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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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