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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาเปรียบเทียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของพยาบาลในการประเมินและ
จัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม เปรียบเทียบความสามารถในการประเมินและจัดการอาการปวดตามปัจจัย
พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ�ำนวน 85 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการประเมินและจัดการอาการปวด วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ Independent t-test/Mann-Whiney U test, One-way ANOVA/Kruskal Wallis
ผลวิจยั พบว่า พยาบาลรับรูค้ วามสามารถในการประเมินและจัดการอาการปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลามด้านความรู้
ด้านการปฏิบตั แิ ละโดยรวม ระดับปานกลาง พยาบาลทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาโทมีความสามารถด้านการปฏิบตั แิ ละโดย
รวมสูงกว่าพยาบาลทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรี (p<.05) พยาบาลทีผ่ า่ นการอบรมการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลามมีความ
สามารถโดยรวมสูงกว่าพยาบาลที่ไม่ผ่านการอบรม (p<.05) พยาบาลที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่างกัน มีความ
สามารถด้านการปฏิบัติตา่ งกัน โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์ > 5 ปี มีความสามารถด้านการปฏิบัติสูงกว่าพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ < 2 ปี (p<.05) การวิจยั นีเ้ สนอแนะให้มกี ารอบรมการประเมินและจัดการอาการปวดอย่างต่อเนือ่ งโดยเน้นการ
จัดการอาการปวดโดยไม่ใช้ยาร่วมด้วย ตลอดจนสนับสนุนการท�ำวิจยั แบบ R2R เพือ่ ประเมินและจัดการอาการปวดในผูป้ ว่ ย
มะเร็งระยะลุกลามในหลากหลายรูปแบบ
ค�ำส�ำคัญ: มะเร็งระยะลุกลาม ความสามารถของพยาบาล การประเมินอาการปวด การจัดการอาการปวด
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Abstract

This comparative descriptive research aimed to study nurses’ perceived ability to assess and manage pain
symptom in advanced cancer patients and to compare nurses’ ability to assess and manage pain symptom
according to their personal factors. The sample consisted of 85 professional nurses who cared for hospitalized
cancer patients in Chulabhorn Hospital. Personal data record forms and nurses’ perceived ability to assess and
manage pain symptom in advanced cancer patient questionnaires were used in data collection. Data were analyzed
using Independent t-test / Mann-Whiney U test and One-way ANOVA / Kruskal Wallis.
The results revealed that nurses perceived their knowledge, practice abilities and overall abilities to assess
and manage pain symptom in advanced cancer patients at moderate levels. Nurses who graduated master degree
perceived their practice and overall ability higher than those who graduated bachelor degree (p<.05). Trained
nurses for advanced cancer patient perceived their overall abilities higher than those non trained. (p<.05). Nurses
with more than 5 years’ experience in advanced cancer patients perceived their practice abilities higher than those
with less than 2 years’ experience (p<.05).
This study recommends the training courses for developing nurses’ ability in pain assessment and management
in advanced cancer patients and emphasis on alternative pain management as well as supporting R2R research
to assess and manage pain in variety forms.
Keywords: advanced cancer, nurses’ ability, pain symptom assessment, pain symptom management
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บทน�ำ

โรคมะเร็งระยะลุกลาม เป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ การดู แ ลรักษาจึงเป็นแบบประคับประคอง
มุ่งเน้นเพื่อบรรเทาอาการทุกข์ทรมานต่างๆ เป็นหลัก1
ผู้ป่วยต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างมากจากการ
ลุกลามของโรคและจากการรักษาที่ได้รับ อาการปวดเป็น
อาการส�ำคัญที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามโดยพบ
ถึงร้อยละ 61-1002-7 และเป็นอาการที่ท�ำให้เกิดความทุกข์
ทรมานเป็นอันดับแรก2 มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ โดยรวม
ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถท� ำกิจกรรม และไม่สามารถนอนหลับ
พักผ่อนได้ มีผลต่อสภาพอารมณ์ สัมพันธภาพกับผู้อื่นและ
จิตวิญญาณ8
พยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยมะเร็งจะต้องมีความรู้ ทักษะ และ
ความเชีย่ วชาญในการจัดการอาการโดยประยุกต์ใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์9 พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามซึ่งมี
ความทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆ โดยเฉพาะอาการปวด
จึงต้องมีความสามารถในการประเมินและจัดการกับอาการ
ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยบรรเทาจากความทุกข์ทรมาน และส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตามแนวปฏิบัติการจัดการ
อาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง10-11 พยาบาลจะต้องประเมิน
อาการปวดอย่างครอบคลุม ใช้เครื่องมือในการประเมิน
อาการอย่างเหมาะสม การจัดการอาการปวดด้วยวิธีการใช้
ยาและไม่ใช้ยา การติดตามอาการหลังการจัดการอาการ
รวมถึงมีการประสานงานภายในทีมสุขภาพ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้
รับการจัดการอาการอย่างเหมาะสม การประเมินและจัดการ
อาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามจึงเป็นสมรรถนะที่
ส�ำคัญของพยาบาล
ผลการศึกษาในต่างประเทศเกีย่ วกับความสามารถของ
พยาบาลในการประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วย
มะเร็ง พบว่าพยาบาลมีความรู้ในการประเมินและจัดการ
อาการปวดไม่เพียงพอ12-16 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อความสามารถของพยาบาลในการประเมินและจัดการ
อาการปวดประกอบด้วยระดับการศึกษา12,15-16 การได้รบั การ
อบรม12-13,15 ส�ำหรับในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้น้อยมาก จากการสืบค้นพบเพียง 1 เรื่องที่ท�ำการ
ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถและการปฏิบัติของ
พยาบาลวิชาชีพในการบรรเทาความปวดโดยวิธีที่ไม่ใช้ยา
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แก่ผู้ป่วยมะเร็ง พบว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีการรับรู้ความ
สามารถ การปฏิบตั ิ ความรูแ้ ละทัศนคติในการบรรเทาความ
ปวดของผู้ป่วยมะเร็งในระดับปานกลาง17 และการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งที่มี
อาการปวด ไม่ได้ศึกษาเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ทีเ่ น้นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทุกระยะ โดยพบผูป้ ว่ ย
มะเร็งระยะลุกลามที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
มากกว่าร้อยละ 4018 ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัด เคมีบ�ำ บัด รังสีรัก ษา และการดูแลแบบประคับ
ประคอง ปัญหาส�ำคัญของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามคือ
อาการปวด ซึ่งพยาบาลได้ท�ำการประเมินอาการปวดของ
ผู้ป่วยตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของ
หน่วยงานตั้งแต่แรกรับ และประเมินทุก 4 ชั่วโมงโดยใช้
Numerical Rating Scale (NRS) ในผูป้ ว่ ยทีร่ ตู้ วั เข้าใจความ
หมายของตัวเลข และใช้ Facial Scale ในผู้ป่วยที่ไม่เข้าใจ
ความหมายของตัวเลข แต่บอกระดับความรุนแรงของอาการ
ปวดที่สอดคล้องกับรูปหน้า และท�ำการจัดการความปวด
ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน แต่จากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัยที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลามที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพบว่า ผู้ป่วยยัง
ไม่ได้รับการจัดการอาการปวดอย่างเพียงพอ พยาบาล
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติทางคลินิกในการประเมินและ
จัดการอาการปวดได้ไม่ครอบคลุมทุกข้อ และยังเน้นเฉพาะ
การใช้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์เป็นหลัก ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาความสามารถของพยาบาลในการประเมิน
และจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเปรียบเทียบความ
สามารถในการประเมินและจัดการอาการปวดตามปัจจัย
พื้นฐานของพยาบาลด้านระดับการศึกษา การได้รับการ
อบรม และประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง ทัง้ นีเ้ พราะ
ผลการศึกษาที่ผ่านมา12 พบว่า มีความสัมพันธ์กับความ
สามารถในการประเมินและจัดการอาการปวด เพื่อเป็น
ข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับการวางแผนพัฒนาความสามารถของ
พยาบาลในการประเมินและจัดการอาการปวดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในวาระท้ายของชีวิต
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของพยาบาลใน
การประเมินและการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของพยาบาลใน
การประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลาม

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิ ด ของการศึ ก ษา มาจากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ความสามารถของพยาบาลในการ
จัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็ง9 ร่วมกับการทบทวนแนว
ปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การอาการปวดในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระยะ
ลุกลาม10-11,19 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ของพยาบาลในการประเมินและจัดการอาการปวดในผูป้ ว่ ย
มะเร็งระยะลุกลาม12-16 ซึ่ง Oncology Nursing Society9
เสนอว่าพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งจะต้องมีความรู้พื้นฐาน
ทักษะ และความเชีย่ วชาญในการจัดการอาการโดยประยุกต์
ใช้แนวปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงมีการใช้
เครือ่ งมือในการประเมินอาการเพือ่ จัดการอาการและให้การ
ดูแลทีเ่ ป็นมาตรฐาน มีการติดตามอาการของผูป้ ว่ ยทีเ่ ฉพาะ
กับการรักษาที่ได้รับ และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม
ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
ประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
ของพยาบาล ได้แก่ ระดับการศึกษา12,15-16 การอบรม12-13,15
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง12,14 ประสบการณ์ใน
การประเมินและจัดการอาการ15 การมีเครื่องมือในการ
ประเมินอาการ และการมีแนวปฏิบัติในการประเมินและ
จัดการอาการ15 การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถของพยาบาลตามปัจจัยด้านระดับการศึกษา
การได้รับการอบรม และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็ง โดยไม่ศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์ในการประเมิน
และจัดการอาการ การมีเครือ่ งมือในการประเมินอาการ และ
การมีแนวปฏิบัติในการประเมินและจัดการอาการ ทั้งนี้
เพราะพยาบาลทุกคนมีประสบการณ์ในการประเมินและ
จัดการอาการปวด หน่วยงานมีเครื่องมือและแนวปฏิบัติใน
การประเมินและจัดการอาการปวด
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ
ประชากร คือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลามทีเ่ ข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำ� นวน
87 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ได้รับใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนั้
หนึง่ มีบทบาทในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลามทีเ่ ข้าพัก
รักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ�ำนวน 85 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส หน่วยงาน ประสบการณ์
การเป็นพยาบาล ประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง การได้
รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
ประสบการณ์ในการประเมินและจัดการอาการปวดในผูป้ ว่ ย
มะเร็ ง ระยะลุ ก ลาม และการรั บ รู ้ ก ารมี เ ครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมินอาการ และแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ในการประเมินและ
จัดการอาการปวดในหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ
พยาบาลในการประเมินและจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุ ก ลาม เป็ น แบบสอบถามที่ พั ฒ นาโดยส� ำ ราญ
เจือจันทร์ รัชนี นามจันทรา และอ�ำภาพร นามวงศ์พรหม20
ใช้สอบถามการรับ รู้ของพยาบาลต่อความสามารถของ
ตนเองในการประเมินและจัดการอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม ผู้วิจัยน�ำข้อมูลเฉพาะส่วนที่ใช้ในการ
ประเมินและจัดการอาการปวดมาใช้ มีข้อค�ำถามทั้งหมด
15 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วน 1) ด้านความรู้ในการประเมินและ
จัดการอาการ 4 ข้อ ประกอบด้วยความรูเ้ กีย่ วกับสาเหตุและ
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดอาการ การประเมินอาการอย่าง
ครอบคลุม และการจัดการอาการโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา
2) ด้านการปฏิบัติในการประเมินและจัดการอาการ 9 ข้อ
ประกอบด้วยการประเมินอาการอย่างครอบคลุม การใช้
เครือ่ งมือในการประเมินอาการ การประเมินผลกระทบทีเ่ กิด
จากอาการ การจัดการอาการโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา
การให้ ค วามรู ้ ค� ำ แนะน� ำ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว ในการ
จัดการอาการ และการประสานงานภายในทีมสุขภาพ และ
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3) ความสามารถโดยรวม 2 ข้อ ประกอบด้วยความสามารถ
ในการประเมิน และความสามารถในการจัดการอาการใน
ภาพรวม
ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ
คื อ 1 หมายถึ ง มี ค วามรู ้ น ้ อ ยมาก/ มี ค วามสามารถ
น้อยที่สุด/ ปฏิบัติ < ร้อยละ 20 2 หมายถึง มีความรู้น้อย/
มีความสามารถน้อย/ ปฏิบตั นิ อ้ ย ร้อยละ 20-39 3 หมายถึง
มีความรู้ปานกลาง/ มีความสามารถปานกลาง/ ปฏิบัติเป็น
บางครั้งร้อยละ 40-59 4 หมายถึง มีความรู้ดี/ มีความ
สามารถมาก/ ปฏิบตั เิ ป็นส่วนใหญ่รอ้ ยละ 60-79 5 หมายถึง
มีความรู้ดีมาก/ มีความสามารถมากที่สุด/ ปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ ≥ ร้อยละ 80
การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู ้ ค วาม
สามารถในการประเมินและจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุ ก ลามด้ า นความรู ้ ด้ า นการปฏิ บั ติ และโดยรวม
ก�ำหนดเป็น 3 ระดับตามเกณฑ์ของ Bloom, Hasting และ
Madaus21 คือ
4.00-5.00 (≥ ร้อยละ 80) หมายถึง มีความสามารถใน
การประเมินและจัดการอาการระดับสูง 3.00-3.99 (ร้อยละ
60-79) หมายถึง มีความสามารถในการประเมินและจัดการ
อาการระดับปานกลาง 1.00-2.99 (< ร้อยละ 60) หมายถึง
มีความสามารถในการประเมินและจัดการอาการระดับต�่ำ
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ แบบสอบถาม
การรั บรู ้ความสามารถของพยาบาลในการประเมินและ
จัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม20 ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index:
CVI) ได้คา่ CVI = 1 หาค่าความเชือ่ มัน่ ชนิดความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency Reliability) กับพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี ซึ่งเป็น
ศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ จ�ำนวน 30 คน
ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ของความสามารถโดยรวม .96 ความสามารถ
ด้านความรู้ .91 ความสามารถด้านการปฏิบัติ .93 เมื่อน�ำ
มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของความสามารถโดยรวม .92 ความสามารถด้านความรู้
.79 และความสามารถด้านการปฏิบัติ .87
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั เข้า
พบหัวหน้าหน่วยงานทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลาม
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ทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั และ
ขออนุญาตเก็บข้อมูล จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่ ตัวอย่าง และ
ให้กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยตอบข้อมูลส่วน
บุคคล และแบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของพยาบาล
ในการประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลาม ใส่ซองปิดผนึกที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ และนัดวันที่ผู้วิจัย
จะมาเก็บแบบสอบถามกลับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล
และข้อมูลความสามารถในการประเมินและจัดการอาการใน
ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
เปรียบเทียบความสามารถในการประเมินและจัดการอาการ
ปวด จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ Mann-Whiney U
test และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
ANOVA) ตามลักษณะการกระจายของข้อมูล
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยครั้งนี้ผ่านการ
พิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ของมหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 61-361-002
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ เลขที่ 022/2562 ก่อนด�ำเนินการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการวิจัยทุกคนได้รับการพิทักษ์
สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยแนะน�ำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของงานวิจยั และสิทธิปฏิเสธการตอบแบบสอบถามโดยไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และเปิด
โอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัยจนเข้าใจ เมื่อกลุ่ม
ตั ว อย่ า งยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย จึ ง ให้ ท� ำ การลงนามใน
ใบยินยอมการเข้าร่วมวิจยั แล้วด�ำเนินการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามอย่างอิสระ ใช้รหัสแทน
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง และน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวม
เท่านั้น

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลามที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 97.60) อายุ 25-35 ปีมาก
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 72.94) อายุเฉลีย่ 28.41 ปี (SD = 4.84) ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 85.88) สถานภาพสมรสโสด
(ร้อยละ 77.65) ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า
5 ปี (ร้อยละ 47.1) เฉลีย่ 4.61 ปี (SD = 3.08) ประสบการณ์
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

การเป็นพยาบาล 0.5-23.25 ปี เฉลี่ย 6.03 ปี (SD = 4.68)
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
(ร้อยละ 60.00) ได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
ยาเคมีบ�ำบัด (ร้อยละ 44.71) ได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วย
แบบประคั บ ประคอง (ร้ อ ยละ 25.88) พยาบาลทุ ก คน
(ร้อยละ 100) มีประสบการณ์การประเมินและจัดการอาการ
ปวด รับรู้ว่าหน่วยงานมีเครื่องมือในการประเมินอาการปวด
และมี แ นวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ในการประเมิ น และจั ด การ
อาการปวด
2. การรับรู้ความสามารถของพยาบาลในการ
ประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุ ก ลาม พบว่ า พยาบาลมี ค ะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู ้
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ความสามารถในการประเมิ น และจั ด การอาการปวด
ด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติ และโดยรวมระดับปานกลาง
( = 3.74 ± .50; 3.81 ± .51; 3.83 ± .62 ตามล�ำดับ) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าด้านความรู้ ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด
ได้แก่ การจัดการอาการโดยการใช้ยาและผลข้างเคียงของ
ยา ( = 3.93 ± .63) ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่
การประเมินอาการอย่างครอบคลุม ( = 3.51 ± .67) ด้าน
การปฏิบัติ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การติดตามผล
ข้างเคียงหลังการจัดการอาการ ( = 4.08 ± .64) ข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ การเลือกใช้วิธีการจัดการอาการ
โดยไม่ใช้ยาในการจัดการตามแนวปฏิบัติทางคลินิกหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ( = 3.47 ± .70) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถของพยาบาลในการประเมินและจัดการอาการปวดใน
ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม (n = 85)
ความสามารถในการประเมินและจัดการอาการปวด
± SD
ระดับ
ด้านความรู้
3.74 ± .50 ปานกลาง
1. สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการ
3.84 ± .57 ปานกลาง
2. การประเมินอาการอย่างครอบคลุม
3.51 ± .67 ปานกลาง
3. การจัดการอาการโดยการใช้ยา และผลข้างเคียงของยา
3.93 ± .63 ปานกลาง
4. การจัดการอาการโดยไม่ใช้ยา
3.70 ± .68 ปานกลาง
ด้านการปฏิบัติ
3.81 ± .51 ปานกลาง
5. ประเมินอาการได้อย่างครอบคลุม
3.52 ± .63 ปานกลาง
6. เลือกใช้เครื่องมือประเมินอาการที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
3.80 ± .83 ปานกลาง
7. ประเมินผลกระทบ/ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการ
3.75 ± .69 ปานกลาง
8. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการโดยการใช้ยาตามแนวปฏิบัติทางคลินิกหรือหลัก
3.81 ± .79 ปานกลาง
ฐานเชิงประจักษ์
9. เลือกใช้วิธีการจัดการอาการโดยไม่ใช้ยาในการจัดการตามแนวปฏิบัติทางคลินิกหรือ
3.47 ± .70 ปานกลาง
หลักฐานเชิงประจักษ์
10. ประเมินอาการของผู้ป่วยซ�้ำหลังการจัดการอาการ (Re-evaluate)
4.07 ± .67
มาก
11. ติดตามการเกิดผลข้างเคียงหลังการจัดการอาการจากการใช้ยา
4.08 ± .64
มาก
12. ให้ความรู้และค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการจัดการอาการทั้งวิธีการจัดการ
3.91 ± .72 ปานกลาง
13. อาการโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา
14. ประสานงานภายในทีมสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการจัดการอาการอย่างเหมาะสม 3.88 ± .79 ปานกลาง
โดยรวม
3.83 ± .62 ปานกลาง
15. ความสามารถประเมินอาการในภาพรวม
3.87 ± .70 ปานกลาง
16. ความสามารถจัดการอาการในภาพรวม
3.79 ± .66 ปานกลาง
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ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
ประเมินและจัดการอาการปวดจ�ำแนกตามปัจจัยพืน้ ฐานของ
พยาบาลพบว่า พยาบาลที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
โท ได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระยะ
ลุกลาม และมีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งเป็นระยะ
เวลานานกว่า มีแนวโน้มคะแนนเฉลีย่ ความสามารถทัง้ ด้าน
ความรู้ การปฏิบัติ และโดยรวมสูงกว่าพยาบาลที่มีการ
ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไม่ ไ ด้ รั บ การอบรม และมี
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งน้อยกว่า โดยพยาบาลที่
มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความสามารถในการประเมิน
และจัดการอาการปวด ทั้งด้านความรู้ การปฏิบัติ และโดย
รวมในระดับมาก ( = 4.02 ± .54; 4.20 ± .51; 4.46 ± .50)
ในขณะที่พยาบาลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
สามารถในการประเมินและจัดการอาการปวด ทั้งด้าน
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ความรู้ การปฏิบตั ิ และโดยรวมในระดับปานกลาง ( = 3.69
± .48; 3.75 ± .48; 3.73 ± .58) พยาบาลทีม่ กี ารศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถด้านการปฏิบตั แิ ละ
โดยรวมสูงกว่าพยาบาลทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< .05) พยาบาลที่ได้รับการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถโดยรวมสูงกว่าพยาบาลที่ไม่ได้
รับการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) พยาบาลที่
มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะเวลาต่างกัน
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการปฏิบัติต่างกัน เมื่อน�ำ
มาหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD พบว่าพยาบาลที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถด้าน
การปฏิบัติสูงกว่าพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 2 ปี
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ (p<.05) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
ด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติ และโดยรวมจ�ำแนกตามปัจจัยพื้นฐานของพยาบาล (n = 85)
ความสามารถในการประเมินและจัดการอาการปวด
ปัจจัยพื้นฐาน
ด้านความรู้
ด้านการปฏิบัติ
โดยรวม
± SD
ค่าสถิติ
± SD
ค่าสถิติ
± SD
ค่าสถิติ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
3.69 ± .48
3.75 ± .48
3.73 ± .58
Z = 1.79 ns
Z = 2.63*
Z = 3.64*
ปริญญาโท
4.02 ± .54
4.20 ± .51
4.46 ± .50
การได้รับการอบรม
ได้รับ
3.61 ± .47
3.71 ± .51
3.63 ± .54
Z = 1.55 ns
Z = 1.07ns
Z = 2.36*
ไม่ได้รับ
3.82 ± .51
3.88 ± .50
3.96 ± .65
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
น้อยกว่า 2 ปี (n = 19) 3.49 ± .47
3.57 ± .51
3.63 ± .62
2-5 ปี (n = 26)
3.79 ± .37 c2 = 5.55 ns 3.80 ± .34 F = 3.31* 3.73 ± .51 c2 = 4.84ns
มากกว่า 5 ปี (n = 40) 3.83 ± .55
3.93 ± .57
3.99 ± .66
2
*p<.05 Z ค่าสถิติของ Mann-Whitney U test; F ค่าสถิติของ One-way ANOVA; c ค่าสถิติของ Kruskal Wallis

การอภิปรายผล

1. การรั บ รู ้ ค วามสามารถของพยาบาลในการ
ประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลาม พบว่า พยาบาลมีความสามารถในการประเมินและ
จัดการอาการปวดด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติ และโดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ นับว่ายังไม่เพียงพอและยังต้องการ
การพัฒนา เนื่องจากอาการปวดเป็นอาการที่ท�ำให้ผู้ป่วย
มะเร็ ง ทุ ก ข์ ท รมานเป็ น อั น ดั บ แรก 2 ความสามารถของ

พยาบาลในการประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลามจึงมีความส�ำคัญมาก แม้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ทุกคน (ร้อยละ 100) มีประสบการณ์ใน
การประเมินและจัดการอาการปวด รับรูว้ า่ มีเครือ่ งมือในการ
ประเมินอาการปวด และมีแนวปฏิบัติทางคลินิกในการ
ประเมินและจัดการอาการปวดในหน่วยงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถของพยาบาลใน
การประเมิ น และจั ด การอาการปวด 12-16 นอกจากนี้
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โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มโี ครงการทดสอบความสามารถของ
พยาบาลอายุงาน 1 ปีขึ้นไปทุกคน ในการประเมินและ
จัดการอาการปวดทั้งด้านความรู้ (พ.ศ. 2561-2562) และ
การปฏิบัติ (พ.ศ. 2560 และ 2562) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งใน
การกระตุน้ ให้พยาบาลทบทวนความรูแ้ ละการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การประเมินและจัดการอาการปวด อย่างไรก็ตามผลการ
ศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านความรู้ของ
พยาบาลอยู่ระดับปานกลาง ( = 3.74 ± .50) โดยมีคะแนน
การประเมินอาการปวดอย่างครอบคลุมต�่ำสุด ( = 3.51 ±
.67) คะแนนเฉลีย่ ความสามารถของพยาบาลด้านการปฏิบตั ิ
อยูร่ ะดับปานกลาง ( = 3.81 ± .51) โดยมีคะแนนการเลือก
ใช้วิธีการจัดการอาการโดยไม่ใช้ยา การจัดการตามแนว
ปฏิบตั ทิ างคลินกิ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ตำ�่ สุด ( = 3.47
± .70) สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าพยาบาลมี
ความสามารถด้านความรู้ในการประเมินและจัดการอาการ
ปวดไม่เพียงพอ12
2. เปรียบเทียบความสามารถในการประเมิน
และจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
จ�ำแนกตามปัจจัยพื้นฐานของพยาบาล
2.1 ระดับการศึกษา พบว่า พยาบาลที่มีการ
ศึกษาระดับปริญญาโทมีความสามารถในการประเมินและ
จั ด การอาการปวดด้ า นการปฏิ บั ติ แ ละโดยรวมสู ง กว่ า
พยาบาลทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p <.05) สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา12,15-16 อธิบาย
ได้ว่า พยาบาลที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทในการศึกษา
ครัง้ นีเ้ กือบทัง้ หมดจบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ซึ่งเน้นการจัดการดูแลและแก้
ปัญหาให้แก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยทั้งในภาวะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรือ้ รัง และระยะท้ายของชีวติ มีการเรียนรู้
และฝึกฝนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแนวปฏิบัติการ
พยาบาล ท�ำให้มีความสามารถในการประเมินและจัดการ
อาการด้านการปฏิบัติและโดยรวมสูงกว่าพยาบาลที่มีการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ส�ำหรับคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการประเมิ น และจั ด การอาการปวดด้ า นความรู ้ ข อง
พยาบาลที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท แม้ จ ะสู ง กว่ า
พยาบาลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ยังไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อาจเป็นผลมาจากโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์มโี ครงการพัฒนาความสามารถในการประเมินและ
จัดการอาการปวดส�ำหรับพยาบาลทุกคนอย่างต่อเนื่อง
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ท�ำให้พยาบาลทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามรูเ้ ฉพาะ
ทางไม่แตกต่างกับพยาบาลที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.2 การได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
มะเร็ ง ระยะลุ ก ลาม พบว่ า พยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การอบรม
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม มีความสามารถ
ในการประเมิ น และจั ด การอาการปวดโดยรวมสู ง กว่ า
พยาบาลที่ไม่ได้รับ การอบรมอย่างมีนัย ส�ำ คัญ ทางสถิติ
(p <.05) สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การอบรม
มีผลต่อความสามารถด้านความรู้และการปฏิบัติในการ
ประเมินและจัดการอาการปวด12-13 กลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งนี้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลาม (ร้อยละ 60.0) ได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด (ร้อยละ 44.71) ได้รับการอบรม
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ร้อยละ 25.88) เนื้อหา
ของการอบรม โดยทัว่ ไปจะกล่าวถึงการประเมินและจัดการ
อาการปวดซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของผู้ป่วยมะเร็ง จึงเป็นผล
ให้พยาบาลที่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม มีความสามารถโดยรวมในการประเมิน
และจั ด การอาการปวดสู ง กว่ า พยาบาลที่ ไ ม่ เ คยได้ รั บ
การอบรม
2.3 ประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็ง พบว่า
พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า
5 ปี มีความสามารถด้านการปฏิบัติในการประเมินและ
จัดการอาการปวดมากกว่าพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งน้อยกว่า 2 ปี สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ น
มาพบว่า พยาบาลทีม่ ีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
มากกว่ามีความสามารถในการประเมินและจัดการอาการ
ปวดสูงกว่าพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์นอ้ ยกว่า14,22-23 อธิบาย
ได้วา่ อาการปวดเป็นอาการทีพ่ บได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะ
ลุ ก ลาม 2-7 พยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
โรคมะเร็งเป็นระยะเวลานาน ใช้เครื่องมือในการประเมิน
อาการปวดแก่ผู้ป่วยจนเชี่ยวชาญ ย่อมมีความมั่นใจและมี
ความสามารถในการประเมินและจัดการอาการปวดสูงกว่า
พยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรส่งเสริมความสามารถในการประเมิน
และการจัดการอาการปวดให้แก่พยาบาลทีม่ บี ทบาทในการ
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ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ทั้งด้านความรู้ และด้านการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
หลั ก สู ต รการอบรมที่ เ น้ น การประเมิ น อาการปวดอย่ า ง
ครอบคลุมและเพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการอาการปวด
โดยไม่ใช้ยา เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยบรรเทาและ
ส่ ง เสริ ม การจั ด การอาการปวดโดยใช้ ย า ตลอดจนการ
สนับสนุนการท�ำวิจัยแบบ R2R ในการประเมินและจัดการ
อาการปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะลุกลามในหลากหลายรูปแบบ

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ทกี่ รุณาอนุญาตให้ใช้สถานทีใ่ นการเก็บข้อมูล และ
ขอขอบคุณพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่กรุณาเสีย
สละเวลาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ท�ำให้งานวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
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