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การศึกษาเกีย่ วกับการตัดสินใจและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการเลือก
สถานที่ดูแลระยะสุดท้ายและสถานที่เสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง
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Background : Although patients’ needs are the main concerns in the end-of-life care,
sometimes medical personnel cannot recognize the patients’ true desires.
Since Thai cultures and beliefs discourage a discussion on death and dying
including places of death, patients may not receive their desired terminal
care.
Objective : To determine the preferences and the influencing factors for a place of
terminal care and of death among cancer patients at King Chulalongkorn
Memorial Hospital.
: A cross-sectional descriptive study was carried out at the Department of
Methods
Radiotherapy, on both in-patient and out-patient units from March to June
2012. A questionnaire with interview was used to, obtained data that was
analyzed with univariate analysis and binary logistic regression.
: Ninety-six patients were recruited into the study. As for the place of terminal
Results
care, 57 patients (59.4%) preferred a private place (e.g. home), while 35
patients (36.5%) chose a health care institute. As for the place of death,
58 patients (60.4%) chose a private place, and 33 patients (34.4%) an
institute. The influencing factors on decision making included the need of
medical treatment, privacy, opportunity to be with loved ones, fear of night
symptoms, safety, and sense of control. Current residential area was the
only demographic factor that showed an association with the preference.
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Conclusion : Majority of the patients desired to be taken care of and to die at home,
especially those living in the rural areas. Yet, more than one-third of
the patients preferred a health care institute. The medical team should be
able to provide different services to accommodate different needs for each
individuals and communities.
Keywords : Factor associated with place of death, terminal care, palliative care.
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ปรารถนา โกศลนาคร. การศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือก
สถานที่ดูแลระยะสุดท้ายและสถานที่เสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2559 พ.ค. – มิ.ย.;60(3): 355 - 64
: ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองนั้น ให้ความสำคัญกับ
ความต้องการ ของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาคือบุคลากรทางการแพทย์
มักไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย เนื่องจากด้วยวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของคนไทยไม่นิยมพูดกันเรื่องความตาย รวมถึงเรื่องสถานที่ที่ต้อง
การใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายหรือเสียชีวิตทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่
อาจขัดกับความต้องการที่แท้จริงได้
: เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการดูแลระยะสุดท้ายและ
วัตถุประสงค์
สถานที่เสียชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องในการตัดสินใจนัน้ ๆ
วิธีดำเนินการศึกษา : Cross sectional descriptive study เก็บข้อมูลโดยวิธี convenient sampling
ในประชากรผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในแผนกรังสีรักษาของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 โดยใช้แบบสอบถาม
เพือ่ ทำการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูป้ ว่ ย ใช้สถิติ univariate analysis สำหรับ
เปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างกลุ่มประชากรและใช้ binary logistic
regression analysis เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับผลการตัดสินใจ
: มีประชากรเข้าร่วมการศึกษาจำนวน 96 ราย สำหรับสถานที่ที่ต้องการได้รับ
ผลการศึกษา
การดูแลในระยะสุดท้ายนั้น ผู้ป่วย 57 ราย (ร้อยละ 59.4) เลือกสถานที่
ส่วนตัว (เช่น บ้าน) อีก 35 ราย (ร้อยละ 36.5) เลือกสถานพยาบาล สำหรับ
สถานที่ที่ต้องการเสียชีวิตนั้น มีผู้ป่วยจำนวน 58 ราย (ร้อยละ 60.4) เลือก
สถานทีส่ ว่ นตัว อีก 33 ราย (ร้อยละ 34.4) เลือกสถานพยาบาล โดยทัง้ สองหัว
ข้อมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจที่คล้ายกัน ได้แก่ ความต้องการยา
และการรั ก ษาพยาบาล ความเป็ น ส่ ว นตั ว การได้ อ ยู ่ ก ั บ คนที ่ เ ป็ น ที ่ ร ั ก
กลัวการเจ็บป่วยในเวลากลางคืน ความรูส้ กึ ปลอดภัยและควบคุมได้ และพบ
ตัวแปรด้านข้อมูลพื้นฐานประชากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกสถานที่
เสียชีวติ ได้แก่ ตัวแปรด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยในปัจจุบนั
ความเป็นมา
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สรุปผล

:

ประชากรส่วนใหญ่ต้องการได้รับการดูแลระยะสุดท้ายและเสียชีวิตที่บ้าน
โดยที่อยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มจะเลือก
สถานพยาบาลเป็นสถานที่ดูแลระยะสุดท้ายและสถานที่เสียชีวิตน้อยกว่า
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจุดนี้อาจนำมาประยุกต์
ใช้ในการวางนโยบายการให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในแต่ละชุมชน เช่น
การลงไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน หรือการสร้างสถานพยาบาลแบบประคับประคอง
(hospice) ซึง่ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้การดูแล

คำสำคัญ

:

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเสียชีวติ , สถานทีเ่ สียชีวติ , การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย.
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การแพทย์ในปัจจุบันได้หันมาให้ความสนใจกับ
การรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ในผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้ายกันมากขึ้น การดูแลแบบ palliative care
นี้จะเริ่มตั้งแต่ทราบว่าโรครักษาไม่หายจนกระทั่งวาระ
สุดท้ายของชีวิต (terminal care) ซึ่งการดูแลนี้สามารถ
เกิดขึน้ ทีใ่ ดก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นทีบ่ า้ น ทีโ่ รงพยาบาล สถาน
บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วย
ระยะยาว (nursing home) ขึน้ กับความต้องการของผูป้ ว่ ย
และครอบครัว ซึง่ ผูป้ ว่ ยจำนวนไม่นอ้ ย แจ้งความประสงค์
ที ่ จ ะให้ แ พทย์ ห ยุ ด การรั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาล
อันเป็นไปเพื่อการยื้อชีวิต เพื่อจะได้มีโอกาสกลับไปที่บ้าน
หรือไปยังที่ที่ตนเองต้องการ ให้คนใกล้ชิดได้ดูแลและได้
ใช้เวลาในวาระสุดท้ายกับครอบครัว จนกระทั่งเสียชีวิต
อย่างสงบที่นั่น
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยระยะสุดท้าย
บางส่วนที่ได้รับการรักษาที่เป็นไปเพื่อยื้อชีวิต ต้องอยู่
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ได้รับการทำหัตถการที่ก่อให้
เกิดความเจ็บปวด แม้กระทั่งได้รับการกู้ชีวิตหลังจาก
หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว เนื่องจากประเทศไทยเอง ยังไม่มี
การพูดถึงความตายกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ยงั ขาดข้อมูล
เกีย่ วกับความต้องการในช่วงวาระสุดท้ายของผูป้ ว่ ยอยูอ่ กี
มาก ส่งผลให้บุคลากรทาง การแพทย์ไม่อาจเข้าถึงความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของผูป้ ว่ ยได้ และไม่สามารถทำการศึกษา
เกีย่ วกับประเด็นเหล่านีไ้ ด้เท่าทีค่ วร ทำให้บางครัง้ การตัด
สินใจให้การรักษาเป็นไปตามความเห็นของบุคลากรทางการ
แพทย์เพียงฝ่ายเดียว การศึกษานี้จึงเกิดขึ้นเพื่อจะศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการได้รับ
การดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิตและสถานที่ที่ต้องการ
เสียชีวิต รวมถึงปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจเช่นนั้น เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจช่วยบุคลากรในการวางเป้าหมาย
และตัดสินใจให้การรักษาใด ๆ แก่ผปู้ ว่ ยได้
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับสถานทีท่ ผ่ี ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่
ต้องการได้รบั การดูแลในระยะสุดท้ายของชีวติ และสถานที่
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ที่ต้องการเสียชีวิต รวมถึงปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจเช่น
นั้นในผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วิธดี ำเนินการวิจยั
Research design : cross- sectional descriptive study
Subject selection : ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่มารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม
2555 ที่เข้าเกณฑ์การศึกษาทุกราย จนครบกำหนดตาม
จำนวนทีไ่ ด้คำนวณไว้ โดยไม่มกี ารสุม่
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา (Inclusion criteria)
1. เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะ
ลุกลาม ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
2. ผู้ป่วยทราบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งผู้วิจัยทราบได้
จากการสัมภาษณ์
3. มีอายุระหว่าง 20 - 80 ปี
4. สามารถเข้าใจ รับฟัง อ่านและสือ่ สารภาษาไทยได้ดี
เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (exclusion criteria)
1. ผู้ป่วยมีอาการจากโรค ที่ทำให้ไม่สามารถฟังหรือตอบ
แบบสอบถามได้
2. ผูป้ ว่ ยทีภ่ าวะซึม สับสน หรือไม่รสู้ กึ ตัว
3. ผู้ป่วยที่ไม่ยินดีเข้าร่วมวิจัย
Method of measurement : สัมภาษณ์ดว้ ยแบบสอบถาม
ที่ได้รับการตรวจประเมินและแก้ไขโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3 ท่าน โดยผู้วิจัยเป็นผู้
อธิบายข้อมูลและเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเองทั้งหมด
Data collection : หลังจากที่ผู้วิจัยเข้าพบแพทย์ผู้ดูแล
ผู้ป่วยในแผนกที่จะทำการศึกษา เพื่อขอให้ช่วยประเมิน
และคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมแล้ว จะทำการเข้า
สัมภาษณ์ผู้ป่วย โดยการสัมภาษณ์นี้จะไม่มีผลให้ระยะ
เวลาการตรวจรักษาของผู้ป่วยนานเกินกว่าที่ควรจะเป็น
เช่น กรณีผู้ป่วยนอก หากระหว่างการสนทนาอยู่แล้วถึง
เวลาพบแพทย์ผู้ป่วยมีสิทธิ์ปฏิเสธการสัมภาษณ์ได้ทุกเมื่อ
ส่วนสำหรับผู้ป่วยใน จะทำการเก็บข้อมูลขณะที่ผู้ป่วย
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นอนพักในหอผู้ป่วยโดยไม่ใช่ช่วงเวลาที่แพทย์เจ้าของไข้
กำลังให้การตรวจรักษา และไม่ใช่ช่วงที่ผู้ป่วยต้องได้รับ
การทำหัตถการใด ๆ
Data analysis:
ใช้โปรแกรม SPSS (statistical package for social
science) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ งั นี้
1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ
2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อสรุปผลและดูความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานทีเ่ สียชีวติ ของผูป้ ว่ ย โดยสถิตทิ อ่ี าจนำมาใช้ได้แก่
- ordinal data ใช้ Mann-Whitney U test
- multivariable analysis ใช้ binary logistic
regression analysis

ผลการวิจัย
ผลการตั ด สิ น ใจเลื อ กสถานที ่ ท ี ่ ผ ู ้ ป ่ ว ยต้ อ งการรั บ
การดูแลระยะสุดท้าย
จากประชากร 96 ราย มีผู้ที่เลือกสถานที่ส่วนตัว
(เช่น บ้าน) เป็นสถานที่ที่อยากได้รับการดูแลในระยะ
สุดท้าย จำนวน 57 ราย (ร้อยละ 59.4) สถานพยาบาล
(เช่นหอผูป้ ว่ ยใน สถานรับดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง) จำนวน 35 ราย
(ร้อยละ 36.5) และมีผู้ที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้จำนวน
4 ราย (ร้อยละ 4.1) โดยมีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ดูแลระยะสุดท้ายดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วน
ตัวแปรด้านข้อมูลประชากรนัน้ มีเพียงตัวแปรเดียวทีพ่ บว่า
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั กล่าวคือ ผูท้ อ่ี าศัยอยูต่ า่ งจังหวัด จะมีแนวโน้ม
ที่จะเลือกสถานพยาบาลเป็นสถานที่ที่ต้องการรับการดูแล
ระยะสุดท้ายน้อยกว่าผู้ที่มีที่อยู่ในกทม.และปริมณฑล
(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1. แสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกสถานที่ดูแลระยะสุดท้าย เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มที่เลือกสถานที่ส่วนตัวและสถานพยาบาล
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกสถานที่ดูแล

เลือกสถานที่ส่วนตัวจำนวน (ร้อยละ)

เลือกสถานพยาบาล จำนวน (ร้อยละ)

P value

เศรษฐานะ
ผู้ดูแล
เครือข่ายช่วยเหลือ
ความต้องการทางการแพทย์
ความเป็นส่วนตัว
ได้อยู่กับคนที่รัก
ระดับความช่วยเหลือตนเอง
กลัวมีอาการช่วงกลางคืน
ประสบการณ์ในอดีต
ความปลอดภัย
สามารถควบคุมสิง่ ต่าง ๆ ได้
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่

18 (31.6)
48 (84.2)
7 (12.3)
7 (12.3)
48 (84.3)
52 (91.2)
26 (45.6)
6 (10.5)
10 (17.6)
7 (12.3)
22 (38.6)
26 (45.6)

7 ( 20)
23 (65.7)
5 (14.3)
32 (91.4)
2 (5.8)
1 (2.9)
20 (57.1)
25 (71.4)
6 (17.2)
23 (65.7)
0 (0)
4 (11.5)

0.005
0.075
0.604
0.000
0.000
0.000
0.822
0.000
0.283
0.000
0.000
0.006
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ตารางที่ 2. แสดงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการตัดสินใจเลือกสถานทีเ่ สียชีวติ เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทีเ่ ลือก
สถานที่ส่วนตัวและสถานพยาบาล
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกสถานที่เสียชีวิต

เลือกสถานที่
ส่วนตัว-จำนวน
(ร้อยละ)

เลือกสถานพยาบาล จำนวน (ร้อยละ)

P value

เศรษฐานะ
ผู้ดูแล
เครือข่ายช่วยเหลือ
ความต้องการทางการแพทย์
ความเป็นส่วนตัว
ได้อยู่กับคนที่รัก
ระดับความช่วยเหลือตนเอง
กลัวมีอาการช่วงกลางคืน
ประสบการณ์ในอดีต
ความปลอดภัย
สามารถควบคุมสิง่ ต่าง ๆ ได้
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่

9 (15.5)
35 (60.4)
3 (5.2)
2 (3.4)
41 (70.7)
53 (91.4)
7 (12.0)
1(1.7)
10 (17.2)
4 (6.8)
12 (20.7)
13 (23.4)

2 (6.0)
21 (63.6)
4 (12.1)
20 (60.6)
0 (0)
1 (3.0)
17 (51.5)
12 (36.4)
6 (16.2)
9 (27.3)
0 (0)
1 (3.0)

0.214
0.086
0.125
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.170
0.026
0.035
0.072

ตารางที่ 3. แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรทีส่ มั พันธ์กบั การเลือกสถานทีด่ แู ลระยะสุดท้าย
คุณลักษณะ
สถานภาพ : (โสด/หย่าร้าง = 0)
สมรส
สมาชิกครอบครัว : (น้อยกว่า 2 = 0)
2 หรือมากกว่า
ผูด้ แู ลหลัก : ( อืน่ ๆ = 0)
คู่สมรส
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั : ( อืน่ ๆ = 0)
ต่างจังหวัด
ระยะเวลานับจากวินจิ ฉัย : ( น้อยกว่า 6 เดือน = 0)
มากกว่า 6 เดือน

Adjusted OR (95% CI)

P value

0.195 (0.038-1.006)

0.051

0.397 (0.078 - 2.016)

0.265

2.194 (0.426 - 11.306)

0.347

0.209 (0.061 – 0.712)

0.012

2.035 (0.663 – 6.250)

0.214
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ผลการตัดสินใจเลือกสถานทีเ่ สียชีวติ
จาก 96 ราย มีผทู้ เ่ี ลือกสถานทีส่ ว่ นตัวเป็นสถาน
ทีท่ ต่ี อ้ งการเสียชีวติ จำนวน 58 ราย (ร้อยละ 60.4) เลือก
สถานพยาบาล จำนวน 33 ราย (ร้อยละ 34.4) และมีผทู้ ่ี
ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ 5 ราย (ร้อยละ 5.6) โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่เสียชีวิตได้แสดง
ไว้ในตารางที่ 2 ส่วนตัวแปรด้านข้อมูลประชากร มีตวั แปร
สองตัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ได้แก่ สถานภาพการสมรส และทีอ่ ยูป่ จั จุบนั กล่าวคือ
ผูท้ อ่ี าศัยต่างจังหวัด จะมีแนวโน้มเลือกสถานพยาบาลเป็น
สถานที่เสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่มีที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และผู้ที่สมรสแล้วมีแนวโน้มเลือกสถาน
พยาบาลเป็นสถานที่เสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสดหรือเป็น
หม้าย (ตารางที่ 4)
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อมูลด้านการตัดสินใจ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานทีด่ แู ลระยะสุดท้าย
ผลการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่ เลือกทีจ่ ะ
ได้รับการดูแลที่บ้าน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้สอดคล้องกับ

การศึกษาที่เคยทำมา ทั้งจากการศึกษาในประเทศแถบ
เอเชีย (Kui Son Choi และคณะ(1), Tang ST. (2)) และ
การศึกษาทีท่ ำในประเทศตะวันตก (Andrea Grunier และ
คณะ (3) , Klinkenberg M. และคณะ (4)) แม้ ว ่ า จะเป็ น
การศึกษาในประชากรที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
ตติยภูมิ ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะต้องการการดูแลอยู่ที่
โรงพยาบาลมากกว่า ผลทีไ่ ด้นจ้ี งึ เป็นเครือ่ งช่วยพิสจู น์วา่
หากผู้ป่วยได้ทราบข้อมูลอย่างตรงจริงว่าโรคนั้นรักษาไม่
หาย ความต้องการในการใช้ชีวิตช่วงท้ายของผู้ป่วยนั้น
ก็น่าจะคล้ายกันไม่ว่าจะรับการรักษาอยู่ที่ใด ส่วนปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ที่ต้องการรับการดูแล
ระยะสุดท้าย พบว่าคล้ายกับการศึกษาของ Kui Son Choi
และคณะ (1) Gomes and Higginson(5) และ Tang ST. (6)
ซึ่งสนับสนุนว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนา
ส่วนตัวแปรด้านข้อมูลประชากรที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจนัน้ พบว่าผูท้ อ่ี าศัยอยูต่ า่ งจังหวัด จะมีแนวโน้ม
ที่จะเลือกสถานพยาบาลเป็นสถานที่ที่ต้องการรับการดูแล
ระยะสุดท้ายน้อยกว่าผู้ที่มีที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึง่ ถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Andrea

ตารางที่ 4. แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรทีส่ มั พันธ์กบั การเลือกสถานทีเ่ สียชีวติ
คุณลักษณะ
สถานภาพ: (โสด/หย่าร้าง = 0)
สมรส
สมาชิกครอบครัว : (น้อยกว่า 2 = 0)
2 หรือมากกว่า
ผูด้ แู ลหลัก : ( อืน่ ๆ = 0)
คู่สมรส
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั : (อืน่ ๆ = 0)
ต่างจังหวัด
ระยะเวลานับจากวินจิ ฉัย : ( น้อยกว่า 6 เดือน = 0)
มากกว่า 6 เดือน
PPS : (0 - 70% = 0)
80 - 100%

Adjusted OR (95% CI)

P value

0.145 (0.023-0.892)

0.037

0.217 (0.032 - 1.481)

0.119

2.314 (0.381 - 14.066)

0.362

0.178 (0.048 – 0.666)

0.010

0.970 (0.306 – 3.070)

0.959

0.437 (0.160 – 1.197)

0.107
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Grunier และคณะ (3) Decker and Higginson (7) และ
Gatrell และคณะ (8) จะพบว่าอายุ เพศ ถิน่ ทีอ่ ยู่ และระดับ
การศึกษา ก็มผี ลต่อสถานทีเ่ สียชีวติ เช่นกัน ซึง่ น่าจะอธิบาย
ได้จากค่านิยมและลักษณะครอบครัวของคนไทย กล่าวคือ
คนทีอ่ าศัยอยูต่ า่ งจังหวัด มักอยูเ่ ป็นครอบครัวขยาย ทำให้
รูส้ กึ อบอุน่ เวลาอยูบ่ า้ น ทำให้ผปู้ ว่ ยมีกำลังใจทีด่ ขี น้ึ จึงทำให้
อยากอยู่บ้านมากกว่า ส่วนผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลนัน้ ด้วยสภาพสังคมเมืองต่างคนต่างอยูแ่ ละ
เป็นครอบครัวเดีย่ ว ทำให้ผปู้ ว่ ยไม่ได้รสู้ กึ ผูกพันหรืออยาก
ทีจ่ ะอยูบ่ า้ นของตนมากนัก ส่วนสาเหตุทพ่ี บความเกีย่ วข้อง
เพียงตัวแปรเดียวอาจเนือ่ งมาจากจำนวนประชากรทีเ่ ข้าร่วม
การวิ จ ั ย ที ่ ไ ม่ เ พี ย งพอ อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี ต ั ว แปรด้ า น
สถานภาพสมรส ทีด่ เู หมือนว่าจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน สังเกตได้จากค่านัยสำคัญทางสถิติ
ที่ใกล้เคียง 0.05 แต่ด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนประชากร
ทีท่ ำการศึกษา และการจัดกลุม่ ตัวแปรทีอ่ าจมีผลทำให้คา่
ดังกล่าวคลาดเคลือ่ นไปได้
ข้อมูลด้านการตัดสินใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานที่เสียชีวิต
ผลการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่เลือกที่จะ
เสียชีวิตที่บ้าน จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าประชากร
ส่วนใหญ่เลือกที่จะเสียชีวิตในที่ที่ตนเองคุ้นเคย และให้
ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ได้อยู่กับคนที่ตนเองรักในวาระ
สุดท้าย แต่ก็มีประชากรบางส่วนที่ให้เหตุผลในการเลือก
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล เนื่องจากไม่ต้องการสร้างความ
ลำบากใจและไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานในการจัดการ
กับศพของตนซึง่ เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดของประชากร
ที่ให้คำตอบในลักษณะนี้จะพบว่าผู้ดูแลมักไม่ใช่คู่สมรส
แต่เป็นลูกหลานหรือพี่น้อง จึงอาจเป็นเหตุให้ผู้ป่วยรู้สึก
เกรงใจและเลือกทีจ่ ะเสียชีวติ ในโรงพยาบาล ซึง่ มีระบบจัด
การหลังการเสียชีวิตที่เป็นขั้นตอนอยู่แล้ว ซึ่งผลที่ได้ก็
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kui Son Choi และคณะ (1)
Gomes and Higginson (5) และ Tang ST.(2, 6) ประเด็นที่
น่าสนใจคือ ผู้ที่เลือกสถาน พยาบาลเป็นสถานที่เสียชีวิต
มักให้เหตุผลว่า มีความต้องการการรักษาหรือเครื่องมือ
ทางการแพทย์ หรือมีความกลัวว่าจะมีอาการเจ็บป่วย
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ตอนกลางคืน ซึ่งได้มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ให้ความเห็นว่า
ประเด็นนี้หากมีทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปเยี่ยม
และให้คำแนะนำในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการหนักแล้วนั้น
อาจช่วยให้ญาติไม่ตอ้ งพาผูป้ ว่ ยกลับเข้าโรงพยาบาล และ
สามารถปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านตามความประสงค์
ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ส่วนตัวแปรด้านข้อมูลประชากรที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจนั้น มีตัวแปรเพียงสองตัวที่ดูเหมือนจะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่
สถานภาพการสมรส และที ่ อ ยู ่ ป ั จ จุ บ ั น ซึ ่ ง จะพบว่ า มี
จุดแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้า ของ Kui Son Choi
และคณะ (1) Andrea Grunier และคณะ (3) Decker and
Higginson (7) ในเรื่องสถานภาพการสมรส ซึ่งยังไม่เคย
มีระบุไว้ในการศึกษาทั้ง 3 การศึกษานี้มาก่อน กล่าวใน
รายละเอียดคือ ผู้ป่วยที่สมรสแล้วมีแนวโน้มที่จะเลือก
สถานพยาบาลเป็นสถานที่เสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด
หรือเป็นหม้าย ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าการมีคู่สมรสคอยดูแลอยู่
ที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจที่มีคนที่เข้าใจคอยดูแล
และอยากจะอยู่กับคนที่ตนเองรักไปจนถึงวาระสุดท้าย
ส่วนตัวแปรด้านที่อยู่ปัจจุบันที่มีผลต่อการเลือกสถานที่
เสียชีวติ นัน้ คล้ายกับทีพ่ บในหัวข้อทีแ่ ล้ว
ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ
จากข้อจำกัดด้านจำนวนประชากรที่ศึกษาที่ยัง
น้อยซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัย
ต่ า ง ๆ คลาดเคลื ่ อ น ในอนาคตอาจทำการศึ ก ษาใน
หลาย ๆ โรงพยาบาลและขยายจำนวนประชากรเพือ่ แก้ขอ้
จำกัดนี้ และได้ความเห็นที่หลากหลายมากขึ้น และจาก
ความสำคัญของตัวแปรด้านที่อยู่อาศัยต่อสถานที่ดูแล
ระยะท้ายและสถานทีเ่ สียชีวติ นัน้ อาจนำไปใช้พฒ
ั นาระบบ
การดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้ายในแต่ละพืน้ ที่ เช่น ในชนบท หาก
ผู้ป่วยต้องการได้รับการดูแลหรือเสียชีวิตที่บ้าน ก็อาจต้อง
พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านให้เหมาะกับการดูแลผู้ป่วยที่
ใกล้เสียชีวติ ส่วนผูป้ ว่ ยในชุมชนเมืองทีอ่ าจมีความต้องการ
เสียชีวติ ในโรงพยาบาลมากกว่า ก็อาจต้องพัฒนาสถานที่
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ รองรับการดูแลในรูปแบบนี้ เป็นต้น
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สรุป
ประชากรส่วนใหญ่ต้องการได้รับการดูแลระยะ
สุดท้ายและเสียชีวิตที่บ้าน โดยที่อยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มจะเลือกสถาน
พยาบาลเป็นสถานทีด่ แู ลระยะสุดท้ายและสถานทีเ่ สียชีวติ
น้อยกว่าผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งจุดนี้อาจนำมาประยุกต์ใช้ในการวางนโยบายการให้
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในแต่ละชุมชน เช่น การลงไป
เยี ่ ย มผู ้ ป ่ ว ยที ่ บ ้ า น หรื อ การสร้ า งสถานพยาบาลแบบ
ประคับประคอง (hospice) ซึง่ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ที่ให้การดูแล
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