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Abstract
Purpose: To compare self care agency and quality of life in 
colorectal cancer patients using 2 month self - care nursing case 
management programs based on the Orem’s self care conceptual 
model (Orem,1991).  
Design:Quasi - Experimental One group pretest-posttest design.  
Methods: The data were collected from 20 colorectal cancer 
patients who had been undergoing surgery in Uthaithani general 
hospital.  Patients, self care agency and quality of life were assessed 
before they entered the program, and were reassessed after 2 
months. The assessment tools comprised of questionnaires 
regarding self care agency and the Functional Assessment 
Anorexia Cachexia Therapy questionnaire (FAACT Version 4), 
both were applied to assess quality of life. Data were collected from 
September 2006 to April 2008. All data were analyzed by 
frequency, percentage, paired t-test and Stepwise regression. 
Main findings: The results indicated that, after entering the 
program, colorectal cancer patients achieved a self care agency 
more than 70 %. The standard criteria increased from 25% to 80% 
of all colorectal cancer patients, and the majority of colorectal 
cancer patients had improved quality of life more than 70 % of 
standard criteria, an increase from 50% to 85%. The comparison of 
Self care agencies and quality of life in colorectal cancer patients by 
pre-post nursing case management program found that the mean 
of self care agency during the post- self care program had 
improved and the mean of the post SC program quality of life was 
statistically better than at the pre SC program QOL at p< .001 and 
p = .02, respectively. Finally, the self care agency of colorectal 
cancer patients could predict quality of life by having a 59.4 
percent statistically significant predictive power at (p < .001) 
Conclusionandrecommendations: A nursing case management 
program by advanced practice nurses could improve self care 
agencies and quality of life among colorectal cancer patients 
undergoing surgery. Therefore nurses should integrate a nursing 
case management program as a part of conventional care for 
hospitalized colorectal cancer patients.  
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โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ใหญ่
และทวารหนักโดยใช้รูปแบบcasemanagement*
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่เปรยีบเทยีบศกัยภาพในการดแูลตนเองและคณุภาพชวีติของ  
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ  
การดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ case management และใชก้รอบแนวคดิการดแูล
ตนเองของโอเรม็ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง แบบกลุม่เดยีว วดักอ่นและหลงัเขา้โปรแกรม
พฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ case management  
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัทีม่ารบัการ
รกัษาทีห่อผูป้ว่ยศลัยกรรมชาย โรงพยาบาลอทุยัธาน ี ประเมนิความสามารถในการ
ดแูลตนเองและคณุภาพชวีติครัง้แรกกอ่นเขา้โปรแกรมพฒันาศกัยภาพในการดแูล
ตนเองและประเมนิอกีครัง้ระยะ 2 เดอืนหลงัเขา้โปรแกรมพฒันาศกัยภาพในการดแูล
ตนเอง เครือ่งมอืที่ใชเ้กบ็ขอ้มลูประกอบดว้ยแบบประเมนิศกัยภาพการดแูลตนเองของ
ผูป้ว่ย และแบบวดัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็ FAACT (Version 4) เกบ็ขอ้มลู
ระหวา่ง กนัยายน 2549 - เมษายน 2551 จำนวน 20 ราย วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
แจกแจงความถี ่คำนวณคา่รอ้ยละ ทดสอบคา่ท ี(paired t-test) และวเิคราะหถ์ดถอย
พหแุบบขัน้ตอน 
ผลการวิจัย: พบว่าหลังเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองโดยใช ้ 
รูปแบบ case management ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเองมากกว่า  
รอ้ยละ 70 โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25 เปน็รอ้ยละ 80 และพบวา่ผูป้ว่ยมคีะแนน
คณุภาพชวีติเพิม่ขึน้เมือ่ผูป้ว่ยมาตดิตามการรกัษาครบ 3 เดอืน จำนวน 20 ราย 
โดยมคีะแนนคณุภาพชวีติมากกวา่รอ้ยละ 70 ซึง่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 50 เปน็รอ้ยละ 
85 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ  
ในการดูแลตนเองโดยใช้รูปแบบ case management พบว่าก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมทั้งคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตมีความ  
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p< .001 และ p = .02 ตามลำดบั) นอกจาก
นี้ยังพบว่าความสามารถในการดูแลตนเองมีอำนาจการทำนายคุณภาพชีวิตของ  
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ร้อยละ 59.4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ  
(p< .001)  
สรุปและข้อเสนอแนะ: การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัโดยใชร้ปูแบบ case management ตามโปรแกรมทีจ่ดัให้
โดยพยาบาลสามารถพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นจึงควรบูรณาการ
โปรแกรมการจัดการพยาบาลนี้ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัทกุรายทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาลตอ่ไป 
 
คำสำคญั: ศกัยภาพในการดแูลตนเอง การจดัการผูป้ว่ยเฉพาะกรณ ี คณุภาพชวีติ 
มะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั 
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ความสำคัญของปัญหา
 โรคมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั เปน็ปญัหาสขุภาพ
ทีน่บัวนัจะมคีวามสำคญัมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของ
สงัคมและพฤตกิรรมการดำเนนิชวีติของมนษุย ์ ปจัจบุนัพบ
อตัราการเกดิโรคชนดินีส้งูเปน็อนัดบั 3 ของมะเรง็ทัง้หมด
และเปน็สาเหตกุารตายเปน็อนัดบั 3 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ในป ีค.ศ. 2007 พบผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญร่ายใหม ่158,410 
ราย และมะเรง็ทีท่วารหนกั 41,930 ราย และเสยีชวีติดว้ย
โรคนีถ้งึ 52,870 ราย1 พบผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวาร
หนกัมากเปน็อนัดบั 3 ของผูป้ว่ยมะเรง็ทัง้หมด2,3 เชน่สถติิ
ของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาตปิ ี พ.ศ. 2550 พบผูป้ว่ยมะเรง็
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั (302 ราย) รอ้ยละ 9.53 ของ  
ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ทัง้หมด2 สว่นสถติสิถานวทิยามะเรง็ศริริาช
ป ี พ.ศ. 25503 พบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 
(601 ราย) ร้อยละ 8.35 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด  
 โรงพยาบาลอทุยัธานปี ี พ.ศ. 25504 พบผูป้ว่ยมะเรง็
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั (56 ราย) รอ้ยละ 11.54 ของ  
ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ทัง้หมด ในประเทศไทยผูป้ว่ยสว่นใหญม่า
พบแพทยแ์ละรบัการรกัษาเมือ่โรคลกุลามมากแลว้ มกีารอดุ
ตนัของกอ้นมะเรง็ในลำไส ้ทำใหถ้า่ยอจุจาระไม่ได ้หรอืปวด
ท้องมาก ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ ไขหรือ
บรรเทาปญัหาเฉพาะหนา้ดงักลา่ว โดยทีแ่พทยแ์ละพยาบาล
มีโอกาสในการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูป้ว่ยนอ้ย นอกจาก
นี้ผลการรักษาโรคมะเร็งในระยะลุกลามไม่ว่าจะเป็นการ
รักษาด้วยวิธีการผ่าตัด เคมีบำบัด หรือฉายรังสีรักษา   
ซึง่ตอ้งอาศยัเวลารกัษานาน คอืเคมบีำบดัอยา่งนอ้ย 6 - 12  
เดอืน หรอืฉายรงัสอียา่งนอ้ย 2 เดอืน5 และมกัเกดิผลขา้ง
เคียงจากการรักษาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการดแูลตนเอง และคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยจาก
การที่เกิดปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิต สังคม เศรษฐกิจ   
ซึง่นอกจากสง่ผลกระทบตอ่วถิชีวีติของผูป้ว่ยแลว้ ยงักระทบ
ตอ่วถิกีารดำรงชวีติของครอบครวัและสงัคมดว้ย หากผูป้ว่ย
ไม่ไดเ้รยีนรู้ในการแกป้ญัหา และรูจ้กัวธิกีารปอ้งกนัภาวะ
แทรกซอ้นตา่งๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติและสขุภาพ 
จากการศกึษาของสมจติ หนเุจรญิกลุและคณะ6 ซึง่ศกึษา  
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองในผู้ป่วย
มะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัที่ไดร้บัการดแูลแบบผูป้ว่ย
นอกโรงพยาบาลรามาธบิดพีบวา่ การพยาบาลผูป้ว่ยเฉพาะ
กรณ ี(case management) เปน็รปูแบบทีเ่หมาะสมสำหรบั

ผูป้ว่ยในขณะรบัการรกัษา ชว่ยใหผู้ด้แูลเขา้ใจถงึความกงัวล
หว่งใยของผูป้ว่ย วธิกีารดแูลตนเองของผูป้ว่ยและการปฏบิตัิ
การพยาบาลในการดแูลผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั 
ใหผู้ป้ว่ยรบัรูภ้าวะสขุภาพ สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยมสีว่นรว่มในการ
รักษาและดูแลตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจในการ
ดแูลตนเอง ปรบัอารมณแ์ละยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ
ขึน้ ใหญ้าตเิขา้มามสีว่นรว่มในการดแูล มกีารใหข้อ้มลูความ
รู้เกี่ยวกับโรคและการรักษา จัดสร้างระบบพยาบาล
สนับสนุนให้ความรู้ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยคำนึงถึง
ความพรอ้มของผูร้บัขอ้มลู และจากการศกึษาของขนติฐา 
หาญประสิทธิคำ7 ศึกษาเปรียบเทียบอาการ  
ไมส่ขุสบาย ภาวะอารมณแ์ละความพรอ่งในการดแูลตนเอง
ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ในกลุ่มที่ได้รับการ  
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองที่นอกเหนือ
จากการพยาบาลปกต ิ ผลงานวิจัยพบว่า การส่งเสริมให ้ 
ผูป้ว่ยมสีว่นรว่มในการดแูลตนเองดว้ยการใชร้ะบบพยาบาล
สนบัสนนุและใหค้วามรูเ้ปน็การชว่ยพฒันาความสามารถใน
การดแูลตนเองของผูป้ว่ยใหเ้พยีงพอทีส่นองตอบการดแูลที่
จำเปน็ทัง้หมด ชว่ยลดความพรอ่งในการดแูลตนเอง พยาบาล
ทีด่แูลผูป้ว่ยมะเรง็ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัควรปฏบิตั ิ เพือ่ชว่ย
ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และควรให้ความรู้ต่อเนื่อง   
1-3 วนั 
 การใหผู้ป้ว่ยใชร้ะบบโทรศพัทป์รกึษากบัพยาบาลเมือ่
เกดิปญัหา เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเขา้ถงึบรกิารเปน็อกีกลยทุธห์นึง่ที ่ 
ผูว้จิยันำมาบรูณาการในการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญ่
และทวารหนกัเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพการดแูลตนเองของ  
ผูป้ว่ยซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเกยีรตยิศ จติทรงบญุ 
และคณะ8 ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่การตายและคณุภาพชวีติ
ของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั โดยศกึษาประวตัิ
ยอ้นหลงั (Retrospective study) ถงึปจัจยัทีม่ผีลตอ่การตาย
และคณุภาพชวีติจากเวชระเบยีนผูป้ว่ยมะเรง็ลำไสใ้หญ ่พ.ศ. 2544 - 
2546 ผลงานวจิยัพบวา่ การเขา้ถงึบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บั
อตัราตายอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(P = .035) ในยคุปฏริปู
ระบบสขุภาพในปจัจบุนั ผูป้ว่ยสว่นใหญจ่ำเปน็ตอ้งจำหนา่ย
ออกจากโรงพยาบาลอยา่งรวดเรว็ ผูป้ว่ยตอ้งเรยีนรู้ในการ
แก้ปัญหา รู้จักป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิด
อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ และด้วยเหตุที่พยาบาลเป็น
บคุคลสำคญัทีจ่ะชว่ยใหผู้ป้ว่ยแก้ ไขปญัหาดงักลา่วมาแลว้
ขา้งตน้ได ้ และไดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการของ
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ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมทีส่ดุ อกีทัง้โรงพยาบาลอทุยัธานยีงั
ไมม่แีนวปฏบิตักิารพยาบาลทางคลนิกิสำหรบัผูป้ว่ยมะเรง็ลำ
ใส่ใหญ่และทวารหนัก รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกรณ ี  
ผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแล
ตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ใหญ่และทวารหนักใน  
โรงพยาบาลอุทัยธานีขึ้น โดยใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะกรณ ี (Case management) มาใช้เพื่อให้ผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และครอบครัวมีความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรค ภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา มี
ความรูแ้ละตระหนกัถงึความสำคญัของการดแูลตนเอง และ
มศีกัยภาพในการดแูลตนเองทัง้ 5 ดา้นดขีึน้โดยใชร้ปูแบบ 
Nursing case management เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ว่ยมคีณุภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้ เพราะโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้นี ้ เปน็กระบวนการ
ประสานบรกิารสขุภาพทัง้มวลทีผู่ป้ว่ยและครอบครวัเขา้มา
มีส่วนร่วมในการดแูลแก้ ไขปญัหาสขุภาพและการเจบ็ปว่ย
ตลอดระยะเวลาของการรกัษา โดยมเีปา้หมายให้ไดผ้ลลพัธ์
ตามเวลาทีก่ำหนด ใชท้รพัยากรนอ้ยทีส่ดุและเปน็บรกิารทีม่า
จากสหสาขาวิชาชีพ มุ่งเน้นผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนและ
ตอ้งการการดแูลเปน็พเิศษ โดยมพียาบาลเปน็ผูจ้ดัการ (Case 
manager)9 

 
วัตถุประสงค์เพือ่ 
 1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการดแูลตนเองของ  
ผู้ปว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั กอ่นและหลงัการใช้
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ  
การดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ Nursing case management  
 2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้านของผู้ป่วย
มะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกักอ่นและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการดูแล  
ตนเองโดยใชร้ปูแบบ Nursing case management  
 3. ศกึษาอทิธพิลของความสามารถในการดแูลตนเอง
ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักต่อคุณภาพชีวิต
ภายหลังการใช้ โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการ  
เสรมิสรา้ง ศกัยภาพการดแูลตนเองโดยใช ้รปูแบบ Nursing  
case management   
 
สมมติฐานการวิจัย
 1. ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ใหญ่และทวารหนักมีความ
สามารถในการดแูลตนเองดขีึน้หลงัไดเ้ขา้โปรแกรมการพฒันา

คณุภาพชวีติโดยใชร้ปูแบบ Nursing case management 
 2. ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นภายหลังได้เข้าโปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยใชร้ปูแบบ  Nursing case management 
 3. ความสามารถในการดแูลตนเองมอีำนาจการทำนาย
คณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การวจิยักึง่ทดลอง แบบกลุม่เดยีว
วดัคณุภาพชวีติกอ่นและหลงัเขา้โปรแกรมพฒันาคณุภาพ
ชีวิตโดยใช้รูปแบบ Nursing case management เพื่อ
ศกึษาศกัยภาพในการดแูลตนเองของผูป้ว่ยและคณุภาพชวีติ
ของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภายหลังให้การดูแล
แบบ Nursing case management โดยวดัคณุภาพชวีติ   
2 ครัง้ ครัง้ที ่1 เมือ่ผูป้ว่ยมารบัการรกัษา และประเมนิครัง้
ที ่2 อกี 2 เดอืนเมือ่ผูป้ว่ยมาตดิตามการรกัษาหลงัไดร้บัการ
ดแูลแบบ case management และใชก้รอบแนวคดิการ
ดแูลตนเองของโอเรม็10  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี ้ 
เป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักทุกระยะ อาย ุ  
18 ปีขึ้นไป ที่มารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย   
โรงพยาบาลอทุยัธาน ี การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเปน็การเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดได ้ 20 ราย 
ตดิตามไดค้รบ  20 ราย 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย 1. เอกสารให้
ความรูเ้กีย่วกบัโรคมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั คูม่อืการ
ปฏบิตัตินขณะใหย้าเคมบีำบดั คูม่อืปฏบิตัตินสำหรบัผูป้ว่ย
และญาตทิีม่แีผลเปดิทางหนา้ทอ้ง คูม่อืความรูเ้กีย่วกบัโรค
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและการดูแลสำหรับเจ้า
หนา้ที ่ 2. โปรแกรมพฒันาคณุภาพชวีติดว้ยการเสรมิสรา้ง
การดูแลตนเองโดยใช้รูปแบบ case management    
3. แบบประเมนิศกัยภาพในการดแูลตนเองซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้
มาเองและผา่นการตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุ ิ2 ทา่นตรวจ
สอบความตรงตามเนื้อหาและปรับแก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะกอ่นนำไปใช ้ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก ่สว่นที ่
1 แบบบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคล ประกอบดว้ย อาย ุ ระดบัการ
ศกึษา อาชพี สถานภาพสมรส สว่นที ่2 แบบบนัทกึขอ้มลูการ
เจบ็ปว่ย การรกัษา ปจัจยัเสีย่ง ความพรอ่งในการดแูลตนเอง
สว่นที ่ 3 แบบประเมนิศกัยภาพในการดแูลตนเอง จำนวน 
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18 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การดูแลตนเองด้าน
รา่งกาย การดแูลตนเองดา้นจติใจ การดแูลตนเองดา้นสงัคม 
ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ ค่า
คะแนน 0-2 คะแนน (0  หมายถงึ ปฏบิตัเิองไม่ไดต้อ้งมคีน
ชว่ยทำใหต้ลอดเวลา 1 หมายถงึ ปฏบิตัไิดแ้ละตอ้งมคีนชว่ย
หรอืใชอ้ปุกรณช์ว่ยเปน็บางครัง้ 2 หมายถงึ ปฏบิตัไิดเ้อง)   
4. แบบวดัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็ FAACT (Version 
4) ของศนูยว์จิยัผลลพัธแ์ละการศกึษาเพือ่การดแูลสขุภาพ 
อีเวนตัน มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทริน มลรัฐอิลิลนอยด ์
ประเทศสหรัฐ ซึ่ง 4 ด้านแรกแปลเป็นภาษาไทย โดย
สวุวรณ ี สริเิลศิตระกลูและคณะ และสว่นที ่ 5 ดา้นอืน่ๆ   
ผู้วิจัยขออนุญาตจากเจ้าของเครื่องมือแปลเป็นภาษาไทย
ตามเกณฑท์ีเ่จา้ของเครือ่งมอืกำหนดประกอบดว้ย 5 ดา้น 
ความผาสกุดา้นรา่งกาย ความผาสกุดา้นสงัคม/ครอบครวั 
ความผาสกุดา้นอารมณ ์ จติใจ ความผาสกุดา้นการปฏบิตัิ
กิจกรรมต่างๆ และด้านอื่นๆ เครื่องมือนี้มีความเชื่อมั่น
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเทา่กบั .8811 ลกัษณะคำ
ตอบในแตล่ะขอ้คำถามเปน็มาตราสว่นประเมนิคา่ 5 ระดบั 
คา่คะแนน 0-4 (0 = ไมม่เีลย 1 = เลก็นอ้ย 2 = ปานกลาง 
3 = คอ่นขา้งมาก และ 4 = มมีาก) 
 ผู้วิจัยนำแบบวัดคุณภาพชีวิตไปทดลองใช้กับผู้ป่วย
มะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัทีม่ลีกัษณะเชน่เดยีวกบักลุม่
ตวัอยา่ง จำนวน 20 ราย แลว้หาคา่ความเชือ่มัน่สมัประสทิธิ์
แอลฟา = .91 
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรง
พยาบาลอทุยัธาน ี ตามขัน้ตอนและผา่นการพจิารณารบัรอง
จรยิธรรมการวจิยัในมนษุยข์องโรงพยาบาลอทุยัธาน ีตลอดจน
ไดร้บัอนญุาตใหเ้กบ็ขอ้มลูจากหวัหนา้หอผูป้ว่ยทกุแหง่และ  
ผู้ป่วยทุกรายก่อนเริ่มต้นเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยผู้วิจัยเป็น  
ผูช้ีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการศกึษา รายละเอยีดในการเกบ็
ขอ้มลูตอ่หวัหนา้พยาบาล หวัหนา้หอผูป้ว่ยศลัยกรรมชาย 
ก่อนขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใน  
การเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งทกุราย ผูว้จิยัแนะนำตนเอง
กบักลุม่ตวัอยา่งทีม่คีณุสมบตัติามทีเ่กณฑก์ำหนด โดยชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ในการศกึษา ระยะเวลาที่ใชท้ำแบบสอบถาม 
และชี้แจงการพิทักษ์สิทธิ์ตามแบบฟอร์มการยินยอมและ
การพทิกัษส์ทิธิ์ใหก้ลุม่ตวัอยา่งทราบวา่การเขา้รว่มหรอืไม่
เข้าร่วมการวิจัยจะไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษาของผู้ป่วย   

ในขณะดำเนนิการวจิยั ถา้กลุม่ตวัอยา่งรูส้กึไมส่บายใจกม็ี
สทิธิท์ีจ่ะขอยกเลกิหรอืถอนตวัจากการวจิยัไดต้ลอดเวลา 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา ปัญหาของ  
ผูป้ว่ยจากเวชระเบยีน เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน 
 2. ประเมินความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
และปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การดแูลตนเอง เชน่ เจตคตติอ่โรค
และการรักษา ความเชื่อ ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุน   
จากครอบครวั แรงสนบัสนนุจากเพือ่นผูป้ว่ย ระบบสขุภาพ   
และใหก้ารพยาบาลตามสภาพปญัหาทีพ่บ  
 3. สรา้งสมัพนัธภาพกบัผูป้ว่ยโดยการแนะนำตนเอง 
ชี้แจงถึงความรับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและ
ญาต ิเปดิโอกาสใหผู้ป้ว่ยซกัถามปญัหาตา่ง ๆ   
 4. ผู้วิจัยให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ความผิดปกต ิ  
การรับรู้ โรคและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค แผนการรักษา
ของแพทย ์ ประสบการณ์และแนวคิดในการดูแลผู้ป่วย
มะเรง็อยา่งกวา้งๆ แตจ่ะไมช่ีน้ำใหป้ฏบิตัติาม ใหค้ำแนะนำ
การปฏบิตัตินกอ่นและหลงัผา่ตดั พรอ้มทัง้แจกคูม่อืความรู้
เรือ่งโรคมะเรง็ลำไส้ใหญ ่ คูม่อืการปฏบิตัติน เมือ่ไดร้บัยา
เคมบีำบดั ซึง่ผูว้จิยัจดัทำเปน็คูม่อืความรูเ้กีย่วกบัโรคมะเรง็
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั คูม่อืการดแูลตนเองขณะใหย้าเคมี
บำบดั คูม่อืการปฏบิตัสิำหรบัผูป้ว่ยและญาตทิีม่ลีำไส้ใหญเ่ปดิ
ทางหนา้ทอ้ง และความรูเ้กีย่วกบัมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวาร
หนกัและอบรมชีแ้จงบทบาทในการดแูลผูป้ว่ยใหก้บัเจา้หนา้ที่
ในทมีโดยใชข้อ้มลูเชงิประจกัษ ์และจากงานวจิยัตา่งๆ 
 5. ผูว้จิยัเปน็ผู้ใหค้วามรู ้ ขอ้มลูในสิง่ทีเ่ปน็ปญัหาใหม่
ทีผู่ป้ว่ยไมเ่คยประสบมากอ่นและอาจเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ 
โดยใชร้ะบบการพยาบาลสนบัสนนุใหค้วามรู ้ใหก้ำลงัใจและ
ใชร้ปูแบบการจดัการผูป้ว่ยเฉพาะกรณตีามปญัหาทีพ่บ และ
ประสานความรว่มมอืในทมีสขุภาพซึง่ประกอบดว้ยแพทย ์
พยาบาล เภสัชกร โภชนากร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ในการดแูลผูป้ว่ยรว่มกนั  
 6. ทำความตกลงและกำหนดเปา้หมายรว่มกนัระหวา่ง
ผูว้จิยักบัผูป้ว่ยในวตัถปุระสงคข์องการดแูลตนเองในขณะ  
รบัการรกัษา โดยพจิารณาตามความตอ้งการของผูป้ว่ยใน  
การดแูลตนเอง โดยพยาบาลตัง้เกณฑก์ารประเมนิผล   
 7. ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยประเมินครั้ง
แรกกอ่นเริม่โปรแกรมและประเมนิซำ้ทัง้ความสามารถใน
การดแูลตนเองและคณุภาพชวีติเมือ่ผูป้ว่ยมาตรวจตามนดั
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ในระยะ 2 เดอืน 
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู
ดงันี ้
 1. วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูการเจบ็ปว่ยและ
การรกัษา ความสามารถในการดแูลตนเองและคณุภาพชวีติ
ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยแจกแจง
ความถีแ่ละรอ้ยละ 
 2. เปรยีบเทยีบความสามารถในการดแูลตนเองและ
คณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกักอ่น
และหลังเข้าโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเสริม
สร้างศักยภาพในการดูแลตนเองโดยใช้รูปแบบ Nursing 
case management ดว้ยสถติทิดสอบคา่ท ี(paired t- test) 
 3. หาอำนาจการทำนายระหวา่งความสามารถในการ
ดแูลตนเองกบัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละ
ทวารหนักภายหลังได้รับการดูแลแบบ Nursing case 
management โดยใชส้ถติ ิMultiple regression 

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีอายุ
เฉลีย่ 56.25 ป ีสว่นใหญม่อีายมุากกวา่ 50 ป ี รอ้ยละ 60   
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 75 มีสถานภาพ
สมรสคู ่ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 40 
และกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใชส้ทิธบิตัรประกนัสขุภาพในการ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 90 ขาดความรู้เกี่ยวกับโรค
และการปฏิบัติตนร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าเป็น
มะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัในระยะเวลาตำ่กวา่ 6 เดอืน
รอ้ยละ 80  และอยู่ในระยะ Stage 3 รอ้ยละ 40 Stage 4 
รอ้ยละ 30 Stage 2 รอ้ยละ 30 และไดร้บัการวนิจิฉยัวา่
เปน็มะเรง็ลำไส้ใหญ ่ (CA Colon) และมะเรง็ทวารหนกั 
(CA Rectum) รอ้ยละ 35 เทา่กนั ไดร้บัการรกัษาโดยการ
ผา่ตดัรอ้ยละ 95 และไดร้บัการรกัษาตอ่ดว้ยยาเคมบีำบดั

รอ้ยละ 100 Regimen ที่ใชร้กัษาคอื Leucovarin+5FU 
เมือ่พจิารณาปจัจยัเสีย่งทีท่ำใหเ้กดิมะเรง็ กลุม่ตวัอยา่งสว่น
ใหญ่ชอบรับประทานอาหารปิ้งๆ ย่างๆ และมีประวัต ิ 
สบูบหุรีร่อ้ยละ 75 พบวา่มปีญัหาทอ้งผกูเปน็ประจำ รอ้ยละ 
55 มเีพยีงรอ้ยละ 5 ทีม่ปีระวตัคินในครอบครวัเปน็มะเรง็  
 การดแูลตนเองของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวาร
หนกัหลงัเขา้โปรแกรมพฒันาคณุภาพชวีติดว้ยการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพในการดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ case management 
พบวา่มคีวามสามารถในการดแูลตนเองมากกวา่รอ้ยละ 70 
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25 เปน็รอ้ยละ 80 และจากการประเมนิ
คุณภาพชีวิตโดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต FAACT   
พบว่าผู้ป่วยหลังการใช้โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดว้ยการเสรมิสรา้งศกัยภาพการดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ  
case management มีคะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อ  
ผูป้ว่ยมาตดิตามการรกัษาครบ 3 เดอืน จำนวน 20 ราย   
ผูป้ว่ยมคีะแนนคณุภาพชวีติมากกวา่รอ้ยละ 70 เพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 50 เปน็รอ้ยละ 85  
 เมือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการดแูลตนเองของ  
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ
การดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ case management พบวา่
คา่เฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 18.9 เปน็ 29,1 และทำใหค้า่ความแตก
ต่างของค่าเฉลี่ยซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ  
(P<.001) และเมือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกักอ่นและหลงัเขา้โปรแกรมพฒันา
คณุภาพชวีติดว้ยการเสรมิสรา้งศกัยภาพการดแูลตนเองโดย
ใชร้ปูแบบ case management พบวา่คา่เฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 
111.05 เป็น 118.40 ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนคณุภาพชวีติเทา่กบั 7.35 แตกตา่งอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติ ิ(p = 0.02) ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการดแูลตนเองและคณุภาพชวีติกอ่นและ 
   หลงัเขา้โครงการพฒันาศกัยภาพในการดแูลตนเองของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั (n=20) ดว้ยสถติ ิ 
   paired t-test 

ตวัแปรและการทดลอง 

 

ความสามารถในการดแูลตนเอง 

 กอ่นเขา้โครงการ 

 หลงัเขา้โครงการ 

คณุภาพชวีติ 

 กอ่นเขา้โครงการ 

 หลงัเขา้โครงการ 

คา่พสิยั 

 

 

6-36 

7-36 

 

82-140 

72-148 

คา่เฉลีย่ 

 

 

18.9 

29.1 

 

111 

118 

สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

7.84 

6.51 

 

16.56 

20.12 

ความแตกตา่ง

ของคา่เฉลีย่ 

 

-10.200 

 

 

-7.350 

 

สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

6.33 

 

 

13.21 

 

 

คะแนนท ี

 

 

-7.197* 

 

 

-2.488** 

 

 

 นอกจากนีย้งัพบวา่ความสามารถในการดแูลตนเองมอีำนาจการทำนายคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละ

ทวารหนกั รอ้ยละ 59.4 ซึง่แตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิp< .001 ดงัตารางที ่2 

*p< .01, **p =.02 

Variable 

 

ความสามารถในการดแูลตนเอง 

หลงัเขา้โปรแกรมพฒันาฯ  

R 

 

.771 

 

R2 

 

.594 

 

 

R2 

change 

.594 

 

 

F 

change 

26.373** 

 

 

b 

 

2.383 

 

 

SEb 

 

.464 

 

Beta 

 

.771 

 

t 

 

5.135** 

 

         Constant  ( a ) = 49.055     Overall F =  26.373** 

**P < .001 

อภิปรายผล
 ผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัในกลุม่ทีศ่กึษา
เปน็เพศชาย มอีายเุฉลีย่ 56.25 ป ี มอีายมุากกวา่ 50 ป ี  
รอ้ยละ 60 สอดคลอ้งกบั American Cancer Society1   
ซึ่งพบว่าประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่
และทวารหนักมีอาย ุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาร้อยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกร  
ร้อยละ 40 และใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพในการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลร้อยละ 90 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ขาดความรู ้ 
เกีย่วกบัโรคและการดแูลตนเองรอ้ยละ 100 ขาดความรู้ใน
การเฝา้ระวงัการเกดิโรค ปจัจยัเสีย่งทีท่ำใหเ้กดิโรค ปจัจยั
เสี่ยงที่พบสูบบุหรี่และชอบรับประทานอาหารปิ้งๆ ย่างๆ 

รอ้ยละ 75  สว่นใหญม่าพบแพทยแ์ละรบัการรกัษาเมือ่โรค
ลกุลามมากแลว้ จากการศกึษาพบวา่ผูป้ว่ยสว่นใหญจ่ดัอยู่
ใน Stage 3 รอ้ยละ 40 Stage 4  รอ้ยละ 30 ซึง่มกีาร  
ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะข้างเคียงมีเพียง  
รอ้ยละ 30  ทีจ่ดัอยู่ใน Stage 2 สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของสมจิต หนุเจริญกุล และคณะ6 ซึ่งศึกษารูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพในการดแูลตนเองในผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญ่
และทวารหนกัที่ไดร้บัการรกัษาแบบผูป้ว่ยนอก จงึควรให้
ความรูแ้กป่ระชาชนในกลุม่เสีย่งทีม่อีายมุากกวา่ 50 ป ีใหม้ี
การตรวจสขุภาพเพือ่สบืคน้โรคมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวาร
หนกัในระยะเริม่แรก 
 จากการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง  

ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณูระหวา่งความสามารถในการดแูลตนเองของผูป้ว่ย มะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวาร  

   หนกักบัคณุภาพชวีติภายหลงัการดแูลแบบ case management (n = 20) 
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ผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัโดยใชร้ปูแบบ case 
management9,12 และใชก้รอบทฤษฎกีารดแูลตนเองของ  
โอเร็ม10 พบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มา  
ตรวจตามนดั (follow up) ครบ 3 เดอืน จำนวน 20 ราย 
พบวา่ผูป้ว่ยมคีวามสามารถในการดแูลตนเองมากกวา่รอ้ย
ละ 70 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25 เปน็รอ้ยละ 80 สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของสมจติ หนเุจรญิกลุและคณะ6 ทีศ่กึษารปูแบบ
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัที่ไดร้บัการดแูลแบบผูป้ว่ยนอก ซึง่
พบวา่การพยาบาลผูป้ว่ยเฉพาะกรณ ี (case management) 
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในขณะรับการรักษา 
และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของขนษิฐา หาญประสทิธิค์ำ7 
ซึง่ใชก้ารสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยมสีว่นรว่มในการดแูลตนเองดว้ย
การใชร้ะบบพยาบาลสนบัสนนุและใหค้วามรูเ้ปน็การชว่ย
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยให้เพียง
พอทีจ่ะสนองความตอ้งการการดแูลทีจ่ำเปน็ทัง้หมด ชว่ยลด
ความพรอ่งในการดแูลตนเองได ้  
 จากการประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบประเมิน
คณุภาพชวีติ FAACT ประเมนิคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยหลงั
การใช้โปรแกรมการพฒันาศกัยภาพในการดแูลตนเองโดย
ใชร้ปูแบบ case management พบวา่คะแนนคณุภาพชวีติ
ของผูป้ว่ยเพิม่ขึน้ในผูป้ว่ยทีม่าตรวจตามนดั ครบ 3 เดอืน 
จำนวน 20 ราย ผู้ป่วยมีคะแนนคุณภาพชีวิตมากกว่า  
รอ้ยละ 70 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 50 เปน็รอ้ยละ 85    
 เมือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการดแูลตนเองของ  
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ
การดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ case management พบวา่
คา่เฉลีย่เพิม่ขึน้ และแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
ซึง่แสดงวา่การพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองตามโปรแกรม
ทีจ่ดัให้โดยพยาบาลสามารถพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเอง
ของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัใหด้ขีึน้อยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิ และเมือ่เมือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของ  
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ
การดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ case management พบวา่
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ 
(p = .02) แสดงวา่การพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองตาม
โปรแกรมทีจ่ดัให้โดยพยาบาลสามารถชว่ยใหค้ณุภาพชวีติ

ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ใหญ่และทวารหนักดีขึ้นอย่างม ี 
นยัสำคญัทางสถติ ิ นอกจากนีย้งัพบวา่ความสามารถในการ
ดแูลตนเองมอีำนาจการทำนายคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัรอ้ยละ 59.4 อยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติ ิ (p< .001) สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ภคัสภุพชิญ ์
ศรกีสพินัธแ์ละมาล ี วรลคันากลุ13 ซึง่ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างเงื่อนไงบางประการ ความสามารถในการดูแล
ตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 
พบว่าความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตมี
ความสมัพนัธท์างบวกอยา่งมนียัสำคญัทางสถติแิละพบวา่
ความสามารถในการดูแลตนเองเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถ
ทำนายคณุภาพชวีติอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
 สรุปได้ว่าการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของ  
ผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัโดยใชร้ปูแบบ Nursing 
case management ตามโปรแกรมที่จัดให้โดยพยาบาล 
(APN case manager) และประสานการดแูลระหวา่งทมี  
สหสาขาสามารถพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองและ
คณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัใหด้ี
ขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ทางคลินิก
 1. รปูแบบการจดัการผูป้ว่ยเฉพาะกรณเีปน็รปูแบบที่
เหมาะสมเนื่องจากภาวะ การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัทีเ่กดิขึน้ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
หลายอยา่งในวถิชีวีติของผูป้ว่ยซึง่มผีลตอ่คณุภาพชวีติทำให้
มองเห็นความจำเป็นในการพัฒนาตนเองของพยาบาล  
ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ
การดแูลผูป้ว่ย  และใหม้เีอกสทิธิใ์นการทำงาน 
 2. สง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยมสีว่นรว่มในการดแูลตนเองดว้ย
การใช้ระบบสนับสนุนให้ความรู้อย่างต่อเนื่องให้ผู้ป่วยมี
ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการ
รกัษา และการปฏบิตัติน 
 3. สนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ โดยการใช้ระบบ
โทรศพัท ์ สำหรบัผูป้ว่ยเมือ่เกดิปญัหาทีบ่า้นและตอ้งการคำ
ปรกึษา 
 4. รฐัควรจดัใหม้รีะบบบรกิารสขุภาพ ใหม้กีารรณรงค์
ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
ลดปจัจยัเสีย่งทีท่ำใหเ้กดิโรคมะเรง็ สง่เสรมิใหม้กีารตรวจหา
มะเร็งในระยะเริ่มแรกในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ป ี  
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และผูป้ว่ยทีอ่ยู่ในกลุม่เสีย่ง 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
 สำรวจศกัยภาพการดแูลของญาตผิูด้แูลในครอบครวั  
ผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัเพราะผูป้ว่ยมะเรง็เปน็
ผู้ป่วยเรื้อรังที่ทำให้ผู้ป่วยมีความต้องการการดูแลทั้งด้าน
รา่งกายและจติใจสงู รวมทัง้ตอ้งการการดแูลอยา่งตอ่เนือ่งที่
บา้นโดยญาตผิูด้แูล ดงันัน้ญาตผิูด้แูลจงึเปน็กลุม่ทีค่วรให้
ความสนใจศกึษาอกีกลุม่หนึง่ 
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