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Abstract
 Purpose: To investigate health–related quality of life and the predictive power of symptom 
distress, stage of cancer, fear of cancer recurrence, and unmet supportive care needs on health– 
related quality of life in colorectal cancer survivors during 6 months to 5 years after  
treatment completion.
 Design: Correlational predictive research.
 Methods: The sample included 108 colorectal cancer survivors meeting the inclusion criteria 
who came for post-treatment follow up service at one tertiary, university hospital in Bangkok. 
Questionnaires consisted of demographic data, symptom distress, fear of cancer recurrence, unmet 
needs, and health-related quality of life. Data were analyzed by descriptive statistics, and predictive 
power was tested by enter multiple regression analysis. 
 Mains finding: The findings revealed that colorectal cancer survivors had a quite high health-
related quality of life (X = 109.14, SD = 10.32). Together four predicting study variables explained 
20.4% of the variance in health – related quality of life in colorectal cancer survivors with statistical 
significance (R2 = .204, F(4, 103) = 6.586, p < .01). Symptom distress was the factor that best predicted 
health – related quality of life (β = -.295, p < .01), followed by unmet needs (β = -.261, p < .01). Stage 
of cancer and fear of cancer recurrence were not able to explain health – related quality of life.
 Conclusion and recommendations: Symptom distress and unmet needs have been found as 
significant predictors of health-related quality of life in colorectal cancer survivors after completion 
of primary treatment, Nurses should be aware of cancer survivorship care by focusing on managing 
distressing symptoms and developing individualized cancer survivorship care plan that resolves 
unmet needs.
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ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง 

ลำาไสใหญ่และทวารหนัก หลังสิ้นสุดการรักษา 6 เดือนถึง 5 ปี*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	 และอำานาจทำานายของการรบกวนจากอาการ	 ระยะของโรค	

ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซำ้า	 และความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง	 ต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ 

ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักหลังส้ินสุดการรักษา	6	เดือนถึง	5	ปี

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด

จำานวน	108	ราย	ท่ีมารับบริการ	ณ	โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร	ชุดแบบสอบถาม	ประกอบ

ด้วย	 ข้อมูลส่วนบุคคล	การรบกวนจากอาการ	ความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซำา้	 ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง	

และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติถดถอยพหุคูณแบบเข้าพร้อมกัน

       ผลการวิจัย:	คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักหลังส้ินสุดการรักษา	6	เดือน

ถึง	5	ปี	อยู่ในระดับค่อนข้างสูง	(X	=	109.14,	SD	=	10.32)	ปัจจัยท่ีศึกษา	4	ตัวร่วมกันทำานายคุณภาพชีวิตได้ร้อยละ	

20.4	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(R2	=	.204,	F
(4,	103)

	=	6.586,	p	<	.01)	โดยการรบกวนจากอาการเป็นปัจจัยท่ีสามารถ

ทำานายคุณภาพชีวิตดีท่ีสุด	 (β	=	 -.295,	p	<	 .01)	 รองลงมาคือ	ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง	 (β	=	 -.261,	 
p	<	.01)	ส่วนระยะของโรคและความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซำา้ไม่สามารถทำานายคุณภาพชีวิตได้

       สรุปและข้อเสนอแนะ:	 การรบกวนจากอาการและความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนองเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การมีคุณภาพชีวิตลดลงของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักหลังส้ินสุดการรักษา	 พยาบาลควรตระหนัก 

ให้ความสำาคัญต่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ี	 โดยเน้นการจัดการการรบกวนจากอาการและวางแผนการดูแลแก้ไขปัญหา 

ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง

คำาสำาคัญ: มะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	คุณภาพชีวิต	ผู้รอดชีวิต	อาการ	

Corresponding Author: รองศาสตราจารย์คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,  
e-mail: kanaungnit.pon@mahidol.ac.th
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


