
 ว�ตกกังวล/กลัว/ซึมเศรา 
 มีสาเหตุจากความวิตกกังวลจากโรคท่ีจัดการลําบาก 

และความคาดหวงักบัการรกัษา ดแูลโดยอยูเปนเพือ่น ใหกาํลงัใจ 

เปนผูฟงที่ดี พูดคุยกันอยางเปดเผยและจริงใจ 

การดูแลดานจิตใจ 

 ผูปวยระยะทายมักมีความกลัว กลัวตาย กลัวความเจ็บปวด 

กลัวถูกทอดท้ิง รู สึกตนเองไมมีคา อาจมีอาการโกรธ รูสึก

ชวยตนเองไมได เปนภาระตอผูอื่น ทอแท สิ้นหวัง ควรใหกําลังใจ 

อยูเปนเพื่อนรับฟงส่ิงท่ีผูปวยตองการระบาย ใหความมั่นใจวา

จะไดรับการดูแล พูดใหคลายวิตกกังวล ใหปลอยวาง การหา

กิจกรรมที่เบี่ยงเบนความสนใจใหทํา การประกอบกิจกรรม

ทางศาสนาตามความเชื่อ สามารถชวยยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 การดูแลผูปวยที่บานไมใชเรื่องงาย แตผูปวยระยะทาย

สวนใหญตองการการดูแลที่บาน ท้ังนี้ครอบครัวตองชั่งนํ้าหนัก

ถึงภาระท่ีจะเกิดข้ึนและคุณคาทางจิตใจของผูปวย ผูดูแลจําเปน

ตองมีทักษะและความรูในการดูแล สามารถฝกฝนและเรียนรูได 

ดังนั้นจึงอยากังวล ถาการดูแลผูปวยที่บานไดผลดี จะเกิด

ประสบการณมากมาย  จะทําใหรูสึกประทับใจและรูสึกมีคุณคา

ในตนเอง ที่ไดปฏิบัติตามความปรารถนาครั้งสุดทายของผูปวย

ความรัก ความเขาใจและความเอื้ออาทรของผูเปนที่รัก
จะชวยใหผูปวยสามารถเผชญิความตายไดอยางกลาหาญ
และจากไปอยางสงบ

การดูแลผูปวย

ระยะทายที่บาน

 เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด 
 มีสาเหตุมาจากการรับรสเสียไป มักพบในผูปวยมะเร็ง 

ไมควรกังวลและไมตองคาดหวังใหผูปวยรับประทานไดมากๆ 

ควรจัดอาหารที่ชอบ จัดใหดูนารับประทาน ปริมาณครั้งละนอย 

แตบอยครั้ง

 ออนลา 
 ควรใหความสําคัญกับการพักผอน ยาวิตามินและยาบํารุง

ไมไดชวยใหอาการออนเพลียดีขึ้น ควรจัดกิจกรรมในชวงที่สดชื่น

 ปากแหง 
 จากการขาดนํา้ หรือผูปวยทีไ่ดรบัการฉายแสงบรเิวณใบหนา 

หรือผลขางเคียงของยา การดูแลโดยใหอมนํ้าแข็ง จิบนํ้าบอยๆ 

อมผลไมรสเปรี้ยว เชน สับปะรด มะนาวฝานแชแข็ง ใชวาสลีน

ทาริมฝปากบอยๆ ใหชุมชื้น

 นํ้าในทองและขาบวม 
 ทําใหรูสึกอึดอัดทรมาน แพทยอาจพิจารณาใหยาขับ

ปสสาวะ หรือเจาะระบายนํ้าออก การดูแลโดยจัดทาใหศีรษะสูง 

ชวยเบี่ยงเบนความสนใจให ฝกการผอนคลาย

 นอนไมหลับ 
 อาจเนือ่งมาจากอาการรบกวนอืน่ๆ เชน อาการปวดทีค่วบคมุ

ไดไมดี หรืออาจเกิดจากความวิตกกังวล ควรดูแลไมใหนอน

กลางวันมาก ไมควรดื่มนํ้า ชา หรือกาแฟกอนนอน อาจจําเปน

ตองใชยานอนหลับชวย

 แผลกดทับ
 ควรพลิกตัวทุก 2-4 ชม. ตามความเหมาะสม ระวังอยา

ใหที่นอนเปยกแฉะ หรืออาจใชที่นอนลม ถามีแผลใหทําแผล

แลวใชเจลหรือแผนดูโอเดิรมปดแผล เปลี่ยนทุก 3-5 วัน

ศูนยการุณรักษ โรงพยาบาลศรีนครินทร

อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ ชั้น 18 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002

www.palliativecare.md.kku.ac.th 
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Tel. 043-366656-7  Fax: 043-366657
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การดูแลผูปวยระยะทายที่บาน

ผูดูแล
 แพทยจะสามารถคาดคะเนระยะเวลาที่ตองใชในการดูแล
ผูปวยระยะทายใหไดอยางคราวๆ สําหรับครอบครัว เพื่อใชใน
การวางแผนการดูแล สิ่งสําคัญสําหรับครอบครัวคือ จะตองระบุ
ผูดแูลหลักและผูดแูลรอง มกีารแบงงานและมอบหมายหนาทีข่อง
แตละคนที่มีสวนรวมดูแล เพื่อใหแตละคนมีเวลาวางสําหรับ
ตัวเองในการพักผอน กรณีไมมีผูดูแล แตสามารถรับภาระ
คาใชจายได อาจจางผูชวยดูแลผูปวย

แหลงสนับสนุน 

 ผูปวยที่ไดรับการปรึกษาใหศูนย
กา รุณรักษ ร วมดูแล จะมีพยาบาล
เจาของไขรับผิดชอบในการชวยเหลือ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามอยาง
ตอเน่ือง โดยมีระบบโทรศัพทติดตาม
และให คําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 
มี อุ ป ก ร ณ ก า ร แ พ ท ย บ ริ ก า ร  เ ช น 

การเตร�ยมพ�้นที่บาน
การจัดหองนอน ใหมองออกไปเห็นสวน/ทิวทัศนภายนอกได 

จัดเตียงใหสามารถเขาไดสองดาน มีโตะขางเตียงเล็กๆ สําหรับ

วางของใช มีที่นั่งสําหรับผูมาเยี่ยม จัดเฟอรนิเจอรไวเทาที่จําเปน 

มีแสงสวางและอากาศถายเทไดดี

หองอาบน้ําและสุขา จัดอยูใกลๆ มีพื้นที่

พ อ สํ าหรับ พ าผู ป วย ไป นั่ ง อ าบ นํ้ า 

มีราวจับ โถนั่งถายควรเปนชักโครก 

หรือการใชเกาอี้สุขาน่ังถายขางเตียง

กรณีลุกเดินลําบาก

พ�น้ท่ีอยูอาศยั จดัใหเขาออกสะดวก ใหผูปวยมโีอกาสรวมกจิกรรม

พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว หลีกเลี่ยงใหอยูลําพัง

 ปญหาท่ีมกัพบบอยในผูปวยท่ีตองไดรบัการดูแลแบบประคบั

ประคองในระยะทายที่บาน มีหลายอยาง ครอบครัวสามารถดูแล

จัดการอาการใหผูปวยอยูอยางสุขสบายท่ีสุดได โดยวิธีการใชยา

จัดการอาการและวิธีการไมใชยารวมกัน

การดูแลจัดการอาการที่พบบอย

 อาการปวด
 พบไดบอยท่ีสุด โดยเฉพาะผูปวยมะเรง็ระยะลุกลาม สิง่สาํคญั
ในการดูแลคือ กระตุนใหผูปวยบอกความรุนแรงของอาการ
เปนตั ว เลข  0 -10  ใช ยาบรร เทาอาการปวดตามระดับ
ความรุนแรง ดีที่สุดควรใหตรงตามเวลาที่แพทยสั่ง ไมควรรอ
จนอาการปวดรุนแรงจึงคอยใหยา เพราะจะทําใหการควบคุม
ความปวดทําไดยาก ยามีทั้งชนิดฉีด เม็ด แคปซูล น้ํา แผนติด

 เหนื่อยหอบ/หายใจไมอิ�ม
 มีสาเหตุมาจาก โรคลุกลามไปปอด มีนํ้าในปอดหรือในทอง 
หรืออาจเกิดจากภาวะซีด รางกายซูบผอม ออนลา ซ่ึงสาเหตุ
ดังกลาวจัดการไดยาก อาการหอบมักทําใหเกิดอาการวิตกกังวล 
การดูแลโดยการฝกการหายใจแบบหอปาก การเปดพัดลมเปา
บริเวณหนา การจัดทา การเบี่ยงเบนความสนใจ และฝกการ
ผอนคลาย จะชวยบรรเทาอาการได กรณไีมไดผลจาํเปนตองใชยา
มอรฟนในขนาดนอยๆ รับประทานเพื่อลดอาการ หรือถามี
ออกซิเจนในรางกายตํ่า จําเปนตองไดรับออกซิเจนที่บาน ดูแลให
พักผอนเพียงพอ วางแผนการทํากิจกรรมและรูวิธีสงวนพลังงาน 
เชน การใชอุปกรณชวยเดิน

 ทองผูก
 อาจมสีาเหตุมาจากการรบัประทานอาหารและด่ืมนํา้ไดนอย 
มกีารเคลือ่นไหวลดลง และทีส่าํคญัคอืผลขางเคียงจากยามอรฟน 
การดแูลควรกระตุนใหมกีารเคลือ่นไหว ด่ืมนํา้อยางเพยีงพอ ดูแล
ใหยาระบายตามแผนการรักษา ถาไมถายใน 3 วัน ควรตองปรับ
เพิ่มขนาดยาระบาย เหน็บหรือสวนอุจจาระรวมดวย

เครื่องผลิตออกซิเจน

เคร่ืองผลิตออกซิเจน เคร่ืองปมยาตอเนื่อง ที่นอนลม เตียง 
อุปกรณชวยเดิน เปนตน
 นอกจากนี้ยังมีบริการเยี่ยมบาน (ในเวลาราชการ ในเขต
อําเภอเมือง) มีการสงตอขอมูลเพื่อใหเครือขายสุขภาพใกลบาน
รวมดูแล รวมถึงทําหนาที่ประสานขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน นักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร อบต. 
หรือผูนําทางศาสนา เขามารวมดูแลตามความเหมาะสม

เกาอี้สุขา

 คลื่นไสอาเจียน
 อาจมีสาเหตุมาจาก โรคในชองทองหรือสมอง ยาและ
อาการขางเคียงของยา การดูแลโดยใหรับประทานทีละนอย
แตบอยครัง้ หลกีเลีย่งอาหารกลิน่ฉุน มนั รสจดั รกัษาความสะอาด
ในชองปาก ดูแลลดความวิตกกังวล กรณีมีอาการมากแพทย
จะสั่งยาแกอาเจียนให

 กอนที่ผูปวยจะมารับการรักษาในโรงพยาบาล มักจะไดรับ
การดูแลที่บานจากบุคคลในครอบครัวมากอนระยะหนึ่งแลว 
การตัดสินใจพาผูปวยระยะทายกลับไปดูแลท่ีบาน จึงข้ึนอยูกับ
ความตองการของผูปวยเปนหลกั รวมถงึทกุๆ คนท่ีมสีวนเกีย่วของ
ในการดแูลจะตองปรกึษาหารอืและตกลงใจทีจ่ะดแูลผูปวยทีบ่าน
รวมกัน

ที่ผิวหนัง ไมตองกลัวถาแพทยแนะนําใหใชยามอรฟน
เพราะเปนยาทีใ่ชไดผลดแีละมปีระสทิธภิาพในการลดอาการปวด 
ไมตองกลัวติดยาหรือกลัววายาจะไปเรงใหเสียชีวิตเร็วขึ้น 
บางครั้งถาโรคลุกลามไประบบประสาท อาจมีอาการแสบรอน
รวมดวย แพทยจะสั่งยาจัดการอาการปวดประสาทใหรวมดวย 
ฤทธิข์างเคยีงสาํคญัของยามอรฟน ทีม่กัจะพบไปตลอดระยะเวลา
ที่ไดรับยาเพื่อควบคุมอาการปวด คืออาการทองผูก ซึ่งจําเปน
ตองใหยาระบายรวมดวย ผูดูแลตองทําความเขาใจ รวมถึง
ตองรบัทราบวา ปญหาทางดานจิตใจ อารมณ สงัคม มสีวนสงเสรมิ
ใหอาการปวดมากขึ้น ดังนั้นการดูแลเพื่อลดปญหาดังกลาว
มีความสําคัญไมนอยกวายา


