
การดูแลเมื่อผูปวยเขาสูชวงสุดทายของชีวิต 

(ขอมูลสําหรับญาติและผูดูแล) 
โดย อ.พญ.ดาริน จตุรภัทรพร 

 เมื่อผูปวยท่ีคุณรักกําลังจะจากไป เขาจะมีความเปล่ียนแปลง

ในรางกายหลายอยางท่ีสังเกตได สวนใหญไมใชอาการท่ีนาตกใจและ

ไมใชอาการท่ีตองรักษา ไมตองตกใจหรือรูสึกผิดวาจะตองพาไ ปรักษาท่ี

โรงพยาบาลหากน่ันไมใชส่ิงท่ีผูปวยตองการในระยะสุดทายของเขา 

อาการเหลาน้ีแพทยจะไมไดรักษาเพิ่มเติมเพราะไมใชอาการท่ีจะรักษา

ได แตเปนอาการจากไปตามธรรมชาต ิซ่ึงไดแกอาการตอไปน้ี  

 

1. ออนแรงและนอนหลับมากข้ึน ดอูอนเพลียแบบคอยเปนคอยไปใน

ระยะเวลาเปนวัน แตบางคนก็อาจเกิดเร็วเปนช่ัวโมง ผูปวยสวนใหญ

นอนหลับอยูบนเตียงตลอดวันและอาจจะตื่นในชวงเวลากลางคืน บาง

รายอาจจะหลับลึกจนดูเหมือนปลุกไมตื่น อาการดังกลาวไมใชอาการท่ี

นากลัวและไมทําใหผูปวยทุกขทรมาน รางกายอาจมกีารขยบัแบบ

อัตโนมัติไดโดยท่ีผูปวยไมรูสึกตัว เชน การกํามือ หรือ กัดฟนกรอดๆ

รวมดวยได 

วิธีการดูแลผูปวย 

• หาเตียงท่ีนอนสบายใหกับผูปวย ยกหัวสูงเล็กนอย อาจมีหมอนขางมา

ชวยเสริมดานขาง 

• พลิกตัวผูปวยทุก 6-8 ช่ัวโมง โดยไมควรพลิกตัวบอยกวาน้ีใหผูปวย

รําคาญ 

• ควรใสสายสวนปสสาวะ หรือ แพมเพริส เพือ่สะดวกในการดแูล และ

ผูปวยไมตองลุกจากเตียง (สายสวนปสสาวะไมทําใหผูปวยเจ็บปวด

มากขึ้นและสะดวกกวาแพมเพริส) 

• กอด และสัมผัสผูปวยเปนระยะๆได 

• อนุญาตใหตัวเองรองไหได 

 

• ไมตองกลัววาการสนทนากันตามปกตจิะรบกวนการ

พักผอนของผูปวย สามารถสนทนากันไดดวยเสียงปกติ ท่ี

ไมดังเกินไป และไมตองปรับเสียงใหเบาลงเหมอืนเสียง

กระซิบ 

• สามารถพูด และส่ือขอความดีๆท่ีอยากบอกกับผูปวยได

ตลอดเวลา เพราะแมผูปวยจะออนเพลียมากจนไมสามารถ

พูดได แตผูปวยสวนใหญยังสามารถไดยินและเขาใจส่ิงท่ี

ญาติพูดได เน่ืองจากหูและการไดยนิจะเปนอวัยวะสดุทายท่ี

ผูปวยจะสญูเสยีการทํางานไป 

 

2.  การกินอาหารและการดืม่นํ้าจะลดลง ในชวงเวลาน้ีอาหารและ

นํ้าไมไดชวยทําใหอาการของผูปวยดีขึ้นและไมไดชวยยืดเวลาให

ผูปวยมีชีวิตอยูไดนานขึ้น เน่ืองจากรางกายทํางานไดชาลงมาก 

ระบบการยอยและดูดซึมอาหารไมสามารถทํางานไดตามปกต ิ 

วิธีการดูแลผูปวย 

• หากผูปวยขอดื่มนํ้า ใหยกศีรษะผูปวยขึ้นและปอนนํ้าทีละ

เล็กนอยดวยหลอดหยด หรือ อมนํ้าแข็งกอนเล็กๆ 

• หากผูปวยไอ ใหหยุดการปอนนํ้าทันที 

• การใหนํ้าเกลือในชวงเวลาน้ีไมไดชวยใหอาการของผูปวยดี

ขึ้น และอาจทําใหผูปวย ยืดความทุกขทรมานออกไปอีก เน่ืองจาก

นํ้าเกลือประกอบดวย นํ้า เกลือ และนํ้าตาล จึงไมมีสารอาหารเพียง

พอท่ีจะทดแทนอาหารได เพียงแตหลอเล้ียงความทรมานระดับเดิม

ไว โดยท่ัวไปอาจพิจารณาใหนํ้าเกลือหากจําเปนตองใหยาทางเสน

เลือดเทาน้ัน 

• การใหอาหารในชวงเวลาน้ี อาจเปนเหตุใหสําลักเขาไปใน

ระบบทางเดนิหายใจและตดิเช้ือในปอดได ซ่ึงจะทําใหผูปวยทุกข

ทรมานเพิ่มขึ้นหรือเสียชีวิตกอนเวลาอันควร การไดรับอาหารท่ี

นอยลงในระยะน้ีไมไดเปนสาเหตุใหผูปวยอดอาหารจนถึงแก

ความตาย ผูปวยถึงแกความตายเพราะโรคของผูปวยเอง การใหทอ

อาหารประเภทตางๆไมวาจะทางทอทางเดินอาหารหรือทออาหาร

ทางเสนเลือดจึงควรพิจารณาอยางมากเพราะมักจะทําใหผูปวยเจ็บ 

รําคาญและอาจเปนสาเหตุใหถึงแกความตายกอนเวลาดังกลาว 

 

3. การดแูลชองปากของผูปวย ผูปวยสวนใหญหายใจทางปาก และ 

มกัจะดื่มนํ้าไดเพียงเล็กนอย ทําใหปากและล้ินของผูปวยแหงมาก 

ซ่ึงทําใหทุกขทรมานได 

วิธีการดูแลผูปวย 

•    ผสมนํ้า ประมาณ 1 ลิตรกับ เกลือ ½ ชอน และผงฟู 1 ชอน 

แลวใชผากอซชุบนํ้าดังกลาวเช็ดปาก เหงือกและล้ินของ

ผูปวย  ไมตองตกใจหากผูปวยกัดผากอซขณะท่ีเช็ดในปาก 

ใหเช็ดตอไปจนการกัดผากอซคลายลง 

•    เปล่ียนสวนผสมนํ้า เกลือ และผงฟูใหมทุกวัน  

•   เช็ด ปาก เหงือกและล้ินของผูปวยไดทุกช่ัวโมง เพื่อใหชุมช้ืน 

 

4. การดแูลตาของผูปวย เน่ืองจากผูปวยปดตาไมสนิททําใหเกิด

อาการตาแหงแสบได 

วิธีการดูแลผูปวย 

• อาจใชนํ้าตาเทียมหยอดตาใหผูปวยวันละ 4 คร้ัง หากตา

ผูปวยเผยอเปดตลอดเวลา 

 

5. อาการปวด โดยท่ัวไปอาการปวดของผูปวยมักจะไมเพิ่มขึ้น

ในชวงสุดทาย เน่ืองจากผูปวยขยับตัวนอยลงและนอนหลับมาก

ขึ้น ในบางคร้ังท่ีญาติชวยขยับตัวผูปวย อาจไดยินเสียงเหมือน



ผูปวยรองคราง เสียงดังกลาวมาจากการขยับตัวรวมกับการหายใจ

ออก ไมใชมาจากอาการปวด 

วิธีการดูแลผูปวย 

• สังเกตอาการปวดโดยดจูากการหนาน่ิวขมวดคิ้วแทนเสียง

รองคราง อาจพิจารณาใหยาแกปวดเพิ่มหากมีอาการดังกลาว

บอยคร้ัง 

• โดยทั่วไปควรลดปริมาณยาแกปวดลงและอาจจะตองเปล่ียน

วิธีการใหยา เชนจากยากินมาเปนยาฉีด หรือยาท่ีสามารถดูด

ซึมใตล้ินได เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย 

 

6. ภาวะกระสบักระสาย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสารเคมี

ภายในรางกาย เน่ืองจากอวัยวะตางๆเร่ิมวาย  

วิธีการดูแลผูปวย 

• อาจพจิารณาใหแพทยส่ังยานอนหลับอยางออนใหเพื่อให

ผูปวยไดพักผอนบาง ซ่ึงยาเหลาน้ีไมไดทําใหหลับลึกจนตาย 

อยางไรก็ตามใหพจิารณาตามสภาพอาการ หากกระสับกระสาย

ประสาทหลอนมาก อาจชวยใหผูปวยไดพักหลับมากขึ้น แตหาก

อาการไมมาก อาจไมจําเปนตองรักษาอาการน้ี เพราะผูปวยหลาย

รายอยากมสีตกิอนตาย ไมอยากงวงงุนงง อยากรูสึกตัววาไดรํ่าลา

ญาติๆกอนจากไป บางรายอยากมีจิตอันเปนกุศลหรือทองบทสวด

มนตกอนลมหายใจสุดทายเพื่อใหเปนการตายดีตามความเช่ือของ

ตน 

 

7. หายใจไมเปนจังหวะ อาจหายใจชาบาง เร็วบาง ลึกบาง ตื้นบาง 

และอาจหยุดหายใจเปนชวงๆ ซ่ึงชวงท่ีหยุดหายใจน้ีจะคอยๆยาว

ขึ้นเมื่อผูปวยใกลจะเสียชีวิต ตัวผูปวยเองจะไมรูสึกทรมานกับ

อาการน้ี เพราะเกิดจากภาวะกรดและดางเปล่ียนแปลงไปหลังจาก

อวัยวะตางๆหยุดทํางาน 

วิธีการดูแลผูปวย 

• ผูปวยในภาวะน้ีไมไดขาดออกซิเจน การใหออกซิเจนจึงไม

จําเปนและไมไดชวยชีวิตผูปวยในระยะน้ี ตรงกันขามการ

ใหออกซิเจนกลับทําใหผูปวยรูสึกแหง เจ็บ และอึดอัดไม

สบายตัว ดังจะสังเกตไดจากผูปวยจะพยายามดึงหนากาก

หรือทอออกซิเจนท้ิงอยูตลอดเวลาท้ังๆท่ีไมรูสึกตัว 

 

8. ภาวะเสยีงดงัครืดคราดจากนํ้าลายสอ เมื่อใกลเวลาท่ีผูปวยจะ

เสียชีวิต ญาติอาจไดยินเสียงดังครืดคราดในลําคอคลายเสียงกรน 

ในขณะท่ีผูปวยซึมลงมากและไมคอยตอบสนองตอส่ิงรอบตวั 

เสียงน้ีเกิดจากกลามเน้ือในการกลืนไมทํางาน ล้ินตก แตตอม

นํ้าลายนํ้าเมือกตางๆยังทํางานอยู ภาวะดังกลาวไมทําใหทางเดิน

หายใจอุดตันจนถึงแกความตาย  

วิธีการดูแลผูปวย 

• ใหผูปวยนอนตะแคงโดยมีหมอนยาวรองหลัง จะชวยลด

เสียงดังครืดคราดลงได 

• แพทยอาจพิจารณาส่ังยาเพื่อชวยลดอาการนํ้าลายสอ หากมี

อาการนารําคาญอยางมาก 

• ไมควรดูดเสมหะดวยเคร่ีองดูด เน่ืองจากไมไดแกไขสาเหตุ

และทําใหผูปวยเจ็บและอาเจียนจากทอท่ีลวงลงไปดูด

เสมหะในลําคอ 

 

9. มือเทาเย็น ไมตอบสนองตอสิ่งรอบขาง เมื่อเวลาของผูปวยใกล

หมดลง ญาติอาจสังเกตไดจากมือเทาเย็น เปล่ียนเปนสีคลํ้า ผิวเปน

จ้ําๆ ตาเบิกกวางแตไมกระพริบ ปสสาวะนอยลงมาก ผูปวยบาง

รายอาจตื่นขึ้นมาในชวงเวลาส้ันๆ เหมือนอาการดีขึ้น ซ่ึงเปน

เพราะผูปวยพยายามรวบรวมพลังงานสํารองท่ีมีท้ังหมดมาใชใน

การรํ่าลาญาติคร้ังสุดทายกอนจากไป 

วิธีการดูแลผูปวย 

• ควรหยุดวัดความดันโลหิตหรือสายวัดตางๆรอบตัว แกะ

เคร่ืองพันธนาการผูกมัดผูปวยตางๆใหไดมากท่ีสุด เน่ืองจาก

คาท่ีวัดไดไมสามารถเช่ือถือไดและเปนการรบกวนผูปวย

มากขึ้น 

• ตั้งสติใหดี อยาตกใจ ใชเวลาชวงสุดทายอยูขางเตียงกับ

ผูปวยมากท่ีสุด กอนท่ีจะดําเนินพิธีทางศาสนาตอไป 

 

 แนวทางขางตนเปนคําแนะนําอยางงายสําหรับญาติและ

ผูดูแลเพื่อจะไดรับมือกับอาการท่ีพบบอยในชวงสุดทายของชีวิต

ไดอยางมีสต ิและ ใหญาติไดใชเวลาอยูกับผูปวยอยางมีคุณคากอน

จากกัน ทีมผูรักษาควรหมั่นพูดคุ ยกับญาติเปนระยะๆและคนหาวา

ยังมีญาติรายใดท่ีตองการความชวยเหลือเปนการเฉพาะเน่ืองจาก

อาจมีความขัดแยงกับแนวทางการดูแลรักษาขางตนหรือเปนความ

ขัดแยงกันภายในครอบครัวมาแตเดิม ญาติเหลาน้ีสมควรไดรับ

ความเอาใจใสไถถามเปนกรณีพิเศษ ท้ังชวยเหลือใหญาติสามารถ

ผานพนชวงนาทีท่ีตองรํ่าลาผูปวยไดอยางมีคุณภาพ ไมแปลกหาก

ญาติจะตกใจ เสียใจ ดาวาทีมผูรักษาในชวงระยะเวลาแหงความ

สูญเสียน้ี ทีมผูรักษาควรเขาใจเห็นใจและใหอภัยกับหลา กหลาย

อารมณของญาติๆ ท้ังสมควรใหความชวยเหลือใหเขาเหลาน้ันมี

ชีวิตอยูตอไดหลังจากการการจากไปของผูปวย  

บทสรุป 

 

 


