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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขของโลก จากรายงานสถิติโดย
องค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2555 โรคมะเร็งเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 13 ของผู้เสียชีวิต
ทัง้ หมด ซึง่ เป็นจ�ำนวน 7.6 ล้านคน และได้มกี ารคาดการณ์
ไว้ว่าอีก 21 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2578) จะมีผู้ป่วยมะเร็ง
เพิ่ ม ขึ้ น ปี ล ะ 24 ล้ า นคนทั่ ว โลกจะมี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ย
โรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นถึง 13.1 ล้านคน (World Health
Organization [WHO], 2012) ส�ำหรับประเทศไทย
พบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับหนึง่ ติดต่อกัน
กว่า 13 ปี โดยมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุด
ปีพ.ศ. 2554 เท่ากับร้อยละ 92.50 หรือจ�ำนวน 61,082
คน และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ไปในอนาคต
(ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โรคมะเร็งบางชนิดสามารถ
วินิจฉัยพบได้ในระยะเริ่มต้น แต่ส่วนมากจะพบเมื่อ
มะเร็งได้มกี ารลุกลามไปแล้ว (วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร,
2554) ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการ
ที่เกิดขึ้นทั้งจากการลุกลามของโรค และจากการรักษา
ดังนั้นบุคลากรด้านสุขภาพจึงต้องมีความเข้าใจสภาวะ
ของผู้ป่วย รวมทั้งวิธีการจัดการเพื่อน�ำไปวางแผนดูแล
ผู้ป่วยในการบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น ลดความทุกข์
ทรมาน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ
(Chaiviboontham,Viwatwongkasem, Hanucharurnkul,
& McCorkle, 2011) ซึง่ การดูแลทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูป้ ว่ ย
มะเร็งระยะลุกลามคือ การดูแลแบบประคับประคอง
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO, 2002) ได้ ใ ห้
ความหมาย การดูแลแบบประคับประคอง (palliative
care) ว่าเป็นการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วย และครอบครัวมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ไม่ แ ย่ ล ง หรื อ คงคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่
เหมาะสม โดยผ่านกระบวนการป้องกัน และลดความ
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ทุกข์ทรมาน ด้วยการค้นหาอาการเจ็บป่วย ประเมินและ
ให้การรักษาภาวะเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการดูแล
แบบองค์รวมของสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลต่อเนื่อง
จนกว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิต และดูแลประคับประคองญาติ
และครอบครัว (กิตติกร นิลมานัต, 2555; ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554) โดยต้องมีการ
จัดการอาการปวด และอาการอื่นๆ อย่างเหมาะสม
อาการและอาการแสดงของผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เป็ น
ประสบการณ์เฉพาะบุคคลทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
การท�ำหน้าที่ทางชีววิทยา จิตสังคม การรับรู้ หรือการ
รู้คิด (The University of California San Francisco
School of Nursing Symptom Management Faculty
Group, 1994) ประสบการณ์อาการ หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลในมิติของความถี่หรือพบบ่อย (frequency)
ความรุนแรง (intensity or severity) ความทุกข์ทรมาน
(distress) และการให้ความหมายกับอาการที่เกิดขึ้น
(meaning) (Armstrong, 2003) โดยการรับรู้ทั้ง 4 มิติ
มีความสัมพันธ์กัน
จากการศึกษาประสบการณ์อาการของผูป้ ว่ ยโรค
มะเร็งแบ่งแยกตามการรับรู้ของผู้ป่วยตามมิติต่างๆ
พบว่าอาการที่พบในทุกมิติคล้ายคลึงกันและมีความ
สัมพันธ์กนั สูง (Get-Kong et al., 2010) ซึง่ อาการเหล่านี้
ได้แก่ อาการปวด/เจ็บ (กิตติกร นิลมานัต, 2555;
Chaiviboontham et al., 2011; Get-Kong et al., 2010;
Simoff et al., 2013) อาการเพลีย ไม่มีแรง เหนื่อยล้า
(รติรส แมลงภู่ทอง, 2552; Chaiviboontham et al.,
2011) อาการริมฝีปาก คอ น�ำ้ ลายแห้ง (รติรส แมลงภูท่ อง,
2552; Get-Kong et al., 2010) อาการเบื่ออาหาร
(กิตติกร นิลมานัต, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, วันธนีย์
วิรุฬห์พานิช, และสุรีย์พร กฤษเจริญ, 2551; รติรส
แมลงภู่ทอง, 2552) อาการผมร่วง (กิตติกร นิลมานัต
และคณะ, 2551) อาการกลืนล�ำบาก (Get-Kong et al.,
2010; ศากุน ปวีณวัฒน์ และอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช,
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2552) อาการนอนไม่หลับ (กิตติกร นิลมานัต และ
คณะ, 2551) การมองดูตนเองไม่เหมือนเดิม (GetKong et al., 2010) วิตกกังวล (กิตติกร นิลมานัต และ
คณะ, 2551) โดยอาการที่พบบ่อย มีความรุนแรง และ
เป็นความทุกข์ทรมานสูงสุดคือ อาการปวด (กิตติกร นิล
มานัต, 2555; Get-Kong et al., 2010; Simoff et al.,
2013) ซึ่งอาการเหล่านี้ต้องได้รับการจัดการเพื่อลด
ความทุกข์ทรมาน และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
การจัดการอาการ มีเป้าหมายหลักเพื่อลดความ
เจ็บป่วย และความทุกข์ทรมานโดยอาจใช้วิธีทางการ
แพทย์ วิ ช าชี พ ทางด้ า นสุ ข ภาพ และวิ ธี ก ารจั ด การ
อาการด้วยตนเอง การจัดการเริ่มต้นด้วยการประเมิน
ประสบการณ์อาการจากการรับรูข้ องตัวบุคคล ตามด้วย
วิธีการจัดการเพื่อบรรลุผลตามความต้องการหนึ่งหรือ
หลายผลลัพธ์ การจัดการอาการเป็นกระบวนการที่เป็น
พลวัตร มักจะต้องการการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารตลอดเวลา
(Dodd, Janson, & Facione., 2001) การจัดการอาการ
ในผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลแบบประคั บ ประคองมี
หลากหลาย วิธกี ารทัง้ แบบใช้ยา และไม่ใช้ยา ยาที่ใช้มาก
ที่สุดคือ ยาบรรเทาอาการปวด และยาเสริมฤทธิ์ (รติรส
แมลงภู่ทอง, 2552; Get-Kong et al., 2010; KirouMauro, Hird, & Wong, 2009) ส�ำหรับการดูแลแบบ
ไม่ ใ ช้ ย า แบ่ ง เป็ น 4 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม ด้ า นจิ ต สั ง คม
(psychosocial group) กลุ ่ ม ด้ า นกาย-จิ ต และจิ ต
วิญญาณ (mind-body intervention and spiritual group)
กลุม่ ด้านร่างกาย (physical group) และกลุม่ ด้านแพทย์
แผนโบราณ สมุนไพร และอาหาร (traditional medicine,
herb and diet group) จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการ
จัดการทีผ่ ปู้ ว่ ยใช้มากทีส่ ดุ คือ ด้านจิตสังคม โดยวิธที พี่ บ
มากที่สุดคือ การได้รับข้อมูล และค�ำแนะน�ำในการดูแล
ตนเอง และการพูดคุยกับบุคคลที่ให้ก�ำลังใจ และแรง
สนับสนุน (Get-Kong et al., 2010; Pokpalagon et al.,
2012)
การดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลามให้มปี ระสิทธิภาพ
นั้น พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพควรประเมิน
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อาการการรับรู้ และการตอบสนองของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น
ตลอดจนการจั ด การอาการ การดู แ ลแบบประคั บ
ประคองที่ผู้ป่วยได้รับในทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยบรรเทา
ความทุกข์ทรมานรวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
(ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ท�ำให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับประสบการณ์อาการ การจัดการอาการของ
ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับ
ประคอง เพื่อน�ำไปพัฒนาจัดการดูแลที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่ามีการศึกษาเกีย่ วกับ
การจัดการกับอาการในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็งบางชนิด และ
การศึ ก ษาเพี ย งอาการเดี ย ว แต่ ยั ง ไม่ พ บการศึ ก ษา
ถึงประสบการณ์อาการในแต่ละมิติ และรายด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านร่างกายและด้านจิตใจ และยังไม่มกี าร
ศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์อาการในองค์
ประกอบย่ อ ยแต่ ล ะด้ า นกั บ การจั ด การอาการแบบ
ประคับประคองในแต่ละกลุ่ม รวมถึงสภาวะอาการของ
ผู้ป่วยหลังได้รับการจัดการ
ผู ้ วิจั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ กษาประสบการณ์ อาการ
การจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคอง เพือ่ น�ำผลการวิจยั มาเป็น
แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทั้งในด้านการประเมิน
ประสบการณ์ อ าการ และการจั ด การแบบประคั บ
ประคองเพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลามให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของ
ผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาประสบการณ์ อ าการของผู ้ ป ่ ว ย
มะเร็งระยะลุกลามในแต่ละมิติ (ความชุก ความถี่ ความ
รุนแรง และความทุกข์ทรมาน) และรายด้าน (ด้าน
ร่างกาย และด้านจิตใจ)
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2. เพื่อศึกษาการจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองทั้ง
แบบใช้ยา และไม่ใช้ยา และสภาวะอาการหลังได้รบั การ
จัดการอาการ
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
อาการแต่ละมิติ (ความถี่ ความรุนแรง และความทุกข์
ทรมาน) และรายด้าน (ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ) กับ
การจัดการอาการแบบประคับประคองทัง้ แบบใช้ยาและ
ไม่ใช้ยาในแต่ละกลุ่ม

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการจัดการอาการ
ของดอดด์และคณะ (Dodd et al., 2001) ประกอบด้วย
3 มโนทั ศ น์ ห ลั ก คื อ ประสบการณ์ ก ารมี อ าการ
(symptom experiences) วิธีการจัดการ (symptom
management strategies) และผลลัพธ์การจัดการอาการ
(outcomes) ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จากกรอบ
แนวคิดดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ระยะลุกลามต้องเผชิญกับอาการต่างๆ ที่เกิดจากการ
ด�ำเนินของโรค และขั้นตอนการรักษาที่ได้รับ ท�ำให้
ผู้ป่วยมีการรับรู้ถึงอาการที่เกิดขึ้น จากนั้นจะมีการ
ประเมินอาการตามมิติของความถี่ ความรุนแรงของ
อาการ และการตอบสนองทีก่ อ่ ให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
ผูป้ ว่ ยจึงหากลวิธใี นการจัดการกับอาการ เพือ่ ลดความถี่
ความรุนแรงและความทุกข์ทรมานของอาการ โดยกลวิธี
จัดการกับอาการมีมากมายหลายชนิด ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 กลวิธีคือ การจัดการอาการโดยการใช้ยา และ
การจัดการอาการโดยไม่ใช้ยา ซึง่ การจัดการอาการผูป้ ว่ ย
จะได้มาจากประสบการณ์ของผู้ป่วยเอง พยาบาลหรือ
ทีมสุขภาพ ญาติหรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน
และจะมีการประเมินผลของการใช้กลวิธีการจัดการกับ
อาการนั้น หากกลวิธีที่ใช้ไม่สามารถบรรเทาอาการได้
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ผู้ป่วยจะปรับเปลี่ยนไปใช้กลวิธีใหม่ หากกลวิธีที่ใช้
สามารถบรรเทาอาการได้ผู้ป่วยจะใช้กลวิธีนั้นต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์
อาการในแต่ละด้าน และแต่ละมิติ กับกลวิธีการจัดการ
กับอาการทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยาในแต่ละด้าน เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการกับอาการ ให้ได้ประโยชน์
สูงสุดกับผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามและญาติผู้ดูแล
ต่อไป

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย
(descriptive research)
ประชากรในการศึกษาเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคอง ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 83 ราย ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์การ
คัดเข้า (inclusion criteria) คือ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ
วินจิ ฉัยและรับรูว้ า่ เป็นมะเร็งระยะลุกลาม ได้รบั การดูแล
แบบประคับประคอง มีความสมัครใจ อายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไป
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
แบบสอบถาม 3 ชุด คือ
ชุ ด ที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล
ทางการแพทย์ สร้างโดยสุชิรา เกตุคง และคณะ (Getkong et al., 2010) เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งหมด 15 ข้อ ส่วนข้อมูลทางการ
แพทย์ เป็นข้อมูลจากแฟ้มประวัตผิ ปู้ ว่ ย มีทงั้ หมด 7 ข้อ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามประสบการณ์การมีอาการ
ของผู้ป่วย (Memorial Symptom Assessment Scale:
MSAS) เป็นแบบบันทึกอาการ สร้างโดย พอร์ทีนอย
และคณะ (Portenoy et al.,1994) แปลเป็นภาษาไทย
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ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
โดยนงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์ และคณะ (Suwisith et al., 2007)
ประกอบด้วย ค�ำถามเกี่ยวกับอาการของโรคมะเร็ง 32
อาการใน 4 มิติ ได้แก่ ความชุกของอาการ (symptom
occurrence) ความถี่ของอาการ (symptom frequency)
ความรุนแรงของอาการ (symptom severity) และความ
รู้สึกทุกข์ทรมาน รบกวนการด�ำเนินชีวิตจากอาการ
(symptom distress) ส�ำหรับมิติความถี่ของอาการจะ
ประเมินเพียง 24 อาการแรก การประเมินความชุกของ
อาการ ประเมินโดย เกิดให้คะแนน 1 คะแนน ไม่เกิดให้
คะแนน 0 คะแนน คะแนนสูง หมายถึงเกิดอาการมาก
การประเมินความถี่และความรุนแรงเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ ในด้านความถี่ 1 (เกิดน้อยมาก)
ถึง 4 (เกิดตลอดเวลา) และความรุนแรง 1 (รุนแรง
น้อย) ถึง 4 (รุนแรงมากที่สุด) ตามล�ำดับส�ำหรับการ
ประเมินอาการทีร่ บกวนผูป้ ว่ ยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับคือ 0-4 โดยที่ 0 หมายถึง อาการนั้นไม่รบกวน
ผู้ป่วยเลย คะแนนยิ่งมาก หมายถึง อาการนั้นมีการ
รบกวนผู้ป่วยมากที่สุด (4 คะแนน)
พอร์ทินอยและคณะ (Portenoy et al.,1994)
ได้มีการแบ่งประสบการณ์อาการเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ โดยมีวิธีการคิดคะแนนราย
ด้ า นโดยคิ ด จากผลรวมของค่ า เฉลี่ ย ในแต่ ล ะมิ ติ ใ น
กลุม่ ด้านร่างกาย 12 อาการ และกลุม่ ด้านจิตใจ 6 อาการ
ผู้วิจัยได้ขออนุญาตใช้เครื่องมือของ พอร์ทีนอยและ
คณะ (Portenoy et al.,1994) น�ำผลทีไ่ ด้มาค�ำนวณหาค่า
ความเทีย่ ง (reliability) ด้วยการค�ำนวนค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach ’s coefficient alpha)
ได้คา่ ความเทีย่ ง แบ่งตามมิตขิ องอาการทัง้ 4 มิติ เท่ากับ
.76, .80, .81, และ .86 ตามล�ำดับ
ชุดที่ 3 แบบสอบถามวิธกี ารจัดการอาการโดยการ
ใช้ ยา และไม่ ใ ช้ยา เป็นแบบประเมินการดูแลแบบ
ประคับประคองสร้างโดย สุชริ า เกตุคง และคณะ (Get-kong
et al., 2010) ประกอบด้วย 1) แบบประเมินการดูแล
แบบประคับประคองโดยการใช้ยา เป็นข้อมูลการใช้ยา
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จากบันทึกทางการแพทย์ ประกอบด้วย ค�ำถาม 8 ข้อ
เกี่ยวกับการใช้ยาจากบันทึกทางการแพทย์ แบ่งเป็น
กลุ่มยาต่างๆ ดังนี้ ยาบรรเทาอาการปวดและยาเสริม
ฤทธิ์ ยาแก้ปวดทางไขสันหลัง ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้
อาเจียน ยาบรรเทาอาการอึดอัดแน่นท้อง ยาเพื่อช่วย
ระบาย ยาเพื่อช่วยให้นอนหลับและยาอื่นๆ โดยบันทึก
เป็น ใช้ หรือ ไม่ใช้ ชือ่ ยา ขนาดยา การใช้ยาตามก�ำหนด
เวลา การใช้ยาเมื่อมีอาการ วิธีการให้คะแนน ใช้ยาให้ 1
คะแนน ไม่ใช้ยาให้ 0 คะแนน คะแนนสูง หมายถึง ใช้ยา
มาก และ 2) แบบประเมินการดูแลแบบประคับประคอง
โดยการไม่ใช้ยา ประกอบด้วย ค�ำถามทั้งหมด 23 ข้อ
แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มด้านจิตใจและสังคม
จ�ำนวน 4 ข้อ กลุ่มด้านกาย จิต และจิตวิญญาณ จ�ำนวน
7 ข้อ กลุ่มด้านร่างกาย จ�ำนวน 8 ข้อ และกลุ่มแพทย์
แผนโบราณ สมุนไพร และอาหาร จ�ำนวน 4 ข้อ โดยแต่ละ
ข้อค�ำถามแบ่งออกเป็นค�ำตอบออกเป็น 5 ส่วน ค�ำตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าลิเคิร์ท (Likert Scale) 5
ระดับตั้งแต่ ไม่เคยเลย (0 คะแนน) นาน ๆ ครั้ง (1
คะแนน) ทุกเดือน (2 คะแนน) ทุกสัปดาห์ (3 คะแนน)
ทุกวัน (4 คะแนน) แปลผลคะแนนโดย ถ้าคะแนนโดย
รวมสูง หมายถึง ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามมีการใช้
วิธีการดูแลและจัดการมาก และถ้าคะแนนโดยรวมต�่ำ
หมายถึง ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามมีการใช้วิธีการ
ดูแลและจัดการน้อย
การประเมินภายหลังการจัดการอาการมีคะแนน
เฉลีย่ ความรุนแรงของอาการเป็นอย่างไร ระดับคะแนน
0-10 โดย 0 คะแนนหมายถึง ไม่รุนแรง คะแนน 10
หมายถึง รุนแรงมาก คะแนนยิง่ มาก หมายถึง อาการนัน้
มีระดับความรุนแรงมาก และความพึงพอใจภายหลัง
การจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ พอใจมาก พอใจ
และไม่พอใจ ส�ำหรับการศึกษาครัง้ นี้ ค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach ’s coefficient alpha)
ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ .46
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่
2556/625 และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี รหัส 056 ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างผูว้ จิ ยั จะเก็บเป็นความลับและน�ำเสนอในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะบอกรับหรือปฎิเสธได้โดยไม่มี
ผลต่อการรักษาพยาบาลที่กลุ่มตัวอย่างได้รับและถาม
ความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่างเต็มใจจึงให้ลงนาม
แสดงความยินยอมเข้าร่วมวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อได้รับ
การอนุมตั ใิ ห้เก็บข้อมูลแล้วจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึก ใช้ระยะเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามประมาณ 20-30 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) ดังนี้ ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลทางการ
แพทย์ ประสบการณ์การมีอาการ และวิธีการจัดการ
อาการโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย
(descriptive statistics) และความสั ม พั น ธ์ แ ต่ ล ะ
ประสบการณ์การมีอาการต่างๆ กับการจัดการอาการ
แบบใช้ยาและไม่ใช้ยา โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation) เนือ่ งจาก
ข้อมูลไม่มกี ารแจกแจงแบบปกติ (normal distribution)
ได้แก่ การจัดการอาการแบบใช้ยา การจัดการอาการ
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แบบไม่ใช้ยาในกลุ่มด้านร่างกาย และการจัดการอาการ
แบบไม่ใช้ยาในกลุ่มด้านแพทย์แผนโบราณ สมุนไพร
และอาหาร ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ
จึ ง ใช้ ส หสั ม พั น ธ์ ส เปี ย ร์ แ มน (Spearman rank
correlation)

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการแพทย์
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.60
เป็นเพศชาย มีอายุตำ�่ กว่า 60 ปี ร้อยละ 65.06 อายุเฉลีย่
55.18 ปี (SD = 11.37) สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 59
ภูมลิ ำ� เนาอยูภ่ าคกลาง ร้อยละ 59 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 56.60 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
97.6 สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับดี ร้อยละ
41 ไม่มีบุตรที่ต้องเลี้ยงดู ร้อยละ 62.70 มีรายได้ใน
ครอบครั ว ต่ อ เดื อ นเฉลี่ ย 14,260 บาท (SD =
11,436.63) สถานภาพการเงินเพียงพอ ร้อยละ 51.80
ค่าใช้จ่ายในการรักษาใช้สิทธิ์โครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ร้อยละ 61.40 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.80 มี
ผู ้ ดูแ ล และเป็ น คู ่ ชี วิต/บุ ตร/ธิ ด ามากที่ สุด ร้ อยละ
74.70 การดูแลทีไ่ ด้รบั มากทีส่ ดุ คือ การปลอบโยนและ
ให้ก�ำลังใจ ร้อยละ 95.20
ข้อมูลสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.30 เป็น
ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามชนิดศีรษะและคอ (cancer at
head and neck) ระยะเวลาในการเจ็บป่วยเฉลี่ย 14.16
เดือน (SD = 19) ระยะของโรคส่วนมากพบระยะ 4
ร้อยละ 60.20 โรคร่วมที่พบมากที่สุดคือ ความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 26.50 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พบว่า
ใช้มากทีส่ ดุ คือ สายให้อาหารทางสายยาง ร้อยละ 16.90
น�้ำหนักเฉลี่ย 53.58 กิโลกรัม (SD = 11.76) ส่วนสูง
เฉลี่ย 160.57 เซนติเมตร (SD = 8.44) ดัชนีมวลกาย
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 42.20 ค่าเฉลี่ย
20.84 (SD = 4.80)
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ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
ประสบการณ์การมีอาการของผู้ป่วย ประกอบ
ไปด้วย
1) ความชุกของอาการสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
อาการนอนไม่หลับ ร้อยละ 67.50 ปากแห้ง ร้อยละ
66.30 มองดูตนเองไม่เหมือนเดิมหรือเปลีย่ นแปลงไป
ร้อยละ 65.10 ปวด ร้อยละ 61.40 และอาการอ่อนเพลีย
เปลีย้ ไม่มแี รง และน�ำ้ หนักลด ร้อยละ 60.20 ตามล�ำดับ
2) ความถี่ของอาการสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
อาการนอนไม่หลับ (M = 1.88, SD = 1.44) ปากแห้ง
(M = 1.82, SD = 1.48) ปวด (M = 1.70, SD = 1.54)
มองดูตนเองไม่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไป (M =
1.58, SD = 1.33) และอาการอ่อนเพลีย เปลีย้ ไม่มแี รง
(M = 1.55, SD = 1.46) ตามล�ำดับ
3) ความรุนแรงของอาการสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ อาการนอนไม่หลับ (M = 1.48, SD = 1.18)
ปวด (M = 1.43, SD = 1.34) น�้ำหนักลด (M = 1.19,
SD = 1.17) ปากแห้ง (M = 1.14, SD = 1.03) และ
อาการอ่อนเพลีย เปลีย้ ไม่มแี รง (M = 1.13, SD = 1.10)
ตามล�ำดับ
4) ความทุกข์ทรมานของอาการสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ ปวด (M = 1.23, SD = 1.37) อาการนอนไม่หลับ
หรือนอนหลับยาก (M = 1.16, SD = 1.38) อาการ
อ่อนเพลีย เปลี้ย ไม่มีแรง (M = 0.95, SD = 1.18)
ท้องผูก (M = 0.82, SD = 1.15) ไม่อยากอาหาร
เบื่ออาหาร (M = 0.76, SD = 1.14) ตามล�ำดับ
การจัดการอาการ และสภาวะอาการหลังได้รบั
การจัดการอาการ
การจัดการอาการแบบใช้ยาทีก่ ลุม่ ตัวอย่างใช้มาก
ทีส่ ดุ คือ ยาบรรเทาอาการปวดและยาเสริมฤทธิ์ ร้อยละ
54.20 ส่วนกลุม่ ยาทีใ่ ช้รองลงมาคือ กลุม่ ยาบ�ำรุง ได้แก่
วิตามินรวม (multivitamin) วิตามินบีรวม (vitamin B
complex) โฟลิค (folic acid) เฟอรัสซัลเฟต (FeSo2)
และแคลเซียม (CaCO3) คิดเป็นร้อยละ 51.8 ยาเพื่อ
ช่วยให้นอนหลับ ร้อยละ 34.9 และยาบรรเทาอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ร้อยละ 34.90 ตามล�ำดับ
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การจัดการอาการแบบไม่ใช้ยา กลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ ี
การจัดการมากที่สุด 5 วิธี ได้แก่ การพูดคุย ให้ก�ำลังใจ
จากบุคคลรอบข้าง เพื่อให้เกิดความสบายใจการดูแล
ช่วยเหลือ และค�ำแนะน�ำในการดูแลตนเองได้ การออก
ก�ำลังกาย ร�ำมวยจีน เล่นโยคะ ชี่กง การอ่านหนังสือ
ธรรมะ คั ม ภี ร ์ ต ามศาสนาที่ นั บ ถื อ และการปฏิ บั ติ
ศาสนกิจ และการใช้ดนตรีบ�ำบัด หรือฟังเพลงที่ชอบ
เมื่ อ พิ จ ารณาตามกลุ ่ ม ของการจั ด การแบบไม่ ใ ช้ ย า
สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม พบว่า วิธีที่ใช้มากที่สุดใน
แต่ละกลุม่ มีดงั นี้ กลุม่ ด้านจิตใจและสังคมคือ วิธกี ารพูด
คุ ย ให้ ก�ำ ลั ง ใจจากบุ ค คลรอบข้ างเพื่ อให้ เกิ ด ความ
สบายใจ (M = 3.45, SD = 0.98) กลุ่มด้านกาย-จิต
และจิตวิญญาณคือ วิธกี ารอ่านหนังสือธรรมะ คัมภีรต์ าม
ศาสนาที่นับถือ และการปฏิบัติศาสนกิจ (M = 2.36,
SD = 1.64) กลุ่มด้านร่างกายคือ วิธีการออกก�ำลังกาย
ร�ำมวยจีน เล่นโยคะ ชี่กง (M = 2.42, SD = 1.75) และ
กลุม่ ด้านแพทย์แผนโบราณ สมุนไพรและอาหารคือ การ
ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร (M = 3.00, SD
= 1.60) ระดับความรุนแรงของอาการภายหลังได้รับ
การจัดการอาการ (M = 4.53, SD = 1.96) และส่วน
ใหญ่ร้อยละ 59 พอใจภายหลังได้รับการจัดการอาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
ประสบการณ์อาการโดยรวม ด้านร่างกาย มิตขิ อง
ความถี่ และความรุนแรงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
จัดการอาการแบบใช้ยา (rs = .24, p = .03; rs = .32,
p = .003; rs = .25, p = .03; rs = .24, p = .03
ตามล�ำดับ) ประสบการณ์อาการโดยรวม มิตขิ องความถี่
และความรุนแรงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการ
อาการแบบไม่ใช้ยาในกลุ่มด้านจิตใจและสังคม (r =
.25, p = .03; r = .24, p = .03; r = .26, p = .02
ตามล�ำดับ) ประสบการณ์อาการโดยรวม และมิติของ
ความทุกข์ทรมานมีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการ
อาการแบบไม่ใช้ยาในกลุม่ ด้านกาย-จิต และจิตวิญญาณ
(r = -.24, p = .03; r = -.36, p = .001 ตามล�ำดับ)
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นภา ทวียรรยงกุล และคณะ
และ ประสบการณ์อาการโดยรวม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
rs = .24, p = .03; rs = .22, p = .04; rs = .22, p = .04;
มิติของความถี่ ความรุนแรง และความทุกข์ทรมานมี
rs = .23, p = .04; rs = .24, p = .03) ดังแสดงในตารางที่
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการอาการแบบไม่ใช้ยา
1 และ 2
ในกลุม่ ด้านแพทย์แผนเก่า สมุนไพร (rs = .24, p = .03;
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการกับการจัดการอาการรายด้าน (N = 83)
ประสบการณ์อาการ
ประสบการณ์อาการรวม
กลุ่มอาการด้านร่างกาย
กลุ่มอาการด้านจิตใจ

การจัดการ
อาการแบบ
้ยา

การจัดการ
อาการแบบ
ไม่ใ ้ยา

.24*
.32**
.17

.03
.03
.06

การจัดการอาการแบบไม่ใ ยารายด้าน
กลุ่มด้าน กลุ่มด้านกาย- กลุ่มด้าน กลุ่มด้านแพทย์แผน
จิตใจและ
จิตและ จิต
ร่างกาย โบราณ สมุนไพร
สังคม
วิญญาณ
และอาหาร
.25*
-.24*
-.06
.24*
.22
-.18
-.14
.24*
.16
-.19
-.02
.22*

*p < .05 ** p < .01
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการในแต่ละมิติกับการจัดการอาการรายด้าน (N = 83)
ประสบการณ์อาการ
ความถี่ของอาการ
ความรุนแรงของอาการ
ความทุ ก ข์ ท รมานของ
อาการ

การจัดการ
อาการแบบ
ใ ยา

การจัดการ
อาการแบบ
ไม่ใ ยา

.25*
.24*
.19

.10
.04
-.05

การจัดการอาการแบบไม่ใ ยารายด้าน
กลุ่มด้าน กลุ่มด้านกาย- กลุ่มด้าน กลุ่มด้านแพทย์แผน
จิตใจและ
จิตและ จิต
ร่างกาย โบราณ สมุนไพร
สังคม
วิญญาณ
และอาหาร
*
.24
-.13
-.01
.22*
.26*
-.19
-.06
.23*
.22
-.36**
-.10
.24*

*p < .05 **p < .01

การอภิปรายผล
จากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 83 ราย เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบ
อุบัติการณ์เกิดโรคมะเร็งในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
(จุรีรัตน์ รัตน์เพ็ชร, 2556; รติรส แมลงภู่ทอง, 2552;
ส� ำ นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข , 2554) และเมื่ อ พิ จ ารณา
จากข้อมูลของการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่า ชนิดของมะเร็ง
ที่พบมากที่สุดคือ มะเร็งศีรษะและคอ และมะเร็งปอด
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ซึ่ ง เป็ น มะเร็ ง ที่ พ บบ่ อ ยในเพศชาย มี อั ต ราการเกิ ด
43.96 และ 73.15 ต่อประชากร 100,000 คน ตามล�ำดับ
(ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โดยเพศชายมีปจั จัยเสีย่ ง
ที่ก่อให้เกิดมะเร็งศีรษะและคอคือ การดื่มสุรา และ
การสูบบุหรี่ (พรชัย โอเจริญรัตน์, 2553) ประกอบกับ
โรงพยาบาลซึง่ เป็นสถานทีเ่ ก็บข้อมูล มีแพทย์เฉพาะทาง
ที่ช�ำนาญการรักษามะเร็งหู คอ จมูกโดยเฉพาะ จึงท�ำให้
พบผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและล�ำคอมากที่สุด ส�ำหรับระยะ
เวลาในการเจ็บป่วยหลังจากวินจิ ฉัยพบเฉลีย่ 14.16 เดือน
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ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
ระยะของโรคส่วนมากพบระยะ 4 เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นมะเร็งระยะลุกลาม และจาก
อาการของโรคในระยะแรกมักไม่ปรากฎอาการชัดเจน
ผู้ป่วยมักพบแพทย์เมื่อโรคมีอาการลุกลามไปมากแล้ว
(วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, 2554)
โรคร่ ว มที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ความดั น โลหิ ต สู ง
สอดคล้องกับสถิติองค์การอนามัยโลกที่ว่าประชากรวัย
ผู้ใหญ่มักพบโรคความดันโลหิตสูง 1 ใน 3 คน (WHO,
2010) อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้มากที่สุดคือ สายให้
อาหาร เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งศีรษะและล�ำคอ
มากที่สุด ผู้ป่วยมักมีก้อนมะเร็งบริเวณล�ำคอและทาง
เดินอาหารส่วนบน จึงไม่สามารถรับประทานอาหารได้
ตามปกติ จ�ำเป็นต้องใส่สายให้อาหารทางสายยางเพื่อ
ป้องกันการขาดสารอาหาร กลุม่ ตัวอย่างมี ดัชนีมวลกาย
ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ เนือ่ งจากส่วนใหญ่ได้รบั การ
ดูแลรักษาเพื่อป้องกันภาวะการขาดสารอาหาร และ
ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการดูแลตนเองเป็นอย่างดี
กลุม่ ตัวอย่างมีรายได้ในครอบครัวต่อเดือนเฉลีย่ 14,260
บาท สถานภาพการเงินเพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ สิ ท ธิ์ โ ครงการประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า
เนื่องจากเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐบาลเพื่อให้คน
ไทยมีหลักประกันสุขภาพ
จากผลการศึกษาพบว่า อาการนอนไม่หลับมี
ความชุก ความถี่และความรุนแรงมากที่สุด สอดคล้อง
กับการศึกษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National
Cancer Institute, 2014) ทีพ่ บอาการนีป้ ระมาณร้อยละ
24-95 ของผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทัง้ หมด ซึง่ สาเหตุทพี่ บเกิด
จากปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจ ความเครียด ความกลัว
ผลข้างเคียงจากการรักษา ยาบางชนิด อาการของโรค
มะเร็งทีส่ ง่ ผลต่อการนอนหลับ ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า
อาการปวดไม่ได้ถูกเลือกเป็นอันดับหนึ่งในมิติของ
ความชุก ความถี่และความรุนแรง ซึ่งต่างจากการศึกษา
ที่ผ่านมา (กิตติกร นิลมานัต และคณะ, 2552; Get90

Kong et al., 2010) อาจเป็นเพราะในปัจจุบันมีการ
ศึกษาเรือ่ งความปวด และการระงับปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีการบริหารจัดการได้ดีขึ้น (WHO,
2010; Wu et al., 2008) นอกจากนี้อาการที่พบ
แตกต่างกัน อาจเกิดจากชนิดของมะเร็งทีพ่ บแตกต่างกัน
และจากความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ให้การรักษาใน
โรงพยาบาลในแต่ละบริบท อย่างไรก็ตาม พบว่าความ
ปวด เป็นอาการที่ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกทุกข์ทรมาน
มากทีส่ ดุ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้อาการปวดจะเกิดไม่บอ่ ย
ที่สุดแต่หากเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน
มากทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงควรได้รบั การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
การจั ด การอาการแบบใช้ ย า พบว่ า ยาที่ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างใช้มากที่สุดกลุ่มคือ ยาบรรเทาอาการปวด และ
ยาเสริมฤทธิ์ ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลทีพ่ บคืออาการปวด
เป็นอาการที่กลุ่มตัวอย่างรายงานว่าก่อให้เกิดทุกข์
ทรมานมากทีส่ ดุ ยาส่วนใหญ่ทใี่ ช้เป็นยาในกลุม่ มอร์ฟนี
ซัลเฟต และทรามาดอล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมา (กิตติกร นิลมานัต และคณะ, 2551; Get-Kong
et al., 2010; Lairb, Colvin, & Fallon, 2008;
Pokpalagon et al., 2012) สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า
เนือ่ งจากความปวดเป็นอาการทีม่ คี วามทุกข์ทรมานมาก
ที่สุด ผู้ป่วยจึงได้รับยาเพื่อบรรเทาอาการปวดและยา
เสริมฤทธิม์ ากทีส่ ดุ สอดคล้องกับการศึกษาขององค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2010) พบว่า การใช้ยาแก้ปวดเป็น
หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการบรรเทาอาการปวดแก่ ผู ้ ป ่ ว ย
โรคมะเร็ง และพบว่าการใช้ WHO analgesic ladder
ช่วยบรรเทาความปวดแก่ผู้ป่วยได้ ร้อยละ 45-100
ส่วนกลุ่มยาที่ใช้รองลงมาคือ กลุ่มยาบ�ำรุง อาจเป็น
เพราะผูป้ ว่ ยมะเร็งมักพบความผิดปกติของเนือ้ เยือ่ และ
เซลล์จงึ ท�ำให้เกิดอาการซีด อ่อนเพลียไม่มแี รง ทัง้ นีเ้ มือ่
พิจารณาจากข้อมูลของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าจ�ำนวนเม็ดเลือดแดง (RBC) และ
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct) ต�่ำผิดปกติ ซึ่งเม็ดเลือด
แดงมีหน้าทีน่ ำ� ออกซิเจนไปเลีย้ งอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
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นภา ทวียรรยงกุล และคณะ
เมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงลดลง ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอาการ
อ่อนเพลีย เหนือ่ ยง่าย ผูป้ ว่ ยจึงได้รบั วิตามินและแร่ธาตุ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การจั ด การอาการแบบไม่ ใ ช้ ย าพบว่ า วิ ธี ก าร
จัดการที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ การพูดคุย ให้ก�ำลังใจจาก
บุ ค คลรอบข้ า งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสบายใจ การดู แ ล
ช่วยเหลือ และค�ำแนะน�ำในการดูแลตนเอง สอดคล้อง
กับการศึกษาของปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ และคณะ
(Pokpalagon et al., 2012) ซึ่งพบว่าการพูดคุยกับ
บุคคลทีใ่ ห้กำ� ลังใจและแรงสนับสนุนเป็นวิธที ใี่ ช้ในกลุม่
การดู แ ลจั ด การแบบไม่ ใ ช้ ย าและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากที่ สุ ด อาจเป็นเพราะเนื่อ งจากสภาพสัง คมและ
วัฒนธรรมของคนไทย ส่วนใหญ่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่
มีผู้ดูแลเป็นคู่ชีวิต/บุตร ผู้ป่วยจึงต้องการการดูแลที่ได้
รั บ การปลอบโยนและให้ ก� ำ ลั ง ใจจากบุ ค คลใกล้ ชิ ด
มากที่สุด
เมื่อพิจารณาตามการจัดการแบบไม่ใช้ยาทั้ง 4
กลุ่ม พบว่า วิธีการจัดการมากที่สุดในแต่ละกลุ่มคือ
ได้รับการพูดคุย ให้ก�ำลังใจจากบุคคลรอบข้างเพื่อให้
เกิดความสบายใจ วิธกี ารอ่านหนังสือธรรมะ/คัมภีรต์ าม
ศาสนาที่นับถือ และการปฏิบัติศาสนากิจ วิธีการออก
ก�ำลังกาย ร�ำมวยจีน เล่นโยคะ ชี่กง และวิธีการใช้การ
ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร สอดคล้องกับการ
ศึกษาของกิตติกร นิลมานัต และคณะ (2551) ซึ่งพบ
ว่าการจัดการอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนมากใช้วิธี
ผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ พักผ่อน นอนหลับ
รองลงมาคือการปรับความรูส้ กึ และอารมณ์ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น บริโภคเครือ่ งดืม่
เพิ่มขึ้น รับประทานอาหารเหลว/อาหารเสริม
จากการศึกษาครั้ง นี้พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลามได้รับการดูแลและรักษาในโรงพยาบาลเป็น
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในประเทศไทยยังไม่มี
ศูนย์ทดี่ แู ลผูป้ ว่ ยมะเร็งในระยะลุกลาม หรือศูนย์บริบาล
แบบประคับประคอง รวมทั้งระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ
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ประคับประคองในชุมชนยังไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าทีค่ วร
และจากการดูแลรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ ผูป้ ว่ ยได้รบั
การดูแลที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น มีหอผู้ป่วยส�ำหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามหรือระยะสุดท้าย ที่ให้ญาติ
เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลให้กำ� ลังใจ จัดสภาพแวดล้อม
สบายเหมือนอยู่ที่บ้าน มีการจัดกิจกรรมการดูแล เช่น
กลุ่มสัมพันธ์หรือมิตรภาพบ�ำบัดส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็น
มะเร็งชนิดเดียวกัน การจัดกิจกรรมสันทนาการในวัน
ส�ำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจ ผู้ป่วยจึงไม่ได้มี
การแสวงหาการดูแลรักษาแบบอืน่ จากการศึกษาพบว่า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจกั บ การดู แ ลที่ ไ ด้ รั บ
และระดับความรุนแรงของอาการลดลงภายหลังได้รับ
การดูแล
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการ
การจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแล
แบบประคับประคองพบว่า ประสบการณ์อาการรวม
และประสบการณ์อาการด้านร่างกาย ประสบการณ์
อาการในมิ ติ ข องความถี่ และความรุ น แรง มี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการอาการแบบใช้ยา โดยยา
ที่ผู้ป่วยใช้ส่วนมากคือ ยานอนหลับ ยาแก้ปวด และยา
ระบาย สอดคล้องกับการศึกษาของรติรส แมลงภู่ทอง
และคณะ (2552) ซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับประสบการณ์อาการ
การจั ด การและภาวะการท� ำ หน้ าที่ และศึ กษาความ
สัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อาการกับภาวะการท�ำ
หน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมี
บ�ำบัด พบว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่มีอาการ
ปวดมีการใช้ยาแก้ปวดมากที่สุด และมีการศึกษาใน
ผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลาม พบว่าผูป้ ว่ ยเผชิญประสบการณ์
อาการปวดมากที่สุด และใช้ยาบรรเทาอาการปวดและ
ยาเสริ ม ฤทธิ์ ม ากที่ สุ ด (Get-Kong et al., 2010;
Pokpalagon et al., 2012)
ส่วนประสบการณ์อาการในมิติของความถี่ และ
ความรุนแรงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการ
อาการแบบไม่ใช้ยาในกลุ่มด้านจิตใจและสังคม ซึ่ง
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ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
สามารถอธิบายได้วา่ เมือ่ มีอาการบ่อยและรุนแรงมากก็
จะมีการจัดการมากขึน้ โดยวิธกี ารจัดการทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ได้รบั สูงทีส่ ดุ คือ การพูดคุย ให้กำ� ลังใจ และประสบการณ์
อาการในมิติของความทุกข์ทรมานมีความสัมพันธ์กัน
ทางลบกับการจัดการอาการแบบไม่ใช้ยาในกลุ่มด้าน
กาย-จิต และจิตวิญญาณ สอดคล้องกับการศึกษาของ
พรทิพย์ ปุกหุต และทิตยา พุฒิคามิน (2555) พบว่า
การสวดมนต์สามารถลดความทุกข์ใจ และความวิตก
กังวลลงได้ ส�ำหรับประสบการณ์อาการรวมทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ในมิติของความถี่ ความรุนแรงและ
ความทุ ก ข์ ท รมาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การ
จั ด การอาการแบบไม่ ใ ช้ ย าในกลุ ่ ม ด้ า นแพทย์ แ ผน
โบราณสมุนไพรและอาหาร สอดคล้องกับการศึกษาของ
จุไรรัตน์ ธรรมเพียร และฉวีวรรณ เจิมสม, และนิรมล
พจน์ด้วง (2552) พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ มี
การรับรูว้ า่ ภาวะน�ำ้ ลายแห้ง จนกลืนอาหารกล�ำบากเป็น
อาการที่มีความรุนแรง จึงมีวิธีการจัดการโดยเลือกการ
รับประทานอาหารที่มีลักษณะนุ่ม ชุ่มชื้น ชิ้นเล็ก งดสูบ
บุหรี่ หลีกเลีย่ งผลิตภัณฑ์หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนและดื่มน�้ำมากกว่า
2,000 มิลลิลิตรต่อวัน
จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ย
มะเร็งระยะลุกลามส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์อาการที่
เกิดบ่อย มีความรุนแรง และมีอาการทางด้านร่างกาย
มาก ผู ้ ป ่ ว ยจึ ง ใช้ ก ารจั ด การโดยการใช้ ย ามากที่ สุ ด
ร่วมกับการจัดการอาการแบบไม่ใช้ยาโดยการปรับการ
รับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นกิจกรรมที่
ผู้ป่วยสามารถท�ำได้เอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
และพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนน้อยที่ใช้อาหารเสริม
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่
อยูใ่ นระดับพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ จึงอาจท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัด
ในการใช้เงินซื้ออาหารเสริม สอดคล้องกับการศึกษา
ของจุ รี ย ์ เพชรน�้ ำ แหลม, กิ ต ติ ก ร นิ ล มานั ต , และ
จารุวรรณ มานะสุรการ (2556) ได้ศึกษาประสบการณ์
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อาการ การจัดการอาการ และผลลัพธ์การจัดการอาการ
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งตับ พบว่าผูป้ ว่ ยใช้การจัดการอาการแบบ
ไม่ใช้ยาในกลุม่ ด้านแพทย์แผนโบราณ สมุนไพรและอาหาร
โดยการปรับเปลีย่ นวิธกี ารรับประทานอาหารเพือ่ หลีกเลีย่ ง
อาการปวดแน่นท้อง เช่น การบริโภคอาหารโดยเพิ่ม
จ�ำนวนมื้อมากขึ้น แต่ปริมาณน้อยลงหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารย่อยยาก จ�ำพวกเนือ้ สัตว์ รับประทาน
ผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น รังนก นม
ใช้ยาสมุนไพร เช่น เห็ดหลินจือ ใบชุมเห็ด ดอกอัญชัน
เพื่อแก้ท้องผูก และแก้คัน และอาจเป็นเพราะการดูแล
รักษา และให้คำ� แนะน�ำในการดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพของ
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึง่
ผูป้ ว่ ยมีความพึงพอใจกับการรักษาทีไ่ ด้รบั และสามารถ
ลดอาการในมิติความถี่ และความรุนแรงของอาการได้

ข้อจ�ำกัดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ในภาพรวมของประสบการณ์ อ าการกั บ การจั ด การ
อาการ จึงไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์แยกความสัมพันธ์
ในแต่ ล ะอาการ กั บ การจั ด การเฉพาะอาการนั้ น ๆ
มาเปรียบเทียบกันได้ นอกจากนี้เครื่องมือแบบบันทึก
และแบบสอบถามวิธีการจัดการอาการโดยการใช้ยา
และไม่ใช้ยา ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีค่าความเที่ยง
(reliability) ค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค เท่ากับ
.46 ซึง่ เป็นค่าสัมประสิทธิค์ วามเชือ่ มัน่ แบบความคงเส้น
คงวาภายในของเครื่องมือ (internal consistency) ที่ต�่ำ
กว่าค่าที่ยอมรับได้โดยทั่วไปจึงอาจต้องมีการปรับปรุง
แบบสอบถามต่อไป

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลงานวิจัยไป
1. ข้อมูลที่ได้สามารถน�ำมาสร้างแนวทางในการ
ประเมินประสบการณ์อาการ และวางแผนการจัดการ
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อาการให้ตรงหรือสัมพันธ์ กับผูป้ ว่ ยมะเร็งให้ครอบคลุม
ในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตามความต้องการ
ของผู้ป่วย
2. การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย แบบ
ตัดขวาง (cross-sectional design) ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูล
เพี ย งครั้ ง เดี ย ว แล้ ว น� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ห าความ
สัมพันธ์ ท�ำให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นช่วงเวลานัน้ ๆ
ควรมีการวิจัยแบบระยะยาว (longitudinal design)
โดยเป็นการเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อน�ำข้อมูล
มาเปรียบเทียบหรือหาความสัมพันธ์กัน เพื่อทราบถึง
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เอกสารอ้างอิง
กิตติกร นิลมานัต. (2555). การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายของชีวติ .
สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.
กิตติกร นิลมานัต, พัชรี ไชยลังกา, เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, จันทรา
พรหมน้อย, กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ, ประจวบ หนูอุไร,
และคณะ. (2552). ประสบการณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิต:
กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามในภาคใต้. สงขลา:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
กิตติกร นิลมานัต, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, วันธนีย์ วิรุฬห์พา
นิช, และสุรีย์พร กฤษเจริญ. (2551). รายงานการวิจัยเรื่อง
การส�ำรวจอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย.
สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
จุรีย์ เพชรน�้ำแหลม, กิตติกร นิลมานัต, และจารุวรรณ มานะสุร
การ. (2556). ประสบการณ์อาการ การจัดการอาการ และ
ผลลัพธ์การจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็งตับ. วิทยานิพนธ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
จุรรี ตั น์ รัตน์เพ็ชร. (2556). กลุม่ อาการในผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้
รับยาเคมีบ�ำบัด. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
จุไรรัตน์ ธรรมเพีนร, ฉวีวรรณ เจิมสม, และนิรมล พจน์ด้วง.
(2552). ประสบการณ์อาการ วิธีการจัดการกับอาการ และ
คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยมะเร็งศีรษะและคอทีเ่ กิดภาวะน�ำ้ ลายแห้ง
หลังครบรังสีรักษา ณ ศูนย์มะเร็งลพบุรี. วารสารโรคมะเร็ง,
29(1), 3-12.

Vol. 21 No. 1

พรชัย โอเจริญรัตน์. ( 2553). มะเร็งศีรษะและล�ำคอ. ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช พยาบาล. สืบค้นข้อมูล
เมื่อ 23 เมษายน 2557, จาก http://www.si.mahidol.ac.
th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=695
พรทิพย์ ปุกหุต, และทิตยา พุฒิคามิน. (2555). ผลของการ
สวดมนต์บ�ำบัดต่อความวิตกกังวลและความผาสุกทางจิต
วิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรับการรักษา. วารสาร
สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทย สาขาภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ,30(2), 122-130.
รติรส แมลงภู่ทอง. (2552). ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธี
จัดการ และภาวะการท�ำหน้าที่ในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ
ลุกลามที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. (2554). การพยาบาลที่เป็นเลิศใน
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.
ศากุน ปวีณวัฒน์, และอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช. (2552).
เอกสารการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายส�ำหรับญาติ. การประชุม
วิชาการ 4 ทศวรรษรามาธิบดี. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี.
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. (2554). สถิติสาธารณสุขฉบับเต็มปี พ.ศ.
2554. สืบค้นข้อมูลเมือ่ 17 พฤศจิกายน 2555, จาก http://
bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/index2.html
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.). (2554). คู่มือ
ผู้ให้บริการสาธารณสุข กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: ทีคิวพี.
Armstrong, T. S. (2003). Symptoms experience: a concept
analysis. Oncology Nursing Forum, 30(4), 601-606.
Chaiviboontham, S., Viwatwongkasem, C., Hanucharurnkul,
S., & McCorkle, R. (2011). Symptom clusters in thais
with advanced cancer. Pacific Rim International Journal
of Nursing Research, 15(4), 265-277.
Dodd, M. J., Janson, S., & Facione, N. (2001). Advancing
the science of symptom management. Journal of Advanced
Nursing, 33(5), 668-676.
Get-Kong, S., Hanucharurnkul, S., McCorkle, R.,
Viwatwongkasem, C., Junda, T., & Ittichaikulthol, W.
(2010). Symptom experience, palliative care and spiritual
well-being among Thais with advanced cancer. Pacific Rim
International Journal of Nursing Research, 14(3), 219-234.

93

ประสบการณ์อาการ และการจัดการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
Kirou-Mauro, A. M., Hird, A., & Wong, J. (2009). Has pain
management in cancer patients with bone metastases
improved? A seven year review at an outpatient palliative
radiotherapy clinic. Journal of Pain and Symptom
Management, 37, 77-84.
Laird, B., Colvin, L., & Fallon, M. (2008). Management of
cancer pain: Basic principles and neuropathic cancer pain.
European Journal Cancer, 44, 1078-82.
Nationnal Cancer Institute. (2014). Sleep disturbance in
cancer patients. Retrieved April 15, 2014, from:http://
www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/
sleepdisorders/HealthProfessional/page2
Pokpalagon, P., Hanucharurnkul, S., McCorkle, R.,
Tongprateep, T., Patoomwan, A., & Viwatwongkasem,
C. (2012). Comparison of care strategies and quality of
life of advanced cancer patients from four different
palliative care settings. Pacific Rim International Journal
of Nursing Research, 16(4), 326-342.
Portenoy, R. K.,Thaler, H. T., Kornblith, A. B., Lepore, J. M.,
Friedlander-Klar, H., Kiyasu, E., et al. (1994). The
Memorial Symptom Assessment Scale: An instrument for the
evaluation of symptom prevalence, characteristics, and distress.
European Journal of Cancer, 30(9), 1326-1336.
Simoff, M. J., Lally, B., Slade, M. G., Goldberg, W. G., Lee,
P., Michaud, G. C., et al. (2013). Symptom management
in patients with lung cancer: Diagnosis and management
of lung cancer (3rded.): American college of chest
physicians evidence-based clinical practice guidelines.
Chest, 143(5), 455S-497S.

94

Suwisith, N., Hanucharunkul, S., Dodd, M., Vorapongsathorn,
T., Pongthavorakamol, K., & Asavametha, N. (2008).
Symptom clusters and functional status of women with
breast cancer. Thai Journal of Nursing Research,12(3),
153-164.
The University of California San Francisco School of Nursing
Symptom Management Faculty Group. (1994). A model
for symptom management. Image Journal of Nursing
Scholarship, 26, 272-6.
World Health Organization. (2002). National cancer control
program: Policies and managerial guidelines (2nded.).
Geneva: World Health Organization.
World Health Organization. (2010). WHO’s pain ladder for
adults. Retrieved July 20, 2013, from: htpp://www.who.
int/cancer/palliative/ painladder/en/
World Health Organization. (2012). WHO definition of
palliative care. Retrieved September 20, 2014, from:
htpp://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
Wu, T. H., Chiu, T. Y., Tsai, J. S., Chen, C. Y., Chen, L. C.
& Yang, L. L. (2008). Effectiveness of Taiwanese
traditional herbal diet for pain management in terminal
cancer patients. Asia Pacific Journal Clinical Nutrition,
17(1), 17-22.

Rama Nurs J • January - April 2015

นภา ทวียรรยงกุล และคณะ

Symptom Experiences and Symptom Management in Patients
with Advanced Cancer Receiving Palliative Care
Napa Taweeyanyongkul* M.N.S. (Adult Nursing)
Suchira Chaiviboontham** Ph.D. (Nursing)
Bualuang Sumdaengrit*** Ph.D. (Nursing)
Abstract: This descriptive research aimed at 1) investigating symptom experiences of advanced
cancer patients receiving palliative care, and their symptom status after symptom management
and 2) exploring the relationship between each domain and each aspect of symptom experiences
and symptom management. The study sample consisted of 83 patients diagnosed with all types
of advanced cancer who were admitted into a hospital. Data were collected using questionnaires
and were analyzed in terms of descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation
coefficient, and Spearman’s rank correlation coefficient. The study findings revealed that the
most prevalent, frequent, and severe symptom was insomnia, and the most distressing symptom
was pain. The most commonly used pharmacological symptom management was analgesic
and adjuvant medication, while the most commonly used non-pharmacological management
was talk and encouragement from surrounding persons for psychological comfort. Results
showed that 1) overall symptom experiences, symptom frequency, and symptom severity of
the physical aspect of symptom experiences were positively related to pharmacological
management, 2) overall symptom experiences, symptom frequency, and symptom severity
were positively related to the psychological group of non-pharmacological management, 3)
overall symptom experiences and symptom distress were negatively related to the mind-body
intervention and spiritual group of non-pharmacological management, and 4) overall symptom
experiences, the physical aspect and the psychological aspect of symptom experiences, symptom
frequency, symptom severity, and symptom distress were positively related to the traditional
medicine, herbs, and diet group of non-pharmacological management. The study findings
could be used as baseline information to comprehensive assessment, and its effects on patients
with advanced cancer. This information can also be used to develop a care plan and seek
symptom management methods that best serve the patients’ needs to enhance happiness and
quality of their final stage of life.
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