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หน้าท่ีส าคญัของบุคลากรทางการแพทย ์

• แพทยมี์หน้าท่ีส าคญัคือช่วยท าให้ผูป่้วย 

• หายไว  cure from disease 

• อยู่สบาย     preserve meaningful life 

• ตายดี    good death 
 



ผลของการรกัษาโรคในปัจจุบนั 
สขุ

ภา
พ 

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

ไม่มีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

เสียชีวิต 

เร่ิมเจบ็ป่วย 
การรกัษาเฉพาะท่ีมี
ประโยชน์สงูสดุ 

การณุยฆาต Euthanasia 
การเรง่การเสียชีวิต 

การรกัษาท่ีเน้นการยือ้ชีวิต
ให้ผูป่้วยอยู่ได้นานท่ีสดุ 

ในโรคท่ีรกัษาไม่หาย ควร
เน้นการรกัษาแบบ

ประคบัประคองเพื่อให้
ผูป่้วยมีคณุภาพชีวิตสงูสดุ 



Palliative Care การดแูลแบบประคบัประคอง 

• เน้นคุณภาพชวีติของผูป่้วย ดแูลความเจบ็ปวดและ
อาการทางกายรว่มกบัผสมผสานการดแูลดา้นจติใจ
และจติวญิญาณ 

• เน้นดแูลชีวิต ยอมรบัการตายวา่เป็นเรือ่งธรรมชาต ิ
• ไม่เรง่และไม่ยืดความตาย 
• มทีมี+ระบบชว่ยเหลอืผูป่้วยใหด้ าเนินชวีติไดด้ทีีส่ดุ
เท่าทีท่ าไดก้่อนตาย 

• มกีารใหด้แูลญาตขิองผูป่้วย                             
ก่อนและหลงัผูป่้วยเสยีชวีติ 
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การป้องกนั
โรค 

วินิจฉัยโรค เสียชีวติ 

การดูแล
ต่อเน่ือง

ส าหรับญาต ิ

Time 

อาการเจบ็ป่วยเป็นมากขึน้ 

หยุดการรักษาที่ไม่ได้ประโยชน์ 

การดแูลแบบ Palliative Care  

การรกัษาโรค
ท่ีเป็นสาเหต ุ

การดแูลแบบ
ประคบัประคอง 
palliative care 

End of Life Care 



Goals of End of Life Care 

We must add life to years (or days)   

Living well until the end of life 

ท ำอย่ำงไรให้ อยู่ด ีจน ตายด ี



Natural History of COPD 

Age (years) 
%FEV1 or  

health status 

100% 

75% 

50% 

25% 

25 50 75 

Dyspnea, mild symptoms 
Exercise limitation 

Frequent exacerbations    
more dyspnea/ hospitalized 

Systemic effects 
Poor quality of life 

Respiratory failure 
Cardiovascular 
disease, death 

90 

Acute exacerbation 



Severe 

breathlessness 

fatigue cough 

pain 

weakness 

insomnia 

anxiety 

depression Severe 

breathlessness 

Social isolation 

dependent 

Multiple co-

morbidities 

Poor quality of life 



อาการในผูป่้วย COPD 
Symptoms 

Final Year of Life 
COPD Lung Cancer 

All(%) Severe (%) All (%) Severe (%) 

Pain 77 56 85 56 

Dyspnea 94 76 78 60 

Cough 59 46 56 40 

Anorexia 67 15 76 19 

Constipation 44 25 59 55 

Insomnia 65 42 60 35 

Low Mood 71 57 68 51 

 (Edmonds. Palliative Care  Med 2001) 



       Depression and Anxiety in  

     COPD & Stage III/IV Lung Cancer 
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p<0.01 all comparisons 



NICE COPD Guideline 2004 



ATS/ERS Guideline 2004 

• Advance care planning discussion 

• Pulmonary rehabilitation 

• End-of-life care planning 

 
“Neglect in offering patients and their families 

appropriate resources for supportive end-of-life 

care results in unnecessary admissions to 

acute care hospitals” 



Palliative Care in COPD: UK study 

• เป็นกำรศกึษำผู้ ป่วย COPD จ ำนวน 92,365 รำย ใน
ประเทศองักฤษ ระหว่ำงปี 2004-2015 โดยกำรทบทวน
ประวตัิจำก EMR ใน primary care setting 

• โดยมีจดุประสงค์เพื่อประเมินว่ำมีผู้ ป่วย COPD ที่ได้รับกำร
ดแูลแบบ palliative care ร่วมด้วยเป็นจ ำนวนเท่ำไร และ
อะไรเป็นปัจจัยที่ท ำให้ผู้ ป่วยได้รับกำรดแูลแบบ palliative 

care 

• มีผู้ ป่วยจ ำนวน 26,315 ราย (28.5%) เสียชีวิตในช่วง
ระยะเวลำนี ้



Results of the study 

• 7.8% ของผู้ ป่วย COPD ทัง้หมดและ 21.4% ของผู้ ป่วยท่ี
เสียชีวิต เคยได้รับกำรดแูลแบบ palliative care ร่วมด้วย 

• ปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสดุที่ท ำให้ผู้ ป่วยได้รับกำรดแูลแบบ 

palliative care คือการที่ผู้ป่วยมีภาวะ Lung cancer 

ร่วมด้วย 



Factors associated with PCS 
• จำกกำรศกึษำนีพ้บว่ำ ปัจจยัส ำคญัท่ีสดุท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์กบักำรได้รับ PCS ของผู้ ป่วย COPD คือ 

lung cancer 

 

 

• ในผู้ป่วยที่เสียชีวติ ที่ไม่มี Ca lung 16.7% (3831จาก 

23014) ได้รับ PCS แต่ถ้ามี Ca lung ด้วย 56.5% (1764 

จาก 3121) ได้รับ PCS 



Facts about palliative care in COPD 

• ผูป่้วย severe COPD มอีาการทางกาย และปัญหาทาง
จติใจทีท่ าให ้QoL ลดลงอยา่งมาก เมือ่เทยีบกบัภาวะอื่น 

• ผูป่้วย COPD มกัไมไ่ดร้บัการดแูลเพือ่รกัษาอาการและ
ไดร้บั palliative care น้อยกวา่ผูป่้วย Ca lung 

• ผูป่้วย COPD มกีารท า advance care planning ใน
อตัราสว่นทีน้่อยกวา่ผูป่้วยโรคเรือ้รงัอื่นๆ 

• ในระยะสุดทา้ยของชวีติ ผูป่้วย COPD มโีอกาสจะไดร้บั
การ CPR, life prolonging / aggressive treatment/ 
mechanical ventilator บ่อยกวา่ผูป่้วย Ca lung 
 



Barriers of Providing PC in COPD 

• Uncertainty in prognosis 
• Lack of knowledge/ expertise 
• Concerns about opiates use 
• Fear of diminishing hope/ death discussion 
• Bias: self inflicted disease, non-cancer: no 

need for palliative care 
 



Case Study 1: COPD 
ผู้ ป่วยชำยไทย อำย ุ66 ปี มีประวตัิ smoking 40 pack-yr ได้รับ
กำรวินิจฉยัว่ำเป็น COPD มำ 10 ปี ได้รับกำรรักษำด้วย  inhale 

bronchodilator ผู้ ป่วยมีอำกำรเหน่ือยมำกขึน้มำ 6-7 เดือน ไม่
สำมำรถเดินขึน้บนัไดบ้ำนได้ 

PFT :  FEV1 40% predicted 

FEV1/FVC 0.5 

Oxygen sat RA= 92% 

ยำท่ีใช้ ventolin MDI prn 



สภาพปัจจุบนัของผูป่้วยรายนี้ 
สขุ

ภา
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ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

เสียชีวิต 

เร่ิมเจบ็ป่วย วินิจฉัย COPD 

คุณภาพชีวติที่ไม่ดี 

การรักษาที่เหมาะสม 
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Case Study: การรกัษาทีเ่หมาะสม 
ปรับยำขยำยหลอดลมให้
เหมำะสม add LABA 

Influenza vaccine 

Patient/ family 
education 

Pulmonary 
rehabilitation 

กำรฝึกกำรหำยใจ 

รักษำโรคร่วมที่ผู้ ป่วยมี 

ปรับสภำพแวดล้อม 
สิ่งท่ีผู้ ป่วยต้องกำร 

















Case Study 1: COPD 

ผู้ ป่วยได้รับกำรรักษำด้วย LABD ร่วมกบักำรท ำ 
pulmonary rehabilitation และกำรฝึกหำยใจ ผู้ ป่วยรู้สกึ
ว่ำอำกำรดีขึน้ และสำมำรถเดินขึน้บนัไดบ้ำนได้ สำมำรถ

เดินไปวดัและไปตลำดได้ สำมำรถท ำงำนบ้ำนได้ 

 

หลงัจำกนัน้ ประมำณ 2 ปี ผู้ ป่วยรู้สกึวำ่เหน่ือยมำกขึน้ เร่ิม
มีอำกำรเหน่ือยง่ำยขึน้ และใช้ยำสดูแล้วอำกำรไม่ดีขึน้ เร่ิม
เดินไม่ไหว เคยมำ admit ท่ี รพ 2 ครัง้ ด้วย AECOPD 



สภาพปัจจุบนัของผูป่้วยรายนี้ 
สขุ

ภา
พ 

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

เสียชีวิต 

คุณภาพชีวติที่ไม่ดี 



การรกัษา
โรคท่ีเป็น
สาเหต ุ

การดแูลแบบ
ประคบัประคอง 
palliative care 

กา
รด

แูล
ใน

ช่ว
งสุ

ดท้
าย

 

การป้องกนั
โรค 

การดูแล
ต่อเน่ือง

ส าหรับญาต ิ

Time 

แนวทางการรกัษาในผูป่้วยรายนี้ 

การรกัษาโรค
ท่ีเป็นสาเหต ุ

การดแูลแบบ
ประคบัประคอง 
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Case Study 1: COPD 

ผู้ ป่วยยงัคงใช้ยำสดูอยู่ แตไ่ม่รู้สกึว่ำอำกำรดีขึน้ ตรวจ
ร่ำงกำยพบว่ำ oxygen saturation RA= 85% มี 

decrease breath sound ท่ีปอดทัง้สองข้ำง มีอำกำร
บวมท่ีขำทัง้สองด้ำน 

 

ตรวจไม่พบควำมผิดปกติอ่ืนๆ ไม่ภำวะภำวะซีด ไม่มีภำวะ
หวัใจวำย 

ญำติสงัเกตวุ่ำผู้ ป่วยพดูคยุน้อยลง และมกัไม่ยอมออกไป
นอกบ้ำน เน่ืองจำกจะกงัวลวำ่มีอำกำรเหน่ือย  



Case Study 1: COPD 
• ในขณะนี ้กำรรักษำด้วยยำท่ีจะท ำให้ผู้ ป่วยอำกำรดีขึน้ 

คงไม่ได้ประโยชน์มำกนกั 

• ผู้ ป่วยมีภำวะ hypoxemia at rest ดงันัน้ กำรให้ 

oxygen supplement น่ำจะท ำให้ผู้ ป่วยอำกำรดีขึน้ 

• ควรประเมินว่ำผู้ ป่วยมีอำกำรซมึเศร้ำร่วมด้วยหรือไม่ 
• อย่ำลืมมองหำสำเหตขุองอำกำรเหน่ือยจำกโรคร่วมอ่ืนๆ 

 

• ผู้ ป่วยได้รับค ำแนะน ำให้ใช้ oxygen supplement ท่ี
บ้ำนและมีกำรปรับสถำนท่ีให้มำนอนชัน้ลำ่ง และได้รับ
กำรประเมินภำวะ depression 

 



Long Term Oxygen Therapy 

Oxygen concentrator 



Long Term Oxygen Therapy 



Long Term Oxygen Therapy 



Portable O2 concentrator 



Portable O2 concentrator 



Nocturnal BiPAP in COPD 















High Flow Oxygen Device 

Home HFONC  สำมำรถช่วย
ลดอำกำรในผู้ ป่วยที่มี chronic 

respiratory failure ได้ 













Case Study 1: COPD 

• หลงัจำกได้รับ oxygen supplement ท่ีบ้ำนได้มำ
ประมำณ 8 เดือน ผู้ ป่วยมีอำกำรหอบเหน่ือยมำกขึน้ 

เฉียบพลนั ต้องมำ รพ และได้รับกำรใสท่อ่ช่วยหำยใจ 

และอยู ่รพ 3 อำทิตย์ สำมำรถ extubate ได้ แตผู่้ ป่วย
มีอำกำรเหน่ือยมำกขึน้ และต้องใช้ oxygen 

supplement ตลอดเวลำ และต้องอำศยั wheel chair 

เวลำเดินทำง 
 



Case Study 1: COPD 



สภาพปัจจุบนัของผูป่้วยรายนี้ 
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คุณภาพชีวติที่ไม่ดี 
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Case Study 1: COPD 

• ผู้ ป่วยมีอำกำรเหน่ือยมำก แนะน ำให้ใช้ oxygen 

supplement ตลอดและเร่ิม low dose 

morphine เพ่ือลดอำกำร (5mg oral q 4 hours) 

 
• role of cannabis (น ำ้มนักญัชำ) ????? 

 
• ทบทวนแนวทำงในกำรรักษำและเปำ้หมำยกำร
รักษำกบัผู้ ป่วยและญำติ รวมถงึกำรวำงแผนกำร
ดแูลผู้ ป่วยในระยะสดุท้ำยของชีวิต 

 
 



When to discuss EOL/ ACP in COPD 

 (Murray, Prim Care Resp. J, 2006) 



Advance Care Planning 
กำรวำงแผนกำรรักษำท่ีต้องกำร 

 

 
ACP is a process that supports adults at 

any age or stage of health in understanding 

and sharing their personal values, life goals, 

and preferences regarding future medical 

care. The goal of advance care planning is 

to help ensure that people receive medical 

care that is consistent with their values, 

goals and preferences during serious and 

chronic illness. 



Advance Care Planning 
กำรวำงแผนกำรรักษำท่ีต้องกำร 

 

 
เป็นการส่ือสารระหว่างผู้ป่วย ผู้ดแูล และญาต ิ

และทมีบุคลากรทางการแพทย์ 

1. แนวคดิ ความต้องการ เป้าหมายชีวิต 

2. อยากได้รับการดแูลอย่างไร 

3. ไม่ต้องการรักษาอะไร  

4. ต้องการให้ใครเป็นผู้ตดัสินใจแทน ในกรณี
ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เอง 

Living will จัดเป็นส่วนหน่ึงของ advance 

care planning 



Advance Care Planning 
กำรวำงแผนกำรรักษำท่ีต้องกำร 

 

 



Case Study 1: COPD 

• ผู้ ป่วยและญำติ ได้ปรึกษำกนั และเข้ำใจตรงกนั
วำ่อำกำรของโรคคงไม่ดีขึน้ ได้ให้ผู้ ป่วยท ำ living 

will วำ่ ถ้ำมีอำกำรเป็นมำกขึน้ จะไม่ขอรับกำรใส่
ทอ่ช่วยหำยใจ แตจ่ะให้ใช้ NIV และใช้ยำเพื่อ
บรรเทำควำมเหน่ือยตำมอำกำร และให้ลกูสำวคน
โต เป็นผู้ตดัสนิใจแทน ในกรณีท่ีผู้ ป่วยไมส่ำมำรถ
ตดัสนิใจได้ 

• withholding life sustaining treatment 

• goal for best palliative care 
 

 
 



กำรใช้ non invasive 

ventilator ในผู้ ป่วย 

EoL มีจดุประสงค์เพื่อ
ลดอำกำรเหน่ือย ถ้ำใช้
แล้วไม่หำยเหนื่อยหรือ
อดึอดัมำกขึน้ ไม่ต้องใช้

ตอ่ 





สิง่ทีค่วรท าในการดแูลผูป่้วย 

ลดอาการทางกาย 

เช่น ปวด เหน่ือย 

ดแูลจติใจ ความเชื่อ 

ลดส่ิงที่ค้างคาใจ 

ให้ม ีphysical 

activity ได้นานที่สุด 
ดแูลญาตแิละผู้ดแูล หยุดการรักษาที่ไม่

เกิดประโยชน์ 

ความต้องการของ
ผู้ป่วย/ คุณภาพชีวติ  



Case Study 1: last hours of life 
 How to start morphine           How to use NIV 

 
 

 



สิง่ทีไ่มค่วรท าในการดแูลผูป่้วย 

การรักษาเพื่อสนอง
ความต้องการของญาต ิ

การรักษาที่เป็นการ
ยืดชีวิตออกไป 

การเจาะเลือด หรือ
การให้ยาที่ไม่จ าเป็น 

การให้ความหวังที่
เกินจริง  

เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างญาต/ิแพทย์ 

การรักษาที่ท าให้
เกดิผลเสียกับผู้ป่วย 





กำรอบรมพระคิลำนธรรม เพื่อช่วย
ดแูลผู้ ป่วยทำงใจ 



Conclusion 
• ผูป่้วย severe COPD มอีาการทางกาย และปัญหาทาง
จติใจทีท่ าให ้QoL ลดลงอยา่งต่อเนื่อง การดแูลแบบ 
palliative care รว่มกบัการรกัษาเฉพาะ มคีวามส าคญั
มากในการดแูลผูป่้วย 

• มกีารใหค้วามรูก้บัผูป่้วยและญาต ิรว่มกบัการท า 
advance care planning จะชว่ยใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษา
ทีเ่หมาะสม 

• Palliative care/End of Life ในผูป่้วย COPD มุ่งเน้นที่
การรกัษาอาการ และตัง้เป้าหมายในการรกัษาที่
เหมาะสม 


