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บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล : โรคมะเร็งนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งของคนไทย โดย  
พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่ง
การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายที่จำ� เป็นต้องให้การดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง ส่งผลให้ญาติที่ให้การดูแลผู้ป่วยจนวาระสุดท้ายต้องพบกับ
ความทุกข์ ความรูส้ กึ หม่นหมองในจิตใจ ในบางรายอาจมีการปิดบังข้อมูลความ
จริงกับผูป้ ว่ ย ซึง่ ล้วนท�ำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างต่อเนือ่ งได้ การท�ำกิจกรรม
ร่วมกันเพื่ออธิบายการด�ำเนินโรค แนวทางการให้การรักษาเพื่อบรรเทาความ
ทุกข์ทรมาน การท�ำความเข้าใจ และให้ก�ำลังใจกับญาติผู้ป่วย โดยทีมผู้ให้การ
รักษาอาจช่วยลดระดับความวิตกกังวลของญาติลงได้
วัตถุประสงค์
: เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ก่อนและหลังการท�ำกิจกรรมห้องสบายดี
สถานที่ท�ำการศึกษา : โรงพยาบาลบ้านด่าน อ�ำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการศึกษา
: การวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น ในญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่เข้ารับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลบ้านด่าน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 ถึง 12 กรกฎาคม
พ.ศ.2561 โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินระดับความวิตกกังวล ก่อน
เข้าร่วมท�ำกิจกรรมห้องสบายดี และประเมินระดับความวิตกกังวลอีกครั้ง           
หลังจากท�ำกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้
สถิติเชิงพรรณนา, Paired T-test ในการแปลผลการศึกษา
ผลการศึกษา
: จากกลุ่มตัวอย่าง 29 ราย แบ่งเป็นชาย 8 ราย (ร้อยละ 27.6) หญิง 21 ราย
(ร้อยละ 72.4) อายุระหว่าง 14-78 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวล
อยู่ในระดับต�่ำ ร้อยละ 3.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 48.2 ระดับ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
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สรุป

ค�ำส�ำคัญ

มากร้อยละ 44.8 และระดับสูงมากร้อยละ 3.5 หลังจากท�ำกิจกรรมห้องสบาย
ดีพบว่าความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
p<0.05) โดยพบอยู่ในระดับต�่ำ  ร้อยละ 79.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 20.7
โดยไม่พบระดับมากและสูงมาก โดยค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวล ลดลงจาก
การประเมินผลหลังการท�ำกิจกรรมห้องสบายดี พบว่า ญาติผปู้ ว่ ย มีความวิตก
กังวลลดลง จากค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวล ที่ระดับคะแนน 57.9 (ระดับ
ปานกลาง) เหลือ 38.7 (ระดับต�่ำ)
: ห้องสบายดีชว่ ยลดความวิตกกังวลของญาติผปู้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายลงได้ และ
ทีมผู้ให้บริการทางการแพทย์ ควรให้เวลาท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย และญาติ
ผู้ดูแล เพื่อสอบถามถึงความรู้ความเข้าใจในตัวโรค พยากรณ์โรค ของผู้ป่วย
เพือ่ สามารถให้คำ� อธิบายแนวทางการดูแลทีเ่ หมาะสมในโรคทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นอยู่ ซึง่
จะท�ำให้ทมี ผูใ้ ห้การรักษา รวมถึงผูป้ ว่ ย ญาติผดู้ แู ล มีเป้าหมายร่วมกัน ในการ
วางแผนการดูแลในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ป่วย ให้เกิดคุณค่า ทั้งกับผู้ป่วย
และญาติให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลในการดูแลผู้ป่วย ได้
: กิจกรรมห้องสบายดี ความวิตกกังวล การดูแลรักษาแบบประคับประคอง                   
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
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ABSTRACT
Background

Objectives
Setting
Methods

: Cancer is the major health problem in Thailand due to its high
incidence and mortality rate. End stage cancer patient needs
palliative care that sometimes cause burden, suffering, conspiracy
of silence to their relatives which may leads anxiety problem.
Group empowerment therapy by healthcare provider may decrease
anxiety level to their ralatives.
: To study and compare anxiety level in the relatives of end stage
cancer patients before and after group empowerment activity.
: Bandan Hospital, Buriram Province.
: A preliminary experimental study in relatives of end stage cancer
patients whom admitted in Bandan Hospital between 1st March
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2018-12th July 2018, The subjects would be evaluated anxiety
level before and after attended the group empowerment activity.
Statistical analysis was performedby using descriptive statistics as
percentages average and standard deviation and compare the
average level of anxiety before and after attending the group
empowerment activity by Paired t-test with statistical significant
at p value <0.05.
: There were 29 subjects, 8(27.6%) were men, 21(72.4%) were
women. Age between 14-78 years old, Before attending group
empowerment activity 3.5%, 48.2%, 44.8%, 3.5% of subjects are
in mild, moderate, severe, very severe level of anxiety respectively.
After attending group empowerment activity 79.3%, 20.7% of
subjects are in mild and moderate level of anxiety respectively
and there is no subject in severe and very severe level of anxiety.
This study showed the anxiety level is decreased statistical                   
significantly (p<0.05) after attending the group empowerment
activity that the average anxiety score is decreased from 57.9
(moderate level) to 38.7 (mild level).
: Group empowerment activity helps the relatives of end stage
cancer patients  to reduce their anxiety significantly. The healthcare
provider should pay attention to give the information that the
patients and their relatives should know about the disease which
include complication that may cause suffering to patient and the
way to relieve so that the healthcare provider, the patients and
their relatives will get the same goal and have the willing to support the patient for the good quality of life which can decrease
the anxiety to their relatives as well.
: palliative care, anxiety, Group empowerment activity.
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บทน�ำ

โรคมะเร็ง เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่
ส�ำคัญของโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตประมาณ
ร้อยละ 13(1) ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงมีผู้ป่วย
ใหม่ประมาณ 9 ล้านคนในทุกๆ ปี และองค์การ
อนามัยโลกได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2563     
ทั่ ว โลกจะมี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคมะเร็ ง มากกว่ า                   
11 ล้านคน และจะเกิดขึ้นในประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนามากกว่า 7 ล้านคน เนื่องจากมีปัจจัยหลาย
อย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง
ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
เป็ น การดู แ ลรั ก ษาแบบประคั บ ประคองซึ่ ง
องค์การอนามัยโลกได้ให้ค�ำจ�ำกัดความส�ำหรับ
การดูแลแบบประคับประคอง(2) ว่าหมายถึงวิธกี าร
ดู แ ลที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครัวให้สามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยที่
คุกคามชีวติ ผ่านการป้องกัน การประเมิน และการ
รักษาความเจ็บปวด และอาการทางกายอื่นๆ               
ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานตลอดจนให้การ
สนับสนุน ปัญหาทางสังคม จิตใจ และจิตวิญญาณ
ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยจนผู้ป่วยเสียชีวิต และประคับ
ประคองครอบครัวในการเผชิญกับการสูญเสีย
(Bereavement) หลังการจากไปของผู้ป่วยซึ่ง
ทั้งหมดนี้อาจท�ำให้เกิดความวิตกกังวลกับผู้ดูแล
เป็นอย่างมาก และในบางครั้งอาจท�ำให้เกิดภาวะ
ที่ครอบครัวเงียบงันกับข่าวร้าย (conspiracy of
silence)(3) ซึ่งอาจท�ำให้บรรยากาศในครอบครัว
อึมครึมที่ยิ่งอาจท�ำให้เกิดความวิตกกังวลความ
ทุกข์กับทั้งผู้ป่วยและญาติได้
ความวิตกกังวล(4) นับเป็นอารมณ์และวิธี
คิ ด มี ใ นมนุ ษ ย์ ทั่ ว ไปทุ ก คน แต่ อ าการที่ จั ด ว่ า            
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

เจ็บป่วยของภาวะวิตกกังวลนั้นหมายถึง มีความ
เครียดที่จัดการไม่ได้ หรือยอมรับในใจได้ล�ำบาก
เช่น คิดกังวลไปทุกๆ เรื่องรอบตัว แม้รู้ตัวว่าเป็น
เรื่องเล็กน้อย ก็ยังต้องคิดรู้สึกจัดการชีวิตไม่ได้     
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรในชีวิตตามที่
ต้องการ ซึ่งในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ญาติ
จะมีความวิตกกังวลมากในช่วงทีท่ ราบการวินจิ ฉัย
หรือในช่วงที่ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานจากตัว
โรคซึ่งมีการศึกษาพบว่าการให้ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ(5) ได้แก่ อาการและการรักษาพยาบาล การ
ปฏิบตั ติ วั ขณะเยีย่ ม จะช่วยลดความวิตกกังวลของ
ญาติผู้ป่วยได้
สถานการณ์ผปู้ ว่ ยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
และต้ อ งให้ ก ารดู แ ลแบบประคั บ ประคองใน                    
โรงพยาบาลบ้านด่านพบข้อมูล ในปีพ.ศ. 2559              
มีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่อ�ำเภอบ้านด่าน 30
ราย และใน ปีพ.ศ. 2560 เพิม่ ขึน้ เป็น 50 ราย โดย
สาเหตุของมะเร็งที่พบมากที่สุด ได้แก่ มะเร็งตับ
มะเร็งทางเดินน�้ำดี และได้พบมะเร็งชนิดอื่นๆ
ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งบริเวณศีรษะ มะเร็งล�ำคอ
และมะเร็งล�ำไส้ เหล่านี้เป็นต้น การเจ็บป่วยด้วย
โรคมะเร็งทีอ่ ยูใ่ นระยะสุดท้ายทีจ่ ำ� เป็นต้องให้การ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง ส่งผลให้ญาติท่ี
ให้การดูแลผูป้ ว่ ยจนวาระสุดท้ายต้องพบกับความ
วิตกกังวลอย่างต่อเนื่องเกิดความทุกข์ ความรู้สึก
หม่นหมองในจิตใจท�ำให้ผวู้ จิ ยั เกิดความสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาการลดความวิตกกังวลของญาติในการดูแล
ผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยใช้กจิ กรรมห้องสบาย
ดีซงึ่ มีการให้คำ� ปรึกษารวมถึงการท�ำบุญกุศล การ
สวดมนต์(6) มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาในครั้งนี้
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วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่ อศึ ก ษาและเปรียบเทียบความวิตก
กังวลของญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนและ
หลังการท�ำกิจกรรมห้องสบายดี

สมมติฐานการศึกษา

หลังได้รับการท�ำกิจกรรมห้องสบายดี
ญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีความวิตกกังวล
ลดลง

ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ความวิตกกังวลใน
ญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่โรงพยาบาล
บ้านด่าน ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
2561 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วิธีการศึกษา

การวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น (Preliminary-experiment) ในญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านด่าน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 12 กรกฎาคม
พ.ศ.2561 โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ญาติผู้ดูแล               
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่รับไว้ที่หอผู้ป่วยใน             
โรงพยาบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเวลา
1 มีนาคม พ.ศ.2561 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โดยใช้การเลือกญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย           
ทุกราย โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมิน
ระดับความวิตกกังวล ก่อนเข้าร่วมท�ำกิจกรรมห้อง
สบายดี และประเมินระดับความวิตกกังวลอีกครัง้
ภายหลั ง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมห้ อ งสบายดี ค รบทุ ก              
ขั้นตอนโดยใช้แบบประเมินความวิตกกังวลตาม
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
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แบบวั ด ความวิ ต กกั ง วลของสปิ ล เบอร์ เ กอร์                  
Spielberger, 1983(7) ชื่อ The State-Trait            
Anxiety Inventory (STAI Form) ได้รับการแปล
เป็นภาษาไทยโดยสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, ธาตรี
นนทศักดิ์ และจีน แบรี (2535) โดยน�ำมาเฉพาะ
ความวิตกกังวลแบบติดตัว (Trait subscale) Trait
Anxiety, A-trait (STAI Form Y-2) ประกอบด้วย
ค�ำถาม จ�ำนวน 20 ข้อ โดย Trait Anxiety, A-trait
(STAI Form Y-2) มีค่าความเชื่อถือได้และความ
แม่ น ตรงอยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี ไ ด้ แ ก่ ค วามสอดคล้ อ ง
ภายใน (Internal consistency) ของข้อค�ำถาม
มีค่า Cronbach’s alpha coefficient ตั้งแต่          
0.86 ถึง 0.92 และจากการท�ำ Test-Retest เพื่อ
ตรวจสอบ Reliability ได้ค่า 0.73-0.92 หลังจาก
ท� ำ กิ จ กรรมโดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สถิติเชิงพรรณนา Paired
T-test ในการแปลผลการศึกษา
กิ จ กรรมห้ อ งสบายดี ค� ำ ว่ า สบายดี                  
มาจากค�ำว่า สบาย ซึ่งเน้นถึงการให้ผู้ป่วยได้จาก
ไปอย่างสบายไม่ทุกข์ทรมาน และค�ำว่าดี ซึ่งเน้น
ถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ป่วยได้ไปสู่ภพ
ภูมิที่ดี (สุคติ) เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นกิจกรรมที่
ทีมผู้ให้การรักษา ท�ำกิจกรรมการให้ค�ำปรึกษา          
พู ด คุ ย ซึ่ ง จะจั ด เฉพาะ กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น รายๆ
(กิจกรรม 1 ครั้ง ต่อ กลุ่มญาติผู้ป่วย 1 ราย) โดย
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นญาติที่เป็นผู้ดูแลหลัก
ซึ่งมีความส�ำคัญในการร่วมตัดสินใจแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยได้กับทีมผู้ให้การรักษา ได้แก่
แพทย์ พยาบาล
โดย Flow การท�ำกิจกรรมจะเริม่ ต้นจาก
การเชิญญาติที่มีส่วนส�ำคัญในการดูแล/มีผลต่อ
การตัดสินใจในการวางแนวทางรักษาผู้ป่วย ร่วม
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กิจกรรมในห้องที่มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะเริ่มต้น
ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ กับญาติ การแนะน�ำตัว
ของทีมเจ้าหน้าที่ และสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของ
ครอบครัวผูป้ ว่ ย ข้อมูลทีญ
่ าติทราบเกีย่ วกับตัวโรค
ของผูป้ ว่ ย ความคาดหวังร่วมกันในการดูแลผูป้ ว่ ย
ซึ่งเมื่อทีมได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยและ
ญาติแล้วจะน�ำมาเป็นข้อมูลเพื่อชี้แจงอาการของ
โรค แนวทางการดูแลประคับประคองให้ก�ำลังใจ
ผู้ป่วยและญาติในการดูแล รวมถึงการจัดงานศพ
ที่เป็นบุญกุศล ให้กับผู้ป่วย โดยประกอบด้วย 5
หัวข้อส�ำคัญ ได้แก่
1. การแจ้งตัวโรคให้ผปู้ ว่ ยทราบ โดยก่อน
ที่จะแจ้งตัวโรคให้ผู้ป่วยทราบ จะต้องได้รับการ
ยินยอม จากญาติผู้ป่วยก่อนเสมอ เนื่องจากพบ
ปัญหาว่าญาติหลายท่านไม่กล้าที่จะให้ผู้ป่วยรับรู้
ถึงตัวโรค เนื่องจากกลัวว่าเมื่อผู้ป่วยรับทราบตัว
โรคแล้วผู้ป่วยจะเสียก�ำลังใจ ท�ำให้อาการของ           
ผู้ป่วยทรุดลง โดยจะปิดบังผู้ป่วยเมื่อถูกถาม โดย
บ่ายเบีย่ งพูดถึงในกลุม่ โรคอืน่ ๆ ซึง่ ท�ำให้เกิดภาวะ
ที่ครอบครัวเงียบงันกับข่าวร้าย (conspiracy of
silence)(9) ท�ำให้บรรยากาศ ในครอบครัวจะ               
อึมครึม เหมือนแสร้งใส่หน้ากากหากัน การให้ค�ำ
แนะน�ำ  ในเรื่องของการแจ้งตัวโรคของผู้ป่วยจึง
เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมาก ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยและ
ญาติได้วางแผนการใช้ชีวิต และสามารถใช้ช่วง
เวลาทีเ่ หลืออย่างมีคณ
ุ ค่าไม่นกึ ย้อนเสียใจ หรือติด
ค้างในภายหลัง
2. แนะน�ำการดูแลทางร่างกายผู้ป่วย
ได้แก่ การวางแนวทาง ที่จะไม่ช่วยฟื้นคืนชีพ เมื่อ
อาการของผู้ป่วยทรุดลง เพื่อไม่เป็นการยืดความ
ทุกข์ทรมานของผู้ป่วย และชี้แจงแนวทางการ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

บรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย โดยการ
ให้การรักษาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยจากไปอย่าง
ไม่ทุกข์ทรมานมาก
3. การแนะน� ำ การท� ำ ใจในการเตรี ย ม
พร้อมที่จะจากไปอย่างเป็นบุญกุศลให้กับผู้ป่วย
การสวดมนต์ ท�ำสมาธิ แผ่เมตตา เพื่ออุทิศบุญ
กุศลให้กับผู้ป่วย
4. การให้ก�ำลังใจรวมถึงชี้ให้เห็นความ
ส�ำคัญ ในการดูแลผู้ป่วยของญาติในช่วงระยะ
สุดท้ายของผูป้ ว่ ย เพือ่ เป็นก�ำลังใจในการเอาชนะ
ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้าจากการดูแล
เปลี่ยนเป็นความปิติยินดี ที่ได้ตอบแทนความดี
ของผู้ป่วย
5. การจัดงานศพผู้ป่วย โดยเลี่ยงการ
กระท�ำบาป เช่น ดื่ม alcohol การฆ่า/สั่งฆ่าสัตว์
และตั้งใจให้เกิดกุศลเต็มที่ เช่นการตั้งใจฟังพระ
สวดด้วยความเคารพ การตัง้ ใจอุปฏั ฐากพระภิกษุ
เพือ่ เป็นบุญกุศลให้กบั ผูเ้ สียชีวติ รวมถึงยังเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
โดยสิ่งที่ส�ำคัญคือ การค้นหาสิ่งที่มองว่า
ยังเป็นปัญหา หรือสิ่งที่ค้างคาใจของผู้ป่วย และ
ร่วมกัน วางแผนด�ำเนินการ ในการจัดการปัญหา
เหล่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจ
การท�ำกิจกรรมห้องสบายดีโดยปกติใช้
เวลาประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที ซึ่งโดยทั่วไป
ในผู้ป่วย 1 ราย จะมีการท�ำกิจกรรม 1 ครั้ง และ
จะมีข้อตกลงร่วมกันจากญาติ เช่น ข้อตกลงการ
ไม่ช่วยฟื้นคืนชีพ การตั้งใจปฏิบัติตนของญาติที่ดี
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีความสุข เช่น การงดเหล้าเบียร์ การ
ตัง้ ใจสวดมนต์ ปล่อยสัตว์ ใส่บาตรเพือ่ อุทศิ บุญให้
กับผู้ป่วย และน�ำมาแจ้งให้ผู้ป่วยได้ทราบ เพื่อให้
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อนุโมทนา มีความปิติในใจ จากนั้นจะเป็นการ
ติดตาม ในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละวันของทีม
แพทย์ เพือ่ ประเมิน/แก้ไข/ชีแ้ จง อาการของผูป้ ว่ ย
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงให้กำ� ลังใจญาติ เกีย่ วกับ การ
ตัง้ ใจท�ำความดีทตี่ กลงไว้เพือ่ น�ำให้ผปู้ ว่ ยได้มคี วาม
สุขจากความดีที่ญาติได้ตั้งใจกระท�ำให้ในบางครั้ง
อาจจะต้องมีการพูดคุยซ�้ำ  ซึ่งมักจะเป็นเรื่องของ
การแจ้งตัวโรคให้กับผู้ป่วยทราบ โดยญาติอาจ          
ขอเวลาเพื่อพิจารณา ซึ่งทางทีมจะเคารพการ
ตัดสินใจของญาติ และแสดงถึงความยินดีทจี่ ะช่วย
แจ้งให้กบั ผูป้ ว่ ยกรณีทญ
ี่ าติไม่สะดวกทีจ่ ะบอกกับ
ผู้ป่วยโดยตรง
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ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
ในการศึกษาเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 14-78 ปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ
41-60 ปี (ร้อยละ 44.8) ซึ่งเป็นวัยที่ บิดา มารดา
เริ่มเข้าสู่วัยชรา และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
มะเร็งที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นวัยที่มีภาระ ลูกหลาน        
ที่ต้องให้การดูแลโดยเป็นเพศชายร้อยละ 27.6
เพศหญิงร้อยละ 72.4 ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย เป็น
มารดาร้อยละ 3.4 สามีร้อยละ 10.3 ภรรยา             
ร้อยละ 10.3 บุตรร้อยละ 41.4 หลานร้อยละ 10.3
และอื่นๆ เช่น น้องสาว ลูกสะใภ้ร้อยละ 24.1               
ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้ า งร้ อ ยละ 51.7               
แม่บ้านร้อยละ 24.1 เกษตรกรร้อยละ 6.9 อื่นๆ
(ธุรกิจส่วนตัว) ร้อยละ 6.9 ข้าราชการร้อยละ 3.4
นักเรียนร้อยละ 3.4 ไม่ได้ท�ำงานร้อยละ 3.4

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย(n=29)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
     ชาย
     หญิง
อายุ (ปี)
     <20
     21-40
     41-60
     61-80
     >80
     Mean = 46.06 , SD=1.61

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

จ�ำนวน(ร้อยละ)
8(27.6%)
21(72.4%)
2(6.9%)
9(31.1%)
13(44.8%)
5(17.2%)
0(0%)
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย(n=29)(ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
     มารดา
     สามี
     ภรรยา
     ลูก
     หลาน
     อื่นๆ
อาชีพ
     รับจ้าง
     แม่บ้าน
     เกษตรกร
     อื่นๆ (ธุรกิจส่วนตัว)
     ข้าราชการ
     นักเรียน
     ไม่ได้ท�ำงาน
ญาติ ผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยจะเป็ น ผู ้ ที่ มี
บทบาทส�ำคัญในการให้การดูแลผู้ป่วยเป็นอย่าง
มาก เพราะจะเป็นผู้สะท้อนปัญหาของผู้ป่วยให้
กับทีมผูร้ กั ษา เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายอาจจะ
ไม่ ส ะดวกในการสื่ อ สารกั บ ที ม ผู ้ ใ ห้ ก ารรั ก ษา
เนือ่ งจากพยาธิสภาพของโรคหรือผลข้างเคียงจาก
ยาที่ให้การรักษาท�ำให้มีอาการปวด เหนื่อยเพลีย
ซึม โดยเฉพาะในช่วงระยะท้ายซึง่ ผูป้ ว่ ยเริม่ สือ่ สาร
ได้น้อยลง ซึ่งทีมอาจจะไม่สามารถประเมินได้แต่
ญาติ จ ะเป็ น คนที่ สั ง เกตและอธิ บ ายให้ กั บ ที ม             
ผู้รักษาได้จากอาการของผู้ป่วย เช่น การยิ้ม การ

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

จ�ำนวน(ร้อยละ)
1(3.4%)
3(10.3%)
3(10.3%)
12(41.4%)
3(10.3%)
7(24.1%)
15(15.7%)
7(24.1%)
2(6.9%)
2(6.9%)
1(3.4%)
1(3.4%)
1(3.4%)
ขยับร่างกายไปมา ซึ่งจะสะท้อนถึงความไม่สุข
สบายของผู้ป่วยได้ โดยจะแตกต่างจากช่วงแรก
ของการวินิจฉัยที่ตัวโรคยังไม่รุนแรงมาก ผู้ป่วย
สามารถช่วยเหลือตนเองได้อธิบายปัญหาของ
ตนเองให้ทีมผู้ให้บริการได้ และทีมพบว่าญาติจะ
มีความวิตกกังวลมากในช่วงแรกของการวินิจฉัย
หรือ ช่วงแรกที่ให้การดูแลรักษา จากการที่ยังไม่
เข้าใจในอาการหรือการด�ำเนินของโรค รวมถึง
ความกังวลที่จะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน
จากตัวโรคของผู้ป่วย
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของญาติผปู้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายจ�ำแนกตามระดับความวิตกกังวลก่อน
และหลังท�ำกิจกรรมห้องสบายดี
ก่อน
หลัง
ระดับความวิตกกังวล
จ�ำนวน(ร้อยละ) จ�ำนวน(ร้อยละ)
ต�่ำ
1(3.5%)
23(79.3%)
ปานกลาง
14(48.2%)
6(20.7%)
มาก
13(44.8%)
0(0%)
มากที่สุด
1(3.5%)
0(0%)
รวม
29(100%)
29(100%)
คะแนนความวิตกกังวลของกลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนท�ำกิจกรรมห้องสบายดี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีความวิตกกังวล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ระดับมากร้อยละ 44.8

หลังท�ำกิจกรรมห้องสบายดีพบว่าความวิตกกังวล
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในระดับต�่ำร้อยละ
79.3 และระดับปานกลาง ร้อยละ 20.7 โดย           
ไม่พบระดับมากและมากที่สุด

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่าง
χ
กลุ่มตัวอย่าง
S.D.
t
p
ก่อนท�ำกิจกรรมห้องสบายดี
57.9
8.9
8.3
.000
หลังท�ำกิจกรรมห้องสบายดี
38.7
7.3
หลังจากท�ำกิจกรรมห้องสบายดีพบว่า
ความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยคะแนนเฉลี่ยความ
วิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างก่อนท�ำกิจกรรมห้อง
สบายดี จาก 57.9 (SD=8.9) ซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง ลดลงภายหลังท�ำกิจกรรมห้องสบายดีเหลือ
38.7 (SD=7.3) ซึง่ อยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ พบว่าประเด็น
ที่ท�ำให้ญาติมีความวิตกกังวลมาก คือ ความกังวล
ในเรือ่ งความทุกข์ทรมานจากตัวโรคของผูป้ ว่ ย   ซงึ่
ทีมได้เน้นในการอธิบายแนวทางการดูแล ทีจ่ ะช่วย
ควบคุมอาการเจ็บป่วยจากตัวโรค รวมถึง ความ
เป็นกัลยาณมิตรที่ทีมผู้ให้การรักษา จะมอบให้ผู้
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

ป่วยและญาติ ท�ำให้ญาติผู้ป่วย มีความมั่นใจ มี
ก�ำลังใจ ในการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นมาก ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการลดความวิตกกังวลของญาติ          
ผู้ป่วย

อภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่าญาติผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย มีความวิตกกังวลส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 48.2 รองลงมาคืออยู่ใน
ระดับมากร้อยละ 44.8 และพบอยู่ในระดับต�่ำ 
และระดับสูงมาเท่ากันที่ร้อยละ 3.5 หลังจากท�ำ
กิจกรรมห้องสบายดีพบว่าความวิตกกังวลของ
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การเปรียบเทียบความวิตกกังวลก่อนและหลังการท�ำกิจกรรมห้องสบายดีในญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
Comparison of Anxiety between Before and After Group Empowerment Activity in the Relatives of End Stage Cancer Patients

กลุม่ ตัวอย่างลดลง โดย พบอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ร้อยละ
79.3 ระดับปานกลางร้อยละ 20.7 โดยไม่พบ
ระดับมากและสูงมากรวมถึงพบว่าความวิตกกังวล
ของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยค่าเฉลี่ยคะแนน ความวิตกกังวล           
ลดลงจากการประเมินผลหลังการท�ำกิจกรรมห้อง
สบายดี พบว่า ญาติผู้ป่วยมีความวิตกกังวลลดลง
จากค่าเฉลี่ยที่ระดับคะแนน 57.9 ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับความวิตกกังวลปานกลางเหลือเพียง 38.7
ซึ่งจัดอยู่ในระดับความวิตกกังวลต�่ำ  ซึ่งผลการ
ศึกษานีส้ อดคล้องกับแนวคิดทีผ่ ดู้ แู ลควรพยายาม
เข้ า ใจถึ ง ความวิ ต กกั ง วลของผู ้ ป ่ ว ยว่ า กั ง วล           
เรื่องใด อย่างไร ใช้เวลารับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ       
ไม่ด่วนตัดสินเรื่องที่ผู้ป่วยเล่าว่าผิดหรือถูก ดี เลว
ต่างๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นที่มีคนเข้าใจและ
ได้ระบายสิง่ ทีอ่ ดึ อัด แม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะอยูก่ บั ญาติแต่
บางครั้งญาติเองอาจไม่พร้อมฟังเรื่องของผู้ป่วย
หรือผูป้ ่วยอาจไม่อยากเล่า เพราะกลัวว่าจะท�ำให้
ญาติทุกข์มากขึ้น
บุคลากรทางการแพทย์จึงควรมีบทบาท
เป็นผูร้ บั ฟังความทุกข์ทดี่ ี และช่วยท�ำการแก้ไขใน
สิง่ ทีแ่ ก้ไขได้ เช่น เรือ่ งการจัดกิจกรรม หรือการจัด
สิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการเท่าทีท่ ำ� ได้ หรือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในการสื่อสารความต้องการของ              
ผูป้ ว่ ยกับญาติซงึ่ สอดคล้องกับการศึกษาของอิสรีย์
ศรีศุภโอฬารและนรลักขณ์ เอื้อกิจ(10) โดยสมาชิก
ครอบครัวผูป้ ว่ ยวิกฤตมีคะแนนความวิตกกังวลลด
ลงหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการตอบสนองความ
ต้องการของครอบครัวผู้ป่วยในด้านต่างๆ เช่น
ด้านข้อมูล (information) ด้านการอยู่ใกล้ชิด             
ผู้ป่วย (proximity and accessibility) และด้าน
ความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น (support) และ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

สอดคล้องกับการศึกษาของพิกลุ รัตน์ วงศ์พานิชย์,
วิไล ตั้งสถิตพร(5) ซึ่งญาติมีความวิตกกังวลหลังได้
รับการให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบได้แก่ อาการและ
การรักษาพยาบาล การปฏิบัติตัวขณะเยี่ยม

สรุปและข้อเสนอแนะการท�ำกิจกรรม

ห้องสบายดีช่วยลดความวิตกกังวลของ
ญาติผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายลงได้ และทีมผู้ให้
บริการทางการแพทย์ ควรให้เวลาท�ำกิจกรรมร่วม
กับผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลเพื่อสอบถามถึงความรู้
ความเข้าใจในตัวโรค พยากรณ์โรคของผู้ป่วย           
เพื่ อ สามารถให้ ค� ำ อธิ บ ายแนวทางการดู แ ลที่
เหมาะสมในโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ ซึ่งจะท�ำให้ทีม           
ผูใ้ ห้การรักษารวมถึงผูป้ ว่ ย ญาติผดู้ แู ล มีเป้าหมาย
ร่วมกันในการวางแผนการดูแลในช่วงเวลาทีเ่ หลือ
อยูข่ องผูป้ ว่ ยให้เกิดคุณค่าทัง้ กับผูป้ ว่ ยและญาติให้
มากทีส่ ดุ ซึง่ จะช่วยลดความวิตกกังวลในการดูแล
ผู้ป่วยได้

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ นายแพทย์ ไ กรวุ ฒิ              
สุขสนิท ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การเก็ บ ข้ อ มู ล ขอบคุ ณ แพทย์ ห ญิ ง พั ช รี                   
ยิ้ ม รั ต นบวร และที ม งานพั ฒ นาบุ ค ลากร                   
โรงพยาบาลบุรรี มั ย์ ทีไ่ ด้จดั กิจกรรม ให้เรียนรู้ การ
ท�ำงานวิจยั และช่วยให้ขอ้ เสนอแนะ การวิเคราะห์
ทางสถิติ ขอบคุณ คุณเบญจมาศ ทิวทอง หัวหน้า
กลุม่ การพยาบาลโรงพยาบาลบ้านด่าน คุณศิรริ ตั น์
การสูงเนิน พัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
บ้านด่าน ที่ช่วยในการจัดกิจกรรม เก็บรวบรวม
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ข้อมูล รวมถึงร่วมพัฒนาการท�ำกิจกรรมห้อง      5. พิ กุ ล รั ต น์ วงศ์ พ านิ ช ย์ , วิ ไ ล ตั้ ง สถิ ต พร.               
สบายดี เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขอบคุณ
การพัฒนาคุณภาพงานโดยการให้ข้อมูลเพื่อ
ดร.สมหมาย คชนาม วิทยากรผูส้ อนและทีป่ รึกษา
ลดความวิตกกังวลของมารดาผูป้ ว่ ยเด็กภาวะ
ในการด�ำเนินการศึกษาครั้งนี้ จนส�ำเร็จไปด้วยดี
วิกฤตในหออภิบาลผูป้ ว่ ยเด็ก (PICU). สงขลา
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา
นครินทร์เวชสาร 2548 ; 23:240-4.
ที่ ใ ห้ ชี วิ ต และเป็ น แรงผลั ก ดั น ในการท� ำ งาน             6. อุไรวรรณ พลจร. ผลของการสวดมนต์แบบ
ตลอดมา
พุทธ ต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็ง
โลหิตวิทยาที่ได้รับเคมีบ�ำบัด. [วิทยานิพนธ์
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การ
เอกสารอ้างอิง
พยาบาลผู้ใหญ่)]. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์,
1. คณะกรรมการจั ด ท� ำ แผนการป้ อ งกั น และ
บัณฑิตวิทยาลัย; สงขลา : มหาวิทยาลัย
ควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
สงขลานครินทร์ : 2558.
กระทรวงสาธารณสุข.แผนการป้องกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ.2556–2560. 7. แบบวั ด ความวิ ต กกั ง วลสปิ ล เบอร์ เ กอร์ .                   
(อินเตอร์เน็ท); [สืบค้นเมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม
กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
2561] : เข้าถึงได้จาก URL : http://www.
ประเทศไทย ; 2556 : หน้า 9 -14.
cumentalhealth.com/index.php?lay=2. กิติพล นาควิโรจน์. คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะ
show&ac=article&Id=539909329
ท้ายและครอบครัว. กรุงเทพฯ : บียอนด์            
8. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือ
เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ�ำกัด ; 2559 : 91-103.
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ ;
3. ปัทมา โกมุทบุตร. เวชปฏิบัติการบริบาล
กิ จ การโรงพิ ม พ์ อ งค์ ก ารสงเคราะห์ ท หาร
บรรเทาสําหรับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว.
ผ่านศึก : 2546.
(อินเตอร์เน็ท); [สืบค้นเมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2560] : เข้าถึงได้จากURL:http://Users/ 9. สายพิณ หัตถีรัตน์. ท�ำอย่างไรเมื่อญาติไม่ให้
แจ้งข่าวร้ายให้ผู้ป่วยทราบ. (อินเตอร์เน็ท).;
User/Downloads/Palliative739_hand2549. [สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561]
out_patama_2014.pdf.
: เข้าถึงได้จาก URL :https://www.doctor.
4. ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์. Psychiatric Sympor.th/clinic/detail/8349
toms Assessment and Management in
Palliative Care. ใน : กิตติพล นาควิโรจน์, 10. อิ ส รี ย ์ ศรี ศุ ภ โอฬาร, นรลั ก ขณ์ เอื้ อ กิ จ .              
ผลของโปรแกรมการตอบสนองความต้องการ
บรรณาธิ ก าร. คู ่ มื อ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะ
ของครอบครัวผูป้ ว่ ยวิกฤตต่อความวิตกกังวล
สุดท้ายและครอบครัว. กรุงเทพมหานคร :          
ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต. วารสาร
บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ�ำกัด; 2559 :                 
พยาบาลสงขลานครินทร์ 2559 : 36 ; 77-93.
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