
ชวงวัน ชั่วโมง นาทีสุดทายของชีว�ตของผูปวย จะเปน

ชวงที่จะอยูในความทรงจําของครอบครัวไปชั่วชีวิต และ

การที่ผูปวยเสียชีวิตอยางไร มีความสําคัญอยางยิ่งยวด

ตอชีวิตท่ีเหลือของคนอื่นๆ ในครอบครัว การดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ ที่เขาอกเขาใจและออนโยนในชวงระยะ

กอนผูปวยเสียชีวิต เปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด
 เปนสิ่งสําคัญที่สุด เมื่อไดรับการจัดการอาการให

สุขสบายทางกายแลว การดูแลทางจิตใจเปนสิ่งที่

สําคัญมากในชวงเวลานี้ แมจะดูเหมือนวาผูปวยไมรูตัว 

ไมสามารถมองอยางมีความหมาย หรือตอบสนองได 

แตผูปวยสวนใหญยังสามารถรับฟงได จึงไมควรพูดสิ่งที่

ทาํใหผูปวยไมสบายใจ เชน  รองหมรองไห  ไมยอมใหผูปวย

จากไป ควรพดูถงึแตสิง่ดีๆ  ทีผ่านมาในชวีติผูปวย ใหผูปวย

ปลอยวาง ไมตองเหนีย่วรัง้ เสยีงของคนทีคุ่นเคย ยอมเปน

พลงัใหผูปวยกาวผานจดุสดุทายไดอยางสงบและสงางาม 

สมศักด์ิศรี โดยการใหความรัก ดวยการสัมผัส โอบกอด 

การนอมนําในชวงกําลังจะเสียชีวิต เพื่อใหผูปวยไดนึกถึง

ศูนยการุณรักษ โรงพยาบาลศรีนครินทร

อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ ชั้น 18 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002
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 เมือ่ผูปวยระยะนีไ้มสามารถรบัประทานยาเพือ่ควบคมุ

อาการได ทีมการดูแลประคับประคองมักจะแนะนําให

ควบคมุอาการดวยวิธีการใหยาอยางตอเนือ่งเขาใตผวิหนงั

 การใหยาทางใตผิวหนัง เปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให

ผูปวยอยูอยางสุขสบายในเวลาที่เหลืออยู โดยทางศูนย

การุณรักษสามารถใหยืมอุปกรณเครื่องใหยา (syringe 

driver) ไปใชที่บานได โดยจําเปนตองมีทีมสุขภาพ

จัดเตรียมยาใหใชไดอยางตอเนื่องจนกวาจะเสียชีวิต

 การควบคุมอาการดวยการใหยาทางใตผิวหนัง

สามารถควบคุมอาการไดหลายอยาง ไดแก อาการปวด 

สับสน อาการกระวนกระวายจากหายใจลําบาก เปนตน

ก า ร ดู แ ล ท า ง ด า น จิ ต ใ จ

การดูแลผูปวย
ระยะทายใกลเสียชีว�ต

แตความทรงจําที่ดี อาจจะใหใครสักคนเปนคนนอมนํา 

หรืออาจใหพระ/ศิษยาภิบาล ชวยนําทางใหผูปวยจากไป

อยางสงบ ในชวงสุดทาย ญาติอาจทําพิธีขอขมา นอมนํา 

หรือกิจกรรมที่ชวยใหผูปวยผานพนชวงนี้ไดอยางสงบ

การจัดการอาการ
เมื่อไมสามารถกลืนยาได

วัตถุประสงค
1

2

3

ชวงชีว�ตสุดทาย

เพื่อใหผูปวยไดรับความสุขสบายและไดรับการดูแล

แบบองครวม

เพื่อใหผูปวยจากไปอยางสงบสุขและสงางาม

เพื่อประคับประคองใหผูปวยและครอบครัวกาวผาน

ชวงเวลาวิกฤตไดอยางราบรื่น
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ระยะทายใกลเสียชีว�ต

 คือ ผูปวยที่มีชวงเวลาที่เหลืออยู อาจไมกี่ชั่วโมง
หรือไมกี่วัน รางกายออนลาลงมาก ผูปวยไมมีเรี่ยวแรง 
ความอยากอาหารและระดับความรูสึกตัวเริ่มลดลง
การทํานายวาเมื่อไรผูปวยจะเสียชีวิตเปนส่ิงที่ลําบาก 
ผูปวยมักมีอาการแสดงทางกายวา ผูปวยใกลเสียชีวิต 
ผูปวยบางรายแมจะไมรับรูสภาวะโรคทีเ่ปน แตจะพอรูตวั 
จงึมกัจะมีคําถามหรือมกีารแจงความตองการบางอยางท่ี
สะทอนความรูสึกผูปวย เชน อยากกลับบาน ทั้งที่อาการ
ยังไมดีขึ้นก็ตาม ผูปวยที่รูวากําลังจะเสียชีวิต มักจะให
ความสาํคญัในเรือ่งจติใจและจติวญิญาณมากกวาความ
สําคัญทางกาย
 การเปลีย่นแปลงทางรางกายในระยะสดุทายของชวีติ
ไมจําเปนตองไดรับการรักษาหรือตองพามาโรงพยาบาล 
หากนั่นไมใชส่ิงที่ผูปวยตองการในระยะสุดทาย อาการ
ที่ เ กิดขึ้นเปนสภาวะที่รางกายกําลังจะจากไปตาม
ธรรมชาติ การดูแลมีความสําคัญในการทําใหผูปวยสุข
สบาย โดยการจัดการอาการ และการอยูเปนเพื่อน

 รางกายเริ่มออนลา หมดเรี่ยวแรง นอนติดเตียง
นอนมาก ซึม ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเลย บางราย
ไมรูสึกตัว กลืนลําบาก ความตองการรับประทานอาหาร
และนํ้าลดลงหรือไมมีเลย อาจมีภาวะสับสน เห็นภาพคน
ทีเ่สยีชวิีตไปแลว หายใจลาํบาก หอบเหนือ่ย ไมสมํา่เสมอ 
บางคนอาจมีอาการปวด

เขาสูระยะสุดทายใกลเสียชีว�ต

6  ภาวะหายใจแบบหิวอากาศ (Air hunger)
 เปนลักษณะการหายใจที่พบไดบอยในผูปวยระยะทาย

ที่ใกลเสียชีวิต เปนอาการที่พยากรณวา ผูปวยอาจมีเวลาไมกี่วัน 

โดยผูปวยจะมีอาการหายใจผิดปกติ ไมสมํ่าเสมอ เร็ว ชา และ

หยุดหายใจสลับกันไป ลักษณะการหายใจคลายหายใจของปลา 

ซึ่งผูปวยจะไมรับรูความรูสึกของการหายใจนี้ ผูดูแลจึงควรตั้งสติ

และใหการดแูลประคบัประคองใหผูปวยสขุสบายในวาระสดุทาย

“ผูปวย”

การดูแลเมื่อผูปวย

อาการ และ อาการแสดง

1  อาการออนเพลียและนอนหลับมากข�้น
 การดูแลเนนความสุขสบาย จัดทานอนใหสบาย หาหมอน

มาหนุนใหศีรษะสูงเล็กนอย ไมตองพลิกตัวบอยเหมอืนเดิม พลกิตวั

เฉพาะจาํเปน ดูแลความสะอาดในชองปากใหชุมชืน้เสมอ ใชสาํลี

ชุบน้ําเช็ดบริเวณเหงือก ฟน ล้ิน ใชวาสลีนทาเคลือบริมฝปาก

ไมใหแหง เช็ดเน้ือตัวใหสบาย เปล่ียนผารองปสสาวะ/อุจจาระ

เมื่อขับถายหรือตามความเหมาะสม

 สัมผัสผูปวยดวยความนุมนวล ออนโยน แมผูปวยจะไมรูตัว

แลวกต็าม กอนจะใหการดแูล ควรบอกผูปวยทุกคร้ัง ดวยนํา้เสยีงที่

ปกต ิกอดและสัมผัสผูปวยเปนระยะ ผูปวยบางรายกลวัท่ีจะตองอยู

อยางโดดเดี่ยว อาจไมตองปดไฟ หรือบอกใหผูปวยรูวา มีคนดูแล

ตลอด เพื่อใหผูปวยอบอุนใจ มั่นใจ และคลายความกังวล

2  การรับประทานอาหารและนํ้า 
 ผูปวยในระยะน้ีจะไมแสดงการหิวอาหารหรือน้ําและอาจ

ไมสามารถกลืนได ในระยะน้ีรางกายจะไมตองการอาหารหรือ

นํ้าอีกตอไป และไมสามารถนําไปใชประโยชนได ควรใหเทาที่

ใหได การใหนํ้าเกลือ/อาหาร ไมชวยใหสบายขึ้น แตอาจทําให

สาํลกัหรือทองอดืได ทาํใหไมสขุสบาย งานศกึษาวจิยัพบวา ในระยะ

ผูปวยใกลเสียชวีติ รางกายจะปรบัตวัใหดูดซมึอาหาร และนํา้ลดลง

แลวหล่ังสารเอนโดรฟนท่ีทําใหผูปวยสุขสบายขึ้น ถารับอาหาร

ไมไดเลย ดูแลชองปากใหสะอาด ชุมชื้น ก็เพียงพอแลว

3  ภาวะปวดและหายใจลําบาก
 มักเปนอาการที่ทําใหผูปวยระยะกอนเสียชีวิตทุกขทรมาน 

แมวาผูปวยจะซึม นอนมากขึ้น ความปวดยังคงอยู โดยที่ผูปวย

ไมสามารถสือ่สารบอกเราได ยาระงบัปวดทีเ่คยรบัประทานมากอน

ตองเปลี่ยนเปนยาฉีดทางใตผิวหนัง เพื่อควบคุมอาการใหสบาย 

ยาที่นิยมใชเพื่อควบคุมอาการปวดและหายใจลําบาก คือ 

ยามอรฟน การใหยามอรฟนในระยะนี้ยังมีความจําเปนในผูปวย

ที่เคยไดยามาอยางตอเนื่อง รวมถึงผูปวยที่มีอาการปวดหรือหอบ

หายใจลาํบาก ยามอรฟนทีใ่หในระยะนี ้ไมไดเรงใหผูปวยเสยีชวีติ

เร็วขึ้น แตจะชวยลดอาการทุกขทรมานของผูปวย ทีมสุขภาพที่

ดูแลแบบประคับประคอง จะดูแลปรับยาใหผูปวยสุขสบาย

4  อาการสับสน
 อาจเกิดขึ้นกอนที่ผูปวยจะเสียชีวิต ผูปวยมักสับสน เพอเห็น

คนตาย มพีฤตกิรรมเปลีย่นไป มือไขวควา ดูแลอยูเปนเพือ่น กรณี

ผูปวยดิน้รน ไมควรผกูมดัผูปวย แพทยสามารถใหยาเพือ่ลดอาการ

สับสนได

5  อาการกระวนกระวาย
 เปนอาการที่ผูปวยนอนไมได ทรมาน กระวนกระวาย มักเกิด

จากอาการหายใจลาํบากหรอือาการปวด ญาตทิีอ่ยูใกลชดิควรนิง่ 

ตั้งสติคอยเตือนสติผูปวย ใหกําลังใจ สัมผัสผูปวยอยางอบอุน

จะทําใหผูปวยสงบลงได กรณีมีอาการมาก แพทยสามารถใหยา

จัดการอาการใหสงบได


