การดูแลเมื่อผูปวยเขาสูชวงสุดทายของชีวิต
(ขอมูลสําหรับญาติและผูดูแล)

•

โดย อ.พญ.ดาริน จตุรภัทรพร

เมื่อผูปวยที่คุณรักกําลังจะจากไป เขาจะมีความเปลี่ยนแปลง
ในรางกายหลายอยางที่สังเกตได สวนใหญไมใชอาการที่นาตกใจและ
ไมใชอาการที่ตองรักษา ไมตองตกใจหรือรูสึกผิดวาจะตองพาไ ปรักษาที่
โรงพยาบาลหากนั่นไมใชสิ่งที่ผูปวยตองการในระยะสุดทายของเขา
อาการเหลานี้แพทยจะไมไดรักษาเพิ่มเติมเพราะไมใชอาการที่จะรักษา
ได แตเปนอาการจากไปตามธรรมชาติ ซึง่ ไดแกอาการตอไปนี้
1. ออนแรงและนอนหลับมากขึน้ ดูออ นเพลียแบบคอยเปนคอยไปใน
ระยะเวลาเปนวัน แตบางคนก็อาจเกิดเร็วเปนชั่วโมง ผูปวยสวนใหญ
นอนหลับอยูบนเตียงตลอดวันและอาจจะตื่นในชวงเวลากลางคืน บาง
รายอาจจะหลับลึกจนดูเหมือนปลุกไมตื่น อาการดังกลาวไมใชอาการที่
นากลัวและไมทําใหผูปวยทุกขทรมาน
รางกายอาจมีการขยับแบบ
อัตโนมัติไดโดยที่ผูปวยไมรูสึกตัว เชน การกํามือ หรือ กัดฟนกรอดๆ
รวมดวยได
วิธีการดูแลผูปวย
• หาเตียงที่นอนสบายใหกับผูปวย ยกหัวสูงเล็กนอย อาจมีหมอนขางมา
ชวยเสริมดานขาง
• พลิกตัวผูปวยทุก 6-8 ชั่วโมง โดยไมควรพลิกตัวบอยกวานีใ้ หผูปวย
รําคาญ
• ควรใสสายสวนปสสาวะ หรือ แพมเพิรส เพือ่ สะดวกในการดูแล และ
ผูปวยไมตองลุกจากเตียง (สายสวนปสสาวะไมทําใหผูปวยเจ็บปวด
มากขึ้นและสะดวกกวาแพมเพิรส )
• กอด และสัมผัสผูปวยเปนระยะๆได
• อนุญาตใหตัวเองรองไหได

•

ไมตอ งกลัววาการสนทนากันตามปกติจะรบกวนการ
พักผอนของผูปวย สามารถสนทนากันไดดว ยเสียงปกติ ที่
ไมดังเกินไป และไมตองปรับเสียงใหเบาลงเหมือนเสียง
กระซิบ
สามารถพูด และสื่อขอความดีๆที่อยากบอกกับผูปวยได
ตลอดเวลา เพราะแมผูปวยจะออนเพลียมากจนไมสามารถ
พูดได แตผูปวยสวนใหญยังสามารถไดยินและเขาใจสิ่งที่
ญาติพูดได เนื่องจากหูและการไดยนิ จะเปนอวัยวะสุดทายที่
ผูป ว ยจะสูญเสียการทํางานไป

2. การกินอาหารและการดืม่ น้าํ จะลดลง ในชวงเวลานี้อาหารและ
น้ําไมไดชวยทําใหอาการของผูปวยดีขึ้นและไมไดชวยยืดเวลาให
ผูปวยมีชีวิตอยูไดนานขึ้น เนื่องจากรางกายทํางานไดชาลงมาก
ระบบการยอยและดูดซึมอาหารไมสามารถทํางานไดตามปกติ
วิธีการดูแลผูปวย
• หากผูปวยขอดื่มน้ํา ใหยกศีรษะผูปวยขึ้นและปอนน้ําทีละ
เล็กนอยดวยหลอดหยด หรือ อมน้ําแข็งกอนเล็กๆ
• หากผูปวยไอ ใหหยุดการปอนน้ําทันที
• การใหนาํ้ เกลือในชวงเวลานี้ไมไดชวยใหอาการของผูปวยดี
ขึ้น และอาจทําใหผูปวย ยืดความทุกขทรมานออกไปอีก เนื่องจาก
น้ําเกลือประกอบดวย น้ํา เกลือ และน้ําตาล จึงไมมีสารอาหารเพียง
พอที่จะทดแทนอาหารได เพียงแตหลอเลี้ยงความทรมานระดับเดิม
ไว โดยทั่วไปอาจพิจารณาใหน้ําเกลือหากจําเปนตองใหยาทางเสน
เลือดเทานั้น
• การใหอาหารในชวงเวลานี้ อาจเปนเหตุใหสําลักเขาไปใน
ระบบทางเดินหายใจและติดเชือ้ ในปอดได ซึ่งจะทําใหผูปวยทุกข

ทรมานเพิ่มขึ้นหรือเสียชีวิตกอนเวลาอันควร การไดรับอาหารที่
นอยลงในระยะนี้ไมไดเปนสาเหตุใหผูปวยอดอาหารจนถึงแก
ความตาย ผูปวยถึงแกความตายเพราะโรคของผูปวยเอง การใหทอ
อาหารประเภทตางๆไมวาจะทางทอทางเดินอาหารหรือทออาหาร
ทางเสนเลือดจึงควรพิจารณาอยางมากเพราะมักจะทําใหผูปวยเจ็บ
รําคาญและอาจเปนสาเหตุใหถึงแกความตายกอนเวลาดังกลาว
3. การดูแลชองปากของผูป ว ย ผูปวยสวนใหญหายใจทางปาก และ
มักจะดื่มน้ําไดเพียงเล็กนอย ทําใหปากและลิ้นของผูปวยแหงมาก
ซึ่งทําใหทุกขทรมานได
วิธีการดูแลผูปวย
• ผสมน้าํ ประมาณ 1 ลิตรกับ เกลือ ½ ชอน และผงฟู 1 ชอน
แลวใชผากอซชุบน้ําดังกลาวเช็ดปาก เหงือกและลิ้นของ
ผูปวย ไมตองตกใจหากผูปวยกัดผากอซขณะที่เช็ดในปาก
ใหเช็ดตอไปจนการกัดผากอซคลายลง
• เปลี่ยนสวนผสมน้ํา เกลือ และผงฟูใหมทุกวัน
• เช็ด ปาก เหงือกและลิ้นของผูปวยไดทุกชั่วโมง เพื่อใหชุมชื้น
4. การดูแลตาของผูป ว ย เนื่องจากผูปวยปดตาไมสนิททําใหเกิด
อาการตาแหงแสบได
วิธีการดูแลผูปวย
• อาจใชน้ําตาเทียมหยอดตาใหผูปวยวันละ 4 ครั้ง หากตา
ผูปวยเผยอเปดตลอดเวลา
5. อาการปวด โดยทั่วไปอาการปวดของผูปวยมักจะไมเพิ่มขึ้น
ในชวงสุดทาย เนือ่ งจากผูปวยขยับตัวนอยลงและนอนหลับมาก
ขึ้น ในบางครั้งที่ญาติชวยขยับตัวผูปวย อาจไดยินเสียงเหมือน

ผูปวยรองคราง เสียงดังกลาวมาจากการขยับตัวรวมกับการหายใจ
ออก ไมใชมาจากอาการปวด
วิธีการดูแลผูปวย
• สังเกตอาการปวดโดยดูจากการหนานิ่วขมวดคิ้วแทนเสียง
รองคราง อาจพิจารณาใหยาแกปวดเพิ่มหากมีอาการดังกลาว
บอยครั้ง
• โดยทั่วไปควรลดปริมาณยาแกปวดลงและอาจจะตองเปลี่ยน
วิธีการใหยา เชนจากยากินมาเปนยาฉีด หรือยาที่สามารถดูด
ซึมใตลิ้นได เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย
6. ภาวะกระสับกระสาย เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของสารเคมี
ภายในรางกาย เนื่องจากอวัยวะตางๆเริ่มวาย
วิธีการดูแลผูปวย
• อาจพิจารณาใหแพทยสั่งยานอนหลับอยางออนใหเพื่อให
ผูปวยไดพักผอนบาง
ซึ่งยาเหลานี้ไมไดทําใหหลับลึกจนตาย
อยางไรก็ตามใหพจิ ารณาตามสภาพอาการ หากกระสับกระสาย
ประสาทหลอนมาก อาจชวยใหผูปวยไดพักหลับมากขึ้น แตหาก
อาการไมมาก อาจไมจําเปนตองรักษาอาการนี้ เพราะผูปวยหลาย
รายอยากมีสติกอ นตาย ไมอยากงวงงุนงง อยากรูสึกตัววาไดร่ําลา
ญาติๆกอนจากไป บางรายอยากมีจิตอันเปนกุศลหรือทองบทสวด
มนตกอนลมหายใจสุดทายเพื่อใหเปนการตายดีตามความเชื่อของ
ตน
7. หายใจไมเปนจังหวะ อาจหายใจชาบาง เร็วบาง ลึกบาง ตื้นบาง
และอาจหยุดหายใจเปนชวงๆ ซึ่งชวงที่หยุดหายใจนี้จะคอยๆยาว
ขึ้นเมื่อผูปวยใกลจะเสียชีวิต ตัวผูปวยเองจะไมรูสึกทรมานกับ

อาการนี้ เพราะเกิดจากภาวะกรดและดางเปลีย่ นแปลงไปหลังจาก
อวัยวะตางๆหยุดทํางาน
วิธีการดูแลผูปวย
• ผูปวยในภาวะนีไ้ มไดขาดออกซิเจน การใหออกซิเจนจึงไม
จําเปนและไมไดชวยชีวิตผูปวยในระยะนี้ ตรงกันขามการ
ใหออกซิเจนกลับทําใหผูปวยรูสึกแหง เจ็บ และอึดอัดไม
สบายตัว ดังจะสังเกตไดจากผูปวยจะพยายามดึงหนากาก
หรือทอออกซิเจนทิ้งอยูตลอดเวลาทั้งๆที่ไมรูสึกตัว
8. ภาวะเสียงดังครืดคราดจากน้าํ ลายสอ เมื่อใกลเวลาที่ผูปวยจะ
เสียชีวิต ญาติอาจไดยินเสียงดังครืดคราดในลําคอคลายเสียงกรน
ในขณะที่ผูปวยซึมลงมากและไมคอยตอบสนองตอสิ่งรอบตัว
เสียงนี้เกิดจากกลามเนื้อในการกลืนไมทํางาน ลิ้นตก แตตอม
น้ําลายน้ําเมือกตางๆยังทํางานอยู ภาวะดังกลาวไมทําใหทางเดิน
หายใจอุดตันจนถึงแกความตาย
วิธีการดูแลผูปวย
• ใหผูปวยนอนตะแคงโดยมีหมอนยาวรองหลัง จะชวยลด
เสียงดังครืดคราดลงได
• แพทยอาจพิจารณาสั่งยาเพื่อชวยลดอาการน้ําลายสอ หากมี
อาการนารําคาญอยางมาก
• ไมควรดูดเสมหะดวยเครี่องดูด เนื่องจากไมไดแกไขสาเหตุ
และทําใหผูปวยเจ็บและอาเจียนจากทอที่ลวงลงไปดูด
เสมหะในลําคอ
9. มือเทาเย็น ไมตอบสนองตอสิ่งรอบขาง เมื่อเวลาของผูปวยใกล
หมดลง ญาติอาจสังเกตไดจากมือเทาเย็น เปลี่ยนเปนสีคล้ํา ผิวเปน
จ้ําๆ ตาเบิกกวางแตไมกระพริบ ปสสาวะนอยลงมาก ผูปวยบาง

รายอาจตื่นขึ้นมาในชวงเวลาสั้นๆ เหมือนอาการดีขึ้น ซึ่งเปน
เพราะผูปวยพยายามรวบรวมพลังงานสํารองที่มีทั้งหมดมาใชใน
การร่ําลาญาติครั้งสุดทายกอนจากไป
วิธีการดูแลผูปวย
• ควรหยุดวัดความดันโลหิตหรือสายวัดตางๆรอบตัว แกะ
เครื่องพันธนาการผูกมัดผูปวยตางๆใหไดมากที่สุด เนื่องจาก
คาที่วัดไดไมสามารถเชื่อถือไดและเปนการรบกวนผูป ว ย
มากขึ้น
• ตั้งสติใหดี อยาตกใจ ใชเวลาชวงสุดทายอยูขางเตียงกับ
ผูปวยมากที่สุด กอนที่จะดําเนินพิธีทางศาสนาตอไป
บทสรุป
แนวทางขางตนเปนคําแนะนําอยางงายสําหรับญาติและ
ผูดูแลเพื่อจะไดรับมือกับอาการทีพ่ บบอยในชวงสุดทายของชีวิต
ไดอยางมีสติ และ ใหญาติไดใชเวลาอยูกับผูปวยอยางมีคุณคากอน
จากกัน ทีมผูรักษาควรหมั่นพูดคุ ยกับญาติเปนระยะๆและคนหาวา
ยังมีญาติรายใดที่ตองการความชวยเหลือเปนการเฉพาะเนื่องจาก
อาจมีความขัดแยงกับแนวทางการดูแลรักษาขางตนหรือเปนความ
ขัดแยงกันภายในครอบครัวมาแตเดิม ญาติเหลานี้สมควรไดรับ
ความเอาใจใสไถถามเปนกรณีพิเศษ ทั้งชวยเหลือใหญาติสามารถ
ผานพนชวงนาทีที่ตองร่ําลาผูปวยไดอยางมีคุณภาพ ไมแปลกหาก
ญาติจะตกใจ เสียใจ ดาวาทีมผูรักษาในชวงระยะเวลาแหงความ
สูญเสียนี้ ทีมผูรักษาควรเขาใจเห็นใจและใหอภัยกับหลา กหลาย
อารมณของญาติๆ ทั้งสมควรใหความชวยเหลือใหเขาเหลานั้นมี
ชีวิตอยูตอไดหลังจากการการจากไปของผูปวย

