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บทคัดย่อ

การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาแบบหาความสััมพัันธ์์ เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ปััจจััยส่่วนบุุคคล และความฉลาดทางสุุขภาพ กัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษา
ด้้วยยาเคมีีบำำ�บัดั กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บัดั ในโรงพยาบาล
มะเร็็งชลบุุรี จำี �ำ นวน 125 คน เครื่่อ� งมืือการวิิจัยั ประกอบด้้วย แบบสอบถามปััจจััยส่่วนบุุคคล แบบสอบถาม
ความฉลาดทางสุุขภาพ มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .97 และแบบสอบถามคุุณภาพชีีวิิต มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .89
พยาบาลวิิชาชีีพชำำ�นาญการ โรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี
Registered Nurse, Professional Level, Chonburi Cancer Hospital
1
ผู้้�เขีียนหลััก (Corresponding author)  E-mail: the.masterkey@hotmail.com
2, 3
พยาบาลวิิชาชีีพชำำ�นาญการพิิเศษ โรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี
2, 3
Registered Nurse, Senior Professional Level, Chonburi Cancer Hospital
4
ผู้้ช่� ่วยศาสตราจารย์์ คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
4
Assistant Professor, Faculty of Nursing, Burapha University
1
1

PAGE

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE Vol. 32 No. 2 July - December 2021

71

เก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนกัันยายน 2561 ถึึงเดืือนพฤษภาคม 2562 วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิ
ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย�  ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน สหสััมพัันธ์์แบบสเปีียร์์แมน และสหสััมพัันธ์์แบบเพีียร์์สันั
ผลการวิิจััยพบว่่า ตััวแปรที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ได้้แก่่ ระดัับการศึึกษา (rs = .238, p < .01) รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน (rs = .281,
p < .01) และความฉลาดทางสุุขภาพ (r = .420, p < .001) ส่่วนตััวแปรที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางลบ
กัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ คืือ อายุุ (rs = -.245, p < .01)
และจำำ�นวนครั้้�งที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด (rs = -.240, p < .01)
จากการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�มีข้้ี อเสนอแนะว่่า ผู้้บ� ริิหารทางการพยาบาลควรวางแผนการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ
ของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด และสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมที่่�ช่่วยเพิ่่�ม
ความฉลาดทางสุุขภาพ
คำำ�สำำ�คััญ: ความฉลาดทางสุุขภาพ  คุุณภาพชีีวิิต  มะเร็็งเต้้านม  เคมีีบำำ�บััด

Abstract

This descriptive correlational research aimed to study the relationships among
personal factors and health literacy with quality of life of breast cancer patients
receiving chemotherapy. The samples were 125 breast cancer patients receiving
chemotherapy in Chonburi Cancer Hospital. The research instruments included the
personal factors questionnaire, the health literacy questionnaire with reliability as .97,
and the quality of life questionnaire with reliability as .89. Data were collected from
September, 2018 to May, 2019. Statistics used for data analysis included frequency,
percentage, mean, standard deviation, Spearman rank correlation, and Pearson’s
product moment correlation.
The research results revealed that variables positively statistically significant
related to quality of life of breast cancer patients were education level (rs = .238,
p < .01), average income (rs = .281, p < .01), and health literacy (r = .420, p < .001).
In addition, variables negatively statistically significant related to quality of life of
breast cancer patients were age (rs = -.245, p < .01) and number of receiving chemotherapy
(rs = -.240, p < .01).
This research suggests that nurse executives should set policy for quality of life
promotion of breast cancer patients receiving chemotherapy as well as provideactivities
enhancing health literacy.
Keywords:  Health literacy,  Quality of life,  Breast cancer,  Chemotherapy
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
ในศตวรรษที่่� 21 ความฉลาดทางสุุขภาพ
(health literacy) ถููกจััดว่่ามีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
โดยเฉพาะกัับประเทศที่่�ประชาชนมีีรายได้้ในระดัับ
ต่ำำ��ถึงึ ระดัับปานกลาง เนื่่อ� งจากพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�
ของประชาชนในยุุคนี้้�เปลี่่�ยนแปลงไป มีีช่่องทาง
การเรีียนรู้้�หรืือการรัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�ง่่าย รวดเร็็ว 
แต่่อาจไม่่ถููกต้้องทั้้�งหมด จึึงสุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการเชื่่�อ
และนำำ� ไปสู่่�การมีี พ ฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพที่่� ไ ม่่ ถูู กต้้อง
(World Health Organization, 2015) องค์์การ
อนามััยโลกจึึงประกาศให้้ประเทศสมาชิิกพััฒนา
ประชาชนให้้มีีความฉลาดทางสุุขภาพ หรืือทัักษะ
ทางปััญญา และทัักษะทางสัังคมของบุุคคลที่่�ก่อ่ ให้้เกิิด
แรงจููงใจ สมรรถนะที่่�จะเข้้าถึึง เข้้าใจ และใช้้ข้้อมููล
ข่่าวสารและบริิการสุุขภาพ เพื่่อ� ส่่งเสริิมและบำำ�รุงุ รัักษา
สุุขภาพตนเองให้้ดีีอยู่่�เสมอ เนื่่�องจากความฉลาด
ทางสุุขภาพที่่�ต่ำำ��จะส่่งผลให้้เกิิดอััตราการตาย และ
มีีค่า่ ใช้้จ่่ายในการรัักษาสููง (อัังศิินันั ท์์ อินิ ทรกำำ�แหง,
2560)
ประเทศไทยได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความฉลาด
ทางสุุ ข ภาพ และกำำ� หนดแนวทางการพัั ฒ นา
ระบบบริิการสุุขภาพ เพื่่�อให้้บริิการสาธารณสุุขที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพอย่่างทั่่�วถึึง เสริิมสร้้างให้้ประชาชน
มีีความรู้พื้้�้ น� ฐานเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมสุุขภาพ การควบคุุม
และการป้้องกัันโรค การรัักษาพยาบาลและการฟื้้น� ฟูู
สุุ ข ภาพ ตามแผนยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ระยะ 20 ปีี
(พ.ศ. 2560–2579) เพื่่อ� ให้้ “ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง
มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนา
ตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง” (สำำ�นักั งาน
เลขาธิิ การวุุ ฒิิสภา, 2560) ทั้้� งนี้้� หนึ่่� งในทิิ ศทาง
การพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพมีีเป้้าหมายเพื่่อ� แก้้ไข
สถานการณ์์และปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาสุุขภาพ
จากการเปลี่่�ยนแปลงทางระบาดวิิทยาทำำ�ให้้รููปแบบของ
ภาระโรคเปลี่่�ยนจากโรคติิดเชื้้�อเป็็นโรคไม่่ติดิ เชื้้�อเรื้้อ� รััง

ซึ่่ง� การจััดกำำ�ลังั คนด้้านสุุขภาพยัังไม่่สามารถตอบสนอง
ต่่อการสร้้างประสิิทธิิภาพของระบบบริิการสุุขภาพ
รวมทั้้� ง ความฉลาดทางสุุ ข ภาพของประชาชน
ก็็ยัังไม่่ เพีี ยงพอต่่ อการป้้ องกัั นปัั จจัั ยเสี่่� ยงต่่ างๆ
ด้้านสุุ ข ภาพได้้ดีี พอ (คณะกรรมการอำำ � นวยการ
จััดทำำ�แผนพััฒนาสุุขภาพแห่่งชาติิ, 2559) จากข้้อมููล
การสำำ�รวจปััญหาและผลการแก้้ไขปััญหาด้้วยแนวคิิด
ความฉลาดทางสุุขภาพพบว่่า คนไทยกลุ่่�มวััยทำำ�งาน
อายุุ 15–59 ปีี มีคี วามฉลาดทางสุุขภาพในระดัับไม่่ดีี
ร้้อยละ 49 รองลงมา คืือ ระดัับพอใช้้ ร้้อยละ 45.50
และระดัับดีีมาก เพีียงร้้อยละ 5.50 ส่่วนผลการขัับเคลื่่อ� น
ความฉลาดทางสุุขภาพ พบว่่าได้้ผลผลิิตที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั  คืือ
การมีีคลัังความรู้้แ� ละเครื่่อ� งมืือการวััดด้้านความฉลาด
ทางสุุขภาพของกลุ่่�มวััย (อัังศิินันั ท์์ อินิ ทรกำำ�แหง, 2560)
โรคมะเร็็งเป็็นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รัังที่่�เป็็นปััญหา
ทางสาธารณสุุขของประเทศไทยตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2541
และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นสาเหตุุ
การเสีียชีีวิิตอัันดัับ 1 ของประชากรไทย มีีค่่าใช้้จ่่าย
ในการรัักษาสููง และเป็็นปััญหาเรื่่อ� งภาระโรค (burden
of disease) ทำำ�ให้้ผู้้ป่� ว่ ยสููญเสีียการมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีี
มีีอาการไม่่พึึงประสงค์์ และส่่งผลกระทบด้้านจิิตใจ
ในระยะก่่อนเสีียชีีวิติ (กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
สำำ �นัั ก งานปลัั ด กระทรวงสาธารณสุุ ข , 2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งส่่วนใหญ่่
มีีการเข้้าถึึง เข้้าใจ และใช้้ข้้อมููลข่่าวสารและบริิการ
สุุขภาพได้้น้้อย (Halverson et al., 2015; Schmidt
et al., 2015; Song et al., 2012) ไม่่สามารถ
พััฒนาตนเองให้้เผชิิญกัับความทุุกข์์ทรมาน ภาระของโรค
และภาวะแทรกซ้้อนจากยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั ได้้ จากการศึึกษา
ที่่�ผ่า่ นมาพบว่่า คุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านม
ที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บัดั อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� (Wandell et al.,
2015) และความฉลาดทางสุุขภาพมีีอิทิ ธิิพลต่่อการดููแล
รัักษาสุุขภาพในเชิิงเหตุุผลมากที่่�สุุด (Halverson
et al., 2015)
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จากสถิิติผู้ิ ป่�้ ว่ ยมะเร็็งของโรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี
พบว่่า ในปีี พ.ศ. 2559 มีีผู้รั�้ บั บริิการทั้้�งสิ้้น� 90,654 ราย
พบผู้้ป่� ว่ ยรายใหม่่ จำำ�นวน 2,592 ราย สำำ�หรัับผู้้ป่� ว่ ย
มะเร็็งเต้้านม มีีจำำ�นวน 602 ราย ส่่วนใหญ่่มีีอายุุ
40–59 ปีี มาพบแพทย์์ในระยะที่่� 2 ร้้อยละ 56.20
ระยะที่่� 3 ร้้อยละ 18.50 และระยะที่่� 4 ร้้อยละ
5.80 (งานสารสนเทศการแพทย์์ โรงพยาบาลมะเร็็ง
ชลบุุรีี, 2561) วิิธีีการรัักษาที่่�ใช้้บ่่อย คืือ การรัักษา
ด้้วยยาเคมีีบำำ�บัดั ซึ่่ง� มีีทั้้ง� รููปแบบการให้้ยาเคมีีบำำ�บัดั
อย่่างเดีียวและรููปแบบการให้้ยาเคมีีบำำ�บััดร่่วมกัับ
การรัักษาอื่่�นๆ เช่่น การผ่่าตััด การฉายรัังสีี การให้้
ฮอร์์โมน ทั้้�งนี้้� ในช่่วงปีี พ.ศ. 2559–2561 มีีผู้ป่้� ่วย
มะเร็็ งเต้้านมที่่� ได้้รัั บการรัั กษาด้้วยยาเคมีี บำำ�บััด
แบบผู้้�ป่่วยนอก จำำ�นวน 248 ราย 219 ราย และ
239 ราย ตามลำำ �ดัับ (งานสารสนเทศการแพทย์์
โรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี, 2561) โดยผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
เต้้านมมีีจำำ�นวนมากเป็็นอัันดัับต้้นๆ และมากกว่่า
ที่่�รัับไว้้รัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน สำำ�หรัับภาวะแทรกซ้้อน
ที่่� พบได้้บ่่ อยจากการรัั กษาด้้วยยาเคมีี บำำ�บััด คืือ
อาการท้้องเสีีย คลื่่�นไส้้ อาเจีียน เบื่่�ออาหาร เยื่่�อบุุ
ช่่องปากอัักเสบ กระเพาะปััสสาวะอัักเสบ กดการสร้้าง
เม็็ดเลืือดในไขกระดููก ผลต่่อผิิวหนััง ขน ผม และ
เล็็บ และผลต่่อระบบสืืบพัันธุ์์� ระบบหััวใจและหลอดเลืือด
(Gail & Margaret, 2006) ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มภารกิิจด้้าน
การพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรี มี
ี กี ารสนัับสนุุน
องค์์ ค วามรู้้� สำำ� หรัั บ ผู้้� ป่่ ว ยและญาติิ เพื่่� อ ลดภาวะ
แทรกซ้้อนด้้านร่่างกายและลดผลกระทบด้้านจิิตใจ
แต่่ก็็ยัังคงพบว่่า ผู้้�ป่่วยมีีภาวะแทรกซ้้อนดัังกล่่าว
เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ความฉลาดทางสุุขภาพทำำ �ให้้ผู้้�ป่ ่วยมะเร็็ง
มีีความเข้้าใจที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับอาการระหว่่างการรัักษา
ด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั สามารถออกแบบการจััดการตนเอง
และเผชิิญกัับปััญหาที่่�เฉพาะเจาะจง สามารถปรัับปรุุง
คุุณภาพชีีวิิตของตนเองให้้ดีีขึ้้�นได้้ หากต้้องการ

ให้้ประชาชนมีีการดููแลรัักษาสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
ต้้องส่่งเสริิมความฉลาดทางสุุขภาพ ได้้แก่่ ความสามารถ
ในการจััดการเงื่่อ� นไขสุุขภาพ การเข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการ
สุุขภาพ การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชน การรู้้เ� ท่่าทัันสื่่อ�
และสารสนเทศเพื่่�อเสริิมสร้้างสุุขภาพ ซึ่่�งแนวคิิด
เกี่่�ยวกัับความฉลาดทางสุุขภาพได้้รัับการยอมรัับว่่า
มีีความเหมาะสมต่่อการแก้้ปััญหาสุุขภาพในยุุคปััจจุุบันั
โดยเฉพาะในประเทศที่่� มีี ร ายได้้ระดัั บ ปานกลาง
(Parker, Baker, Williams, & Nurss, 1995)
เช่่นเดีียวกัับประเทศไทย ทั้้�งนี้้� จากการศึึกษาพบว่่า
ความแตกฉานทางสุุ ข ภาพสามารถร่่ ว มอธิิ บ าย
ความแปรปรวนของคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
ศีีรษะและลำำ�คอหลัังได้้รัับรัังสีีรักั ษาได้้ (มณฑิิรา คำำ�ห่อ่ ,
นภาพร วาณิิชย์์กุุล, สุุพร ดนััยดุุษฎีีกุุล, และกุุลธร
เทพมงคล, 2561) นอกจากนี้้�ยังั พบว่่า อายุุ รายได้้เฉลี่่ย�
ต่่อเดืือน ความรุุนแรงของโรค และการกลัับมาเป็็นซ้ำำ��
มีีความสััมพัันธ์์กัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
ตัับและท่่อน้ำำ�ดี
� ี (สุุรชััย มณีีเนตร และชนกพร จิิตปััญญา,
2557) ชนิิดของการรัักษาที่่�ได้้รัับมีีความสััมพัันธ์์
กัับคุุณภาพชีีวิิตของหญิิงมะเร็็งเต้้านมที่่�รอดชีีวิิต
หลัั ง สิ้้� น สุุ ด การรัั ก ษา (ภัั ส นัั น ท์์  กุุ ล ลา, ชุุ ลีี ก ร
ด่่านยุุทธศิิลป์์, และทวีีศัักดิ์์� ศิิริิพรไพบููลย์์, 2558)
และจำำ�นวนครั้้� งที่่� เข้้ารัั บการรัั กษาในโรงพยาบาล
สามารถร่่วมทำำ�นายคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
ระยะสุุดท้้ายได้้ (เบญจมาศ ตระกููลงามเด่่น และ
สุุภวรรณ วงศ์์ธีีรทรััพย์์, 2559) ประกอบกัับยัังไม่่มีี
การศึึกษาถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างความฉลาดทาง
สุุขภาพร่่วมกัับปััจจััยอื่่�นๆ ต่่อคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั
ในโรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีมี าก่่อน ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงมีีความสนใจ
ที่่�จะหาคำำ�ตอบว่่า ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนบุุคคล
และความฉลาดทางสุุขภาพกัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ย
มะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััดใน
โรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีีเป็็นอย่่างไร เพื่่�อนำำ�ผลที่่�ได้้
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กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้กรอบแนวคิิดที่่�ได้้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
คุุณภาพชีีวิติ และปััจจััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กับั คุุณภาพชีีวิติ
ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านม โดยศึึกษาและเลืือกตััวแปรต้้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ได้้แก่่ อายุุ ระดัับการศึึกษา
รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน ระยะของโรค จำำ�นวนครั้้ง� ที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั และความฉลาดทางสุุขภาพ
เนื่่�องจากอายุุ รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน ความรุุนแรง
ของโรค และการกลัับมาเป็็นซ้ำำ� มี
� ีความสััมพัันธ์์กัับ
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็ง (สุุรชััย มณีีเนตร และ
ชนกพร จิิตปััญญา, 2557) จำำ�นวนครั้้ง� ที่่�เข้้ารัับการรัักษา
ในโรงพยาบาลสามารถร่่วมทำำ�นายคุุณภาพชีีวิติ ของ
ผู้้ �ป่ ่วยมะเร็็งได้้ (เบญจมาศ ตระกููลงามเด่่น และ
สุุภวรรณ วงศ์์ธีรี ทรััพย์์, 2559) และความฉลาดทาง
สุุขภาพมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับคุุณภาพชีีวิิต
ของผู้้ �ป่่ วย (สิิริินัันท์์ ชูู เชิิด, นภาพร วาณิิชย์์กุุล,
สุุพร ดนััยดุุษฎีีกุลุ , และชััยวุุฒิิ ยศถาสุุโรดม, 2559)
ทั้้�งนี้้� ความฉลาดทางสุุขภาพที่่�ไม่่เพีียงพอจะส่่งผล
ให้้ผู้้ป่� ว่ ยมีีความสามารถในการทำำ�หน้้าที่่�ด้้านร่่างกาย
ลดลง การสนัับสนุุนให้้ผู้้ป่� ว่ ยมีีความฉลาดทางสุุขภาพ
จะส่่งผลให้้คุุณภาพชีีวิติ ดีีขึ้้น� และช่่วยลดภาวะแทรกซ้้อน
จากโรค (González-Chica et al., 2016) สรุุปเป็็น
กรอบแนวคิิดในการวิิจััยได้้ดัังแผนภาพที่่� 1

ไปปรัั บ ใช้้ในการสนัั บ สนุุ น ให้้ผู้้� ป่่ ว ยเข้้าถึึ ง ข้้อมููล
ข่่าวสารทางสุุขภาพ ปรัับปรุุงข้้อมููลและการบริิการ
สุุขภาพในลัักษณะที่่�ยึดึ ผู้้ป่� ว่ ยเป็็นศููนย์์กลาง พััฒนาทัักษะ
ผู้้ป่� ว่ ยให้้เท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม และส่่งเสริิม
ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่อ� ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนบุุคคล
(อายุุ ระดัับการศึึกษา รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน ระยะของโรค
และจำำ�นวนครั้้�งที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด)
และความฉลาดทางสุุขภาพ กัับคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั
ในโรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี
สมมติิฐานการวิิจััย
1. ระดัับการศึึกษา รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน และ
ความฉลาดทางสุุขภาพ มีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
กัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษา
ด้้วยยาเคมีีบำำ�บััดในโรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี
2. อายุุ ระยะของโรค และจำำ�นวนครั้้�งที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด มีีความสััมพัันธ์์ทางลบ
กัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษา
ด้้วยยาเคมีีบำำ�บััดในโรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี
ปัจจัยส่วนบุคคล

1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4. ระยะของโรค
5. จ�ำนวนครั้งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด

คุุณภาพชีีวิิต

ความฉลาดทางสุุขภาพ
แผนภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาแบบ
หาความสััมพัันธ์์ (descriptive correlational
research)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรเป็็น
ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั
ในโรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือก
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ 1) เป็็นผู้้ป่� ว่ ยเพศหญิิงที่่�เป็็นมะเร็็ง
เต้้านมระยะที่่� 2–4 2) อยู่่�ระหว่่างการรัักษาต่่อเนื่่อ� ง
ด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด 3) มีีการรัับรู้้�ว่่าตนเองเป็็นมะเร็็ง
เต้้านม 4) สามารถสื่่�อสารและเข้้าใจภาษาไทยได้้ดีี
5) ไม่่มีคี วามผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับการมองเห็็น การได้้ยิิน
หรืือประสาทสััมผััสอื่่น� ๆ 6) ไม่่เคยได้้รัับการวิินิจิ ฉััยว่่า
มีีความผิิดปกติิทางจิิตประสาท และ 7) ยิินยอมเข้้าร่่วม
การวิิจััย คำำ�นวณขนาดตััวอย่่างโดยใช้้วิิธีีการเปิิด
ตารางการวิิเคราะห์์ค่่าอำำ�นาจการทดสอบ (Polit &
Hungler, 1987 อ้้างถึึงในบุุญใจ ศรีีสถิิตย์์นรากููร,
2550) โดยกำำ�หนดขนาดอิิทธิิพล (effect size)
เท่่ากัับ .30 อำำ�นาจการทดสอบเท่่ากัับ .90 และ
ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเท่่ากัับ .05 ได้้จำำ�นวนกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง 118 คน และเพื่่อ� เป็็นการทดแทนในกรณีีที่่�
แบบสอบถามไม่่สมบููรณ์์ จึงึ เพิ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างประมาณ
ร้้อยละ 5 ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสิ้้�น 125 คน
เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยวิิธีีการเลืือกแบบสะดวก
เครื่่อ� งมืือการวิิจัยั เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
เป็็นแบบสอบถาม จำำ�นวน 3 ชุุด ดัังนี้้�
ชุุดที่่� 1 แบบสอบถามปััจจััยส่่วนบุุคคล
ผู้้�วิจัิ ัยสร้้างขึ้้�น ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับอายุุ
ระดัับการศึึกษา สถานภาพสมรส ลัักษณะงานหรืือ
อาชีีพ รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน สิิทธิิการรัักษา ระยะเวลา
ที่่�ได้้รัับการวิินิจิ ฉััยว่่าเป็็นมะเร็็งเต้้านม ระยะของโรค
ชนิิดของยาเคมีีบำำ�บัดั ที่่�ได้้รัับ และจำำ�นวนครั้้ง� ที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั  จำำ�นวน 10 ข้้อ มีีลักั ษณะ
คำำ�ตอบเป็็นแบบเลืือกตอบและแบบเติิมคำำ�

ชุุดที่่� 2 แบบสอบถามความฉลาดทางสุุขภาพ
ผู้้�วิิจััยใช้้แบบวััดความรอบรู้้�ทางสุุขภาพของคนไทย
ของอัังศิินัันท์์ อิินทรกำำ�แหง (2560) แบ่่งออกเป็็น
5 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการเข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการสุุขภาพ
จำำ�นวน 8 ข้้อ ด้้านการเข้้าใจข้้อมููลและบริิการสุุขภาพ
ที่่�เพีียงพอต่่อการปฏิิบัติั  จำิ �ำ นวน 5 ข้้อ ด้้านการตรวจสอบ
ข้้อมููลและบริิการสุุขภาพ จำำ�นวน 6 ข้้อ ด้้านการสื่่อ� สาร
และการสนัับสนุุนทางสัังคม จำำ�นวน 17 ข้้อ และด้้าน
การจััดการสุุขภาพตนเอง จำำ�นวน 11 ข้้อ รวมจำำ�นวน
47 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า
5 ระดัับ จากคะแนน 1–5 ได้้แก่่ มีีความเป็็นจริิง
น้้อยที่่�สุดุ  มีีความเป็็นจริิงน้้อย มีีความเป็็นจริิงปานกลาง
มีีความเป็็นจริิงมาก และมีีความเป็็นจริิงมากที่่�สุุด
ส่่วนเกณฑ์์การแปลผลคะแนน แบ่่งออกเป็็น 5 ระดัับ
ได้้แก่่ มีีความฉลาดทางสุุขภาพในระดัับน้้อยที่่�สุุด
(1.00–1.80 คะแนน) ในระดัับน้้อย (1.81–2.60
คะแนน) ในระดัับปานกลาง (2.61–3.40 คะแนน)
ในระดัับมาก (3.41–4.20 คะแนน) และในระดัับ
มากที่่�สุุด (4.21–5.00 คะแนน)
ชุุดที่่� 3 แบบสอบถามคุุณภาพชีีวิิต ผู้้�วิิจััย
ใช้้แบบประเมิินคุุณภาพชีีวิิตผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
ฉบัับภาษาไทย FACT-B ที่่�แปลโดยนุุจรีี ประทีีปะวณิิช
จอห์์นส (2552) แบ่่งออกเป็็น 5 ส่่วน ได้้แก่่ ความผาสุุก
ด้้านร่่างกาย จำำ�นวน 7 ข้้อ ความผาสุุกด้้านสัังคม/
ครอบครััว จำ�ำ นวน 6 ข้้อ ความผาสุุกด้้านอารมณ์์ จิติ ใจ
จำำ�นวน 6 ข้้อ ความผาสุุกด้้านการปฏิิบััติิกิิจกรรม
จำำ�นวน 7 ข้้อ และคำำ�ถามเฉพาะของโรคมะเร็็งเต้้านม
จำำ�นวน 9 ข้้อ รวมจำำ�นวน 35 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ จากคะแนน
0–4 ได้้แก่่ ไม่่เลย เล็็กน้้อย ปานกลาง ค่่อนข้้างมาก
และมากที่่� สุุ ด  ส่่ ว นเกณฑ์์ ก ารแปลผลคะแนน
แบ่่งออกเป็็น 5 ระดัับ ได้้แก่่ มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ในระดัับ
น้้อยที่่�สุดุ (0–0.80 คะแนน) ในระดัับน้้อย (0.81–1.60
คะแนน) ในระดัับปานกลาง (1.61–2.40 คะแนน)
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ในระดัับมาก (2.41–3.20 คะแนน) และในระดัับ
มากที่่�สุุด (3.21–4.00 คะแนน)    
สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่อ่� งมืือนั้้�น
ผู้้ � วิิ จัั ย นำำ � แบบสอบถามความฉลาดทางสุุ ข ภาพ
และแบบสอบถามคุุ ณภาพชีี วิิต ไปทดลองใช้้กัั บ
ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั
ในโรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี ที่่�มีีคุุณสมบััติิคล้้ายคลึึง
กัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 30 คน หาค่่าความเชื่่อ� มั่่�น
ด้้วยวิิธีีการของครอนบาช ได้้ค่่าเท่่ากัับ .97 และ
.89 ตามลำำ�ดัับ
การพิิทักั ษ์์สิทธิ
ิ กิ ลุ่่�มตััวอย่่าง มีีดังั นี้้� 1) หลัังจาก
โครงร่่างวิิจัยั ได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
พิิจารณาจริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ โรงพยาบาลมะเร็็ง
ชลบุุรีี (เอกสารรัับรอง เลขที่่� 12/2561 วัันที่่� 17
สิิงหาคม 2561) ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงเริ่่ม� เก็็บรวบรวมข้้อมููล และ
2) ผู้้วิ� จัิ ยั ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจัยั  ประโยชน์์ที่่ค� าดว่่า
จะได้้รัับ ขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล และสิิทธิิใน
การถอนตััวจากการวิิจัยั รวมทั้้�งแจ้้งว่่าข้้อมููลจะได้้รัับ
การเก็็บรัักษาเป็็นความลัับและนำำ�มาใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
เท่่านั้้�น โดยจะนำำ�เสนอข้้อมููลในภาพรวม
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการวิิจััยจากผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลมะเร็็ง
ชลบุุรี ชี้้
ี แ� จงวััตถุุประสงค์์การวิิจัยั  ประโยชน์์ที่่ค� าดว่่า
จะได้้รัับ และวิิธีกี ารเก็็บรวบรวมข้้อมููล เตรีียมผู้้ช่� ว่ ย
ผู้้วิ� จัิ ยั ซึ่ง่� เป็็นพยาบาลวิิชาชีีพ มีีประสบการณ์์การทำำ�งาน
อย่่างน้้อย 5 ปีี จำำ�นวน 1 คน เพื่่อ� เก็็บรวบรวมข้้อมููล
โดยผู้้วิ� จัิ ยั อธิิบายรายละเอีียดของการวิิจัยั การคััดเลืือก
กลุ่่�มตััวอย่่าง ตลอดจนเครื่่�องมืือและวิิธีีการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล จากนั้้�นผู้้�ช่่วยผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล โดยพบกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� ง านการพยาบาล
ผู้้ป่� ว่ ยนอกเคมีีบำ�บั
ำ ดั แนะนำำ�ตัว ดำ
ั �ำ เนิินการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิ
กลุ่่�มตััวอย่่าง (ข้้อ 2) ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างตอบแบบสอบถาม
โดยให้้เวลา 30–45 นาทีี  ทั้้� ง นี้้�  ดำำ� เนิิ น การเก็็ บ
รวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนกัันยายน 2561 ถึึงเดืือน

พฤษภาคม 2562
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ข้้อมููลปััจจััยส่่วนบุุคคล
วิิ เคราะห์์ ด้้วยสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่ าเฉลี่่�ย และ
ส่่ ว นเบี่่� ย งเบนมาตรฐาน ข้้อมููลความฉลาดทาง
สุุขภาพ และข้้อมููลคุุณภาพชีีวิิต วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิ
ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน การหาความสััมพัันธ์์
ระหว่่างระดัับการศึึกษา รายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน และระยะ
ของโรค กัับคุุณภาพชีีวิติ วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติสิ หสััมพัันธ์์
แบบสเปีียร์์แมน เนื่่�องจากข้้อมููลมีีการกระจายแบบ
ไม่่เป็็นโค้้งปกติิ ส่่วนการหาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
อายุุ จำำ�นวนครั้้�งที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด
และความฉลาดทางสุุ ข ภาพ กัั บ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติสิ หสััมพัันธ์์แบบเพีียร์์สันั เนื่่อ� งจาก
ข้้อมููลมีีการกระจายแบบเป็็นโค้้งปกติิ
ผลการวิิจััย
1. ปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
พบว่่า ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมมีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 41–60 ปีี
มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 54.40 โดยมีีอายุุเฉลี่่�ย
47.78 ปีี (SD = 10.86) มีี ก ารศึึ ก ษาระดัั บ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ
29.60 ส่่วนใหญ่่มีีสถานภาพสมรสคู่่� คิิดเป็็นร้้อยละ
64.80 มีีลักั ษณะงานหรืืออาชีีพเป็็นพนัักงานโรงงาน
หรืือบริิษััทเอกชน มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 37.60
มีีรายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือนน้้อยกว่่า 10,000 บาท มากที่่�สุดุ
คิิดเป็็นร้้อยละ 26.40 ใช้้สิิทธิิการรัักษาประกัันสัังคม
มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 49.60 ส่่วนใหญ่่มีีระยะ
เวลาที่่� ไ ด้้รัั บ การวิิ นิิ จ ฉัั ย ว่่ า เป็็ น มะเร็็ ง เต้้านม
ไม่่เกิิน 1 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 92 ระยะของโรคอยู่่�ใน
ระยะที่่� 2 มากที่่�สุดุ  คิิดเป็็นร้้อยละ 51.20 ส่่วนใหญ่่
ได้้รัั บ ยาเคมีี บำำ �บัั ด ชนิิ ด AC (adriamycin +
cyclophosphamide) คิิดเป็็นร้้อยละ 66.40 และ
จำำ�นวนครั้้ง� ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั อยู่่�ในช่่วง
1–5 ครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 75.20
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2. ความฉลาดทางสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านม
พบว่่า ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมมีีคะแนนเฉลี่่ย� ความฉลาด
ทางสุุขภาพโดยรวมในระดัับมาก (M = 3.83, SD =
.54) เมื่่อ� จำำ�แนกเป็็นรายด้้าน พบว่่า ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านม
มีีคะแนนเฉลี่่�ยความฉลาดทางสุุขภาพในระดัับมาก
ทั้้�ง 5 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการเข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการ
สุุขภาพ (M = 3.75, SD = .67) ด้้านการเข้้าใจ
ข้้อมููลและบริิการสุุขภาพที่่�เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิ
(M = 3.99, SD = .72) ด้้านการตรวจสอบข้้อมููล
และบริิการสุุขภาพ (M = 3.96, SD = .64) ด้้าน
การสื่่�อสารและการสนัับสนุุนทางสัังคม (M = 3.91,
SD = .60) และด้้านการจัั ด การสุุ ข ภาพตนเอง
(M = 3.65, SD = .63)
3. คุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านม พบว่่า
ผู้้ � ป่ ่ ว ยมะเร็็ ง เต้้านมมีี ค ะแนนเฉลี่่� ย คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
โดยรวมในระดัั บ มาก (M = 2.84, SD = .44)
เมื่่�อจำำ�แนกเป็็นรายด้้าน พบว่่า ผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
มีีคะแนนเฉลี่่�ยคุุณภาพชีีวิิตในระดัับมากทั้้�ง 5 ส่่วน
ได้้แก่่ ความผาสุุกด้้านร่่างกาย (M = 2.88, SD = .70)

ความผาสุุกด้้านสัังคม/ครอบครััว (M = 3.05, SD = .63)
ความผาสุุกด้้านอารมณ์์ จิติ ใจ (M = 3.13, SD = .57)
ความผาสุุกด้้านการปฏิิบัติั กิิ จิ กรรม (M = 2.74, SD =
.70) และคำำ�ถามเฉพาะของโรคมะเร็็งเต้้านม (M = 2.57,
SD = .57)
4. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างอายุุ ระดัับการศึึกษา
รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน ระยะของโรค และจำำ�นวนครั้้�ง
ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ัด กัับคุุณภาพชีีวิิต
ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านม พบว่่า ตััวแปรที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์
ทางบวกกัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ คืื
ิ อ ระดัับการศึึกษา (rs = .238,
p < .01) และรายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน (rs = .281, p < .01)
ตััวแปรที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ทางลบกัับคุุณภาพชีีวิติ ของ
ผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ คืือ
อายุุ (rs = -.245, p < .01) และจำำ�นวนครั้้�งที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด (rs = -.240, p < .01)
ส่่ ว นระยะของโรค พบว่่ า ไม่่ มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างอายุุ ระดัับการศึึกษา รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน ระยะของโรค และจำำ�นวนครั้้�งที่่�
    
ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด กัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม (n = 125)
คุุณภาพชีีวิิต

ตััวแปร

r

อายุ
  -.245
ระดับการศึกษา
        .238 (rs)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
        .281 (rs)
ระยะของโรค
       -.098 (rs)
จ�ำนวนครั้งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด   -.240

p
     .006
.007
.002
.279
.007
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5. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความฉลาดทางสุุขภาพ
กัั บ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของผู้้� ป่่ ว ยมะเร็็ ง เต้้านม พบว่่ า
ความฉลาดทางสุุ ข ภาพโดยรวมมีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์
ทางบวกกัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (r = .420, p < .001) เมื่่อ�

จำำ�แนกเป็็นรายด้้าน พบว่่า ความฉลาดทางสุุขภาพ
ทั้้�ง 5 ด้้าน มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับคุุณภาพชีีวิติ
ของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ดัังแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความฉลาดทางสุุขภาพโดยรวมและรายด้้าน กัับคุุณภาพชีีวิิตของ
    
ผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม (n = 125)
คุุณภาพชีีวิิต

ความฉลาดทางสุุขภาพ

r

p

ด้้านการเข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการสุุขภาพ
ด้้านการเข้้าใจข้้อมููลและบริิการสุุขภาพ
  ที่่�เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิ
ด้้านการตรวจสอบข้้อมููลและบริิการสุุขภาพ
ด้้านการสื่่�อสารและการสนัับสนุุนทางสัังคม
ด้้านการจััดการสุุขภาพตนเอง

.391
.399

    < .001
< .001

.371
.320
.351

< .001
< .001
< .001

ความฉลาดทางสุุขภาพโดยรวม

.420

< .001

การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
สมมติิฐานการวิิจััย ดัังนี้้�
ผลการวิิจัยั พบว่่า อายุุมีคี วามสััมพัันธ์์ทางลบ
กัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิ ซึ่่�งเป็็นไปตามสมมติิฐานการวิิจััย ทั้้�งนี้้�
อาจเนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านมในการวิิจััยครั้้�งนี้้�
อยู่่�ในวััยผู้้ใ� หญ่่ โดยมีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 41–60 ปีี มากที่่�สุดุ
(ร้้อยละ 54.40) ยัังไม่่มีปัี ญ
ั หาสุุขภาพอื่่น� ๆ ไม่่มีปัี ญ
ั หา
ทางสายตาหรืือการได้้ยิิน รวมทั้้�งยัังไม่่มีภี าวะหลงลืืม
ส่่งผลให้้ยัังทำำ�หน้้าที่่�ด้้านร่่างกายได้้ดีี สามารถปฏิิบัติั ิ
กิิจวััตรประจำำ�วันั ได้้ด้้วยตนเอง จึึงมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีี
ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ

บััวหลวง สำำ�แดงฤทธิ์์� และมณฑา ลิ้้�มทองกุุล (2557)
ที่่�พบว่่า ปััจจััยทำำ�นายคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็ง
เต้้านมภายหลัังการรัักษา คืือ กลุ่่�มอายุุ และสอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของ González-Chica et al. (2016)
ที่่�พบว่่า อายุุมีีผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตด้้านสุุขภาพของ
ผู้้�ป่ว่ ยโรคหััวใจขาดเลืือด
ผลการวิิจัยั พบว่่า ระดัับการศึึกษามีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกกัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ซึ่่�งเป็็นไปตามสมมติิฐาน
การวิิจััย ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านมใน
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอน
ปลาย มากที่่�สุุด (ร้้อยละ 29.60) จึึงมีีความเข้้าใจ
ในการสืืบค้้ทนข้้อมููลสุุขภาพต่่างๆ และสามารถ
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เลืือกใช้้ข้้อมููลสุุขภาพในการดููแลตนเอง จึึงมีีคุณ
ุ ภาพ
ชีีวิติ ที่่�ดีี ซึ่่ง� ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ Khan and Tahir (2014) ที่่�พบว่่า ปััจจััย
ด้้านสถานะการศึึ ก ษามีี อิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ การเพิ่่� ม ขึ้้� น
ของคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ และสอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของ González-Chica et al. (2016)
ที่่�พบว่่า การศึึกษาระดัับต่ำำ� �มีีผลต่่อคุุณภาพชีีวิิต
ด้้านสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคหััวใจขาดเลืือด นอกจากนี้้�
ยัังสอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Panagioti et al.
(2018) ที่่�พบว่่า ระดัับการศึึกษาสามารถร่่วมทำำ�นาย
คุุณภาพชีีวิิตด้้านจิิตใจของผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคเรื้้�อรััง
ที่่�ต้้องการการดููแลระยะยาวได้้
ผลการวิิ จัั ย พบว่่ า รายได้้เฉลี่่� ย ต่่ อ เดืือน
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วย
มะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ซึ่ง่� เป็็นไปตาม
สมมติิฐานการวิิจััย ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
เต้้านมในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ใช้้สิิทธิิการรัักษาประกัันสัังคม
มากที่่�สุดุ (ร้้อยละ 49.60) แม้้จะมีีรายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน
น้้อยกว่่า 10,000 บาท มากที่่�สุุด (ร้้อยละ 26.40)
แต่่ผู้ป่้� ว่ ยร้้อยละ 23.20 มีีรายได้้เฉลี่่ย� ต่่อเดืือนอยู่่�ใน
ช่่วง 10,000–15,000 บาท จึึงสามารถนำำ�มาสนัับสนุุน
เป็็ น ค่่ า ใช้้จ่่ า ยในการรัั ก ษาและค่่ า ใช้้จ่่ า ยทั่่� ว ไปได้้ 
ทำำ� ให้้ยัั ง มีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี ซึ่่� ง ผลการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของมุุทิติ า วรรณชาติิ (2558)
ที่่�พบว่่า รายได้้สามารถทำำ �นายคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้สูู� งอายุุที่่มี� โี รคเรื้้อ� รัังได้้ และสอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ Khan and Tahir (2014) ที่่�พบว่่า ปััจจััยด้้าน
การจ้้างงานมีีอิทิ ธิิพลต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของคุุณภาพชีีวิติ
ของผู้้�สููงอายุุ นอกจากนี้้�ยัังสอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ González-Chica et al. (2016) ที่่� พ บว่่ า
สถานะทางสัั ง คมและเศรษฐกิิ จ ที่่� ไ ม่่ ดีี มีี ผ ลต่่ อ
คุุณภาพชีีวิติ ด้้านสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคหััวใจขาดเลืือด
ผลการวิิจัยั พบว่่า ระยะของโรคไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านม ซึ่ง่� ไม่่เป็็นไปตาม

สมมติิฐานการวิิจัยั แสดงว่่า ไม่่ว่า่ ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านม
จะอยู่่�ในระยะใดของโรค ก็็มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ใกล้้เคีียงกััน
ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่อ� งจากผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
มีีระยะของโรคอยู่่�ในระยะที่่� 2 มากที่่�สุุด (ร้้อยละ
51.20) และส่่วนใหญ่่มีรี ะยะเวลาที่่�ได้้รัับการวิินิจิ ฉััยว่่า
เป็็นมะเร็็งเต้้านมไม่่เกิิน 1 ปีี (ร้้อยละ 92) ทำำ�ให้้ผู้้ป่� ว่ ย
แต่่ ล ะรายมีี ก ารเผชิิ ญ กัั บ ภาวะเจ็็ บ ป่่ ว ยด้้วยเรื่่� อ ง
มะเร็็งเต้้านมในลัักษณะเดีียวกััน ระยะของโรคจึึงไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์กับั คุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ย ซึ่ง่� ผลการวิิจัยั
ครั้้� ง นี้้� ไ ม่่ ส อดคล้้องกัั บ การศึึ ก ษาของเบญจมาศ
ตระกููลงามเด่่น และสุุภวรรณ วงศ์์ธีีรทรััพย์์ (2559)
ที่่�พบว่่า การมีีอาการด้้านความรุุนแรงสามารถร่่วม
ทำำ�นายคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งระยะสุุดท้้ายได้้
ผลการวิิจัยั พบว่่า จำำ�นวนครั้้ง� ที่่�ได้้รัับการรัักษา
ด้้วยยาเคมีีบำำ�บัดั มีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับคุุณภาพ
ชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
ซึ่่ง� เป็็นไปตามสมมติิฐานการวิิจัยั  ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่อ� งจาก
ผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านมในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ส่่วนใหญ่่ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั อยู่่�ในช่่วง 1–5 ครั้้ง� (ร้้อยละ
75.20) จึึงยัังไม่่มีภี าวะแทรกซ้้อนที่่�รุนุ แรง เช่่น ปวดเมื่่อ� ย
กล้้ามเนื้้�อ อ่่อนเพลีียมาก ภาวะเม็็ดเลืือดขาวต่ำำ� น้ำ
� �ำ� หนัักลด
ทำำ� ให้้ยัั ง มีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี ซึ่่� ง ผลการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของเบญจมาศ ตระกููลงามเด่่น
และสุุ ภ วรรณ วงศ์์ ธีี ร ทรัั พ ย์์ (2559) ที่่� พ บว่่ า
ประสบการณ์์การมีีอาการและจำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้ารัับ
การรัักษาในโรงพยาบาลมีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับ
คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของผู้้� ป่่ ว ยมะเร็็ ง ระยะสุุ ด ท้้าย และ
สามารถร่่วมทำำ�นายคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
ระยะสุุดท้้ายได้้
ผลการวิิจััยพบว่่า ความฉลาดทางสุุขภาพ
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้ป่� ่วย
มะเร็็งเต้้านมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ซึ่ง่� เป็็นไปตาม
สมมติิฐานการวิิจััย ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
เต้้านมในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้�
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จากพยาบาลที่่�เฉพาะเจาะจงตามชนิิดของยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั
ที่่�ได้้รัับ และพยาบาลจััดให้้คู่่�สมรส ญาติิ หรืือผู้้ช่� ว่ ยเหลืือ
ร่่วมรัับทราบข้้อมููล มีีการแจกเอกสารแผ่่นพัับ และ
เปิิดโอกาสให้้สอบถามข้้อมููลที่่�สงสััย ประกอบกัับ
ผู้้� ป่่ ว ยมีี อ ายุุ เ ฉลี่่� ย 47.78 ปีี  มีี ก ารศึึ ก ษาระดัั บ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย มากที่่�สุดุ เป็็นพนัักงานโรงงาน
หรืือบริิษัทั เอกชน มากที่่�สุดุ และระยะของโรคอยู่่�ใน
ระยะที่่� 2 มากที่่�สุุด ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีโอกาสที่่�จะสืืบค้้น
ข้้อมููลเพื่่� อ การเข้้าถึึ ง ข้้อมููลและบริิ ก ารสุุ ข ภาพ
มีีความเข้้าใจข้้อมููลและบริิการสุุขภาพ สามารถตรวจสอบ
ข้้อมููลและบริิการสุุขภาพได้้ และสามารถจััดการ
สุุขภาพตนเอง ส่่งผลให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ซึ่่�งผล
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของลััดดาวััลย์์
หิิ มคุุ ณ, สุุ พร ดนัั ยดุุ ษฎีีกุุล, นภาพร วาณิิ ชย์์กุุล,
และชลเวช ชวศิิริิ (2560) ที่่�พบว่่า ความแตกฉาน
ทางสุุขภาพสามารถร่่วมทำำ�นายคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�ป่่วยหลัังผ่่าตััดกระดููกสัันหลัังระดัับเอวได้้ และ
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของมณฑิิรา คำำ�ห่อ่ และคณะ
(2561) ที่่�พบว่่า ความแตกฉานทางสุุขภาพสามารถ
ร่่วมอธิิบายความแปรปรวนของคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้� ป่่ ว ยมะเร็็ ง ศีี ร ษะและลำำ� คอได้้ นอกจากนี้้� ยัั ง
สอดคล้้องกัั บ การศึึ ก ษาของ Panagioti et al.
(2018) ที่่� พ บว่่ า ระดัั บ ความฉลาดทางสุุ ข ภาพ
สามารถร่่วมทำำ�นายคุุณภาพชีีวิติ ด้้านร่่างกาย ด้้านจิิตใจ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และด้้านความสััมพัันธ์์ทางสัังคม
ของผู้้ป่� ว่ ยที่่�เป็็นโรคเรื้้อ� รัังที่่�ต้้องการการดููแลระยะยาวได้้

สุุขภาพ โดยใช้้กลยุุทธ์์การสื่่อ� สารที่่�เหมาะสม กำำ�หนด
แนวทางการเสริิมพลัังการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งพััฒนาระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เหมาะสมต่่อการเสริิมสร้้าง
ความฉลาดทางสุุขภาพแก่่ผู้ป่้� ่วยมะเร้้งเต้้านม
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
2.1 ควรมีีการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
เต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััด การฉายรัังสีี
การดููแลแบบประคัับประคอง หรืือการรัักษาด้้วย
วิิธีีอื่่�นๆ รวมทั้้�งควรมีีการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็ง
ชนิิดอื่่�นๆ เช่่น มะเร็็งศีีรษะและลำำ�คอ มะเร็็งปอด
มะเร็็งลำำ�ไส้้ มะเร็็งปากมดลููก
2.2 ควรมีีการศึึกษาเชิิงปฏิิบััติิการหรืือ
เชิิงคุุณภาพ เกี่่�ยวกัับการพััฒนาระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ การเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้� และการเสริิมพลััง
การเรีียนรู้้� เพื่่อ� เพิ่่�มความฉลาดทางสุุขภาพแก่่ผู้ป่้� ว่ ย
มะเร็็งเต้้านมที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยวิิธีีต่่างๆ
เอกสารอ้้างอิิง
กองยุุ ท ธศาสตร์์ แ ละแผนงาน สำำ �นัั ก งานปลัั ด
กระทรวงสาธารณสุุข. (2561). แผนยุุทธศาสตร์์
	สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ระยะ 5 ปีี
(พ.ศ. 2560–2564). สืืบค้้นจาก http://wops.
moph.go.th/ops/oic/data/20190329105418_
1_.pdf
คณะกรรมการอำำ�นวยการจััดทำำ�แผนพััฒนาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ. (2559). ร่่างแผนพััฒนาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ ฉบัับที่่ � 12 (พ.ศ. 2562–2564).
สืืบค้้นจาก http://wops.moph.go.th/ops/
oic/data/20161115144754_1_.pdf
งานสารสนเทศการแพทย์์ โรงพยาบาลมะเร็็งชลบุุรีี.
(2561). สถิิติิโรคมะเร็็ง โรงพยาบาลมะเร็็ง
ชลบุุรีี. สืืบค้้นจาก file:///C:/Users/Lenovo/
Downloads/hos_2559be_2016ad%20
(1).pdf

ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
ผู้้ � บริิ หารทางการพยาบาลควรวางแผน
การส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็งเต้้านม
ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด และสนัับสนุุน
การจััดกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ช่ว่ ยเพิ่่�มความฉลาดทางสุุขภาพ
เช่่น การให้้ความรู้้� การเพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงข้้อมููล
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