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แบบประคับประคองในระยะท้าย จังหวัดเชียงราย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ ารับ
บริการที่ศนู ย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 110 คน ศึกษาในระหว่างระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561 เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามปัจจัยด้ านการรักษา
และ แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EORTC QLQ-C30) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ สถิติ
Chi-square test ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตมิตดิ ้ านการท�ำหน้ าที่ คือ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการเจ็บป่ วย และระดับผู้ป่วยที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคอง (PPS score) ส่วนปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์
ต่อคุณภาพชีวิตด้ านอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วย คือ ระดับการศึกษา ประวัติการรักษาโรคมะเร็งของคนใน
ครอบครัว ระยะเวลาการเจ็บป่ วย และระดับค่า PPS score และยังมีปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตมิตดิ ้ าน
สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม คือ ด้ านสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งของการรักษาโรคมะเร็ง
และระดับค่า PPS Score อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) จากการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีความส�ำคัญต่อ
การดูแลผู้ป่วย และควรมุ่งเน้ นการดูแลเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้ มากที่สดุ เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว โดยมีการฝึ กทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและทักษะของผู้ดูแล เพื่อให้ ผ้ ูป่วยมี
คุณภาพชีวิตในช่วงสุดท้ ายของชีวิตอย่างมีคุณภาพไปจนถึงวันที่ล่วงลับไปอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิต; ผู้ป่วยโรคมะเร็ง; การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

117

Factors Associated with Quality of Life among Cancer Patients with Palliative Care
at the End of Life residing in Chiang Rai Province
Wipada Puengsook1 Phitsanurak Kanthawee2 Phataraphon Markmee2
1
Master degree student of Public Health, School of Health Science, Mae Fah Luang University
2
Public Health Instructor, School of Health Science, Mae Fah Luang University
1
Corresponding author, Phitsanurak Kanthawee; E-mail: phitsanuruk.kan@mfu.ac.th
Received: 28 February 2019 Revised: 31 March 2019 Accepted: 2 April 2019

Abstract

A cross-sectional study aimed to determine the factors associated with quality of life of cancer patient
with palliative care in hospitals, Chiang Rai province, Thailand. The participant was registered in continuity of
care in hospitals in Chiang Rai, Thailand among 110 cases. The study between July and September 2018.Data
was collected by a structured questionnaire (EORTC QLQ-C30). Both descriptive and inferential statistics was
employed in data analysis. Chi- square test was used for analysis of the association between designated variables
and quality of life among cancer patient with palliative care. The study found that 3 factors was significant with
quality of life in the part of role (p<.05) which education, duration of illness and palliative performance scale
(PPS Score). In the part of symptoms and impact was significant with 4 factors which education, family
medical history, duration of illness and PPS Score. Interestingly, from the part of status and quality of life was
significant with 3 factors which marital status, education, position of cancer and PPS score. The variables were
considered significant with p-value <.05. In conclusion the important factor for quality of life of cancer patients
with palliative care was education. The provider have to focus on the patient living the life by themselves and
improve practice skills and caregiver skills. In order to increase the quality of life of palliative car patient in the
end of life that they passed away with the dignity of humanity.

Keywords: Quality of life, Cancer patient, Palliative care
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

มะเร็ง เป็ นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ อันดับสองของโลก โดยพบผู้เสียชีวติ ด้ วยโรคมะเร็ง จ�ำนวน 8.8 ล้ านราย
และในปี 2573 คาดการณ์ว่าจ�ำนวนอุบตั กิ ารณ์ของผู้ป่วยด้ วยโรคมะเร็งจะเพิ่มสูงถึง 21.6 ล้ านราย1 ในปี 2555
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบผู้ป่วยด้ วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า จาก 12.6 ต่อแสนประชากร
เป็ น 98.5 ต่อแสนประชากร ในประเทศไทยพบผู้ป่วยด้ วยโรคมะเร็ง จ�ำนวน 123,801 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตด้ วย
โรคมะเร็งจ�ำนวน 84,981 ราย ซึ่งคิดเป็ น 2 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมด จากข้ อมูลดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าประชากร
ในประเทศไทยมีความต้ องการการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มสูงขึ้น จาก 102,300 ราย เป็ น 113,548 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 11.02 ในปี งบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงรายมีผ้ ูป่วยด้ วยโรคมะเร็งได้ รับการดูแลแบบประคับประคองใน
ระยะท้ าย เป็ นอันดับ 1 จ�ำนวน 1,423 ราย เมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย
ทั้งหมด 1,737 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 81.92 และจากการค�ำนวณหาค่าความชุกของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแล
แบบประคับประคอง จังหวัดเชียงราย มีค่าความชุกเท่ากับ 110.95 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับที่สงู กว่า
ค่าโดยรวมของทั้งประเทศ3,4
คุณภาพชีวิต เป็ นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับสถานะในชีวิต ในบริบทของวัฒนธรรม และมีความสัมพันธ์กบั
เป้ าหมาย มาตรฐานของสังคม4 แต่แตกต่างจากคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากโรคมะเร็งเป็ นโรคที่จัด
ให้ เป็ นโรคที่คกุ คามต่อชีวติ จึงจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการดูแลแบบประคับประคองการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้าย
โดยการดูแลนั้นมุ่งเน้ นไปที่การบรรเทาอาการความเจ็บป่ วยซึ่งขึ้นอยู่กบั ต�ำแหน่งของการเกิดโรค ความทุกข์ท้งั ใน
ด้ านจิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งการดูแลแบบประคับ
ประคองเริ่มต้ นจากการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาให้ หาย ต่อมาจึงได้ มีการขยายการดูแลแบบประคับ
ประคองในผู้ป่วยที่ถูกคุกคามด้ วยโรคอื่นๆ5 ในอดีตได้ มีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคองในระยะท้ ายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยคือ ปัจจัยพื้นฐาน (Socio-demographic) ได้ แก่ อายุ เพศ
และรายได้ และยังพบว่าปัจจัยด้ านสุขภาพ ได้ แก่ อาการ กลุ่มอาการ 6, 7
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองอยู่
ในระดับปานกลาง แต่ท้งั นี้การศึกษาในเรื่องปัจจัยด้ านอื่นๆ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคอง
ยังไม่ครอบคลุม เช่น ปัจจัยด้ านการรักษา ปัจจัยด้ านการท�ำหน้ าที่ของผู้ป่วย ปัจจัยด้ านอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วย
ดังนั้นจึงต้ องการที่จะศึกษาปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ได้ ผลที่ครอบคลุมมากขึ้น และยังสามารถ
น�ำไปพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ ายที่ต้องเข้ ารับการรักษาตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็ น
แนวทางในการวางแผนการด�ำเนินการด้ านการเยี่ยมบ้ านในผู้ป่วยในการติดตามผู้ป่วย เพื่อให้ ผ้ ูป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับ
การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายให้ มคี ุณภาพชีวติ ในช่วงสุดท้ายของชีวติ อย่างมีคุณภาพไปจนถึงวันที่ล่วงลับไป
อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ระหว่าง 1) ปัจจัยคุณลักษณะประชากรได้ แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ 2) ปัจจัยด้ านการรักษา ได้ แก่ ต�ำแหน่งของโรค ระยะเวลาของโรค การเกิด
แผลกดทับ การติดเชื้อของร่างกาย ระดับค่า PPS score กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบ
ประคับประคองในระยะท้ าย
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สมมติฐานการวิจยั

1. ปัจจัยคุณลักษณะประชากรได้ แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย
2. ปัจจัยด้ านการรักษา ได้ แก่ ต�ำแหน่งของโรค ระยะเวลาของโรค การเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อของร่างกาย
ระดับค่า PPS score มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย

วิธีดำ� เนินการวิจยั

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งทีไ่ ด้ รบั การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย (Palliative care)และขึ้นทะเบียน
เป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ ายของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 18 แห่ง 1,423 ราย
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi-stage sampling) คัดเลือกตัวแทนของโรงพยาบาลรัฐ
ในจังหวัดเชียงราย ทั้งหมดมี 18 แห่ง คัดเลือก 5 แห่ง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้ อมูล
จากผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ ารับบริการที่ศนู ย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ในระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2561 เกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ าร่วมวิจัย โดยเก็บข้ อมูลผู้ป่วยอายุต้งั แต่ 20 ปี ข้ นึ ไป ทั้งเพศหญิงและชายที่เข้ ารับการรักษา และ
ขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ ายที่เป็ นโรคมะเร็ง มีประวัตกิ ารรักษาโรคมะเร็ง โดยได้ รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ และยินดีเข้ าร่วมการวิจัย ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัย คือ ผู้มสี ่วนร่วมขอ
ยุตกิ ารให้ สมั ภาษณ์และถอนตัวจากการเข้ าร่วมงานวิจัย
การประมาณค่าสัดส่วน8 นักวิจยั ได้ กำ� หนดไว้ ท่รี ะดับ .95 และเพื่อลดปัญหาของการตอบกลับของแบบสอบถาม
ที่ไม่สมบูรณ์ หรือน้ อยกว่าที่กำ� หนดหรือมีข้อมูลสูญหาย (Missing Data) จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 20% ซึ่งจ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มที ้งั หมด 110 ราย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้ วยกันจ�ำนวน 3 ชุด
ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยแบบสอบถามประกอบด้ วย
ชุดที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยคุณลักษณะประชากร เป็ นแบบสอบถามทีผ่ ้ วู จิ ยั สร้ างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ข้ อค�ำถามทั้งหมด 7 ข้ อ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน
ชุดที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยด้ านการรักษา เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวจิ ยั สร้ างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และ
ผ่านการทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย จ�ำนวน 30 คน
มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์ ครอนบาคอัลฟา เท่ากับ 0.76 มีข้อค�ำถามทั้งหมด 6 ข้ อ ได้ แก่ ในครอบครัวมีสมาชิก
ที่ป่วยด้ วยโรคมะเร็งหรือไม่ ต�ำแหน่งของการรับการรักษาโรคมะเร็ง ระยะเวลาการเจ็บป่ วย การเกิดแผลกดทับ และ
การติดเชื้อของร่างกาย ระดับ PPS Score โดยในแบบสอบถามชุดนี้เป็ นข้ อมูล Secondary data เก็บข้ อมูลโดยแพทย์
และพยาบาล ของศูนย์ดูแลต่อเนื่องในทุกโรงพยาบาลที่ทำ� การเก็บข้ อมูล
ชุดที่ 3 แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต The Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of
life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30)9 ฉบับภาษาไทย10 โดยได้ ทำ� การขออนุญาตใช้ จากผู้แปล ผ่าน
การทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย จ�ำนวน 30 คน มีค่า
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ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์ ครอนบาคอัลฟา เท่ากับ .7011 มีข้อค�ำถามแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านความสามารถในการท�ำบทบาทหน้ าที่ จ�ำนวน 5 ด้ าน 12 ข้ อ คือ ความสามารถในการท�ำหน้ าที่ด้าน
ร่างกาย จ�ำนวน 5 ข้ อ การท�ำหน้ าที่ด้านบทบาท จ�ำนวน 2 ข้ อ การท�ำหน้ าที่ด้านการรับรู้ จ�ำนวน 2 ข้ อ การท�ำหน้ าที่
ด้ านอารมณ์ จ�ำนวน 4 ข้ อ และการท�ำหน้ าที่ด้านสังคม จ�ำนวน 2 ข้ อ
2) ด้ านอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วยจากตัวโรคและการรักษา จ�ำนวน 12 ข้ อ คือ ความเหนื่อยล้ า จ�ำนวน 3 ข้ อ
อาการคลื่นไส้ อาเจียน จ�ำนวน 2 ข้ อ ความเจ็บปวด จ�ำนวน 2 ข้ อ อาการหายใจล�ำบาก อาการนอนไม่หลับ อาการเบื่ออาหาร
อาการท้ องผูก อาการท้ องเสีย และปัญหาทางด้ านการเงิน จ�ำนวนอย่างละ 1 ข้ อ มีเกณฑ์การให้ คะแนนในค�ำตอบ
แบบมาตราส่วน 4 ระดับ คือ 1 หมายถึง ไม่มเี ลย 2 หมายถึง เล็กน้ อย 3 หมายถึง ค่อนข้ างมาก 4 หมายถึง มากที่สดุ
3) ด้ านสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติ โดยรวม จ�ำนวน 2 ข้ อ โดยมีลกั ษณะค�ำตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าเชิงเส้ นตรง โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 1-7 ซึ่งมีการให้ คะแนน คือ ต�ำแหน่งที่ 1 หรือจุดที่ 1 หมายถึง คุณภาพชีวิต/
ภาวะสุขภาพที่แย่มาก ต�ำแหน่งที่ 7 หรือจุดที่ 7 หมายถึง คุณภาพชีวิต/ภาวะสุขภาพที่ดเี ยี่ยม12
การพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรม ของส�ำนัก
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (REH-61116) และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (CRPPHO
37/2561)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย ข้ อมูลคุณภาพชีวิต
ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ าย กับปัจจัยข้ อมูลส่วนบุคคล และปัจจัย
คุณภาพชีวิต ใช้ Chi square ในการหาค่าสหสัมพันธ์ ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% (p-value =0.05)

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลคุณลักษณะประชากร
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย จ�ำนวน 110 คน ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 57.27)
เป็ นเพศชาย มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 63.64 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้ อยละ 24.55 โดย
มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 64 ปี (SD=14.13) มีสภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 65.45 รองลงมา คือ หม้ าย/หย่า/แยกกันอยู่ ร้ อยละ
24.55 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 90.91 มีการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา ร้ อยละ 55.45 รองลงมา
คือ ไม่ได้ เรียนหนังสือ ร้ อยละ 25.45 ครึ่งหนึ่ง (ร้ อยละ 50.91) ไม่ได้ ประกอบอาชีพ รองลงมา ประกอบอาชีพ
รับจ้ าง ร้ อยละ 27.27 กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่ง (ร้ อยละ 44.55) ไม่มรี ายได้ รองลงมา คือ ต�่ำกว่า 5,000 บาท ร้ อยละ
40.00 ดังแสดงในตารางที่แผนภูมทิ ่ี 1
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ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวน ร้ อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (n=110)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง

20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ยอายุ เท่ากับ 64 ปี ( X = 64.08, SD = 14.13, Min = 2, Max = 98)
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้ าย/หย่า/แยกกันอยู่
ศาสนา
คริสต์
พุทธ
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อาชีพ
ไม่ได้ ประกอบอาชีพ
รับราชการ
ค้ าขาย
รับจ้ าง
เกษตรกรรม
รายได้ ต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ต�่ำกว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป

จ� ำนวน (n=110)

ร้อยละ

63
47

57.27
42.73

2
3
8
27
70

1.82
2.73
7.72
24.55
63.64

11
72
27

10.00
65.45
24.55

10
100

9.09
90.91

28
61
4
3

25.45
55.45
3.64
2.73

56
1
5
30
18

50.91
0.91
4.55
27.27
16.36

49
44
10
7

44.55
40.00
9.09
6.36
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2. ข้อมูลปั จจัยด้านการรักษา
ปัจจัยด้ านการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย ส่วนใหญ่ของผู้ป่วย
(ร้ อยละ 78.18) ไม่มีประวัตสิ มาชิกในครอบครัวป่ วยด้ วยโรคมะเร็ง มีเพียงร้ อยละ 8.18 พบว่ามีประวัตคิ รอบครัว
ป่ วยด้ วยโรคมะเร็งปอด ร้ อยละ 33.61 รองลงมา คือ มะเร็งตับ ร้ อยละ 19.09 และมีระยะเวลาการเจ็บป่ วย 0-12 เดือน
ร้ อยละ 75.45 รองลงมา คือ 13-24 เดือน ร้ อยละ 16.36 โดยมีระยะเวลาการเจ็บป่ วยเฉลี่ย 18 เดือน (SD=34.80)
และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 96.36) ไม่มกี ารเกิดแผลกดทับ แต่ท้งั นี้พบว่า มีแผลกดทับที่เกิดติดเชื้อ ร้ อยละ 25.00
และมีการเชื้อของร่างกาย ร้ อยละ 11.82 และพบในระบบทางเดินหายใจมากที่สดุ ร้ อยละ 7.27 รองลงมา ทางเดินอาหาร
และในกระแสเลือด ร้ อยละ 1.82 1.82 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่มรี ะดับค่า PPS Score ระยะเปลี่ยนผ่าน มีการลุกลาม
ของโรคมากขึ้นแต่ไม่รนุ แรง (กลุ่มสีเหลือง) ร้ อยละ 47.27 รองลงมา คือ ระยะคงที่ไม่มกี ารลุกลามของโรค (กลุ่มสีเขียว)
ร้ อยละ 39.09 ตามล�ำดับ
3. คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย
คุณภาพชีวิตด้ านการท�ำหน้ าที่ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และ เมื่อจ�ำแนกตามรายด้ าน 5 ด้ าน
ได้ แก่ การท�ำหน้ าที่ด้านร่างกาย การท�ำหน้ าที่ด้านอารมณ์ การท�ำหน้ าที่ด้านบทบาท การท�ำหน้ าที่ด้านการรับรู้ การ
ท�ำหน้ าที่ด้านสังคม ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีระดับคุณภาพชีวติ ในระดับปานกลางทุกด้ าน ส่วนด้ านการประเมินกลุ่ม
อาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วย มีท้งั หมด 9 ด้ าน พบว่า 6 ด้ าน มีคุณภาพชีวิตด้ านอาการระดับปานกลาง ได้ แก่
ความเหนื่อยล้ า ความเจ็บปวด อาการหายใจล�ำบาก อาการนอนไม่หลับ อาการเบื่ออาหาร และปัญหาด้ านการเงิน
ส่วน 3 ด้ าน มีคุณภาพชีวิตด้ านอาการในระดับน้ อย ได้ แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการท้ องผูก อาการท้ องเสีย และ
การประเมินสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติ โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ ด้ านสภาวะสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย และการแปลผล
(n=110)
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย (QOL)
การท�ำหน้าที่
การท�ำหน้ าที่ด้านร่างกาย
การท�ำหน้ าที่ด้านอารมณ์
การท�ำหน้ าที่ด้านบทบาท
การท�ำหน้ าที่ด้านการรับรู้
การท�ำหน้ าที่ด้านสังคม
การประเมินกลุ่มอาการและปั ญหาจากการเจ็ บป่ วย
ความเหนื่อยล้ า
อาการคลื่นไส้ อาเจียน
ความเจ็บปวด
อาการหายใจล�ำบาก
อาการนอนไม่หลับ
อาการเบื่ออาหาร

X

SD

QOL level

54.32
47.27
66.29
45.61
60.45
51.97
37.36
54.24
18.94
48.79
46.97
39.39
48.48

21.86
30.44
25.05
32.92
26.31
25.21
18.78
24.95
22.63
30.10
28.66
31.01
29.83

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย (QOL)
อาการท้ องผูก
อาการท้ องเสีย
ปัญหาทางด้ านการเงิน
การประเมินสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม

123

X

SD

QOL level

27.58
8.79
43.03
42.27

28.51
18.44
32.35
24.77

น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณลักษณะประชากร ปั จจัยด้านการรักษา กับคุณภาพชีวิตมิติดา้ น
การท�ำหน้าที่ มิติดา้ นอาการและปั ญหาจากการเจ็ บป่ วย และมิติดา้ นสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม
ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย
ผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเจ็บป่ วย และระดับค่าPPS Score มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต
มิตดิ ้ านการท�ำหน้ าที่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.05)
แสดงดังตารางที่ 3 ส่วนปัจจัยด้ านระดับการศึกษา ประวัตกิ ารรักษาของคนในครอบครัว ระยะเวลาการเจ็บป่ วย และ
ระดับค่า PPS Score มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตมิตดิ ้ านอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วยของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่
ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) แสดงดังตารางที่ 4 และยังพบว่า
ปัจจัยด้ านสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งของการรักษาโรคมะเร็ง และระดับค่า PPS Score มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตมิตดิ ้ านสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านคุณลักษณะประชากร ปัจจัยด้ านการรักษา กับคุณภาพชีวิตมิตดิ ้ านการ
ท�ำหน้ าที่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย
คุณภาพชีวิตด้านการท�ำหน้าที่
ตัวแปร
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ระยะเวลาการเจ็ บป่ วย
1 ปี
2 ปี
มากกว่า 2 ปี
ระดับค่า PPS Score
กลุ่มสีเขียว
กลุ่มสีเหลือง
กลุ่มสีแดง

ระดับแย่ถงึ ปานกลาง
n (%)

ระดับดี
n (%)

χ2

P -value

26(92.86)
38(62.30)
6(42.86)
4(100.00)
2(66.67)

2(7.14)
23(37.70)
8(57.14)
(.00)
1(33.33)

15.589

.001a*

61(73.49)
12(66.67)
3(33.33)

22(26.51)
6(33.33)
6(66.67)

6.192

.045*

16(37.21)
45(86.54)
15(100.00)

27(62.79)
7(13.46)
(.00)

34.703

.000a*

* Significant at p-value < .05, a Fisher's exact test
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านคุณลักษณะประชากร ปัจจัยด้ านการรักษา กับคุณภาพชีวติ มิตดิ ้ านอาการ
และปัญหาจากตัวโรคและการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย
คุณภาพชีวิตด้านอาการ
ตัวแปร

ระดับมากถึงปานกลาง
n (%)

ระดับการศึกษา
ไม่ได้ เรียนหนังสือ
23(82.14)
ประถมศึกษา
33(54.10)
มัธยมศึกษา
6(42.86)
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
4(100.00)
ปริญญาตรี
2(66.67)
ในครอบครัวของท่านมีสมาชิกทีป่ ่ วยด้วยโรคมะเร็ง
ไม่มี
48(55.81)
มี
20(83.33)
ระยะเวลาการเจ็ บป่ วย
1 ปี
54(65.06)
2 ปี
12(66.67)
มากกว่า 2 ปี
2(22.22)
ระดับค่า PPS Score
กลุ่มสีเขียว
15(34.88)
กลุ่มสีเหลือง
42(80.77)
กลุ่มสีแดง
11(73.33)
* Significant at p-value<.05, a Fisher's exact test

ระดับน้อย
n (%)

χ2

P -value

5(17.86)
28(45.90)
8(57.14)
(.00)
1(33.33)

10.953

.016a*

38(44.19)
4(16.67)

6.020

.014*

29(34.94)
6(33.33)
7(77.78)

6.257

.038*

28(65.12)
10(19.23)
4(26.67)

21.971

.000*
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านคุณลักษณะประชากร ปัจจัยด้ านการรักษา กับคุณภาพชีวติ มิตดิ ้ านสภาวะสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย
คุณภาพชีวิตด้านอาการ
ตัวแปร
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้ าย/หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ต�ำแหน่งของการรักษาโรคมะเร็ง
มะเร็งของศีรษะและคอ
มะเร็งของระบบหายใจและ
ทรวงอก
มะเร็งของระบบย่อยอาหาร
มะเร็งของระบบขับถ่าย
มะเร็งของระบบสืบพันธุ์
มะเร็งของระบบโลหิตและ
น�ำ้ เหลือง
มะเร็งของตับ
มะเร็งผิวหนัง
ระดับค่า PPS Score
กลุ่มสีเขียว
กลุ่มสีเหลือง
กลุ่มสีแดง

ระดับน้อย
n (%)

χ2

P -value

7(63.64)
61(84.72)
26(96.30)

4(36.36)
11(15.28)
1(3.70)

6.340

.037a*

28(100.00)
51(83.61)
9(64.29)
4(100.00)
2(66.67)

(.00)
10(16.39)
5(35.71)
(.00)
1(33.33)

12.051

.009a*

5(100.00)

(.00)

14.444

.031a*

35(77.78)
6(100.00)
11(100.00)
8(80.00)

10(22.22)
(.00)
(.00)
2(20.00)

2(50.00)
24(96.00)
(.00)

2(50.00)
1(4.00)
1(100.00)

27(62.79)
52(100.00)
15(10.00)

16(37.21)
(.00)
(.00)

29.174

.000*

ระดับมากถึงปานกลาง
n (%)

Significant at p-value*<.05, a Fisher's exact test
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อภิปรายผลการวิจยั

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ าย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต
รายด้ าน โดยด้ านการท�ำหน้ าที่ มีท้งั หมด 5 ด้ าน ได้ แก่ การท�ำหน้ าที่ด้านร่างกาย การท�ำหน้ าที่ด้านอารมณ์ การท�ำหน้ าที่
ด้ านบทบาท การท�ำหน้ าที่ด้านการรับรู้ การท�ำหน้ าที่ด้านสังคม มีระดับคุณภาพชีวติ ด้ านความสามารถในการท�ำหน้ าที่
ระดับปานกลาง ส่วนด้ านการประเมินกลุ่มอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วย มีท้งั หมด 9 ด้ าน พบว่า 6 ด้ าน มีคุณภาพชีวิต
ด้ านอาการระดับปานกลาง ได้ แก่ ความเหนื่อยล้ า ความเจ็บปวด อาการหายใจล�ำบาก อาการนอนไม่หลับ อาการเบื่อ
อาหาร และปัญหาด้ านการเงิน ส่วน 3 ด้ าน มีมคี ุณภาพชีวิตด้ านอาการในระดับน้ อย ได้ แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน
อาการท้องผูก อาการท้องเสีย และการประเมินสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติ โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพ
ชีวติ ด้ านสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติ โดยรวมระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก พบว่าระยะ
หลังได้ รับการรักษา 6 เดือนขึ้นไป ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง13 แต่ต่างจากการศึกษาในผู้ป่วยที่
เป็ นมะเร็งปอด พบว่าผู้ป่วยมากกว่าครึ่งนั้นมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง โดยสามารถสรุปได้ ว่า ความแตกต่างของระดับคุณภาพ
ชีวิตนั้นอาจจะมาได้ จากหลายปั จจัยโดยอาจจะมาจากต�ำแหน่งของโรคและความเจ็บปวดจากความรุนแรงของโรค
เนื่องจากมะเร็งสามารถลุกลามแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ ด้วย อาจมีความแตกต่างได้ มากมาย ตามต�ำแหน่งของ
อวัยวะที่เป็ นจุดก�ำเนิดของมะเร็ง และชนิดของเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในอวัยวะนั้นๆ
ซึ่งในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ รับการดูแลแบบประคับประคอง
ในระยะท้ าย ในด้ านคุณภาพชีวิตมิตดิ ้ านการท�ำหน้ าที่ในการดูแลสุขภาพ และระยะเวลาการเจ็บป่ วยของผู้ป่วยเป็ น
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวติ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาในอดีตทีศ่ กึ ษาหาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ 14
เนื่องมาจากปัจจัยด้ านการท�ำหน้ าที่สง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย15 ทั้งนี้ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับการศึกษาของสุรชัย มณีเนตร ที่ศกึ ษาคุณภาพ
ชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งจากการวิเคราะห์ พบว่าการได้ รับการศึกษาไม่เป็ นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิต และความผาสุก โดย
ผู้ป่วยที่มรี ะดับการศึกษาต�่ำมีแนวโน้ มที่คุณภาพชีวิตจะสูงขึ้นด้ วย ในผู้ป่วยทุกคนจะมีการประเมินค่า PPS score ซึ่ง
เป็ นการวัดความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจ�ำวันของผู้ป่วยโดยแพทย์ โดยค่า PPS score นั้นมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิต6 เนื่องจากความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต ถ้ าหากผู้ป่วยมี
การเจ็บป่ วย หรือมีอาการแสดงที่รนุ แรงจะท�ำให้ ผ้ ูป่วยเกิดความไม่สขุ สบาย ไม่อยากท�ำกิจกรรมต่างๆ นั้นส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และอาจก่อให้ เกิดความเครียดท�ำให้ คุณภาพชีวติ ด้ านร่างกายและจิตใจแย่ลง14
สามารถสรุปได้ ว่า สิง่ ที่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยนั้นไม่ใช่การมีการศึกษาที่สงู แต่เป็ นอาการและความรุนแรง
ของโรคที่เกิดขึ้น ซึ่งท�ำให้ เกิดการรบกวนการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ดังนั้นสิ่งส�ำคัญคือการบรรเทาอาการความเจ็บปวด
ของโรคเพื่อท�ำให้ ผ้ ูป่วยสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างผาสุกก่อนจากไปโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ สมกับความเป็ นมนุษย์
เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ วผู้ป่วยเป็ นกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุท่มี ปี ระสบการณ์ชีวติ เกือบทั้งหมด และมีการศึกษาอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีผลท�ำให้ คณ
ุ ภาพชีวติ ของผู้ป่วยในมิตดิ ้ านอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วยอยู่ในระดับ
แย่ถงึ ปานกลาง โดยปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์คือ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเจ็บป่ วย และประวัตกิ ารเจ็บป่ วยของ
ครอบครัว ทั้งนี้ระดับค่า PPS ของผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีเหลืองคือระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับระดับของ
คุณภาพชีวติ มิตดิ ้ านอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วยทีอ่ ยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังสอดคล้ องกับการศึกษา
ผลกระทบของอาการและกลุ่มอาการต่อคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย โดยอาการและกลุ่มอาการมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพชีวติ ในผู้ป่วยที่มกี ารรายงานการเกิดอาการและกลุ่มอาการจ�ำนวนมากขึ้นจะส่งผลให้ คุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยต�่ำลง
เมื่อพิจารณาตามรายด้ าน15 ทั้งยังสอดคล้ องกับการศึกษาที่ศกึ ษาคุณภาพชีวติ ผู้ป่วยที่เป็ นมะเร็งปากมดลูก โดยผู้ป่วย
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ที่มรี ะยะการรักษาที่นานจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่กว่า13 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผู้ป่วยมะเร็งที่ศกึ ษามีความคล้ ายคลึงกัน
ในระยะเวลาที่รักษา และปัจจัยอื่นๆ ที่คล้ ายคลึงกัน ทั้งนี้กอ็ าจขึ้นอยู่กบั การดูแลผู้ป่วยและปัจจัยในด้ านอื่นๆ ทั้งความ
ทุกข์ และความกังวล อาจเป็ นสาเหตุให้ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังพบว่าปัจจัยที่มคี วาม
สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตมิตดิ ้ านสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยได้ แก่ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา ระดับค่า PPS score และ ต�ำแหน่งของโรคมะเร็ง โดยส่วนใหญ่ผ้ ูป่วยมีสถานภาพสมรสเป็ นคู่เป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับ
การดูแลจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็ นการดูแลด้ วยความรัก ความเอาใจใส่ แต่คุณภาพชีวิตมิตดิ ้ านสภาวะสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยนั้นอยู่ในระดับแย่ถงึ ปานกลาง และการได้ รับการดูแลจากคนในครอบครัวอาจ
ท�ำให้ ผ้ ูป่วยรู้สกึ มีคุณค่าและหมายต่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข แม้ จะเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตก็ตาม16
พบว่า ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน�ำ้ ดี ประกอบด้ วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
อายุ เพศ รายได้ ปัจจัยด้ านสุขภาพ ได้ แก่ อาการ กลุ่มอาการ ความรุนแรงของโรค และการกลับมาเป็ นก้ อนมะเร็งซ�ำ้ 6
โดยส่วนใหญ่ผ้ ูป่วยป่ วยด้ วยมะเร็งปอด ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษา ของขวัญจิรา17 พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดมีคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมในระดับสูง ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วยที่เป็ นโรคมะเร็งปอด แตกต่างกันตรงที่
คุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งความแตกต่างอาจเกิดจากต�ำแหน่งของการเกิดโรคเนื่องมาจากแต่ละ
ต�ำแหน่งของโรคมีอาการและความเจ็บป่ วยที่ต่างกัน แต่ท้งั นี้กย็ ังพบปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต ซึ่งควร
มุ่งเน้ นไปในด้ านปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ มคี ุณภาพชีวิตที่ดี

สรุป

จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับคุณภาพชีวติ ในระดับปานกลาง ทั้งในมิตดิ ้ านการท�ำ
หน้ าที่ มิตดิ ้ านอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วย มิตดิ ้ านสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม ทั้งยังพบว่าระดับ
การศึกษา ระดับค่า PPS score เป็ นปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตในทุกมิติ และพบว่าประวัตกิ ารป่ วยด้ วย
โรคมะเร็งของคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ในมิตดิ ้ านกลุ่มอาการและปัญหาจากการเจ็บป่ วย ส่วนมิติ
ด้ านสภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติ โดยรวม มีปัจจัยอื่นๆที่มคี วามสัมพันธ์ ได้ แก่ สถานภาพสมรส และต�ำแหน่งของ
การรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วยมะเร็งปอด และมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการศึกษาได้
แสดงให้ เห็นว่าปัจจัยคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลแบบประคับประคองนั่นโดยส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1.หน่วยงานหรือบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้ อง น�ำผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นข้ อมูลส�ำหรับวางแผนในการปฏิบตั งิ านหรือเพื่อปรับปรุง
ให้ การท�ำงานมีประสิทธิภาพ และน�ำไปประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
2. ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง น�ำไปใช้ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะ
ท้ ายหรือการออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี ซึ่งเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.ภัทรพล มากมี อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ คำ� แนะน�ำและข้ อคิดเห็น และแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขของศูนย์ดูแลต่อผู้ป่วย
ต่อเนื่องในจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่สนับสนุนทุนการท�ำวิจัยและการเผื่อแพร่งานวิจัยครั้งนี้
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