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Abstract
Objectives: The objective of this study
was to explore the mental health problems and
spiritual needs among patients with cancer.
Methods: This study was a descriptive
research. The subjects were patients with
cancer who obtained services from Nakornping
Hospital, Chiang Mai Province. Three-hundred
and sixty-one subjects were selected by convenience
sampling. The research instruments were 1) The
demographic data recording form, 2) The General
Health Questionnaire (Thai GHQ-28), and
3) The Spiritual Interests Related to Illness
Tool (SpIRIT). The reliability of Thai GHQ-28
obtained by Kuder-Richardson 20 (KR-20)
was .80. The reliability of SpIRIT obtained by
Cronbach’s alpha coefficient was .93. Descriptive
statistics were used for data analyses.

Results: Results showed that 37.40% of
subjects demonstrated mental health problems.
After classification of each domain of mental
health problems, it was found that 93.30% of
subjects experienced somatic symptoms, 72.60%
social dysfunction, 42.20% experienced anxiety
and insomnia, and 7.40% experienced severe
depression. For spiritual needs, we found that
21.33% of subjects had a high level and 75.62%
had a moderate level of spiritual needs. Moreover,
after consideration of each domain of spiritual
needs, results showed that 54.90 % and 51.50 %
of subjects had a high level in positive attitude and
hope domain and giving love to and receiving love
from others domain, respectively. The domains
that subjects had a moderate level were meaning
of life and life goals, having connection with
religion and divinity, and religious practice with
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percentage of 67.60, 58.50, and 51, respectively.
In addition, we found that most of subjects
reported that meaningfulness in their lives was
attributed to the presence of loved ones (88.90%),
followed by religion belief and instruction
(52.90%).
Keywords: Mental health problems, Spiritual
needs, Patients with Cancer
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพจิต
และความต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณของผู ้ ป ่ ว ย
โรคมะเร็ง
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จาก
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
นครพิ ง ค์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ� ำ นวน 361 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล แบบสอบถาม
สุขภาพทั่วไป (Thai GHQ-28) และแบบสอบถาม
ความต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ความเจ็ บ ป่ ว ย (SpIRIT) หาความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามสุ ข ภาพทั่ ว ไป โดยใช้ สู ต รของ
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ได้ค่าเท่ากับ .80
และแบบสอบถามความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ที่ สัม พั น ธ์ กั บ ความเจ็บ ป่ว ยหาค่าความเชื่อมั่ น
ด้ ว ยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า ของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .93
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 37.40 มีปัญหาสุขภาพจิต
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โดยรวม เมื่อจ�ำแนกปัญหาสุขภาพจิตรายด้าน
ตามกลุ่มอาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาทาง
สุขภาพจิตในกลุ่มอาการทางกาย ร้อยละ 93.30
กลุ่มความบกพร่องทางสังคม ร้อยละ 72.60 กลุ่ม
อาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับ ร้อยละ 42.20
และกลุ ่ ม อาการซึ ม เศร้ า ที่ รุ น แรงร้ อ ยละ 7.40
ส�ำหรับผลการศึกษาความต้องการ ด้านจิตวิญญาณ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.33 มีความต้องการ
ด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ สู ง และ
ร้ อ ยละ 75.62 มี ค วามต้ อ งการโดยรวมอยู ่ ใ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความต้องการด้าน
จิตวิญญาณ รายด้าน พบว่าด้านที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการในระดับสูง ได้แก่ ด้านการมีทศั นคติ
เชิงบวกและความหวัง ร้อยละ 54.90 ด้านการให้
ความรักและการได้รับความรักจากผู้อื่นร้อยละ
51.50 ส่วนด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านการมีความหมายและ
เป้าหมายในชีวิต ด้านการเชื่อมโยงกับศาสนาหรือ
สิ่งยึดเหนี่ยวอื่น และด้านการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความเชื่อทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 67.60, 58.50
และ 51 ตามล�ำดับ นอกจากนีย้ งั พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ตอบว่าสิง่ ทีม่ คี วามหมายในชีวติ คือ ผูท้ ี่
เป็นที่รัก (ร้อยละ 88.90) รองลงมา คือค�ำสั่งสอน
ทางศาสนา (ร้อยละ 52.90)
ค�ำส�ำคัญ: ปัญหาสุขภาพจิต ความต้องการด้าน
จิตวิญญาณ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ความส�ำคัญของปัญหา
โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงมากทีส่ ดุ โรคหนึง่
เมือ่ เปรียบเทียบกับโรคอืน่ บุคคลทัว่ ไปรับรูว้ า่ เมือ่
เป็นโรคนีจ้ ะต้องทนทุกข์ทรมานและอยูใ่ กล้ความ
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ตาย (ผ่องศรี ศรีมรกต และรุ้งนภา ผาณิตรัตน์,
2540) รวมทั้ ง ทุ ก ข์ จ ากลั ก ษณะความเจ็ บ ป่ ว ย
ของโรคที่มีความรุนแรงของอาการซึ่งจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ตามระยะความรุนแรงของโรค รวมทั้ง
ภาวะแทรกซ้ อ นจากการรั ก ษาส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ย
รั บ รู ้ ถึ ง ความรุ น แรงของการเจ็ บ ป่ ว ยและรู ้ สึ ก
ถึงความเลวร้ายของโรค (O’Brien, 2013) จนส่ง
ผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วย ซึ่งจะ
ท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้
ปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง ความทุกข์ของ
บุคคลต่ อสิ่งที่มากระทบแล้ว ท�ำให้ไม่สามารถ
ด�ำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ได้อย่างปกติสุขตามที่ควร
จะเป็ น ซึ่ ง การเกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในผู ้ ป ่ ว ย
โรคมะเร็งแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไปตาม
ปฏิกิริยาต่อความเจ็บป่วยที่แตกต่างกันของผู้ป่วย
รวมถึงความเชือ่ และการรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
(พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2554; สมภพ เรืองตระกูล,
2555) หากผู ้ ดู แ ลสามารถส� ำ รวจหรื อ ค้ น หา
ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ตั้งแต่
ระยะเริ่มต้น แล้วน�ำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนให้การ
ช่วยเหลือ ก็จะสามารถป้องกันการเกิดปัญหา
สุขภาพจิตที่รุนแรงและโรคทางจิตเวชได้ ปัจจุบัน
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการรักษาพยาบาลเป็น
บริการที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมใน
ทุกมิติ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
(ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552) และเพือ่ ให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการพยาบาลให้ครบทุกมิติของสุขภาพ
จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาหรื อ ส� ำ รวจความ
ต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณของผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง
ควบคู ่ ไ ปด้ ว ย ซึ่ ง นั บ เป็ น มิ ติ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
อีกด้านหนึ่งที่มีความส�ำคัญไม่น้อยเช่นกัน ความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณ หมายถึง ความปรารถนา
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ที่มีความจ�ำเป็นเพื่อหาความหมาย ความมีคุณค่า
ความมีชวี ติ จิตใจ มีอดุ มการณ์ มีหลักการของชีวติ
มีค่านิยม มีพลังในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้
มนุษย์ทุกคนจ�ำเป็นต้องมี (Taylor, 2006) หาก
บุ ค คลได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการด้ า น
จิตวิญญาณก็จะเกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ
แต่ ใ นทางกลั บ กั นหากไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนอง
ความต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณหรื อ ตอบสนอง
ความต้องการไม่เพียงพอจะส่งผลท�ำให้เกิดความ
พร่ อ งทางจิ ต วิ ญ ญาณ หรื อ ความบี บ คั้ น ทาง
จิตวิญญาณหรือความทุกข์ใจได้ ดังนั้นการส�ำรวจ
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
ในทุ ก มิ ติ ข องความต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ
จึงมีความจ�ำเป็น เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ได้มาเป็น
แนวทางในการตอบสนองความต้องการทุกมิติ
ของความต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรค
มะเร็ ง ได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยรู ้ สึ ก ถึ ง
ความมีคุณค่า มีพลังในการด�ำเนินชีวิต กล้าเผชิญ
กั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยและสามารถด� ำ รงชี วิ ต อย่ า ง
ปกติ สุ ข ได้ โดยครั้ ง นี้ จ ะท� ำ การศึ ก ษาในกลุ ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งทีเ่ ข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ที่
ผ่านมายังไม่เคยมีการส�ำรวจปัญหาสุขภาพจิตและ
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
ในโรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อผู้ศึกษาได้ท�ำการสุ่ม
ประเมินบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่มารับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ ในช่วงเดือน
กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 30 ราย
พบบันทึกทางการพยาบาลที่ให้ความส�ำคัญกับ
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเพียง 4 ราย ส่วนบันทึก
ทางการพยาบาลรายอื่น ๆ มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ
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กับอาการทางกายทั้งหมด และจากแบบรายงาน
อุบัติการณ์ในหอผู้ป่วยหนึ่งของโรงพยาบาลนคร
พิงค์ ปี พ.ศ. 2556 พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยชายมีความ
คิดพยายามฆ่าตัวตายภายหลังทราบผลการวินจิ ฉัย
ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งจ�ำนวน 2 ราย ซึ่งถือว่าเป็น
กรณีตัวอย่างที่บ่งชี้ว่าปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วย
โรคมะเร็งถูกละเลย
ผู ้ วิ จั ย ในฐานะพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ใน
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบว่าที่ผ่านมาในหน่วย
งานยังไม่เคยมีการส�ำรวจปัญหาสุขภาพจิตและ
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
และยังพบว่าปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ถูกละเลย ซึ่งถ้าปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าวไม่ได้
รับการส�ำรวจหรือคัดกรองอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนหรือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ป่วยก็ยังจะ
มีระดับของปัญหาเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่ทราบถึง
ปัญหาและไม่ได้รับการดูแลแต่เนิ่นๆ จะส่งผล
ให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกหมดก�ำลังใจต่อสู้กับโรค
และน�ำไปสู่การปฏิเสธการตรวจและการรักษา
บางรายเกิดความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมีความคิด
หรือพยายามท�ำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ส�ำเร็จ
ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งตามกรอบแนวคิดโกลเบิร์ก
(Goldberg, 1972) และความต้ อ งการด้ า น
จิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งตามกรอบแนวคิด
ของเทย์เลอร์ (Taylor, 2006) เพื่อส�ำรวจและ
ค้นหาปัญหาสุขภาพจิตและความต้องการด้าน
จิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง แล้วจะน�ำข้อมูล
ที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการวางแผน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและหาแนวทางในการป้องกัน
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ปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งให้การสนับสนุนความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้
ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
โรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
ผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง มี ก� ำ ลั ง ใจต่ อ สู ้ กั บ โรคและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อส�ำรวจปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ ส�ำรวจความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด
เชียงใหม่
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผู ้ ศึกษาส� ำ รวจปั ญ หา
สุขภาพจิตของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง ตามกรอบแนวคิด
โกลเบิร์ก (Goldberg, 1972) ซึ่งกล่าวว่าบุคคลใด
มีสุขภาพจิตปกติหรือไม่ สามารถประเมินได้จาก
ปัญหาส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การที่ไม่สามารถ
ด�ำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ได้อย่างปกติสุขตามที่ควร
จะเป็น และการมีปัญหาที่ท�ำให้เกิดความทุกข์ใจ
ส่งผลให้แสดงออกถึงความไม่เป็นสุข ก่อให้เกิด
ปัญหาและแสดงอาการหรือความพร่อง 4 ด้าน
คือ อาการทางกาย (Somatic symptoms) อาการ
วิตกกังวลและการนอนไม่หลับ (Anxiety and
insomnia) ความบกพร่องทางสังคม (Social dysfunction) และอาการซึมเศร้าที่รุนแรง (Severe
depression) และส� ำ รวจความต้ อ งการด้ า น
จิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งตามกรอบแนวคิด
ความต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณของเทย์ เ ลอร์
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(Taylor, 2006) ซึ่งกล่าวว่าความต้องการด้าน
จิตวิญญาณ คือ ความปรารถนาที่จะได้รับสิ่งที่มี
ความจ�ำเป็นต่อชีวิต ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำให้ชีวิต
ดีขนึ้ มีพลังในการด�ำเนินชีวติ และมีองค์ประกอบ
ความต้องการด้านจิตวิญญาณ 7 ด้าน คือ 1) ความ
ต้องการมีทศั นคติเชิงบวกและต้องการมีความหวัง
2) ความต้องการเชือ่ มโยงกับศาสนา สิง่ สูงสุดและ
สิง่ ยึดเหนีย่ วอืน่ 3) ความต้องการทีจ่ ะให้และได้รบั
ความรักจากบุคคลอื่น 4) ความต้องการทบทวน
ความเชื่ อ 5) ความต้ อ งการมี ค วามหมายและ
เป้าหมายในชีวิต 6) ความต้องการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความเชื่อทางศาสนา และ 7) การเตรียมพร้อม
ในการเข้าสู่ความตาย
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เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ป่ ว ยเป็ น โรคมะเร็ ง ทุ ก ระยะของโรค
ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. มีการได้ยนิ ปกติ สามารถพูดหรือสือ่ สาร
ด้วยภาษาไทยได้
3. รับรู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็ง
4. สมัครใจเข้าร่วมในการศึกษา
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ผ ่ า นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ
ทั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และโรงพยาบาลนครพิ ง ค์ ผู ้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วาม
ระมั ด ระวั ง ในกระบวนการ เชิ ญ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้าร่วมการศึกษา พร้อม
ทั้งชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาและให้ข้อมูลในการพิทักษ์สิทธิ์ว่า
ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาในครัง้ นี้
ค�ำตอบในแบบสอบถามหรือข้อมูลทั้งหมดจะถือ
เป็นความลับและจะน�ำเสนอในภาพรวม จากนั้น
ได้ให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาลงนามเป็นลายลักษณ์
อักษรในใบการยินยอมให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งอธิบายให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบว่าสามารถออกจากการศึกษาได้โดยไม่ต้อง
อธิบายเหตุผล

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research) ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นีค้ อื ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไป
ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคของ ICD-10 ทุกระยะ
ของโรคมะเร็งที่มารับบริการในโรงพยาบาลนคร
พิงค์ ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรค
มะเร็งที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
2558 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวนกลุ่ม
ตั ว อย่ า งค� ำ นวณจากจ� ำ นวนประชากรที่ ม ารั บ
บริการในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้สูตรการหาขนาด
กลุม่ ตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1967) ก�ำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
361 ราย และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับ
(Convenience sampling)
การศึกษา อาชีพ รายได้ การวินิจฉัยโรค ระยะ
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ความรุนแรงของโรค ระยะการด�ำเนินของโรค และ
การรักษาที่ได้รับ
2. แบบสอบถามสุ ข ภาพทั่ ว ไป (Thai
General Health Questionnaire 28 : Thai GHQ-28)
ฉบับภาษาไทยเป็นแบบสอบถามที่ ธนา นิลชัย
โกวิทย์, จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง และ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
(2545) ได้แปลและปรับปรุงเป็นฉบับภาษาไทย
จาก General Health Questionnaire (GHQ) ของ
โกลเบิร์ก (Goldberg, 1972) เพื่อใช้ส�ำหรับส�ำรวจ
ปัญหาสุขภาพจิต โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา
น�ำมาทดสอบกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลนครพิงค์ จ�ำนวน 10 ราย และน�ำ
ค่าคะแนนที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
การค�ำนวณของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (KuderRichardson 20: KR-20) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ .80
3. แบบสอบถามความต้ อ งการด้ า น
จิตวิญญาณที่สัมพันธ์กับความเจ็บป่วย (Spiritual
Interests Related to Illness Tool : SpIRIT) ของ
เทย์เลอร์ (Taylor, 2006) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย
โดย ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ (2551) โดยในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้ศึกษาน�ำมาทดสอบกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค์ จ�ำนวน
10 ราย และน�ำค่าคะแนนทีไ่ ด้มาหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient
alpha) ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
เท่ากับ .93
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ที่ก�ำหนดไว้ ผู้ศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมจะต้องลงนาม
ในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ใช้เวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ประมาณ 30 - 45 นาที ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล จ�ำนวน
361 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วนดังนี้
1) ข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยรวมและแยกตามกลุ่มอาการ 4 กลุ่ม วิเคราะห์
โดยแจกแจงความถีแ่ ละหาค่าร้อยละของการมีและ
ไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพจิตทัง้ โดยรวมและในแต่ละกลุม่
อาการ
2) ข้อมูลความต้องการด้านจิตวิญญาณของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้าน
น�ำมาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของคะแนน
แยกเป็น 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง มาก

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ
62.60 และมีแนวโน้มจะเกิดความผิดปกติทาง
จิตเวชหรือมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 37.40 เมื่อ
พิจารณาปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มอาการ พบว่า
มีปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มอาการทางกาย (Somatic
symptoms) มากที่สุด ร้อยละ 93.30 รองลงมา คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย กลุม่ ความบกพร่องทางสังคม (Social dysfunction)
ตนเองทั้ ง หมด โดยตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง ร้อยละ 72.60 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และ
กลุม่ ตัวอย่างและน�ำเข้ากลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัติ ตารางที่ 2

-18-1127(001)P2.indd 80

12/20/61 BE 1:27 PM

วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

81

ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

ตารางที่ 1		 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามการมีและไม่มีปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม
(n = 361)
ปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม
จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ

ไม่มีปัญหา
226
(62.60)

มีปัญหา
135
(37.40)

ตารางที่ 2		 จ�ำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตจ�ำแนกตามการมีปญ
ั หาสุขภาพจิต
ตามกลุ่มอาการ (n = 135)
ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มอาการก
1. อาการทางกาย (Somatic symptoms)
2. อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ (Anxiety and insomnia)
3. ความบกพร่องทางสังคม (Social dysfunction)
4. อาการซึมเศร้าที่รุนแรง (Severe depression)
ก
ผู้ป่วย 1 รายมีปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มอาการมากกว่า 1 อาการ
ผลการศึกษาความต้องการด้านจิตวิญญาณ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการด้าน
จิตวิญญาณโดยรวมในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 75.62 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 เมือ่ พิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีความต้องการระดับสูง
คือ ด้านการมีทัศนคติเชิงบวกและความหวัง คิด
เป็นร้อยละ 54.90 รองลงมาคือ ด้านการให้ความ
รักและการได้รับความรักจากผู้อื่นคิดเป็นร้อยละ
51.50 ส่วนด้านที่มีความต้องการระดับปานกลาง
คือ ด้านการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตคิด
เป็นร้อยละ 67.60 ด้านการเชือ่ มโยงกับศาสนาหรือ
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จ�ำนวน
126
57
98
10

ร้อยละ
93.30
42.20
72.60
7.40

สิ่งยึดเหนี่ยวอื่น คิดเป็นร้อยละ 58.50 ด้านการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อทางศาสนา คิดเป็น
ร้อยละ 51 ส่วนด้านที่มีความต้องการระดับน้อย
คือ ด้านการเตรียมพร้อมในการเข้าสูค่ วามตาย คิด
เป็นร้อยละ 50.70 ด้านการทบทวนเรื่องความเชื่อ
คิดเป็นร้อยละ 43.20 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
และสิ่งที่มีความหมายในชีวิตและท�ำให้ชีวิตของ
กลุ่มตัวอย่างมีคุณค่ามากที่สุด คือ ผู้ที่เป็นที่รัก
คิดเป็นร้อยละ 88.90 รองลงมา คือ ค�ำสั่งสอน
ทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ 52.90 ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 5
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ตารางที่ 3		 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามระดับของความต้องการด้านจิตวิญญาณ
โดยรวม (n = 361)
ระดับความต้องการด้านจิตวิญญาณ

จ�ำนวน(คน)
11
273
77

ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ร้อยละ
3.05
75.62
21.33

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำแนกตามระดับความต้องการด้านจิตวิญญาณรายด้าน
(n = 361)
ความต้องการด้านจิตวิญญาณ
รายด้าน
1. การมีทัศนคติเชิงบวกและความหวัง
2. การเชื่อมโยงกับศาสนาหรือ
สิ่งยึดเหนี่ยวอื่น
3. การให้ความรักและการได้รับความรัก
จากผู้อื่น
4. การทบทวนเรื่องความเชื่อ
5. การมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต
6. การปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อ
ทางศาสนา
7. การเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ความตาย
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ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
จ�ำนวน(ร้อยละ) จ�ำนวน(ร้อยละ) จ�ำนวน(ร้อยละ)
16 (4.40)
147 (40.70)
198 (54.90)
46 (12.70)
211 (58.50)
104 (28.80)
5 (1.40)

170 (47.10)

186 (51.50)

156 (43.20)
21 (5.80)
81 (22.40)

162 (44.90)
244 (67.60)
184 (51.00)

43 (11.90)
96 (26.60)
96 (26.60)

183 (50.70)

109 (30.20)

69 (19.10)
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ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตาม สิ่งที่มีความหมายในชีวิต (n = 361)
สิ่งที่มีความหมายในชีวิตก
ผู้ที่เป็นที่รัก เช่น บิดา มารดา ลูก
ค�ำสั่งสอนทางศาสนา
บุญกรรมที่ได้ท�ำ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าอยู่หัว
ก
ตอบได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ
การอภิปรายผลการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ร้ อ ยละ 37.40 มี ป ั ญ หา
สุขภาพจิตโดยรวม เมื่อแยกปัญหาทางสุขภาพจิต
ตามกลุ่มอาการแล้ว พบว่า มีปัญหาทางสุขภาพ
จิตกลุ่มอาการทางกาย ร้อยละ 93.30 กลุ่มความ
บกพร่องทางสังคม ร้อยละ 72.60 กลุ่มอาการ
วิตกกังวลและนอนไม่หลับ ร้อยละ 42.20 และกลุม่
อาการซึมเศร้าที่รุนแรงร้อยละ 7.40 กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 21.33 มีความต้องการด้านจิตวิญญาณ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง และร้อยละ 75.62 มีความ
ต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความต้องการระดับสูง คือ ด้านการมีทัศนคติ
เชิงบวกและความหวัง ร้อยละ 54.90 ด้านการให้
ความรักและการได้รับความรักจากผู้อื่น ร้อยละ
51.50 ด้ า นที่ มี ค วามต้ อ งการระดั บ ปานกลาง
คือ ด้านการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต
ร้อยละ 67.60 ด้านการเชื่อมโยงกับศาสนาหรือ
สิง่ ยึดเหนีย่ วอืน่ ร้อยละ 58.50 และด้านการปฏิบตั ิ
กิ จ กรรมตามความเชื่ อ ทางศาสนา ร้ อ ยละ 51
ส่วนด้านที่มีความต้องการระดับน้อย คือ ด้าน

-18-1127(001)P2.indd 83

จ�ำนวน (คน)
321
191
173
93
70

ร้อยละ
88.90
52.90
47.90
25.80
19.40

การเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ความตาย ร้อยละ
50.70 และด้านการทบทวนเรื่องความเชื่อ ร้อยละ
43.20 และพบว่าสิ่งที่มีความหมายในชีวิตและ
ท�ำให้ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างมีคุณค่ามากที่สุด คือ
ผู้ที่เป็นที่รัก ร้อยละ 88.90 ค�ำสั่งสอนทางศาสนา
ร้อยละ 52.90 บุญกรรมที่ได้ท�ำ ร้อยละ 47.90
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร้อยละ 25.80 และพระเจ้าอยู่หัว
ร้อยละ 19.40
จากข้อมูลข้างต้นสามารถอภิปรายได้ว่า
ปัญหาสุขภาพจิต คือ ความทุกข์ของบุคคลต่อสิ่ง
ทีม่ ากระทบท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินชีวติ ด้านต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข ตามที่ ค วรจะเป็ น ส่ ง ผลให้ มี
อาการแสดงออกมาทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
การที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 62.60 ไม่ มี ป ั ญ หา
สุขภาพจิตโดยรวมแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
สามารถปรับตัวต่อการเจ็บป่วยที่มากระทบต่อ
การด�ำเนินชีวติ ได้อย่างสมดุล ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ ซึง่ การ
มีสถานภาพสมรสคู่นั้นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการศึกษา
ของพรพรหม รุจิไพโรจน์ (2550) พบว่า การได้รับ

12/20/61 BE 1:27 PM

84

Vol.32 No.3 September - December 2018

แรงสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพ
จิตของผู้ป่วย การที่ผู้ป่วยได้รับแรงสนับสนุน
จากครอบครัว คู่สมรส ท�ำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจ
มีก�ำลังใจ สามารถปรับตัวต่อการเจ็บป่วยได้ เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบตั ติ นเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพกาย
และดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตตามมา ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
โรคมะเร็งสามารถด�ำเนินชีวิตในภาวะของการ
เจ็บป่วยได้อย่างปกติสุขตามที่ควรจะเป็นได้โดย
ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 37.40
มีปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม ซึ่งเมื่อแยกประเภท
ปั ญ หาทางสุ ข ภาพจิ ต ตามกลุ ่ ม อาการ พบว่ า
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 93.30 มีปัญหาสุขภาพจิต
ตามกลุ่มอาการทางกาย ร้อยละ 72.60 มีปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุม่ ความบกพร่องทางสังคม ทัง้ นี้
สามารถอภิปรายถึงปัญหาสุขภาพจิตในแต่ละด้าน
ได้ว่า การที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีปัญหาสุขภาพจิต
ตามกลุ่มอาการทางกาย อาจเนื่องจากลักษณะ
ความเจ็บป่วยของโรคที่มีความรุนแรงของอาการ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะความรุนแรงของโรค
รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ส่งผลให้
ผู้ป่วยมะเร็งรับรู้ถึงความรุนแรงของการเจ็บป่วย
และรู้สึกถึงความเลวร้ายของโรค (O’Brien, 2013)
อีกทั้งการรักษาที่ยาวนานยังส่งผลกระทบด้าน
จิตใจท�ำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่สบายใจ หวาดกลัวต่อสิง่ ที่
จะเกิดขึน้ ในอนาคต มีความรูส้ กึ สูญเสียความเป็น
ตัวเองเนือ่ งจากต้องพึง่ พาและเป็นภาระผูอ้ นื่ ท�ำให้
ผู้ป่วยมีอาการแสดงออกทางอารมณ์ ได้แก่ เครียด
วิตกกังวล ซึมเศร้า เบือ่ หน่าย ท้อแท้ เป็นต้น (นิตยา
โรจน์ทินกร, 2536) หากผู้ป่วยไม่สามารถปรับลด
ระดับอารมณ์ความเครียดให้อยูใ่ นระดับทีส่ มดุลได้
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อาจก่อให้เกิดอาการทางกาย เช่น อ่อนเพลีย ใจสัน่
ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น เนื่องจากจิตใจและ
ร่างกายมีความสัมพันธ์กัน (แสงจันทร์ ทองมาก,
2556) อีกทั้งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ด้วยโรคมะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด และการรักษาด้วยวิธี
ให้เคมีบำ� บัด อาจรบกวนการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามบทบาททางสั ง คม
ของกลุ่มตัวอย่างลง ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีอาการ
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก เช่น เกิด
ความกังวล ความเครียด เบือ่ หน่าย ท้อแท้ได้ ส่งผล
ให้เกิดอาการทางกายหรือมีปัญหาสุขภาพจิตตาม
กลุ่มอาการทางกายตามมา
จากการศึกษาครัง้ นีย้ งั พบอีกว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 72.60 มีปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มความ
บกพร่องทางสังคม อาจเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็งส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ทั้งในครอบครัวและทางสังคมลดลง ไม่สามารถ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม มีการ
แสดงออกของพฤติ ก รรมที่ เ บี่ ย งเบนไป เช่ น
โกรธง่าย น้อยใจ หงุดหงิด และเกิดการแยกตัวจาก
สังคม (สมจิต หนุเจริญกุล, 2552) ซึ่งในช่วงการ
รักษาผูป้ ว่ ยมักมีอาการกลัว กังวล จากผลข้างเคียง
จากการรักษา (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2554) การ
รั ก ษาโรคมะเร็ ง โดยการผ่ า ตั ด ส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ย
สูญเสียภาพลักษณ์ และเกิดความทุกข์ทรมาน
ในการด�ำเนินชีวิต ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ลดลงเนื่องจากภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป ส่วนการ
รั ก ษาด้ ว ยเคมี บ� ำ บั ด ผู ้ ป ่ ว ยอาจเกิ ด ความกลั ว
วิ ธี ก ารรั ก ษาและผลข้ า งเคี ย งที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ย
เหนือ่ ยล้า รวมทัง้ ระยะเวลาในการรักษาทีย่ าวนาน
ก่อให้เกิดความเครียดมากขึ้น (Bush, 1998) ซึ่ง
ปั ญ หาภาพลั ก ษณ์ ด ้ า นความสวยงามจากผล
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การรักษาของผู้ป่วย ยังเป็นปัญหาด้านจิตใจที่
เกีย่ วกับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า การปรับตัว
กั บ ภาวะสุ ข ภาพและวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ท�ำให้เป็นผลกระทบต่อการท�ำงานและการเข้า
สังคม (Aksnes, Hall, Jebsen, Fossa, & Dahl,
2007; Davis, Khoshknabi, & Yue, 2006) จาก
การศึกษาของ ชลิยา วามะลุน และคณะ (2553)
พบว่าผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมภายหลังสิ้นสุด
การรักษา มีการเปลี่ยนแปลงด้านสัมพันธภาพกับ
บุคคลอืน่ ผลจากการเปลีย่ นแปลงของภาพลักษณ์
ท�ำให้ขาดความมัน่ ใจ ท�ำให้บทบาทการมีสว่ นร่วม
ทางสังคมลดลง การเข้าร่วมงานต่างๆ ในสังคม
ลดลง และ Byar และคณะ (Byar, Berger,
Bakken, & Cetak, 2006) พบว่าผลข้างเคียงจาก
การรักษาท�ำให้กลุ่มตัวอย่างต้องการการพักผ่อน
มากขึ้น มีความรู้สึกว่าตนเป็นภาระ และกลัวว่า
จะถูกรังเกียจ จึงส่งผลให้บทบาททั้งในครอบครัว
และการมีสว่ นร่วมทางสังคมลดลง เป็นผลให้กลุม่
ตัวอย่างบางส่วนประเมินว่าตนเองมีปัญหาความ
บกพร่องทางสังคม
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยโรค
มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่นั้น
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.62
มี ค วามต้ อ งการด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณโดยรวมอยู ่ ใ น
ระดับปานกลาง และร้อยละ 21.33 มีความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (ตารางที่ 3)
ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ความต้องการด้าน
จิ ต วิ ญ ญาณเป็ น ความต้ อ งการที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากความต้องการด้าน
จิ ต วิ ญ ญาณนั้ น คื อ ความปรารถนาที่ มี ค วาม
จ�ำเป็นและเป็นความคาดหวังที่มนุษย์มีเพื่อค้นหา
ความหมาย จุดมุ่งหมายและคุณค่าในชีวิต บุคคล
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ทุกคนมีความต้องการด้านจิตวิญญาณ (Taylor,
2006) โดย ไฮฟิ ล ด์ แ ละคาสั น (Highfield, &
Carson, 1983) ได้อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการ
ด้านจิตวิญญาณ 3 ด้าน คือ 1) ความต้องการมี
ความหมายและเป้าหมายในชีวิต 2) ความต้องการ
ได้ รั บ ความรั กและความต้ อ งการที่ จ ะแสดงถึ ง
ความรักต่อผู้อื่น และ 3) ความต้องการความหวัง
และการสร้างสรรค์ ความต้องการด้านจิตวิญญาณ
เป็นความต้องการที่ลึกซึ้ง และเป็นความต้องการ
ที่ จ ะพั ฒ นาขึ้ น บนพื้ น ฐานทางจิ ต ใจ และจะ
เห็นได้ชัดเจนเมื่อบุคคลตกอยู่ในอันตรายหรือ
อ่อนแอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยามเจ็บป่วย
บุคคลมักมีความต้องการด้านจิตวิญญาณเป็นพิเศษ
(ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ, 2551) ส�ำหรับโรคมะเร็ง
นั้นเป็นโรคที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยที่รับรู้ว่าตนเองเป็น
โรคมะเร็ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะแสดงออกถึ ง การได้ รั บ
การกระทบกระเทือนในการด�ำเนินชีวติ ซึง่ การรับรู้
การเจ็บป่วยที่เรื้อรังนี้มีความเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้น (Taylor, 2006)
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีรัตน์ มากมาย,
ฉั ต รชั ย สิ ริ ช ยานุ กู ล , และธราณี สิ ริ ช ยานุ กุ ล
(2556) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง อาการที่พบบ่อยและ
ความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามก่อน
ได้รับการจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล กรณีศึกษา ณ
โรงพยาบาลแพร่ พบว่า การเจ็บป่วยที่คุกคามต่อ
ชีวิตซึ่งในที่นี้คือโรคมะเร็ง ท�ำให้ผู้ป่วยมีความ
ต้องการด้านจิตวิญญาณมากขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อ
ด�ำรงไว้ซงึ่ ความสมดุลของชีวติ และจากการศึกษา
ของ วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล และสุรีพร ธนศิลป์
(2552) ที่พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมและการ
ปฏิบัติที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางศาสนา มีความ
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สัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยสามารถอธิบาย
ได้ว่าการรับรู้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การมีสิ่งยึดมั่นทาง
ด้านจิตใจ จะส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
คงไว้ซึ่งความหวัง ก�ำลังใจ ท�ำให้สามารถก้าวผ่าน
ปัญหาหรืออุปสรรค ความยากล�ำบากของชีวิต
และในการศึกษาเรื่อง การส�ำรวจความต้องการ
ด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระยะแรกเริ่ ม และระยะลุ ก ลามใน
กลุม่ ตัวอย่างทีอ่ าศัยอยูใ่ นทางเหนือของทวีปยุโรป
(Hocker, Krull, Koch, & Mehnert, 2014) พบว่า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 94 แสดงถึ ง การมี ค วาม
ต้องการทางจิตวิญญาณอย่างน้อย 1 ด้าน โดย
ในแต่ละด้านของความต้องการด้านจิตวิญญาณ
มีระดับความต้องการแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ
การศึกษาครั้งนี้ที่เมื่อพิจารณาความต้องการด้าน
จิตวิญญาณเป็นรายด้านแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความต้องการรายด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้
สามารถอภิปรายถึงระดับความแตกต่างกันของ
ความต้ อ งการทางจิ ต วิ ญ ญาณเป็ น รายด้ า นได้
ดั ง นี้ ด ้ า นการมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกและความหวั ง
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.90 มีความต้องการด้าน
จิตวิญญาณในด้านนี้อยู่ในระดับสูง (ตารางที่ 4)
อภิปรายได้ว่า ความหวัง คือ ความคาดหวังหรือ
เป้าหมายทีส่ ำ� คัญในทางบวกของชีวติ การทีบ่ คุ คล
มีความหวังสามารถท�ำให้ชีวิตมีความสุข (Taylor,
2006) ซึ่งความหวัง อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ
เป็นความฝัน หรือ เป็นพลังทีส่ ามารถท�ำให้บคุ คล
ก้าวไปสู่สิ่งที่ตนตั้งเอาไว้ (Coyle, 2002) โดย
เฉพาะในเวลาที่เจ็บป่วยความหวังเป็นแรงจูงใจ
ที่ช่วยให้ผู้ป่วยคิดต่อสู้ และสามารถเผชิญกับ

-18-1127(001)P2.indd 86

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ (ดวงรัตน์
วัฒนกิจไกรเลิศ, 2542) ด้านการให้ความรักและ
การได้รับความรักจากผู้อื่น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
51.50 มีความต้องการด้านจิตวิญญาณในด้านนี้
อยู่ในระดับสูง (ตารางที่ 4) อภิปรายได้ว่า ความรัก
เป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
(Maslow, 1970) และนอกจากการรั ก ตนเอง
แล้วมนุษย์ทุกคนยังต้องการเป็นผู้ให้และได้รับ
ความรักจากผู้อื่นด้วยเช่นกัน จากการศึกษาของ
Taylor (2006) และ Walton (1996) พบว่าการ
ที่ บุ ค คลได้ รั บ ความรั ก จากบุ ค คลอั น เป็ น ที่ รั ก
ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน สามารถเป็น
สิง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนและช่วยเสริมให้บคุ คลมีความ
รู้สึกเข้มแข็งและมีความหวังที่จะเผชิญกับอาการ
เจ็บป่วยได้
ผลการศึกษานี้ยังพบว่า สิ่งที่มีความหมาย
ในชีวิตและท�ำให้ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างมีคุณค่า
มากที่สุด คือ ผู้ที่เป็นที่รัก ร้อยละ 88.90 (ตารางที่
5) และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมีสถานภาพ
สมรสคู ่ จึ ง เป็ น เรื่ อ งปกติ ที่ ผู ้ ป ่ ว ยจะต้ อ งการ
ความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว ดังเช่น
การศึกษาของ สิดารัตน์ สมัครสมาน (2550) และ
ชนุกร แก้วมณี, พิกุล นันทชัยพันธ์ และสุดารัตน์
สิทธิสมบัติ. (2557) ที่พบว่าขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาอยู่ในโรงพยาบาลผู้ป่วยมีความต้องการ
ขอแค่ได้เห็นหน้า ได้พูดคุย ได้ก�ำลังใจ หรือการ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากญาติ และผู้ป่วยบาง
รายยังต้องการให้ความรักกับผู้อื่น โดยแสดงการ
ปกป้ อ งครอบครั ว จากการเห็ น ภาพความทุ ก ข์
ทรมานของตนเอง ด้วยการท�ำตนเองไม่ให้เป็น
ภาระแก่ครอบครัวหรือผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้นการ
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ตอบสนองความต้องการด้วยการให้ความรักและ เอกสารอ้างอิง
การได้รับความรักจากผู้อื่นจึงมีความส�ำคัญต่อ ชนุกร แก้วมณี, พิกุล นันทชัยพันธ์, และสุดารัตน์
สิทธิสมบัติ. (2557). ความต้องการด้าน
ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง เพราะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนและ
จิ ต วิ ญ ญาณของผู ้ ที่ เ ป็ น มะเร็ ง ท่ อ น�้ ำ ดี .
ช่วยเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีความรูส้ กึ เข้มแข็งและมีความ
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุ ข ,
หวังที่จะเผชิญกับอาการเจ็บป่วยได้
24(3), 15-18.
ชลิ ย า วามะลุ น , นงค์ นุ ช จิ ต ภิ ร มย์ ศ กั ดิ์ , สุรีย์
ข้อเสนอแนะ
ธรรมิกบวร, สมปอง พะมุลลิ า, สุวรรณกิจ
1. ควรน� ำ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ปเป็ น
สมทรัพย์, และ เพชรไทย นิรมานสกุลพงศ์.
แนวทางในการประเมิ น และวางแผนส่ ง เสริ ม
(2553). ประสบการณ์ชีวิตและการจัดการ
สุ ข ภาพจิ ต รวมถึ ง การให้ ก ารสนั บ สนุ น ความ
ของสตรีไทยอีสานทีป่ ว่ ยเป็นมะเร็งเต้านม.
ต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อ
อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซ็ทการพิมพ์
ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และตอบสนอง
ตรงตามความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ. (2551). ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ
โรคมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้าย. วิทยานิพนธ์
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความ
พยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มี
พยาบาลศาสตร์ , บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ,
และไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพจิต รวมถึงการศึกษาเปรียบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทียบปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มี
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ. (2542). ความหวัง:
ความต้องการด้านจิตวิญญาณในแต่ละระดับ
พลังอันยิ่งใหญ่ในผู้ป่วยเรื้อรัง. วารสาร
พยาบาลศาสตร์, 17(3), 16-23.
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