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Abstract
 Purpose: To explore hematological cancer patients’ perceptions of the facilitators of and  
barriers to their participation in symptom management during hospitalization.
 Design: Descriptive qualitative study.
 Methods: Data were collected using semi-structured interviews among 50 hematological 
cancer patients in onco-hematology units of one tertiary care university hospital in Bangkok,  
Thailand. Data were analyzed by using a qualitative content analysis.
 Main findings: Four categories of patients’ perceptions of facilitators of and barriers to their 
participation in symptom management emerged from transcribed interviews: 1) patient-related 
factors (including patients’ personalities or characteristics, symptom burden, disease and medical 
knowledge, and memory), 2) healthcare provider-related factors and hospitals’ system (including 
health care providers’ characteristics or behaviors, time, and workplace system), 3) patient-physician 
communication (including communication regarding medical terminology), and 4) information 
(including sufficient/insufficient information). There were similarities in the facilitators of and  
barriers in the perceptions of patients in an acute oncology setting.
 Conclusion and recommendations: This research findings promote an understanding of 
patients’ perceptions of facilitators of and barriers to hematological cancer patients to participate 
in symptom management during hospitalization. It will benefit healthcare professionals, especially 
physicians and nurses, as it leads to the enhancement of the facilitators and the elimination of the 
barriers in promoting patient participation.  
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ปัจจัยเอื้อและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการอาการ 
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บทคัดย่อ 

 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาการรบัรูป้จัจยัเอือ้และอปุสรรคตอ่การมสีว่นรว่มในการจดัการอาการของผูป้ว่ยมะเรง็

ระบบโลหิตระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงคุณภาพ	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 สัมภาษณ์เชิงลึกด้วยข้อคำาถามกึ่งโครงสร้างในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตที่เข้ารับการรักษาแบบ 

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของมหาวิทยาลัย	 ในกรุงเทพมหานคร	 จำานวน	 50	 ราย	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

 ผลการวจิยั: พบวา่การรบัรูป้จัจยัเอือ้และอปุสรรคต่อการมส่ีวนรว่มในการจดัการอาการของผูป้ว่ยม	ี4	ประเดน็

หลัก	 คือ	 1)	 ด้านผู้ป่วย	 ได้แก่	 บุคลิกหรือลักษณะของผู้ป่วย	 ความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรคในขณะนั้น	 

ความรูเ้กีย่วกบัโรคและการรกัษา	ความจำา	2)	ดา้นบคุลากรทางการแพทยแ์ละระบบของโรงพยาบาล	ไดแ้ก	่เวลาและ

ระบบการทำางานของโรงพยาบาล	พฤติกรรมและลักษณะบุคลิกภาพของบุคลากรสุขภาพ	 3)	 การส่ือสารระหว่าง 

ผู้ป่วยและแพทย์	 ได้แก่	 การสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์	 4)	 ข้อมูล	 ได้แก่	 ข้อมูลที่ได้รับจาก

แพทย์และพยาบาลที่อาจจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอ	 เป็นต้น	 จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยเอื้อและอุปสรรคต่อ 

การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความเหมือนกันในหลายประเด็นหลัก

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผลการวิจัยครั้งน้ีทำาให้เกิดความเข้าใจการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตเกี่ยวกับปัจจัยที่ 

ส่งเสริม	และที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการกับอาการขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์สำาหรับบุคลากรสุขภาพ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์และพยาบาล	นำาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

ทำางานที่จะส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอื้อเพิ่มข้ึน	 และจัดการกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย 
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