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Abstract
Purpose: To investigate the influence of symptom experiences on functional status in hematological malignancy
patients receiving chemotherapy.
Design: A descriptive correlational research.
Methods: The sample included 100 hematological malignancy patients receiving chemotherapy at the Out-Patient
Department of the Hematological Clinic of Siriraj Hospital during November 2013 – June 2014. Data were collected using
questionnaires on demographic characteristics, the Memorial Symptom Assessment Scale, and the Inventory Functional
Status-Cancer. Descriptive statistics by frequency, percentage, mean, standard deviation, and predictive testing by multiple
regression were used for data analysis.
Main findings: The mean of symptom occurrences was 13 symptoms (range 3-30; SD = 6.22), the most prevalent
symptoms experienced by the sample were hair loss, lack of energy, dry mouth, numbness/tingling, and ‘I don’t look like
myself ’. The most frequent symptoms were numbness/tingling, problems of urination, dry mouth, sleeping difficulty, and
lack of energy. The most severe symptoms were hair loss, difficulty swallowing, pain, lack of appetite, and changes in food
taste. The most distressful symptoms were pain, difficulty swallowing, problems of urination, mouth sores, and changes in
food taste. The mean of functional status score reported by the subjects was low m = 1.82, SD = .57: possible score 0-4). Hair
loss (in symptom occurrence dimension), dry mouth, and feeling sad (in symptom frequency dimension), and worrying
(in symptom severity dimension) significantly influenced the functional status (R2 = .048, .053, .047 and .044, p < .05,
respectively). No symptom in the distress dimension influenced the functional status.
Conclusion and recommendations: Nurses and other health care providers should pay great attention and assess
multiple concurrent symptoms in various dimensions. Intervention research should be developed to manage these symptoms
to improve the functional status in hematological malignancy patients receiving chemotherapy.
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ประสบการณ์การมีอาการและอิทธิพลของอาการต่อภาวะการทำ�หน้าที่
ในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบำ�บัด*
เนาวรัตน์ ซื่อดี, พย.ม.1 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, PhD1 อรวมน ศรียุกตศุทธ, DSN1 นพดล ศิริธนารัตนกุล, พ.บ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การมีอาการต่อภาวะการทำ�หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั
ยาเคมีบ�ำ บัด
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาจำ�นวน 100 ราย ทีม่ ารับยาเคมีบ�ำ บัด ณ หน่วยตรวจโลหิต
วิทยา ตึกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เก็บข้อมูลโดยให้ผปู้ ว่ ย
ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) ประสบการณ์การมีอาการของผูป้ ว่ ย และ 3) ภาวะการทำ�หน้าที่
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่�ำ สุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตสิ มั ประสิทธิก์ ารถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเกิดอาการเฉลีย่ 13 อาการ (พิสยั 3-30; SD = 6.22) อาการทีเ่ กิดมากทีส่ ดุ ได้แก่ ผมร่วง อ่อนล้า/
เปลีย้ /ไม่มแี รง ปากแห้ง ชา/เจ็บแปลบปลายมือ/ปลายเท้า และมองดูตวั เองไม่เหมือนเดิม อาการทีเ่ กิดบ่อยทีส่ ดุ ได้แก่ ชา เจ็บแปลบ
ปลายมือ/ปลายเท้า มีปญ
ั หาเวลาขับปัสสาวะ/ถ่ายปัสสาวะผิดปกติ ปากแห้ง นอนไม่หลับ/หลับยาก และอ่อนล้า/เปลีย้ /ไม่มแี รง อาการ
ผมร่วงเป็นอาการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างประเมินว่ามีความรุนแรงมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ กลืนลำ�บาก ปวด ไม่อยากอาหาร และลิน้ รับรส
อาหารเปลีย่ นแปลง และอาการทีท่ กุ ข์ทรมาน/รบกวนการดำ�เนินชีวติ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ปวด กลืนลำ�บาก มีปญ
ั หาเวลาขับปัสสาวะ/
ถ่ายปัสสาวะผิดปกติ เจ็บปาก/ในช่องปาก และลิน้ รับรสอาหารเปลีย่ นแปลง ตามลำ�ดับ กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนภาวะการทำ�หน้าที่
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับต่�ำ 1.82 (SD = .57: Max 3.67, Min 1.65) ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของอาการในมิตกิ ารเกิดอาการพบว่า อาการผม
ร่วง ในมิตคิ วามถีพ่ บว่า อาการปากแห้งและอาการรูส้ กึ เศร้า และในมิตคิ วามรุนแรงพบว่า อาการกังวล/กลุม้ ใจมีอทิ ธิพลต่อภาวะ
การทำ�หน้าทีอ่ ย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (R2 = .048, .053, .047 และ .044, p < .05 ตามลำ�ดับ) ส่วนในมิตคิ วามทุกข์ทรมาน/รบกวน
การดำ�เนินชีวติ พบว่าไม่มอี าการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควรตระหนักและมีการประเมินอาการให้ครอบคลุมในหลายมิติ
ซึง่ อาจเกิดขึน้ พร้อมกันหลายอาการและควรมีการศึกษาวิจยั ในอนาคตเพือ่ หาวิธกี ารหรือแนวทางในการจัดการกับอาการทีเ่ กิดขึน้
เพือ่ ส่งเสริมภาวะการทำ�หน้าทีท่ างด้านร่างกายในผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ประสบการณ์การมีอาการ ภาวะการทำ�หน้าที่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ยาเคมีบ�ำ บัด
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยา (hematological malignancy)
จัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยใน 10 อันดับแรกของมะเร็งทั้งใน
เพศชายและหญิง โดยเพศชายพบเป็นอันดับ 8 ส่วนเพศหญิงพบ
เป็นอันดับ 9 ของโรคมะเร็งทีพ่ บบ่อย1 จัดเป็นกลุม่ โรคทีม่ คี า่ รักษา
พยาบาลสูงและต้องรับบริการต่อเนือ่ ง มีความซับซ้อนในการ
ตรวจวินิจฉัย และการรักษาต้องอาศัยแพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญและ
เทคโนโลยีขน้ั สูงเป็นกลุม่ โรคทีม่ ลี กั ษณะหลากหลาย พบได้ในทุก
เพศและกลุม่ อายุ โดยพบในวัยผูใ้ หญ่รอ้ ยละ 68 และในกลุม่ เด็ก
ร้อยละ 322 ชนิดของมะเร็งระบบโลหิตวิทยาที่พบบ่อยได้แก่
โรคมะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง (lymphoma) มะเร็งเม็ดเลือดขาว
(leukemia) และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลมา (multiple
myeloma)3 การรักษาโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยา มีทง้ั การรักษา
ด้วยยาเคมีบำ�บัด (chemotherapy) การฉายรังสี (radiation
therapy) และการปลู ก ถ่ า ยไขกระดู ก (bone marrow
transplantation) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำ บัด
จัดเป็นการรักษาหลักเนือ่ งจากให้ผลตอบสนองต่อการรักษาดี
สามารถเพิม่ อัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ แต่ขณะเดียวกัน
ผลของยาเคมีบำ�บัดส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียง/อาการไม่พึง
ประสงค์ทก่ี อ่ ให้เกิดความไม่สขุ สบายต่างๆ แก่ผปู้ ว่ ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยามักเป็นการให้ยาเคมี
บำ�บัดหลายชนิดร่วมกัน4 ยามีขนาดสูงและสูตรยาทีใ่ ช้มคี วาม
ซับซ้อนจึงมีโอกาสเผชิญกับอาการข้างเคียงได้มากเมือ่ เทียบกับ
กลุม่ มะเร็งก้อนทูมทัว่ ไป
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รบั การ
รักษาด้วยยาเคมีบำ�บัดเผชิญกับอาการที่เกิดขึ้นหลากหลาย
อาการ5 เฉลีย่ จำ�นวนอาการ 8-11 อาการ4,5 ตามแนวคิดของ Lenz
และคณะ6 อาการ เป็นประสบการณ์ตามการรับรูข้ องบุคคลทีต่ อ้ ง
เผชิญกับเหตุการณ์อย่างน้อยหนึง่ เหตุการณ์ ทำ�ให้มผี ลกระทบต่อ
บุคคลทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม แต่ละอาการ
มีหลายมิติ (multidimension) ได้แก่ ความรุนแรง (intensity) เวลา
(timing) คุณภาพ (quality) และความทุกข์ทรมาน (distress )แต่ละ
มิตมิ คี วามสัมพันธ์ซง่ึ กันละกัน อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อยเช่น
อาการอ่อนล้า คลืน่ ไส้ นอนไม่หลับ ง่วงซึม ขาดสมาธิ ปากแห้ง
ปวด มือ/เท้าชา เบือ่ อาหาร หายใจลำ�บาก ผมร่วง เวียนศีรษะ
สีผวิ เปลีย่ นแปลง น้�ำ หนักลด มีแผลในปาก การรับรสอาหาร
เปลีย่ นแปลง หงุดหงิด/โมโหง่าย เหงือ่ ออก7,8 ร่วมกับกลไกของ
ยาเคมีบ�ำ บัดมีผลกดการทำ�งานของไขกระดูกและภูมติ า้ นทานของ
ร่างกาย ทำ�ให้ผ้ปู ่วยเกิดภาวะซีดเม็ดเลือดขาวต่ำ� และภาวะ
เกล็ดเลือดต่�ำ ส่งเสริมอาการข้างเคียงให้รนุ แรงมากขึน้ เช่น อาการ
อ่อนล้า และอาจเกิดภาวะติดเชือ้ รุนแรง และภาวะเลือดออกง่าย

ตามมาได้ ทำ�ให้ผ้ปู ่วยบางกลุ่มต้องยืดระยะเวลานอนรักษา
ในโรงพยาบาล9,10 บางครัง้ ต้องลดขนาดยาหรือเลือ่ นระยะเวลา
ในการให้ยาเคมีบ�ำ บัดครัง้ ต่อไป จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า
ผลข้างเคียงของยาเคมีบ�ำ บัดมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความอยูด่ ี
มีสขุ ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง เช่น ภาวะการทำ�หน้าที่ และคุณภาพชีวติ 11
ภาวะการทำ�หน้าที่ (functional status) หมายถึง ความ
สามารถของบุคคลทีก่ ระทำ�ในชีวติ ประจำ�วัน เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการพืน้ ฐาน ความสำ�เร็จในบทบาทหน้าที่ เพือ่ คงไว้ซง่ึ สุขภาพ
และความผาสุก12 ภาวะการทำ�หน้าทีเ่ ป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ
ของคุณภาพชีวติ และมีบทบาทสำ�คัญในการใช้ประเมินผูป้ ว่ ย
มะเร็งตัง้ แต่เริม่ วินจิ ฉัยโรคเพือ่ ช่วยกำ�หนดแนวทางการรักษาที่
เหมาะสม และพิจารณาการรักษาต่อไป ภาวะการทำ�หน้าทีม่ ี
ความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำ�หน้าที่ (functional
capacity) และสมรรถนะในการทำ�หน้าที่ (functional performance)
โดยความสามารถในการทำ�หน้าที่ เกีย่ วข้องกับความสามารถของ
บุคคลในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ ส่วนสมรรถนะในการทำ�หน้าที่ เกีย่ วข้องกับ
กิจกรรมทีบ่ คุ คลกระทำ�ช่วงใดช่วงหนึง่ ในแต่ละวัน ภาวะการทำ�
หน้าทีอ่ าจได้รบั อิทธิพลจากหลายปัจจัย ทัง้ ความผิดปกติของ
ร่างกาย อาการ จิตใจ และปัจจัยอืน่ ๆ รวมถึงการรับรูด้ า้ นสุขภาพ
ของบุคคลภาวะการทำ�หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ แี นวโน้มลดลง
ก่อให้เกิดข้อจำ�กัดในการทำ�กิจกรรมในด้านต่างๆ เนือ่ งจากได้รบั
ผลกระทบจากทั้งตัวโรคมะเร็ง และวิธีการรักษา สภาวะทาง
ร่างกาย (performance status) รวมทัง้ อาการข้างเคียง/อาการ
ไม่พงึ ประสงค์ทผ่ี ปู้ ว่ ยเผชิญ หากอาการเกิดขึน้ มีหลายอาการหรือ
มีความรุนแรงหรือมีการรบกวนจากอาการมากจะยิง่ ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะการทำ�หน้าทีม่ ากขึน้ 7 ทำ�ให้ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจำ�วันลดลง ต้องการการพึง่ พาจากครอบครัวมากขึน้
ทำ�ให้ตอ้ งมีผดู้ แู ลผูป้ ว่ ย และอาจทำ�ให้ผดู้ แู ลต้องออกจากงาน
ครอบครัวขาดรายได้ เกิดปัญหาค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล
ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยบางรายปฏิเสธการรักษา และไม่มารับการรักษา
อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้โรคกลับเป็นซ้�ำ หรือมีการลุกลามมากขึน้ และ
อาจเป็นอันตรายแก่ชวี ติ ผูป้ ว่ ยได้
ปัจจุบนั มีการศึกษาเกีย่ วกับอาการไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นในผู้ป่วยโรคมะเร็งในกลุ่มทีไ่ ด้รับยาเคมีบ�ำ บัดค่อนข้างแพร่
หลายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แต่การศึกษาการมีอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยามีความจำ�กัดมาก
และงานวิจยั ทีพ่ บเป็นการศึกษาเพียงบางอาการเท่านัน้ ยังไม่มี
การศึกษาทีค่ รอบคลุมประสบการณ์การมีอาการของผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
โดยภาพรวม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรู้การมีอาการไม่พึง
ประสงค์ทค่ี รอบคลุมทุกอาการ และอิทธิพลของอาการต่อภาวะ
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การทำ�หน้าทีใ่ นกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาได้รบั ยาเคมี
บำ�บัด โดยศึกษากลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีพ่ บบ่อย
ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute leukemia) มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลมา (multiple myeloma) และมะเร็งต่อม
น้�ำ เหลือง (lymphoma) ผลการศึกษาทีไ่ ด้จะเป็นข้อมูลสำ�คัญ
สำ�หรับพยาบาลและบุคลากรทางด้านสุขภาพ ในการพัฒนา
แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยโดยมุง่ แก้ไขบรรเทาอาการไม่พงึ ประสงค์
ทีเ่ กิดขึน้ ส่งเสริมภาวะการทำ�หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิต
วิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ�บัดให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และส่งเสริม
ภาวะการทำ�หน้าที่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยาและ
ครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาประสบการณ์การมีอาการในผู้ป่วยมะเร็งระบบ
โลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
2. ศึกษาภาวะการทำ�หน้าทีใ่ นผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา
ทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด ได้แก่ กลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลันมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลมาและมะเร็งต่อม
น้�ำ เหลือง
3. ศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การมีอาการต่อภาวะการ
ทำ�หน้าทีใ่ นผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
สมมุติฐานการวิจัย
ประสบการณ์การมีอาการมีอทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่
ของผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ทฤษฎีอาการไม่พงึ ประสงค์ (Unpleasant
Symptoms Theory) ของ Lenz และคณะ6 เป็นแนวทางในการ
ศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การเกิดอาการต่อภาวะการทำ�
หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
ทฤษฎีอาการไม่พึงประสงค์มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1) ประสบการณ์การมีอาการ (symptom experiences) 2) ปัจจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออาการ (influencing factors) และ 3) ผลลัพธ์ทเ่ี กิด
จากอาการ (consequences of symptom experience)
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ �นาย
(correlational predictive design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป็นผูป้ ว่ ยเพศชายและเพศหญิงอายุ 18 ปีขน้ึ ไป
ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยา
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ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
มัยอิโลมา และมะเร็งต่อมน้�ำ เหลืองทีอ่ ยูร่ ะหว่างได้รบั การรักษา
ด้วยยาเคมีบ�ำ บัด กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา
ทีม่ ารับยาเคมีบ�ำ บัด ณ ตึกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลศิรริ าช ระยะ
เวลาในการเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (convenience
sampling) เกณฑ์ในการคัดเข้า ได้แก่ 1) อยูร่ ะหว่างการรักษาด้วย
ยาเคมีบ�ำ บัด โดยได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดมาแล้วอย่างน้อย 1 ครัง้
(cycle) 2) สามารถสือ่ สารภาษาไทยเข้าใจ 3) มีสติสมั ปชัญญะดี
สามารถให้ขอ้ มูลได้ และ 4) ยินยอมเข้าร่วมงานวิจยั เกณฑ์ในการ
คัดออก ได้แก่ 1) ได้รบั การรักษามะเร็งด้วยวิธอี น่ื ร่วมด้วย เช่น
การฉายรังสี/การปลูกถ่ายไขกระดูก 2) ได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์
ว่ามีปญ
ั หาทางด้านจิตใจและการรับรู้ และ 3) มีโรคร่วมหรือภาวะ
แทรกซ้อนทีร่ นุ แรง การคำ�นวณกลุม่ ตัวอย่างสำ�หรับการศึกษาครัง้
นีใ้ ช้วธิ กี ารวิเคราะห์อ�ำ นาจการทดสอบ (power analysis) สำ�หรับ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression analysis) ของ
13
Polit และ Beck โดยกำ�หนดค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ
(α) เท่ากับ .05 ให้อ�ำ นาจการทดสอบ (power of test) เท่ากับ .80
และค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรขนาดกลาง
(moderate effect size) กำ�หนด R2 เท่ากับ .13 จากการวิจยั ที่
ผ่านมา ซึง่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นายระหว่างตัวแปรทำ�นาย
และตัวแปรตามในกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาเคมี
บำ�บัด14 จากการคำ�นวณได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 92 คน เนือ่ งจาก
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาอำ�นาจการทำ�นายโดยการวิเคราะห์
สถิตถิ ดถอยเชิงพหุคณ
ู (multiple regression analysis) ควรใช้กลุม่
ตัวอย่างอย่างน้อย 100 คน15,16 ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุม่
ตัวอย่างทัง้ หมด 100 คน ประกอบด้วยผูป้ ว่ ยมะเร็งต่อมน้�ำ เหลือง
60 คน ทีเ่ หลือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันร้อยละ 20
และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลมาร้อยละ 20
เครือ่ งมือการวิจยั
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาของผู้ป่วย
โรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1
ถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา อาชีพ รายได้ สิทธิกิ์ ารรักษาพยาบาล บุคคลทีด่ แู ลเมือ่ เจ็บ
ป่วย และส่วนที่ 2 ถามข้อมูลเกีย่ วกับการรักษาและการเจ็บป่วย
ได้แก่ ชนิดของโรคมะเร็ง สูตรยาเคมีทไ่ี ด้รบั จำ�นวนครัง้ ของการ
ได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
2. แบบประเมินอาการของผูป้ ว่ ย (Memorial Symptom
Assessment Scale; MSAS) สร้างโดย Portenoy และคณะ17
ได้รบั การแปลเป็นภาษาไทยโดย นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์และคณะ18
เครื่องมือประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย
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โรคมะเร็ง 32 อาการ ใน 4 มิติ ได้แก่ การเกิดอาการ ความถีใ่ น
การเกิดอาการ ความรุนแรงของอาการและความรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน/
การรบกวนจากอาการในช่วง 1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา การประเมิน
อาการในด้านความถีแ่ ละความรุนแรงเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ ในด้านความถี่ 1 (น้อยมาก) ถึง 4 (เกิดตลอด)
การประเมินความรุนแรงของอาการ 1 (รุนแรงน้อย) ถึง 4 (รุนแรง
มากทีส่ ดุ ) และประเมินความรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน/รบกวนการดำ�เนิน
ชีวติ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ .8 - 4 โดยที่ .8
(อาการนัน้ ไม่ทกุ ข์ทรมานหรือไม่รบกวนเลย) 1.6 (เล็กน้อย) 2.4
(พอควร) 3.2 (ค่อนข้างมาก) ถึง 4 (มากทีส่ ดุ ) ค่าความเชือ่ มัน่ ของ
เครือ่ งมือมีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับ .96 การแปลความหมายการให้คะแนนแยก
เป็นมิตกิ ารเกิดอาการ มิตคิ วามบ่อย มิตคิ วามรุนแรง และมิตคิ วาม
รูส้ กึ ทุกข์ทรมาน/รบกวนจากอาการ
3. แบบสอบถามภาวะการทำ�หน้าทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคมะเร็ง (The
Inventory Functional Status-CA:IFS-CA) พัฒนาโดย Tulman
และคณะ19 ได้รบั การแปลเป็นภาษาไทยโดย นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์
และคณะ18 เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินภาวะการทำ�หน้าที่
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำ บัด
ประกอบด้วย 39 คำ�ถาม แบ่งการทำ�หน้าเป็น 4 ด้าน ได้แก่
การดูแลบ้านและครอบครัว การทำ�หน้าทีเ่ กีย่ วกับสังคมและชุมชน
การดูแลตนเอง และการประกอบอาชีพ แต่ละข้อคำ�ถามมีการให้
ระดับคะแนน 4 คะแนน โดย 1 (ไม่ได้ท�ำ เลย) ถึง 4 (ทำ�เต็มที่
เหมือนเดิม) สำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการดูแลบ้านและ
ครอบครัว และกิจกรรมด้านสังคมและชุมชนให้ระดับคะแนน 4
คะแนน 1 (ไม่เคย) ถึง 4 (ทำ�เป็นประจำ�) คะแนนภาวะการทำ�
หน้าทีโ่ ดยรวมและคะแนนแต่ละด้านวิเคราะห์โดยหาผลรวมและ
ค่าเฉลีย่ เกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 1 - 1.99
(ระดับน้อย) 2.00 - 2.99 (ระดับค่อนข้างน้อย) 3.00 - 3.99 (ระดับ
มาก) และ 4 (ระดับมากทีส่ ดุ ) ในการศึกษาครัง้ นีค้ า่ ความเชือ่ มัน่
ของเครือ่ งมือมีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) เท่ากับ .88
ในการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) ของแบบสอบถามอาการไม่พงึ ประสงค์ (MSAS) และแบบ
ประเมินภาวะการทำ�หน้าที่ (IFS-CA) จัดเป็นเครือ่ งมือมาตรฐาน
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงของเนือ้ หา และได้น�ำ ไปใช้
กับกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็งในประเทศไทย ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ใน
ระดับสูง ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้น�ำ มาหาความตรงเชิง
เนือ้ หาอีก
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (COA no. Si 621/2013)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รบั การอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ผูว้ จิ ยั
เข้าพบแพทย์ พยาบาลทีห่ น่วยตรวจโลหิตวิทยา ตึกผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลศิรริ าช เพือ่ แนะนำ�ตัวและชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ดำ�เนินการคัดเลือกผูป้ ว่ ยตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดและขอเชิญ
เข้าร่วมการวิจยั หลังจากผูป้ ว่ ยตอบรับเข้าร่วมการวิจยั ลงนาม
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง เฉลีย่ เวลาทีใ่ ช้ในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 30-45 นาที ในกรณีทก่ี ลุม่ ตัวอย่างมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการ
อ่านหรือการมองเห็นผูว้ จิ ยั เป็นผูอ้ า่ นให้ผปู้ ว่ ยฟังและให้ผปู้ ว่ ย
เลือกตอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความเจ็บป่วย วิเคราะห์ดว้ ย
ค่าความถีแ่ ละร้อยละ หาค่าพิสยั ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
2. คะแนนประสบการณ์การมีอาการของผูป้ ว่ ยในแต่ละมิติ
ทัง้ 4 มิติ ได้แก่ การเกิดอาการ ความถีข่ องอาการ ความรุนแรง
ของอาการ และความทุกข์ทรมาน/การรบกวนจากอาการ และ
คะแนนประสบการณ์การมีอาการโดยรวม วิเคราะห์โดยหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ภาวะการทำ�หน้าทีผ่ ปู้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา
ด้วยการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะห์อทิ ธิพลของประสบการณ์การเกิดอาการในทุก
มิติ ต่อภาวะการทำ�หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาโดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (stepwise multiple
regression) โดยข้อมูลทีเ่ ก็บได้ในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่าบรรลุขอ้
ตกลงเบือ้ งต้น (basic assumptions) กล่าวคือ ข้อมูลมีการแจกแจง
เป็นโค้งปกติ ตัวแปรต้นแต่ละตัวไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เอง ไม่เกิด
multicolinearity และข้อมูลไม่มคี วามสัมพันธ์ภายในกันเอง
ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในครัง้ นีเ้ ป็นเพศชายเท่ากับเพศหญิง
ร้อยละ 50 มีอายุเฉลีย่ 49.76 ปี (SD = 17.53) กลุม่ ตัวอย่างเกือบ
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 99) มีสถานภาพสมรสคู่
ร้อยละ 74 ระดับการศึกษาสูงสุดอยูใ่ นระดับประถมศึกษาร้อยละ
33 รองลงมาอยูใ่ นระดับมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ร้อยละ 23) กลุม่ ตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 42 ประกอบ
อาชีพธุรกิจ/ค้าขายร้อยละ 15 รองลงมาคือ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13) รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 28,414 บาท
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(SD = 18,787.30) กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา เปลีย่ นแปลง (ร้อยละ 60) ผิวหนังหรือเล็บเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ
ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำ บัด แบ่งเป็น มะเร็งต่อมน้�ำ เหลือง 60) นอนไม่หลับหรือหลับอยาก (ร้อยละ 58) ปวด (ร้อยละ 56)
ร้อยละ 60 เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันร้อยละ 20 และ และหงุดหงิด/โมโหง่าย (ร้อยละ 55) ความถีข่ องอาการในจำ�นวน
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลมาร้อยละ 20 ระยะเวลาการเจ็บ 24 อาการของกลุม่ ตัวอย่าง 10 อาการแรกทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ชา/
ป่วยตัง้ แต่ได้รบั การวินจิ ฉัยส่วนใหญ่ได้รบั การวินจิ ฉัยน้อยกว่า 6 เจ็บแปลบปลายมือ/ปลายเท้า มีปญ
ั หาเวลาขับปัสสาวะ/ถ่าย
เดือน (ร้อยละ 61) มีโรคร่วมร้อยละ 30 จำ�นวนครัง้ ทีไ่ ด้รบั ยาเคมี ปัสสาวะผิดปกติ ปากแห้ง นอนไม่หลับ/หลับยาก อ่อนล้า/เปลีย้ /
บำ�บัดแบ่งเป็นได้รบั มาแล้ว 1 ครัง้ (ร้อยละ 25) ได้รบั มาแล้ว 2 ไม่มแี รง รูส้ กึ ง่วงนอน/เซือ่ งซึม เหงือ่ ออกผิดปกติ ไม่อยากอาหาร
ครัง้ (ร้อยละ 20) สูตรยาเคมีบ�ำ บัดทีไ่ ด้รบั คือ Cyclophosphamide, คันตามร่างกาย และรูส้ กึ กระวนกระวาย ตามลำ�ดับ ความรุนแรง
Doxorubicin, Vincristine และ Prednisolone regimen (ร้อยละ อาการ 10 ลำ�ดับแรก ได้แก่ อาการผมร่วง กลืนลำ�บาก อาการ
33) สูตร Ifosfamide, Carboplatin และ Etopocide regimen ปวด ไม่อยากอาหาร ลิน้ รับรสอาหารเปลีย่ นแปลง ท้องผูก บวม
บริเวณแขน/ขา เจ็บปาก/ในช่องปาก ท้องเสีย นอนไม่หลับ/หลับ
(ร้อยละ 10) และสูตรอืน่ ๆ
จากการวิเคราะห์อาการตามการรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างใน ยากผลการวิเคราะห์ระดับความทุกข์ทรมาน/รบกวนการดำ�เนิน
ระยะ 1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา กลุม่ ตัวอย่างเผชิญกับอาการต่างๆ ตัง้ แต่ ชีวิตประจำ�วันพบว่า อาการปวด เป็นอาการที่กลุ่มตัวอย่าง
3-30 อาการ เฉลีย่ 13.64 อาการ (SD = 6.22) อาการทีเ่ กิดสูง ประเมินว่าทุกข์ทรมานหรือรบกวนการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
ทีส่ ดุ คือ ผมร่วง (ร้อยละ 79) รองลงมาคือ อาการอ่อนเพลีย/เปลีย้ / สูงที่สุด ต่อมาได้แก่ กลืนลำ�บาก มีปัญหาเวลาขับปัสสาวะ/
ไม่มแี รง (ร้อยละ 68) อาการปากแห้ง (ร้อยละ 66) และชา/เจ็บ ถ่ายปัสสาวะผิดปกติ เจ็บปาก/ในช่องปาก ลิ้นรับรสอาหาร
แปลบปลายมือ/ปลายเท้า (ร้อยละ 66) มองดูตวั เองไม่เหมือนเดิม เปลีย่ นแปลง ไม่อยากอาหาร ตามลำ�ดับ
(ร้อยละ 65) รูส้ กึ ง่วงนอน/เซือ่ งซึม (ร้อยละ 60) ลิน้ รับรสอาหาร
ตารางที่ 1 จำ�นวน และคะแนนประสบการณ์การมีอาการของผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาที่ได้รับยาเคมีบำ�บัดในแต่ละมิติ
		
(N = 100 ราย)
ความถี่ ความรุนแรง ทุกข์ทรมาน
จำ�นวน
ประสบการณ์การมีอาการ
1.55
2.54
79
ผมร่วง
1.61
1.58
2.30
68
อ่อนล้า/เปลีย้ /ไม่มแี รง
1.30
1.51
2.53
66
ปากแห้ง
1.47
1.68
3.23
66
ชา/เจ็บแปลบปลายมือ/ปลายเท้า
1.45
1.67
65
มองดูตวั เองไม่เหมือนเดิม
1.24
1.61
2.26
60
รูส้ กึ ง่วงนอน/เซือ่ งซึม
1.63
1.90
60
ลิน้ รับรสอาหารเปลีย่ นแปลง
1.21
1.46
60
ผิวหนังหรือเล็บเปลีย่ นแปลง
1.66
1.75
2.39
58
นอนไม่หลับหรือหลับยาก
2.11
2.01
2.12
56
ปวด
1.34
1.58
2.00
55
หงุดหงิด/โมโหง่าย
1.77
1.91
2.23
46
ไม่อยากอาหาร
1.63
1.82
46
ท้องผูก
1.12
1.73
42
น้�ำ หนักลด
1.69
1.58
2.07
41
รูส้ กึ อึดอัด อึดอัดเหมือนมีลมในท้อง
1.25
1.33
1.95
40
ขาดสมาธิหรือมีความลำ�บากในการรวบรวมสมาธิ คิดช้า หลงลืม
1.74
1.50
1.97
38
ไอ
1.68
1.64
2.05
37
เวียนศีรษะ มึนศีรษะ
1.41
1.41
1.85
34
กังวล กลุม้ ใจ
1.89
1.69
2.54
33
มีปญ
ั หาเวลาขับปัสสาวะ/ถ่ายปัสสาวะผิดปกติ
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ตารางที่ 1 (ต่อ) จำ�นวน และคะแนนประสบการณ์การมีอาการของผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดในแต่ละมิติ
		
(N = 100 ราย)
ประสบการณ์การมีอาการ
จำ�นวน
ความถี่ ความรุนแรง ทุกข์ทรมาน
หายใจไม่อม่ิ หายใจตืน้
32
1.94
1.50
1.50
คันตามร่างกาย
32
2.19
1.37
1.65
เหงือ่ ออกผิดปกติ
30
2.23
1.63
1.44
รูส้ กึ กระวนกระวาย
29
2.17
1.62
1.40
เจ็บปาก/ในช่องปาก
25
1.80
1.86
คลืน่ ไส้
22
1.81
1.59
1.56
กลืนลำ�บาก
22
2.00
2.09
2.04
รูส้ กึ เศร้า
21
1.95
1.66
1.64
ท้องเสีย
17
1.64
1.78
1.69
บวมบริเวณแขน/ขา
16
1.81
1.45
มีไข้
14
1.92
1.57
1.71
อาเจียน
11
1.63
1.36
1.23
คะแนนภาวะการทำ�หน้าทีโ่ ดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างน้อยคือ มีคะแนนเฉลีย่ 1.82 (SD = .57: คะแนน
ต่�ำ สุด 1.65 และคะแนนสูงสุด 3.67) ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด
ได้แก่ การอาบน้�ำ เอง ทำ�งานประจำ�ทีร่ บั ผิดชอบจนลุลว่ ง และการ
สวมใส่เสือ้ ผ้าด้วยตนเอง ข้อทีม่ คี ะแนนต่�ำ ทีส่ ดุ ได้แก่ ร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมหรืองานบริการชุมชนขององค์กรต่างๆ ภาวะการ
ทำ�หน้าที่ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกข้อสูงสุดคือ ด้านการ
ประกอบอาชีพมีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.05 (SD = .61) ต่อมา
คือ ด้านการดูแลตนเองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนเท่ากับ 2.97 (SD = .48)
ด้านการดูแลบ้านและครอบครัวมีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.74
(SD = .74) และด้านการทำ�หน้าทีเ่ กีย่ วกับสังคมและชุมชนมีคา่
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 2.17 (SD = .85) ตามลำ�ดับ

ประสบการณ์การมีอาการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่
ในมิตกิ ารเกิดอาการพบว่า อาการผมร่วง มีอทิ ธิพลต่อภาวะการ
ทำ�หน้าที่ (R2 = .048) มิตคิ วามถีข่ องอาการพบว่า อาการปาก
แห้งมีอทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่ (R2 = .053) และอาการรูส้ กึ
เศร้ามีอทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่ (R2 = .047) และในมิตคิ วาม
รุนแรงของอาการ พบว่า อาการกังวล กลุม้ ใจมีอทิ ธิพลต่อภาวะ
การทำ�หน้าที่ (R2 = .048) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
แต่ในมิตคิ วามทุกข์ทรมาน/รบกวนการดำ�เนินชีวติ ไม่มอี าการทีม่ ี
อิทธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัง้
4 อาการดังกล่าวพบว่า ความบ่อยจากอาการปากแห้ง มีอทิ ธิพล
ต่อภาวะการทำ�หน้าทีส่ งู ทีส่ ดุ

ตารางที่ 2 อิทธิพลของประสบการณ์การมีอาการต่อภาวะการทำ�หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดโดย
		 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (stepwise multiple regression, N = 100)
ประสบการณ์การมีอาการ
มิตกิ ารเกิดอาการ
ค่าคงที่
ผมร่วง
R2
Adjust R2
F change

B

SE

61.619
11.938
.048
.038
4.940

4.774
5.371

Beta

T

Sig

.219

12.908
2.223

.029*
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ตารางที่ 2 (ต่อ) อิทธิพลของประสบการณ์การมีอาการต่อภาวะการทำ�หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
			 โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (stepwise multiple regression, N = 100)
ประสบการณ์การมีอาการ
มิตคิ วามบ่อย
ค่าคงที่
ปากแห้ง
รูส้ กึ เศร้า
R2
Adjust R2
F change
มิตคิ วามรุนแรง
ค่าคงที่
กังวล กลุม้ ใจ
R2
Adjust R2
F change

B

SE

75.479
-4.080
5.818
.100
.081
5.097

3.381
1.526
2.577

68.049
6.252
.044
.034
4.468

2.612
2.958

การอภิปรายผล
ผลการประเมินประสบการณ์การมีอาการของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดในรอบ 1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
กลุม่ ตัวอย่างเกิดอาการเฉลีย่ 13.64 อาการ (SD = 6.22) ต่�ำ กว่า
การศึกษาอาการไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลัน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเกิดอาการเฉลีย่ 19.86 อาการ
(SD = .579)8 อธิบายได้วา่ อาจเกิดจากการใช้เครือ่ งมือประเมิน
อาการต่างกัน คือใช้เครือ่ งมือวัดประสบการณ์การมีอาการจำ�นวน
39 อาการ (The symptom experience scale) กลุม่ ตัวอย่าง
ทีศ่ กึ ษาครัง้ นีเ้ ป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ นการได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดมาแล้ว
ประมาณ 3 สัปดาห์ ซึง่ บางอาการลดลงและบางอาการหายไป
แล้วตัง้ แต่สปั ดาห์แรกภายหลังได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด โดยอาการทีเ่ กิด
ขึน้ นัน้ สามารถเกิดขึน้ พร้อมกันได้หลากหลายอาการ หรือเกิด
เพียงอาการเดียวก็ได้ ประสบการณ์การมีอาการมีหลายมิติ อาการ
ทีเ่ กิดขึน้ แต่ละอาการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างรายงานการเกิดอาการสูงและ
มีระดับความรุนแรงสูง เช่น อาการผมร่วง แต่ในมิตคิ วามทุกข์
ทรมาน/รบกวนการดำ�เนินชีวติ นัน้ ไม่ได้สงู ตาม ในขณะทีอ่ าการ
กลืนลำ�บากรายงานการเกิดกับกลุ่มตัวอย่างไม่มาก และเกิด
ไม่บอ่ ย ส่วนใหญ่รายงานเกิดขึน้ บางครัง้ แต่มคี วามรุนแรงมาก
และมี ร ะดั บ ความทุ ก ข์ ท รมาน/รบกวนการดำ � เนิ น ชี วิต สู ง
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ Lenz และคณะ6 ทีก่ ล่าวว่า อาการ
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ สามารถเกิดขึน้ พร้อมกันได้หลากหลายอาการหรือเกิด
เพียงอาการเดียวก็ได้ และแต่ละอาการมีหลายมิติ และสอดคล้อง
กับการศึกษากลุม่ อาการไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมของ
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- .220
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.209

26.051
2.114
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นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์ และคณะ18 การศึกษาในผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูก
ของ บัวหลวง สำ�แดงฤทธิ์ และคณะ20 และการศึกษาใน
ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำ�บัดของ รติรส
แมลงภูท่ อง และคณะ21
ภาวะการทำ�หน้าทีใ่ นผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยา
ทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
ภาวะการทำ�หน้าทีโ่ ดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้
อยูใ่ นระดับน้อย คือ มีคะแนนเฉลีย่ 1.82 (SD = .57: คะแนน
ต่�ำ สุด = 1.65 และคะแนนสูงสุด = 3.67) ต่�ำ กว่าคะแนนเฉลีย่ จาก
การศึกษาภาวะการทำ�หน้าทีผ่ ปู้ ว่ ยสตรีทเ่ี ป็นมะเร็งเต้านมของ
นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์ และคณะ18 ทีพ่ บว่า คะแนนเฉลีย่ ภาวะการทำ�
หน้าทีท่ ง้ั หมดเท่ากับ 2.465 (SD = .52) กิจกรรมทีม่ คี า่ คะแนน
สูงสุด คือ การสวมใส่เสือ้ ผ้าด้วยตนเองและการอาบน้�ำ ด้วยตนเอง
และค่าคะแนนกิจกรรมทีม่ คี ะแนนต่�ำ สุด คือ ทำ�งานบ้านทีต่ อ้ ง
ออกแรงมาก บำ�รุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน (ทำ�ความสะอาด
บ้าน ตามเทศกาล ทาสีบา้ น ทำ�สวน เป็นต้น) ค่าคะแนนทีต่ �ำ่ กว่า
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา จากการศึกษาครัง้ นีอ้ ธิบาย
ได้วา่ อาจเกิดจากอาการไม่พงึ ประสงค์อน่ื ๆ เช่น อาการอ่อนล้า
อาการปวด และอาการกลืนลำ�บาก เป็นต้น ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างได้
รายงานการเกิดอาการอ่อนล้ามากกว่า 2 ใน 3 นอกจากนี้ อาการ
ปวดทีพ่ บกลุม่ ตัวอย่างรายงานการเกิดอาการถึงร้อยละ 56 และ
เป็นอาการทีม่ รี ะดับการรบกวน/ทุกข์ทรมานสูงสุด ส่วนอาการ
กลืนลำ�บากทีผ่ ปู้ ว่ ยรายงานพบว่ามีความรุนแรงของอาการกลืน
อยู่ในระดับค่อยข้างมากและเป็นอาการที่ทำ�ให้รบกวน/ทุกข์
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ทรมานในระดับต้นๆ นอกจากนี้ อาจเกิดจากความยุง่ ยากในการ
ปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีต่ อ้ งหลีกเลีย่ งการ
เข้าไปอยูใ่ นทีม่ คี นจำ�นวนมาก เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ง่ายจาก
พยาธิสภาพของโรคทีม่ จี �ำ นวนเม็ดเลือดขาวลดต่�ำ ลง และการ
เปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ เช่น ผมร่วง ผิวหนังคล้�ำ รูปร่างผอมลง
เป็นต้น ในขณะทีก่ ลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมผลกระทบทีเ่ กิดจากการ
เจ็บป่วยและการรักษาทีม่ กั เกิดขึน้ ได้แก่ อาการแขนบวม อ่อนล้า
นอนไม่หลับ ปวด เป็นต้น นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังต่�ำ กว่าการ
ศึกษาภาวะการทำ�หน้าทีใ่ นผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมที่
ได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด พบว่าอยูใ่ นระดับน้อยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
2.38 (SD = .85) แม้วา่ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 การศึกษาเป็นมะเร็งเช่น
กัน แต่เป็นมะเร็งต่างชนิด ได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดทีแ่ ตกต่างกัน ทำ�ให้
ระดับภาวะการทำ�หน้าทีไ่ ม่เท่ากัน และกิจกรรมทีผ่ ปู้ ว่ ยมะเร็ง
แต่ละชนิดมีขอ้ จำ�กัดแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ
พิชญดา คงศักดิต์ ระกูล22 พบว่า ภาวะการทำ�หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ย
มะเร็งเต้านมสูงกว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งปอด ส่วนในการศึกษาภาวะการ
ทำ�หน้าทีข่ องผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาในต่างประเทศพบว่า
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดอาการหลายอาการมากกว่า
ภาวะการทำ�หน้าทีใ่ นรายข้อ ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด 5 ข้อ
แรก ได้แก่ การอาบน้�ำ ด้วยตนเอง ทำ�งานประจำ�ทีร่ บั ผิดชอบจน
ลุลว่ งการสวมใส่เสือ้ ผ้าด้วยตนเองพักผ่อนพอๆ กับทีเ่ คยทำ�ก่อน
ป่วยทำ�งานอดิเรก (กิจกรรมทีท่ �ำ เพือ่ พักผ่อน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง
ทำ�สวน อ่านหนังสือ ดูทวี ี เป็นต้น) อธิบายได้วา่ ผลของอาการมี
ผลต่อภาวะการทำ�หน้าทีแ่ ต่ในส่วนกิจกรรมทีใ่ ช้พลังงานไม่มาก
ผูป้ ว่ ยสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง และกิจกรรมทีเ่ ป็นการพักผ่อน
จึงพบว่าเป็นข้อทีม่ คี ะแนนสูงสุด สอดคล้องกับการศึกษาภาวะ
การทำ�หน้าทีใ่ นผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดระยะลุกลามทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
ของ รติรส แมลงภูท่ อง และคณะ21 พบว่า ภาวะการทำ�หน้าทีใ่ น
ข้อทีม่ คี า่ คะแนนเฉลีย่ สูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ การทำ�กิจกรรม
ในเวลาว่าง การเผชิญความเครียด และความกลัวในเรือ่ งอนาคต
และการทำ�กิจกรรมในเวลาว่าง เช่น การดูหนัง ฟังเพลง
อ่านหนังสืออ่านเล่น เป็นต้น ส่วนภาวะการทำ�หน้าที่ข้อที่มี
คะแนนเฉลีย่ ต่�ำ ทีส่ ดุ คือ ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรืองาน
บริการชุมชนขององค์กรต่างๆ และร่วมกิจกรรมทางสังคมกับกลุม่
ต่างๆ (ไปงานต่างๆ เช่น งานสังสรรค์ งานบวช งานแต่ง เป็นต้น)
จากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ยไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม/ชุมชน
เนือ่ งจากกลัวการติดเชือ้ เพราะจากพยาธิสภาพของโรคร่วมกับ
ผูป้ ว่ ยอยูร่ ะหว่างได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดร่างกายจะมีระดับภูมคิ มุ้ กันต่�ำ
และรูส้ กึ อายทีภ่ าพลักษณ์เปลีย่ นแปลง จึงไม่อยากเข้าไปในทีท่ ม่ี ี
คนจำ�นวนมาก ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า คะแนนรายด้านทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ เกือบทุกข้อสูงสุด คือ ด้านการประกอบอาชีพมี

คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.62-3.67 ยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพ/สหภาพแรงงานผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บ
ว่า มีผปู้ ว่ ยทีส่ ามารถประกอบอาชีพเพียงร้อยละ 27 เมือ่ เปรียบ
เทียบกับการศึกษาในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมของ นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์
และคณะ18 ทีผ่ ปู้ ว่ ยยังสามารถประกอบอาชีพได้ถงึ ร้อยละ 63
อธิบายได้วา่ ผลกระทบจากโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยาและยาเคมี
บำ�บัดทีไ่ ด้รบั มีผลต่อภาวะการทำ�หน้าทีท่ �ำ ให้ผป้ ู ว่ ยต้องออกจากงาน
จากการวิเคราะห์อทิ ธิพลของประสบการณ์การมีอาการต่อ
ภาวะการทำ�หน้าทีข่ องในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั
ยาเคมีบ�ำ บัด อภิปรายเป็นลำ�ดับดังต่อไปนี้
1. มิตกิ ารเกิดอาการพบว่า อาการผมร่วง มีอทิ ธิพลต่อภาวะ
การทำ�หน้าที่ (R2 = .048, p < .05) อาการผมร่วงเป็นอาการทีเ่ กิด
ขึน้ สูงทีส่ ดุ (ร้อยละ 79) และเป็นอาการทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ค่าคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 2.54 (SD = 2.54) แตกต่างจากผล
2. การศึกษาของ นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์ และคณะ18 พบว่าอาการ
ผมร่วงไม่มอี ทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าทีแ่ ละอาการผมร่วงใน
ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมเกิดขึน้ ต่�ำ กว่ามะเร็งระบบโลหิตวิทยา (ร้อยละ
69) ในการศึกษาครัง้ นี้ แม้วา่ อาการผมร่วงไม่ใช่อาการทีท่ �ำ ให้เกิด
อาการทุกข์ทรมาน/รบกวนการดำ�เนินชีวติ แต่เกีย่ วข้องกับภาพ
ลักษณ์ของผู้ป่วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำ�หน้าที่ด้านสังคมและ
ชุมชน หรือการประกอบอาชีพ เช่น กิจกรรมในเรือ่ งการเข้าร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรืองานบริการชุมชนขององค์กรต่างๆ
มีคะแนนเฉลีย่ 1.65 (SD = 1.65) การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
กับกลุม่ ต่างๆ (ไปงานต่างๆ เช่น งานสังสรรค์ งานบวช งานแต่ง
เป็นต้น) มีคะแนนเฉลีย่ 1.65 (SD = 1.65) การไปสังสรรค์กบั เพือ่ น
มีคะแนนเฉลีย่ 1.84 (SD = 1.20) และการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพ/สหภาพแรงงานมีคะแนนเฉลีย่ 1.85
(SD = 1.32)
3. มิตคิ วามถีข่ องอาการพบว่า อาการปากแห้ง และอาการ
รูส้ กึ เศร้ามีอทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าทีโ่ ดยอภิปรายแยกแต่ละ
อาการดังนี้
		 3.1 อาการปากแห้ง มีอิทธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่
(R2 = .053, p < .05) อาการปากแห้งเป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ บ่อยสูง
เป็นอันดับ 3 (ร้อยละ 66) ค่าคะแนนความถี่ 2.53 (SD = .93) อยู่
ในช่วงค่อนข้างบ่อย อาการปากแห้งเป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ บ่อยใน
ผู้ป่วยมะเร็ง จากการได้รับยาเคมีบำ�บัด และยาแก้อาเจียน
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้
รับยาเคมีบ�ำ บัดมีคะแนนความถีเ่ ฉลีย่ 2.67 (SD = .92) แม้วา่ กลุม่
ตัวอย่างประเมินว่าอาการนีไ้ ม่รนุ แรงและไม่รบกวนแต่เป็นอาการ
ที่ก ลุ่ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามสำ � คั ญ เนื่อ งจากเกี่ย วข้ อ งกั บ การ
รับประทานอาหาร การกลืนอาหาร การดื่มน้ำ�บ่อยๆ หรือ
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ทาลิปสติก เนือ่ งจากรูส้ กึ ไม่สขุ สบาย ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาที่
ผ่านมาในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีพ่ บว่า อาการปากแห้งไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อภาวะการทำ�หน้าทีข่ อง นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์ และคณะ18
		 3.2 อาการรู้สึกเศร้า มีอิทธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่
(R2 = .047, p < .05) เป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยเพียงร้อยละ 21
ค่าคะแนนความถีเ่ ฉลีย่ 1.95 (SD = .95) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
รายงานระดับความถี่ “บางครัง้ ” (ร้อยละ 67) แตกต่างจากการ
ศึกษาของ นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์ และคณะ18 ทีพ่ บว่าอาการรูส้ กึ เศร้า
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมรายงาน
อาการรูส้ กึ เศร้าน้อยกว่ามะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีร่ ายงานระดับ
ความถีว่ า่ เกิดขึน้ “บางครัง้ ” เพียงร้อยละ 55 เท่านัน้ อธิบายได้วา่
โรคทีเ่ กิดขึน้ และการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั มีความแตกต่างกัน ทำ�ให้
การรับรูอ้ าการทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อภาวะการทำ�หน้าทีแ่ ตก
ต่างกัน และในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินจิ ฉัยเพียง 6 เดือน (ร้อยละ 61) หลังจากได้รบั การวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ย
ได้รบั การรักษาเลย ทำ�ให้มเี วลาในการปรับตัวน้อย ร่วมกับมี
อาการทางด้านร่างกาย เช่น อาการอ่อนล้า ทำ�ให้เกิดอาการรูส้ กึ
เศร้าตามมา
4. มิตคิ วามรุนแรงของอาการพบว่า อาการกังวล กลุม้ ใจ มี
อิทธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่ (R2 = .048, p < .05) สนับสนุน
การศึกษาทีผ่ า่ นมาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
ของ รติรส แมลงภูท่ อง21 พบว่าอาการกังวลกลุม่ ใจ มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับภาวะการทำ�หน้าที่ (r = - .315, p < .05) สาเหตุของ
อาการกังวล กลุม้ ใจ อาจเกิดจากการได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง
และผลข้างเคียงจากการรักษา ถ้าหากอาการทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้รบั การ
จัดการแก้ไขอาจเกิดอาการอืน่ ตามมา เช่น ซึมเศร้า นอนไม่หลับ
หงุดหงิด/โมโหง่าย เบือ่ อาหาร ท้องผูก เป็นต้น และหากอาการ
ใดมีความรุนแรงมากขึน้ อาจจะส่งผลให้อาการอืน่ รุนแรงตามไป
ด้วย เช่นเดียวกับการศึกษาของนงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์และคณะ18
ที่พบว่าความรุนแรงของอาการกังวลกลุ้มใจมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับภาวะการทำ�หน้าที่ในสตรีท่ปี ่วยเป็นมะเร็งเต้านม
(r = - .288, p < .01)
จากผลการศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การมีอาการต่อ
ภาวะการทำ�หน้าทีใ่ นผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมี
บำ�บัด สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีอาการไม่พงึ ประสงค์ของ
Lenz และคณะ6 โดยพบว่าอาการไม่พงึ ประสงค์เป็นอาการทีเ่ กิด
จากผู้ป่วยต้องเผชิญกับอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการ ส่งผล
กระทบต่อผูป้ ว่ ยทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม
อาการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างประเมิน สามารถเกิดขึน้ พร้อมกันหรือเกิด
ขึน้ เพียงอาการเดียวก็ได้ แต่ละอาการมีหลายมิติ ทัง้ มิติ การเกิด
อาการความถีข่ องอาการ ความรุนแรงและความทุกข์ทรมาน
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อาการที่เกิดขึ้นมาก มีความถี่สูง มีระบบความรุนแรงมาก
อาจไม่ใช่อาการทีท่ กุ ข์ทรมาน/รบกวนการดำ�เนินชีวติ มากก็ได้
โดยผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากอาการในการศึกษาครัง้ นี้ หมายถึง ภาวะการ
ทำ�หน้าที่ และในการประเมินภาวะการทำ�หน้าที่ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับภาวะการทำ�หน้าทีค่ อ่ นข้างน้อย เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการศึกษาในผูป้ ว่ ยปอดและมะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด
ของ พิชญดา คงศักดิต์ ระกูล22 สาเหตุอาจจะเกิดจากโรคมะเร็งที่
แตกต่างกับการรักษาที่ได้รับ และการรับรู้ประสบการณ์การมี
อาการทีแ่ ตกต่างกัน ประสบการณ์การเกิดอาการหลายอาการมี
อิทธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิต
วิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด ซึง่ เป็นไปตามสมมุตฐิ านการศึกษาใน
ครัง้ นี้ แม้วา่ จากการวิจยั ครัง้ นีผ้ ลของประสบการณ์การมีอาการ
ทำ�นายภาวะการทำ�หน้าทีต่ �ำ่ อาจเกิดจากกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ย
ทีผ่ า่ นการได้รบั เคมีบ�ำ บัดมาแล้วประมาณ 3 สัปดาห์ ทำ�ให้อาการ
ทีพ่ บมีระดับความบ่อย ความรุนแรง และความทุกข์ทรมานลดลง
ดังนั้นพยาบาลควรมีความรู้และเข้าใจกลไกการเกิดอาการ
และหารูปแบบการพยาบาลเพื่อนำ�ไปใช้ในการจัดการอาการ
ให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย เพือ่ ส่งเสริมภาวะการทำ�หน้าที่
ของผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดให้ดขี น้ึ
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า อาการที่
ผูป้ ว่ ยรับรูแ้ ละรายงานการเกิดอาการ มีหลายมิติ ทัง้ รับรูใ้ นส่วน
ของอาการที่เกิดขึ้นบ่อย รุนแรงหรือทุกข์ทรมาน/รบกวนการ
ดำ�เนินชีวติ และอาการผมร่วง (มิตกิ ารเกิดอาการ) อาการปาก
แห้งและอาการรู้สึกเศร้า (มิติความบ่อย) และ อาการกังวล
กลุม้ ใจ (มิตคิ วามรุนแรง) มีอทิ ธิพลต่อภาวะการทำ�หน้าที่ ดังนัน้
พยาบาลควรมีการประเมินอาการนำ�ไปวางแผนการพยาบาลใน
การดูแลและให้ค�ำ แนะนำ�แก่ผปู้ ว่ ยในการจัดการ/บรรเทาอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ เหล่านัน้ เพือ่ ส่งเสริมภาวะการทำ�หน้าทีข่ อง
ผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดให้ดขี น้ึ
2. ด้านการวิจยั การประเมินประสบการณ์การมีอาการใน
1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ซึง่ เป็นช่วงหลังได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดรอบทีแ่ ล้ว 3-4
สัปดาห์ แต่ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่มอี าการหลังได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดในช่วง
สัปดาห์แรก จึงทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีประสบการณ์การมีอาการน้อยกว่างาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมา ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาประสบการณ์การมีอาการของ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยาทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดในเชิงการศึกษา
ระยะยาว (longitudinal study) เพือ่ ให้ทราบรูปแบบของอาการต่างๆ
ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงตามระยะเวลา (change overtime) แตกต่างกัน
เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการกับอาการทีเ่ กิดขึน้
กับผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
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