
 

THAI - PALLIATIVE CARE SERIES.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

การบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  – การจัดการกบัอาการ 

การบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคบัประคองขององค์การโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลขององคก์ารโรงพยาบาล (Hospital Authority) ดงัต่อไปน้ีมีการให้บริการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง:  

• โรงพยาบาลพาเมลา  ยูเด  เนเธอร์โซล  อีสเทิร์น    

• โรงพยาบาลแกรนธมั   

• กลุ่มโรงพยาบาลรัตตนัจี  & ตัง  ชุย  คิน  

• โรงพยาบาลควนีแมร่ี   

• โรงพยาบาลชาวพุทธฮ่องกง   

• โรงพยาบาลควนีอลิซาเบธ   

• โรงพยาบาลเอาว์  เลด้ี  ออฟ  แมร่ีโนวล์   

• ศูนยก์ารแพทยแ์คริตสั    

• โรงพยาบาลปร๊ินเซสมาร์กาเร็ต    

• โรงพยาบาลฮาเฟ่น  ออฟ  โฮป   

• โรงพยาบาลยไูนเต็ดคริสเตียน   

• สถานพกัฟ้ืนแบรดบิวร่ี   

• โรงพยาบาลปร๊ินซ์  ออฟ  เวลส์   

• โรงพยาบาลชาติน    

• โรงพยาบาลถุนเหมิน  

 

ตวัยาทีสํ่าคญัในการดูแลผู้ป่วยแบบประคบัประคอง 

แพทยจ์ะใชย้าตามความเหมาะสมในการควบคุมอาการของโรคตามความจาํเป็นของผูป่้วย  โดยทัว่ไปยาดงัต่อไปน้ีจะทาํให้เกิดผลขา้งเคียงเพียงเล็กนอ้ย  เม่ือใดก็ตามท่ีผูป่้วยมีอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา  เขา / เธอควรแจง้ให้แพทยท์ราบทนัที  และแพทยอ์าจมีการปรับปริมาณการ

ใชย้าของผูป่้วย  หากจาํเป็น 

อาการ   ช่ือยา หนา้ท่ี /ใช้รักษาอาการ 

 

ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดขึ้น / ส่ิงท่ีควรทาํและส่ิงท่ีไม่ควรทาํ 

คล่ืนไส้ /

อาเจียน 

เดกซาเมทาโซน

(Dexamethasone) 

• บรรเทาอาการ

ปวด, หายใจ

ลาํบาก, บวม, 

คล่ืนไส้และอาเจียน 

• เพิ่มความอยาก

อาหาร 

• การใชย้าตวัน้ีเป็นเวลานานจะมีผลทาํให้ระดบันํ้ าตาลในเลือดเพิ่มข้ึน (โดยเฉพาะอยา่งยิง่

กบัผูป่้วยโรคเบาหวาน)  ทําให้เกิดอาการบวมนํ้ าท่ีใบหนา้และนํ้ าคัง่ท่ีใบหนา้  ผู ้ป่วยอาจมี

ความเส่ียงต่อการติดเช้ือไดม้ากข้ึนและอาจรู้สึกต่ืนเตน้จนนอนไม่หลบั 

• อาจทาํให้เกิดความรู้สึกอืดทอ้ง  อาหารไม่ยอ่ย 

ฮาโลเพอริดอล

(Haloperidol) 

บรรเทาอาการคล่ืนไส,้ อาเจียน  

และสับสนมึนงง   

ปากแห้ง, ทอ้งผกู, เซ่ืองซึม  และกลา้มเน้ือกระตุก 

โปรคลอเปอราซีน

(Prochlorperazine) 

ช่วยบรรเทาอาการอาเจียนและ

เวยีนศรีษะ 

ปากแห้ง, ทอ้งผกู  และกลา้มเน้ือกระตุก 

ไอ โคดีอีน (Codeine) • สาํหรับการรักษา

อาการไอแห้ง

เท่านั้น; ระงบั

อาการไอดว้ยการ

ควบคุมจุดท่ีทาํให้

เกิดอาการไอ 

• บรรเทาอาการปวด

ปานกลาง 

• บรรเทาอาการปวด

ผูป่้วยอาจรู้สึกหววิๆ, วิงเวียนศีรษะ,คล่ืนไส้เหง่ือออก, อาเจียน  และทอ้งผกู 
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อาการปวดเล็กนอ้ย

เล็กนอ้ยจนถึงปาน

จนถึงปานกลาง 

กลาง 

เบ่ืออาหาร เมโทโคลพราไมด์

(Metoclopramide) 

ป้องกนัและบรรเทาอาการ

คล่ืนไส้, อาเจียน, ทอ้งอืด, 

อาการเบ่ืออาหารท่ีมีสาเหตุมา

จากความผิดปกติของระบบ

ทางเดินอาหาร 

กลา้มเน้ือกระตุก 

ทอ้งผกู     กลีเซอรีน(Glycerin) 

ยาเหน็บ 

ทาํหนา้ท่ีเป็นเหมือน

นํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีช่วยทาํให้

อุจจาระอ่อนตวัลงและขบัถ่าย

ออกมาไดง่้ายข้ึน 

-- 

แล็กทูโลส(Lactulose) • รักษาอาการทอ้งผกู

และโรคสมองจาก

ตบั 

• ทาํให้อุจจาระอ่อน

นุ่มข้ึน  และช่วย

กระตุน้การบีบตวั

ของกลา้มเน้ือ

ทางเดินอาหารใน

การขบัถ่ายโดยการ

เพิ่มนํ้ าในลาํไส้

ใหญ่ ทาํให้ขบัถ่าย

ไดง่้ายข้ึน 

• ลาํไส้ใหญ่กระตุก 

• การใชย้าเกินขนาดอาจทาํให้เกิดอาการปวดทอ้ง, ทอ้งอืด  และคล่ืนไส้ 

เซนนา (Senna) เป็นยาระบายท่ีช่วยกระตุน้การ

บีบตวัของลาํไส้ใหญ่  ทาํให้

ขบัถ่ายง่ายข้ึน 

การใชย้าเกินขนาดอาจทาํให้เกิดอาการคล่ืนไส้และปวดทอ้ง 

บิซาโคดิล/ยาเหน็บบิซาโคดิล • สาํหรับการรักษา

อาการทอ้งผกู 

• กระตุน้การทาํงาน

ของกลา้มเน้ือผนงั

ลาํไส้เล็กและลาํไส้

ใหญ่  ทาํให้อุจจาระ

เคล่ือนท่ีและเกิด

การขบัถ่ายในท่ีสุด 

• ผูป่้วยอาจรู้สึกปวดทอ้งเป็นคร้ังคราว 

• รับประทานยาก่อนนอน; ห้ามด่ืมนมหรือรับประทานยาท่ีมีฤทธ์ิช่วยยบัย ั้งการหลัง่กรดใน

กระเพาะอาหารก่อนหรือหลงัรับประทานยาตวัน้ีหน่ึงชั่วโมง 

ทอ้งร่วง โลเพอราไมด์

(Loperamide) 

• สาํหรับการรักษา

รักษาอาการ

ผูป่้วยอาจมีอาการปากแห้ง, ปวดทอ้ง  และภูมิแพผ้วิหนัง 
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ทอ้งเสียแบบ

เฉียบพลนัและ

และเร้ือรัง 

• ยบัย ั้งการบีบตวั

ของลาํไส้และเพิ่ม

การดูดซึมนํ้ า 

 

อาการทัว่ไปและเทคนิคการจดัการ 

ผูป่้วยโรคมะเร็งอาจรู้สึกไม่สบายตวัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพหรือการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพของเน้ืองอก  ซ่ึงอาจทาํให้เกิดอาการต่าง  ๆ  ในร่างกายของพวกเขา  การดูแลแบบประคบัประคองเป็นวธีิการท่ีช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดท่ีเกิดจากอาการต่าง  ๆ  เพื่อปรับปรุง

คุณภาพชีวติของผูป่้วยโดยใชย้าและการรักษาเสริม  อาการของโรคมะเร็งนาํมาซ่ึงปัญหาแก่ผูป่้วยทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และจิตวิญญาณ  การดูแลแบบประคบัประคองท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งการการดูแลทั้งบุคคลแบบองคร์วมและการประสานงานของบุคลากรทางการแพทยแ์ต่ละคน 

 

อาการทัว่ไปและกลยุทธ์ในการจดัการ 

• อาการของโรคมะเร็งท่ีพบบ่อย  ได้แก่  อาการปวด, คล่ืนไส้, อาเจียน, หายใจถ่ี, ไอ, เบ่ืออาหาร, ทอ้งผกู, นอนไม่หลบั, ปากแห้ง, บวมนํ้ า, อ่อนเพลีย, แขนขาอ่อนแรง  และทอ้งอืด  นอกจากน้ีผูป่้วยอาจรู้สึกเครียด, วติกกงัวล  และซึมเศร้า 

• ผูป่้วยอาจมีอาการหลายอยา่งท่ีมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจยั  ซ่ึงอาการมกัจะมีความสัมพนัธ์กนั  ตัวอยา่งเช่นหากผูป่้วยมีความวติกกงัวลก็จะยิง่ทาํใหก้ารหายใจถ่ีรัวข้ึน  ตรงกนัขา้ม  หากอาการบางอยา่งลดลงก็จะช่วยบรรเทาอาการอ่ืน  ๆ  ให้ลดลงไปดว้ย 

• การประเมินอาการท่ีถูกตอ้งแม่นยาํและการวนิิจฉัยอยา่งมืออาชีพของเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยจ์ะช่วยทาํให้เกิดการจดัทาํแผนการดูแลแบบประคบัประคองท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

• เจา้หนา้ท่ีทางการแพทยจ์ะหารือกบัผูป่้วยและครอบครัวของผูป่้วย  และคาํนึงถึงการตดัสินใจของผูป่้วยในระหวา่งการดูแลแบบประคบัประคอง  คาํอธิบายท่ีชดัเจนของการรักษาและผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัผูป่้วยและครอบครัวของพวกเขา 

• การดูแลจดัการอาการสามารถเร่ิมตน้ไดด้ว้ยการปฏิบติัขั้นพื้นฐานในการปรับปรุงความสะดวกสบายของผูป่้วย  ตัวอยา่งเช่น  การช่วยให้ผูป่้วยนัง่ในท่าท่ีสบายๆ  และทาํให้ร่างกายของพวกเขาแห้งและสะอาด 

• สมาชิกในครอบครัวคือผูท่ี้คอยให้ความช่วยเหลือผูป่้วยในระหวา่งการดูแลแบบประคบัประคอง  ซ่ึงก็จะเป็นผูท่ี้ช่วยทาํใหป้ระสิทธิภาพในการรักษาเป็นไปไดดี้ยิง่ขึ้นดว้ย 

 

อาการ สาเหตุท่ีเป็นไปได ้ เทคนิคในการจดัการ 

คล่ืนไส้ /อาเจียน อาการทอ้งผกู, วติกกงัวล, ปวดอยา่งรุนแรง, ไออยา่ง

รุนแรง, ความไม่สมดุลของอิเลก็โทรไลตใ์นร่างกาย, ความ

ดนัท่ีเพิ่มขึ้นท่ีเกิดจากการบีบอดัของเน้ืองอก, การอุดตนัของ

ลาํไส,้ การตอบสนองทางเคมีหรือไฟฟ้าบาํบดั, ผลขา้งเคียง  

เป็นตน้ 

• รับประทานอาหารหลายม้ือ  ในปริมาณท่ีเล็กนอ้ย 

• รับประทานยาแกอ้าเจียนคร่ึงชัว่โมงก่อนรับประทานอาหาร  หากจาํเป็น 

• หลีกเล่ียงการระคายเคือง  และกล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์

หายใจถ่ีรัว ปัญหาเก่ียวกบัปอด  เช่น  เ น้ืองอก, นํ้าท่วมปอด, โรคปอด

บวม  และโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง; โรคเร้ือรัง  

อยา่งเช่น  ความผดิปกติของหัวใจและโรคไตวาย  การหายใจถ่ี

รัวท่ีมีสาเหตุมาจากความกงัวลใจจะนาํไปสู่สภาวะการณ์ท่ีแย่

ลง 

• เปิดหนา้ต่าง  เปิดพดัลม  เพื่อให้อากาศถ่ายเท 

• ช่วยผูป่้วยให้ลุกข้ึนนัง่ในท่าเอนตวัไปขา้งหนา้ 

• ลูบหลงัของผูป่้วยเพื่อช่วยลดความวิตกกงัวลและความเครียด 

• การให้ออกซิเจนตอ้งพอดีกบัความตอ้งการของผูป่้วย  ความหนาแน่นของ

ออกซิเจนตอ้งถูกปรับเพิ่มตามท่ีแพทยร์ะบุไว ้

ไอ  อาการไอท่ีเกิดข้ึนเม่ือโรค  เช่นนํ้ าท่วมปอด, การอุดตนัของ

เน้ืองอกในหลอดลม, การติดเช้ือทางเดินหายใจ,โรคหอบหืด, 

กรดไหลยอ้น  และกรดไหลยอ้นทางจมูก  ไปกระตุน้ระบบ

ทางเดินหายใจ 

• แพทยจ์ะสั่งยาระงบัอาการไอและขบัเสมหะตามสาเหตุให้กบัผูป่้วย  และผูป่้วย

ควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยใ์นการรับประทานยาอยา่งเคร่งครัด 

• ผูป่้วยควรใชเ้ฮโมสแตต (hemostat)ตามคาํแนะนาํ  หากมีเลือดปนมาใน

เสมหะ 

• หลีกเล่ียงอากาศเยน็, เคร่ืองด่ืมเยน็ๆ  หรือรับประทานอาหารท่ีมีกรดผลไมท่ี้อาจ

ทาํให้เกิดอาการไอ 

เบ่ืออาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร, เน้ืองอก, อาการปวด, คล่ืนไส้, 

ทอ้งผกู, แผลในช่องปาก, นํ้าในช่องทอ้ง, ผลขา้งเคียงของยา

เสพติด, ปัจจยัทางจิตวทิยาของผูป่้วย  ฯลฯ 

• รับประทานอาหารในปริมาณเพียงเล็กนอ้ย  แ ต่หลายม้ือ 

• รักษาความสะอาดของปาก 

• บรรเทาอาการเช่น  ปากแห้ง, คล่ืนไส,้ ทอ้งผูก, อาการปวด  และอารมณ์เสีย  จะ

ปวด  และอารมณ์เสีย  จะช่วยเพิ่มความรู้สึกอยากอาหารได ้
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 อาหารได ้

• จดัหาอาหารท่ีผูป่้วยโปรดปรานให้แก่ผูป่้วย 

• ผูป่้วยควรพยายามผอ่นคลายเม่ือรับประทานอาหารและหลีกเล่ียงการฝืน

รับประทานอาหาร 

ทอ้งผกู อาการทอ้งผกูท่ีเกิดจากการนอนพกัผอ่นเป็นเวลานาน  ขาดการ

ออกกาํลงักาย  ขาดนํ้ าและเซลลูโลส  ความเครียดทางจิตใจ  

ผลขา้งเคียงของยา  และการอุดตนัของลาํไส ้ ในทางกลบักนั

อาการทอ้งผกูทาํให้เกิดอาการคล่ืนไส้  อาเจียน  เบ่ืออาหาร  

เลือดออกริดสีดวงทวาร  ท้องอืด  และปวดทอ้ง 

• อาการทอ้งผกูท่ีเกิดจากยาแกป้วดนั้นสามารถบรรเทาไดโ้ดยรับประทานยาระบาย

ตามท่ีแพทยส์ั่ง 

• พยายามรับประทานอาหารท่ีอุดมไปดว้ยเซลลูโลสมากข้ึน  เช่นผลไมแ้ละผกัสด  

และด่ืมนํ้ ามากๆ 

• ไม่กลั้นปัสสาวะ 

• การเคล่ือนไหวของช่องทอ้งซํ้ าไปซํ้ ามาหลายคร้ังจะไปช่วยกระตุน้การบีบตวัของ

ลาํไส ้

ทอ้งอืด ผูป่้วยท่ีมีเน้ืองอกในช่องทอ้งหรือกระดูกเชิงกรานมกัจะรู้สึก

ทอ้งอืด; เน้ืองอกในตบักลืนกินพื้นท่ีของช่องทอ้งทาํให้เกิด

อาการทอ้งอืด; อาการทอ้งอืดมกัจะแยล่งไปอีกเม่ือมีอาการ

ทอ้งผกูเกิดข้ึนกบัผูป่้วยท่ีนอนติดเตียงเป็นเวลานาน 

• ให้ยาบรรเทาอาการทอ้งอืดมากท่ีสุด 

• แบ่งการรับประทานอาหารออกเป็นหลายม้ือ  ในปริมาณท่ีนอ้ยลง  ผู ้ป่วยควร

พยายามรับประทานและขบเค้ียวอาหารให้ชา้ลง 

• หลีกเล่ียงอาการทอ้งผกู 

ปากแห้ง ผูป่้วยท่ีมีสุขภาพท่ีอ่อนแอจะมีความไวต่อโรคในช่องปาก; 

การรักษาดว้ยยาตลอดจนการรักษาดว้ยการฉายรังสีท่ีศีรษะ

และลาํคอ  อาจนาํไปสู่อาการปากแห้งและอาการปวด 

• ด่ืมนํ้ าเยอะๆ 

• รับประทานอาหารท่ีกระตุน้การหลัง่นํ้ าลาย  เ ช่นสับปะรด  หมากฝร่ังปราศจาก

นํ้ าตาล  และกอ้นนํ้ าแขง็ขนาดเล็ก 

บวมนํ้ า การขาดการออกกาํลงักาย, โปรตีนในร่างกายตํ่า, อตัราการ

เตน้ของหัวใจลดลง, การทาํงานของตบัหรือไตเส่ือมลง, การ

อุดตนัของท่อนํ้ าเหลืองท่ีเกิดจากเน้ืองอกในร่างกาย, โรคปอด

ท่ีเกิดจากการผา่ตดัหรือการรักษาดว้ยรังสี  ฯลฯ 

• แพทยจ์ะสั่งยาลดอาการบวมนํ้ าตามสภาพของผูป่้วย 

• ยกส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกายท่ีมีอาการบวมนํ้ าข้ึนสูง  เช่นการยกมือเหนือไหล่และ

ยกขาข้ึนมาระดบัสะโพก 

• สวมถุงน่องท่ีบีบรัดหรือใชผ้า้พนัแผลพนัส่วนของร่างกายท่ีมีอาการบวมนํ้ า 

• พบแพทยท์นัทีหากคุณมีอาการเหล่าน้ี:  อักเสบแดง มีอาการปวด  และมีไข ้

นอนไม่หลบั อาการท่ีเกิดข้ึนในตอนเยน็  เช่น  อาการปวด, หายใจถ่ีรัว, ไอ, 

ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน, เครียดและอยูใ่นอารมณ์ทุกข์

ใจ; ความผดิปกติในการนอนหลบัก็เป็นอาการท่ีพบบ่อย 

• การควบคุมอาการท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยลดอาการนอนไม่หลบั 

• หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมมากเกินไป  รวมถึงการดูรายการ

โทรทศัน์หรืออ่านหนังสือท่ีรบกวนจิตใจก่อนเขา้นอน 

• ลดการนอนหลบัในช่วงกลางวนัให้มากท่ีสุด 

• อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีสะดวกสบาย  มีแสงอ่อนๆ  ลดระดบัเสียงลง  และอยูใ่น

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

• การอาบนํ้ า  การนวดอยา่งอ่อนโยน  และเสียงดนตรีเบา  ๆ  สามารถช่วยให้ผูป่้วย

ผอ่นคลายลงได ้

• แพทยจ์ะสั่งยานอนหลบัระยะสั้นให้กบัผูป่้วย หากจาํเป็น 

แขนขาอ่อนแรง /

อ่อนเพลีย 

ผูป่้วยจะรู้สึกอ่อนแอลงหลงัเขา้รับการรักษาโรคมะเร็ง; โรค

โลหิตจาง, ความไม่สมดุลของอิเลก็โทรไลตใ์นร่างกาย, 

โรคหัวใจ, โรคปอดและโรคไต  รวมถึงความผดิปกติของต่อม

ไร้ท่อท่ีอาจทาํให้เกิดความเหน่ือยลา้ 

• แพทยจ์ะสั่งยาเสริมให้กบัผูป่้วยเพื่อลดอาการขา้งเคียงของการใชย้ารักษามะเร็ง

หรือรักษาโรคโลหิตจางและปัญหาในการทาํงานของอวยัวะอ่ืนๆ 

• ปรับลดการออกกาํลงักายตามความเหมาะสม 

• 'ความสามารถในการปรับตวัของผูป่้วย' ต่อการออกกาํลงักายเพื่อฟ้ืนฟูร่างกาย

แตกต่างกนัไปตามสภาพของผูป่้วยแต่ละคน  เจา้หนา้ท่ีทางการแพทยจ์ะให้

คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยและช่วยให้พวกเขากาํหนดความคาดหวงัท่ีสมเหตุสมผล 
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