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บทน ำ : ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้น ได้น าไปสู่การ
เพ่ิมขึ้นของการรักษาที่เป็นไปเพ่ือการยื้อชีวิตและเพ่ิมความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ ปัจจุบันได้มีการน าการยับยั้งและการถอดถอนการใช้เครื่องพยุงชีพมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลา
สุดท้ายของชีวิตมากขึ้น   
วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาสถานการณ์การถอดถอนเครื่องพยุงชีพในผู้ป่วยระยะท้ายที่ส่งปรึกษาศูนย์การดูแลแบบ
ประคับประคอง  
วิธีกำรศึกษำ : การวิจัยครั ้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบศึกษาย้อนหลัง  (Retrospective descriptive 
research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลา 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลกำรศึกษำ : ผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพจ านวน 50 ราย ร้อยละ 50 เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 72.28 ปี 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยได้รับการการวินิจฉัยหลักเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง ร้อยละ 98 การรักษา
เพ่ือพยุงชีพในช่วง 5 วันสุดท้ายของชีวิตที่ได้รับมากที่สุดคือ การใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยร้อยละ 80 ไม่มีการ
บันทึกถึงความปรารถนาของตนเองเกี่ยวกับการดูแลรักษาในระยะท้าย มีการประชุมครอบครัวก่อนการถอดถอน
เครื่องพยุงชีพและมีการบันทึกสรุปผลการอภิปรายทุกครั้ง ผู้ป่วยเสียชีวิตวันเดียวกับวันที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ 
ร้อยละ 62 ค่ามัธยฐานระยะเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังจากถอดถอนเครื่องพยุงชีพเฉล่ีย 0 วัน  
สรุป : ผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในหอผู้ป่วยอายุรกรรมได้รับการวินิจฉัยหลักเป็น
กลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกถึงความปรารถนาของตนเองเกี่ยวกับการดูแลรักษาในระยะ
ท้ายและมากกว่าครึ่งหน่ึงเสียชีวิตภายในวันเดียวกับวันที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ 
ค ำส ำคัญ : สถานการณ์ทางคลินิก ลักษณะทางคลินิก ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ผู้ป่วยระยะท้าย 

สถำนกำรณ์ทำงคลินิกกำรถอดถอนเครื่องพยุงชีพในผู้ป่วยระยะท้ำย 
 

บทคัดย่อ 



2 
 

Pruksaporn Thammachote M.D.1* (Family medicine) 
Kittikorn Nilmanat,Ph.D. (Nursing)2 Tusanee Khaw, Ph.D. (Nursing)2 

Thawinee Chuaytaen, , M.N.S (Adult nursing)2 ,Kalaya Sae-chit, M.N.S (Adult nursing)3 
1Diploma of Thai board of Family Medicine, Songkhla Hospital, Songkhla 

2Faculty of Nursing, Prince of Songkhla University, Songkhla 
3Palliative care center, Songkhla Hospital, Songkhla 

Background : The advancement of technology today has resulted in the advancement of medical 
science. It has led to an increase in life-saving treatments and increased suffering in patients with 
an incurable diseases  . More and more withholding and withdrawal life sustaining treatment are 
being used in the end-of-life care of patients. 
Objectives : The purpose of this research was to study the clinical situation of withdrawal 
treatment in palliative care patients. 
Methodology : This research is a retrospective descriptive study. Data was collected from 
Inpatient medical records chart review of Songkhla Hospital between October 2018 - September 
2019. Subjects were collected and analyzed using statistics frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. 
Results : The study found 50 palliative care patients 50% who had withdrawal life sustaining 
treatment were male, mean age 72.28 years-old. Most of them were Internal Medicine Inpatients. 
The majority of patients diagnosed with non-cancer were 98%. The most treatment in the last  
5 days of life was mechanical ventilator use. Data showed 80% of patients did not record their 
decision for end-of-life care. Family meetings before withdrawal life sustaining treatment were 
done and had a recording of the results of every discussion. Patients’death on the same day of 
the withdrawal life sustaining treatment was 62%. The medain survival duration after withdrawal 
life sustaining treatment was 0 days 

Clinical situation of withdrawal treatment  

in palliative care patients 

patients 

 

 patien patients 

Abstract 



3 
 

Conclusions : The palliative care patients who had withdrawn the paramedics were the elderly 
in the internal ward were primarily diagnosed as non-cancer groups. Most patients had no record 
record their decision for end-of-life care. And More than half died within the same day the 
withdrawal life sustaining treatment was removed. 
Keyword : Clinical situation, Clinical characteristic, Withdrawal treatment, Palliative care patients   
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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ส่งผลให้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้า แพทย์
เช่ียวชาญมากขึ้น ท าทุกวิถีทางเพ่ือรักษาให้ผู้ป่วย
รอดชีวิต1 ได้น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของการรักษาผู้ป่วย
ในหอผู้ป่วยวิกฤตในช่วงก่อนเสียชีวิตมากขึ้น อย่างไร
ก็ตามการดูแลรักษาดังกล่าวอาจจะเป็นการเพ่ิมความ
ทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้และอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการที่
แท้จริงของผู้ป่วย ในต่างประเทศโดยเฉพาะใน
ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือและยุโรป พบว่า ได้มีการ
น าการยับยั้งและการถอดถอนการใช้เครื่องพยุงชีพมา
ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตในช่วงเวลา
สุดท้ายของชีวิตมากขึ้น2   
 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ของมาร์คและคณะ2 พบว่า ความชุกของการถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพในออสเตรเลีย อเมริกาเหนือและ
ยุโรปและแอฟริกาสูงกว่าในเอเชีย ตะวันออกกลาง
และอเมริกาใต้ โดยมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ได้แก่ แพทย์เวช
บ าบัดวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต วัฒนธรรม ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ศาสนาและกฎหมายในประเทศน้ันๆ และ
การศึกษาส่วนใหญ่มักจะท าในผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วย
วิกฤต3-4 ผลการศึกษาของลอเร็ตต์และคณะ เรื่องผล
ของการไม่เพ่ิมการรักษา การยับยั้งและการถอดถอน
เครื่องพยุงชีพต่อการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่อยู่ในหอ
ผู้ป่ วยวิ กฤต พบว่ า  ลักษณะทางค ลิ นิก ผู้ป่ วย 
ที่ถอดถอน เครื่องพยุงชีพมักจะเป็นผู้สูงอายุ5 ในส่วน
การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยมีความหลากหลาย 

ในแต่ละการศึกษาขึ้นกับความสนใจของผู้วิจัย เช่น 
แบ่งตามการวินิจฉัยหลักที่เป็นผลจากโรคน าเดิม6 
แบ่งตามหอผู้ป่วยวิกฤตที่ศึกษา7 แบ่งตามการตัดสินใจ 
ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ4 โดยผู้ป่วยที่ตัดสินใจถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพส่วนใหญ่มีโรคร่วม8 และมักจะ
ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต2,4 ผู้ป่วยกลุ่มน้ี 
ไ ด้รับการพยุ ง ชีพโดยการใส่ เครื่อง ช่วยหายใจ  
ยาเพ่ิมความดันโลหิต การได้ส่วนประกอบของเลือด
และการการบ าบัดทดแทนไต9 เมื่อถึงระยะเวลาหน่ึง
ที่การรักษาไม่ได้ท าให้ผู้ป่วยดีขึ้น ครอบครัวเป็นคน
เริ่มต้นในการพูดคุยเรื่องการยับยั้งและถอดถอน
เครื่องพยุงชีพและเข้าร่วมประชุมกับทีมผู้ให้การ
รักษาทุกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการท างาน
ของอวัยวะล้มเหลวจากโรคเรื้อรัง6 หลังจากถอดถอน
เครื่องพยุงชีพแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตใน
ระยะเวลา 0-3 ชม.3 นอกจากน้ียังพบว่า มีการศึกษา
ส่วนน้อยที่ได้น าการดูแลแบบประคับประคองเข้า
มาร่วมดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ี10 รวมทั้งการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศแถบเอเชียและประเทศไทยยังมี น้อย6 
เน่ืองจากความเช่ือ ทัศนคติ มุมมองของบุคลากร 
ทางการแพทย์และคนทั่วไปในประเทศไทย คิดว่า 
การถอดถอนเครื่องพยุงชีพเป็นการท าให้ ผู้ป่วย
เสียชีวิตเร็วขึ้นแม้ว่าการรักษาที่ได้รับจะไม่ได้ท าให้
ผู้ป่วยดีขึ้นก็ตาม11  
 โรงพยาบาลสงขลาได้จัดต้ังศูนย์การดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองในปี 2556 โดยได้พัฒนา
แนวปฏิบัติในการถอดถอนเครื่องพยุงชีพในปี 2558 
และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 
การประชุมครอบครัว การลงช่ือยินยอมให้ถอดถอน
เครื่องพยุงชีพและส่ังการรักษาใน standing order 
withdrawal treatment   
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โดยในปี พ.ศ. 2559-2561 มีจ านวนผู้ป่วยที่ถอดถอน
เครื่องพยุงชีพจ านวน 61 ราย 46 รายและ 62 ราย
ตามล าดับ เ สียชีวิตที่ โรงพยาบาลเฉล่ียคิดเป็น 
ร้อยละ 55 และมีแนวโน้มที่การส่งปรึกษาศูนย์ 
การดูแลแบบประคับประคอง ในเรื่องการถอดถอน
เครื่องพยุงชีพเพ่ิมขึ้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาสถานการณ์การถอดถอนเครื่ องพยุ ง ชีพ 
ในผู้ป่วยระยะท้าย ผลการวิจัยที่ไ ด้จะช่วยให้ทีม
บุคลากร สุขภาพโดยเฉพาะศูนย์การ ดูแลแบบ
ประคับประคองสามารถน าไปพัฒนาแนวปฏิบัติและ
เป็นข้อมูลในการท าประชุมครอบครัวส าหรับผู้ป่วย
และครอบครัวที่ตัดสินใจถอดถอนเครื่องพยุงชีพ   

 
 
 

   เพ่ือศึกษาสถานการณ์การถอดถอนเครื่อง
พยุงชีพในผู้ป่วยระยะท้าย  

 
 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
ศ ึก ษ า ย ้อ น ห ล ัง  ( Retrospective descriptive 
research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเวช
ระเบียน ผู้ป่ วยที่ เ ข้ ารั บการ รักษาในหอ ผู้ป่ วย
โรงพยาบาลสงขลา ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562  ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือผู้ป่วยระยะ
ท้ายที่ได้รับการถอดถอนเครื่องพยุงชีพและส่งปรึกษา
ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาล
สงขลาย้อนหลังในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 62 ราย 
ก ลุ่ม ตั วอย่ า ง  ค านวณ โดย ใ ช้ สู ตร ยาม า เ น่ 1 2  

ได้กลุ่มตัวอย่าง 53.9 ราย ทั้ง น้ีเ น่ืองจากมีข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียง 50 ราย จึงน ามาวิเคราะห์
ทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 
   1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ศาสนา สิทธิการรักษา หอผู้ป่วยที่ถอดถอน
เครื่องพยุงชีพ ระยะเวลาวันนอนในโรงพยาบาล 
   2. แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษา 
ประกอบด้วย การวินิจฉัยหลัก โรคร่วม จ านวนครั้ง
และระยะเวลาของการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
วิกฤต ( ICU) การรักษาที่ได้รับเพ่ือพยุงชีพในช่วง  
5  วั น สุ ด ท้ า ย ข อ ง ชี วิ ต  ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ตั ว  
(Glasgow coma scale) ในช่วง 72 ช่ัวโมงก่อนถอด
ถอนท่อช่วยหายใจ อาการรบกวนของผู้ป่วยก่อนถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพ การบันทึกถึงความปรารถนาของ
ผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลรักษาในระยะท้าย จ านวนครั้ง
ของการประชุมครอบครัว 
   3. แบบบันทึกข้อมูลการถอดถอนเครื่องพยุงชีพ 
ประกอบด้วย ระยะเวลาหลังจากประชุม ครอบครัว
จนถึงตัดสินใจถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ระยะเวลาหลัง
กระบวนการถอดถอนเครื่องพยุงชีพจนถึงผู้ป่วย
เสียชีวิต สถานที่เสียชีวิต ความสอดคล้องในเรื่องถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพกับเจตนาของผู้ป่วย   
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
 ผู้วิจัยได้น าแบบบันทึกข้อมูลให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1)แพทย์ผู้เช่ียวชาญ
ด้าน การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายจ านวน 1 ท่าน 2) 
อาจารย์พยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  
1 ท่าน และพยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 1 ท่าน 
ห ลั ง จ า ก น้ั น ผู้ วิ จั ย น า ม า ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข 
ตามข้อเสนอแนะและน าไปบันทึกข้อมูลจากเวช

วัตถุประสงค ์

วิธีกำรศึกษำ ระเบียบวิธีวิจัย 
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ระเบียนของผู้ป่วย   การรวบรวมข้อมูล หลังจากโครง
ร่างวิจัย ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยจาก
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาล
สงขลาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้เริ่มเก็บข้อมูลจากเวช
ระเบียน โดยทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลา ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562  
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ข้อมูลการเจ็บปว่ย
และการรักษา ข้อมูลการถอดถอนเครื่องพยุงชีพของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยใช้โปรแกรม SPSS ใน
การวเิคราะห์ข้อมูล 
จริยธรรมวิจัย  

ในการศึกษาครัง้น้ีได้รับรองโครงการวิจัย 
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขา
สังคมศาสตร์และและพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสหนังสือรับรอง 
PSU IRB 2017 – NL 012 และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลสงขลา รหัสหนังสือ
รับรอง 316/10/61 

 
 
 

   1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอน
เครื่องพยุง ชีพและส่งปรึกษาศูนย์การดูแลแบบ
ประคับประคอง จ านวน 50 ราย เป็นเพศชายและ
เพศหญิงจ านวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 50 อายุน้อยสุด 
17 ปี อายุมากสุด 98 ปี มีอายุเฉล่ีย 72.28 ปี  
(SD = 17.25) และพบว่า ร้อยละ 32 มีอายุระหว่าง 
81-90 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ  

ใช้สิทธิการรักษาเป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ร้อยละ 70 โดยพบการถอดถอนเครื่องพยุงชีพในหอ
ผู้ป่วยอายุ รกรรมมากที่ สุด ร้อยละ 72 และมี
ระยะเวลาวันนอนในโรงพยาบาลน้อยสุด 1 วัน  
มากสุด 59 วัน มีจ านวนวันนอนเฉล่ีย 13.64 วัน  
(SD =10.27) และพบว่า ร้อยละ 42 มี ระยะเวลาวัน
นอนในโรงพยาบาล 1-10 วันมากที่สุด  
   2. ข้อมูลการเจ็บป่วยและการรักษา พบว่าผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัยหลักเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง ร้อยละ 98 
โดยพบว่า เป็นโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุด ร้อยละ 42  
และผู้ป่วยมีโรครว่ม ร้อยละ 84  ผู้ป่วยได้รับการเข้า
รักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)  1 ครัง้ ร้อยละ 70 และ
มีระยะเวลาของการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต
(ICU) เฉล่ีย 8.16 วัน (SD =8.39)  ผู้ป่วยร้อยละ 92  
ได้รับการรักษาเพ่ือการพยุงชีพในช่วง 5 วันสุดท้าย
ของชีวิต ร้อยละ 78 โดยได้รับการรักษาโดยการใช้
เครื่องช่วยหายใจมากที่สุด ผู้ป่วยร้อยละ 94 มีระดับ
ความรู้สึกตัว (GCS) ในช่วง 72 ช่ัวโมงก่อนถอดถอน
ท่อช่วยหายใจ ≤ 8T ผู้ป่วยมีอาการรบกวนก่อนถอดถอน 
เครื่องพยุงชีพ ร้อยละ 96 โดยพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 80  
ไม่มีการบันทึกถึงความปรารถนาเกี่ยวกับการดูแล
รักษาในระยะท้าย  การประชุมครอบครัวร้อยละ 78 
ท าเพียง 1 ครั้ง มีการบันทึกการอภิปรายเกี่ยวกับการ
รักษาแบบประคับประคองหรือการประชุมครอบครัว
ทุกครั้ง ดังตารางที ่1  
 
 
 
 

ผลกำรศึกษำ 
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ตำรำงที ่1 ข้อมูลการเจ็บปว่ยและการรักษาของผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ( n = 50)  
ข้อมูล รำยละเอียด จ ำนวน ร้อยละ 

การวินิจฉัยหลัก กลุ่มโรคมะเรง็ 1 2 
 กลุ่มโรคทีไ่ม่ใช่มะเรง็ 49 98 
 - Stroke 21 42 
 - Pneumonia 10 20 
 - Infection 

- โรคอ่ืนๆ  
6 
12 

12 
24 

โรคร่วม ไม่มี  8 16 
 มีโรคร่วม (มีได้มากกว่า 1 โรค) 42 84 
จ านวนครัง้ของการเข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต (ICU) 

0 ครั้ง 15 30 

 1 ครั้ง 35 70 
การรักษาที่ได้รับเพ่ือการพยุงชีพในช่วง 5 วัน
สุดท้ายของชีวิต 

ไม่ได้รับการรักษาเพ่ือการพยุงชีพ
ได้รับการรักษาเพ่ือการพยุงชีพ 
(มีได้มากกว่า  1 ข้อ) 
- Mechanical ventilator 
- Antibiotics 
- IV fluid 

4 
46 
 

39 
30 
27 

8 
92 
 

78 
60 
54 

ระดับความรู้สึกตัวในช่วง 72 ช่ัวโมง ก่อนถอด
ถอนท่อช่วยหายใจ โดยใช้ GCS 

≤ 8T 
>8T 

47 
3 

94 
6 

อาการรบกวนของผู้ป่วยก่อนการถอดถอนเครื่อง
พยุงชีพ 

ไม่มีอาการ 
มีอาการ 

2 
48 

4 
96 

การบันทึกถึงความปรารถนาของผู้ป่วยเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาในระยะท้าย 

ไม่มีการบันทึก 
มีการบันทึก 

40 
10 

80 
20 

จ านวนครัง้ของการประชุมครอบครัว 1 ครั้ง 
> 1 ครัง้ 

39 
11 

78 
22 
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   3. ข้อมูลการถอดถอนเครื่ องพยุ ง ชีพ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมประชุมครอบครัวส่วนใหญ่ตัดสินใจถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพในวันเดียวกับวันที่ท าประชุม
ครอบครัว ร้อยละ 82 ระยะเวลาหลังจากประชุม
ครอบครัวจนถึงตัดสินใจถอดถอนเครื่องพยุงชีพเฉล่ีย 
1.36 วัน (SD =3.49) ผู้ป่วยเสียชีวิตวันเดียวกับวันที่
ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ร้อยละ 62 โดยมีระยะเวลา
หลังจากถอดถอนเครื่องช่วยหายใจจนถึง ผู้ป่วย
เสียชีวิตส้ันที่สุด 9 นาที และระยะเวลาหลังจากถอด
ถอนเครื่องช่วยหายใจจนถึงผู้ป่วยเสียชีวิตนานที่สุด  

1 4 5  วั น  โ ด ยมี ค่ า มั ธ ย ฐ า น ร ะย ะ เ ว ลา ห ลั ง
กระบวนการถอดถอนเครื่องพยุงชีพจนถึงผู้ป่วย
เสียชีวิต 0 วัน หลังจากถอดถอนเครื่องพยุงชีพผู้ป่วย
เสียชีวิตทั้งหมด โดยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ร้อยละ 
62 เสียชีวิตที่บ้าน ร้อยละ 38 ผู้ป่วย ร้อยละ 80 
ไม่ได้แสดงเจตนาในเรื่องการถอดถอนเครื่องพยุงชีพ 
ในผู้ป่วยที่แสดงเจตนาไว้ ร้อยละ 20 พบว่า การถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพมีความสอดคล้องกับที่ ผู้ป่วย
ต้องการทั้งหมด ดังตารางที ่2  

 
ตำรำงที ่2 ข้อมูลการถอดถอนเครื่องพยุงชีพของผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ( n = 50)  

ข้อมูล รำยละเอียด จ ำนวน ร้อยละ 
ระยะเวลาหลังจากประชุมครอบครัวจนถึง
ตัดสินใจถอดถอนเครื่องพยงุชีพ 

วันเดียวกันกับวันที่ท าประชุม
ครอบครัว 

41 82 

 1-7 วัน 4 8 
 > 7 วัน 5 10 
ระยะเวลาหลังกระบวนการถอดถอนเครื่อง
พยุงชีพจนถึงผู้ป่วยเสียชีวิต 

วันเดียวกันกับวันที่ถอดถอน
เครื่องพยุงชีพ 
1 -3 วัน 
> 3 วัน 

31 
 
8 
11 

62 
 

16 
22 

สถานที่เสียชีวิต โรงพยาบาล 
บ้าน 

31 
19 

62 
38 

การแสดงเจตนาของผู้ป่วยในการวางแผนดูแล
ล่วงหน้า 

ไม่มีข้อมูลเน่ืองจาก ไม่ได้แสดง
เจตนาไว้ 
แสดงเจตนาไว้ด้วยวาจา 

40 
 

10 

80 
 

20 
ความสอดคล้องกับท่ีผู้ป่วยต้องการ  
ถ้าแสดงเจตนาไว้ 

สอดคล้อง 10 100 
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ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ลักษณะทั่วไป
ของผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพและส่ง
ปรึกษาทีมการดูแลแบบประคับประคอง มีอายุ
เฉล่ีย 72.28 ปี อธิบายว่า อายุเป็นปัจจัยหน่ึงในการ
ท านายผลลัพธ์ของความส าเร็จในการถอดถอน
เครื่องช่วยหายใจ โดยการศึกษาของพานาลิแกน
และคณะ13 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์ในการถอดท่อช่วยหายใจในกลุ่มผู้ป่วย 
โรคทางอายุรกรรมที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว  
ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปีมีความสัมพันธ์
กับความส าเร็จในการถอดท่อช่วยหายใจมากกว่า
กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ท าให้ผู้ป่วย
ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มีการขอถอดถอน 
ท่อช่วยหายใจมากกว่า สอดคล้องกับการศึกษา
ของลอเร็ตต์และคณะ5 ที่พบว่า อายุเฉล่ียของผู้ป่วย
ที่ตัดสินใจยับยั้งหรือถอดถอนการใช้เครื่องพยุงชีพ
ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตเท่ากับ 72 ปี  

ผู้ป่วยมีระยะเวลาวันนอนในโรงพยาบาล
เฉล่ีย 13.64 วัน อธิบายได้ว่า เ น่ืองจากความ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นภาวะฉุกเฉินและเป็นกลุ่มโรค
ที่ไม่ใช่มะเร็ง ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์พยากรณ์
โรคได้อย่างแน่ชัด1 จึงมีการรักษาอย่างเต็มที่และใช้
เครื่องพยุง ชีพร่วมกับย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤต  
ต่อมา เมื่ อ ผู้ ป่ ว ย ไม่ ตอบสนอง ต่อการ รั กษา  
การด าเนินโรคทรุดลง จึงย้ายผู้ป่วยมาที่หอผู้ป่วย 
ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยหลักเพ่ือดูแลต่อเน่ืองและ
ส่งปรึกษาศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง เพ่ือ
นัดประชุมครอบครัวในการวางแผนดูแลผู้ป่วย
ร่วมกันประมาณวันที่  10 -14 ของการรักษา  

ห ลั ง ไ ด้ รั บ ท ร า บ ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด ค ร อ บ ค รั ว 
มักจะตัดสินใจขอถอดถอนการใช้เครื่องพยุงชีพ  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของโลโบและคณะ 4  
ที่ศึกษา ลักษณะของ ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต 
ที่ ตั ด สิ น ใ จยั บ ยั้ ง ห รื อถอดถอนกา รพยุ ง ชี พ 
ใน 84 ประเทศ พบว่า ในกลุ่มที่ตัดสินใจยับยั้งหรือ
ถอดถอนกา ร พยุ ง ชี พ  มี จ า นวนวั นนอน ใ น
โรงพยาบาลเฉล่ีย 13 วัน  

จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผู้ป่วยระยะท้าย
ที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพและส่งปรึกษาทีมการดูแล
แบบประคับประคอง ได้รับการวินิจฉัยหลักเป็น
กลุ่มโรคที่ ไม่ ใ ช่มะเร็ ง  ร้อยละ 98 อธิบายว่า  
ในผู้ป่วยกลุ่มน้ีการรักษาตัวโรคมักจะด าเนินไป
ต่อเน่ือง เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแพทย์จึงให้ 
การรักษาอย่างเต็มที่ ผู้ป่วยมักจะไม่ได้รับการพูดคุย
ในเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าและส่วนใหญ่ 
จะเสียชีวิตในเครื่องพยุงชีพ14 ดังน้ันการถอดถอน
เครื่องพยุงชีพจึงพบในผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง
มากกว่า โดยผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องพยุง
ชีพ พบว่า เป็นโรคหลอดเลือดสมองมากที่ สุด 
อธิบายไ ด้จากการ เกิดโรคหลอดเ ลือดสมอง 
มักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งส่งผลต่อระดับความ
รู้ สึก ตัวของ ผู้ป่วยท า ให้การรักษาในเบื้ อง ต้น 
มักจะมีการใช้เครื่องพยุงชีพอย่างเต็มที่โดยเฉพาะ
การใส่ท่อช่วยหายใจและในส่วนของโรคร่วม 
ของ ผู้ป่ วยซึ่ ง ส่วนใหญ่ เป็นความดันโลหิตสูง 
เบาหวานและไขมันในเลือดสูงล้วนเป็นปัจจัยเส่ียง 
ที่ส าคัญในการ เกิดโรคหลอดเ ลือดสมอง 15-16  
การเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต พบว่าผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)  
1 ครั้ ง  อธิบายได้ว่า เ น่ืองจากความเจ็บป่วย 

วิจำรณ์ 
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ที่เกิดขึ้นเป็นภาวะฉุกเฉิน จึงมีการรักษาอย่างเต็มที่
และมีการใช้เครื่องพยุงชีพร่วมกับย้ายเข้าหอผู้ป่วย
วิกฤตเพ่ือเพ่ิมโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย ต่อมาเมื่อ
ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา การด าเนินโรค 
ทรุดลง จึงย้ายผู้ป่วยออกมาที่หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง
กับการวินิจฉัยหลักเพ่ือดูแลต่อเน่ืองและส่งปรึกษา
ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองเพ่ือนัดประชุม
ครอบครัว ในการวางแผนดูแลผู้ป่ วยร่ วมกัน  
ห ลั ง ไ ด้ รั บ ท ร า บ ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด ค ร อ บ ค รั ว 
มักจะตัดสินใจขอถอดถอนการใช้เครื่องพยุงชีพ 
ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมซึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาที่พบว่า การยับยั้งหรือ
ถอดถอนการใช้เครื่องพยุงชีพของผู้ป่วยมักจะท าใน
หอผู้ป่วยวิกฤต3,-4,8 และพบว่า ระยะเวลาของการ
พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เฉล่ีย 8.16 วัน 
เน่ืองจากทางทีมแพทย์จะให้การรักษาภาวะฉุกเฉิน
และมีการใช้เครื่องพยุง ชีพอย่างเ ต็มที่ร่วมกับ 
การให้ข้อมูลกับญาติ จึงส่งผลให้ระยะเวลาของการ
พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตยาวกว่าการศึกษา 
ที่ผ่านมา ที่พบว่า ระยะเวลาเฉล่ียของการพักรักษา
ตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในช่วง 3.5-5 วัน4,9  
 ส่วนการรักษาที่ได้รับเพ่ือการพยุงชีพในช่วง 
5 วันสุดท้ายของชีวิต พบว่า มีการรักษาโดยการ 
ใช้เครื่องช่วยหายใจมากที่สุด รองลงมา เป็นการ
ไ ด้รั บยาปฏิ ชี วนะและสาร น้ า  อธิ บาย ไ ด้ว่ า 
เน่ืองจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นภาวะฉุกเฉิน
และ ผู้ป่ ว ย ไม่ มี ก า รท าห นั ง สื อแสดง เ จตนา 
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 12 
ส่งผลให้ครอบครัวท าหน้าที่ตัดสินใจแทนให้มีการ
รักษาโดยการใช้เครื่องพยุง ชีพ สอดคล้องกับ
การศึกษาของมานิและคณะ8 พบว่า การรักษา

ในช่วง 3 วันก่อนผู้ป่วยเสียชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤตใน
กลุ่มที่ตัดสินใจยับยั้งหรือถอดถอนการใช้เครื่องพยุง
ชีพ มีการรักษาด้วยการพยุ ง ชีพ เ ช่น การใ ช้
เครื่องช่วยหายใจ การบ าบัดทดแทนไต และการ
ปรับเปล่ียนยาปฏิชีวนะให้ครอบคลุมเช้ือกว้างขึ้น 
และการศึกษาการถอดถอนการพยุงชีพในหอผู้ป่วย
วิกฤตของเบนัมและคณะ7 พบว่า ผู้ป่วยทั้งหมด 
ที่ศึกษาได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วย
หายใจและร้อยละ 33 ได้รับยาเพ่ิมความดันโลหิต 
ส่วนระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยในช่วง  72 ชั่วโมง
ก่อนถอดถอนท่อช่วยหายใจ พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 
94 มีระดับความรู้สึกตัว (GCS) ≤ 8T อธิบายได้ว่า 
ระดับ GCS ที่ต่ าของผู้ป่วยเป็นองค์ประกอบหน่ึง 
ที่ใช้ในการประเมินและการท านายการพยากรณ์โรค 
อัตราความพิการและอัตราการเสียชีวิตที่มากขึ้น15

อาจจะเป็นผลให้มีการตัดสินใจของครอบครัวในการ
ถอดถอนเครื่องพยุงมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของฮังและคณะ6พบว่า ผู้ป่วยทั้งหมดใน
การศึกษาลักษณะทางคลินิกและระยะเวลาการ
เสียชีวิตในผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องช่วย
หายใจมี ระดั บ GCS ≤ 8 ในส่ วนอาการรบกวน 
ก่อนถอดถอนเครื่องพยุงชีพ พบว่า ผู้ป่วยมีอาการรบกวนถึง
ร้อยละ 96 ทั้งน้ีเน่ืองจาก การวินิจฉัยหลักในการศึกษา
ครั้งน้ีผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ปอด
อักเสบและโรคติดเช้ือ ซึ่งสามารถท าให้เกิดไข้และ
อาการหายใจล าบากได้ทั้งในช่วงที่เริ่มเข้ารับการ
รักษาและช่วงหลังที่เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากปอด
อักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจและการติดเช้ือ
อ่ืนๆจากในโรงพยาบาล15-16 ท าให้ต้องมีการให้ยา
ตามแนวทางปฏิบัติเ พ่ือเป็นการจัดการอาการ
รบกวนทั้งก่อนและหลังการถอดถอนการพยุงชีพ 
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 จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผู้ป่วยทั้งหมดไม่
มีการท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรั บ
บริการสาธารณสุขตามมาตรา 12 แต่จากการ
บั น ทึ ก ข อ ง พ ย า บ า ล ศู น ย์ ก า ร ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคองลงในเวชระเบียนผู้ป่วยใน พบว่า 
ผู้ป่วยแสดงเจตนาด้วยวาจา ร้อยละ 20 อธิบายได้
ว่า เน่ืองจากการท าหนังสือแสดงเจตนายังไม่เป็นที่
ยอมรับกันมาก จากความเช่ือของคนไทยที่เห็นว่า
การท าดังกล่าวเหมือนเป็นลางร้าย17 และการพูดถึง
การตายเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลต่อชีวิตและครอบครัว 
ส่งผลให้ไม่ได้รับการเตรียมตัวท าแผนการดูแล
ล่วงหน้า18 รวมทั้งความเข้าใจผิดที่ว่าเมื่อท าหนังสือ
แสดงเจตนาฯแล้ว หากเข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล แพทย์จะปฏิเสธการรักษาและไม่
สามารถยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาที่ท ามาแล้วได้17 
ท าให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ ญาติจึงต้องเป็นผู้
ตัดสินใจแทนและบางครั้งไม่ได้ท าตามค าส่ังเสียของ
ผู้ป่วย เน่ืองจาก ประเทศไทยเป็นครอบครัวขยาย มี
สมาชิกหลายระดับความสัมพันธ์ส่งผลให้ไม่มีการ
ส่ือสารกันอย่างทั่งถึงในสมาชิกในครอบครัวทุกคน
ได้ทราบถึงการตัดสินใจของผู้ป่วยในเรื่องน้ี  และใน
ภาวะเร่งด่วนในการช่วยชีวิต แพทย์ผู้รักษามักจะ
ไม่ได้ถามถึงหนังสือแสดงเจตนาฯของผู้ป่วย เมื่อ
ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะสุดท้ายไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
แพทย์เจ้าของไข้จะปรึกษามายังทีมการดูแลแบบ
ประคับประคอง หลังจากน้ันแพทย์และพยาบาล
ประจ าศูนย์จะนัดท าประชุมครอบครัว ซึ่งผู้ป่วย
ไม่ได้เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมเน่ืองจากภาวะ
สุขภาพที่ถดถอยส่งผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจ
ในการยับยั้งหรือถอดถอนการใช้เครื่องพยุงชีพ การ
ตัดสินใจทั้งหมดจึงท าโดยสมาชิกในครอบครัวที่มี

การก าหนดผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยหรือมีการตัดสินใจ
ร่วมกัน และมีการบันทึกรายละเอียดการประชุม
ครอบครัวทุกครั้งในเวชระเบียนผู้ป่วยใน สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การประชุมในเรื่อง
การยับยั้งและการถอดถอนเครื่องพยุงชีพจะมี
ครอบครัวทั้งหมดของผู้ป่วยเข้าร่วมประชุมร่วมกับ
แพทย์โดยครอบครัวเป็นคนเริ่มต้นในการพูดคุยใน
เรื่องน้ี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการท างานของ
อวัยวะล้มเหลวจากโรคเรื้อรัง สูงถึงร้อยละ 80.9 6  
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการส่ือสารความปรารถนาของ
ผู้ป่วยและร่วมวางแผนในการดูแลในช่วงเวลา
สุดท้าย การประชุมครอบครัวส่วนใหญ่ พบว่า ท า
เพียง 1 ครั้ง เน่ืองจาก เมื่อทางศูนย์การดูแลแบบ
ประคับประคองได้รับการปรึกษาจะมีการประสาน
จะให้ทางพยาบาลเจ้าของไข้ที่หอผู้ป่วย ท าการนัด
วันเวลาในการจัดประชุมครอบครัวกับสมาชิกใน
ครอบครัวรวมถึงผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินแทน
ผู้ป่วยให้มาพร้อมกัน ส่งผลให้การประชุมครอบครัว
ที่จัดเพียง 1 ครั้งจึงมีข้อสรุปและมีแนวทางการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้  
 ครอบครัวส่วนใหญ่ตัดสินใจถอดถอน
เครื่องพยุงชีพผู้ป่วยในวันเดียวกับวันที่ท าประชุม
ครอบครัว โดยมีระยะเวลาหลังจากมีการประชุม
ครอบครัวจนถึงตัดสินใจเพ่ือถอดถอนเครื่องพยุงชีพ
เฉล่ีย 1.36 วัน เน่ืองจากในการนัดประชุมครอบครัว
จะมีการนัดหมายผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า มีการให้
ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจอย่างครบถ้วนส่งผลให้
ครอบครัวสามารถตัดสินใจได้ทันที สอดคล้องกับ
การศึกษาของฮังและคณะ6 พบว่า ค่ามัธยฐาน
ระยะเวลาหลังจากประชุมเรื่องการถอดถอนการ
พยุงชีพจนถึงการถอดถอนเครื่องพยุงชีพเท่ากับ 1 
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วัน และพบว่าการศึกษาครั้งน้ี ผู้ป่วยเสียชีวิตวัน
เดียวกับวันที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ ร้อยละ 62 
โดยมีระยะเวลาหลังจากถอดถอนเครื่องช่วยหายใจ
จนถึงผู้ป่วยเสียชีวิตส้ันที่สุด 9 นาที 
และระยะเวลาหลังจากถอดถอนเครื่องช่วยหายใจ
จนถึงผู้ป่วยเสียชีวิตนานที่สุด 145 วัน ค่ามัธยฐาน
ระยะเวลาที่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายหลังการถอดถอน
เครื่องพยุงชีพเท่ากับ 0 วัน อธิบายว่า ผู้ป่วยที่ถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพเป็นผู้ป่วยระยะท้ายที่สูงอายุและ
มีความรุนแรงของความเจ็บป่วยที่มากร่วมกับมีการ
ใช้เครื่องพยุงชีพหลายอย่างส่งผลให้หลังจากถอด
ถอนเครื่องพยุงชีพทั้งหมด ผู้ป่วยจึงไม่สามารถ 
มีชีวิตอยู่ ไ ด้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลของการศึกษา
ของฮังและคณะ6 ที่พบว่า ค่ามัธยฐานของผู้ป่วยที่
เสียชีวิตภายหลังการถอดถอนเครื่องพยุงชีพเท่ากับ 
45 นาที และการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า ค่ามัธยฐาน
ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายหลังการถอดถอนเครื่อง
พยุงชีพเท่ากับ 0.58 ช่ัวโมง อยู่ในช่วง 0-76 ชม. 
ส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตในระยะเวลา 0-3 ชม.3   
 ครอบครัวของผู้ป่วยที่ตัดสินใจถอดถอน
เครื่องพยุงชีพเลือกสถานที่เสียชีวิตเป็นที่โรงพยาบาล 
ร้อยละ 62 ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ป่วย
เฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561) ของศูนย์การ
ดูแลประคับประคองที่ เ สียชีวิตที่ โรงพยาบาล 
คิดเป็นร้อยละ 53 อธิบายได้ว่า เน่ืองจากการดูแล 
ที่บ้านต้องมีการเตรียมการด้านสถานที่และอุปกรณ์
การแพทย์ที่จ าเป็นต้องใช้ ต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา
ร่วมกับถ้าหากผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้อาจต้องมี
ผู้ ดูแลมากกว่ าห น่ึงคนหรือ ต้องผลัดกัน ดูแล 
ครอบครัวมักวิตกกังวลในเรื่องการจัดการอาการ
หรือกรณีมีภาวะฉุกเฉินและขาดความมั่นใจในการ

ดูแล ผู้ป่ ว ย เ น่ื อง จาก ไม่ ไ ด้มี ที ม สุขภาพดูแล
ตลอดเวลา 19 จึงท าให้ครอบครัวเ ลือกสถานที่
เสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของโกเมสและฮิกกินสัน20 ที่พบว่า 
การเสียชีวิตที่บ้านมีแนวโน้มลดลงจากเดิมและมี
แนวโน้มที่จะเสียชีวิตที่สถานพยาบาลมากขึ้น และ
จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผู้ป่วยที่แสดงเจตนาไว้ 
ร้อยละ 20 การถอดหรือยุติอุปกรณ์พยุงชีพมีความ
มีความสอดคล้องกับที่ ผู้ป่วยต้องการทั้ งหมด 
อธิบายได้ว่า เน่ืองจาก เมื่อครอบครัวรับทราบว่า
การรักษาไม่ได้ท าให้ผู้ป่วยดีขึ้นหรือหายจากโรค
ร่วมกับการประชุมครอบครัวท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนรับทราบการตัดสินใจของผู้ป่วยที่
เคยส่ังไว้ก่อนหน้าน้ี เรื่องปฏิเสธการใส่ท่อช่วย
หายใจและการนวดหัวใจ จึงตัดสินใจขอถอดถอน
เครื่องพยุงชีพเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของผู้ป่วย 
ผลการศึกษาครั้ง น้ี ท าให้ทราบถึงลักษณะผู้ป่วย  

  ระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพและส่ง
ปรึกษาศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง พบว่า 
ลักษณะผู้ป่วยระยะท้ายที่ถอดถอนเครื่องพยุงชีพ
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในหอผู้ป่วยอายุรกรรมได้รับการ
วินิจฉัยหลักเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ไม่มีการบันทึกถึงความปรารถนาของตนเองเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาในระยะท้ายและมากกว่าครึ่งหน่ึง
เสียชีวิตภายในวันเดียวกับวันที่ถอดถอนเครื่องพยุง
ชีพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญให้กับทีมการดูแลแบบ
ประคับประคองในการให้ข้อมูลในการประชุม
ครอบครัวร่วมกับการวางแผนดูแลล่วงหน้าและมีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

สรุป 
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เป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้การดูแลในระยะท้าย 
ของชีวิตเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วย โดย
อาศัยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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