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ผลการการใช้แนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์
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Abstract 

The research on the results of the use of practice guidelines for caring for late stage cancer patients 

receiving services at Surat Thani Cancer Hospital, 2019, was a descriptive research. The objective of this 

study was to study the results of the application of care practices for end-stage cancer patients classified by 

various factors of late stage cancer patients. The sample is 14 randomized randomized patients receiving 

services at Surat Thani Cancer Hospital's special ward. The research instruments were questionnaires. 

Which contains general information and results evaluation form for using practice guidelines in caring for 

patients with advanced cancer. Which has been examined for content validity by experts. Data were 

collected by having the patient and relatives answer the questionnaire themselves, during October 1, 2019 - 

December 31, 2019. Data were analyzed using descriptive statistics (  percentage ). 

Results of practice  guideline revealed  that the sample did not have symptom of anxiety of pain , 

nausea  and  vomiting , dypsnea and conspitation at 57.1 % And the sample  had received information of 

pain at 57.1% too. 

The above findings show that Should be promoted in the practice of caring for patients with 

advanced cancer,especially in all end-stage cancer patients 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองผลการการใช้แนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะท้ายท่ีมารับบริการใน

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีปี พ.ศ. 2562 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการ

ใช้แนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยจ าแนกตามปัจจยัต่างๆของผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย  กลุ่ม

ตวัอยา่งคือ ผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยท่ีมารับบริการท่ีหอผูป่้วยพิเศษของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีโดยการ

สุ่มแบบเจาะจง จ านวน 14 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป  

และแบบวดัผลผลการใช้แนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้ผูป่้วยและญาติตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง  ระหวา่ง

วนัท่ี 1 ตุลาคม  2562 - 31 ธนัวาคม 2562 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ 

ผลการใช้แนวทางปฏิบติัในผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยกลุ่มตวัอยา่ง ไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดหรือกงัวล

เก่ียวกบัอาการปวด  อาการคล่ืนไส้  หายใจล าบาก  ทอ้งผกู และไดรั้บขอ้มูลอาการปวดร้อยละ  57.1  

จากการคน้พบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการส่งเสริมการใช้แนวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย

มะเร็งระยะทา้ย  โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยทุกราย 

ค าส าคัญ  

แนวทางการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย  หมายถึง  แนวทางการดูแลผูป่้วยระยะแรก  ระยะต่อเน่ือง 

ระยะจ าหน่าย       

ผลการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย หมายถึง ผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย หมายถึง อาการ

ปวด อาการคล่ืนไส้ ภาวะหายใจล าบาก และขบัถ่ายผดิปกติ 

ผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย หมายถึง ผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยในหอผูป่้วย

พิเศษ 
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บทน า 

 ปัจจุบนัพบว่าสาเหตุการเจ็บป่วยมีแนวโน้มเปล่ียนจากโรคติดเช้ือเป็นโรคเร้ือรัง โดยเฉพาะกลุ่ม

โรคมะเร็ง โรคเร้ือรังเป็นโรคท่ีตอ้งมีการดูแลแบบประคบัประคองอยา่งใกลชิ้ดในระยะยาว เน่ืองจากผูป่้วย

เร้ือรังจะมีอาการของโรคทรุดลงไม่สามารถรักษาให้หายขาดและกลายเป็นผูป่้วยท่ีอยู่ในระยะสุดทา้ยของ

ชีวิต มีความเจ็บปวดและทรมานทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ เกิดปัญหาท่ีซับซ้อนทั้งจากผูป่้วยและครอบครัว 

ส่งผลให้ผูป่้วยเร้ือรังท่ีอยู่ในระยะสุดทา้ยตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทยช์ั้นสูงในการพยุงชีวิต การ

เสียชีวติจึงเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลเป็นหลกั 

 โรคเร้ือรังท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการรักษาและดูแลต่อเน่ือง และเม่ือระยะของโรคลุกลามเขา้สู่

ระยะสุดทา้ย รักษาไม่หาย ผูป่้วยจะมีชีวิตอยูก่บัความทุกขท์ั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม เช่น ทุกข์

ทรมานจากความเจ็บปวด กระวนกระวาย ซึมเศร้า หายใจล าบาก ทอ้งผูกและอาการไม่สุขสบายอ่ืนๆ ท าให้

ตอ้งเขา้ออกโรงพยาบาลเป็นระยะๆ ตลอดจนช่วงวาระสุดทา้ยของชีวิต เพื่อประคบัประคองอาการท่ีไม่

สามารถบอกระยะเวลาการเสียชีวิตได้ ซ่ึงในทางเศรษฐศาสตร์พบว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงหกเดือน

สุดทา้ยของชีวิตมีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆ ของชีวิต คิดเป็นร้อยละ 8 - 11 ต่อปีของค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพ 

และเป็น ร้อยละ 10-29 ค่าใช้จ่ายผู ้ป่วยใน จากการศึกษาพบว่าในผู ้ป่วยมะเร็งท่ีเข้ารับการรักษาใน

สถานพยาบาลจะมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 80,780 บาท ส าหรับปีสุดทา้ยของชีวิตและวนันอนเฉล่ีย 29.2 วนัต่อคน 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ค่าใชจ่้ายของผูป่้วยแบบประคบัประคองน้อยกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูป่้วยท่ีไดรั้บการ

รักษาตามปกติ และค่าใชจ่้ายของผูป่้วยท่ีตายท่ีโรงพยาบาลสูงกวา่ตายท่ีอ่ืนๆ รวมทั้งตายท่ีบา้นถึง 2 เท่า 

 ผูว้ิจยัในฐานะท่ีมีบทบาทด้านวิชาการในการดูแลและรักษาผูป่้วยระยะสุดท้าย ร วมถึงพฒันา

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทยใ์นการรักษาโรคเร้ือรังอย่างต่อเน่ือง จึงได้จดัท าแนว

ทางการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย โดยรวบรวมองค์ความรู้ทั้งจากเอกสารต าราและการถอดประสบการณ์ใน

การปฏิบติังานจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อให้

ไดรู้ปแบบการดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยท่ีเหมาะสม 

 

 

 



4 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินผลการใชแ้นวทางการดูแลผูป่้วยโรคมะเร็งระยะสุดทา้ย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจยัแบบพรรณนา  กลุ่มตวัอย่างคือ ผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยท่ีมารับบริการท่ีหอผูป่้วยพิเศษของ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  โดยการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน  14  ราย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่

แบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป  และแบบวดัผลผลการใชแ้นวทางปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยมะเร็ง

ระยะทา้ย  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญและทดสอบความเช่ือมัน่โดยคิดเป็นร้อย

ละ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้ผูป่้วยและญาติตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง  ระหวา่งวนัท่ี 1  ตุลาคม  2562 -

31 ธนัวาคม  2562  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ 

ผลการวจิัย 

1. ข้อมูลทั่วไป 

          ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะสุดทา้ย  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.1, มีอายุมากกวา่ 31-50 ปีมากถึงร้อย

ละ 28.6  ส่วนมากสถานภาพคู่ ร้อยละ 50, การศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 35.7 , มีรายได ้

10001-20000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 42.9, มีภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดัร้อยละ 78.6 , ไดรั้บข่าวสารโรคมะเร็ง

ระยะสุดทา้ยร้อยละ  85.7, แบ่งเป็นคนบอกเล่าไดรั้บร้อยละ 35.7, จากโทรทศัน์ไดรั้บร้อยละ  50 ,ไม่ไดรั้บ

จากนิตยสารร้อยละ 100, ไดรั้บจากอินเทอร์เน็ตร้อยละ 42.9 ,ไดรั้บจากวิทยุร้อยละ 7.1, และไดรั้บจากแหล่ง

อ่ืนๆร้อยละ 14.3ม ประกอบอาชีพรับจา้งร้อยละ 42.9 ,ระยะเวลารับทราบวา่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดทา้ย

อยู่ในช่วง 1 เดือน-15 เดือนร้อยละ 42.9,ชนิดของการรักษาแบบการฉายรังสีร้อยละ 85.7และพบว่ามีโรค

ประจ าตวัร้อยละ 21.4   
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2. ผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสดุท้าย 

                    เม่ือพิจารณาผลการปฏิบติัการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ยพบวา่ผูป่้วยอยู่ในระดบัไม่มีความ

ปวดร้อยละ 21.4  , มีความปวดเล็กนอ้ยร้อยละ  14.3 ปวดปานกลางร้อยละ 28.6  ปวดมากร้อยละ 21.4  ปวด

มากท่ีสุดร้อยละ  14.3 จากการใชบ้  าบดัความปวดช่วยท าให้ท่านรู้สึกบรรเทาปวดไม่มีความปวดร้อยละ 21.4 

,มีความปวดเล็กนอ้ยร้อยละ 7.1 ,มีความปวดปานกลางร้อยละ 28.6 , มีความปวดมากร้อยละ 21.4 และยงัมี

ความปวดมากท่ีสุดร้อยละ 7.1 อาการปวดส่งผลกระทบต่ออาการคล่ืนไส้  หายใจล าบาก ทอ้งผูกไม่มีเลยคิด

เป็นร้อยละ 50 ปานกลางร้อยละ 21.4 ,มากร้อยละ28.6 ,ผูป่้วยรู้สึกหงุดหงิดหรือกงัวลเก่ียวกบัอาการปวด 

อาการคล่ืนไส้ หายใจล าบาก ทอ้งผูกไม่มีเลยคิดเป็นร้อยละ 50, เล็กนอ้ยร้อยละ 7.1, ปานกลางร้อยละ 28.6,

และมากท่ีสุดร้อยละ 14.3สมาชิกในครอบครัวรู้สึกหงุดหงิดหรือกงัวลเก่ียวกบัอาการปวด อาการคล่ืนไส้ 

หายใจล าบาก ทอ้งผูกไม่มีเลยคิดเป็นร้อยละ 57.1,ปานกลางร้อยละ 28.6, มากร้อยละ 7.1 ,และมากท่ีสุดร้อย

ละ 7.1ผูป่้วยไดเ้ล่าระบายความรู้สึกให้สมาชิกในครอบครัวไดรั้บทราบเก่ียวกบัอาการปวด อาการคล่ืนไส้ 

หายใจล าบาก ทอ้งผูกไม่มีเลยคิดเป็นร้อยละ 14.3, เล็กนอ้ยร้อยละ 21.4, ปานกลางร้อยละ 21.4,มากร้อยละ

14.3และมากท่ีสุดร้อยละ 28.6ผูป่้วยมีความรู้สึกเศร้าเก่ียวกบัอาการปวด อาการคล่ืนไส้ หายใจล าบาก 

ทอ้งผูกไม่มีเลยคิดเป็นร้อยละ 42.9, เล็กน้อยร้อยละ 7.1, ปานกลางร้อยละ 42.9,มากร้อยละ 7.1ผูป่้วยมี

ความรู้สึกดีเก่ียวกบัอาการปวด อาการคล่ืนไส้ หายใจล าบาก ทอ้งผูกไม่มีเลยคิดเป็นร้อยละ 14.3, เล็กนอ้ย

ร้อยละ 50, ปานกลางร้อยละ 14.3,มากร้อยละ 7.1และมากท่ีสุดร้อยละ 14.3และการปฏิบติักิจกรรมของผูป่้วย

มีผลต่ออาการปวด อาการคล่ืนไส้ หายใจล าบาก ทอ้งผูกไม่มีเลยคิดเป็นร้อยละ 21.4, เล็กนอ้ยร้อยละ 21.4, 

ปานกลางร้อยละ 21.4,มากร้อยละ 14.3 และมากท่ีสุด 21.4 
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ตารางท่ี2  ร้อยละของการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 

ข้อท่ี1 
ประเมินผลการดูแลผู้ป่วย

มะเร็งระยะท้าย 

คะแนนผลการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 

ไม่มี เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 ผูป่้วยมีอาการปวด 21.4 14.3 28.6 21.4 14.3 

2 การบ าบดัความปวด 21.4 7.1 28.6 35.7 7.1 

3 อาการปวดมีผลต่ออาการคล่ืนไส้ 

หายใจล าบาก 

50 - 21.4 28..6 - 

4 ผูป่้วยรู้สึกหงุดหงิดเก่ียวกบัอาการ

ปวด 

50 7.1 28.6 - 14.3 

5 ครอบครัวผูป่้วยรู้สึกหงุดหงิด

เก่ียวกบัอาการปวด 

57.1 - 28.6 7.1 7.1 

6 ผูป่้วยและครอบครัวไดรั้บขอ้มูล

อาการปวด 

14.3 7.1 21.4 - 57.1 

7 ผูป่้วยไดเ้ล่าระบายเก่ียวกบัอาการ

ปวด 

14.3 21.4 21.4 14.3 28.6 

8 ผูป่้วยรู้สึกเศร้า 42.9 7.1 42.9 7.1 - 

9 ผูป่้วยรู้สึกดี 14.3 50 14.3 7.1 14.3 

10 การปฏิบติักิจกรรมมีผลต่อการปวด 21.4 21.4 21.4 14.3 21.4 
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อภิปรายผล 

1.  คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ผูป่้วยท่ีเป็นโรคมะเร็งระยะทา้ยเป็นเพศชาย และมีอายุ

อยูร่ะหวา่ง  31-50  ปีมากท่ีสุด ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัอุบติัการณ์การเกิดของโรคมะเร็งระยะทา้ย

ท่ีพบในกลุ่มประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติขององคก์ารอนามยัโลกในปี  2561 คาดการวา่เป็น

โรคมะเร็งประมาณ  18  ลา้นคน และเสียชีวติจากโรคมะเร็งประมาณ 9.6 ลา้นคน 

2. ผลการใช้แนวทางปฏิบติัผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย  ผลการศึกษาพบว่าผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย  กลุ่ม

ตวัอยา่งผลการใชแ้นวทางปฏิบติัในผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยครอบครัวผูป่้วยไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดหรือกงัวล

เก่ียวกบัอาการปวด  อาการคล่ืนไส้  หายใจล าบาก  ทอ้งผูกอยูใ่นระดบัสูงสุดร้อยละ  57.1 อาการปวดอยูใ่น

ระดบัปานกลางร้อยละ  28.6 ครอบครัวผูป่้วยรู้สึกหงุดหงิดหรือกงัวลเก่ียวกบัอาการปวด  อาการคล่ืนไส้  

หายใจล าบาก ทอ้งผกูอยูใ่นระดบัต ่า  7.1 ตามล าดบั ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนพ.กิตติกร 

นิลมานัด1 มีการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยตอ้งดูแลตั้งแต่ระยะแรกของโรคพร้อมกบัการรักษาหลกัอ่ืนๆ

มะเร็งระยะทา้ยเป็นโรคเร้ือรังท่ีตอ้งใช้ระยะเวลานานในการรักษาและดูแลต่อเน่ือง การจดัท าแนวทางการ

ดูแลโดยใชแ้นวปฏิบติัเพื่อส่งผลการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและการเขา้ถึงหน่วยงานบริการ

ความรู้ ความเขา้ใจเพื่อน าไปสู่การคดักรองท่ีเหมาะสม        

ข้อเสนอแนะ     

1. เน่ืองจากโรคมะเร็งระยะทา้ยเป็นโรคเร้ือรังและก่อให้เกิดความวิตกกงัวลของผูป่้วยพยาบาลควร

จดัตั้งคลินิกหรือชมรมของผูป่้วยโรคมะเร็งเฉพาะส่วน  เพื่อให้ผูป่้วยไดเ้ขา้กลุ่มมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้

ในเร่ืองการรักษาพยาบาล  การดูแลตนเองท่ีเหมาะสม  อนัจะช่วยลดความเครียด  ความวติกกงัวลลงได ้

2. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่  ผลพบวา่ผลการใช้แนวทางปฏิบติัในผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ยครอบครัว

ผูป่้วยไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดหรือกงัวลเก่ียวกบัอาการปวด  อาการคล่ืนไส้  หายใจล าบาก  ทอ้งผูกอยู่ใน

ระดบัสูงสุดร้อยละ  57.1 และระดบัต ่าสุดร้อยละ 7.1 พยาบาลควรส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้สมาชิกใน

ครอบครัวไดมี้ส่วนช่วยเหลือ  ให้ก าลงัใจ รวมทั้งเป็นแหล่งพึ่งพากบัผูป่้วยโดยเฉพาะในรายท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้

3. ควรศึกษาวจิยัถึงคุณภาพในเร่ืองวถีิชีวติและการปรับตวัของผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย 

4. ควรมีการศึกษาเร่ืองบทบาทและการปรับตวัของครอบครัวในการดูแลผูป่้วยมะเร็งระยะทา้ย 
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