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Abstract
The study aims to find unit cost for elderly patient in end of life care at hospital and home and
Palliative care Outcome in 9 provinces: Chiang Mai, Lampang, Sakon Nakhon, Khon Kaen, Suphan Buri,
Chachoengsao, Lop Buri, Nakhon Si Thammarat and Krabi. The study was cost analysis. Questionnaire
was carried out to evaluate study subjects’ unit cost for elderly patient in end of life care and palliative care
outcome. Study subjects were 232 elderly people aged 60 years and over: 2 groups, patient in end of life care
at hospital/caregivers were 62 people and patient in end of life care at home/caregivers were 170 people.
Palliative care Outcome from POS was not significantly with elderly patient in end of life care at hospital
and home. It found that mean of unit cost was responsible by elderly patient/ relative in cancer end of life care
at hospital was 24,516.09 bath/people, was 63,228.60 bath/people at home, in longterm care was 29,536.25
bath/people at hospital and was 67,950.03 bath/people at home. Mean of total unit cost for elderly patient
in end of life care to date of death for patient in end of life care at hospital was 121,923.61 bath/person and
was 116,675.07 bath/person at home. Mean of unit cost for elderly patient in end of life care at hospital was
higher than care at home. Most of the unit cost was the medical cost. Mean of end of life care for cancer
(at hospital was 125,398.64 bath/person, at home was 120,024.37 bath/person was more than longterm care
(at hospital was 114,918.34 bath/person, at home was 140,569.37 bath/person).
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O10 : การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนการดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้ายที่่�โรงพยาบาลและที่่�บ้้าน
นางสาวจิิตนภา วาณิิชวโรตม์์1 นางนิิติิกุุล ทองน่่วม2
1
นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการ สถาบัันเวชศาสตร์์สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ
2
นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการพิิเศษ สถาบัันเวชศาสตร์์สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ
บทคััดย่่อ
การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนการดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้ายที่่�โรงพยาบาลและที่่�บ้้าน เป็็นการวิิจััยเชิิงเศรษฐศาสตร์์
สาธารณสุุข ศึึกษาต้้นทุุน (cost analysis) การดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้าย ใช้้เครื่่�องมืือประเมิินทางเศรษฐศาสตร์์ และ
ใช้้มุุมมองทางสัังคม (Societal perspective) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาต้้นทุุนของการดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้ายที่่�บ้้าน
และโรงพยาบาลและผลลััพธ์์ทางการดููแลผู้้�ป่ว่ ยแบบประคัับประคอง (Palliative care Outcome Scale : POS) ใช้้แบบ
สััมภาษณ์์ผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุระยะท้้าย และผู้้�ดููแลหลััก ทำำ�การคััดเลืือกกลุ่่ม� ตััวอย่่าง โดยใช้้วิธีิ กี ารสุ่่ม� แบบ cluster multistage
sampling ในพื้้�นที่่� 4 ภาค แบ่่งเป็็นกลุ่่ม� ผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุระยะสุุดท้้ายที่่�มีคี วามประสงค์์จะเสีียชีวิี ติ ที่่�บ้า้ น/โรงพยาบาล (ที่่�คาด
ว่่าจะเสีียชีวิี ติ ภายใน 6 เดืือน) เลืือกผู้้�รับั บริิการโดยการสุ่่ม� อย่่างง่่าย ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ลำำ�ปาง ขอนแก่่น สกลนคร ลพบุุรีี
สุุพรรณบุุรีี ฉะเชิิงเทรา นครศรีีธรรมราชและจัังหวััดกระบี่่� โดยมีีกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�โรงพยาบาล 62 คน และกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�
บ้้าน 170 คน ผลการศึึกษามีีดัังนี้้�
1. 	ผลลััพธ์์การดููแลผู้้�ป่่วยแบบประคัับประคองในผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้าย (Palliative care Outcome
Scale : POS) ในการดููแลที่่�โรงพยาบาลและดููแลที่่�บ้้านไม่่แตกต่่างกััน
2. 	ข้้อมููลต้้นทุุน ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยที่่�ผู้้�ป่่วยและญาติิรัับภาระในการดููแลผู้้�ป่่วยจนเสีียชีีวิิต
กลุ่่ม� ที่่�เป็็นผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็งที่่�ดููแลในโรงพยาบาล 24,516.09 บาท/คน และดููแลที่่�บ้า้ นเป็็น 63,228.60 บาท/คน
กลุ่่ม� ที่่�เป็็นผู้้�ป่ว่ ยเรื้้อ� รัังที่่�ดููแลในโรงพยาบาล 29,536.25 บาท/คน และดููแลที่่�บ้า้ นเป็็น 67,950.03 บาท/คน
ค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนรวมการดููแลผู้้�ป่่วยจนเสีียชีีวิิต (ผู้้�ป่่วยและญาติิรัับภาระและต้้นทุุนทางการแพทย์์) ในผู้้�ป่่วย
ดููแลที่่�โรงพยาบาลเป็็น 121,923.61 บาท/คน และในผู้้�ป่่วยดููแลที่่�บ้้านเป็็น 116,675.07 บาท/คน ค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนของ
การดููแลผู้้�ป่่วยระยะท้้ายที่่�โรงพยาบาลมีีต้้นทุุนสููงกว่่าที่่�บ้้าน ต้้นทุุนส่่วนใหญ่่เป็็นต้้นทุุนทางตรงทางการแพทย์์ การดููแล
ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง (ที่่�โรงพยาบาลเป็็น 125,398.64 บาท และที่่�บ้้านเป็็น 120,024.37 บาท) มีีต้้นทุุนสููงกว่่าการดููแลผู้้�ป่่วย
โรคเรื้้�อรััง (ที่่�โรงพยาบาลเป็็น 114,918.34 บาท และที่่�บ้้านเป็็น 140,569.37 บาท)
คำำ�สำำ�คััญ : ต้้นทุุน การดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้าย

