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Abstract:
Purpose: To explore the symptom experiences, management 
strategies and functional status of advanced lung cancer 
patients receiving chemotherapy and the relationships between 
symptom experiences and functional status of advanced 
NSCLC patients receiving chemotherapy. 
Design:Descriptive correlational study 
Methods: The sample included 88 patients with advanced 
Non-Small Cell Lung Cancer at the Out-Patient Department of 
the Chemotherapy and Blood Transfusion Unit of two tertiary 
hospitals in Bangkok. Data were collected using questionnaires 
on demographic characteristics, the Memorial Symptom 
Assessment Scale, management strategies, and the Thai-
Modified Function Living Index Cancer. 
Mainfindings: The ten most prevalent symptoms reported by 
the sample were shortness of breath, cough, dry mouth, lack of 
appetite, lack of energy, pain, feeling drowsy, sleeping difficulty, 
changes in food taste, and constipation. Hoarseness of voice was 
rated by participants as the most severe symptom, whereas 
vomiting was rated as the most distressful symptom. The most 
common symptom management strategies employed by 
participants to manage the top five common symptoms 
(shortness of breath, lack of appetite, constipation, sleeping 
difficulty, and pain) were sitting down and napping, changing 
eating behaviors, using laxative drugs, meditation and praying, 
and the use of analgesic drugs respectively. The mean of 
functional status of subjects was 47.93 (possible score 0-66; 
S.D. =8.40). Pain, lack of energy, sleeping difficulty, shortness 
of breath, worrying, and lack of appetite were significantly 
negatively correlated with functional status.  
Conclusionandrecommendations: Nurses should pay more 
attention to multiple concurrent symptoms faced by advanced 
lung cancer patients and help them manage these symptoms 
properly in order to enhance their functional status.  
 
Keywords: symptom experiences, management strategies, 
functional status, advanced lung cancer, chemotherapy 
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ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีจัดการ และภาวะการทำ
หน้าที่ ในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ ได้รับยาเคมีบำบัด*

รติรสแมลงภู่ทองคนึงนิจพงศ์ถาวรกมลอรวมนศรียุกตศุทธนพดลโสภารัตนาไพศาล

บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาประสบการณก์ารมอีาการ กลวธิจีดัการ และภาวะ
การทำหนา้ที ่ และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณก์ารมอีาการกบั
ภาวะการทำหนา้ที่ในผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยายวิเคราะห์ความ
สมัพนัธ ์
วธิดีำเนนิการวจิยั: ศกึษาในผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั
จำนวน 88 รายทีม่ารบัการรกัษาทีห่นว่ยเคมบีำบดัและใหเ้ลอืด โรงพยาบาล  
ตตยิภมู ิ 2 แหง่ในกรงุเทพมหานคร เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามประกอบดว้ย   
1) แบบบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคล 2) ประสบการณก์ารมอีาการของผูป้ว่ย 3) กลวธิี
จดัการกบัอาการ และ 4) ภาวะการทำหนา้ที ่
ผลการวจิยั: พบวา่ ประสบการณอ์าการทีเ่กดิบอ่ยไดแ้ก ่หายใจไมอ่ิม่/ หายใจ
ตืน้ ไอ ปากแหง้ ไมอ่ยากอาหาร/เบือ่อาหาร ออ่นเพลยี/เปลีย้/ ไมม่แีรง ปวด 
รู้สึกง่วงนอน/เซื่องซึม นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก การรับรสอาหาร
เปลี่ยนแปลงและท้องผูก เสียงแหบเป็นอาการที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่ามี
ความรนุแรงมากทีส่ดุและอาการทีร่บกวนการดำเนนิชวีติมากทีส่ดุตามลำดบั
ไดแ้ก ่อาเจยีน กลุม่ตวัอยา่งจดัการกบัอาการหายใจไมอ่ิม่/ หายใจตืน้ ไมอ่ยาก
อาหาร/ เบือ่อาหาร ทอ้งผกู นอนไมห่ลบั/ นอนหลบัยาก และปวดโดยวธินีัง่/ 
นอนพกั ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร รบัประทานยาระบาย 
นัง่สมาธ/ิสวดมนตแ์ละรบัประทานยาบรรเทาปวด ตามลำดบั กลุม่ตวัอยา่งมี
คะแนนภาวะการทำหนา้ทีเ่ฉลีย่ 47.93 (ชว่งคา่คะแนน 0-66 คา่ S.D.=8.40) 
และพบวา่อาการปวด ออ่นเพลยี/เปลีย้/ ไมม่แีรง นอนไมห่ลบั/นอนหลบัยาก 
หายใจไมอ่ิม่/หายใจตืน้ กงัวล/ กลุม้ใจ และไมอ่ยากอาหาร/เบือ่อาหารมคีวาม
สมัพนัธเ์ชงิลบอยา่งมนียัสำคญักบัภาวะการทำหนา้ที ่
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรตระหนกัถงึสภาวะความจรงิวา่ผูป้ว่ยตอ้ง
เผชญิกบัอาการหลายอาการพรอ้มๆกนั เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืผูป้ว่ยอยา่งเหมาะ
สมในการจัดการกับอาการต่างๆได้และสามารถคงภาวะการทำหน้าที่ของ
รา่งกายอยา่งปกต ิ  
 
คำสำคัญ: ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีจัดการ ภาวะการทำหน้าที ่  
มะเรง็ปอดระยะลกุลาม ยาเคมบีำบดั 
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ความสำคัญของปัญหา
 โรคมะเรง็ปอดเปน็สาเหตกุารตายอนัดบัที ่ 2 ของคน

ไทยรองจากโรคมะเรง็ตบั1  เนือ่งจากธรรมชาตอินัซบัซอ้น

ของมะเรง็ปอดทำใหว้นิจิฉยัโรคไดช้า้ ระยะแรกมกัจะไมม่ี

อาการ เมื่อเริ่มแสดงอาการโรคก็ลุกลามไปมาก มากกว่า

สองในสามของผูป้ว่ยมาพบแพทยเ์มือ่โรคอยู่ในระยะลกุลาม 

อตัราการรอดชวีติที ่ 5 ปขีองผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลาม

คอ่นขา้งตำ่เพยีงรอ้ยละ 51 ยาเคมบีำบดัมบีทบาทมากใน  

ผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลามในการชว่ยบรรเทาอาการของ

โรคและช่วยให้อายุยืนยาวนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลาม

ต้องเผชิญกับอาการและความทุกข์ทรมานมากกว่าเมื่อ  

เทยีบกบัผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะเริม่ตน้และผูป้ว่ยโรคมะเรง็  

ชนดิอืน่ๆ2 เนือ่งจากตอ้งเผชญิกบัอาการไมส่ขุสบายทีเ่กดิ

ขึ้นหลายอาการร่วมกันทั้งจากการดำเนินของโรคและผล  

ข้างเคียงจากการรักษา เช่น เหนื่อยล้า ไอ หอบเหนื่อย   

เสียงแหบ ความอยากอาหารลดลง ความเจ็บปวด นอน  

ไม่หลับ คลื่นไส ้ อาเจียน น้ำหนักลด และวิตกกังวล2,3   

ซึง่อาการทีเ่กดิขึน้เหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของ  

ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจำวัน ทำให้ถูกจำกัดกิจกรรม ไม่สามารถทำ

หนา้ทีแ่ละบทบาทในการดำเนนิชวีติประจำวนัไดต้ามปกต ิ

กอ่ใหเ้กดิความทกุขท์รมานดา้นจติใจและยิง่สง่ผลยอ้นกลบั

ทำใหอ้าการทางดา้นรา่งกายทรดุลงอกีดว้ย4 

 ภาวะการทำหน้าที ่ (functional status) เป็นองค์

ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต ที่มีบทบาทในการช่วย

กำหนดวธิกีารรกัษา การพยากรณโ์รค การตดิตามการตอบ

สนองต่อการรักษา และทำนายอัตราการรอดชีวิตของ  

ผู้ป่วย5 ดังเช่นการศึกษาของซาร์นา6 พบว่าผู้ป่วยมะเร็ง

ปอดระยะลกุลามมภีาวะการทำหนา้ทีล่ดลงในระหวา่งการ

รกัษาและภาวะการทำหนา้ทีด่งักลา่วมกัไมก่ลบัมาเทา่ระดบั

เดมิกอ่นการรกัษา ทำใหผู้ป้ว่ยตอ้งจำกดักจิกรรมและนอน

พกัมากขึน้ หากอาการทีเ่กดิขึน้มหีลายอาการหรอือาการนัน้

มีความรุนแรงหรือรบกวนการดำเนินชีวิตมากจะยิ่งส่งผล

กระทบต่อภาวะการทำหน้าที่มากยิ่งขึ้น7 ส่งผลให้ความ

สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง ทำให้ต้อง  

มีผู้ดูแลผู้ป่วยและหากต้องใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยนาน   

อาจทำใหผู้ด้แูลตกงาน ครอบครวัขาดรายได ้เกดิปญัหาเรือ่ง

คา่รกัษา พยาบาล สง่ผลใหผู้ป้ว่ยบางรายไมม่ารบัการรกัษา

ตามนดั หรอืปฏเิสธการรกัษา ทำใหม้กีารลกุลามของโรค

มากขึน้ และอาจเปน็อนัตรายแกช่วีติผูป้ว่ยได ้ 

 ดอดด์และคณะ8 ได้พัฒนาแบบจำลองการจัดการ  

กบัอาการ (Symptom Management Model) ประกอบดว้ย 

3 องคป์ระกอบหลกัคอื ประสบการณก์ารมอีาการ (symptom 

experiences) กลวิธีในการจัดการกับอาการ (symptom 

management strategies) และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ (outcomes) 

ซึ่งประสบการณ์การมีอาการครอบคลุมในทั้ง 3 มติิได้แก ่  

การรบัรูอ้าการ การประเมนิอาการ และการตอบสนองตอ่

อาการ โดยในแนวคดิของดอดดแ์ละคณะ ถา้บคุคลเชือ่วา่

อาการทีเ่กดิขึน้เปน็สิง่ทีค่กุคามตอ่ตนเอง บคุคลนัน้กจ็ะรบัรู้

ความรนุแรงของอาการสงูขึน้ ทำใหม้กีารตอบสนองตอ่อาการ

มากขึน้ เมือ่อาการรนุแรงขึน้ยอ่มทำใหภ้าวะการทำหนา้ทีข่อง

รา่งกายลดลง สง่ผลใหค้วามสามารถในการดแูลตนเองลดลง 

จากภาวะความเจ็บป่วยและผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยจึง

พยายามหากลวธิจีดัการกบัอาการเพือ่คงภาวะการทำหนา้ที่

ของรา่งกายตามปกต ิ ซึง่การตดัสนิใจทีจ่ะจดักจิกรรมการ

พยาบาลใดใหเ้หมาะสมกบัผูป้ว่ยควรขึน้อยูก่บัการรบัรูค้วาม

รนุแรงและผลกระทบตอ่ตวัผูป้ว่ย จากการทบทวนวรรณกรรม 

พบวา่การศกึษาในประเทศไทยเกีย่วกบัอาการจากโรคและ  

ผลขา้งเคยีงจากการรกัษาในผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลาม  

ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัยงัมนีอ้ยมาก และสว่นมากเปน็การศกึษา

อาการและกลวิธีการจัดการอาการเพียงอาการเดียว   

การศกึษาอาการของโรคมะเรง็ทีม่ากกวา่ 1 อาการยิง่มนีอ้ย

มาก อกีทัง้การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัอาการของผูป้ว่ยมะเรง็ปอด

ในตา่งประเทศยงัไมค่รอบคลมุในเรือ่งวธิกีารจดัการกบัอาการ

ของผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลาม ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกีย่ว

กบัการจดัการอาการตา่งๆ ดงักลา่ว ซึง่ผลการศกึษาที่ไดอ้าจ

ใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาการดแูลและจดัการอาการ

ในผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลาม เพือ่ลดความรนุแรงและการ

รบกวนจากอาการและสง่เสรมิความเขา้ใจถงึภาวะการทำ

หนา้ทีข่องผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลามเพือ่ชว่ยใหพ้ยาบาล

และแพทยใ์หก้ารดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการของ

ผูป้ว่ยแตล่ะคน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา
 1. ประสบการณ์การมีอาการต่างๆที่เกิดในผู้ป่วย
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มะเรง็ปอดระยะลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 

 2. กลวิธีจัดการกับอาการต่างๆด้วยตนเองในผู้ป่วย

มะเรง็ปอดระยะลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 

 3. ภาวะการทำหนา้ที่ในผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลาม

ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การมีอาการ 

กบัภาวะการทำหนา้ที่ในผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลามที่ได้

รบัยาเคมบีำบดั 

 

สมมติฐานงานวิจัย
 ประสบการณ์การมีอาการมีความสัมพันธ์เชิงลบ  

กบัภาวะการทำหนา้ทีข่องผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลามที่ได ้ 

รบัยาเคมบีำบดั 

 

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยายวิเคราะห์

ความสมัพนัธ ์ เพือ่ศกึษาประสบการณก์ารมอีาการ กลวธิี

จัดการ และภาวะการทำหน้าที ่ และศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างประสบการณ์การมีอาการ กับภาวะการทำหน้าที่

ของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ ได้รับยาเคมีบำบัด   

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 88 คน คำนวณโดยใช ้ Power 

analysis กำหนดอำนาจการทดสอบ .80 กำหนดความเชือ่

มั่นในการทดสอบที่ระดับแอลฟา .05 ขนาดอิทธิพลของ

ความสมัพนัธป์านกลาง .30 เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยมีคุณสมบัติของกลุ่ม

ตวัอยา่งดงันี ้ เปน็ผูป้ว่ยอาย ุ 18 ปขีึน้ไปที่ไดร้บัการวนิจิฉยั

จากแพทยว์า่เปน็มะเรง็ปอดปฐมภมูชินดิ Non Small Cell 

Lung Cancer ตัง้แตร่ะยะ 3B ขึน้ไประดบัPerformance 

status 0-1  ทีม่ารบับรกิาร ณ หนว่ยเคมบีำบดัและใหเ้ลอืด 

โรงพยาบาลศริริาช หรอืหนว่ยใหย้าเคมบีำบดัโรงพยาบาล

สมเดจ็พระปิน่เกลา้ โดยไดร้บัยาเคมบีำบดัมาแลว้อยา่งนอ้ย 

1 ครัง้ สามารถสือ่สารภาษาไทยเขา้ใจ มสีตสิมัปชญัญะด ี

และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ทั้งนี้ต้องไม่ ได้อยู่

ระหวา่งการรกัษามะเรง็ดว้ยวธิอีืน่ๆรว่มดว้ย เชน่ รงัสรีกัษา 

 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 1. แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคลและการรกัษาของ  

ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ปอดระยะลกุลาม    

 2. แบบสอบถามประสบการณก์ารมอีาการของผูป้ว่ย 

(Memorial Symptom Assessment Scale) สรา้งโดยพอร์

ทนีอยและคณะ9ไดร้บัการแปลเปน็ภาษาไทยโดยนงลกัษณ ์

สวุสิษิฐ1์0ประกอบดว้ยคำถามเกีย่วกบัอาการของโรคมะเรง็ 

32 อาการ ในหลายมติไิดแ้ก ่ การเกดิอาการ (Symptom 

occurrence) ความถี่ในการเกดิอาการ (Frequency) ความ

รนุแรงของอาการ (Symptom severity) และความรูส้กึทกุข์

ทรมาน/ รบกวนการดำเนินชีวิตจากอาการ (Symptom 

distress) การประเมนิความถีแ่ละความรนุแรง เปน็มาตรา 

สว่นประมาณคา่ 4 ระดบั ในดา้นความถี ่ 1 (เกดินอ้ยมาก)   

ถงึ 4 (เกดิตลอดเวลา) และความรนุแรง 1 (รนุแรงนอ้ย)   

ถึง 4 (รุนแรงมากที่สุด) ตามลำดับ สำหรับการประเมิน

อาการทีร่บกวนผูป้ว่ยเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

คอื 0-4 โดยที ่ 0 หมายถงึ อาการนัน้ไมร่บกวนผูป้ว่ยเลย 

คะแนนยิง่มาก หมายถงึ อาการนัน้มกีารรบกวนผูป้ว่ยมาก

ทีส่ดุ (4 คะแนน) คะแนนประสบการณก์ารมอีาการโดยรวม

วเิคราะหโ์ดยหาผลรวมของแตล่ะอาการในทกุมติแิละหาคา่

เฉลี่ย ในการศึกษาครั้งนี้ค่าความเชื่อมั่นคำนวณโดยใช้

สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคโดยรวม เทา่กบั 0.91 

 สำหรบัมติคิวามถี่ในการเกดิอาการ จะประเมนิเพยีง 

24 อาการแรก พอร์ทีนอยและคณะได้พัฒนา MSAS   

โดยละเวน้การประเมนิความถี ่ 8 อาการ ไดแ้ก ่ เจบ็ปาก/  

ในชอ่งปาก ลิน้รบัรสอาหารเปลีย่นแปลง นำ้หนกัลด ผมรว่ง 

ทอ้งผกู บวมบรเิวณแขน/ ขา มองดตูนเองไมเ่หมอืนเดมิ

หรอืเปลีย่นแปลงไป ผวิหนงัหรอืเลบ็เปลีย่นแปลง เนือ่งจาก

อาการเหล่านี้จะคงอยู่เป็นเวลานานและรูปแบบการเกิดก ็ 

ไมส่ามารถประเมนิได้ในชว่งระยะเวลาอนัสัน้ (1 สปัดาห)์ 

 3. แบบสอบถามภาวะการทำหนา้ที ่ (Thai-Modified 

Function Living Index Cancer version 2 [T-FLIC 2]) 

สรา้งโดยชปิเปอรแ์ละคณะ11 ไดร้บัการแปลเปน็ภาษาไทย

โดยสมุติรา ทองประเสรฐิ และคณะ12 เปน็เครือ่งมอืที่ใช้

ประเมนิภาวะการทำหนา้ทีม่ขีอ้คำถามทัง้หมด 22 ขอ้ เปน็ 

การประเมนิความผาสกุดา้นรา่งกาย สภาพจติใจและการ  

ปฏสิมัพนัธภ์ายในครอบครวัและสงัคม แบง่คำตอบเปน็ 4 

ระดบั คอื แย ่(bad) ปานกลาง (intermediate) ด ี(good) 

ดมีาก (very good) ในการศกึษาครัง้นีค้า่ความเชือ่มัน่ของ

เครือ่งมอืคำนวณโดยใชส้มัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
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เทา่กบั .86 

 4. แบบสมัภาษณก์ลวธิจีดัการกบัอาการโดยตวัผูป้ว่ย 

(Self-management strategies) ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากกรอบ

แนวคดิการจดัการอาการของดอดดแ์ละคณะ9 เปน็คำถาม

ปลายเปดิเกีย่วกบัวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพทีผู่ป้ว่ยมะเรง็ปอด

ระยะลุกลามใช้เพื่อบรรเทาอาการที่ทำให้เกิดความทุกข์

ทรมาน/ รบกวนการดำเนนิชวีติประจำวนักบักลุม่ตวัอยา่ง

มากทีส่ดุ 5 อาการ และผลลพัธข์องกลวธิจีดัการ 

 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดำเนนิการเกบ็ขอ้มลู

ด้วยตัวเอง โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

สำรวจรายชื่อผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่มารับเคมี

บำบดัตามคณุสมบตัทิีก่ำหนดไว ้ ผูว้จิยัเขา้พบผูป้ว่ยในขณะ

รอควิใหย้าเคมบีำบดั เพือ่แนะนำตนเอง ชีแ้จงวตัถปุระสงค์

และประโยชนข์องการวจิยั ผูป้ว่ยทกุรายทีต่กลงเขา้รว่มการ

วจิยัจะเซน็ใบยนิยอมไวเ้ปน็หลกัฐาน ผูว้จิยัอธบิายวธิกีาร

ตอบแบบสอบถามและใหก้ลุม่ตวัอยา่งทำแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง ใชเ้วลาประมาณ 30-40 นาทีในผูป้ว่ยแตล่ะราย  

 การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่ง 

 ผูว้จิยัเสนอโครงรา่งวจิยัตอ่คณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยในคนของโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาล

สมเดจ็พระปิน่เกลา้ เมือ่ไดร้บัอนญุาตอยา่งเปน็ลายลกัษณ์

อกัษรแลว้ ผูป้ว่ยทกุรายจะไดร้บัการชีแ้จงอยา่งชดัเจนวา่

ตนเองมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่

รว่มในการวจิยัครัง้นี้โดยความสมคัรใจ และมสีทิธิท์ีจ่ะยตุิ

การเขา้รว่มไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งตอบคำถามใดๆ การยตุิ

การเขา้รว่มวจิยัจะไมม่ผีลกระทบใดๆตอ่การรกัษาขอ้มลูที่ได้

รบัจากผูป้ว่ยจะมกีารระบขุอ้มลูโดยใชร้หสัตวัเลข ไมม่กีาร

ระบชุือ่หรอืทีอ่ยูข่องผูป้ว่ย การนำขอ้มลูไปอภปิรายและเผย

แพรจ่ะทำในภาพรวมเทา่นัน้  

 ในการศึกษาครั้งนี้มีผู้ป่วยปฏิเสธไม่เข้าร่วมการวิจัย   

1 คน เนือ่งจากผูป้ว่ยออ่นเพลยีมาก 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำเรจ็รปูโดย 

 1. ขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูความเจบ็ปว่ย วเิคราะห์

ดว้ยคา่ความถีแ่ละรอ้ยละ  

 2. คะแนนประสบการณ์การมีอาการในแต่ละมิติทั้ง   

3 มิต ิ และคะแนนประสบการณ์การมีอาการโดยรวม 

วเิคราะหโ์ดยหาความถี ่คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 3. ข้อมูลในเรื่องกลวิธีการจัดการอาการของผู้ป่วย

มะเรง็โดยรวบรวมคำตอบนำมาหาคา่ความถีแ่ละรอ้ยละ 

 4. วิเคราะห์ภาวะการทำหน้าที่ด้วยการหาค่าสูงสุด 

คา่ตำ่สดุ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 5. วเิคราะหค์า่ความสมัพนัธแ์ตล่ะประสบการณก์ารมี

อาการต่างๆ กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปอด

ระยะลุกลาม โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน 

(Spearman Correlation) เนือ่งจากพบวา่ตวัแปรภาวะการ

ทำหน้าที่ ไม่ได้มีการแจกแจงแบบโค้งปกติตามข้อตกลง  

เบือ้งตน้ของการใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั ดงันัน้  

ผูว้จิยัจงึใชส้มัประสทิธิส์หสมัพนัธส์เปยีรแ์มนแทน 

 

ผลการวิจัย
 กลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาในครัง้นีม้อีาย ุ32-84 ป ีอายเุฉลีย่ 

61.34 ป ี (S.D. = 12.27) สว่นใหญเ่ปน็เพศชาย (รอ้ยละ 

59.1) มีสถานภาพสมรสคู ่ (ร้อยละ 69.3) กลุ่มตัวอย่าง

ทัง้หมดนบัถอืศาสนาพทุธ (รอ้ยละ 100) รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 

31,137.50 บาท (S.D. = 40,865.33) และกลุม่ตวัอยา่งเกอืบ

ทัง้หมดอาศยัอยูก่บัครอบครวั (รอ้ยละ 98.9) 

 กลุ่มตัวอย่างมีระยะความรุนแรงของโรค (cancer 

staging) อยู่ในระยะที ่4 และระยะที ่3b รอ้ยละ 79.5 และ 

20.5 ตามลำดบั สว่นใหญ่ไดร้บัยาเคมบีำบดัมาแลว้ 1 ครัง้ 

(รอ้ยละ53.4) ยาเคมบีำบดัทีก่ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ไดร้บั คอื 

Carboplatin รว่มกบั Gemcitabine (รอ้ยละ 43.2)  

 จากการวิเคราะห์อาการที่พบบ่อยตามการรับรู ้ 

ของกลุม่ตวัอยา่งในระยะ 1 สปัดาหก์อ่นตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งรบัรูจ้ำนวนอาการระหวา่ง 3-23 อาการ   

เฉลีย่ 10.35 อาการ (S.D. = 3.75) ในแงข่องมติคิวามถีข่อง

อาการทีเ่กดิ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญร่บัรูค้วามถี่ในการเกดิ

อาการอยู่ในระดบั “บางครัง้” โดยมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในชว่ง 

1.64 - 2.83 ดา้นความรนุแรงกลุม่ตวัอยา่งรบัรูก้ารเกดิอาการ

อยู่ในระดบั “นอ้ยถงึปานกลาง” โดยมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในชว่ง 

1.11-2.14 และกลุม่ตวัอยา่งรบัรูก้ารรบกวนการดำเนนิชวีติ  

อยู่ในระดบั “ไมร่บกวนเลยถงึรบกวนพอควร” โดยมคีะแนน

เฉลีย่อยู่ในชว่ง 0.92-2.00 (ดงัแสดงในตารางที1่) 
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ตารางที ่1 ประสบการณก์ารมอีาการทีพ่บในผูป้ว่ยโรคมะเรง็ปอดระยะลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 

ประสบการณก์ารมอีาการ 

 

หายใจไมอ่ิม่/หายใจตืน้ 

ไอ 

ปากแหง้ 

ไมอ่ยากอาหาร/เบือ่อาหาร 

ออ่นเพลยี/เปลีย้/ไมม่แีรง 

ปวด 

รูส้กึงว่งนอน/เซือ่งซมึ 

นอนไมห่ลบั/นอนหลบัยาก 

ลิน้รบัรสอาหารเปลีย่นแปลง 

ทอ้งผกู 

หงดุหงดิ/โมโหงา่ย 

เวยีนศรีษะ/มนึศรีษะ 

ชา/เจบ็แปลบปลายมอื/ปลายเทา้ 

กงัวล/กลุม้ใจ 

คนัตามรา่งกาย 

ผมรว่ง 

รูส้กึอดึอดั/อดึอดัเหมอืนมลีมในทอ้ง 

มองดตูนเองไมเ่หมอืนเดมิหรอืเปลีย่นแปลงไป 

คลืน่ไส ้

มปีญัหาเวลาขบัปสัสาวะ/ถา่ยปสัสาวะผดิปกต ิ

นำ้หนกัลด 

ผวิหนงั/เลบ็เปลีย่นแปลง 

ขาดสมาธ/ิมคีวามลำบากในการรวบรวมสมาธ ิ

รูส้กึเศรา้ใจ 

ทอ้งเสยี 

เหงือ่ออกผดิปกต ิ

เจบ็ปาก/ในชอ่งปาก 

รูส้กึกระวนกระวาย 

อาเจยีน 

เสยีงแหบ 

กลนืลำบาก 

บวมบรเิวณแขน/ขา 

มปีญัหาเกีย่วกบัความตอ้งการทางเพศหรอื 

กจิกรรมทางเพศ 

 

จำนวน 

 

67 

59 

52 

50 

49 

46 

46 

45 

43 

41 

32 

30 

29 

29 

29 

28 

27 

27 

25 

24 

21 

20 

19 

13 

11 

11 

9 

8 

8 

7 

4 

2 

0 

รอ้ยละ 

 

76.10 

67.00 

59.10 

56.80 

55.70 

52.30 

52.30 

51.10 

48.90 

46.60 

36.40 

34.10 

33.00 

33.00 

33.00 

31.80 

30.70 

30.70 

28.40 

27.30 

23.90 

22.70 

21.60 

14.80 

12.50 

12.50 

10.20 

9.10 

9.10 

8.00 

4.50 

2.30 

0.00 

 

ความรนุแรง 

 

1.82 

1.36 

1.52 

1.84 

1.53 

1.67 

1.48 

1.71 

1.65 

1.61 

1.25 

1.27 

1.28 

1.31 

1.69 

1.64 

1.52 

1.63 

1.56 

1.67 

1.43 

1.50 

1.11 

1.46 

1.27 

1.36 

1.44 

1.38 

1.75 

2.14 

1.50 

1.50 

0.00 

ความถี ่

 

2.16 

2.10 

2.67 

2.72 

2.33 

2.52 

2.26 

2.29 

- 

- 

1.97 

1.90 

2.59 

1.90 

2.34 

- 

2.37 

- 

2.04 

2.83 

- 

- 

2.11 

1.85 

1.64 

2.00 

- 

1.75 

1.88 

- 

1.75 

- 

0.00 

รบกวนการ 

ดำเนนิชวีติ 

1.95 

1.36 

1.12 

1.70 

1.21 

1.69 

1.01 

1.80 

1.43 

1.68 

0.98 

1.25 

1.21 

1.24 

1.60 

0.97 

1.36 

1.10 

1.70 

1.53 

0.99 

0.92 

0.93 

1.17 

1.16 

1.24 

1.42 

1.10 

2.00 

1.83 

1.40 

1.60 

0.00 
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 สว่นกลวธิจีดัการกบัอาการทีผู่ป้ว่ยรบัรูว้า่เปน็อาการที่
รบกวนการดำเนนิชวีติกลุม่ตวัอยา่งมากทีส่ดุ 5 อาการ ดงันี ้
 1) หายใจไมอ่ิม่/หายใจตืน้ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้
กลวธิจีดัการกบัอาการ โดยการนัง่หรอืนอนพกั (รอ้ยละ 75)  
 2) ไมอ่ยากอาหาร/เบือ่อาหาร กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่
ใชก้ลวธิจีดัการกบัอาการโดยการปรบั เปลีย่นพฤตกิรรมการ
รบัประทานอาหาร (รอ้ยละ 84.85) เชน่ รบัประทานอาหาร
ออ่น ยอ่ยงา่ย และพยายามฝนืรบัประทานอาหาร เปน็ตน้  
 3) ทอ้งผกู กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใชก้ลวธิจีดัการกบั
อาการโดยการรบัประทานยาระบาย (รอ้ยละ 51.61) 
 4) นอนไมห่ลบั/นอนหลบัยาก กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่
ใชก้ลวธิจีดัการโดย การนัง่สมาธ/ิสวดมนต ์ (รอ้ยละ 39.29) 
และรองลงมาไดแ้ก ่พยายามนอนหลบั (รอ้ยละ 35.71) 
 5) ปวด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้กลวิธีจัดการกับ
อาการโดยการรบัประทานยาบรรเทาปวด (รอ้ยละ 68) 
  ภาวะการทำหนา้ทีข่องรา่งกาย (Functional status) 
โดยรวมของกลุม่ตวัอยา่งมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 47.93 (S.D. 
= 8.40) จากค่าคะแนน 0-66 คะแนนสูงสุด 64 และ
คะแนนต่ำสุด 26 ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ด้านการทำ
กิจกรรมในเวลาว่าง และค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือการใช้
เวลากบัเพือ่น  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณก์ารมอีาการและภาวะ 
การทำหนา้ที ่
 ประสบการณก์ารมอีาการทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบั
ภาวะ การทำหนา้ที ่ (Functional status) ของผูป้ว่ยมะเรง็
ปอดระยะลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัแสดงในตารางที ่2 

ตวัแปร 

 

ปวด (n= 46) 

ออ่นเพลยี/เปลีย้/ไมม่แีรง (n= 49) 

นอนไมห่ลบัหรอืนอนหลบัยาก (n= 45) 

หายใจไมอ่ิม่/หายใจตืน้ (n= 67) 

กงัวล/กลุม้ใจ (n= 29) 

ไมอ่ยากอาหาร/เบือ่อาหาร (n= 50) 

**p < .01, *p < .05 

ภาวะ 

การทำหนา้ที ่

-.385** 

-.302* 

-.341* 

-.231* 

-.315* 

-.347* 

 

การอภิปรายผล
 ประสบการณ์การมีอาการของผู้ป่วยมะเร็งปอด
ระยะลุกลามที่ ได้รับยาเคมีบำบัดในรอบ 1 สัปดาห์ที่  
ผ่านมา พบได้ตั้งแต่ 3 - 23 อาการ เฉลี่ย 10.35 อาการ 
ผู้วิจัยนำเสนออาการที่มีกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ร้อยละ 40-
50 ขึ้นไปรายงานว่าได้ประสบกับอาการดังกล่าว ได้แก่ 
หายใจไม่อิ่ม/ หายใจตื้น ไอ ปวด อาจเนื่องมาจากกลุ่ม
ตัวอย่าที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที ่ 4   
ซึง่เปน็ระยะทีม่ะเรง็มกีารลกุลามไปปอดกลบีอืน่ขา้งเดยีวกนั
หรือคนละข้างหรือไปอวัยวะอื่น รวมทั้งขนาดของก้อน
มะเรง็ที่ใหญข่ึน้ไปอดุกัน้หลอดลม นอกจากนีก้ารไดร้บัการ
รักษาด้วยยาเคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงได ้
เช่น ปากแห้ง ไม่อยากอาหาร/ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย/ 
เปลีย้/ ไมม่แีรง ลิน้รบัรสอาหารเปลีย่นแปลง และทอ้งผกู 
ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการอื่น เช่น รู้สึกง่วงนอน/ เซื่องซึม   
นอนไมห่ลบั/นอนหลบัยาก ตามมาอกีดว้ย 
 อาการที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่ามีความรุนแรงมาก
ที่สุด ได้แก่ เสียงแหบ อาจเนื่องมาจากการที่ผู้ป่วยเสียง
แหบทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถติดต่อสื่อสารหรือบอกความ
ต้องการของตนเองกับผู้อื่นได้ สำหรับประสบการณ์การมี
อาการที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่ามีความทุกข์ทรมานหรือ
รบกวนการดำเนินชีวิตมากที่สุด ได้แก่ อาเจียน หายใจ
ไม่อิ่ม/ หายใจตื้น เสียงแหบ นอนไม่หลับ/ นอนหลับยาก 
และคลื่นไส้ ตามลำดับ 
 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่าการรับรู้อาการของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามมี

ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณก์ารมอีาการ และภาวะการทำหนา้ทีข่องผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะ  

   ลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั 
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ความแตกต่างกันในมิติความถี่ ความรุนแรง และความ
ทุกข์ทรมาน/ การรบกวนชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับผล
การศึกษาที่ผ่านมาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของนงลักษณ์   
สุวิสิษฐ์10 และในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกของ บัวหลวง 
สำแดงฤทธิ1์3 ด้วยเครื่องมือเดียวกัน พบว่าอาการที่กลุ่ม
ตัวอย่างรายงานการเกิดมาก อาจไม่จำเป็นต้องเป็น
อาการที่กลุ่มตัวอย่างรายงานความถี่ ความรุนแรง หรือ
ความทุกข์ทรมาน/ การรบกวนชีวิตประจำวันก็ได้ และ
เป็นไปตามแบบจำลองการจัดการกับอาการของดอดด์
และคณะ8 


กลวิธีจัดการกับอาการของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ
ลุกลามที่ ได้รับยาเคมีบำบัด
 1. หายใจไม่อิ่ม/หายใจตื้น กลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธี
จัดการโดยการนั่ง/นอนพักมากที่สุด อธิบายได้ว่าการมี
กิจกรรม เช่น การเดิน การแต่งตัวหรือแม้แต่การพูดคุย 
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยจึงมีกลวิธี
จัดการโดยวิธีการสงวนพลังงาน รวมถึงการจำกัด
กิจกรรมโดยการนั่งพัก เพื่อลดอาการหายใจไม่อิ่ม/หายใจ
ตื้น14 ซึ่งช่วยให้ร่างกายสงบ เกิดการผ่อนคลาย และเป็น
วิธีการที่ปฏิบัติได้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับวิธีการดมยา
ดม/ยาหอม เป็นกลวิธีจัดการที่ใช้น้อยที่สุด อธิบายได้ว่า
แม้ใช้แล้วทำให้รู้สึกสดชื่น ใช้ ได้ง่าย และราคาไม่แพง 
แต่เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคในระยะลุกลามวิธีนี้จึง
บรรเทาอาการที่เกิดขึ้นได้น้อย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงไม่เลือก
ใช้กลวิธีนี้ 
 2. ไม่อยากอาหาร/ เบื่ออาหาร กลุ่มตัวอย่างใช้การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารมากที่สุด   
และวิธี ไม่ ได้ทำอะไร/ ปล่อยให้อาการหายไปเองน้อย
ที่สุด โดยพบว่า 1 ใน 2 ของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้วิธีนี้
ประเมินการจัดการด้วยวิธีนี้ ผลลัพธ์คงเดิม/ ไม่ดีขึ้น 
ส่วนวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เป็นวิธีที่ผู้ป่วยใช้มากและประเมินว่าอาการดีขึ้น  
 3. ท้องผูก กลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีจัดการกับอาการ  
โดยการรับประทานยาระบายมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพของการรักษาแผนปัจจุบันสามารถช่วย
รักษาผู้ป่วยจำนวนมากให้พ้นจากอาการที่ก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทรมาน15 ส่วนวิธีการดื่มน้ำมากๆ เป็นกลวิธีที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากว่าพยาธิสภาพของ

โรคและการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยมีอาการ 
เช่น ปวดอ่อนเพลีย/ ไม่มีแรง หายใจไม่อิ่ม/หายใจตื้น   
จึงทำให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำกิจกรรม
ต่างๆ น้อยลง การดื่มน้ำมากๆ เพียงอย่างเดียวจึงไม่
สามารถลดอาการท้องผูกได้  
 4. นอนไม่หลับ/ นอนหลับยาก กลุ่มตัวอย่างใช้
กลวิธีจัดการกับอาการโดยใช้วิธีการนั่งสมาธิ/ สวดมนต์
มากที่สุด อาจเนื่องมาจากว่าการทำสมาธิ/ สวดมนต์   
เป็นวิธีการที่ทำให้จิตใจสงบ ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย 
และช่วยให้ผู้ป่วยหลับได้ ส่วนวิธีการที่กลุ่มตัวอย่าง  
ใช้น้อยที่สุด คือการรอให้ง่วงก่อนจึงเข้านอน อาจเนื่อง
มาจากเป็นวิธีการที่กลุ่มตัวอย่างได้ลองปฏิบัติแล้วแต่  
ไม่ ได้ผล กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดจึงไม่เลือกวิธีนี้   
รวมทั้งการที่กลุ่มตัวอย่างมีอาการเฉลี่ย 10 อาการ กลุ่ม
ตัวอย่างจึงต้องพยายามแก้ ไขอาการนอนไม่หลับ/นอน
หลับยากด้วยวิธีการอื่น 
 5. ปวด กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการรับประทานยา  
แก้ปวดมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ในครั้งนี้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระยะที่ 4 ซึ่งมะเร็ง
ปอดมักแพร่กระจายไปที่กระดูกได้บ่อย1 การรักษาเพื่อ
บรรเทาอาการปวดที่ ได้ผลดีคือการให้ยาแก้ปวด16   
ส่วนกลวิธีจัดการอาการปวดโดยการประคบด้วยความ
เย็นและวิธีการนวด/ ลูบ เป็นวิธีการที่กลุ่มตัวอย่างใช้
น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากเป็นวิธีการที่กลุ่มตัวอย่างได้
ลองปฏิบัติแล้วแต่ไม่ได้ผล 

ภาวะการทำหน้าที่ ในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลาม
ที่ ได้รับยาเคมีบำบัด
 ผลการศกึษาพบวา่ภาวะการทำหนา้ที่ในผูป้ว่ยมะเรง็
ปอดระยะลุกลามที่ ได้รับยาเคมีบำบัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
47.93 (จากคา่คะแนน 0-66) (S.D.= 8.40) คา่สงูสดุเทา่กบั 
64 และค่าต่ำสุดเท่ากับ 26 สอดคล้องกับการศึกษาของ  
สมุติรา ทองประเสรฐิและคณะ12 ซึง่ประเมนิคณุภาพชวีติ
ก่อนและหลังได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด 
NSCLC ซึง่สว่นใหญก่ลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยมะเรง็ปอดใน
ระยะลกุลาม คะแนนภาวะการทำหนา้ทีข่องกลุม่ตวัอยา่ง
หลงัไดร้บัยาเคมบีำบดั มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 45.7 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 9.9 ค่าสูงสุดเท่ากับ 64 และค่าต่ำสุด
เท่ากับ 22 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาในครั้งนี ้ อธิบาย  
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ไดว้า่ ปจัจบุนัการรกัษาพยาบาลมคีวามกา้วหนา้มาก มกีาร
ใชผ้ลงานวจิยัและหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ มกีารเตรยีมผูป้ว่ย
และครอบครวัเพือ่ปอ้งกนัและลดการเกดิอาการ รวมทัง้การ
มียาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปัจจัยที่สำคัญคือ 
การพจิารณาของแพทย์ในการใหย้าเคมบีำบดัแกผู่ป้ว่ยทีม่ี
ความพรอ้มของรา่งกาย (performance status) ซึง่ชว่ย  
สง่ผลดกีบัภาวะการทำหนา้ทีแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ขีองผูป้ว่ย  
ในระหวา่งรบัการรกัษาดว้ยยาเคมบีำบดั 
 จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์
การมีอาการกับภาวะการทำหน้าที่ใน กลุ่มตัวอย่างพบว่า 
อาการปวด อ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง นอนไม่หลับ/นอน
หลับยาก หายใจไม่อิ่ม/หายใจตื้น กังวล/กลุ้มใจ และ  
ไมอ่ยากอาหาร/เบือ่อาหาร มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัภาวะ
การทำหนา้ที ่ อธบิายวา่อาการเหลา่นีเ้มือ่เกดิขึน้ทำใหผู้ป้ว่ย
รูส้กึไมส่ขุสบาย หมดแรง และผูป้ว่ยตอ้งใชเ้วลาในการนอน
หลับพักผ่อนมากขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถมีกิจกรรม  
ในดา้นตา่งๆไดต้ามปกตเิชน่การดแูลตนเอง การดแูลบา้น 
การทำงาน และการเขา้สงัคม และหากอาการทีเ่กดิขึน้เหลา่
นีม้คีวามรนุแรงมากขึน้เทา่ใดจะยิง่สง่ผลใหเ้กดิขอ้จำกดัใน
การทำกิจกรรมมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะการทำหน้าที่ลดลง
ตามไปดว้ย16,17 

 
สรุป
 จากผลการศึกษาประสบการณ์การมีอาการ กลวิธี
จดัการและภาวะการทำหนา้ที ่ รวมทัง้ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประสบการณก์ารมอีาการกบัภาวะการทำหนา้ที ่ สนบัสนนุ
ว่าแบบจำลองการจัดการกับอาการของดอดด์และคณะ 
สามารถอธิบายประสบการณ์การมีอาการในมิติต่างๆ   
(การรบัรูก้ารเกดิอาการ การประเมนิอาการ และการตอบ
สนองต่ออาการ) กลวิธีจัดการกับอาการและผลลัพธ์ของ
อาการรวมทัง้ความสมัพนัธต์อ่กนัขององคป์ระกอบเหลา่นี ้ 
ในกลุม่ผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัได ้
โดยอาการทีก่ลุม่ตวัอยา่งประเมนิวา่เกดิขึน้มาก อาจไม่ใช่
อาการที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ ในด้านความถี ่ ความรุนแรง   
หรอืการรบกวนชวีติมากก็ได ้ สำหรบักลวธิจีดัการกบัอาการ  
ที่ผู้ป่วยเลือกใช้นั้นเป็นวิธีการที่ผู้ป่วยประเมินว่ามี
ประสิทธิภาพสามารถบรรเทาอาการทีเ่กดิขึน้ได ้ ซึง่กลวธิทีี่
ใช้นั้นมีความแตกต่างกันไปตามภูมิหลังขององค์ประกอบ
ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านบุคคล   

ด้านสุขภาพและความเจ็บป่วย หรือด้านสิ่งแวดล้อม   
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อประสบการณ์การมี
อาการ รวมทัง้การรบัรู ้ การประเมนิและการตอบสนองตอ่
อาการทีเ่กดิขึน้แตกตา่งกนั นอกจากนีป้ระสบการณก์ารมี
อาการที่เกิดขึ้นยังมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะการทำ
หน้าที่ตามสมมติฐาน กล่าวคือ ถ้าผู้ป่วยมีการรับรู้และ
ประเมนิวา่อาการนัน้มคีวามรนุแรง หรอืรบกวนการดำเนนิ
ชวีติ จะสง่ผลใหภ้าวะการทำหนา้ทีข่องผูป้ว่ยลดลงตามไป
ดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไป ใช้
 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า 
อาการปวด อ่อนเพลีย/เปลี้ย/ไม่มีแรง นอนไม่หลับ/  
นอนหลบัยาก หายใจไมอ่ิม่/หายใจตืน้ กงัวล/กลุม้ใจ และ  
ไมอ่ยากอาหาร/เบือ่อาหาร มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัภาวะ
การทำหน้าที ่ ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนการพยาบาลใน  
การดแูลผูป้ว่ย และใหค้ำแนะนำในเรือ่งการปฏบิตัติวัเพือ่
ลดอาการเหล่านี ้ รวมทั้งวิธีการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น  
โดยคำนงึถงึประสบการณก์ารมอีาการในมติติา่งๆ และวธิี
จดัการกบัอาการตามบรบิทของผูป้ว่ยแตล่ะคน  
 นอกจากนี้การศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ
ลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัดมีภาวะการทำหน้าที่ต่ำในด้าน
การใชเ้วลากบัเพือ่นและครอบครวั พยาบาลควรมบีทบาท
ในการสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยสามารถมกีจิกรรมรว่มกบัเพือ่นและ
ครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมใน  
การวางแผน การพยาบาลในการสง่เสรมิใหก้ำลงัใจเพือ่ให ้ 
ผูป้ว่ยรูส้กึมกีำลงัใจและมคีณุคา่ในตนเอง  
 2. ดา้นการวจิยั จากผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเ้หน็
วา่ผูป้ว่ยมะเรง็ปอดระยะลกุลามมปีระสบการณก์ารมอีาการ
หลายอาการในขณะที่ ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด   
จึงควรศึกษาความสัมพันธ์ของอาการเหล่านี้ ในลักษณะ  
ของกลุม่อาการ (symptom clusters) เพือ่ไดอ้งคค์วามรู้
ใหม่ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมการพยาบาลในการ
จดัการกบักลุม่อาการตา่งๆอยา่งมปีระสทิธภิาพสำหรบัผูป้ว่ย
มะเรง็ปอดในระยะลกุลามที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัตอ่ไป 
 
ข้อจำกัดการวิจัย
 ผลการศกึษาในครัง้นีอ้าจมขีอ้จำกดัในการอา้งองิไปยงั
ประชากร เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ  
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สุม่ตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
และจำนวนกลุม่ตวัอยา่งคอ่นขา้งนอ้ย รวมทัง้การเกบ็ขอ้มลู
ประสบการณ์การมีอาการและภาวะการทำหน้าที่เพียง  
ครัง้เดยีว จงึอาจยงัมองรปูแบบ (pattern) การเกดิอาการ
แตล่ะอาการและภาวะการทำหนา้ที่ไมช่ดัเจน 
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