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 โรคมะเร็งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประชากรเกือบทุกประเทศ 

เนื่องจากเปนโรคที่ มี อัตราการตายสูงและคุกคามตอชีวิตผูปวย ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแกผูปวยทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการกระจายของ

โรคไปยังอวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกายไดหลายแหง จึงยากตอการรักษาให

หายขาด หรือลดความทุกขทรมานจากโรคไดโดยการรักษาวิธีเดียว ในขณะเดียวกัน

ผูปวยตองเผชิญกับอาการตาง ๆ ที่เกิดควบคูจากผลการรักษา ผูดูแลผูปวยมะเร็งจึงควร

มีความรูเร่ืองโรคมะเร็ง การรักษาและสามารถประเมินสภาพอาการผูปวย รวมทั้งการ

จัดการอาการที่เกิดข้ึนกับผูปวย เพ่ือลดความทุกขทรมานใหผูปวยไดรับความสุขสบาย

ขณะเจ็บปวยได   

 

ความหมาย 

 

 โรคมะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลลในอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย โดย

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล กอใหเปนเซลลมะเร็งที่มีการเจริญเติบโต

โดยไมอยูภายใตการควบคุมที่เหมาะสม 

 

กระบวนการเกิดโรคมะเร็ง 

 เม่ือเซลลของรางกายไดรับการกระตุนจากสารกอมะเร็งใหเกิดการกลายพันธุ 

อาทิเชน สารเคมีบางอยาง ควันบุหร่ี เช้ือไวรัสบางชนิด เปนตน และระบบภูมิตานทาน

ของรางกายไมสามารถทําลายเซลลน้ันได จะเกิดความผิดปกติของเซลลจนกําเนิดเปน

เซลลมะเร็งและแบงตัวอยางรวดเร็วตอไป 

   มะเร็งที่เกิดข้ึนในอวัยวะที่ตางกันจะมีความแตกตางกัน ทั้งในดานลักษณะของ

เซลล การเจริญเติบโต การแพรกระจายและการตอบสนองตอการรักษา 

   การแพรกระจายของเซลลมะเร็งจะเกิดเม่ือมีการเจริญเติบโตมากพอจน

เซลลมะเร็งมีการแทรกซึมเขาสูกระแสเลือดหรือทางเดินน้ําเหลือง และแพรไปสูอวัยวะ

อ่ืน ๆ ที่เปนเปาหมายในการแพรกระจายไป 

 

 

 

ความรูเร่ืองโรคมะเร็ง 
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ที่มา: www.samuisnakefarm/article/มะเร็ง 

   อาการโรคมะเร็ง : โรคมะเร็งสามารถทําใหเกิดอาการหรือความรูสึกผิดปกติตอ

ผูปวย และมีอาการแสดงออกมา สามารถตรวจพบไดโดยแพทย อาการและสิ่งที่ตรวจ

พบเปนผลมาจากการที่มะเร็งลุกลาม หรือผลจากการแพรกระจายของมะเร็งไปยัง

อวัยวะที่ไกลออกไป มะเร็งบางชนิดอาจหลั่งสารบางอยาง ทําใหเกิดผลตอการทํางาน

ระบบอ่ืน ๆ ในรางกายไดอีกดวยเชน เกิดอาการไข ออนเพลีย เบ่ืออาหาร หรือเกิด

ความผิดปกติของสมดุลเกลือแรในรางกายของผูปวย 

 อาการผูปวยโรคมะเร็งในบางรายอาจไมรูตัวหรือไมมีอาการเตือนลวงหนา แลว

พบวาเกิดเปนมะเร็งในระยะแพรกระจายออกไปแลว มะเร็งบางชนิดมีความรุนแรงสูง 

แพรกระจายรวดเร็ว ประกอบกับอวัยวะที่เกิดโรคมะเร็งเปนอวัยวะที่อยูในที่ตรวจได

ยาก เชน ในชองทอง เปนอวัยวะที่มีขนาดใหญ อาจใชเวลานานกวาจะเกิดกอนมะเร็งที่

ทําใหเกิดอาการที่ปอด เปนตน 

7 สัญญาณที่สงสัยวาอาจเปนมะเร็ง 

  1. มีเลือดออกหรือสารคัดหลั่งออกจากรางกายผิดปกติ เชน มีตกขาวออกมาก 

  2. มีกอนเนื้อหรือตุมเกิดข้ึนที่ใดทีห่นึ่งของรางกายและกอนนั้นโตเร็ว 

  3. มีแผลเร้ือรังรักษาหายยาก 

  4. ถายอุจจาระหรือปสสาวะผิดปกติ 

  5. เสยีงแหบ หรือไอเร้ือรัง 

  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 
ปจจัยเส่ียงที่มีความเกี่ยวของกับโรคมะเร็ง 

  “ปจจัยเสี่ยง” คือ ลักษณะบางประการที่อาจเพ่ิมหรือลดโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็ง 

ปจจัยเสี่ยงสามารถแบงออกเปน  

1) ปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมภายนอกรางกาย 

- สารเคมีบางชนิด ไดแก สารเคมีในควันบุหร่ี เขมารถยนต สียอมผา ฯลฯ  

- สารพิษจากเช้ือรา 

- 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)  ปจจัยเส่ียงจากภายในรางกาย 

- กรรมพันธุที่ผิดปกติ 

- ความไมสมดุลของฮอรโมน 

- ภาวะโภชนาการ 

- ภูมิคุมกันที่บกพรอง 
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การรักษา  

แมวาโรคมะเร็งที่แพรกระจายไปแลว และเกือบทั้งหมดจะไมมีทางรักษาให

หายขาดได แตโรคมะเร็งระยะเร่ิมตนสวนมาก สามารถที่จะรักษาใหหายขาดได การ

เขาถึงการรักษาที่เหมาะสมเปนปจจัยที่สําคัญ การดูแลชวยเหลือของครอบครัว รวมกับ

ทีมแพทยผูรักษาจะชวยใหการรักษาบรรลุเปาหมายได การตรวจคนพบโรคมะเร็งได

ต้ังแตระยะเร่ิมตนยอมเปนผลดตีอการรักษา วิธีการรักษามีหลายวิธี ดังนี้ 

1. การผาตัด เปนการตัดเอากอนที่เปนมะเร็งออกไป 

2. รังสีรักษา เปนการใหรังสีกําลังสูง เพ่ือฆาเซลลมะเร็ง 

3. เคมีบําบัด เปนการใหยา (สารเคมี) เพ่ือฆาเซลลมะเร็ง 

4. ฮอร โมนบําบัด เปนการใชฮอร โมนเพ่ือหยุดการเจริญเติบโตของ

เซลลมะเร็ง 

5. Targeted Therapy เปนยาตานมะเร็งแบบพุงเปา ซ่ึงมักใหรวมกับยาเคมี

บําบัด 

6. การรักษาแบบผสมผสาน เปนการรักษารวมกับหลายวิธี เพ่ือผลลัพธการ

รักษาที่ดี 

7. การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีความกาวหนาข้ึนอยางมาก บุคลากรทางการแพทย

มีความรูความชํานาญ พัฒนาเทคนิคการผาตัดที่มีประสิทธิภาพ เคร่ืองมืออุปกรณดาน

รังสีในการรักษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดผลขางเคียงจากการ

รักษา นอกจากนั้นมีการคิดคนพัฒนายาเคมีบําบัด และยาตานมะเร็งใหม ๆ ออกมา ทํา

ใหมีการเลือกใชยาที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลแบบประคับประคองที่ตองดูแลต้ังแต

ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง ดูแลตอเนื่องจนกระทั่งผูปวยหายจากโรคหรือ

จากไปอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 

ขอควรปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงการเปนโรคมะเร็ง 

 

 

 

 

 

 

 

5 ทํา 
 

1. ออกกําลังกายเปนประจํา 

2. ทําจิตแจมใส 

3. กินผักผลไมสดใหไดวันละคร่ึงกิโลกรัม 

4. กนิอาหารใหหลากหลาย ไมซ้าํซาก จําเจ 

5. ตรวจรางกายเปนประจํา 

5 ไม 
 

1. ไมสูบบุหร่ี 

2. ไมดื่มเหลา 

3. ไมกินปลาน้ําจืดที่มีเกลด็ ดิบ ๆ  

4. ไมม่ัวเซก็ซ ไมเปลี่ยนคูนอน 

5. ไมตากแดดจา 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล” 5

5 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งที่พบบอย 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 

บวมที่บริเวณใบหนาและคอโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตา อาการหายใจ

ลําบาก และไอ ผูปวยจะรูสึกแนนๆ ตึงๆ บริเวณศีรษะ เสียงแหบ ปวดศีรษะ 

ภาวะค่ังจมูก เลือดกําเดาไหล ไอเปนเลือด เวียนศีรษะ กลืนลําบาก เปนลม

และหมดสติ อาการของ SVCS จะแยลง เม่ือผูปวยนั่งกมตัวไปขางหนาหรือ

นอนหงาย  

การดูแลเบ้ืองตนเพ่ือลดอาการของ SVCS ไดแก การรักษาดวย

ออกซิเจน การใหยาขับปสสาวะ การนอนยกศีรษะสูง และควรไดรับการ

รักษาจากแพทยโดยเร็วที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.online-station.net/feature/feature/15480 

 

การดูแลผูปวยมะเร็งและเฝาระวังภาวะฉุกเฉิน
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  ภาวะบีบรัดเยื่อหุมหัวใจ เปนภาวะที่มีการสะสมน้ําในชองเยื่อหุม

หัวใจ ทําใหเกิดภาวะไมคงที่ของระบบไหลเวียนโลหิต ในผูปวยโรคมะเร็ง

สองในสามของผูปวยไมมีอาการ ในกรณีที่มีอาการพบอาการหายใจ

ลําบาก เจ็บหนาอก นอนราบลําบาก อาการหมดแรงทั่วไป เปนอาการที่

พบไดบอย จนถึงตรวจพบภาวะระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว ไดแก หัว

ใจเตนเร็ว ภาวะความดันตํ่าและบวม เปนการตรวจพบที่บงบอกถึงการอุด

ตันที่เกิดจากนํ้าในเยื่อหุมหัวใจและบงบอกถึงปริมาณเลือดที่ถูกบีบออก

จากหองหัวใจลดลง 

การรักษาภาวะบีบรัดเยื่อหุมหัวใจเฉียบพลัน ซึ่งสวนมากสงผลตอ

ระบบไหลเวียนโลหิต จึงตองเขารับการรักษาจากแพทยโดยเร็วที่สุด เพราะมี

ความจําเปนตองไดรับการเจาะระบายน้ํา นอกจากนี้ในบางรายพิจารณาการ

ใสสารกอใหเกิดการอักเสบของเยื่อหุมหัวใจเพ่ือไมใหเกิดพ้ืนที่สะสมน้ําและ

การทํา Complete pericardial strippingเปนการรักษาภาวะบีบรัดเยื่อหุม

หัวใจที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การกดเบียดไขสันหลัง เปนภาวะที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลรักษา

อยางเรงดวน มิฉะนั้นกอใหเกิดความพิการของผูปวยโดยเฉพาะอาการขา

ออนแรงทําใหไมสามารถเดินได สาเหตุสวนมากเกิดจากการแพรกระจาย

ของโรคมะเร็ง 

อาการและอาการแสดงเกิดอาการปวดหลังและตรวจพบจุดกดเจ็บ

เฉพาะที่ อาการดังกลาวเปนอาการที่พบไดบอยและเปนอาการเร่ิมแรกสุด

ของการกดเบียดไขสันหลัง อาการปวดจากภาวะนี้จะมีอาการปวดมากข้ึน

เวลากลางคืน ไมสามารถบรรเทาดวยยาแกปวดทั่วไป และอาการอาจแย
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ลงเม่ือนอนหงาย หรือ ทาทางที่ทําใหเพ่ิมแรงดันในชองเยื่อหุมไขสันหลัง

ช้ันนอก ไดแก ไอ จาม หรือเบง  

 ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสมองสูง มีสาเหตุจากการกระจายของ

กอนมะเร็งมาที่สมอง โดยพบวา มะเร็งปอด มะเร็งเตานมและมะเร็ง

ผิวหนัง Melanoma เปนมะเร็งที่เปนสาเหตุกระจายสูสมองไดบอย  

อาการแสดงของภาวะนี้ ไดแก ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ชัก 

พฤติกรรมเปลี่ยนและอาการที่เกิดจากความผิดปกติของสมองเฉพาะที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอุดตันทางเดินปสสาวะ สามารถพบไดในผูปวยที่มีกอนในบริเวณอุง

เชิงกราน ไดแก กอนในระบบอวัยวะสืบพันธุเพศหญิง กอนในระบบ

ทางเดินปสสาวะเอง โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งตอมลูกหมาก 

หรือเกิดจากโรคมะเร็งแพรกระจายสูอุงเชิงกรานทําใหเกิดภาวะบวมน้ําใน

ไตทั้งสองขางและเกิดภาวะไตวายในที่สุด ผูปวยที่มีอาการปวดบริเวณ

สีขางรวมกับปสสาวะไมออกทันที หรือมีปริมาณปสสาวะนอยกวา 100

มิลลิลิตรตอวัน หรือมีอาการปสสาวะบอยรวมกับระดับคา creatinine ใน

เลือดสูงข้ึนเร่ือยๆ ทําใหสงสัยวาจะมีภาวะอุดตันทางเดินปสสาวะ 

 ไอเปนเลือด คือ ปริมาตรของเลือดที่ไอออกมามากกวา100 มิลลิลิตรตอ

คร้ัง จนถึง มากกวา 600 มิลลิลิตรของเลือดที่ออกภายใน 24-48 ช่ัวโมง 

แตเม่ือผูปวยมีอาการหายใจลําบากจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

เพราะเลือดที่ออกทางเดินหายใจสามารถทําใหเกิดการอุดตันทางเดิน

หายใจและการขาดอากาศ สงผลตอการเสียชีวิตได นอกจากนี้ การสําลัก 

ซีด มีภาวะไอเปนเลือดปริมาณมาก ภาวะเลือดออกจนทําใหผูปวยเสียชีวิต
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ได มะเร็งปอดเปนสาเหตุของอาการไอเปนเลือดในสัดสวนที่มากและ

สามารถพบไดในโรคมะเร็งที่กระจายมาสูภายในหลอดลมคอ อาการไอ

เปนเลือดในผูปวยโรคมะเร็งสามารถเกิดจากสาเหตุอ่ืนได เชนการติดเช้ือ

รา เกร็ดเลือดตํ่า หรือการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอุดตันทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน เปนภาวะที่ มีการอุดตัน

ทางเดินหายใจโดยเฉพาะทางเดินหายใจสวนบน สาเหตุจากกอนมะเร็งโต

ในทางเดินหายใจหรือมีการกดเบียดทางเดินหายใจจากภายนอก ซึ่งสวน

ใหญ เกิดจากมะเร็งบริเวณศีรษะและคอและมะเร็งปอด 

อาการหายใจลําบากเปนอาการที่พบไดต้ังแตเร่ิมแรกของการอุดตัน

ทางเดินหายใจ โดยพบวาหากผูปวยมีอาการเหนื่อยหอบขณะทํางาน 

แสดงวาขนาดทางเดินหายใจลดลงเหลือ 8 มิลลิเมตร ในขณะที่ผูปวยที่มี

อาการดังกลาวในขณะพักแสดงวาทอทางเดินหายใจมีขนาดนอยกวา 5 

มิลลิเมตร และผูปวยที่มีปญหาทางเดินหายใจอุดตันสวนบน ควรไดรับ

การตรวจรักษาทันที เพ่ือการทําการผาตัดเปดหลอดลมซ่ึงจะสามารถ

ชวยชีวิตผูปวยไดในภาวะนี้  
 

2. ภาวะความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและฮอรโมน ไดแก  

 ภาวะแคลเซียมสูงในเลือดเปนกลุมอาการที่เกิดจากภายนอกกอนมะเร็ง 

พบไดบอยที่สุด และเปนภาวะฉุกเฉินที่รุนแรง เนื่องจากทําใหเกิดความ

พิการและเสียชีวิตได โดยโรคมะเร็งที่พบอาการเหลานั้นบอย ไดแก มะเร็ง

ปอด มะเร็งเตานม มะเร็งศีรษะและคอ มะเร็งไต มะเร็งตอมน้ําเหลืองและ
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มะเร็ง myeloma ภาวะแคลเซียมสูงในเลือดเกิดจากการแพรกระจายของ

กอนมะเร็งสูกระดูก ทําใหเกิดการหลั่งของแคลเซียมออกจากกระดูกได 

อาการและอาการแสดงทางคลินิกของผูปวย จะพบเม่ือมีระดับแคลเซียมที่

มากกวา 10 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (2.6 mmol/L) ทําใหเกิดอาการเปลี้ยไมมี

แรง คร่ันเนื้อคร่ันตัว เบ่ืออาหาร อาเจียน สับสน ปวดกระดูก กระหายน้ํา

บอย ปสสาวะบอย ทองผูกและอาการกลามเนื้อออนแรง แตหากระดับ

ของแคลเซียมสูงเกิน 14 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (3.5 mmol/L) สามารถ

ตรวจพบความผิดปกติทางระบบประสาทได อาการที่พบบอยไดแก ภาวะ

สับสน อาการนอนเยอะและหมดสติโคมา ทําใหเสียชีวิตได ภาวะขาดน้ํา 

(dehydration) เปนอาการแสดงที่พบไดบอย ซึ่งเกิดไดจากหลายปจจัย 

ไดแก การเสียน้ําจากการสูญเสียความสามารถของทอไตในการทําให

ปสสาวะขนอันเกิดจากการขับแคลเซียมออกทางปสสาวะ รวมทั้งอาการ

อาเจียนและการลดปริมาณสารน้ําที่ดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การหลั่งของฮอรโมน (anti diuretic) ไม เหมาะสม เกิดจากการ

เซลลมะเร็งมีการสรางฮอรโมน Arginine vasopressin มากข้ึน สําหรับ

ผูปวยที่มีอาการพบวาอาการที่ผูปวยแสดงจะสัมพันธกับระดับความ

รุนแรงของภาวะโซเดียมตํ่าในเลือด อาการเร่ิมตนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไดแก เบ่ืออาหาร ภาวะซึมเศรา การตอบสนองตอสิ่งเราไดงาย เซื่องซึม/

เฉ่ือยชา เปลี้ยออนแรง ตะคริว พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
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3. ผลจากการรักษา ไดแก  

 tumor lysis syndrome เปนกลุมอาการอันเปนผลจากการทําลายของ

เซลลมะเร็งที่มีการแบงตัวอยางรวดเร็ว สวนมากพบหลังการไดรับยาเคมี

บําบัด โดยพบวาผูปวยมีความผิดปกติของเกลือแรในเลือดหลายอยาง ทํา

ใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามมา 

อาการและอาการแสดง ที่พบสวนใหญ ไมจําเพาะ ไดแก คลื่นไส 

อาเจียน เปลี้ยหมดแรง ออนแรง ปวดเม่ือยกลามเนื้อ ปสสาวะสีดําเขม 

สําหรับในรายที่มีความผิดปกติของเกลือแรตางๆในระดับที่มากข้ึน สามารถ

พบอาการดังตอไปนี้ ไดแก กลามเนื้อออนแรง หัวใจเตนผิดจังหวะ ชัก และ

เสียชีวิตกะทันหันได 

 ปฏิกิริยาภูมิแพอยางเฉียบพลันจากการไดรับเคมีบําบัดหรือการรักษา

ตรงเปา ทําใหเกิดภาวะฉุกเฉินที่ตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน อาการ

แสดงไดแก ปวดทอง แนนหนาอก การอุดตันทางเดินหายใจสวนบน การ

ตีบของหลอดลมและความดันโลหิตตํ่า ซึ่งภาวะกลองเสียงบวมและความ

ดันโลหิตตํ่าเปนสาเหตุการเสียชีวิตในภาวะนี้ได  

 กระเพาะปสสาวะอักเสบชนิดมีเลือดออก เปนภาวะที่เกิดจากการไดรับ

ยาขนาดสูงหรือการบริหารยาซึ่งเปนสารเคมีที่ขับออกทางไตเปนเวลานาน 

จึงทําใหเกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะปสสาวะได 

อาการที่พบบอยไดแก ปสสาวะลําบาก เจ็บเวลาปสสาวะ ปสสาวะบอย 

รูสึกออกรอนเวลาปสสาวะ ปสสาวะเปนเลือดและปสสาวะเล็ดได การ

ปองกันเปนสิ่งที่สําคัญ โดยการการดื่มน้ํามากๆ ไมวาจะเปนในรูปของการ

รับประทานหรือการดื่มน้ํา เพ่ือเพ่ิมการไหลของปสสาวะและลดการสัมผัส

ของสารยาเคมีกับเยื่อบุผิวกระเพาะปสสาวะและปองกันการเกิดกระเพาะ

ปสสาวะอักเสบชนิดมีเลือดออกได 
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 ผมมีผลตอภาพลักษณของคนเราและมีหนาทีท่ําใหอุณหภูมิอยูคงที่ เปนตัวรับการ

สัมผัส ทั้งนี้ในผูปวยมะเร็งที่นอนอยูบนเตียงนานๆ การสระผมอาจทําใหรูสึกดีข้ึน 

เพราะผูปวยที่นอนบนเตียงมีเหง่ือออกมากหรือไดรับการรักษาที่มีเลือดหรือนํ้ายาถูก

เสนผม โดยควรดูแลผม ดังนี้ 

 ในผูปวยหญิงควรขอรองใหตัดผมสั้น เพ่ือไมใหลําบากในการหวีหรือแปรง

ผมเวลานอน ศีรษะที่ถูกับที่นอนทําใหผมขมวดกันหรือเปนสังกะตัง ทําให

หวีลําบาก  

 ในกรณีที่ผูปวยไมยอมตัดส้ัน ผูปวยหรือญาติควรรัดผมเปนผมแกะหรือ

ถักเปย 2 ขางเพ่ือไมใหเจ็บเวลาหนุนหมอน หรืออาจถักเปยเดียวหรือรวบ

ทําเปนเกลียวไปขางใดขางหนึ่ง การถักเปยไมควรจะแนนหรือตึงเพราะจะ

ทําใหเจ็บและผมรวงได  

 ถาผมเปนสังกะตังตองใสน้ํามันมะกอกแลวใชหวีซี่ใหญสาง 

 ถาผมเปอนเลือดแลวเกาะกันเปนกอน ใหใชไฮโดรเยนเบอรออกไซด ลาง

กอนเลือดแลวลางดวยน้ําเกลือกอนจึงสระผม 

 สําหรับผูปวยมะเร็งที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด จะทําใหผมรวงหรือ

ศีรษะลาน เม่ือหวีหรือแปรงผมอาจทําใหผมรวงได ควรใหกําลังใจผูปวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติกจิวัตรประจาํวัน 

การดูแลความสะอาดผม 
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การสระผมผูปวยบนเตียง 

 สําหรับผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมได หรือผูปวยที่ตองใหพักผอนบนเตียง ทั้งนี้

การสระผมน้ันมีขบวนการที่ยาวนาน อาจทําใหผูปวยเหนื่อย ดังนั้น จึงควรใหผูปวย

พักผอนเต็มที่แลวจึงสระผมและควรใหพักหลังสระผมอีกระยะหนึ่งดวย โดยผูปวยที่

ออนแอใหสระผมในทานอนหงาย สวนผูปวยที่หอบ หายใจลําบาก ควรใหอยูในทานั่ง ซึ่ง

กอนสระผมจะตองหวีผมหรือแปรงผมกอนเพ่ือใหรังแค ผมที่รวง สิ่งสกปรกหรือเศษผง

หลุดและยังกระตุนหนังศีรษะ พรอมทั้งคลายผมที่พันกันออกดวย หลังสระผมแลวทําให

ผมแหง โดยใชผาเช็ดผมใหแหงหรือเคร่ืองเปาผมไฟฟา 

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. กระดาษแข็งหรือกระดาษหนังสือพิมพมวนเปนแทงกลมยาวๆ 2 อัน เหลก็

หนีบกระดาษ 4 อันหรือมากกวา 

9. ถังสูง 1 ใบ เหยือกน้าํ 2,000 มิลลิลิตร พรอมน้าํเย็น 1 ใบ ในกรณีที่มีอาง

สําหรับสระผม ตองดูถังทีจ่ะรองรับน้ําวาวางไดพอดีดวย 

ขั้นตอนการสระผม 

1. จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมและอยูในบริเวณใกลมือ สะดวกตอการหยิบใชงาน 

2. จัดใหผูปวยนอนในทานอนทแยงกับเตียงเล็กนอย ศีรษะใหอยูริมเตียงและไมหนุน

หมอน 

3. พับผาเช็ดตัวเปน 4 ทบ รองตนคอผูปวย ปูผายางบนผาเช็ดตัว โดยใหชายผาโอบ

มาทางดานหนาอก 

4. หลังจากวางผายางแลวใชกระดาษแข็งหรือกระดาษหนังสือพิมพ พับเปนไส

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

นวดศีรษะแบบเปนวงกลมใหทั่ว แลวลางผมดวยน้ําใหสะอาด ทําเชนน้ีอีก 2-3 

คร้ัง คร้ังสุดทายใชนิ้วมือนวดเปนวงกลมเบาๆ ตรงบริเวณรอยตอโคนผมกับ

ผิวหนังใหรอบศีรษะ แลวลางผมจนน้ําที่ไหลออกมาสะอาด คร้ังสุดทายใชน้ําเย็น

ในเหยือกราดผมใหทั่ว หยิบสําลีที่หูและผาปดตาออก ใชผาเช็ดตัวที่ปดหนาอก

เช็ดผมใหแหง ปลดผายางลงไปในถงัที่รองน้ํา  

11. เก็บเหล็กหนีบเอาไว แลวดึงผาเช็ดตัวที่รองตนคอออกปูบนหมอน และจัดใหนอน

ในทาที่สบาย 

12. หวีหรือสางผมใหเรียบรอย ทาแปงที่หนาให ถาผมยังไมแหงดี ไมควรเก็บ

ผาเช็ดตัวไป 

13. เก็บเคร่ืองมือไปทําความสะอาด แลวเก็บเขาที่เดิมใหเรียบรอย ลางมือ 

ขอพึงระลึกถึง 

1. ระหวางสระผม ถาผูปวยออนเพลียมากและหนาว ใหลางผมดวยน้ําเร็วๆ 

แลวหยุดทําทันที จัดการหาผาหมอีกผืนมาหมให 

2. ถาผูปวยนอนราบไมได ใหหนุนหมอนได 
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3. การสระผมอาจมีขอหาม สําหรับผูปวยบางราย เชน ผูปวยที่มีแรงดันน้ําไขสัน

หลังเพ่ิม มีแผลเปดที่หนาศีรษะหรือคอ มีบาดเจ็บขอกระดูกคอ หายใจลําบาก 
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 การดูแลชองปากและฟนเปนสิ่งสําคัญ เชนเดียวกับการอาบน้ําทั้งคนปกติและ

ผูปวยหนัก ถาผูปวยยังรับประทานอาหารได ควรทําความสะอาดชองปากเหมือนคน

ปกติ แตสําหรับผูปวยที่ไมรูสึกตัวยิ่งตองมีการดูแลเปนพิเศษ โดยตองทําความสะอาด

ชองปากใหทุก 2 ช่ัวโมงหรือบอยกวาปกติ เพ่ือใหปากสะอาด สดช่ืน ปราศจากกลิ่น และ

ชุมช้ืน พรอมทั้งใหเนื้อเยื่อรอบๆ ปากมีสุขภาพที่ดี เพราะผูปวยมักจะมีอาการปากและ

ลิ้นแหง รวมทั้งน้ําเมือกที่ผูปวยไมสามารถกลืนหรือบวนออกมาจากปาก อาจเขาไปใน

หลอดลม จนทําใหผูปวยสําลัก จึงควรเช็ดออกใหเปนระยะและจัดใหผูปวยนอนในทา

นอนตะแคง พรอมทั้งทาวาสลีนหรือปโตรเลียมเจลที่ริมฝปากเพ่ือใหผูปวยรูสึกสุขสบายข้ึน  

 การทําความสะอาดชองปากควรใชแปรงสีฟนที่มีขนแปรงออนนุมหรือใชไมพัน

สําลี รวมกับยาสีฟนหรือน้ํายาฆาเช้ือชนิดออนโยน เช็ดฟนและเหงือกอยางเบามือเพ่ือ

ลดความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกแลวบวนปากดวยน้ําเปลาเพ่ือลดการเจริญและการสะสม

ของเช้ือจุลินทรีย 

 เวลาที่ทํา 

1. กอนรับประทานอาหารเชา 

2. ภายหลังรับประทานอาหารทุกคร้ัง 

3. กอนเขานอน 

4. เม่ือแพทยสั่งพิเศษ 

 

ตัวอยางน้ํายาที่สามารถเลือกใชในการทาํความสะอาดชองปาก  

1. น้ํายาโซเดียมไบคารบอเนตกับโซเดียมคลอไรดอยางละเทาๆกัน ในน้ํา 1 แกว 

ใชเช็ดสารคัดหลั่งและปองกันกลิ่นปากและกลิ่นลมหายใจดวย 

2. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 1 ชอนโตะ ตอนํ้าคร่ึงแกว แตถามีเมือกในปากมากๆ 

ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดผสมน้ําอัตราสวน 1:1 

3. น้ํายาโดเบล (Dobell ‘s solution) ผสมน้ําอัตราสวน 1:3 

4. น้ํายาบวนปากพิเศษ (special mouth wash) 

5. น้ําเกลือ 

 

 

 

การดูแลชองปาก 
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 ผูปวยบางคนอาจกลั้นปสสาวะไมอยู ขณะที่ผูปวยบางคนอาจไมขับถายปสสาวะ

หรืออุจจาระ ซึ่งทําใหผูปวยไมสุขสบาย ผูดูแลสามารถสวนลางอุจาระใหผูปวยได แต

ตองคํานึงเสมอวาการที่ผูปวยไมถายอุจจาระอาจมีสาเหตุจากผูปวยรับประทานอาหารได

นอย การสวนปสสาวะหรือการสวนสายยางอาจจําเปนสําหรับผูปวยบางคนเทานั้น 

ผูดูแลจึงควรขอคําแนะนําจากแพทยเจาของไขหรือพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยกอน  

 ถาผูปวยกลั้นปสสาวะหรืออุจาระไมอยู ตองดูแลความสะอาดผิวหนังมากข้ึน เพ่ือ

ความสุขสบายของผูปวย ปองกันกลิ่นและแผลกดทับ นอกจากนี้อาจใชผาออมผูใหญนุง

ใหผูปวย ซึ่งตองทําการเปลี่ยนผาออมใหผูปวยทุก 4 ช่ัวโมง เพ่ือปองกันไมใหผูปวยเกิด

การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะได พรอมทั้งควรปูเตียงดวยผายางและผาขวางเตียง 

เพ่ือความสะดวกในการเปลี่ยนผา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ถาผูปวยลุกจากที่นอนได ควรใหผูปวยออกจากที่นอนเปนคร้ังคราว เม่ือผูปวยจะ

ลุกข้ึนนั่งใหต้ังขาข้ึนกอน เพ่ือปองกันการกองของเลือด สําหรับผูที่ลุกข้ึนไมได ผูดูแลควร

เปลี่ยนทานอนใหผูปวยบอยๆ จัดผูปวยนอนในทาที่สุขสบาย ถึงแมวาผูปวยจะไมรูสึกตัว

เพราะการนอนในทาที่ไมดีจะทําใหเหน็ดเหนื่อยและไมสุขสบาย ซึ่งสามารถสังเกตไดวา

บางคร้ังผูปวยอาจบนวานอนทานั้นแลวเจ็บ ผูดูแลควรหาสาเหตุวามีตําแหนงไหนของ

รางกายผูปวยที่มีการกดทับหรือกดการไหลเวียนและมีแผลบางหรือไม 

 

 

 

 

สงเสริมการขับถาย 

การจัดทานอน 
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 ผูปวยในระยะการดูแลแบบประคับประคองมักจะมีไข แตการไหลเวียนเลือดจะ

ลดลง จึงทําใหผิวหนังมีเหง่ือออก ผูดูแลควรตองรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเส้ือผาใหผูปวยหรือ

อาจตองเปลี่ยนผาปูที่นอน นอกจากนี้ผูปวยมักจะมีอาการกระสับกระสาย ผูปวยอาจจะ

มีการถอดเส้ือผาทิ้งเพราะรูสึกรอน จึงควรเช็ดตัวและเปลี่ยนเส้ือผาใหผูปวยบอยๆ    

จะเปนการชวยใหผูปวยรูสึกสุขสบายและสามารถนอนหลับพักผอนไดมากข้ึน ถาผูปวยมี

ผิวหนังแหงควรทาครีมใหผูปวยดวย 

 นอกจากนี้ ควรมีการพลิกตะแคงตัวใหผูปวยทุก 2 ช่ัวโมงและนวดบริเวณปุมกด

กระดูกเพ่ือกระตุนระบบการไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะในตําแหนงที่มีการลงน้ําหนัก

มากๆ (ดังรูป) เพ่ือปองกันการเกิดแผลกดทับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลผิวหนัง 
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อาการที่พบบอยในผูปวยมะเร็งแบบ

ประคบัประคอง 
 
 

 

  

 

 

 ไข หรืออาการตัวรอน เปนการเพ่ิมของอุณหภูมิรางกายสูงกวาคาปกติ คือ 36.5 

-37.5 องศาเซลเซียส (98-100 องศาฟาเรนไฮด) อันเปนผลจากการปรับสูงข้ึนของ

อุณหภูมิเปาหมายที่รางกายพยายามรักษาใหคงที่ ในระยะเวลาหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง

คร้ังในหนึ่งวัน อาการไขมักจะเกิดจากการติดเช้ือ สาเหตุของการติดเช้ือ เกิดไดจากเช้ือ

ไวรัส เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา หรือเกิดจากเจ็บปวยหรือการอักเสบ ปฏิกิริยาของยา และ

การเจริญเติบโตของเนื้องอก ซึ่งในบางคร้ังการมีไขอาจเกิดข้ึนไดโดยไมทราบสาเหตุ 

 ทั้งนี้ผูปวยที่กําลังรับการรักษาดวยเคมีบําบัด สวนใหญจะติดเช้ือไดงายเพราะมี

ปริมาณเม็ดเลือดขาวที่จะใชในการตอสูกับเช้ือโรคนอย จึงจะเปนการดีถาหากมีปรอทวัด

ไขชนิดที่อานไดงาย สามารถใชงานไดสะดวก เพ่ือใชในการตรวจสอบอุณหภูมิรางกาย 

ผูปวยที่มีไขเม่ือสัมผัสผิวจะรูสึกวาผูปวยตัวรอน และผูปวยอาจมีอาการปวดเม่ือยเนื้อตัว 

บางคร้ังอาจมีการหนาวสั่น อาการที่อาจเกิดรวมกับการมีไข เชน ผ่ืน ปวดศีรษะ 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีไข  

 

 

   

 

 

 

ไข้
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิรางกายผูปวย เม่ือ

ผูปวยมีอาการไข หนาวสั่น 

2. เ ช็ด ตัวลดไข ให ผู ป วยและวัด อุณหภู มิ

ร า งกาย ผู ป ว ยภายหลั ง เ ช็ ด ตั วลดไข

ประมาณ 15 นาที 

3. จัดใหอยูในสถานที่อากาศถายเทไดสะดวก 

ไมรอนจนเกินไป ไมมีลมโกรกมากเกินไป 

และไมควรอนุญาตใหผูที่มีไขหรือปวยดวย

โรคติดตอเขาเยี่ยมผูปวย 

4. กระตุนใหผูปวยดื่มน้ําสะอาดปริมาณมากๆ 

(น้ําเปลา น้ําผลไม น้ําแข็ง และน้ําซุป) 

5. ดูแลใหนอนพักผอนใหเพียงพอ ไมควรสวม

ใสเสื้อผาหรือหมผาที่หนาเกินไป 

6. ดูแลและจัดหาอาหารใหผูปวยรับประทาน

ใหเพียงพอแกความตองการของรางกาย 

7. ดูแลใหผูปวยรับประทานยาลดไข ยากันชัก 

(ถามี) ตามแผนการรักษาของแพทย 

1. ผู ป ว ย มี ไ ข สู ง มากกว า  38 .5  องศา

เซลเซียส (วัดอุณหภูมิทางปาก) 

2. มีไขหนาวสั่น 

3. ไมสามารถดื่มน้ําได 

4. สับสน ไมสามารถบอกวัน เวลา สถานที่

ได 

5. จําอะไรไมได 

6. มีอาการไขรวมกับอาการแสดงของการ

ติดเช้ือตอไปนี้ ต้ังแต 2 อาการข้ึนไป 

- มีผ่ืนบวมแดง 

- ไอ หรือหอบ 

- ปวดทอง 

- เจ็บคอ เสียงแหบ 

- เจ็บทองนอยรวมกับมีอาการ

ผิดปกติของปสสาวะ 

- มีตุมหนองข้ึนตามรางกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”20

20 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

วิธีเช็ดตัวเพ่ือลดไข 
 

 

 เม่ือผูปวยมีไข การเช็ดตัวจะชวยลดอุณหภูมิของรางกายลง โดยมีน้ําเปนตัวพา

ความรอนออกจากรางกาย จะชวยใหผูปวยสุขสบายมากข้ึน และทําใหรูสึกตัวสะอาดข้ึนดวย 

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. ถอดชุดผูปวยและใชผาหมคลุมในสวนที่ยังไมเช็ดเพ่ือไมเปดเผยความเปน

สวนตัวของผูปวย 

3. ปูผาเช็ดตัวรองในสวนที่จะทําการเช็ดตัว เพ่ือปองกันน้ําเปยกที่นอน 

4. ใชผาขนหนูชุบน้ําบิดหมาด เช็ดตัวผูปวย โดยเร่ิมเช็ดจากบริเวณใบหนา และ

พักไวที่หนาผากและซอกคอ ทําซ้ํา 3-4 คร้ัง 

5. ใชผาขนหนูเช็ดบริเวณหนาอกและลําตัว 

6. เช็ดแขนดานไกลตัว จากปลายแขนเขาหาตนแขน และรักแร ทําซํ้า 3-4 คร้ัง 

และพักผาไวบริเวณขอพับแขนหรือรักแร 

7. เช็ดดานใกลตัว โดยทําเชนเดียวกับขอ 6  

8. เช็ดขาดานไกลตัว จากปลายขาเขาหาตนขาและขาหนีบ ทําซ้ํา 3-4 คร้ัง และ

พักผาไวบริเวณใตเขาหรือขาหนีบ 

9. เช็ดขาดานใกลตัว โดยทําเชนเดียวกัน 

10. นอนตะแคง เช็ดบริเวณหลัง ต้ังแตกนกบข้ึนบริเวณคอ ทําซ้ํา 3-4 รอบ 

11. เช็ดตัวใหแหงแลวใสเสื้อผาใหเรียบรอย 

12. หลังเช็ดตัวเพ่ือลดไขประมาณ 15 นาที ควรวัดอุณหภูมิรางกายของผูปวยซ้ํา 

ถาอุณหภูมิไมลดควรเช็ดตัวลดไขใหผูปวยซ้ํา 

หมายเหตุ 

 การเช็ดตัวลดไขควรทํานานประมาณ 10-20 นาที หรือตามความเหมาะสม และ

ควรเปลี่ยนน้ําในกะละมังบอยๆ เพ่ือรักษาอุณหภูมิของน้ําใหคงที่ตลอดเวลา 
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 อาการปากแหงจะปรากฏข้ึนเม่ือมีน้ําลายในชองปากไมเพียงพอ สาเหตุอาจ

เกิดข้ึนไดจากการหายใจทางปาก หรืออาการขางเคียงจากการไดรับยา ไดรับการรักษา

ดวยรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ หรือเกิดจากภาวะรางกายขาดน้ํา สงผลใหผูปวยขาด

ความชุมช่ืนในชองปาก เกิดความไมสุขสบาย ขาดน้ําลายในการคลุกเคลาอาหาร ผูปวย

จึงมีอาการเค้ียวและกลืนอาหารลําบาก การรับรสผิดปกติ บางรายอาจมีการปวดแสบ

ปวดรอนในปาก โดยเฉพาะลิ้น จึงทําใหมีความยากลําบากในการใสฟนปลอม และยัง

รบกวนการนอนหลับจากปญหาการขาดน้ําลายหลอลื่นภายในชองปาก ผลที่ตามมาจาก

ภาวะปากแหงหรือคอแหง ผูปวยเกิดความเสี่ยงตอการติดเช้ือในชองปากและฟนผุ

เนื่องจากการขาดสารตานเช้ือโรคที่มีอยูในน้ําลาย 

 

 

 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. กระตุนใหผูปวยดื่มน้ําวันละ 2,000-3,000 ซีซ ี

2. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารคร้ังละนอย 

เปนอาหารออน ยอยงาย และจัดหาน้ําซุป

หรือน้ําแกงใหผูปวยในระหวางรับประทาน

อาหารดวย 

3. กระตุนใหผูปวยบวนปากทุก 2 ช่ัวโมง ดวยน้ํา

ผสมเกลือและผงฟู (เกลือ 1 ชอนโตะ และผง

ฟู 1 ชอนชา ผสมกับน้ําอุน 1,000 ซีซี) ซึ่งตอง

เขยากอนใชทุกคร้ัง และหามกลืนน้ําผสม

สําหรับบวนปาก 

4. จัดเตรียมไอศกรีม เจลาติน น้ําแข็ง และน้ําดื่ม

เย็นๆใหผูปวย 

5. ใชลิปมัน เจลปโตเลียม (วาสลีน) ข้ีผ้ึง เพ่ือชวย

1. ปากแหง เยื่อบุชองปากบวมแดง 

ปวดหรือมีแผลในชองปาก 

2. รับประทานอาหารเหลวหรือนํ้าได 

แตไมสามารถกลืนยาเม็ดเล็กๆได 

ปากแหง คอแหง 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะปาก คอแหง ข้อควรปฏิบัติในก�รดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีภ�วะป�ก	คอแห้ง
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

ใหริม-ฝปากชุมช้ืนข้ึน 

6. ใชน้ําลายเทียมเพ่ือชวยใหชองปากชุมช้ืนข้ึน 

7. หลีกเลี่ยงการจัดหาอาหารที่ มีรสเผ็ดรอน 

หรืออาหารทีมีความเปนกรดหรือมีรสเปร้ียว 

ลูกอมที่ตองเค้ียว เน้ือสัตวที่ยอยยาก ผลไม

แหงหรือผัก ใหผูปวยรับประทาน 

8. หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาบวนปากที่มีสวนผสม

ของแอลกอฮอลในผูปวย 

9. การทําความสะอาดภายในชองปาก ผูปวยควร

ใชแปรงขนนุม และยาสีฟนที่มีสวนผสมของ

ฟลูออไรด/เจลเคลือบฟน 
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คล่ืนไสอาเจียน 

 

 อาการคลื่นไส พบไดบอยในการรักษาโรคมะเร็งดวยเคมีบําบัด หรืออาจเกิดจาก

ความรูสึกแนนอึดอัดในกระเพาะอาหาร และมีการอาเจียนอาหารหรือน้ําออกมาจาก

กระเพาะอาหาร รูสึกไมสบายทอง มีนํ้าลายมาก วิงเวียนศีรษะ หนามืด กลืนอาหาร

ลําบาก ซึ่งหากไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมา เชน 

ภาวะขาดน้ํา รับประทานอาหารไดนอยลง ผูปวยออนเพลีย ไมมีแรง ทั้งนี้อาการคลื่นไส

อาเจียนเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน อาการทองผูก ภาวะลําไสอุดตัน การระคาย

เคืองหรืออักเสบของกระเพาะอาหาร จากผลขางเคียงของการรักษาดวยเคมีบําบัด หรือ

รังสีรักษา ภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง หรือ

อาจมีการติดเช้ือ เชน การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน 

 

 

 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

1. ดูแลใหผูปวยไดดื่มน้ําสะอาดมากๆ เพื่อทดแทนน้ําที่สูญเสียไป 

2. ดูแลจัดหาน้ําขิงหรือเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว เชน น้ําสม น้ํา

มะนาว มาไวใกลมือผูปวย 

3. ควรจัดสถานที่และจัดแตงอาหารใหนารับประทาน หลีกเลี่ยง

การพูดคุยในสิ่งที่จะไปกระตุนใหผูปวยรูสึกวิตกกังวล 

4. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารครั้งละนอยๆแตบอยครั้งโดย

จัดอาหารที่ไมมีกลิ่นฉุนใหผูปวย และหลีกเลี่ยงอาหารที่รอน

จัด เย็นจัด หวานจัด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

5. ภายหลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหาร ควรใหผูปวยนั่ง

พักผอนอยางนอย 1 ช่ัวโมง (ไมควรนอนทันทีหลังรับประทาน

อาหารเสร็จ) 

6. ดูแลใหรับประทานยาแกอาเจียนอยางตอเนื่อง หลังไดรับยา

เคมีบําบัด ในแตละครั้ง โดยแนะนําใหรับประทานยากอน

อาหาร 15-30 นาที หรือตามแผนการรักษาของแพทย 

7. ชวยดูแลอยาใหผูปวยใสเสื้อผาคับจนเกินไป โดยเฉพาะในสวน

ทอง 

1. อา เ จี ยน เป น เ ลื อด  ห รื อ

อาเจียนเปนสีน้ําตาล 

2. ปวดทองรุนแรงหรือปวด

ศีรษะ 

3. ออนเพลีย วิง เวียนศีรษะ 

ห น า มื ด  ไ ม รู สึ ก ตั ว  ไ ม

ตอบสนองตอการกระตุน 

4. ผูปวยมีอาการขาดน้ํา 

5. ผูปวยไมรับประทานน้ําและ

อาหารนาน 24 ช่ัวโมง 

6. ภายหลังจากผูปวยไดรับการ

เปลี่ยนการรักษาแลวไมไดผล 

ภายใน 6 ช่ัวโมง 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่ มีภาวะคลื่นไส

อาเจียน 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

คล่ืนไสอาเจียน 

 

 อาการคลื่นไส พบไดบอยในการรักษาโรคมะเร็งดวยเคมีบําบัด หรืออาจเกิดจาก

ความรูสึกแนนอึดอัดในกระเพาะอาหาร และมีการอาเจียนอาหารหรือน้ําออกมาจาก

กระเพาะอาหาร รูสึกไมสบายทอง มีนํ้าลายมาก วิงเวียนศีรษะ หนามืด กลืนอาหาร

ลําบาก ซึ่งหากไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมา เชน 

ภาวะขาดน้ํา รับประทานอาหารไดนอยลง ผูปวยออนเพลีย ไมมีแรง ทั้งนี้อาการคลื่นไส

อาเจียนเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน อาการทองผูก ภาวะลําไสอุดตัน การระคาย

เคืองหรืออักเสบของกระเพาะอาหาร จากผลขางเคียงของการรักษาดวยเคมีบําบัด หรือ

รังสีรักษา ภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง หรือ

อาจมีการติดเช้ือ เชน การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ เปนตน 

 

 

 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

1. ดูแลใหผูปวยไดดื่มน้ําสะอาดมากๆ เพื่อทดแทนน้ําที่สูญเสียไป 

2. ดูแลจัดหาน้ําขิงหรือเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว เชน น้ําสม น้ํา

มะนาว มาไวใกลมือผูปวย 

3. ควรจัดสถานที่และจัดแตงอาหารใหนารับประทาน หลีกเลี่ยง

การพูดคุยในสิ่งที่จะไปกระตุนใหผูปวยรูสึกวิตกกังวล 

4. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารครั้งละนอยๆแตบอยครั้งโดย

จัดอาหารที่ไมมีกลิ่นฉุนใหผูปวย และหลีกเลี่ยงอาหารที่รอน

จัด เย็นจัด หวานจัด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

5. ภายหลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหาร ควรใหผูปวยนั่ง

พักผอนอยางนอย 1 ช่ัวโมง (ไมควรนอนทันทีหลังรับประทาน

อาหารเสร็จ) 

6. ดูแลใหรับประทานยาแกอาเจียนอยางตอเนื่อง หลังไดรับยา

เคมีบําบัด ในแตละครั้ง โดยแนะนําใหรับประทานยากอน

อาหาร 15-30 นาที หรือตามแผนการรักษาของแพทย 

7. ชวยดูแลอยาใหผูปวยใสเสื้อผาคับจนเกินไป โดยเฉพาะในสวน

ทอง 

1. อา เ จี ยน เป น เ ลื อด  ห รื อ

อาเจียนเปนสีน้ําตาล 

2. ปวดทองรุนแรงหรือปวด

ศีรษะ 

3. ออนเพลีย วิง เวียนศีรษะ 

ห น า มื ด  ไ ม รู สึ ก ตั ว  ไ ม

ตอบสนองตอการกระตุน 

4. ผูปวยมีอาการขาดน้ํา 

5. ผูปวยไมรับประทานน้ําและ

อาหารนาน 24 ช่ัวโมง 

6. ภายหลังจากผูปวยไดรับการ

เปลี่ยนการรักษาแลวไมไดผล 

ภายใน 6 ช่ัวโมง 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่ มีภาวะคลื่นไส

อาเจียน 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล”24
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

8. ชวยสังเกตอาการขาดน้ําของผูปวย (ปสสาวะลดลง มีไข ปาก

แหง ออนเพลีย วิงเวียนศีรษะ หนามืด สับสน) และบันทึก

อาการอาเจียนของผูปวย วามีลักษณะอยางไรเชน สังเกตสี 

ความรุนแรง ปริมาณ ความถี่ของการคลื่นไสอาเจียนและ

ตัดสินใจนําตัวผูปวยสงโรงพยาบาล หากผูปวยมีอาการไมดขีึน้ 

9. เลือกใชวิธีเบ่ียงเบนความสนใจผูปวยดวยการใหผูปวยฟงเพลง

ที่ชอบเบาๆ อานหนังสือ ดูทีวี หรือใชเทคนิคผอนคลาย โดย

การกําหนดลมหายใจเขา-ออก 
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25 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

ผูปวยที่มีความอยากอาหารลดลง หรือไมอยากอาหาร มักจะรับประทานอาหาร

ไดลดลงจากที่ผูปวยเคยรับประทานอาหารไดในเวลาปกติ หรืออาจจะกินไดไมทั้งหมด 

ผูปวยอาจจะไมสนใจอาหาร แมจะเปนอาหารที่ผูปวยชอบก็ตาม จากนั้นผูปวยอาจจะ

เร่ิมตนดวยอาการน้ําหนักลด ความอยากอาหารลดลง ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน 

ปญหาบวม วิตกกังวล ซึมเศรา ปวด คล่ืนไสอาเจียน การรับกลิ่นหรือรสเปลี่ยนแปลง

ความรูสึกแนนอึดอัดทอง เนื้องอกโตข้ึน รางกายขาดน้ํา หรืออาการขางเคียงจากการ

ไดรับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งความอยากอาหาร มักจะเปนปญหาในชวงระยะสั้น 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเบื่ออาหาร 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. สอบถามผูปวยวาอยากรับประทานอะไร ซึ่งจะชวยใหผูปวย

ไดรับประทานส่ิงที่ตองการและรูสึกจริงๆ จะชวยใหผูปวย

รับประทานอาหารไดมากข้ึนเพราะไดเลือกเอง 

2. การเลือกชนิดอาหารใหผูปวย ควรเลือกจากการทบทวน

อาหารที่ผูปวยเคยชอบในอดีต 

3. พยายามใหผูปวยรับประทานอาหารม้ือเล็กๆ วันละ 6-8 

ม้ือ และมีอาหารวางในระหวางวัน 

4. เพ่ิมอาหารที่มีพลังงานและโปรตีนสูง 3 - 4 สวน ในรูปของ

อาหารหรือเคร่ืองดื่ม เชน ไข เนื้อสัตว ถั่ว นม เคร่ืองดื่ม 

ถั่วเหลือง ไอศกรีม ขนมอบกรอบ คัสตารด และผลไม  

5. จัดเคร่ืองดื่มเย็นๆ และน้ําผลไมไวใหใกลมือผูปวย ผูปวย

สามารถหยิบดื่มไดงาย  

6. การรับประทานผลไม ควรเลือกผลไมมาปอกรับประทาน

เอง ไมควรซื้อผลไมตัดแตง หรือปอกขายตามรถเข็นหรือ

ต านค า  เพราะไมสะอาดพอสํ าห รับ ผู ป วย  ไม คว ร

รับประทานผลไมทั้งเปลือก หากจะปนหรือค้ันน้ําผลไม

รับประทาน ควรเลือกผลไม ลางผลไมใหสะอาดและดูแล

1. คลื่ น ไส แล ะ ไ ม ส าม ารถ

รับประทานอาหารไดเลย

ตลอดทั้งวันหรือมากกวา

นั้น 

2. น้ําหนักลดมากกวา 2.5 

กิโลกรัม 

3. เ ม่ื อ ผู ป ว ย รั บป ร ะท า น

อาหารแลวรูสึกปวด 

4. ผูปวยไมปสสาวะตลอดทั้ง

วันหรือมากกวา หรือ ลําไส

ผูปวยไมมีการเคลื่อนไหว

มากกวา 2 วัน 

5. ผูป วยปสสาวะออกนอย 

ปสสาวะมีกลิ่น ฉุน หรือ

ปสสาวะเปนสีเขม 

6. อาเจียนมากกวา 24 ช่ัวโมง 

7. ผูปวยไมสามารถดื่มน้ําได 

เบื่ออาหาร  
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ผูปวยที่มีความอยากอาหารลดลง หรือไมอยากอาหาร มักจะรับประทานอาหาร

ไดลดลงจากที่ผูปวยเคยรับประทานอาหารไดในเวลาปกติ หรืออาจจะกินไดไมทั้งหมด 

ผูปวยอาจจะไมสนใจอาหาร แมจะเปนอาหารที่ผูปวยชอบก็ตาม จากนั้นผูปวยอาจจะ

เร่ิมตนดวยอาการน้ําหนักลด ความอยากอาหารลดลง ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน 

ปญหาบวม วิตกกังวล ซึมเศรา ปวด คลื่นไสอาเจียน การรับกล่ินหรือรสเปล่ียนแปลง

ความรูสึกแนนอึดอัดทอง เนื้องอกโตข้ึน รางกายขาดน้ํา หรืออาการขางเคียงจากการ

ไดรับยาเคมีบําบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งความอยากอาหาร มักจะเปนปญหาในชวงระยะสั้น 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะเบื่ออาหาร 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. สอบถามผูปวยวาอยากรับประทานอะไร ซึ่งจะชวยใหผูปวย

ไดรับประทานส่ิงที่ตองการและรูสึกจริงๆ จะชวยใหผูปวย

รับประทานอาหารไดมากข้ึนเพราะไดเลือกเอง 

2. การเลือกชนิดอาหารใหผูปวย ควรเลือกจากการทบทวน

อาหารที่ผูปวยเคยชอบในอดีต 

3. พยายามใหผูปวยรับประทานอาหารม้ือเล็กๆ วันละ 6-8 

ม้ือ และมีอาหารวางในระหวางวัน 

4. เพ่ิมอาหารที่มีพลังงานและโปรตีนสูง 3 - 4 สวน ในรูปของ

อาหารหรือเคร่ืองดื่ม เชน ไข เนื้อสัตว ถั่ว นม เคร่ืองดื่ม 

ถั่วเหลือง ไอศกรีม ขนมอบกรอบ คัสตารด และผลไม  

5. จัดเคร่ืองดื่มเย็นๆ และน้ําผลไมไวใหใกลมือผูปวย ผูปวย

สามารถหยิบดื่มไดงาย  

6. การรับประทานผลไม ควรเลือกผลไมมาปอกรับประทาน

เอง ไมควรซ้ือผลไมตัดแตง หรือปอกขายตามรถเข็นหรือ

ต านค า  เพราะไมสะอาดพอสํ าห รับ ผู ป วย  ไม คว ร

รับประทานผลไมทั้งเปลือก หากจะปนหรือค้ันน้ําผลไม

รับประทาน ควรเลือกผลไม ลางผลไมใหสะอาดและดูแล

1. คลื่ น ไส แล ะ ไ ม ส าม ารถ

รับประทานอาหารไดเลย

ตลอดทั้งวันหรือมากกวา

นั้น 

2. น้ําหนักลดมากกวา 2.5 

กิโลกรัม 

3. เ ม่ื อ ผู ป ว ย รั บป ร ะท า น

อาหารแลวรูสึกปวด 

4. ผูปวยไมปสสาวะตลอดทั้ง

วันหรือมากกวา หรือ ลําไส

ผูปวยไมมีการเคลื่อนไหว

มากกวา 2 วัน 

5. ผูป วยปสสาวะออกนอย 

ปสสาวะมีก ล่ินฉุน หรือ

ปสสาวะเปนสีเขม 

6. อาเจียนมากกวา 24 ช่ัวโมง 

7. ผูปวยไมสามารถดื่มน้ําได 

เบื่ออาหาร  
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

ความสะอาดของเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ดวย 

7. กรณีที่กลิ่นของอาหารรบกวนผูปวย ควรติดต้ังพัดลมดูด

อากาศ หรือเปนพัดลมระบายอากาศ เพ่ือลดกลิ่นรบกวน 

8. ควรกําจัดกลิ่นไมพึงประสงคของอาหารกอนนํามาใหผูปวย

โดยเลือกอาหารที่เย็นหรืออาหารที่อุณหภูมิหอง จะเปนการ

ชวยลดกลิ่นอาหารรบกวนผูปวยได 

9. เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร อาจเปนที่บาน

เหมือนเดิม แตเปลี่ยนหอง เปลี่ยนมุมที่นั่ง จัดแตงอาหารให

นารับประทานและรับประทานอาหารเปนเพ่ือนผูปวย 

พูดคุยเลาเร่ืองสนุกสนานหรือออกไปรับประทานอาหาร

นอกบาน ถา ผูป วยมีสภาพรางกายพรอม โดยการ

รับประทานอาหารนอกบานตองหลีกเลี่ยงการรับประทาน

สิ่งที่ไมแนใจในความสะอาด เชน ผักสด ผลไมสด น้ําแข็ง 

น้ําปน ความสะอาดของภาชนะ เปนตน 

10. จดบันทึกความอรอย โดยจดแยกเปนอาหารคาว อาหาร

หวาน และสถานที่ซื้อไวดวย เม่ือเวลาผานไป เมนูที่ไมได

รับประทานนานแลว ก็อาจกลับมาอรอยอีกคร้ัง  

11. อยากลาว โทษตัวเอง เ ม่ือผูปวยปฏิเสธอาหาร หรือ

รับประทานอาหารไมได 

12. ถาผูปวยไมรับประทานอาหาร อาจใชกิจกรรมผอนคลาย

เปน นวดหลังหรือนวดเทาใหผูปวย อานหนังสือใหผูปวยฟง 

หรือนั่งอยูเปนเพ่ือนผูปวย 

13. ดูแลใหผูปวยไดรับยาแกปวดตรงเวลา ตามที่แพทยสั่ง เพ่ือ

ปองกันการเกิดอาการปวดในเวลารับประทานอาหาร 

14. ควรดูแลจัดทาผูปวยใหอยูในทาที่สุขสบายขณะรับประทาน

อาหาร 

15. ดูแลเร่ืองปากและฟนใหสะอาด เพ่ือใหผูปวยสามารถรับรู

รสอาหารไดดีข้ึน 

16.ในกรณีที่ผูปวยตองรับประทานอาหารทางสายยางผานชอง

จมูกหรือชองทอง ญาติควรเตรียมอาหาร ตามสูตรและ

ปริมาณที่ไดรับคําแนะนําจากแพทย 

ร า ง ก า ย มีภ าว ะขาดน้ํ า 

สูญเสียความยืดหยุนของ

ผิวหนั ง  ส วนปลายของ

รา งกาย เย็น  ซีด  ผู ป วย

ออนเพลีย ไมสามารถลุก

ยืน ได  อุณหภู มิร า งกาย

ลดลง และชีพจรเตนเบา 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

17. กรณีที่ใหอาหารทางสายยาง  

 ควรใหอาหารตามเวลา 

 ดูแลความสะอาดและตําแหนงของบริเวณที่สอดสาย

ยาง ตัวสายยาง สวนกระบอกใหอาหารควรทําการลาง

ทําความสะอาดดวยน้ําสะอาด จากนั้นผ่ึงใหแหงและ

เก็บไวในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

 ออนเพลยี เหนื่อยลา ออนลา เปนอาการหรือความรูสึก ไมใชโรค แตเปนการที่

บุคคลรับรูวาเกิดภาวะผิดปกติ หรือรางกายไมมีแรง รูสึกเหน่ือย ไมมีกําลังใจในการทํา

กิจกรรมใดๆ ทั้งนี้อาการออนเพลียมักพบวาเปนผลขางเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่ง

จะไมสามารถบรรเทาอาการออนเพลียไดดวยการนอนพักผอน และจะแสดงอาการ

ออนเพลีย ภายใน 1 เดือนแรกหลังเสร็จสิ้นการรักษา 

 ทั้งนี้ไมควรละเลยสาเหตุของอาการเหนื่อย ออนเพลีย อ่ืนๆ เชน ภาวะขาดน้ํา 

โลหิตจาง ปวด นอนหลับพักผอนไมเพียงพอ หรือเกิดการติดเช้ือ 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีอาการออนเพลีย 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. กําหนดตารางการชวยเหลือ การอยู เปนเพ่ือน

ผูปวย และสมาชิกครอบครัวในการเตรียมอาหาร 

ทําความสะอาดบาน ทํางานบาน หรือทําธุระ

สําหรับผูปวย 

2. ควรรักษาสมดุลของการนอนหลับพักผอนและการ

ทํากิจกรรมของผูปวย โดยนอนพักผอนวันละ 6-8 

ช่ัวโมง และปรับกิจกรรมใหมีการพักผอนเพ่ิมใน

เวลากลางวัน วันละ 2-3 ช่ัวโมง 

3. ดูแลใหผูปวยรับประทานอาหารออน ยอยงาย 

บอยคร้ัง และเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา 

โปรตีน พลังงาน วิตามิน และแรธาตุเหล็กสูง เชน 

ปลา ตับ ไข และผักใบเขียว ถาผูปวยรับประทาน

อาหารไมได ควรจัดใหดื่มน้ําเกลือแรเพ่ือลดอาการ

ออนเพลีย 

4. กระตุนใหผูปวยลุกนั่งบาง เพ่ือลดอาการออนลา

ของกลามเนื้อ แต ไมควรผลักดันให ผูป วยทํา

มากกวาที่ผูปวยสามารถทําได 

5. สงเสริมการทํากิจกรรมเพ่ือผอนคลาย เชน เลน

เกมส ฟงดนตรี อานหนังสือ หรือจัดการกับ

ความเครียดดวยเทคนิคการผอนคลาย เชน ดนตรี

1. วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย ออนลา  

2. กลามเนื้อไมมีแรง ลุกนั่งไมได 

3. หัวใจเตนเร็ว เจ็บแนนหนาอก 

4. สับสนหรือไมสามารถคิดไดอยาง

ชัดเจน 

5. มีเลือดออก/สูญเสียเลือดมาก 

6. มีปญหาเร่ืองการนอนหลับตลอด

ทั้งคืน 

7. หายใจสั้นและหอบถี่ 

 

 

ออนเพลีย  
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

บําบัด การนวด 

6. ชวยเหลือผูปวยในการทํากิจวัตรประจําวัน 

7. พยายามสงวนรักษาพลังงานและใชพลังงานผูปวย

อยางเหมาะสม คือ ในการทํากิจกรรมใหกับผูปวย

ควรจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและไม

รบกวนผูปวยเกินความจําเปน 
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อาการหายใจลําบากเปนประสบการณทางความรูสึกของแตละบุคคล จึงทําให

บุคคลบอกเลาหรืออธิบายความรูสึก และความรุนแรงตอการหายใจลําบากแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับผลกระทบตอการทําหนาที่ของรางกาย หากอาการหายใจลําบาก สงผลตอ

บุคคลใหไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ก็จะทําใหรูสึกวาอาการนั้นรุนแรงกวา

ปกติ รูสึกทุกขทรมาน เครียด วิตกกังวล อาการหายใจลําบากเกิดไดจากความเจ็บปวย

ดวยโรคตางๆ ทั้งดานรางกาย และจิตใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึนเฉียบพลัน เร้ือรัง หรือระยะ

สุดทายของโรค ซึ่งเปนภาวะวิกฤติที่คุกคามชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือใหการชวยเหลือใหผูปวยมี

คุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีขอควรปฏิบัติดังนี ้

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีภาวะหายใจลําบาก 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ชวยจัดสิ่งแวดลอมใหมีอากาศถายเท เชน การ

เปดพัดลมเปาเบาๆใหเย็น 

2. สงเสริมใหผูปวยทําจิตใจใหผอนคลาย โดยอาจ

เลือกใชกิจกรรมทางเลือก เชน การทําสมาธิ 

การฝกการหายใจ การใชจินตนาการบําบัด 

เพ่ือใหผูปวยรูสึกผอนคลาย รวมกับการรับ

ออกซิเจนไดเพียงพอ 

3. ชวยเหลือจัดทานอนผูปวยใหรูสึกสุขสบาย เชน 

จัดให ผูปวยนอนในทานอนศีรษะสูง นอน

ตะแคง เพ่ือใหเสมหะไหลออกมาจากชองปากได

งายและเปลี่ยนทาใหผูปวยทุก 2 ช่ัวโมง 

4. ดูแลความสะอาดภายในชองปากใหกับผูปวย 

เพราะอาการเหน่ือยหอบ จะทําใหปากแหงและ

อาจเกิดการติดเช้ือได 

5. ดูแลใหผูปวยไดรับยาตามคําแนะนําของแพทย 

เพราะจะชวยให ผูปวยสงบ และลดอาการ

1. ผูปวยมีอาการหายใจลําบากและมี

เสียงครืดคราด ซึ่งเกิดจากมีเสมหะ

ในทางเดินหายใจและปอด พบใน

ผูปวยระยะสุดทายที่มีระดับความ

รูสึกตัวลดลงหรือไมรูสึกตัว ผูปวย

จะไมสามารถขับเสมหะได ทั้งนี้จะ

พบในผูปวยระยะสุดทายจนกระทัง่

เสียชีวิตนานประมาณ 48 ช่ัวโมง 

2. ผูปวยจะมีอาการเหนื่อยเปนตัว

พยากรณโรคที่ ไมดีและมีโอกาส

เสียชีวิตไดสูง โดยอาการเหนื่อยจะ

เปนสาเหตุของความทุกข ทรมาน 

เพราะจะทํา ให ผูป วย รูสึกกลั ว 

กังวล ญาติและผูดูแลจึงควรดูแล

และใหกําลังใจอยางใกลชิด 

หายใจลําบาก 
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

กระวนกระวายได 

6. พยายามสื่อสารกับผูปวยดวยคําถามปลายปด 

และใชคําพูดส้ันๆ เพียง 1-2 คํา เพ่ือใหผูปวย

สามารถตอบคําถามไดโดยการพยักหนา สาย

หนา หรือใหผูปวยเขียนบนกระดาษหรือดู

รูปภาพกิจกรรมเพ่ือสื่อความหมายในอาการนั้น 

เพ่ือใหสามารถตอบคําถามไดทันที 

7. ในขณะที่ผูปวยหายใจลําบากผูปวยอาจกลัวและ

วิตกกังวลมากข้ึน ญาติควรใหกําลังใจ สัมผัสลูบ

หลังเบาๆ และกระตุนใหผูปวยใชเทคนิคการ

ผอนคลาย เพ่ือลดความตึงตัวของกลามเน้ือ 

และลดความวิตกกังวล เชน การฝกการหายใจ 

ทําสมาธิ 

8. ควรประเมินความรุนแรงของอาการหายใจ

ลําบาก ตามแบบประเมินสมํ่าเสมอ 

9. ในกรณีที่ ผูปวยตองไดรับออกซิเจน ควรให

ออกซิเจนทางจมูก (Nasal cannula) เพราะการ

ใหออกซิเจนแบบหนากาก (Mask) จะทําให

ผูปวยไมสุขสบาย พูดคุยไมสะดวก 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

แบบวัดการหายใจลําบาก 

แบบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบวัดอาการหายใจลําบากประมาณคาเชิงเสนตรง  

 

 ประเมินความรูสึกหายใจลําบาก ขณะที่ผูปวยไมไดทํากิจกรรม โดยใชแบบวัด

อาการหายใจลําบาก ประมาณคาเชิงเสน มีคะแนนต้ังแต 0-100 คะแนน ผูปวยจะเปนผู

กําหนดตําแหนงบนเสนตรง แลวอานคาตัวเลขแทนคาอาการหายใจลําบากในขณะนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2  

 2.2 ประเมินระดับความรุนแรงของภาวะหายใจลําบากในขณะที่ผูปวยทํากิจกรรม 

5 ระดับ  

 ระดับ 0 ปกติ ไมมีเหนื่อยงาย 

 ระดับ 1 มีอาการเหนื่อยงาย เม่ือเดินเร็วๆข้ึนทางชัน  

ระดับ 2 เดินในพ้ืนราบไมทันเพ่ือนที่อยูในวัยเดียวกัน เพราะเหนื่อยหรือ   

  ตองหยุดเดินเปนพักๆ 

 ระดับ 3 เดินไดนอยกวา 100 เมตร 

ระดับ 4 เหนื่อยงายเวลาทํากิจวัตรประจําวัน เชน ใสเสื้อผา อาบน้ํา  

  แตงตัว จนไมสามารถออกนอกบานได 

แบบที่ 1
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 เม่ือผูปวยรูสึกปวด แสดงวาจะตองมีตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งของรางกายผูปวยที่

ทําใหเกิดอาการปวด ซึ่งอาการปวดเปนความรูสึกไมพึงประสงคที่เกิดข้ึน มีความสัมพันธ

ทั้งทางรางกายและจิตใจ ผูปวยสวนใหญจะมีอาการปวดรุนแรง แตกตางกันไป เพราะ

ความปวดเปนประสบการณของแตละบุคคล ที่มีความซับซอนเปนองคประกอบ ในแตละ

บุคคลมีความทนตอความปวดที่แตกตางกันตามสภาพปญหาหรือตําแหนงอวัยวะเนื้อเยื่อ

ที่มีเสนประสาทมาเลี้ยง ชนิดของโรค ระยะการดําเนินของโรค ซึ่งผูปวยมะเร็งรอยละ 

90 สามารถควบคุมความปวดนี้ไดดวยยาหรือวิธีการอ่ืนๆที่เหมาะสม ดังนี้ 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งที่มีอาการปวด 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ยอมรับคําบอกเลาของผูปวย และการประเมิน

ความปวดในทุกๆดานที่เกี่ยวของ เพราะในปจจุบัน

ยังไมมีเคร่ืองมือวัดความปวดโดยตรง การประเมิน

จึงตองมาจากการบอกเลาของผูปวย 

2. ควรแจงใหแพทยหรือพยาบาลทราบเกี่ยวกับ

รายละเอียดของอาการปวด เชน ปวดที่ตําแหนง

ไหน เร่ิมปวดเม่ือไหร ปวดคร้ังสุดทายเม่ือไหร เวลา

ปวดรูสึกเหมือนอะไร อะไรที่ทําใหรูสึกดีข้ึน อะไรที่

ทําใหอาการปวดแยลง และสงผลตอการดําเนิน

ชีวิตอยางไร 

3. ดูแลใหผูปวยรับประทานยาระงับปวดอยางตอเนื่อง

ตามที่แพทยไดกําหนด อยารอใหมีอาการปวด

รุนแรงกอนแลวจึงคอยรับประทานยา 

4. สังเกตอาการและอาการแสดงของผูปวยที่มีตอ

ความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. ในกรณียาบรรเทาปวด ไมสามารถระงับอาการ

ปวดไดควรแจงใหแพทยหรือพยาบาลทราบ 

6. หลีกเลี่ยงการหยุดยาบรรเทาปวดเอง ควรปรึกษา

แพทย พยาบาลหรือเภสัชกร 

1. อาการปวดระดับรุนแรงคือ ระดับ

ความปวดต้ังแต 7-10 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

2. ดิ้นทุรนทุราย เหง่ือออก ซึม ตัว

เย็น ออนเพลีย 

3. ผูปวยสับสน คิดอะไรไมออก 

4. กัดฟน นอนคราง เมมปาก น้ําตา

ไหล 

5. นอนห ลั บย า กห รื อ ต่ื น ข้ึ นม า

กลางดึก หรือต่ืนกอนเวลาต่ืนจริง 

30-90 นาที 

 

ปวด 
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

7. เปดโอกาสและสงเสริมใหผูปวยไดพูดระบายถึง

ความเจ็บปวด 

8. ชวยผูปวยทําการจดบันทึกเวลาใชยาระงับปวด 

ตามการใชจริง 

9. ผูปวยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส ภายหลังไดรับ

ยาบรรเทาปวด ควรแจงแพทย 

10. ควรประเมินความปวดกอนรับประทานยาระงับ

ปวดยา หลังรับประทานยา 1 ช่ัวโมง 

11. เสนอกิจกรรมทางเลือกที่สามารถใชบําบัดความ

ปวดโดยไมใชยา เชน แผนประคบรอน/เย็น การ

นวดหรือการรักษาทางจิตวิทยา รวมทั้งวิธีการอ่ืนๆ 

เชน กิจกรรมผอนคลายรูปแบบตางๆ 
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แบบวัดความปวด 

การประเมินระดับความปวด 

 การประเมินสวนใหญเปนนามธรรม ตองอาศัยผูปวยบอกและผูประเมินตองเช่ือ 

การประเมินระดับความรุนแรงของความปวดมีประโยชนในการดูแนวโนมของ

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 

 

 

 

 การใหคะแนนความปวดจากการคาดประมาณดวยสายตา โดยการใหผูปวย

กากบาทลงบนเสนตรงที่ยาว10 ซ.ม.เพ่ือบอกถึงระดับความปวด การวัดระดับ

ความปวดของผูปวยโดยใชไมบรรทัดใหวัดระยะจากจุดเร่ิมตนที่ ไมปวดถึง

เคร่ืองหมายกากบาทเปนเซนติเมตร 

 

แบบที่ 2  การใหคะแนนความปวดโดยผูปวยบอกวามีระดับความรุนแรงของอาการปวด

อยูในระดับใด ระหวาง 0 - 10 

 

 

 

 

คําอธิบาย  ระดับความเจ็บปวด  (คะแนน 0 - 10)  

 

 

 

 

 

0 10 
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แบบที่ 3   

 การใหคะแนนความเจ็บปวดจากการใชรูปสีหนาแสดงอารมณ สเกลนี้เหมาะ

สําหรับประเมินความปวดในเด็กอายุ ต้ังแต 3 ป ข้ึนไป หรือผูที่ไมสามารถใช

วิธีการประเมินแบบอ่ืนๆ ที่กลาวมาขางตนได วิธีการ คือ ช้ีใหผูปวยเลือกรูป

หนาที่บอกถึงระดับความปวด แลวบันทึก ตัวเลขที่ความหมายตรงกันกับรูปหนานัน้ 

 

 

 

 

 ใหผูปวยดูรูปภาพและช้ี / บอกใหทราบวาขณะน้ีรูสึกวาอาการปวดอยูในภาพใด 

 หามใชรูปใบหนาในแบบประเมินเปรียบเทียบกับใบหนาของผูปวย 

 0  หมายถึง  ไมมีอาการปวด 

 2  หมายถึง  ปวดเล็กนอย ไมมีความกังวล ไมมีความรูสึกทุกขทรมานแตอยางใด 

 4  หมายถึง  ปวดเล็กนอย แตเร่ิมรูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร 

 6  หมายถึง  ปวดปานกลง  รูสึกทุกขทรมานจากอาการปวดพอสมควร มีความกังวลมากข้ึน 

พักผอนไดไมเพียงพอ เร่ิมมีความรูสึกวาไมสามารถทนได 

 8  หมายถึง  ปวดมากรูสึกทุกขทรมาน จากอาการปวดมากทําใหเกิดความวิตกกังวลมากและ

ไมสามารถนอนหลับพักผอนได 

 10  หมายถึง  ปวดรุนแรงจนไมสามารถทนได 

 

การระบุตําแหนงที่ปวด 

 ใหผูปวยระบุหรือช้ีตําแหนงที่มีอาการปวด และผูดูแลบันทึกตําแหนงที่ปวด โดยใช

เคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงบนรูปภาพ (Body chart) 
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ทองเสีย คือ การขับถายอุจจาระเหลวหรือมีนํ้ามากกวา 3 คร้ัง ข้ึนไป หรือถาย

เปนน้ํา 1 คร้ัง หรือ ถายมีมูกเลือด 1 คร้ัง ใน 1 วัน อาการทองเสียทําใหรางกายไม

สามารถดูดซึมน้ํากลับเขาสูรางกายได นอกจากความรูสึกไมสุขสบาย อาการทองเสียยัง

สงผลทําใหผูปวยน้ําหนักตัวลดลง รางกายขาดน้ํา เบ่ืออาหาร และเหนื่อยออนเพลีย 

ทั้งนี้อาการทองเสียเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน การติดเช้ือ การผาตัด ความวิตก

กังวล อาการขางเคียงจากการไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด การใหรังสีรักษาบริเวณ

ชองทอง หรือยาบางชนิด การใหอาหารเสริมทางสายยางที่มีปริมาณของวิตามิน เกลือ

แร น้ําตาลและอิเล็กโตรไลทมากเกินไป และเกิดจากการที่กอนเนื้องอกมีการ

เจริญเติบโต ทั้งนี้อาการทองเสียจากการไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด หรือรังสีรักษา 

อาจเปนไดนานถึง 3 สัปดาหหลังสิ้นสุดการรักษา 

 

 

 

 

 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ดูแลใหผูปวยดื่มน้ําสะอาดประมาณ 3,000 ซีซีตอวัน 

(ในกรณีที่ไมมีขอจํากัดของโรค) 

2. จัดอาหารสําหรับใหผูปวยรับประทาน ซึ่งควรเปน

อาหารเหลวที่สะอาด (รวมทั้งน้ํา ชาออนๆ(ชาชงเจือ

จาง) น้ําหวาน น้ําซุปใส) และควรหลีกเลี่ยงการ

รับประทานเคร่ืองดื่มที่ มีความเปนกรด เชน น้ํา

มะเขือเทศ น้ําสม และน้ําอัดลม โดยรับประทาน

อาหารคร้ังละนอย และบอยคร้ัง โดยไมรับประทาน

อาหารที่มีรสเผ็ดรอน 

3. ดูแลจัดเตรียมเคร่ืองดื่มเกลือแรตามคําสั่งแพทยให

อยูใกลมือผูปวย หรือ ผสมเกลือแรเองในอัตราสวน 

  - น้ําตมสุก 1 ขวด ขนาดบรรจุ 750 ซีซี 

  - น้ําตาลทราย  2  ชอนโตะ 

  - เกลือปน  ½   ชอนชา 

1. ถายอุจาระเหลวมากกวา

หรือเทากับ 6 คร้ัง/วัน 

และอาการไมดีข้ึนภายใน 2 

วัน 

2. มี เ ลื อ ด ป นอ อก ม า กั บ

อุจจาระหรือถายเปนมูก

เลือด 

3. มีไข > 38 องศาเซลเซียส

รวมกับอาการทองเสีย 

4. มีอาการปวดบิดภายในชอง

ทองมาก 

5. เ ม่ือผู ป วย มีอาการและ

อาการแสดงของภาวะขาด

น้ํา เชน ปากแหง ตาแหง 

ทองเสีย 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งท่ีมีอาการทองเสีย 
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

4. หลีกเลี่ยงการจัดอาหารมัน รําขาว ผลไมและผักดิบ 

เคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของคาเฟอีน 

5. ดูแลใหอากาศภายในที่พักถายเทสะดวกเพ่ือลดกลิ่น

อุจาระรบกวนผูปวย 

6. ดูแลความเปนสวนตัวในขณะที่ผูปวยทําการขับถาย

อุจจาระ 

7. ควรปูผายางกั้นเปอนรองบริเวณกนผูปวยทั้งบน

เตียงและเกาอ้ีที่ผูปวยนั่ง 

8. หลีกเลี่ยงการจัดนมและผลิตภัณฑที่ทําจากนมให

ผูปวยรับประทานเพราะจะทําใหอาการทองเสียมาก

ข้ึน 

9. ชวยเหลอืผูปวยในการจดบันทึกอาการทองเสียและ

ตัดสินใจในการนําผูปวยสงโรงพยาบาลหากอาการไม

ดีข้ึน 

10. ภายหลังขับถายอุจจาระควรทําความสะอาดดวยน้ํา

สบูออนๆและน้ําอุน จากนั้นซับใหแหง ซึ่งจะทําให

ผูปวยรูสึกสุขสบายข้ึน และใชครีมทาเพ่ือลดความ

อับช้ืนของผิวหนังรอบทวารหนัก เชน เจลปโตเลี่ยม 

(วาสลีน) 

11. ชวยเหลือผูปวยในการตรวจประเมินผิวหนังรอบๆรู

ทวาร วาผิวหนังมีผ่ืนแดง เปนสะเก็ด มีรอยแตก 

หรือไม ซึ่งถามีอาการเหลานี้ ควรแจงใหแพทยทราบ 

12. สังเกตอาการทองเสียและจดบันทึกขอมูล โดย

ติดตามสงัเกตอาการตอไปนี ้

- จํานวนคร้ังของการขับถายอุจจาระ 

- ลักษณะและปริมาณอุจจาระภายใน 24 ช่ัวโมงที่

ผานมา 

- ระยะที่เร่ิมมีอาการ 

- อาการรวมอ่ืนๆ เชน คลื่นไส อาเจียน กระหายน้ํา 

ปากแหง มีไข  

- ความผิดปกติของบริเวณผิวหนังรอบทวารหนัก

ลูกตาจมลึก ปริมาณน้ํา

ป ส ส า ว ะ อ อ ก ล ด ล ง 

นํ้ าห นัก ตัวลดลงอย า ง

ชัด เจน ส วนปลายของ

รางกายเย็น ซีด อุณหภูมิ

รางกายลดลง ชีพจรเตน

เบา ไมสามารถลุกยืนได 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

หรือรูทวารหนัก 

13. หากมีอาการผิดปกติ ควรแจงใหแพทยทราบ เพ่ือ

พิจารณาการรักษาที่เหมาะสมเพ่ิมเติม 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

 ทองผูกเปนอาการที่สามารถพบไดในผูปวยมะเร็ง โดยผูปวยจะมีอาการถาย

อุจจาระนอยกวา 3 คร้ังตอสัปดาห ถายอุจจาระลําบาก ตองใชแรงเบงมาก อุจจาระเปน

กอนแข็ง รูสึกไมสุขสบายหรือเหมือนถายอุจจาระไมหมด ทองผูกมีสาเหตุจากการดื่มน้ํา

นอย หรือลําไสมีการเคลื่อนไหวไมเพียงพอ ซึ่งสืบเนื่องจากการขาดการออกกําลังกาย 

ความออนเพลีย การใชยาลดปวดหรือรับประทานอาหารนอย ผูปวยที่มีอาการทองผูก

เล็กนอยจะรูสึกปวดทอง ไมสุขสบาย แนนอึดอัด ผายลมบอย สวนในผูที่มีอาการ

ทองผูกมากๆจะบนรูสึกคลื่นไส หรืออาเจียน สังเกตเห็นทองบวมข้ึนหรืออาจมีอาการ

ถายเหลวคลายทองเสียได 

 

 

 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

1. ดูแลใหดื่มน้ําสะอาดมากๆ ในกรณีที่ผูปวยไมมี

ขอจํากัดของโรคและดื่มน้ําผลไมที่ผานกรรมวิธี 

พาสเจอไรซ น้ําอุน หรือน้ํารอน ในชวงเชาภายใน 

2 ช่ัวโมงหลังตื่นนอน 

2. ดูแลใหผูปวยดืม่น้ําพรุนหรือน้ําอุนผสมน้ํามะนาว 

เพื่อกระตุนการเคลื่อนไหวของลําไส 

3. ดูแลใหรับประทานอาหารที่มีเสนใยอาหารในแต

ละ ม้ือ เชน ข าวไมขัดสี  ถั่ วลิสง  เ ผือก มัน 

ขาวโพด ผักหรือผลไม 

4. หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่จะเพิ่มปริมาณ

แกส เชน กะหล่ําปลี บรอคโคลี่ หรือน้ําอัดลม 

5. กระตุนใหผูปวยออกกําลังกาย หรือพยายามให

ลุกเดินเขาหองน้ําเอง ถาสามารถทําได แตใน

กรณีที่ผูปวยชวยเหลือตนเองไมได ผูดูแลควรชวย

พลิกตะแคงตัวทุก 2 ช่ัวโมงและกระตุนใหมีการ

เคลื่อนไหวของรางกาย 

 

1. ผูปวยไมมีการเคลื่อนไหวของลําไส

ภายในเวลา 48 ช่ัวโมง 

2. มีเลือดออกในอุจาระหรือบริเวณ

รอบๆทวาร 

3. ภายหลังรับประทานยาระบาย 1-2 

วัน ลําไสไมสามารถเคลื่อนไหวได 

4. เม่ือมีอาการปวดทองหรืออาเจียน

ไมหยุด 

5. ทองผูกติดตอกันหลายวัน ตอมามี

อาการทองเสียหรือถายเหลว 

ทองผูก 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งท่ีมีอาการทองผูก 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูดูแล อาการท่ีควรไปพบแพทย 

6. ไมควรใชยาสวนอุจาระหรือยาเหน็บเพื่อใหอุจาระ

นิ่มหรือระบาย ยกเวนกรณีที่ผูปวยตองการใชยา

ระบาย ควรปรึกษาแพทยกอนทุกครั้ง 

7. ชวยผูปวยจดบันทึกการขับถายอุจาระและการ

เคลื่อนไหวของลําไส เม่ือเกิดปญหาจะชวยให

สามารถตรวจพบไดเร็วขึ้น 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

วิตกกังวลหรือกลัวเปนความรูสึกไมสบายใจ ซึ่งเปนความรูสึกทั่วไปที่ผูปวยและ

ครอบครัวสามารถเกดิไดเม่ือตองรับมือกับโรคมะเร็ง เปนการตอบสนองดานความรูสึก

ตอความเครียด จากภาวะเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งและในชวง 1-2 สัปดาหหลังไดรับการ

วินิจฉัยวาเปนโคมะเร็ง ทั้งนี้ความรูสึกวิตกกังวลหรือกลัวสามารถปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ อาทิเชน เม่ือสูญเสียบทบาทหนาที่ภายในครอบครัว สูญเสียภาพลักษณ 

หรืออยูในระยะปฏิเสธการวินิจฉัย ความรูสึกนี้ยังอาจเกิดจากความไมแนนอนเกี่ยวกับ

อนาคต ความทุกข ความเจ็บปวด ความกลัวจากการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและรูสึก

วาตนเองเปนภาระของครอบครัวและชีวิตครอบครัวที่สลับซับซอน เปนตน 

 

ขอควรปฏิบัติในการดูแลผูปวยมะเร็งมีความวิตกกังวลหรือกลัว 

 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

1. ผูดูแลควรพยายามชักชวนใหผูปวยระบาย 

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ผูปวยรูสึกกลัวหรือวิตก

กังวล ในขณะเดียวกันผูดูแลตองไมบีบ

บังคับใหผูปวยพูดคุยโดยที่ตัวผูปวยไมมี

ความรูสึกพรอม 

2. ผู ดู แ ล ค ว ร รั บ ฟ ง ผู ป ว ย ด ว ย ค ว า ม

ระมัดระวัง โดยไมตัดสินใจความรูสึกของ

ผูปวยหรือตนเอง 

3. ผูดูแลและผูปวยควรตัดสินใจรวมกัน วา

สามารถชวยเหลือผูปวยอยางไรไดบาง 

4. หลีกเลี่ยงการกลาวโทษผูปวย เพราะจะ

เปนการเพ่ิมความเครียดความวิตกกังวลใน

ผูปวยมากข้ึน 

1. เม่ือผูปวยมีอาการหายใจลําบาก เหง่ือ

ออกมาก และมีการเตนของหัวใจเร็วข้ึน

หรือมีอาการกระสับกระสายมากกวา

ปกติ 

2. บันทึก (Note) ยาที่ผูปวยใชหรืออาหาร

เสริม หรือสิ่งที่ทําใหอาการวิตกกังวล

แยลง ในกรณีผูปวยมีอาการวิตกกังวล

หลังไดรับการรักษาดวยยาตัวใหม ควร

แจงใหแพทยเจาของไขทราบเกี่ยวกับ

เร่ืองนี้อยางละเอียด 

 

 

 

วิตกกังวลหรือกลัว 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

5. ในกรณีที่ผูปวยมีความวิตกกังวลมากๆ การ

ใชเหตุผลกับผูปวยมักไมไดประโยชน ควร

แจงใหแพทยเจาของไขทราบเกี่ยวกับอาการ

และปญหาที่เกิดข้ึน โดยควรแจงนัดหมาย

แพทยใหทราบลวงหนา 

6. สงเสริมใหผูปวยใชวิธีการสวดมนต การทํา

สมาธิ หรือวิธีการอ่ืนทางดานความเช่ือ

หรือจิตวิญญาณเขารวมดวย 

7. ผูดูแลอาจใชการเขากลุมสนับสนุนหรือการ

รั บ คํ า ป รึ ก ษ า ส ว น บุ ค ค ล  เ พ่ื อ ล ด

ความเครียด จากการดูแลผูปวยได 

8. สงเสริมและสนับสนุนใหผูปวยพยายามสูด

หายใจลึกๆ และออกกําลังกายเพ่ือผอน

คลายวันละหลายๆคร้ัง เชน การหลับตา 

แลวสูดหายใจเขาลึกๆ สํารวมความคิดอยู

รางกาย ผอนคลายความรูสึก กําหนดจิต

จากปลายเทาแลวไลระดับมาที่ศีรษะ เม่ือ

ผูปวยรูสึกผอนคลาย ใหจินตนาการวาอยู

บนชายหาดที่อบอุนดวยแสงอาทิตย หรือ

ทุงหญาที่เงียบสงบ เปนตน 

9. งดเคร่ืองดื่มที่ มีสวนผสมของคาเฟอีน 

เพราะคาเฟอีนสามารถทําใหเกิดความวิตก

กังวลมากข้ึน 

10. แจงใหแพทยเจาของไขทราบ เม่ือผูปวย

ตองการใชยาลดความวิตกกังวล 
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ขอควรปฏบิัติสําหรับผูดูแล อาการที่ควรไปพบแพทย 

5. ในกรณีที่ผูปวยมีความวิตกกังวลมากๆ การ

ใชเหตุผลกับผูปวยมักไมไดประโยชน ควร

แจงใหแพทยเจาของไขทราบเกี่ยวกับอาการ

และปญหาที่เกิดข้ึน โดยควรแจงนัดหมาย

แพทยใหทราบลวงหนา 

6. สงเสริมใหผูปวยใชวิธีการสวดมนต การทํา

สมาธิ หรือวิธีการอ่ืนทางดานความเช่ือ

หรือจิตวิญญาณเขารวมดวย 

7. ผูดูแลอาจใชการเขากลุมสนับสนุนหรือการ

รั บ คํ า ป รึ ก ษ า ส ว น บุ ค ค ล  เ พ่ื อ ล ด

ความเครียด จากการดูแลผูปวยได 

8. สงเสริมและสนับสนุนใหผูปวยพยายามสูด

หายใจลึกๆ และออกกําลังกายเพ่ือผอน

คลายวันละหลายๆคร้ัง เชน การหลับตา 

แลวสูดหายใจเขาลึกๆ สํารวมความคิดอยู

รางกาย ผอนคลายความรูสึก กําหนดจิต

จากปลายเทาแลวไลระดับมาที่ศีรษะ เม่ือ

ผูปวยรูสึกผอนคลาย ใหจินตนาการวาอยู

บนชายหาดที่อบอุนดวยแสงอาทิตย หรือ

ทุงหญาที่เงียบสงบ เปนตน 

9. งดเคร่ืองดื่มที่ มีสวนผสมของคาเฟอีน 

เพราะคาเฟอีนสามารถทําใหเกิดความวิตก

กังวลมากข้ึน 

10. แจงใหแพทยเจาของไขทราบ เม่ือผูปวย

ตองการใชยาลดความวิตกกังวล 
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 การนอนไมหลับ เปนภาวะนอนหลับยาก หลับๆ ต่ืนๆ หรือสะดุงต่ืนข้ึนมาแลว

นอนหลับตอไมได ทําใหพักผอนไมเพียงพอ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เชน อาหาร รูปแบบ

การใชชีวิต ความเจ็บปวย การใชยา ความเครียด ความกังวล เปนตน ซึ่งหากปลอยเอาไว

นาน จะกลายเปนอาการเร้ือรัง และสงผลตออารมณ ความจํา การต่ืนตัว ทําใหรูสึก

ออนเพลียตลอดเวลา และไมมีเ ร่ียวแรง ในรายที่รายแรงอาจสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธกับคนรอบขาง บางคร้ังกลายเปนโรคซึมเศราได 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทราบไดอยางไรวา...นอนพักผอนไมเพียงพอ 
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 การชวยใหผูปวยนอนหลับดีข้ึน ผูดูแลควรจัดกิจกรรมตางๆ ในเวลากลางวันให
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5 กลุมอาหารที่ชวยในการนอนหลับ 

 กินอาหารประเภทขาวกลอง ขนมปงโฮลวีท มัน เผือก กลวย และอินทผลัม 

เพราะสารอาหารเหลานี้ จะชวยใหสมองสามารถนําทริปโตเฟนไปใชประโยชนใน

การสรางสารที่ชวยใหนอนหลับได 

 กินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง จําพวกถั่วชนดิตางๆ ผักใบเขียวเขม และผลไมแหง จะ

ชวยใหหลับงายข้ึน 

 ไมควรเขานอนเม่ือยังหิวหรืออ่ิมเกินไป นอกจากนี้การกินอาหารมันๆ หรือเผ็ด

รอนมากเกินไปก็อาจสงผลตอการนอนหลับเชนเดียวกัน 

 ชงน้ําผ้ึงเล็กนอยผสมในน้ําอุน หรือชาสมุนไพร เพราะสมัยโบราณใชน้ําผ้ึงเปนยา

ระงับประสาทออนๆ 

 งดเคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของคาเฟอีนกอนนอน เชน ชา กาแฟ และน้ําอัดลม 

รวมถึงขนมหวานทุกชนิด เพราะน้ําตาลจะกระตุนใหรูสึกต่ืนตัว 
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6 สูตรสมุนไพรชวยใหนอนหลับ 

 ตม ดอกไมจีนแหง 15 กรัมในน้ํา 1 ถวย เติมน้ําตาลกรวด ดื่มเปนชากอนนอน 

 ใบขี้เหล็ก นําใบข้ีเหล็กประมาณ 30-50 กรัม ตมเอาน้ํา ดื่มกอนนอน เพราะมี

สารแอนไฮโดรบาราคอลชวยใหนอนหลับ 

 นํา ผลมะตูมออน เหงาขม้ินออย เถาบอระเพ็ดและพริกไทยในปริมาณเทาๆ 

กัน ตมเอาน้ํา ดื่มกอนอาหารเชาและเย็น คร้ังละ 1 ถวยชา 

 นํา ราก ลําตนและใบของตะไคร ตนขาตาแดงและเหงาขิงสด อยางละ 5 ตน 

ลางใหสะอาด สับเปนทอน ตมใหเดือด 15 นาที ดื่มคร้ังละ 1 ถวยชา วันละ 3 

เวลา 

 ดื่มน้ําสมุนไพรคาโมไมล ดอกเสาวรสหรือชาวาลิเรียนกอนนอน จะชวยใหหลับสบาย 

 ดื่มชาที่ทําจาก เมล็ดเซเลอร ี1 ถวยกอนนอน โดยใชเมล็ดที่บดแลว 2 ชอนชาแช

ในน้ําเดือด 1 ถวย 
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กิจกรรมผอนคลาย 
 

 ผูปวยแตละรายมีภาวะของโรคที่แตกตางกัน แตสิ่งที่คลายกันคือความเบ่ือหนาย

ตอสภาวะของรางกายที่ไมสมบูรณดั่งใจ เจ็บปวดทรมานจากอาการของโรค ทําใหเปน

ทุกข หงุดหงิด เศราหมอง ฉะน้ันการชวยใหผูปวยไดมีกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึง

เครียด จึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยประคับประคองอารมณ จิตใจ ความรูสึกของผูปวยให

สงบ และเปนการชักจูงใหผูปวยออกจากความเจ็บปวดและความทุกขทรมานได 

 การเลือกกิจกรรมสําหรับผูปวยข้ึนอยูกับความพรอมและความพึงพอใจของผูปวย

เปนหลักและเหมาะสมกับปจจัยดาน อายุ เพศ ความสนใจ การรับรู ขอจํากัดทางการ

รักษา ขอจํากัดทางความเช่ือ ลัทธิ ศาสนา สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ 

และขอจํากัดของครอบครัวของผูปวยดวย และสิ่งสําคัญคือตองไมยัดเยียดวิธีการความ

เช่ือของเราเปนบรรทัดฐาน ควรทําเพียงแนะนําและใหผูปวยเปนผูตัดสินใจเลือก

กิจกรรมตางๆ เชน 

 ดนตรีบําบัด ควรเปดดนตรีในแนวที่ผูปวยชอบ ระหวางการฟงอาจรองเพลง

คลอไปดวย หรืออาจชวนเพ่ือนๆ ญาติๆ มารองเพลงรวมกัน ก็จะเปนการสราง

บรรยากาศที่อบอุน สนุกสนาน 

 หากผูปวยไมมีเพลงที่ชอบเปนพิเศษ อาจใชดนตรีบรรเลง ดนตรีคลาสสิก หรือ

ดนตรีที่เปนเสียงจากธรรมชาติ เชน เสียงน้ําไหล เสียงนก 

 การนวดและสัมผัส การสัมผัส เปนการสื่อสารความรูสึกที่ไรคําพูด หากเรา

สัมผัสมือหรือลูบแขนผูปวยอยางออนโยน การกอด อุม นวด ลูบสัมผัสดวยความรัก

และความออนโยน จะชวยใหผูปวยรูสึกสบายผอนคลาย นอกจากนี้การนวดยังชวยให

กลามเนื้อที่ยึดเกร็งไดคลาย เม่ือกลามเนื้อคลาย ความเจ็บปวดจะบรรเทา เพียงแตตอง

ระวังไมนวดบริเวณที่ปวด 

 การทํางานอดิเรก งานอดิเรกที่ผูปวยช่ืนชอบตองเปนกิจกรรมที่ออกแรงไมมาก 

จะชวยสรางความเพลิดเพลิน เวนจากการคิดฟุงซาน รวมทั้งการเปลี่ยนบรรยากาศ โดย

การเดินเลนในบริเวณบาน ก็เปนการดี 
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 การทํางานอดิเรก งานอดิเรกที่ผูปวยช่ืนชอบตองเปนกิจกรรมที่ออกแรงไมมาก 

จะชวยสรางความเพลิดเพลิน เวนจากการคิดฟุงซาน รวมทั้งการเปลี่ยนบรรยากาศ โดย

การเดินเลนในบริเวณบาน ก็เปนการดี 
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 กรทํางานศิลปะ การวาดรูป ระบายสี ปนดิน ทําใหผูปวยเพลิดเพลิน ทั้งยังได

ระบายความรูสึกตางๆออกมาดวย ชวยใหผูปวยเขาใจตนเอง ระหวางการทํางานศิลปะ 

อาจกระตุนใหผูปวยมีการแลกเปลี่ยนความรูสึก ประสบการณ รับฟงทั้งปญหา ขอคิด 

ทั้งเร่ืองศิลปะและเร่ืองอ่ืนๆดวยใจที่เปดกวาง 

 การชมภาพยนตร เร่ืองราวที่สนุกสนานและนาสนใจในภาพยนตร สามารถชวย

หันเหความสนใจของผูปวยจากความทรมานทางกาย หรือความทุกขทางใจบางอยางได 

ภาพยนตรที่ชมควรสรางความจรรโลงใจหรือมีเนื้อหาสนุกสนาน 

 การอานและเขียนหนังสือ การอานจะชวยหันเหความสนใจจากความเจ็บปวด

ไปไดบาง ขณะเดียวกันการเขียน ชวยถายทอดและระบายความรูสึกในใจออกมา ชวยให

ผูปวยปลดเปลื้องความทุกขบางอยางได และอาจทําใหมองเห็นสิ่งตางๆชัดเจนข้ึน ผูปวย

หลายคนไดใชเวลาชวงปวยเขียนถึงเร่ืองราวชีวิตของตนเอง จนเปนที่รูจัก 

 การหัวเราะและอารมณขัน หากไมรูวาจะสรางอารมณขันข้ึนไดอยางไร อาจหา

หนังตลกมาชมหรืออานหนังสือที่ตลกๆ นึกถึงหรือคุยเร่ืองขําๆ ซึ่งการหัวเราะนาน 5-10 

นาที ติดตอกัน รางกายจะไดขยับเปนการบริหารอวัยวะภายใน กลามเนื้อใบหนา จิตใจ

จะโปรงเบาจากสิ่งที่เครียดอยู 

 การออกกําลังกาย ที่ เหมาะสมกับผูปวยระยะทาย หากผูปวยสามารถ

เคลื่อนไหวได ควรกระตุนใหผูปวยออกกําลังกายเบาๆ เชน การทําโยคะ การรําช่ีกง การ

บริหารรางกายที่ทําใหเกิดการยืดเหยียดขอตางๆของรางกาย ทั้งนี้ตองพิจารณาการออก

กําลังกายที่ไมหักโหมจนเกินไป จนเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปวย 
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 การสวดมนต สวดออนวอนถึงพระเจา หรือรองเพลงสวด การสวดมนตชวย

ใหใจจดจอกับสิ่งดีงามและยังชวยใหเพลิดเพลินกับทวงทํานองของบทสวด เราอาจเปด

เทปสวดมนต หรืออานพระคัมภีร เพ่ือใหผูปวยระลึกตามในใจ หรือหากผูปวยยังสวด

มนตไดและปรารถนาที่จะทําก็ชวนใหสวดมนตรวมกัน สําหรับผูที่ไมคุนเคยกับการสวด

อาจแนะนําใหสวดบทสั้นๆ หรือเปนคําๆ ที่โนมนาวใจใหเขาหาสิ่งที่ดีงาม 

 การนอมใจใหผูปวยไดระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือจะชวยใหผูปวยสงบลงได แต

หากผูปวยไมไดผูกพันกับความเช่ือหรือศาสนาใด สามารถนอมใหระลึกถึงความดีงามที่

เคยทํามา หรือสิ่งดีๆที่ภาคภูมิใจ ซึ่งจะชวยใหผูปวยสามารถเขาสูความสงบพรอม อ่ิมใจ

ในความดีของตนเอง 
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การชวยใหผูปวยยอมรับความตายที่จะมาถึง (แบบองครวม) 

 

 ผูปวยที่ไมยอมรับวาตนเองกําลังตาย จะพยายามปฏิเสธที่จะรับรู ผูปวยจึงรูสึก

ทุรนทุราย ดิ้นรนขัดขืน จึงเปนการยากที่ผูปวยจะสามารถเผชิญกับความตายไดอยาง

สงบ สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแล จึงควรดูแลและใหกําลังใจผูปวยดวยวิธีการ

ดังตอไปนี ้

 อดทนและพรอมรับฟงความในใจของผูปวย ถึงสาเหตุที่ผูปวยไมพรอม

เผชิญหรือยอมรับความตายนั้น อาจเปนเพราะมีบางสิ่งบางอยางที่ยังค่ัง

คางหรือมีเร่ืองกังวลใจบางเร่ือง 

 สรางความม่ันใจวามีคนที่พรอมจะเขาใจ ใหผูปวยรูสึกปลอดภัยที่จะเผย

ความในใจออกมา การซักถามอยางเหมาะสมอาจชวยใหเขาระลึกไดวา

ความตายเปนสิ่งที่ทุกคนไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 การชวยใหคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลาน หรือคนที่เขารัก อาจชวยให

ผูปวยทําใจยอมรับความตายไดมากข้ึน 

 การชวยใหผูปวยจิตจดจอกับสิ่งดีงาม ดวยการนึกถึงสิ่งดีงามชวยใหจิตใจ

เปนกุศล ผูปวยเกิดความสงบ สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได สามารถ

นอมนําใหผูปวยนึกถึงสิ่งดีงามไดหลายวิธี เชน 

1. นําเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูปวยเคารพนับถือต้ังไวในหอง

หรือโตะขางเตียง เพ่ือเปนเคร่ืองระลึกถึง 

2. ชักชวนผูปวยทําวัตรสวดมนตรวมกัน การเปดเทปธรรมะหรือพระ

สวดมนตเปนการนอมจิตของผูปวยใหบังเกิดความสงบ 
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 การดูแลดานจิตใจอารมณ และสังคม ดวยการแสดงออกถึงความรักและ

ความเห็นอกเห็นใจที่สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลมีตอผูปวย เพราะ

ผูปวยระยะสุดทายไมเพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเราแตยังถูก

รบกวนดวยความกลัวตาย กลัวถูกทอดทิ้ง กลัวตายอยางโดดเดี่ยว จึง

สรางความทุกขใหแกผูปวยมาก ดังนั้นสิ่งที่ผูปวยใกลตายตองการคือใคร

สักคนที่เขาใจและพ่ึงพาไดอยูขางๆ เพียงแคการสัมผัสดวยความออนโยน 

ชวยใหผูปวยรับรูถึงความรัก ทําใหผูปวยมีกําลังใจเผชิญกับความทุกขได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บางคร้ังผูปวยอาจแสดงความหงุดหงิด กราดเกร้ียว ออกมาไดงาย ผูดูแลและ

สมาชิกในครอบครัวควรเขาใจ และใหการชวยเหลือผูปวยดวยความอดทนอดกลั้น เห็น

อกเห็นใจ ออนโยน และใหอภัย ทั้งนี้แมในบางเวลาที่ไมรูวาจะพูดอะไร หรือใหกําลังใจ

อยางไร การสัมผัสมือ จับแขน ขา บีบนวดเบาๆ น่ังอยูขางๆเตียงก็เปนการสื่อความรัก

และความหวงใยที่ดีใหผูปวยมีความรูสึกไมถูกทอดทิ้ง 

 การขออโหสิกรรม หรือการใหอภัย ผูดูแลควรเปดใจและไวกับเร่ือง

ดังกลาว บางคร้ังผูปวยไมพูดตรงๆ เราจึงควรมีความละเอียดออน 

สอบถามดวยความใสใจ และหากผูปวยตองการพบใคร พยายามตามหาให

ไดพบกับผูปวย หรือหากผูปวยรูสึกฝงใจโกรธแคนใครอยู แนะนําใหผูปวย

ใหอภัย  

 ในกรณีที่มีความรูสึกผิดคางคาใจ ผูดูแลควรชวยใหผูปวยเปดใจและ

ไดกลาวขอโทษ หรือขออโหสิกรรมกับใครบางคนควรไดรับการปลดเปลื้อง

อยางเรงดวน ถาผูปวยไมไดรับการชวยเหลือ อาจทําใหผูปวยทุรนทุราย 

พยายามปฏิเสธผลักไสความตาย และตายอยางไมสงบ ในทางพุทธศาสนา

เช่ือวาจะสงผลใหผูตายไปสูทุคติ แทนที่จะเปนสุคติ หากรูสึกวาเกิน
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ความสามารถของตนเองสามารถขอความชวยเหลือจากคนที่ผูปวยรูสึก

เคารพนับถือ หรือไววางใจมาชวยพูดคุยกับผูปวยแทนได 

 สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอความสงบใจ เพราะความสงบใจและความปลอย

วางสิ่งคางคาติดยึดในใจผูปวย จะตองมีบรรยากาศรอบตัวเอ้ืออํานวย งด

เวนการพูดคุยที่รบกวนผูปวย งดการถกเถียงในหมูญาติพ่ีนอง หรือรอง

หมรองไห ซึ่งจะเพ่ิมความวิตกกังวลและความขุนเคืองใจแกผูปวย ในการ

สรางบรรยากาศที่เหมาะสมสามารถทําไดหลายวิธี อาทิเชน  

1. ชักชวนผูปวยทําสมาธิภาวนา ทําการเจริญสติ ดวยการกําหนดลม

หายใจ หายใจเขาใหนึกในใจวา “พุทธ” หายใจออกนึกในใจวา “โธ” 

2. การทําวัตรสวดมนตรวมกัน จัดหองใหสงบมีพระพุทธรูปหรือสิ่ง

เคารพสักการะติดไวในหอง หรือหัวเตียง 

3. เปดเทปธรรมะ เพลงบรรเลงเบาๆ หรือเพลงที่ผูปวยชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การชวยใหจิตจดจอกับสิ่งดีงาม เชน การชักชวนใหทําบุญถวายสังฆทาน 

หรือ-ชวนใหผูปวยระลึกถึงความดีที่ไดทําในอดีต เชน การเลี้ยงดูลูกๆให

เปนคนดี การดูแลพอแมดวยความกตัญู 

 การชวยเหลือดานจิตวิญญาณ คือ การแสวงหาความหมายของตัวตน

ภายในของบุคคล เปนเร่ืองของพลังใจ ความหวัง ความผูกพันระหวาง

บุคคลกับบางสิ่งบางอยาง ที่ทําใหเกิดภาวะของความสงบสุข และความ

พรอมที่จะเผชิญกับวาระสุดทายของชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี การปฏิบัติตาม

ความเช่ือ/ศาสนา ดังนั้นผูดูแลและสมาชิกในครอบครัวจึงเปนผูชวยสําคัญ

ในการจัดสิ่งแวดลอมใหสงบและเปนสวนตัว เพ่ือใหผูปวยและญาติได

ปฏิบัติกิจกรรมตามความเช่ือรวมกัน เพ่ือเปนการแสดงถึงความเคารพ 

และใหเกียรติแกผูปวย  
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คํากลาวขอขมาบิดา-มารดา(ขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู) 

นโมตัสสะ  ภะคะวะโต อะหะโต สัมมา สัมพุทธะสะ (ต้ังนโม 3 จบ) 

 สัมเพปะมาเทนะ  ทวารัตเย  รักกะตัง  สัพพัง  อับปะราธัง  ขะมะถะเมพันเต  

มัยหัง  มาตาปตุนัง วะปะเทวันเทมิ  สาทะรัง 

 ลูกขอกราบไหวบูชา(บิดา-มารดา) ผูมีพระคุณ หากลูกทั้งหลายไดพลาดพลั้ง 

ลวงเกินทั้งตอหนาหรือลับหลังก็ดี ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาก็ดี 

 กาเยนะ  วาจายะวะเจ  ตะสาวา  มาตาปตุคุณัง  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยายัง  

มาตาปตุ  กุกัมมะ  อัตจะยันตัง  การันตะเร  สังวะริตุง  มาตาปตะเร 

 หากลูกกระทําลวงเกินดวยกายก็ดี วาจาก็ดี ดวยใจก็ดี บัดนี้ ลูกไดนําดอกไม ธูป

เทียนเพ่ือบูชากราบขอขมากรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ไดกลาวลวงเกินหรือกระทําไปแลวนัน้ 

อดีตจนถงึปจจุบัน ขอบิดา มารดา ผูมีพระคุณโปรดเมตตา งดโทษที่ไดกระทําลวงเกิน

อันนั้น ขอบิดา มารดา ไดเปนรมโพธิ์ รมไทร และเปนเนื้อนาบุญของลูกทั้งหลาย 

ตลอดไปเทอญ 

กราบ 3 คร้ัง ประเคนดอกไม 

 หมายเหตุ: พานดอกไมประกอบดวย 1) ดอกไม 5 คู   2) เทียน 5 คู    

3) ธูป 3 ดอก 
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ความตองการคร้ังสุดทายของชีวิต 
 

 

 “การเรียนรูชีวิตใกลตาย ทําใหมีปญญาที่สมบูรณข้ึน เราจะศึกษาความเจ็บ ความ

ตาย ความทุกขใหมันชัดเจน ไมสบายทุกทีก็ฉลาดข้ึนทุกทีเหมือนกัน 

 การตายเปนหนาที่ของสังขารอยางไมมีทางเปลี่ยนแปลงแกไข นอกจากการ

ตอนรับใหถูกวิธี” 

      พุทธทาสภิกข ุ

จากหนังสือปจฉิมอาพาธ ทานพุทธทาสมหาเถระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนในการทําหนังสือแสดงเจตนาในดานผูปวย ญาติ และคน

ใกลชิด  

 1. ทําใหผูทําหนังสือ (ผูปวย) สามารถแจงความประสงคของตนใหแพทย ญาติ 

คนใกลชิดทราบและชวยลดขอขัดแยง ระหวางแพทยและในหมูญาติในการวางแผนการ

รักษาผูปวย เม่ือผูปวยไมสามารถแสดงเจตนาไดดวยตนเอง 

 2.ทําใหผูปวยระยะสุดทายไมตองทุกขทรมานจากการใชเคร่ืองกูชีพตางๆ เชน การ

เจาะคอ การใสทอชวยหายใจ การปมหัวใจ หรือใชอุปกรณตางๆ ที่ชวยยืดการตาย

ออกไป ซึ่งไมเกิดประโยชนหรือไมทําใหคุณภาพชีวิตผูปวยดีข้ึน 

 3.ทําใหผูปวย ญาติ คนในครอบครัว ไมตองเสียคาใชจายที่สูงมากในการรักษาที่

ไมจําเปน จนทําใหผูปวยหรือญาติผูปวยบางรายถึงข้ันหมดเนื้อหมดตัว ตองขาย

ทรัพยสินเงินทองมาเปนคารักษา 
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 4.ทําใหผูปวยมีโอกาสสื่อสาร รํ่าลาคนในครอบครัว ญาติมิตรไดในขณะมี

สติสัมปชัญญะ ไดรับการเยี่ยวยาชวยเหลือทางจิตใจแกผูใกลตาย 

การขอทําหนังสือแสดงเจตนา(Living will) 

 ถาผูปวยสนใจที่จะทําหนังสือแสดงเจตนา ควรแจงใหทางโรงพยาบาลและแพทย

เจาของไขทราบ เพ่ือขอทราบภาวะความเจ็บปวยและคําแนะนําในการทําหนังสือแสดง

เจตนา 

 เม่ือมีการทําหนังสือเจตนาไวแลว ผูทําหนังสือแสดงเจตนา(ผูปวย) ควรเก็บรักษา

หนังสือไวเอง รวมถึงมอบสําเนาหนังสือดังกลาวที่รับรองความถูกตองแลวใหแกแพทย

เจาของไข คนในครอบคัว หรือญาติใกลชิด พยาน และบุคคลใกลชิดที่ไวใจ 

 เม่ือผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสาธารณสุข ผูที่

เก็บรักษาหนังสือหรือสําเนาหนังสือไว ควรมอบเอกสารดังกลาวใหแกแพทย พยาบาล

หรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของในทันที  
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- ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนา (Living will)  

หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบรกิารสาธารณสุข 
        วันที่.......................................... 
ขาพเจา (ช่ือ - นามสกุล).................................................................................... อายุ.........................ป 

บัตรประชาชนเลขที.่........................................................ที่อยูที่ติดตอได............................................................ 
เบอรโทรศัพท................................................................. เบอรที่ทํางาน............................................................ 
 ขณะทําหนังสือฉบบัน้ี ขาพเจามสีติสัมปชัญญะบรบิูรณ และมีความประสงคที่จะแสดงเจตนาทีจ่ะขอ
ตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมกีารใชเครื่องมือใดๆกับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไปโดยไม
จําเปนและเปนการสญูเปลา แตขาพเจายังคงไดรบัการดูแลรักษาตามอาการ 

o เมื่อขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายของชีวิต หรือ 
o เมื่อขาพเจาไดรบัความทุกขทรมานจากการบาดเจบ็หรอืโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได ขาพเจาขอ

ปฏิเสธการรักษาดังตอไปน้ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหเซ็นช่ือกํากับหนาขอที่ทานเลอืก)  
o 1. การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ 
o 2. การใชเครื่องชวยหายใจ 
o 3. การใหสารอาหารและนํ้าทางสายยาง 
o 4. การเขารักษาในหองไอ.ซี.ยู (I.C.U.) 
o 5. การกระตุนระบบไหลเวียน 
o 6. กระบวนการฟนชีพเมือ่หัวใจหยุด 

ในกรณีที่ผูประกอบวิชชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบรกิารดังกลาว โดยมิไดทราบถึงเน้ือความใน 
หนังสือแสดงเจตนาฉบับน้ีหรอืไมทราบความประสงคที่แทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองใหผูน้ัน  
กรุณาหยดุบริการ ตอไปน้ีดวยไดแก  

o การใชเครื่องชวยหายใจ 
o การใหสารอาหารและนํ้าทางสายยางง 
o ....................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอบมอบให (ช่ือ - นามสกุล)............................................................................................ 
ในฐานะบุคคลใกลชิด (ถาม)ี เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกบัผูอื่นได
ตามปกติ เพื่อทําหนาทีอ่ธิบายความประสงคที่แทจรงิของขาพเจาหรือปรกึษาหารอืกับแพทยในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป 

ขาพเจาไดทําหนังสอืแสดงเจตนาตอหนาพยานและทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิด และ 
พยานเก็บรักษาไวเพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารบัการรักษาใน
สถานพยาบาล 

 
      ผูแสดงเจตนา..........................................ลงช่ือ 
      บุคคลใกลชิด...........................................ลงช่ือ 
      พยาน.......................................................ลงช่ือ 
      พยาน.......................................................ลงช่ือ 
 

ตัวอย่�งหนังสือแสดงเจตน�	(Living	will)
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                                                    10  กันยายน  2550

เรียน                                                                               

คุณหมอ และญาติพ่ีนองที่เคารพ       

 ขาพเจา นางอมรา สงวนสุข พรอมที่จะตายอยางธรรมชาติ กรุณาอยาใสเคร่ือง

เทคโนโลยีทั้งหลาย ขาพเจาอยากจะไปอยางคนธรรมดา ไมตองเปนภาระลูกหลานคะ

 ดวยความขอบพระคุณลวงหนา       

                                                               อมรา  สงวนสขุ

 ขณะที่เขียนขาพเจามีสติสมบูรณทุกประการคะ อมรา                                     

 

อุษณีย ฟองศรี          

     พยาน 

        

 

       10  กันยายน  2550 

นิด เบ้ิม ลูกรัก          

 แมเขียนคําขอรองไวเพ่ือลูกทั้งสองจะไดรูวา เวลาแมเจ็บปวยสิน้สติไปก็ปลอยให

ตายไปตามธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี ไมตองใสเคร่ืองชวยทุกอยาง แมพรอมแลวที่จะตาย 

              รักลูก และหลาน ๆ 

ชวยนําแมไปวัดตรีทศเทพ ตามที่พอเคยอยูนะ   
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อาการของผูปวยในชวงทายของชีวิต 
 

 ในชวง 1-3 เดือน มักมีอาการทรงๆทรุดๆ สลับกันไป และเม่ืออวัยวะในรางกาย

คอยๆเสื่อม ผูปวยมักมีอาการทรุดลงเร่ือยๆ 

 ในชวง 2-3 สัปดาห สภาพรางกายเร่ิมเปลี่ยนแปลง เชน การสูบฉีดโลหิตนอยลง 

ทําใหมือเทาเย็น ผิวหนังเปลี่ยนสี คือ มีสีคล้ําข้ึน เปนจ้ํา หายใจเร่ิมผิดปกติ ไมเร็วข้ึน ก็

ชาลง หรือหายใจขาดเปนหวงๆ มีเสมหะออกมาก กลามเนื้อหยอนยานควบคุมไมได การ

รับรูแยลง บางรายอาจเพอเร่ืองที่อยูใตสํานึก รับประทานนอยลงหรือรับประทานไมได

แมใหอาหารทางสายยาง อาหารจะไมยอยและเหลือคางในกระเพาะมาก 

 ในชวงวันทายๆของชีวิต จะมีอาการตางๆ เชน รับประทานและดื่มนอยลง จึงไม

ควรคะยั้นคะยอใหรับประทานอาหาร หรือใหน้ําเกลือและสอดสายใหอาหาร เพราะจะ

ทําใหทรมานมากข้ึน ผูปวยมักจะมีอาการออนเพลีย งวง ซึม ดังนั้นควรใหพักผอนให

เต็มที่ ไมพยายามปลุกใหต่ืน ลดการรบกวนตางๆ เชน การพลิกตัว วัดความดัน ใสสาย

สวนปสสาวะ สอดทอในคอ ฯลฯ หากผูปวยมีเสมหะมาก ควรเลือกวิธีการดูแลที่รบกวน

ผูปวยนอยที่สุด เชน การใชยาลดเสมหะดีกวาใชวิธีการดูดเสมหะ เพราะทําใหผูปวย

ทรมาน เม่ือถึงชวงนี้ความเจ็บปวดตางๆจะลดลง เพราะระบบประสาททํางานไมดี การ

รับรูและความเจ็บปวดจะนอยลงจนไมรูสึกตัว จึงอาจไมจําเปนตองใชยาแกปวดอีกตอไป 

 เม่ือผูปวยมีอาการปากและตาแหง ญาติอาจจะชวยหยอดน้ําลงในปากหรือใชผา

เปยกซับที่ริมฝปาก ทาลิปมัน หรือครีมรักษาความชุมช้ืนที่ริมฝปาก หยอดน้ําตาเทียม 

หากผูปวยมีอาการหายใจไมสะดวก ไมเปนจังหวะ ควรชวยจัดทานอนใหศีรษะสูง นอน

ตะแคง และเปลี่ยนทาผูปวยบอยๆ 

 ในระยะน้ีผูปวยตองการใหคนอยูใกล ญาติจึงควรอยูเปนเพ่ือนเสมอ บางคร้ัง

ผูปวยอาจรองไห มีอาการรองคราง ญาติก็ควรพูดคุยปลอบโยน กอด หรือสัมผัสอยาง

ออนโยน ใหคลายความทุกขกังวล 
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อาการของผูปวยในชวงทายของชีวิต 
 

 ในชวง 1-3 เดือน มักมีอาการทรงๆทรุดๆ สลับกันไป และเม่ืออวัยวะในรางกาย

คอยๆเสื่อม ผูปวยมักมีอาการทรุดลงเร่ือยๆ 

 ในชวง 2-3 สัปดาห สภาพรางกายเร่ิมเปลี่ยนแปลง เชน การสูบฉีดโลหิตนอยลง 

ทําใหมือเทาเย็น ผิวหนังเปลี่ยนสี คือ มีสีคล้ําข้ึน เปนจ้ํา หายใจเร่ิมผิดปกติ ไมเร็วข้ึน ก็

ชาลง หรือหายใจขาดเปนหวงๆ มีเสมหะออกมาก กลามเนื้อหยอนยานควบคุมไมได การ

รับรูแยลง บางรายอาจเพอเร่ืองที่อยูใตสํานึก รับประทานนอยลงหรือรับประทานไมได

แมใหอาหารทางสายยาง อาหารจะไมยอยและเหลือคางในกระเพาะมาก 

 ในชวงวันทายๆของชีวิต จะมีอาการตางๆ เชน รับประทานและดื่มนอยลง จึงไม

ควรคะยั้นคะยอใหรับประทานอาหาร หรือใหน้ําเกลือและสอดสายใหอาหาร เพราะจะ

ทําใหทรมานมากข้ึน ผูปวยมักจะมีอาการออนเพลีย งวง ซึม ดังนั้นควรใหพักผอนให

เต็มที่ ไมพยายามปลุกใหต่ืน ลดการรบกวนตางๆ เชน การพลิกตัว วัดความดัน ใสสาย

สวนปสสาวะ สอดทอในคอ ฯลฯ หากผูปวยมีเสมหะมาก ควรเลือกวิธีการดูแลที่รบกวน

ผูปวยนอยที่สุด เชน การใชยาลดเสมหะดีกวาใชวิธีการดูดเสมหะ เพราะทําใหผูปวย

ทรมาน เม่ือถงึชวงน้ีความเจ็บปวดตางๆจะลดลง เพราะระบบประสาททํางานไมดี การ

รับรูและความเจ็บปวดจะนอยลงจนไมรูสึกตัว จึงอาจไมจําเปนตองใชยาแกปวดอีกตอไป 

 เม่ือผูปวยมีอาการปากและตาแหง ญาติอาจจะชวยหยอดน้ําลงในปากหรือใชผา

เปยกซับที่ริมฝปาก ทาลิปมัน หรือครีมรักษาความชุมช้ืนที่ริมฝปาก หยอดน้ําตาเทียม 

หากผูปวยมีอาการหายใจไมสะดวก ไมเปนจังหวะ ควรชวยจัดทานอนใหศีรษะสูง นอน

ตะแคง และเปลี่ยนทาผูปวยบอยๆ 

 ในระยะนี้ผูปวยตองการใหคนอยูใกล ญาติจึงควรอยูเปนเพ่ือนเสมอ บางคร้ัง

ผูปวยอาจรองไห มีอาการรองคราง ญาติก็ควรพูดคุยปลอบโยน กอด หรือสัมผัสอยาง

ออนโยน ใหคลายความทุกขกังวล 

 

 

 

 

 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 ผูปวยบางรายที่อาการทรุดมาตลอด เชน หลับตาตลอดเวลา ไมมีการตอบสนอง

แลวกลับมีอาการดีข้ึน เชน รับประทานขาวได พูดจาได รางกายดีข้ึนอยางอัศจรรย 

ในชวง 1-2 วัน ซึ่งคนโบราณบอกวา เปนพลังชีวิตเฮือกสุดทาย ครอบครัวอาจใชโอกาสนี้

ในการล่ําลากัน หรือสวดมนตใหสติกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 อาการของผูปวยกอนตายนี้ เปนสัญญาณใหญาติปรับการดูแลชวยเหลือใหผูปวย

สุขสบาย เพ่ือใหผูปวยไดจากไปอยางสงบตามธรรมชาติ ไมพยายามเหน่ียวร้ัง ยื้อชีวิต 

ดวยการรักษาตางๆ ที่จะไปกระตุนใหเกิดความเจ็บปวด ทรมาน จนผูปวยไมอาจต้ังสติให

อยูในความสงบนิ่งได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 ศาสนาเปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งแตละศาสนามีแนวทางหรือคําสั่งสอนที่

แตกตางกัน ถึงกระนั้นศาสนาสวนใหญเช่ือวา การตายดีหรือการตายอยางสงบและมีสติ 

เปนเร่ืองสําคัญ โดยญาติสามารถสงเสริมสภาพจิตใจและสภาพแวดลอมใหเขาถึงภาวะ

นั้นไดดวยการใชแนวทางของศาสนา  

 

 

 

 

 คนที่จะดูแลเราไดไมมีใครนอกจากตัวเอง เพราะฉะนั้นบุญจึงทําแทนกันไมได บุญ

บาปเปนของที่ติดตามตัวเราและจะเดินทางไปกับเรา ไมวาคนนั้นจะยาก ดี มีหรือจน ทุก

คนลวนเดินทางไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ “ไปสูความตาย” เม่ือความตายเปนจุดหมาย

ปลายทางของเราทุกคน เราจึงไมควรกลัวความตาย แตควรคิดวา การจะไปถึงตรงนั้น

เราควรปฏิบัติตัวอยางไร เพ่ือเตรียมความพรอมสูความตาย จริงๆพุทธศาสนาสอนใหเรา

เตรียมความพรอมเกี่ยวกับเร่ืองความตาย คือ งานศพ งานสวดพระอภิธรรม ที่จัดให

ผูตาย เพ่ือใหผูเปนไดเรียนรูวาเราหนีไมพน ดังนั้นจึงไมควรประมาท เม่ือถึงเวลาตอง

เตรียมตัวไวตองมีความรูจากตรงนั้น เพ่ือที่เม่ือเราเดินทางไปถึง ณ จุดนั้น เราจะไดไม

กลัวความตาย 

 

 

 

 ในทางพุทธศาสนามีความเช่ือวา คนเราตายแลวเกิดเปนภพชาติกัน หรือที่เรียกวา 

“สังสารวัฏ” เปนการเวียนวายตายเกิด จึงเช่ือกันวาการไดเกิดเปนมนุษยนั้นไมใชเร่ือง

งาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของความตาย ชาวพุทธเช่ืออยางยิ่งเลยวาตายแลวจะตอง

เดินไปสู บุญ บาป ดังนั้นคนเราเกิดมาเพ่ือทําบุญ บุญนั้นเปนเสบียงบุญและเปนสะพาน

ที่นําเราเดินทางไปสูภพชาติอ่ืน ชีวิตมนุษยทุกคนเกิดมาดวยบุญ อยูก็อยูดวยบุญและ

จากไปก็จากไปดวยบุญ จากไปก็เอาอะไรไปดวยไมไดนอกจากบุญ หากเราทําบุญไว

การดูแลผูปวยตามหลักศาสนา 

คําสอนศาสนาพุทธในการเตรียมความพรอมกับจุดหมายปลายทาง 

การดูแลตามหลักศาสนาพุทธ 

ศาสนาพุทธ 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ตลอดใจก็จะสบายจนกระทั่งถึงวันเดินทาง ก็จากไปอยางไรกังวล เม่ือไมกังวลก็จะทําให

ใจนั้นเดินทางไปสูภพภูมิที่ดี  

 โดยหลักสําคัญของพุทธศาสนา คือ การทําความดี ละเวนความช่ัว ทําจิตใจให

ผองใสและเห็นวา การเกิด การแก การเจ็บ การตาย เปนทุกข โดยเราควรนําหลักคํา

สอนมาประยุกตใชในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและปรับเปลี่ยนสภาพที่อยูรอบตัว

ผูปวยใหเปนมงคล เชน การพยายามทาํความหวัง ความปรารถนาตางๆ ของผูปวยที่เปน

สิ่งดีงามใหสําเร็จกอนที่ผูปวยจะเสียชีวิต หรือการใหผูปวยไดอโหสิกรรม คืนดีกับญาติที่

เคยโกรธเคืองกัน หรือการเปนกัลยาณมิตรที่ดีแกผูปวย โดยการเฝาดูแลผูปวยใหมี

ความสุข สบายกาย สบายใจ รวมทั้งการชวยใหผูปวยไดทําความเขาใจถึงกฎของ

ธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน 

 

 

 

 ในทางพระพุทธศาสนาไมมีพิธีกรรมหรือกําหนดขอปฏิบัติอะไรเปนพิเศษ แตทั้งนี้

ไดมีผูศึกษาการดูแลผูปวยระยะทายสุดทายตามวิถีเชิงพุทธ ไววา 

 การดูแลสุขภาพกาย โดยเนนเร่ืองปจจัยที่จําเปนพ้ืนฐาน คือ อาหาร ยา 

เสื้อผา เคร่ืองนุงหมและที่พักอาศัย ให มีความสะอาด สงบ มีความ

เหมาะสมกับสภาพรางกายและเปนไปในทิศทางที่เปนกุศล 

 การดูแลในมิติทางศีล คือ มีความสัมพันธที่ดี เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ เขาใจ

ตอกันระหวางผูปวย ญาติ และผูดูแล เพราะความสัมพันธที่ดีจากญาติจะ

เปนกําลังใจที่ดีของผูปวย 

 การดูแลในมิติดานจิตใจ โดยสงเสริมใหผูปวยมีจิตใจเขมแข็ง มีคุณธรรม มี

สุขภาพจิตที่ดี ไมเครียด มีความสงบ โดยการทําสมาธิ ระลึกถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ และคุณงามความดีที่ไดกระทํามา 

 การดูแลในมิติทางปญญา เชน การรับฟงรายละเอียดการดูแลรักษาจาก

แพทย แลวใครครวญอยางมีสติ เขาใจชีวิตและอาการของโรคตามความ

เปนจริง มีกําลังใจที่จะดูแลตนเองใหดี 

 

 

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถีพุทธ 

61 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

ตลอดใจก็จะสบายจนกระทั่งถึงวันเดินทาง ก็จากไปอยางไรกังวล เม่ือไมกังวลก็จะทําให

ใจนั้นเดินทางไปสูภพภูมิที่ดี  

 โดยหลักสําคัญของพุทธศาสนา คือ การทําความดี ละเวนความช่ัว ทําจิตใจให

ผองใสและเห็นวา การเกิด การแก การเจ็บ การตาย เปนทุกข โดยเราควรนําหลักคํา

สอนมาประยุกตใชในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและปรับเปลี่ยนสภาพที่อยูรอบตัว

ผูปวยใหเปนมงคล เชน การพยายามทาํความหวัง ความปรารถนาตางๆ ของผูปวยที่เปน

สิ่งดีงามใหสําเร็จกอนที่ผูปวยจะเสียชีวิต หรือการใหผูปวยไดอโหสิกรรม คืนดีกับญาติที่

เคยโกรธเคืองกัน หรือการเปนกัลยาณมิตรที่ดีแกผูปวย โดยการเฝาดูแลผูปวยใหมี

ความสุข สบายกาย สบายใจ รวมทั้งการชวยใหผูปวยไดทําความเขาใจถึงกฎของ

ธรรมชาติ การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน 

 

 

 

 ในทางพระพุทธศาสนาไมมีพิธีกรรมหรือกําหนดขอปฏิบัติอะไรเปนพิเศษ แตทั้งนี้

ไดมีผูศึกษาการดูแลผูปวยระยะทายสุดทายตามวิถีเชิงพุทธ ไววา 

 การดูแลสุขภาพกาย โดยเนนเร่ืองปจจัยที่จําเปนพ้ืนฐาน คือ อาหาร ยา 

เสื้อผา เคร่ืองนุงหมและที่พักอาศัย ให มีความสะอาด สงบ มีความ

เหมาะสมกับสภาพรางกายและเปนไปในทิศทางที่เปนกุศล 

 การดูแลในมิติทางศีล คือ มีความสัมพันธที่ดี เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจ เขาใจ

ตอกันระหวางผูปวย ญาติ และผูดูแล เพราะความสัมพันธที่ดีจากญาติจะ

เปนกําลังใจที่ดีของผูปวย 

 การดูแลในมิติดานจิตใจ โดยสงเสริมใหผูปวยมีจิตใจเขมแข็ง มีคุณธรรม มี

สุขภาพจิตที่ดี ไมเครียด มีความสงบ โดยการทําสมาธิ ระลึกถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ และคุณงามความดีที่ไดกระทํามา 

 การดูแลในมิติทางปญญา เชน การรับฟงรายละเอียดการดูแลรักษาจาก

แพทย แลวใครครวญอยางมีสติ เขาใจชีวิตและอาการของโรคตามความ

เปนจริง มีกําลังใจที่จะดูแลตนเองใหดี 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 

 

 

 

 ศาสนาคริสต เช่ือวาพระเจาเปนของทั้งผูเปนและผูตาย ทุกคําสอนในศาสนา

คริสต จึงเปนเร่ืองการเปนอยู การสงเสริมการมีชีวิต สงเสริมการยอมรับ กระตุนในการ

ดําเนินชีวิตอยูบนฐานของความรัก การรับใชและการปฏิบัติเพ่ือใหทุกคนไดสัมผัสกับ

จุดหมายของชีวิต 

 พระเจาประทานชีวิตและกําหนดความตายไวแลว เพ่ือใหมนุษยไดกลับไปหา

พระองคและไปอยูในที่ที่ดีกวา ดังนั้นความตายจึงไมใชการสิ้นสุดเพราะการตายเปนการ

แยกจิตวิญญาณออกจากรางกายเพ่ือกลับไปอยูกับพระเจาตลอดกาล 

 

 

 

 

 

 การดูแลผูปวยตามวิถีคริสต จึงควรเสริมการแจงใหผูปวยทราบวาเขาอยูในระยะ

ใด ใหขอมูลหรือตอบคําถามอยางซื่อสัตย รักษาอาการโดยใหผูปวยมีสวนรวมและ

ตระหนักเสมอวาผูปวยมีจิตวิญญาณ โดยใชหลักพ้ืนฐานงายๆ แตสงบสุข เชน ทําให

ผูปวยรูสึกวามีเพ่ือน มีคนอยูเคียงขาง ไมไดเปนผูนารังเกียจ พูดคุยถามไถอาการ ผอน

คลายอิริยาบถและดูแลอาการตางๆใหผูปวยรูสึกสุขสบาย โดยในดานการรักษาอาการ

ของโรค อาจเนนที่บทบาทของแพทยที่สําคัญ สวนการดูแลทางดานจิตวิญญาณ ควร

สงเสริมใหคิดถึงสิ่งดีงามตามความเช่ือศาสนาคริสต และระลึกถึงพระเจา 

 

 

คําสอนศาสนาคริสตในการเตรียมความพรอมกับจุดหมาย

ศาสนาคริสต 

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถคีริสต 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี

            คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง “สำ�หรับผู้ดูแล” 63

63 
 
คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

 สามารถใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปนสัญลักษณของพระเจา ไดแก  

 พิธีศีลมหาสนิท 

 การปลดปลอยและการรักษาอดีตที่เจ็บปวด 

 การสรรเสริญและการนมัสการ 

 คําสอนพระเจา 

 การเจิม 

 การวางมือ คือ เช่ือมผูที่ทนทุกขกับฤทธิ์เดชแหงการรักษาของพระคริสต 

 การใหอภัย 

แมผูปวยจะไมรูสึกตัว แตผูดูแลควรใชถอยคําที่ดีหรือพูดคุยกับผูมาเยี่ยมในเร่ืองที่ 

ทําใหผูปวยสบายใจ ไมกังวล หรือสวดอธิษฐาน หรือรองเพลงใหฟง หรืออานคําพระ 

คําพูดที่หนุนใจ คําพูดที่นําไปสูการใหอภัย เพราะคําพูดที่นําการรักษาสูจิตวิญญาณเปน

สิ่งสําคัญมากดวยเชนกัน 

 นอกจากนี้ บาทหลวงมีบทบาทมากในการนําทางใหชาวคริสตเขาสูความสงบกอน

การเดินทางไปพบพระเจา ดังน้ัน ผูปวยที่เปนชาวคริสต นิกายคาทอลิกที่มีความเช่ือ

เชนนี้ ญาติจึงควรเชิญบาทหลวงมาเยี่ยมผูปวย เพ่ือ 

 พูดคุยถามไถอาการและสวดมนตให ซึ่งจะทําใหผูปวยมีกําลังใจดีข้ึน

อยางมาก แตการจะมีโอกาสเชนนั้นได ผูปวยและญาติตองไปโบสถเปน

ประจํา รูจักและเขาสังคมคาทอลิกพอสมควร 

 ชวยอภัยบาปในนามของพระเจาแกผูปวย ซึ่งมักนึกถึงความผิดบาป

ของตนเองในชีวิตที่ผานมา รวมทั้งโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ขอพรของพระเจา

ลงมาใหกําลังกายและกําลังวิญญาณแกผูปวย เพ่ือชวยใหผูปวยคลาย

จากความทุกขทรมาน 

 หากอาการของโรคถึงระยะสุดทาย บาทหลวงจะเจิมศีลสุดทายเพ่ือสง

วิญญาณของผูปวยออกจากรางไปดวยดี 

 

วิธีการระลึกถึงพระเจา 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 

 

  

 

 

 

 กวา 1400 ปที่ผานมา ศาสนาอิสลามไดถือกําเนิดข้ึน โดยพระผูเปนเจานามวา 

“อัลลอฮ” พระองคทรงมอบหมายใหศาสนทูต นําคําสอนของพระองคมาบอกกลาวกับ

ศาสดา “นบีมูฮามัด” โดยคําสอนของพระองคเรียกวา “คัมภีรอัลกุรอาน” เปนคัมภีรที่

เปรียบเสมือนแนวทางในการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิม โดยคัมภีรอัลกุรอานไดรวบรวม

คําสอนทั้งในเร่ืองทางโลกและเร่ืองทางธรรม อันมาจากวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพระผูเปนเจา 

ดังนั้น จึงไมมีใครสามารถเปลี่ยนแปลงขอความในคัมภีรไดไมวากรณีใดๆ 

 

 

 สําหรับเร่ืองความตายเปนเร่ืองที่เกิดข้ึนไดกับมนุษยทุกคน มนุษยไมสามารถ

ปฏิเสธหรือหลีกหนีจากความตายได ในศาสนาอิสลามนั้นไดกลาวถึงเร่ืองของการเวียน

วายตายเกิด เปนวงจรชีวิตของมนุษยมี 4 ข้ันตอนดังนี้ 

 การตายคร้ังแรก คือ การที่เรายังคงเปนวิญญาณที่ลองลอยและยังไม

เกิดเปนมนุษย 

 การเกิดคร้ังแรก คือ การที่เราถูกลิขิตโดยพระผูเปนเจาใหเราเกิดเปน

มนุษย 

 การตายอีกคร้ัง คือ การที่เราหมดลมหายใจจากโลกนี้ 

 การเกิดอีกคร้ังหนึ่ง คือ การที่เราฟนคืนชีพเพ่ือเดินทางไปหาพระผู

เปนเจา 

 

 

 

 

คําสอนศาสนาอิสลามในการเตรียมความพรอมกับจดุหมาย

ศาสนาอิสลาม 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 เม่ือครบทั้ง 4 ข้ันตอน ชีวิตมนุษยก็ถือเปนการสิ้นสุดชีวิต ในศาสนาอิสลามนั้นไม

มีการเวียนวายตายเกิด หรือไมมีภพชาติ โดยความตายถูกใหความหมายวา “ความจริง” 

มนุษยที่กลัวความตายนั้นจึงเปนมนุษยที่กลัวความจริง เพราะไมวาอยางไรคนเราทุกคน

จะตองพบเจอกับความตายที่รอเราอยู  

 

 

 

 

 ชาวมุสลิม เช่ือวา ความเจ็บปวย คือ การทดสอบของพระเจา ดังนั้น ศาสนา

อิสลามจึงมีบทบัญญัติที่วาไวซึ่งแนวทางการดูแลและการจัดการการตายไวอยางชัดเจน 

ดังนั้นชาวมุสลิมจึงทราบในขอปฏิบัตินั้นเปนอยางดีอยูแลว 

 สิ่งที่ญาติควรคํานึงถึงในการดูแลผูปวยชาวมุสลิม ไดแก 

 ความตองการทางดานรางกาย คือ การทําใหผูปวยมีความสบายกาย 

บรรเทาความปวด ไดรับการดูแลข้ันพ้ืนฐาน เชน การไดรับอาหาร น้ํา 

และยา ความสะอาดของรางกาย ที่อยูอาศัย  

 ความตองการการสนับสนุนทางดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ โดยไม

ทําใหผูปวยรูสึกวาถูกทอดทิ้ง โดดเดี่ยว และควรชวยใหผูปวยไดทําตาม

ความเช่ือของผูปวย 

 

 

 แมจะเปนผูปวยระยะสุดทาย แตชาวมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติตามหลัก 5 ประการ 

ในการดําเนินชีวิต ซึ่งผูดูแลตองเขาใจและชวยเหลือใหผูปวยไดปฏิบัติศาสนกิจ โดยการ

ปฏิบัติศาสนกิจของผูปวยตองอยูบนความสะดวกสบายและมีการผอนผันอนุโลมใหทํา

ตามความสามารถ ดังนี้ 

1. การปฏิญาณตน คือ การกลาวปฏิญาณตนวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใด

นอกจากอัลลอฮ และนบีมุฮัมมัดเปนศาสนทูตของพระองค” 

2. การละหมาด โดยมุสลิมทุกคนที่มีสติสัมปชัญญะและบรรลุศาสนภาวะ 

ตองทําละหมาดเปนกิจวัตรประจําวัน วันละ 5 เวลา ในชวงเวลาตางๆ

ที่ศาสนากําหนด ซึ่งในกรณีที่เจ็บปวยสามารถทําไดดังนี้ 

แนวคิดการดูแลผูปวยวิถีอิสลาม 

หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของชาวมุสลิม 
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 ในกรณีที่ไมสามารถจะยืนละหมาดได อนุญาตใหผูปวยนั่ง

ละหมาด 

 หากไมสามารถนั่งได ใหนอนตะแคงขวาและหันหนาไปทางทิศ

กิบละฮ (ทิศทางที่มุสลิมหันไปเม่ือเวลาละหมาด คือ มักกะฮ) 

 ถาไมสามารถนอนตะแคงใหนอนหงาย โดยเหยียดเทาทั้งสองไป

ทางกิบละฮ ถาทําไมไดก็ทําเทาที่สามารถทําได 

 ผูปวยที่ไมสามารถขยับเขยื้อนศีรษะหรือรางกายได ใหกระพริบ

ตาแทน 

 ผูปวยที่ไมสามารถแมกระพริบตา ก็ใหต้ังเจตนาละหมาดในใจ 

3. การบริจาคทานตามกําหนด เพ่ือลดความหวงแหนในทรัพยสินของผู

บริจาคและเติมความตองการของคนจน 

4. การถือศีลอด คือ การบังคับตนเองใหงดรับประทาน งดดื่ม งดความ

ตองการทางเพศ พยายามทําจิตใหบริสุทธิ์ ในชวงเวลาต้ังแตรุงเชา จน

ตะวันลับขอบฟา ในทุกๆวัน มีกําหนด 1 เดือนของเดือนรอมฎอน ถา

ผูปวยไมสามารถถือศีลอดในชวงเวลานั้นไดก็ใหถือศีลอดชดเชย

ภายหลัง แตถาปะสบความยากลําบากก็ใหชดเชยดวยการจายอาหาร

แกคนยากจนแทน 

5. การประกอบพิธีฮัจญ 1 คร้ังในชีวิต 

 

 

 

 หนาที่ประการหนึ่งของชาวมุสลิมที่พึงปฏิบัติตอกัน คือ การเยี่ยมผูปวย โดยสิ่งที่

ผูเยี่ยมควรกระทําคือ การเตือนผูปวยใหตระหนักถึงการขอลุแกโทษตออัลลอฮ เตือน

ผูปวยใหสํานึกผิดและมีคําสั่งเสียแกลูกหลาน ผูที่เกี่ยวของ ใหเขาใชเวลาดวยการระลึก

ถึงอัลลอฮอยางเต็มที่ 

 มารยาทในการเขาเยี่ยมผูปวย 

 ไมควรยืนตรงประตูขณะขออนุญาตเขาหองผูปวย ควรเคาะประตูเบาๆ 

 ไมควรแนะนําตัวเองแบบกํากวม เชน พูดวา “ฉันเอง” เปนตน 

การเย่ียมผูปวย 



โรงพยายาลมะเร็งอุบลราชธานี
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คูมือการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง "สําหรบัผูดูแล" 
 

 ไมควรเยี่ยมผูปวยในเวลาที่ไมเหมาะสม เชน เวลารับประทานอาหาร เวลาชวงทํา

ความสะอาดรางกายหรือเวลาพักผอน 

 ใหผูมาเยี่ยมนั่งใกลบริเวณศีรษะ 

 ถามอาการผูปวยพอสมควร แสดงความเห็นอกเห็นใจผูปวย ควรพูดใหความหวัง

แกผูปวย เพ่ือสรางกําลังใจใหแกผูปวย ควรปลอบโยนใหผูปวยมีความอดทน

เพราะการอดทนนํามาซึ่งอานิสงคยิ่งใหญ 

 ควรขออาอฺ(ขอพร)ใหผูปวย 

 ไมควรเยี่ยมผูปวยนานเกินไป 

 หากมีเพศตรงขาม ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยูในหองดวย ผูเยี่ยมควรมองตํ่า 

ส่ิงที่ญาติตองเตือนใหผูปวยทําเสมอ  ไดแก 

 ใหผูปวยมีความพอใจในการกําหนดของอัลลอฮ 

 ใหผูปวยมีความอดทนตอการกําหนดของอัลลอฮ 

 ใหผูปวยมีความคิดแตสิ่งดีๆ เกี่ยวกับอัลลอฮ 

 ไมควรขอใหผูปวยดูอาอฺ(ขอพร)ใหตาย 

เพ่ือจะไดพนจากความทรมานจากความเจ็บปวย 

 ใหผูปวยกลาวขออภัยตออัลลอฮในความผิดที่ผานมา 

ส่ิงที่ญาติตองทําอยูเสมอ ไดแก 

 สอนใหผูปวยกลาวชะฮาดําฮฺ(ปฏิญาณ)อยางสมํ่าเสมอ 

 กลาวดูอาอฺ(ขอพร)ใหผูปวย 

 อานคัมภีรอันกุรอานใหผูปวยฟง เพ่ือใหรําลึกถึงพระเจา 

 พูดเฉพาะสิ่งดีๆ ตอหนาผูปวย 

 ใหผูปวยทําละหมาด วันละ 5 เวลา โดยทําเทาที่สภาพรางกายจะทําได โดย

เตรียมน้ําสะอาดสําหรับทําน้ําละหมาด กรณีสัมผัสน้ําไมได ใหเตรียมดินสะอาด

เพ่ือทําตะยุมมุม(การลูบใบหนาและมือทั้งสองจนถึงศอกดวยฝุนดินที่สะอาด เพ่ือ

แทนการอาบน้ําละหมาด) 

 ใหญาติไดอยูกันพรอมหนาเพ่ือสั่งเสีย และได “มาอัฟ” (ขอโทษ)ซึ่งกันและกัน 
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 ใหผูปวยได “เตาบัด” หรือลุแกโทษตออัลลอฮในความผิดบาปที่ผานมา 

 

 

ญาติควรจัดทาใหผูปวยนอนหันหนาไปทางกิบละฮ โดยตะแคงดานขวาหรือนอน 

หงายศีรษะสูงหันหนาไปทางกิบละฮก็ได ใหคนที่ผูปวยรักและไววางใจที่สุดเตือนใหผูปวย

กลาว “ลาอิลา ฮะอิลลัส ออฮฺ” ซึ่งมีความหมายวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใด ที่ฉันเคารพ นอก

จากอัลลอฮ” 

 ในกรณีที่ผูดูแลเปนคนตางศาสนา อาจเตือนสติผูปวยใหระลึกถึงอัลลอฮ ซึ่ง

มุสลิมโดยทั่วไป ก็จะทาบวาตองทําอยางไร 

 

 

 

 

 ใหปฏิบัติตอศพอยางนิ่มนวลเปรียบเสมือนยังมีชีวิต โดยจะตองปดเปลือกตาทั้ง

สองของผูตายใหสนิท 

 ใหผาคาดบริเวณใตคางและผูกเขากับศีรษะ เพ่ือปองกันไมใหปากของผูตายเปดอา 

ควรดูแลขอตอสวนตางๆ ในรางกายใหคงยืดหยุนได เพ่ือชําระลางทําความสะอาด

ศพไดสะดวก ควรถอดเสื้อผาผูปวยออกเพ่ือมิใหเกิดการหมักหมมของรางกาย ใช

ผาบางๆ คลุมรางผูตายใหมิดชิด หอศพดวยผาขาว ใชวัตถุที่เหมาะสมวางบนทอง

ของผูตาย เพ่ือปองกันไมใหศพบวมฉุ 

 อนุญาตใหนําศพออกจากโรงพยาบาลอยางเร็วที่สุด เพ่ือไปทําพิธีทางศาสนา โดย

ปกติตองทําใหเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมงหลังกายตาย ไมอนุญาตใหผาศพหรือ

กระทําการใดๆ อันเกิดความเสียหายตอศพ 

 เม่ือไดรับขาวการตายของพ่ีนองมุสลิม มุสลิมจะกลาววา “อินนาลิล ลาฮิ วะอิน

นา อิลัยฮิรอญิอูน” ซึ่งแปลวา “แทจริงเราเปนของอัลลอฮและยังพระองคที่เรา

ตองคืนกลับ” หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติของผูตายและรวมนมาซ

(ละหมาด) ศพ ตลอดจนไปสงศพที่สุสานและทําการฝงอยางทะนุถนอม 

 

กอนลมหายใจสุดทาย 

การปฏิบัติเมื่อผูปวยเสียชีวิต 
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 เม่ือผูปวยเสียชีวิตยังมีสิ่งที่ตองทําคือ ดําเนินการจัดเก็บศพและจัดการธุระตางๆ เชน 

1. จัดตั้งศพอยูในที่มีความสงบ 

2. หากผูเสียชีวิตเคยแสดงความจํานงบริจาคอวัยวะไว ควรติดตอศูนยรับอวัยวะ

โทรศัพทหมายเลข 1666 ไดตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้หากเปนความจํานงบริจาค

ดวงตาไวควรติดตอภายใน 6 ช่ัวโมงหลังการตาย 

3. แจงการตายและขอหนังสือรับรองการตาย ที่ฝายทะเบียนสํานักเขตทองที่

ภายใน 24 ช่ัวโมง โดย 

- ในกรณีเสียชีวิตที่บาน ญาติควรติดตอกับโรงพยาบาลใหออกหนังสือ

รับรองการตายให โดยใชใบรับรองแพทยที่บงช้ีถึงโรคที่เปนสาเหตุการ

เสียชีวิตจากโรงพยาบาลประกอบในการแจงหรือยื่นแกผูใหญบาน เพื่อ

ออกหนังสือรับรองการตายให 

- สวนการเสียชีวิตที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการ

ตาย ซ่ึงสามารถนําไปใชแจงตายที่สํานักงานเขตตอไป 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการแจงตาย ประกอบดวย บัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแจง ทะเบียนบานฉบับเจาของบานที่คนตายมีช่ืออยู (ถามี) หนังสือรับรองการตาย(ถามี) 

บันทึกประจําวันแจงความคนตาย(กรณีไมมีหลักฐานรับรองการตาย) 

4. ติดตอจัดการงานศพและพิธีกรรมอ่ืนๆตามความเช่ือ 

 นอกจากการดูแลทางรางกายแลว การชวยดูแลสภาพจิต อารมณ ความรูสึกของกัน

และกันระหวางผูปวยและญาติ เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถรวมกันผานพนชวงเวลาของ

ความทุกขไดอยางสงบและมีสติ ในชวงเวลายากลําบากของชีวิต เรามีวิธีการจัดการกับความ

ทุกขตางๆกันไป แตคนสวนใหญมักจะใชหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ที่ตนศรัทธาเปนหลักยึด

สําคัญในการดูแลอารมณ ความรูสึก และเพ่ือสรางพลังใจที่ เขมแข็ง ซ่ึงจะกลาวถึงในตอน

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลภายหลังผูปวยเสียชีวิต 
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 กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  กรรมอันใดที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดลวงเกินตอ

ทาน ดวยกายก็ตาม ดวยวาจาก็ตาม  ดวยใจก็ตาม ขอทานจงไดอโหสิกรรมใหแกขาพเจา

ทั้งหลาย อยาไดเปนเวร เปนบาปกรรม  แกกันและกันเลย  

 กรรมอันใดที่ทานอาจจะเคยลวงเกินขาพเจา ขาพเจาขออโหสิกรรมนั้น เพ่ือจะ

ไมใหเปนเวรกรรมตอกัน ดวยบุญกุศลที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดรวมกันกระทําในคร้ังนี้ ขอ

จงเปนพลวปจจัย (พะ-ละ-วะ-ปด-ใจ) สงเสริมใหขาพเจาทั้งหลาย มีความสุข ความ

เจริญ และขอใหทานผูวายชนมไดรับผลแหงบุญ มีสันติสุข ในสัมปรายภพ (สํา-ปะ-รา-

ยะ-พบ) ขางหนาเทอญ 

 

: เคร่ืองขอขมาศพ  1) ธูป 1 ดอก 

   2) ดอกไมตามที่จัดหาได 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํากลาวขอขมาผูวายชนม 

หมายเหตุ 
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 ความทุกข ความเศราที่เกิดจากการสูญเสียผูปวยนั้นเปนเรื่องธรรมดา เราจึงสามารถที่

จะแสดงออกถึงความเศราโศกไดอยางเหมาะสม และสามารถบรรเทาความเศรานั้นไดหลายวธิ ี

อาทิ เชน  

1. การบอกขาวการตายแกญาติอยางคอยเปนคอยไป รวมทั้งการเตรียมรับ

สถานการณ เชน การเปนลม หรืออาการช็อก ซ่ึงเปนสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นได 

2. อยาบังคับ หรือรบเราใหยอมรับความตายหรือการจากไปของผูปวย แตควรอยูเปน

เพื่อน ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน และคอยรับฟงความรูสึกอยางสงบ 

3. เม่ือรับรูถึงความรูสึกเจ็บปวด ความรูสึกเศราที่เกิดขึ้น ใหยอมรับความรูสึกนั้น และ

บอกวาเปนเรื่องธรรมดา อยาปฏิเสธความรูสึกหรือขมกลั้นไว 

4. เปดโอกาสใหมีการพูดคุยถึงความตายหรือกลาวถึงผูตาย ทั้งนี้การรองไหเปนการ

ระบายและสามารถเยียวยาความเศราได 

5. หลายคนอาจรูสึกผิดที่ยังไมไดทําสิ่งตางๆใหกับผูปวย ใหคิดวาเราสามารถทําสิ่งที่ดีๆ

เกี่ยวเนื่องกับผูตาย เพื่อเปนบุญแกผูตายได 

6. เปลี่ยนความทุกข ความโศกเศรา เปนโอกาสในการทําความดีเพื่อสงบุญถึงผูตาย 

7. พิธีกรรมตางๆไมวาจะเปนการทําบุญหรือการสวด เปนกําลังใจสําคัญในการเยยีวยา

ความทุกขได  

8. ความเช่ือทางศาสนาเปนสิ่งที่ชวยคลายความทุกขได เชน ศาสนาคริสตและอิสลาม 

เช่ือวา ผูตายจะไดไปอยูกับพระเจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเยียวยาความเศราหลังผูปวยจากไป 
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ปจจุบัน ความเจริญดานการแพทย และเทคโนโลยี ทําใหมนุษยเราอายุยืนมากข้ึน 

มีประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน อัตราการปวยดวยโรคเร้ือรังที่เพ่ิมข้ึนนํามาซ่ึงจํานวนผูปวย

สูงอายุที่ทุพพลภาพและตองการการดูแลมากข้ึน หนาที่ของการดูแลผูปวยเหลานี้  

สวนใหญมักตกหนักที่สมาชิกในครอบครัวของผูปวยเอง ซึ่งมักจะเปนบทบาททางสังคม

ของผูหญิง คนสูงอายุ หรือคนโสด ที่สมาชิกคนอ่ืนมักจะมอบหมายภาระนี้ให 

ภาระการดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยโรคเร้ือรังที่ตองพ่ึงพาผูดูแลตลอดเวลานั้น เปน

งานที่เหน็ดเหนื่อย ใชเวลามาก และกอใหเกิดความตึงเครียดสูง อีกทั้งตัวผูดูแลเองก็อาจ

มีปญหาของตนเองในหลายๆดาน ไมวาจะเปนปญหาสุขภาพ ชีวิตความเปนอยู ฐานะ

การเงิน และชีวิตสวนตัวของตนเอง เม่ือเวลาผานไป ถาผูดูแลปราศจากความชวยเหลือ

จากสมาชิกคนอ่ืนๆแลว ก็จะเกิดความเหนื่อยลา(Caregiver burden) หรือถึงกับ  

หมดไฟในการดูแลไปเลย (Caregiver burnout) เม่ือเกิดภาวะดังกลาว ผูปวยอาจ

เสี่ยงตอการถูกทําราย หรือทอดทิ้งไดโดยไมไดต้ังใจ ซึ่งถาบุคคลากรทางการแพทยไม

เขาใจเร่ืองราวโดยตลอด ก็มักจะกลาวโทษผูดูแลวา ‘ดูแลไมดีไมกตัญู ใจราย ทําคน

ปวยไดลงคอ’ ซึ่งก็ยิ่งเปนการซ้ําเติมความรูสึกผิด และความรูสึกเปนภาระใหกับผูดูแลมาก

ข้ึนไปอีก 

รูไดอยางไรวาผูดูแลกําลังจะหมดไฟ 

เปนธรรมดาของผูดูแลหลักสําหรับผูปวยโรคเร้ือรังหรือผูสูงอายุทุพพลภาพ ที่

อาจจะรูสึกเหน็ดเหนื่อย เบ่ือหนายไดในบางเวลา แตถามีความรูสึกดังกลาวติดตอกัน

เปนเวลานานหรือตลอดเวลา อาจเปนสัญญาณเตือนวา ผูดูแลคนนั้นกําลังตองการ

ความชวยเหลือ ซึ่งไดแกสัญญาณตอไปนี้ 

 อยากจะหนีไปใหพนความรับผิดชอบที่ดูเหมือนทับถมกันมากข้ึนทุกที 

 รูสึกเหมือนกําลังรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอยางอยูเพียงคนเดียว 

 กิจวัตรประจําวันดูชางยุงเหยิง และวุนวายสับสนไปหมด 

 ไมมีเวลาไดออกไปขางนอก เขาสังคม หรือทําธุระสวนตัว 

 การกิน อยู หลับนอน ของผูดูแลเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 

 น้ําหนักลด เบ่ืออาหาร เบ่ือหนายไปหมด 

 หงุดหงิด โกรธงายแมกับสาเหตุเพียงเล็กนอย 

 ไมมีสมาธิจดจําสิ่งตางๆ หลงลืมแมแตสิ่งสําคัญ 

 ใชยาหรือสารเสพติดมากกวาเดิม เชน ยานอนหลับ เหลา บุหร่ี 

ภาวะเหนือ่ยลาของผูดูแล  
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แนวทางสําหรับผูดูแลที่กําลังจะเหนื่อยลา 

1. วางแผนการดูแลใหดี อยาใหเปนภาระตกหนักที่ใครเพียงคนเดียวตลอดเวลา 

2. ถาเปนไปได อาจจางผูอ่ืนใหมาทําหนาที่ดูแลช่ัวคราวเปนคร้ังๆ เพ่ือใหผูดูแลหลักมี

เวลาพักผอนหรือทําธุระสวนตัวบาง 

3. แบงหนาที่ดานตางๆใหญาติพ่ีนองคนอ่ืนไดมีสวนรับผิดชอบรวมกันบาง เชนภาระ

คาใชจายในบาน การทําความสะอาดบาน หรือหนาที่พาผูปวยมาโรงพยาบาล 

4. หาเวลาพักผอนไปทํากิจกรรมที่ตนเองชอบบางเพ่ือผอนคลายความเครียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

การเสริมสรางกําลังใจ 

สําหรับผูดูแล 
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สุดทาย...กําลังใจสําหรับผูดูแล 

จริงอยูที่งานดูแลผูปวยโรคเร้ือรังเปนงานที่ทําใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายใจ  

และเปนงานที่ยากที่สุดสําหรับสมาชิกในครอบครัว แตก็ใชวาจะมีแตขอเสียเทานั้น จริงๆ

แลวความสุขใจจากหนาที่นี้ก็มีอยู การที่สมาชิกในครอบครัวไดดูแลบุคคลในครอบครัว 

นอกจากจะเปนการแสดงความรักและความกตัญูตอกัน เม่ือบุคคลอันเปนที่รักจากไป 

ผูดูแลเองจะไดไมจมอยูกับความรูสึกผิด เพราะไดใชเวลาอยูกับผูปวยอยางคุมคาและทําดี

ที่สุดแลวในขณะที่ผูปวยยังมีชีวิตอยู 

ในกรณีที่ผูปวยและผูดูแลไมไดมีความรัก ความผูกพันกันมากอน อาจถือวาเปน

ชวงเวลาที่จะอโหสิกรรมและใหอภัยตอกันในความผิดบาปในอดีต ความโกรธจะไดไมติด

ตัวผูดูแลตอไปเม่ือผูปวยจากไปแลว การใหโอกาสไดดูแลกันในชวงสุดทายของชีวิตถือ

เปนบุญที่เขามอบใหเรากอนจากกัน และการทําบุญใหญก็ยอมจะเหนื่อยเปนธรรมดา. 
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 (แบบท่ี 1 ) 
ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 

เขียนที่.................................................... 
วันที่........................................................ 

ขาพเจา (ช่ือ-นามสกุล).....................................................................................................อายุ.........................ป 
หมายเลขบัตรประชาชน...................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอได..................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท............................................................เบอรที่ทํางาน................................................................... 
 ขณะขาพเจาทําหนังสือฉบับน้ี ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ ขาพเจาประสงคจะใหผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ดูแลขาพเจา รักษาโดยใหขาพเจายังมีคุณภาพชีวิตที่ขาพเจายอมรับได 
 ในกรณีที่ขาพเจาตกอยูในสภาวะใดสภาวะหน่ึงตอไปน้ี ใหถือวาเปนวาระสุดทายในชีวิตของขาพเจา 
ขาพเจาไมตองการตกอยูในสภาพเชนน้ัน (ปรดทําเครื่องหมาย ในขอที่ทานตองการบางขอหรือทั้งหมด พรอม
ลงช่ือกํากับในขอน้ัน 
 
ไมรูสึกตัวอยางถาวร หมายความวา ขาพเจาไมอาจรูไดวารอบตัวขาพเจามีใครหรือสิ่งใดอยูเลย และมีโอกาส
นอยมากที่จะกลับฟนข้ึนมาจากการสลบน้ัน 
 
มีอาการสับสนอยางถาวร หมายความวา ขาพเจาไมอาจจดจํา เขาใจหรือตัดสินใจเรื่องใดๆ ได ขาพเจาไมอาจ
จําคนที่ขาพเจารักได หรือไมสามารถสนทนากับเขาได อยางแจมแจง 
 
ไมสามารถใชชีวิตประจําวันตามปกติไดอยางอิสระ ซึ่งไดแก ไมอาจพูดไดยาวๆ อยางชัดเจน หรือเคลื่อนไหว
รางกายไมได ตองใหผูอื่นชวยทําสิ่งตอไปน้ีให คือ ปอนอาหาร อาบนํ้า แตงตัว เดินไมไดเอง การฟนฟูสภาพ
หรือการรักษาที่ชวยฟนฟูใดๆ จะไมทําใหอาการดังกลาวกระเต้ืองข้ึน 
 
อยูในวาระสุดทายของการเจ็บปวย หมายความวา โรคที่ขาพเจาเปนอยูมาถึงระยะสุดทายแลว แมไดรับการ
รักษาเต็มที่แลวก็ตาม เชน มะเร็งไดแพรกระจายไปทั่วโดยไมตอบสนองตอการรักษาใดๆ ตอไปอีก หัวใจและ
ปอดๆ ไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายเรื้อรัง จนกระทั่งมีความรูสึกวาขาดอากาศอยูตลอดเวลา 
 
 โปรดใหการรักษาขาพเจาตามความประสงค ดังตอไปน้ี (โปรดทําเครื่องหมาย ในขอที่ทานยอมรับ
หรือไมยอมรับ พรอมลงช่ือกํากับในขอน้ันดวย) 
 
1.การฟนฟูการเตนของหัวใจและการหายใจ ไดแก การกระตุนใหหัวใจกลับเตนข้ึนใหม              ยอมรับ 
หรือทําใหกลับหายใจไดใหมภายหลังจากที่หัวใจหรือการหายใจหยุดทํางานแลว ซึ่งไดแก              ไมยอมรับ 
การใชเครื่องมือไฟฟากระตุน กด กระแทกทรวงอกและใชเครื่องชวยหายใจ 
 
2.การพยุงชีวิต คือ การใชเครื่องชวยหายใจติดตอกนัไปตลอดเวลา การใหสารนํ้าและ              ยอมรับ 
ยาทางหลอกเลือดดํา รวมทั้งการใชเครื่องมือตางๆ ที่ชวยใหปอด หัวใจ                               ไมยอมรับ 
ไตและอวัยวะอื่นๆทํางานตอไปได 
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3.การรักษาภาวะท่ีเกิดภาวะแทรกซอนขึ้นใหม เชน การผาตัด การถายเลือด การใหยา            ยอมรับ 
ปฏิชีวนะ ซึ่งเปนการรักษาภาวะแทรกซอนดังกลาว แตไมไดรักษาโรคที่เปนอยูเดิม                   ไมยอมรับ 
 
4.การใหอาหารทางทอ หมายถึง การใหอาหารและนํ้าเขาไปในกระเพาะอาหารของผูปวย            ยอมรับ 
หรือการใหของเหลวเขาทางหลอดเลือดดําหรือรวมทั้งการใหอาหารหรือนํ้าทาง                         ไมยอมรับ 
หลอดเลือดแดงดวย 
 
 ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการไปแลว โดยมิไดทราบถึงเน้ือความในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับน้ีหรือไมทราบความประสงคที่แทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองให ยุติการบริการ 
(withdraw) ในสิ่งที่ขาพเจาไมยอมรับดวย 
 ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม ดังตอไปน้ี 
        ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน 
        การเยียวยาทางจิตใจอืน่ๆ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช เปนตน) 
               ................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................................. 
  
 ขาพเจาขอมอบให (ช่ือ-สกุล).............................................................................ในฐานะบุคคลใกลชิด 
(ถาม)ี เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดตามปกติ เพื่อทําหนาที่
อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป 
 ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยานและทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิดและพยานเกบ็
รักษาไว เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเมื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาในสถานพยาบาล 

       ลงช่ือผูทําหนังสือแสดงเจตนา......................................................... 

       ลงช่ือบุคคลใกลชิด.......................................................................... 

       ลงช่ือพยาน...................................................................................... 

       ลงช่ือพยาน...................................................................................... 

       ลงช่ือผูเขียน/ผูพิมพ........................................................................ 
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ผูใกลชิด(ผูทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลรักษาขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ นอง หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกัน ไววงใจกัน) 

ช่ือ-นามสกุล....................................................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท............................... 

พยานคนท่ี 1 ช่ือ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท............................... 

พยานคนท่ี 2 ช่ือ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท............................... 

ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือน้ีแทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา 

ช่ือ-นามสกุล...................................................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................................เบอรโทรศัพท............................... 
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(แบบท่ี 2 ) 
ตัวอยางหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 

           วันที่......................................... 
ขาพเจา (ช่ือ-สกุล)..................................................................................................................อายุ.....................ป 
บัตรประจําตัวประชาชน....................................................................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอได...................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท..........................................................................เบอรโทรที่ทํางาน................................................. 
 ขณะทําหนังสือฉบับน้ี ขาพเจามีสติสมัปชัญญะบริบูรณ และมีความประสงคที่จะแสดงเจตนาที่จะขอ
ตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมีการใชเครื่องมือใดๆ กับขาพเจา เพื่อยืดการตายออกไปโดยไม
จําเปนและเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรับการดูแลรักษาตามอาการ  
  เมื่ออาการขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายขิงชีวิต หรือ 
  เมื่อขาพเจาไดรับทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไมอาจรักษาใหหายได 
 
 ขาพเจาขอปฏิเสธการรักษาดังตอไปน้ี (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหเซ็นช่ือกํากับหนาขอที่ทานเลือก) 
  เจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ 
  การใชเครื่องชวยหายใจ 
  การใหสารอาหารและสารนํ้าทางสายยาง 
  การเขารักษาในหอผูปวยหนัก ไอ ซี ยู(I.C.U.) 
  การกระตุนระบบไหลเวียน 
  กระบวนการฟนชีพเมื่อหัวใจหยุด 
  การรักษาโรคแทรกซอนดวยยาหรือวิธีการรักษาใด 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
 
 ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดใหบริการดังกลาว โดยมิไดทราบถึงเน้ือความในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับน้ีหรือไมทราบความประสงคแทจริงของขาพเจา ขาพเจาขอรองใหผูน้ันกรุณาหยุดการบริการ 
(withdraw) ตอไปน้ีดวย ไดแก 
  การใชเครื่องชวยหายใจ 
  การใหสารอาหารและสารนํ้าทางสายยาง 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
 ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข อํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม ดังตอไปน้ี 
  ความประสงคที่จะเสียชีวิตที่บาน 
  การเย่ียวยาทางจิตใจ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช) 
  ........................................................................................................................................................ 
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 ขาพเจาขอมอบหมายให (ช่ือ-สกุล) ....................................................................................................ใน
ฐานะบุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เมื่อขาพเจาอยูในภาวะที่ไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นได
ตามปกติ เพื่อทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับแพทยในการวาง
แผนการดูแลรักษาตอไป 
 ขาพเจาไดทําหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยาน และทําสําเนาเอกสารมอบใหบุคคลใกลชิดและพยาน
เก็บรักษาไว เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่สถานพยาบาลเพื่อขาพเจาถูกนําตัวเขารับการรักษาในสถานพยาบาล 

       ลงช่ือผูแสดงเจตนา........................................................................ 

       ลงช่ือบุคคลใกลชิด.......................................................................... 

       ลงช่ือพยาน...................................................................................... 

       ลงช่ือพยาน...................................................................................... 
 
ผูใกลชิด(ผูทําหนาที่อธิบายความประสงคที่แทจริงของผูทําหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดูแลรักษาขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ นอง หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกัน ไววงใจกัน) 

ช่ือ-นามสกุล....................................................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................เบอรโทรศัพท............................................... 

พยานคนท่ี 1 ช่ือ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................เบอรโทรศัพท............................................... 

พยานคนท่ี 2 ช่ือ-นามสกุล.............................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................เบอรโทรศัพท............................................... 

ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือน้ีแทนผูทําหนังสือแสดงเจตนา 

ช่ือ-นามสกุล...................................................................................มีความสัมพันธเปน....................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................................ 

ที่อยูที่ติดตอได.................................................................................เบอรโทรศัพท............................................... 
 


