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Abstract

 Objective: The Effect of Mental Support during Pre-treatment and Follow-up in 
Patients with Head and Neck Cancer who visited for having standard treatment plan at 
Tumor Clinic, Siriraj Hospital, for identify the cause of treatment rejection and levels of 
stress in each patient were assessed before and after the visits.
 Methods: To study patients with head and neck cancer, aged between 18-75 years at 
the Tumor Clinic, who have the primary treatment plan amount 120 cases that compared 
to control group from database of the Tumor Clinic in 2014 amount 120 cases. In the study 
group, patients were interviewed by using the Mental Support during Pre-treatment and 
Follow-up specifically designed questionnaires, stress assessment form and Rosenberg's 
self-esteem assessment form. The statistics were analyzed by Student’s t-test, Chi-Square 
test and McNemar’s test.
 Results: The study group found that 109 (90.8%) of patients received treatment, 
meanwhile 11 (9.2%) of patients did not receive treatment, the control group found that 
102 (85%) of patients received treatment, meanwhile 18 (15%) of patients did not receive 
treatment. By comparing from 2 group, the study found that the number of patients, who 
received the treatment was difference but no statistically significant. The reasons for not 
receiving the treatment were fear of the treatment 46%, including, poor physical condition 
20%, chosen an alternative medicine 20%, problem of financial 7% and no caregiver during 
the treatment 7%. There was difference but no statistically significant between the 
assessment of stress of patients before and after the examination. The self-esteem was 
no difference.
 Conclusion: The Effect of Mental Support during Pre-treatment and Follow-up 
result in the patients, who received the treatment was difference but no statistically 
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significant. However, the process of patient follow-up induces the patients who receive 
care for a better quality of life. Therefore, periodical follow-up made to know and help the 
patients to resolve the problem for them. This will result in patients receiving treatment 
as planned.
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บทคััดย่่อ

	 วััตถุุประสงค์ั:	เพ่ื่�อศึึกษาประสิิทธิิผลของกระบวนการเตรียมความพื่ร้อมเพ่ื่�อรับการรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจในผ้้ป่วย
มะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอที�ห้น�วยตรวจท้เมอร์คลินิกที�มีแผนการรักษาห้ลัก เพ่ื่�อห้าสิาเห้ต่ที�ไม�ไปรับการรักษา และประเมินความเครียด
ของผ้้ป่วยก�อนและห้ลังเข้ารับการตรวจ
 วิัธีีการศึึกษา:	ศึึกษาผ้้ป่วยมะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอ อาย ่18 - 75 ปี ที�ห้น�วยตรวจท้เมอร์คลินิกซึึ่�งมีแผนการรักษาห้ลัก จำานวน 
120 ราย เทียบกับกล่�มควบค่ม ค่อ ข้อม้ลผ้้ป่วยมะเร็งกล่�มดังกล�าวจากฐานข้อม้ลสิถิิติท้เมอร์คลินิก ปี 2557 จำานวน 120 ราย เคร่�องม่อที�
ใช้้ในการวิจัย ได้แก� กระบวนการเตรียมความพื่ร้อมเพ่ื่�อรับการรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจ เคร่�องม่อที�ใช้้ในการเก็บรวบรวมข้อม้ล 
ได้แก� แบบบันทึกข้อม้ลและติดตามผ้้ป่วย แบบประเมินความเครียด และแบบประเมินการเห็้นค่ณค�าในตนเองของโรเซ็ึ่นเบิร์ก (Rosenberg 
Self-Esteem Scale) สิถิิติที�ใช้้ ค่อ t-test, Chi-square test และ McNemar’s test
	 ผลการศึึกษา: ผ้้ป่วยกล่�มศึึกษาไปรับการรักษาตามแผนการรักษา 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.8 และไม�ไปรับการรักษา 11 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 9.2 ผ้้ป่วยกล่�มควบค่มไปรับการรักษาตามแผน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 และไม�ไปรับการรักษา 18 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 15 เม่�อเปรียบเทียบกันพื่บว�า จำานวนผ้้ป่วยไปรับการรักษาตามแผนแตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสิำาคัญทางสิถิิติ สิาเห้ต่ที�ผ้้ป่วยไม�ไปรับการ
รักษาสิ�วนให้ญ�กลัวการรักษา ร้อยละ 46 รองลงมา ได้แก� สิภาพื่ร�างกายไม�แข็งแรง ไปใช้้บริการแพื่ทยท์างเล่อก มีปัญห้าเร่�องค�าใช้้จ�าย และ
ไม�มีผ้้ด้แลระห้ว�างเข้ารับการรักษา ร้อยละ 20, 20, 7 และ 7 ตามลำาดับ เม่�อเปรียบเทียบความเครียดก�อนและห้ลังเข้ารับการตรวจแตกต�าง
กันอย�างไม�มีนัยสิำาคัญทางสิถิิติ และการเห็้นค่ณค�าในตนเองก�อนและห้ลังเข้ารับการตรวจในผ้้ป่วยกล่�มศึึกษาไม�แตกต�างกัน
	 สรุป: กระบวนการเตรียมความพื่ร้อมเพ่ื่�อรับการรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจ มีผลทำาให้้จำานวนผ้้ป่วยไปเข้ารับการรักษา
ตามแผนแตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสิำาคัญทางสิถิิติ อย�างไรก็ดีการจัดทำาให้้มีระบบการติดตามด้แลผ้้ป่วยได้ครอบคล่ม สิ�งผลให้้ผ้้ป่วยได้รับการ
ด้แลเพ่ื่�อค่ณภาพื่ช้วิีตที�ดีขึ�น ดังนั�นจึงควรมกีารตดิตามเยี�ยมเปน็ระยะเพ่ื่�อทราบและช้�วยแก้ไขปัญห้าให้้ผ้้ป่วย ซึึ่�งจะสิ�งผลให้้ผ้้ป่วยไดรั้บการ
รักษาตามแผนที�วางไว้

คัำาสำาคััญ: กระบวนการเตรียมความพื่ร้อม; การติดตาม; การไปเข้ารับการรักษาตามแผน; ผ้้ป่วยมะเร็งศีึรษะและลำาคอ
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บทนำำา
 
 โรคมะเร็งเป็นห้นึ�งในกล่�มโรค NCDs (Non-communicable 
diseases: กล่�มโรคไม�ติดต�อที�ไม�สิามารถิแพื่ร�กระจายโรคจากคนส้ิ�
คนได้) อาจเรียกว�า กล่�มโรคเร่�อรัง ค่อ โรคที�เกิดต�อเน่�องยาวนาน
และมีการดำาเนินโรคเป็นไปอย�างช้้าๆ1 ซึึ่�งนอกจากจะสิ�งผลกระทบด้าน
เศึรษฐกิจ ได้แก� ค�าใช้้จ�ายในการรักษามีม้ลค�าส้ิง สิ�งผลกระทบทั�งผ้้ป่วย
และญาติ ยังสิ�งผลกระทบด้านสิภาพื่จิตใจ เพื่ราะโรคมะเร็งค่อ กล่�ม
ของโรคที�เซึ่ลลมี์การเจรญิเติบโตแบ�งตัวเพ่ื่�อเพิื่�มจำานวนเซึ่ลลร์วดเร็ว
และมากกว�าปกติ จากความผิดปกติที�  DNA ห้ร่อสิารพัื่นธ่ิกรรม 
ทำาให้้เกิดก้อนเน่�อผิดปกติ2 ทำาให้้ร้ปร�างและการทำาห้น้าที�ของอวัยวะ
เปลี�ยนแปลงไป โดยเฉพื่าะโรคมะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอที�มีภาพื่
ลักษณ์ที�เปลี�ยนไปจากรอยโรคที�เห็้นชั้ดจากภายนอก และต้องปรับ
การใช้้ชี้วิต ทำาให้้ผ้้ป่วยมีความวิตกกังวล เครยีด ห้ง่ดห้งิดง�าย ท้อแท้
ห้มดกำาลังใจ ส้ิญเสีิยภาพื่ลักษณ์3 และสิ�งผลต�อไปยงัค่ณภาพื่ช้วิีตของ
ผ้้ป่วยรวมถึิงญาติด้วย 
 สิถิานวทิยามะเร็งศิึริราช้ คณะแพื่ทยศึาสิตรศิ์ึริราช้พื่ยาบาล 
ให้้บริการห้น�วยตรวจท้เมอร์คลินิก (Tumor Clinic) เพ่ื่�อการวางแผน
การรกัษาผ้ป่้วยมะเร็ง ผ้้ป่วยที�เข้ารับการตรวจ ไดแ้ก� ผ้้ป่วยที�มีอาการ
ของโรคซัึ่บซ้ึ่อน ต้องการวางแผนการรักษาที�ชั้ดเจนและรวดเร็ว โดย
จะมีการติดตามและบันทึกสิถิิติไว้ พื่บว�า ผ้้ป่วยจำานวนห้นึ�งไม�ไป
รับการรักษาตามแผน ซึึ่�งสัินนิษฐานว�า อาจเกิดจากการที�ผ้้ป่วยไม�มี
ความห้วัง กำาลังใจที�จะรับการรักษาต�อ ห้ร่อมีปัจจัยอ่�นร�วมด้วย ซึึ่�ง
การสัินนิษฐานนี�ไม�มีข้อม้ลที�แน�ชั้ดย่นยัน เน่�องจากไม�มีการติดตาม
ผ้้ป่วยที�เป็นระบบและชั้ดเจน
 จากบทความของ ศึรีธิรรม ธินะภ้มิ4 กล�าวว�า นอกจาก
สิภาพื่แวดล้อมทางครอบครัว กำาลังใจจากญาติแล้ว แพื่ทย์และ
บ่คลากรทางการแพื่ทย์มีบทบาทสิำาคัญอย�างยิ�งที�จะช้�วยให้้ผ้้ป่วยผ�าน
พ้ื่นความท่กข์ทรมานใจในการเผช้ิญกับโรคร้ายแรงและค่กคามชี้วิต
ไปได้ ชิ้ษณ่ พัื่นธ์่ิเจริญ5 ได้เน้นยำ�าถึิงการให้้ความสิำาคัญกับการกระ
ต้่นให้้ผ้้ป่วยมีความห้วังและกำาลังใจในท่กระยะของโรคแม้แต�ในระยะ
ท้าย กฤษณา  สัิงขม่ณีจินดา และคณะ6 ได้ศึึกษาผลของโปรแกรม
ทางการพื่ยาบาลแบบสินับสิน่นต�อความห้วังในผ้้ป่วยมะเร็งเต้านม
ระยะล่กลามที�ได้รับยาเคมบีำาบัด พื่บว�าผลของโปรแกรมทำาให้้ผ้้ป่วย
มะเร็งเต้านมระยะล่กลามที�ได้รับยาเคมีบำาบัดมีความร้้ในการจัดการ
อาการมคีวามมั�นใจและมกีำาลังใจ รวมถิงึแรงบนัดาลใจในการจดัการ
อาการสิามารถิเผช้ญิกับปัญห้าที�เกิดขึ�นในช้�วงของการเจ็บป่วยได้สิ�ง
ผลทำาให้้มีความห้วังเพิื่�มขึ�น และรัช้นีกร ใจคำาส่ิบ7 ศึึกษาโปรแกรม
ที�ประกอบด้วยการให้้ความร้้ ให้้คำาแนะนำาในการปฏิิบัติตัว และให้้
กำาลังใจกับผ้้ป่วยในการปรับตัวเพ่ื่�ออย้�กับโรค ซึึ่�งเป็นกิจกรรมการ
พื่ยาบาลที�ม่�งเน้นให้้ผ้้ป่วยมะเร็งเต้านมที�ได้รับเคมีบำาบัดมีความ
สิามารถิด้แลตนเองในการจัดการอาการเห้น่�อยล้า การนอนไม�ห้ลับ
และความวิตกกังวล ทำาให้้เกิดสัิมพัื่นธิภาพื่ที�ดี ซึึ่�งจะมีผลในการเพิื่�ม

ประสิิทธิิภาพื่ในการสิอนและการติดต�อส่ิ�อสิารได้มากขึ�น พื่บว�า ผล
ของโปรแกรมสิามารถิลดความวติกกังวลซึึ่�งเป็นปัจจัยห้นึ�งที�ทำาให้้เกิด
การนอนไม�ห้ลับและช้�วยให้้เล่อกวิธีิการเผชิ้ญความเครียดได้อย�าง
เห้มาะสิม
 ดังนั�น ผ้้วิจัยจึงจัดทำากระบวนการเตรียมความพื่ร้อมเพ่ื่�อรับ
การรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจ เพ่ื่�อให้้ผ้้ป่วยมีความห้วังและ
กำาลังใจที�จะไปรับการรักษาตามแผน รวมถึิงห้าสิาเห้ต่ที�ทำาให้้ผ้้ป่วย
ไม�ไปรับการรักษา เพ่ื่�อห้าแนวทางช้�วยเห้ล่อต�อไป โดยมีวัตถ่ิประสิงค์
ห้ลักเพ่ื่�อศึึกษาประสิิทธิิผลของกระบวนการเตรียมความพื่ร้อมเพ่ื่�อ
รับการรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจในผ้้ป่วยมะเร็งกล่�มศีึรษะ
และลำาคอที�ห้น�วยตรวจท้เมอร์คลินิกที�มีแผนการรักษาห้ลัก และ
วัตถ่ิประสิงค์รองเพ่ื่�อห้าสิาเห้ต่ที�ทำาให้้ผ้้ป่วยไม�ไปรับการรักษาตาม
แผน และเพ่ื่�อประเมินความเครียดของผ้้ป่วยก�อนและห้ลังเข้ารับการ
ตรวจที�ห้น�วยตรวจ

นิำย่ามศัึพท์
 ห้น�วยตรวจ ห้มายถึิง ห้น�วยตรวจท้เมอร์คลินิก สิถิานวิทยา
มะเร็งศิึริราช้ คณะแพื่ทยศึาสิตร์ศิึริราช้พื่ยาบาล เป็นการประช่้มของ
ทีมแพื่ทย์สิห้สิาขา ได้แก� แพื่ทย์ที�สิ�งผ้้ป่วยเข้ารับการปรึกษา แพื่ทย์
สิาขาวิช้าอายร่ศึาสิตร์มะเร็งวิทยา และสิาขาวิช้ารังสีิรักษา เพ่ื่�อวางแผน
การรักษาผ้้ป่วยโรคมะเร็งที�มีอาการของโรคซัึ่บซ้ึ่อน ต้องการวางแผน
การรักษาที�ชั้ดเจนและรวดเร็ว ให้้บริการท่กวันพื่ฤหั้สิบดี ตั�งแต�เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป 
 โรคมะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอ ห้มายถึิง โรคมะเร็งที�อวัยวะ
บริเวณศีึรษะและลำาคอ เช้�น มะเร็งช้�องปาก และมะเร็งห้ลังโพื่รงจม้ก
เป็นต้น   
 กระบวนการ ห้มายถึิง กระบวนการเตรียมความพื่ร้อมเพ่ื่�อ
รับการรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจ (Intervention) แบ�งเป็น
3 ขั�นตอน ดังนี� 
 Intervention	คัรั�งที�	1 สิอนเตรียมความพื่ร้อมด้านส่ิขภาพื่
กายและใจเพ่ื่�อรับการรักษา ณ ห้น�วยตรวจ
	 Intervention	คัรั�งที�	2	โทรศัึพื่ท์ติดตามเยี�ยมผ้้ป่วย ภายใน
 7 วันห้ลังเสิร็จสิิ�นการตรวจที�ห้น�วยตรวจ 
	 Intervention	คัรั�งที�	3	โทรศัึพื่ท์ติดตามเยี�ยมผ้้ป่วย ภายใน
 3 วันห้ลังเข้ารับการรักษาตามแผนการรักษาห้ลักครั�งแรก

วััตถุุและวิัธีีการศึึกษา
วััตถุุประสงค์ั
 เพ่ื่�อศึึกษาประสิิทธิิผลของกระบวนการเตรียมความพื่ร้อม
เพ่ื่�อรับการรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจในผ้้ป่วยมะเร็งกล่�ม
ศีึรษะและลำาคอที�ห้น�วยตรวจที�มแีผนการรักษาห้ลัก เพ่ื่�อห้าสิาเห้ต่ที�
ทำาให้้ผ้้ป่วยไม�ไปรับการรักษา และเพ่ื่�อประเมินความเครียดของผ้้ป่วย
ก�อนและห้ลังเข้ารับการตรวจที�ห้น�วยตรวจ

17

Siriraj Medical Bulletin



18 ปีีท่ี่�  14 ฉบัับัท่ี่�  3 ก.ค. - ก.ย. 2564

Original Article

ประชากรกลุ่มตัวัอย่่าง
 การศึึกษาวิจัยนี�เป็นการวิจัยแบบกึ�งทดลอง ช้นิดเปรียบ
เทียบ 2 กล่�ม ก�อนและห้ลังทำาการศึึกษา
 ประชากร ค่อ ผ้้ป่วยมะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอที�ห้น�วย
ตรวจท้เมอร์คลินิกที�มีแผนการรักษาห้ลัก (มีแผนการรักษาด้วยการ
ผ�าตัด การให้้เคมีบำาบัด และรังสีิรักษาอย�างใดอย�างห้นึ�งห้ร่อร�วมกัน 
โดยอาจทำาการรักษาที�โรงพื่ยาบาลศิึริราช้ห้ร่อสิถิานพื่ยาบาลอ่�น) 
	 กลุ่มตัวัอย่่าง	
 กล่�มควบค่ม ค่อ ผ้้ป่วยมะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอที�ห้น�วย
ตรวจที�มีแผนการรักษาห้ลัก อาย ่18-75 ปี ทั�งรักษาที�โรงพื่ยาบาล
ศิึริราช้ห้ร่อสิถิานพื่ยาบาลอ่�น โดยการดึงข้อม้ลผ้้ป่วยย้อนห้ลังตาม
เกณฑ์์การวิจัยจากฐานข้อม้ลสิถิิติผ้้ป่วยท้เมอร์คลินิก สิถิานวิทยา
มะเร็งศิึริราช้ ตั�งแต�เด่อนมกราคมถึิงเด่อนธัินวาคม พื่.ศึ. 2557 จน
ครบจำานวน 120 ราย 
 กล่�มศึึกษา ค่อ ผ้้ป่วยมะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอที�ห้น�วย
ตรวจที�มีแผนการรักษาห้ลัก อาย ่18-75 ปี ทั�งรักษาที�โรงพื่ยาบาล
ศิึริราช้ห้ร่อสิถิานพื่ยาบาลอ่�น เก็บข้อม้ลระห้ว�างวันที� 23 มีนาคม 
2560 ถึิงวันที� 25 มกราคม 2561 จำานวน 120 ราย
 การได้มาของจำานวนกล่�มตัวอย�างที�จะศึึกษา โดยการคำานวณ
ขนาดกล่�มตัวอย�างที�ระดับความเช่้�อมั�น 95% คำานวณโดยใช้้โปรแกรม
n4Studies ซึึ่�งฟัังก์ชั้นที�ใช้้ในการคำานวณเป็น Two independent 
proportions8, 9, 10 และได้ประมาณการจำานวนผ้ป่้วยที�จะถิอนตวัออก
จากโครงการวจัิยด้วย ดังนั�น จึงได้จำานวนตัวอย�างผ้ป่้วยกล่�มละ 120 ราย
  
เคัร่�องม่อที�ใช้ในำการวิัจััย่ 
(ใช้้เฉพื่าะกับผ้้ป่วยกล่�มศึึกษา) แบ�งเป็น ดังนี�
1.	เคัร่�องม่อที�ใช้ในำการดำาเนิำนำการวิัจััย่ ได้แก� กระบวนการเตรียม
ความพื่ร้อมเพ่ื่�อรับการรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจ ประกอบ
ด้วย Intervention ทั�งห้มด 3 ครั�ง
2.	เคัร่�องม่อที�ใช้ในำการเก็บข้้อมูล ประกอบด้วย 
 2.1 แบบบันทึกข้อม้ลและติดตามผ้้ป่วย พัื่ฒนาโดยผ้้วิจัย
โดยผ�านการพิื่จารณาจากคณะกรรมการจริยธิรรมการวิจัยในคน 
คณะแพื่ทยศึาสิตร์ศิึริราช้พื่ยาบาล ใช้้บนัทึกข้อม้ลพ่ื่�นฐาน ได้แก� เพื่ศึ 
อาย ่ระดับการศึึกษา อาช้พีื่ ข้อม้ลด้านสิถิานภาพื่ทางเศึรษฐกจิ และ
ใช้้ติดตามการรักษาของผ้้ป่วย  
 2.2 แบบประเมินความเครียด (ST-5) ของกรมส่ิขภาพื่จิต 
กระทรวงสิาธิารณส่ิข11 ซึึ่�งได้รับอน่ญาตให้้ใช้้แบบประเมินจากเจ้าของ
เคร่�องม่อ ใช้้ประเมินความเครียดก�อนและห้ลังผ้้ป่วยเข้ารับการตรวจ
ที�ห้น�วยตรวจ จำานวน 5 ข้อ แบ�งคะแนนเป็น 4 ระดับ (คะแนน 0 
ห้มายถึิง แทบไม�ม ีคะแนน 1 ห้มายถึิง เปน็บางครั�ง คะแนน 2 ห้มาย
ถึิง บ�อยครั�ง คะแนน 3 ห้มายถึิง เป็นประจำา) การแปลผล ได้แก�คะแนน 
0-4 ห้มายถึิง เครียดน้อย คะแนน 5-7 ห้มายถึิง เครียดปานกลาง คะแนน 
8-9 ห้มายถึิง เครียดมาก คะแนน 10-15 ห้มายถึิง เครียดมากที�ส่ิด
 2.3 แบบประเมินการเห็้นค่ณค�าในตนเองของโรเซ็ึ่นเบิร์ก

 ฉบับแปลภาษาไทย12 ซึึ่�งได้รับอน่ญาตให้้ใช้้แบบประเมนิจากเจ้าของ
เคร่�องม่อ ใช้้ประเมินการเห็้นค่ณค�าในตนเองก�อนและห้ลังผ้้ป่วยเข้ารับ
การตรวจที�ห้น�วยตรวจ ประกอบด้วยข้อคำาถิามทางบวก จำานวน 5 ข้อ
และข้อคำาถิามทางลบ จำานวน 5 ข้อ รวมทั�งสิิ�น 10 ข้อ แต�ละข้อมี
คำาตอบให้้เล่อกในลักษณะมาตรสิ�วนประมาณค�า  4 ระดับ การแปล
ผล13 ห้ากคะแนนรวมน้อย ห้มายถึิง มีความร้้สึิกมีค่ณค�าในตนเอง
ตำ�า และคะแนนรวมมาก ห้มายถึิง มีความร้้สึิกมีค่ณค�าในตนเองส้ิง
 ตรวจสิอบค่ณภาพื่ของเคร่�องม่อวิจัยโดยผ�านการตรวจสิอบ
ความตรงเชิ้งเน่�อห้าจากนักจิตวิทยา  และผ�านการพิื่จารณาจากคณะ
กรรมการจริยธิรรมการวิจัยในคน

การพิทักษ์สิทธิีกลุ่มตัวัอย่่าง
 งานวิจัยนี�ได้ผ�านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธิรรม
การวิจัยในคน คณะแพื่ทยศึาสิตร์ศิึริราช้พื่ยาบาล (COA no.
Si595/2016) ทั�งนี�ผ้้วิจัยได้เชิ้ญช้วนอาสิาสิมัคร/ผ้้ร�วมวิจัยด้วยการ
ติดประกาศึตามห้น�วยตรวจที�เกี�ยวข้อง เม่�อมีอาสิาสิมัคร/ผ้้ร�วมวิจัย
สินใจเข้าร�วมโครงการ พื่ยาบาลประจำาห้น�วยตรวจจะแจ้งให้้ผ้้วิจัย
ทราบ และผ้้วิจัยจะทำาการอธิิบายรายละเอยีดโครงการและขอความ
ยนิยอมเข้าร�วมโครงการ และให้้อาสิาสิมัคร/ผ้้ร�วมวิจัยที�สินใจลงนาม
ในห้นังส่ิอเจตนายินยอมเข้าร�วมโครงการวิจัย 

สถิุติที�ใช้ในำการวิัจััย่
 การวิเคราะห์้ข้อม้ลทั�วไปใช้้สิถิิติพื่รรณนา การเปรียบเทียบค�า
เฉลี�ยอายข่องกล่�มประช้ากรใช้้ t-test การติดตามการรักษาของผ้้ป่วย
ใช้้ Chi-Square test และการวิเคราะห์้ความแตกต�างความเครียดของ
ผ้้ป่วยก�อนและห้ลังเข้ารับการตรวจใช้้ McNemar’s test

วิัธีีดำาเนิำนำการวิัจััย่
กลุ่มคัวับคุัม
 ดึงข้อม้ลผ้้ป่วยมะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอที�มีแผนการรกัษา
ห้ลักจากฐานข้อม้ลสิถิิติผ้้ป่วยท้เมอร์คลินิก ตั�งแต�เด่อนมกราคมถิึง
เด่อนธัินวาคม พื่.ศึ. 2557 จนครบจำานวน 120 ราย ซึึ่�งผ้้ป่วยกล่�ม
นี�จะไม�มีข้อม้ลการศึึกษา อาชี้พื่ ข้อม้ลด้านสิถิานภาพื่ทางเศึรษฐกิจ
สิาเห้ต่การไม�ไปรับการรักษาตามแผนในผ้้ป่วยที�ปฏิิเสิธิการรักษา
และไม�มีข้อม้ลการทำาแบบประเมินความเครียดและการเห็้นค่ณค�า
ในตนเอง ทั�งนี� จะมีเพีื่ยงข้อม้ลเพื่ศึ อาย่ และข้อม้ลการไปติดตาม
การเข้ารับการรักษาตามแผนเท�านั�น
กลุ่มศึึกษา
 1. ติดประกาศึและรับสิมัครอาสิาสิมัคร/ผ้้ร�วมวิจัยที�มี
ค่ณสิมบัติตามเกณฑ์์การวิจัย 
 2. ผ้้วิจัยอธิิบายรายละเอียดและวัตถ่ิประสิงค์ของการวิจัย 
โดยเน้นยำ�าถึิงการไม�เปิดเผยข้อม้ลสิ�วนตัวของผ้้ป่วย จากนั�นให้้อาสิา
สิมัคร/ผ้้ร�วมวิจัยที�สินใจแสิดงเจตนายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ื่�อเข้าร�วมโครงการวิจัย (consent form) 
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 3. บันทึกข้อม้ลพ่ื่�นฐาน และให้้ผ้้ป่วยทำาแบบประเมิน
ความเครียดและแบบประเมินการเห็้นค่ณค�าในตนเองก�อนเข้ารับ
การตรวจ (ช้�วงเช้้า) (ประเมินครั�งที� 1) 
 4. สิอนเตรียมความพื่ร้อมด้านส่ิขภาพื่กายและใจเพ่ื่�อรับ
การรกัษา (Intervention ครั�งที� 1) โดยพื่ยาบาลวชิ้าช้พีื่ เป็นการสิอน
รายกล่�ม ณ ห้น�วยตรวจท้เมอร์คลินิก (ช้�วงบ�าย) ระห้ว�างรอพื่บทีม
แพื่ทย์เพ่ื่�อวางแผนการรักษา ใช้้เวลาประมาณ 15 นาที โดยเน่�อห้าใน
การสิอนเริ�มจากการทำาความเข้าใจเกี�ยวกับโรคและโอกาสิในการรักษา
เพ่ื่�อให้้ห้ายจากโรค ให้้ความร้้ความเข้าใจที�ถ้ิกต้องเกี�ยวกับวิธีิการรักษา
ทั�งการผ�าตัด เคมีบำาบัด และรังสีิรักษา โดยชี้�ให้้เห็้นถึิงบทบาทที�สิำาคัญ
ของส่ิขภาพื่กายและใจที�มีผลในการกำาห้นดโอกาสิเล่อกการรกัษาได้
อย�างอิสิระ เป็นตัวสิ�งเสิริมป้องกันผลข้างเคียงของโรค รวมถึิงสิ�งเสิริม
ประสิิทธิิภาพื่ของการรักษา และที�สิำาคัญค่อเป็นห้นึ�งในกลไกของการ
รักษาโรค เน้นยำ�าให้้ผ้้ป่วยและญาติมีการตั�งเป้าห้มายในการรักษา
เพ่ื่�อให้้มีค่ณภาพื่ชี้วิตที�ดีขึ�น โดยภายห้ลังเสิร็จสิิ�นการสิอน ได้มีการ
ให้้เบอร์โทรศัึพื่ท์ที�ผ้้ป่วยและญาติสิามารถิตดิต�อกลับได้ท่กเวลาห้าก
ต้องการคำาแนะนำา/ความช้�วยเห้ล่อ พื่ร้อมแจกค้�ม่อให้้ความร้้สิำาห้รับ
ผ้้ป่วยและญาติ สิร้างขึ�นโดยผ้้วิจัยและผ�านการพิื่จารณาจากคณะ
กรรมการจริยธิรรมการวิจัยในคน
 5. ห้ลังเสิร็จสิิ�นการตรวจให้้ ผ้้ป่วยทำาแบบประเมิน
ความเครียดและแบบประเมินการเห็้นค่ณค�าในตนเองอีกครั�งห้ลังเข้า
รับการตรวจ (ช้�วงบ�าย) (ประเมินครั�งที� 2) เพ่ื่�อนำามาเปรียบเทียบกับ
การประเมินก�อนเข้ารับการตรวจ ซึึ่�งเป็นการประเมินในวันเดียวกัน
กับช้�วงก�อนเข้ารับการตรวจแต�คนละช้�วงเวลา (ก�อนและห้ลงัเข้าพื่บ
ทีมแพื่ทย์ที�ห้น�วยตรวจ)
 6. โทรศัึพื่ท์ติดตามเยี�ยมผ้้ป่วย ภายใน 7 วันห้ลังเสิร็จ
สิิ�นการตรวจที�ห้น�วยตรวจ (Intervention ครั�งที� 2) เพ่ื่�อทบทวน
และทำาความเข้าใจถึิงแผนการรักษา ลำาดับขั�นตอนในการทำาตาม
แผนการรักษา รวมถิึงการเสิริมสิร้างกำาลังใจ ความมั�นใจในการทำา
ตามแผนการรักษา และสิอบถิามถึิงสิิ�งที�รบกวนต�อการรักษา เช้�น
ปัญห้าส่ิขภาพื่ และด้านการเงินเพ่ื่�อประสิานช้�วยเห้ล่อ เป็นต้น ซึึ่�ง
อาจมีคำาแนะนำาและประสิานช้�วยเห้ล่อเฉพื่าะกรณี
 7. โทรศัึพื่ท์ติดตามเยี�ยมผ้้ป่วย ภายใน 3 วันห้ลังเข้ารับการ
รักษาตามแผนการรักษาห้ลักครั�งแรก (Intervention ครั�งที� 3) เพ่ื่�อ
ติดตามการไปเข้ารับการรักษาตามแผน (กล�าวค่อ ผ้้ป่วยได้ไปเข้ารับ
การรักษาตามแผนการรักษาห้ลักอย�างใดอย�างห้นึ�งเฉพื่าะครั�งแรก
ซึึ่�งอาจได้รับการรักษาตามแผน ห้ร่ออาจมีการปรับแผนการรักษา
โดยแพื่ทย ์จะไม�นับรวมกรณีที�ผ้้ป่วยไปรับการตรวจแลว้แต�ไม�ไปเข้า
รับการรักษาตามนัดห้มาย ห้ร่อแสิดงความประสิงค์ขอปฏิิเสิธิการ
รักษา) และทำาการบันทึกการติดตามเยี�ยมทางโทรศัึพื่ท์ทั�ง 2 ครั�งลง
ในแบบฟัอร์ม ห้ากพื่บว�าผ้้ป่วยไม�ไปรับการรักษาตามแผน ผ้้วิจัยจะ
สิอบถิามถึิงเห้ต่ผล ให้้คำาแนะนำา เพ่ื่�อให้้ผ้้ป่วยทบทวนการตัดสิินใจ
อีกครั�ง รวมถึิงประสิานช้�วยเห้ล่อกรณีมีปัญห้า
 8. วิเคราะห์้ข้อม้ล สิร่ปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึึกษา
 จากการศึึกษาผ้ป่้วยกล่�มศึึกษา จำานวน 120 ราย ในสิ�วนของ
ข้อม้ลทั�วไป พื่บว�า ผ้้ป่วยสิ�วนให้ญ�เป็นเพื่ศึช้าย ร้อยละ 81.7 อายเ่ฉลี�ย
57.8 ปี (±SD 10.5) สิ�วนให้ญ�มีสิถิานภาพื่สิมรสิ ระดับการศึึกษาสิ�วน
ให้ญ�ตำ�ากว�าปริญญาตรี อาชี้พื่ ทำาไร� ทำานา ทำาสิวน และรับจ้างทั�วไป
โดยมีรายได้เฉลี�ยต�อเด่อน 12,489 บาท รายได้เฉลี�ยของครอบครัวต�อ
เด่อน 34,183 บาท ใช้้สิิทธิิประกันส่ิขภาพื่ถ้ิวนห้น้า มีภ้มิลำาเนาอย้�ต�าง
จังห้วัด ผ้้ป่วยกล่�มควบค่ม จำานวน 120 ราย สิ�วนให้ญ�เป็นเพื่ศึช้าย ร้อยละ 
75 อายเ่ฉลี�ย 56.8 ปี (ตารางที� 1)
 ผลการศึึกษาประสิิทธิิผลของกระบวนการต�อการไปเข้ารับ
การรักษาตามแผนการรักษาห้ลักของผ้้ป่วยกล่�มศึึกษา พื่บว�า ผ้้ป่วยไป
รับการรักษาตามแผน จำานวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.8 และไม�ไป
รับการรักษา จำานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.2 ผ้้ป่วยกล่�มควบค่มไป
รับการรักษาตามแผน จำานวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 และไม�ไป
รับการรักษา จำานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 ผลการศึึกษาพื่บว�า
จำานวนผ้ป่้วยไปเข้ารับการรกัษาตามแผนแตกต�างกนัอย�างไม�มนัียสิำาคัญ
ทางสิถิิติ (ตารางที� 2) จากการศึึกษา พื่ยาบาลได้ติดตามเยี�ยมผ้้ป่วยที�ไม�
ไปรับการรักษาตามแผนทางโทรศัึพื่ท์เพ่ื่�อสิอบถิามถึิงสิาเห้ต่และปัญห้า
ที�ไม�ไปรับการรักษาตามแผน (บางรายมีมากกว�า 1 เห้ต่ผล) จากผลการ
ติดตามพื่บว�า สิ�วนให้ญ�กลัวการรักษา ร้อยละ 46 รองลงมา ได้แก�
สิภาพื่ร�างกายไม�แข็งแรง ไปใช้้บริการแพื่ทย์ทางเล่อก มีปัญห้าเร่�อง
ค�าใช้้จ�าย และไม�มีผ้้ด้แลระห้ว�างเข้ารับการรักษา ร้อยละ 20, 20, 7 
และ 7 ตามลำาดับ (ตารางที� 3) ทั�งนี� ข้อม้ลของผ้้ป่วยกล่�มควบค่มจะ
มีข้อม้ลในบางสิ�วนเท�านั�นที�สิามารถินำามาเปรียบเทียบได้ เน่�องจาก
เป็นการดึงข้อม้ลย้อนห้ลัง ได้แก� เพื่ศึ อาย่ และการไปเข้ารับการ
รักษาตามแผน 
 การประเมินความเครียดก�อนและห้ลังเข้ารับการตรวจ พื่บ
ว�า จากผลการประเมินก�อนเข้ารับการตรวจ จำานวน 120 ราย พื่บว�า 
ระดับเครียดปานกลาง-มากที�ส่ิด ร้อยละ 25.8 และผลการประเมินห้ลัง
เข้ารับการตรวจ จำานวน 118 ราย ร้อยละ 28.0 แตกต�างกันอย�างไม�มี
นัยสิำาคัญทางสิถิิติ และการประเมนิการเห็้นค่ณค�าในตนเองก�อนและ
ห้ลังเข้ารับการตรวจ พื่บว�า จากผลการประเมินก�อนเข้ารับการตรวจ
ระดับการเห็้นค่ณค�าในตนเองมาก-มากที�ส่ิด จำานวน 120 ราย ร้อย
ละ 95.8 และห้ลังเข้ารับการตรวจ จำานวน 118 ราย ร้อยละ 95.8 ไม�
แตกต�างกัน (ตารางที� 4) 

อภิิปราย่ผล
 จากการศึึกษาประสิิทธิิผลของกระบวนการเตรียมความ
พื่ร้อมเพ่ื่�อรับการรักษาและการติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจในผ้้ป่วย
มะเร็งกล่�มศีึรษะและลำาคอที�มีแผนการรักษาห้ลักที�ห้น�วยตรวจ ผล
การศึึกษาเม่�อเทียบกับกล่�มควบค่ม พื่บว�า จำานวนผ้้ป่วยไปเข้ารับ
การรักษาตามแผนแตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสิำาคัญทางสิถิิติ ทั�งนี�ผล
การศึึกษาไม�มีนัยสิำาคัญอาจเน่�องมาจากข้อจำากัดในการด้ปัจจัยใน
อดีตจากการทบทวนเวช้ระเบียนในกล่�มควบค่ม ห้ร่ออาจมีจ่ดของ
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Intervention ใดที�อาจทำาให้้ผลเม่�อเทียบกับกล่�มควบค่มไม�มีนัย
สิำาคัญ อธิิบายได้ดังนี� 
 การสิอนเตรียมความพื่ร้อมด้านส่ิขภาพื่กายและใจเพ่ื่�อรับ
การรักษา (Intervention ครั�งที� 1) โดยพื่ยาบาลวิช้าชี้พื่ เป็นการ
สิอนรายกล่�ม ณ ห้น�วยตรวจท้เมอร์คลินิกระห้ว�างรอเข้าพื่บทมีแพื่ทย์
ซึึ่�งใช้้เวลาประมาณ 15 นาทีห้ร่อน้อยกว�าในบางรายเม่�อผ้้ป่วยถึิงคิว
ต้องเข้าพื่บทีมแพื่ทย์ห้ร่อผ้้ป่วยบางรายมาช้้า ไม�สิามารถิกำาห้นด
ระยะเวลาได้ชั้ดเจนต้องปรับตามสิถิานการณ์ของคลินิก นอกจาก
นี�เน่�องจากพื่ยาบาลในคลินิกมีเพีื่ยงคนเดียวซึึ่�งต้องด้แลการบริการ
ของคลินิกและการทำาการสิอนในคราวเดียวกัน ในขั�นตอนนี�ค�อน
ข้างมีเวลาที�จำากัด และในด้านของเน่�อห้าที�ไม�มีการใช้้ส่ิ�อการสิอนที�
ชั้ดเจน ซึึ่�งจะช้�วยให้้เกิดความร้้ความเข้าใจต�อการเข้ารับการรักษา
เพิื่�มขึ�น โดยงานวิจัยของเพ็ื่ญศึรี จะน้14 พื่บว�า การให้้ข้อม้ลเตรียม
ความพื่ร้อมก�อนผ�าตัดด้วยส่ิ�อวีดีทัศึน์ ทำาให้้ผ้้ป่วยได้รับความร้้เพิื่�ม
ขึ�น การใช้้ส่ิ�อการสิอนทำาให้้การเรียนร้้มีประสิิทธิิภาพื่ อีกทั�งยงัมีการ
เปิดโอกาสิให้้ผ้้ป่วยซัึ่กถิามข้อสิงสัิย โดยผ้้วิจัยช้�วยเป็นส่ิ�อกลางในการ
สิอบถิามจากแพื่ทย์ ทำาให้้เพิื่�มความพึื่งพื่อใจและความเข้าใจ มั�นใจต�อ
การรักษามากขึ�น และงานวิจัยของอรวรรณ ทรัพื่ย์วรฤทธิิ�15 พื่บว�า 
ระดับความพึื่งพื่อใจของผ้้ป่วยโรคนิ�วที�เข้ารับการสิลายนิ�วด้วยคล่�น
ความถีิ�ส้ิงห้ลังได้รับข้อม้ลอย�างมีแบบแผนด้วยค้�ม่อการปฏิิบัติตัวเพ่ื่�อ
เข้ารับการสิลายนิ�วด้วยคล่�นความถีิ�ส้ิงมีความพึื่งพื่อใจอย้�ระดับมาก 
ทำาให้้วิเคราะห์้ได้ว�า การสิอนเตรียมความพื่ร้อมฯ ในการวิจัยครั�งนี�
ยงัไม�มีประสิิทธิิภาพื่เท�าที�ควร ทั�งนี�เน่�องจากไม�มส่ีิ�อการสิอนที�ชั้ดเจน
และเป็นร้ปธิรรม มีเวลาจำากัด ไม�มีการเปิดโอกาสิให้้ผ้้ป่วยได้สิอบถิาม
รายละเอียดต�างๆ เพิื่�มเติม อันจะเป็นโอกาสิให้้ได้รับทราบสิาเห้ต่ที�
อาจมีผลต�อการตัดสิินใจรับการรักษาและพิื่จารณาห้าแนวทางช้�วย
เห้ล่อ ซึึ่�งจะสิ�งผลต�อจำานวนการเข้ารับการรักษาตามแผนได้ 
 การโทรศัึพื่ท์ติดตามเยี�ยมผ้้ป่วย ภายใน 7 วันห้ลังเสิร็จ
สิิ�นการตรวจที�ห้น�วยตรวจ (Intervention ครั�งที� 2) ในขั�นตอนนี�
เป็นการทบทวนและทำาความเข้าใจถึิงแผนการรักษา การทำานัดห้มาย
ต�างๆ สิอบถิามถึิงสิิ�งที�รบกวนต�อการรักษา เช้�น ปัญห้าส่ิขภาพื่ ห้ร่อ
ด้านการเงินเพ่ื่�อประสิานช้�วยเห้ล่อเฉพื่าะกรณี เป็นต้น การโทรศัึพื่ท์
ติดตามเยี�ยมถ่ิอเป็นสิ�วนสิำาคัญที�ทำาให้้ผ้้ป่วยได้ทบทวนแผนการ
รักษา ทบทวนการนัดห้มาย และมีที�ปรึกษาในด้านต�างๆ สิอดคล้อง
กับงานวิจัยของ แสิงทอง ธีิระทองคำา และคณะ16 พื่บว�าภายห้ลัง
ได้รับโปรแกรมการเยี�ยมบ้านร�วมกับการติดตามทางโทรศัึพื่ท์มี
คะแนนเฉลี�ยพื่ฤติกรรมส่ิขภาพื่โดยรวมและรายด้านส้ิงกว�าก�อนได้
รับโปรแกรมการเยี�ยมบ้านปกติ
 การโทรศึัพื่ท์ติดตามเยี�ยมผ้้ป่วย ภายใน 3 วันห้ลังเข้ารับ
การรักษาตามแผนการรักษาห้ลักครั�งแรก (Intervention ครั�งที� 3) 
เป็นการตดิตามการเข้ารับการรกัษาตามแผน ขั�นตอนนี�จะทำาให้้ทราบ
ว�าผ้้ป่วยไปเข้ารับการรักษาตามแผนห้ร่อไม� ห้ากพื่บว�าผ้้ป่วยไม�ไปรบั
การรักษาตามแผน ผ้้วิจัยจะสิอบถิามถึิงเห้ต่ผล ให้้คำาแนะนำา เพ่ื่�อ
ให้้ผ้้ป่วยทบทวนการตัดสิินใจอีกครั�ง และได้ช้�วยประสิานงานเพ่ื่�อ

แก้ไขปัญห้า การโทรศึพัื่ท์ติดตามเยี�ยมโดยพื่ยาบาล ซึ่ึ�งเป็นบ่คลากร
ทางการแพื่ทย์ รวมถึิงการให้้เบอร์โทรศัึพื่ท์สิ�วนตัว เพ่ื่�อให้้ผ้้ป่วยและ
ญาติสิามารถิติดต�อได้ท่กเวลาห้ากต้องการความช้�วยเห้ล่อ คำาแนะนำา
ห้ร่อต้องการกำาลังใจ เป็นการตอบสินองความต้องการของผ้้ป่วยที�
ต้องการกำาลังใจจากแพื่ทย์และบ่คลากรทางการแพื่ทย์ อันจะมีบทบาท
สิำาคัญยิ�งที�จะช้�วยให้้ผ้้ป่วยผ�านพ้ื่นความท่กข์ทรมานใจในการเผช้ญิกับ
โรคร้าย สิอดคล้องกับบทความของศึรีธิรรม ธินะภ้มิ4 พื่บว�า นอกจาก
สิภาพื่แวดล้อมทางครอบครัว กำาลังใจจากญาติแล้ว แพื่ทย์และบ่คลากร
ทางการแพื่ทย์มีบทบาทสิำาคัญอย�างยิ�งที�จะช้�วยให้้ผ้้ป่วยผ�านพ้ื่นความ
ท่กข์ทรมานใจในการเผช้ญิกับโรคร้ายแรงและค่กคามช้วิีตไปได้ไม�ว�าผล
ของการรักษาจะเป็นเช้�นไรก็ตาม และขณะที�ผ้้วิจัยได้โทรศัึพื่ท์ติดตาม
เยี�ยม พื่บว�ามีผ้้ป่วยและญาติบางรายร้้สึิกขอบค่ณที�บ่คลากรทางการ
แพื่ทย์ได้โทรศัึพื่ท์ติดตามเยี�ยมเพ่ื่�อสิอบถิามอาการห้ลังเข้ารับการรักษา
พื่ร้อมให้้กำาลังใจผ้้ป่วยและญาต ิสิอดคล้องกับงานวจัิยของนนัทกาญจน์ 
ปักษี และคณะ17 พื่บว�า ผ้้วิจัยได้เข้าไปมีสิ�วนร�วมในการด้แลผ้้ป่วย ร�วม
กับญาติผ้้ด้แล มีการติดตามเยี�ยมทางโทรศัึพื่ท์และมีการติดตามเยี�ยม
ที�บ้านอย�างต�อเน่�องและสิมำ�าเสิมอ ช้�วยให้้ญาติผ้้ด้แลเกิดความพึื่งพื่อใจ
ในบริการที�ได้รับตามมาด้วย
 สิาเห้ต่ที�ผ้้ป่วยไม�ไปรับการรักษาตามแผน จากการศึึกษา
พื่บว�า กลัวการรักษา สิภาพื่ร�างกายไม�แข็งแรง ไปใช้้บริการแพื่ทย์
ทางเล่อก มีปัญห้าเร่�องค�าใช้้จ�าย และไม�มีผ้้ด้แลระห้ว�างการรักษา 
ตามลำาดับ ซึึ่�งห้ากได้มีการคัดกรองและช้�วยในการประสิานงานเพ่ื่�อ
แก้ไข อาจสิ�งผลต�อจำานวนผ้้ป่วยที�เข้ารับการรักษาเพิื่�มขึ�นได้  จึงควร
มีการประเมินให้้ชั้ดเจนและให้้ความสิำาคัญในการประสิานงานแก้ไข
ตั�งแต�ผ้้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเบ่�องต้นว�าเป็นโรคมะเร็ง
 การประเมนิความเครยีดของผ้ป่้วยก�อนและห้ลงัเข้ารับการ
วางแผนการรักษาที�ห้น�วยตรวจ พื่บว�า แตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสิำาคัญ
ทางสิถิิติ และการเห้น็ค่ณค�าในตนเองของผ้ป่้วยก�อนและห้ลงัเข้ารับ
การวางแผนการรักษาที�ห้น�วยตรวจ พื่บว�า ไม�แตกต�างกัน ทั�งนี�ใน
สิ�วนของการประเมินความเครียดและการเห็้นค่ณค�าในตนเอง ผ้้วิจัย
ทำาการประเมินในวันเดียวกัน ซึึ่�งการประเมินก�อนเข้ารับการตรวจ
ที�ห้น�วยตรวจจะประเมินในช้�วงเช้้าก�อนผ้้ป่วยเข้ารับการวางแผน
การรักษา และการประเมินห้ลังเข้ารับการตรวจที�ห้น�วยตรวจจะ
ประเมินช้�วงบ�ายในวันเดียวกันห้ลังผ้้ป่วยเข้ารับการวางแผนการ
รักษากับทีมแพื่ทย์ ซึึ่�งระยะเวลาในการประเมินความเครียดและการ
เห็้นค่ณค�าในตนเองก�อนและห้ลังห้�างกันเพีื่ยงไม�กี�ชั้�วโมงเท�านั�น อาจ
ไม�ได้ประสิิทธิิผลเท�าที�ควร และการทำาแบบประเมินก�อนและห้ลังเป็น
เพีื่ยงการวัดก�อนและห้ลังของ Intervention ครั�งที� 1 เท�านั�น ไม�ได้
วัดห้ลังจบ Intervention ครบทั�ง 3 ครั�ง ทำาให้้ไม�สิามารถิยน่ยนัได้ว�า 
กระบวนการจะทำาให้้ลดความเครียดห้ร่อทำาให้้ผ้้ป่วยมีค่ณค�าในตนเอง
เพิื่�มขึ�น แต�แสิดงให้้เห้น็ว�า สิามารถิควบค่มความเครยีดของผ้ป่้วยถ่ิอว�า
อย้�ในภาวะการเผชิ้ญข�าวร้ายไม�ให้้เกิดภาวะต่�นตระห้นกได้
 อนึ�ง ผลที�ตามมาจากการวจัิยครั�งนี� ค่อมีการกำาห้นดแผนการ
ให้้บริการ รวมถึิงบันทึกสิถิิติการติดตามผ้้ป่วยได้อย�างถ้ิกต้อง ชั้ดเจน
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และครบถิ้วนมากขึ�น ซึึ่�งสิถิิติดังกล�าวจะสิามารถินำาไปใช้้เป็นข้อม้ล
ต�อยอดในการทำาวิจัยอ่�นๆ ได้ อีกทั�งจากการที�มีการติดตามผ้้ป่วย
ภายห้ลังออกจากห้น�วยตรวจ ยังทำาให้้ผ้้ป่วยบางสิ�วนที�ปฏิิเสิธิการ
รักษา ยังมีโอกาสิได้เข้ารับการด้แลรักษาตามอาการได้อย�างเห้มาะ
สิม และทำาให้้มีระบบการติดตามผ้้ป่วยได้ครอบคล่ม ซึึ่�งเป็นการเพิื่�ม
ค่ณภาพื่ชี้วิตของผ้้ป่วยและญาติผ้้ป่วยด้วย

สรุป
 กระบวนการเตรียมความพื่ร้อมเพ่ื่�อรับการรักษาและ
ติดตามเพ่ื่�อให้้กำาลังใจ มีผลทำาให้้จำานวนผ้้ป่วยที�เข้ารับการรักษาตาม
แผนแตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสิำาคัญทางสิถิิต ิอย�างไรก็ดีการจัดทำาให้้
มีระบบการติดตามด้แลผ้้ป่วยได้ครอบคล่ม สิ�งผลให้้ผ้้ป่วยได้รับการ
ด้แลเพ่ื่�อค่ณภาพื่ชี้วิตที�ดีขึ�นตามสิภาวะของโรคและบริบทของผ้้ป่วย
 ดังนั�นจึงควรมีการติดตามเยี�ยมเป็นระยะเพ่ื่�อทราบและช้�วยแก้ไข
ปัญห้าให้้ผ้้ปว่ย ซึึ่�งจะสิ�งผลให้้ผ้้ป่วยได้รบัการรักษาตามแผนที�วางไว้

ข้้อจัำากัดในำการทำาวิัจััย่
 จากการศึึกษาวิจัยครั�งนี�ในกล่�มควบค่มเป็นการดึงข้อม้ล
ย้อนห้ลังที�มีเก็บไว้อย้�แล้ว ซึึ่�งขาดข้อม้ลในห้ลายปัจจัย เช้�น การ
ศึึกษา สิถิานภาพื่ อาชี้พื่ เศึรษฐานะ การประเมินความเครียดและ
การเห็้นค่ณค�าในตนเอง เป็นต้น ทำาให้้ไม�มีข้อม้ลบางสิ�วนนำามา
เปรียบเทียบกับกล่�มศึึกษา ซึึ่�งข้อม้ลดังกล�าวอาจมีผลต�อการตัดสิิน
ใจไปรับการรักษาตามแผน ทั�งนี� ในผ้้ป่วยกล่�มควบค่มห้ากทำาการ
ศึึกษาในกล่�มผ้้ป่วยในช้�วงเวลาใกล้เคียงกันโดยไม�ใช้�การดึงข้อม้ล
ยอ้นห้ลัง อาจสิามารถินำาข้อม้ลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์้ผลของ
กระบวนการและเห็้นความแตกต�างได้มากขึ�น อีกทั�ง การสิอนเตรียม
ความพื่รอ้มด้านส่ิขภาพื่กายและใจเพ่ื่�อรบัการรกัษา (Intervention 
ครั�งที� 1) เป็นการสิอนรายกล่�ม และมีเวลาที�จำากัด มีพื่ยาบาลประจำา
ห้น�วยตรวจเพีื่ยงคนเดียว ซึึ่�งต้องทำาการสิอนพื่ร้อมทั�งแก้ปัญห้าห้น้า
งาน (ถ้ิามี) ในสิ�วนของการทำาแบบประเมนิความเครียดและการเห็้น
ค่ณค�าในตนเองก�อนและห้ลังระยะเวลาการทำาแบบประเมินห้�างกัน
เพีื่ยงไม�กี�ชั้�วโมง เป็นเพีื่ยงการประเมินก�อนและห้ลังเข้าพื่บทีมแพื่ทย์
เท�านั�น ดังนั�นห้ากจะนำาไปใช้้คงตอ้งปรบัให้้เห้มาะสิมกบัสิภาพื่การให้้
บริการของแต�ละห้น�วยตรวจห้ร่อสิถิานพื่ยาบาล

กิตติกรรมประกาศึ
 การวิจัยนี�ได้รับท่นสินับสิน่นจากท่นพัื่ฒนาการวิจัย คณะ
แพื่ทยศึาสิตร์ศิึริราช้พื่ยาบาล บริห้ารจัดการโดยห้น�วยพัื่ฒนางาน
ประจำาส้ิ�งานวิจัย (R2R) คณะผ้้วิจัยขอขอบค่ณ อ. นพื่.อัครินทร์ นิมมาน
นิตย์ อาจารย์ที�ปรึกษาวิจัยที�ให้้คำาแนะนำา ให้้แนวคิด ตรวจสิอบแก้ไข
และช้�วยเห้ล่อในท่กๆ ด้านในการทำาวิจัย ช้�วยให้้งานวิจัยครั�งนี�สิำาเร็จ
ได้ด้วยดี ขอบค่ณ รศึ.ดร. นพื่.วิท้ร ชิ้นสิว�างวัฒนก่ล ผศึ. พื่ญ.ส่ิวนิตย์
ธีิระศัึกดิ�วิช้ยา และอ. พื่ญ.สิมศึรี ลายธีิระพื่งศ์ึ ที�ปรึกษาวิจัย ที�ให้้คำา
แนะนำา สินับสิน่นการดำาเนินการวิจัย อำานวยความสิะดวกในดา้นต�างๆ 

และเป็นที�ปรึกษาในท่กๆ เร่�องระห้ว�างดำาเนินการวิจัย
 ขอบค่ณเจ้าห้น้าที�ห้น�วยพัื่ฒนางานประจำาส้ิ�งานวิจัย คณะ
แพื่ทยศึาสิตร์ศิึริราช้พื่ยาบาลที�ผลักดัน สินับสิน่น และอำานวยความ
สิะดวกในการขอท่นสินับสิน่นโครงการวิจัย ตลอดจนเป็นที�ปรึกษา
ในท่กๆ ด้านระห้ว�างดำาเนินการวิจัย 
 ขอบค่ณ นายกีรติ บรรณก่ลโรจน์ ที�ให้้คำาแนะนำาเร่�อง
แบบสิอบถิามและแนวทางในการวเิคราะห์้ข้อม้ล นายศึราว่ธิ แดงมาก
นายสิิทธิิศัึกดิ� รักข่มแก้ว นางจีรภา เกิดนพื่ค่ณ และนางสิาวรัช้ส่ิดา
เทพื่ไฝ ที�ให้้การช้�วยเห้ล่อในการเก็บข้อม้ล และเจ้าห้น้าที�ประจำา
ห้น�วยตรวจท้เมอร์คลินิก สิถิานวิทยามะเร็งศิึริราช้ ที�ให้้การสินับสิน่น
และให้้การช้�วยเห้ล่อในการดำาเนินการวิจัยในครั�งนี� และขอบค่ณ
แพื่ทย์เจ้าของไข้ พื่ยาบาล และเจ้าห้น้าที�ประจำาห้น�วยตรวจโรคห้้ 
คอ จม้ก ตึกผ้้ป่วยนอก ชั้�น 5 โรงพื่ยาบาลศิึริราช้ ที�ให้้การสินับสิน่น
สิถิานที�ในการดำาเนินการเก็บข้อม้ล และขอบค่ณผ้้เกี�ยวข้องทั�งห้มด
ที�ทำาให้้งานวิจัยนี�สิำาเร็จล่ล�วงไปได้ด้วยดี
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ตารางที�	1		ข้้อมูลพ่�นำฐานำทั�วัไป

ตัวัแปร กลุ่มคัวับคุัม กลุ่มศึึกษา p-value

จัำานำวันำ	(%) 	จัำานำวันำ	(%)

เพศึ

ช้าย 90  (75%) 98 (81.7%) 0.273 

ห้ญิง 30 (25%) 22 (18.3%)

อายุ่

ค่ัาเฉลี�ย่	(	SD) 56.8  57.8 (±10.5) 0.942

ค่ัามัธีย่ฐานำ	(Median) 59 60

รวัม 120	(100%) 120	(100%)

สถุานำภิาพ

สิมรสิ - 75 (62.5%) -

ระดับการศึึกษา

ตำ�ากว�าปริญญาตรี - 103 (85.8%) -

อาชีพ

ทำาไร� ทำานา ทำาสิวน และรับจ้างทั�วไป - 42 (35.0%) -

ไม�ได้ประกอบอาชี้พื่ - 24 (20.0%) -

ราย่ได้ต่อเด่อนำ

ค�าเฉลี�ย (±SD) - 12,489 (±13,918) -

ค�ามัธิยฐาน (Median) - 9,000 -

ราย่ได้ข้องคัรอบคัรัวัต่อเด่อนำ

     ค�าเฉลี�ย (±SD) - 34,183 (±96,205) -

     Median - 20,000 -

สิทธิีการรักษา

     ประกันส่ิขภาพื่ถ้ิวนห้น้า (30 บาท) - 80 (67.0%) -

     ข้าราช้การ - 25 (20.3%) -

ที�พักอาศัึย่ปัจัจุับันำ

     ต�างจังห้วัด - 61 (50.8%) -

     กร่งเทพื่ฯ และปริมณฑ์ล - 57 (47.5%) -

รวัม - 118* (100%)

ห้มายเห้ต่: *ผ้้ป่วยที�ห้ายไป 2 ราย เน่�องจากช้�วงบ�าย (ห้ลังเข้าพื่บทีมแพื่ทย์) ผ้้ป่วยมีนัดตรวจที�อ่�นด�วน ทำาให้้ไม�สิามารถิเก็บข้อม้ลได้
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ตารางที�	2		ผลการติดตามการเข้้ารับการรักษาตามแผนำฯ

การเข้้ารับการรักษาตามแผนำการรักษา 	กลุ่มคัวับคุัม	(n=	120) กลุ่มศึึกษา	(n=	120) p-value

ไปเข้ารับการรักษาตามแผนฯ 102 (85.0%) 109 (90.8%) 0.166

   ไม�ไปเข้ารับการรักษาตามแผนฯ  18 (15.0%) 11 (9.2%)

ตารางที�	3	สาเหตุที�ผู้ป่วัย่กลุ่มศึึกษาไม่ไปเข้้ารับการรักษาตามแผนำ	(n=	11)

สาเหตุ จัำานำวันำ	(%)

     กลัวการรักษา 7 (46%)

     สิภาพื่ร�างกายไม�แข็งแรง 3 (20%)

     ไปใช้้บริการแพื่ทย์ทางเล่อก 3 (20%)

     มีปัญห้าเร่�องค�าใช้้จ�าย 1 (7%)

     ไม�มีผ้้ด้แลระห้ว�างเข้ารับการรักษา 1 (7%)

ห้มายเห้ต่: ผ้้ป่วย 1 ราย สิามารถิตอบได้มากกว�า 1 เห้ต่ผล

ตารางที�	4		เปรีย่บเทีย่บคัวัามเคัรีย่ดและการเห็นำคุัณค่ัาในำตนำเองก่อนำและหลังเข้้ารับการวัางแผนำการรักษาข้องผู้ป่วัย่กลุ่มศึึกษา

ตัวัแปร ก่อนำ	(n=	120) หลัง	(n=	118)* p-value

คัวัามเคัรีย่ด 0.581

      เครียดน้อย 89 (74.2%) 85 (72.0%)

      เครียดปานกลาง-มากที�ส่ิด 31 (25.8%) 33 (28.0%)

การเห็นำคุัณค่ัาในำตนำเอง 1.000

      น้อย-ปานกลาง 5 (4.2%) 5 (4.2%)

      มาก-มากที�ส่ิด 115 (95.8%) 113 (95.8%)

ห้มายเห้ต่: *ผ้้ป่วยที�ห้ายไป 2 ราย เน่�องจากช้�วงบ�าย (ห้ลังเข้าพื่บทีมแพื่ทย์) ผ้้ป่วยมีนัดตรวจที�อ่�นด�วน ทำาให้้ไม�สิามารถิเก็บข้อม้ลได้


