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บทคัดย่อ

บทนำ�: ปัจจุบันมีจำ�นวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยวิวัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้การ
รักษามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผ้ปู ่วยมะเร็งปากมดลูกมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากโรคและ
วิธีการรักษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด การใช้รังสีรักษาหรือการรักษาด้วยเคมีบำ�บัด มักจะรบกวนการ
ดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน ทัง้ ทางด้านร่างกาย ครอบครัว สังคม และด้านจิตใจ ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การมีอาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
หลังครบการรักษา
ระเบียบวิธวี จิ ยั : วิจยั เชิงบรรยายนีใ้ ช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการจัดการอาการทีพ่ ฒ
ั นาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีและได้รับ
การรักษาครบตามแผนการรักษาแล้วเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ที่มารับการตรวจตามนัดของโรงพยาบาลราชวิถี
จำ�นวน 120 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน 2561-มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล โรคและการรักษา แบบประเมินอาการแสดงจากโรคและการรักษา และแบบวัดคุณภาพชีวติ
สตรีทเ่ี ป็นมะเร็งปากมดลูก วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย
ผลการวิจยั : ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีอายุระหว่าง 23-60 ปี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 46.07 ปี (SD. = 9.20) อาการทีพ่ บ 5 อันดับแรก
ได้แก่ อาการที่พบได้บ่อยที่สุดใน 5 อาการ ได้แก่ 1) อาการนอนไม่หลับ 2) อาการกระวนกระวายใจ 3) อาการกังวล/
กลุม้ ใจ 4) อาการรูส้ กึ ง่วงซึม และ 5) อาการรูส้ กึ ว่าตนเองไม่เหมือนเดิม คิดเป็นร้อยละ 35.80, 35.00, 34.20, 32.50 และ
31.70 ตามลำ�ดับ คุณภาพชีวติ โดยรวมของสตรีทเ่ี ป็นมะเร็งปากมดลูกมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 115.89 (SD. = 12.33) โดยมีคา่
เฉลีย่ คุณภาพชีวติ ความผาสุกทางด้านร่างกาย 23.67 (SD. = 3.76) ความผาสุกด้านสังคม/ครอบครัว 20.14 (5.74) ความ
ผาสุกด้านอารมณ์/จิตใจ 15.89 (3.09) ความผาสุกด้านปฏิบตั กิ จิ กรรม 16.20 (5.08) และด้านเฉพาะมะเร็งปากมดลูกเท่ากับ
39.25 (3.27) ตามลำ�ดับ
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สรุปผล: จากผลการศึกษา ทำ�ให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพได้ทราบถึงอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกหลังครบการรักษา ได้แก่อาการนอนไม่หลับ อาการกระวนกระวายใจ อาการกังวล/กลุ้มใจ อาการรู้สึกง่วงซึม
และอาการรูส้ กึ ว่าตนเองไม่เหมือนเดิมทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ โดยรวมในด้านต่าง ๆ ซึง่ ทำ�ให้พยาบาลและเจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพ
สามารถดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้ดมี ากขึน้
ข้อเสนอแนะ: เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา ให้สามารถกลับคืนสูส่ ภาวะ
ปกติและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

		

คำ�สำ�คัญ: ประสบการณ์การมีอาการ, คุณภาพชีวติ , ผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา

		

Abstract

Introduction: Currently, the number of new cervical cancer cases is enhancing. Increased evolution
makes the treatment so effective leading to a higher survival rate of cervical cancer patients. However,
the impact of the disease and various treatment methods, including surgical treatment, radiation therapy,
or chemotherapy, often interfere patients’ daily life physically, family, socially, and mentally. These all
affect quality of life among patients.
Research objectives: This study aimed to describe the symptom experiences and quality of life in
cervical cancer patients after treatment completion.
Research methodology: This descriptive study was guided by the Symptom Management Theory
developed by faculties of University of California, San Francisco. Participants were 120 women with cervical cancer after treatment completion at the gynecologic outpatient department, Rajavithi hospital. Inclusion criteria were: (a) women 60 years of age and under; and (b) treatment completion above 6 months.
Data were collected from September 2018 - March 2019 using three instruments including (1) the Personal, Disease, and Treatment Questionnaires; (2) the Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS); and
(3) the Functional Assessment of Cancer Therapy-Cervix (FACT-Cx.). Data were analyzed using descriptive
statistics.
Results: Participants aged between 23-60 years old, with a mean age of 46.07 years (SD = 9.20). The
top 5 symptoms that occurred in the patients were: 1) Difficulty sleeping, 2) Feeling irritable, 3) Worrying,
4) Feeling drowsy, and 5) “I don’t look Like Myself” (35.80%, 35.00%, 34.20%, 32.50%, and 31.70%, respectively). Overall quality of life score was 115.89 (SD = 12.33). Mean scores of subscales were as follows:
physical well-being = 23.67 (SD=3.76); social/family well-being = 20.14 (SD.=5.74); emotional well-being
= 15.89 (SD=3.09); functional well-being = 16.20 (SD=5.08); and addition concerns for cervical cancer =
39.25 (SD=3.27).
Conclusions: Our results help nurses and healthcare providers to gain understanding concerning
common symptoms in cervical cancer patients after treatment completion. These were difficulty sleeping,

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 205

feeling irritable, worrying, feeling drowsy, and “I don’t look Like Myself”. All of these symptoms affect

		
the overall quality of life in various aspects. Ultimately, nurses and healthcare teams can take better care

of these patients.
Implications: Results of the study would be used as a guideline to care for cervical cancer patients
after treatment completion. Hence, the patients would be able to return to normal conditions and improve their quality of life.
Keywords: symptom experiences, quality of life, cervical cancer patients after treatment completion

บทนำ�
มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบได้มากในสตรี
เป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม พบว่า มีผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกรายใหม่เพิม่ มากขึน้ มีอตั ราการเสียชีวติ ร้อยละ 52
โดยเฉลีย่ ใน 1 วัน และพบสตรีทเ่ี ป็นมะเร็งปากมดลูก ประมาณ
27 คน และเสียชีวติ ประมาณ 14 คน1 จากสถิตขิ องโรงพยาบาล
ราชวิถี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560-2562 ผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกพบ
มากเป็นอันดับที่ 2 ของมะเร็งในสตรีทง้ั หมด2 ปัจจุบนั การรักษา
มะเร็งปากมดลูกมีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้การรักษามี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมีอัตราการ
รอดชีวิตสูงขึ้น จึงทำ�ให้มีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกภายหลังได้
รับการรักษาครบถ้วนจำ�นวนมากขึ้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิต
ได้อย่างปกติใกล้เคียงกับสตรีทว่ั ไป แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบ
จากโรคและวิธกี ารรักษาต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการรักษาด้วยการ
ผ่ า ตั ด การใช้ รัง สี รัก ษาหรื อ การรั ก ษาด้ ว ยเคมี บำ� บั ด มั ก
จะรบกวนการดำ � เนิ น ชี วิต ประจำ � วั น ทั้ง ทางด้ า นร่ า งกาย
ครอบครัว สังคม และด้านจิตใจ ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติ ซึง่ แต่ละบุคคลจะมีการรับรู้ และการจัดการ
ปัญหาที่แตกต่างกันไป ผู้ป่วยจึงต้องมีการปรับตัวทางด้าน
ร่ า งกาย จิ ต ใจ เพื่อ กลั บ สู่ก ารดำ � เนิ น ชี วิต ที่เ ป็ น ปกติ ต าม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล3 สำ�หรับการรักษามะเร็ง
ปากมดลูกนัน้ สามารถแบ่งออกได้หลายวิธตี ามระยะของโรค
ซึ่งอาจใช้การรักษาด้วยรังสีรักษาเป็นหลัก การรักษาต่าง ๆ
จะพิจารณาตามความเหมาะสมของโรคและบุคคลเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด4 และหลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาในแต่ละ
ระยะ จากนัน้ แพทย์จะนัดตรวจเป็นระยะ ๆ เพือ่ ติดตามอาการ

การกลับมาเป็นซํ้าของโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดการรักษา ดังนั้นการติดตาม
อาการของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจึงเริ่มติดตามทุก 6 เดือน
ตลอดจนกระทัง่ 5 ปี หลังสิน้ สุดการรักษา5 ถึงแม้วา่ การรักษา
มะเร็งปากมดลูกจะสามารถรักษาได้หาย หรือมีแนวโน้มของ
ผลการรักษาดีขน้ึ แต่ยงั พบว่าหลังการรักษาครบแล้ว ผูป้ ว่ ยยัง
ได้รับผลกระทบจากโรคและการรักษาต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ6 สำ�หรับทางด้าน
ร่างกายนั้น อาจมีผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ได้แก่ อาการช่องคลอดตีบแคบ รูทะลุระหว่างช่องคลอดและ
กระเพาะปัสสาวะหรือลำ�ไส้ใหญ่ และช่องคลอดภาวะลำ�ไส้
อุดตัน เป็นต้น และมักพบหลังได้รบั การฉายรังสีตง้ั แต่ 3 เดือน
ขึน้ ไป7 สิง่ ส่งผลต่อการดำ�เนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้แบบแผนในการ
ดำ�เนินชีวติ เปลีย่ นไป เกิดความไม่สขุ สบาย ทำ�ให้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่น้ัน ๆ ลดลง ผลกระทบด้านจิตใจและจิต
วิญญาณนัน้ ผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกจะมีความรูส้ กึ ว่าตนเองมี
การเปลี่ยนแปลงไป มีอวัยวะไม่ครบเหมือนหญิงปกติท่ัวไป
กังวลว่าคู่สมรสของตนอาจไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ ความ
สัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรสจะเปลีย่ นไป8 ผลกระทบด้านสังคมนัน้
เมื่อผู้ป่วยเกิดความไม่ม่นั ใจในตนเองจะมีการแยกตน ไม่เข้า
สังคมอย่างที่เคยปฏิบัติส่งผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้
การเจ็บป่วยอาจมีผลกระทบต่อการทำ�งานของผูป้ ว่ ยจึงทำ�ให้มี
ผลต่อเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัวได้ จากภาวะความ
เจ็บป่วยจากโรคและการรักษาดังกล่าวข้างต้นทำ�ให้เกิดผล
กระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
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จิตวิญญาณ สังคม และเศรษฐกิจของผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูก9-11
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือความผาสุกในองค์
ประกอบของชีวติ ผูป้ ว่ ยต่อระดับความสามารถในการทำ�หน้าที่
และการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกาย สังคม/ครอบครัว
อารมณ์/จิตใจ การปฏิบตั กิ จิ กรรม และด้านเฉพาะผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ปากมดลูกด้วย12 จากทฤษฎีการจัดการอาการของคณาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ ซานฟรานซิสโก ซึ่งได้มีการ
พัฒนามาจากกรอบแนวคิดการจัดการอาการของ Dodd,
Janson และ Facione13 ประกอบด้วย 3 มโนทัศน์หลัก ได้แก่
ประสบการณ์การมีอาการ (symptom experience) วิธกี าร
จัดการกับอาการ (symptom management strategies)
และผลลัพธ์ของการจัดการ (outcomes) ซึง่ ทัง้ 3 มโนทัศน์
หลักนีม้ คี วามสัมพันธ์กนั 14
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกภายหลังครบการรักษามีการเกิดอาการข้างเคียงที่
เป็นผลจากการรักษาหลายระบบ แต่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกีย่ วกับอุบตั กิ ารณ์ของอาการข้างเคียง
ทีเ่ กิดขึน้ มีบางการศึกษาทีร่ ายงานถึงความรุนแรงของอาการ
แต่ยังขาดการศึกษาในส่วนของการรับรู้ การตอบสนองของ
อาการ ซึง่ ในหลักของประสบการณ์การมีอาการในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ปากมดลูกหลังครบการรักษา การตอบสนองต่ออาการนับว่า
เป็นสิง่ ทีร่ บกวนการดำ�เนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยได้รวมถึงการกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วย นอกจากนี้ในการทบทวน
วรรณกรรมในการศึกษาคุณภาพชีวิต ยังพบว่า สตรีท่ีเป็น
มะเร็งปากมดลูกมีคณ
ุ ภาพชีวติ ตํา่ กว่าสตรีทว่ั ไป และคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังการรักษาสูงกว่าก่อนการ
รักษา และผลการศึกษาคุณภาพชีวิตที่ชัดเจนในผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกหลังครบการรักษาไปแล้ว 6 เดือนไปแล้ว ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจที่จะศึกษาประสบการณ์อาการในทุกมิติ ตั้งแต่การรับรู้
การเกิดอาการ การประเมินความรุนแรง และการรับรูก้ ารตอบ
สนองของอาการต่อการรบกวนการดำ�เนินชีวติ รวมถึงคุณภาพ
ชีวิตในมะเร็งปากมดลูกภายหลังครบการรักษาในผู้ป่วยที่มา
ติดตามการรักษา

กรอบแนวคิดการวิจยั

การศึกษาครัง้ นี้ ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
อาการของคณาจารย์แห่งแคลิฟอร์เนียร์ ซานฟรานซิสโก

ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก 3 มโนทัศน์ คือ ประสบการณ์
การมีอาการ (symptom experience) วิธกี ารจัดการอาการ
(symptom management strategies) และผลลัพธ์ของ
การจัดการอาการ (outcomes) ซึ่งทั้ง 3 มโนทัศน์หลักมี
ความสัมพันธ์กัน 1) ประสบการณ์การมีอาการ (symptom
experience) เป็นประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อความเจ็บ
ป่วย มีความเป็นพลวัตรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
เวลา มีความเกีย่ วข้องกับการรับรูอ้ าการ การประเมินอาการ
และการตอบสนองต่ออาการ 2) วิธกี ารจัดการอาการ (symptom
management strategies) เป็นกระบวนการทีบ่ คุ คลเลือกใช้
ในการจัดการกับอาการ เพือ่ บรรเทาอาการเหล่านัน้ 3) ผลลัพธ์
ของการจัดการอาการ (outcomes) เป็นผลลัพธ์บง่ ชีห้ รือเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการอาการที่เกิด
จากประสบการณ์ ก ารมี อ าการและวิ ธี ก ารจั ด การอาการ
สามารถประเมินได้จ ากตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการอาการ
และผลลั พ ธ์ 13-15 ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษา 2
มโนทัศน์หลัก ได้แก่ ประสบการณ์การมีอาการ (symptom
experience) และผลลัพธ์ของการจัดการอาการ (outcomes)
เมือ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูก ได้รบั การรักษาจนกระทัง่
สิ้นสุดการรักษาและสามารถดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติต้ังแต่
6 เดือนขึ้นไป ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังได้รับการรักษาวิธี
ต่าง ๆ ครบแล้ว มักได้รับผลจากการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการ
รักษาด้วยการผ่าตัด รังสีรกั ษา เคมีบ�ำ บัด หรือการรักษาร่วม
กันหลายวิธี ซึง่ พบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาทีย่ าวนานนัน้ จะได้
รับผลกระทบจากโรคและการรักษา ทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม จิตวิญญาณ และเศรษฐกิจ อาการทีพ่ บ ได้แก่ อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร สูญเสียการทำ�หน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น
มดลูกและรังไข่ ช่องคลอดสัน้ ลง การเกิดภาวะหมดประจำ�เดือน
จากการรักษา ช่องคลอดบางและแคบลง มีสารคัดหลั่งออก
จากช่องคลอด มีเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะหรือทวาร
หนัก ระบบการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะผิดปกติ ระบบการย่อย
และการรับประทานอาหารผิดปกติไป4,6 เมือ่ มีอาการผิดปกติ
เกิดขึน้ กับร่างกาย สตรีเหล่านีก้ จ็ ะรับรูแ้ ละประเมินอาการผิด
ปกติท่ีเกิดขึ้นว่ามีความถี่และมีความรุนแรงเพียงใด และมี
การตอบสนองต่ออาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นว่าอาการเหล่านั้น
มีการรบกวนการดำ�เนินชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลัง
การรักษาอย่างไร ซึง่ การรับรูก้ ารเกิดอาการ การประเมินความถี่
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และความรุนแรง รวมถึงการรับรู้การตอบสนองของอาการ
ต่อการรบกวนการดำ�เนินชีวิตของผู้ป่วยถือว่าอยู่ในมโนทัศน์
ของประสบการณ์การมีอาการ (Symptom experience)
ซึ่งผู้ป่วยอาจมีการรับรู้การเกิดอาการ การประเมินและการ
รับรู้การตอบสนองของอาการแตกต่างกัน ในการศึกษามิติ
ครบทัง้ 3 มิตขิ องประสบการณ์การมีอาการ ทำ�ให้เจ้าหน้าที่
ทีมสุขภาพได้ใช้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ในการดูแลและจัดการ
อาการให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ผลกระทบจากโรคและการ
รักษาต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะมีผลต่อความผาสุกในชีวิตของ
บุคคลด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านร่างกาย สังคมและครอบครัว อารมณ์
จิตใจ การปฏิบตั กิ จิ กรรม และด้านเฉพาะของผูป้ ว่ ยมะเร็งปาก
มดลูก ซึง่ คุณภาพชีวติ นีเ้ ป็นผลลัพธ์ (Outcome) ของทฤษฎี
การจัดการและมีการเปลีย่ นแปลงได้ถา้ ช่วงเวลาหลังการรักษา
หรือวิธกี ารรักษาแตกต่างกัน การศึกษาคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ย
หลังครบการรักษา จะช่วยให้เจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพได้ใช้ขอ้ มูล
เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ผปู้ ว่ ยได้กลับมาใช้ชวี ติ
ได้ตามปกติตอ่ ไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่อศึกษาประสบการณ์การมีอาการ (การรับรู้การ
เกิดอาการ การประเมินอาการและการตอบสนองต่ออาการ)
และคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive
research design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ผูท้ ไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่า
เป็นมะเร็งปากมดลูกและได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด รังสี
รักษา และ/หรือเคมีบ�ำ บัด ครบตามแผนการรักษา ทีม่ าติดตาม
การรักษาในกลุม่ งานรังสีรกั ษา อาคารเฉลิมพระเกียรติชน้ั 10
โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก
และกำ�หนดคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์คดั เข้า
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง
ปากมดลูกและได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด รังสีรกั ษา และ/
หรือเคมีบำ�บัด ครบตามแผนการรักษา จำ�นวน 120 คน
ตามเกณฑ์คุณสมบัติคัดเข้า (Inclusion criteria) ที่กำ�หนด

ดังนี้ 1) ผูป้ ว่ ยเพศหญิงอายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี 2) ได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและได้รับการรักษา
ทุกวิธีครบตามแผนการรักษา อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 5 ปี
3) ไม่มีการกลับเป็นซํ้า (recurrent) 4) มีการรับรู้ และมี
สติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ดี สือ่ สารโดยใช้ภาษาไทย 5) ยินดีให้
ความร่วมมือในการทำ�วิจยั ครัง้ นี้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล โรค และ
การรักษา สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วย คำ�ถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล โรค และ
การรักษา ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกภายหลังการรักษา
จำ�นวน 11 ข้อ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส จำ�นวนบุตร
ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวโดยเฉลีย่
ต่อเดือน สถานภาพทางการเงิน สิทธิการรักษา ความต้องการ
และการตอบสนองทางเพศ การใช้อปุ กรณ์ขยายช่องคลอด
ส่วนที่ 2 แบบประเมินอาการแสดงจากโรคและ
การรักษาแบบประเมินอาการแสดงจากโรคและการรักษา
(the memorial symptom assessment scale: MSAS)16
เป็นการประเมินการรับรูส้ ง่ิ ผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษาแบ่ง
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ การรับรูก้ ารเกิดอาการ การประเมินอาการ
และการตอบสนองต่ออาการ เป็นแบบสอบถามที่สร้างโดย
Portenoy และคณะ16 ประกอบด้วยอาการทัง้ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ จำ�นวน 32 อาการ ต่อมา Bualuang และคณะ
ได้เพิ่มอาการจากเครื่องมือเดิม 4 อาการ ได้แก่ อาการไข้
อาการปวดศีรษะ อาการตกขาว และอาการมีเลือดออกทาง
ช่องคลออด/ทวารหนัก จึงรวมเป็นอาการทัง้ หมด 36 อาการ
โดยในแบบประเมิ น อาการแสดงจากโรคและการรั ก ษา
ได้แบ่งวิธกี ารประเมินเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การรับรูก้ ารเกิดอาการ
(perception of symptoms) ประเมินการเกิดอาการแบ่ง
เป็น 2 ระดับ ได้แก่เกิด และไม่เกิดอาการ คะแนน 1 หมายถึง
มี อ าการเกิ ด ขึ้น คะแนน 0 หมายถึ ง ไม่ มีอ าการเกิ ด ขึ้น
คะแนนที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0-36 คะแนนมากแสดงว่า
ผูป้ ว่ ยมีการรับรูว้ า่ มีอาการเกิดขึน้ มาก
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การประเมินอาการ (evaluation of symptoms)
เป็นการประเมินความรุนแรงของอาการจำ�นวน 36 อาการ ใน
แต่ละอาการมีการประเมินความรุนแรงแบ่งเป็น 4 ระดับ โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ คะแนน 1 ถึง 4 ตัง้ แต่ อาการมี
ความรุนแรงเล็กน้อย ปานกลาง รุนแรงมาก รุนแรงมากทีส่ ดุ
การตอบสนองต่ออาการ (response to symptom)
เป็ น การประเมิ น การรบกวนการดำ � เนิ น ชี วิ ต จากอาการ
โดยในการประเมินการรบกวนการดำ�เนินชีวติ จากอาการมีการ
ประเมินทั้งสิ้น 36 อาการ ในแต่ละอาการมีการประเมิน
แบ่งเป็น 5 ระดับดังนีค้ ะแนน 0-4 ตัง้ แต่ ไม่รบกวนเลย รบกวน
เล็กน้อย รบกวนปานกลาง รบกวนค่อนข้างมาก รบกวน
มากทีส่ ดุ
ส่ ว นที่ 3 แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิต สตรี ท่ีเ ป็ น มะเร็ ง
ปากมดลูก แบบวัดคุณภาพชีวิตสตรีท่ีเป็นมะเร็งปากมดลูก
(Functional Assessment of Cancer Therapy-Cervix)
(FACT - Cx Thai-version พัฒนาโดย Cella18 เป็นแบบวัด
ทีใ่ ช้ประเมินการรับรูส้ ภาวะความผาสุกของบุคคล ประกอบด้วย
ความผาสุกในชีวติ 5 ด้าน แบ่งเป็น ด้านร่างกายจำ�นวน 7 ข้อ
ด้านสังคม/ครอบครัวจำ�นวน 7 ข้อ ด้านอารมณ์/ จิตใจจำ�นวน
6 ข้อ ด้านการปฏิบตั กิ จิ กรรมจำ�นวน 7 ข้อ และด้านเฉพาะ
ของผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกจำ�นวน 15 ข้อ ในจำ�นวน 42 ข้อนี้
มีท้งั ข้อคำ�ถามทางบวกและทางลบ ลักษณะคำ�ตอบแต่ละข้อ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเกิรต์ สเกล 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ข้อคำ�ถามทางบวก คะแนน 0-4 ตัง้ แต่
ไม่มีความผาสุกเลย ถึง มีความผาสุกมากที่สุด ข้อคำ�ถาม
ทางลบ คะแนน 0-4 ตั้งแต่ มีความผาสุกมากที่สุด ถึง ไม่มี
ความผาสุกเลย คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมที่เป็นไปได้มี
ค่าระหว่าง 0-168 คะแนน ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งคุณภาพชีวติ 3 ระดับ
โดยใช้คะแนนรวมแบ่งเป็น 3 อันตรภาคชั้น19 โดยคะแนน
0 - 56 หมายถึง คุณภาพชีวติ โดยรวมตํา่ คะแนน 56.01-112
หมายถึง คุณภาพชีวติ โดยรวมปานกลาง คะแนน 112.01-168
หมายถึง คุณภาพชีวติ โดยรวมสูง
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั
1. การหาความตรงตามเนือ้ หา แบบประเมินอาการ
แสดงจากโรคและการรักษา (ดัดแปลงมาจากแบบประเมิน

อาการแสดงของโรคและการรั ก ษา (The Memorial
Symptom Assessment Scale) ของ Portenoy16 ได้รบั การ
ทดสอบความตรงของเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 5 ท่าน
ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวช 1 ท่าน อาจารย์พยาบาล
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง 2 ท่าน และพยาบาล
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง 2 ท่าน ได้คา่ ความ
ตรงของเนือ้ หา (Content Validity Index: CVI) เท่ากับ 1 และ
แบบวัดคุณภาพชีวิตสตรีท่ีเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้ผ่านการ
ตรวจความตรงของเนือ้ หาตามมาตรฐานสากลแล้ว โดยผูว้ จิ ยั
ขออนุญาตใช้เครือ่ งมือผ่านทาง www.facit.org
2. การหาค่าความเทีย่ งของเครือ่ งมือ แบบประเมิน
อาการแสดงจากโรคและการรักษาได้ผ่านการทดสอบความ
เทีย่ ง แบบทดสอบซํา้ (test retest reliability) ในเวลาห่างกัน
3 วัน จากการศึกษาของ Bualuang และคณะ17 ในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ปากมดลูกจำ�นวน 20 คน ได้ค่าความเที่ยงของการเกิดของ
อาการ (symptom occurrence) เท่ากับ .78 ความรุนแรง
ของอาการ (symptom severity) เท่ากับ .89 และความรูส้ กึ
ทุกข์ทรมาน/รบกวนการดำ�เนินชีวิตจากอาการ (symptom
distress) เท่ากับ .91 สำ�หรับการศึกษาครั้งนี้ผ้วู ิจัยนำ�แบบ
ประเมินไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 20 คน และนำ�ข้อมูลไปหาความเที่ยงของ
เครือ่ งมือโดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์ ครอนบาคแอลฟา (Cronbach
alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงมีค่าเท่ากับ .89 เมื่อ
ทดสอบในกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 120 ราย ได้คา่ ความเทีย่ งของ
แบบประเมินอาการแสดงจากโรคและการรักษาเท่ากับ .90
แบบวัดคุณภาพชีวิตสตรีท่ีเป็นมะเร็งปากมดลูก (FACT-Cx)
ผู้วิจัยนำ�ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 20 รายและนำ�ข้อมูลไปหาความ
เที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา
(Cronbach alpha coefficient) ได้คา่ ความเทีย่ งมีคา่ เท่ากับ
.73 เมือ่ ทดสอบในกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 120 คน ได้คา่ ความ
เที่ย งของแบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิต สตรี ท่ีเ ป็ น มะเร็ ง ปากมดลู ก
เท่ากับ .82
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้
รับการยินยอมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล (ID 09-59-62 ย) และโรงพยาบาลราชวิถี (รหัสโครงการ
วิจัยที่ 61134) เมื่อได้รับการอนุมัติผ้วู ิจัยจึงเริ่มเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั และให้ผปู้ ว่ ยมีสทิ ธิ์
ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโดยความสมัครใจ
หลังจากที่ผู้เข้าร่วมวิจัยยินยอมแล้วจึงให้เซ็นชื่อยินยอมเข้า
ร่วมวิจยั โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะรายงาน
ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม และผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ์ท่ีจะ
ถอนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่มผี ลกระทบต่อการรักษาพยาบาล
ทีไ่ ด้รบั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ภายหลังได้รับ
อนุมัติการทำ�วิจัยในมนุษย์แล้ว ผู้วิจัยพบหัวหน้าหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ แนะนำ�ตนเอง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และรายละเอียด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้รายชือ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ปากมดลูกภายหลังครบการรักษาที่มาตรวจติดตามภายหลัง
การรักษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ จากแฟ้มประวัติ โดย
ผ่านเจ้าหน้าทีใ่ นคลินกิ ผูป้ ว่ ยนอกนรีเวช เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
ได้พาผูว้ จิ ยั ไปแนะนำ�ตัวกับผูป้ ว่ ย จากนัน้ ผูว้ จิ ยั แนะนำ�ตนเอง
และชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงชื่อใน
ใบยินยอม ซึ่งใช้ในการตอบแบบสอบถามเป็นเวลาประมาณ
30-40 นาที โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถาม 3 ชุด
ตามลำ�ดับดังนี้ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล โรค และ
การรักษา 2) แบบประเมินอาการแสดงจากโรคและการรักษา
และ 3) แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิตสตรีท่ีเป็น มะเร็งปากมดลู ก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล โรค
และการรักษา จำ�นวนการเกิดอาการ ความถีข่ องการเกิดอาการ
ความรุนแรงของการเกิดอาการและการรบกวนการดำ�เนินชีวติ
ของอาการ คุณภาพชีวติ โดยรวมและรายด้านโดยใช้คา่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 120 คน
มีอายุระหว่าง 23-60 ปี อายุเฉลีย่ 46.07 ปี ส่วนใหญ่มบี ตุ ร

2 คน ร้อยละ 40 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 71.67 ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90.84 มีการศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาร้อยละ 31.67 และ 26.67 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขายร้อยละ 39.16 มีสถานภาพทางการเงิน
เพียงพอ และมีเหลือเก็บ ร้อยละ 77.50 ใช้สิทธิการรักษา
โครงการ 30 บาท ร้อยละ 56.67 และเบิกจากต้นสังกัดร้อยละ
25.83 มีระยะเวลาหลังครบการรักษาระหว่าง 6-48 เดือน มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 20.44 เดือน (SD = 9.66) รักษาโดยการผ่าตัด
ร่วมกับรังสีรกั ษาคิดเป็นร้อยละ 60 หลังได้รบั การรักษาผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความต้องการและ
การตอบสนองทางเพศร้อยละ 98.30 และหลังการรักษามี
ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้อปุ กรณ์ขยายช่องคลอดเพียง 5 คน ร้อยละ 4.20
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์อาการของกลุ่ม
ตัวอย่างในกลุม่ ตัวอย่าง พบว่าความชุกของอาการตามการรับ
รูข้ องผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา 5 อับดับแรก
ได้แก่ อาการนอนไม่หลับจำ�นวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80
อาการกระวนกระวายใจจำ�นวน 42 คน คนคิดเป็นร้อยละ
35.00 อาการกังวล/กลุม้ ใจจำ�นวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20
อาการรูส้ กึ ง่วงซึมจำ�นวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และ
อาการรู้สึกว่าตนเองไม่เหมือนเดิมจำ�นวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.70 ตามลำ�ดับ (ดังตารางที่ 1) การประเมินอาการ
จากความรุนแรงของการเกิดอาการมากที่สุด 5 อับดับแรก
ได้แก่ อาการท้องเสียมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.33 (SD = 1.15) อาการ
รูส้ กึ เศร้าใจมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.28 (SD = 1.14) อาการนอนไม่
หลับมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.88 (SD = 0.87) อาการหายใจไม่อม่ิ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.85 (SD = 1.06) และอาการอักเสบบริเวณ
ทวารหนักมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.83 (SD = 0.98) (ดังตารางที่ 2)
และการตอบสนองต่ออาการประเมินจากการรบกวนการ
ดำ�เนินชีวิตของอาการมากที่สุด 5 อับดับแรก ได้แก่ อาการ
หายใจไม่อ่มิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 (SD = 1.34) รู้สึกเศร้า
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.71 (SD = 1.14) ท้องเสียมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
1.66 (SD = 1.52) นอนไม่หลับมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.60 (SD =
0.87) กั ง วล/กลุ้ม ใจมี ค่ า เฉลี่ย เท่ า กั บ 1.58 (SD=0.94)
(ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละการเกิดอาการ 5 อันดับแรกในผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา (n = 120)
อาการแสดง
นอนไม่หลับ
กระวนกระวายใจ
กังวล กลุม้ ใจ
รูส้ กึ ง่วงซึม
รูส้ กึ ว่าตนเองไม่เหมือนเดิม

จำ�นวน
43
42
41
39
38

ร้อยละ
35.80
35.00
34.20
32.50
31.70

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความรุนแรงของอาการมากที่สุด 5 อันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็ง
		
ปากมดลูกหลังครบการรักษา (n = 120)
อาการ
ท้องเสีย		
รูส้ กึ เศร้า		
นอนไม่หลับ		
หายใจไม่อม่ิ 		
อักเสบบริเวณทวารหนัก

Possible range
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Actual range
1-3
1-4
1-4
1-4
1-3

ค่าเฉลีย่
2.33
2.28
1.88
1.85
1.83

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.15
1.14
0.87
1.06
0.98

ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิ น การรบกวนของการเกิ ด อาการมากที่สุด 5 อั น ดั บแรก
		
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา (n = 120)
		
อาการ
หายใจไม่อม่ิ 		
รูส้ กึ เศร้า		
ท้องเสีย		
นอนไม่หลับ		
กังวล/ กลุม้ ใจ

Possible range
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4

Actual range
0-4
0-4
0-3
0-4
0-4

ค่าเฉลีย่
1.85
1.71
1.66
1.60
1.58

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.34
1.14
1.52
.87
.94
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ตารางที่ 4 คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา (n = 120)
คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยที่
เป็นมะเร็งปากมดลูก
รายด้าน
1. ความผาสุกด้านร่างกาย
2. ความผาสุกด้านสังคม / ครอบครัว
3. ความผาสุกด้านอารมณ์ / จิตใจ
4. ความผาสุกด้านปฏิบตั กิ จิ กรรม
5. ความผาสุกด้านเฉพาะผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูก
โดยรวม

Possible
Range

Actual
Range

Mean

SD.

การ
แปลผล

0 - 28
0 - 28
0 – 24
0 - 28
0 - 60
0-168

13-28
1-28
5-23
1-28
25-46
80-137

23.67
20.14
15.89
16.92
39.25
115.89

3.76
5.74
3.09
5.08
3.27
12.33

สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกภายหลังครบการรักษาจำ�นวน 120 คน พบว่าคุณภาพ
ชีวิตสตรีท่ีเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยรวมอยู่ในระดับสูงมีค่า
เฉลีย่ เท่ากับ 115.89 (SD = 12.33, min-max = 80-137)
เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกายมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 23.67 (SD = 3.76) อยูใ่ นระดับสูง
คุณภาพชีวิตด้านความผาสุกด้านสังคม/ ครอบครัวมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 20.14 (SD = 5.74) อยู่ในระดับสูง คุณภาพชีวิต
ด้านความผาสุกด้านอารมณ์/ จิตใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.89
(SD = 3.09) อยูใ่ นระดับปานกลาง คุณภาพชีวติ ด้านความผาสุก
ด้านปฏิบัติกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.92 (SD = 5.08)
อยูใ่ นระดับปานกลาง คุณภาพชีวติ ด้านความผาสุกด้านเฉพาะ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 39.25 (SD = 3.27)
อยูใ่ นระดับปานกลางดังตารางที่ 4

อภิปรายผลการวิจยั

จากผลการศึ ก ษาประสบการณ์ ก ารมี อ าการกั บ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา
ทีม่ ารับการตรวจตามนัดในโรงพยาบาลราชวิถจี �ำ นวน 120 คน
กลุม่ ตัวอย่างมีอายุตง้ั แต่ 23-60 ปี อายุเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
เท่ากับ 46.07 ปี (SD = 9.20) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Uraiwan20 พบว่า สตรีทป่ี ว่ ยเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วน
ใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วง 46-50 ปี โดยมีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 44.80 ปี

ซึ่งในวัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บริเวณปาก
มดลูก จากระยะมะเร็งก่อนลุกลาม ไปเป็นระยะลุกลาม จาก
ผลการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่ากลุม่ ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
สมรสคู่สูงสุดถึง 86 คนคิดเป็นร้อยละ 71.7 มีสถานภาพ
สมรสหม้ายและหย่าร้อยละ 16.66 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Uraiwan 20 ที่พ บว่ า ร้ อ ยละ 70.70 ของสตรี ท่ีป่ว ยเป็ น
มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ทั้งนี้เนื่องจาก
สตรีทม่ี เี พศสัมพันธ์แล้วมักมีโอกาสติดเชือ้ เอชพีวจี ากคูส่ มรสได้
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาจำ�นวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.67 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาจำ�นวน
32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ก่อนได้รบั การรักษา สตรีทเ่ี ป็น
มะเร็งปากมดลูกโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายร้อยละ
39.16 ไม่แตกต่างกับอาชีพของผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังได้
รับการรักษาร้อยละ 38.33 ประกอบอาชีพค้าขายเช่นเดิม มี
สถานภาพทางการเงินส่วนใหญ่เพียงพอ มีเหลือเก็บและ
เพียงพอไม่มเี หลือเก็บ ร้อยละ 77.50 และ 18.30 ตามลำ�ดับ
สำ�หรับสิทธิการรักษาพยาบาลทีใ่ ช้สว่ นใหญ่คอื สิทธิโครงการ
30 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Jatupol6
ที่พบว่าสตรีท่ีมีเศรษฐานะ สังคมและระดับการศึกษาต่ําจะ
มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกมากถึง 5 เท่า และ
หลังได้รับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา
ส่วนใหญ่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการและการ
ตอบสนองทางเพศเป็นจำ�นวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30
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และพบว่าสตรีท่เี ป็นมะเร็งนรีเวชหลังได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษามีความตืน่ ตัวทางเพศสัมพันธ์นอ้ ยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั รังสี
รักษา สตรีท่เี ป็นมะเร็งปากมดลูกหลังได้รับรังสีรักษามีความ
เปลี่ยนแปลงและการตอบสนองทางเพศ มีความวิตกกังวล
มากขึ้น มีความต้องการทางเพศน้อยลง ปฏิเสธการมีเพศ
สัมพันธ์เพราะอาจวิตกกังวลต่อผลการรักษาที่ได้รับ กลัวผล
ข้างเคียงของการรักษาและกลัวการกลับมาเป็นซํ้าของโรค21
ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากระยะเวลาในการศึกษาครัง้ นีท้ เ่ี ก็บข้อมูลภาย
หลังการรักษาครบเป็นเวลาตัง้ แต่ 6 เดือน จึงทำ�ให้ระยะเวลา
ก่อนและหลังได้รบั การรักษาไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงของความ
ต้องการและการตอบสนองทางเพศ นอกจากความแตกต่างของ
ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบ
ว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมะเร็งปากมดลูกได้รับการรักษาด้วย
การผ่าตัด มากถึงร้อยละ 28.33 ซึง่ ภายหลังการผ่าตัด ผูป้ ว่ ย
จะไม่มภี าวะช่องคลอดตีบแคบ (vaginal stenosis) หรือช่อง
คลอดแห้ง (vaginal dryness) และไม่มีภาวะเส้นเลือดฝอย
เปราะบางเหมือนในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี จึงอาจ
ทำ�ให้ไม่มคี วามเปลีย่ นแปลงของความต้องการทางเพศ
ผลการศึกษาของประสบการณ์การมีอาการในมิตกิ าร
รับรูอ้ าการ จากกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 120 คน มีประสบการณ์
ในการรับรูอ้ าการทัง้ 36 อาการ พบว่า ความชุกของอาการตาม
การรับรูข้ องผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการรักษา 5 อันดับ
แรก ได้แก่ อาการนอนไม่หลับ อาการกระวนกระวายใจ อาการ
กังวล/กลุ้มใจ อาการง่วงซึม และอาการรู้สึกว่าตนเองไม่
เหมือนเดิม ตามลำ�ดับ ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องบาง
ส่วนกับการศึกษาประสบการณ์ของอาการและการดูแลตนเอง
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกทีไ่ ด้รบั การฉายรังสีแล้วประมาณ 6-8
สัปดาห์ ของ Bualuang และคณะ17 มี 3 อาการที่พบบ่อย
เหมือนในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อาการนอนไม่หลับ อาการ
กังวล/กลุม้ ใจและอาการกระวนกระวายใจ ซึง่ อาการทางด้าน
จิตใจเหล่านี้อาจส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกง่วงซึมได้จากการนอนไม่
หลับ อาการทีเ่ กิดขึน้ มากนีอ้ าจเกิดมาจากความวิตกกังวลจาก
การเป็นมะเร็ง ความกลัวการกลับเป็นซา้ํ กลัวไม่หายจากโรค
จึงอาจทำ�ให้ร้สู ึกว่าตนเองไม่เหมือนเดิมได้ ผลจากการรักษา
ดังกล่าว ผูป้ ว่ ยอาจว่ากลัวคูส่ มรสไม่เข้าใจ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ว่า
ตนเองไม่เหมือนเดิม ด้วยปัจจัยเหล่านี้ต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจเป็นส่วนใหญ่ ทำ�ให้ผู้ป่วยพักผ่อนไม่เพียงพอทำ�ให้

ร่างกายอ่อนเพลียและมีอาการง่วงซึมได้
ผลการศึกษาของประสบการณ์การมีอาการในมิตกิ าร
ประเมินความรุนแรงของอาการ อาการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างประเมิน
ว่ามีความรุนแรงมากทีส่ ดุ 5 อับดับแรก ได้แก่ อาการท้องเสีย
อาการรู้สึกเศร้าใจ อาการนอนไม่หลับ อาการหายใจไม่อ่ิม
และอาการอักเสบบริเวณทวารหนัก จะเห็นว่า อาการทีเ่ กิดขึน้
ภายหลังครบการรักษาแล้ว จะเป็นอาการทีเ่ ป็นอาการข้างเคียง
ระยะยาวทีเ่ กิดขึน้ ทางกาย ได้แก่ อาการท้องเสีย และอักเสบ
บริเวณทวารหนัก อธิบายได้ว่า เมื่อได้รับรังสีเข้าไปแล้วนั้น
อวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้อง ในส่วนของผนังลำ�ไส้ใหญ่จะ
หนาขึ้น บวมขึ้น มีความยืดหยุ่นตัวน้อย อาจเกิดจากการมี
พังผืดมาแทนที่ เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นจะทำ�ให้เกิดอาการ
ปวดบิดท้อง ท้องเสีย ปวดเบ่งถ่าย มีอาการอักเสบบริเวณ
ทวารหนัก จนกระทัง่ มีเลือดออกขณะถ่ายอุจจาระได้
ความรุนแรงของอาการด้านจิตใจ ได้แก่ อาการรูส้ กึ
เศร้า นอนไม่หลับ หายใจไม่อม่ิ อาจเกิดจากผูป้ ว่ ยมีความวิตก
กังวล สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์ของอาการและการ
ดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการฉายรังสีแล้ว
ประมาณ 6-8 สัปดาห์ ของ Bualuang และคณะ17 ทีผ่ ปู้ ว่ ย
ประเมินความรุนแรงของอาการแตกต่างกัน แต่มีเพียง 1
อาการที่ผู้ป่วยประเมินความรุนแรงของอาการเหมือนกัน
ได้แก่ อาการนอนไม่หลับ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระยะเวลาภายหลังการ
รักษาแตกต่างกัน จึงทำ�ให้ผู้ป่วยประเมินความรุนแรงของ
อาการแตกต่างกัน จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลจะ
เห็นว่าผูป้ ว่ ยประเมินความรุนแรงของอาการในแต่ละระยะเวลา
ภายหลังการรักษาแตกต่างกัน
ผลการศึกษาของการประเมินการตอบสนองต่อ
อาการ สำ � หรั บ อาการที่ทำ� ให้ ผู้ป่ว ยมี ค วามทุ ก ข์ ท รมาน/
การรบกวนชีวติ ประจำ�วันนัน้ จากผลการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า
อาการที่รบกวนชีวิตมากที่สุดใน 5 อับดับแรกได้แก่ อาการ
หายใจไม่อ่ิม รู้สึกเศร้า ท้องเสีย นอนไม่หลับ และกังวล/
กลุม้ ใจ มีบางอาการทีพ่ บได้บอ่ ยในมิตขิ องความถีข่ องการเกิด
อาการ ได้แก่ อาการรูส้ กึ เศร้าใจ อาการท้องเสีย และอาการ
นอนไม่หลับ นอกจากนี้ยังมีบางอาการที่ตรงกับมิติของการ
ประเมินความรุนแรง ได้แก่อาการรู้สึกเศร้าใจ หายใจไม่อ่ิม
อาการท้องเสีย และอาการนอนไม่หลับ และในส่วนของมิติ
การรับรูอ้ าการ นอนไม่หลับและอาการกังวลกลุม้ ใจ อาจอธิบาย
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ได้ว่าบางอาการเกิดขึ้นได้บ่อยจริงแต่ผู้ป่วยไม่ได้ประเมินว่า
อาการนั้นรบกวนการดำ�เนินชีวิตโดยตรง ในทางตรงกันข้าม
บางอาการอาจไม่ได้เกิดขึน้ มาก แต่ผปู้ ว่ ยประเมินว่าได้รบั การ
รบกวนการดำ�เนินชีวิตจากอาการ เช่น อาการหายใจไม่อ่ิม
อาจเกิดได้จาก ผู้ป่วยรู้สึกว่าอาการนี้เป็นอาการที่ทำ�ให้เกิด
ความไม่สขุ สบาย ได้รบั ความทุกข์ทรมานมากและอาจนำ�มาสู่
อันตรายถึงชีวติ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม อาการทางด้านจิตใจก็ถกู
ประเมินว่าเป็นอาการที่รบกวนการดำ�เนินชีวิตเช่นกัน เช่น
อาการรู้สึก เศร้ า ใจ อาการกั ง วลกลุ้ม ใจ และอาการนอน
ไม่หลับ ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำ�ให้ผู้ป่วย
เครียดเกิดความกดดันจนแสดงอาการหายใจไม่สะดวก หายใจ
ไม่อ่มิ ออกมาทางกายได้ จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้
เห็นว่า การรับรูอ้ าการของผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกหลังครบการ
รักษานัน้ มีความแตกต่างกันของอาการในมิตขิ องความถี่ ความ
รุนแรง และความทุกข์ทรมาน/การรบกวนชีวติ ประจำ�วัน เป็น
ไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของบัวหลวง สำ�แดงฤทธิแ์ ละ
คณะ ที่ศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกพบว่าอาการที่กลุ่ม
ตัวอย่างรายงานการเกิดมากอาจไม่จำ�เป็นต้องเป็นอาการที่
กลุ่มตัวอย่างประเมินความรุนแรง หรือความทุกข์ทรมาน/
การรบกวนชีวติ ประจำ�วันก็ได้ ซึง่ เป็นไปตามทฤษฎีการจัดการ
อาการ
ผลการศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูก
หลังครบการรักษา พบว่าคุณภาพชีวิตสตรีท่ีเป็นมะเร็งปาก
มดลูกโดยรวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 115.89 คะแนน จะเห็นได้วา่
คุณภาพชีวิตสตรีท่ีเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยรวมสูง แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างรับรู้คุณภาพชีวิตในระดับที่ดีตลอดระยะที่ได้รับ
การรักษาครบตามแผนการรักษา เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตความผาสุกทางด้านร่างกาย
และความผาสุกด้านสังคม/ครอบครัวสูง ทัง้ นีส้ ามารถอธิบาย
ได้วา่ เมือ่ ครบการรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึน้ ไปนัน้ ผูป้ ว่ ย
เริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ อาการข้างเคียงค่อย ๆ ลดลง จึง
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันได้เหมือนหรือใกล้
เคียงกับเดิมมากขึน้ จึงทำ�ให้คะแนนคุณภาพชีวติ ทัง้ ความผาสุก
ด้านร่างกาย และด้านสังคม/ ครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง ส่วนคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความผาสุก
ทางด้านอารมณ์/จิตใจ ความผาสุกด้านปฏิบัติกิจกรรม และ

ความผาสุกด้านเฉพาะผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูก มีคะแนนเฉลีย่
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาครบตามแผนมาเป็นเวลา
ไม่นาน ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ 20.44 เดือน และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีร้อยละ 71.67 ทำ�ให้ผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกภายหลังครบการรักษานั้นยังคงมีบางอาการ
หลงเหลืออยู่ และอาจมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับการเป็นมะเร็ง
อยูห่ รือยังมีความกังวลถึงการกลับเป็นซา้ํ ของโรค จะเห็นได้วา่
คะแนนคุณภาพชีวติ มีการเปลีย่ นแปลงตามความผาสุกในแต่ละด้าน
ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการคงค้างอยู่มีผลทำ�ให้คะแนนคุณภาพชีวิต
ลดลง ในฐานะพยาบาลวิชาชีพทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีต้ อ้ งมีความรู้
ความเข้าใจในอาการทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ภายหลังครบการรักษา เพือ่ ให้การดูแลและจัดการกับอาการ
ข้างเคียง และส่งเสริมให้ผ้ปู ่วยสามารถกลับไปดำ�เนินชีวิตได้
ตามปกติและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

พยาบาลควรมีการประเมินการรับรูอ้ าการของผูป้ ว่ ย
เป็นช่วง ๆ เพือ่ สามารถนำ�มาเปรียบเทียบกันในแต่ละช่วง ทำ�ให้
เกิดความเข้าใจชัดเจนถึงปัญหาในแต่ละช่วงและสามารถนำ�มา
วางแผนในการแก้ไขปัญหาในแต่ละระยะได้เหมาะสม ควรจัด
ตั้งให้มีคลินิกให้คำ�ปรึกษา หรือจัดให้มีการรับคำ�ปรึกษาทาง
โทรศัพท์ เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา มีการ
จัดกลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ชว่ ยเหลือ
ซึ่งกันและกัน (Self-help group) เพื่อให้ผู้ป่วยได้ให้คำ�
แนะนำ�และช่วยเหลือซึง่ กันและกันในเรือ่ งต่าง ๆ รวมทัง้ การให้
กำ�ลังใจกัน

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกหลังครบการรักษานี้ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจปัญหาใน
แต่ละช่วงและสามารถนำ�มาวางแผนในการแก้ไขปัญหาใน
แต่ละระยะได้ รวมไปถึงความต้องการตามบริบทต่าง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจนและลึกซึง้ มากขึน้ ทำ�ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างตรงจุด และพยาบาลจะให้การดูแลได้ครบองค์รวม
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
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