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Abstract
 Purpose: To determine the predictive power of personal factors, weight loss, health literacy, 
self-management, patient engagement, and perceived person-centered care on quality of life (QOL) 
among patients with head and neck cancer during 4-8 weeks after radiotherapy. 
 Design: Predictive study.
 Methods: One hundred and ten patients with head neck cancer during 4-8 weeks after  
radiotherapy were randomly recruited from 3 university/college hospitals specializing in head and 
neck cancer treatment in the Bangkok metropolitan area. Questionnaires consisted of  
demographic and health data, quality of life, health literacy, self-management, patient engagement, 
and perceived person-centered care. Hierarchical regression analysis was applied for the analysis.
 Main findings: The result demonstrated that overall quality of life of this group of patients was 
in a moderate level (X = .67, SD = .19) with having lower psychosocial score than physical score  
(X = .39, SD = .19 and X = .59, SD = .19, respectively). For the personal characteristic, only fatigue 
could significantly explain 10.5% of the variance in the quality of life (p < .01). Final model  
demonstrated self-management and health literacy significantly explained 36% of the variance in 
the quality of life (p < .001). Self-management was the factor with the highest predictive power  
(β = .32, p < .01). Self-management and health literacy explained the variance of quality of life above 
and beyond fatigue approximately 25.5%. 
 Conclusion and recommendation: Nurses should find promoting activities to enhance patients’ 
health literacy and self-management ability along with their treatment based on their fatigue levels 
to help patients having good quality of life after completing the treatment course.
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โมเดลการทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำาคอ

หลังได้รับรังสีรักษา*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาอำานาจในการทำานายคุณภาพชีวิตของปัจจัยส่วนบุคคล	การลดลงของนำา้หนักตัว	 ความ

แตกฉานทางสุขภาพ	การจัดการตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางใน 

ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำาคอหลังได้รับรังสีรักษาครบ	4-8	สัปดาห์	

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงทำานาย	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	110	รายเป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำาคอหลังได้รับรังสีรักษาครบ	4-8	

สัปดาห์	โดยการสุ่มเลือกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย-วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์	รักษาเฉพาะทางด้านมะเร็ง	3	แห่ง	ในเขต

กรุงเทพมหานคร	ชุดแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลสุขภาพ	คุณภาพชีวิต	ความแตกฉานทางสุขภาพ	

การจัดการตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ	และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง	 วิเคราะห์สถิติด้วยสถิติ

ถดถอยพหุคูณแบบเชิงช้ัน	

 ผลการวิจัย:	ผลการศึกษาพบว่า	คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยกลุ่มน้ีอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	.67,	SD	=	.19)	

โดยมีคุณภาพชีวิตทางจิตสังคมน้อยกว่าทางด้านร่างกาย	(X	=	.39,	SD	=	.19	และ	X	=	.59,	SD	=	.19)	สำาหรับโมเดล

ของปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่าอาการอ่อนล้าเท่าน้ันท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติร้อยละ	10.5	(p	<	.01)	ในโมเดลสุดท้ายพบว่า	การจัดการตนเองและความแตกฉานทางสุขภาพสามารถร่วมทำานาย

คุณภาพชีวิตได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติถึงร้อยละ	 36	 (p	 <	 .001)	 โดยการจัดการตนเองเป็นปัจจัยท่ีมีอำานาจใน 

การทำานายมากท่ีสุด	(β	=	.32,	p	<	.01)	การจัดการตนเองและความแตกฉานทางสุขภาพสามารถสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของคุณภาพชีวิตได้มากกว่าความอ่อนล้าร้อยละ	25.5

 สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรพัฒนากิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาความแตกฉานทางสุขภาพ	และ

สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการจัดการตนเองในขณะท่ีรับการรักษาโดยการพิจารณาระดับความอ่อนล้าร่วมด้วย	

เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหลังครบคอร์สการรักษา

คำาสำาคัญ: มะเร็งศีรษะและลำาคอ	ความแตกฉานทางสุขภาพ	คุณภาพชีวิต	รังสีรักษา	การจัดการตนเอง
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