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Background: Terminal illness is active, progressive and incurable that interfere daily living. After discharged from hospital, terminal
ill patients always suffer from uncontrolled symptoms such as pain which effect on health care utilization and place of death. Palliative
home care was launched to solve this problem. To evaluate the efficacy of palliative care service from the hospital to health care
service , the contribution of this study was reported. Objectives: The aim of the study was to determine the effect of palliative home care
in terminal ill patients. Methods: A retrospective cohort study was conducted from 399 medical records of decedents who registered
in palliative home care service at Phrae hospital from October 2015 to March 2016. Data were analyzed with frequency, mean, standard
deviation, independent t test, Chi square, Wilcoxon’s rank test and logistic regression analyses. Result: The results showed that 339
patients received palliative care at home. Most of them were elderly with cancer and 315 patients (88.8%) had advanced care planning.
The 246 patients (72.6%) suffered with pain and 201 patients (59.3%) were prescribed strong opioids for pain management. When
compare patients with strong opioids used at home and the patient with no opioids use, there were more home deaths (157 patients,
79.3% compare to 29 patients, 60.4%), and less hospital days (average 13.37 ± 14.65 days compare to 19.02 ± 18.64 days) in patients
receiving strong opioids than those who did not. However, there were no differences of hospital admission and unplanned re-admission
in 28 days in both groups. The study also showed palliative patients who receiving strong opioids for pain management at home
were likely to die at home (RR = 1.96, 95% CI = 1.18 - 3.25). Conclusions: Palliative home care in terminal ill patients with effective
symptoms management especially adequate pain control resulted in more home death and less hospital days.
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บทคัดย่อ

ภูมหิ ลัง : การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
มั ก จะทวี ความรุนแรงมากขึ้นและรบกวนต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายหลังได้รบั การจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาลมักได้รบั ความทุกข์
ทรมานจากอาการรบกวนทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น อาการปวด ซึง่ มีผลต่อ
การใช้บริการทางการแพทย์และสถานทีเ่ สียชีวติ ของผูป้ ว่ ย เพือ่ แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงเกิดระบบการดูแลแบบประคับประคองที่ให้การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายต่อเนือ่ งจากโรงพยาบาลไปถึงบ้านของผูป้ ว่ ย น�ำมาสูก่ ารศึกษา
ผลของการดูแลดังกล่าวในครัง้ นี้ วัตถุประสงค์ : เพือ่ ศึกษาผลของการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้านจากโรงพยาบาลสู่เครือข่าย
บริการ วิธกี าร : เป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort study ทบทวน
จากแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เสียชีวิตแล้ว ที่มารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลแพร่และได้รับการดูแลแบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2560 จ�ำนวน 339 ราย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้สถิติ chi square,
independent t test, Wilcoxon’s rank test และ logistic regression
ผล : ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลแบบประคับประคองทีบ่ า้ น 339 ราย
ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุทปี่ ว่ ยเป็นโรคมะเร็ง เป็นเพศชายและเพศหญิงสัดส่วน

ใกล้เคียงกัน ผูป้ ว่ ย 315 ราย (ร้อยละ 88.8) มีการวางแผนดูแลล่วงหน้าผูป้ ว่ ย
246 ราย (ร้อยละ 72.6) มีอาการปวดและผู้ป่วย 201 ราย (ร้อยละ 59.3)
ได้รบั การจัดการอาการปวดด้วยยา strong opioids เมือ่ เปรียบเทียบผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับยาบรรเทาปวด strong opioids ที่บ้าน และผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ
ยาดังกล่าว พบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การจัดการอาการปวดด้วยยา strong opioids
ที่บ้านมีอัตราการเสียชีวิตที่บ้านมากกว่า (157 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.3
เปรียบเทียบกับ 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.4 ตามล�ำดับ) และมีจ�ำนวนวัน
นอนโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั ยาบรรเทาปวด strong opioids ทีบ่ า้ น
(เฉลีย่ 13.37 ± 14.65 วัน และ 19.02 ± 18.64 วัน ตามล�ำดับ) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยกลุ่มที่ได้รับยา strong opioids จัดการอาการปวดที่บ้าน
มีแนวโน้มทีจ่ ะเสียชีวติ ทีบ่ า้ น (RR = 1.96, 95% CI = 1.18 - 3.25) แต่อตั รา
เข้ารักษาในโรงพยาบาลและกลับมารักษาในโรงพยาบาลซ�้ำใน 28 วันใน
โดยไม่ได้วางแผนในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน สรุป : การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้านที่มีการจัดการรบกวนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการอาการปวดอย่างเพียงพอ มีแนวโน้ม
ที่จะลดระยะเวลารักษาในโรงพยาบาล และเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตที่บ้าน
ให้ผู้ป่วยได้
ค�ำส�ำคัญ : การดูแลแบบประคับประคอง เครือข่ายบริการสุขภาพ

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561
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การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผูป้ ว่ ยมักมี
ความเจ็บป่วยทีร่ นุ แรงและรบกวนการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะอาการปวด
เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยมักถูกยื้อชีวิตด้วยยาและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ตา่ งๆ และนอนรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาลมักประสบปัญหาไม่สามารถ
ควบคุ ม อาการปวดได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ และขาดที่ ป รึ ก ษา เมื่ อ อาการ
ก�ำเริบทีบ่ า้ น1 ผูป้ ว่ ยมีความทุกข์ทงั้ ด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม ดังนัน้
จึงมีความจ�ำเป็นในการน�ำการดูแลแบบประคับประคองมาร่วมดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายที่บ้าน
ปัจจุบันการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาอยูใ่ นระดับต�ำ่ องค์การอนามัยโลกเสนอให้มกี ารจัดระบบการดูแล
แบบประคับประคอง ร่วมกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมเิ พือ่ ให้มกี ารดูแล
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีบ่ า้ นอย่างครอบคลุม2 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย
ขยายการดูแลในผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาไม่หาย ให้ได้รบั การดูแลแบบประคับประคอง
อย่างทัว่ ถึง และจัดระบบบริการสุขภาพทีเ่ ชือ่ มโยงการดูแลในหน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับให้เกิดการดูแลต่อเนือ่ งจากโรงพยาบาลสูช่ มุ ชน ด�ำเนินการ
โดยทีมสหวิชาชีพเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ ติดตามแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ทีอ่ าจเป็นสาเหตุให้ตอ้ งเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยไม่จำ� เป็น ช่วยให้ผปู้ ว่ ย
สามารถใช้เวลาในระยะสุดท้ายของชีวิตที่บ้าน ซึ่งการได้รับการจัดการ
อาการรบกวนและการได้เสียชีวติ ในสถานทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการ บ่งบอกถึงคุณภาพ
การดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
การดูแลแบบประคับประคอง3 นอกจากนีห้ ลายการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่าย
ในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของชีวติ มีมลู ค่าสูงกว่าช่วงใดๆ ของชีวติ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคองและเสียชีวิตที่บ้าน มีคา่ ใช้จา่ ยด้านสุขภาพ
น้อยกว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล จากอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
ทีล่ ดลง การดูแลแบบประคับประคองทีบ่ า้ นและการเสียชีวติ ที่บ้านสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล4-6

ผูศ้ กึ ษาจึงต้องการศึกษาผลของการดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง
ทีบ่ า้ น ในด้านการจัดการอาการปวดซึ่งเป็นอาการรบกวนที่พบบ่อย ที่มีผล
ต่อการใช้บริการทางการแพทย์และสถานที่เสียชีวิตของผู้ป่วย เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในชุมชน

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองทีบ่ า้ น ในด้านการจัดการอาการปวดและ
สถานที่เสียชีวิตของผู้ป่วย เป็นศึกษาแบบ retrospective cohort study
ทบทวนจากแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เสียชีวิตแล้ว ที่มา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลแพร่และได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
ต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2560 จ�ำนวน
339 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ใช้คา่ สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้สถิติ chi square,
independent t test, Wilcoxon’s rank test และ logistic regression

ผล

กลุม่ ตัวอย่างมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 339 ราย เกินกว่าครึง่ มีอายุมากกว่า 60 ปี
เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน อายุเฉลีย่ 64.83 ± 13.86 ปี
เกือบทั้งหมดเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งมีผู้ดูแลที่บ้าน ส่วนใหญ่
มีอาการปวด คิดเป็นร้อยละ 72.6 กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 59.3 ได้รบั การจัดการ
อาการปวดด้วยยากลุ่ม strong opioids และร้อยละ 88.8 ได้รับการ
วางแผนดูแลล่วงหน้า ในช่วง 1 ปีกอ่ นเสียชีวติ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครัง้ และหนึง่ ในสามของกลุม่ ตัวอย่าง
เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ�ำ้ ใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน การจัดการ
อาการปวดและจัดการอาการรบกวนอื่นเป็นกิจกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น
ที่มีสัดส่วนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสียชีวิตที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
74.0 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน

รายการ
เพศชาย
อายุมากกว่า 60 ปี
มีผู้ดูแลที่บ้าน
มีการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
มีอาการปวด
ได้รับยา strong opioids
ได้รับการวางแผนการดูแลล่วงหน้า
กิจกรรมการดูแลรักษาขณะเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ
การจัดการอาการปวดและอาการรบกวนอื่น
การดูแลในระยะท้ายของชีวิต
การดูแลด้านจิตวิญญาณ
ในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิต
เข้ารักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้ง
เข้ารักษาในโรงพยาบาล 28 วันโดยไม่ได้วางแผน
เสียชีวิตที่บ้าน
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ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การดูแล
แบบประคับประคองต่อเนื่องที่บ้าน N = 339 ราย
จ�ำนวน

(ร้อยละ)

180
222
338
308
246
201
301

(53.1)
(65.5)
(99.7)
(90.8)
(72.6)
(59.3)
(88.8)

260
105
207

(76.7)
(30.9)
(61.0)

217
125
251

(64.0)
(36.9)
(74.0)

ตารางที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีอาการปวดที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาบรรเทาปวด strong opioids และกลุ่ม
ที่ไม่ได้รับยาบรรเทาปวด strong opioids จ�ำนวน 246 ราย

ได้รบั ยาบรรเทาปวด
strong opioids
n = 198 ราย

รายการ
มีการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
เสียชีวิตที่บ้าน
มีการวางแผนการดูแลล่วงหน้า
ในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิต
เข้ารักษาในโรงพยาบาลไม่ได้วางแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง
เข้ารักษาในโรงพยาบาลซ�้ำใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน

ไม่ได้รบั ยาบรรเทาปวด
strong opioids
n = 48 ราย

p-value

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

195
157
182

(98.5)
(79.3)
(91.9)

3
29
42

(1.5)
(60.4)
(87.5)

< 0.001
0.04
0.33

101
78

(51.0)
(39.4)

31
17

(64.6)
(33.3)

0.09
0.43

กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ยาบรรเทาปวด strong opioids มีการวินจิ ฉัยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและเสียชีวติ ทีบ่ า้ น มากกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่ได้รบั ยา
strong opioids อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 98.5 และร้อยละ 79.3 ตามล�ำดับ ในช่วง 1 ปีกอ่ นเสียชีวติ กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั และไม่ได้รบั ยา
strong opioids บรรเทาอาการปวดมีอตั ราเข้ารักษาในโรงพยาบาลและเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ�ำ้ ใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 ข้อมูลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีม่ อี าการปวดทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบประคับประคองทีบ่ า้ น เปรียบเทียบระหว่างสถานทีเ่ สียชีวติ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงพยาบาล จ�ำนวน 246 ราย

เสียชีวติ ทีบ่ า้ น
n = 186 ราย

รายการ
ได้รับการวางแผนดูแลล่วงหน้า
ได้รับยา strong opioids บรรเทาอาการปวด
ในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิต
เข้ารักษาในโรงพยาบาลไม่ได้วางแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง
เข้ารักษาในโรงพยาบาลซ�้ำใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน

เสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล
n = 60 ราย

p-value

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

จ�ำนวน

(ร้อยละ)

173
154

(93.0)
(84.4)

51
32

(85.0)
(53.3)

0.05
0.01

161
67

(86.6)
(36.0)

58
27

(96.7)
(45.0)

0.02
0.21

กลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารวางแผนการดูแลล่วงหน้า และกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การจัดการอาการปวดด้วยยา strong opioids มีอตั ราการเสียชีวติ ทีบ่ า้ น
มากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 93.0 และร้อยละ 84.4 ตามล�ำดับ ในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตที่บ้านมีอัตราเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตที่บ้านของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีอาการปวด ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน

ลักษณะ
ได้รับยา strong opioids จัดการอาการปวดที่บ้าน
ได้รับการวางแผนดูแลล่วงหน้า

RR

95% CI

p-value

1.96
0.782

1.18 - 3.25
0.275 - 2.763

0.01
0.816

กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการอาการปวดที่บ้านด้วยยา strong opioids มีโอกาสเสียชีวิตที่บ้าน 1.96 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับ
การดูแลดังกล่าว (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 5 ข้อมูลการใช้บริการสุขภาพในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีอาการปวด ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน 1) เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับยาและไม่ได้รับยา strong opioids 2) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เสียชีวิตที่บ้านและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล จ�ำนวน 246 ราย

รายการ
จ�ำนวนครั้งเข้ารักษาในโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย ± SD
จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย ± SD

ได้รบั ยา
ไม่ได้รบั ยา
strong opioids strong opioids
n = 198 ราย
N = 48 ราย

เสียชีวติ
ทีบ่ า้ น
n = 186 ราย

เสียชีวติ
ทีโ่ รงพยาบาล
N = 60 ราย

p-value

2.10 ± 1.92 3.90 ± 3.16
13.37 ± 14.65 19.02 ± 18.64

2.10 ± 1.93 3.55 ± 3.02
12.81 ± 14.11 19.98 ± 18.89

< 0.001
< 0.001

ในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการอาการปวดด้วยยา strong opioids ที่บ้าน มีจ�ำนวนครั้งเข้ารักษาในโรงพยาบาล
และจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับการจัดการอาการปวดด้วยยา strong opioids อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ในช่วง 1 ปีก่อนเสียชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตที่บ้านมีจ�ำนวนครั้งเข้ารักษาในโรงพยาบาลและจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล เฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561
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ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล มักจะมี
การเจ็บป่วยอย่างมาก จ�ำเป็นต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชดิ ด้วยการดูแล
แบบประคั บ ประคองต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้ า น ที่ ป ระกอบด้ ว ยการดู แ ลสุ ข ภาพ
แบบองค์รวมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยทีมสหวิชาชีพ
เพื่อช่วยจัดการปัญหาให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้หลายมิต7ิ
อาการปวด เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รบกวน
การด�ำเนินชีวติ มีการศึกษาพบว่าหนึง่ ในสีข่ องผูป้ ว่ ยจะมีอาการปวดรุนแรง
ในช่วง 3 - 6 เดือนสุดท้าย โดยเฉพาะ 3 วันก่อนเสียชีวิตจะพบอาการ
ปวดรุ น แรงมาก การควบคุ ม อาการปวดเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน9 ซึ่งการควบคุม
อาการปวดอย่างเพียงพอบ่งบอกถึงคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง
ทีบ่ า้ น8 ในการศึกษานีก้ ลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนสองในสามมีอาการปวด เพือ่ เพิม่
คุณภาพชีวติ ให้กบั ผูป้ ว่ ย กระบวนการดูแลผูป้ ่วยจึงมีการก�ำหนดเป้าหมาย
การดูแลร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
อาการรบกวนร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการจัดการ
อาการรบกวนที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารยาแก้ปวดและยาพื้นฐาน
ในการจัดการอาการรบกวนต่างๆ ขณะผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ซึ่งการสนับสนุน
จัดหายาและอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็น ช่วยให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวได้รบั ความสะดวก
ในการดูแลตนเองที่บ้านมากขึ้น ช่วงปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิต การเจ็บป่วย
มีการด�ำเนินมากขึ้น ในการศึกษานี้ทีมสหวิชาชีพยังไม่สามารถจัดการ
อาการปวดที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างจึงได้รับการส่งตัว
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อจัดการอาการรบกวน ท�ำให้พบอัตรา
การเข้ารักษาในโรงพยาบาลและอัตราการกลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาล
ใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้รับยาบรรเทาปวด strong opioids ซึ่งต่างจากผลของ
หลายการศึกษาที่พบว่าการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน สามารถลด
อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเข้ารับการรักษาซ�้ำโดย
ไม่ได้วางแผน9,10 แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การจัดการอาการปวดที่บ้านด้วย strong oipioids มีจ�ำนวนวันนอน
ในโรงพยาบาลและจ�ำนวนครัง้ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับยาบรรเทาปวด strong opioids เนื่องจากผู้ป่วย
ได้รบั การจัดการอาการปวดเบือ้ งต้นจากทีมดูแลสหวิชาชีพขณะให้การดูแล
ที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างจึงใช้เวลาไม่นานในการควบคุมอาการปวดขณะรักษา
ในโรงพยาบาล สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าในปีสุดท้ายของผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองและได้รับการจัดการ
อาการรบกวนทีบ่ า้ น จะมีจำ� นวนวันนอนโรงพยาบาลทีน่ อ้ ยกว่าผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้ายทีไ่ ม่ได้รบั การจัดการอาการรบกวนทีบ่ า้ นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต11ิ
การเสี ย ชี วิ ต ที่ บ ้ า นเป็ น วั ฒ นธรรมหนึ่ ง ของประเทศในเอเชี ย
ตะวันออก เมือ่ เข้าสูร่ ะยะใกล้เสียชีวติ ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายมักต้องการกลับบ้าน
และเสียชีวิตที่บ้าน การช่วยให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตในสถานที่ที่ต้องการเป็น
การตอบสนองด้านจิตวิญญาณที่เป็นภารกิจส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง มีการศึกษาพบว่าการจัดการอาการปวดอย่างเพียงพอ
ในผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีต่ อ้ งการจะเสียชีวติ ทีบ่ า้ น ช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถใช้ชวี ติ
ในระยะวาระสุดท้ายทีบ่ า้ นและหลีกเลีย่ งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล12
โดยผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เสียชีวิตที่บ้านจะได้รับยา strong opioids
บรรเทาอาการปวดมากกว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล การได้เข้าถึง
ยาระงับปวดกลุม่ strong opioids ในระยะยาวท�ำให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ในสถานที่
ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการได้มากกว่า13-14 และพบว่า เช่นเดียวกับผลการศึกษานีท้ พี่ บว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับยา strong opioids บรรเทาอาการปวดที่บ้าน มีอัตรา
การเสียชีวิตที่บ้านมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับยา strong opioids
โดยกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ สียชีวติ ทีบ่ า้ นมีจำ� นวนครัง้ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีเ่ สียชีวติ ในโรงพยาบาล
เนื่ อ งจากกระบวนการดู แ ลแบบประคั บ ประคองในการศึ ก ษานี้
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ได้มีการจัดท�ำการวางแผนดูแลล่วงหน้าไว้ในการดูแลผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่าง
จะได้รบั การประเมินความต้องการการดูแลเมือ่ เข้าสูร่ ะยะวาระสุดท้ายของ
ชีวิต ทั้งในด้านสถานที่และกระบวนการดูแล กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด
มีความต้องการจะเสียชีวติ ทีบ่ า้ น ต้องการการดูแลทีบ่ รรเทาความทุกข์ทรมาน
ไม่ต้องการท�ำหัตถการเพื่อฟื้นคืนชีพ ดังนั้น จึงพบว่ากระบวนการดูแล
แบบประคับประคองที่บ้านของทีมสหวิชาชีพในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมการจัดการอาการปวดและอาการรบกวนอืน่ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
ความสงบในระยะท้ายของชีวิต ดังนั้นในการศึกษานี้ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบประคับประคองทีบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั การจัดการอาการรบกวน
อย่างครอบคลุมโดยเฉพาะอาการปวด มีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
น้อยกว่าและได้เสียชีวิตที่บ้านตามที่ผู้ป่วยต้องการได้มากกว่า สอดคล้อง
กั บ ข้ อ สรุ ป ในหลายการศึ ก ษาที่ ว ่ า การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยแบบ
ประคับประคองในชุมชน สามารถลดอัตราการใช้บริการในโรงพยาบาล และ
มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเสียชีวิตที่บ้าน15-17

สรุป

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพในชุมชน โดยทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ
ในการจัดการอาการรบกวนทีบ่ า้ นโดยเฉพาะการจัดการอาการปวด มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะสามารถลดระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล เพิม่ โอกาสให้ผปู้ ว่ ยได้ใช้
เวลาระยะสุดท้ายของชีวิตที่บ้านและเสียชีวิตที่บ้านได้ตามความต้องการ
ข้อเสนอแนะ
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้านในช่วง
ปีสุดท้ายของชีวิต พบอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ได้
วางแผนเกิดขึ้น แม้จะได้รับการดูแลจากทีมดูแลสหวิชาชีพ เนื่องจาก
การด�ำเนินโรคทีม่ ากขึน้ จนไม่สามารถจัดการอาการทีบ่ า้ นได้ จ�ำเป็นต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครัง้ จากเหตุผลดังกล่าว การจัดการดูแลแบบ
ประคับประคองในระยะท้ายของชีวิตอย่างเป็นองค์รวมที่มีการด�ำเนินการ
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการจัดการอาการรบกวนด้วยการดูแลในสถาน
พยาบาลกึ่งบ้าน (Hospice) ช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการรบกวนก�ำเริบ ร่วมกับ
การดูแลทีบ่ า้ นในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยอาการสงบหรืออยูใ่ นวาระใกล้เสียชีวติ จะเป็น
การลดภาระค่าใช้จา่ ยของโรงพยาบาล รวมถึงการลดภาระงานและก�ำลังคน
ในระบบบริการสาธารณสุขได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ แพทย์หญิงสุวรรณา ตีระวณิชย์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลแพร่
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