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Cancer is a devastating disease that makes people sick and death. The health burden of disease is affecting lives and
quality of life of patients. Patient must receive special care from medical providers, their relatives and themselves. Therefore,
this research aimed to study the effect on the healthcare from medical providers, their relatives and themselves for quality
of life of patients. The samples consisted of 200 patients who were stratified random sampling by treatment at Chonburi
cancer hospital. Data were collected by sending a questionnaire to the patients and analyzed by percentage, minimum,
maximum, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The majority of patients (70.0 percent) were
women, mean age 53.8 ± 12.3 years, and had a cancer on average 8.7 ± 10.1 months. Most of patients were breast cancer,
cervical and head and neck was 30.5, 21.5 and 20.0 percent, respectively. The second stage the highest, followed by stage
3, 4 and 1 of 32.0, 26.0, 24.0 and 9.0 percent, respectively. The patients were in keeping with the highest radiation treatment
58.0 percent, followed by radiotherapy with chemotherapy 25.0 percent, chemotherapy 10.0 percent, and surgery 7.0 percent,
respectively. The most of patient told that they received a good healthcare from medical providers 58.5 percent, from their relatives
76.0 percent, and from self-care 74.0 percent. The patients had quality of life in environment, mental, physical and social relationships
74.4, 71.7, 71.6 and 67.6 percent, respectively, and overall quality of life was at good level 41.0 percent. Health care from medical
providers, their relative and self-care, stage of illness and the period of illness correlated with patients’ quality of life. Health care
from self-care and medical providers are positively affected their quality of life, but stage of illness and the period of illness are
negatively affected their quality of life, which had given beta weight respectively. Their quality of life were correlation of 16.0,
3.8, 28.8, 2.3 and 5.0 percent, respectively, and correlation coefficient was 0.629 Their quality of life were correctly predicted
from these factors 38.3 percent. Health care from self-care Influences to the quality of life, followed by from medical providers,
stage of illness, and the period of illness, respectively. Therefore, the guidelines encourage the patient and medical providers to
maintain the quality of life of patients.
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บทคัดย่อ

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่ท�ำให้ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ได้ จึงเป็นภาระโรคทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ว่ ย ซึง่ ต้องได้รบั การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากบุคลากร ญาติพนี่ อ้ ง และ
ตัวผูป้ ว่ ยเอง ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ ศึกษาผลของการดูแลจากบุคลากร จากญาติ
พี่น้อง และจากการดูแลตนเองที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วย 200 คน ซึ่งสุ่มแบบแบ่งชั้นตามวิธีการรักษา ข้อมูลเก็บด้วย
แบบสอบถามโดยน�ำไปส่งให้ผู้ป่วยและรับกลับด้วยตนเอง วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ หาจ�ำนวนและร้อยละรายข้อ ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนมาก (ร้อยละ 70.0) เป็นผู้หญิง อายุเฉลี่ย
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53.8 ± 12.3 ปี รูว้ า่ เป็นโรคมะเร็งมาแล้วเฉลีย่ 8.7 ± 10.1 เดือน โดยส่วนมาก
เป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งศีรษะและล�ำคอ ร้อยละ 30.5,
21.5 และ 20.0 ตามล�ำดับ พบผู้ป่วยระยะ 2 สูงสุด รองลงมาระยะ 3,
ไม่ทราบระยะ, ระยะ 4 และระยะ 1 ร้อยละ 32.0, 26.0, 24.0, 9.0 และ
9.0 ตามล�ำดับ อยูร่ บั การรักษาด้วยวิธรี งั สีรกั ษาสูงสุด ร้อยละ 58.0 รองลงมา
รังสีรักษาร่วมกับเคมีบ�ำบัด ร้อยละ 25.0 เคมีบ�ำบัด ร้อยละ 10.0 และ
ผ่าตัด ร้อยละ 7.0 ตามล�ำดับ ผูป้ ว่ ยตอบว่า ได้รบั การดูแลรักษาอย่างดีมาก
จากบุคลากร ร้อยละ 58.5 จากญาติพนี่ อ้ ง ร้อยละ 76.0 และการดูแลตนเอง
ร้อยละ 74.0 ผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทางสิง่ แวดล้อมสูงสุด รองลงมาทางจิตใจ
ทางร่างกาย และทางสังคม ร้อยละ 74.4, 71.7, 71.6 และ 67.6 ตามล�ำดับ

และโดยรวมนั้นผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 41.0 การดูแลสุขภาพจาก
บุคลากร จากญาติพี่น้อง และจากการดูแลตนเอง ระยะโรคและระยะเวลา
ทีร่ วู้ า่ ป่วยมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง โดยการดูแลตนเองมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งมากสุด รองลงมาเป็นการดูแลสุขภาพ
จากบุคลากรและการดูแลทัง้ สองมีผลเชิงบวก ส่วนระยะโรคและระยะเวลา
ที่รู้ว่าป่วย มีผลเชิงลบ และมีผลมากเรียงกันตามล�ำดับ โดยมีปริมาณความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ร้อยละ 16.0, 3.8, 28.8, 2.3 และ 5.0 ตามล�ำดับ
และมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ 0.629 ร่วมกันท�ำนายคุณภาพชีวติ ได้รอ้ ยละ
38.3 โดยการดูแลตนเองมีผลต่อคุณภาพชีวติ มากสุด รองลงมาเป็นการดูแล
จากบุคลากร ระยะโรค และระยะเวลาที่รู้ว่าป่วย ตามล�ำดับ ดังนั้น
จึงใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ป่วย และบุคลากรได้ดูแลเอาใจใส่เพื่อ
รักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ภาวะเม็ดเลือดขาวต�ำ่ ติดเชือ้ โรคได้งา่ ย เม็ดเลือดแดงต�ำ่ เกิดภาวะซีด และ
เกร็ดเลือดต�่ำ เกิดเลือดออกได้ง่าย6 ผลกระทบต่อจิตใจ เกิดความกังวล
กลัว7 โมโหง่าย มองโลกในแง่ร้ายจนผู้ป่วยบางรายอยากหยุดการรักษา
และถึงขั้นคิดอยากฆ่าตัวตาย8 ผลกระทบต่อสังคม ผู้ป่วยรู้สึกสูญเสีย
ภาพลักษณ์ทดี่ 6,9ี กลัวสังคมรังเกียจ ขาดความมัน่ ใจเมือ่ ออกสูส่ งั คม ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยอาศัยไม่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การรับรู้ข่าวสาร หรือการพักผ่อนคลายเครียด10 สิ่งส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมี
ความรู้สึกต่างๆ ดีขึ้นได้ คือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโดยการดูแลนั้นมี 3 ส่วน
ส�ำคัญ ส่วนแรกคือการดูแลจากบุคลากรทีใ่ ห้การดูแลเอาใจใส่ ให้คำ� แนะน�ำ
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ และข้อมูลการรักษา11 ส่วนสอง การดูแลจากญาติ
พี่น้องที่ให้ก�ำลังใจ ช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวก12 ส่วนสุดท้าย
การดูแลตนเองทีด่ แู ลเอาใจใส่สขุ ภาพ รักษาความสะอาดของร่างกาย การดูแล
กษาพยาบาลตามค�ำแนะน�ำของบุคลากร และการจัดการความเครียด
การศึกษาครั้งนี้ ต้องการศึกษาการได้รับการดูแลสุขภาพจาก
บุคลากร จากญาติพนี่ อ้ ง และจากการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง ศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และผลของการได้รับการดูแลสุขภาพจากบุคลากร
จากญาติพี่น้อง จากการดูแลตนเอง ระยะโรค และระยะเวลาที่รู้ว่าป่วยที่มี
ต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีร่ บั บริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้บคุ ลากรดูแลเอาใจใส่ผปู้ ว่ ย ญาติพนี่ อ้ ง
ให้ค�ำแนะน�ำ ให้ก�ำลังใจและสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ป่วย และส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยรักษาคุณภาพชีวิตของตนเอง

บทน�ำ

โรคมะเร็งเป็นปัญหาการเจ็บป่วย เนื่องจากมีการดูแลซับซ้อน
รักษาหายยาก ใช้ระยะเวลาในการรักษานาน1,2 และมีผลข้างเคียงรุนแรง3
มีผลให้ประชากรไทยสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ด4ี ส่งผลกระทบต่อร่างกายของ
ผู้ป่วย5 โดยผู้ป่วยมักอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ผิวคล�้ำ ปากและจมูกแห้ง
สูญเสียรสชาติอาหาร เกิดภาวะน�้ำลายน้อยหรือน�้ำลายแห้ง ฟันผุได้ง่าย
ช่องปากตีบแคบได้ง่าย และผิวหนังบริเวณได้รับรังสีเป็นพังผืด แข็ง เกิด

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารวิจยั เชิงวิเคราะห์ ในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ประชากรเป้าหมาย คือ ผูป้ ว่ ยทีน่ ดั รักษาด้วยวิธกี าร
ผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบ�ำบัด และรังสีรักษาร่วมกับเคมีบ�ำบัด ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Daniel13 ดังนี้
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เมือ่ n หมายถึง ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษา, Ζ หมายถึง ค่าสถิตมิ าตรฐานใต้โค้งปกติ ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 สองหางมีคา่ 1.96,
σ หมายถึง ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเม็ดเลือดขาว14 = 14.91 และ d คือ ความคลาดเคลือ่ นของคุณภาพชีวติ ทีผ่ ศู้ กึ ษายอมรับ
ก�ำหนด 15 % มีค่า 2.2365
						
d = 14.91 = 2.2365
0.15
			
			
ฉะนัน้ การศึกษาครัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ย 200 ราย ใช้การสุม่ แบบแบ่งชัน้ โดยแบ่งผูป้ ว่ ยทีน่ ดั มารับบริการเป็น 4 กลุม่ ดังกล่าว และเทียบจ�ำนวน
ตามสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง 14, 116, 20 และ 50 รายตามล�ำดับ (ภาพที่ 1)
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่นัดมารับบริการ 2,005 ราย
ผ่าตัด 67 ราย

รังสีรักษา 558 ราย

เคมีบ�ำบัด 96 ราย

รังสีรักษาร่วมกับเคมีบ�ำบัด 243 ราย

ผ่าตัด 14 ราย

รังสีรักษา 116 ราย

เคมีบ�ำบัด 20 ราย

รังสีรักษาร่วมกับเคมีบ�ำบัด 50 ราย

กลุ่มตัวอย่าง 200 ราย
ภาพที่ 1 แผนภาพการสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ข้อมูลเก็บด้วยแบบสอบถามมี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ถามเพศ อายุ ชนิดโรคมะเร็ง ระยะโรค ระยะเวลาป่วย และวิธีรักษา
เก็บจากบันทึกของเวชระเบียน ส่วนสถานภาพสมรสและระยะเวลาที่รู้ว่าป่วยให้ผู้ป่วยตอบเอง
ส่วนที่ 2 การดูแลสุขภาพ ถามการดูแลสุขภาพจากบุคลากร ญาติพนี่ อ้ ง และการดูแลตนเอง มีลกั ษณะค�ำถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่
เป็นประจ�ำ บ่อยครัง้ บางครัง้ นานๆ ครัง้ และไม่เคยเลย มีเกณฑ์ให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามล�ำดับ หาความเทีย่ งด้วยวิธสี มั ประสิทธิแ์ อลฟา (Coefficient
Alpha) ได้เท่ากับ 0.949, 0.929, 0.783 ตามล�ำดับ โดยแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับตามเกณฑ์ของบลูม คือ ระดับดีมาก ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ระดับ
ดีปานกลาง ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 60 - 79 และระดับดีน้อย ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ 60
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ส่วนที่ 3 คุณภาพชีวติ ประกอบด้วยคุณภาพชีวติ ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม15 มีจ�ำนวน 6 ข้อ, 8 ข้อ, 4 ข้อ และ 6 ข้อ
ตามล�ำดับ จ�ำนวนรวม 24 ข้อ โดยมีคะแนนเต็ม 30, 40, 20 และ 30 คะแนนตามล�ำดับ มีลักษณะค�ำถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เลย
เล็กน้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด มีเกณฑ์ให้คะแนนข้อค�ำถามเชิงบวก 5, 4, 3, 2, 1 ตามล�ำดับ และข้อค�ำถามเชิงลบ 1, 2, 3, 4, 5 ตามล�ำดับ
หาความเทีย่ งด้วยวิธสี มั ประสิทธิแ์ อลฟา (Coefficient Alpha) ได้เท่ากับ 0.927 โดยแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับตามเกณฑ์ทใี่ ช้กบั แบบสอบถามขององค์การ
อนามัยโลก คือ ระดับดี ปานกลาง และน้อย ตามคะแนนที่ได้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ช่วงคะแนนของระดับคุณภาพชีวิตจ�ำแนกตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตทางร่างกาย
คุณภาพชีวิตทางจิตใจ
คุณภาพชีวิตทางสังคม
คุณภาพชีวิตทางสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตรวม

ดี

ปานกลาง

น้อย

18 - 27
16 - 23
9 - 12
20 - 30
62 - 96

8 - 17
7 - 15
4-8
9 - 19
27 - 61

1-7
1-6
1-3
1-8
1 - 26

เก็บโดยแจกแบบสอบถามให้ถงึ ตัวผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นตัวอย่างทุกคน พร้อมนัดเวลารับกลับ และวิเคราะห์ดว้ ยจ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน

ผล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ผูป้ ว่ ยส่วนมากร้อยละ 70.0 เป็นผูห้ ญิง อายุ
ต�ำ่ สุด 21 ปี สูงสุด 87 ปี อายุเฉลีย่ ระหว่าง 41 - 66 ปี ส่วนมากมีสถานภาพ
สมรสคู่ อยู่ด้วยกันร้อยละ 63.5 เป็นหม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่มีร้อยละ
20.0 และโสดมีร้อยละ 16.5 ระยะเวลารู้ว่าเป็นมะเร็งน้อยสุด 1 เดือน
สูงสุด 9 ปี เฉลีย่ 9 เดือน ส่วนมากเป็นมะเร็งเต้านม รองลงมามะเร็งปากมดลูก
มะเร็งศีรษะและล�ำคอ มะเร็งล�ำไส้และทวารหนัก ร้อยละ 30.5, 21.5,
20.0, 12.5 ตามล�ำดับ ส่วนมากเป็นผู้ป่วยระยะ 2 รองมาระยะ 3 ไม่ทราบ
ระยะ ระยะ 4 และระยะ 1 ร้อยละ 32.0, 26.0, 24.0, 9.0 และ 9.0 ตามล�ำดับ
รักษาด้วยวิธรี งั สีรกั ษามากสุด รองลงมารังสีรกั ษาร่วมกับเคมีบำ� บัด เคมีบำ� บัด
และผ่าตัด ร้อยละ 58.0, 25.0, 10.0, 7.0 ตามล�ำดับ
2. การดูแลสุขภาพจากบุคลากร ผู้ป่วยตอบว่าได้รับการดูแล
ในระดับมากถึงมากสุด ในเรื่องพอใจกับการติดตามดูแลอาการเจ็บป่วย
(ร้อยละ 86.5) รองลงมาเป็นได้รับความเป็นมิตรมีสัมพันธภาพที่ดี (ร้อยละ
85.5) พอใจในการดูแลรักษา (ร้อยละ 83.0) ได้รับความสะดวกในการ
รับบริการ (ร้อยละ 83.0) ได้รบั ค�ำแนะน�ำและดูแลอาการข้างเคียง (ร้อยละ
80.5) ได้รับการชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ (ร้อยละ 79.5) ได้รับข้อมูล
การรักษาทีเ่ ข้าใจง่าย (ร้อยละ 79.5) ได้รบั ค�ำแนะน�ำอาหารทีท่ านทีห่ ลีกเลีย่ ง
หรือทดแทน (ร้อยละ 72.0) พอใจกับการคอยให้ก�ำลังใจ (ร้อยละ 70.5)
ได้รบั การเอาใจใส่ สอบถามปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 69.0) รับฟังความคิดเห็น
และสอบถามปัญหา (ร้อยละ 68.0) และให้โอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจ
ในการรักษา (ร้อยละ 63.5) ตามล�ำดับ
เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมด้วยการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก�ำหนด
ปรากฏผลว่าผู้ป่วยเห็นว่าตนได้รับการดูแลในระดับดีมาก ร้อยละ 58.5
ดีปานกลางร้อยละ 35.0 และดีน้อยเพียงร้อยละ 6.5 (ภาพที่ 2)
ดีน้อย 6.5 %

ดีมาก 58.5 %

ดีปานกลาง 35.0 %
ภาพที่ 2 ระดับการดูแลสุขภาพจากบุคลากร
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3. การดูแลสุขภาพจากญาติพี่น้อง ผู้ป่วยตอบว่าได้รับการดูแล
ในระดับมากถึงมากสุด ในเรื่อง ได้รับก�ำลังใจที่ดี (ร้อยละ 91.5) รองลงมา
เป็นได้รบั สัมพันธภาพทีด่ ี (ร้อยละ 90.0) ได้รบั ความช่วยเหลือดูแล (ร้อยละ
88.5) เอาใจใส่ย�้ำเตือนให้ท�ำตามแพทย์สั่ง (ร้อยละ 85.5) คอยดูแล
เอาใจใส่อยู่เคียงข้าง (ร้อยละ 83.5) ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สะดวก
สบาย (ร้อยละ 83.0) ช่วยสังเกตอาการผิดปกติ (ร้อยละ 78.5) ได้รับการ
ช่วยเหลือจัดเตรียมอาหาร (ร้อยละ 78.0) ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้
เรื่องโรคมะเร็ง (ร้อยละ 77.5) ได้รับการเอาใจใส่จัดเตรียมของใช้ที่จ�ำเป็น
(ร้อยละ 74.0) ได้รบั การเอาใจใส่จดั เตรียมเอกสารการรักษา (ร้อยละ 73.5)
และได้รับการเอาใจใส่ช่วยจดบันทึกการรักษา (ร้อยละ 64.5) ตามล�ำดับ
เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมด้วยการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก�ำหนด
ปรากฏผลว่าผู้ป่วยเห็นว่าตนได้รับการดูแลในระดับดีมาก ร้อยละ 76.0
ดีปานกลางร้อยละ 16.0 และดีน้อยเพียงร้อยละ 8.0 (ภาพที่ 3)
ดีน้อย 8 %

ดีปานกลาง 16.0 %

ดีมาก 76.0 %

ภาพที่ 3 ระดับการดูแลสุขภาพจากญาติพี่น้อง

4. การดูแลสุขภาพตนเอง ผูป้ ว่ ยตอบว่าได้รบั การดูแลในระดับมาก
ถึงมากสุด ในเรือ่ งดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย ปากและฟัน (ร้อยละ 99.5)
รองลงมาเป็น ไปรับการรักษาตรงตามนัด (ร้อยละ 94.5) ดูแลผิวหนังไม่ให้
เกิดแผล (ร้อยละ 91.5) สังเกตอาการผิดปกติของตนเอง (ร้อยละ 91.5)
เก็บข้อมูลการรักษาใส่แฟ้มป้องกันสูญหาย (ร้อยละ 85.5) ให้กำ� ลังใจตนเอง
(ร้อยละ 85.5) งดหวาน มัน เค็มจัด (ร้อยละ 79.5) นอนหลับวันละอย่างน้อย
5 - 6 ชัว่ โมง (ร้อยละ 75.5) ดืม่ น�ำ้ สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร (ร้อยละ 72.5)
ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นเวลา (ร้อยละ 61.0) ท�ำกิจกรรมให้รส้ ู กึ ผ่อนคลาย
(ร้อยละ 51.5) และออกก�ำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครัง้ (ร้อยละ 49.0)
ตามล�ำดับ
เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมด้วยการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก�ำหนด
ปรากฏผลว่าผูป้ ว่ ยเห็นว่าได้ดแู ลสุขภาพตนเองในระดับดีมาก ร้อยละ 74.0
ดีปานกลางร้อยละ 24.0 และดีน้อยเพียงร้อยละ 2.0 (ภาพที่ 4)

ดีน้อย 2.0 %

ดีปานกลาง 24.0 %
ดีมาก 74.0 %
ภาพที่ 4 ระดับการดูแลสุขภาพตนเอง

5. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตรายข้อทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพชีวิตทางร่างกาย ทางจิตใจ
ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม ปรากฏผลดังนี้
คุณภาพชีวิตทางร่างกาย ผู้ป่วยตอบว่ามีคุณภาพชีวิตทางร่างกายในระดับมากถึงมากสุด ในเรื่องมีก�ำลังกายเพียงพอในการท�ำงานในชีวิต
ประจ�ำวัน (ร้อยละ 66.5) รองลงมาเป็นพอใจในชีวิต มีความสุข สงบ และมีความหวัง (ร้อยละ 62.5) ยอมรับที่เจ็บป่วยและอยู่กับความเหงา เศร้า หดหู่
วิตกกังวลได้ (ร้อยละ 57.5) พอใจในการนอนหลับ (ร้อยละ 54.0)
คุณภาพชีวิตทางจิตใจ ผู้ป่วยตอบว่ามีคุณภาพชีวิตทางจิตใจในระดับมากถึงมากสุด ในเรื่องพอใจต่อการเป็นมิตรกับเพื่อน (ร้อยละ 70.0)
รองลงมาเป็น พอใจยอมรับรูปร่างหน้าตาตนเอง (ร้อยละ 65.5) รู้สึกพึงพอใจต่อตนเอง (ร้อยละ 60.0) รู้สึกพอใจที่ท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ (ร้อยละ 56.5)
คุณภาพชีวิตทางสังคม ผู้ป่วยตอบว่ามีคุณภาพชีวิตทางสังคมในระดับมากถึงมากสุด ในเรื่องพอใจที่สามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้
(ร้อยละ 62.5) รองลงมาเป็นพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน (ร้อยละ 47.5) พอใจในการมีเงินใช้จ่าย (ร้อยละ 41.5)
คุณภาพชีวิตทางสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยตอบว่ามีคุณภาพชีวิตทางสิ่งแวดล้อมในระดับมากถึงมากสุด ในเรื่องพอใจสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
(ร้อยละ 72.0) รองลงมาเป็นพอใจในชีวิต รู้สึกมีความหมาย (ร้อยละ 67.5) ความพอใจต่อความเป็นอยู่ (ร้อยละ 61.5) มีสภาพแวดล้อมที่อยู่ดี (ร้อยละ
62.0) และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการรับรู้ข่าวสาร (ร้อยละ 55.0)
และเมือ่ วิเคราะห์จดั ระดับคุณภาพชีวติ โดยแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยจ�ำแนกตามองค์ประกอบคุณภาพชีวติ ทัง้ 4 ทาง
ได้แก่ คุณภาพชีวิตทางร่างกาย 6 ข้อ ทางจิตใจ 8 ข้อ ทางสังคม 4 ข้อ และทางสิ่งแวดล้อม 6 ข้อ ปรากฏว่า คะแนนที่ให้อยู่ระหว่าง 6 - 30, 8 - 40,
4 - 20 และ 6 - 30 คะแนน ตามล�ำดับ พบว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตทางร่างกายเฉลี่ย 21.49 คะแนน หรือร้อยละ 71.6 คุณภาพชีวิตทางจิตใจเฉลี่ย 28.67
คะแนน หรือร้อยละ 71.7 คุณภาพชีวิตทางสังคมเฉลี่ย 13.51 คะแนน หรือร้อยละ 67.6 คุณภาพชีวิตทางสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย 22.32 คะแนน หรือร้อยละ
74.4 และคุณภาพชีวิตโดยรวม เฉลี่ย 86.01 คะแนน หรือร้อยละ 71.7 จากนั้นน�ำมาจัดระดับคุณภาพชีวิตโดยแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์เครื่อง
ชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลก ปรากฏผลว่า ผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมทีด่ ี 82 คะแนน หรือร้อยละ 41.0 ปานกลาง 116 คะแนน หรือร้อยละ
58.0 และน้อย 2 คะแนน หรือร้อยละ 1.0 โดยมีคุณภาพชีวิตทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด รองมาทางจิตใจ ทางร่างกาย และทางสังคม ร้อยละ 74.4, 71.7,
71.6 และ 67.6 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จ�ำนวน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพชีวิต และคะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยจ�ำแนกตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต
ทางร่างกาย
ทางจิตใจ
ทางสังคม
ทางสิ่งแวดล้อม
โดยรวม

ระดับคุณภาพชีวิต

คะแนนคุณภาพชีวิตเฉลี่ย

ดี

ปานกลาง

น้อย

X

X%

ระดับ

85 (42.5)
75 (37.5)
52 (26.0)
96 (48.0)
82 (41.0)

103 (51.5)
114 (57.0)
114 (57.0)
102 (51.0)
116 (58.0)

12 (6.0)
11 (5.5)
34 (17.0)
2 (1.0)
2 (1.0)

21.49
28.67
13.51
22.32
86.01

71.6
71.7
67.6
74.4
71.7

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลก�ำหนดสัญลักษณ์ทใี่ ช้แทนตัวแปร ดังต่อไปนี้
				
Y
แทน
คุณภาพชีวติ
				
X1
แทน
การดูแลจากบุคลากร
				
X2
แทน
การดูแลจากญาติพนี่ อ้ ง
				
X3
แทน
การดูแลตนเอง
				
X4
แทน
ระยะโรค
				
X5
แทน
ระยะเวลาทีร่ วู้ า่ ป่วย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั เป็นเส้นตรง โดยการดูแลจากบุคลากร (X1) จากญาติพนี่ อ้ ง (X2) และ
การดูแลตนเอง (X3) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก อย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่วนระยะโรค (X4) และระยะเวลาทีร่ วู้ า่ ป่วย (X5) มีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
จากนัน้ วิเคราะห์หารูปแบบ (Model) สมการทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน เพือ่ หาตัวแปรทีม่ ผี ลต่อคุณภาพ
ชีวติ พบว่ามีรปู แบบสมการมีทงั้ สิน้ 4 รูปแบบ โดยสมการล�ำดับที่ 4 เป็นรูปแบบสมการทีม่ ผี ลดีทสี่ ดุ พบว่า การดูแลตนเอง (X3) การดูแลจากบุคลากร (X1)
ระยะโรค (X4) และระยะเวลาทีร่ วู้ า่ ป่วย (X5) สามารถร่วมกันท�ำนายคุณภาพชีวติ ได้รอ้ ยละ 38.3

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561
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จากตัวแปรอิสระทีเ่ ลือกมาวิเคราะห์จำ� นวน 5 ตัวแปรมีเพียง 4 ตัวแปรเท่านัน้ ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ โดยการดูแลตนเอง (X3) เป็นปัจจัยร่วมทีม่ ี
ผลต่อคุณภาพชีวติ มากทีส่ ดุ มีคา่ สัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.446 ตัวแปรทีม่ ผี ลรองลงมา คือ การดูแลจากบุคลากร (X1) ระยะโรค
(X4) และระยะเวลาทีร่ วู้ า่ ป่วย (X5) มีคา่ สัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.275, -0.131 และ -0.118 ตามล�ำดับ
ในจ�ำนวนตัวแปรทัง้ 4 ตัว มีตวั แปรทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวติ 2 ตัว คือ การดูแลตนเอง (X3) และการดูแลจากบุคลากร (X1) ส่วน
ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวติ มี 2 ตัว คือ ระยะโรค (X4) และระยะเวลาทีร่ วู้ า่ ป่วย (X5) สามารถร่วมกันท�ำนายคุณภาพชีวติ ได้รอ้ ยละ 38.3
และสามารถสร้างสมการท�ำนายคุณภาพชีวติ ได้ดงั นี้ Y = 16.26 + 0.97X3 + 0.54X1 - 1.34X4 - 0.16X5 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งจ�ำแนกตามรูปแบบ

Model

Correlation
R
Adj. R2

1 Const
X3
2 Const
X3
X1
3 Const
X3
X1
X4
4 Const
X3
X1
X4
X5

0.537

0.285

0.600

0.353

0.618

0.629

0.373

0.383

Coefficient
B
Beta
26.636
1.163
0.537
8.513
1.005
0.464
0.545
0.277
13.175
0.979
0.452
0.574
0.292
-1.541
-0.151
16.256
0.965
0.446
0.539
0.275
-1.341
-0.131
-0.157
-0.118

Test
t
3.990
8.957
1.146
7.851
4.694
1.751
7.743
4.998
-2.668
2.136
7.689
4.687
-2.307
-2.054

95% CI
P
.000
.000
.253
.000
.000
.081
.000
.000
.008
.034
.000
.000
.022
.041

low
13.47
0.91
-6.14
0.75
0.31
-1.66
0.73
0.35
-2.69
1.25
0.72
0.31
-2.49
-0.31

upp
39.80
1.42
23.17
1.26
0.77
28.01
1.23
0.80
-0.40
31.27
1.21
0.77
-0.20
-0.01

Collinearity
Tole
VIF
1.000

1.000

0.931
0.931

1.075
1.075

0.925
0.922
0.988

1.081
1.084
1.012

0.923
0.903
0.960
0.946

1.084
1.108
1.041
1.057

หมายเหตุ Durbin - Watson = 1.982 (อยูใ่ นช่วง 1.5 - 2.5 แสดงว่าข้อมูลเป็นอิสระกัน)

วิจารณ์

การดูแลสุขภาพจากบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แสดง
ให้เห็นว่าผู้ป่วยประทับใจในการติดตามดูแลอาการเจ็บป่วย และการได้รับ
ความเป็นมิตรจากบุคลากร แต่จากการตอบค�ำถามพบว่ามีการดูแลบางส่วน
ทีผ่ ปู้ ว่ ยตอบว่าได้รบั น้อย หากบุคลากรดูแลเอาใจใส่สอบถามปัญหาสุขภาพ
ผู้ป่วย รับฟังความคิดเห็น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ในการรักษามากขึ้น จะท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตรงตามความต้องการ
มากขึ้น บุคลากรจึงควรใส่ใจเรื่องการสอบถาม รับฟัง และเปิดโอกาสให้
ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจในการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาโดยเต็มศักดิ12์
ที่ว่าบุคลากรควรใส่ใจกับผู้ป่วยและครอบครัว โดยโอกาสให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุด และดูแลผู้ป่วยครอบคลุม
ความต้องการทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ นอกจาก
การบรรเทาอาการทุกข์ทรมานทางร่างกายแล้ว ยังต้องให้ความส�ำคัญกับ
ปฏิกิริยาทางจิตใจของผู้ป่วยต่อโรค การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของบุคลากรทางการแพทย์ ต้องอาศัยความเชีย่ วชาญและประสานงาน
ให้เข้าใจบทบาทของกันและกัน
การดูแลสุขภาพจากญาติพี่น้อง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของเต็มศักดิ์12 ที่ว่าสิ่งส�ำคัญในการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งคือผู้ใกล้ชิดในครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง ที่ร่วม
ดูแล สนับสนุน เป็นก�ำลังใจให้ผปู้ ว่ ยด้วยความผูกพัน รวมถึงความช่วยเหลือ
จากสังคมภายนอก และจากการตอบค�ำถามแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยพอใจ
กั บ การดู แ ลจากญาติ พี่ น ้ อ งโดยเฉพาะการได้ รั บ ก� ำ ลั ง ใจที่ ดี และการ
ได้รบั สัมพันธภาพทีด่ ี แต่พบว่ายังมีการดูแลบางส่วนทีผ่ ปู้ ว่ ยตอบว่าได้รบั น้อย
หากญาติพี่น้องเอาใจใส่ช่วยจดบันทึกการรักษา และช่วยดูแลเรื่องเอกสาร
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มากขึ้นจะท�ำให้ผู้ป่วยพอใจกับการดูแลจากญาติพี่น้องมากยิ่งขึ้น
การดูแลสุขภาพตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ ว่ ยมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดี อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวติ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกศินีและคณะ16 ที่ว่าความสามารถในการ
ดูแลตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต โดยการดูแลที่ผู้ป่วย
ท�ำได้ดีคือเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย ปาก และฟัน และ
การมารับการรักษาตรงตามนัด แต่จากการตอบค�ำถามผูป้ ว่ ยยังไม่สามารถ
ดูแลควบคุมเรือ่ งการขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะได้ดนี กั รวมถึงการท�ำกิจกรรม
ยามว่างให้รู้สึกผ่อนคลาย และการออกก�ำลังกายเคลื่อนไหวร่างกาย
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วย
มีคุณภาพชีวิตปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิชาฎา17 ที่ว่า
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอที่ได้รับรังสีรักษามีคุณภาพ
ชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง และการศึกษาของเกศิน16ี ก็กล่าวว่าคุณภาพชีวติ
ของผูป้ ว่ ยสูงอายุ มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนักทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลทีด่ ี
ทั้งจากบุคลากร ญาติพี่น้อง และตนเอง มีผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรค
ทีม่ คี วามรุนแรงยังคงรักษาคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลางได้ โดยผูป้ ว่ ย
มีคุณภาพชีวิตทางสิ่งแวดล้อมสูงสุด รองมาทางจิตใจ ทางร่างกาย และ
ทางสังคม ดังการศึกษาของสุรชัยและชนกพร9 ที่ว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
โรคมะเร็งตับและท่อน�้ำดีนั้น การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตลดลงในทุกด้านเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย
ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ตามปกติ ส่วนทางด้านจิตใจ
ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้น ด้านสังคมผู้ป่วยต้อง

แยกตัวออกจากสังคม แต่ดา้ นสิง่ แวดล้อมทีม่ รี ะดับสูงขึน้ ปัจจัยด้านอาการ
และกลุ่มอาการมีความสัมพันธ์ทางลบต่อคุณภาพชีวิต
ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ
มี 4 ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยการดูแลตนเอง เป็นปัจจัยร่วมที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุด รองลงมาเป็นการดูแลจากบุคลากร ระยะโรค
และระยะเวลาที่รู้ว่าป่วย ตามล�ำดับ ซึ่งมีส่วนสอดคล้องกับการศึกษาของ
พวงทอง18 ที่ว่าการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจะครอบคลุมทั้งการดูแลตนเอง
โดยผู้ป่วย และการดูแลโดยผู้ดูแล ครอบครัว บุคลากร ทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ จิตวิญญาณของผู้ป่วย เว้นแต่การศึกษาครั้งนี้พบว่าการดูแล
จากญาติพี่น้องไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมการศึกษานี้พบว่า
ระยะโรคและระยะเวลาทีร่ วู้ า่ ป่วยมีผลต่อคุณภาพชีวติ และมีสว่ นสอดคล้อง
กับการศึกษาของสุรชัยและชนกพร9 ทีว่ า่ การด�ำรงหน้าทีใ่ นการดูแลสุขภาพ
ทีด่ มี คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ ถ้าผูป้ ว่ ยปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันได้
จะมีความพึงพอใจในชีวิต และสามารถตอบสนองความต้องการในการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และ
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
โดยช่วยให้ผู้ป่วยมีก�ำลังใจและลดความวิตกกังวลได้ และความรุนแรงของ
โรคมีความสัมพันธ์ทางลบต่อคุณภาพชีวิต

สรุป

การดูแลสุขภาพตนเองมีอทิ ธิพลทางบวกต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
มากสุด รองลงมาเป็นการดูแลสุขภาพจากบุคลากรที่ดูแลรักษา และจาก
ญาติพนี่ อ้ ง ตามล�ำดับ โดยระยะโรคและระยะเวลาทีร่ วู้ า่ ป่วยมีอทิ ธิพลทางลบ
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ะสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้บคุ ลากรดูแล
เอาใจใส่เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
ญาติพี่น้องให้ค�ำแนะน�ำ ให้ก�ำลังใจ และสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ป่วย
และใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ป่วยรักษาคุณภาพชีวิตของตนเอง
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แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุด 100 ตัวชี้วัด และ
26 ตัวชี้วัด. เชียงใหม่: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2540.
15. เกศินี ธีรทองดี, ฉันทนา รณฤทธิวชิ ยั , วิไลวรรณ ทองเจริญ และคะนึงนิจ
พงศ์ถาวรกมล. ปัจจัยท�ำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่และทวารหนักทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง.
วารสารโรคมะเร็ง. 2557; 34:68-78.
16. วิชาฎา อยู่ดวง, ยุวดี วิทยพันธ์, พิมลลักขณ์ ด�ำเนียร, อัญญารัตน์
มุสิกกะ, วิวัฒน์ หาญกล้า และคณะ. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและล�ำคอที่ได้รับรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี.
วารสารโรคมะเร็ง. 2558; 35:14-25.
17. พวงทอง ไกรพิบูลย์. จากมะเร็งอย่างเป็นสุข. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น; 2554.
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