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ในปัจจุบน
ั ประชากรไทยมีอายุยน
ื ยาวขึน
้ ลักษณะการเจ็บป่วยเปลีย่ นแปลง
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่ มดหวัง”
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การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งอาจมีความซับ
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ความรัก ความอบอุน
่ และความคุน
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คือผูท
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ั ทำ�จึงนำ�เสนอข้อมูลและวิธกี ารดูแลผูป
้ ว่ ย
มะเร็งระยะสุดท้าย เพือ่ ช่วยให้ผด
ู้ แู ลเกิดความมัน
่ ใจมากขึน
้ และสามารถให้การดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายได้
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ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
โรคมะเร็ ง เป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ สํ า คั ญ ของประชากรเกื อ บทุ ก ประเทศ
เนื่ อ งจากเป น โรคที่ มี อั ต ราการตายสู ง และคุ ก คามต อ ชี วิ ต ผู ป ว ย ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงแกผูปวยทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการกระจายของ
โรคไปยั งอวัย วะและระบบตา ง ๆ ของรา งกายได ห ลายแหง จึ งยากต อการรัก ษาให
หายขาด หรือลดความทุกขทรมานจากโรคไดโดยการรักษาวิธีเดียว ในขณะเดียวกัน
ผูปวยตองเผชิญกับอาการตาง ๆ ที่เกิดควบคูจากผลการรักษา ผูดูแลผูปวยมะเร็งจึงควร
มีความรูเรื่องโรคมะเร็ง การรักษาและสามารถประเมินสภาพอาการผูปวย รวมทั้งการ
จัดการอาการที่เกิดขึ้นกับผูปวย เพื่อลดความทุกขทรมานใหผูปวยไดรับความสุขสบาย
ขณะเจ็บปวยได
ความหมาย
โรคมะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลลในอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย โดย
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล กอใหเปนเซลลมะเร็งที่มีการเจริญเติ บโต
โดยไมอยูภายใตการควบคุมที่เหมาะสม
กระบวนการเกิดโรคมะเร็ง
เมื่อเซลลของรางกายไดรับการกระตุนจากสารกอมะเร็งใหเกิดการกลายพันธุ
อาทิเชน สารเคมีบางอยาง ควันบุหรี่ เชื้อไวรัสบางชนิด เปนตน และระบบภูมิตานทาน
ของรางกายไมสามารถทําลายเซลลนั้นได จะเกิดความผิดปกติของเซลลจนกําเนิดเปน
เซลลมะเร็งและแบงตัวอยางรวดเร็วตอไป
มะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะที่ตางกันจะมีความแตกตางกัน ทั้งในดานลักษณะของ
เซลล การเจริญเติบโต การแพรกระจายและการตอบสนองตอการรักษา
การแพร ก ระจายของเซลล ม ะเร็ ง จะเกิ ด เมื่ อ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตมากพอจน
เซลลมะเร็งมีการแทรกซึมเขาสูกระแสเลือดหรือทางเดินน้ําเหลือง และแพรไปสูอวัยวะ
อื่น ๆ ที่เปนเปาหมายในการแพรกระจายไป
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ที่มา: www.samuisnakefarm/article/มะเร็ง
อาการโรคมะเร็ง : โรคมะเร็งสามารถทําใหเกิดอาการหรือความรูสึกผิดปกติตอ
ผูปวย และมีอาการแสดงออกมา สามารถตรวจพบไดโดยแพทย อาการและสิ่งที่ตรวจ
พบเปน ผลมาจากการที่ม ะเร็ง ลุก ลาม หรื อผลจากการแพรก ระจายของมะเร็ งไปยั ง
อวัยวะที่ไกลออกไป มะเร็งบางชนิดอาจหลั่งสารบางอยาง ทําให เกิดผลตอการทํางาน
ระบบอื่น ๆ ในรางกายไดอีก ดว ยเชน เกิดอาการไข ออนเพลีย เบื่ออาหาร หรือเกิด
ความผิดปกติของสมดุลเกลือแรในรางกายของผูปวย
อาการผูปวยโรคมะเร็งในบางรายอาจไมรูตัวหรือไมมีอาการเตือนลวงหนา แลว
พบวาเกิดเปนมะเร็งในระยะแพรกระจายออกไปแลว มะเร็งบางชนิดมีความรุนแรงสูง
แพรก ระจายรวดเร็ว ประกอบกับอวัยวะที่เกิดโรคมะเร็งเปนอวัยวะที่อยูในที่ตรวจได
ยาก เชน ในชองทอง เปนอวัยวะที่มีขนาดใหญ อาจใชเวลานานกวาจะเกิดกอนมะเร็งที่
ทําใหเกิดอาการที่ปอด เปนตน
7 สัญญาณที่สงสัยวาอาจเปนมะเร็ง
1. มีเลือดออกหรือสารคัดหลั่งออกจากรางกายผิดปกติ เชน มีตกขาวออกมาก
2. มีกอนเนื้อหรือตุมเกิดขึ้นที่ใดทีห
่ นึ่งของรางกายและกอนนั้นโตเร็ว
3. มีแผลเรื้อรังรักษาหายยาก
4. ถายอุจจาระหรือปสสาวะผิดปกติ
5. เสียงแหบ หรือไอเรื้อรัง
6. กลืนอาหารลําบาก อาหารไมยอย
7. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝ
ที่มา: www.jomgan.com/โรคมะเร็งเตานม.html
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ที่มา: www. Clinicherbs.com/colorectal-cancer/
: www.siamhealth.net/public_html/Disease/cancer/อาการโรคมะเร็ง.html#.VrxOkIJW_c8
ปจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวของกับโรคมะเร็ง
“ปจจัยเสี่ยง” คือ ลักษณะบางประการที่อาจเพิ่มหรือลดโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็ง
ปจจัยเสี่ยงสามารถแบงออกเปน
1) ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายนอกรางกาย
- สารเคมีบางชนิด ไดแก สารเคมีในควันบุหรี่ เขมารถยนต สียอมผา ฯลฯ
- สารพิษจากเชื้อรา
- สารพิษที่เกิดจากการปงยาง รมควัน เนื้อสัตว การทอดอาหารไหมเกรียม
- รังสีตาง ๆ รวมทั้งรังสีจากแสงแดดจา
- ไวรัสตาง ๆ ไดแก ไวรัสตับอักเสบ มีความสัมพันธกับมะเร็งตับ ฮิวแมน
แพพิลโลมาไวรัส (Human Papilloma Virus) มีความสัมพันธกับมะเร็งปาก
มดลูก และเอบสไตนบารไวรัส (Ebstein Barr Virus) มีความสัมพันธกับ
มะเร็งตอมน้ําเหลือง และมะเร็งหลังโพรงจมูก
- พยาธิ เชน พยาธิใบไมในตับ มีความสัมพันธกับมะเร็งตับและทอทางเดิน
น้ําดี
2) ปจจัยเสี่ยงจากภายในรางกาย
- กรรมพันธุที่ผิดปกติ
- ความไมสมดุลของฮอรโมน
- ภาวะโภชนาการ
- ภูมิคุมกันที่บกพรอง
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การรักษา
แม ว า โรคมะเร็ ง ที่ แ พร ก ระจายไปแล ว และเกื อ บทั้ง หมดจะไม มี ท างรั ก ษาให
หายขาดได แตโรคมะเร็งระยะเริ่มตนสวนมาก สามารถที่จะรัก ษาใหห ายขาดได การ
เขาถึงการรักษาที่เหมาะสมเปนปจจัยที่สําคัญ การดูแลชวยเหลือของครอบครัว รวมกับ
ทีมแพทยผูรักษาจะชวยใหก ารรักษาบรรลุเปาหมายได การตรวจคนพบโรคมะเร็งได
ตั้งแตระยะเริ่มตนยอมเปนผลดีตอการรักษา วิธีการรักษามีหลายวิธี ดังนี้
1. การผาตัด เปนการตัดเอากอนที่เปนมะเร็งออกไป
2. รังสีรักษา เปนการใหรังสีกําลังสูง เพื่อฆาเซลลมะเร็ง
3. เคมีบําบัด เปนการใหยา (สารเคมี) เพื่อฆาเซลลมะเร็ง
4. ฮอร โ มนบํ า บั ด เป น การใช ฮ อร โ มนเพื่ อ หยุ ด การเจริ ญ เติ บ โตของ
เซลลมะเร็ง
5. Targeted Therapy เปนยาตานมะเร็งแบบพุงเปา ซึ่งมักใหรวมกับยาเคมี
บําบัด
6. การรักษาแบบผสมผสาน เปนการรักษารวมกับหลายวิธี เพื่อผลลัพธการ
รักษาที่ดี
7. การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความกาวหนาขึ้นอยางมาก บุคลากรทางการแพทย
มีความรูความชํานาญ พัฒนาเทคนิคการผาตัดที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมืออุปกรณดาน
รังสีในการรักษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดผลขางเคียงจากการ
รักษา นอกจากนั้นมีการคิดคนพัฒนายาเคมีบําบัด และยาตานมะเร็งใหม ๆ ออกมา ทํา
ใหมีก ารเลือกใชย าที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลแบบประคับประคองที่ตองดูแลตั้งแต
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง ดูแลตอเนื่องจนกระทั่งผูปวยหายจากโรคหรือ
จากไปอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ขอควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคมะเร็ง
5 ทํา
1. ออกกําลังกายเปนประจํา
2. ทําจิตแจมใส
3. กินผักผลไมสดใหไดวันละครึ่งกิโลกรัม
4. กินอาหารใหหลากหลาย ไมซา้ํ ซาก จําเจ
5. ตรวจรางกายเปนประจํา
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การดูแลผูปวยมะเร็งและเฝาระวังภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุก เฉินทางมะเร็งที่พบบอย เปนภาวะที่กอใหความพิการหรือเสียชีวิตแก
ผูปวยโรคมะเร็งไดอยางมาก ถาผูปวยไดรับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ลาชา ดังนั้น
การตระหนักถึงภาวะเหลานี้และการวินิจฉัยอยางรวดเร็ว จึงเปนสิ่งที่สําคัญ รวมทั้งตอง
ไดรับการดูแลรักษาที่ถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งภาวะฉุกเฉินนี้สามารถแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1. โครงสรางหรือภาวะอุดตันที่เกิดจากกอนมะเร็ง ไดแก

 ภาวะอุดตันหลอดเลือดดําใหญ (Superior Vena Cava: SVCS) เกิดการ
อุดตันบางสวนหรือทั้งหมดของทางเดินของเลือดเขาสูหัวใจหองบนขวา ทํา
ใหเกิดการลดลงของการไหลกลับของหลอดเลือดดําบริเวณศีรษะและคอ
บริเวณแขนทั้งสองขางและหนาอก โรคมะเร็งเปนสาเหตุของ SVCS มาก
ที่สุด โดยพบมากถึงรอยละ 90 โรคมะเร็งที่พบไดบอยไดแก มะเร็งปอด
และมะเร็งตอมน้ําเหลือง
อาการและอาการแสดงของผูปวยที่มีภาวะ SVCS มีหลากหลาย ไดแก
บวมที่ บริ เ วณใบหน า และคอโดยเฉพาะบริเ วณรอบดวงตา อาการหายใจ
ลําบาก และไอ ผูปวยจะรูสึกแนนๆ ตึงๆ บริเวณศีรษะ เสียงแหบ ปวดศีรษะ
ภาวะคั่งจมูก เลือดกําเดาไหล ไอเปนเลือด เวียนศีรษะ กลืนลําบาก เปนลม
และหมดสติ อาการของ SVCS จะแยลง เมื่อผูปวยนั่งกมตัวไปขางหนาหรือ
นอนหงาย
การดูแลเบื้องตน เพื่อลดอาการของ SVCS ไดแก การรัก ษาดว ย
ออกซิเ จน การใหย าขับปส สาวะ การนอนยกศี รษะสูง และควรได รับการ
รักษาจากแพทยโดยเร็วที่สุด

ที่มา: www.online-station.net/feature/feature/15480
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 ภาวะบีบ รัดเยื่อหุมหัว ใจ เปนภาวะที่มีการสะสมน้ํา ในชองเยื่อหุม
หัวใจ ทําใหเกิดภาวะไมคงที่ของระบบไหลเวียนโลหิต ในผูปวยโรคมะเร็ง
สองในสามของผู ป ว ยไม มี อ าการ ในกรณี ที่ มี อาการพบอาการหายใจ
ลําบาก เจ็บหนาอก นอนราบลําบาก อาการหมดแรงทั่วไป เป นอาการที่
พบไดบอย จนถึงตรวจพบภาวะระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว ไดแก หัว
ใจเตนเร็ว ภาวะความดันต่ําและบวม เปนการตรวจพบที่บงบอกถึงการอุด
ตันที่เกิด จากน้ําในเยื่อหุมหัว ใจและบงบอกถึงปริมาณเลือดที่ถูกบีบออก
จากหองหัวใจลดลง
การรัก ษาภาวะบี บรัด เยื่อ หุมหั ว ใจเฉีย บพลั น ซึ่ งสว นมากสง ผลต อ
ระบบไหลเวียนโลหิต จึงตองเขารับการรักษาจากแพทยโดยเร็วที่สุด เพราะมี
ความจําเปนตองไดรับการเจาะระบายน้ํา นอกจากนี้ในบางรายพิจารณาการ
ใสสารกอใหเกิดการอักเสบของเยื่อหุมหัวใจเพื่อไมใหเกิดพื้นที่สะสมน้ําและ
การทํา Complete pericardial strippingเปนการรักษาภาวะบีบรัดเยื่อหุม
หัวใจที่มีประสิทธิภาพ

 การกดเบียดไขสันหลัง เปนภาวะที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลรักษา
อยางเรงดวน มิฉะนั้นกอใหเกิดความพิการของผูปวยโดยเฉพาะอาการขา
ออนแรงทําใหไมสามารถเดินได สาเหตุสวนมากเกิดจากการแพรกระจาย
ของโรคมะเร็ง
อาการและอาการแสดงเกิดอาการปวดหลังและตรวจพบจุดกดเจ็บ
เฉพาะที่ อาการดังกลาวเปนอาการที่พบไดบอยและเปนอาการเริ่มแรกสุด
ของการกดเบียดไขสันหลัง อาการปวดจากภาวะนี้จะมีอาการปวดมากขึ้น
เวลากลางคืน ไมสามารถบรรเทาดวยยาแกปวดทั่วไป และอาการอาจแย
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ลงเมือ่ นอนหงาย หรือ ทาทางที่ทําใหเพิ่มแรงดันในชองเยื่อหุมไขสันหลัง
ชั้นนอก ไดแก ไอ จาม หรือเบง
 ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสมองสูง มีสาเหตุจากการกระจายของ
กอ นมะเร็ง มาที่ส มอง โดยพบว า มะเร็ งปอด มะเร็ง เต านมและมะเร็ ง
ผิวหนัง Melanoma เปนมะเร็งที่เปนสาเหตุกระจายสูสมองไดบอย
อาการแสดงของภาวะนี้ ได แ ก ปวดศี ร ษะ คลื่ น ไส อาเจี ย น ชั ก
พฤติกรรมเปลี่ยนและอาการที่เกิดจากความผิดปกติของสมองเฉพาะที่

 การอุดตันทางเดินปสสาวะ สามารถพบไดในผูปวยที่มีกอนในบริเวณอุง
เชิ ง กราน ได แก ก อ นในระบบอวั ย วะสื บ พั น ธุ เ พศหญิง ก อ นในระบบ
ทางเดินปสสาวะเอง โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งตอมลูกหมาก
หรือเกิดจากโรคมะเร็งแพรกระจายสูอุงเชิงกรานทําใหเกิดภาวะบวมน้ําใน
ไตทั้งสองขางและเกิด ภาวะไตวายในที่สุด ผูปว ยที่มีอาการปวดบริเวณ
สีขางรว มกับปสสาวะไมออกทันที หรือมีปริมาณปสสาวะนอยกวา 100
มิลลิลิตรตอวัน หรือมีอาการปสสาวะบอยรวมกับระดับคา creatinine ใน
เลือดสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหสงสัยวาจะมีภาวะอุดตันทางเดินปสสาวะ
 ไอเปนเลือด คือ ปริมาตรของเลือดที่ไอออกมามากกวา100 มิลลิลิตรตอ
ครั้ง จนถึง มากกวา 600 มิลลิลิตรของเลือดที่ออกภายใน 24-48 ชั่วโมง
แตเมื่อผูปวยมีอาการหายใจลําบากจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน
เพราะเลือดที่อ อกทางเดินหายใจสามารถทําใหเกิด การอุด ตัน ทางเดิ น
หายใจและการขาดอากาศ สงผลตอการเสียชีวิตได นอกจากนี้ การสําลัก
ซีด มีภาวะไอเปนเลือดปริมาณมาก ภาวะเลือดออกจนทําใหผูปวยเสียชีวิต
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”

7

คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"

โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

8

ได มะเร็งปอดเปนสาเหตุของอาการไอเปนเลือดในสัด สวนที่มากและ
สามารถพบไดในโรคมะเร็งที่ก ระจายมาสูภายในหลอดลมคอ อาการไอ
เปนเลือดในผูปวยโรคมะเร็งสามารถเกิดจากสาเหตุอื่นได เชนการติดเชื้อ
รา เกร็ดเลือดต่ํา หรือการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ เปนตน

 การอุ ด ตั น ทางเดิ น หายใจแบบเฉี ย บพลั น เป น ภาวะที่ มี ก ารอุ ด ตั น
ทางเดินหายใจโดยเฉพาะทางเดินหายใจสวนบน สาเหตุจากกอนมะเร็งโต
ในทางเดินหายใจหรือมีการกดเบียดทางเดินหายใจจากภายนอก ซึ่งสวน
ใหญ เกิดจากมะเร็งบริเวณศีรษะและคอและมะเร็งปอด
อาการหายใจลําบากเปนอาการที่พบไดตั้งแตเริ่มแรกของการอุดตัน
ทางเดิน หายใจ โดยพบวา หากผูป ว ยมี อาการเหนื่อ ยหอบขณะทํ างาน
แสดงวาขนาดทางเดินหายใจลดลงเหลือ 8 มิลลิเมตร ในขณะที่ผูปวยที่มี
อาการดังกลาวในขณะพักแสดงวาทอทางเดินหายใจมีขนาดนอยกวา 5
มิลลิเมตร และผูปวยที่ มีปญหาทางเดินหายใจอุดตันสวนบน ควรไดรับ
การตรวจรัก ษาทันที เพื่อการทําการผาตัด เปด หลอดลมซึ่งจะสามารถ
ชวยชีวิตผูปวยไดในภาวะนี้
2. ภาวะความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและฮอรโมน ไดแก
 ภาวะแคลเซียมสูงในเลือดเปนกลุมอาการที่เกิดจากภายนอกกอนมะเร็ง
พบไดบอยที่สุด และเปนภาวะฉุก เฉินที่รุนแรง เนื่องจากทําใหเกิดความ
พิการและเสียชีวิตได โดยโรคมะเร็งที่พบอาการเหลานั้นบอย ไดแก มะเร็ง
ปอด มะเร็งเตานม มะเร็งศีรษะและคอ มะเร็งไต มะเร็งตอมน้ําเหลืองและ
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มะเร็ง myeloma ภาวะแคลเซียมสูงในเลือดเกิดจากการแพรกระจายของ
กอนมะเร็งสูกระดูก ทําใหเกิดการหลั่งของแคลเซียมออกจากกระดูกได
อาการและอาการแสดงทางคลินิกของผูปวย จะพบเมื่อมีระดับแคลเซียมที่
มากกวา 10 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (2.6 mmol/L) ทําใหเกิดอาการเปลี้ยไมมี
แรง ครั่นเนื้อครั่นตัว เบื่ออาหาร อาเจียน สับสน ปวดกระดูก กระหายน้ํา
บอย ปสสาวะบอย ทองผูกและอาการกลามเนื้อออนแรง แตหากระดับ
ของแคลเซีย มสูงเกิน 14 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (3.5 mmol/L) สามารถ
ตรวจพบความผิดปกติทางระบบประสาทได อาการที่พบบอยไดแก ภาวะ
สับสน อาการนอนเยอะและหมดสติโคมา ทําใหเสียชีวิตได ภาวะขาดน้ํา
(dehydration) เปนอาการแสดงที่พบไดบอย ซึ่งเกิด ไดจากหลายปจจัย
ไดแ ก การเสี ย น้ํา จากการสู ญเสี ย ความสามารถของทอไตในการทํ าให
ปสสาวะขนอันเกิดจากการขับแคลเซียมออกทางปสสาวะ รวมทั้งอาการ
อาเจียนและการลดปริมาณสารน้ําที่ดื่ม

 การหลั่ ง ของฮอร โ มน (anti diuretic) ไม เ หมาะสม เกิ ด จากการ
เซลลมะเร็งมีการสรางฮอรโมน Arginine vasopressin มากขึ้น สําหรับ
ผูป ว ยที่ มี อ าการพบว า อาการที่ ผู ป ว ยแสดงจะสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ความ
รุนแรงของภาวะโซเดีย มต่ําในเลือด อาการเริ่ มตนที่มีก ารเปลี่ย นแปลง
ไดแก เบื่ออาหาร ภาวะซึมเศรา การตอบสนองตอสิ่งเราไดงาย เซื่องซึม/
เฉื่อยชา เปลี้ยออนแรง ตะคริว พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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3. ผลจากการรักษา ไดแก
 tumor lysis syndrome เปนกลุมอาการอันเปนผลจากการทําลายของ
เซลลมะเร็งที่มีการแบงตัวอยางรวดเร็ว สวนมากพบหลังการไดรับยาเคมี
บําบัด โดยพบวาผูปวยมีความผิดปกติของเกลือแรในเลือดหลายอยาง ทํา
ใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามมา
อาการและอาการแสดง ที่พ บส ว นใหญ ไมจํ า เพาะ ได แ ก คลื่ น ไส
อาเจีย น เปลี้ ย หมดแรง ออ นแรง ปวดเมื่อ ยกล า มเนื้ อ ปส สาวะสี ดํา เข ม
สําหรับในรายที่มีความผิดปกติของเกลือแรตางๆในระดับที่มากขึ้น สามารถ
พบอาการดังตอไปนี้ ไดแก กลามเนื้อออนแรง หัวใจเตนผิดจังหวะ ชัก และ
เสียชีวิตกะทันหันได
 ปฏิกิริยาภูมิแพอยางเฉียบพลัน จากการไดรับเคมีบําบัดหรือการรักษา
ตรงเปา ทําใหเกิดภาวะฉุกเฉินที่ตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน อาการ
แสดงไดแก ปวดทอง แนนหนาอก การอุดตันทางเดินหายใจสวนบน การ
ตีบของหลอดลมและความดันโลหิตต่ํา ซึ่งภาวะกลองเสียงบวมและความ
ดันโลหิตต่ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตในภาวะนี้ได
 กระเพาะปสสาวะอักเสบชนิดมีเลือดออก เปนภาวะที่เกิดจากการไดรับ
ยาขนาดสูงหรือการบริหารยาซึ่งเปนสารเคมีที่ขับออกทางไตเปนเวลานาน
จึงทําใหเกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะปสสาวะได
อาการที่พบบอยไดแก ปสสาวะลําบาก เจ็บเวลาปสสาวะ ปสสาวะบอย
รูสึกออกรอนเวลาปสสาวะ ปสสาวะเปนเลือดและปสสาวะเล็ด ได การ
ปองกันเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการการดื่มน้ํามากๆ ไมวาจะเปนในรูปของการ
รับประทานหรือการดื่มน้ํา เพื่อเพิ่มการไหลของปสสาวะและลดการสัมผัส
ของสารยาเคมีกับเยื่อบุผิวกระเพาะปสสาวะและปองกันการเกิดกระเพาะ
ปสสาวะอักเสบชนิดมีเลือดออกได
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การปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน
การดูแลความสะอาดผม
ผมมีผลตอภาพลักษณของคนเราและมีหนาทีท
่ ําใหอุณหภูมิอยูคงที่ เปนตัวรับการ
สัม ผัส ทั้ง นี้ ในผู ปว ยมะเร็ง ที่ นอนอยู บ นเตี ย งนานๆ การสระผมอาจทํา ใหรู สึ ก ดี ขึ้ น
เพราะผูปวยที่นอนบนเตีย งมีเหงื่อออกมากหรือไดรับการรักษาที่มีเลือดหรือน้ํายาถูก
เสนผม โดยควรดูแลผม ดังนี้
ในผูปวยหญิงควรขอรองใหตัดผมสั้น เพื่อไมใหลําบากในการหวีหรือแปรง
ผมเวลานอน ศีรษะที่ถูกับที่นอนทําใหผมขมวดกันหรือเปนสังกะตัง ทําให
หวีลําบาก
ในกรณีที่ผูปวยไมยอมตัดสั้น ผูปวยหรือญาติควรรัดผมเปนผมแกะหรือ
ถักเปย 2 ขางเพื่อไมใหเจ็บเวลาหนุนหมอน หรืออาจถักเปยเดียวหรือรวบ
ทําเปนเกลียวไปขางใดขางหนึ่ง การถักเปยไมควรจะแนนหรือตึงเพราะจะ
ทําใหเจ็บและผมรวงได
ถาผมเปนสังกะตังตองใสน้ํามันมะกอกแลวใชหวีซี่ใหญสาง
ถาผมเปอนเลือดแลวเกาะกันเปนกอน ใหใชไฮโดรเยนเบอรออกไซด ลาง
กอนเลือดแลวลางดวยน้ําเกลือกอนจึงสระผม
สําหรับผูปวยมะเร็งที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด จะทําใหผมรวงหรือ
ศีรษะลาน เมื่อหวีหรือแปรงผมอาจทําใหผมรวงได ควรใหกําลังใจผูปวย
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การสระผมผูปวยบนเตียง
สําหรับผูปว ยที่ ชว ยเหลือตัว เองไมได หรือผูปว ยที่ตองใหพักผอนบนเตีย ง ทั้งนี้
การสระผมนั้นมีขบวนการที่ย าวนาน อาจทําใหผูปว ยเหนื่อย ดังนั้น จึงควรใหผูปว ย
พัก ผอนเต็มที่แลว จึงสระผมและควรใหพัก หลังสระผมอีกระยะหนึ่งดว ย โดยผูปว ยที่
ออนแอใหสระผมในทานอนหงาย สวนผูปวยที่หอบ หายใจลําบาก ควรใหอยูในทานั่ง ซึ่ง
กอนสระผมจะตองหวีผมหรือแปรงผมกอนเพื่อใหรังแค ผมที่รวง สิ่งสกปรกหรือเศษผง
หลุดและยังกระตุนหนังศีรษะ พรอมทั้งคลายผมที่พันกันออกดวย หลังสระผมแลวทําให
ผมแหง โดยใชผาเช็ดผมใหแหงหรือเครื่องเปาผมไฟฟา
อุปกรณและเครื่องใช
1. น้ําอุนใสถังและเหยือกสําหรับตักน้ํา
2. ผายาง 1 ผืน
3. ผาเช็ดตัว 2 ผืน
4. ผาถูตัว 1 ผืน
5. น้ํายาสระผม(แบบออนโยน/แชมพูสําหรับสระผมเด็ก)
6. หวีหรือแปรง
7. สําลี 2-3 กอน
8. กระดาษแข็งหรือกระดาษหนังสือพิมพมว นเปนแทงกลมยาวๆ 2 อัน เหล็ก
หนีบกระดาษ 4 อันหรือมากกวา
9. ถังสูง 1 ใบ เหยือกน้าํ 2,000 มิลลิลิตร พรอมน้าํ เย็น 1 ใบ ในกรณีที่มีอาง
สําหรับสระผม ตองดูถังทีจ่ ะรองรับน้ําวาวางไดพอดีดวย
ขั้นตอนการสระผม
1. จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมและอยูในบริเวณใกลมือ สะดวกตอการหยิบใชงาน
2. จัดใหผูปวยนอนในทานอนทแยงกับเตียงเล็กนอย ศีรษะใหอยูริมเตียงและไมหนุน
หมอน
3. พับผาเช็ดตัวเปน 4 ทบ รองตนคอผูปวย ปูผายางบนผาเช็ดตัว โดยใหชายผาโอบ
มาทางดานหนาอก
4. หลั งจากวางผ ายางแลว ใช ก ระดาษแข็ง หรื อกระดาษหนั งสื อพิ มพ พั บเปน ไส
ผายาง แลวมวนริม 2 ขางเขากัน จนกระทั่งแลดูเปนรางน้ํา รองใตศีรษะผูปวย
ปลายบนของผายางโอบมาดานหนาอก ใชเหล็กหนีบไว สวนปลายลางใหอยูในถัง
เปลา ใชเหล็กหนีบไวกับขอบถังเปลา สําหรับรองน้ําใชแลว
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5. ใชสําลีอุดหูทั้งสองขาง
6. คลี่ผาหมคลุมตัวผูปวยไว
7. นําผาเช็ดตัวอีกผืนมาคลุมบนหนาอกใหปดถึงไหล
8. ใชหวีหรือแปรงสางผมใหทั่วศีรษะ
9. ใชผาถูตัวซุปน้ําอุนบิดหมาดๆ ใหผูปวยหลับตาแลววางผาปดตาผูปวย
10. ลงมือสระผม โดยเทน้ําลงที่ขอมือดานในกอน ถาอุณหภูมิพอเหมาะ จึงเทน้ําเล็ก
นอยลงที่ผมผูปวย แลวเทน้ําจากดานหนาไปดานหลัง ใหผมเปยกทั่วศีรษะ ระวัง
น้ําไหลเขาหนาผูปวย เทแชมพูใสฝามือแลวใสบนผม เติมน้ําเล็กนอย ใชปลายนิ้ว
นวดศีรษะแบบเปนวงกลมใหท่ัว แลวลางผมดว ยน้ําใหสะอาด ทําเชนนี้อีก 2-3
ครั้ง ครั้งสุด ทายใชนิ้ว มื อนวดเปนวงกลมเบาๆ ตรงบริเวณรอยตอโคนผมกั บ
ผิวหนังใหรอบศีรษะ แลวลางผมจนน้ําที่ไหลออกมาสะอาด ครั้งสุดทายใชน้ําเย็น
ในเหยือกราดผมใหทั่ว หยิบสําลีที่หูและผาปดตาออก ใชผาเช็ดตัว ที่ปดหนาอก
เช็ดผมใหแหง ปลดผายางลงไปในถังที่รองน้ํา
11. เก็บเหล็กหนีบเอาไว แลวดึงผาเช็ดตัวที่รองตนคอออกปูบนหมอน และจัดใหนอน
ในทาที่สบาย
12. หวี ห รื อ สางผมให เ รี ย บร อ ย ทาแป ง ที่ ห น า ให ถ า ผมยั ง ไม แ ห ง ดี ไม ค วรเก็ บ
ผาเช็ดตัวไป
13. เก็บเครื่องมือไปทําความสะอาด แลวเก็บเขาที่เดิมใหเรียบรอย ลางมือ
ขอพึงระลึกถึง
1. ระหวางสระผม ถาผูปว ยออนเพลีย มากและหนาว ใหลางผมดว ยน้ําเร็ว ๆ
แลวหยุดทําทันที จัดการหาผาหมอีกผืนมาหมให
2. ถาผูปวยนอนราบไมได ใหหนุนหมอนได
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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3. การสระผมอาจมีขอหาม สําหรับผูปวยบางราย เชน ผูปวยที่มีแรงดันน้ําไขสัน
หลังเพิ่ม มีแผลเปดที่หนาศีรษะหรือคอ มีบาดเจ็บขอกระดูกคอ หายใจลําบาก
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การดูแลชองปาก
การดูแลชองปากและฟน เปนสิ่งสําคัญ เช นเดีย วกับการอาบน้ําทั้งคนปกติและ
ผูปว ยหนัก ถาผูปว ยยังรับประทานอาหารได ควรทําความสะอาดชองปากเหมือนคน
ปกติ แตสําหรับ ผูปวยที่ไมรูสึกตัวยิ่งตองมีการดูแลเปนพิเศษ โดยตองทําความสะอาด
ชองปากใหทุก 2 ชั่วโมงหรือบอยกวาปกติ เพื่อใหปากสะอาด สดชื่น ปราศจากกลิ่น และ
ชุมชื้น พรอมทั้งใหเนื้อเยื่อรอบๆ ปากมีสุขภาพที่ดี เพราะผูปวยมักจะมีอาการปากและ
ลิ้นแหง รวมทั้งน้ําเมือกที่ผูปวยไมสามารถกลืนหรือบวนออกมาจากปาก อาจเขาไปใน
15
หลอดลม จนทําใหผูปวยสําลัก จึงควรเช็ดออกใหเปนระยะและจัดใหผูปวยนอนในท
า
นอนตะแคง พรอมทั้งทาวาสลีนหรือปโตรเลียมเจลที
่ริมฝปากเพื่อใหผูปวยรูสึกสุขสบายขึ้น
การดูแลชองปาก
การทําความสะอาดช องปากควรใชแปรงสีฟนที่มีขนแปรงออนนุ มหรือใชไมพัน
การดูแลชองปากและฟน เปนสิ่งสําคัญ เช นเดีย วกับการอาบน้ําทั้งคนปกติและ
สําลี รวมกับยาสีฟนหรือน้ําผูยาฆ
ดงอรับอประทานอาหารได
นโยน เช็ดฟควรทํ
นและเหงื
อกอย
างเบามื
ปว ยหนัากเชืถ้อ
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ความสะอาด
ลดความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกแลวบวนปากดวยน้ําเปลาเพื่อลดการเจริญและการสะสม
ชองปากใหทุก 2 ชั่วโมงหรือบอยกวาปกติ เพื่อใหปากสะอาด สดชื่น ปราศจากกลิ่น และ
ของเชื้อจุลินทรีย
ชุมชื้น พรอมทั้งใหเนื้อเยื่อรอบๆ ปากมีสุขภาพที่ดี เพราะผูปวยมักจะมีอาการปากและ
ลิ้นแหง รวมทั้งน้ําเมือกที่ผูปวยไมสามารถกลืนหรือบวนออกมาจากปาก อาจเขาไปใน
เวลาที่ทํา
หลอดลม จนทําใหผูปวยสําลัก จึงควรเช็ดออกใหเปนระยะและจัดใหผูปวยนอนในทา
นอนตะแคง พร
1. กอนรับประทานอาหารเช
า อมทั้งทาวาสลีนหรือปโตรเลียมเจลที่ริมฝปากเพื่อใหผูปวยรูสึกสุขสบายขึ้น
การทําความสะอาดช องปากควรใชแปรงสีฟนที่มีขนแปรงออนนุ มหรือใชไมพัน
2. ภายหลังรับประทานอาหารทุ
ครั
สําลี รวมกับยาสีฟนกหรื
อน้้งํายาฆาเชื้อชนิดออนโยน เช็ดฟนและเหงือกอยางเบามือเพื่อ
ลดความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกแลวบวนปากดวยน้ําเปลาเพื่อลดการเจริญและการสะสม
3. กอนเขานอน ของเชื้อจุลินทรีย
4. เมื่อแพทยสั่งพิเศษ เวลาที่ทํา
คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"

1.
2.
3.
4.

กอนรับประทานอาหารเชา
ภายหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
กอนเขานอน
เมื่อแพทยสั่งพิเศษ

ตัวอยางน้ํายาที่สามารถเลือกใชในการทําความสะอาดชองปาก
1. น้ํายาโซเดียมไบคารบอเนตกับโซเดียมคลอไรดอยางละเทาๆกัน ในน้ํา 1 แกว
ตัวอยางน้ํายาที่สามารถเลือกใชในการทําความสะอาดชองปาก
ใชเช็ดสารคัดหลั่งและป
องกันกลิ่นปากและกลิ่นลมหายใจดวย
1. น้ํายาโซเดียมไบคารบอเนตกับโซเดียมคลอไรดอยางละเทาๆกัน ในน้ํา 1 แกว
ดหลัะ
่งและป
่นลมหายใจด
2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซดใช1เช็ดชสารคั
อนโต
ตอองกัน้นํากลิครึ่นปากและกลิ
่งแกว แต
ถามีเมืวยอกในปากมากๆ
2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 1 ชอนโตะ ตอน้ําครึ่งแกว แตถามีเมือกในปากมากๆ
ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ผสมน้ําอัอตอกไซด
ราสผวสมน้
นําอั1:1
ใชไฮโดรเจนเปอร
ตราสวน 1:1
3.
น้
า
ํ
ยาโดเบล
(Dobell
‘s
solution)
ผสมน้
3. น้ํายาโดเบล (Dobell ‘s solution) ผสมน้ําอัตราสวําอันตราส1:3วน 1:3
4. น้ํายาบวนปากพิเศษ (special mouth wash)
4. น้ํายาบวนปากพิเศษ (special
5. น้ําเกลือ mouth wash)
5. น้ําเกลือ
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สงเสริมการขับถาย
ผูปวยบางคนอาจกลั้นปสสาวะไมอยู ขณะที่ผูปวยบางคนอาจไมขับถายปสสาวะ
หรืออุจจาระ ซึ่งทําใหผูปวยไมสุขสบาย ผูดูแลสามารถสวนลางอุจาระใหผูปวยได แต
ตองคํานึงเสมอวาการที่ผูปวยไมถายอุจจาระอาจมีสาเหตุจากผูปวยรับประทานอาหารได
นอย การสวนปสสาวะหรือการสวนสายยางอาจจําเปนสําหรับผูปว ยบางคนเทานั้น
ผูดูแลจึงควรขอคําแนะนําจากแพทยเจาของไขหรือพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยกอน
ถาผูปวยกลั้นปสสาวะหรืออุจาระไมอยู ตองดูแลความสะอาดผิวหนังมากขึ้น เพื่อ
ความสุขสบายของผูปวย ปองกันกลิ่นและแผลกดทับ นอกจากนี้อาจใช16ผาออมผูใหญนุง
ใหผูปวย ซึ่งตองทําการเปลี่ยนผาออมใหผูปวยทุก 4 ชั่วโมง เพื่อปองกันไมใหผูปวยเกิด
สงเสริ
าย เตียงดวยผายางและผาขวางเตียง
การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะได
พรมการขั
อมทับ้งถควรปู
เพื่อความสะดวกในการเปลี
่ยนผา้นปสสาวะไมอยู ขณะที่ผูปวยบางคนอาจไมขับถายปสสาวะ
ผูปวยบางคนอาจกลั
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หรืออุจจาระ ซึ่งทําใหผูปวยไมสุขสบาย ผูดูแลสามารถสวนลางอุจาระใหผูปวยได แต
ตองคํานึงเสมอวาการที่ผูปวยไมถายอุจจาระอาจมีสาเหตุจากผูปวยรับประทานอาหารได
นอย การสวนปสสาวะหรือการสวนสายยางอาจจําเปนสําหรับผูปว ยบางคนเทานั้น
ผูดูแลจึงควรขอคําแนะนําจากแพทยเจาของไขหรือพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยกอน
ถาผูปวยกลั้นปสสาวะหรืออุจาระไมอยู ตองดูแลความสะอาดผิวหนังมากขึ้น เพื่อ
ความสุขสบายของผูปวย ปองกันกลิ่นและแผลกดทับ นอกจากนี้อาจใชผาออมผูใหญนุง
ใหผูปวย ซึ่งตองทําการเปลี่ยนผาออมใหผูปวยทุก 4 ชั่วโมง เพื่อปองกันไมใหผูปวยเกิด
การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะได พรอมทั้งควรปูเตียงดวยผายางและผาขวางเตียง
เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนผา

การจัดทานอน
ถาผูปวยลุกจากที่นอนได ควรใหผูปวยออกจากที่นอนเปนครั้งคราว เมื่อผูปวยจะ
การจัดทานอน
ลุกขึ้นนั่งใหตั้งขาขึ้นกอน เพื่อปองกันการกองของเลือด สําหรับผูที่ลุกขึ้นไมได ผูดูแลควร
เปลี่ยนทานอนใหผูปถาวผูยบ
อกยๆ
ผูปควรให
วยนอนในท
าที่น่สอนเป
ุขสบาย
ถึงเมืแม
ผูปวยจะไมรูสึกตัว
ปวยลุ
จากทีจั
่นด
อนได
ผูปวยออกจากที
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เพราะการนอนในทาที่ไมดีจะทําใหเหน็ดเหนื่อยและไมสุขสบาย ซึ่งสามารถสังเกตไดวา
เปลี่ยนทานอนใหผูปวยบอยๆ จัดผูปวยนอนในทาที่สุขสบาย ถึงแมวาผูปวยจะไมรูสึกตัว
บางครั้งผูปวยอาจบ
นวานอนท
นัา้นใหแล
เจ็บ่อยและไม
ผูดูแสลควรหาสาเหตุ
วามีวาตําแหนงไหนของ
เพราะการนอนในท
าที่ไมดา
ีจะทํ
เหน็ว
ดเหนื
ุขสบาย ซึ่งสามารถสังเกตได
บางครั้งผูปวยอาจบนวานอนทานั้นแลวเจ็บ ผูดูแลควรหาสาเหตุวามีตําแหนงไหนของ
รางกายผูปวยทีร่มางกายผู
ีการกดทั
บหรือกดการไหลเวียนและมีแผลบางหรือไม
ปวยที่มีการกดทับหรือกดการไหลเวียนและมีแผลบางหรือไม
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การดูแลผิวหนัง
ผูปวยในระยะการดูแลแบบประคับประคองมักจะมีไข แตการไหลเวีย นเลือดจะ
ลดลง จึงทําใหผิวหนังมีเหงื่อออก ผูดูแลควรตองรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผาใหผูปวยหรือ
อาจตองเปลี่ยนผาปูที่นอน นอกจากนี้ผูปวยมักจะมีอาการกระสับกระสาย ผูปวยอาจจะ
มีก ารถอดเสื้ อผาทิ้ง เพราะรูสึก ร อน จึ งควรเช็ด ตัว และเปลี่ย นเสื้อผาใหผูปว ยบอยๆ
จะเปนการชวยใหผูปวยรูสึกสุขสบายและสามารถนอนหลับพักผอนไดมากขึ้น ถาผูปวยมี
ผิวหนังแหงควรทาครีมใหผูปวยดวย
นอกจากนี้ ควรมีการพลิกตะแคงตัวใหผูปวยทุก 2 ชั่วโมงและนวดบริเวณปุมกด
กระดูก เพื่อกระตุนระบบการไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะในตําแหนงที่มีการลงน้ําหนัก
มากๆ (ดังรูป) เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ

ที่มา: http://www.pillow100year.com/newproducts_th2.html
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อาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งแบบ
ประคับประคอง

ไข้
ไข หรืออาการตัวรอน เปนการเพิ่มของอุณหภูมิรางกายสูงกวาคาปกติ คือ 36.5
-37.5 องศาเซลเซีย ส (98-100 องศาฟาเรนไฮด ) อันเปนผลจากการปรับสูงขึ้นของ
อุณหภูมิเปาหมายที่รางกายพยายามรักษาใหคงที่ ในระยะเวลาหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง
ครั้งในหนึ่งวัน อาการไขมักจะเกิดจากการติดเชื้อ สาเหตุของการติดเชื้อ เกิดไดจากเชื้อ
ไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือเกิดจากเจ็บปวยหรือการอักเสบ ปฏิกิริยาของยา และ
การเจริญเติบโตของเนื้องอก ซึ่งในบางครั้งการมีไขอาจเกิดขึ้นไดโดยไมทราบสาเหตุ
ทั้งนี้ผูปวยที่กําลังรับการรักษาดวยเคมีบําบัด สวนใหญจะติดเชื้อไดงายเพราะมี
ปริมาณเม็ดเลือดขาวที่จะใชในการตอสูกับเชื้อโรคนอย จึงจะเปนการดีถาหากมีปรอทวัด
ไขชนิดที่อานไดงาย สามารถใชงานไดสะดวก เพื่อใชในการตรวจสอบอุณหภูมิรางกาย
ผูปวยที่มีไขเมื่อสัมผัสผิวจะรูสึกวาผูปวยตัวรอน และผูปวยอาจมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว
บางครั้งอาจมีการหนาวสั่น อาการที่อาจเกิดรวมกับการมีไข เชน ผื่น ปวดศีรษะ
ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีไข
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
ตรวจสอบอุ ณ หภู มิ ร า งกายผู ป ว ย เมื่ อ
ผูปวยมีอาการไข หนาวสั่น
เช็ ด ตั ว ลดไข ใ ห ผู ป ว ยและวั ด อุ ณ หภู มิ
ร า ง ก า ย ผู ป ว ย ภ า ย ห ลั ง เ ช็ ด ตั ว ล ด ไ ข
ประมาณ 15 นาที
จัดใหอยูในสถานที่อากาศถายเทไดสะดวก
ไมรอนจนเกินไป ไมมีลมโกรกมากเกินไป
และไมควรอนุญาตใหผูที่มีไขหรือปวยดวย
โรคติดตอเขาเยี่ยมผูปวย
กระตุนใหผูปวยดื่มน้ําสะอาดปริมาณมากๆ
(น้ําเปลา น้ําผลไม น้ําแข็ง และน้ําซุป)
ดูแลใหนอนพักผอนใหเพียงพอ ไมควรสวม
ใสเสื้อผาหรือหมผาที่หนาเกินไป
ดูแลและจัดหาอาหารใหผูปวยรับประทาน
ใหเพียงพอแกความตองการของรางกาย
ดูแลใหผูปวยรับประทานยาลดไข ยากันชัก
(ถามี) ตามแผนการรักษาของแพทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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อาการที่ควรไปพบแพทย
ผู ป ว ย มี ไ ข สู ง ม า ก ก ว า 3 8 . 5 อ ง ศ า
เซลเซียส (วัดอุณหภูมิทางปาก)
มีไขหนาวสั่น
ไมสามารถดื่มน้ําได
สับสน ไมสามารถบอกวัน เวลา สถานที่
ได
จําอะไรไมได
มีอาการไข รว มกั บอาการแสดงของการ
ติดเชื้อตอไปนี้ ตั้งแต 2 อาการขึ้นไป
- มีผื่นบวมแดง
- ไอ หรือหอบ
- ปวดทอง
- เจ็บคอ เสียงแหบ
- เจ็ บ ท อ งน อย ร ว มกั บมี อา กา ร
ผิดปกติของปสสาวะ
- มีตุมหนองขึ้นตามรางกาย

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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วิธีเช็ดตัวเพื่อลดไข
เมื่อผูปวยมีไข การเช็ดตัว จะชว ยลดอุณหภูมิของรางกายลง โดยมีน้ําเปนตัวพา
ความรอนออกจากรางกาย จะชวยใหผูปวยสุขสบายมากขึ้น และทําใหรูสึกตัวสะอาดขึ้นดวย
อุปกรณที่ใชในการเช็ดตัวลดไข
1. กะละมังเช็ดตัว
1 ใบ
(ใสน้ําอุณหภูมิหอง ½ ของกะละมัง
ในกรณีผูปวยมีอาการหนาวสั่นใหเปลี่ยนเปนเช็ดน้ําอุน)
2. ผาขนหนูผืนเล็ก
2 - 4 ผืน
3. ผาเช็ดตัวผืนใหญ
1 ผืน
4. ปรอทวัดไข
1 ดาม
ขั้นตอนการเช็ดตัว
1. จัดเตรียมสถานที่เช็ดตัว ใหมีความเปนสวนตัวและปดแอรหรือพัดลม
2. ถอดชุด ผูปว ยและใชผ าห มคลุ มในสว นที่ ยังไมเ ช็ด เพื่อ ไม เปด เผยความเป น
สวนตัวของผูปวย
3. ปูผาเช็ดตัวรองในสวนที่จะทําการเช็ดตัว เพื่อปองกันน้ําเปยกที่นอน
4. ใชผาขนหนูชุบน้ําบิดหมาด เช็ดตัวผูปวย โดยเริ่มเช็ดจากบริเวณใบหนา และ
พักไวที่หนาผากและซอกคอ ทําซ้ํา 3-4 ครั้ง
5. ใชผาขนหนูเช็ดบริเวณหนาอกและลําตัว
6. เช็ดแขนดานไกลตัว จากปลายแขนเขาหาตนแขน และรักแร ทําซ้ํา 3-4 ครั้ง
และพักผาไวบริเวณขอพับแขนหรือรักแร
7. เช็ดดานใกลตัว โดยทําเชนเดียวกับขอ 6
8. เช็ดขาดานไกลตัว จากปลายขาเขาหาตนขาและขาหนีบ ทําซ้ํา 3-4 ครั้ง และ
พักผาไวบริเวณใตเขาหรือขาหนีบ
9. เช็ดขาดานใกลตัว โดยทําเชนเดียวกัน
10. นอนตะแคง เช็ดบริเวณหลัง ตั้งแตกนกบขึ้นบริเวณคอ ทําซ้ํา 3-4 รอบ
11. เช็ดตัวใหแหงแลวใสเสื้อผาใหเรียบรอย
12. หลังเช็ดตัวเพื่อลดไขประมาณ 15 นาที ควรวัดอุณหภูมิรางกายของผูปวยซ้ํา
ถาอุณหภูมิไมลดควรเช็ดตัวลดไขใหผูปวยซ้ํา
หมายเหตุ
การเช็ดตัวลดไขควรทํานานประมาณ 10-20 นาที หรือตามความเหมาะสม และ
ควรเปลี่ยนน้ําในกะละมังบอยๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ําใหคงที่ตลอดเวลา
20

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”

21

คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"

โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

ปากแหง คอแหง
อาการปากแหง จะปรากฏขึ้น เมื่ อ มีน้ํ าลายในช องปากไม เพี ย งพอ สาเหตุอ าจ
เกิดขึ้นไดจากการหายใจทางปาก หรืออาการขางเคียงจากการไดรับยา ไดรับ การรักษา
ดวยรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ หรือเกิดจากภาวะรางกายขาดน้ํา สงผลใหผูปวยขาด
ความชุมชื่นในชองปาก เกิดความไมสุขสบาย ขาดน้ําลายในการคลุกเคลาอาหาร ผูปวย
จึงมีอาการเคี้ยวและกลืนอาหารลําบาก การรับรสผิดปกติ บางรายอาจมีการปวดแสบ
ปวดรอนในปาก โดยเฉพาะลิ้น จึงทําใหมีความยากลําบากในการใสฟนปลอม และยัง
รบกวนการนอนหลับจากปญหาการขาดน้ําลายหลอลื่นภายในชองปาก ผลที่ตามมาจาก
ภาวะปากแห งหรือ คอแห ง ผู ปว ยเกิ ด ความเสี่ย งตอ การติ ด เชื้ อในช องปากและฟ น ผุ
เนื่องจากการขาดสารตานเชื้อโรคที่มีอยูในน้ําลาย

 ่ว ยมะเร็งงที
ข้ขออควรปฏิบัติในการดูแลผู้ป
ที่ม่มีภีภาวะปาก
าวะปาก คอแห
คอแห้งง
ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
อาการที่ควรไปพบแพทย
1. กระตุนใหผูปวยดื่มน้ําวันละ 2,000-3,000 ซีซี 1. ปากแห ง เยื่ อ บุ ชอ งปากบวมแดง
2. ดูแลใหผูปว ยรับประทานอาหารครั้งละนอ ย
ปวดหรือมีแผลในชองปาก
เป น อาหารอ อ น ย อ ยง า ย และจั ด หาน้ํ า ซุ ป 2. รับประทานอาหารเหลวหรือน้ําได
หรื อ น้ํ าแกงใหผู ป ว ยในระหวา งรั บ ประทาน
แตไมสามารถกลืนยาเม็ดเล็กๆได
อาหารดวย
3. กระตุนใหผูปวยบวนปากทุก 2 ชั่วโมง ดวยน้ํา
ผสมเกลือและผงฟู (เกลือ 1 ชอนโตะ และผง
ฟู 1 ชอนชา ผสมกับน้ําอุน 1,000 ซีซี) ซึ่งตอง
เขย า ก อ นใช ทุ ก ครั้ ง และห า มกลื น น้ํ า ผสม
สําหรับบวนปาก
4. จัดเตรียมไอศกรีม เจลาติน น้ําแข็ง และน้ําดื่ม
เย็นๆใหผูปวย
5. ใชลิปมัน เจลปโตเลียม (วาสลีน) ขี้ผึ้ง เพื่อชวย
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
ใหริม-ฝปากชุมชื้นขึ้น
6. ใชน้ําลายเทียมเพื่อชวยใหชองปากชุมชื้นขึ้น
7. หลี ก เลี่ ย งการจั ด หาอาหารที่ มี ร สเผ็ ด ร อ น
หรืออาหารทีมีความเปนกรดหรือมีรสเปรี้ย ว
ลูก อมที่ตองเคี้ย ว เนื้อสัตวที่ยอ ยยาก ผลไม
แหงหรือผัก ใหผูปวยรับประทาน
8. หลีก เลี่ย งการใชน้ํ ายาบ ว นปากที่ มีสว นผสม
ของแอลกอฮอลในผูปวย
9. การทําความสะอาดภายในชองปาก ผูปวยควร
ใชแปรงขนนุม และยาสีฟนที่มีส ว นผสมของ
ฟลูออไรด/เจลเคลือบฟน
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คลื่นไสอาเจียน
คลื่นไสอาเจียน
อาการคลื่นไส พบไดบอยในการรักษาโรคมะเร็งดวยเคมีบําบัด หรืออาจเกิดจาก
อาการคลื
บอยในการรักษาโรคมะเร็
งดวยเคมี
บําบัด หรือออาจเกิ
ดจาก
ความรูสึกแนนอึ่นดไส
อัดพบได
ในกระเพาะอาหาร
และมีการอาเจี
ยนอาหารหรื
น้ําออกมาจาก
ความรู

ส
ึ
ก
แน
น
อึ
ด
อั
ด
ในกระเพาะอาหาร
และมี
ก
ารอาเจี
ย
นอาหารหรื
อ
น้
ํ
า
ออกมาจาก
กระเพาะอาหาร รูสึกไมสบายทอง มีน้ําลายมาก วิงเวียนศีรษะ หนามืด กลืนอาหาร
กระเพาะอาหาร รูสึกไมสบายทอง มีน้ําลายมาก วิงเวียนศีรษะ หนามืด กลืนอาหาร
ลําบาก ซึ่งหากไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะกอใหเกิด ปญหาอื่นๆตามมา เชน
ลําบาก ซึ่งหากไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะกอใหเกิด ปญหาอื่นๆตามมา เชน
ภาวะขาดน้ํา รับประทานอาหารไดนอยลง ผูปวยออนเพลีย ไมมีแรง ทั้งนี้อาการคลื่นไส
ภาวะขาดน้ํา รับประทานอาหารไดนอยลง ผูปวยออนเพลีย ไมมีแรง ทั้งนี้อาการคลื่นไส
อาเจียนเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน อาการท องผูก ภาวะลําไสอุดตัน การระคาย
อาเจียนเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน อาการท องผูก ภาวะลําไสอุดตัน การระคาย
เคืองหรืออักเสบของกระเพาะอาหาร จากผลขางเคียงของการรักษาดวยเคมีบําบัด หรือ
เคืองหรืออักเสบของกระเพาะอาหาร จากผลขางเคียงของการรักษาดวยเคมีบําบัด หรือ
รังสีรักษา ภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง หรือ
รังสีรักษา ภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง หรือ
อาจมี
การติดเชื้อ เชน การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน
อาจมีการติดเชื้อ เชน การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน
อควรปฏิ
ควรปฏิบบั ตั ติ ใิ ในการดู
นการดูแแลผู
ลผู ป ป ว วยมะเร็
ยมะเร็ง ทีง ่ที
มีาวะคลื
ภ าวะคลื
่ น ไส
ขขอ
มี่ ภ
่ น ไส
อาเจียยนน
อาเจี
1.
1.
2.
3.
4.

5.
5.
6.
6.
7.
7.

ควรปฏิบบัตัติสิสําําหรั
หรับบผูผูดด
อาการที
่ควรไปพบแพทย
ขขออควรปฏิ
ูแลูแล
อาการที
่ควรไปพบแพทย
ลใหผผูปูปววยได
ยไดดดื่มื่มน้น้ําําสะอาดมากๆ
สะอาดมากๆเพืเพื่อทดแทนน้
่อทดแทนน้
่สูญ
ยไป1. 1.อ าอเ จีา เยจีนยเ นป เนปเ ลืน อเ ลืดอ หด รื หอ รื อ
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กเลี
่ยงอาหารที
่รอ่รนอน ตอบสนองต
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้
น
การรั
บ
ประทานอาหาร
ควรให
ผ
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ยนั
่
ง
ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การรั บประทานอาหาร ควรให ผู ปว ยนั่ ง 5. ผู ป ว ยไม รั บประทานน้
ํ าและ
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ชั่วโมง
พั
นที
พักกผผออนอย
นอยาางน
งนออยย 11ชัชั่ว่วโมง
โมง(ไม
(ไมคควรนอนทั
วรนอนทั
นหทีลัหงลัรังบรัประทาน
บประทาน อาหารนาน
อาหารนาน
ชั่วโมง
6. 6.
ภายหลั
ง จากผู
 ปว ยได
รั บการ
อาหารเสร็
อาหารเสร็จจ))
ภายหลั
ง จากผู
 ปว ยได
รั บการ
เปลี
ย
่
นการรั
ก
ษาแล
ว
ไม
ไ
ด
ดูดูแแลให
ร
ั
บ
ประทานยาแก
อ
าเจี
ย
นอย
า
งต
อ
เนื
่
อ
ง
หลั
ง
ได
ร
ั
บ
ยา
ลใหรับประทานยาแกอาเจียนอยางตอเนื่อง หลังไดรับยา
เปลี่ยนการรักษาแลวไมผไลดผล
ภายใน
6 ชั6่วโมง
เคมี
บ
ํ
า
บั
ด
ในแต
ล
ะครั
้
ง
โดยแนะนํ
า
ให
ร
ั
บ
ประทานยาก
อ
น
เคมี บํ าบั ด ในแต ล ะครั้ ง โดยแนะนํ าให รั บ ประทานยาก อ น
ภายใน
ชั่วโมง
อาหาร
15-30
นาที
หรื
อ
ตามแผนการรั
ก
ษาของแพทย
อาหาร 15-30 นาที หรือตามแผนการรักษาของแพทย
ชวยดูแลอยาใหผูปวยใสเสื้อผาคับจนเกินไป โดยเฉพาะในสวน
ชวยดูแลอยาใหผูปวยใสเสื้อผาคับจนเกินไป โดยเฉพาะในสวน
ทอง
ทอง
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
8. ชวยสังเกตอาการขาดน้ําของผูปวย (ปสสาวะลดลง มีไข ปาก
แหง อ อนเพลีย วิ งเวีย นศี รษะ หน ามื ด สับสน) และบั นทึ ก
อาการอาเจี ยนของผูปว ย วามีลักษณะอยางไรเชน สั งเกตสี
ความรุ น แรง ปริ มาณ ความถี่ ข องการคลื่ น ไส อาเจี ย นและ
ตัดสินใจนําตัวผูปวยสงโรงพยาบาล หากผูปวยมีอาการไมดขี น
ึ้
9. เลือกใชวิธีเบี่ยงเบนความสนใจผูปวยดวยการใหผูปวยฟงเพลง
ที่ชอบเบาๆ อานหนังสือ ดูทีวี หรือใชเทคนิคผอนคลาย โดย
การกําหนดลมหายใจเขา-ออก
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แลผู
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งแบบประคั
บประคอง
"สํา"สํ
หรัาบหรั
ผูดบูแผูล"ดูแล"
ือการดู
แลผู
วยมะเร็
งแบบประคั
บประคอง
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เบืเบื
่ออาหาร
่ออาหาร
ผูผูปปวยที
่มีค่มวามอยากอาหารลดลง
อไมออไมยากอาหาร
มักจะรั
บประทานอาหาร
วยที
ีความอยากอาหารลดลงหรืหรื
อยากอาหาร
มักจะรั
บประทานอาหาร
ไดลดลงจากที่ผูปวยเคยรับประทานอาหารไดในเวลาปกติ หรืออาจจะกินไดไมทั้งหมด
ไดลดลงจากที่ผูปวยเคยรับประทานอาหารไดในเวลาปกติ หรืออาจจะกินไดไมทั้งหมด
ผูปวยอาจจะไมสนใจอาหาร แมจะเปนอาหารที่ผูปวยชอบก็ตาม จากนั้นผูปวยอาจจะ
ผูปวยอาจจะไมสนใจอาหาร แมจะเปนอาหารที่ผูปวยชอบก็ตาม จากนั้นผูปวยอาจจะ
เริ่มตนดวยอาการน้ําหนักลด ความอยากอาหารลดลง ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน
เริ่มตนดวยอาการน้ําหนักลด ความอยากอาหารลดลง ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน
ปญหาบวม วิตกกังวล ซึมเศรา ปวด คลื่นไสอาเจียน การรับกลิ่นหรือรสเปลี่ยนแปลง
ปญหาบวม วิตกกังวล ซึมเศรา ปวด คลื่นไสอาเจียน การรับกลิ่นหรือรสเปลี่ยนแปลง
ความรูสึกแนนอึดอัดทอง เนื้องอกโตขึ้น รางกายขาดน้ํา หรืออาการขางเคียงจากการ
ความรูสึกแนนอึดอัดทอง เนื้องอกโตขึ้น รางกายขาดน้ํา หรืออาการขางเคียงจากการ
ไดรับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งความอยากอาหาร มักจะเปนปญหาในชวงระยะสั้น
ไดรับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งความอยากอาหาร มักจะเปนปญหาในชวงระยะสั้น
ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเบื่ออาหาร
ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเบื่ออาหาร
ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
อาการที่ควรไปพบแพทย
ข
อ
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ต
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ํ
หรั
บ
ผู
ด
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ล
1. สอบถามผูปวยวาอยากรับประทานอะไร ซึ่งจะชวยใหผูปวย 1. ค ลือาการที
่ น ไ ส แ ล่คะวรไปพบแพทย
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รับประทานสิ่งที่ตองการและรูสึกจริงๆ จะชวยใหผูปว ย
รั บ ประทานอาหารได
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กเอง
ตลอดทั
้ ง วั น หรื อ มากกว า
2. การเลือกชนิด อาหารใหผูปวย ควรเลือกจากการทบทวน
นั้น
2.อาหารที
้น ก ลดมากกว า 2.5
การเลือ่ผกชนิ
ด อาหารใหผตูปวย ควรเลือกจากการทบทวน2. น้ํ า นั
ูปวยเคยชอบในอดี
หนั
อาหารที่ผูปผวูปยเคยชอบในอดี
ต
น้ํ า มหนั ก ลดมากกว า 2.5
3. พยายามให
กิ2.โลกรั
ว ยรับประทานอาหารมื
้อเล็ก ๆ วันละ 6-8
3.มืพยายามให
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บประทานอาหารมื
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างวัน
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่องดืป่มของ4. ผูป วอาหารแล
ยไม ปส สาวะตลอดทั
4.อาหารหรื
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เพิ่มอาหารที
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ถัอาหารหรื
่วเหลือง ไอศกรี
ขนมอบกรอบ
คัส้อตาร
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อเครืม่องดื
่ม เชน ไข เนื
สัตวด ถัและผลไม
่ว นม เครื่องดื่ม วั4.นหรื
ผูปอ วมากกว
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5. จัด เครื่องดื่มเย็นๆ และน้ําผลไมไวใหใกล มือผูปว ย ผูปว ย
ผู ป ว ยไม มี ก ารเคลื่ อ นไหว
6. การรั
บประทานผลไม
ว ยป ส สาวะออกน
อย
า 2 วัน
สามารถหยิ
บดื่มไดงายควรเลือกผลไมมาปอกรับประทาน 5. ผู ปมากกว
ไมบ
ควรซื
้อผลไมตัด แตควรเลื
ง หรืออปอกขายตามรถเข็
หรือ
ป5.สผูสา
่ น ฉุ น หรื อ อ ย
6.เอง
การรั
ประทานผลไม
กผลไมมาปอกรับนประทาน
 ป วะมี
ว ยปกสลิสาวะออกน
ตเอง
า น คไมา คเวรซื
พรา้อะไ
ม
ส
ะ
อ
า
ด
พอ
สํ
า
ห
รั
บ
ผู

ป
ว
ย
ไ
ม
คว
ร
ป
ส
สาวะเป
น
สี
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ข
ผลไมตัด แตง หรือปอกขายตามรถเข็นหรือ
ป ส สา วะมี กม ลิ่ น ฉุ น หรื อ
รัตบาประทานผลไม
ทั้ งมเปลื
น ค า เ พรา ะไ
ส ะออกา ดหากจะป
พอ สํ า ห นรัหรืบอผูคั ป้ นวน้ยํ า ผลไม
ไ ม คว ร6. อาเจีปยสนมากกว
สาวะเปนาสี24
เขมชั่วโมง
รัรับบประทาน
ควรเลือทกผลไม
งผลไมใหสนะอาดและดู
ล 7. ผู6. ป อาเจี
ว ยไมยสนมากกว
ามารถดืา่ ม24
น้ํ าชัได่วโมง
ประทานผลไม
ั้ ง เปลื อ กลาหากจะป
หรื อ คั้ น น้ํ าแผลไม

รับประทาน ควรเลือกผลไม ลางผลไมใหสะอาดและดูแล 7. ผู ป ว ยไม ส ามารถดื่ ม น้ํ า ได
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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ความสะอาดของเครื่องมืออุปกรณตางๆ ดวย
7. กรณีที่ก ลิ่นของอาหารรบกวนผูปวย ควรติดตั้งพัดลมดูด
อากาศ หรือเปนพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดกลิ่นรบกวน
8. ควรกําจัดกลิ่นไมพึงประสงคของอาหารกอนนํามาใหผูปวย
โดยเลือกอาหารที่เย็นหรืออาหารที่อุณหภูมิหอง จะเปนการ
ชวยลดกลิ่นอาหารรบกวนผูปวยได
9. เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร อาจเปนที่บาน
เหมือนเดิม แตเปลี่ยนหอง เปลี่ยนมุมที่นั่ง จัดแตงอาหารให
น า รั บ ประทานและรั บ ประทานอาหารเป น เพื่ อ นผู ป ว ย
พูด คุย เลาเรื่องสนุก สนานหรือออกไปรับประทานอาหาร
นอกบ า น ถ า ผู ป ว ยมี สภาพร า ง กายพร อ ม โดยกา ร
รับประทานอาหารนอกบานตองหลีกเลี่ยงการรับประทาน
สิ่งที่ไมแนใจในความสะอาด เชน ผัก สด ผลไมสด น้ําแข็ง
น้ําปน ความสะอาดของภาชนะ เปนตน
10.จดบันทึก ความอรอย โดยจดแยกเปนอาหารคาว อาหาร
หวาน และสถานที่ซื้อไวดวย เมื่อเวลาผานไป เมนูที่ไมได
รับประทานนานแลว ก็อาจกลับมาอรอยอีกครั้ง
11. อย า กล า วโทษตั ว เอง เมื่ อ ผู ป ว ยปฏิ เ สธอาหาร หรื อ
รับประทานอาหารไมได
12.ถาผูปว ยไมรับประทานอาหาร อาจใชกิจ กรรมผอนคลาย
เปน นวดหลังหรือนวดเทาใหผูปวย อานหนังสือใหผูปวยฟง
หรือนั่งอยูเปนเพื่อนผูปวย
13. ดูแลใหผูปวยไดรับยาแกปวดตรงเวลา ตามที่แพทยสั่ง เพื่อ
ปองกันการเกิดอาการปวดในเวลารับประทานอาหาร
14.ควรดูแลจัดทาผูปวยใหอยูในทาที่สุขสบายขณะรับประทาน
อาหาร
15.ดูแลเรื่องปากและฟนใหสะอาด เพื่อ ใหผูปวยสามารถรับรู
รสอาหารไดดีขึ้น
16.ในกรณีที่ผูปวยตองรับประทานอาหารทางสายยางผานชอง
จมู ก หรื อช อ งท อ ง ญาติ ค วรเตรี ย มอาหาร ตามสู ต รและ
ปริมาณที่ไดรับคําแนะนําจากแพทย
26
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อาการที่ควรไปพบแพทย
ร า ง ก า ย มี ภ า ว ะ ข า ด น้ํ า
สู ญ เสี ย ความยื ด หยุ น ของ
ผิ ว ห นั ง ส ว น ปล า ย ข อ ง
ร า ง กา ย เย็ น ซี ด ผู ป ว ย
อ อ นเพลี ย ไม ส ามารถลุ ก
ยื น ไ ด อุ ณ ห ภู มิ ร า ง ก า ย
ลดลง และชีพจรเตนเบา

คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"

โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
17. กรณีที่ใหอาหารทางสายยาง
 ควรใหอาหารตามเวลา
 ดูแลความสะอาดและตําแหนงของบริเ วณที่ส อดสาย
ยาง ตัวสายยาง สวนกระบอกใหอาหารควรทําการลาง
ทําความสะอาดดว ยน้ําสะอาด จากนั้นผึ่งใหแหงและ
เก็บไวในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด
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ออนเพลีย
ออนเพลีย เหนื่อยลา ออนลา เปนอาการหรือความรูสึก ไมใชโรค แตเปนการที่
บุคคลรับรูวาเกิดภาวะผิดปกติ หรือรางกายไมมีแรง รูสึกเหนื่อย ไมมีกําลังใจในการทํา
กิจกรรมใดๆ ทั้งนี้อาการออนเพลียมักพบวาเปนผลขางเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่ง
จะไมส ามารถบรรเทาอาการออนเพลี ย ไดด ว ยการนอนพัก ผ อน และจะแสดงอาการ
ออนเพลีย ภายใน 1 เดือนแรกหลังเสร็จสิ้นการรักษา
ทั้งนี้ ไมควรละเลยสาเหตุ ของอาการเหนื่อย อ อนเพลีย อื่น ๆ เชน ภาวะขาดน้ํ า
โลหิตจาง ปวด นอนหลับพักผอนไมเพียงพอ หรือเกิดการติดเชื้อ
ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีอาการออนเพลีย
1.

2.

3.

4.

5.

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
กํ า หนดตารางการช ว ยเหลื อ การอยู เ ป น เพื่ อ น
ผูปวย และสมาชิ กครอบครัว ในการเตรี ยมอาหาร
ทํ า ความสะอาดบ า น ทํ า งานบ า น หรื อ ทํ า ธุ ร ะ
สําหรับผูปวย
ควรรักษาสมดุลของการนอนหลับพักผอนและการ
ทํากิจกรรมของผูปวย โดยนอนพักผอนวันละ 6-8
ชั่ ว โมง และปรั บกิ จ กรรมให มีก ารพั ก ผ อ นเพิ่ มใน
เวลากลางวัน วันละ 2-3 ชั่วโมง
ดู แ ลให ผู ป ว ยรั บ ประทานอาหารอ อ น ย อ ยง า ย
บ อยครั้ ง และเลื อกรั บประทานอาหารที่ มีคุ ณค า
โปรตีน พลังงาน วิตามิน และแรธาตุเหล็กสูง เชน
ปลา ตับ ไข และผักใบเขียว ถาผูปวยรับประทาน
อาหารไมได ควรจัดใหดื่มน้ําเกลือแรเพื่อลดอาการ
ออนเพลีย
กระตุ นให ผู ปว ยลุ กนั่ ง บ าง เพื่อลดอาการอ อนล า
ของก ล า มเนื้ อ แต ไ ม ค ว รผลั ก ดั น ให ผู ป ว ย ทํ า
มากกวาที่ผูปวยสามารถทําได
ส ง เสริ มการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อผ อนคลาย เช น เล น
เกมส ฟ ง ดนตรี อ า นหนั ง สื อ หรื อ จั ด การกั บ
ความเครียดดวยเทคนิคการผอนคลาย เชน ดนตรี
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อาการที่ควรไปพบแพทย
วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย ออนลา
กลามเนื้อไมมีแรง ลุกนั่งไมได
หัวใจเตนเร็ว เจ็บแนนหนาอก
สับสนหรือไมสามารถคิดไดอยาง
ชัดเจน
มีเลือดออก/สูญเสียเลือดมาก
มีปญหาเรื่องการนอนหลับตลอด
ทั้งคืน
หายใจสั้นและหอบถี่
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ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
บําบัด การนวด
6. ชวยเหลือผูปวยในการทํากิจวัตรประจําวัน
7. พยายามสงวนรักษาพลังงานและใชพลังงานผูปวย
อยางเหมาะสม คือ ในการทํากิจกรรมใหกับผูปวย
ควรจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของกิ จ กรรมและไม
รบกวนผูปวยเกินความจําเปน
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หายใจลําบาก
อาการหายใจลําบากเปนประสบการณท างความรูสึกของแตละบุคคล จึงทําให
บุคคลบอกเลาหรืออธิบายความรูสึก และความรุนแรงตอการหายใจลําบากแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับผลกระทบตอการทําหนาที่ของรางกาย หากอาการหายใจลําบาก สงผลตอ
บุคคลใหไมสามารถปฏิบัติกิจ วัตรประจําวันได ก็จะทําใหรูสึกวาอาการนั้นรุนแรงกวา
ปกติ รูสึกทุกขทรมาน เครียด วิตกกังวล อาการหายใจลําบากเกิดไดจากความเจ็บปวย
ดว ยโรคตางๆ ทั้งดานรางกาย และจิตใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉีย บพลัน เรื้อรัง หรือระยะ
สุด ทายของโรค ซึ่งเปนภาวะวิก ฤติที่คุก คามชีวิต ทั้งนี้เพื่อใหก ารชว ยเหลือใหผูปว ยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีขอควรปฏิบัติดังนี้
ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะหายใจลําบาก

1.
2.

3.

4.

5.

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
อาการที่ควรไปพบแพทย
ชวยจัดสิ่งแวดลอมใหมีอากาศถายเท เชน การ 1. ผูปวยมีอาการหายใจลําบากและมี
เปดพัดลมเปาเบาๆใหเย็น
เสียงครืดคราด ซึ่งเกิดจากมีเสมหะ
ในทางเดินหายใจและปอด พบใน
สงเสริมใหผูปวยทําจิตใจใหผอนคลาย โดยอาจ
ผูปวยระยะสุดทายที่มีระดับความ
เลื อกใช กิจ กรรมทางเลื อก เชน การทํา สมาธิ
รูสึกตัวลดลงหรือไมรูสึกตัว ผูปวย
การฝ ก การหายใจ การใช จิ น ตนาการบํ า บั ด
จะไมสามารถขับเสมหะได ทั้งนี้จ ะ
เพื่ อ ให ผู ป ว ยรู สึ ก ผ อ นคลาย ร ว มกั บ การรั บ
พบในผูปวยระยะสุดทายจนกระทัง่
ออกซิเจนไดเพียงพอ
เสียชีวิตนานประมาณ 48 ชั่วโมง
ชวยเหลือจัดทานอนผูปวยใหรูสึกสุขสบาย เชน
จั ด ให ผู ป ว ยนอนในท า นอนศี ร ษะสู ง นอน 2. ผู ป ว ยจะมี อ าการเหนื่ อ ยเป น ตั ว
ตะแคง เพื่อใหเสมหะไหลออกมาจากชองปากได
พยากรณ โ รคที่ ไ ม ดี แ ละมี โ อกาส
งายและเปลี่ยนทาใหผูปวยทุก 2 ชั่วโมง
เสียชีวิตไดสูง โดยอาการเหนื่อยจะ
เปนสาเหตุของความทุก ข ทรมาน
ดูแ ลความสะอาดภายในชอ งปากให กับ ผูป ว ย
เพราะอาการเหนื่อยหอบ จะทําใหปากแหงและ
เพราะจะทํ า ให ผู ป ว ยรู สึ ก กลั ว
อาจเกิดการติดเชื้อได
กังวล ญาติและผูดูแลจึงควรดูแล
และใหกําลังใจอยางใกลชิด
ดูแลใหผูปว ยไดรับยาตามคําแนะนําของแพทย
เพราะจะช ว ยให ผู ป ว ยสงบ และลดอาการ

30

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”

คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"

6.

7.

8.
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ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
กระวนกระวายได
พยายามสื่อสารกับผูปวยดวยคําถามปลายปด
และใชคําพูด สั้นๆ เพีย ง 1-2 คํา เพื่อใหผูปว ย
สามารถตอบคําถามไดโดยการพยัก หนา สาย
หน า หรื อ ให ผู ป ว ยเขี ย นบนกระดาษหรื อ ดู
รูปภาพกิจกรรมเพื่อสื่อความหมายในอาการนั้น
เพื่อใหสามารถตอบคําถามไดทันที
ในขณะที่ผูปวยหายใจลําบากผูปวยอาจกลัวและ
วิตกกังวลมากขึ้น ญาติควรใหกําลังใจ สัมผัสลูบ
หลั ง เบาๆ และกระตุ นให ผู ป ว ยใชเ ทคนิ ค การ
ผอ นคลาย เพื่ อลดความตึ ง ตั ว ของกล า มเนื้ อ
และลดความวิตกกังวล เชน การฝกการหายใจ
ทําสมาธิ
ควรประเมิ น ความรุ น แรงของอาการหายใจ
ลําบาก ตามแบบประเมินสม่ําเสมอ
ในกรณี ที่ ผู ป ว ยต อ งได รั บ ออกซิ เ จน ควรให
ออกซิเจนทางจมูก (Nasal cannula) เพราะการ
ให อ อกซิ เ จนแบบหน า กาก (Mask) จะทํ า ให
ผูปวยไมสุขสบาย พูดคุยไมสะดวก
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แบบที่ 1

32

แบบวัดการหายใจลําบาก

ภาพที่ 1 แบบวัดอาการหายใจลําบากประมาณคาเชิงเสนตรง
ประเมินความรูสึก หายใจลําบาก ขณะที่ผูปว ยไมไดทํากิจกรรม โดยใชแบบวัด
อาการหายใจลําบาก ประมาณคาเชิงเสน มีคะแนนตั้งแต 0-100 คะแนน ผูปวยจะเปนผู
กําหนดตําแหนงบนเสนตรง แลวอานคาตัวเลขแทนคาอาการหายใจลําบากในขณะนั้น

แบบที่ 2
2.2 ประเมินระดับความรุนแรงของภาวะหายใจลําบากในขณะที่ผูปวยทํากิจกรรม
5 ระดับ
ระดับ 0 ปกติ ไมมีเหนื่อยงาย
ระดับ 1 มีอาการเหนื่อยงาย เมื่อเดินเร็วๆขึ้นทางชัน
ระดับ 2 เดินในพื้นราบไมทันเพื่อนที่อยูในวัยเดียวกัน เพราะเหนื่อยหรือ
ตองหยุดเดินเปนพักๆ
ระดับ 3 เดินไดนอยกวา 100 เมตร
ระดับ 4 เหนื่ อยงา ยเวลาทํ ากิ จ วั ต รประจํ าวั น เชน ใส เสื้ อผ า อาบน้ํ า
แตงตัว จนไมสามารถออกนอกบานได
32
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ปวด
เมื่อผูปวยรูสึกปวด แสดงวาจะตองมีตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งของรางกายผูปวยที่
ทําใหเกิดอาการปวด ซึ่งอาการปวดเปนความรูสึกไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น มีความสัมพันธ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ ผูปวยสวนใหญจะมีอาการปวดรุนแรง แตกตางกันไป เพราะ
ความปวดเปนประสบการณของแตละบุคคล ที่มีความซับซอนเปนองคประกอบ ในแตละ
บุคคลมีความทนตอความปวดที่แตกตางกันตามสภาพปญหาหรือตําแหนงอวัยวะเนื้อเยื่อ
ที่มีเสนประสาทมาเลี้ยง ชนิดของโรค ระยะการดําเนินของโรค ซึ่งผูปวยมะเร็งรอยละ
90 สามารถควบคุมความปวดนี้ไดดวยยาหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม ดังนี้
ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีอาการปวด

1.

2.

3.

4.
5.
6.

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
ยอมรั บ คํ า บอกเล า ของผู ป ว ย และการประเมิ น
ความปวดในทุกๆดานที่เกี่ยวของ เพราะในปจจุบัน
ยังไมมีเครื่องมือวัดความปวดโดยตรง การประเมิน
จึงตองมาจากการบอกเลาของผูปวย
ควรแจ ง ให แ พทย ห รื อ พยาบาลทราบเกี่ ย วกั บ
รายละเอีย ดของอาการปวด เชน ปวดที่ตําแหนง
ไหน เริ่มปวดเมื่อไหร ปวดครั้งสุดทายเมื่อไหร เวลา
ปวดรูสึกเหมือนอะไร อะไรที่ทําใหรูสึกดีขึ้น อะไรที่
ทําใหอ าการปวดแยล ง และสง ผลตอ การดํา เนิ น
ชีวิตอยางไร
ดูแลใหผูปวยรับประทานยาระงับปวดอยางตอเนื่อง
ตามที่ แ พทย ไ ด กํ า หนด อย า รอให มี อ าการปวด
รุนแรงกอนแลวจึงคอยรับประทานยา
สั ง เกตอาการและอาการแสดงของผู ป ว ยที่ มี ต อ
ความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลงไป
ในกรณี ย าบรรเทาปวด ไม สามารถระงั บ อาการ
ปวดไดควรแจงใหแพทยหรือพยาบาลทราบ
หลีกเลี่ยงการหยุดยาบรรเทาปวดเอง ควรปรึกษา
แพทย พยาบาลหรือเภสัชกร

1.

2.
3.
4.
5.

อาการที่ควรไปพบแพทย
อาการปวดระดับรุนแรงคือ ระดับ
ความปวดตั้ ง แต 7-10 คะแนน
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ดิ้น ทุ รนทุ ราย เหงื่อ ออก ซึม ตั ว
เย็น ออนเพลีย
ผูปวยสับสน คิดอะไรไมออก
กัดฟน นอนคราง เมมปาก น้ําตา
ไหล
น อ น ห ลั บ ย า ก ห รื อ ตื่ น ขึ้ น ม า
กลางดึก หรือตื่นกอนเวลาตื่นจริง
30-90 นาที

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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7. เป ด โอกาสและสง เสริ มให ผู ป ว ยได พู ด ระบายถึ ง
ความเจ็บปวด
8. ช ว ยผู ป ว ยทํ า การจดบั น ทึ ก เวลาใช ย าระงั บ ปวด
ตามการใชจริง
9. ผูปวยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส ภายหลังไดรับ
ยาบรรเทาปวด ควรแจงแพทย
10.ควรประเมิ นความปวดก อนรับ ประทานยาระงั บ
ปวดยา หลังรับประทานยา 1 ชั่วโมง
11. เสนอกิ จ กรรมทางเลื อกที่ส ามารถใช บําบั ด ความ
ปวดโดยไมใชย า เชน แผนประคบรอน/เย็น การ
นวดหรือการรักษาทางจิตวิทยา รวมทั้งวิธีการอื่นๆ
เชน กิจกรรมผอนคลายรูปแบบตางๆ
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แบบวัดความปวด
การประเมินระดับความปวด
การประเมินสวนใหญเปนนามธรรม ตองอาศัยผูปวยบอกและผูประเมินตองเชื่อ
การประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของความปวดมี ป ระโยชน ใ นการดู แ นวโน ม ของ
ผลการรักษา ซึ่งการประเมินสามารถทําได หลายวิธี ดังนี้
แบบที่ 1
 การใหคะแนนระดับความปวด โดยใหผูปวยตอบคําถาม “ผูปวย (คุณ/ตา/ยาย/ปู/
ยา/พอ/แม) มีความปวดมากขนาดไหน?” จาก 0 คือไมปวดเลย ถึง10 คือปวด
มากที่สุด ที่คิดไดหรือเขียนตัวเลขหรือใหวงกลมตัวเลขที่บอกถึงระดับความปวด
ของผูปวย
10

0

 การให คะแนนความปวดจากการคาดประมาณด ว ยสายตา โดยการใหผู ปว ย
กากบาทลงบนเสนตรงที่ยาว10 ซ.ม.เพื่อบอกถึงระดับความปวด การวัดระดับ
ความปวดของผู ป ว ยโดยใช ไ ม บ รรทั ด ให วั ด ระยะจากจุ ด เริ่ ม ต น ที่ ไ ม ป วดถึ ง
เครื่องหมายกากบาทเปนเซนติเมตร
แบบที่ 2 การใหคะแนนความปวดโดยผูปวยบอกวามีระดับความรุนแรงของอาการปวด
อยูในระดับใด ระหวาง 0 - 10

คําอธิบาย ระดับความเจ็บปวด (คะแนน 0 - 10)
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แบบที่ 3
 การใหคะแนนความเจ็บปวดจากการใชรูปสีห นาแสดงอารมณ สเกลนี้เหมาะ
สําหรับประเมินความปวดในเด็ก อายุ ตั้งแต 3 ป ขึ้ นไป หรื อผู ที่ไม ส ามารถใช
วิธี ก ารประเมินแบบอื่น ๆ ที่ก ล าวมาขา งตนได วิธีก าร คือ ชี้ ให ผูปว ยเลือกรู ป
หนาที่บอกถึงระดับความปวด แลวบันทึก ตัวเลขที่ความหมายตรงกันกับรูปหนานัน
้








ใหผูปวยดูรูปภาพและชี้ / บอกใหทราบวาขณะนี้รูสึกวาอาการปวดอยูในภาพใด
หามใชรูปใบหนาในแบบประเมินเปรียบเทียบกับใบหนาของผูปวย
0 หมายถึง ไมมีอาการปวด
2 หมายถึง ปวดเล็กนอย ไมมีความกังวล ไมมีความรูสึกทุกขทรมานแตอยางใด
4 หมายถึง ปวดเล็กนอย แตเริ่มรูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร
6 หมายถึง ปวดปานกลง รูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร มีความกังวลมากขึ้น
พักผอนไดไมเพียงพอ เริ่มมีความรูสึกวาไมสามารถทนได
 8 หมายถึง ปวดมากรูสึกทุกขทรมาน จากอาการปวดมากทําใหเกิดความวิตกกังวลมากและ
ไมสามารถนอนหลับพักผอนได
 10 หมายถึง ปวดรุนแรงจนไมสามารถทนได

การระบุตําแหนงที่ปวด
ใหผูปวยระบุหรือชี้ตําแหนงที่มีอาการปวด และผูดูแลบันทึกตําแหนงที่ปวด โดยใช
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนรูปภาพ (Body chart)
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ทองเสีย
ทองเสีย คือ การขับถายอุจจาระเหลวหรือมีน้ํามากกวา 3 ครั้ง ขึ้นไป หรือถาย
เปนน้ํา 1 ครั้ง หรือ ถายมีมูกเลือด 1 ครั้ง ใน 1 วัน อาการทองเสีย ทําใหรางกายไม
สามารถดูดซึมน้ํากลับเขาสูรางกายได นอกจากความรูสึกไมสุขสบาย อาการทองเสียยัง
สงผลทําใหผูปว ยน้ําหนัก ตัว ลดลง รางกายขาดน้ํา เบื่ออาหาร และเหนื่อยออนเพลีย
ทั้งนี้อาการทองเสียเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน การติดเชื้อ การผาตัด ความวิตก
กังวล อาการขางเคียงจากการไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด การใหรังสีรัก ษาบริเวณ
ชองทอง หรือยาบางชนิด การใหอาหารเสริมทางสายยางที่มีปริมาณของวิตามิน เกลือ
แร น้ํ า ตาลและอิ เ ล็ ก โตรไลท ม ากเกิ น ไป และเกิ ด จากการที่ ก อ นเนื้ อ งอกมี ก าร
เจริญเติบโต ทั้งนี้อาการทองเสียจากการไดรับการรักษาด วยเคมีบําบัด หรือรังสีรักษา
อาจเปนไดนานถึง 3 สัปดาหหลังสิ้นสุดการรักษา

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีอาการทองเสีย

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
1. ดูแลใหผูปวยดื่มน้ําสะอาดประมาณ 3,000 ซีซีตอวัน
(ในกรณีที่ไมมีขอจํากัดของโรค)
2. จัด อาหารสําหรับใหผูปว ยรับประทาน ซึ่งควรเปน
อาหารเหลวที่สะอาด (รวมทั้งน้ํา ชาออนๆ(ชาชงเจือ
จาง) น้ํ า หวาน น้ํ า ซุ ป ใส) และควรหลี ก เลี่ ย งการ
รั บ ประทานเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ค วามเป น กรด เช น น้ํ า
มะเขือ เทศ น้ํา ส ม และน้ํ าอั ด ลม โดยรับ ประทาน
อาหารครั้งละนอย และบอยครั้ง โดยไมรับประทาน
อาหารที่มีรสเผ็ดรอน
3. ดูแลจัด เตรีย มเครื่องดื่มเกลือแรตามคําสั่งแพทยให
อยูใกลมือผูปวย หรือ ผสมเกลือแรเองในอัตราสวน
- น้ําตมสุก 1 ขวด ขนาดบรรจุ 750 ซีซี
- น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ
- เกลือปน ½ ชอนชา

อาการที่ควรไปพบแพทย
1. ถา ยอุ จ าระเหลวมากกว า
หรื อ เท า กั บ 6 ครั้ ง /วั น
และอาการไมดีขึ้นภายใน 2
วัน
2. มี เ ลื อ ด ป น อ อ ก ม า กั บ
อุ จ จาระหรื อ ถ า ยเป น มู ก
เลือด
3. มีไข > 38 องศาเซลเซียส
รวมกับอาการทองเสีย
4. มีอาการปวดบิดภายในชอง
ทองมาก
5. เมื่ อผู ป วย มี อ า กา รแ ล ะ
อาการแสดงของภาวะขาด
น้ํา เชน ปากแห ง ตาแห ง
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4. หลีกเลี่ยงการจัดอาหารมัน รําขาว ผลไมและผักดิบ
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของคาเฟอีน
5. ดูแลใหอากาศภายในที่พักถายเทสะดวกเพื่อลดกลิ่น
อุจาระรบกวนผูปวย
6. ดูแลความเปนสวนตัวในขณะที่ผูปวยทําการขับถาย
อุจจาระ
7. ควรปู ผ า ยางกั้ น เป อ นรองบริ เ วณก น ผู ป ว ยทั้ ง บน
เตียงและเกาอี้ที่ผูปวยนั่ง
8. หลีก เลี่ ย งการจัด นมและผลิต ภัณฑ ที่ทํ าจากนมให
ผูปวยรับประทานเพราะจะทําใหอาการทองเสียมาก
ขึ้น
9. ชวยเหลือผูปวยในการจดบันทึกอาการทองเสียและ
ตัดสินใจในการนําผูปวยสงโรงพยาบาลหากอาการไม
ดีขึ้น
10.ภายหลังขับถายอุจจาระควรทําความสะอาดดวยน้ํา
สบูออนๆและน้ําอุน จากนั้น ซับใหแหง ซึ่งจะทําให
ผูปวยรูสึกสุขสบายขึ้น และใชครีมทาเพื่อลดความ
อับชื้นของผิวหนังรอบทวารหนัก เชน เจลปโตเลี่ยม
(วาสลีน)
11. ชวยเหลือผูปวยในการตรวจประเมินผิวหนังรอบๆรู
ทวาร ว าผิ ว หนั งมี ผื่น แดง เปน สะเก็ ด มี รอยแตก
หรือไม ซึ่งถามีอาการเหลานี้ ควรแจงใหแพทยทราบ
12.สั ง เกตอาการท อ งเสี ย และจดบั น ทึ ก ข อ มู ล โดย
ติดตามสังเกตอาการตอไปนี้
- จํานวนครั้งของการขับถายอุจจาระ
- ลัก ษณะและปริมาณอุจจาระภายใน 24 ชั่ว โมงที่
ผานมา
- ระยะที่เริ่มมีอาการ
- อาการรวมอื่นๆ เชน คลื่นไส อาเจียน กระหายน้ํา
ปากแหง มีไข
- ความผิด ปกติข องบริเ วณผิว หนั ง รอบทวารหนั ก
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ลู ก ตาจมลึ ก ปริ ม าณน้ํ า
ป ส ส า ว ะ อ อ ก ล ด ล ง
น้ํ า ห นั ก ตั ว ล ด ล ง อ ย า ง
ชั ด เ จ น ส ว น ปล า ย ข อ ง
รางกายเย็น ซีด อุณหภู มิ
ร า งกายลดลง ชี พ จรเต น
เบา ไมสามารถลุกยืนได
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ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
หรือรูทวารหนัก
13. หากมีอาการผิด ปกติ ควรแจ งใหแพทยท ราบ เพื่ อ
พิจารณาการรักษาที่เหมาะสมเพิ่มเติม
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ทองผูก
ทองผู ก เปน อาการที่ ส ามารถพบไดใ นผูปว ยมะเร็ง โดยผูปว ยจะมี อาการถา ย
อุจจาระนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห ถายอุจจาระลําบาก ตองใชแรงเบงมาก อุจจาระเปน
กอนแข็ง รูสึกไมสุขสบายหรือเหมือนถายอุจจาระไมหมด ทองผูกมีสาเหตุจากการดื่มน้ํา
นอย หรือลําไสมีการเคลื่อนไหวไมเพียงพอ ซึ่งสืบเนื่องจากการขาดการออกกําลังกาย
ความออนเพลีย การใชยาลดปวดหรือรับประทานอาหารนอย ผูปวยที่มีอาการทองผูก
เล็ ก น อยจะรูสึ ก ปวดท อง ไม สุข สบาย แน นอึ ด อั ด ผายลมบอ ย สว นในผูที่ มีอ าการ
ทองผูกมากๆจะบนรูสึกคลื่นไส หรืออาเจียน สังเกตเห็นทองบวมขึ้นหรืออาจมีอ าการ
ถายเหลวคลายทองเสียได
ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีอาการทองผูก

1.

2.
3.

4.
5.

40

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
ดูแลให ดื่ มน้ํ าสะอาดมากๆ ในกรณี ที่ ผูปว ยไม มี
ขอจํ ากั ดของโรคและดื่มน้ํ าผลไม ที่ผานกรรมวิ ธี
พาสเจอไรซ น้ําอุน หรือน้ํารอน ในชวงเชาภายใน
2 ชั่วโมงหลังตื่นนอน
ดูแลใหผูปวยดืม่ น้ําพรุนหรือน้ําอุนผสมน้ํามะนาว
เพื่อกระตุนการเคลื่อนไหวของลําไส
ดูแลใหรับประทานอาหารที่มีเสนใยอาหารในแต
ละมื้ อ เช น ข า วไม ขั ด สี ถั่ ว ลิ ส ง เผื อ ก มั น
ขาวโพด ผักหรือผลไม
หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่จะเพิ่มปริมาณ
แกส เชน กะหล่ําปลี บรอคโคลี่ หรือน้ําอัดลม
กระตุนใหผูปวยออกกําลังกาย หรื อพยายามให
ลุ ก เดิ น เข าห องน้ํ า เอง ถ าสามารถทํ า ได แต ใ น
กรณีที่ผูปวยชวยเหลือตนเองไมได ผูดูแลควรชวย
พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมงและกระตุนใหมีการ
เคลื่อนไหวของรางกาย
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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2.
3.
4.
5.

อาการที่ควรไปพบแพทย
ผูปวยไมมีการเคลื่อนไหวของลําไส
ภายในเวลา 48 ชั่วโมง
มีเลื อดออกในอุจาระหรือบริ เวณ
รอบๆทวาร
ภายหลังรับประทานยาระบาย 1-2
วัน ลําไสไมสามารถเคลื่อนไหวได
เมื่อมีอาการปวดทองหรืออาเจียน
ไมหยุด
ทองผูกติดตอกันหลายวัน ตอมามี
อาการทองเสียหรือถายเหลว
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ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
6. ไมควรใชยาสวนอุจาระหรือยาเหน็บเพื่อใหอจุ าระ
นิ่มหรือระบาย ยกเวนกรณีที่ผูปวยตองการใชยา
ระบาย ควรปรึกษาแพทยกอนทุกครั้ง
7. ชว ยผูปว ยจดบั น ทึก การขั บถ ายอุ จ าระและการ
เคลื่ อนไหวของลํ าไส เมื่ อ เกิ ด ป ญ หาจะช ว ยให
สามารถตรวจพบไดเร็วขึ้น
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วิตกกังวลหรือกลัว
วิตกกังวลหรือกลัวเปนความรูสึกไมสบายใจ ซึ่งเปนความรู สึกทั่วไปที่ผูปวยและ
ครอบครัวสามารถเกิดไดเมื่อตองรับมือกับโรคมะเร็ง เปนการตอบสนองดานความรูสึก
ตอความเครียด จากภาวะเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งและในชวง 1-2 สัปดาหหลังไดรับการ
วินิ จ ฉั ย ว าเปน โคมะเร็ ง ทั้ง นี้ค วามรู สึก วิต กกั งวลหรือ กลั ว สามารถปรับ เปลี่ย นตาม
สถานการณ อาทิเชน เมื่อสูญเสียบทบาทหนาที่ภายในครอบครัว สูญเสียภาพลักษณ
หรืออยูในระยะปฏิเสธการวินิจฉัย ความรูสึกนี้ยังอาจเกิดจากความไมแนนอนเกี่ยวกับ
อนาคต ความทุกข ความเจ็บปวด ความกลัวจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและรูสึก
วาตนเองเปนภาระของครอบครัวและชีวิตครอบครัวที่สลับซับซอน เปนตน
ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งมีความวิตกกังวลหรือกลัว

1.

2.

3.
4.

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล
อาการที่ควรไปพบแพทย
ผูดูแลควรพยายามชักชวนใหผูปวยระบาย 1. เมื่อผูปวยมีอาการหายใจลําบาก เหงื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ผูปวยรูสึกกลัวหรือวิตก
ออกมาก และมีการเตนของหัวใจเร็วขึ้น
กั ง วล ในขณะเดี ย วกั น ผู ดู แ ลต อ งไม บี บ
หรือมีอาการกระสับกระสายมากกวา
บั ง คั บ ให ผู ป ว ยพู ด คุ ย โดยที่ ตั ว ผู ป ว ยไม มี
ปกติ
ความรูสึกพรอม
2. บันทึก (Note) ยาที่ผูปวยใชหรืออาหาร
เสริม หรือสิ่งที่ทําใหอาการวิตกกังวล
ผู ดู แ ล ค ว ร รั บ ฟ ง ผู ป ว ย ด ว ย ค ว า ม
แยลง ในกรณีผูปวยมีอาการวิตกกังวล
ระมัดระวัง โดยไมตัดสินใจความรูสึก ของ
หลังไดรับการรักษาดวยยาตัวใหม ควร
ผูปวยหรือตนเอง
แจ งใหแ พทยเ จา ของไข ท ราบเกี่ ย วกั บ
ผูดูแลและผู ปว ยควรตัด สินใจรว มกั น ว า
เรื่องนี้อยางละเอียด
สามารถชวยเหลือผูปวยอยางไรไดบาง
หลีก เลี่ย งการกล าวโทษผูปว ย เพราะจะ
เปนการเพิ่มความเครียดความวิตกกังวลใน
ผูปวยมากขึ้น
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5. ในกรณีที่ผูปวยมีความวิตกกังวลมากๆ การ
ใชเหตุผลกับผูปว ยมัก ไมไดประโยชน ควร
แจงใหแพทยเจาของไขทราบเกี่ยวกับอาการ
และปญหาที่เกิดขึ้น โดยควรแจงนัดหมาย
แพทยใหทราบลวงหนา
6. สงเสริมใหผูปวยใชวิธีการสวดมนต การทํา
สมาธิ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ทางด า นความเชื่ อ
คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"
หรือจิตวิญญาณเข
ารวมดวย
ัติสําน
หรัหรื
บผูดอูแการ
ล
7. ผูดูแลอาจใชการเขากลุขอมควรปฏิ
สนับบสนุ
5. ในกรณีที่ผูปวยมีความวิตกกังวลมากๆ การ
รั บ คํ า ป รึ ก ษ า ใชสเหตุ
ว ผนลกับุบผูคปวคยมัลกไมเไดพืประโยชน
่ อ ล ดควร
แจงใหแพทย
เจาป
ของไข
ทราบเกี่ยวกับอาการ
ความเครียด จากการดู
แลผู
วยได
และปญหาที่เกิดขึ้น โดยควรแจงนัดหมาย
8. สงเสริมและสนับสนุ
นใให
ผูปววงหน
ยพยายามสู
ด
แพทย
หทราบล
า
6. สงเสริมใหผาูปลัวยใช
วิธีการสวดมนต
หายใจลึก ๆ และออกกํ
ง กายเพื
่ อ ผ อการทํ
น า
สมาธิ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ทางด า นความเชื่ อ
คลายวั นละหลายๆครั
ง ญาณเข
เช น าการหลั
หรือจิตวิ้ญ
รวมดวย บ ตา
7.
ผู
ด

แ
ู
ลอาจใช
ก
ารเข
า
กลุ
มสนับสนุดนอยู
หรือการ
แลวสูดหายใจเขาลึก ๆ สํารวมความคิ
รั บ คํ า ป รึ ก ษ า ส ว น บุ ค ค ล เ พื่ อ ล ด
รางกาย ผอนคลายความรู
สึก กํแลผู
าหนดจิ
ความเครียด จากการดู
ปวยได ต
8. ว
สงไล
เสริรมะดั
และสนั
บสนุน่ ศ
ใหีร
ผูปษะ
วยพยายามสู
จากปลายเทาแล
บมาที
เมื่ อ ด
หายใจลึก ๆ และออกกํ าลั ง กายเพื่ อ ผ อ น
ผูปวยรูสึกผอนคลาย
จินตนาการว
าอยูบ ตา
คลายวั นให
ละหลายๆครั
้ง เช น การหลั
แล
ว
สู
ด
หายใจเข
า
ลึ
ก
ๆ
สํ
า
รวมความคิ
บนชายหาดที่อบอุนดวยแสงอาทิตย หรือดอยู
รางกาย ผอนคลายความรูสึก กําหนดจิต
ทุงหญาที่เงียบสงบจากปลายเท
เปนตนาแลวไลระดับมาที่ศีรษะ เมื่ อ
ผู

ป

ว
สึกผอนคลาย ใหจินตนาการว
9. งดเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส วยรูนผสมของคาเฟอี
นาอยู
บนชายหาดที่อบอุนดวยแสงอาทิตย หรือ
เพราะคาเฟอีนสามารถทํ
ใหเกิเปดนความวิ
ตก
ทุงหญาที่เงีา
ยบสงบ
ตน
กังวลมากขึ้น 9. งดเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ว นผสมของคาเฟอี น
เพราะคาเฟอีนสามารถทําใหเกิดความวิตก
10.แจ ง ให แ พทย เ จ ากัของไข
งวลมากขึท
้น ราบ เมื่ อ ผู ป ว ย
10.
แจ
ง
ให
แ
พทย
ของไข ท ราบ เมื่ อ ผู ป ว ย
ตองการใชยาลดความวิตกกัเจงาวล
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การนอนไมหลับ
การนอนไมหลับ เปนภาวะนอนหลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือสะดุงตื่นขึ้นมาแลว
นอนหลับตอไม
ดแลผูทํป วายมะเร็
ใหงแบบประคั
พักผบประคอง
อนไม
เบพีผูดยูแล"งพอ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เชน อาหาร 44รูปแบบ
คูมือไการดู
"สําหรั
การใชชีวิต ความเจ็บปวย การใชยา ความเครียด ความกังวล เปนตน ซึ่งหากปลอยเอาไว
นาน จะกลายเปนอาการเรื้อรัง และสงผลต
ออารมณ
การนอนไม
หลับ ความจํ า การตื่ นตั ว ทํ าให รูสึ ก
อ อ นเพลี ย ตลอดเวลา และไม มี เ รี่ ย วแรง ในรายที่ ร า ยแรงอาจส ง ผลกระทบต อ
การนอนไม
ลับ เปน้งภาวะนอนหลั
บยากมหลั
บๆาได
ตื่นๆ หรือสะดุงตื่นขึ้นมาแลว
ความสัมพันธกับคนรอบข
าง หบางครั
กลายเปนโรคซึ
เศร
นอนหลับตอไมได ทําใหพักผอนไมเพียงพอ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เชน อาหาร รูปแบบ
การใชชีวิต ความเจ็บปวย การใชยา ความเครียด ความกังวล เปนตน ซึ่งหากปลอยเอาไว
นาน จะกลายเปนอาการเรื้อรัง และสงผลตออารมณ ความจํา การตื่นตัว ทําใหรูสึก
อ อ นเพลี ย ตลอดเวลา และไม มี เ รี่ ย วแรง ในรายที่ ร า ยแรงอาจส ง ผลกระทบต อ
ความสัมพันธกับคนรอบขาง บางครั้งกลายเปนโรคซึมเศราได

ทราบไดอยางไรวา...นอนพักผอนไมเพียงพอ
การสังทราบได
เกตอาการว
าผูปาว...นอนพั
ยนอนไม
หลับ โดยดูไดจากผูปวยมีอาการหาวนอนบอยๆ
อยางไรว
กผอนไมเพียงพอ
งว งนอนหรือตาจะหลั
บ
ตลอดเวลา
สายตาพร
า บางคนเซื่องซึม บางคนหงุดหงิดงาย
การสังเกตอาการวาผูปวยนอนไมหลับ โดยดูไดจากผูปวยมีอาการหาวนอนบอยๆ
กระวนกระวาย
ผูดูแลจึองตาจะหลั
ควรดูแบลและให
อผูปวยให
บไดดหงิ
ดีขดึ้นงาย
งว งนอนหรื
ตลอดเวลาการชวยเหลื
สายตาพรา บางคนเซื
่องซึนมอนหลั
บางคนหงุ
ผูดูแลจึงบควรดู
การชวยเหลื
ปวยใหนอนหลั
ไดดีขึ้น
การชวกระวนกระวาย
ยใหผูปวยนอนหลั
ดีข้ึนแลและให
ผูดูแลควรจั
ดกิอจผูกรรมต
างๆ บในเวลากลางวั
นให
การชวยใหผูปวยนอนหลับดีข้ึน ผูดูแลควรจัดกิจกรรมตางๆ ในเวลากลางวันให
มากกวากลางคืน ถาเปนไปไดควรใหผูปวยงีบหลับในชวงเชา เพื่อใหผูปวยตื่นขึ้นมาดวย
มากกวากลางคืน ถาเปนไปไดควรใหผูปวยงีบหลับในชวงเชา เพื่อใหผูปวยตื่นขึ้นมาดวย
ความสดชื่น พร
อมทั้ง่นจัดพรสิอ่งมทั
แวดล
มใหเอหมาะสมกั
บการพั
ดชาสมุ
ไพร นม
ความสดชื
้งจัดสิอ่งแวดล
มใหเหมาะสมกั
บการพักกผ
ผออนนหรืหรื
อจัอดจั
ชาสมุ
นไพรนนม
อุนๆใหรับประทานก
นนอน อนนอน
อุนๆใหรับอประทานก
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5 กลุมอาหารที่ชวยในการนอนหลับ
กินอาหารประเภทข าวกลอง ขนมปงโฮลวี ท มัน เผื อก กลว ย และอิน ทผลั ม
เพราะสารอาหารเหลานี้ จะชวยใหสมองสามารถนําทริปโตเฟนไปใชประโยชนใน
การสรางสารที่ชวยใหนอนหลับได
กินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง จําพวกถั่วชนิดตางๆ ผักใบเขียวเขม และผลไมแหง จะ
ชวยใหหลับงายขึ้น
ไมควรเข านอนเมื่อยังหิวหรืออิ่มเกินไป นอกจากนี้การกินอาหารมันๆ หรือเผ็ด
รอนมากเกินไปก็อาจสงผลตอการนอนหลับเชนเดียวกัน
ชงน้ําผึ้งเล็กนอยผสมในน้ําอุน หรือชาสมุนไพร เพราะสมัยโบราณใชน้ําผึ้งเปนยา
ระงับประสาทออนๆ
งดเครื่องดื่มที่มีสว นผสมของคาเฟอีนกอนนอน เชน ชา กาแฟ และน้ําอัด ลม
รวมถึงขนมหวานทุกชนิด เพราะน้ําตาลจะกระตุนใหรูสึกตื่นตัว
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6 สูตรสมุนไพรชวยใหนอนหลับ
ตม ดอกไมจีนแหง 15 กรัมในน้ํา 1 ถวย เติมน้ําตาลกรวด ดื่มเปนชากอนนอน
ใบขี้เหล็ก นําใบขี้เหล็กประมาณ 30-50 กรัม ตมเอาน้ํา ดื่มกอนนอน เพราะมี
สารแอนไฮโดรบาราคอลชวยใหนอนหลับ
นํา ผลมะตูมออน เหงาขมิ้นออย เถาบอระเพ็ดและพริกไทยในปริมาณเทาๆ
กัน ตมเอาน้ํา ดื่มกอนอาหารเชาและเย็น ครั้งละ 1 ถวยชา
นํา ราก ลําตนและใบของตะไคร ตนขาตาแดงและเหงาขิงสด อยางละ 5 ตน
ลางใหสะอาด สับเปนทอน ตมใหเ ดือด 15 นาที ดื่มครั้งละ 1 ถวยชา วันละ 3
เวลา
ดื่มน้ําสมุนไพรคาโมไมล ดอกเสาวรสหรือชาวาลิเรียนกอนนอน จะชวยใหหลับสบาย
ดื่มชาที่ทําจาก เมล็ดเซเลอรี 1 ถวยกอนนอน โดยใชเมล็ดที่บดแลว 2 ชอนชาแช
ในน้ําเดือด 1 ถวย
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กิจกรรมผอนคลาย
ผูปวยแตละรายมีภาวะของโรคที่แตกตางกัน แตสิ่งที่คลายกันคือความเบื่อหนาย
ตอสภาวะของรางกายที่ไมสมบูรณดั่งใจ เจ็บปวดทรมานจากอาการของโรค ทําใหเปน
ทุกข หงุดหงิด เศราหมอง ฉะนั้นการชวยใหผูปวยไดมีกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึง
วยมะเร็งแบบประคั
บผูดูแล"
เครียด จึงเปคูมือนการดูสแลผูวป นหนึ
่งทีบ่จประคอง
ะช"สํวาหรัยประคั
บประคองอารมณ จิตใจ ความรูสึก47ของผูปวยให
สงบ และเปนการชักจูงใหผูปวยออกจากความเจ็บปวดและความทุกขทรมานได
การเลือกกิจกรรมสําหรับผูปกิวจยขึ
้นอยูอกนคลาย
ับความพรอมและความพึงพอใจของผูป ว ย
กรรมผ
เปนหลักและเหมาะสมกับปจจัยดาน อายุ เพศ ความสนใจ การรับรู ขอจํากัด ทางการ
ผูปวยแตละรายมีภาวะของโรคที่แตกตางกัน แตสิ่งที่คลายกันคือความเบื่อหนาย
รักษา ขอจํากัดทางความเชื
่อ ลัทธิ ศาสนา สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ
ตอสภาวะของรางกายที่ไมสมบูรณดั่งใจ เจ็บปวดทรมานจากอาการของโรค ทําใหเปน
และขอจํากัดทุของครอบครั
ของผูฉะนั
ปว ้นยด
วยวยให
และสิ
่งสํมาีกคัิจญ
คือตอ่อผงไม
ยัดเยียดวิงธีการความ
กข หงุดหงิด เศรว
าหมอง
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ผูปวยได
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จึ
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่
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ต
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ส
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ก
ของผู
เชื่ อ ของเราเป น บรรทั ด ฐาน ควรทํ า เพี ย งแนะนํ า และให ผู ป ว ยเป
น ผูปว ตยให
ั ด สิ น ใจเลื อ ก
สงบ และเปนการชักจูงใหผูปวยออกจากความเจ็บปวดและความทุกขทรมานได
กิจกรรมตางๆ เชการเลื
น อกกิจกรรมสําหรับผูปวยขึ้นอยูกับความพรอมและความพึงพอใจของผูป ว ย
ดนตรี
ํากบัและเหมาะสมกั
ด ควรเปดบดนตรี
่ผูปความสนใจ
วยชอบการรั
ระหว
งอาจรองเพลง
เปนบหลั
ปจจัยดใานแนวที
น อายุ เพศ
บรู าของการฟ
จํากัด ทางการ
รั
ก
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ข
อ
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า
กั
ด
ทางความเชื
อ
่
ลั
ท
ธิ
ศาสนา
สิ
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่
แวดล
อ
ม
วั
ฒ
นธรรม
กฎหมาย
เศรษฐกิ
คลอไปด ว ย หรื อ อาจชวนเพื่ อ นๆ ญาติ ๆ มาร อ งเพลงร ว มกั น ก็ จ ะเปจน การสร า ง
และขอจํากัดของครอบครัวของผูปว ยดวย และสิ่งสําคัญคือตองไมยัดเยียดวิธีการความ
บรรยากาศทีเชื่อ่ อบอุ
น สนุนกบรรทั
สนาน
ของเราเป
ด ฐาน ควรทํ า เพี ย งแนะนํ า และให ผู ป ว ยเป น ผู ตั ด สิ น ใจเลื อ ก
เชน
หากผูกิจปกรรมต
วยไมางๆ
มีเพลงที
่ชอบเปนพิเศษ อาจใชดนตรีบรรเลง ดนตรีคลาสสิก หรือ
ดนตรี
บ
ํ
า
บั
ด
ควรเป
่ผูปวยชอบ
ระหวางการฟงอาจรองเพลง
ดนตรีที่เปนเสียงจากธรรมชาติ เชดนดนตรี
เสียในแนวที
งน้ําไหล
เสียงนก
คลอไปด ว ย หรื อ อาจชวนเพื่ อ นๆ ญาติ ๆ มาร อ งเพลงร ว มกั น ก็ จ ะเป น การสร า ง
การนวดและสั
มนผัสนุ
ส กการสั
บรรยากาศที่อบอุ
สนาน ม ผัส เปน การสื่ อสารความรู สึ กที่ ไ ร คํา พู ด หากเรา
หากผู

ป

ว
ยไม
ม
ี
เ
พลงที
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นพิเศษ การกอด
อาจใชดนตรีบอุรรเลง
ดนตรีลูคบ
ลาสสิ
สัมผัสมือหรือลูบแขนผูปวยอยางอ
อนโยน
ม นวด
สัมกผัสหรืดอว ยความรัก
ดนตรีที่เปนเสียงจากธรรมชาติ เชน เสียงน้ําไหล เสียงนก
และความออนโยน
จะชวยใหผูปวยรูสึกสบายผอนคลาย นอกจากนี้การนวดยังชวยให
การนวดและสัมผัส การสัมผัส เปนการสื่อสารความรูสึกที่ไรคําพูด หากเรา
กลามเนื้อที่ยสัมึดผัเกร็
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กลามเนื้อที่ยึดเกร็งไดคลาย เมื่อกลามเนื้อคลาย ความเจ็บปวดจะบรรเทา เพียงแตตอง
การทํระวัางานอดิ
เรก งานอดิเรกที่ผูปวยชื่นชอบตองเปนกิจกรรมที่ออกแรงไมมาก
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การเดินเลนในบริเวณบาน ก็เปนการดี
การเดินเลนในบริเวณบาน ก็เปนการดี
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กรทํางานศิลปะ การวาดรูป ระบายสี ปนดิน ทําใหผูปวยเพลิดเพลิน ทั้งยังได
ระบายความรูสึกตางๆออกมาดวย ชวยใหผูปวยเขาใจตนเอง ระหวางการทํางานศิลปะ
อาจกระตุนใหผูปวยมีการแลกเปลี่ยนความรูสึก ประสบการณ รับฟงทั้งปญหา ขอคิ ด
ทั้งเรื่องศิลปะและเรื่องอื่นๆดวยใจที่เปดกวาง
การชมภาพยนตร เรื่องราวที่สนุกสนานและนาสนใจในภาพยนตร สามารถชวย
หันเหความสนใจของผูปว ยจากความทรมานทางกาย หรือความทุกขทางใจบางอยางได
ภาพยนตรที่ชมควรสรางความจรรโลงใจหรือมีเนื้อหาสนุกสนาน
การอานและเขียนหนังสือ การอานจะชวยหันเหความสนใจจากความเจ็บปวด
ไปไดบาง ขณะเดียวกันการเขียน ชวยถายทอดและระบายความรูสึกในใจออกมา ชวยให
ผูปวยปลดเปลื้องความทุกขบางอยางได และอาจทําใหมองเห็นสิ่งตางๆชัดเจนขึ้น ผูปวย
หลายคนไดใชเวลาชวงปวยเขียนถึงเรื่องราวชีวิตของตนเอง จนเปนที่รูจัก
การหัวเราะและอารมณขัน หากไมรูวาจะสรางอารมณขันขึ้นไดอยางไร อาจหา
หนังตลกมาชมหรืออานหนังสือที่ตลกๆ นึกถึงหรือคุยเรื่องขําๆ ซึ่งการหัวเราะนาน 5-10
นาที ติดตอกัน รางกายจะไดขยับเปนการบริหารอวัยวะภายใน กลามเนื้อใบหนา จิตใจ
จะโปรงเบาจากสิ่งที่เครียดอยู
การออกกํ า ลั ง กาย ที่ เ หมาะสมกั บ ผู ป ว ยระยะท า ย หากผู ป ว ยสามารถ
เคลื่อนไหวได ควรกระตุนใหผูปวยออกกําลังกายเบาๆ เชน การทําโยคะ การรําชี่กง การ
บริหารรางกายที่ทําใหเกิดการยืดเหยียดขอตางๆของรางกาย ทั้งนี้ตองพิจารณาการออก
กําลังกายที่ไมหักโหมจนเกินไป จนเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปวย
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การสวดมนต สวดออนวอนถึงพระเจา หรือรองเพลงสวด การสวดมนตชวย
ใหใจจดจอกับสิ่งดีงามและยังชวยใหเพลิดเพลินกับทวงทํานองของบทสวด เราอาจเปด
เทปสวดมนต หรืออานพระคัมภีร เพื่อใหผูปวยระลึกตามในใจ หรือหากผูปวยยังสวด
มนตไดและปรารถนาที่จะทําก็ชวนใหสวดมนตรวมกัน สําหรับผูที่ไมคุนเคยกับการสวด
อาจแนะนําใหสวดบทสั้นๆ หรือเปนคําๆ ที่โนมนาวใจใหเขาหาสิ่งที่ดีงาม
การนอมใจใหผูปวยไดระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะชวยใหผูปวยสงบลงได แต
หากผูปวยไมไดผูกพันกับความเชื่อหรือศาสนาใด สามารถนอมใหระลึกถึงความดีงามที่
เคยทํามา หรือสิ่งดีๆที่ภาคภูมิใจ ซึ่งจะชวยใหผูปวยสามารถเขาสูความสงบพรอม อิ่มใจ
ในความดีของตนเอง
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การชวยใหผูปวยยอมรับความตายที่จะมาถึง (แบบองครวม)
ผูปวยที่ไมยอมรับวาตนเองกําลังตาย จะพยายามปฏิเสธที่จะรับรู ผูปวยจึงรูสึก
ทุรนทุราย ดิ้นรนขัดขืน จึงเปนการยากที่ผูปวยจะสามารถเผชิญกับความตายไดอยา ง
สงบ สมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ ผู ดู แ ล จึ ง ควรดู แ ลและให กํ า ลั ง ใจผู ป ว ยด ว ยวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
อดทนและพรอมรับฟงความในใจของผูปว ย ถึงสาเหตุที่ผูปว ยไมพรอม
เผชิญหรือยอมรับความตายนั้น อาจเปนเพราะมีบางสิ่งบางอยางที่ยังคั่ง
คางหรือมีเรื่องกังวลใจบางเรื่อง
สรางความมั่น ใจวามีคนที่พรอมจะเขาใจ ใหผูปว ยรูสึกปลอดภัย ที่จะเผย
ความในใจออกมา การซัก ถามอยา งเหมาะสมอาจชว ยใหเขาระลึกไดวา
ความตายเปนสิ่งที่ทุกคนไมสามารถหลีกเลี่ยงได
การชวยใหคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน หรือคนที่เขารัก อาจชวยให
ผูปวยทําใจยอมรับความตายไดมากขึ้น
การชวยใหผูปวยจิตจดจอกับสิ่งดีงาม ดวยการนึกถึงสิ่งดีงามชวยใหจิตใจ
เปนกุศล ผูปวยเกิดความสงบ สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได สามารถ
นอมนําใหผูปวยนึกถึงสิ่งดีงามไดหลายวิธี เชน
1. นําเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูปวยเคารพนับถือตั้งไวในหอง
หรือโตะขางเตียง เพื่อเปนเครื่องระลึกถึง
2. ชักชวนผูปวยทําวัตรสวดมนตรวมกัน การเป ดเทปธรรมะหรือพระ
สวดมนตเปนการนอมจิตของผูปวยใหบังเกิดความสงบ
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การดูแลดานจิตใจอารมณ และสังคม ดวยการแสดงออกถึงความรักและ
ความเห็นอกเห็นใจที่สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลมีตอผูปว ย เพราะ
ผู ป ว ยระยะสุ ด ท า ยไม เ พี ย งถู ก ความเจ็ บ ปวดทางกายรุ ม เร า แต ยั ง ถู ก
รบกวนดว ยความกลัวตาย กลัว ถูกทอดทิ้ง กลัว ตายอยางโดดเดี่ย ว จึง
สรางความทุกขใหแกผูปวยมาก ดังนั้นสิ่งที่ผูปวยใกลตายตองการคือใคร
สักคนที่เขาใจและพึ่งพาไดอยูขางๆ เพียงแคการสัมผัสดวยความออนโยน
ชวยใหผูปวยรับรูถึงความรัก ทําใหผูปวยมีกําลังใจเผชิญกับความทุกขได

บางครั้งผูปวยอาจแสดงความหงุดหงิด กราดเกรี้ยว ออกมาไดงาย ผูดูแลและ
สมาชิกในครอบครัวควรเขาใจ และใหการชวยเหลือผูปวยดวยความอดทนอดกลั้น เห็น
อกเห็นใจ ออนโยน และใหอภัย ทั้งนี้แมในบางเวลาที่ไมรูวาจะพูดอะไร หรือใหกํา ลังใจ
อยางไร การสัมผัสมือ จับแขน ขา บีบนวดเบาๆ นั่งอยูขางๆเตียงก็เปนการสื่อความรัก
และความหวงใยที่ดีใหผูปวยมีความรูสึกไมถูกทอดทิ้ง
การขออโหสิ ก รรม หรือการใหอภั ย ผูดู แลควรเปด ใจและไวกับเรื่อ ง
ดั ง กล า ว บางครั้ ง ผู ป ว ยไม พู ด ตรงๆ เราจึ ง ควรมี ค วามละเอี ย ดอ อ น
สอบถามดวยความใสใจ และหากผูปวยตองการพบใคร พยายามตามหาให
ไดพบกับผูปวย หรือหากผูปวยรูสึกฝงใจโกรธแคนใครอยู แนะนําใหผูปวย
ใหอภัย
ในกรณีที่มีความรูสึกผิดคางคาใจ ผูดูแลควรชวยใหผูปวยเปดใจและ
ไดกลาวขอโทษ หรือขออโหสิกรรมกับใครบางคนควรไดรับการปลดเปลื้อง
อยางเรงดวน ถาผูปวยไมไดรับการชวยเหลือ อาจทําใหผูปวยทุรนทุราย
พยายามปฏิเสธผลักไสความตาย และตายอยางไมสงบ ในทางพุทธศาสนา
เชื่ อ ว า จะส ง ผลให ผู ต ายไปสู ทุ ค ติ แทนที่ จ ะเป น สุ ค ติ หากรู สึ ก ว า เกิ น
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”

51

คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"

โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

52

ความสามารถของตนเองสามารถขอความชว ยเหลื อจากคนที่ผูปวยรูสึก
เคารพนับถือ หรือไววางใจมาชวยพูดคุยกับผูปวยแทนได
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอความสงบใจ เพราะความสงบใจและความปลอย
วางสิ่งคางคาติดยึดในใจผูปวย จะตองมีบรรยากาศรอบตัวเอื้ออํานวย งด
เวนการพูดคุยที่รบกวนผูปวย งดการถกเถียงในหมูญาติพี่นอง หรือรอง
หมรองไห ซึ่งจะเพิ่มความวิตกกังวลและความขุนเคืองใจแกผูปวย ในการ
สรางบรรยากาศที่เหมาะสมสามารถทําไดหลายวิธี อาทิเชน
1. ชักชวนผูปวยทําสมาธิภาวนา ทําการเจริญสติ ดวยการกําหนดลม
หายใจ หายใจเขาใหนึกในใจวา “พุทธ” หายใจออกนึกในใจวา “โธ”
2. การทําวัตรสวดมนตรว มกัน จัดหองใหสงบมีพระพุทธรูปหรือสิ่ง
เคารพสักการะติดไวในหอง หรือหัวเตียง
3. เปดเทปธรรมะ เพลงบรรเลงเบาๆ หรือเพลงที่ผูปวยชอบ

การชวยใหจิตจดจอกับสิ่งดีงาม เชน การชักชวนใหทําบุญถวายสังฆทาน
หรือ-ชวนใหผูปวยระลึกถึงความดีที่ไดทําในอดี ต เชน การเลี้ยงดูลูกๆให
เปนคนดี การดูแลพอแมดวยความกตัญู
การชว ยเหลือดานจิตวิญญาณ คือ การแสวงหาความหมายของตัวตน
ภายในของบุคคล เปนเรื่องของพลังใจ ความหวัง ความผูก พันระหวาง
บุคคลกับบางสิ่งบางอยาง ที่ทําใหเกิดภาวะของความสงบสุข และความ
พรอมที่จะเผชิญกับวาระสุดทายของชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี การปฏิบัติตาม
ความเชื่อ/ศาสนา ดังนั้นผูดูแลและสมาชิกในครอบครัวจึงเปนผูชวยสําคัญ
ในการจัด สิ่ งแวดลอมใหสงบและเปนสว นตัว เพื่อใหผูปว ยและญาติไ ด
ปฏิบัติกิจ กรรมตามความเชื่อรว มกัน เพื่อเปนการแสดงถึงความเคารพ
และใหเกียรติแกผูปวย
52

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”

53

คูมือการดูแลผูป วยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรับผูดูแล"

โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

คํากลาวขอขมาบิดา-มารดา(ขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู)
นโมตัสสะ ภะคะวะโต อะหะโต สัมมา สัมพุทธะสะ (ตั้งนโม 3 จบ)
สัมเพปะมาเทนะ ทวารัตเย รักกะตัง สัพพัง อับปะราธัง ขะมะถะเมพันเต
มัยหัง มาตาปตุนัง วะปะเทวันเทมิ สาทะรัง
ลูก ขอกราบไหวบูชา(บิด า-มารดา) ผู มีพระคุณ หากลูก ทั้งหลายไดพลาดพลั้ ง
ลวงเกินทั้งตอหนาหรือลับหลังก็ดี ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาก็ดี
กาเยนะ วาจายะวะเจ ตะสาวา มาตาปตุคุณัง กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง
มาตาปตุ กุกัมมะ อัตจะยันตัง การันตะเร สังวะริตุง มาตาปตะเร
หากลูกกระทําลวงเกินดวยกายก็ดี วาจาก็ดี ดวยใจก็ดี บัดนี้ ลูกไดนําดอกไม ธูป
เทียนเพื่อบูชากราบขอขมากรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ไดกลาวลวงเกินหรือกระทําไปแลวนัน
้
อดีตจนถึงปจจุบัน ขอบิดา มารดา ผูมีพระคุณโปรดเมตตา งดโทษที่ไดกระทําลวงเกิน
อัน นั้ น ขอบิ ด า มารดา ได เป น ร ม โพธิ์ ร ม ไทร และเปน เนื้ อ นาบุ ญ ของลูก ทั้ ง หลาย
ตลอดไปเทอญ
กราบ 3 ครั้ง ประเคนดอกไม
หมายเหตุ :
3) ธูป 3 ดอก

พานดอกไม ป ระกอบด ว ย 1) ดอกไม 5 คู

2) เที ย น 5 คู
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ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต
“การเรียนรูชีวิตใกลตาย ทําใหมีปญญาที่สมบูรณขึ้น เราจะศึกษาความเจ็บ ความ
ตาย ความทุกขใหมันชัดเจน ไมสบายทุกทีก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกัน
การตายเป น หน าที่ ข องสั งขารอย างไมมี ท างเปลี่ ย นแปลงแก ไ ข นอกจากการ
ตอนรับใหถูกวิธี”
พุทธทาสภิกขุ
จากหนังสือปจฉิมอาพาธ ทานพุทธทาสมหาเถระ

ประโยชน ใ นการทํ า หนั ง สื อ แสดงเจตนาในด า นผู ป ว ย ญาติ และคน
ใกลชิด
1. ทําใหผูทําหนังสือ (ผูปวย) สามารถแจงความประสงคของตนใหแพทย ญาติ
คนใกลชิดทราบและชวยลดขอขัดแยง ระหวางแพทยและในหมูญาติในการวางแผนการ
รักษาผูปวย เมื่อผูปวยไมสามารถแสดงเจตนาไดดวยตนเอง
2.ทําใหผูปวยระยะสุดทายไมตองทุกขทรมานจากการใชเครื่องกูชีพตางๆ เชน การ
เจาะคอ การใส ทอชว ยหายใจ การปมหัว ใจ หรือ ใชอุปกรณตางๆ ที่ชว ยยืด การตาย
ออกไป ซึ่งไมเกิดประโยชนหรือไมทําใหคุณภาพชีวิตผูปวยดีขึ้น
3.ทําใหผูปวย ญาติ คนในครอบครัว ไมตองเสียคาใชจายที่ สูงมากในการรักษาที่
ไม จํ า เป น จนทํ า ให ผู ป ว ยหรื อ ญาติ ผู ป ว ยบางรายถึ ง ขั้ น หมดเนื้ อ หมดตั ว ต อ งขาย
ทรัพยสินเงินทองมาเปนคารักษา
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4.ทํ า ให ผู ป ว ยมี โ อกาสสื่ อ สาร ร่ํ า ลาคนในครอบครั ว ญาติ มิ ต รได ใ นขณะมี
สติสัมปชัญญะ ไดรับการเยี่ยวยาชวยเหลือทางจิตใจแกผูใกลตาย

การขอทําหนังสือแสดงเจตนา(Living will)
ถาผูปวยสนใจที่จะทําหนังสือแสดงเจตนา ควรแจงใหทางโรงพยาบาลและแพทย
เจาของไขทราบ เพื่อขอทราบภาวะความเจ็บปวยและคําแนะนําในการทําหนังสือแสดง
เจตนา
เมื่อมีการทําหนังสือเจตนาไวแลว ผูทําหนังสือแสดงเจตนา(ผูปวย) ควรเก็บรักษา
หนังสือไวเอง รวมถึงมอบสําเนาหนังสือดังกลาวที่รับรองความถูกตองแลวใหแกแพทย
เจาของไข คนในครอบคัว หรือญาติใกลชิด พยาน และบุคคลใกลชิดที่ไวใจ
เมื่อผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสาธารณสุข ผูที่
เก็บรักษาหนังสือหรือสําเนาหนังสือไว ควรมอบเอกสารดัง กลาวใหแกแพทย พยาบาล
หรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของในทันที

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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แสดงเจตนา (Living
will)
- ตัตัววอย่
อยางหนังงสืสืออแสดงเจตนา
(Living will)
หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข

วันที่..........................................
ขาพเจา (ชื่อ - นามสกุล).................................................................................... อายุ.........................ป
บัตรประชาชนเลขที.่ ........................................................ที่อยูที่ติดตอได............................................................
เบอรโทรศัพท................................................................. เบอรที่ทํางาน............................................................
ขณะทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ และมีความประสงคที่จะแสดงเจตนาทีจ่ ะขอ
ตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมกี ารใชเครื่องมือใดๆกับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไปโดยไม
จําเปนและเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรบั การดูแลรักษาตามอาการ
o เมื่อขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายของชีวิต หรือ
o เมื่อขาพเจาไดรบั ความทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได ขาพเจาขอ
ปฏิเสธการรักษาดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหเซ็นชื่อกํากับหนาขอที่ทานเลือก)
o 1. การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ
o 2. การใชเครื่องชวยหายใจ
o 3. การใหสารอาหารและน้ําทางสายยาง
o 4. การเขารักษาในหองไอ.ซี.ยู (I.C.U.)
o 5. การกระตุนระบบไหลเวียน
o 6. กระบวนการฟนชีพเมือ่ หัวใจหยุด
ในกรณีที่ผปู ระกอบวิชชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการดังกลาว โดยมิไดทราบถึงเนื้อความใน
หนังสือแสดงเจตนาฉบับนีห้ รือไมทราบความประสงคที่แทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองใหผูนั้น
กรุณาหยุดบริการ ตอไปนี้ดวยไดแก
o การใชเครื่องชวยหายใจ
o การใหสารอาหารและน้ําทางสายยางง
o .......................................................................................................................................................
ขาพเจาขอบมอบให (ชือ่ - นามสกุล)............................................................................................
ในฐานะบุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นได
ตามปกติ เพื่อทําหนาทีอ่ ธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจาหรือปรึกษาหารือกับแพทยในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป
ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยานและทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิด และ
พยานเก็บรักษาไวเพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาล
ผูแสดงเจตนา..........................................ลงชื่อ
บุคคลใกลชิด...........................................ลงชื่อ
พยาน.......................................................ลงชื่อ
พยาน.......................................................ลงชื่อ
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10 กันยายน 2550
เรียน
คุณหมอ และญาติพี่นองที่เคารพ
ขาพเจา นางอมรา สงวนสุข พรอมที่จะตายอยางธรรมชาติ กรุณาอยาใสเครื่อง
เทคโนโลยีทั้งหลาย ขาพเจาอยากจะไปอยางคนธรรมดา ไมตองเปนภาระลูกหลานคะ
ดวยความขอบพระคุณลวงหนา
อมรา สงวนสุข
ขณะที่เขียนขาพเจามีสติสมบูรณทุกประการคะ อมรา
อุษณีย ฟองศรี
พยาน

10 กันยายน 2550
นิด เบิ้ม ลูกรัก
แมเขียนคําขอรองไวเพื่อลูกทั้งสองจะไดรูวา เวลาแมเจ็บปวยสิน
้ สติไปก็ปลอยให
ตายไปตามธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี ไมตองใสเครื่องชวยทุกอยาง แมพรอมแลวที่จะตาย
รักลูก และหลาน ๆ
ชวยนําแมไปวัดตรีทศเทพ ตามที่พอเคยอยูนะ
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อาการของผูปวยในชวงทายของชีวิต
ในชวง 1-3 เดือน มักมีอาการทรงๆทรุดๆ สลับกันไป และเมื่ออวัยวะในร
างกาย
58
คอยๆเสื่อม ผูปวยมักมีอาการทรุดลงเรื่อยๆ
ในชวง 2-3 สัปดาห สภาพรางกายเริ่มเปลี่ยนแปลง เชน การสูบฉีดโลหิตนอยลง
อาการของผู
วิต ่มผิดปกติ ไมเร็วขึ้น ก็
ทําใหมือเทาเย็น ผิวหนั
งเปลี่ยนสี คือปวมียในช
สีคล้ําขึว้นงทเปายของชี
นจ้ํา หายใจเริ
ชาลง หรือหายใจขาดเปนหวงๆ มีเสมหะออกมาก กลามเนื้อหยอนยานควบคุมไมได การ
ในชวง 1-3 เดือนอมัเรืกมี่อองที
าการทรงๆทรุ
กันไป และเมือ่อยลงหรื
อวัยวะในร
รับรูแยลง บางรายอาจเพ
่อยูใตสํานึดกๆ สลั
รับบประทานน
อรัางกาย
บประทานไมได
คอยๆเสื่อม ผูปวยมักมีอาการทรุดลงเรื่อยๆ
แมใหอาหารทางสายยาง
อาหารจะไมยอยและเหลือคางในกระเพาะมาก
ในชวง 2-3 สัปดาห สภาพรางกายเริ่มเปลี่ยนแปลง เชน การสูบฉีดโลหิตนอยลง
ในช
วิต่ยนสีจะมี
งๆนจ้เชํา นหายใจเริ
รับประทานและดื
ทําใหวมงวั
ือเทนาท
เย็านยๆของชี
ผิวหนังเปลี
คืออมีาการต
สีคล้ําขึ้นาเป
่มผิดปกติ ไมเร็วขึ่ม้นนก็อยลง จึงไม
ช
า
ลง
หรื
อ
หายใจขาดเป
น
ห
ว
งๆ
มี
เ
สมหะออกมาก
กล
า
มเนื
อ
้
หย
อ
นยานควบคุ
มไมอไดาหาร
การ เพราะจะ
ควรคะยั้นคะยอใหรับประทานอาหาร หรือใหน้ําเกลือและสอดสายให
บรูแยลง บางรายอาจเพอเรื่องที่อยูใตสํานึก รับประทานนอยลงหรือรับประทานไมได
ทําใหทรัรมานมากขึ
้น ผูปวยมักจะมีอาการออนเพลีย งวง ซึม ดังนั้นควรใหพักผอนให
แมใหอาหารทางสายยาง อาหารจะไมยอยและเหลือคางในกระเพาะมาก
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ผูปวยบางรายที่อาการทรุดมาตลอด เชน หลับตาตลอดเวลา ไมมีการตอบสนอง
แลว กลับมีอาการดีขึ้น เชน รับประทานขาวได พูดจาได รางกายดีขึ้นอยางอัศจรรย
ในชวง 1-2 วัน ซึ่งคนโบราณบอกวา เปนพลังชีวิตเฮือกสุดทาย ครอบครัวอาจใชโอกาสนี้
ในการล่ําลากัน หรือสวดมนตใหสติกันและกัน

อาการของผูปวยกอนตายนี้ เปนสัญญาณใหญาติปรับการดูแลชวยเหลือใหผูปวย
สุขสบาย เพื่อใหผูปวยไดจากไปอยางสงบตามธรรมชาติ ไมพยายามเหนี่ย วรั้ง ยื้อชีวิต
ดวยการรักษาตางๆ ที่จะไปกระตุนใหเกิดความเจ็บปวด ทรมาน จนผูปวยไมอาจตั้งสติให
อยูในความสงบนิ่งได
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การดูแลผูปวยตามหลักศาสนา
ศาสนาเปน แหลง ยึ ด เหนี่ ย วจิต ใจ ซึ่ ง แต ละศาสนามี แนวทางหรือ คํา สั่ง สอนที่
แตกตางกัน ถึงกระนั้นศาสนาสวนใหญเชื่อวา การตายดีหรือการตายอยางสงบและมีสติ
เปนเรื่องสําคัญ โดยญาติสามารถสงเสริมสภาพจิตใจและสภาพแวดลอมใหเขาถึงภาวะ
นั้นไดดวยการใชแนวทางของศาสนา

ศาสนาพุทธ
คําสอนศาสนาพุทธในการเตรียมความพรอมกับจุดหมายปลายทาง
คนที่จะดูแลเราไดไมมีใครนอกจากตัวเอง เพราะฉะนั้นบุญจึงทําแทนกันไมได บุญ
บาปเปนของที่ติดตามตัวเราและจะเดินทางไปกับเรา ไมวาคนนั้นจะยาก ดี มีหรือจน ทุก
คนลวนเดินทางไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ “ไปสูความตาย” เมื่อความตายเปนจุดหมาย
ปลายทางของเราทุกคน เราจึงไมควรกลัวความตาย แตควรคิดวา การจะไปถึงตรงนั้น
เราควรปฏิบัติตัวอยางไร เพื่อเตรียมความพรอมสูความตาย จริงๆพุทธศาสนาสอนใหเรา
เตรียมความพรอมเกี่ยวกับเรื่องความตาย คือ งานศพ งานสวดพระอภิธ รรม ที่จัดให
ผูตาย เพื่อใหผูเปนไดเรียนรูวาเราหนีไมพน ดังนั้นจึ งไมควรประมาท เมื่อถึงเวลาตอง
เตรียมตัวไวตองมีความรูจากตรงนั้น เพื่อที่เมื่อเราเดินทางไปถึง ณ จุดนั้น เราจะไดไม
กลัวความตาย

การดูแลตามหลักศาสนาพุทธ
ในทางพุทธศาสนามีความเชื่อวา คนเราตายแลวเกิดเปนภพชาติกัน หรือที่เรียกวา
“สังสารวัฏ” เปนการเวียนวายตายเกิด จึงเชื่อกันว าการไดเกิดเปนมนุษยนั้นไมใชเรื่อง
งาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความตาย ชาวพุทธเชื่ออยางยิ่งเลยวาตายแลวจะตอง
เดินไปสู บุญ บาป ดังนั้นคนเราเกิดมาเพื่อทําบุญ บุญนั้นเปนเสบียงบุญและเปนสะพาน
ที่นําเราเดินทางไปสูภพชาติอื่น ชีวิตมนุษยทุกคนเกิดมาดวยบุ ญ อยูก็อยูดวยบุญและ
จากไปก็จ ากไปดว ยบุญ จากไปก็เอาอะไรไปดว ยไมไดนอกจากบุญ หากเราทําบุญไว
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โดยหลักสําคัญของพุท ธศาสนา คือ การทําความดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจให
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ตลอดใจก็จะสบายจนกระทั่งถึงวันเดินทาง ก็จากไปอยางไรกังวล เมื่อไมกังวลก็จะทําให
้นเดินทางไปสูภรวมทั
พภูมิที่ด้ งี การช ว ยให ผู ป ว ยได ทํ า ความเข า ใจถึ ง กฎของ
ความสุ ข สบายกายใจนัสบายใจ
กสําเป
คัญนของพุ
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ธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน
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เหมาะสมกับสภาพรางกายและเปนไปในทิศทางที่เปนกุศล
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ตอกันระหวางผูปวย ญาติ และผูดูแล เพราะความสัมพันธที่ดีจากญาติจะ
การดูแลในมิติทางศีล คือ มีความสัมพันธที่ดี เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ เขาใจ
เปนกําลังใจที่ดีขตองผู
ปวย
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นกําลังใจที่ดีของผูปวย
การดูแลในมิติดาเปนจิ
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การดูแลในมิติดานจิตใจ โดยสงเสริมใหผูปวยมีจิตใจเขมแข็ง มีคุณธรรม มี
สุขภาพจิตที่ดี ไมสุเขครี
ยด มีความสงบ โดยการทําสมาธิ ระลึกถึงพระพุทธ
ภาพจิตที่ดี ไมเครียด มีความสงบ โดยการทําสมาธิ ระลึกถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ
และคุ
ณงามความดี
ที่ไดกที่ไระทํ
ามา
พระธรรม
พระสงฆ
และคุณงามความดี
ดกระทํ
ามา
การดูแลในมิติทางปญญา เชน การรับฟงรายละเอียดการดูแลรักษาจาก
การดูแลในมิติทางป
ญญา เชน การรับฟงรายละเอียดการดูแลรักษาจาก
แพทย แลวใครครวญอยางมีสติ เขาใจชีวิตและอาการของโรคตามความ
แพทย แลวใครคเปรวญอย
ติ แลตนเองให
เขาใจชีวดิตี และอาการของโรคตามความ
นจริง มีกําลัางงมี
ใจทีส
่จะดู
เปนจริง มีกําลังใจที่จะดูแลตนเองใหดี
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ศาสนาคริสต

คําสอนศาสนาคริสตในการเตรียมความพรอมกับจุดหมาย
ศาสนาคริสต เชื่อวาพระเจาเปนของทั้งผูเปนและผูตาย ทุก คํา สอนในศาสนา
คริสต จึงเปนเรื่องการเปนอยู การสงเสริมการมีชีวิต สงเสริมการยอมรับ กระตุนในการ
ดําเนินชีวิตอยูบนฐานของความรัก การรับใชและการปฏิบัติเพื่อใหทุก คนไดสัมผัสกับ
จุดหมายของชีวิต
พระเจ าประทานชี วิตและกําหนดความตายไวแ ลว เพื่อให มนุษย ไดก ลั บไปหา
พระองคและไปอยูในที่ที่ดีกวา ดังนั้นความตายจึงไมใชการสิ้นสุดเพราะการตายเปนการ
แยกจิตวิญญาณออกจากรางกายเพื่อกลับไปอยูกับพระเจาตลอดกาล

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถคี ริสต

การดูแลผูปวยตามวิถีคริสต จึงควรเสริมการแจงใหผูปวยทราบวาเขาอยูในระยะ
ใด ใหข อมู ลหรื อตอบคํ าถามอยางซื่อ สัตย รัก ษาอาการโดยใหผู ปว ยมีส ว นรว มและ
ตระหนักเสมอวาผูปว ยมีจิตวิญญาณ โดยใชหลักพื้นฐานงายๆ แตสงบสุข เชน ทํา ให
ผูปวยรูสึกวามีเพื่อน มีคนอยูเคียงขาง ไมไดเปนผูนารังเกียจ พูดคุยถามไถอาการ ผอน
คลายอิริยาบถและดูแลอาการตางๆใหผูปวยรูสึกสุขสบาย โดยในดานการรักษาอาการ
ของโรค อาจเนนที่บทบาทของแพทยที่สําคัญ สวนการดูแลทางดานจิตวิญญาณ ควร
สงเสริมใหคิดถึงสิ่งดีงามตามความเชื่อศาสนาคริสต และระลึกถึงพระเจา
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วิธีการระลึกถึงพระเจา
สามารถใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปนสัญลักษณของพระเจา ไดแก
พิธีศีลมหาสนิท
การปลดปลอยและการรักษาอดีตที่เจ็บปวด
การสรรเสริญและการนมัสการ
คําสอนพระเจา
การเจิม
การวางมือ คือ เชื่อมผูที่ทนทุกขกับฤทธิ์เดชแหงการรักษาของพระคริสต
การใหอภัย
แมผูปวยจะไมรูสึกตัว แตผูดูแลควรใชถอยคําที่ดีหรือพูดคุยกับผูมาเยี่ยมในเรื่องที่
ทําใหผูปวยสบายใจ ไมกังวล หรือสวดอธิษฐาน หรือรองเพลงใหฟง หรืออานคําพระ
คําพูดที่หนุนใจ คําพูดที่นําไปสูการใหอภัย เพราะคําพูดที่นําการรักษาสูจิตวิญญาณเปน
สิ่งสําคัญมากดวยเชนกัน
นอกจากนี้ บาทหลวงมีบทบาทมากในการนําทางใหชาวคริสตเขาสูความสงบกอน
การเดินทางไปพบพระเจา ดังนั้น ผูปว ยที่เปนชาวคริสต นิก ายคาทอลิก ที่มีความเชื่อ
เชนนี้ ญาติจึงควรเชิญบาทหลวงมาเยี่ยมผูปวย เพื่อ
พูดคุยถามไถอาการและสวดมนตให ซึ่งจะทําใหผูปวยมีกําลังใจดีขึ้น
อยางมาก แตการจะมีโอกาสเชนนั้นได ผูปวยและญาติตองไปโบสถเปน
ประจํา รูจักและเขาสังคมคาทอลิกพอสมควร
ชว ยอภัย บาปในนามของพระเจาแกผูปว ย ซึ่งมัก นึกถึงความผิด บาป
ของตนเองในชีวิตที่ผานมา รวมทั้งโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ขอพรของพระเจา
ลงมาใหกําลังกายและกําลังวิญญาณแกผูปวย เพื่อชวยใหผูปวยคลาย
จากความทุกขทรมาน
หากอาการของโรคถึงระยะสุดทาย บาทหลวงจะเจิมศีลสุดทายเพื่อสง
วิญญาณของผูปวยออกจากรางไปดวยดี
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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ศาสนาอิสลาม

กวา 1400 ปที่ผานมา ศาสนาอิสลามไดถือกําเนิดขึ้น โดยพระผูเปนเจานามวา
“อัลลอฮ” พระองคทรงมอบหมายใหศาสนทูต นําคําสอนของพระองคมาบอกกลาวกับ
ศาสดา “นบีมูฮามัด” โดยคําสอนของพระองคเรียกวา “คัมภีรอัลกุรอาน” เปนคัมภีรที่
เปรียบเสมือนแนวทางในการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิม โดยคัมภีรอัลกุรอานไดร วบรวม
คําสอนทั้งในเรื่องทางโลกและเรื่องทางธรรม อันมาจากวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพระผูเปนเจา
ดังนั้น จึงไมมีใครสามารถเปลี่ยนแปลงขอความในคัมภีรไดไมวากรณีใดๆ

คําสอนศาสนาอิสลามในการเตรียมความพรอมกับจุดหมาย
สําหรับเรื่องความตายเปนเรื่องที่เกิด ขึ้นไดกับมนุษยทุก คน มนุษยไมสามารถ
ปฏิเสธหรือหลีกหนีจากความตายได ในศาสนาอิสลามนั้นไดกลาวถึงเรื่องของการเวียน
วายตายเกิด เปนวงจรชีวิตของมนุษยมี 4 ขั้นตอนดังนี้
การตายครั้งแรก คือ การที่เรายังคงเปนวิญญาณที่ลองลอยและยังไม
เกิดเปนมนุษย
การเกิดครั้งแรก คือ การที่เราถูกลิขิตโดยพระผูเปนเจาใหเราเกิดเปน
มนุษย
การตายอีกครั้ง คือ การที่เราหมดลมหายใจจากโลกนี้
การเกิดอีก ครั้งหนึ่ง คือ การที่เราฟนคืนชีพเพื่อเดินทางไปหาพระผู
เปนเจา
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เมื่อครบทั้ง 4 ขั้นตอน ชีวิตมนุษยก็ถือเปนการสิ้นสุดชีวิต ในศาสนาอิสลามนั้นไม
มีการเวียนวายตายเกิด หรือไมมีภพชาติ โดยความตายถูกใหความหมายวา “ความจริง”
มนุษยที่กลัวความตายนั้นจึงเปนมนุษยที่กลัวความจริง เพราะไมวาอยางไรคนเราทุกคน
จะตองพบเจอกับความตายที่รอเราอยู

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถีอิสลาม

ชาวมุสลิม เชื่อวา ความเจ็บปว ย คือ การทดสอบของพระเจา ดังนั้น ศาสนา
อิสลามจึงมีบทบัญญัติที่วาไวซึ่งแนวทางการดูแลและการจัดการการตายไวอยางชัดเจน
ดังนั้นชาวมุสลิมจึงทราบในขอปฏิบัตินั้นเปนอยางดีอยูแลว
สิ่งที่ญาติควรคํานึงถึงในการดูแลผูปวยชาวมุสลิม ไดแก
ความตองการทางดานรางกาย คือ การทําใหผูปวยมีความสบายกาย
บรรเทาความปวด ไดรับการดูแลขั้นพื้นฐาน เชน การไดรับอาหาร น้ํา
และยา ความสะอาดของรางกาย ที่อยูอาศัย
ความตองการการสนับสนุนทางดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ โดยไม
ทําใหผูปวยรูสึกวาถูกทอดทิ้ง โดดเดี่ยว และควรชวยใหผูปวยไดทําตาม
ความเชื่อของผูปวย

หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของชาวมุสลิม
แมจะเปนผูปวยระยะสุดทาย แตชาวมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติตามหลัก 5 ประการ
ในการดําเนินชีวิต ซึ่งผูดูแลตองเขาใจและชวยเหลือใหผูปวยไดปฏิบัติศาสนกิจ โดยการ
ปฏิบัติศาสนกิจของผูปวยตองอยูบนความสะดวกสบายและมีการผอนผันอนุโลมใหทํา
ตามความสามารถ ดังนี้
1. การปฏิ ญาณตน คื อ การกลา วปฏิ ญาณตนวา “ไมมี พ ระเจ า อื่น ใด
นอกจากอัลลอฮ และนบีมุฮัมมัดเปนศาสนทูตของพระองค”
2. การละหมาด โดยมุสลิมทุกคนที่มีสติสัมปชัญญะและบรรลุศาสนภาวะ
ตองทําละหมาดเปนกิจวัตรประจําวัน วันละ 5 เวลา ในชวงเวลาตางๆ
ที่ศาสนากําหนด ซึ่งในกรณีที่เจ็บปวยสามารถทําไดดังนี้
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถจะยื น ละหมาดได อนุ ญ าตให ผู ป ว ยนั่ ง
ละหมาด
หากไมสามารถนั่งได ใหนอนตะแคงขวาและหันหนาไปทางทิศ
กิบละฮ (ทิศทางที่มุสลิมหันไปเมื่อเวลาละหมาด คือ มักกะฮ)
ถาไมสามารถนอนตะแคงใหนอนหงาย โดยเหยียดเทาทั้งสองไป
ทางกิบละฮ ถาทําไมไดก็ทําเทาที่สามารถทําได
ผูปวยที่ไมสามารถขยับเขยื้อนศีรษะหรือรางกายได ใหกระพริบ
ตาแทน
ผูปวยที่ไมสามารถแมกระพริบตา ก็ใหตั้งเจตนาละหมาดในใจ
3. การบริจ าคทานตามกําหนด เพื่อลดความหวงแหนในทรัพยสินของผู
บริจาคและเติมความตองการของคนจน
4. การถือศีลอด คือ การบังคับตนเองใหงดรับประทาน งดดื่ม งดความ
ตองการทางเพศ พยายามทําจิตใหบริสุทธิ์ ในชวงเวลาตั้งแตรุงเชา จน
ตะวันลับขอบฟา ในทุกๆวัน มีกําหนด 1 เดือนของเดือนรอมฎอน ถา
ผู ป ว ยไม ส ามารถถื อ ศี ล อดในช ว งเวลานั้ น ได ก็ ใ ห ถื อ ศี ล อดชดเชย
ภายหลัง แตถาปะสบความยากลําบากก็ใหชดเชยดวยการจายอาหาร
แกคนยากจนแทน
5. การประกอบพิธีฮัจญ 1 ครั้งในชีวิต

การเยี่ยมผูปวย
หนาที่ประการหนึ่งของชาวมุสลิมที่พงึ ปฏิบัตติ อกัน คือ การเยี่ยมผูปวย โดยสิ่งที่
ผูเยี่ยมควรกระทําคือ การเตือนผูปวยใหตระหนักถึงการขอลุแกโทษตออัลลอฮ เตือน
ผูปวยใหสํานึกผิดและมีคําสั่งเสียแกลูกหลาน ผูที่เกี่ยวของ ใหเขาใชเวลาดวยการระลึก
ถึงอัลลอฮอยางเต็มที่

มารยาทในการเขาเยี่ยมผูปวย
ไมควรยืนตรงประตูขณะขออนุญาตเขาหองผูป
 วย ควรเคาะประตูเบาๆ
ไมควรแนะนําตัวเองแบบกํากวม เชน พูดวา “ฉันเอง” เปนตน
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ไมควรเยี่ยมผูปวยในเวลาที่ไมเหมาะสม เชน เวลารับประทานอาหาร เวลาชวงทํา
ความสะอาดรางกายหรือเวลาพักผอน
ใหผูมาเยี่ยมนั่งใกลบริเวณศีรษะ
ถามอาการผูปวยพอสมควร แสดงความเห็นอกเห็นใจผูปวย ควรพูดใหความหวัง
แกผูปว ย เพื่อสรางกําลังใจให แกผูปว ย ควรปลอบโยนใหผูป ว ยมีความอดทน
เพราะการอดทนนํามาซึ่งอานิสงคยิ่งใหญ
ควรขออาอฺ(ขอพร)ใหผูปวย
ไมควรเยี่ยมผูปวยนานเกินไป
หากมีเพศตรงขาม ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยูในหองดวย ผูเยี่ยมควรมองต่ํา

สิ่งที่ญาติตองเตือนใหผูปวยทําเสมอ ไดแก
ใหผูปวยมีความพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ
ใหผูปวยมีความอดทนตอการกําหนดของอัลลอฮ
ใหผูปวยมีความคิดแตสิ่งดีๆ เกี่ยวกับอัลลอฮ
ไมควรขอใหผูปวยดูอาอฺ(ขอพร)ใหตาย
เพื่อจะไดพนจากความทรมานจากความเจ็บปวย
ใหผูปวยกลาวขออภัยตออัลลอฮในความผิดที่ผานมา

สิ่งที่ญาติตองทําอยูเสมอ ไดแก
สอนใหผูปวยกลาวชะฮาดําฮฺ(ปฏิญาณ)อยางสม่ําเสมอ
กลาวดูอาอฺ(ขอพร)ใหผูปวย
อานคัมภีรอันกุรอานใหผูปวยฟง เพื่อใหรําลึกถึงพระเจา
พูดเฉพาะสิ่งดีๆ ตอหนาผูปวย
ใหผูปว ยทําละหมาด วันละ 5 เวลา โดยทําเทาที่ส ภาพรา งกายจะทําได โดย
เตรียมน้ําสะอาดสําหรับทําน้ําละหมาด กรณีสัมผัสน้ําไมได ใหเตรียมดินสะอาด
เพื่อทําตะยุมมุม(การลูบใบหนาและมือทั้งสองจนถึงศอกดวยฝุนดินที่สะอาด เพื่อ
แทนการอาบน้ําละหมาด)
ใหญาติไดอยูกันพรอมหนาเพื่อสั่งเสีย และได “มาอัฟ” (ขอโทษ)ซึ่งกันและกัน
คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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ใหผูปวยได “เตาบัด” หรือลุแกโทษตออัลลอฮในความผิดบาปที่ผานมา

กอนลมหายใจสุดทาย
ญาติควรจัดทาใหผูปวยนอนหันหนาไปทางกิบละฮ โดยตะแคงดานขวาหรือนอน
หงายศีรษะสูงหันหนาไปทางกิบละฮก็ได ใหคนที่ผูปวยรักและไววางใจที่สุดเตือนใหผูปวย
กลาว “ลาอิลา ฮะอิลลัส ออฮฺ” ซึ่งมีความหมายวา “ไมมีพระเจาอื่นใด ที่ฉันเคารพ นอก
จากอัลลอฮ”
ในกรณีที่ผู ดูแลเปนคนตางศาสนา อาจเตือนสติผูป ว ยให ระลึ ก ถึงอั ลลอฮ ซึ่ ง
มุสลิมโดยทั่วไป ก็จะทาบวาตองทําอยางไร

การปฏิบัติเมื่อผูป
 วยเสียชีวิต

ใหปฏิบัติตอศพอยางนิ่มนวลเปรียบเสมือนยังมีชีวิต โดยจะตองปดเปลือกตาทั้ง
สองของผูตายใหสนิท
ใหผาคาดบริเวณใตคางและผูกเขากับศีรษะ เพื่อปองกันไมใหปากของผูตายเปดอา
ควรดูแลขอตอสวนตางๆ ในรางกายใหคงยืดหยุนได เพื่อชําระลางทําความสะอาด
ศพไดสะดวก ควรถอดเสื้อผาผูปวยออกเพื่อมิใหเกิดการหมักหมมของรางกาย ใช
ผาบางๆ คลุมรางผูตายใหมิดชิด หอศพดวยผาขาว ใชวัตถุที่เหมาะสมวางบนทอง
ของผูตาย เพื่อปองกันไมใหศพบวมฉุ
อนุญาตใหนําศพออกจากโรงพยาบาลอยางเร็วที่สุด เพื่อไปทําพิธีทางศาสนา โดย
ปกติ ตอ งทํ าให เสร็ จ ภายใน 24 ชั่ ว โมงหลั ง กายตาย ไม อ นุ ญาตให ผ า ศพหรื อ
กระทําการใดๆ อันเกิดความเสียหายตอศพ
เมื่อไดรับขาวการตายของพี่นองมุสลิม มุสลิมจะกลาววา “อินนาลิล ลาฮิ วะอิน
นา อิลัยฮิรอญิอูน” ซึ่งแปลวา “แทจริงเราเปนของอัลลอฮและยังพระองคท่ีเรา
ตองคืนกลับ” หลั งจากนั้น ก็จ ะเดิน ทางไปเยี่ย มญาติของผูต ายและร ว มนมาซ
(ละหมาด) ศพ ตลอดจนไปสงศพที่สุสานและทําการฝงอยางทะนุถนอม
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การดูแลภายหลังผูปวยเสียชีวิต
เมื่อผูปวยเสียชีวิตยังมีสิ่งที่ตองทําคือ ดําเนินการจัดเก็บศพและจัดการธุระตางๆ เชน
1. จัดตั้งศพอยูในที่มีความสงบ
2. หากผูเสียชีวิตเคยแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะไว ควรติดตอศูนยรับอวัยวะ
โทรศัพทหมายเลข 1666 ไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้หากเปนความจํานงบริจาค
ดวงตาไวควรติดตอภายใน 6 ชั่วโมงหลังการตาย
3. แจ ง การตายและขอหนั ง สื อรั บรองการตาย ที่ ฝายทะเบีย นสํ านั ก เขตท องที่
ภายใน 24 ชั่วโมง โดย
- ในกรณี เสี ย ชี วิ ต ที่ บาน ญาติ ค วรติ ด ต อกั บโรงพยาบาลให ออกหนั ง สื อ
รับรองการตายให โดยใช ใบรับรองแพทย ที่บงชี้ถึ งโรคที่เปน สาเหตุ การ
เสียชีวิตจากโรงพยาบาลประกอบในการแจงหรือยื่นแกผูใหญบาน เพื่ อ
ออกหนังสือรับรองการตายให
- สวนการเสียชีวิตที่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะออกหนังสือรั บรองการ
ตาย ซึ่งสามารถนําไปใชแจงตายที่สํานักงานเขตตอไป
เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการแจงตาย ประกอบดวย บัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแจง ทะเบียนบานฉบับเจาของบานที่คนตายมีชื่ออยู (ถามี) หนังสือรับรองการตาย(ถามี)
บันทึกประจําวันแจงความคนตาย(กรณีไมมีหลักฐานรับรองการตาย)
4. ติดตอจัดการงานศพและพิธีกรรมอื่นๆตามความเชื่อ
นอกจากการดูแลทางรางกายแลว การชวยดูแลสภาพจิต อารมณ ความรูสึกของกัน
และกันระหวางผูปวยและญาติ เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถรวมกันผานพนชวงเวลาของ
ความทุกขไดอยางสงบและมีสติ ในชวงเวลายากลําบากของชีวิต เรามีวิธีการจัดการกับความ
ทุกขตางๆกันไป แตคนสวนใหญมักจะใชหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ที่ตนศรัทธาเปนหลักยึด
สําคั ญในการดูแลอารมณ ความรูสึ ก และเพื่อสรางพลังใจที่ เขมแข็ง ซึ่ งจะกลาวถึ งในตอน
ตอไป
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คํากลาวขอขมาผูวายชนม
กายกรรม วจีก รรม มโนกรรม กรรมอันใดที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดลวงเกินตอ
ทาน ดวยกายก็ตาม ดวยวาจาก็ตาม ดวยใจก็ตาม ขอทานจงไดอโหสิกรรมใหแกขาพเจา
ทั้งหลาย อยาไดเปนเวร เปนบาปกรรม แกกันและกันเลย
กรรมอันใดที่ทานอาจจะเคยลวงเกินขาพเจา ขาพเจาขออโหสิกรรมนั้น เพื่อจะ
ไมใหเปนเวรกรรมตอกัน ดวยบุญกุศลที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดรวมกันกระทําในครั้งนี้ ขอ
จงเปนพลวปจ จัย (พะ-ละ-วะ-ปด-ใจ) สงเสริมใหขาพเจาทั้งหลาย มีความสุข ความ
เจริญ และขอใหทานผูวายชนมไดรับผลแหงบุญ มีสันติสุข ในสัมปรายภพ (สํา-ปะ-รายะ-พบ) ขางหนาเทอญ
หมายเหตุ

: เครื่องขอขมาศพ 1) ธูป 1 ดอก
2) ดอกไมตามที่จัดหาได
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การเยียวยาความเศราหลังผูปวยจากไป
ความทุกข ความเศราที่เกิดจากการสูญเสียผูปวยนั้นเปนเรื่องธรรมดา เราจึงสามารถที่
จะแสดงออกถึงความเศราโศกไดอยางเหมาะสม และสามารถบรรเทาความเศรานั้นไดหลายวิธี
อาทิ เชน
1. การบอกข า วการตายแก ญ าติ อ ย า งค อ ยเป น ค อ ยไป รวมทั้ ง การเตรี ย มรั บ
สถานการณ เชน การเปนลม หรืออาการช็อก ซึ่งเปนสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นได
2. อยาบังคับ หรือรบเราใหยอมรับความตายหรือการจากไปของผูปวย แตควรอยูเปน
เพื่อน ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และคอยรับฟงความรูสึกอยางสงบ
3. เมื่อรับรูถึงความรูสึกเจ็บปวด ความรูสึกเศราที่เกิดขึ้น ใหยอมรับความรูสึกนั้น และ
บอกวาเปนเรื่องธรรมดา อยาปฏิเสธความรูสึกหรือขมกลั้นไว
4. เปดโอกาสใหมีการพูดคุยถึงความตายหรือกลาวถึงผูตาย ทั้งนี้การรองไหเปนการ
ระบายและสามารถเยียวยาความเศราได
5. หลายคนอาจรูสึกผิดที่ยังไมไดทําสิ่งตางๆใหกับผูปวย ใหคิดวาเราสามารถทําสิ่งที่ดีๆ
เกี่ยวเนื่องกับผูตาย เพื่อเปนบุญแกผูตายได
6. เปลี่ยนความทุกข ความโศกเศรา เปนโอกาสในการทําความดีเพื่อสงบุญถึงผูตาย
7. พิธีกรรมตางๆไมวาจะเปนการทําบุญหรือการสวด เปนกําลังใจสําคัญในการเยียวยา
ความทุกขได
8. ความเชื่อทางศาสนาเปนสิ่งที่ชวยคลายความทุกขได เชน ศาสนาคริสตและอิสลาม
เชื่อวา ผูตายจะไดไปอยูกับพระเจา

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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ภาวะเหนือ่ ยลาของผูด ูแล
ปจจุบัน ความเจริญดานการแพทย และเทคโนโลยี ทําใหมนุษยเราอายุยืนมากขึ้น
มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น อัตราการปวยดวยโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นนํามาซึ่งจํานวนผูปวย
สูง อายุ ที่ทุ พ พลภาพและตอ งการการดู แ ลมากขึ้ น หนา ที่ ของการดูแ ลผู ป ว ยเหล า นี้
สวนใหญมักตกหนักที่สมาชิกในครอบครัว ของผูปวยเอง ซึ่งมักจะเปนบทบาททางสังคม
ของผูหญิง คนสูงอายุ หรือคนโสด ที่สมาชิกคนอื่นมักจะมอบหมายภาระนี้ให
ภาระการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยโรคเรื้อรังที่ตองพึ่งพาผูดูแลตลอดเวลานั้น เปน
งานที่เหน็ดเหนื่อย ใชเวลามาก และกอใหเกิดความตึงเครียดสูง อีกทั้งตัวผูดูแลเองก็อาจ
มีปญหาของตนเองในหลายๆดาน ไมวาจะเปนปญหาสุขภาพ ชีวิตความเปนอยู ฐานะ
การเงิน และชีวิตสวนตัวของตนเอง เมื่อเวลาผานไป ถาผูดูแลปราศจากความชวยเหลือ
จากสมาชิก คนอื่นๆแลว ก็จ ะเกิด ความเหนื่อยลา (Caregiver burden) หรือถึงกับ
หมดไฟในการดูแ ลไปเลย (Caregiver burnout) เมื่อเกิด ภาวะดังกลาว ผูปว ยอาจ
เสี่ยงตอการถูกทําราย หรือทอดทิ้งไดโดยไมไดตั้งใจ ซึ่งถาบุคคลากรทางการแพทยไม
เขาใจเรื่องราวโดยตลอด ก็มักจะกลาวโทษผูดูแลวา ‘ดูแลไมดีไมกตัญู ใจราย ทําคน
ปวยไดลงคอ’ ซึ่งก็ยิ่งเปนการซ้ําเติมความรูสึกผิด และความรูสึกเปนภาระใหกับผูดูแลมาก
ขึ้นไปอีก

รูไดอยางไรวาผูดูแลกําลังจะหมดไฟ
เปนธรรมดาของผูดูแลหลัก สําหรับผูปว ยโรคเรื้อรังหรือผูสูงอายุทุพพลภาพ ที่
อาจจะรูสึกเหน็ด เหนื่อย เบื่อหนายไดในบางเวลา แตถามีความรูสึกดังกลาวติดตอกัน
เปนเวลานานหรือตลอดเวลา อาจเปนสัญญาณเตือนวา ผูดูแลคนนั้นกําลังตองการ
ความชวยเหลือ ซึ่งไดแกสัญญาณตอไปนี้
 อยากจะหนีไปใหพนความรับผิดชอบที่ดูเหมือนทับถมกันมากขึ้นทุกที
 รูสึกเหมือนกําลังรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอยางอยูเพียงคนเดียว
 กิจวัตรประจําวันดูชางยุงเหยิง และวุนวายสับสนไปหมด
 ไมมีเวลาไดออกไปขางนอก เขาสังคม หรือทําธุระสวนตัว
 การกิน อยู หลับนอน ของผูดูแลเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
 น้ําหนักลด เบื่ออาหาร เบื่อหนายไปหมด
 หงุดหงิด โกรธงายแมกับสาเหตุเพียงเล็กนอย
 ไมมีสมาธิจดจําสิ่งตางๆ หลงลืมแมแตสิ่งสําคัญ
 ใชยาหรือสารเสพติดมากกวาเดิม เชน ยานอนหลับ เหลา บุหรี่
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การเสริมสรางกําลังใจ
สําหรับผูดูแล
แนวทางสําหรับผูดูแลที่กําลังจะเหนื่อยลา
1. วางแผนการดูแลใหดี อยาใหเปนภาระตกหนักที่ใครเพียงคนเดียวตลอดเวลา
2. ถาเปนไปได อาจจางผูอื่นใหมาทําหนาที่ดูแลชั่วคราวเปนครั้งๆ เพื่อใหผูดูแลหลักมี
เวลาพักผอนหรือทําธุระสวนตัวบาง
3. แบงหนาที่ดานตางๆใหญาติพี่นองคนอื่นไดมีสวนรับผิดชอบรวมกันบาง เชนภาระ
คาใชจายในบาน การทําความสะอาดบาน หรือหนาที่พาผูปวยมาโรงพยาบาล
4. หาเวลาพักผอนไปทํากิจกรรมที่ตนเองชอบบางเพื่อผอนคลายความเครียด

5. พูดคุยพบปะสังสรรค เขาสังคมบาง นอกจากบรรเทาความเครียดแลวอาจไดรับ
คําแนะนําในการแกปญหาของตนเองได
6. ดูแลรักษาสุขภาพกายของตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ
7. รูจักปลอยวางเสียบาง อยาคาดหวังกับสิ่งรอบตัวสูงจนเกินไป เชน อยากใหผูปวย
หายขาดจนลุกมาเดินได กินเองได อยากใหญาติทุกคนมาชวยดูแลกันพรอมหนา
ตลอดเวลา
8. แบงเวลาใหกับบุคคลอันเปนที่รักและบุคคลในครอบครัวของตนเองบาง แทนที่จะ
ทุมเทเวลาทั้งหมดใหผูปวยคนเดียว
9. สําหรับบางกรณี อาจจําเปนตองไปฝากผูปวยไวในสถานพยาบาลบาง หากผูดูแล
ติดธุระหรือรูสึกเกินกําลังแลว คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”
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สุดทาย...กําลังใจสําหรับผูดูแล
จริงอยูที่งานดูแลผูปวยโรคเรื้อรังเปนงานที่ทําใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายใจ
และเปนงานที่ยากที่สุดสําหรับสมาชิกในครอบครัว แตก็ใชวาจะมีแตขอเสียเทานั้น จริงๆ
แลวความสุขใจจากหนาที่นี้ก็มีอยู การที่สมาชิกในครอบครัวไดดูแลบุค คลในครอบครัว
นอกจากจะเปนการแสดงความรักและความกตัญูตอกัน เมื่อบุคคลอันเปนที่รักจากไป
ผูดูแลเองจะไดไมจมอยูกับความรูสึกผิด เพราะไดใชเวลาอยูกับผูปวยอยางคุมคาและทําดี
ที่สุดแลวในขณะที่ผูปวยยังมีชีวิตอยู
ในกรณีที่ผูปวยและผูดูแลไมไดมีความรัก ความผูกพันกันมากอน อาจถือวาเปน
ชวงเวลาที่จะอโหสิกรรมและใหอภัยตอกันในความผิดบาปในอดีต ความโกรธจะไดไมติด
ตัวผูดูแลตอไปเมื่อผูปวยจากไปแลว การใหโอกาสไดดูแลกันในชวงสุด ทายของชีวิตถือ
เปนบุญที่เขามอบใหเรากอนจากกัน และการทําบุญใหญก็ยอมจะเหนื่อยเปนธรรมดา.
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(แบบที่ 1 )
ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข
เขียนที่....................................................
วันที่........................................................
ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล).....................................................................................................อายุ.........................ป
หมายเลขบัตรประชาชน......................................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.....................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท............................................................เบอรที่ทํางาน...................................................................
ขณะขาพเจาทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ ขาพเจาประสงคจะใหผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ดูแลขาพเจา รักษาโดยใหขาพเจายังมีคุณภาพชีวิตที่ขา พเจายอมรับได
ในกรณีที่ขาพเจาตกอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่งตอไปนี้ ใหถือวาเปนวาระสุดทายในชีวิตของขาพเจา
ขาพเจาไมตองการตกอยูในสภาพเชนนั้น (ปรดทําเครื่องหมาย ในขอที่ทานตองการบางขอหรือทั้งหมด พรอม
ลงชื่อกํากับในขอนั้น
ไมรูสึกตัวอยางถาวร หมายความวา ขาพเจาไมอาจรูไดวารอบตัวขาพเจามีใครหรือสิ่งใดอยูเลย และมีโอกาส
นอยมากที่จะกลับฟนขึ้นมาจากการสลบนั้น
มีอาการสับสนอยางถาวร หมายความวา ขาพเจาไมอาจจดจํา เขาใจหรือตัดสินใจเรื่องใดๆ ได ขาพเจาไมอาจ
จําคนที่ขาพเจารักได หรือไมสามารถสนทนากับเขาได อยางแจมแจง
ไมสามารถใชชีวิตประจําวันตามปกติไดอยางอิสระ ซึ่งไดแก ไมอาจพูดไดยาวๆ อยางชัดเจน หรือเคลื่อนไหว
รางกายไมได ตองใหผูอื่นชวยทําสิ่งตอไปนี้ให คือ ปอนอาหาร อาบน้ํา แตงตัว เดินไมไดเอง การฟนฟูสภาพ
หรือการรักษาที่ชวยฟนฟูใดๆ จะไมทําใหอาการดังกลาวกระเตื้องขึ้น
อยูในวาระสุดทายของการเจ็บปวย หมายความวา โรคที่ขาพเจาเปนอยูมาถึงระยะสุดทายแลว แมไดรับ การ
รักษาเต็มที่แลวก็ตาม เชน มะเร็งไดแพรกระจายไปทั่วโดยไมตอบสนองตอการรักษาใดๆ ตอไปอีก หัวใจและ
ปอดๆ ไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายเรื้อรัง จนกระทั่งมีความรูสึกวาขาดอากาศอยูตลอดเวลา
โปรดใหการรักษาขาพเจาตามความประสงค ดัง ตอไปนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย ในขอที่ทานยอมรับ
หรือไมยอมรับ พรอมลงชื่อกํากับในขอนั้นดวย)
1.การฟนฟูการเตนของหัวใจและการหายใจ ไดแก การกระตุนใหหัวใจกลับเตนขึ้นใหม
หรือทําใหกลับหายใจไดใหมภายหลังจากที่หัวใจหรือการหายใจหยุดทํางานแลว ซึ่งไดแก
การใชเครื่องมือไฟฟากระตุน กด กระแทกทรวงอกและใชเครื่องชวยหายใจ
2.การพยุงชีวิต คือ การใชเครื่องชวยหายใจติดตอกันไปตลอดเวลา การใหสารน้ําและ
ยาทางหลอกเลือดดํา รวมทั้งการใชเครื่องมือตางๆ ที่ชวยใหปอด หัวใจ
ไตและอวัยวะอื่นๆทํางานตอไปได
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3.การรักษาภาวะที่เกิดภาวะแทรกซอนขึ้นใหม เชน การผาตัด การถายเลือด การใหยา
ปฏิชีวนะ ซึ่งเปนการรักษาภาวะแทรกซอนดังกลาว แตไมไดรักษาโรคที่เปนอยูเดิม
4.การใหอาหารทางทอ หมายถึง การใหอาหารและน้ําเขาไปในกระเพาะอาหารของผูปวย
หรือการใหของเหลวเขาทางหลอดเลือดดําหรือรวมทั้งการใหอาหารหรือน้ําทาง
หลอดเลือดแดงดวย

ยอมรับ
ไมยอมรับ
ยอมรับ
ไมยอมรับ

ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการไปแลว โดยมิไดทราบถึงเนื้อความในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบั บ นี้ห รือ ไมท ราบความประสงค ที่แท จ ริ ง ของขา พเจา ขา พเจ าขอรอ งให ยุติ ก ารบริ ก าร
(withdraw) ในสิ่งที่ขาพเจาไมยอมรับดวย
ขาพเจาขอใหส ถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม ดังตอไปนี้
ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน
การเยียวยาทางจิตใจอืน่ ๆ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช เปนตน)
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ขาพเจาขอมอบให (ชื่อ-สกุล).............................................................................ในฐานะบุคคลใกลชิด
(ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดตามปกติ เพื่อทําหนาที่
อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป
ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยานและทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิดและพยานเก็บ
รักษาไว เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาในสถานพยาบาล
ลงชื่อผูทําหนังสือแสดงเจตนา.........................................................
ลงชื่อบุคคลใกลชิด..........................................................................
ลงชื่อพยาน......................................................................................
ลงชื่อพยาน......................................................................................
ลงชื่อผูเขียน/ผูพิมพ........................................................................
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ผูใกลชิด(ผูทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับ ผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลรักษาขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ นอง หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกัน ไววงใจกัน)
ชื่อ-นามสกุล....................................................................................มีความสัมพันธเปน.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท...............................
พยานคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท...............................
พยานคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท...............................
ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือนี้แทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา
ชื่อ-นามสกุล...................................................................................มีความสัมพันธเปน.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท...............................
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(แบบที่ 2 )
ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข
วันที่.........................................
ขาพเจา (ชื่อ-สกุล)..................................................................................................................อายุ.....................ป
บัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได......................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท..........................................................................เบอรโทรที่ทํางาน.................................................
ขณะทําหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสมั ปชัญญะบริบูรณ และมีความประสงคที่จะแสดงเจตนาที่จะขอ
ตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมีการใชเครื่องมือใดๆ กับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไปโดยไม
จําเปนและเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรับการดูแลรักษาตามอาการ
เมื่ออาการขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายขิงชีวิต หรือ
เมื่อขาพเจาไดรับทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได
ขาพเจาขอปฏิเสธการรักษาดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหเซ็นชื่อกํากับหนาขอที่ทานเลือก)
เจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ
การใชเครื่องชวยหายใจ
การใหสารอาหารและสารน้ําทางสายยาง
การเขารักษาในหอผูปวยหนัก ไอ ซี ยู(I.C.U.)
การกระตุนระบบไหลเวียน
กระบวนการฟนชีพเมื่อหัวใจหยุด
การรักษาโรคแทรกซอนดวยยาหรือวิธีการรักษาใด
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการดังกลาว โดยมิไดทราบถึงเนื้อความในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับนี้หรือไมทราบความประสงคแทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองใหผูนั้นกรุณาหยุดการบริการ
(withdraw) ตอไปนี้ดวย ไดแก
การใชเครื่องชวยหายใจ
การใหสารอาหารและสารน้ําทางสายยาง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข อํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม ดังตอไปนี้
ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน
การเยี่ยวยาทางจิตใจ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช)
........................................................................................................................................................
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ขาพเจาขอมอบหมายให (ชือ่ -สกุล) ....................................................................................................ใน
ฐานะบุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมส ามารถสื่อสารกับ ผูอื่นได
ตามปกติ เพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจ ริ งของขาพเจา หรือปรึก ษาหารือกับแพทยในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป
ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยาน และทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิดและพยาน
เก็บรักษาไว เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่สถานพยาบาลเพื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาในสถานพยาบาล
ลงชื่อผูแสดงเจตนา........................................................................
ลงชื่อบุคคลใกลชิด..........................................................................
ลงชื่อพยาน......................................................................................
ลงชื่อพยาน......................................................................................
ผูใกลชิด(ผูทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับ ผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลรักษาขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ นอง หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกัน ไววงใจกัน)
ชื่อ-นามสกุล....................................................................................มีความสัมพันธเปน.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................เบอรโทรศัพท...............................................
พยานคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................เบอรโทรศัพท...............................................
พยานคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................เบอรโทรศัพท...............................................
ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือนี้แทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา
ชื่อ-นามสกุล...................................................................................มีความสัมพันธเปน.......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................เบอรโทรศัพท...............................................
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