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Abstract
 Purpose: To identify relationships between physical symptoms, anxiety and depression, social 
support, and needs in palliative care among patients with hepatocellular carcinoma (HCC).
 Design: Descriptive correlational study.
 Methods: The study was conducted among 115 patients with HCC at the Nuclear Medicine and 
Oncology Center in Hanoi, Vietnam.  Data were collected from the patients’ record and interviewed 
using demographic questionnaire, the Cohen-Hoberman Inventory of Physical Symptoms scale 
(CHIPS), the Hopkins Symptoms Checklist-25 scale (HSCL- 25), the Multidimensional Scale Perceived 
Social Support (MSPSS), and the Problems and Needs in Palliative Care-short version (PNPC-sv).  
Spearman’s Rho was employed to test the relationship among studied variables.
 Main findings: Physical symptoms, anxiety, and depression were significant positively  
correlated with needs in palliative care (rs = .775, rs = .828, p < .05).  Social support had a significant 
negative correlation with needs in palliative care (rs = - .307, p < .05).
 Conclusion and recommendations: Nurses should assess and manage patients’ symptoms, 
control their psychology and promote their social support.  To improve palliative care, standard  
guidelines for symptom management in palliative care should be developed and implemented. 
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ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการการดแูลแบบประคบัประคอง
ของผู้ป่วยมะเร็งตับ*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางกาย	 ความวิตกกังวลและซึมเศร้า	 และ 
ความสนับสนุนทางสังคม	กับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยมะเร็งตับ		
 รูปแบบการวิจัย:	วิจัยเชิงสหสัมพันธ์
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งตับ	จำานวน	115	คน	ท่ีมารับการรักษาท่ีศูนย์มะเร็งและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	เก็บข้อมูลจากแฟ้มประวัติ	และใช้แบบสอบถามประเมินอาการทางกาย	(CHIPS)	
ความวิตกกังวล	(HSCL-	25	scale)	การสนับสนุนทางสังคม	(MSPSS)	และความต้องการการดูแลแบบประคับประคอง	
(PNPC-sv)	จากน้ันหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ	Spearman’s	Rho
 ผลการวิจัย: อาการทางกาย	ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า	 มีสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการการดูแลแบบ
ประคับประคองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (rs	 =	 .775,	 rs	 =	 .828,	 p	<	 .05)	 การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ 
เชิงลบกับความต้องการการดูแลแบบประคับประคองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(rs	=	-	.307,	p	<	.05).
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 พยาบาลควรประเมินอาการไม่สุขสบายด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และส่งเสริมการสนับสนุน 
ทางสังคมแก่ผู้ป่วย	ตลอดจนพัฒนาแนวปฏิบัติมาตรฐานเพ่ือการดูแลแบบประคับประคอง	

คำาสำาคัญ:	การดูแลแบบประคับประคอง		มะเร็งตับ		ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า		การสนับสนุนทางสังคม
	 	 	 อาการทางกาย
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