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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.  
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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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