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Abstract
 Purpose: To examine the effects of exercise program on peripheral neuropathy and the  
quality of life in patients with ovarian cancer receiving chemotherapy.
 Design: A quasi-experimental design.
 Methods: Participants were 86 patients with ovarian cancer receiving chemotherapy at a  
university hospital. They were divided into a control group and a treatment group, with 43 samples 
for each group. Both group received standardized care while the treatment group also received the 
exercise program, including personal reviewing about hands and legs exercise with VDO for  
practicing at home, knowledge about peripheral neuropathy and self-care manual, and the toolkit 
for stimulating hands and legs sensation. The data were collected by using a demographic  
questionnaire, FACT/GOG-NTX and FACT-G before the program implementation (T0) and after 
receiving the program (T1 and T2). Data analyses included descriptive statistics, independent t-tests, 
chi-square tests, and repeated measures ANOVA. 
 Main findings: There was no statistically significant difference of the mean scores on  
peripheral neuropathy (F = .52, p = .473) and the quality of life (F = .93, p = .477) between the study 
groups. However, for the intervention group, the time effects on peripheral neuropathy at T0 and 
T1 (mean difference = 4.64, p = .002) and at T0 and T2 (mean difference = 6.28, p < .001) were  
statistically significant.  
 Conclusion and recommendations: These findings imply that those patients in the  
intervention group had a stable degree of peripheral neuropathy at each two time points. Further 
research is needed to measure peripheral neuropathy at different times, i.e. every 3 weeks to help 
clarify the impairment pattern. Results enhanced nurses to understand and develop interventions 
to prevent peripheral neuropathy among patients receiving chemotherapy.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำาลังกายต่ออาการชาและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ 

ท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด	

 รูปแบบการวิจัย:	วิจัยแบบก่ึงทดลอง

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งรังไข่จำานวน	86	คนท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

แห่งหน่ึง	 โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ	43	คน	 ท้ังสองกลุ่มได้รับการพยาบาลตามปกติ	 ส่วนกลุ่ม

ทดลองได้รับโปรแกรมการออกกำาลังกายประกอบด้วย	การทบทวนความรู้การบริหารมือและขาเป็นรายบุคคลพร้อมแผ่น

ซีดีให้นำาไปฝึกปฏิบัติต่อเน่ืองท่ีบ้าน	การให้ความรู้เก่ียวกับอาการชาและคู่มือการดูแลตนเอง	และการใช้อุปกรณ์กระตุ้น

ประสาทสัมผัสบริเวณมือและเท้า	เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	แบบสอบถาม

อาการชาและแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง	ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	1	และคร้ังท่ี	2	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	ทดสอบค่าที	สถิติไคสแคว์	และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซำา้

 ผลการวิจัย:	ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติของค่าเฉล่ียของคะแนนอาการชา	(F	=	.52,	p	=	.473)	

และคุณภาพชีวิต	(F	=	.93,	p	=	.385)	ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	แต่เมือ่เปรียบเทียบรายคู่	ในกลุ่มทดลอง 

พบว่า	ค่าเฉล่ียของคะแนนอาการชาก่อนและหลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	1	(mean	difference	=	4.64,	p	=	.002)	และ

ค่าเฉล่ียของคะแนนอาการชาก่อนและหลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	2	 (mean	difference	=	6.28,	p	<	 .001)	 มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ		

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผลการวิจัยคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในกลุ่มทดลองมีอาการชาไม่เพ่ิมข้ึนใน 

การประเมินท้ังสองคร้ัง	 การวิจัยในอนาคตจึงควรประเมินอาการชาทุก	 3	 สัปดาห์เพ่ือทราบรูปแบบของผลกระทบ 

ดังกล่าว	 ผลการวิจัยคร้ังน้ีช่วยให้พยาบาลเข้าใจปัญหาและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ป้องกันอาการชาในผู้ป่วยท่ีได้รับ 

ยาเคมีบำาบัดต่อไป
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ความสำาคัญของปัญหา

	 มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งนรีเวชท่ีพบเป็นอันดับ	3	รองจาก

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูก	 จากข้อมูลของสถาบัน

มะเร็งแห่งชาติในปี	พ.ศ.	2558	พบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็ง

รังไข่อยู่ท่ีร้อยละ	4.35	ซ่ึงคิดเป็นอันดับ	7	ของมะเร็งท้ังหมด

ท่ีพบในสตรีไทย1	 ช่วงอายุท่ีพบโรคน้ีส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	

40-60	ปี	ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงแต่สันนิษฐาน

ว่าปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	การเจริญพันธ์ุ	ฮอร์โมน	และ

พันธุกรรมมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งรังไข่2	แม้ว่า

อัตราการเกิดมะเร็งรังไข่จะพบเป็นอันดับสาม	แต่อัตราการ

ตายกลับสูงเป็นอันดับหน่ึงของมะเร็งนรีเวชท้ังหมด	ในขณะ

เดียวกันพบว่าผู้ป่วยกลุ่มน้ีมักจะมีคุณภาพชีวิตตำา่	เน่ืองจาก

ส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์เม่ือมีการแพร่กระจายของโรค

ไปมากแล้ว	 ปัจจุบันแนวทางในการรักษามะเร็งรังไข่ส่วน

ใหญ่จะเป็นการผ่าตัดและตามด้วยการใช้ยาเคมีบำาบัด1-3 

เน่ืองจากการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตัดเซลล์

มะเร็งออกได้ท้ังหมดหรือตำาแหน่งท่ีพบอยู่ติดกับอวัยวะ

สำาคัญ	ผู้ป่วยบางรายพบว่าก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่จึงจำาเป็น

ต้องรับการรักษาเพ่ิมเติมด้วยยาเคมีบำาบัดอย่างต่อเน่ือง	 

ซ่ึงสามารถทำาให้ผู้ป่วยหายจากโรคในระยะแรกๆ	 และมี

อัตราการรอดชีวิตเพ่ิมข้ึน	อย่างไรก็ตามยาเคมีบำาบัดก็ก่อให้

เกิดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนมากมาย	ผลข้างเคียง

ท่ีสำาคัญ	 คือ	 อาการชา	 เน่ืองจากยาส่งผลโดยตรงต่อ 

การทำางานของเซลล์ประสาท	 เกิดการทำาลายของใยนำา

กระแสประสาทคำาส่ัง	 (axon)	 และเย่ือหุ้มประสาท	 

(myelin	sheath)	ทำาให้การนำากระแสประสาทไปยังส่วน

ต่างๆ	 ของร่างกายทำางานช้ากว่าปกติ	 เส้นใยประสาทท่ีมี

ขนาดยาวจะเกิดผลกระทบเป็นอันดับแรก	จึงพบอาการชา

ท่ีบริเวณปลายเท้าท้ังสองข้างก่อนและปลายน้ิวมือตาม

ลำาดับ3	นอกจากน้ี	ยาเคมีบำาบัดยังส่งผลทำาให้สูญเสียความ

รู้สึกต่อการสัมผัสบริเวณปลายมือ	ปลายเท้า	 สูญเสียการ

ทรงตัว	 ก่อให้เกิดอาการปวด	การตอบสนองท้ังจากของ

อ่อนนุ่ม	ด้าน	หรือของแหลมคมลดลง	มีอาการกล้ามเน้ือ

เกร็งหรืออ่อนแรง	 ซ่ึงอาการข้างต้นอาจเกิดข้ึนได้ต้ังแต่ 

ได้รับยาเคมีบำาบัดคร้ังแรก	และเม่ือได้รับยาเคมีบำาบัดคร้ัง

ต่อไปอาการจะค่อยๆ	รุนแรงข้ึนตามปริมาณของยาท่ีสะสม

เพ่ิมข้ึน4,5	 โดยเฉพาะยากลุ่ม	Platinum	 (cisplatin	หรือ	

carboplatin)	และยากลุ่ม	Taxane	(paclitaxel)	 มักจะ

ส่งผลกระทบต่อการทำางานของระบบประสาทส่วนปลาย	

(chemotherapy-induced	peripheral	neuropathy)	

ทำาให้เกิดอาการชา	ปวด	กล้ามเน้ืออ่อนแรง	สูญเสียความ

รู้สึกและการทรงตัว	 ได้รับความยากลำาบากในการทำา

กิจวัตรประจำาวัน	ในกรณีท่ีผู้ป่วยได้รับยากลุ่ม	Platinum	

ร่วมกับ	Taxane	จะทำาให้เกิดผลกระทบต่อการทำางานของ

ระบบประสาทส่วนปลายเพ่ิมสูงข้ึนถึงร้อยละ	 746	 ท้ังน้ี 

ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการชาแตกต่างกันไปข้ึนกับชนิด	

ขนาดของยาเคมีบำาบัด	 และสภาพทางร่างกายของผู้ป่วย	

บางรายอาจพบอาการชาหลงเหลืออยู่แม้ว่าจะส้ินสุดการ

รักษาไปแล้วก็ตาม7-9

	 แนวทางการจัดการกับอาการชาในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

ท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดท่ีมีประสิทธิภาพปัจจุบันพบว่ามี	2	วิธี	

คือ	วิธีใช้ยาและวิธีท่ีไม่ใช้ยา	วิธีท่ีใช้ยา9	เช่น	Gabapentin	

จะช่วยให้การทำางานของระบบประสาทดีข้ึนแต่อาจมีผล

ข้างเคียงได้	 เช่น	 อ่อนล้า	 มึนงง	 แขนขาบวมและง่วงซึม	 

ส่วนวิธีท่ีไม่ใช้ยา10	 เช่น	 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย	 

การออกกำาลังกาย	 การนวด	 การใช้เคร่ืองลดปวดด้วย

กระแสไฟฟ้า	 การใช้เทคนิคผ่อนคลาย	 การทำาสมาธิ	 

การเล่นโยคะ	การออกกำาลังกายในนำา้	เป็นต้น	ซ่ึงท้ังหมด

ท่ีกล่าวมาน้ีมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดเกร็ง	 เพ่ิมความ 

แข็งแรงของกล้ามเน้ือ	 นอกจากน้ียังช่วยให้เกิดการ 

ผ่อนคลายและลดอาการซึมเศร้า

	 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	 

(systematic	 review)11	 พบว่าการออกกำาลังกายเป็น 

การเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ	 สามารถเพ่ิมการ 

แลกเปล่ียนออกซิเจน	และยังเพ่ิมการไหลเวียนของกระแส

โลหิตจากการขยายตัวของหลอดเลือดและระบบการ 

เผาผลาญของร่างกาย	 และยังช่วยลดความรุนแรง 

ของอาการปวดและความอ่อนล้าได้ด้วย	 นอกจากน้ี	 

การออกกำาลังกายท่ีมีประสิทธิภาพสามารถลดอาการข้าง

เคียงจากยาเคมีบำาบัดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

มะเร็งได้ดี	 เห็นได้จากการศึกษาของ	Newton12	 ท่ีพบว่า 

ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีออกกำาลังกายโดยการเดินอย่างน้อย	30	
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นาที	2-3	คร้ังต่อสัปดาห์	จะมีการทำางานของร่างกายและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 เช่นเดียวกับ	Maryam	 และคณะ13  

ท่ีพบว่าโปรแกรมการออกกำาลังกายท่ีมีประสิทธิภาพมีผล

ต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	 อย่างไรก็ตาม	

การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำาลังกายต่ออาการชา

ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดมีจำานวนน้อย	 

อาจเป็นเพราะยาเคมีบำาบัดเองท่ีมีผลกระทบต่อระบบ

ประสาทส่วนปลายโดยตรง	 อีกท้ังผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัย 

สูงอายุ	 ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง	 มีสภาพร่างกายท่ีไม่ 

เอ้ืออำานวยต่อการออกกำาลังกาย	 ตลอดจนมีการรับรู้ท่ี 

แตกต่างกัน14	 เป็นต้น	 ปัจจัยเหล่าน้ีอาจทำาให้ผู้ป่วยมะเร็ง

รังไข่ท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดไม่สามารถออกกำาลังกายได้อย่าง

เหมาะสมและต่อเน่ือง	ส่งผลทำาให้อาการชาทวีความรุนแรง

มากข้ึน

	 ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง

รังไข่ท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดให้มีการออกกำาลังกายอย่าง 

สมำา่เสมอและต่อเน่ือง	 โดยอาศัยทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน	

(self-efficacy	theory)	ของ	Bandura15	ท่ีเช่ือว่าบุคคลจะ

มีพฤติกรรมได้น้ันเกิดจากความเช่ือม่ันในสมรรถนะแห่งตน	

โดยความเช่ือม่ันในสมรรถนะแห่งตนข้ึนกับระดับความยาก

ง่ายของพฤติกรรม	ความสามารถของบุคคล	และความเช่ือ

ม่ันจากประสบการณ์เดิมท่ีกระทำาสำาเร็จ	หากบุคคลมีความ

เช่ือม่ันในสมรรถนะแห่งตนสูงย่อมมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้มากข้ึน	สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	 ธิติมา	กนกปราน	และคณะ16	 ท่ีนำาทฤษฎีสมรรถนะ

แห่งตนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วย 

หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม	 พบว่ากลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมมี 

การบริหารอย่างสมำา่เสมอและสามารถเคล่ือนไหวข้อไหล่

ได้ดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 

(p	 <	 .05)	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	 มยุรี	 บุญวรรณ	

ขนิษฐา	นาคะ	และวิภาวี	คงอินทร์17	ท่ีใช้โปรแกรมส่งเสริม

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อทักษะและความย่ังยืนในการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีกลุ่มเส่ียง	 พบว่าสตรีกลุ่ม

เส่ียงท่ีได้รับการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองด้วย

โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีคะแนนทักษะ

ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอน

ตามกิจวัตรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	<	 .01)	แสดงให้

เห็นว่าสตรีกลุ่มเส่ียงท่ีมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงมีความ

สัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมในทักษะและการดูแลตนเอง

อย่างสมำา่เสมอ	อย่างไรก็ตาม	การศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่

เป็นการศึกษาในมะเร็งเต้านม	ท้ังๆ	ท่ีผู้ป่วยมะเร็งรังไข่เป็น 

กลุ่มท่ีพบผลข้างเคียงจากยาเคมีบำาบัดมากมายดังท่ีกล่าว

มาแล้วข้างต้น	 ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนา

โปรแกรมการออกกำาลังกายโดยการให้ความรู้และสร้าง

เสริมสมรรถนะแห่งตนข้ึนเพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้ 

รับยาเคมีบำาบัดมีความรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การออกกำาลังกายของตนเองให้มีความสมำ่าเสมอและ 

ต่อเน่ือง	 โดยกิจกรรมประกอบด้วย	 1)	 การสังเกตตนเอง

เก่ียวกับอาการชา	เพ่ือเป็นเป้าหมายในการออกกำาลังกาย	

2)	 การบันทึกการออกกำาลังกายทุกคร้ังเพ่ือติดตามความ

ก้าวหน้าของการออกกำาลังกาย	และ	3)	การติดตามเย่ียม

และกระตุ้นการออกกำาลังกายทางโทรศัพท์เพ่ือให้ผู้ป่วยได้

ออกกำาลังกายอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้าน	 เม่ือผู้ป่วยพัฒนาความ

สามารถจนกระท่ังสามารถออกกำาลังกายได้อย่างถูกต้อง	

สมำา่เสมอ	ก็จะทำาให้ผู้ป่วยมีอาการชาลดลงและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำาลังกายต่อการ

อาการชา	 และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับยา

เคมีบำาบัด	

สมมติฐานการวิจัย

	 อาการชาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้

รับยาเคมีบำาบัดก่อนได้รับโปรแกรม	 หลังได้รับโปรแกรม

คร้ังท่ี	1	และคร้ังท่ี	2	ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

มีความแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การ วิ จัยค ร้ัง น้ี เ ป็นการ วิ จัยแบบ ก่ึงทดลอง	 

(quasi-experimental	 design)	 โดยประเมินผล	3	คร้ัง	

คือก่อนได้รับโปรแกรม	 (T
0
)	 หลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	 1	
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(T
1
	 สัปดาห์ท่ี	 6)	 และหลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	 2	 (T

2
 

สัปดาห์ท่ี	 15)	 เน่ืองจากมาตรฐานการให้ยาเคมีบำาบัดใน 

ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ใช้เวลา	 15	 สัปดาห์	 โดยเว้นระยะห่าง 

แต่ละคร้ัง	3	สัปดาห์	ดังน้ัน	T
0
 -> T

1
 -> T

2
	จะมีช่วงห่าง	

6	และ	9	สัปดาห์	ตามลำาดับ

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรเป็นผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีมีอายุ	18-65	ปี	ท่ีได้

รับยาเคมีบำาบัดคร้ังแรก	 ณ	 หอผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช	 ใน 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า	 คือ	 มีความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจกรรมได้ตามปกติ	 ไม่มีอาการชาบริเวณแขนขา 

มาก่อน	 ไม่มีประวัติโรคเบาหวาน	 โรคทางระบบประสาท	

ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางจิตเวช	เช่น	ภาวะซึมเศร้า	

เป็นต้น	มีความสามารถฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ภาษาไทยได้ดี

และมีเคร่ืองเล่นซีดีท่ีสามารถดูเร่ืองโปรแกรมการ 

ออกกำาลังกายอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้าน	ส่วนเกณฑ์คัดออก	เช่น	

ผู้ป่วยท่ีเคยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำาบัดและ/หรือรังสี

รักษามาก่อน	มีข้อห้ามในการออกกำาลังกาย	เช่น	โรคหัวใจ

และหลอดเลือด	 มีการแพร่กระจายของมะเร็ง	 หรือเป็น 

ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของโรค	เป็นต้น		

	 คำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง	ด้วยการวิเคราะห์อำานาจ

การทดสอบ	(power	analysis)	และจากการทบทวนงาน

วิจัยซ่ึงมีรูปแบบคล้ายกับงานวิจัยน้ี18	 ได้ค่าขนาดอิทธิพล

เท่ากับ	.40	โดยกำาหนดระดับนัยสำาคัญท่ี	.05	อำานาจการ

ทดสอบท่ี	.80	จากการเปิดตารางของ	Polit	และ	Beck19 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	36	รายต่อกลุ่ม	รวมเป็น	76	ราย	แต่

เพ่ือป้องกันการสูญหาย	จึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ	1520 

รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเท่ากับ	86	ราย	โดยแบ่งเป็น 

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	กลุ่มละ	43	ราย

 เคร่ืองมือการวิจัย	ประกอบด้วย

	 1.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	

	 	 1.1	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 พัฒนาโดย 

ผู้วิจัยเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	ประกอบด้วยข้อคำาถาม	7	ข้อ	

ได้แก่	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 

ชนิดของมะเร็งรังไข่	ระยะของโรค	และยาเคมีบำาบัดท่ีได้รับ	

	 	 1.2	แบบสอบถามอาการชาในผู้ป่วยมะเร็ง	 

(Functional	 Assessment	 Cancer	 Therapy- 

Neurotoxicity	Gynecologic	Oncology	Group:	FACT/

GOG-NTX	version	4)	ของ	Chalhon	และคณะ21	ซ่ึงแปล

เป็นภาษาไทย	 (FACT/GOG-NTX	Thai	 version)	 โดย	 

จิราวรรณ	 สันติเสวี22	 ลักษณะคำาตอบเป็นแบบมาตร

ประมาณค่า	 (Likert	 scale)	 5	 ระดับ	 จำานวน	 11	 ข้อ	 

การแปลผลคิดจากคะแนนรวมท้ังหมด	คะแนนมากแสดง

ว่ามีอาการชาน้อย	ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีได้นำาไปทดสอบเพ่ือหาค่า

ความเช่ือม่ันในผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดจำานวน	48	ราย	และได้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	.73	-	 .9122	ใน

การวิจัยคร้ังน้ี	ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือฉบับภาษา

ไทยจากเว็บไซต์	Functional	Assessment	of	Chronic	

Illness	Therapy		(www.facit.org)	และได้ตรวจสอบค่า

ความเช่ือม่ันในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดซ่ึงมี

คุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน	10	คน	ได้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	 .92	 เม่ือส้ินสุด

โปรแกรมนำามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 86	 คน	 

ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของเคร่ืองมือ

เท่ากับ	.96	

	 	 1.3	แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง	

(Functional	 Assessment	 of	 Cancer	 Therapy- 

General	version	4)	ของ	Cella	และคณะ23		ซ่ึงแปลเป็น

ภาษาไทย	(FACT-G	Thai	version)	โดย	วรชัย	รัตนธราธร	

และคณะ24	 ลักษณะคำาตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า	

(Likert	 scale)	 5	 ระดับ	 จำานวน	 27	 ข้อ	 กลุ่มตัวอย่าง

ประเมินตนเองตามการรับรู้ในช่วง	 1	 สัปดาห์ท่ีผ่านมา	 

โดยครอบคลุมคุณภาพชีวิต	4	 มิติ	 คือ	1)	 มิติความผาสุก

ด้านร่างกาย	7	ข้อ	2)	มิติความผาสุกด้านสังคม/ครอบครัว	

7	ข้อ	3)	มิติความผาสุกด้านอารมณ์จิตใจ	6	ข้อ	และ	4)	มิติ

ความผาสุกด้านการปฏิบัติกิจกรรม	7	ข้อ	การแปลผลคิด

จากคะแนนรวมท้ังหมด	คะแนนมากแสดงว่ามีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี	 ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือฉบับภาษาไทยจาก

เว็บไซต์	Functional	Assessment	of	Chronic	Illness	

Therapy	(www.facit.org)	ทดสอบค่าความเช่ือม่ันด้วยวิธี

หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาคแต่ละมิติและท้ังฉบับ
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อยู่	ในระดับดี	โดยมีค่าเท่ากับ	.75	-	.90	ในการวิจัยคร้ังน้ี

ได้ตรวจสอบค่าความเช่ือม่ันในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับยา

เคมีบำาบัดซ่ึงมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน	

10	คน	ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	.90	

เม่ือส้ินสุดโปรแกรมนำามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน	

86	คน	ได้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของเคร่ืองมือ

ท้ังฉบับเท่ากับ	.95

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ดำาเนินการวิจัย	ประกอบด้วยโปรแกรม

การออกกำาลังกายท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้และปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของตนเองโดยใช้ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน	(self-

efficacy	 theory)15	 ได้แก่	 การทบทวนความรู้เป็นราย

บุคคลเก่ียวกับการบริหารมือและขา	 แผ่นซีดีเร่ืองการ

บริหารมือและขาให้นำากลับไปปฏิบัติต่อเน่ืองท่ีบ้าน25  

(เป็นนวัตกรรมดีเด่นของหอผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชท่ีได้รับ

รางวัลติดดาวและใช้เป็นส่ือการสอนพ้ืนฐานบนหอผู้ป่วย	

ความยาว	24	นาที	และมีท่าบริหาร	13	ท่า)	การให้ความ

รู้เก่ียวกับอาการชาและคู่มือการดูแลตนเองเม่ือมีอาการชา

จากการได้รับยาเคมีบำาบัด	 และการใช้อุปกรณ์กระตุ้น

ประสาทสัมผัสบริเวณมือและเท้า	 ได้แก่	 ลูกปัดท่ีมีหลาย

หลากสีและมีขนาดแตกต่างกัน	บรรจุในถุงผ้าขนาดพอดี

มือ	ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากนวัตกรรมมือนวดมหัศจรรย์	และ

แผ่นหญ้าเทียม	ขนาด	30x30	เซนติเมตร	ผู้วิจัยดัดแปลง

จากงานวิจัยของ	สุนิสา	บริสุทธ์ิ	ท่ีใช้กะลามะพร้าวให้ผู้ป่วย

เหยียบเพ่ือลดอาการชาในผู้ป่วยเบาหวาน26,27	 ผู้วิจัยนำา

เคร่ืองมือข้างต้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจำานวน	4	ท่าน	

คือ	แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านมะเร็งรังไข่	แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้าน

กายภาพบำาบัด	ผู้เช่ียวชาญด้านอาชีวบำาบัด	และพยาบาล

หัวหน้าหอผู้ป่วยเคมีบำาบัดทางนรีเวช	เพ่ือตรวจสอบความ

ตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้	ภายหลัง

ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้วิจัยนำาข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามลำาดับ

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยคร้ังน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 (เลขท่ี	 COA.	 No.	 Si019/2015)	 

หลังจากท่ีพยาบาลประจำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม

เกณฑ์คัดเข้าแล้ว	 และแนะนำาให้ผู้วิจัยรู้จัก	 จากน้ันผู้วิจัย

แนะนำาตนเองและเชิญชวนผู้ป่วยให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย	

พร้อมท้ังแจ้งวัตถุประสงค์	 รายละเอียด	 ระยะเวลาของ

โครงการวิจัย	ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย	 และสิทธิ

การตอบรับหรือการปฏิเสธเข้าร่วมโครงการวิจัย	 หาก

ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย	 กลุ่มตัวอย่างยังคงได้รับ

การรักษาพยาบาลตามปกติ	 หากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วม

โครงการวิจัยมีอาการผิดปกติใดๆ	เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นภาวะ

แทรกซ้อนจากยาเคมีบำาบัดหรือจากภาวะของโรค	 กลุ่ม

ตัวอย่างสามารถยุติการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทันที	 ท้ังน้ี 

ผู้วิจัยจะรายงานแพทย์ผู้รับผิดชอบให้ทราบ	 เพ่ือให้การ 

ช่วยเหลือท่ีเหมาะสมต่อไป

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมก่อนจนครบ	

43	ราย	จากน้ันจึงเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลองต่อจำานวน	43	

ราย	เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนกันจากการแลกเปล่ียนข้อมูล

ระหว่างกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม	โดยผู้วิจัยทำาการคัดเลือก

ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับการวินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์การ 

คัดเข้าก่อนได้รับยาเคมีบำาบัดคร้ังท่ี	1	หลังจากขอความร่วม

มือในการเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยยึดหลักของการพิทักษ์

สิทธ์ิแล้ว	 หากกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยก็

ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า

ร่วมโครงการวิจัย	หลังจากน้ันผู้วิจัยเก็บข้อมูล	ดังน้ี

 กลุ่มควบคุม	 ได้รับการดูแลตามปกติท่ีเป็นมาตรฐาน

การดูแลของหอผู้ป่วย	ประกอบด้วยการให้ความรู้เป็นราย

กลุ่มเร่ืองการบริหารมือและขา	 การดูแผ่นซีดีเร่ืองการ

บริหารมือและขา	 และแจกแผ่นพับการบริหารมือและขา	

และฝึกบริหารทุกวันเวลา	 6.00	น.โดยฝึกตามการสอนท่ี 

ใช้เสียงตามสายบนหอผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช	

 กลุ่มทดลอง	 ได้รับการดูแลตามปกติท่ีเป็นมาตรฐาน

การดูแลของหอผู้ป่วย	 และดำาเนินการวิจัยตามโปรแกรม

การออกกำาลังกายในระยะเวลา	15	สัปดาห์	เพ่ือลดอาการ

ชา	ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม	ดังน้ี	

	 1.	การทบทวนความรู้เก่ียวกับการบริหารมือและขา

เป็นรายบุคคล	พร้อมท้ังแจกแผ่นซีดีเร่ืองการบริหารมือและ

ขา	ให้นำากลับไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้านทุกวัน	
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	 2.	การให้ความรู้เก่ียวกับอาการชาและการดูแลตนเอง

เม่ือมีอาการชา	พร้อมคู่มือการดูแลตนเองเม่ือมีอาการชา

จากยาเคมีบำาบัด	 เพ่ือนำาไปศึกษาด้วยตนเอง	 และแบบ

บันทึกการออกกำาลังกายทุกวันเพ่ือติดตามความสมำา่เสมอ

ของการปฏิบัติ

	 3.	การใช้อุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสบริเวณมือและ

เท้า	ได้แก่	

	 	 3.1	ลูกปัดหลายหลากสีและหลายขนาดบรรจุใน

ถุงผ้าขนาดพอดีมือ	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างคลำาลูกปัดภายใน

ถุงผ้าหรือคลึงถุงภายนอกคร้ังละ	 10-20	นาที	 อย่างน้อย

วันละ	2	คร้ัง	เช้า-เย็น

	 	 3.2	แผ่นหญ้าเทียม	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างเดินยำ่า 

บนแผ่นหญ้าเทียม	คร้ังละ	 10-20	นาที	 อย่างน้อยวันละ	 

2	คร้ัง	เช้า-เย็น

	 ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดตามกลุ่มทดลอง	 2	 คร้ัง	 เก่ียวกับ

อาการชาหลังสัปดาห์ท่ี	6	และสัปดาห์ท่ี	15	ตามลำาดับ	โดย

เน้นสอบถามปัญหาเก่ียวกับการออกกำาลังกาย	ตลอดจน

การดูแลตัวเองเม่ือมีอาการชา	 พร้อมท้ังให้คำาแนะนำาเพ่ิม

เติมหากมีข้อสงสัย

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

และกำาหนดค่านัยสำาคัญทางสถิติท่ี	.05	โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนบุคคลใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (descriptive	 statistics)	

สำาหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอาการ

ชาและคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ก่อนได้รับโปรแกรม	 หลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	 1	 และ 

คร้ังท่ี	 2	 ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซำ้า	 

โดยข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถิติและ

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ	 Bonferroni		

method	กล่าวคือ	 เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนได้รับ

โปรแกรม	 (T
0
)	 กับหลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	 1	 (T

1
)	 และ

หลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	2	(T
2
)	หากพบว่ามีความแตกต่าง

กันจึงเปรียบเทียบรายคู่	คือ	คู่ท่ี	1	(T
0
	และ	T

1
)	คู่ท่ี	2	(T

0
 

และ	T
2
)	และคู่ท่ี	3	(T

1
	และ	T

2
)	ตามลำาดับ

ผลการวิจัย

	 ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า	กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

มีอายุเฉล่ีย	54.02	ปี	(SD	=	10.945)	และ	50.42	ปี	(SD	

=	8.710)	มีสถานภาพสมรสโสดร้อยละ	55.8	และ	60.5	

จบประถมศึกษาร้อยละ	39.5	และร้อยละ	44.2	ตามลำาดับ	

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 51.1	 ในกลุ่มควบคุมมีอาชีพรับจ้าง

ท่ัวไป	ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ	48.9	ในกลุ่มทดลอง

มีอาชีพค้าขายหรือเกษตรกร	 เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลส่วน

บุคคลของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรม	 

ด้วยสถิติ	T-test,	Chi-square	และ	Fisher’s	exact	tests	 

พบว่า	 ตัวแปรอาชีพของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .050)	

(ตารางท่ี	1)

ตารางท่ี 1	จำานวน	ร้อยละ	และผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	(N	=	86)

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ (M ± SD)

	 21-40

	 41-60

	 61	ข้ึนไป

สถานภาพสมรส 

				โสด

				คู่

กลุ่มควบคุม

(n = 43)

จำานวน (ร้อยละ)

54.02	(±	10.945)

5	(11.6)

26	(60.5)

12	(27.9)

24	(55.8)

19	(44.2)

กลุ่มทดลอง

(n = 43)

จำานวน (ร้อยละ)

50.42	(±	8.710)

2	(4.7)

37	(86)

4	(9.3)

26	(60.5)

17	(39.5)

t

1.690

Chi-square p-value

.067

	.247	.827a
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ข้อมูลส่วนบุคคล

ระดับการศึกษา

	 ประถมศึกษา

	 มัธยมศึกษา

	 อนุปริญญา	/	ปวส.

		 ปริญญาตรีและอ่ืนๆ																																																																																																																																										

 อาชีพ

	 รับจ้างท่ัวไป	

	 แม่บ้าน	

	 ค้าขาย/เกษตรกร																																																																																						

ชนิดของมะเร็งรังไข่

 Common epithelial cell 

	 Germ	cell	tumor

 Sex cord stomal tumor

ระยะของโรค

	 ระยะท่ี	1

	 ระยะท่ี	2

	 ระยะท่ี	3

	 ระยะท่ี	4

ยาเคมีบำาบัดท่ีได้รับ

 Carboplatin

	 Platinum+Etoposide+Bleomycin

	 Paclitaxel+Carboplatin

ตารางท่ี 1	(ต่อ)จำานวน	ร้อยละ	และผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	(N	=	86)

กลุ่มควบคุม

(n = 43)

จำานวน (ร้อยละ)

17	(39.5)

10	(23.3)

5	(11.6)

11	(25.6)

22	(51.1)

11	(25.6)

10	(23.3)

41	(95.4)

1	(2.3)

1	(2.3)

26	(60.5)

6	(14.0)

7	(16.3)

4	(9.3)

1	(2.3)

1	(2.3)

41	(95.4)

กลุ่มทดลอง

(n = 43)

จำานวน (ร้อยละ)

19	(44.2)

7	(16.3)

5	(11.6)

12	(27.9)

9	(20.9)

13	(30.2)

21	(48.9)

43	(100)

0	(0)

0	(0)

20	(46.5)

7	(16.3)

9	(20.9)

7	(16.3)

0	(0)

0	(0)

43	(100)

t Chi-square

	.684

  

9.522

			.494a

1.928

			.494a

p-value

.877

.009

.247

.588

.247

a Fisher’s exact test

	 ผลการวิจัยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติของค่าเฉล่ียของคะแนนอาการชา	(F	=	.52,	p	=	.473)	

และคุณภาพชีวิต	(F	=	.93,	p	=	.385)	ก่อนได้รับโปรแกรม

และหลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	1	และคร้ังท่ี	2	ระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม	 (group	 effect)	 (ตารางท่ี	 2)	

อย่างไรก็ตาม	 เม่ือวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบรายคู่

ในกลุ่มทดลอง	(time	effect)	พบว่า	ค่าเฉล่ียของคะแนน

อาการชาก่อนได้รับโปรแกรมและหลังได้รับโปรแกรม 

คร้ังท่ี	 1	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

(mean	difference	=	4.64,	p	=	.002)	และค่าเฉล่ียของ

คะแนนอาการชาก่อนได้รับโปรแกรมและหลังได้รับ

โปรแกรมคร้ังท่ี	2	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	(mean	difference	=	6.28,	p	<	.001)	(ตารางท่ี	3)	

ส่วนค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตก่อนได้รับโปรแกรม

และหลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	1	และคร้ังท่ี	2	ไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	>	.05)	(ตารางท่ี	4)
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ตารางท่ี 2	 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนอาการชาและคุณภาพชีวิตก่อนได้รับโปรแกรม	หลังได้รับโปรแกรม

	 คร้ังท่ี	1	และคร้ังท่ี	2	ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

อาการชา

	 กลุ่มควบคุม

	 กลุ่มทดลอง

คุณภาพชีวิต

	 กลุ่มควบคุม

	 กลุ่มทดลอง

ก่อนได้รับโปรแกรม หลังได้รับโปรแกรม คร้ังท่ี 1 หลังได้รับโปรแกรม คร้ังท่ี 2

Mean

119.12

120.65

	78.28

	80.26

Mean

115.00

115.49

	77.65

	78.40

Mean

111.47

115.74

	77.14

	79.44

SD

14.89

14.27

12.58

12.20

SD

13.64

16.67

10.67

13.27

SD

14.42

16.36

	9.94

13.18

.52

.93

.473

.477

ตารางท่ี 3	การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉล่ียของคะแนนอาการชาในกลุ่มทดลอง	 ก่อนได้รับโปรแกรม	 (T
0
)	 และ 

	 หลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	 1	 (T
1
)	 และ	 คร้ังท่ี	 2	 (T

2
)	 โดยจำาแนกตามช่วงระยะเวลาด้วยสถิติ	multiple	 

	 comparisons	วิธี	Bonferroni

ตารางท่ี 4	การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตในกลุ่มทดลอง	ก่อนได้รับโปรแกรม	(T
0
)	และหลัง

	 ได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	 1	 (T
1
)	 และ	 คร้ังท่ี	 2	 (T

2
)	 โดยจำาแนกตามช่วงระยะเวลาด้วยสถิติ	multiple	 

	 comparisons	วิธี	Bonferroni

การเปรียบเทียบรายคู่

ค่าเฉล่ียของคะแนนอาการชาตามช่วงเวลา

T
0
	และ	T

1

T
0
	และ	T

2

T
1
	และ	T

2

การเปรียบเทียบรายคู่

ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตตามช่วงเวลา

T
0
	และ	T

1

T
0
	และ	T

2

T
1
	และ	T

2

Mean

difference

			4.64**

			6.28**

1.64

Mean

difference

		1.244

			.977

			-.267

.002

.000

.331

				.677

1.0

1.0

lower bound

1.45

2.84

	-.84

lower bound

-1.245

-1.687

-2.080

upper bound

7.83

9.71

4.12

upper bound

3.733

3.641

1.545

95% Confidence Interval

95% Confidence Interval

การอภิปรายผล

	 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า	คะแนนอาการชาและคุณภาพ

ชีวิตก่อนได้รับโปรแกรมและหลังได้รับโปรแกรมคร้ังท่ี	 1	

และคร้ังท่ี	2	ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความ

แตกต่างกันท่ีนัยสำาคัญทางสถิติ	 .05	 (p	 >	 .05)	 ซ่ึงไม่

สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย	 แสดงว่า	 intervention	

(โปรแกรมการออกกำาลังกาย)	 มีผลน้อยมากต่อการ

เปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม	(อาการชาและคุณภาพชีวิต)	

อธิบายได้ด้วยเหตุผล	5	ข้อ	คือ	1)	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	50	

มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป	ค้าขาย	หรือเกษตรกร	จึงอาจไม่มีเวลา

ในการออกกำาลังกายอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้าน	2)	การให้ความรู้

เร่ืองการบริหารมือและขาในกลุ่มทดลองอาจไม่แตกต่างกับ

กลุ่มควบคุมมากนัก	 เน่ืองจากการสอนมีเพียงคร้ังเดียว	

(ก่อนได้รับยาเคมีบำาบัด)	ทำาให้ความรู้ท่ีผู้ป่วยได้รับอาจไม่

ตัวแปร F p

p

p
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เพียงพอและไม่สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แม้ว่าผู้ป่วยในกลุ่มทดลองจะได้แผ่นซีดีกลับไปฝึกปฏิบัติต่อ

เน่ืองท่ีบ้าน	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยกลุ่มน้ีจะจดจำา

ข้อมูลได้ท้ังหมด	3)	การโทรศัพท์ติดตามและให้คำาแนะนำา

กลุ่มทดลองมีเพียง	2	คร้ังเท่าน้ัน	(สัปดาห์ท่ี	6	และ	15)	ซ่ึง

อาจทำาให้ผู้ป่วยขาดแรงจูงใจในการออกกำาลังกายอย่างต่อ

เน่ือง	 เพราะการโทรศัพท์ติดตามเพ่ือชักจูงด้วยคำาพูด	

(verbal	persuasion)	เท่าน้ันอาจจะมีอิทธิพลไม่มากพอท่ี

จะทำาให้ผู้ป่วยเกิดความม่ันใจในความสามารถของตนเอง

ท่ีจะกระทำาพฤติกรรมให้สำาเร็จและย่ังยืนได้15	4)	การออก

กำาลังกายโดยลำาพังท่ีบ้านร่วมกับการดูแผ่นซีดีตลอดระยะ

เวลาของโปรแกรม	 (15	 สัปดาห์)	 อาจทำาให้ผู้ป่วยในกลุ่ม

ทดลองไม่ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	 ปัญหา	และ

อุปสรรคท่ีเกิดจากการออกกำาลังกายกับผู้ป่วยรายอ่ืน	ท้ังน้ี

หากผู้ป่วยได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์	 

การแก้ไขและการเผชิญปัญหากับผู้ป่วยอ่ืนท่ีประสบความ

สำาเร็จในการออกกำาลังกายอย่างสมำา่เสมอและมีอาการชา

ลดลง	มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	ก็จะทำาให้ผู้ป่วยมีความเช่ือใน

สมรรถนะของตนมากข้ึนด้วย	สอดคล้องกับทฤษฎีการรับ

รู้สมรรถนะแห่งตน15	 ในเร่ืองอิทธิพลของการเห็นความ

สำาเร็จของผู้อ่ืน	(vicarious	experience)	ต่อการเพ่ิมการ

รับรู้สมรรถนะของตนเองในการดำาเนินพฤติกรรม	 และ	 

5)	 กลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมดเป็นมะเร็งรังไข่ชนิด	 

common	epithelial	cell	ท่ีต้องได้รับยา	Paclitaxel	และ	

Carboplatin	ซ่ึงยาดังกล่าวมีผลข้างเคียงต่อระบบประสาท

ส่วนปลายโดยทำาให้มีอาการชาเพ่ิมข้ึนตามปริมาณยาท่ี

สะสม	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจัยแทรกซ้อนท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้		

	 อย่างไรก็ตามจากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 ค่าเฉล่ียของ

คะแนนอาการชาท่ี	T
2
	ในกลุ่มทดลอง	(mean	=	115.74,	

SD	=	16.36)	มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุม	(mean	=	111.47,	

SD	=	 14.42)	 แสดงว่าผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้รับโปรแกรม

การออกกำาลังกายมีแนวโน้มของอาการชาท่ีน้อยกว่า	และ

มีความรุนแรงของอาการคงท่ี	ในขณะท่ีผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ี

ไม่ได้รับโปรแกรมการออกกำาลังกายจะมีความรุนแรงของ

อาการชาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	ซ่ึงอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วย	เช่น	ติดกระดุมเส้ือไม่ได้	เซ็นช่ือไม่ได้	หรือเดินเซ	

ด้วยเหตุน้ี	ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เพ่ิมเติมโดยเปรียบเทียบรายคู่

ในกลุ่มทดลอง	(time	effect)	พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนน

อาการชาท่ี	 T
0
 & T

1
	 (mean	 difference	 =	 4.64,	 

p	=	.002)	และ	T
0
 & T

2
	 (mean	difference	=	6.28,	 

p	<	 .001)	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 

(p	<	.05)	 ซ่ึงอธิบายได้ว่าระยะเวลาท่ีได้รับโปรแกรมการ

ออกกำาลังกายมีผลต่อการลดความรุนแรงของอาการชา

จากยาเคมีบำาบัด	 ซ่ึงหากผู้ป่วยออกกำาลังกายอย่าง 

สมำา่เสมอต่อไป	ผลของการออกกำาลังกายต่อการลดอาการ

ชาอาจเห็นได้ชัดเจนข้ึน	และหากจัดให้มีการประเมินผลใน

ระยะต่อไปอีก	อาจเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมได้	ดังน้ัน	ระยะเวลาของการออกกำาลังกาย

ท่ีทำาให้เร่ิมเห็นประสิทธิผลต่อการลดอาการชา	 ควรเป็น

เท่าไรน้ันจึงเป็นประเด็นท่ีต้องศึกษาต่อไป

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะเห็นแนวโน้มของอาการชาท่ี 

ลดลงในกลุ่มทดลอง	แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต	เน่ืองจาก 

การได้รับยาเคมีบำาบัด	 ภาวะของโรคมะเร็งรังไข่	 และ 

การสนับสนุนทางสังคม	 ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ	 เช่น	 อายุ	

เศรษฐานะ	ฯลฯ	ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วย

 

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 โปรแกรมการออกกำาลังกายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีแม้ว่า

จะมีผลต่ออาการชาไม่มากนัก	แต่ระดับความรุนแรงของ

อาการชาไม่เพ่ิมข้ึน	ดังน้ันถ้าพยาบาลมีการติดตามกระตุ้น

อย่างต่อเน่ืองให้ผู้ป่วยปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมออาจส่งผลให้

อาการชาลดลงได้		

	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้และทำาวิจัย 

ต่อไป

	 1.	ควรให้ความรู้อย่างเข้มข้นอย่างน้อยทุก	3	สัปดาห์	

หรือทุกคร้ังท่ีมารับยาเคมีบำาบัด	 ร่วมกับทบทวนเพ่ิมเติม

เพ่ือไม่ให้เกิดการลืมหรือจดจำาได้ไม่หมด

	 2.	ควรมีการติดตามทางโทรศัพท์ทุกคร้ังหลังจากได้รับ

ยาเคมีบำาบัด	 1	 สัปดาห์	 เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีผู้ป่วย 

เร่ิมมีอาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำาบัด

	 3.	ควรจัดกิจกรรมกลุ่มสำาหรับผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีได้
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รับยาเคมีบำาบัด	 เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 และ 

มีแรงจูงใจในการออกกำาลังกาย	 ซ่ึงอาจส่งผลให้อาการชา

ลดลงได้

	 4.	ควรมีการติดตามอาการชาหลังส้ินสุดการรักษา

อย่างน้อยเป็นเวลา	6	เดือน	เน่ืองจากอาการดังกล่าวยังคง

มีอยู่	
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