป่้วย ควรเคาะประตู
เบาๆ 

*   ไม่ควรแนะน าตวัเองแบบก ากวม เช่น พดูว่า ฉันเอง เป็นต้น 

*   ไม่ควรเย่ียมผูป่้วยในเวลาท่ีไม่เหมาะสม เช่น เวลารบัประทานอาหาร 
เวลาช่วงท าความสะอาดร่างกาย หรือเวลาพกัผอ่น ให้ผูม้าเย่ียมนัง่ใกล้
บริเวณศีรษะ 

*   ถามอาการผูป่้วยพอสมควร แสดงความเหน็อกเหน็ใจผูป่้วย ควรพดู 
ให้ความหวงัแก่ผูป่้วย เพ่ือสร้างก าลงัใจให้แก่ผูป่้วย 

*   ควรปลอบโยนให้ผูป่้วยมีความอดทน เพราะการอดทนน ามาซ่ึง
อานิสงสย่ิ์งใหญ่ 



การดแูลตามหลกัพทุธศาสนา
หลกัส าคญัของพทุธศาสนา คือ การท าความดี 

ละเว้นความชัว่ ท าจิตใจให้ ผอ่งใส และเหน็ว่า การ
เกิด การแก่ การเจบ็ การตาย เป็นทกุข ์ประเทศไทย
เป็น พทุธศาสนานิกายเถรวาท มีหลกัธรรม 3 หมวด
ใหญ่ๆ ท่ีใช้ในการท าความเข้าใจส่ิงต่างๆ คือ



การดแูลตามหลกัพทุธศาสนา
• ไตรลกัษณ์ อนัได้แก่ อนิจจงั (ความไม่เท่ียงแท้แน่นอน) ทุกขงั 

(ความทุกข)์  อนัตตา (ความไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน) อนัเป็นลกัษณะ
ของสรรพส่ิงในโลก 

• กฎแห่งกรรม อนัได้แก่ ระบบความเช่ือท่ีว่า การกระท าใดๆ ก็
ตาม ล้วนมีผลสืบเน่ืองทัง้ส้ิน ไม่ว่ากรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายชัว่ 

• มงคลสตูร อนัได้แก่ หลกัค าสอนของพระพทุธเจ้า เป็นเร่ืองของ
คณุธรรมท่ีน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า



โดยหลกัธรรมเหล่าน้ีสามารถน ามาประยกุตใ์ช้ในการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายได้
ดี โดยเฉพาะการเปล่ียนสภาพท่ีอยู่รอบตวัผูป่้วยให้เป็นมงคล เช่น การพยายามท า
ความหวงั ความปรารถนาต่างๆ ของผูป่้วยท่ีเป็นส่ิงดีงามให้ส าเรจ็ก่อนท่ีจะเสียชีวิต หรือ
การให้ ผูป่้วยได้อโหสิกรรม คืนดีกบัญาติท่ีเคยโกรธเคืองกนั หรือการเป็นกลัยาณมิตรท่ีดี
แก่ผูป่้วย โดยการเฝ้าดแูลให้ผูป่้วยมีความสขุ สบายกาย สบายใจ รวมทัง้การช่วยให้ผูป่้วย
ได้ ท าความเข้าใจถึงกฎของธรรมชาติ การเกิด แก่ เจบ็ ตาย 

เป็นต้น


