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Unpleasant Symptoms and Their Influences on Quality
of Life in Patients with Liver Cirrhosis*
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Abstract
Purpose: To study the perceived unpleasant symptoms, quality of life, and the predictive power of five most distress
unpleasant symptoms on quality of life in patients with liver cirrhosis.
Design: Correlational predictive research.
Methods: The samples included 100 patients with liver cirrhosis who came for follow up, at outpatient liver clinic of
one university hospital in Bangkok. Data were collected by using: 1) a demographic questionnaire, 2) the Memorial
Symptom Assessment Scale (MSAS) developed by Portenoy and colleagues, and 3) WHOQOL-BREF-THAI. Data were
analyzed by using descriptive statistics and multiple regressions.
Main findings: The results indicated that quality of life of patients with liver cirrhosis was at moderate level (mean
score = 76.69, SD = 8.72). The top five most distress unpleasant symptoms reported by patients with liver cirrhosis were
fatigue, followed by muscle cramps, anxiety, insomnia and lack of appetite. Among these symptoms: fatigue, anxiety, and
insomnia were significant predictors that could explain 30.5% of the variance in QOL (R2 = .31, F = 8.27, p < .05). Fatigue
was the strongest predictor of QOL (β = - .32) followed by Insomnia (β = - .22) and anxiety (β = - .19), respectively.
Conclusion and recommendations: Nurses should pay attention to assess and manage unpleasant symptoms in
patients, particularly fatigue, anxiety, and insomnia to improve quality of life in patients with liver cirrhosis.
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อาการไม่พึงประสงค์และอิทธิพลของอาการต่อคุณภาพชีวิต
ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง*
ปิยะณัฐ อมรชีวานันท์, พย.ม.1 คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, PhD1 วิชชุดา เจริญกิจการ, ปร.ด.1 ทวีศักดิ์ แทนวันดี, พ.บ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาการรับรูอ้ าการไม่พงึ ประสงค์ คุณภาพชีวติ และอิทธิพลของอาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี บกวนมากทีส่ ดุ 5
อันดับแรกต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
รูปแบบการวิจยั : ความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งทีม่ าติดตามการรักษาทีค่ ลินกิ โรคตับ ตึกผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ จำ�นวน 100 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
2) แบบสอบถามการมีอาการไม่พงึ ประสงค์ของ Portenoy และคณะ 3) แบบประเมินคุณภาพชีวติ ใช้ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
ฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย และวิเคราะห์อ�ำ นาจการทำ�นายของตัวแปรทีศ่ กึ ษาโดยใช้สถิตสิ มั ประสิทธิ์
การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งมีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 76.69 (SD = 8.72) อาการ
ไม่พงึ ประสงค์ทผ่ี ปู้ ว่ ยรายงานว่ารบกวนการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันสูงทีส่ ดุ 5 อาการ ได้แก่ อาการอ่อนล้า รองลงมาได้แก่ อาการตะคริว
ความกังวล/กลุม้ ใจ นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก และอาการเบือ่ อาหาร ตามลำ�ดับ โดยมีอาการ 3 อาการ ได้แก่ อาการอ่อนล้า
ความกังวล/กลุม้ ใจ และอาการนอนไม่หลับ/นอนหลับยาก มีอทิ ธิพลทีส่ ามารถร่วมกันทำ�นายคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งได้
ร้อยละ 30.5 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (R2 = .31, F = 8.27, p < .05) โดยอาการอ่อนล้า มีน�ำ้ หนักอธิบายความแปรปรวนของ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งได้มากทีส่ ดุ (β = - .32) รองลงมาคือ อาการนอนไม่หลับ/นอนหลับยาก (β = - .22) และความกังวล/
กลุม้ ใจ (β = - .189) ตามลำ�ดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้ความสนใจต่อการประเมินอาการและการจัดการกับอาการไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ย
โรคตับแข็ง โดยเฉพาะอาการอ่อนล้า นอนไม่หลับ/นอนหลับยากและความกังวล/กลุม้ ใจ เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยกลุม่ นีต้ อ่ ไป
คำ�สำ�คัญ: อาการไม่พงึ ประสงค์ คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคตับแข็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญ เนือ่ งจากเป็น
โรคเรือ้ รังทีค่ กุ คามต่อชีวติ และเป็นสาเหตุการตายลำ�ดับที่ 12 ของ
ประชากรโลก1 โดยอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ใน
หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย จากการศึกษาอุบตั กิ ารณ์เกิด
โรคตับแข็งในประเทศเดนมาร์ก พบอุบตั กิ ารณ์โรคตับแข็งสูงขึน้
จาก 383 คนต่อแสนประชากรในปีค.ศ. 1994 เพิม่ เป็น 2,021 ต่อ
แสนประชากรในปี 2005 และในประเทศสหรัฐอเมริกาพบ
อุบตั กิ ารณ์สงู ขึน้ จากร้อยละ 9 ในปีค.ศ 1996 และเพิม่ สูงขึน้ เป็น
ร้อยละ 18.5 ในปีค.ศ. 20062 สำ�หรับประเทศไทยในปีค.ศ. 2004
คณะทำ�งานจัดทำ�ภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย
สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้รายงานความ
สูญเสียทีเ่ กิดจากการตายก่อนวัยอันควร และความสูญเสียจาก
การป่วยหรือพิการ (Disability Adjusted Life Year, DALYs) พบว่า
โรคตับแข็งอยูใ่ นลำ�ดับที่ 9 ของการสูญเสียปีสขุ ภาวะ โดยพบอัตรา
การตายในผูป้ ว่ ยตับแข็งในเพศชายและหญิงรวมร้อยละ 7.28 และ
ในปีค.ศ. 2009 พบอัตราการตายเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 7.723
โรคตับแข็งเป็นโรคตับเรือ้ รังทีม่ ลี กั ษณะของการอักเสบและ
การตายของเซลล์ตบั จำ�นวนมาก เกิดเป็นเนือ้ เยือ่ พังผืดขึน้ ในเนือ้
ตับ ทำ�ให้ตบั เสียหน้าทีใ่ นการทำ�งาน4 ส่งผลกระทบต่ออวัยวะใน
ร่างกายหลายระบบ นอกจากนี้ โรคตับแข็งเป็นโรคทีไ่ ม่สามารถ
รักษาให้กลับเป็นปกติได้ การรักษาจึงมุง่ ไปทีก่ ารยับยัง้ การดำ�เนิน
โรค ผูป้ ว่ ยจำ�นวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ (unpleasant symptoms) และภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ จากโรคตลอดชีวติ การรบกวนจากอาการไม่พงึ ประสงค์
ทีเ่ กิดขึน้ มีหลายอาการและสามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดช่วงเวลาของ
การเจ็บป่วย เช่น อาการเบือ่ อาหาร ปวดท้องบริเวณชายโครงขวา
ปากแห้ง อาการอ่อนล้า คันตามร่างกาย ภาวะท้องมาน บวมตาม
แขนและขา หายใจสัน้ /หายใจไม่อม่ิ นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก
เป็นต้น นอกเหนือจากอาการทางด้านร่างกายแล้ว ยังมีอาการ
ทางด้านจิตใจด้วย เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลเกีย่ วกับ
อาการของโรค5-7 การรบกวนจากอาการเหล่านีส้ ง่ ผลต่อคุณภาพ
ชีวติ ของผูป้ ว่ ยทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม7,8
คุณภาพชีวิต (quality of life) เป็นมโนทัศน์หลายมิติ
(multidimensional concept) ทีป่ ระสานการรับรูข้ องบุคคลถึงความ
ปกติสุขที่มีต่อสภาวะของบุคคลแต่ละคนภายใต้วัฒนธรรม
ค่านิยม และมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวัง เป้าหมายในชีวติ 9
การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี อ่ มเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนาไม่วา่ อยูใ่ น
ภาวะปกติหรือเจ็บป่วย โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีต่ อ้ งเผชิญความ
ทุกข์ทรมานและความเครียดทีเ่ ป็นผลกระทบจากความเจ็บป่วย
และการรักษา จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งมีคณ
ุ ภาพ

ชีวติ ต่�ำ กว่าผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพดี ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
ของผูป้ ว่ ยในด้านต่าง ๆ ทัง้ ในด้านการทำ�งาน ความสามารถใน
การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วัน รวมถึงคุณภาพชีวติ ในหลายด้านด้วย
กัน เช่น คุณภาพชีวติ ในด้านภาวะสุขภาพ ด้านครอบครัว เป็นต้น10
การศึกษาเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ท่มี ีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติ ในต่างประเทศพบว่า ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีม้ คี ณ
ุ ภาพชีวติ เฉลีย่
อยูใ่ นเกณฑ์ต�ำ่ กว่าคนทัว่ ไป โดยเฉพาะคุณภาพชีวติ ด้านภาวะ
สุขภาพและบทบาทหน้าที่ ซึง่ พบว่าอาการทัง้ ทางกายและจิตใจมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง อาการไม่พงึ ประสงค์
ทางกาย เช่น หายใจตืน้ เบือ่ อาหาร ปวดเรือ้ รัง บวมอาการคัน
ตามร่างกาย อาการอ่อนล้า มีปญ
ั หาในการนอนหลับ เนือ่ งจาก
การทีผ่ ปู้ ว่ ยเกิดตะคริวและอาการคันตามร่างกายในเวลากลางคืน
ทำ�ให้มกี ารตืน่ ในเวลากลางคืนบ่อยครัง้ โดยอาการทางกายมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตใจ กล่าวคือเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการทาง
ร่างกายมาก ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลและซึมเศร้าเพิม่ มากขึน้
ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยลดลง2,5,7,8,10 การรับรูถ้ งึ การมีอาการ
ไม่พงึ ประสงค์มหี ลายมิติ ได้แก่ มิตขิ องการเกิดอาการ มิตคิ วามถี่
ในการเกิดอาการ มิตคิ วามรุนแรง และมิตคิ วามรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน
หรือรบกวนการดำ�เนินชีวติ ของผูป้ ว่ ย จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่า อาการทีผ่ ปู้ ว่ ยประเมินว่าเกิดขึน้ บ่อยอาจมีความรูส้ กึ ทุกข์
ทรมานเพียงเล็กน้อย ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยบางรายมีอาการเกิดขึน้ ไม่
บ่อยแต่เกิดความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานในระดับรุนแรง5 และจากทฤษฏี
อาการไม่พงึ ประสงค์ทก่ี ล่าวว่า ด้านมิตคิ วามรูส้ กึ ทุกข์ทรมานหรือ
รบกวนการดำ�เนินชีวติ มีความเกีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ มากทีส่ ดุ 11
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงเลือกใช้มติ คิ วามรูส้ กึ ทุกข์ทรมานหรือ
รบกวนการดำ�เนินชีวติ จากอาการไม่พงึ ประสงค์เพือ่ นำ�มาเป็น
ตัวแปรทำ�นายผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรค
ตับแข็ง
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมา การศึกษาอาการไม่พงึ
ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งเป็นการศึกษาในต่างประเทศ
แต่ประสบการณ์การเกิดอาการเป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคล
ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรม ชีวติ และ
ความเป็นอยูท่ แ่ี ตกต่างไป จึงยังไม่สามารถสรุปหรือยืนยันได้วา่ มี
อาการไม่พงึ ประสงค์อะไรบ้างทีเ่ กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งและ
ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับอาการไม่พงึ ประสงค์
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งมาก่อน เช่นเดียวกับประเด็นของคุณภาพ
ชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งในประเทศไทยซึง่ ยังมีการศึกษาน้อยมาก
จากประสบการณ์ทางคลินกิ ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งพบว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆ ทีค่ วรได้รบั การช่วยเหลือจากบุคลากรทีม
สุขภาพในการจัดการกับอาการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาอิทธิพลของ Portenoy และคณะ12 ประกอบด้วยคำ�ถาม 32 อาการเพือ่ ประเมิน
อาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง เพือ่ เป็น การรับรูก้ ารเกิดอาการ ในมิตคิ วามถี่ มิตคิ วามรุนแรง และมิตทิ ่ี
แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยกลุม่ นีต้ อ่ ไป
รบกวนการดำ�เนินชีวติ ผูว้ จิ ยั เพิม่ อาการไม่พงึ ประสงค์จ�ำ นวน 2
อาการทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม อาการไม่พงึ ประสงค์ท่ี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พบบ่อยในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง คือ อาการปวดท้องหรือรูส้ กึ เจ็บ
1. ศึกษาการมีอาการไม่พงึ ประสงค์ และคุณภาพชีวติ ของ บริเวณชายโครงขวา และอาการตะคริว ดังนั้นแบบประเมิน
ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
มีทง้ั สิน้ 34 อาการ ประเมินในมิตคิ วามถีแ่ ละมิตคิ วามรุนแรง
2. ศึกษาอิทธิพลของการมีอาการไม่พงึ ประสงค์ทผ่ี ปู้ ว่ ยรับรู้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ในด้านความถี่ 1 คะแนน
ว่าทุกข์ทรมานหรือรบกวนมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกต่อคุณภาพชีวติ (น้อยมาก) ถึง 4 คะแนน (เกิดตลอดเวลา) และความรุนแรง 1
ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
คะแนน (อาการนัน้ มีความรุนแรงน้อยทีส่ ดุ ) จนถึง 4 คะแนน
(อาการนัน้ มีระดับความรุนแรงมากทีส่ ดุ ) ตามลำ�ดับ สำ�หรับการ
สมมติฐานการวิจัย
ประเมินอาการที่รบกวนผู้ป่วยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
การรับรูอ้ าการไม่พงึ ประสงค์มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ใน ระดับ คือ 0-4 โดยที่ 0 หมายถึง อาการนัน้ ไม่รบกวนผูป้ ว่ ยเลย
ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
คะแนนยิ่งมากหมายถึง อาการนั้นรบกวนผู้ป่วยมากที่สุด
(4 คะแนน) นอกจากนีม้ ขี อ้ คำ�ถามอีก 1 ข้อ ทีใ่ ห้กลุม่ ตัวอย่าง
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ประเมินในภาพรวมของอาการทัง้ หมดทีต่ นประสบอยู่ โดยให้เป็น
การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย ผูเ้ รียงลำ�ดับอาการที่รบกวนและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตน
(correlational predictive design)
มากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
ประชากรและและกลุม่ ตัวอย่าง
3. แบบประเมินคุณภาพชีวติ ใช้แบบวัดคุณภาพชีวติ ของ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ไี ด้รับการ องค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREFวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคตับแข็งเพศชายและหญิง อายุ 18 ปีขน้ึ ไป กลุม่ THAI) พัฒนามาจากเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
ตัวอย่างคือผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะตามกลุม่ ประชากรทีม่ าติดตามการ อนามัยโลกโดย สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กลุ และคณะ13 มีจ�ำ นวนข้อ
รักษาทีค่ ลินกิ โรคตับ ตึกผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย คำ�ถาม 26 ข้อ ประกอบด้วยคำ�ถามคุณภาพชีวติ 4 ด้านคือ ด้าน
แห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ มีสติสมั ปชัญญะดี ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สามารถบอกวัน เวลา สถานทีไ่ ด้ถกู ต้อง มีความสมัครใจและยินดี สิง่ แวดล้อม มีคา่ คะแนนคุณภาพชีวติ โดยรวมอยูร่ ะหว่าง 26-130
ให้ความร่วมมือในการวิจยั โดยทีไ่ ม่เป็นโรคมะเร็งทุกชนิด ไม่เป็น คะแนน ถ้าค่าคะแนนสูงแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิต
โรคตับแข็งจากแอลกอฮอล์หรือผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นพิษสุราเรือ้ รัง ใช้วธิ กี าร อยูใ่ นระดับดี คะแนนต่�ำ แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ อยู่
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้จากสูตร ในระดับไม่ดี
power analysis โดยกำ�หนดระดับนัยสำ�คัญ (α) ที่ .05 อำ�นาจการ
เครือ่ งมือทุกชุดได้รบั การพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ทดสอบเท่ากับ .80 และค่าขนาดอิทธิพลขนาดกลางเท่ากับ .13 ความตรงตามเนือ้ หาและความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้เป็นที่
ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 92 คน สำ�หรับการวิจยั ครัง้ นีเ้ ก็บข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาของ
ทัง้ หมด 100 คน เนือ่ งจากการศึกษาอำ�นาจการทำ�นายโดย แบบสอบถามดังกล่าว หลังจากได้รบั อนุญาตใช้เครือ่ งมือจาก
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู ควรใช้กลุม่ ตัวอย่างไม่ต�ำ่ กว่า 100 คน เจ้าของเครือ่ งมือแล้ว ก่อนดำ�เนินการเก็บข้อมูลกัลกลุม่ ตัวอย่าง
เพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล12
จริง ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการตรวจสอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือโดยนำ�
เครือ่ งมือการวิจยั
แบบสอบถามการมีอาการไม่พึงประสงค์ และแบบประเมิน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำ�วิจยั 3 ชุด คุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย ไปใช้
ประกอบไปด้วย
กับผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไป จำ�นวน 30 คน ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธ์ครอนบาคแอลฟา
และข้อมูลเกีย่ วกับการเจ็บป่วยและการรักษา
เท่ากับ .85 และ .87 ตามลำ�ดับ และเมือ่ เก็บข้อมูลจริงจากกลุม่
2. แบบสอบถามการมีอาการไม่พงึ ประสงค์ ใช้แบบประเมิน ตัวอย่างจำ�นวน 100 คน ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของ
Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) สร้างโดย แบบสอบถามเท่ากับ .85 ทัง้ สองชุด
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การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในคนของคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข Si 176/2014 รหัสโครงการ
112/2557(EC1)
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รบั การอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ผูว้ จิ ยั เข้า
พบแพทย์ พยาบาลทีค่ ลินกิ โรคตับ ตึกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำ�ตัวและชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดำ�เนินการคัดเลือกผูป้ ว่ ยตามเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ หลังจากผูป้ ว่ ยตอบรับเข้า
ร่วมโครงการลงนามยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ผูว้ จิ ยั ให้
กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เฉลีย่ เวลาทีใ่ ช้ในการ
ตอบแบบสอบถามประมาณ 30-40 นาที ในกรณีทก่ี ลุม่ ตัวอย่าง
ไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้เนือ่ งจากปัญหาทางสายตา
ผูว้ จิ ยั เป็นผูอ้ า่ นคำ�ถามในแบบสอบถามและให้ผปู้ ว่ ยเป็นผูต้ อบ
คำ�ถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลส่วนบุคคล อาการไม่พงึ ประสงค์ของผูป้ ว่ ยใน
แต่ละมิติ และคุณภาพชีวติ นำ�มาแจกแจงหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์อทิ ธิพลของ
อาการไม่พงึ ประสงค์ในมิตริ บกวนในการดำ�เนินชีวติ ผูป้ ว่ ยสูงสุด
5 อันดับแรกต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคตับแข็ง ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู แบบเข้าพร้อมกัน (enter multiple
regression) หลังจากผ่านการตรวจสอบสมมุตฐิ านการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเจ็บป่วยของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีม้ อี ายุระหว่าง 33-80 ปี อายุ
เฉลีย่ เท่ากับ 59.44 ปี (SD = 10.29) เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56)
เกือบทัง้ หมดของกลุม่ ตัวอย่างนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 98)
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 77) ระดับการศึกษาสูงสุดอยูใ่ นระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 41) รองลงมาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า (ร้อยละ 23) กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพ
(ร้อยละ 45) รองลงมาคือรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 22)
มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 60) ใน
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งใช้สิทธิ
ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 52) เกือบทัง้ หมดอาศัยอยูก่ บั
ครอบครัว (ร้อยละ 96) และประมาณสองในสามของกลุม่ ตัวอย่าง
มีผดู้ แู ลช่วยเหลือเมือ่ มารักษาทีโ่ รงพยาบาล (ร้อยละ 60)

กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มโี รคร่วม (ร้อยละ 70) โดยโรคร่วมที่
พบสูงสุดคือภาวะความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 30) รองลงมาคือโรค
เบาหวาน (ร้อยละ 29) และไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 13) กลุม่
ตัวอย่างได้รบั การวินจิ ฉัยโรค (ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยโรค จนถึง
วันที่ตอบแบบสอบถาม) เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 5 ปีถึง 10 ปี
(ร้อยละ 43) ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
(ร้อยละ 73) ไม่เคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รองลงมา
(ร้อยละ 20) เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 ครัง้ มีระดับ
ความรุนแรงของโรคตับแข็ง Child-Pugh Class A (ร้อยละ 72)
ส่วนสาเหตุการเกิดโรคตับแข็งพบมากทีส่ ดุ เกิดจากไวรัสตับอักเสบบี
(ร้อยละ 44) รองลงมาเกิดจากไวรัสตับอักเสบซี (ร้อยละ 43)
2. อาการไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
อาการไม่พงึ ประสงค์ทพ่ี บบ่อยตามการรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่าง
ใน 1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูอ้ าการจำ�นวน
ตัง้ แต่ 1-26 อาการ เฉลีย่ 12.93 อาการ (SD = 5.47) โดยอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ทม่ี กี ลุม่ ตัวอย่างรายงานมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่
อาการอ่อนล้า (ร้อยละ 74) กังวล/กลุม้ ใจ (ร้อยละ 71) รูส้ กึ ง่วง
นอนหรือเซือ่ งซึม (ร้อยละ 69) นอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก
(ร้อยละ 68) ผิวหนังหรือเล็บเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ 66) รูส้ กึ อึดอัด
ท้องหรืออึดอัดเหมือนมีลมในท้อง (ร้อยละ 60) คันตามร่างกาย
(ร้อยละ 57) ปากแห้ง (ร้อยละ 55) รูส้ กึ เศร้าใจ (ร้อยละ 52) ตะคริว
(ร้อยละ 51) และหงุดหงิด/โมโหง่าย (ร้อยละ 50) ตามลำ�ดับ
อาการไม่พงึ ประสงค์ทก่ี ลุม่ ตัวอย่างประเมินในมิตคิ วามถี่
พบว่า อาการทีเ่ กิดขึน้ บ่อยทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ นอนไม่หลับ/
นอนหลับยาก (mean = 2.37, SD = .67) อ่อนล้า (mean = 2.35,
SD = .88) ปากแห้ง (mean = 2.25, SD = 1.05) รูส้ กึ ง่วงนอน/
เซือ่ งซึม (mean = 2.22, SD = .72) และคันตามร่างกาย (mean
= 2.19, SD = .91) ตามลำ�ดับ
อาการไม่พึงประสงค์ท่กี ลุ่มตัวอย่างประเมินในมิติความ
รุนแรงมากทีส่ ดุ 5 อาการ ได้แก่ บวมบริเวณแขน/ขา (mean =
2.35, SD = .55) รูส้ กึ อึดอัด/อึดอัดเหมือนมีลมในท้อง (mean =
2.30, SD = .85) อ่อนล้า (mean = 2.26, SD = .57) คลืน่ ไส้ (mean
= 2.25, SD = .70) นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก (mean = 2.25,
SD = .63) ตามลำ�ดับ
อาการไม่พงึ ประสงค์ในมิตริ บกวนการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน
ของกลุม่ ตัวอย่างมากทีส่ ดุ 5 อาการ ได้แก่ อ่อนล้า (mean = 2.38,
SD = .79) ตะคริว (mean = 2.32, SD = 1.02) ความกังวล/
กลุม้ ใจ (mean = 2.31, SD = .64) นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก
(mean = 2.30, SD = .88) ไม่อยากอาหาร/เบือ่ อาหาร (mean
= 2.25, SD = .89) ตามลำ�ดับ
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นอกจากนี้ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินภาพรวมของอาการ
ทัง้ หมดทีต่ นประสบอยู่ โดยเรียงลำ�ดับการรบกวนของอาการทีส่ ง่
ผลต่อคุณภาพชีวติ ของตนมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ดังนี้ 1) อาการ
นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก 2) ความกังวล/กลุม้ ใจ 3) อาการ
อ่อนล้า 4) อาการตะคริว และ 5) อาการไม่อยากอาหาร/
เบือ่ อาหาร ซึง่ รายงานโดยกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 38, 34, 30, 19
และ 18 ตามลำ�ดับ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากสถิติ
ในมิตริ บกวนการดำ�เนินชีวติ จึงนำ�อาการไม่พงึ ประสงค์ 5 อาการ
ดังกล่าวข้างต้น นำ�เข้าสมการถดถอยพหุคณ
ู เพือ่ ทำ�นายอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
3. คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
คุณภาพชีวติ โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง
(mean = 76.69, SD = 8.72) เมือ่ พิจารณาคุณภาพชีวติ เป็นราย
ด้าน พบว่าคุณภาพชีวติ ทางด้านร่างกายอยูใ่ นระดับปานกลาง
(mean = 20.57, SD = 3.10) คุณภาพชีวติ ด้านจิตใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (mean = 17.81, SD = 2.43) คุณภาพชีวติ ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง (mean = 8.28, SD
= 1.74) คุณภาพชีวติ ด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับปานกลาง (mean
= 24.23, SD = 3.20)

4. ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของอาการไม่พงึ ประสงค์ในมิติ
ทุกข์ทรมานหรือรบกวนการดำ�เนินชีวติ มากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกต่อ
คุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่างด้วยสมการถดถอยพหุคณ
ู
		 4.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การมี
อาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี บกวนการดำ�เนินชีวติ มากทีส่ ดุ 5 อันดับ
แรกต่อคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง
			 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการรับรู้การมี
อาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี บกวนการดำ�เนินชีวติ มากทีส่ ดุ 5 อันดับ
แรก และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง พบว่า อาการอ่อนล้า
ความกังวล/กลุ้มใจ และอาการไม่อยากอาหาร/เบื่ออาหาร
มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวติ โดยรวมอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (r = - .464, - .320 และ - .363 ตามลำ�ดับ)
ส่วนอาการตะคริวและอาการไม่อยากอาหาร/เบือ่ อาหาร ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ โดยรวม (r = - .123 และ - .112)
ตามลำ�ดับ อาการอ่อนล้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับอาการ
นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก (r = .287) อาการนอนไม่หลับ/
นอนหลับยาก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความกังวล/กลุม้ ใจ
(r = .280) อาการไม่อยากอาหาร/เบือ่ อาหาร มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับอาการอ่อนล้า (r = .257) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ หมด (N = 100)
ตัวแปร
1) คุณภาพชีวติ
2) อ่อนล้า
3) ตะคริว
4) กังวล/กลุม้ ใจ
5) นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก
6) ไม่อยากอาหาร/เบือ่ อาหาร

1
1.00
- .464**
- .123
- .320**
- .363**
- .112

2
1.00
.068
.177
.287**
.257**

3
1.00
.001
.137
- .188

4

1.00
.280**
.079

5

6

1.00
- .060

1.00

**p < .01
		 4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำ�นายของอาการไม่
พึงประสงค์ทร่ี บกวนการดำ�เนินชีวติ มากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกต่อ
คุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง
			 จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวแปรเข้า
สมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเข้าพร้อมกัน พบอาการไม่พึง
ประสงค์ 3 อาการ ได้แก่ อาการอ่อนล้า ความกังวล/กลุม้ ใจ และ
อาการนอนไม่หลับ/นอนหลับยาก สามารถร่วมกันอธิบายความ
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แปรปรวนของคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งได้รอ้ ยละ 30.5
(R = .553, R2 = .305, F = 8.265, p < .05) ซึง่ ตัวแปรทีม่ นี �ำ้ หนัก
ในการอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
มากทีส่ ดุ คือ อาการอ่อนล้า (β = - .321) รองลงมาคือ อาการ
นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก (β = - .223) และความกังวล/กลุม้ ใจ
(β = - .189) ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2)

J Nurs Sci Vol 33 No2 April - June 2015

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิค์ วามถดถอยพหุคณ
ู ในขัน้ ตอนเดียวของการรับรูก้ ารมีอาการไม่พงึ ประสงค์ในมิติ
			 ทุกข์ทรมาน หรือรบกวนการดำ�เนินชีวติ มากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกต่อคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง (N = 100)
ตัวแปร
อ่อนล้า
นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก
กังวล/กลุม้ ใจ
ไม่อยากอาหาร/เบือ่ อาหาร
ตะคริว

b
-2.227
-1.506
-1.396
- .459
- .355

Std.
Error
.658
.638
.673
.634
.569

β

t

Sig

- .321
- .223
- .189
- .066
- .056

-3.387
-2.259
-2.074
- .724
- .624

.001
.020
.041
.471
.534

(R2 = .305, R2 adjust = .268, p < .05)
การอภิปรายผล
1. คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
ผลของการศึกษาในครัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยโรคตับแข็งมีคณ
ุ ภาพชีวติ โดย
รวม ด้านร่างกาย และด้านจิตใจอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเป็น
เพราะผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) ไม่มภี าวะแทรกซ้อนของโรคที่
ทำ�ให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการศึกษาก่อนหน้า
นีพ้ บว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็งมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีกว่าผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคตับแข็ง14
นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้มาติดตามการรักษา
อย่างต่อเนือ่ ง จึงทำ�ให้อตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือระยะ
การดำ�เนินโรคช้าลงกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้เข้ารับการรักษา กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77) มีสถานภาพสมรสคู่ เกือบทัง้ หมดอาศัยอยู่
กับครอบครัว (ร้อยละ 96) ประมาณสองในสาม (ร้อยละ 60) มี
บุคคลในครอบครัวคอยดูแลขณะอยูท่ บ่ี า้ น และขณะเดินทางมา
รับการตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาล การทีม่ บี คุ คลในครอบครัวคอย
ดูแลซึง่ เป็นผูท้ ม่ี คี วามใกล้ชดิ ผูกพันกับผูป้ ว่ ยและสามารถไว้วางใจ
ได้มากทีส่ ดุ จึงทำ�ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั กำ�ลังใจ ความช่วยเหลือ สามารถ
เผชิญปัญหาหรือการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การดูแลจาก
ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชดิ จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยที่
ใช้ชวี ติ ตามลำ�พังไม่ได้รบั การดูแลจากบุคคลใกล้ชดิ 15,16 หนึง่ ในสาม
ของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ (ร้อยละ 33) มีรายได้เพียงพอ
ต่อการดำ�รงชีวติ ประจำ�วัน และใช้สทิ ธิขา้ ราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 52) ทำ�ให้ได้รบั การแบ่งเบาภาระ
ในด้านค่าใช้จา่ ยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล อาจเป็นผลให้
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษามีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวม คุณภาพชีวติ ด้านสิง่
แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมปานกลาง
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ยทีม่ รี ายได้เพียงพอ
ต่อการดำ�รงชีวติ ในชีวติ ประจำ�วันจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ากลุม่
ผูป้ ว่ ยทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจต่�ำ และมีปญ
ั หาทางการเงิน15-17

2. การรับรูอ้ าการไม่พงึ ประสงค์ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง
การรับรูอ้ าการไม่พงึ ประสงค์ 5 อันดับแรกในมิตติ า่ ง ๆ ของ
อาการทีร่ ายงานโดยกลุม่ ตัวอย่างมีดงั นี้ ในมิตคิ วามบ่อยของการ
เกิดอาการ ได้แก่ นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก อ่อนล้า ปากแห้ง
รูส้ กึ ง่วงนอน/เซือ่ งซึม และคันตามร่างกาย ในมิตคิ วามรุนแรงของ
อาการ ได้แก่ บวมบริเวณแขน/ขา รูส้ กึ อึดอัดเหมือนมีลมในท้อง
อ่อนล้า คลืน่ ไส้ นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก ส่วนในมิตคิ วามทุกข์
ทรมาน/การรบกวนต่อชีวติ ประจำ�วัน ได้แก่ อ่อนล้า ตะคริว กังวล/
กลุ้ ม ใจ นอนไม่ ห ลั บ /นอนหลั บ ยาก ไม่ อ ยากอาหาร/
เบือ่ อาหาร ตามลำ�ดับ อาการทีพ่ บในกลุม่ ตัวอย่างในทัง้ 3 มิติ
ได้แก่ อาการอ่อนล้า และนอนไม่หลับ/นอนหลับยาก ผลนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีอาการไม่พงึ ประสงศ์11 ทีก่ ล่าวว่า
อาการไม่พงึ ประสงค์สามารถเกิดขึน้ พร้อมกันได้หลายอาการและ
แต่ละอาการมีหลายมิติ ดังนัน้ ในการประเมินอาการของผูป้ ว่ ยโรค
ตับแข็งจึงควรให้ครอบคลุมในหลายมิติ นอกจากนีอ้ าการทีผ่ ปู้ ว่ ย
ประเมินว่าเกิดขึน้ บ่อย อาจไม่ได้รบกวนการดำ�เนินชีวติ มาก เช่น
กลุม่ ตัวอย่างผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งรายงานอาการปากแห้งว่าเกิดขึน้
บ่อยแต่รบกวนการดำ�เนินชีวติ เพียงเล็กน้อย ในขณะทีบ่ างอาการ
เกิดขึน้ ไม่บอ่ ยแต่ผปู้ ว่ ยรับรูก้ ารรบกวนการดำ�เนินชีวติ ของผูป้ ว่ ย
ในระดับรุนแรง เช่น อาการตะคริว เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาครัง้ นีค้ อ่ นข้างแตกต่างกับผลการ
ศึกษาอาการไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งในต่างประเทศของ
Houghton-Rahrig19 ทีพ่ บว่าความรุนแรงของอาการมากทีส่ ดุ 5
อันดับแรก คือ รูส้ กึ ขาดพลังงาน ปวด อ่อนล้า ความกังวล หงุดหงิด
ง่าย และแตกต่างจากผลการศึกษาของ Kim5 ทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคตับแข็ง
รายงานความรุนแรงมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก คือ อาการอ่อนล้า
ตะคริว ท้องมาน/บวม ปากแห้ง และรอยจ้�ำ ช้�ำ เขียว เมือ่ เปรียบ
เทียบกับอาการ 5 อันดับแรกในมิตเิ ดียวกันทีร่ ายงานโดยกลุม่
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ (บวมบริเวณแขน/ขา รูส้ กึ อึดอัดเหมือน
มีลมในท้อง อ่อนล้า คลื่นไส้ นอนไม่หลับ/นอนหลับยาก)
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ความไม่สอดคล้องดังกล่าวอาจเนือ่ งจากคุณลักษณะของกลุม่
ตัวอย่างที่ศึกษามีความแตกต่างกัน กล่าวคือการศึกษาของ
Houghton-Rahrig19 ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นโรคตับจากการมี
ไขมันสะสมทีต่ บั มาก ตัง้ แต่เริม่ เป็นระยะแรกจนถึงระยะทีเ่ ป็น
โรคตับแข็ง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kim5 กลุม่ ตัวอย่างรวม
ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งในระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ายทีม่ โี รคมะเร็งตับ
ร่วมด้วย จึงอาจทำ�ให้มรี ะดับความรุนแรงของโรคและความทุกข์
ทรมานจากอาการได้มาก มีความถีใ่ นการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ทีแ่ ตกต่างกัน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรับรูก้ ารมี
อาการไม่พงึ ประสงค์มคี วามแตกต่างกันเนือ่ งจาก ประสบการณ์
การมีอาการเป็นกระบวนการรับรูข้ องแต่ละบุคคลขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
หลายประการได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย เช่น เพศ ระยะการดำ�เนิน
โรค เป็นต้น ปัจจัยด้านจิตใจ ปัจจัยด้านสังคม เช่นความแตกต่าง
ในสังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมรอบตัวผูป้ ว่ ย5
3. อิทธิพลของอาการไม่พงึ ประสงค์ในมิตคิ วามทุกข์ทรมาน
หรือรบกวนการดำ�เนินชีวติ มากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกต่อคุณภาพชีวติ
ของกลุม่ ตัวอย่าง
อาการอ่อนล้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวติ (r =
- .464, p < .01) และสามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรค
ตับแข็ง (β = - .321, p < .05) โดยอาการอ่อนล้าเป็นอาการที่
ผูป้ ว่ ยมีความรูส้ กึ หมดแรง และไม่มชี วี ติ ชีวา เมือ่ มีอาการอ่อนล้า
มากขึน้ จะมีผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ เป็นอย่างมากในด้านความ
สามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ด้านการทำ�งาน การรวบรวม
สมาธิลดลง สัมพันธภาพทางสังคมและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
กล่าวคือเมื่อผู้ป่วยโรคตับแข็งมีอาการอ่อนล้ามากขึ้นจะทำ�ให้
คุณภาพชีวติ ลดลง สอดคล้องกับหลายการศึกษาทีผ่ า่ นมา5,7,19,20
โดยการศึกษาก่อนหน้านีข้ อง Kalaitzakis และคณะ8 พบว่าอาการ
อ่อนล้ามีความสัมพันธ์เชิงลบ (r = - .44 ถึง - .77) กับคุณภาพ
ชีวติ ในหลายมิติ ได้แก่ ด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านบทบาทที่
ถูกจำ�กัดเนือ่ งจากปัญหาสุขภาพและด้านอารมณ์ ด้านสุขภาพจิต
การทําหน้าทีท่ างสังคม ด้านความเจ็บปวด และด้านสุขภาพทัว่ ไป
(p < .01)
อาการนอนไม่หลับ/นอนหลับยากมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพชีวติ (r = - .363, p < .01) และสามารถทำ�นายคุณภาพ
ชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง (β = - .223, p < .05) กล่าวคือ ผูป้ ว่ ย
โรคตับแข็งจะมีวงจรการนอนหลับทีเ่ ปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากพยาธิ
สภาพของโรค ทำ�ให้ผ้ปู ่วยนอนไม่หลับในตอนกลางคืน ตื่น
กลางดึกบ่อยครัง้ และรูส้ กึ ง่วงนอนมากในเวลากลางวันเป็นต้น
เนือ่ งจากในขณะหลับ กล้ามเนือ้ ทุกส่วนของร่างกายจะคลายตัว
อวัยวะต่างๆ จะได้รบั การพักผ่อนและใช้พลังงานลดลง หากผูป้ ว่ ย
มีปญ
ั หาในการนอนหลับทำ�ให้พกั ผ่อนไม่เพียงพอ อวัยวะต่างๆ
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ทำ�งานได้แย่ลง จึงทำ�ให้ผปู้ ว่ ยโรคตับแข็งมีคณ
ุ ภาพชีวติ ต่�ำ กว่าผูท้ ่ี
7,18
มีสขุ ภาพดี
ความวิตกกังวลและอาการกลุม้ ใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง (r = - .320, p < .01) และ
สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง (β = - .189,
p < .05) โดยกลุม่ ตัวอย่างมีความกังวลในหลายเรือ่ ง เช่น กังวล
เกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็น อาชีพการงาน เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Kanwal และคณะ10 พบว่าผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งมีความวิตกกังวล
ทีเ่ กิดจากความทุกข์ทรมานจากอาการทางกายหลายอาการ ได้แก่
อาการอ่อนล้า หายใจตืน้ ปวดเรือ้ รัง เบือ่ อาหาร อาการหย่อน
สมรรถภาพทางเพศ และการนอนหลับผิดปกติ ส่งผลต่อความ
สามารถในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน สัมพันธภาพทางสังคม นอกจาก
นีห้ ากความวิตกกังวลไม่ได้รบั การจัดการแก้ไขจะทำ�ให้มอี าการอืน่
ตามมาได้ เช่น ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเองต่�ำ ภาวะซึมเศร้า ส่ง
ผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีล่ ดลง โดยเฉพาะคุณภาพชีวติ ทางด้าน
กายภาพ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสุขภาพจิตทัว่ ไป ทำ�ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงในการใช้ชวี ติ ประจำ�วันและการทำ�งาน5,18,19
อาการไม่อยากอาหาร/เบื่ออาหารไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง (r = - .112, p > .05) และ
ไม่สามารถทำ�นายคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง (β = - .066,
p > .05) จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษา
(ร้อยละ 72) มีระดับความรุนแรงของโรคอยูใ่ นระดับ Child-Pugh
Class A ซึง่ จัดเป็นระดับความรุนแรงของโรคในระยะแรกทีม่ คี วาม
รุนแรงของอาการไม่มากนัก ไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากโรคตับแข็ง
รวมถึงข้อมูลในส่วนทีก่ ลุม่ ตัวอย่างประเมินอาการในมิตคิ วาม
รุนแรงพบเกือบร้อยละ 80 ทีป่ ระเมินว่ามีอาการเบือ่ อาหารน้อย
ถึงปานกลาง อธิบายได้จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ ี
อาการเบือ่ อาหารเป็นระยะเวลานาน จนเป็นสาเหตุให้เกิดการ
ขาดสารอาหารและมีน�ำ้ หนักน้อยกว่ามาตรฐาน รวมถึงระดับ
ความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นตับแข็งระยะสุดท้าย
ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็ง จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีแ่ ย่กว่า
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเบือ่ อาหาร แต่ยงั มีน�ำ้ หนักอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
และไม่ขาดสารอาหาร14 จึงอาจเป็นสาเหตุให้อาการเบือ่ อาหาร
ของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในครัง้ นีไ้ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวติ ของผูป้ ว่ ย
พบว่าอาการตะคริวไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง (r = - .123; p > .05) และไม่สามารถทำ�นาย
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง (β = - .056) โดยจากข้อมูลของ
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72) มีระดับความรุนแรงของ
โรคอยูใ่ นระดับ Child-Pugh Class A และกลุม่ ตัวอย่างเกือบ
ร้อยละ 80 ประเมินความรุนแรงของการเกิดอาการน้อยถึง
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ปานกลาง ผลการศึกษานัน้ สามารถอธิบายได้วา่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
รุนแรงของโรคตับแข็งในระดับ Child-Pugh Class B และ C จะมี
อาการตะคริวที่รุนแรงกว่าระดับความรุนแรงของโรคในระยะ
Child-Pugh Class A รวมถึงผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรุนแรงของอาการ
ตะคริวมากมีผลต่อคุณภาพชีวติ มากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรุนแรงของ
การเกิดตะคริวน้อย (p < .01)20 นอกจากนีม้ กี ารศึกษารายงาน
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสม สม่ำ�เสมอ ช่วยลด
การเกิดตะคริวและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ดังนัน้ อาจเป็นไปได้วา่
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในครัง้ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีม่ าติดตามรักษาอาการ
ตามนัดของแพทย์สม่�ำ เสมอ จึงอาจเป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้อาการ
ตะคริวไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็ง21
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
อาการอ่อนล้า ความกังวล/กลุม้ ใจ และนอนไม่หลับ/นอนหลับ
ยาก สามารถทำ�นายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคตับแข็งได้ ดังนั้น
พยาบาลจึงควรมีการประเมินอาการไม่พงึ ประสงค์ให้ครอบคลุม
ในหลายมิติ และใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญในการวางแผนการพยาบาล
เพือ่ ลดอาการดังกล่าว
2. ด้านการศึกษาวิจยั ควรมีการศึกษาอาการไม่พงึ ประสงค์
ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งในเชิงการศึกษาระยะยาว (longitudinal study)
เพือ่ ให้เห็นถึงแบบแผนการเปลีย่ นแปลง (pattern of changes)
ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์และคุณภาพชีวิตได้ชัดเจน
มากขึน้ เพือ่ นำ�ไปใช้ในการพัฒนาและทดสอบงานวิจยั เชิงทดลอง
ของโปรแกรมการจัดการกับอาการหลายอาการร่วมกัน โดยมี
เป้าหมายลดอิทธิพลของอาการไม่พึงประสงค์และส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งต่อไป
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