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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ประสบการณ์อาการ ซึ่งรวมถึงการรับรู้อาการ ความถี่ ความ
รุนแรงในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัด (2) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัด
และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยของมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัด กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 83 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2558
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามประสบการณ์อาการ MSAS
และ 3) แบบสอบถามคุณภาพชีวิต FACT-G เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่างรับเคมีบาบัดและเมื่อ
สิ้ นสุ ดการรั กษา วิ เคราะห์ ข้ อมู ลประสบการณ์ อาการและคุ ณภาพชี วิ ตโดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของความถี่อาการ ความรุนแรงอาการและคุณภาพชีวิตในแต่ละช่วงเวลา ด้วยสถิติ Friedman test และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการและคุณภาพชีวิตโดยใช้สถิติ Spearman ranks correlation ผลการวิจัยพบว่า
การรับรู้อาการที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (1) อาการอ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง (2) กังวล/กลุ้มใจ (3) นอนไม่หลับ/
นอนหลับยาก (4) ไม่อยากอาหาร เบื่ออาหาร และ (5) ปากแห้ง ตามลาดับ อาการไม่อยากอาหาร/เบื่ออาหารเป็นอาการที่
มีความถี่และความรุนแรงมากที่ สุด นอกจากนี้พบว่า ความถี่ของอาการไม่ อยากอาหาร/เบื่ ออาหารลดลง ทุกช่วงที่
ทาการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = .047-.001) ความรุนแรงของอาการอ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง กังวล/กลุ้มใจ
และปากแห้งลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = .035-.001) คุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย และ
ด้านอารมณ์และจิตใจลดลงระหว่างการได้รับเคมีบาบัด และเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการรักษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p =
.029-.000) การรับรู้อาการ ความถี่และความรุนแรงอาการมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ากับคุณภาพชีวิตด้านการ
ปฏิบัติกิจกรรม (p < .01)

คาสาคัญ: ประสบการณ์อาการ คุณภาพชีวิต มะเร็งระยะลุกลาม เคมีบาบัด
ABSTRACT
This descriptive research aimed to investigate; (1) symptom experiences including, perception
of symptoms, frequency, and severity of symptoms, in patients with advanced cancer receiving
chemotherapy, ( 2) quality of life of patients with advanced cancer, and ( 3) relationship between
symptom experiences and quality of life of patients. A purposive sample of 83 patients was recruited
of this study during December 2014 - December 2015. The instruments used comprised (1) personal
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information sheet, ( 2) The Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS), and ( 3) Functional
Assessment of Cancer Therapy-General Scale (FACT-G). Data were collected from participants before,
during, and after receiving chemotherapy. Descriptive statistics and Friedman test was used to analyze
symptom experiences and quality of life. Relationship between symptoms experiences and quality
of life were analyzed by using Spearman ranks correlation. The finds showed that 5 symptoms
perceived most by the patients included (1) fatigue, (2) anxiety, (3) insomnia/difficulty sleeping, (4)
loss of appetite/anorexia, and (5) dry mouth respectively. Frequency and severity of anorexia were
perceived most. In addition, frequency of loss of appetite/anorexia as well as severity of fatigue,
anxiety and dry mouth significantly decreased all phases of the study (p=.047-.001). Overall quality
of life, physical and emotional well-being decreased during chemotherapy and gradually increased
thereafter (p=.029-.000). Perception of symptoms, frequency and severity of symptoms negatively
related to functional well-being at a low level (p<.01).

KEYWORDS: Symptom experience, Quality of life, Advanced cancer, Chemotherapy.
บทนา
มะเร็งระยะลุ กลาม (Advanced cancer) เป็น
มะเร็งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งจะเจริญเติบโต
และลุ กลามไปยั งอวั ยวะอื่ นๆของร่ างกาย (American
Cancer Society, 2013) ท าให้ เกิ ด อาการ และอาการ
แสดงของโรคที่ รุนแรงมากขึ้น ซึ่ งอาการที่ พบในผู้ ป่ วย
โรคมะเร็งระยะลุ กลามจะแตกต่ างกันไปตามอายุ เพศ
และบริเวณที่เป็นมะเร็ง อาการที่พบได้บ่อย คือ อาการ
ปวด อ่ อนล้ า และเบื่ ออาหาร วิ ต กกั ง วล เหนื่ อยง่ าย
หายใจล าบาก อาการที่ พ บบ่ อยเหล่ า นี้ มั กจะมี ความ
รุนแรงในระดั บปานกลางถึงมาก (Donnelly & Walsh,
1995) นอกจากนี้ การทบทวนงานวิ จั ยอย่ างเป็ น ระบบ
เกี่ยวกับกลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม พบกลุ่ม
อาการที่สาคัญ 4 กลุ่ม คือ วิตกกังวล-ซึมเศร้า, คลื่นไส้
อาเจียน, คลื่นไส้ เบื่ออาหาร และอ่อนล้า หายใจลาบาก
ง่วงซึม ปวด ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้เกิดขึ้นไม่สม่าเสมอ ใน
แต่ละการศึกษาผู้วิจัยเสนอแนะว่าการศึกษาประสบการณ์
โดยตรงจากผู้ ป่ ว ยน่ า จะสะท้ อนให้ เห็ น กลุ่ ม อาการที่
ชัดเจนขึ้น (Dong et al., 2014)
จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์
อาการของผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะ จานวน 298 ราย พบว่า
อาการที่พบบ่อย ได้แก่ อ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง รู้สึก
ง่วงนอน/เซื่องซึม นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก และกังวล/
กลุ้มใจ ความรุนแรงของอาการที่พบบ่อย ได้แก่ ผมร่วง
และมีปัญหาเกี่ยวกับความต้องการทางเพศหรือกิจกรรม
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ทางเพศ และอาการที่พบว่าทาให้เกิดความทุกข์ทรมานที่
พบบ่อย คือ อ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง ปวด นอนไม่หลับ/
นอนหลับยาก กังวล/กลุ้มใจ และท้องผูก (Stark et al.,
2012) ในประเทศไทย ผลจากการศึกษาประสบการณ์
อาการ การดูแลแบบประคับประคอง และความผาสุกทาง
จิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม จานวน 240 คน
พบว่า อาการที่มีความชุก และความทุกข์ทรมานมากที่สุด
คือ อาการปวด อาการที่พบบ่อยครั้ง คือ อาการซึ่งรวมถึง
กลืนลาบาก มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ ปวด มีปัญหา
การนอนหลับ แน่นอึดอัดท้อง ขาดพลังงาน เบื่ออาหาร
หายใจล าบาก ง่ ว งซึ ม ชาและเจ็ บ แปลบตามผิ ว หนั ง
อาการที่มี ระดั บความรุนแรงสู งสุด คือ มองดูตนเองไม่
เหมือนเดิม โดยประสบการณ์ ความถี่ ความรุนแรงและ
ความทุกข์ทรมานมีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งกันและกัน
การดูแลแบบประคับประคองทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ แต่มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับประสบการณ์ความถี่ ความรุนแรง
และความทุกข์ทรมาน (Get-Kong et al., 2010) จะเห็น
ได้ ว่ า ประสบการณ์ อาการ ซึ่ ง รวมถึ ง การรั บ รู้ อ าการ
ความถี่ของอาการและความทุกข์ทรมานของอาการ ในแต่
ละการศึ ก ษาแตกต่ า งกั น ไป ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของ
โรคมะเร็ง การรักษาที่ได้รับ (Stark et al., 2012) ดังนั้น
การศึกษาประสบการณ์โดยตรงจากผู้ป่วย เพื่อนามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละ
พื้นที่ น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติเช่นกัน

เป้าหมายของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
คือการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ซึ่งรวม
ถึงการให้เคมีบาบัด รังสีรักษา และการผ่าตัด ซึ่งจะช่วย
บรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดจากอาการและการลุกลาม
ของโรค ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น (Freire et
al., 2014) ในปั จจุ บั นการรักษาด้ วยเคมี บ าบั ดในผู้ ป่ วย
มะเร็งระยะลุกลามเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีเป้าหมาย เพื่อ
ควบคุม และบรรเทาอาการของโรค (ACS, 2013) ซึ่งส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น (ACS, 2014) อย่างไรก็ตาม
เคมีบาบัดเกือบทุกชนิดมีผลต่อเซลล์ปกติด้วยเช่นกัน จึง
ทาให้เกิดผลข้างเคียงและพิษของยา ซึ่งอาการข้างเคียง
หรือพิ ษของเคมี บ าบั ดขึ้ นกั บปั จจั ยหลายประการ เช่ น
ชนิดของเคมีบาบัด ชุดของยา ขนาด และระยะเวลาที่ ใช้
(ACS, 2013) อาการข้างเคียงของเคมีบาบัดที่พบบ่อย คือ
เบื่ออาหาร อ่อนล้า ไม่มีแรง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน
(Jiménez et al., 2011; Taweeyanyongkul et al., 2015)
เยื่อบุในช่องปากอักเสบ เลือดออกง่าย ผิวหนังแห้งคัน มี
การติ ดเชื้ อได้ ง่ าย แขนขาอ่ อนแรง และชาปลายมื อเท้า
(ACS, 2012) อาการเหล่านี้ จะเป็นมากขึ้นเมื่อระยะและ
ความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น (กิตติกร และคณะ, 2551)
ท าให้ ผู้ ป่ วยมะเร็ งระยะลุ กลามไม่ สุ ขสบาย และทุ กข์
ทรมานตลอดระยะการรักษาด้วยเคมีบาบัด อาการดังกล่าว
เหล่านี้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งในทางที่ดี
ขึ้น และลดลง (Maninet & Jitpanya, 2014)
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติย
ภูมิที่ดูแลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาเป็นมะเร็งระยะลุกลาม Stage 4 มีร้อยละ 39.76 และ
Stage 3 มี ร้ อยละ 22.52 (โรงพยาบาลจุ ฬาภรณ์ , 2557)
ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งที่หน่วยผู้ป่วยนอก จึงเป็นการ
รักษาแบบประคับประคองเป็นส่วนใหญ่ โดยในกลุ่มที่รับ
เคมีบาบัดพบว่า สูตรเคมีบาบัดที่ใช้ในการรักษา 3 อันดับ
แ ร ก คื อ FOLFOX/FOLFIRI, Carboplatin ร่ ว ม กั บ
Gemcitabine และ 5FU/Leucovorin/Mayo ตามล าดั บ
โดยระบบการดู แลพยาบาลในหน่ วยผู้ป่ วยนอกจะมีการ
เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา โดยการให้
ความรู้ เกี่ ยวกั บการดู แลตนเองแก่ ผู้ ป่ วยและครอบครัว
ตลอดจนการติดตามอาการอย่างต่อเนือ่ งจนสิ้นสุดการรักษา

อย่างไรก็ตาม หน่วยผู้ป่วยนอกยังไม่มีการศึกษา
เกี่ยวกับประสบการณ์อาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
กลุ่มนี้ ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
นี้ จึงสนใจที่จะศึกษาประสบการณ์อาการและคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งในระยะก่อน-ระหว่าง-และเมื่อสิ้นสุด
การรักษาด้วยเคมีบาบัด เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาภาคตัดขวาง ที่ศึกษาประสบการณ์อาการของ
ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามเฉพาะระยะหลังได้รับเคมีบาบัด
(Chaiviboontham et al., 2011; Jiménez et al., 2011;
Thamnipa et al., 2014; Taweeyanyongkul et al., 2015)
นอกจากนี้ ผลการวิ จั ย ยั งพบว่ าคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ ป่ วย
มะเร็งหลังโพรงจมูกระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัดร่วมกับ
การฉายแสงในระยะก่อน-ระหว่าง-และเมื่อสิ้นสุดการรักษา
มีความไม่สม่าเสมอ พบว่าคุณภาพชีวิตด้านร่างกายลดลง
ระหว่างได้รับการรักษา และเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการรักษา
(Chuchart et al., 2010) ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะ
ทาให้ได้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์อาการและคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ชัดเจนขึ้น และสามารถ
นามาเป็นแนวทางในการประเมินประสบการณ์ และจัดการ
กับอาการที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้รับเคมีบาบัด เพื่อส่งเสริม
และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามได้
อย่างเหมาะสมต่อไป

คาถามหลักการวิจัย
ประสบการณ์อาการ และคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัดเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์อาการ ซึ่งรวมถึงการ
รับรู้อาการ ความถี่ และความรุนแรงของอาการในผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัดในระยะก่อน-ระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการรักษา
2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัดในระยะก่อน-ระหว่าง-และ
เมื่อสิ้นสุดการรักษา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
อาการกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับ
เคมีบาบัดในระยะก่อน-ระหว่าง-และเมื่อสิ้นสุดการรักษา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สมมติฐาน
ประสบการณ์อาการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชี วิ ตของผู้ ป่ วยมะเร็งระยะลุ กลามที่ ได้ รับ เคมี บ าบั ดใน
ระยะก่อน-ระหว่าง-และเมื่อสิ้นสุดการรักษา

กรอบแนวคิด
การวิ จั ยในครั้ งนี้ ใช้ กรอบแนวคิ ด การจั ด การ
อาการของ Dodd et al. (2001) เป็ นกรอบแนวคิ ดใน
การศึ กษาประสบการณ์ อาการของผู้ ป่ วยมะเร็ ง ระยะ
ลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัดในระยะก่อน-ระหว่าง-และเมื่ อ
สิ้ นสุ ดการรั กษาซึ่ งประกอบด้ วย การรั บรู้ อาการ การ
ประเมินอาการและการตอบสนองต่ออาการ ซึ่งวิจัยเลือก
ศึกษาเฉพาะการรับรู้อาการ ความถี่และความรุนแรงของ
อาการ เนื่องจากความรุนแรง และความทุกข์ทรมานมั ก
เกิดจากอาการชุดเดียวกัน รวมทั้งพบว่าทั้งความรุนแรง
และความทุกข์ทรมานนี้มีความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งกันและ
กัน (Get-Kong et al., 2010) และศึกษาผลลัพธ์ของการ
จัดการอาการของผู้ป่วยซึ่งในที่นี้ผู้วิ จัยเลือกวัดคุณภาพ
ชีวิต ดังรูปที่ 1
ประสบการณ์อาการ
 การรับรู้อาการ
 ความถี่อาการ

 ความรุนแรงอาการ

คุณภาพชีวิต
 คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
 คุณภาพชีวติ ด้านครอบครัวและสังคม
 คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์และจิตใจ
 คุณภาพชีวิตด้านการปฏิบัติกิจกรรม

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
โครงร่างวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมด้านวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ
อนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมด้านวิจัยในคน โรงพยาบาล
จุ ฬาภรณ์ ก่ อนการเก็บข้ อมู ล ผู้ วิ จั ยแนะน าตั วกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย ผลดี และผลเสียของ
การเข้าร่วมการวิ จั ย เปิ ดโอกาสให้ กลุ่ มตั วอย่ างซั กถาม
ปัญหาหรือข้อสงสัยก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
โดยผู้ วิ จั ย อธิ บ ายเพิ่ ม ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี สิ ท ธิ ไ ม่ ต อบ
แบบสอบถาม หากไม่ต้องการตอบคาถามและสามารถออก
จากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่จาเป็ นต้องบอกเหตุผล
ผู้วิจัยจะยุติการเก็บข้อมูล ซึ่งการยุติการเข้าร่วมการวิจัยไม่
มีผลใดๆ ต่อการดูแลรักษาหรือบริการที่จะได้รับ ข้อมูลที่ได้
รับมาจะเก็บเป็นความลับ และนาเสนอโดยภาพรวมโดยไม่
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัยเก็บข้อมูลไว้ในตู้ที่ปลอดภัย ซึ่ง
ไม่มีผู้ใดสามารถดูข้อมูลได้ เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์จะไม่มี
ข้อมูลใดที่สามารถอ้างถึงตัวผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ และเมื่อ
งานวิจัยเสร็จสิ้นผู้วิจัยจะทาการลบข้อมูลทันที เมื่อผู้ป่วย
เข้าใจและตัดสินใจเข้าร่วมงานวิจัย ให้ผู้ป่วยลงนามในใบ
ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับ
การวิ จั ยครั้งนี้ จะได้ ข้อมู ลประสบการณ์อาการ
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ระยะก่อนระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดการรักษา ด้วยเคมีบาบัด ซึ่งจะใช้
เป็ นพื้ นฐานในการพัฒนาแนวปฏิบั ติ การพยาบาลในการ
จัดการอาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ตรงกรณีและตรงบริบทของ
พื้นที่ศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
แบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบ
ตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive research)
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลามทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ได้รับการรักษาด้วย
เคมีบาบัด หน่วยผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กลุ่ม
ตั วอย่ างเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ (1) อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง (2) แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะ
ลุ กลาม (Advanced cancer) และได้ รับเคมี บ าบั ดรักษา
เพื่อประคับประคอง (3) เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลโดยไม่มี
อุปสรรคทางการสื่อสาร สามารถพูด ฟังภาษาไทยได้เข้าใจ
และ (4) มีความสมัครใจในการให้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คานวณจากผู้ป่วย
มะเร็ งระยะลุ กลามที่ได้ รับเคมีบาบั ด ที่ หน่ วยผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจุ ฬาภรณ์ พ.ศ. 2557 จ านวน 156 คน โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญ = .05, Sample size for precision
 10% (Norwood, 2000) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 83 คน
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชุด ประกอบไปด้วย

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ่วย ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่
ของครอบครัว ผู้ดูแล สิทธิการรักษา และ ส่วนที่ 2 ข้อมูล
ด้านการเจ็บป่วยและการรักษาได้แก่ การวินิจฉัยโรค ระยะ
ความรุนแรงของโรค กลุ่มของเคมีบาบัด ยาอื่นๆ ที่ได้รับ
จานวนครั้งที่มารับเคมีบาบัด และระยะห่างในแต่ละครั้งที่
ได้รับเคมีบาบัด
2. แบบสอบถามประสบการณ์อาการ (The Memorial
Symptom Assessment Scale-MSAS) เป็ นเครื่ องมื อที่
ประกอบด้วยการประเมินการรับรู้อาการ ความถี่ของอาการ
ความรุนแรงของอาการ และความทุกข์ทรมานจากอาการ
รวม 32 อาการ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดย Suwisith et al.
(2008) ผู้วิจัยนามาดัดแปลง โดยการรับรู้อาการ ถ้าไม่มี
อาการให้ 0 คะแนน และมีอาการให้ 1 คะแนน ความถี่ของ
อาการประเมินเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่
น้อยมากให้ 1 คะแนน บางครั้งให้ 2 คะแนน บ่อยครั้งให้ 3
คะแนน และเกิดตลอดให้ 4 คะแนน ความรุนแรงของอาการ
ประเมินเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดั บ ได้ แก่ ไม่
รุนแรงให้ 0 คะแนน น้อยให้ 1-3 คะแนน ปานกลางให้ 4-6
คะแนน มากให้ 7-9 คะแนน และมากที่สุดให้ 10 คะแนน
และไม่ประเมินในส่วนความทุกข์ในการวิจัยครั้งนี้ทดสอบ
ความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม (Internal Consistency
Reliability) ได้ = 0.94
3. แบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต (Functional
Assessment of Cancer Therapy General-FACT-G) ซึง่ แปล
เป็นภาษาไทย โดย Ratanatharathorn et al. (2001) เป็น
การวัดความผาสุกใน 4 ด้าน คือ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
คุณภาพชีวิตด้านสังคม และ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้าน
อารมณ์ และคุณภาพชีวิตด้านการปฏิบัติกิจกรรม ประเมิน
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เลย เล็กน้อย
ปานกลาง ค่ อนข้ า งมาก และมากที่ สุ ด คะแนนยิ่ งสู ง
หมายถึง คุณภาพชีวิตยิ่งดี ในการวิจัยครั้งนี้ทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Internal Consistency Reliability)
ได้ = 0.88
การเก็บข้อมูล
1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยขออนุญาตดู
รายชื่อผู้ป่วยจากหัวหน้าแผนกเวชระเบียน

2. เมื่อได้รายชื่อของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือก
ตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างใน
วันที่ตรวจโดยแนะนาตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
ของการทาวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
3. เมื่ อกลุ่ มตัวอย่างยินยอมเข้ าร่วมการวิจัยจึง
ขอให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นชื่อเข้าร่วมการวิจัยผู้วิจัยเก็บข้อมูล
เป็นรายบุคคล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบสอบถามประสบการณ์อาการ (MSAS) และ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (FACT-G) ผู้วิจัยดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ก่อนการได้รบั
เคมี บ าบั ด เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ แบบสอบถามข้ อมู ลส่ วน
บุ คคล MSAS และ FACT-G ครั้ งที่ 2 ระหว่ างได้ รับเคมี
บาบัด และครั้งที่ 3 เมื่อสิ้นสุดการรักษา เครื่องมือที่ใช้ คือ
MSAS และ FACT-G
การวิเคราะห์ข้อมูล
บรรยายลั กษณะทั่ วไปของกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ประสบการณ์อาการ และคุณภาพชีวิตก่อนการได้รับเคมี
บาบัดระหว่างได้รับเคมีบาบัด และเมื่อสิ้นสุดการรักษาด้วย
สถิ ติ Friedman test และวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่ าง
ประสบการณ์ อ าการ และคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยใช้ ส ถิ ติ
Spearman ranks correlation เนื่ องจากการกระจายของ
คะแนนไม่เป็นโค้งปกติ

ผลการวิจัย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้
เคมีบาบัด จานวน 83 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 28.92 และ
เพศหญิ ง ร้อยละ 71.08 มี อายุ ระหว่ าง 24-81 ปี เฉลี่ ย
56.69 ปี (S.D. = 12.04) ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 46-60
ปี ร้อยละ 50.60 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 67.47 นับถือ
ศาสนาพุ ทธ ร้อยละ 98.79 ระดั บการศึกษาปริญญาตรี
หรือสูงกว่า ร้อยละ 38.55 การประกอบอาชีพ ข้าราชการ/
รัฐวิ สาหกิจ ร้อยละ 42.17 มี รายได้ เฉลี่ ยของครอบครั ว
15,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 32.53 มีผู้ดูแลเป็น
บุตร ร้อยละ 46.99 ใช้สิทธิข้าราชการในการรักษา ร้อยละ
37.35 มีความคาดหวังว่าจะหายภายหลังการรักษา ร้อยละ
73.49 เป็นมะเร็งเต้านม ร้อยละ 30.12 และอยู่ระยะที่สี่
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ร้อยละ 60.24 ได้รับเคมีบาบัดสูตร Mayo ร้อยละ 32.53
เป็นการรักษาแบบ First Line ร้อยละ 79.52
ประสบการณ์ อาการของผู้ ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลามที่ได้รับเคมีบาบัด
ประกอบด้วย การรับรู้อาการ ความถี่ของอาการ
และความรุ นแรงของอาการก่ อนการได้ รั บ เคมี บ าบั ด
ระหว่างได้รับเคมีบาบัด และเมื่อสิ้นสุดการรักษาดังนี้
การรับรู้อาการ
การรั บ รู้ อ าการก่ อ นการได้ รั บ เคมี บ าบั ด 5
อันดับแรก คือ (1) อาการอ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง พบ

ร้อยละ 61.40 (2) กังวล/กลุ้ มใจพบ ร้อยละ 43.37 (3)
นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก พบร้อยละ 42.17 (4) ไม่อยาก
อาหาร/เบื่ออาหาร พบร้อยละ 42.17 และ (5) ปากแห้ง
พบร้อยละ 40.96 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้อาการทั้ง 5
อาการ ระหว่างก่อนการได้รับเคมีบาบัด ระหว่างได้รับเคมี
บาบัด และเมื่อสิ้นสุดการรักษาพบว่า การรับรู้อาการทั้ง
5 อาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยก่อน
การรับเคมีบาบัด กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อาการจานวน
น้อย และมีจานวนเพิ่มขึ้นระหว่างได้รับเคมีบาบัด แต่เมื่อ
สิ้ นสุ ดการรั กษากลุ่ มตั วอย่ างมี การรั บรู้ อาการจ านวน
ลดลงกว่าระหว่างได้รับเคมีบาบัดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการรับรู้อาการ 5 อันดับแรก ก่อนการได้รับเคมีบาบัด และเมื่อสิ้นสุดการรักษา (ร้อยละ)
อาการ
อ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง
กังวล/กลุ้มใจ
นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก
ไม่อยากอาหาร/เบื่ออาหาร
ปากแห้ง

ก่อนรับเคมีบาบัด
61.40
43.37
42.17
42.17
41.96

เมื่ อเปรียบเที ยบการรับรู้อาการทั้ ง 32 อาการ
ระหว่างก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่างรับเคมีบาบัด และเมื่อ
สิ้นสุดการรักษา พบว่า 27 อาการ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยก่อนรับเคมีบาบัดกลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้อาการจานวนน้อย และมีจานวนอาการเพิ่มมาก
ขึ้นระหว่างการได้ รับเคมีบ าบั ด แต่เมื่อสิ้นสุ ดการรั กษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อาการจานวนลดลง แต่ยังคง
สูงกว่าก่อนรับเคมีบาบัด
ความถี่ของอาการ
ก่ อ นการได้ รั บ เคมี บ าบั ด ความถี่ ข องอาการ
โดยรวมอยู่ระหว่าง 1.81-2.43 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ

ระหว่างได้รับเคมีบาบัด
91.56
54.22
61.44
74.69
74.69

เมื่อสินสุดการรักษา
85.54
37.35
53.01
65.06
74.69

น้อยมากถึงบางครั้ง ระหว่างได้รับเคมีบาบัด 2.13-2.65
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับบางครั้ง และเมื่อสิ้นสุดการรักษา
มีคะแนนเฉลี่ย 1.71-1.80 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับน้อย
มาก เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความถี่ของอาการทั้ง 5
อาการระหว่างก่อนการได้รับเคมีบาบัด ระหว่างได้รับ
เคมีบาบัดและเมื่อสิ้นสุดการรักษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การรับ รู้ ความถี่ของอาการลดลงเมื่ อสิ้ น สุ ด การรักษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นอาการไม่อยากอาหาร/
เบื่ออาหารดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความถี่อาการตามการรับรู้อาการ 5 อันดับแรกก่อนการได้รับเคมีบาบัด และเมื่อสิ้นสุดการ
รักษา (xˉ±SD)
อาการ
อ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง
กังวล/กลุ้มใจ
นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก
ไม่อยากอาหาร/เบื่ออาหาร
ปากแห้ง
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ก่อนรับเคมีบาบัด
1.98±0.76
1.81±0.91
2.17±0.86
2.43±0.88
2.02±1.01

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

ระหว่างได้รับเคมีบาบัด
2.51±1.04
2.13±0.99
2.62±0.98
2.65±1.01
2.59±0.99

เมื่อสินสุดการรักษา
1.80±0.82
1.71±0.86
2.02±0.98
1.98±0.92
1.77±0.91

p-value
.005
.005
.047
.167
.001

เมื่อเปรียบเทียบความถี่ของอาการทั้ง 32 อาการ
ระหว่างก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่างรับเคมีบาบัด และเมื่อ
สิ้ น สุ ด การรั กษาพบว่ า ความถี่ ของอาการ 28 ใน 32
อาการ มีความถี่ของอาการเพิ่มขึ้นระหว่างรับเคมีบาบัด
และลดลงเมื่อสิ้นสุดการรักษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตามภาพรวมของความถี่ของอาการก่อนรับเคมี
บาบัด อยู่ในระดับบางครั้ง และเพิ่มขึ้นระหว่างรับเคมี
บ าบั ด แต่ ลดลงเมื่ อสิ้ นสุ ดการรั กษา โดยพบว่ าอาการ
ข้างเคียงของเคมีบาบัดเพิ่มขึ้นระหว่างได้รับยาเคมีบาบัด
ในขณะที่อาการของโรคลดลงระหว่างรับเคมีบาบัด และ
เมื่อสิ้นสุดการรักษาอาการข้างเคียงของเคมีบาบัด และ
อาการของโรคก็ลดลงด้วยเช่นกัน

ความรุนแรงของอาการ
เมื่ อน าความรุ นแรงของอาการ 5 อาการ มา
วิเคราะห์ พบว่า ระยะก่อนได้รับเคมีบาบัด และเมื่ อการ
รักษาสิ้นสุดอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่ระหว่างได้รับเคมี
บาบัดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรง
ของอาการทั้ง 5 อาการ ระหว่างก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่าง
รับเคมีบาบัด และเมื่อสิ้นสุดการรักษา พบว่า ความรุนแรง
ของอาการอ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง กังวล/กลุ้มใจ และ
อาการปากแห้งลดลงเมื่อสิ้นสุดการรักษาอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p = .035-.001) อย่ างไรก็ ตาม พบว่ า อาการ
นอนไม่ หลั บ/นอนหลั บยาก และ ไม่ อยากอาหาร/เบื่ อ
อาหาร ไม่ แตกต่ างกั นในแต่ ละระยะของการได้ รั บเคมี
บาบัดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความรุนแรงตามการรับรู้อาการ 5 อันดับแรก ก่อนการได้รับเคมีบาบัด และเมื่อสิ้นสุดการ
รักษา (xˉ±SD)
อาการ
อ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง
กังวล/กลุ้มใจ
นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก
ไม่อยากอาหาร/เบื่ออาหาร
ปากแห้ง

ก่อนรับเคมีบาบัด
2.29±1.36
2.92±2.53
2.57±1.91
3.20±2.48
2.28±2.02

ระหว่างได้รับเคมีบาบัด
4.45±2.77
3.53±2.55
4.06±2.81
4.03±2.67
4.45±2.71

เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของอาการทั้ง 32
อาการระหว่างก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่างรับเคมีบาบัด
และเมื่อสิ้นสุดการรักษา พบว่าความรุนแรงของอาการ
ระหว่างก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่างรับเคมีบาบัด และ
เมื่อสิ้นสุดการรักษา จานวน 27 อาการแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยก่อนรับเคมีบาบัดกลุ่มตัวอย่าง
รับรู้ความรุนแรงของอาการในระดับน้อย และ ระหว่าง
รับเคมีบาบัดกลุ่มตัวอย่างรับรูค้ วามรุนแรงของอาการใน
ระดั บ ปานกลาง แต่ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด การรั ก ษาพบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างรับรู้ความรุนแรงของอาการในระดับน้อย
คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระยะลุ ก ลามที่ ไ ด้ รั บ เคมี
บาบัด
โดยรวมพบว่ า คุ ณภาพชี วิ ตของผู้ ป่ วยมะเร็ ง
ระยะลุกลามอยู่ในระดับสูงทั้งก่อน ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุด
การรักษาด้วยเคมีบาบัด อย่างไรก็ตามพบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ระหว่ า งการได้ รั บเคมี บ าบั ด ลดลง

เมื่อสินสุดการรักษา
2.90±1.87
2.35±1.96
2.91±2.09
2.89±1.96
2.63±1.90

p-value
.001
.014
.122
.479
.035

(81.14 คะแนน) ต่ากว่าระยะก่อน (84.84 คะแนน) และ
หลัง (85.27 คะแนน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p= .029)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าคุณภาพ
ชีวิตด้านร่างกาย อยู่ในระดับสูงมากทั้งก่อน และ หลัง
ได้รับเคมีบาบัด ในขณะที่ระหว่างได้รับเคมีบาบัดลดลง
อย่ า งมี นั ยสาคัญ ทางสถิติ ด้ า นอารมณ์ และจิต ใจดีขึ้น
หลังได้การรักษา ด้านการปฏิบัติกิจกรรมลดลงภายหลัง
ได้ รั บ เคมี บ าบั ด ส่ ว นด้ า นสั ง คมและครอบครั ว ไม่
เปลี่ยนแปลงตลอดการรักษาดังตารางที่ 4
ความสั มพันธ์ ระหว่ า งประสบการณ์ อาการ
และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับ เคมี
บาบัด
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ อ าการ และ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับ เคมีบาบัด
พบว่า การรับรู้อาการมีความสัมพันธ์ทางลบระดับปาน
กลางกับคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
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และ คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์และจิตใจอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของอาการ และ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้ รับเคมีบาบัด
พบว่า ความถี่ของอาการมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับ
ปานกลางกับ คุณ ภาพชี วิ ต โดยรวม คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า น
ร่างกาย และ คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์และจิตใจอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการ
และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้ รับเคมี
บาบัด พบว่า ความรุนแรงของอาการมีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพ
ชี วิ ต ด้ า นร่า งกาย และ คุณ ภาพชี วิ ต ด้ า นอารมณ์ แ ละ
จิตใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติดังตารางที่ 5

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิต โดยรวม และรายด้านก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่างรับเคมีบาบัด และ
เมื่อสิ้นสุดการรักษา (xˉ±SD)
คุณภาพชีวิต
ด้านร่างกาย
ด้านสังคมและครอบครัว
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านการปฏิบัติกิจกรรม
โดยรวม

ก่อนรับเคมีบาบัด
23.26±4.85
23.88±4.06
19.09±4.58
18.41±4.86
84.84±13.16

ระหว่างได้รับเคมีบาบัด
20.77±5.56
23.78±4.74
19.09±4.28
17.49±5.18
81.14±14.37

เมื่อสินสุดการรักษา
23.60±4.20
23.98±3.85
20.86±3.38
16.83±3.68
85.27±11.59

p-value
.000
.307
.000
.014
.029

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่างการได้รับเคมีบาบัด และเมื่อสิ้นสุด
การรักษากับคุณภาพชีวิต ด้วยสถิติ Spearman ranks correlation
ประสบการณ์อาการ
การรับรู้อาการ
ความถี่ของอาการ
ความรุนแรงของอาการ

ก่อนรับเคมีบาบัด
-.536***
-.523***
-.520***

คุณภาพชีวิตโดยรวม (rs)
ระหว่างการได้รับเคมีบาบัด
-.646***
-.669***
-.559***

เมื่อสินสุดการรักษา
-.643***
-.606***
-.521***

***p <.001

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ประสบการณ์อาการ
ของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามทั้งทางด้านการรับรู้อาการ
ความถี่และความรุนแรงที่พบในการวิจัยครั้งนี้ 5 อันดับแรก
คือ (1) อาการอ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง (2) กังวล/กลุ้มใจ
(3) นอนไม่ หลับ/นอนหลับยาก (4) ไม่ อยากอาหาร/เบื่อ
อาหารและ (5) ปากแห้ง ซึ่งอาการเหล่านี้คาดว่าเป็นผลมา
จากความรุนแรงของโรคและอาการข้างเคียงที่เกิดจากการ
ได้รับเคมีบาบัด ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามส่วนใหญ่ได้รับ
ยาเคมี บ าบั ด สู ต ร Mayo และ AC ท าให้ เ กิ ด อาการ
อ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง แผลในปาก เบื่ออาหาร ปากแห้ง
คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนความกังวลใจ/กลุ้มใจ เป็นอาการทีพ่ บ
ได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Jiménez et al. (2011) และ
Makmai et al. (2011) ซึ่ ง พบว่ ากลุ่ ม ตั วอย่ างมี อาการ
อ่อนเพลียร้อยละ 91.70 เบื่ออาหาร ร้อยละ 71.79 และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิญญา และคณะ (2556) ที่
พบว่า อาการอ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง เป็นอาการที่พบ
บ่อย ซึ่งเกิดจากโรคมะเร็งและผลข้างเคียงจากการได้รับยา
เคมีบาบัด แตกต่างจากการศึกษาของ Chaiviboontham
et al. (2011) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดมากที่สุด
ร้อยละ 92.50 และแตกต่างจากการศึกษาของ เฉลิมศรี และ
คณะ (2557) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการนอนไม่หลับ/
นอนหลับยากมากที่สุด
ความถี่ของอาการ และความรุนแรงของอาการทั้ง
5 อาการ พบว่า ระหว่างได้รับเคมีบาบัดการรับรู้ ความถี่

และความรุนแรงของอาการเพิ่ มมากขึ้น และลดลงเมื่ อ
สิ้ นสุ ดการรั กษา เนื่ องจากยาเคมี บ าบั ด ท าให้ เกิ ดการ
ทาลายเซลล์มะเร็ง อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับยา
กลุ่ม Alkylating agents ซึ่งยากลุ่มดังกล่าวมีฤทธิ์กดการ
ท างานของไขกระดู ก ท าให้ การสร้างเม็ ดเลื อดขาว เม็ ด
เลือดแดง และเกล็ดเลือดลดลง ส่งผลให้ความถี่ของอาการ
และความรุนแรงของอาการเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับเคมีบาบัด ซึ่ง
ผลการศึ กษาครั้ งนี้สอดคล้องกั บการศึกษาของ อภิญญา
และคณะ (2556) ที่พบว่า ภาวการณ์เจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง
และผลข้างเคียงเนื่องจากยาเคมีบาบัด ทาให้ผู้ป่วยมีความถี่
ของอาการและความรุนแรงของอาการเพิ่มขึ้น และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Ratanaphet & Somjaivong (2013) ที่
พบว่า ประสบการณ์การรับรู้อาการ ความถี่ของอาการ และ
ความรุนแรงของอาการมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิด
ของเคมี บ าบั ด จ านวนครั้งของการได้ รับเคมี บ าบั ดและ
ผลข้างเคียงของเคมีบาบัด
ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่
ในระดับสูงตลอดทั้งก่อน ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดการได้รับ
เคมีบาบัด แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้รับรู้คุณภาพชีวิตใน
ระดับที่ดีตลอดระยะเวลาของการได้รับเคมีบาบัด เนื่องจาก
กลุ่ มตั วอย่ างมี ผู้ ดู แล ร้ อยละ 97.59 มี ความคาดหวั ง
เกี่ยวกับการรักษา คือ หาย ร้อยละ 73.49 และการใช้สิทธิ
ข้าราชการ ร้อยละ 37.34 ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
และด้านปฏิบัติกิจกรรมจะลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับก่อน
ได้รับเคมีบาบัด และสูงขึ้นสู่ระดับเดิมเมื่อสิ้นสุดการรับเคมี
บ าบั ด ซึ่ งผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สอดคล้ องกั บงานวิ จั ย ของ
Chuchart et al. (2010) และ Kristensen et al. (2016) ที่
พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระหว่างการได้รับเคมีบาบัด
จะลดลง และสูงขึ้นเมื่อสิ้นสุดการให้เคมีบาบัด
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการ และ
คุณภาพชีวิตพบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบระดับปานกลาง
กับคุณภาพชีวิตโดยรวม ทั้งก่อนรับเคมีบาบัด ระหว่างการ
ได้รับเคมีบาบัด และเมื่อสิ้นสุดการรักษา อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p <.001) เนื่องจากผลข้างเคียงของยาเคมีบาบัด
ส่ งผลให้ ความถี่ ของอาการและความรุ นแรงของอาการ
เพิ่มขึ้น จึงทาให้คุณภาพชีวิตลดลง สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Freire et al. (2014) และ Dandan & Jufang (2014)

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาที่ พ บมี ป ระโยชน์ ใ นการน า
ผลการวิจัยไปใช้ทั้งในทางปฏิบัติ และการวิจัย
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
ผลการวิ จั ยนี้ พบว่ า ประสบการณ์ อาการโดย
เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจอารมณ์เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาของการได้รับเคมีบาบัด
ดั งนั้ นหน่ วยผู้ ป่ วยนอก ควรจั ดให้ มี ระบบการประเมิ น
ประสบการณ์ อ าการของผู้ ป่ ว ยในระหว่ า งการรั กษา
เพื่อที่จะให้คาแนะนา และความช่วยเหลือในการป้องกัน
ติ ดตาม และจั ดการกับอาการได้ อย่ างเฉพาะเจาะจงกับ
ผู้ป่วยมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนให้ครอบครัวผู้ดูแลเข้า
มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการประเมิน และการจัดการ
อาการ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถรับ
การรั กษาด้ วยเคมี บ าบั ดได้ อย่ างต่ อเนื่ องจนครบตาม
แผนการรักษา นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบ
การให้ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการจัดการ
อาการ เพื่อให้ผู้ป่วย และครอบครัวสามารถศึกษาและทา
ความเข้าใจด้วยตนเองได้ เนื่องจากสภาพของหน่วยผู้ป่วย
นอกที่เร่งด่วน และจานวนผู้ใช้บริการมาก
ด้านการวิจัยทางการพยาบาล
1. การพั ฒ นาระบบการให้ ความรู้ และการ
สนั บสนุนแก่ ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามกลุ่มนี้ ทดลองใช้
และประเมิ น ผลลั พ ธ์ โ ดยวั ดจากความสามารถในการ
จัดการอาการ และคุณภาพชีวิต
2. การศึกษาต่อเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ในกลุ่ม
ผู้ป่วย หรือเฉพาะชุดของเคมีบาบัดที่ได้รับ จะทาให้ได้
ข้อมูลที่เฉพาะของผู้ป่วย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วย และ
ครอบครัวผู้ดูแลได้อย่างตรงกรณีต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อานวยการโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ที่อนุญาตให้เก็บข้อมูลงานวิจัย ขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อวิ จั ยทุ ก
ท่าน ขอบพระคุณ ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ที่
เป็ น ที่ ป ระธานคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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