


จดุประสงคข์องการรกัษาทางการแพทย์

• การรกัษาทางการแพทย ์มีจดุประสงค์
สาํคญัเพือทาํให้ผูป่้วย

• ไม่เกิดโรค (ป้องกนั)

• หายไว (รกัษาโรค)

• อยู่สบาย (กาย+ใจ)

• ตายดี



เป้าหมายการรกัษาผูป่้วยในปัจจุบนั
สขุ

ภา
พ

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

ไม่มีคณุภาพชีวิตทีดี

เสียชีวิต

เริมเจบ็ป่วย
การรกัษาเฉพาะทีมี

ประโยชน์สงูสุด

การณุยฆาต Euthanasia 
การเร่งการเสียชีวิต

การรกัษาทีเน้นการยือชีวิต
ให้ผู้ป่วยอยู่ได้นานทีสดุ

ในโรคทีรกัษาไม่หาย ควร
เน้นการรกัษาแบบ

ประคบัประคองเพือให้
ผูป่้วยมีคณุภาพชีวิตสงูสุด



การรกัษาทีไม่ได้ประโยชน์ Futile Treatment

Hippocrates clearly stated 
that physicians should 

“refuse to treat those who 
are overmastered by their 
disease, realizing that in 
such cases medicine is 

powerless.”



หลกัจริยธรรมวิชาชีพ

เพอืผูป่้วย มปีระโยชน์ ไมเ่กดิ

โทษ

ยุตธิรรม



การรกัษาทีไม่ได้ประโยชน์ Futile Treatment

ในทางการแพทย ์การรกัษาทไีมไ่ดป้ระโยชน์ 
หมายถึง

• การรกัษาทไีม่สามารถหรอืมีโอกาสน้อย
มาก ทจีะทาํใหบ้รรลุจดุประสงคใ์นการ
รกัษาทตีงัไวส้าํหรบัผูป่้วย รายนนัๆ



การจะพิจารณาว่าการรกัษาใดได้ประโยชน์

1) ตอ้งมเีป้าหมายในการรกัษา

2) มกีารรกัษาทใีหก้บัผูป่้วย ทคีาดว่าจะให้
บรรลุในเป้าหมายทตีงัไว้

3) มขีอ้มลูทชีดัเจนวา่ การรกัษาดงักล่าว ไม่
สามารถมโีอกาสทจีะทาํใหผู้ป่้วยบรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าวได้



อุปกรณ์ทใีชใ้นการพยุงชพี

มจุีดประสงคเ์พอื

ประคบัประคอง

อวยัวะททีาํงาน

ไมไ่ดใ้หท้าํงาน

ต่อไปได ้จนกวา่โรค

ทผีูป่้วยเป็นจะดขีนึ

และสามารถหยุดใช้

อุปกรณ์ดงักล่าวได้



แนวทางการใชอุ้ปกรณ์พยุงชพี
สขุ

ภา
พ

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

เสียชีวิต

เริมเจบ็ป่วยเฉียบพลนัรนุแรง

การใช้อปุกรณ์
ประคองชีวิตไว้ก่อน

เริมให้การรกัษาเฉพาะ



กรณีศกึษา

ผูป่้วยชาย อาย ุ65 ปี มปีระวตัเิป็นมะเรง็ปอดระยะ 
4 รบัการวนิิจฉยัเมอื 2 ปีทแีลว้ ไดร้บัยาเคมบีาํบดั
ต่อเนือง ในชว่ง 6 เดอืนหลงั ผูป่้วยไมต่อบสนองต่อ
ยา เรมิมกีารกระจายของมะเรง็ไปทปีอดส่วนอนืๆ 
และทกีระดกู เรมิมอีาการเหนอืยมากขนึตลอด ตอ้ง
ใช ้oxygen supplement ช่วงอยูท่บีา้น ผูป่้วยเรมิมี
ไขส้งูมาก ไอมากขนึ และเหนอืยมา 3 วนั และตรวจ
พบวา่มภีาวะปอดอกัเสบ รบัไวร้กัษาตวัใน รพ



กรณีศกึษา

ผูป่้วยไมเ่คยทาํ living will ไวก้่อน หลงัมานอน รพ 
ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาปฏชิวีนะ อาการไมด่ขีนึ มไีข้
สงู เรมิมอีาการซมึลง และมอีาการเหนือยมากขนึ 
ญาตติอ้งการใหร้กัษาอยา่งเตม็ท ีทมีแพทยท์ดีแูล
ประเมนิวา่มขีอ้บง่ชตีอ้งใสเ่ครอืงชว่ยหายใจ แต่มี
ความเหน็ว่า การใชเ้ครอืงชว่ยหายใจ เป็นการรกัษาที
ไมน่่าจะไดป้ระโยชน์ กบัผูป่้วยรายนี

ท่านคิดว่าอย่างไร ควรดาํเนินการอย่างไร



ผลของการใสเ่ครอืงชว่ยหายใจ
สขุ

ภา
พ

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

ไม่มีคณุภาพชีวิตทีดี

เริมการวินิจฉัยว่าเป็นมะเรง็ปอด

เกิดภาวะปอดอกัเสบ
เฉียบพลนั เหนือยมาก

มีอาการเหนือยมาก 
ใช้ oxygen ตลอด

ไมใ่ส ่มโีอกาสเสยีชวีติ

ใส ่มโีอกาสอยู่

ไดน้านขนึ แต่

โอกาสถอด

ยากและโรค

เดมิไม่ได้

รกัษา



การใชอุ้ปกรณ์พยุงชพีในผูป่้วยรายนี มปีระโยชน์หรอืไม่

เป้าหมายการรกัษาคืออะไร?
1. ถ้าผู้ป่วยทาํ living will ไว้ ว่าไม่ต้องการการยือชีวิต

ในช่วงระยะสดุท้ายของโรค
2. เพือให้กลบัไปมีชีวิตทีมีคณุภาพทียืนยาวขึน
3. ญาติๆ ต้องการให้ผูป่้วย มีชีวิตให้ยืนยาวให้นาน

ทีสดุเท่าทีสามารถจะทาํได้
4. เพือให้รอเวลาอีก 3 วนั ทีจะมีลกูสาวกลบัจาก

ต่างประเทศ 
5. ขอให้มีชีวิตยืนยาวไปอีก เพือขอทดลองใช้ยาใหม่

จากเมืองจีน ทีเพิงได้รบัมาเมือ 3 วนัทีแล้ว



การไมเ่รมิหรอืหยดุการรกัษาทไีมไ่ดป้ระโยชน์

เมือพิจารณาไม่เริมหรือหยดุการรกัษาทีไม่ได้
ประโยชน์ในผูป่้วยระยะสดุท้าย ต้องให้การรกัษา

ทีได้ประโยชน์ (palliative care) อย่างต่อเนือง 
เพือให้ผูป่้วยและครอบครวั มีคณุภาพชีวิตทีดี

ทีสดุ ในช่วงระยะเวลาทีเหลืออยู่



การรกัษา
โรคทีเป็น

สาเหตุ
การดแูลแบบ

ประคบัประคอง
palliative care

กา
รด

แูล
ใน

ช่ว
งส

ดุ
ท้

าย

การป้องกนั
โรค

วินิจฉัยโรค เสียชีวิต

การดแูล

ต่อเนือง

สาํหรบัญาติ

Time

อาการเจบ็ป่วยเป็นมากขึน

หยดุการรกัษาทีไม่ได้ประโยชน์

การดแูลแบบ Palliative Care 

การรกัษาโรค
ทีเป็นสาเหตุ

การดแูลแบบ
ประคบัประคอง
palliative care



แนวทางในการไมเ่รมิหรอืหยดุการรกัษาทไีม่ไดป้ระโยชน์

• ประเมินผูป่้วยและการพยากรณ์โรค
• การให้ข้อมลูผูป่้วยและญาติ และตงัเป้าหมาย

และแผนการรกัษาร่วมกนั
• ไม่เริมการรกัษาทีไม่ได้ประโยชน์ (withhold 

futile treatment)
• หยดุการรกัษาทีไม่ได้ประโยชน์ (withdraw 

futile treatment
• ให้การรกัษาด้วย palliative care ต่อเนือง



การหยดุหรอืไม่เรมิการรกัษาทไีม่มปีระโยชน์ ไมใ่ชก่ารุณยฆาต



สงิทคีวรทาํในการดแูลผูป่้วย

ลดอาการทางกาย 
เช่น ปวด เหนือย

ดแูลจิตใจ ความเชือ 
ลดสิงทีค้างคาใจ

ให้มี physical 
activity ได้นาน

ทีสดุ

ดแูลญาติและผู้ดแูล หยดุการรกัษาทีไม่
เกิดประโยชน์

ความต้องการของ
ผูป่้วย/ คณุภาพชีวิต 



สงิทไีมค่วรทาํในการดแูลผูป่้วย

การรกัษาเพือสนอง
ความต้องการของญาติ

การรกัษาทีเป็นการ
ยืดชีวิตออกไป

การเจาะเลือด หรือ
การให้ยาทีไม่จาํเป็น

การให้ความหวงัที
เกินจริง 

เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างญาติ/แพทย์

การรกัษาทีทาํให้
เกิดผลเสียกบัผูป่้วย


