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Factors Predicting Health–Related Quality of Life
among Colorectal Cancer Survivors during 6 Months
to 5 Years after Treatment Completion*
Aphantree Janthathai1, Kanaungnit Pongthavornkamol, RN, PhD1,
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Abstract
Purpose: To investigate health–related quality of life and the predictive power of symptom
distress, stage of cancer, fear of cancer recurrence, and unmet supportive care needs on health–
related quality of life in colorectal cancer survivors during 6 months to 5 years after
treatment completion.
Design: Correlational predictive research.
Methods: The sample included 108 colorectal cancer survivors meeting the inclusion criteria
who came for post-treatment follow up service at one tertiary, university hospital in Bangkok.
Questionnaires consisted of demographic data, symptom distress, fear of cancer recurrence, unmet
needs, and health-related quality of life. Data were analyzed by descriptive statistics, and predictive
power was tested by enter multiple regression analysis.
Mains finding: The findings revealed that colorectal cancer survivors had a quite high healthrelated quality of life (X = 109.14, SD = 10.32). Together four predicting study variables explained
20.4% of the variance in health – related quality of life in colorectal cancer survivors with statistical
significance (R2 = .204, F(4, 103) = 6.586, p < .01). Symptom distress was the factor that best predicted
health – related quality of life (β = -.295, p < .01), followed by unmet needs (β = -.261, p < .01). Stage
of cancer and fear of cancer recurrence were not able to explain health – related quality of life.
Conclusion and recommendations: Symptom distress and unmet needs have been found as
significant predictors of health-related quality of life in colorectal cancer survivors after completion
of primary treatment, Nurses should be aware of cancer survivorship care by focusing on managing
distressing symptoms and developing individualized cancer survivorship care plan that resolves
unmet needs.
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ปัจจัยทำ�นายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง
ลำ�ไสใหญ่และทวารหนัก หลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี*
อภันตรี จันทะไทย1 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, PhD1 ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, พย.ด.1
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ และอำ�นาจทำ�นายของการรบกวนจากอาการ ระยะของโรค
ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้ํา และความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ
ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั ความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด
จำ�นวน 108 ราย ทีม่ ารับบริการ ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร ชุดแบบสอบถาม ประกอบ
ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล การรบกวนจากอาการ ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้ ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง
และคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตบิ รรยายและสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู แบบเข้าพร้อมกัน
ผลการวิจยั : คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษา 6 เดือน
ถึง 5 ปี อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง (X = 109.14, SD = 10.32) ปัจจัยทีศ่ กึ ษา 4 ตัวร่วมกันทำ�นายคุณภาพชีวติ ได้รอ้ ยละ
20.4 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (R2 = .204, F(4, 103) = 6.586, p < .01) โดยการรบกวนจากอาการเป็นปัจจัยทีส่ ามารถ
ทำ�นายคุณภาพชีวติ ดีทส่ี ดุ (β = -.295, p < .01) รองลงมาคือ ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง (β = -.261,
p < .01) ส่วนระยะของโรคและความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้ ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ได้
สรุปและข้อเสนอแนะ: การรบกวนจากอาการและความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ลดลงของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษา พยาบาลควรตระหนัก
ให้ความสำ�คัญต่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยเน้นการจัดการการรบกวนจากอาการและวางแผนการดูแลแก้ไขปัญหา
ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง
คำ�สำ�คัญ: มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก คุณภาพชีวติ ผูร้ อดชีวติ อาการ
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ความสำ�คัญของปัญหา
       โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำ�คัญของประเทศ
ต่างๆทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย1-2 ผลจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในด้านการวินจิ ฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง
ทำ�ให้มกี ารคัดกรองผูป้ ว่ ยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
ในระยะแรกเริม่ เพิม่ ขึน้ ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากขึน้
ทำ�ให้มผี รู้ อดชีวติ จากมะเร็งมากขึน้ จากการศึกษาพบว่า
ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก (colorectal
cancer survivors) ทัว่ โลกเพิม่ สูงขึน้ 1 รวมทัง้ ในประเทศไทย
พบผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักมีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ เช่นเดียวกัน2
ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็ง (cancer survivors) ในแนวคิด
ปัจจุบนั หมายถึงผูป้ ว่ ยหลังได้รบั การวินจิ ฉัยโดยแพทย์วา่
เป็ น โรคมะเร็ ง และยั ง มี ชี วิ ต อยู่ จ นกระทั่ ง ในปั จ จุ บั น
โดยเฉพาะผู้รอดชีวิตจากมะเร็งที่จบการรักษาหลักใน
โรงพยาบาลไปแล้ว เป็นกลุ่มที่ควรได้รับความสนใจจาก
ระบบบริการสุขภาพมากขึน้ 3 เพราะแม้วา่ การรักษาจะสิน้
สุดลง แต่ผรู้ อดชีวติ จากมะเร็งเหล่านีย้ งั ต้องเผชิญกับการ
รบกวนจากอาการทีเ่ ป็นผลข้างเคียงจากการรักษา รวมทัง้
มีการเปลีย่ นแปลงทางด้านจิตใจเกิดขึน้ จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่าประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านีอ้ าจจะส่งผลทำ�ให้
คุณภาพชีวติ ตํา่ ลง4-6 ซึง่ ในปัจจุบนั ระบบบริการสุขภาพที่
ดูแลผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งยังมีประเด็นปัญหาในการจัดการ
ดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีอ้ ยูค่ อ่ นข้างมาก อาทิเช่น ขาดระบบจัดการ
ดูแลปัญหาทีเ่ กิดจากภาวะโรคและการรักษาทีอ่ าจเกิดขึน้
ภายหลังจบการรักษา ขาดการประสานความร่วมมือ
ระหว่างแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญกับระบบบริการสุขภาพใกล้บา้ น
เป็นต้น1
คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ (Health-Related Quality
of Life: HR-QoL) จัดเป็นผลลัพธ์ส�ำ คัญของผูร้ อดชีวติ จาก
มะเร็งหลังสิน้ สุดการรักษา บ่งบอกถึงความพึงพอใจของ
บุคคลต่อชีวิตของตนเองทั้งทางด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และการมีชวี ติ ทีด่ หี ลังการรักษา7 จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนักในช่วง 6 เดือนแรก8 จนถึง 1 ปี9 หลังสิน้ สุด
การรักษาอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ผลการศึกษาใน
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ประเทศอังกฤษพบว่าคุณภาพชีวติ โดยรวมของผูร้ อดชีวติ
จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักในช่วง 1 ปีแรกหลังสิน้
สุดการรักษาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 10 นอกจากนี้ผล
การศึกษาในช่วงหลังสิ้นสุดการรักษาตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป
พบว่าผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักมี
คุณภาพชีวิตในทุกมิติอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ป่วย
สามารถปรับตัวโดยเรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ กับตน ซึง่ เป็นผลมาจากโรคมะเร็งและการรักษาที่
ได้รับ และเป็นระยะที่เริ่มเชื่อมั่นว่าตนจะหายขาดจาก
โรคมะเร็ง และมีโอกาสการกลับเป็นมะเร็งซา้ํ น้อย11 อย่างไร
ก็ดจี ากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาคุณภาพ
ชีวติ ด้านสุขภาพในกลุม่ ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนักในช่วงระยะหลังสิน้ สุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี
ยังมีอยูน่ อ้ ยมาก ซึง่ ควรพิจารณาว่าเป็นช่วงระยะเวลาทีม่ ี
ความสำ�คัญ เพราะเป็นช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยรูส้ กึ ห่างเหินจากระบบ
บริการสุขภาพ และเป็นระยะทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการกลับเป็น
มะเร็งซํา้ สูง1,3
การรบกวนจากอาการ (symptom distress)
การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งหลังสิน้ สุด
การรักษาหลักแล้วยังต้องเผชิญกับอาการไม่สขุ สบายต่างๆ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก เช่น อาการอ่อนล้า อาการปวด
ท้องเสีย ความอยากอาหารลดลง เป็นต้น4,8 อย่างไรก็ดี
การศึกษาของ Tung และคณะ12 พบว่าการรบกวนจาก
อาการต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ของ
ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิ้นสุด
การรักษา จึงยังไม่อาจหาข้อสรุปชัดเจนเกีย่ วกับการรบกวน
จากอาการทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีไ้ ด้
ระยะของโรคมะเร็ง (stage of diagnosis) โดยทัว่ ไป
ใช้เป็นตัวบ่งบอกความรุนแรงของโรคมะเร็ง จากการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาพบว่า ระยะของโรคมะเร็งมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพ
ชีวติ ในกลุม่ ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
ได้  โดยพบว่าผูป้ ว่ ยระยะที่ 4 และระยะที่ 3 มีคณ
ุ ภาพชีวติ
โดยรวมอยู่ใ นระดั บ ตํ่า ที่สุด และรองลงมาตามลำ � ดั บ
เนือ่ งจากเป็นระยะโรคทีม่ กี ารลุกลามของมะเร็งไปอวัยวะ
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อืน่ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาทีซ่ บั ซ้อนและเกิดอาการ
ข้ า งเคี ย งที่ไ ม่ สุข สบายเพิ่ม มากขึ้น เมื่อ เที ย บกั บ ระยะ
โรคอืน่ ๆ8 อย่างไรก็ดบี างการศึกษาพบว่าในแต่ละระยะของ
โรคมะเร็งผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ไม่แตกต่างกัน เนือ่ งจากได้
รับดูแลอย่างใกล้ชิดและการสนับสนุนจากบุคลากรทาง
การแพทย์เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ พึงพอใจต่อระบบ
บริการที่ได้รับและมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีข้ึน11 จึงยัง
ไม่อาจหาข้อสรุปเกี่ยวกับระยะของโรคมะเร็งที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้
ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซา้ํ (fear of cancer
recurrence) มักเกิดในระยะสิ้นสุดการรักษาใหม่ๆจน
กระทัง่ 5 ปีแรกหลังสิน้ สุดการรักษา3 และค่อยลดลงเมือ่
เวลาผ่านไป โดยปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความกลัวการกลับ
เป็นมะเร็งซา้ํ ของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็ง เช่น อาการข้างเคียง
ที่หลงเหลืออยู่หลังสิ้นสุดการรักษา ซึ่งเป็นเหตุการณ์
การเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยไม่คุ้นเคยและไม่สอดคล้องกับสิ่งที่
คาดหวังไว้ ความรุนแรงของระยะโรคมะเร็ง ขาดแรง
สนับสนุนทางสังคมทีด่ ี เป็นต้น5 ซึง่ ความกลัวการกลับเป็น
มะเร็งซา้ํ ส่งผลกระทบต่อผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านอารมณ์และจิตใจ ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง13
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการศึกษาในปัจจัย
ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซา้ํ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ใน
ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิ้นสุด
การรักษายังมีอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยยัง
ไม่พบว่ามีการศึกษาในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีม้ าก่อน
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet
supportive care need) จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า
ภายหลังสิน้ สุดการรักษาหลักแล้ว กลุม่ ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็ง
จำ�นวนมากประสบกับปัญหาความต้องการการดูแลทีไ่ ม่ได้
รับการตอบสนองในด้านต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลทำ�ให้คณ
ุ ภาพ
ชีวติ ลดลง เช่น ความต้องการด้านจิตใจ ความต้องการความ
ช่วยเหลือเพื่อจัดการกับความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้าํ
เป็นต้น6 สอดคล้องกับการศึกษาของ Cheng, Wong และ
Koh14 พบว่าความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนองสามารถ
ทำ � นายคุ ณ ภาพชี วิต ของผู้ร อดชี วิต จากมะเร็ ง เต้ า นม
หลังสิน้ สุดการรักษาได้ อย่างไรก็ดคี วามต้องการทีไ่ ม่ได้รบั

การตอบสนองในกลุม่ ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษาหลักยังพบการศึกษาอยูน่ อ้ ย
โดยเฉพาะในช่วงหลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี
ซึง่ เป็นระยะเปลีย่ นผ่านสำ�คัญทีผ่ ปู้ ว่ ยมะเร็งเฝ้าระวังการ
กลับเป็นซํา้ ของโรคมะเร็ง อาจมีความต้องการการดูแลที่
แตกต่างไปจากช่วงเวลาอืน่ หลังสิน้ สุดการรักษาและส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติ
กรอบแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ทฤษฎี
ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย (uncertainty in
illness theory) พัฒนาโดย Mishel และคณะ15 ซึง่ กล่าว
ว่าความรูส้ กึ ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย เป็นการรับรูข้ อง
บุคคลทีไ่ ม่สามารถให้ความหมายเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ความเจ็บป่วยได้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความ
คลุมเครือ ความซับซ้อน การได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่เพียง
พอและเหมาะสม และการไม่สามารถคาดเดาการเจ็บป่วย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยอาศัยการประเมินความรูส้ กึ ไม่แน่นอน
ผ่านวิธกี ารลงความเห็น (inference) และการสร้างความ
เชือ่ ใหม่ (illusion) และตัดสินใจว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นภาวะ
คุกคามหรือโอกาสซึ่งจะนำ�ไปสู่ผลลัพธ์การปรับตัวที่ดี/
ไม่ดขี องผูป้ ว่ ย ภายหลังสิน้ สุดการรักษาหลักแล้ว ผูร้ อดชีวติ
จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักมักรู้สึกห่างเหินจาก
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณ์ ท่ี ไ ม่
พึงประสงค์จากโรคและผลการรักษาทีย่ งั คงเหลืออยู่ ระยะ
ของโรคมะเร็งเป็นตัวบ่งบอกระดับความรุนแรงของโรค
ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความรุนแรงของโรคมากมักได้รบั การรักษา
ทีซ่ บั ซ้อนมากกว่า ส่งผลให้มรี ะดับความรุนแรงของอาการ
ข้างเคียงเพิ่มมากขึ้นทำ�ให้ผ้ปู ่วยอาจเกิดความไม่แน่นอน
ในความเจ็บป่วยมากขึน้ นอกจากนีค้ วามต้องการการดูแล
ทางสุขภาพทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง เช่น การได้รบั ข้อมูล
ไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อความต้องการหรือได้รับ
ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องตรงกัน ทำ�ให้ผ้ปู ่วยไม่สามารถแปล
ความหมายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้สึก ไม่ แ น่ น อนในความเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ
ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้ เพิม่ สูงขึน้ นำ�ไปสูก่ ารปรับ
ตัวที่ไม่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตลดลงได้ ซึ่งคุณภาพ
ชีวติ จัดเป็นผลลัพธ์ทส่ี �ำ คัญในด้านการปรับตัวของบุคคล
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       จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น พบว่ามี
ความจำ�กัดของการศึกษาวิจยั ของคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ
และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษา โดยเฉพาะในประเทศไทย
พบเพียงการศึกษาของ เกศิณี ธีรทองดี และคณะ9 ทีศ่ กึ ษา
อิทธิพลของความสามารถในการดูแลตนเองเกี่ยวกับ
ทวารเทียม ภาวะพึง่ พิง ความวิตกกังวล และการรับรูก้ าร
สนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้สูงอายุ
มะเร็ ง ลำ � ไส้ ใ หญ่ แ ละทวารหนั ก ที่ไ ด้ รับ การผ่ า ตั ด เปิ ด
ทวารเทียมทางหน้าท้อง ซึ่งไม่ครอบคลุมผู้รอดชีวิตจาก
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักทีไ่ ม่มที วารเทียมและผูป้ ว่ ย
กลุม่ อายุผใู้ หญ่ รวมทัง้ ปัจจัยอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ด้าน
สุขภาพทีศ่ กึ ษาแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจทีจ่ ะศึกษาอิทธิพลของการรบกวนจากอาการ ระยะ
ของโรคมะเร็ง ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํ้า และ
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองต่อคุณภาพชีวิต
ด้ า นสุ ข ภาพในผู้ ร อดชี วิ ต จากมะเร็ ง ลำ � ไส้ ใ หญ่ แ ละ
ทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี เพือ่ เป็น
ประโยชน์ในการดูแลในกลุม่ ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนัก และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
กลุม่ นีต้ อ่ ไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และอำ�นาจ
ทำ�นายของการรบกวนจากอาการ ระยะของโรคมะเร็ง
ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้ และความต้องการทีไ่ ม่ได้
รั บ การตอบสนอง ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นสุ ข ภาพของ
ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิ้นสุด
การรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี
สมมติฐานการวิจยั
การรบกวนจากอาการ ระยะของโรค ความกลัวการกลับ
เป็นมะเร็งซํา้ และความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง
สามารถร่ ว มกั น ทำ � นายคุ ณ ภาพชี วิต ด้ า นสุ ข ภาพของ
ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิ้นสุด
การรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี
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วิธดี �ำ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนักหลังสิ้นสุดการรักษาทั้งเพศชายและเพศหญิง
อายุตง้ั แต่ 18 ปีขน้ึ ไป ทีม่ าเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม
ข้อมูลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนักทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้าทีก่ �ำ หนด ได้แก่
1) ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัด หรือรังสีรกั ษา หรือการได้
รับยาเคมีบำ�บัดตามแผนการรักษาหลังสิ้นสุดการรักษา
ระยะเวลา 6 เดือนถึง 5 ปี 2) ทราบการวินจิ ฉัยของตนว่า
เป็ น โรคมะเร็ ง 3) สามารถอ่ า นหนั ง สื อ และตอบ
แบบสอบถามเป็นภาษาไทยได้ และ 4) ผูป้ ว่ ยมีระดับการ
รูค้ ดิ ปกติ ส่วนเกณฑ์การคัดออกของกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่
1) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีการกลับเป็นมะเร็งซํา้ หรือ
มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ 2) ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
รุนแรงทางคลินกิ ได้แก่ อาการหอบเหนือ่ ย ไข้สงู อ่อนล้า
การศึกษานีค้ �ำ นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ Power
Analysis สำ�หรับสถิติ multiple linear regression
กำ�หนดอำ�นาจในการทดสอบทีร่ ะดับ .90 ระดับนัยสำ�คัญ
.05 จำ�นวนตัวแปรต้นที่ศึกษา 4 ตัว จากการทบทวน
วรรณกรรม ไม่มีงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงกำ�หนดเป็นค่าขนาดอิทธิพลขนาดกลางเท่ากับ
.1516 ผลการคำ�นวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
108 ราย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงพบว่า มีผปู้ ว่ ย
ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการ 2 ราย เนือ่ งจากอยูใ่ นระหว่าง
รอคิวรับการตรวจจากแพทย์ โดยมีความกังวลว่าจะได้รบั
การตรวจล่าช้า และมีผปู้ ว่ ยทีถ่ กู คัดออกจากกลุม่ ตัวอย่าง
2 รายเนือ่ งจากมีระดับการรูค้ ดิ ผิดปกติ สรุปมีผปู้ ว่ ยเข้าร่วม
โครงการทัง้ สิน้ จำ�นวน 108 ราย
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือการวิจยั ทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. เครือ่ งมือคัดกรองระดับการรูค้ ดิ
แบบคัดกรองความรู้ความเข้าใจ GPCOG (The
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General Practitioner Assessment of Cognition) ใช้
สำ�หรับประเมินความรูค้ วามเข้าใจในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ 60 ปี
ขึน้ ไป พัฒนาโดย Brodaty และคณะ17 และแปลเป็นฉบับ
ภาษาไทยโดย จิรนันท์ กริฟฟิกส์ สุภาวดี พุฒหิ น่อย และ
เมธิศา พงษ์ศกั ดิศ์ รี18 ใช้ประเมินในผูป้ ว่ ยภาวะสมองเสือ่ ม
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .80 ข้อ
คำ�ถามจำ�นวน 6 ข้อ ถ้าคะแนน 9 คะแนน หมายถึง มีความ
รูค้ วามเข้าใจปกติ
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พัฒนาโดย
ผูว้ จิ ยั และคณะ ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล และ
ข้อมูลเกีย่ วกับการได้รบั การรักษา
2.2 แบบประเมินประสบการณ์การมีอาการแบบย่อ
(Memorial Symptom Assessment Scale Short
Form: MSAS-SF) โดย Chang และคณะ 19 เป็ น
แบบสอบถามที่พัฒนาโดยใช้มิติการรบกวนจากอาการ
(distress dimension) มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือโดย
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .76-.8719
แปลเป็นภาษาไทยโดยผูว้ จิ ยั และคณะโดยใช้กระบวนการ
แปลย้อนกลับ (back translation process) ประกอบด้วย
ข้อคำ�ถาม 32 ข้อ จำ�แนกเป็นการรบกวนจากอาการด้าน
ร่างกาย 28 ข้อ และการรบกวนจากอาการด้านจิตใจ 4 ข้อ
ลักษณะคำ�ถามเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ระดับ
0 หมายถึง ไม่รบกวนเลย จนถึงระดับ 4 หมายถึง
การรบกวนมากทีส่ ดุ ค่าคะแนนทีเ่ ป็นไปได้ 0-128 คะแนน
ค่าคะแนนสูง หมายถึง การรบกวนจากอาการมาก
2.3 แบบสอบถามความกลัวการกลับเป็นซํ้าของ
โรคมะเร็ง (ฉบับย่อ) (Fear of Cancer Recurrence
Inventory Short-Form: FCRI-SF) พัฒนาโดย Simard
และ Savard20 มีคา่ ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาคเท่ากับ .8920 และได้รบั แปลเป็นภาษาไทยด้วย
กระบวนการแปลย้อนกลับโดยผูว้ จิ ยั และคณะ ประกอบ
ด้วยข้อคำ�ถาม 9 ข้อ ลักษณะคำ�ถามเป็นมาตรประมาณค่า
5 ระดับ ค่าคะแนนทีเ่ ป็นไปได้ 0-36 คะแนน ค่าคะแนน
สูง หมายถึง ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้ อยูใ่ นระดับสูง

2.4 แบบสอบถามความต้องการที่ไม่ได้รับการ
ตอบสนองของผู้ป่ว ยมะเร็ ง รอดชี วิต (The Cancer
Survivor’ Unmet Needs measure: CASUN) พัฒนา
โดย Hodgkinson และคณะ21 แปลเป็นภาษาไทยโดย
Molassiotis และคณะ22 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .96-.9721-22 ประกอบด้วย
ข้อคำ�ถาม 35 ข้อ ลักษณะคำ�ถามเป็นมาตรประมาณค่า 4
ระดับ ตัง้ แต่ระดับ 0 หมายถึง ไม่มคี วามต้องการ/เคยมี
ความต้องการ แต่ได้รบั การตอบสนองแล้ว จนถึงระดับ 3
หมายถึง มีความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนองระดับมาก
ค่าคะแนนที่เป็นไปได้ 0-105 คะแนน ค่าคะแนนสูง
หมายถึง ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองอยู่ใน
ระดับสูง
2.5 แบบวัดคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก (Functional Assessment of Cancer
Therapy-Colorectal: FACT-C) พัฒนาโดย Cella และ
คณะ7 และแปลเป็นภาษาไทยโดย สุวรรณี สิรเิ ลิศตระกูล
และคณะ23 โดยใช้กระบวนการแปลย้อนกลับและมีค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคเท่ากับ .87 ประกอบด้วย
ข้อคำ�ถาม 36 ข้อ ลักษณะคำ�ถามเป็นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ค่าคะแนนทีเ่ ป็นไปได้ 0-144 คะแนน ค่าคะแนนสูง
หมายถึง คุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับสูง
แบบสอบถามทุ ก ชุ ด ได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ พั ฒ นา
เครื่องมือวิจัย และผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครือ่ งมือในผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
ทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกันกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย
ก่อนนำ�ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง ได้ค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
MSAS-SF, FCRI-SF, CASUN และ FACT-C เท่ากับ .87,
.85, .91 และ .84 ตามลำ�ดับ ต่อมาเมือ่ นำ�ไปใช้กบั กลุม่
ตัวอย่างจริงรวมทัง้ สิน้ 108 ราย ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
.88, .84, .92 และ .83 ตามลำ�ดับ ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั
ไม่ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity)
ของเครือ่ งมือทัง้ 4 ชุดนีเ้ นือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือมาตรฐานที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในกลุ่มประชากรผู้ป่วย
มะเร็ง รวมทัง้ มีความตรงเชิงเนือ้ หาอยูใ่ นระดับดี
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การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
เลขที่ COA. No. Si733/2017 และกลุม่ ตัวอย่างสามารถ
เข้าร่วมการวิจยั ได้ตามความสมัครใจ
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลั ง จากโครงการวิ จั ย ได้ ผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการการจริยธรรมการวิจยั ในคน และได้รบั การ
อนุมตั จิ ากผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั เข้าพบหัวหน้า
พยาบาลหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการพิทกั ษ์สทิ ธิ์
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เพือ่ ขอความร่วมมือในการคัดเลือกผูป้ ว่ ย
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก และสอบถาม
ความสนใจเบื้องต้นของผู้ป่วยในเข้าร่วมโครงการวิจัย
หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงขอเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเพื่อ
ทำ�การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่างอีกครัง้ พร้อม
ทัง้ แนะนำ�ตัวและสร้างสัมพันธภาพ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั อธิบายขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทัง้
การพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ เู้ ข้าร่วมการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิใ์ นการ
ถอนตัวออกจากโครงการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งระบุ
เหตุ ผ ล โดยยั ง คงได้ รับ การรั ก ษาตามมาตรฐานจาก
โรงพยาบาล ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็นความลับ
โดยผลการวิจยั ของกลุม่ ตัวอย่างจะนำ�เสนอเป็นภาพรวม
หลังจากนัน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ
วิจยั เป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วยความสมัครใจ ดำ�เนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามทัง้ หมด 6 ชุด ระยะเวลาทีใ่ ช้ใน
การตอบแบบสอบถามประมาณ 30-35 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป SPSS/
Window Version 18 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ แจกแจงความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์คะแนน
การรบกวนจากอาการ ระยะของโรคมะเร็ง ความกลัวการ
กลับเป็นมะเร็งซา้ํ ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง
และคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ โดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงทำ�นายของการรบกวนจากอาการ ระยะ
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ของโรคมะเร็ง ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้ และความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ต่อคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
ใช้สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (multiple linear regression) โดย
วิธีคัดเข้าตัวแปรแบบเข้าพร้อมกัน (enter method)
กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญที่ .05  ผลการตรวจสอบข้อตกลง
เบื้อ งต้ น ของการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติถ ดถอยพหุ คูณ พบว่ า
1) ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั เชิงเส้นตรง
2) ความแปรปรวนของความคลาดเคลือ่ นในการพยากรณ์
ของตัวแปรพยากรณ์ทกุ ตัวมีคา่ คงที่ และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นไม่มปี ญ
ั หาความสัมพันธ์พหุรว่ มเชิงเส้น
ผลการวิจยั
       ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักมีอายุ
36-90 ปี อายุเฉลีย่ 63.79 ปี โดยพบกลุม่ ตัวอย่างในช่วง
อายุ 60-69 ปีมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 40.74) มากกว่าครึง่ หนึง่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.30) เกือบทัง้ หมดของกลุม่ ตัวอย่าง
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 98.20) มีสถานภาพสมรสคู่
(ร้อยละ 74.10) ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38) โดยพบกลุม่ ทีม่ รี ะดับการศึกษา
ตา่ํ กว่าระดับการศึกษาพืน้ ฐานมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 54.60)
ประมาณหนึง่ ในสามของกลุม่ ตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพ
(ร้อยละ 34.30) กลุม่ ตัวอย่างประมาณครึง่ หนึง่ มีรายได้ของ
ครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท (ร้อยละ 50)
ซึ่งมีรายได้เพียงพอและมีเหลือเก็บ (ร้อยละ 52.80)
ส่วนใหญ่ใช้สทิ ธิการรักษาสิทธิขา้ ราชการ (ร้อยละ 41.70)
โดยส่วนมากกลุม่ ตัวอย่างได้รบั การดูแลจากบุคคลใกล้ชดิ
ในครอบครัว (ร้อยละ 97.20) และมาติดตามการรักษา 4-6
ครั้งต่อปี (ร้อยละ 50.90) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมาพบ
แพทย์ตามนัดสมํา่ เสมอทุกราย (ร้อยละ 100) ผูป้ ว่ ยได้รบั
การวินจิ ฉัยเป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 61.10)
ระยะของโรคขณะได้รบั การวินจิ ฉัยอยูใ่ นระยะที่ 3 (ร้อยละ
51.90) มากกว่าจำ�นวนสามในสีข่ องผูป้ ว่ ยไม่มรี ทู วารเทียม
บริเวณหน้าท้อง (ร้อยละ 82.40) ผู้ป่วยทุกรายได้รับ
การรักษาด้วยวิธกี ารผ่าตัด (ร้อยละ 100) ได้รบั การรักษา
ด้วยเคมีบ�ำ บัดหลังผ่าตัด (ร้อยละ 80.60) และรังสีรกั ษา
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(ร้อยละ 34.30) ระยะเวลาหลังสิน้ สุดการรักษาอยูใ่ นช่วง
มากกว่า 1-2 ปี (ร้อยละ 32.40) รองลงมาคือหลังสิน้ สุด
การรักษา 6 เดือน-1 ปี (ร้อยละ 23.10) ประมาณครึง่ หนึง่
ของกลุม่ ตัวอย่างมีโรคร่วม (ร้อยละ 51.90)
       ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรบกวน
จากอาการโดยรวมในระดับตํา่ (X = 29.76, SD = 3.65)

จากค่าคะแนนที่เป็นไปได้ (possible score) 0-128
คะแนน ซึง่ การรบกวนจากอาการด้านร่างกายพบมากทีส่ ดุ
5 อันดับแรก ได้แก่ ชาหรือเจ็บแปลบปลาบมือ/เท้า (X =
1.80, SD = 1.31) รองลงมา คือ ท้องผูก (X = 1.57, SD
= 1.51) และอ่อนเพลีย/ไม่มแี รง (X = 1.44, SD = 1.44)
ตามลำ�ดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ จากสูงสุดไปตํา่ สุดของการรบกวนด้านร่างกายทีพ่ บมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
ระดับการรบกวนจากอาการ (%)
การรบกวนจากอาการ
X
SD
ไม่เลย เล็กน้อย พอควร ค่อนข้างมาก
1.31 3.75 32.50 36.30
11.30
- ชาหรือเจ็บแปลบปลาบมือ/เท้า 1.80
1.51 6.10 30.70 15.30
24.60
1.57
- ท้องผูก
1.44 3.20 42.80 14.20
20.60
1.44
- อ่อนเพลีย/ไม่มแี รง
1.50 9.60 35.50 11.30
17.70
1.44
- มองดูตวั เองไม่เหมือนเดิม
1.36 6.10 47.60 10.70
21.80
1.38
- อึดอัดท้อง/มีลมในท้อง
ส่วนการรบกวนจากอาการด้านจิตใจพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความกังวลหรือกลุม้ ใจมากทีส่ ดุ (X = 1.75, SD
= .82) รองลงมาคือ รูส้ กึ หงุดหงิด (X = 1.62, SD = .69)
รูส้ กึ กระวนกระวาย (X = 1.37, SD = .55) และรูส้ กึ เศร้า
(X = 1.32, SD = .52) ตามลำ�ดับ
       ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนองในระดับตํา่ (X
= 22.16, SD = 19.98) จากค่าคะแนนทีเ่ ป็นไปได้ 0-105

มาก
16.15
23.30
19.20
25.90
13.80

คะแนน ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการการดูแลรักษา
ทางการแพทย์ทด่ี ที ส่ี ดุ มากเป็นอันดับ 1 (X = 1.61, SD =
1.43) รองลงมา คือ ต้องการข้อมูลทีใ่ ห้ในแบบทีส่ ามารถ
เข้าใจได้ (X = 1.59, SD = 1.35) ต้องการทีจ่ อดรถใน
โรงพยาบาลเพิม่ มากขึน้ ทีส่ ามารถใช้บริการได้ (X = 1.50,
SD = 1.45) ตามลำ�ดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ จากสูงสุดไปตา่ํ สุดและร้อยละของความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง จำ�แนกตามความต้องการ
รายข้อทีพ่ บมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
ระดับความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง (%)
เคยมีความ
ส่วนเบีย่ งเบน
ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง ค่าเฉลีย่
ไม่มคี วาม
ต้องการแต่ได้รบั น้อย ปานกลาง มาก
มาตรฐาน
ต้องการ
การดูแลแล้ว
1. ต้องการการดูแลรักษาทางการแพทย์ทด่ี ที ส่ี ดุ 1.61
1.43
41.70
  .90
1.90   7.40 48.10
2. ต้องการข้อมูลทีใ่ ห้ในแบบทีส่ ามารถเข้าใจได้ 1.59
1.35
2.80 18.50 39.80
37.00
1.90
3. ต้องการทีจ่ อดรถในโรงพยาบาลเพิม่ มากขึน้ 1.50
1.45
45.40
  .90
3.70   3.70 46.30
ทีส่ ามารถใช้บริการได้  
4. ต้องการข้อมูลทีท่ นั สมัย  
1.48
1.38
3.70 13.90 38.90
40.70
2.80
5. ต้องการให้มกี ารบริการสุขภาพในเขตพืน้ ที่ 1.44
1.44
47.20
  .90
1.90   7.40 42.60
ทีใ่ ช้ประโยชน์ได้เมือ่ ต้องการ
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ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซา้ํ พบว่าอยูใ่ นระดับตา่ํ
(X = 6.74, SD = 5.81) จากค่าคะแนนทีเ่ ป็นไปได้ 0-36
คะแนน สำ�หรับรายข้อกลุม่ ตัวอย่างเชือ่ ว่าตนหายแล้วและ
มะเร็งจะไม่กลับมาอีก มีคา่ คะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ (X =
1.58, SD = 1.49) รองลงมา ได้แก่ มีความคิดเกีย่ วกับความ
เสีย่ งต่อการกลับเป็นมะเร็งซํา้ (X = .92, SD = .90) เชือ่ ว่า
เป็นเรือ่ งปกติทจ่ี ะมีความกังวลเกีย่ วกับความเป็นไปได้ของ
การกลับเป็นมะเร็งซํา้ (X = .88, SD = 1.03) และกังวลว่า
เป็นไปได้ท่จี ะกลับเป็นมะเร็งซํ้า (X = .72, SD =.93)

ตามลำ�ดับ
       คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษา 6 เดือนถึง 5
ปี อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง (X = 109.14, SD = 10.32) จาก
ค่าคะแนนทีเ่ ป็นไปได้ 0-136 คะแนน คุณภาพชีวติ รายด้าน
พบว่า คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ความ
ผาสุกด้านร่างกาย (X = 27.18, SD = 1.63) และด้านที่
คะแนนตํ่าที่สุด คือ ความผาสุกด้านการปฏิบัติกิจกรรม
(X = 16.36, SD = 4.25) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คะแนนรวมเฉลีย่ และค่าเฉลีย่ ร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพทีพ่ บโดยรวม
และจำ�แนกตามความผาสุกรายด้าน
ค่าตํา่ สุด - ค่าสูงสุด
คะแนนรวม ส่วนเบีย่ งเบน
ค่าที่
คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ
ค่าเฉลีย่ การแปลผล
ค่าตามจริง
มาตรฐาน
เฉลีย่
เป็นไปได้
10.32
3.21 ค่อนข้างสูง
109.14
0-144 83-131
คุณภาพชีวติ โดยรวม
คุณภาพชีวติ รายด้าน
สูง
3.88
1.63
27.18
0-28
21-28
- ความผาสุกด้านร่างกาย
4.95
2.65 ค่อนข้างสูง
7-28
18.56
- ความผาสุกด้านสังคม/ ครอบครัว 0-28
3.77
สูง
1.55
22.62
15-24
0-24
- ความผาสุกด้านอารมณ์ จิตใจ
2.72 ค่อนข้างสูง
16.36
4.25
6-24
- ความผาสุกด้านการปฏิบตั กิ จิ กรรม 0-24
3.36
2.52 ค่อนข้างสูง
15-32
22.70
0-36
- ความผาสุกด้านอืน่ ๆ เพิม่ เติม
* ค่าเฉลีย่ คำ�นวณจากค่าเฉลีย่ รวมรายด้านหารด้วยจำ�นวนข้อทัง้ หมดของแบบประเมินรายด้าน         
ผลจากการวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ดว้ ยสถิติ
Pearson correlation พบว่าปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ได้แก่
การรบกวนจากอาการ (r = -.368, p < .01) และความ
ต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง (r = -.341, p < .01) ส่วน
ระยะของโรคมะเร็งและความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้าํ
พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ
ผลจากการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ พบว่ า
การรบกวนจากอาการ ระยะของโรคมะเร็ง ความกลัว
การกลั บ เป็ น มะเร็ ง ซํ้า และความต้ อ งการที่ไ ม่ ไ ด้ รับ

60 Journal of Nursing Science

การตอบสนอง ร่วมกันทำ�นายคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของ
ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิ้นสุด
การรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี ได้รอ้ ยละ 20.4 (R2 = .204,
F(4, 103) = 6.586, p < .01) โดยปัจจัยทีท่ �ำ นายคุณภาพชีวติ
ด้านสุขภาพทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การรบกวนจากอาการ (β = -.295,
p < .01) รองลงมา คื อ ความต้ อ งการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การตอบสนอง (β = -.261, p < .01) ส่วนระยะของ
โรคมะเร็งและความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้ํา พบว่า
ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณหาค่าอำ�นาจการทำ�นายของการรบกวนจากอาการ ระยะของโรคมะเร็ง
ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้ ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง ต่อคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของกลุม่
ตัวอย่าง
ตัวแปร
B
SE
β
t
p-value
ค่าคงที่
   137.900
7.644
18.050
<.001
การรบกวนจากอาการ
       -.834
  .259
-.295     -3.220**
  .002
ระยะของโรคมะเร็ง
      -1.206
1.846
-.059
   -.653
  .515
ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้
       -.059
  .159
-.033
   -.371
  .711
ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง        -.135
  .047
-.261     -2.858**
  .005
2
2
R = .204, adj R = .173, F(4, 103) = 6.586, p < .01**
การอภิปรายผล
      ผลการศึกษาพบว่า ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนักหลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี มี
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพโดยรวมจัดอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (X = 109.14, SD = 10.32) ซึง่ กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษาครัง้ นี้ (ร้อยละ 75) สิน้ สุด
การรักษามากกว่า 1 ปี อาจเนือ่ งจากกระบวนการดูแล
ทางการแพทย์ทผ่ี ปู้ ว่ ยได้รบั จากโรงพยาบาลเป็นระบบทีม่ ี
มาตรฐาน มีระบบการตรวจติดตามภายหลังสิ้นสุดการ
รักษา รวมทัง้ มีการประเมินและจัดการดูแลอาการข้างเคียง
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จึงส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างผูร้ อดชีวติ จากมะเร็ง
รูส้ กึ พึงพอใจต่อระบบบริการทีไ่ ด้รบั และส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ เช่นกัน ซึง่ ค่านีเ้ ท่ากันกับค่าคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชีวติ
ในการศึกษาของ Batehup และคณะ10 โดยใช้เครือ่ งมือ
เดียวกัน (X = 109.20, SD = 17.90) ซึง่ จัดอยูใ่ นคุณภาพ
ชีวิตระดับค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน10 อาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีร้ บั รูว้ า่ ตนมีระยะการดำ�เนินโรค
ดีและยังไม่มกี ารลุกลามของมะเร็งไปยังอวัยวะอืน่ ๆ ซึง่ มี
โอกาสรอดชีวิตจากมะเร็งสูง อย่างไรก็ดีค่าคะแนนเฉลี่ย
คุณภาพชีวติ โดยรวมของการศึกษาครัง้ นีส้ งู กว่าการศึกษา
ของ เกศิณี ธีรทองดี และคณะ9 ซึง่ ทำ�การศึกษาในกลุม่
ผูป้ ว่ ยผูส้ งู อายุโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัด
เปิดทวารเทียมทางหน้าท้องในช่วง 1 ปีแรก โดยใช้
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตสำ�หรับผู้ป่วยที่มีทวารเทียม
พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (X = 61.70) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
63.60 เป็นผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดในช่วง 6 เดือนแรก ซึง่ เป็นช่วง
ทีผ่ ปู้ ว่ ยเริม่ มีการปรับตัวทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้ชวี ติ อยูก่ บั การมีรทู วารเทียมทางหน้าท้อง
จึ ง อาจส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ยในกลุ่ ม นี้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ยั ง ไม่ ดี
เท่าทีค่ วร
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า การรบกวนจากอาการ ระยะ
ของโรคมะเร็ง ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํา้ และความ
ต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง สามารถร่วมกันทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนักหลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปีได้
ร้อยละ 20.4 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (R2 = .204, F(4, 103)
= 6.586, p < .01) โดยพบว่าปัจจัยที่สามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพได้มากทีส่ ดุ คือ การรบกวนจาก
อาการ (X = -.295, p < .01) ซึง่ อธิบายได้วา่ การรบกวน
จากอาการทางด้านร่างกายและจิตใจทีห่ ลงเหลือหลังสิน้ สุด
การรักษา ซึง่ เป็นเหตุการณ์การเจ็บป่วยทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่คนุ้ เคย
และไม่สอดคล้องกับสิง่ ทีค่ าดหวังไว้ นำ�ไปสูก่ ารปรับตัวที่
ไม่ดี ส่งผลทำ�ให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญ สอดคล้องกับการศึกษาของ Gray และคณะ4
พบว่าการรบกวนจากอาการเป็นปัจจัยทีม่ อี �ำ นาจสูงสุดที่
สามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษา นอกจากนี้
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าอาการด้านร่างกายทีร่ บกวนการดำ�เนิน
ชีวติ ประจำ�วันมากทีส่ ดุ คือ อาการชาหรือเจ็บแปลบปลาบ
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มือ/เท้าจัดอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นผล
ข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำ�บัดชนิด Oxaliplatin
แสดงให้เห็นว่าอาการชาหรือเจ็บแปลบปลาบมือ/เท้ายังคง
หลงเหลืออยูห่ ลังสิน้ สุดการรักษา แต่ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อ
การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของผูป้ ว่ ยมากนัก อาจเนือ่ งจาก
ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการตรวจติดตามจากแพทย์อย่าง
สมํ่าเสมอ ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาเพื่อบรรเทา
อาการทีเ่ กิดขึน้ ให้ทเุ ลาลง ส่วนการรบกวนจากอาการด้าน
จิตใจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ ประจำ�วันมากทีส่ ดุ คือ กังวล
หรือกลุ้มใจ ซึ่งจัดอยู่ในการรบกวนจากอาการต่อชีวิต
ประจำ�วันระดับตา่ํ อธิบายได้วา่ อาจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ในการศึกษาครั้งนี้ร้อยละ 74.10 มีสถานภาพ
สมรสคู่ ซึ่งผู้ป่วยรายงานว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
คู่สมรสเมื่อเจ็บป่วย สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศิณี
ธีรทองดี และคณะ9 ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวอยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้มคี วามวิตกกังวลอยูใ่ น
ระดับตํ่า9 สำ�หรับปัจจัยด้านความต้องการที่ไม่ได้รับการ
ตอบสนองในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ความต้องการทีไ่ ม่ได้
รับการตอบสนองสามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ
ของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิน้
สุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี (β = -.261 p < .01) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Santin และคณะ6 และ Cheng, Wong
และ Koh14 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามต้องการทีไ่ ม่ได้รบั
การตอบสนองมาก ส่งผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง โดยเป็น
ปัจจัยที่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจาก
มะเร็ ง หลั ง สิ้ น สุ ด การรั ก ษาได้ 6,14 อาจอธิ บ ายได้ ว่ า
โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนีเ้ ป็น
โรงพยาบาลตติยภูมิระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม
ในด้านบุคลากรและอุปกรณ์เทคโนโลยีการตรวจรักษา
มีระบบการจัดการดูแลทีม่ าตรฐานสำ�หรับผูร้ อดชีวติ จาก
มะเร็งทุกรายอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม รวมทั้งได้รับการดูแลรักษาและตรวจติดตาม
อาการอย่างใกล้ชดิ จากบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลให้
กลุม่ ตัวอย่างมีความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การสนองลดลงและ
คุณภาพชีวติ เพิม่ สูงขึน้ จากผลการศึกษาในครัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยมี
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ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองโดยรวมอยู่ใน
ระดับตํา่ แต่อย่างไรก็ดเี มือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีย้ งั มีความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนองอยู่ ซึง่ อยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ต้องการการดูแลรักษาทางการ
แพทย์ทด่ี ที ส่ี ดุ ซึง่ พบมากทีส่ ดุ อธิบายว่าอาจเนือ่ งจากกลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 45.40 เป็นกลุม่ ทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่า
ระดับการศึกษาพืน้ ฐาน สามารถค้นคว้าและศึกษาข้อมูล
ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดูแล
สุขภาพของตน และคาดหวังกับระบบบริการทีค่ วรจะได้
รับจากโรงพยาบาลตติยภูมแิ ห่งนีค้ อ่ นข้างมาก สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Molassiotis และคณะ22 ซึง่ พบว่า
กลุ่มผู้รอดชีวิตจากมะเร็งในประเทศไทยมีความต้องการ
การรักษาทางการแพทย์ท่ดี ีท่สี ุดมากเป็นอันดับหนึ่งเช่น
เดียวกัน และกลุม่ ตัวอย่างรายงานว่าต้องการข้อมูลทีใ่ ห้ใน
แบบทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถเข้าใจได้เป็นอันดับรองลงมา อธิบาย
ว่าอาจเนือ่ งจากมีผปู้ ว่ ยมะเร็งเข้ารับบริการการรักษาเป็น
จำ�นวนมาก ระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยพบแพทย์มจี �ำ กัด การเข้า
พบแพทย์ในแต่ละครัง้ ผูป้ ว่ ยมากกว่าครึง่ (ร้อยละ 54.60)
มี ก ารศึ ก ษาตํ่า กว่ า ระดั บการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานซึ่ง อาจ
ไม่สามารถทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ท่ี
ผูป้ ว่ ยไม่คนุ้ เคยได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Willems
และคณะ24 พบว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งจำ�นวนมากประสบกับปัญหา
ความต้องการการดูแลที่ไม่ได้รับการตอบสนอง เกิดจาก
การได้รับข้อมูลไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการหรือแหล่งข้อมูลไม่สอดคล้องตรงกัน ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
ไม่สามารถทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับการเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ และ
ขาดวิธกี ารปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมกับโรคได้
ปัจจัยที่ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
คือ ระยะของโรคมะเร็ง พบว่าระยะของโรคไม่สามารถ
ทำ�นายคุณภาพชีวติ ของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษาได้ ซึง่ ในแต่ละระยะของโรค
มะเร็ง ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น อาจอธิ บ ายได้ ว่ า จาก
สถานการณ์ ท่ีผู้ป่ว ยที่อ ยู่ใ นระยะโรคลุ ก ลามจะได้ รับ
การรักษาที่ซับซ้อนมากกว่าผู้ป่วยในระยะโรคไม่ลุกลาม
รวมทั้งได้รับการตรวจติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด
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ส่งผลทำ�ให้รสู้ กึ พึงพอใจต่อระบบบริการทีไ่ ด้รบั เป็นอย่าง
มาก ผลนีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ Ramsey และคณะ11
และ Cho และ Lu 13 ซึ่ง พบว่ า ระยะของโรคมะเร็ ง
ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งได้
อย่างไรก็ดผี ลการศึกษาครัง้ นีแ้ ตกต่างกับ Hung และคณะ8
ซึง่ พบว่าระยะของโรคมะเร็งสามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ
ในกลุม่ ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลัง
สิน้ สุดการรักษา 6 เดือนได้ เนือ่ งจากเป็นช่วงแรกทีผ่ ปู้ ว่ ย
ต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงอย่างมากทัง้ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากระยะของโรคมะเร็งและการ
รักษาที่ได้รับที่เพิ่งสิ้นสุดไป จึงส่งผลทำ�ให้มีคุณภาพชีวิต
ลดลง8   เช่นเดียวกับความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้ํา
เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
อาจเนือ่ งจากผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
มี ค ะแนนเฉลี่ย ความกลัว การกลับ เป็น มะเร็งซ้ําอยู่ใ น
ระดับตา่ํ และจำ�นวนสองในสามของกลุม่ ตัวอย่างมีความ
เชื่อว่าตนหายขาดและไม่มีการกลับเป็นซํ้าจากโรคมะเร็ง
อี ก ซึ่ง กลุ่ม ตั ว อย่ า งโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ป่ว ยผู้สูง อายุ
(ประมาณร้อยละ 70) จึงอาจมีความกลัวการกลับเป็น
มะเร็งซา้ํ น้อยกว่าผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งวัยผูใ้ หญ่ เนือ่ งจาก
วัยผูใ้ หญ่เป็นช่วงวัยทีบ่ คุ คลประกอบอาชีพมีหน้าทีก่ ารงาน
มีภาระต่างๆ ทีต่ อ้ งรับผิดชอบดูแล รวมทัง้ มีการสร้างฐานะ
ตนเองและครอบครัวให้มน่ั คงเพือ่ เป็นหลักประกันของชีวติ
ในอนาคตต่อไป การได้รบั วินจิ ฉัยเป็นโรคมะเร็งและเข้ารับ
การรักษา ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมมากกว่าผูป้ ว่ ยผูส้ งู อายุ รวมทัง้ กลุม่
ตัวอย่างเกือบทัง้ หมดร้อยละ 98.20 นับถือศาสนาพุทธ จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำ�นวนมากรายงานว่า ผู้ป่วย
กลุ่มผู้สูงอายุมักสวดมนต์เป็นประจำ�ทุกวันและนำ�หลัก
ธรรมคำ�สัง่ สอนของศาสนาพุทธเป็นหลักในการดำ�เนินชีวติ
ประกอบกับกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 97.20 ได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมที่ดีโดยเฉพาะจากครอบครัว ส่งผลให้ผ้ปู ่วยมี
ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํ้าลดลงและมีคุณภาพชีวิต
ดีขน้ึ สอดคล้องกับการศึกษาของ Mellon, Northouse

และ Weiss25 พบว่าความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้ํา
ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งได้
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 58.30) จึงอาจมีสว่ นส่งผลให้ความกลัว
การกลั บ เป็ น มะเร็ ง ซ้ํา โดยรวมของการศึ ก ษานี้อ ยู่ใ น
ระดับตํ่า ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ Cho และ Lu13
พบว่าความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซํ้าสามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ของผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งได้ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีม้ คี วามกลัวการกลับเป็นมะเร็งซา้ํ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และประมาณสามในสี่ของกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งเพศหญิง ซึง่ มีระดับความกลัวการกลับ
เป็นมะเร็งซํา้ มากกว่าผูร้ อดชีวติ จากมะเร็งเพศชาย
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่าปัจจัยทำ�นายคุณภาพ
ชี วิต ด้ า นสุ ข ภาพของผู้ร อดชี วิต จากมะเร็ ง ลำ � ไส้ ใ หญ่
และทวารหนักหลังสิน้ สุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี คือ
การรบกวนจากอาการ และความต้ อ งการที่ไ ม่ ไ ด้ รับ
การตอบสนอง ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั กิ ารทางคลินกิ /บุคลากรทาง
สุขภาพควรส่งเสริมให้มกี ารจัดการการรบกวนจากอาการ
และลดความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองโดยการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการจัดการการรบกวนจาก
อาการ และตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบ
สนองให้แก่ผู้ป่วยตั้งแต่ขณะพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล
จนกระทัง่ ระยะติดตามรักษา
ด้ า นการวิ จั ย ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
การจัดการอาการทีห่ ลงเหลืออยู่ และลดความต้องการด้าน
ต่างๆ ที่ไม่ได้รับการดูแลจากระบบบริการสุขภาพใน
ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลังสิ้นสุด
การรักษา นอกจากนีค้ วรศึกษาเชิงลึกในลักษณะงานวิจยั
เชิงคุณภาพในปัจจัยความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง
เพื่อให้ทราบถึงประเด็นและมุมมองของผู้ป่วยต่อความ
ต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ทีด่ ตี อ่ ไป
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