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บทคัดย่อ: การแจ้งข่าวร้ายในผู้ป่วยมะเร็ง เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด
ความต้องการของผู้ป่วยในการสื่อสารเรื่องไม่พึงประสงค์นี้จึงมีความสำคัญ เพื่อบรรเทา
ความทุกข์ทรมานจากการได้รบั ข่าวร้าย การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทดสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายฉบับภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
ในการศึกษาเป็นผู้ป่วยมะเร็งกระดูกของโรงพยาบาลตติยภูมิในกรุงเทพจำนวน 135 ราย
แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายต้นฉบับภาษาอังกฤษถูกแปลกลับเป็น
ฉบับภาษาไทย ความตรงตามเนือ้ หา ความสอดคล้อง และความถูกต้องของภาษาตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ความเข้าใจในภาษาที่ใช้ตรวจสอบโดยผู้ป่วยมะเร็งกระดูกจำนวน
30 ราย แบบสอบถามต้นฉบับจำนวน 32 ข้อที่มี 3 หมวดย่อย ถูกปรับลดลงเป็น 27 ข้อ
ในฉบับภาษาไทย การวิเคราะห์ตัวประกอบหลักด้วยวิธีการหมุนวาริแม็กซ์พบโครงสร้าง
2 หมวดย่อยจากแบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายฉบับภาษาไทย 27 ข้อคือ
ด้านข้อมูล (12 ข้อ) และด้านการสนับสนุนและเอือ้ อำนวย (15 ข้อ) โดยมีคา่ ความแปรปรวน
ทีอ่ ธิบายได้ทงั้ ฉบับร้อยละ 41.2 ค่าน้ำหนักตัวประกอบอยูร่ ะหว่าง .390-.704 ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาคอัลฟาทัง้ ฉบับเท่ากับ .91 และแต่ละหมวดย่อยอยูร่ ะหว่าง .87-.88 แบบสอบถาม
ความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายฉบับภาษาไทยมีความเที่ยงและความตรงในการประเมิน
ความต้องการของผูป้ ว่ ยในการสือ่ สารข่าวร้าย แบบสอบถามนีส้ ามารถนำไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ทางคลินกิ เพือ่ ค้นหาว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งต้องการให้บคุ ลากรทางสุขภาพสือ่ สารอย่างไรในระหว่าง
การแจ้งข่าวร้าย
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การแจ้งผลวินิจฉัยในผู้ป่วยมะเร็งโดยแพทย์
เป็นการแจ้งข่าวร้ายหรือการสือ่ สารเรือ่ งไม่พงึ ประสงค์
ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์อันเป็นความทุกข์ทรมาน
ขัดขวางศักยภาพในการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
ของผูป้ ว่ ย มีผลต่อการเผชิญปัญหาทางจิตใจ จิตสังคม
และอารมณ์ภายหลังการได้รับข่าวร้าย1,2 แต่การที่
แพทย์และบุคลากรทางสุขภาพได้พบปะพูดคุยกับ
ผูป้ ว่ ยและญาติอย่างเหมาะสม อาจเป็นการให้คำปรึกษา
รายบุคคลหรือร่วมกับญาติหรือสมาชิกในครอบครัว
จะสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารที่ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์
และสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการรักษา3 ลดความวิตกกังวลและความ
ทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและญาติได้ 1,2,4
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีพื้นฐานจากการวิจัย
ที่มุ่งเน้นประเด็นความต้องการของผู้ป่วย (needbased research approach) จะทำให้ได้องค์ความรู้
ด้านความต้องการทีน่ า่ เชือ่ ถือจากหลักฐานเชิงประจักษ์5,6
การดูแลที่มุ่งเน้นความต้องการตามความชอบของ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งและญาติ จะทำให้แพทย์และบุคลากรทาง
สุขภาพสามารถจัดการกับปัญหาตามความต้องการ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่มี ดังนั้นเครื่องมือที่สามารถประเมิน
ปัญหาความต้องการดังกล่าว จะช่วยให้แพทย์และ
บุคลากรทางสุขภาพทราบความต้องการตามความชอบ
ของผูป้ ว่ ยและญาติ ทำให้การช่วยเหลือและตอบสนอง
ความต้องการด้านต่างๆ ตามความชอบที่ผู้ป่วยและ
ญาติให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ ก่อน เพือ่ ป้องกัน
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความต้ อ งการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนอง
(unmet needs)5 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยปรับตัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายหลังการแจ้งข่าวร้าย4
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เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมในการประเมิ น ความ
ต้องการในการสือ่ สารข่าวร้ายของผูป้ ว่ ยมะเร็ง จะช่วยให้
บุคลากรทางสุขภาพทราบถึงความต้องการของผูป้ ว่ ย
และญาติได้อย่างครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็นความต้องการ
ด้านข้อมูล7 และการสนับสนุนด้านอารมณ์8 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อใช้เตรียมการป้องกันหรือลดความทุกข์
ทรมานทางอารมณ์และจิตใจ ที่อาจเกิดภายหลังการ
สือ่ สารทีเ่ ป็นการแจ้งข่าวร้ายในผูป้ ว่ ยเหล่านัน้ 4 นอกจาก
การสังเกตพฤติกรรมทางคลินกิ การใช้แบบสอบถาม
เป็นวิธีที่ใช้ประเมินได้ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว
แปลผลได้ง่าย และใช้ได้ในทางปฏิบัติ9 อีกทั้งการใช้
สือ่ ความรูท้ มี่ เี นือ้ หาอยูใ่ นประเด็นทีผ่ ปู้ ว่ ยสนใจ จะช่วย
แพทย์และบุคลากรทางสุขภาพสื่อสารกับผู้ป่วยได้
สะดวก รวดเร็ว ลดความสับสน และลดความวิตกกังวล
ของผู้ป่วย10
ปาร์คเกอร์และคณะ8 ได้พัฒนาแบบสอบถาม
ความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย (The measure of
patients’ preferences: MPP) ในผูป้ ว่ ยมะเร็งชาวอเมริกนั
โดยมี แ นวคิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ป่ ว ยและ
แพทย์โดยใช้ลักษณะและพฤติกรรมในการสื่อสาร
เป็นหลัก แบ่งออกเป็น 3 หมวดย่อยคือ ด้านข้อมูล
(content) เป็นการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโรค การรักษา และ
การพยากรณ์โรค การสนับสนุน (support) เป็นการ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นอารมณ์ แ ละแหล่ ง ประโยชน์  
และการเอื้ออำนวย (facilitation) เป็นพฤติกรรม
แสดงออกอืน่ ๆ โดยพบว่าแบบสอบถามมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีด่ ี และนำไปศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการ
เรือ่ งดังกล่าว โดยพบว่าผูป้ ว่ ยหญิงและผูม้ กี ารศึกษา
สูงกว่าจะมีความต้องการด้านข้อมูลมากกว่าผูป้ ว่ ยชาย
และผู้มีการศึกษาต่ำกว่า ผู้ป่วยหญิงต้องการการ
สนับสนุนทางอารมณ์มากกว่าผู้ป่วยชาย และผู้ป่วย
สูงอายุและมีการศึกษาสูงกว่าต้องการการสนับสนุน
ด้านแหล่งประโยชน์มากกว่า

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

จิตต์

บุญนันท์ และปรางทิพย์ ฉายพุทธ

แบบสอบถามความต้องการการสือ่ สารข่าวร้าย
ฉบับภาษาอังกฤษของปาร์คเกอร์และคณะ8 ถูกแปล
กลับเป็นภาษาจีนกลางโดยชูและคณะ1 ทดสอบคุณภาพ
ด้านโครงสร้างในผู้ป่วยมะเร็งชาวจีนสิงคโปร์ พบ 2
หมวดย่อยคือ ข้อมูล (content) และการสนับสนุน
(supportive) ที่ต่างกับต้นฉบับ แต่มีความเที่ยงเชิง
ความสอดคล้องภายในที่ดี โดยค่าสัมประสิทธิ์ครอน
บาคอัลฟาแต่ละหมวดย่อยเท่ากับ .96 และ .92
ตามลำดับ ทั้งยังพบความต้องการของผู้ป่วยหญิงที่
ต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์มากกว่าผูป้ ว่ ยชาย 1
เช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งชาวอเมริกัน 
นอกจากนี้ แบบสอบถามต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ยังถูกแปลกลับเป็นภาษาญีป่ นุ่ โดยฟูจโิ มริและคณะ11
ซึ่งพบความแตกต่างในด้านความตรงตามโครงสร้าง
กับต้นฉบับ โดยการวิเคราะห์ตวั ประกอบได้ 5 หมวดย่อย
คือ การสนับสนุนทางอารมณ์ (emotional support)
ข้อมูลการรักษา (medical information) การอธิบาย
อย่างชัดเจน (clear explanation) การกระตุ้นให้ถาม
คำถาม (encouraging question-asking) และสถานที่
(setting) มีความเทีย่ งเชิงความสอดคล้องภายในทีด่ ี
โดยค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาแต่ละหมวดย่อย
เท่ากับ .90, .91, .89, .91, และ .83 ตามลำดับ
และมีคุณลักษณะอื่นดีเช่นกัน
การศึกษาที่ศูนย์มะเร็งของสหราชอาณาจักร
(UK Cancer Center)12 พบว่าผู้ป่วยมะเร็งให้ความ
สำคัญในเรือ่ งข้อมูลมากกว่าการสนับสนุนทางอารมณ์
มีเพียงร้อยละ 60 ที่พึงพอใจกับการให้คำปรึกษา    
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจกับบุคลากรที่มีลักษณะ
มองโลกแง่ร้ายหรือมีท่าทางไม่เห็นใจสงสารผู้ป่วย
การศึกษาอีกเรื่องหนึ่งในสหราชอาณาจักร13 พบว่า
ผูป้ ว่ ยมะเร็งส่วนใหญ่ตอ้ งการให้บอกข้อมูลต่างๆ ทัง้ หมด
รวมทั้งความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในครอบครัว

ตามด้วยประเด็นด้านจิตสังคม13 ผู้ป่วยจะให้ความ
สำคัญกับเวลาที่ใช้ บรรยากาศที่อบอุ่น ความอดทน
ทัศนคติที่เอื้ออาทร และการให้ความเคารพในขณะ
สนทนามากกว่าท่าทางของแพทย์ แต่อย่างไรก็ตาม
ในด้านท่าทางในระหว่างการสนทนากับผู้ป่วยนั้น    
ผู้ป่วยหญิงต้องการให้แพทย์นั่งเวลาในระหว่างการ
สือ่ สารข่าวร้าย เพราะการนัง่ ของแพทย์ทำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ
ใกล้ชิด ไม่ห่างเหินเหมือนเวลาแพทย์ยืนสนทนา14
ส่วนการศึกษาความต้องการของผู้ป่วยมะเร็ง
และการรับรูข้ องแพทย์โดยวิทท์แมนและคณะ15 พบว่า
มีความแตกต่างกัน โดยร้อยละ 78 ของผูป้ ว่ ยต้องการ
ข้อมูลมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ แต่แพทย์เพียงร้อยละ
35 จะบอกข้อมูลทั้งหมดและให้มากเท่าที่ผู้ป่วยถาม
ซึ่งร้อยละ 95 ของผู้ป่วยต้องการข้อมูลการรักษาทุก
อย่างที่เป็นไปได้ แต่ร้อยละ 85 ของแพทย์จะบอก
การรักษาทุกอย่างที่เป็นไปได้ โดยแพทย์ทั้งหมดที่
เข้าร่วมการวิจยั ได้รบั การฝึกทักษะการสือ่ สารข่าวร้าย
มาแล้ว การศึกษานี้สรุปว่า ผู้ป่วยอยากได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเจ็บป่วยทั้งหมดมากที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้ แต่แพทย์มีการรับรู้หรือความเห็นต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิต15ิ
นอกจากนี้ การศึกษาของเต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
และคณะ16 สัมภาษณ์ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา
ชาวไทย พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 92.2 ต้องการให้แพทย์
เป็นผูบ้ อกการวินจิ ฉัยเพราะเชือ่ ถือได้ มีความถูกต้อง
ของข้อมูล และสามารถถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ แต่แพทย์
ควรมีวิธีที่เหมาะสมในการสื่อสารข่าวร้ายเพื่อไม่ให้
ผู้ป่วยตกใจ ร้อยละ 90.6 อยากให้บอกการวินิจฉัย
ก่อนได้รบั การรักษาเพือ่ ทีจ่ ะได้ดแู ลตนเองได้ถกู ต้อง
ร้อยละ 68.7 ต้องการให้บอกข้อมูลทัง้ หมดในครัง้ เดียว
เพื่อการตัดสินใจและข้อมูลทุกอย่างมีความสำคัญ
และร้อยละ 63.2 ทราบการวินิจฉัยโดยแพทย์เป็น    
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ผูบ้ อก และผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการทราบว่าเป็นอะไรนัน้ เพือ่ ที่
จะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมและดูแลตัวเองได้
สอดคล้องกับการรักษา
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น พบว่าผูป้ ว่ ย
มะเร็งมีความต้องการในการสื่อสารที่เป็นการแจ้ง
ข่าวร้ายในด้านต่างๆ แตกต่างกันไปทัง้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ ในประเทศไทยยังไม่มแี บบสอบถาม
ที่ใช้ในการประเมินความต้องการในการสื่อสารของ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งเมือ่ ได้รบั การแจ้งข่าวร้าย มีเพียงการศึกษา
ที่กล่าวถึงความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสี
รักษาในการแจ้งการวินจิ ฉัยดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่
จะพัฒนาแบบสอบถามดังกล่าว โดยใช้วธิ กี ารแปลกลับ
ที่ ดั ด แปลงจากวิ ธี ข องบริ ส ลิ น จากแบบสอบถาม
ความต้องการการสือ่ สารข่าวร้ายต้นฉบับภาษาอังกฤษ
และทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ได้ ผลการ
ศึกษาทีไ่ ด้จะใช้ในการศึกษาความต้องการการสือ่ สาร
ข่าวร้ายในผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามความ
ต้องการการสื่อสารข่าวร้ายฉบับภาษาไทยในด้าน
ความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) โดย
การวิเคราะห์ตวั ประกอบ (factor analysis) ความเทีย่ ง
(reliability) โดยวิเคราะห์ค่าความเที่ยงเชิงความ
สอดคล้องภายใน (internal consistency) และความตรง
(validity) โดยวิเคราะห์คา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา
(content validity index: CVI)

วิธีดำเนินการวิจัย
ประ

และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ป่วยมะเร็ง
กระดูกปฐมภูมิทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุเท่ากับ
34

หรือมากกว่า 15 ปี ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยมี
เกณฑ์ในการคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งครัง้ แรก โดยทราบว่า
เป็นมะเร็งมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ไม่มีปัญหาทาง
ด้านการรูค้ ดิ และไม่มปี ระวัตโิ รคจิตประสาท การคำนวณ
จำนวนกลุ่มตัวอย่างใช้ 5 รายต่อ 1 ข้อคำถาม9,17,18
แบบสอบถามที่ใช้มีข้อคำถามทั้งหมด 27 ข้อ ดังนั้น
จำนวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งใช้ ใ นการศึ ก ษาเท่ า กั บ
135 ราย 

เครื่องมือในการวิจัย
แบบสอบถามความต้องการการสือ่ สารข่าวร้าย
ฉบับภาษาไทย (The measure of patients’ preferences:
Thai version: MPP-T) จำนวน 27 ข้อ เป็น
แบบสอบถามความต้องการของผู้ป่วยในการสื่อสาร
ข่าวร้ายภายหลังได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งทีไ่ ด้
จากกระบวนการแปลกลับ (back-translation) และ
ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามความต้องการการสือ่ สาร
ข่าวร้ายฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 32 ข้อ สร้างโดย
ปาร์คเกอร์และคณะ8 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุญาตปาร์คเกอร์
ในการแปลกลั บ และดั ด แปลงเป็ น แบบสอบถาม
ฉบับภาษาไทย 
แบบสอบถามความต้องการการสือ่ สารข่าวร้าย
ฉบับภาษาอังกฤษหรือต้นฉบับ เมือ่ แรกพัฒนามีจำนวน
ข้อคำถาม 46 ข้อ ทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบตัวประกอบหลัก
ด้วยวิธกี ารหมุนวาริแม็กซ์ (exploratory factor analysis
by principal component analysis with varimax
rotation) คงเหลือข้อคำถามที่มีคุณภาพจำนวน     
32 ข้อ1,8 ประกอบด้วย 3 หมวดย่อยหรือมิตยิ อ่ ย คือ
หมวดย่อยที่ 1 ข้อมูล (content) 13 ข้อ หมวดย่อยที่ 2

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

จิตต์

บุญนันท์ และปรางทิพย์ ฉายพุทธ

การสนับสนุน (support) 12 ข้อ และหมวดย่อยที่ 3
การเอือ้ อำนวย (facilitation) 7 ข้อ ค่าความแปรปรวน
ที่อธิบายได้เท่ากับร้อยละ 33.3, 10.7, และ 6.3
ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาในแต่ละ
หมวดย่อยเท่ากับ .92, .90, และ .70 ตามลำดับ   
ใช้ตัวเลือกแบบลิเกิร์ท (Likert scale type) 5 ระดับ  
โดยให้คะแนน 1-5  คือ 1 = ไม่สำคัญเลย 2 = ทำก็ได้
ไม่ทำก็ได้ 3 = สำคัญ 4 = สำคัญมาก และ 5 = จำเป็น
ที่แพทย์ทุกคนควรทำ8
ในการพัฒนาฉบับภาษาไทยนั้น ขั้นตอนการ
แปลกลับดัดแปลงจากวิธีของบริสลิน (Brislin)19
โดยแปลต้ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทยโดย     
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และแปลฉบับภาษาไทยที่ได้กลับ
เป็นภาษาอังกฤษอีกครัง้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 2 จากนัน้
เปรียบเทียบฉบับภาษาอังกฤษที่ได้กับต้นฉบับภาษา
อังกฤษให้ผเู้ ชีย่ วชาญลงความเห็น ปรับตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ นำแบบสอบถามฉบับภาษาไทยที่
ปรับแล้ว มาให้ผู้เชี่ยวชาญอีก 3 ท่าน โดยเป็นแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางมะเร็งกระดูก  1 ท่านและผู้เชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาลมะเร็ง 2 ท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความชัดเจน ความสอดคล้อง และความซ้ำซ้อนของ
ข้อคำถาม ตามลักษณะของปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ย
กับแพทย์ในการสื่อสารข่าวร้ายในผู้ป่วยมะเร็งที่เป็น
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาแบบสอบถามต้นฉบับ
ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ รวมทัง้ ผูว้ จิ ยั ร่วมพิจารณาเนือ้ หา
ของแบบสอบถามทั้งหมด  
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ทำการตัดข้อคำถาม
ทีม่ คี วามซ้ำซ้อนจำนวน 3 ข้อออก ปรับคำทีใ่ ช้ให้เหมาะ
กับบริบทของสังคมไทยเพื่อให้เข้าใจง่าย และรวม
ข้อคำถามจำนวน 2 ข้อที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันเข้า
ด้วยกัน เหลือจำนวนข้อคำถามทัง้ หมด 27 ข้อ ตรวจสอบ
ข้อคำถามซ้ำอีกครัง้ แล้วจึงวิเคราะห์คา่ ดัชนีความตรง

ตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้คะแนนตาม
เกณฑ์ รวมทัง้ ปรับเนือ้ หาด้านภาษาจนมีความเห็นตรง
กันอีกครั้ง และทำเป็นแบบสอบถามจำนวน 27 ข้อ
ภายหลังผ่านการรับรองโครงการวิจยั จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลสถานที่เก็บ
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั นำแบบสอบถามไปให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งกระดูก
จำนวน 30 รายทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างอ่าน
เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจด้านภาษาทีใ่ ช้ (readability)
จากนั้นจัดทำเป็นแบบสอบถามเพื่อทดสอบคุณภาพ
ต่อไป

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและรับรอง
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของ    
โรงพยาบาลตติยภูมทิ เี่ ป็นสถานทีเ่ ก็บข้อมูล  เมือ่ ได้รบั
การรับรองโครงการวิจัยและอนุญาตให้เก็บข้อมูลได้
ผู้วิจัยขอหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลเพื่อขอความร่วมมือจาก
พยาบาลประจำหอผู้ป่วยในการตรวจสอบผู้ป่วยที่
เข้าเกณฑ์คดั เข้าเป็นกลุม่ ตัวอย่าง จากนัน้ จึงขออนุญาต
ทำการแนะนำตัวกับผูป้ ว่ ยเพือ่ แจ้งวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอน
การเก็บข้อมูล และการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมการ
วิจัย หากผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ให้ผู้ป่วย   
ลงนามยินยอมการเข้าร่วมวิจยั จากนัน้ ให้ผปู้ ว่ ยตอบ
แบบสอบถามและส่งคืนผู้วิจัยเมื่อเสร็จสิ้น ก่อนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม ถ้าหากมีขอ้ มูลไม่ครบเกินกว่าร้อยละ
10 ของแบบสอบถามจะไม่นำแบบสอบถามนั้นไป
วิเคราะห์ผล

การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ น ำมาวิ เ คราะห์ ผ ล
จำนวน 135 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้
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สถิติเชิงบรรยาย คือ ความถี่และร้อยละสำหรับเพศ
ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้
และการวินจิ ฉัย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สำหรับอายุ วิเคราะห์ความตรงตามโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์ตวั ประกอบหลักด้วยวิธกี ารหมุนวาริแม็กซ์
(principal component factor analysis with varimax
rotation) โดยพิจารณาหมวดย่อยจากค่าไอเกน
(eigenvalue) มากกว่า 1 ร่วมกับจุดสกรี (scree plot)
ค่าความแปรปรวนที่อธิบายได้ในแต่ละหมวดย่อย
ที่มากกว่าร้อยละ 5 และการจัดข้อคำถามให้อยู่ใน
แต่ละหมวดย่อยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อคำถามโดยใช้คา่ น้ำหนักตัวประกอบ (factor loading)
ที่มากกว่า .309,17,18 และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงเชิง
ความสอดคล้องภายใน (internal consistency reliability)

จากค่าสัมประสิทธิค์ รอนบาคอัลฟา (Cronbach’s alpha
coefficient) โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และใช้
การคำนวณด้วยมือในการวิเคราะห์ค่าความตรงตาม
เนื้อหาโดยใช้ดัชนีความตรงตามเนื้อหา

ผลการวิจัย

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง กระดู ก ปฐมภู มิ
จำนวน 135 คน อายุระหว่าง 15–82 ปี พบว่าอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 36.7 ปี (SD 18.3) มีอายุน้อยกว่า 35
ปีถึงร้อยละ 53.3 เพศชายมีจำนวนใกล้เคียงกับ
เพศหญิง ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โสด นับถือ
ศาสนาพุทธ มีการศึกษาระดับประถม ทำอาชีพรับจ้าง
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และวินิจฉัย
เป็นโรคมะเร็งชนิดออสติโอซาโคม่ามากทีส่ ดุ ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยมะเร็งกระดูกปฐมภูมติ ามเพศ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ และการวินิจฉัย (n = 135) 
ตัวแปร

ความถี่

ร้อยละ

69
66

51.1
48.9

132
  2
1

97.8
  1.5
  0.7

55
43
15
20
  2

40.7
31.9
11.1
14.8
1.5

เพศ
ชาย
หญิง
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์
การศึกษา
ประถม
มัธยม
อนุปริญญา/ ปวช/ ปวส
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
36
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยมะเร็งกระดูกปฐมภูมติ ามเพศ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ และการวินิจฉัย (n = 135) (ต่อ)
ตัวแปร
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หย่า/ แยก
อา
รับจ้าง
ไม่มีอาชีพ
นักศึกษา/ นักเรียน
ทำงานส่วนตัว
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ทำนา
รายได้ (บาท/ เดือน)
น้อยกว่า 5,000
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000
การวินิจฉัย
Osteosarcoma
Chondrosarcoma
Fibrosarcoma
Spindle cell carcinoma
Ewing’s sarcoma
Giant cell carcinoma
อื่นๆ

ความถี่

ร้อยละ

64
59
12

47.4
43.7
8.9

33
32
32
19
13
  6

24.4
23.7
23.7
14.2
9.6
  4.4

84
20
10
11
10

62.3
14.8
7.4
8.1
7.4

46
22
11
  6
4
1
45

34.1
16.3
8.1
4.4
3.0
0.7
33.4
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แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าว
ร้ายฉบับภาษาไทย มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญ คำนวณได้ค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อหาเท่ากับ .90 ส่วนด้านความเข้าใจด้านภาษาที่
ใช้โดยให้ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกอ่านแบบสอบถามเพื่อ
ตรวจสอบ พบว่ามีความเข้าใจตรงกันตามภาษาที่ใช้
โดยไม่มีความลำบากในการทำแบบสอบถาม และ
ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับภาษา 
คุณภาพของแบบสอบถามจากการวิเคราะห์
ตัวประกอบพบว่า ค่าไคเซอร์มีเยอร์โอคิน (KaiserMeyer-Olkin: KMO) เท่ากับ .87 การทดสอบบาร์เร็ท
(Bartlett’s test of sphericity) มีค่าไคสแควร์
1582.96 df 351และนัยสำคัญ (p) เท่ากับ .000
จากนั้ น พิ จ ารณาการแยกตั ว ประกอบของแต่ ล ะ
หมวดย่อยในการจัดข้อคำถามให้อยู่ในหมวดย่อย
เดียวกัน ข้อคำถามของแบบสอบถามฉบับภาษาไทย
มี ค่ า น้ ำ หนั ก ตั ว ประกอบของข้ อ คำถามแต่ ล ะข้ อ    
อยู่ระหว่าง .390–.704 เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนัก

ตัวประกอบร่วมกับการแยกตัวประกอบ (factor
extraction) พบว่า ข้อคำถามทั้ง 27 ข้อมีค่าน้ำหนัก
ตัวประกอบของแต่ละข้อคำถามรวมอยู่ใน 2 หมวด
ย่อยใหม่ ได้แก่ หมวดย่อยที่ 1 ข้อมูล (content)
จำนวน 12 ข้อ และหมวดย่อยที่ 2 การสนับสนุน
และเอื้ออำนวย (support and facilitation) จำนวน
15 ข้อ โดยแต่ละหมวดย่อยมีค่าไอเกนมากกว่า 1
(9.000 และ 2.137 ตามลำดับ) และค่าความแปรปรวน
ที่อธิบายได้ (explained variance) ระหว่างร้อยละ
7.9–33.3 คิดเป็นค่าความแปรปรวนทีอ่ ธิบายได้ทงั้
ฉบับเท่ากับร้อยละ 41.2
ค่าความเทีย่ งเชิงความสอดคล้องภายในพบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาทั้งฉบับเท่ากับ .91
และแต่ละหมวดย่อยอยูร่ ะหว่าง .87–.88 โดยข้อคำถาม
จำนวนข้อคำถาม ค่าน้ำหนักตัวประกอบในหมวดย่อย
ค่าสัมประสิทธิค์ รอนบาคอัลฟา และค่าความแปรปรวน
ที่อธิบายได้ทั้งฉบับและแต่ละหมวดย่อย ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 หมวดย่อย ข้อคำถาม จำนวนข้อคำถาม ค่าน้ำหนักตัวประกอบของแต่ละหมวดย่อย ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาคอัลฟา และค่าความแปรปรวนที่อธิบายได้ทั้งฉบับและแต่ละหมวดย่อย
หมวดย่อย

     ค่าน้ำหนักตัวประกอบ

ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาทั้งฉบับ = .91
ค่าความแปรปรวนที่อธิบายได้ร้อยละ 41.2
หมวดย่อยที่ 1 ข้อมูล จำนวน 12 ข้อ 
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา = .88
ค่าความแปรปรวนที่อธิบายได้ร้อยละ 33.3
1. แพทย์บอกรายละเอียดผลการตรวจทางการแพทย์
.615
2. แพทย์บอกวิธีการรักษาที่ดีที่สุด
.560
3. แพทย์อธิบายรายละเอียดวิธีการรักษา
.704
4. แพทย์บอกให้ฉันรู้ถึงการรักษาโดยวิธีการต่างๆทุกวิธี
.668
5. แพทย์บอกให้ฉันทราบถึงการศึกษาวิจัยที่ทันสมัยและวิธีการรักษาแบบใหม่
.626
ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งที่ฉันเป็นอยู่
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ตารางที่ 2 หมวดย่อย ข้อคำถาม จำนวนข้อคำถาม ค่าน้ำหนักตัวประกอบของแต่ละหมวดย่อย ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาคอัลฟา และค่าความแปรปรวนที่อธิบายได้ทั้งฉบับและแต่ละหมวดย่อย (ต่อ)
หมวดย่อย

     ค่าน้ำหนักตัวประกอบ

6. แพทย์บอกให้ฉันทราบถึงการพยากรณ์โรค การทำนาย สภาวะอาการ  และ
     ผลการรักษาโรคในอนาคต
7. แพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ฉันเป็นอยู่มากเพียงพอ
8. แพทย์ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับความรุนแรงและสภาวะของโรค
9. แพทย์บอกฉันว่าโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นมีผลกับชีวิตประจำวันของฉันอย่างไร
10. แพทย์ทำให้ฉันมั่นใจในศักยภาพ ทักษะความสามารถในการดูแลรักษา
11. แพทย์ให้เวลาในการตอบคำถามของฉันจนฉันเข้าใจ
12. แพทย์ให้ข้อมูลและเวลาในการตอบคำถามทุกคำถามของฉัน

.509
.553
.683
.647
.629
.659
.527

หมวดย่อยที่ 2 การสนับสนุนและเอื้ออำนวย จำนวน 15 ข้อ
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา = .87
ค่าความแปรปรวนที่อธิบายได้ร้อยละ 7.9
1. แพทย์บอกแหล่งข้อมูล สถานทีท่ สี่ ามารถดูแล ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือ
.444
ฉันในสังคมที่ฉันอาศัยอยู่ได้
2. แพทย์แสดงให้ฉนั เห็นถึงความห่วงใยเอาใส่ใจ และให้ความสนใจฉันอย่างเต็มที่
.544
3. แพทย์ปลอบโยนให้ฉันสบายใจ ถ้าฉันรู้สึกเศร้า เสียใจ
.670
4. แพทย์บอกฉันว่า “ไม่เป็นไร” ถ้าฉันรู้สึกแย่ หรือไม่สบายใจ
.597
5. แพทย์สง่ เสริมหรือเปิดโอกาสให้ฉนั ได้บอกเล่าระบายความรูส้ กึ เมือ่ ฉันรูว้ า่ เป็น
.694
มะเร็ง และทำให้ฉนั รูส้ กึ เป็นเรือ่ งปกติทฉี่ นั จะแสดงอารมณ์ และความรูส้ กึ ของฉัน
ออกมา
6. มีแพทย์คอยดูแลให้ความหวังฉันเกี่ยวกับอาการ หรือ โรคที่ฉันเป็น
.605
7. มีบคุ ลากรทางสุขภาพอืน่ เช่น พยาบาล คอยสนับสนุนช่วยเหลือ ในการให้ขอ้ มูล
.611
แก่ฉัน
8. มีแพทย์ให้ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของฉันเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค
.526
9. มีแพทย์ให้ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของฉันเกี่ยวกับการพยากรณ์โรค
.614
10. แพทย์ชว่ ยให้ฉนั ค้นพบว่าจะบอกผูอ้ นื่ อย่างไร เกีย่ วกับโรคมะเร็งทีฉ่ นั เป็นอยู่
.447
11. การให้ขอ้ มูลกับฉันเป็นการส่วนตัว และบอกข้อมูลและการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
.390
       ที่เกิดขึ้นกับฉันโดยตรง
12. การให้ข้อมูลในสถานที่ที่เป็นส่วนตัว เป็นสัดส่วน
.541
13. แพทย์จัดสรรเวลาไว้โดยเฉพาะสำหรับให้ข้อมูลแก่ฉัน
.667
14. แพทย์มองและสบตาฉันขณะพูดคุยให้ข้อมูล
.694
15. แพทย์คอยจนกว่าผลการตรวจต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ จึงบอกข้อมูลกับฉัน
.414
KMO = .87 Bartlett’s test of sphericity df 351 Sig .000
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การอภิปรายผล
การอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้แบ่ง
เป็น 3 ประเด็นคือ ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุม่ ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแบบสอบถาม
และลั ก ษณะเนื้ อ หาของข้ อ คำถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายของผู้ป่วย
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจะ
เห็นได้วา่ เป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งกระดูกทัง้ หมดทีม่ อี ายุเฉลีย่
ค่อนข้างน้อยคือ 36.7 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ศึกษาอืน่ ทีอ่ ายุผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่มากกว่าทัง้ ในประเทศไทย
ที่อายุเฉลี่ยมากกว่า 50 ปี16 และต่างประเทศที่มี
อายุเฉลี่ย 54 ปี1 57.2 ปี8 และ 62 ปี11,20 เนื่องจาก
อุบตั กิ ารณ์การเกิดมะเร็งกระดูกพบในผูป้ ว่ ยอายุนอ้ ย
แต่กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาอื่นเป็นผู้ป่วยมะเร็ง
มะเร็งเต้านม ทางเดินอาหาร ศีรษะและคอ ทางนรีเวช
ปอด และระบบปัสสาวะ ทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์การเกิดในผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี ายุมากกว่า1,8,12,21 ทัง้ ยังแตกต่างกับการศึกษาอืน่
ในต่างประเทศ1,8 ด้านสถานภาพสมรส การศึกษา
และรายได้ อาจมาจากการทีก่ ารศึกษานีผ้ ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่
เป็นมะเร็งตั้งแต่อายุน้อยจึงมีสถานภาพสมรส โสด
แต่มีการศึกษาระดับน้อยกว่า และรายได้น้อยกว่า 
สำหรับผลการทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายฉบับ
ภาษาไทยมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .90
ซึ่ ง ค่ า ดั ช นี ค วามตรงตามเนื้ อ หาที่ ย อมรั บ ได้ ว่ า มี
เนื้อหาตรงตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐาน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ หรื อ
แบบสอบถามนั้นคือมากกว่า .709 ส่วนความเข้าใจ
ด้านภาษาทีใ่ ช้โดยผูป้ ว่ ยมะเร็งกระดูกทีม่ ลี กั ษณะคล้าย
กับกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูอ้ า่ นแบบสอบถาม พบว่ามีความ
เข้าใจตรงกันโดยไม่มขี อ้ เสนอแนะนัน้ จึงหมายความ
40

ว่าแบบสอบถามฉบับภาษาไทยทีม่ าจากการแปลกลับ
มีเนื้อหาตรงกับแนวคิดที่ใช้พัฒนาตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามต้นฉบับ และมีภาษา
ที่กลุ่มตัวอย่างอ่านแล้วเข้าใจได้9,10,21
ส่วนผลการวิเคราะห์จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการทดสอบแบบสอบถามความต้องการการสือ่ สาร
ข่าวร้ายฉบับภาษาไทยนัน้ จำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีค่ วรใช้
น้อยที่สุด 3 หรือ 5 คนต่อ 1 ข้อคำถามหรืออาจมาก
ได้ถึง 10 คนต่อ 1 ข้อคำถามก็ได้17,18 หรืออาจใช้
จำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 100 ถึง 200 ราย ทีถ่ อื ว่าเพียงพอ
กับการวิเคราะห์ตัวประกอบ18 แต่ในการศึกษานี้ใช้
กลุ่มตัวอย่าง 5 คนต่อ 1 ข้อคำถาม หรือ 135 ราย  
วิเคราะห์ค่าไคเซอร์มีเยอร์โอคินมีนัยสำคัญเท่ากับ
.87 ทีม่ ากกว่าค่าทีย่ อมรับได้คอื .50 ขึน้ ไป18 แสดงถึง
กลุม่ ตัวอย่างมีความเพียงพอในการวิเคราะห์ ทัง้ จำนวน
ข้ อ คำถามและระดั บ การประมาณค่ า ที่ ใ ช้ ใ นการ
ศึกษานีเ้ ป็นไปตามเกณฑ์เสนอแนะในวรรณกรรมทีว่ า่
ข้อคำถามในแบบสอบถามทีใ่ ช้กบั ผูป้ ว่ ยควรลดจำนวน
ข้อคำถามลง เพือ่ ลดระยะเวลาในการทำแบบสอบถาม9
แต่ไม่ควรน้อยกว่า 20 ข้อ โดยใช้ระดับการประมาณ
ค่าตัวเลือกแบบลิเกิรท์ 3–7 ระดับ เนือ่ งจากข้อดีของ
ตัวเลือกแบบลิเกิรท์ คือ วัดความรูส้ กึ ตามพฤติกรรมได้ดี
นำผลไปวิเคราะห์ได้งา่ ย และใช้สะดวก9,17 แบบสอบถาม
ความต้ อ งการการสื่ อ สารข่ า วร้ า ยฉบั บ ภาษาไทย       
มีจำนวนข้อคำถามทีป่ รับแล้ว 27 ข้อ ใช้การประมาณค่า
โดยตัวเลือกแบบลิเกิร์ท 5 ระดับ
ในการทดสอบบาร์เร็ทนั้น หากได้ค่าที่ต่ำโดย
เข้าใกล้ศนู ย์หมายถึงมีการกระจายแบบปกติ (multivariate
normal distribution) และแกนเมตริกซ์ความ
สัมพันธ์ (correlation matrix) เหมาะกับการวิเคราะห์
ตัวประกอบ17,18 ในการศึกษานี้ได้ค่านัยสำคัญของ
การทดสอบบาร์เร็ท (p) เท่ากับ .000 ซึง่ เป็นค่าทีต่ ำ่
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จิตต์

บุญนันท์ และปรางทิพย์ ฉายพุทธ

ดังนั้นวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ตัวประกอบจึงมี
ความเหมาะสม
คุณภาพแบบสอบถามด้านค่าความเที่ยงเชิง
ความสอดคล้องภายใน ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค
อัลฟานัน้ ค่าทีย่ อมรับได้คอื เท่ากับหรือมากกว่า .709,18
โดยค่าที่สูงบอกถึงความสอดคล้องภายในสูงและมี
ความเทีย่ ง จากการทีข่ อ้ คำถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์
สอดคล้องอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อ คำถามที่ อ ยู่ ค นละองค์ ป ระกอบ     
น้อยกว่า9,17,18 ผลการศึกษาพบว่า แบบสอบถามมี
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค รอนบาคอั ล ฟาแต่ ล ะหมวดย่ อ ย
เท่ากับ .87 และ .88  หมายถึงในด้านความเที่ยงเชิง
ความสอดคล้องภายในระดับสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้
อธิ บ ายได้ ว่ า ข้ อ คำถามแต่ ล ะข้ อ ทั้ ง หมดในแต่ ล ะ
หมวดย่อยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน17,18 นั่นคือ
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นในการศึกษานี้คุณภาพดีมี
ความเที่ยง 
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ แบบสอบถามความต้องการ
การสือ่ สารข่าวร้ายฉบับภาษาไทยจำนวน 27 ข้อ ทำการ
ทดสอบคุณภาพในผูป้ ว่ ยมะเร็งกระดูกปฐมภูมจิ ำนวน
135 คน ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 หมวดย่อย ข้อคำถามแต่ละหมวดย่อย
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันสูง มีคุณภาพดีทั้งด้าน
ความตรงและความเทีย่ ง โดยความตรงตามโครงสร้าง
มีคา่ น้ำหนักตัวประกอบอยูร่ ะหว่าง .390-.704 มากกว่า
เกณฑ์คา่ น้ำหนักตัวประกอบทีก่ ำหนดไว้วา่ ต้องมากกว่า
.3017,18 การจัดข้อคำถามให้อยู่ในแต่ละหมวดย่อย
พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามดังกล่าว
ซึ่งแต่ละข้อคำถามอยู่ใน 2 หมวดย่อยทั้งหมด และ
มี ค่ า ความเที่ ย งเชิ ง ความสอดคล้ อ งภายในโดย       
ค่าสัมประสิทธิค์ รอนบาคอัลฟาแต่ละหมวดย่อยอยูใ่ น
ระดับสูงและมากกว่าค่าที่ยอมรับได้

คุณภาพและคุณลักษณะอืน่ ของแบบสอบถาม
ฉบับภาษาไทย เปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ของปาร์คเกอร์และคณะ8 พบว่ามีความแตกต่างกัน
ทั้งจำนวนข้อคำถามและความตรงตามโครงสร้าง
จำนวนข้อคำถามของต้นฉบับ 32 ข้อ8 แต่ฉบับภาษา
ไทยมีจำนวน 27 ข้อ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า   
ข้อคำถามบางข้อมีเนือ้ หาทีม่ คี วามซ้ำซ้อนกัน เสนอแนะ
ให้ตัดออก แต่อย่างไรก็ตามแบบสอบถามภายหลัง
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว ยังมีค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหาที่ดีดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนใน
ด้านการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก ต้นฉบับแบ่งเป็น
3 หมวดย่อย8 แต่ฉบับภาษาไทยแบ่งเป็น 2 หมวดย่อย
โดยข้อคำถามทั้งหมด 27 ข้อยังอยู่ใน 2 หมวดย่อย
อธิบายได้ว่าการที่มีค่าน้ำหนักตัวประกอบที่มีความ
สัมพันธ์ของโครงสร้างแตกต่างกันนั้น อาจเนื่องจาก
ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกชาวไทยอาจมีความต้องการใน
ด้านต่างๆ แตกต่างกับผู้ป่วยมะเร็งชาวอเมริกันที่
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทางเดินอาหาร
ทางนรีเวช และระบบปัสสาวะ ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ไม่ใช่มะเร็งชนิดเดียวกันและข้อมูลส่วนบุคคลก็
แตกต่างกัน ทั้งบริบททางสังคม ความสัมพันธ์ และ
ปฏิสมั พันธ์ของผูป้ ว่ ยและแพทย์ในสังคมชาวตะวันออก
มีความแตกต่างกับชาวอเมริกัน1,7,11,20
การศึกษาของชูและคณะ1 ทำการแปลกลับ
แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 32 ข้อเป็น
ภาษาจีนกลางและทำการทดสอบคุณภาพโดยวิธเี ดียว
กับต้นฉบับและฉบับภาษาไทย พบว่าข้อคำถามทั้ง
32 ข้อมีองค์ประกอบ 2 หมวดย่อยคือ ข้อมูล และ
การสนับสนุน ต่างกับต้นฉบับแต่คล้ายกับฉบับภาษาไทย
อาจเป็นเพราะว่าลักษณะทางสังคมของชาวจีนคล้ายคลึง
กับชาวไทยมากกว่าชาวอเมริกันและชาวญี่ปุ่น ซึ่ง
การศึกษานีไ้ ด้รายงานลักษณะการปกป้องผูป้ ว่ ยไม่ให้
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แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัดฉบับภาษาไทย

ทราบข่าวร้าย เพราะญาติกลัวว่าผู้ป่วยจะกังวลโดย
ไม่จำเป็น ที่ตรงกับการศึกษาของเต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
และคณะ16 ในผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยที่พบว่าญาติมี
ความต้องการไม่ให้แพทย์แจ้งข่าวร้ายกับผูป้ ว่ ยโดยตรง
เช่นกัน อาจทำให้เมื่อใช้การวิเคราะห์แบบเดียวกัน
จึงได้ลักษณะองค์ประกอบที่คล้ายกัน
เมื่อเปรียบเทียบแบบสอบถามความต้องการ
การสือ่ สารข่าวร้ายฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาญีป่ นุ่
ของฟูจิโมริและคณะ11,20 ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งชาว
ตะวันออกเหมือนกัน โดยมีการศึกษา 2 เรื่องที่
เป็นการพัฒนาแบบสอบถามดังกล่าวในผูป้ ว่ ยชาวญีป่ นุ่
ที่เป็นมะเร็งเต้านม ทางเดินอาหาร ศีรษะและคอ
และปอด พบว่ามีความแตกต่างกันเชิงโครงสร้าง
เช่นกัน การศึกษาแรกของฟูจิโมริและคณะ11 ใช้การ
แปลกลั บ ข้ อ คำถามของแบบสอบถามฉบั บ ภาษา
อังกฤษจำนวนทั้งหมด 46 ข้อ ซึ่งจำนวนข้อและ    
ข้ อ คำถามมาจากการศึ ก ษาตอนต้ น ที่ เ ริ่ ม พั ฒ นา
แบบสอบถามนี้ของปาร์คเกอร์และคณะ8 จากนั้น   
นำไปทดสอบการอ่านด้านความเข้าใจภาษาที่ใช้กับ
ผูป้ ว่ ย และทดสอบคุณภาพด้วยการวิเคราะห์โครงสร้าง
โดยการวิเคราะห์ตวั ประกอบหลักแบบแม็กซิมมั ไลลิฮดู
ด้วยวิธีการหมุนวาริแม็กซ์ (maximum likelihood
factor analysis with varimax rotation)11 ที่ต่างกับ
การศึกษานี้ แต่ใช้เกณฑ์การจำแนกโครงสร้างตาม
ค่าไอเกนและจุดสกรีเหมือนกัน 
จากข้อคำถามทีเ่ หลือ 42 ข้อ พบองค์ประกอบ
5 หมวดย่อย แต่ละหมวดย่อยยังมีจำนวนข้อคำถาม
แตกต่างกับต้นฉบับและฉบับภาษาไทย คือ การสนับสนุน
ทางอารมณ์ ข้อมูลการรักษา การอธิบายอย่างชัดเจน
การกระตุ้นให้ถามคำถาม และสถานที่ ฟูจิโมริและ
คณะใช้สถิติในการวิเคราะห์ตัวประกอบหลักต่างกับ
ฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับและฉบับภาษาไทยที่ได้
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จากการศึกษานี้ ซึ่งการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก
แบบแม็กซิมัมไลลิฮูดเป็นการหาองค์ประกอบแบบ
ใช้วิธีทฤษฎีนำ (theory-driven approach)18 จึงอาจ
ทำให้ได้แบบสอบถามฉบับภาษาญี่ปุ่นที่มาจากการ
แปลกลับ มีจำนวนข้อคำถาม รายละเอียด และ
ลักษณะองค์ประกอบเชิงโครงสร้างแตกต่างเพราะ
ใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ต่างกัน
ยิ่งไปกว่านั้น ฟูจิโมริและคณะ20 ยังพัฒนา
แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายฉบับ
ภาษาญีป่ นุ่ อีกฉบับ ทีม่ กี ารพัฒนาทีแ่ ตกต่างกับฉบับ
ภาษาญี่ ปุ่ น ที่ แ ปลกลั บ และฉบั บ ภาษาไทยในการ
ศึกษานี้คือ เป็นฉบับที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก    
ผูป้ ว่ ยมะเร็งและแพทย์ชาวญีป่ นุ่ ทบทวนวรรณกรรม
และประชุ ม ปรึ ก ษาระหว่ า งที ม ผู้ วิ จั ย เพื่ อ สร้ า ง       
ข้อคำถาม โดยจำนวนข้อคำถามเริม่ ต้นมีทงั้ หมด 70 ข้อ
เมือ่ ได้ขอ้ คำถามจึงนำไปให้ผปู้ ว่ ยอ่านหาความเข้าใจ
ภาษาที่ใช้และทดสอบคุณภาพ เนื่องจากเป็นการ
สร้างแบบสอบถามใหม่ วิเคราะห์โครงสร้างโดยการ
วิเคราะห์ตัวประกอบหลักแบบแม็กซิมัมไลลิฮูดด้วย
วิธกี ารหมุนโปรแม็กซ์ (pro-max rotation) ตามค่า
น้ำหนักตัวประกอบและจุดสกรีได้ 4 หมวดย่อยคือ
วิธีการแจ้งข่าวร้าย (methods of disclosure of the
bad news) การให้การสนับสนุนทางอารมณ์ (provision
of emotional support) การให้ข้อมูลเพิ่ม (provision
of additional information) และสถานที่ (setting)20
แต่ละหมวดย่อยยังมีความแตกต่างในจำนวนข้อคำถาม
และรายละเอียดในข้อคำถามทั้งกับฉบับภาษาญี่ปุ่น
ที่ได้จากการแปลกลับ 
แบบสอบถามนี้ไม่ได้ใช้วิธีวิเคราะห์คุณภาพ
เหมื อ นกั บ ฉบั บ ภาษาญี่ ปุ่ น ที่ แ ปลกลั บ และฉบั บ
ภาษาไทย ที่ใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบหลักด้วยวิธี
การหมุนวาริแม็กซ์ ทำให้แบบสอบถามฉบับภาษาญีป่ นุ่
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ทีม่ าจากการสัมภาษณ์ไม่ได้มาจากแปลกลับ มีจำนวน
ข้อคำถาม รายละเอียดและลักษณะโครงสร้างแตกต่าง
กับฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาญีป่ นุ่ ทีแ่ ปลกลับ และ
ฉบับภาษาไทย เพราะว่าวิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบ
หลักด้วยการค้นหาองค์ประกอบด้วยวิธีการหมุนค่า
แกนเมตริกซ์ความสัมพันธ์คนละแบบ อาจให้ค่า
ความสัมพันธ์กันระหว่างข้อคำถามที่แตกต่างกันจาก
การวิเคราะห์ได้17,18 จะเห็นได้วา่ แม้ใช้กลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ หมือนกันและสถิตคิ ล้ายกันโดยวิธกี ารหมุนต่างกัน
ในการศึกษา 2 เรื่องของฟูจิโมริและคณะ แต่ยังได้
องค์ประกอบของโครงสร้างต่างกัน
ในด้านลักษณะเนือ้ หาของข้อคำถามทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายตามความชอบ
ของผู้ป่วย ฉบับภาษาไทยของการศึกษานี้ พบการ
แบ่งเนื้อหาตามความสอดคล้องเชิงโครงสร้างได้ 2
หมวดย่อย ซึง่ เนือ้ หาของข้อคำถามในหมวดย่อยที่ 1
เกี่ยวกับข้อมูล ค่าน้ำหนักตัวประกอบที่สูงสุดคือ
“การอธิบายรายละเอียดวิธีการรักษา” รองลงมาคือ
“การให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับความรุนแรง
และสภาวะของโรค” และ “การบอกให้รถู้ งึ การรักษา
ด้วยวิธกี ารต่างๆ ทุกวิธ”ี โดยข้อคำถามทีม่ คี า่ น้ำหนัก
ตัวประกอบสูงหมายถึง ข้อคำถามนัน้ มีความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างอย่างมากกับข้อคำถามอื่นตามทฤษฎี
หรือแนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐาน17,18
ข้อคำถามทัง้ 3 ข้อสอดคล้องกับความต้องการ
การสื่ อ สารข่ า วร้ า ยของผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ในการศึ ก ษา
หลายเรือ่ งทัง้ ในประเทศไทย16 และต่างประเทศ12,20,21
ทีผ่ ปู้ ว่ ยให้ความสำคัญกับการให้ขอ้ มูลมากกว่า11,12,21
ต้ อ งการข้ อ มู ล โดยเฉพาะการรั ก ษาเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติตัวดูแลตนเอง16 และผู้ป่วย
ยังต้องการข้อมูลต่างๆ ทัง้ หมด รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับ
ความรุนแรง สภาวะของโรค และการรักษาด้วยวิธี
การต่างๆ12,13,16,20,21

ข้อคำถามในหมวดย่อยที่ 2 เกี่ยวกับการ
สนับสนุนและเอื้ออำนวย เป็นการรวมการสนับสนุน
ทางอารมณ์ แหล่งประโยชน์ และการเอื้ออำนวยที่ให้
กับผูป้ ว่ ยไม่วา่ จะในขณะแจ้งข่าวร้ายหรือการสนับสนุน
ช่วยเหลือหลังจากนั้น โดยมีค่าน้ำหนักตัวประกอบที่
สูงสุดคือ “การมองและสบตาผู้ป่วยขณะพูดคุยให้
ข้อมูล” รองลงมาคือ “การส่งเสริมหรือเปิดโอกาส
ให้ได้บอกเล่าระบายความรู้สึกเมื่อผู้ป่วยรู้ว่าเป็น
มะเร็ง” “ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเป็นเรื่องปกติที่จะแสดง
อารมณ์และความรูส้ กึ ออกมา” และ “การปลอบโยนให้
สบายใจถ้ารู้สึกเศร้าเสียใจ” ค่าน้ำหนักตัวประกอบ
น้อยทีส่ ดุ คือ “การให้ขอ้ มูลกับผูป้ ว่ ยเป็นการส่วนตัว”
และ “บอกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผู้ป่วยโดยตรง” 
แบบสอบถามฉบั บ ภาษาอั ง กฤษพั ฒ นาขึ้ น
ตามแนวคิ ด พื้ น ฐานของลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ์ ข อง     
ผู้ป่วยกับแพทย์หรือบุคลากรทางสุขภาพที่ว่า ผู้ป่วย
มีความต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์ในขณะมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรักษา8 ซึ่งตรงกับการศึกษา
หลายเรื่องคือ ผู้ป่วยหญิงต้องการการสนับสนุนทาง
อารมณ์มากกว่าผู้ป่วยชาย1,8,11,21 ผู้ป่วยชาวอเมริกัน
ต้องการมากที่สุดคือการแจ้งข่าวร้ายโดยแพทย์บอก
ผู้ป่วยโดยตรงและแพทย์ควรให้ความสนใจผู้ป่วย8
และที่มีความต้องการน้อยกว่าผู้ป่วยชาวไทยในการ
ศึ ก ษานี้ คื อ การให้ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ ป่ ว ยเป็ น การส่ ว นตั ว
และการให้ความสำคัญกับการมองและสบตาผู้ป่วย
ขณะพูดคุยให้ข้อมูล 
อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยมะเร็งกระดูกชาวไทยยังคง
มีความต้องการให้บคุ ลากรทางสุขภาพอืน่ เช่น พยาบาล
เป็นต้น คอยเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือตนเองเช่นกัน
จากข้อคำถามในการศึกษานีท้ พี่ บค่าน้ำหนักตัวประกอบ
ค่อนข้างสูง (.611) ดังนั้นพยาบาลสามารถเป็น
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แหล่งสนับสนุนที่สำคัญและเอื้ออำนวยประโยชน์ให้
กับผู้ป่วย ทั้งยังเป็นผู้ที่สามารถให้เวลาและกำลังใจ
แก่ผู้ป่วย เตรียมผู้ป่วยให้พร้อมในการได้รับการ  
แจ้งข่าวร้าย ให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวในการรักษา การ
ดำเนินชีวติ และทำการนัดหมายผูป้ ว่ ยเพือ่ รักษาต่อ22
ซึ่งต่างกับการศึกษาหลายเรื่อง8,11,21 ในผู้ป่วยมะเร็ง
ชาวอเมริกัน จีนสิงคโปร์ และญี่ปุ่นที่ต้องการให้
บุคลากรทางสุขภาพอื่นเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ
ตนเองน้อยกว่า อาจเป็นเพราะว่าลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง
ของการศึกษาความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายใน   
ผู้ป่วยมะเร็งชาวอเมริกันของปาร์คเกอร์และคณะ8
เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทางเดินอาหาร ทางนรีเวช
และระบบปัสสาวะ การศึกษาของชูและคณะ1 เป็นผูป้ ว่ ย
มะเร็งเต้านม ทางเดินอาหาร ปอด และศีรษะและคอ
แม้แต่การศึกษาของฟูจิโมริและคณะ11 ที่เป็นผู้ป่วย
มะเร็งทางเดินอาหาร เต้านม ศีรษะและคอ และปอด
ซึง่ ไม่ใช่ผปู้ ว่ ยมะเร็งกระดูกทีม่ อี ายุนอ้ ยเช่นการศึกษานี้
ทัง้ ยังอาจเนือ่ งจากบริบทในการรักษาและรายละเอียด
ของลักษณะสังคมวัฒนธรรมไม่เหมือนกับชาวไทย21
กล่าวโดยสรุป แบบสอบถามความต้องการ
การสื่อสารข่าวร้ายฉบับภาษาไทยที่พัฒนามาจาก
การแปลกลับในการศึกษาครั้งนี้มีคุณภาพที่ดี แต่มี
ความแตกต่างเชิงโครงสร้างกับแบบสอบถามต้นฉบับ
ฉบับภาษาจีนกลาง และฉบับภาษาญีป่ นุ่ ดังทีก่ ล่าวมา
แล้วข้างต้น รวมทัง้ รายละเอียดของความสัมพันธ์ของ
ข้อคำถามก็มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
แบบสอบถามฉบับภาษาไทยมีลักษณะคุณภาพที่ดี
สามารถนำไปใช้ประเมินความต้องการการสื่อสาร
ข่าวร้ายในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกชาวไทยได้

44

ข้อเสนอแนะและการนำไป ้
ด้านการวิจยั เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ จำกัด
คือทำในผูป้ ว่ ยมะเร็งกระดูกเพียงกลุม่ เดียว การนำผล
การวิจยั ไปใช้จงึ จำกัดในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
จึงควรทำวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative study) ใน   
ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง กระดู ก และกลุ่ ม อื่ น เพื่ อ หาปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องและความต้องการของผู้ป่วยเหล่านั้น และ
ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative study) เพื่อหา
ลักษณะความต้องการทีเ่ ฉพาะในผูป้ ว่ ยมะเร็งชาวไทย
ทุกกลุ่มในการสื่อสารกับบุคลากรทางสุขภาพ โดย
อาจเน้นการสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับพยาบาลในแง่มมุ
ทีเ่ กีย่ วข้องตามบริบททางลักษณะสังคมและวัฒนธรรม
ของผู้ป่วย ข้อมูลที่ได้อาจใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนที่
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล 
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เนือ่ งจากแบบสอบถาม
ความต้องการการสื่อสารข่าวร้ายฉบับภาษาไทยมีค่า
ความตรงและความเที่ยงที่ดีสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ ประเมินความต้องการของผูป้ ว่ ย
มะเร็งกระดูกได้ แต่ผู้ป่วยแต่ละรายอาจให้ลำดับ
ความสำคัญของความต้องการเรือ่ งต่างๆ แตกต่างกันไป
พยาบาลควรนำข้อมูลความต้องการของผูป้ ว่ ยแต่ละราย
ทีไ่ ด้จากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามมาจัดลำดับ
ความสำคัญของความต้องการ วางแผนการพยาบาล
ตามความต้องการของผูป้ ว่ ยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ และต้องการ
ก่อน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านั้นสามารถปรับตัวหรือ
แก้ ปั ญ หาของตนเองที่ ก ำลั ง เผชิ ญ อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยได้รบั การตอบสนองด้านต่างๆ
ตามความต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อลดความทุกข์
ทรมานหลังจากได้รับการแจ้งข่าวร้าย ทำให้สามารถ
ตัดสินใจวางแผนการรักษาหรือการดำเนินชีวิต หรือ
ได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจตามความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้ว
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The Measure of Patients’ Preferences for Communication: Psychometric
Characteristics of the Thai Version
Jitchaya Boonnun MNS, APN*
Prangtip Chayaput PhD (Nursing)**
Abstract: Disclosure of “bad news” in cancer patients is a stressful experience. The
patients’ preference in communication in order to deliver this unfavorable information
is crucial for relieving their distress. The objective of this study was to explore psychometric
properties of the measure of patients’ preferences: Thai version (MPP-T). The sample
of 135 patients with bone cancers from tertiary care hospital in Bangkok was enrolled.
The original English version of the measure of patients’ preferences (MPP) was
back-translated into Thai version. Content validity, consistency, and accuracy were
examined by 3 experts. Readability of language was verified by 30 bone cancer
patients. The 32-item original MPP with 3 dimensions then was reduced to 27 items
in the Thai version. Principal component factor analysis with varimax rotation confirmed
two-factor structures of 27-item MPP-T with 41.2% of total explained variance:
content (12 items) and support and facilitation (15 items) dimensions. Factor loadings
ranged from .390 to .704. Cronbach’s alpha coefficient of total scale was .91 and
ranged from .87 to .88 for each subscale. The MPP-T illustrates good validity and
reliability in determining the patients’ preferences for communication. It can be utilized
in the clinical practice to explore what cancer patients prefer the health care providers
to communicate during disclosing the bad news.
Thai Journal of Nursing Council 2011; 26(3) 31-47
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