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Abstract
Purpose: To investigate the relationships between patients’ preference for participation in care,
gender, age, symptom burden, and perceived quality of care of hematological cancer patients during
hospitalization.
Design: Descriptive correlational research.
Methods: The study sample consisted of 50 hematological cancer patients who were admitted in
one university hospital in Bangkok, Thailand. Subjects were recruited by purposive sampling. Data were
collected using 1) Demographic and Disease-related Characteristics Questionnaire, 2) The Control
Preference Scale, 3) Memorial Symptom Assessment Scale-Global Distress Index, and 4) Quality of care
from Patients’ Perspective. Data were analyzed using descriptive statistics, Point Bi-serial, Spearman’s
rank correlation.
Main findings: Patients’ age ranged from 18 to 78 years (mean = 47.14) and 64.0% were males.
The most prevalent physical and psychological symptoms were dry mouth (54.0%) and worry (38.0%)
respectively. Approximately one-third of patients (34.0%) preferred adopting a passive-shared role (the
doctors and nurses make the decision after considering the patient’s opinion). Subjects perceived
quality of care at the level of good and very good (44% and 38% respectively). Perception of quality of
care was significantly correlated with distressing symptom of lack of appetite (r = .318, p < .05) and
feeling irritable (r = .288, p < .05). Women perceived higher quality of care than men in medicaltechnical competence dimension, (r = .351, p < .05) and physical-technical conditions (r = .385, p < .05)
Conclusion and recommendations: Oncology nurses should be aware of gender-related factors
and symptom burden on quality of care improvement that must be evaluated on the patient’s perspective.
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ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแล เพศ อายุ
การรบกวนจากอาการ และการรับรู้คุณภาพการดูแลของผู้ป่วย
มะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล*
คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, PhD1 พิจติ รา เล็กดำ�รงกุล, พย.ม.1 นพดล ศิรธิ นารัตนกุล, พ.บ.2 ศิวะพร ศิรภิ ลู , พย.บ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแล เพศ อายุ การรบกวนจากอาการ
และการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลของผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
รูปแบบการวิจยั : ศึกษาความสัมพันธ์เชิงพรรณนา
วิธีดำ�เนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ จำ�นวน 50 ราย เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความต้องการมีสว่ นร่วมในการจัดการอาการ แบบประเมินอาการทีพ่ บบ่อยในโรคมะเร็ง
10 อาการ และแบบประเมินคุณภาพการดูแลในมุมมองของผูป้ ว่ ย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าสหสัมพันธ์
สเพียร์แมนและพอยท์ไบซีเรียล
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 18-78 ปี เฉลีย่ 47.14 ปี (SD = 14.94) เป็นเพศชายร้อยละ 64.0 อาการ
ด้านร่างกายทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ อาการปากแห้ง (ร้อยละ 54.0) และด้านจิตใจ ได้แก่ กังวล/กลุม้ ใจ (ร้อยละ 38.0) ระดับ
ความต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแลทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเลือกมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 34.0) คือ passive-shared และรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
การดูแลในระดับดีและดีมาก (ร้อยละ 44 และ 38 ตามลำ�ดับ) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
ดูแลโดยรวมสัมพันธ์กบั การรบกวนจากอาการเบือ่ อาหาร (r = .318, p < .05) และอาการหงุดหงิด (r = .288, p < .05)
เพศหญิงรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลสูงกว่าเพศชายในด้าน Medical-technical competence (r = .351, p < .05) และด้าน
Physical-technical conditions (r = .385, p < .05)  
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรตระหนักถึงความสำ�คัญของปัจจัยด้านเพศ และการรบกวนจากอาการต่อการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งซึง่ ควรประเมินจากมุมมองของผูป้ ว่ ยเป็นฐาน
คำ�สำ�คัญ: คุณภาพการดูแล ความต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแล เพศ อายุ การรบกวนจากอาการ
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ความสำ�คัญของปัญหา
มะเร็งเป็นโรคเจ็บป่วยเรือ้ รังทีต่ อ้ งใช้เวลาในการรักษา
ยาวนานต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความเครียด ความวิตก
กังวลแก่ผปู้ ว่ ย การต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถือ
เป็ น สถานการณ์ วิ ก ฤติ ห นึ่ ง สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง และ
ครอบครัว นอกจากนัน้ ผูป้ ว่ ยมักต้องเผชิญกับอาการข้าง
เคียง/ไม่สขุ สบายต่างๆ ทีอ่ าจเกิดได้ในทุกระยะของการเจ็บ
ป่วยและกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง1,2 อาการข้างเคียง
เหล่ า นี้จ ะรบกวนการดำ � เนิ น ชี วิต ของผู้ป่ว ยส่ ว นใหญ่
การจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับการรักษาจึง
เป็นประเด็นสำ�คัญของการดูแลสำ�หรับพยาบาลและ
บุคลากรทีมสุขภาพ รวมทัง้ ตัวผูป้ ว่ ย3 โดยเฉพาะอย่างยิง่
กลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ซึง่ มีการดำ�เนินโรคและ
การรักษาด้วยสูตรยาเคมีบ�ำ บัดทีค่ อ่ นข้างซับซ้อน4 มีความ
เสีย่ งสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการข้างเคียง เช่น
การติดเชือ้ งานวิจยั ทีผ่ า่ นมาสนับสนุนชัดเจนว่าการจัดการ
อาการเฉียบพลันของผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลยังขาด
ประสิทธิผลสูงสุด1,2 คุณภาพการดูแลทีด่ จี งึ มีความสำ�คัญยิง่
ต่ อ ผู้ป่ว ยมะเร็ ง ระหว่ า งรั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล
เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละเพิม่ ความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ยต่อระบบบริการสุขภาพ5
คุณภาพการดูแล (quality of care) เป็นเป้าหมาย
สำ � คั ญ ของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพแบบเน้ น ผู้ ป่ ว ยเป็ น
ศูนย์กลาง (patient-centered care) เป็นแนวคิดที่
ประกอบด้วยหลายมิตแิ ละองค์ประกอบ ซึง่ Wilde และ
คณะ6 ได้พัฒนาทฤษฎีคุณภาพการดูแลตามมุมมองของ
ผูป้ ว่ ย (model of quality of care from the patient’s
perspective) โดยเน้นการรับรู/้ ความคาดหวังของผูป้ ว่ ย
เป็นฐานในการตัดสินคุณภาพการดูแลต่อการบริการ
สุขภาพที่ได้รับ คุณภาพการดูแลในแนวคิดของ Wilde
และคณะ 6 หมายถึ ง การรั บ รู้ข องผู้ป่ว ยต่ อ คุ ณ ภาพ
การบริการทางสุขภาพที่ตนได้รับ โดยจะมองคุณภาพ
การดูแลหลายด้าน เช่น ด้านสมรรถนะของบุคลากร
ด้านกายภาพ/อุปกรณ์การรักษา การจัดการดูแล และ
สิง่ แวดล้อมขององค์กรทีใ่ ห้บริการ เป็นต้น สอดคล้องกับ
แนวคิดคุณภาพการดูแลขององค์การอนามัยโลกที่มอง

คุณภาพการดูแลครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความ
เชี่ยวชาญของทีมสุขภาพ 2) ความปลอดภัยของผู้ป่วย
3) ประสิทธิผลของการรักษา และ 4) ความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ย7 โดยตระหนักถึงการรับรู/้ ความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยเป็น
ฐาน รวมถึงให้ความสำ�คัญต่อประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยว่า
มีผลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ภาพของการดูแล8 นอกจากนีก้ ารพัฒนา
คุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือกับทีมสุขภาพสหสาขา
ด้วย9 คุณภาพการดูแลตามมุมมองของผูป้ ว่ ยเกีย่ วข้องกับ
ปัจจัยที่สำ�คัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านความชอบ หรือความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลของผู้ป่วย (patients’
preference for participation in care) ปัจจัยเฉพาะ
บุคคล และลักษณะความเจ็บป่วย6
ปัจจุบนั ประเด็นการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยในการดูแล
ได้ รั บ ความสนใจจากระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในระดั บ
นานาชาติวา่ สามารถนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการดูแลที่
ส่งเสริมระบบสุขภาพทีป่ ลอดภัยแก่ผปู้ ว่ ยได้10 การส่งเสริม
ให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการดูแลจะช่วยในด้านการประเมิน
คุ ณ ภาพของการดู แ ล ช่ ว ยลดการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่
พึงประสงค์ท่รี ้ายแรงคุกคามชีวิต11 และผู้ป่วยเกิดความ
ปลอดภัย12 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในระบบ
บริการสุขภาพที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่บทบาทของ
ผูป้ ว่ ยในการตัดสินใจเลือกการรักษา โดยกำ�หนดให้ความ
ต้องการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจการรักษาเป็นตัวแปรที่
ศึกษา13 ปัจจุบนั มีการนำ�แนวคิดนีม้ าศึกษาความต้องการ
มีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยในการดูแลทีค่ รอบคลุมไปถึงกิจกรรม
การรักษาและพยาบาลมากขึน้ การมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยใน
การจัดการภาวะโรคเรือ้ รัง เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
มากจากทีมสุขภาพ14 โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยมะเร็งระหว่างรับ
การรักษาในโรงพยาบาล อย่างไรก็ดกี ารมีสว่ นร่วมในการ
ดูแลของผู้ป่วยมะเร็งยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
เนือ่ งจากยังมีการศึกษาวิจยั ในประเด็นนีน้ อ้ ย
นอกจากนี้ การรับรู้คุณภาพการดูแลอาจสัมพันธ์
กับปัจจัยส่วนบุคคลและความเจ็บป่วย เช่น เพศ อายุ
การรบกวนจากอาการข้างเคียง มีการศึกษาพบว่าเพศหญิง
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลต่�ำ กว่าเพศชาย7,15 และบทบาทของ
การมี ส่ว นร่ ว มในการรั ก ษาแบบ passive มากกว่ า
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เพศชาย16,17 ผู้ป่วยอายุมากรับรู้คุณภาพการดูแลสูงกว่า
ผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุนอ้ ยและผูป้ ว่ ยทีเ่ ผชิญกับความทุกข์ทรมานจาก
อาการมาก รับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลตา่ํ กว่า18 อย่างไรก็ดผี ล
การศึกษายังไม่อาจสรุปได้ชดั เจน ยังมีผลการศึกษาทีไ่ ม่เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ด้านเพศ บางการศึกษาพบว่า
เพศหญิงมีการรับรู้คุณภาพการดูแลสูงกว่าเพศชาย9,19
ขณะทีบ่ างการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และ
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล20
ปัจจุบันประเด็นคุณภาพการดูแลตามมุมมองของ
ผูป้ ว่ ย และความต้องการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยในการดูแล
ได้รบั ความสนใจจากองค์กรทางสุขภาพในระดับประเทศ
และนานาชาติ สำ�หรับนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดระบบสุขภาพทีป่ ลอดภัยแก่ผปู้ ว่ ย แต่ยงั มี
ความจำ�กัดในประเทศไทยเนือ่ งจากเป็นประเด็นทีย่ งั ไม่มี
การศึกษามากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
โลหิตวิทยาซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางต่อผลกระทบที่จะ
ได้รบั จากความเจ็บป่วยและการรักษาทีซ่ บั ซ้อน จากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบมีผศู้ กึ ษามาก่อนในประเทศไทย
ทั้งการศึกษาคุณภาพการดูแลที่ประเมินตัดสินโดยใช้
การรับรู/้ มุมมองของผูป้ ว่ ยเป็นฐาน และความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรู้คุณภาพ
การดูแลในผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาใน
โรงพยาบาล และความสัมพันธ์กบั ความต้องการมีสว่ นร่วม
ในการดูแล เพศ อายุ การรบกวนจากอาการ ผลการศึกษา
จะสามารถนำ�มาพัฒนาระบบการบริการทีเ่ น้นผูป้ ว่ ยเป็น
ศูนย์กลางสำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการ
รักษาในโรงพยาบาล และอาจขยายไปสูผ่ ปู้ ว่ ยมะเร็งกลุม่
อืน่ ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
โลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการมี
ส่วนร่วมในการดูแล อายุ เพศ การรบกวนจากอาการ และ
การรับรู้คุณภาพการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา
ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
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สมมติฐานการวิจยั
ความต้ อ งการมี ส่ว นร่ ว มในการดู แ ล อายุ เพศ
การรบกวนจากอาการ มีความสัมพันธ์กบั การรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
การดูแลของผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษา
ในโรงพยาบาล
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพรรณนา
โดยศึกษาความต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแล อายุ เพศ
การรบกวนจากอาการ และการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลของ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิต
วิทยาทัง้ เพศชายและเพศหญิง อายุ 18 ปีขน้ึ ไปทีเ่ ข้ารับ
การรั ก ษาในโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิตวิทยา
ทีเ่ ข้ารับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยในของโรงพยาบาล ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2558 โดยเลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง เกณฑ์การคัดเข้า คือ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ระบบโลหิตวิทยาที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในมาแล้ว
อย่างน้อย 48 ชัว่ โมง ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง เป็นไปตามข้อ
ตกลงของโครงการวิจยั ร่วมระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dearkin University ประเทศ
ออสเตรเลีย เรือ่ ง “Patient participation in cancerrelated symptom management in acute care
settings: a pilot study of international cohort
comparison” โดยคิดสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ
จำ�นวนประชากรผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิตวิทยาทีม่ ารับการรักษา
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นแหล่งเก็บข้อมูล21 ได้กลุม่
ตัวอย่างจำ�นวน 50 ราย โดยคัดกรองผูป้ ว่ ยให้กระจายอยู่
ในทุกระดับของความต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแลทัง้ 5
ระดับ
เครือ่ งมือการวิจยั
1. แบบสอบถามข้อมูลผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิตวิทยาทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูล อายุ เพศ โรคประจำ�ตัว
สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด วิธี
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จ่ายค่ารักษาพยาบาล ระยะเวลาตัง้ แต่ทราบการวินจิ ฉัยโรค
ระยะเวลาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการ
รักษาหรือยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ในปัจจุบนั
2. ความต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแล ใช้แบบสอบถาม
The Control Preference Scale: CPS สร้างโดย Degner
และคณะ22 ผูว้ จิ ยั แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ
แปล-แปลย้อนกลับ (translation-back translation
process) เพื่อใช้ประเมินความต้องการของผู้ป่วยที่จะมี
ส่วนร่วมในการดูแลระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 แพทย์และพยาบาล
เป็นผูต้ ดั สินใจเกีย่ วกับดูแลการรักษาทัง้ หมด โดยผูป้ ว่ ยไม่
สนใจร่วมให้ความเห็นใดๆ ทัง้ สิน้ (passive) ระดับที่ 2
แพทย์และพยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจการรักษา หลังจาก
พิจารณาความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยประกอบด้วยอย่างจริงจัง
(passive-shared) ระดับที่ 3 ผู้ป่วย/พยาบาล/แพทย์
เข้ามามีสว่ นร่วมกันในการตัดสินใจเลือกการรักษาพร้อมกัน
(collaborative) ระดับที่ 4 ผูป้ ว่ ยเป็นผูต้ ดั สินใจสุดท้ายใน
การเลือกการรักษาอาการของตนเองภายหลังการพิจารณา
ความเห็นของแพทย์/พยาบาลอย่างจริงจัง (activeshared) และระดับที่ 5 ผูป้ ว่ ยเป็นผูต้ ดั สินใจเลือกการรักษา
สุดท้ายด้วยตนเองเท่านัน้ (active) การตอบแบบสอบถาม
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประเมินความต้องการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการกับอาการของผูป้ ว่ ยเองใน 5 ระดับดังกล่าว
โดยเรียงจากความต้องการมีสว่ นร่วมระดับมากไปหาน้อย
จากทีผ่ ปู้ ว่ ยชอบมากทีส่ ดุ (ใส่หมายเลข 1) จนถึงข้อความ
ทีช่ อบน้อยทีส่ ดุ (ใส่หมายเลข 5) และ 2) ให้ผปู้ ว่ ยระบุระดับ
การมีสว่ นร่วมในการจัดการกับอาการ ขณะรับการรักษา
ในโรงพยาบาลในครัง้ นี้ (โดยเลือกจากบทบาททีใ่ กล้เคียง
ทีส่ ดุ จาก 1 ใน 5 ระดับดังกล่าวข้างต้น) ในการศึกษานี้
ค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ CPS โดยค่า Test-retest
reliability เท่ากับ 1
3. เครื่องมือประเมินความทุกข์ทรมานจากอาการที่
พบบ่อยในผูป้ ว่ ยมะเร็ง Global Distress Index (GDI) เป็น
ส่วนหนึง่ ของ Memorial Symptom Assessment Scale:
MSAS พัฒนาโดย Portenoy23 แปลเป็นภาษาไทยโดย
นงลักษณ์ สุวสิ ษิ ฐ์ และคณะ24 ซึง่ เป็นแบบประเมินอาการ

ที่ใช้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศในผู้ป่วย
มะเร็งหลากหลายชนิด มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือใน
ระดั บ สู ง ใช้ ใ นผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ระบบโลหิ ต วิ ท ยาได้ ค่ า
สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .9625 GDI นิยม
ใช้เป็นเครื่องมือประเมินภาพรวมของการรบกวนจาก
อาการมะเร็ง23 ประกอบด้วย 10 อาการทีพ่ บบ่อยในผูป้ ว่ ย
มะเร็ง แบ่งเป็น อาการทางจิตใจ 4 อาการ ได้แก่ รูส้ กึ เศร้า
รูส้ กึ กังวล รูส้ กึ โกรธ และรูส้ กึ หงุดหงิด และอาการทางกาย
6 อาการ ได้แก่ เบือ่ อาหาร หมดเรีย่ วแรง ปวด ง่วงนอน
ท้องผูก และปากแห้ง โดยในการศึกษาครั้งนี้ให้ผู้ป่วย
ประเมินอาการที่ประสบใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยให้
ประเมินอาการตามทีร่ ะบุวา่ มีอาการหรือไม่ ถ้าตอบว่า มี
ให้ผปู้ ว่ ยประเมินต่อใน 1) มิตคิ วามถี่ (สำ�หรับอาการทาง
จิ ต ใจ) โดยใช้ เ กณฑ์ ป ระเมิ น ความถี่แ บบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Likert-scale) 4 ระดับจาก 1 ถึง 4 (จากมี
อาการน้อยครัง้ มากให้ 1 คะแนน จนถึงมีอาการตลอดเวลา
ให้ 4 คะแนน) และ 2) มิตคิ วามรูส้ กึ ทุกข์ทรมานจากอาการ
(สำ�หรับอาการทางกาย) โดยใช้เกณฑ์ประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จาก 0 ถึง 4 (อาการนัน้ ไม่ท�ำ ให้เกิด
ความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานหรือไม่รบกวนผูป้ ว่ ยเลยให้ 0 คะแนน
จนถึง อาการนั้นมีระดับความทุกข์ทรมานหรือรบกวน
ผู้ป่วยมากที่สุดให้ 4 คะแนน) ในการศึกษาครั้งนี้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคของเครื่องมือ GDI
เท่ากับ .72
4. เครือ่ งมือประเมินคุณภาพการดูแลตามมุมมองของ
ผูป้ ว่ ย Quality from the Patients Perspective (QPP)
- in-patient long form ประเมินคุณภาพการดูแล พัฒนา
จากงานวิจยั เชิงคุณภาพโดย Wide, Larsson & Larsson26
มีการแปลและใช้แพร่หลายในหลายประเทศ มีคา่ ความเชือ่
มั่นของเครื่องมือเป็นที่ยอมรับ สัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาคระหว่าง .69 - .93 ในคะแนนรวมทัง้ ฉบับ27 ฉบับ
ภาษาไทยแปลโดยผูว้ จิ ยั โดยใช้กระบวนการแปล-แปลย้อน
กลับ แบบวัดประกอบด้วยคำ�ถาม 67 ข้อ รวมทัง้ คำ�ถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะสำ�หรับประเมินคุณภาพ
การดูแลตามการรับรู้ของผู้ป่วยใน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
สมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแล ตัวอย่าง
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คำ�ถาม เช่น “คุณได้รบั การบรรเทาอาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ”
2) ด้านกายภาพและเทคนิคอุปกรณ์ของการดูแล ตัวอย่าง
คำ�ถาม เช่น “คุณได้รบั อาหาร/เครือ่ งดืม่ ทีค่ ณ
ุ ชอบ” หรือ
“คุณมีเตียงทีส่ ขุ สบาย” 3) ด้านอัตลักษณ์ของเจตคติและ
พฤติกรรมของผูด้ แู ล ตัวอย่างคำ�ถาม เช่น “คุณได้รบั ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องวิธีการตรวจ/วิธีการรักษา” หรือ
“พยาบาลเคารพในความเป็นบุคคลของคุณ” และ 4) ด้าน
บรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรสุขภาพ
ตัวอย่างคำ�ถาม เช่น “คุณได้คยุ กับแพทย์/พยาบาลอย่าง
เป็นเอกเทศเมือ่ คุณต้องการ” ในคำ�ถามแต่ละข้อ ผูต้ อบ
ต้องประเมินใน 2 มิติ ได้แก่ 1) การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล
ในสถานการณ์จริง แบ่งค่าคะแนนเป็น 4 ระดับจาก 1
(ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ไปถึง 4 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) และ
2) การรับรูค้ วามสำ�คัญในแต่ละส่วนของคุณภาพการดูแล
แบ่งค่าคะแนนเป็น 4 ระดับ จาก 1 (ไม่ส�ำ คัญ/สำ�คัญเล็ก
น้อย) ไปถึง 4 (สำ�คัญอย่างสูง) การคิดคะแนนและการแปล
ผล ทำ�โดยนำ�ค่าคะแนนในแต่ละมิติ มาจัดกลุ่มการรับรู้
คุณภาพการดูแลแบ่งเป็น 7 ระดับ ตัง้ แต่ระดับ 1 (คุณภาพ
ตา่ํ ไม่เป็นทีย่ อมรับ) จนถึงระดับ 7 (คุณภาพสูงเกินความ
ต้องการ) ในการศึกษาครั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาคของเครือ่ งมือ QPP เท่ากับ .94
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Patient
participation in cancer-related symptom
management in acute care settings: a pilot study
of international cohort comparison” ซึง่ เป็นโครงการ
วิจยั ร่วมสถาบันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล กับ Deakin University, ประเทศออสเตรเลีย
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล [หมายเลขเอกสารรับรอง (COA)
Si 274/2013]
กระบวนการเชิญชวนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัย
การชี้แจงรายละเอียดของการวิจัย และการขอความ
ยินยอม เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด และรับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯ
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วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังจากได้รบั อนุมตั ใิ ห้เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล
แล้ว ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการคัดเลือกผูป้ ว่ ยตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด และ
กลุม่ ตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั ทำ�การ
สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล อาการทีเ่ กิดขึน้ ใน 24 ชัว่ โมงตาม
แบบสอบถาม MSAS-GDI หลังจากนัน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างให้
คะแนน และเรียงลำ�ดับระดับความต้องการมีสว่ นร่วมในการ
ดูแล รวมทัง้ สอบถามระดับของการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
รักษาพยาบาลต่างๆ ตามประสบการณ์จริงทีไ่ ด้รบั ระหว่าง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ นี้ และในวันสุดท้ายก่อน
จำ�หน่ายกลับบ้าน ผูว้ จิ ยั มอบแบบสอบถามการรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
การดูแลพร้อมจ่าหน้าซองติดแสตมป์ ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบ
และส่งกลับคืนทางไปรษณียห์ ลังจากออกจากโรงพยาบาล
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างมีอสิ ระเต็มที่
ในการประเมินคุณภาพการดูแลด้านต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ในช่วงเวลา
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครัง้ นีต้ ามความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง
เมือ่ ใกล้ครบกำ�หนดส่งแบบสอบถามคืน 1-2 วัน ผูช้ ว่ ยวิจยั
โทรศั พ ท์ ไ ปกระตุ้น ความจำ � กลุ่ม ตั ว อย่ า งในการตอบ
แบบสอบถาม ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิท์ จ่ี ะตอบแบบสอบถาม
และส่งคืนผูว้ จิ ยั หรือไม่กไ็ ด้ โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการ
รักษาทีจ่ ะได้รบั จากโรงพยาบาล เฉลีย่ เวลาทีใ่ ช้ในการตอบ
แบบสอบถามทุกชุดประมาณ 45-60 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ ข้อมูลส่วนบุคคลและ
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ เพศ อายุ ความต้องการมีสว่ นร่วม
ในการดูแล และการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สำ�หรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ อายุ การรบกวนจากอาการ ความต้องการมี
ส่วนร่วมในการดูแล และการรับรู้คุณภาพการดูแลของ
กลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์ดว้ ยสถิตสิ หสัมพันธ์ของสเพียร์แมน
(Spearman’s nonparametric correlation) เนือ่ งจาก
ข้อมูลมีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ สำ�หรับความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปรด้ า นเพศกั บการรั บรู้คุณ ภาพการดู แล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (point
bi-serial correlation)
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ผลการวิจยั
1. ข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะทางคลินกิ ของกลุม่
ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างมีอายุอยูร่ ะหว่าง 18-78 ปี อายุเฉลีย่
47.14 ปี (SD = 14.94) ประมาณ 2 ใน 3 เป็นเพศชาย
(ร้อยละ 64.0) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 62.0)  ทัง้ หมด
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 32.0)
รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 28.0)
กลุม่ ตัวอย่างประมาณร้อยละ 32.0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รองลงมา คือ ธุรกิจ/ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.0, 14.0 และ 10.0 ตาม
ลำ�ดับ ในส่วนของวิธจี า่ ยค่ารักษาพยาบาล กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้สทิ ธิบตั รประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 78.0)  
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 54.0 เป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
รองลงมาเป็ น ผู้ป่ว ยมะเร็ ง ต่ อ มน้ํา เหลื อ ง และมะเร็ ง
ไขกระดูกร้อยละ 34.0 และร้อยละ 12.0 ตามลำ�ดับ กลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 34.0 มีโรคประจำ�ตัว ได้แก่ ภาวะความดัน
โลหิตสูง และโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และ 14.0
ตามลำ�ดับ กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 76.0 เข้ารับการรักษาเพือ่
รับยาเคมีบ�ำ บัด ทีเ่ หลือร้อยละ 24.0 เป็นการรักษาแบบ
ประคับประคองตามอาการ กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 70.0 มี
ระยะเวลาตัง้ แต่ได้รบั การวินจิ ฉัยโรคจนถึงมารับการรักษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี และร้อยละ 28.0 มีระยะเวลาตัง้ แต่
ได้รับการวินิจฉัยโรคจนถึงมารับการรักษาภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลาในการเข้ารับรับการรักษาใน
โรงพยาบาลครัง้ นีเ้ ฉลีย่ 15.06 วัน (SD = 11.50)  
2. อาการทีพ่ บบ่อยจากมะเร็ง
กลุม่ ตัวอย่างมีอาการทางด้านร่างกายทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ
อาการปากแห้ง (ร้อยละ 54.0) รองลงมา คือ อาการปวด

(ร้อยละ 48.0) อาการเบือ่ อาหาร (ร้อยละ 44.0) อาการไม่มี
แรง (ร้อยละ 38.0) อาการง่วงนอน (ร้อยละ 36.0) และอาการ
ท้องผูก (ร้อยละ 26.0) สำ�หรับอาการทางด้านจิตใจพบมาก
ทีส่ ดุ คือ อาการกังวล/กลุม้ ใจ (ร้อยละ 38.0) รองลงมา คือ
อาการเศร้า (ร้อยละ 14.0) และอาการหงุดหงิด/โมโหง่าย
(ร้อยละ 12.0) และอาการกระวนกระวาย (ร้อยละ 8.0)  
    ในด้านการรบกวนจากอาการ อาการทางร่างกายที่
รบกวนผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ คือ อาการปวด (Mean = .99,
SD = 1.22) รองลงมา คือ อาการเบือ่ อาหาร (Mean =
.97, SD = 1.35) และไม่มแี รง (Mean = .91, SD = 1.31)
ส่วนอาการด้านจิตใจ อาการทีร่ บกวนกลุม่ ตัวอย่างมากทีส่ ดุ
คือ กังวล/กลุม้ ใจ (Mean = .74, SD = 1.10) อาการทัง้ หมด
มีการรบกวนอยูใ่ นระดับน้อย
3. ระดับความต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแล
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวนสูงสุดร้อยละ 34.0 มีความ
ต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแลแบบ passive-shared คือ
ให้แพทย์และพยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจการรักษา/จัดการ
อาการ โดยพิจารณาความเห็นของผู้ป่วยประกอบด้วย
อย่างจริงจัง รองลงมาเป็นแบบผูป้ ว่ ยและพยาบาล/แพทย์
เข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการดู แล/จั ด การอาการพร้ อ มกั น
(collaborative) ร้อยละ 28.0 และ แพทย์และพยาบาล
เป็นผูต้ ดั สินใจการดูแล/รักษาทัง้ หมด (passive) ร้อยละ
24.0
4. การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวนสูงสุด (ร้อยละ 44.0) รับรูค้ ณ
ุ ภาพ
การดูแลอยู่ในระดับ 4 คือ คุณภาพของการให้บริการ
สุขภาพอยูใ่ นระดับมาตรฐานตามความต้องการของผูป้ ว่ ย
และรองลงมาเป็นระดับ 5 คือ คุณภาพการให้บริการสูง
ตรงกับความต้องการร้อยละ 38.0 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของระดับคุณภาพการดูแลโดยรวมของผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิตวิทยา (N = 50)
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7

คุณภาพการดูแล
คุณภาพตํา่ ไม่เป็นทีย่ อมรับ
คุณภาพค่อนข้างตํา่ ไม่เป็นทีย่ อมรับ
คุณภาพตํา่ แต่ยอมรับได้
คุณภาพดีตรงกับความต้องการ
คุณภาพสูงตรงกับความต้องการ
คุณภาพค่อนข้างสูงเกินความต้องการ
คุณภาพสูงเกินความต้องการ

จำ�นวน
0
2
3
22
19
4
0

ร้อยละ
0.0
4.0
6.0
44.0
38.0
8.0
0.0

เมือ่ วิเคราะห์การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลแยกรายด้าน บรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรสุขภาพ
ทัง้ 4 ด้าน โดยประเมินจากการบริการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างได้รบั (Mean = 3.03, SD = .49) สำ�หรับค่าคะแนนเฉลีย่ ตํา่ สุด
จริง พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ด้านสมรรถนะของ คือ ด้านกายภาพและเทคนิคอุปกรณ์ของการดูแล (Mean
บุคลากรทางการแพทย์ผดู้ แู ล (Mean = 3.39, SD = .45) = 2.77, SD = .69) คะแนนรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลสูงสุดและ
รองลงมาตามลำ�ดับ คือ ด้านอัตลักษณ์ของเจตคติและ ตํา่ สุดของแต่ละด้านแสดงในตารางที่ 2  
พฤติกรรมของผูด้ แู ล (Mean = 3.30, SD = .42) และด้าน
ตารางที่ 2 คะแนนการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลสูงสุด-ตํา่ สุด รายด้านในมิตขิ องการบริการทีไ่ ด้รบั จริง
การบริการทีไ่ ด้รบั
SD
ด้าน
Mean
ด้านสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ผดู้ แู ล
1.
ข้อ 11: คุณได้รบั การรักษาอาการทีด่ ที ส่ี ดุ
  .49
3.64
ข้อ 19: คุณได้รบั การช่วยเหลือทีด่ ที ส่ี ดุ ในเวลารับประทานอาหาร
  .89
3.22
ด้านกายภาพและเทคนิคอุปกรณ์ของการดูแล
2.
ข้อ 62: คุณมีความสะดวกในการใช้อปุ กรณ์ทางการแพทย์ทจ่ี �ำ เป็น
  .61
3.50
สำ�หรับการดูแลตัวคุณ
ข้อ 55: คุณได้รบั อาหารทีค่ ณ
ุ ชอบ
1.86
1.14
ด้านอัตลักษณ์ของเจตคติและพฤติกรรมของผูด้ แู ล
3.
ข้อ   6: คุณได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ดา้ นผลของการรักษา
3.58
  .64
ข้อ 42: คุณมีโอกาสในการร่วมตัดสินใจในกิจกรรมการพยาบาลทีค่ ณ
ุ ได้รบั
2.94
  .90
ด้านบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรสุขภาพ
4.
ข้อ 52: หอผูป้ ว่ ยมีบรรยากาศทีด่ ี
  .64
3.42
ข้อ 44: คุณได้รบั การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตามเวลาทีร่ อ้ งขอได้  
2.52
1.04
ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ เพศ การรบกวนจาก
อาการ การมีสว่ นร่วมในการดูแล และคุณภาพการดูแล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอาการเบื่ออาหาร
52 Journal of Nursing Science

(r = .318, p < .05) และอาการหงุดหงิด (r = .288,
p < .05) เมือ่ วิเคราะห์การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลรายด้าน
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
ดูแลด้านสมรรถนะทางการแพทย์ของบุคลากร (r = .351,
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p < .05) และด้านเทคนิคอุปกรณ์ทางกายภาพขององค์กร
สุขภาพ (r = .385, p < .05) ส่วนปัจจัยด้านอาการทีร่ บกวน
พบว่า อาการเบือ่ อาหารสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูค้ ณ
ุ
ภาพการดูแลด้านเทคนิคอุปกรณ์ทางกายภาพฯ (r = .376,

p < .05) และด้านบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมของ
องค์กร (r = .283, p < .05) อาการไม่มแี รงสัมพันธ์ทาง
บวกกับการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลด้านเทคนิคอุปกรณ์ทาง
กายภาพฯ (r = .300, p < .05) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษาและคุณภาพการดูแลรวมและรายด้าน
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1 อายุ
2 เพศ
3 อาการหงุดหงิด
4 อาการเบือ่ อาหาร
5 อาการไม่มแี รง
6 การมีสว่ นร่วมในการดูแล
7 คุณภาพการดูแลรวม (QPP)
QPP รายด้าน
     7.1 Medical-tech approach
7.2 Physical-tech condition
    7.3 Identity-orient approach
    7.4 Socio-cultural atmosphere

1

2

3
4
5
6
7
						
					
1
				
.212 1
			
.010
.491** 1 		
.133
.101
- .039 1
.288* .318*
.101 .155 1

- .006
- .030
.033
.284*
- .282*
- .068

1
1
.042
.276
.038
- .166
.227

.11
.181
.02
- .006

.351**
.385*
.128
- .035

การอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้คุณภาพการดูแลอยู่ใน
ระดับดีมมี าตรฐาน โดยจำ�แนกเป็นคุณภาพดีตรงกับความ
ต้องการ (ร้อยละ 44) และคุณภาพสูงตรงกับความต้องการ
(ร้อยละ 38) รวมทัง้ คุณภาพสูงเกินความต้องการ (ร้อยละ 8)
มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 10 ที่รับรู้คุณภาพการดูแล
ในระดับตํ่า การที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้คุณภาพ
การดูแลในระดับดีขน้ึ ไป อาจเนือ่ งจากในการศึกษาครัง้ นี้
ทำ�การเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(HA) ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น สู ง จากผู้ รั บ บริ ก ารว่ า เป็ น
โรงพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมในการให้บริการสุขภาพทุกด้าน
มีหน่วยตรวจวินจิ ฉัยและรักษาโรคมะเร็งทีท่ นั สมัย และมี
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทุกสาขา รวมทัง้ มีพยาบาลผูช้ �ำ นาญการ
เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่พร้อมให้คำ�ปรึกษา และร่วม
วางแผนการรักษาถ้าผูป้ ว่ ยเกิดภาวะแทรกซ้อน ถึงแม้วา่

.161
.012
.254
.111

.232
.376**
.247
.283*

- .057 - .135
.300* - .098
.001 .145
.114
.2

กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากจะรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลอยูใ่ นระดับ
ดีขน้ึ ไป แต่เมือ่ วิเคราะห์แยกรายด้านพบว่า บางรายด้าน
และบางกิจกรรมการบริการทางสุขภาพมีคะแนนเฉลีย่ อยู่
ในระดับตา่ํ (ตา่ํ กว่า 3) สมควรได้รบั การพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป โดยเฉพาะด้านกายภาพและเทคนิคอุปกรณ์ของ
การดูแล มีคา่ คะแนนเฉลีย่ รายด้านตํา่ สุด (Mean = 2.77,
SD = .68) เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ และมีข้อที่ได้
คะแนนตา่ํ สุดของแบบประเมิน QPP คือ “คุณได้รบั อาหาร
ที่คุณชอบ” (Mean = 1.86, SD = 1.14) ส่วนด้าน
อัตลักษณ์ของเจตคติและพฤติกรรมของผูด้ แู ล มีขอ้ คะแนน
ตํา่ สุด คือ “คุณมีโอกาสทีด่ ใี นการร่วมตัดสินใจในกิจกรรม
การพยาบาลทีค่ ณ
ุ ได้รบั ” (Mean = 2.94, SD = .90) และ
ด้านบรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมขององค์กร มีขอ้
คะแนนตา่ํ สุด คือ “คุณได้รบั การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
ของคุณตามเวลาทีร่ อ้ งขอได้” (Mean = 2.52, SD = 1.04)
ผลการศึกษาครัง้ นี้ สอดคล้องใกล้เคียงกับการศึกษาของ
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Singer และคณะ19 ทีร่ ายงานว่า การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล
ของผูป้ ว่ ยมะเร็งระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมี
ความพึงพอใจตา่ํ ในเรือ่ งอาหารสำ�หรับผูป้ ว่ ย โอกาสมีสว่ น
ร่วมในการดูแล/ตัดสินใจในกิจกรรมการรักษา/ดูแลทีไ่ ด้รบั
รวมทัง้ โอกาสพูดคุยกับแพทย์/พยาบาลอย่างเป็นเอกเทศ
เมือ่ ต้องการ ซึง่ พบค่าคะแนนค่อนข้างตํา่ ในการศึกษาครัง้ นี้
ด้วยเช่นกัน (mean = 2.78, SD = .93) ผลการศึกษาใน
ประเด็นเหล่านีบ้ ง่ ชีว้ า่ แม้ผปู้ ว่ ยประเมินคุณภาพของการ
ดูแลโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีตามมาตรฐาน แต่ในบาง
ประเด็นยังไม่ตอบสนองความต้องการให้เป็นทีพ่ งึ พอใจของ
ผูป้ ว่ ย จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริการในประเด็น
เหล่านีใ้ นโอกาสต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการมีส่วนร่วม
ในการดูแล เพศ อายุ การรบกวนจากอาการ และ
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลของกลุม่ ตัวอย่าง
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ศึกษากับการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลพบว่า การรบกวนจาก
อาการข้างเคียงมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตกิ บั
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล โดยสัมพันธ์กบั อาการเบือ่ อาหาร
(r = .318, p < .05) และอาการหงุดหงิด (r = .288, p <
.05) ในการศึกษาครัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างรายงานอาการทาง
กายที่พบมากที่สุด คือ อาการปากแห้ง (ร้อยละ 54.0)
ส่วนอาการทีร่ บกวนมากทีส่ ดุ คือ อาการปวด (Mean =
.992, SD = 1.22) รองลงมา คือ อาการเบือ่ อาหาร (Mean
= .976, SD = 135) ไม่มแี รง (Mean = .912, SD = 1.31)
ซึง่ อาการปากแห้งเป็นผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ จากการรักษา
ด้วยยาเคมีบำ�บัดทีม่ ผี ลต่อต่อมรับรสและการหลัง่ นํา้ ลาย
ของท่อน้ําลายลดลง ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการปากแห้งและ
รับรสชาติของอาหารน้อยลง ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเกิดอาการเบือ่
อาหารตามมา27 ส่วนอาการทางจิตใจที่กลุ่มตัวอย่าง
รายงานว่ารบกวนมากที่สุด คือ อาการกังวลใจ/กลุ้มใจ
ซึง่ พบร้อยละ 38.0 อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
(ร้อยละ 76.0) เข้ารับรับการรักษาในโรงพยาบาลเพือ่ รับยา
เคมีบ�ำ บัด ซึง่ มากกว่าครึง่ เป็นผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิ ด เฉี ย บพลั น ที่ จำ � เป็ น ต้ อ งเข้ า รั บ รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานประมาณ 4 สัปดาห์
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ประกอบกั บ โรคมะเร็ ง เป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ ผู้ ป่ ว ยต้ อ งรั บ
การรักษาต่อเนือ่ งรวมทัง้ ร่วมกับความสุขสบายทางร่างกาย
อื่นๆ จึงส่งผลให้ผ้ปู ่วยเกิดอาการกังวลใจ/กลุ้มใจ และ
อาการหงุดหงิดใจได้ อย่างไรก็ดที ศิ ทางความสัมพันธ์ของ
อาการข้างเคียงและการรับรู้คุณภาพการดูแลของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา28 ผู้ป่วยที่การ
รบกวนจากอาการน้อยกว่ารับรู้คุณภาพการดูแลสูงกว่า
ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากการรบกวนอาการของกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ น
ระดับไม่รุนแรง และอาจร่วมกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วย
มีแนวโน้มดีข้ึนในขณะที่ตอบแบบสอบถามเป็นเวลาที่
กลุม่ ตัวอย่างกลับบ้านแล้วสองสัปดาห์ อาจเป็นช่วงเวลา
ทีอ่ าการข้างเคียงต่างๆ ลดลงแล้ว
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษากับ
การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลรายด้าน พบว่าเพศมีความสัมพันธ์
กับการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล โดยเพศหญิงรับรูค้ ณ
ุ ภาพการ
ดูแลสูงกว่าเพศชายในด้านสมรรถนะของบุคลากรทางการ
แพทย์ผดู้ แู ล (r = .351, p < .05) และด้านเทคนิคอุปกรณ์
ทางกายภาพ (r = .385, p < .05) สอดคล้องกับการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาพบว่า เพศหญิงมีการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลสูงกว่า
9,19,20
เพศชาย ขณะทีผ่ ลการวิจยั นีข้ ดั แย้งกับการศึกษาของ
Sandoval และคณะ15 ในผูป้ ว่ ยมะเร็งหลายชนิดรวมทัง้
มะเร็งทางโลหิตวิทยาระหว่างรับการรักษาทีพ่ บว่า เพศชาย
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลสูงกว่าเพศหญิง ในการศึกษาครัง้ นี้
อธิบายว่า อาจเนือ่ งจากความพร้อมด้านกายภาพของหอ
ผู้ป่วยหญิงซึ่งมีการปรับปรุงใหม่และมีส่ิงอำ�นวยความ
สะดวกสบายทีท่ นั สมัยกว่าเดิม เช่น ติดเครือ่ งปรับอากาศ
ทัง้ หอผูป้ ว่ ย มีหอ้ งแยกสำ�หรับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหนัก เป็นต้น
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในคำ�ถามปลายเปิดของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ป่วยชายว่า ภายในหอผู้ป่วยควรเป็นห้องปรับ
อากาศทัง้ หมด สำ�หรับปัจจัยด้านอายุ ผลการศึกษาครัง้ นี้
ไม่พบความสัมพันธ์กบั การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล แสดงว่า
อายุไม่เป็นปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลของ
กลุม่ ตัวอย่าง สอดคล้องกับการศึกษาของ Sondoval และ
คณะ15 อย่างไรก็ดี ผลการวิจยั นีข้ ดั แย้งกับบางงานวิจยั ที่
พบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์กบั การรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลใน
5
ผูป้ ว่ ยมะเร็งปอด โดยผูป้ ว่ ยอายุมากรับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแล
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ด้านกายภาพและเทคนิคอุปกรณ์ของการดูแลสูงกว่าผูป้ ว่ ย
อายุน้อย อย่างไรก็ดีอายุเฉลี่ยของกลุ่มผู้ป่วยะเร็งปอด
(Mean = 61.6, SD = 10.5) ค่อนข้างสูงกว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาของการศึกษาครั้งนี้ (Mean =
47.14, SD = 14.94) จึงอาจเป็นปัจจัยอธิบายผลการศึกษา
ทีแ่ ตกต่างกันได้
ผลการศึกษาครัง้ นีไ้ ม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลของกลุ่มตัวอย่างกับการ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p > .05)  
ขัดแย้งกับหลายการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ สี ว่ น
ร่วมในการดูแลมากจะมีการรับรู้คุณภาพการดูแลดี5,11,16
ข้อสังเกตจากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ระดับความต้องการมี
ส่วนร่วมในการดูแลของกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายของ
ข้อมูลน้อยในระหว่าง 5 ระดับ กล่าวคือ ผูป้ ว่ ยมะเร็งโลหิต
วิทยาจำ�นวนมากกว่าครึง่ (ร้อยละ 58) เลือกความต้องการ
มีสว่ นร่วมในการดูแลระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
อยูใ่ นระดับน้อย คือ ระดับ 1: passive (ร้อยละ 24.0) และ
ระดับ 2: passive-shared (ร้อยละ 34.0) มีผปู้ ว่ ยทีเ่ ลือก
ระดับความต้องการมีสว่ นร่วมไปทางสูงน้อย ได้แก่ ระดับ
4: active-shared (ร้อยละ 12) โดยเฉพาะระดับ 5: active
ซึง่ พบตา่ํ สุด มีกลุม่ ตัวอย่างเพียง 1 รายเท่านัน้ (ร้อยละ 2.0)
นอกจากนี้คะแนนการรับรู้คุณภาพการดูแลของกลุ่ม
ตัวอย่างมีแนวโน้มของการกระจายตัวน้อยเช่นกัน อาจ
ทำ�ให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่ศึกษาทั้งสองนี้ได้ชัดเจน เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เลือกความต้องการมีสว่ นร่วมในการดูแลระหว่าง
อยูโ่ รงพยาบาลค่อนไปทาง passive อาจเนือ่ งจากบริบท
และวัฒนธรรมของสังคมไทยทีผ่ ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั จะทำ�ตาม
คำ�แนะนำ�ของแพทย์/พยาบาลโดยไม่ซักถามหรือโต้แย้ง
และไม่คอ่ ยกล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างหรือเรียกร้อง
มาก นอกจากนีอ้ าจเป็นไปได้วา่ การแสดงความต้องการมี
ส่วนร่วมในการดูแลยังค่อนข้างเป็นบทบาทใหม่สำ�หรับ
ผูป้ ว่ ยไทยทีไ่ ม่คนุ้ เคย รวมทัง้ บริบทของการรักษาพยาบาล
ในประเทศไทยยังไม่เอือ้ ต่อการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยเท่าที่
ควร นอกจากนีอ้ าจเกีย่ วข้องกับระดับการศึกษาของกลุม่
ตัวอย่าง ซึง่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) มีการศึกษาตา่ํ กว่าระดับ

ปริญญาตรี อาจทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างไม่ม่นั ใจในการแสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการดูแล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Longtin และ
คณะ14 พบว่า ระดับการศึกษามีแนวโน้มว่ามีบทบาท
สำ�คัญต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลของผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่ามักแสดง
ความต้องการและพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการดูแลน้อย
จึงควรเป็นบทบาทของพยาบาลและทีมบุคลากรสุขภาพที่
จะส่งเสริมแนวคิดการมีสว่ นร่วมของในการดูแลของผูป้ ว่ ย
ลดการรบกวนจากอาการข้างเคียง นำ�ไปการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระหว่างได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลต่อไป
ข้อจำ�กัดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
โลหิตวิทยาทีร่ บั การรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทีใ่ ช้
ในการเก็บข้อมูลเท่านั้น รวมทั้งการใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้การสุม่ อาจมีขอ้ จำ�กัดในการนำ�ผลการ
วิ จัย ไปใช้ อ้า งอิ ง กลุ่ม ประชากรผู้ป่ว ยมะเร็ ง ชนิ ด อื่น ๆ
ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลได้
ข้อเสนอแนะ
ด้านการวิจยั ควรศึกษาประเด็นดังกล่าวในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และในบริบทของโรงพยาบาล
ตติยภูมอิ น่ื ๆ ทีไ่ ม่ใช่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพการดูแลของผูป้ ว่ ยได้อย่างครอบคลุม เพือ่ เป็น
แนวทางในการจัดบริการให้ครอบคลุมและส่งเสริมคุณภาพ
การดูแลให้ดยี ง่ิ ขึน้
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล พยาบาลและบุคลากร
สุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องควรตระหนักถึงความสำ�คัญของปัจจัย
ด้านเพศ และการรบกวนจากอาการข้างเคียงต่อการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง ซึง่ ต้องประเมินจากมุมมอง
ของผู้ป่วยเป็นฐาน รวมทั้งควรมีบทบาทในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการทางสุขภาพในประเด็นต่างๆ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการในระดับทีพ่ งึ พอใจของผูป้ ว่ ย
เช่น การปรับปรุงคุณภาพด้านอาหารสำ�หรับผู้ป่วยใน
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โรงพยาบาล การจัดบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ส่งเสริม
โอกาสมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการดูแล หรือตัดสินใจใน
กิจกรรมการรักษา/ดูแลทีไ่ ด้รบั เป็นต้น
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