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Abstract
 Purpose: To examine the effect of a 5-week Health Promotion Psycho-Education Program (HPPP) 
on the quality of life of women with cervical cancer undergoing radiation therapy.
 Design: quasi-experimental research.
 Methods: The sample consisted of 52 women newly diagnosed with cervical cancer who were 
receiving radiation therapy; 27 subjects were assigned to the experimental group and 25 to the control 
group. The experimental group received the HPPP program 5 weeks which included group-based 
teaching and psycho-supportive groups, individual counseling, and telephone coaching with the 
manual, while the control group received only the manual. Data were collected using FACT-Cx Thai 
version at week 1 before program implementation, and after completion of the program at week 5 on 
the last day of radiation therapy. Data were analyzed by descriptive statistics and ANCOVA using 
pre-test QOL as a covariate.
 Main findings: The results revealed that after completing the HPPP at the end of week 5, the 
experimental group had higher FACT-Cx scores (M = 150.33, SD = 4.89) than the control group  
(M = 130.84, SD = 5.78) with statistical significance (F = 168.86, df = 1, p < .05).
 Conclusion and recommendations: This finding suggested that the HPPP could be an  
efficacious intervention for improving quality of life through adopting health-promoting behaviors. 
Nurses should pay attention to the HPPP implementation in women with cervical cancer for  
improving their quality of life during cancer treatment. A follow-up study with long-term monitoring 
on health promoting behaviour and QOL is recommended.
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมให้ความรู้และประคับประคองจิตใจมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพต่อ
คุณภาพชีวิตในสตรีมะเร็งปากมดลูกท่ีได้รับรังสีรักษา
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยแบบก่ึงทดลอง
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีมะเร็งปากมดลูกจำานวน	52	คน	ท่ีมารับการรักษาด้วยการฉายรังสี	ได้รับ
การจัดเข้ากลุ่มทดลอง	27	คนและกลุ่มควบคุม	25	คน	 โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมให้ความรู้และประคับประคอง
จิตใจมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ	ระยะเวลา	5	สัปดาห์		ประกอบด้วย	การสอนแบบกลุ่ม	การเข้ากลุ่มประคับประคอง
ด้านจิตใจ	การให้คำาปรึกษารายบุคคล	คู่มือ	และการให้คำาแนะนำาและกระตุ้นการปฏิบัติพฤติกรรมทางโทรศัพท์	ขณะท่ี
กลุ่มควบคุมได้รับเฉพาะคู่มือเพ่ือศึกษาด้วยตนเอง	โดยท้ังสองกลุ่มได้รับการพยาบาลตามปกติ	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	ได้แก่	แบบประเมินคุณภาพชีวิตสำาหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกโดยประเมินก่อนเร่ิมโปรแกรมสัปดาห์ท่ี	1	
และสัปดาห์ท่ี	5	วันสุดท้ายของรังสีรักษา	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา	ทดสอบค่าที	และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม	
 ผลการวิจัย: ภายหลังได้รับโปรแกรมให้ความรู้และประคับประคองจิตใจโดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ	5	สัปดาห์	
พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตกลุ่มทดลอง	(M	=	150.33,	SD	=	4.89)	สูงกว่ากลุ่มควบคุม	(M	=	130.84,	SD	
=	5.78)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(F	=	168.86,	df	=	1,	p	<	.	05)	
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผลการศึกษาช้ีแนะว่าโปรแกรมให้ความรู้และประคับประคองจิตใจมุ่งเน้นการสร้างเสริม 
สุขภาพมีประสิทธิผลต่อการเพ่ิมคุณภาพชีวิต	พยาบาลควรมุ่งให้ความสนใจนำาโปรแกรมดังกล่าวมาใช้เพ่ือส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระหว่างการรักษา	ท้ังน้ีควรมีการศึกษาต่อโดยติดตามผลในระยะยาว
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