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Factors Associated with Quality of life among Cancer Patients with Palliative Care in Continuity of Care 
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นายประฤทธิ์ ปรีชามาตย1 นางสาววิภาดา พึ่งสุข โรงพยาบาลแม@จัน

มะเร็ง คือ กลุ.มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล:ของร.างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสาร
พันธุกรรม ส.งผลใหIเซลล:มีการเจริญเติบโต มีการแบ.งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล: รวดเร็ว และมากกว.าปกติ 

ดังนั้น จึงอาจทำใหIเกิดกIอนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็จะ ทำใหIเกิดการตายของเซลล:ในกIอนเนื้อนั้น 
เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถIาเซลล:พวกนี้เกิดอยู.ในอวัยวะใดก็

จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเช.น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเตIานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ด

เลือดขาว มะเร็งต.อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เปTนตIน จากรายงานขององค:การอนามัยโลก พบผูIที่
ปUวยดIวยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นถึง 8 เท.า จาก 12.6 ต.อแสนประชากร เปTน 98.5 ต.อแสนประชากร ซึ่ง

ประเทศไทยในป^ 2556 พบผูIปUวยดIวยโรคมะเร็ง จำนวน 123,801 ราย และ มีผูIปUวยที่เสียชีวิตสาเหตุ
จากโรคมะเร็งจำนวนทั้งหมด 84,981 ราย ทำใหIมีผูIปUวยตIองการการดูแลแบบประคับประคองเพิ่มสูงขึ้น

จาก 102,300 ราย เปTน 113,548 ราย

สถิติผูIปUวยดIวยโรคมะเร็งที่ไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIายของจังหวัดเชียงราย 
ในป̂งบประมาณ 2562 พบว.าผูIปUวยดIวยโรคมะเร็งไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIายมาก

ที่สุด เปTนอันดับ 1 จำนวน 1,423 ราย เมื่อเทียบกับจำนวนผูIปUวยท่ีไดIรับการดูแลแบบประคับประคองใน
ระยะทIาย ทั้งหมด 1,737 ราย คิดเปTนรIอยละ 81.92 และจากการคำนวณหาค.าความชุกของผูIปUวย

โรคมะเร็งที่ไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIาย จังหวัดเชียงรายมีค.าความชุกเท.ากับ 110.95 

ต.อแสนประชากร ซึ่งอยู.ในเกณฑ:ระดับสูง จากขIอมูลขIางตIนจะเห็นไดIว.า สถิติผูIปUวยโรคมะเร็งที่ไดIรับการ
ดูแลแบบประคับประคองในระยะทIาย มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น จึงส.งผลใหIการดูแลผูIปUวยแบบประคับประคอง

ในระยะทIาย มีความตIองการความดูแลเพิ ่มมากขึ ้นตามไปดIวย ซึ ่ง การดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) คือ การดูแลที่มีมุ.งเนIนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูIปUวยและครอบครัว โดยลดความ

ทุกข:ทรมานทั้งดIานร.างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เปTนการดูแลควบคู.กับการรักษาหลักที่มุ.งหวัง

กำจัดตัวโรค การดูแลแบบประคับประคองจะคำนึงถึงความตIองการและความปรารถนาของผูIปUวยและ
ครอบครัวร.วมดIวยเสมอ

จากสถานการณ:ท่ีขIางตIน โรงพยาบาลแม.จันซึ่งมีศูนย:การดูแลผูIปUวยต.อเนื่อง (COC) ทำหนIาที่ใน
การดูแลผูIปUวยประคับประคอง เพื่อประสานการส.งต.อการดูแลต.อเนื่องจากโรงพยาบาลไปถึงบIาน และ

ติดตามผูIปUวยเพื่อประเมินผล จึงไดIมีความสนใจที่จะทำการศึกษาปtจจัยที่มีความสัมพันธ:กับคุณภาพชีวิต

ของผูIปUวยที่ไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIาย เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการดูแลผูIปUวยแบบ
ประคับประคองในระยะทIายที่ไม.สามารถรักษาใหIหายขาดไดI และตIองเขIารับการรักษาทางดIานการแพทย:

ตลอดชีวิต ซึ่งกลุ.มตัวอย.าง คือ ผูIปUวยแบบประคับประคองในระยะทIายที่เปTนโรคมะเร็ง และขึ้นทะเบียน
เปTนผูIปUวยท่ีไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIายของโรงพยาบาลแม.จัน 

ความเปmนมาและความสำคัญของป"ญหา

ผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เปTนการศึกษาแบบวิจัยเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง แบบตัดขวาง (Cross-

sectional Studies) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูIปUวยโรคมะเร็งท่ีไดIรับการดูแลแบบประคับประคองใน

ระยะทIาย และหาปtจจัยท่ีมีความสัมพันธ:กับคุณภาพชีวิตของผูIปUวย

เก็บขIอมูลจากผูIปUวยโรคมะเร็งที่เขIารับบริการที่ศูนย:ดูแลผูIปUวยต.อเนื่อง ในระหว.างระหว.าง เดือน

มกราคม ถึง เมษายน 2564 ซึ่งเก็บขIอมูลผูIปUวยที่ไดIรับการดูแลแบบประคับประคองโดยมีเกณฑ:คัดเขIา

คอื ผูIที่มีอายุตั้งแต. 20 ป̂ขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและชายที่เขIารับการรักษา และขึ้นทะเบียนเปTนผูIปUวยแบบ

ประคับประคองในระยะทIายที่มีประวัติการรักษาโรคมะเร็ง โดยไม.มีความผิดปกติทางดIานการสื่อสาร คือ 

ใบI หูหนวก ซ่ึงสามารถตอบแบบสอบถามไดI และยินยอมท่ีจะเขIาร.วมงานวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัย

ตารางที่ 2 แสดงค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ9ของเพียร9สันระหว.างตัวแปรป?จจัยคุณลักษณะประชากร และ

ความสามารถในการช.วยเหลือตัวเองของผูLปMวย กับคุณภาพชีวิตโดยรวม (n=250)

อภิปรายผล

ข>อเสนอแนะ

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูIปUวยโรคมะเร็งท่ีไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIาย
2. เพื่อศึกษาปtจจัยที่มีความสัมพันธ:ระหว.าง ปtจจัยคุณลักษณะประชากร ความสามารถในกา

ช.วยเหลือตัวเองของผูIปUวย กับคุณภาพชีวิตของผูIปUวยโรคมะเร็งที่ไดIรับการดูแลแบบประคับประคองใน
ระยะทIาย

วัตถุประสงค1ของการวิจัย

คุณลักษณะส*วนบุคคล จำนวน ร2อยละ

เพศ ชาย 133 52.3

หญิง 117 46.8

อายุ 30-39 ป6 3 1.2

40-49 ป6 21 8.4

50-59 ป6 61 24.4

มากกว:า 60 ป6ขึ้นไป 165 66.0

ค*าเฉล่ียอายุ เท*ากับ 65 ป@ ( =65.03 , SD = 11.77,  Min = 32, Max = 92)

สถานภาพสมรส คู: 168 67.2

หมBาย/หย:า/แยกกันอยู: 60 24.0

โสด 22 8.8

ศาสนา พุทธ 230 92.0

คริสตP 20 8.0

ระดับการศึกษา ไม:ไดBเรียนหนังสือ 80 32.0

ประถมศึกษา 130 52.0

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 35 14

ปริญญาตรี 5 2.0

อาชีพ ไม:ไดBประกอบอาชีพ 127 50.8

รับจBาง 62 24.8

เกษตรกรรม 52 20.8

คBาขาย 7 2.8

รับราชการ 2 0.8

รายได2ต*อเดือน ไม:มีรายไดB 115 46.0

ต่ำกว:า 5,000 บาท 105 42.0

5,000 – 10,000 บาท 18 7.2

มากกว:า 10,000 บาท ขึ้นไป 12 4.8

x

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. เพศ 1

2. อายุ -.170** 1

3. สถานภาพสมรส .135* .127* 1

4. ศาสนา .129* -.002 .024 1

5. ระดับการศึกษา .132* -.212** -.160* -.047 1

6.  อาชีพ .281** .078 .261** -.114 -.081 1

7. รายได2 -.261** -.123 -.076 .005 .355** -.448** 1

8. PPS score -.169** .127* -.159 -.051 .219** -.050 .094 1

9. คุณภาพชีวิตโดยรวม -.084 .082 -.161* -.076 .162* .064 -.054 .334** 1

ตาราง 1 แสดงจำนวน รLอยละ ของผูLปMวยจำแนกตามคุณลักษณะส.วนบุคคล (n=250)

การศึกษาครั้งนี้พบว.า กลุ.มผูIปUวยที่ไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIายโดยส.วนใหญ.
เปTนเพศชาย และมีอายุอยู.ในช.วง 60 ป^ขึ้นไป ซึ่งโดยส.วนใหญ.เปTนประชากรที่มีสถานะภาพสมรส และ

ไม.มีรายไดI ซึ ่งสอดคลIองกับผลของงานวิจัยที ่ออกมาว.าคนโดยส.วนใหญ.ไม.ไดIประกอบอาชีพ 
เนื่องมาจากอาการและความรุนแรงของโรค แต.ประชากรกลุ.มตัวอย.างยังสามารถช.วยเหลือตนเองไดI ซึ่ง

โดยส.วนใหญ.ความสามารถในการช.วยเหลือตัวเองของผูIปUวยยังอยู.ในกลุ.มสีเขียวหรือระดับปกติ ซึ่ง

สอดคลIองกับงานของ วิภาดา พึ่งสุข, (2562) ซึ่งไดIศึกษาปtจจัยที่มีความสัมพันธ:ต.อคุณภาพชีวิตของ
ผูIปUวยโรคมะเร็ง พบว.าส.วนใหญ.ผูIปUวยเปTนเพศชายและมีช.วงอายุ 60 ป̂ขึ้นไป และผลจากการหาปtจจัยท่ี

มีความสัมพันธ:กับคุณภาพชีวิต พบว.าสถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา และ PPS score ซึ่งมีความ
สอดคลIองกันคือ ดIานสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับค.า PPS Score แต.แตกต.างกันที่ 

ปtจจัยดIานการรักษา และยังสอดคลIองกับการศึกษาของ ทรงเดช ประเสริฐศรี, (2558) พบว.า ผูIปUวย

คะแนนมีพฤติกรรมส.งเสริมสุขภาพโดยรวมในระดับสูง ไดIแก. ความรับผิดชอบต.อสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย โภชนาการ มีความสัมพันธ:ทางบวกกับคุณภาพชีวิตอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งผูIปUวยที่มีค.า

ความสามารถในการช.วยเหลือตัวเองของผูIปUวยสูงทำใหIมีความสามารถในการดูแลตนเองซึ่งส.งผลใหIมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และยังสอดคลIองกับการศึกษาของ พิจิตรา เล็กดำรงกุล, (2555) ที่พบว.า พฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูIปUวยโรคมะเร็ง มีความสัมพันธ:เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของผูIปUวย อย.างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ซึ่งเปTนสิ่งสามารถยืนยันไดIว.าถIาหากผูIปUวยมีความสามารถดูแลตนเองไดIสูงจะทำใหIสามารถมี
คุณภาพที่ดีขึ้นไดI ดังนั้นหากมีการวางแผนดำเนินงานในการพัฒนาระบบการดูแลผูIปUวยที่ไดIรับการดูแล

แบบประคับประคองควรใหIความสำคัญในการทำใหIผู IปUวยสามารถที ่จะดูแลตนเองหรือสามารถ
ช.วยเหลือตัวเองในการใชIชีวิตประจำวันไดI และ จากการศึกษาของ วิภาดา พึ่งสุข, (2563) ซึ่งศึกษา

ปtจจัยที่มีอิทธิพลต.อคุณภาพชีวิตของผูIปUวยโรคมะเร็ง คIนพบว.า การพัฒนาปtจจัยเสริมที่ทำใหIผูIปUวย

โรคมะเร็งใหIมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรพัฒนาดIานทักษะของผูIดูแลใหIมากยิ่งขึ้น หากในผูIปUวยบางรายที่
ไม.สามารถช.วยเหลือตนเองไดI 

สรุปไดIว.าการดูแลผูIปUวยแบบประคับประคองในระยะทIายควรเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูIปUวย
ทั้งในดIานขอการดูแลตนเองขอผูIปUวยและ การเพิ่มทักษะของผูIดูแล ในกรณีที่ผูIปUวยไม.สามารถดูแล

ตนเองไดI ซึ่งจะส.งผลใหIคุณภาพชีวิตของผูIที่ไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIายอยู.ในระดับดี

ซ่ึงทำใหIผูIปUวยนั้นมีความผาสุขในชีวิตไปจนถึงวันท่ีจากไปอย.างสมศักด์ิศรีของความเปTนมนุษย:

จากการศึกษาในครั้งนี้หน.วยงานศูนย:การดูแลผูIปUวยต.อเนื่องหรือหน.วยงานท่ีเกี่ยวขIองสามารถนำ
ขIอมูลไปประยุกต:ใชIก ับบริบทหรือรูปแบบเพื ่อเปTนการพัฒนารูปแบบในการทำงาน เพื ่อเพิ ่ม

ประสิทธิภาพในการการดูแลผูIปUวยที่ไดIรับการดูแลแบบประคับประคองในระยะทIาย และเปTนขIอมูลที่ใชI
ในการศึกษาท่ีเกี่ยวขIองต.อไป
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