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บทคัดยอ
 การวิจยัแบบบรรยายชนิดติดตามไปขางหนาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค เพ่ือศกึษาแบบแผนอาการเหน่ือยลา การ

จดัการ และผลลพัธของการจดัการอาการเหนือ่ยลาในผูปวยมะเรง็ปากมดลกูทีไ่ดรบัรงัสรีกัษารวมกับเคมบีาํบดั ตาม

รปูแบบการจัดการอาการของดอดดและคณะ กลุมตัวอยางเปนผูปวยมะเร็งปากมดลูกรายใหมทีไ่ดรบัรงัสรีกัษารวมกับ

เคมีบาํบัดชนิดซิสพลาติน จาํนวน 30 ราย เกบ็ขอมลูต้ังแต เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถงึ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 

โดยใชเครือ่งมอืท้ังหมด 3 ชดุ ไดแก 1) แบบบันทึกขอมลูสวนบุคคลและขอมลูความเจ็บปวย 2) แบบประเมนิอาการ

เหนื่อยลาของไปเปอรและคณะ ฉบับแปลเปนภาษาไทย และ 3) แบบสอบถามวิธีการจัดการอาการและประสิทธิภาพ

ของวธิกีารจดัการ ตดิตามเกบ็ขอมลูทกุสปัดาหหลงัไดรบัเคมบีาํบดัเปนระยะเวลา 6 สปัดาห วเิคราะหขอมลูดวยสถติิ

บรรยาย

 ผลการวิจัย พบวา แบบแผนอาการเหนื่อยลาของกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนแบบเริ่มเกิดอาการเหนื่อยลา

เล็กนอยใน 3 สัปดาหแรกหลังไดรับการรักษาและคอย ๆ มีอาการเพ่ิมขึ้นเปนระดับปานกลางในสัปดาหที่ 4-5 และ

อาการเหน่ือยลาเพิม่สงูขึน้เปนระดับมาก ในสปัดาหที ่6  วธิกีารจัดการอาการเหน่ือยลาทีก่ลุมตวัอยางใชมากท่ีสดุ คอื 

การนอนหลับพักผอน รองลงมา ไดแก การหยุดทํางานและหยุดกิจกรรมตางๆ  การด่ืมเครื่องด่ืม/อาหารเสริม การ

สวดมนต/ทําสมาธิ และการสูดอากาศบริสุทธิ์ สวนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการเหน่ือยลามากท่ีสุด คือ 

การนอนหลับพักผอน รองลงมา ไดแก การสวดมนต/ทําสมาธิ การด่ืมเครื่องด่ืม/อาหารเสริม การสูดอากาศบริสุทธิ์ 

และการหยุดทํางาน/หยุดทํากิจกรรม ตามลําดับ

 ผลการศึกษานี้ สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับพยาบาลในการประเมินเก่ียวกับประสบการณอาการ

เหนือ่ยลา สงเสริมการเลือกวธิกีารจัดการอาการใหเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะราย รวมทัง้สามารถนําไปใชในการพัฒนา

โปรแกรมการจัดการอาการเหนื่อยลาตอไป 

คําสําคัญ: อาการเหน่ือยลา การจัดการอาการ ผลลัพธของการจัดการอาการ มะเร็งปากมดลูก รังสีรักษารวมกับ

  เคมีบําบัด

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งในสตรีทีม่อีบุตักิารณ

การเกิดสูงขึ้นอยางตอเนื่องและมีจํานวนผูปวยเสียชีวิต

เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป เพื่อเพิ่มอัตราการอยูรอดของผูปวย 

ลดการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง คงไวซึ่งหนาที่ของ

อวัยวะที่เก่ียวของ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการ

รักษาดวยรังสี1,2 จึงนิยมใชวิธีการรักษาที่เฉพาะ คือ รังสี

รกัษารวมกับเคมีบาํบดัชนิดซสิพลาติน เริม่การรักษาโดย

การฉายรังส ี28-30 ครัง้ ระหวางน้ันผูปวยจะไดเคมีบาํบดั 

สัปดาหละคร้ัง จํานวน 6 ครั้ง และไดรับการสอดใสแร 
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3 ครั้ง ในสัปดาหที่ 4-6 ซึ่งการรักษาดังกลาว ทําใหมี

ประสทิธภิาพในการรักษาสงู แตกอใหเกดิอาการขางเคยีง

มากข้ึนเชนกัน2,3 โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาการเหนื่อยลา

ซึ่งเกิดไดถึงรอยละ 1004  

 อาการเหน่ือยลา เปนความรูสึกหรือการรับรู

ของบุคคล ถึงสภาพไรเรี่ยวแรง ออนลา ซึ่งเปนผลจาก

การไดรับรังสีรักษา เคมีบําบัดและการสอดใสแร โดย

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมีทั้งผลกระทบดานรางกายมีผล

ตอการเคล่ือนไหวของรางกาย5การนอนหลับและการ

ปฏิบตักิจิวตัรประจําวนั ผลกระทบดานจติใจและอารมณ 

สงผลใหเกดิความวติกกงัวล ซมึเศรา และกลวัความตาย6 

ผลกระทบดานจิตวญิญาณ เกดิความขัดแยงภายในจิตใจ

และสิ้นหวัง7 ผลกระทบดานสังคม มีผลตอการเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ และทําใหผูปวยตองเปลี่ยนงานรวมทั้ง

ผูดูแลตองสละเวลาอยางนอย 1 วันตอสัปดาห เพื่อมา

ดแูล ซึง่สงผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ โดยทาํใหรายได

ของครอบครัวลดลง8 อาการเหน่ือยลาที่รุนแรงยังสงผล

ตอแผนการรักษา ทาํใหตองหยุด เลือ่น หรอืเปล่ียนแปลง

แผนการรักษา ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการรักษาและ

อัตราการรอดชีวิตของผูปวย2,3

 เนื่องจากผูปวยกลุมนี้ไดรับรังสีรักษาแบบ

ผูปวยนอกและภายหลังไดรับเคมีบําบัดชนิดซิสพลาติน 

ผูปวยตองกลับไปดูแลตนเองตอที่บาน ดังนั้น ผูปวยจึง

ตองเผชิญอาการและหาวิธีการจัดการอาการเหน่ือยลา

ดวยตนเอง นอกจากนีย้งัมีครอบครวัซึง่เปนผูทีส่นบัสนนุ

ผูปวย9 รวมทัง้พยาบาลมบีทบาทสาํคญัในการใหความรู

และสงเสรมิการดแูลตนเอง เพือ่ใหผูปวยสามารถปรบัตัว

เผชญิกบัอาการ สามารถดแูลตนเอง จดัการกับอาการและ

มารับการรักษาอยางตอเน่ืองตามแผนการรักษา พยาบาล

จึงตองมีความเขาใจในแบบแผนอาการเหน่ือยลา

ทีเ่กดิขึน้ วธิกีารจดัการและผลลัพธของการจัดการอาการ

ที่ผูปวยใช

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบั แบบแผน

อาการเหนื่อยลาในผูปวยมะเร็งเตานม10 มะเร็ง

ปากมดลกู11 และมะเรง็ทัว่ไป12 พบวา ลกัษณะแบบแผน

ของอาการและการเกดิอาการเหนือ่ยลาแตกตางกนัตาม

ชนิดของมะเรง็และวธิกีารรักษาทีผู่ปวยไดรบั สาํหรบัการ

จดัการและผลลพัธของการจดัการอาการเหนือ่ยลาทัง้ใน

ผูปวยมะเร็งศรีษะและคอ13 มะเร็งเตานม10,14 และมะเร็ง

ปากมดลูก15 พบวา การนอนหลับ เปนวิธีการจัดการ

อาการท่ีใชมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพในการบรรเทา

อาการเหน่ือยลามากท่ีสดุ แตยงัไมพบรายงานการศึกษา

ในผูปวยมะเร็งปากมดลูกที่ไดรับรังสีรักษารวมกับเคมี

บําบัดชนิดซิสพลาติน

 ผูวจิยัจงึสนใจศึกษาแบบแผนอาการเหน่ือยลา 

การจัดการและผลลัพธของการจัดการอาการในผูปวย

มะเรง็ปากมดลกูทีไ่ดรบัรงัสรีกัษารวมกบัเคมบีาํบดัชนดิ

ซิสพลาติน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการดูแลผูปวยและ

พัฒนาโปรแกรมชวยบรรเทาอาการเหนื่อยลา เพื่อชวย

ใหผูปวย ปรับตัวเผชิญกับอาการได สงผลตอการเขารับ

การรักษาจนครบตามแผน ซึง่เปนการเพิม่ประสทิธภิาพ

การรักษาและคุณภาพชีวิตของผูปวยไดอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพือ่ศึกษาแบบแผนอาการเหน่ือยลา การจัดการ

อาการและผลลัพธของการจัดการอาการเหนื่อยลา

ในผูปวยมะเร็งปากมดลูกที่ไดรับรังสีรักษารวมกับเคมี

บําบัดชนิดซิสพลาติน

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การศึกษาคร้ังน้ีใชกรอบแนวคิดแบบจําลอง

การจัดการอาการของดอดด และคณะ16 ประกอบดวย 

มโนทัศนหลัก 3 มโนทัศน ไดแก ประสบการณการ

มีอาการ (symptom experience) การจัดการอาการ 

(symptom management strategies) และผลลัพธของ

การจัดการ (outcomes) ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัยเปนวิจัยเชิงบรรยายแบบ

ติดตามไปขางหนา (prospective descriptive research)

 ประชากร  เปนผูปวยมะเร็งปากมดลูก

กลุมตัวอยางเปนผูปวยมะเร็งปากมดลกูรายใหมทีไ่ดรบั

การรักษาดวยรังสรีกัษารวมกับเคมีบาํบดัชนดิซสิพลาติน

ที่มารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสังกัดคณะ

แพทยศาสตร 3 แหง จาํนวนกลุมตัวอยางพิจารณาจากการ

ศกึษาทีผ่านมา ใชกลุมตวัอยาง 28-30 ราย9,10 ซึง่สามารถ
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อธบิายแบบแผนอาการเหนือ่ยลาไดอยางชัดเจน นอกจาก

นี้ยังพบวา ในงานวิจัยที่มีการวัดซ้ํามีความสัมพันธ

ของอาการที่วัดระหวางคร้ัง มี effect size ขนาดใหญ 

(r = .5-.8) ในการศกึษาครัง้นีเ้ปนการวดัซํา้จาํนวน 6 ครัง้ 

จึงกําหนดคา effect size (r = .5) อํานาจการทดสอบ 

.8 และระดับนัยสําคัญที่ .05 จากการเปดตารางของ

โคเฮน17  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 28 คน  เมื่อคิดอัตรา

การสญูหายรอยละ 20  รวมจาํนวนกลุมตวัอยางทัง้สิน้ 34 

คน แตเน่ืองจากแพทยมีการเปลี่ยนแปลงสูตรการรักษา 

(Protocol)  การศกึษาครัง้นีจ้งึเหลอืกลุมตวัอยางจาํนวน 

30 ราย โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑ

ดังนี้ มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ไดรับการรักษาดวยรังสี

รักษารวมกับเคมีบําบัดชนิดซิสพลาตินเปนครั้งแรก มี

สมรรถภาพรางกายคอนขางด ีโดยมคีะแนน ECOG score 

≤ 2 (Eastern Cooperative Oncology Group) สามารถ

พดูสือ่สารภาษาไทยได และยนิดเีขารวมในการวจิยัครัง้นี้

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 

1) แบบบนัทกึขอมูลสวนบุคคลและขอมลูความเจบ็ปวย 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 2) แบบประเมินอาการเหนื่อยลา ฉบับ

ภาษาไทยของ ปยวรรณ ปฤษณาภาณุรังษี10 ที่แปลและ

ดัดแปลงจากแบบประเมินความเหนื่อยลาของไปเปอร

และคณะ (The Revised Piper Fatigue Scale : PFS)18 

ประกอบดวย  ขอคาํถาม 22 ขอ ใชประเมนิอาการเหนือ่ยลา 

4 ดาน ไดแก ดานพฤติกรรมหรือความรุนแรง จํานวน 

6 ขอ ดานความคิดเห็นหรือเจตคติ จํานวน 5 ขอ ดาน

ความรูสึก จํานวน 5 ขอ และดานสติปญญาหรืออารมณ 

จํานวน 6 ขอ ลักษณะแบบประเมินเปนมาตรวัดแบบ

ตัวเลข (numeric rating scale : NRS) ตั้งแต 0 ถึง 10 

โดย คะแนน 0 หมายถงึ ไมมคีวามรูสกึตอขอความน้ันเลย 

และคะแนน 10 หมายถึง มคีวามรูสกึตอขอความน้ันมาก

ทีส่ดุ รวมคะแนนท่ีไดทัง้หมดหารดวยจาํนวนขอคะแนน

ที่ไดนํามาแบงระดับความรุนแรงของอาการเหนื่อยลา 

เปนเลก็นอย (คะแนน 0.01-3.99) ปานกลาง (คะแนน 

4.00-6.99) และรุนแรง (คะแนน 7.00-10.00) แบบ

ประเมินนี้เมื่อนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ ทดสอบคา

ความเท่ียงไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากับ 

0.97-0.98  แบบสอบถามวธิกีารจดัการอาการเหนือ่ยลา

และประสิทธิภาพของการจัดการ ผูวิจัยสรางขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ มีขอคําถาม

ทัง้หมด 23  ขอ ถามใน 2 ประเด็น คอื 1) กลุมตวัอยางใช

วธิกีารน้ันในการจัดการอาการเหน่ือยลาหรือไม ลกัษณะ

คําตอบเปน ไมใช และ ใช และ 2) หากใชวิธีการจัดการ

นั้น ๆ มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการมากนอย

เทาใด ลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดแบบลิเกิต 5 ระดับ 

จากคะแนน 0 ถงึ 4 โดยคะแนน 0 หมายถงึ อาการไมดขีึน้ 

และ 4 หมายถึงไมมีอาการเหลือ เครื่องมือนี้ผานการ

ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคาดัชนีความตรง

ตามเน้ือหา (CVI) เทากับ 0.82 เมื่อผูวิจัยนําไปทดลอง

ใชกบัผูปวยทีม่ลีกัษณะใกลเคยีงกับกลุมตัวอยางจาํนวน 

10 ราย หาคาความเท่ียงของเคร่ืองมอืดวยวธีิทดสอบซ้ํา 

(test – retest reliability) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.86

 การพิทกัษสทิธ์ิกลุมตวัอยาง การศึกษาคร้ังนี้

ไดผานการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั

ในคน โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีสัมภาษณ

กลุมตวัอยางตามลาํดบัเครือ่งมอื ดงันี ้วนัแรกทีก่ลุมตวัอยาง

มารับการรักษา ผูวิจัยเก็บขอมูลตามแบบบันทึกขอมูล

สวนบุคคลและขอมูลความเจ็บปวย สวนแบบประเมิน

อาการเหน่ือยลา เก็บขอมูลภายหลังไดรับรังสีรักษา

รวมกับเคมีบําบัด หลังจากไดรับเคมีบําบัดในวันที่ 3 ใน

แตละสัปดาห เปนจํานวน 6 ครั้ง ใชเวลาคร้ังละประมาณ 

20 นาที สําหรับแบบสอบถามวิธีการจัดการอาการและ

ประสิทธิภาพของการจัดการ เก็บในสัปดาหสุดทายของ

การรักษา (สัปดาหที่ 6) ในวันสุดทายที่ไดรับรังสีรักษา

ครบ ใชเวลาประมาณ 15-20 นาที วิเคราะหขอมูล โดย

ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลความเจ็บปวย วิเคราะหดวย

การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ขอมูลเก่ียวกับแบบแผนอาการเหนื่อยลา 

วิเคราะหจัดกลุมตามระดับความรุนแรงของอาการและ

นําเสนอในรูปกราฟ  ขอมูลวิธีการจัดการอาการ และ

ประสิทธิภาพของการจัดการ วิเคราะหดวยการแจกแจง

ความถี่และรอยละ
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ผลการวิจัย
 กลุมตวัอยางมอีายเุฉล่ีย 50 ป (SD=7.0) สวน

ใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 56.7 มี

สถานภาพสมรสคู รอยละ 90 ทัง้หมดนบัถอืศาสนาพทุธ 

รอยละ 100 ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 50 มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท มากที่สุด รอยละ 

36.8 มีรายไดเพียงพอในการใชจาย แตไมเหลือเก็บ 

รอยละ 73.3 สิทธิการรักษาที่กลุมตัวอยางสวนใหญใช 

คือ โครงการประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 60 สวน

ใหญเดินทางมารับการรักษาดวยรถแท็กซี่ รอยละ 40 มี

ระยะการดาํเนนิของโรคอยูในระยะ IIB และ IIIB เทากนั

คือ รอยละ 40 ทุกรายมีความสามารถในการประกอบ

กจิวตัรประจําวนัไดตามปกติ โดยพิจารณาจากคาคะแนน 

ECOG เทากับ 0 มีคาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินในแตละ

สปัดาหเทากบั 10.75-11.77 g/dl (SD = 0.77-1.27) 

 ผลการจัดกลุมแบบแผนอาการเหน่ือยลา โดย

พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยอาการเหนื่อยลาตามระดับ

ความรุนแรงของอาการของกลุมตัวอยางแตละรายใน

แตละสัปดาห เปนระดับเล็กนอย ปานกลาง และมาก  

แลวจัดกลุมตัวอยางท่ีมีระดับความรุนแรงของอาการ

เหนือ่ยลาในแตละสัปดาหทีเ่หมอืนกนัไวในกลุมเดยีวกนั 

สามารถจัดกลุมอาการเหน่ือยลาไดเปน 6 แบบแผน ดงัน้ี

 แบบแผนที่ 1 เริ่มจากไมเกิดอาการเหน่ือยลา

ใน 3 สัปดาหแรกหลังไดรับรังสีรักษารวมกับเคมีบําบัด

หลังจากน้ันกลุมตัวอยางมีอาการเหน่ือยลาเล็กนอยใน

สัปดาหที่ 4-6 โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 0.6, 1.2 และ 2 

ตามลําดับ มีกลุมตัวอยางในแบบแผนน้ีจํานวน 1 คน 

รอยละ 3.3

 แบบแผนท่ี 2 เริม่จากไมเกดิอาการเหน่ือยลาใน 

2 สปัดาหแรกหลังไดรบัรงัสรีกัษารวมกับเคมีบาํบัดหลงั

จากน้ันมีอาการเหน่ือยลาเพ่ิมขึน้เปนเล็กนอยในสัปดาห

ที่ 3-5 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.3, 2.33 และ 4 ตาม

ลาํดบั และมอีาการเหนือ่ยลาเพิม่ขึน้เปนระดบัปานกลาง

ในสปัดาหที ่6 โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 6.57 มกีลุมตวัอยาง

ในแบบแผนน้ีจํานวน 2 คน รอยละ 6. 7

 แบบแผนที่ 3 เริ่มจากไมเกิดอาการเหน่ือยลา

ในสัปดาหแรก แลวคอย ๆ มีอาการเหน่ือยลาเพ่ิมข้ึน

อยางชาๆในระดับเล็กนอยในสัปดาหที่ 2-4 โดยมี

คาเฉล่ียเทากบั 0.8; 1.9 และ 3.8 ตามลําดบั และเพ่ิมขึน้

เปนระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 5.3 ในสัปดาห

ที่ 5 และเพ่ิมขึ้นเปนระดับรุนแรงมากในสัปดาหที่ 6 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.2 มีกลุมตัวอยางในแบบแผนนี้

จํานวน 8 คน รอยละ 26.7

 แบบแผนท่ี 4 เริ่มจากเกิดอาการเหน่ือยลา

เกิดขึ้นในระดับเล็กนอยคงที่ใน 4 สัปดาหแรก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 0.6; 1.6; 2.5 และ 3.6 ตามลําดับ 

หลงัจากนัน้อาการเหนือ่ยลาเพิม่ขึน้เปนระดบัปานกลาง

ในสัปดาหที่ 5 และ 6 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9 และ 6.2 

ตามลําดับ มีกลุมตัวอยางในแบบแผนน้ีจํานวน 5 คน 

รอยละ 16.7

 แบบแผนท่ี 5 เริ่มจากมีอาการเหน่ือยลาระดับ

เลก็นอยใน 3 สปัดาหแรกโดยมคีาเฉลีย่เทากบั 0.7, 1.9 

และ 3.3 ตามลําดับ และอาการเหน่ือยลาเพิ่มขึ้นเปน

ระดบัปานกลางในสัปดาหที ่4 และ 5 โดยมคีาเฉลีย่เทากับ 

5.1 และ 6.4 ตามลําดับ และอาการเหนื่อยลาเพิ่มขึ้น

เปนระดับรนุแรงมากในสัปดาหที ่6 โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 

8 มีกลุมตัวอยางในแบบแผนน้ีจํานวน 9 คน รอยละ 30

 แบบแผนท่ี 6 เริ่มจากเกิดอาการเหน่ือยลา

ระดับเล็กนอยใน 2 สัปดาหแรกโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

2.1 และ 3.4 ตามลําดับ แลวคอย ๆ เพิ่มเปนระดับปาน

กลางใน 2 สัปดาหถัดไปโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5 และ 

6.4 ตามลําดับ และเพิ่มสูงขึ้นเปนระดับรุนแรงมากใน 

2 สัปดาหสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.4 และ 8.3 

ตามลําดับ มีกลุมตัวอยางในแบบแผนน้ีจํานวน 5 คน 

รอยละ 16.7 (ภาพที่ 1)

 การจัดการอาการเหน่ือยลาที่กลุมตัวอยาง

ใชมากท่ีสุด คือ การนอนหลับพักผอน รอยละ 96.7 

รองลงมา ไดแก การหยุดทาํงานและหยุดกจิกรรมตาง ๆ  

รอยละ 93.3 การด่ืมเคร่ืองด่ืม/อาหารเสริม รอยละ 66.7 

การสวดมนต/ทาํสมาธิ รอยละ 36.7 และการสูดอากาศ

บริสุทธิ์ รอยละ 30

 ผลลพัธของการจดัการอาการเหนือ่ยลา พบวา 

วิธีการจัดการเหนื่อยลาที่ใหผลลัพธดีที่สุด ทําใหอาการ

เหน่ือยลาลดลงไดคอนขางมาก คือ การนอนหลับ

พักผอน รอยละ 44.8 รองลงมา ไดแก การสวดมนต/

ทําสมาธิ รอยละ 18.2 การดื่มเครื่องดื่ม/อาหารเสริม 
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รอยละ 15 การสูดอากาศบริสุทธิ์ รอยละ 11.1 และการ

หยดุทาํงานและหยดุกจิกรรมตาง ๆ  รอยละ 10.7 ยงัพบ

วา การสวดมนต/ทําสมาธิ เปนวิธีการจัดการกับอาการ

เพยีงวธิเีดยีวทีม่ปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุทีส่ามารถบรรเทา

อาการเหน่ือยลาจนไมมีอาการหลงเหลือเลย 

การอภิปรายผล 
 กลุมตัวอยางที่เขารวมวิจัย มีอายุระหวาง 39-

65 ป (เฉลี่ย 50 ป) สอดคลองกับอุบัติการณการเกิด

มะเร็งปากมดลูก19 เนือ่งจากสตรีทีม่อีายตุัง้แต 40 ปขึน้ไป

มคีวามเสีย่งตอการเกดิมะเรง็ปากมดลกูเปนผลจากเซลล

เยือ่บุผวิชองคลอดลดลงและบางลง ความยืดหยุนลดลง 

ทําใหเกิดการระคายเคือง และเกิดแผลไดงาย19 รวม

กับภายในชองคลอดมีสภาวะเปนดาง (pH 6.0-8.0) 

กลไกปองกันเชื้อโรคของชองคลอดเสียไป จึงเกิดการ

ติดเชื้อไดงายขึ้น20 กลุมตัวอยางมีภาวะซีดโลหิตจาง

หรือมีคาเฉล่ียระดับฮีโมโกลบินในทุกสัปดาหหลังไดรับ

รังสีรักษารวมกับเคมีบําบัด 10.75-11.77 g/dl โดย

กอนใหยาเคมีบําบัด Hb อยูระหวาง 11.3 – 13.5 g/dl 

ทั้งนี้เน่ืองจากการไดรับรังสีรักษารวมกับเคมีบําบัดชนิด

ซิสพลาตินเปนเวลานาน (เคมีบําบัดมีผลกดการทํางานของ

ไขกระดูก โดยทําใหเม็ดเลือดแดงตํ่าหลังไดรับยา 30 วัน) 

มผีลกดการทาํงานของไขกระดกู สอดคลองกบัการศกึษา

ในผูปวยมะเร็งปากมดลูก11,21 พบวา ผูปวยสวนใหญหลงั

ไดรับการรักษาจะมีคาเฉล่ียระดับฮีโมโกลบินนอยกวา 

<12 g/dl ทาํใหการพาออกซเิจนของเซลลลดลง รางกาย

ไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ จึงเกิดอาการเหนื่อยลา22

 กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 30 มีแบบแผน

อาการเหน่ือยลาอยูในแบบแผนท่ี 5 คือเร่ิมมีอาการ

เหนือ่ยลาในระดบัเลก็นอยใน 3 สปัดาหแรก แลวคอย ๆ  

เพิ่มเปนระดับปานกลางใน 2 สัปดาหถัดมา และเพ่ิมขึ้น

เปนระดับรุนแรงในสัปดาหสุดทายของการรักษา ทั้งน้ี

เน่ืองจาก การใหยาเคมีบําบัด ชวยใหเกิดการเคลื่อนตัว

ของเซลลมะเร็งไปสู Mitotic phase ซึ่งเปนชวงที่ไวตอรังสี

รกัษา สงเสรมิใหมกีารทาํลายเซลลมะเรง็ไดดขีึน้ และสงผล

ใหเซลลปกตขิาดออกซเิจน (hypoxic cell) ไดรวมกบัเคมี

บําบัดมีผลกดการทํางานของไขกระดูก สงผลใหทุกรายมี

คาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินตํ่ากวาปกติ เปนผลใหเนื้อเย่ือ

ตาง ๆ ขาดออกซิเจน23 รวมกับการไดรับซิสพลาติน

ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาการคล่ืนไสอาเจียน

รนุแรง24 และเบือ่อาหารมากเพิม่ข้ึนใน 3 สปัดาหสดุทาย 

สงผลใหไดรบัสารอาหารและนํา้ไมเพยีงพอ รางกายตอง

นําพลังงานสะสมมาใช โดยการสลายไกลโคเจน โปรตีน

และไขมัน ทําใหรางกายขาดพลังงาน นํ้าหนักลดลง25 

และเกิดอาการเหน่ือยลาเพิ่มขึ้นกวากลุมตัวอยางที่ไมมี

อาการดังกลาว26  นอกจากนี้ผลจากการฉายรังสีบริเวณ

อุงเชิงกรานทําใหเยื่อบุลําไสถูกทําลาย การดูดซึมสาร

อาหารลดลง เกดิการถายอจุจาระบอย มอีาการทองเสีย15,26 

สงผลใหเกิดอาการเหนื่อยลาเพิ่มข้ึน และการที่กลุม

ตัวอยางตองเดินทางมารับการตรวจรักษาเพียงลําพัง 

รวมกับเดินทางไป-กลับดวยรถแท็กซี่และรถประจํา

ทางเปนประจํา ซึ่งตองติดตอราชการเองและเดินขาม

สะพานลอยเพียงลําพัง ทําใหรางกายใชพลังงานมาก 

จึงเกิดอาการเหนื่อยลาเพิ่มขึ้น27 ตามระยะเวลาที่ไดรับ

การรักษา 

 จากผลการศึกษาท่ี พบวา มีกลุมตัวอยาง

จํานวน 1 คน ไมมีอาการเหน่ือยลาเลยใน 3 สัปดาหแรก 

หลงัจากนัน้มอีาการเหนือ่ยลาในระดบัเลก็นอย ตลอด 3 

สปัดาหหลงั (แบบแผนที ่1) การทีก่ลุมตัวอยางรายนีร้บัรู

อาการเหน่ือยลาในระดับเล็กนอยตลอดการรักษา เมื่อ

พิจารณาปจจัยพื้นฐานของกลุมตัวอยางรายนี้ พบวา 

ระดับฮีโมโกลบินกอนรักษา 13.60 g/dl ในสัปดาห

สดุทายของการรักษา ระดบัฮโีมโกลบินเทากบั 11.40 g/dl 

รวมกับการ เปนคน มองโลกในแงดีและปฏิบัติศาสนกิจ

เปนประจํา โดยใหขอมลูวา “ปาสวดมนตตัง้แตสมยัสาว ๆ  

และสวดตอเน่ืองมา ปาสวดมนตโดยใชบทสวดอิติปโส 

วิธีการสวดคือ สวดเกินอายุ 1 จบ ปาจะสวดบริเวณลาน

ธรรมของโรงพยาบาลทุกวันที่มารับการรักษา ชวยทําให

ไมคดิมาก ไมฟุงซาน จติใจสงบ”  การปฏิบตัศิาสนกจิเปน

ประจํา ทําใหจิตใจสงบ ไมนึกถึงความเจ็บปวย ซึ่งตาม

หลกัพระพทุธศาสนาเช่ือวารางกายและจติใจสมัพนัธกนั 

ดงันัน้การสวดมนต/ทาํสมาธิ คลืน่เสียงจากการสวดมนต

จะถูกสงเขาไปยังหูชั้นในสวนคลอเคลีย (cochlear)

ไปยังสมองสวน hypothalamus, temporal lobes และ 

auditory nerve ซึ่งชวยลดการหลั่ง ACTH จาก anterior 

pituitary ซึ่งชวยเพิ่มระยะเวลาการนอนหลับ และ
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เพิ่มประสิทธิภาพการนอน  ชวยใหมีการหลั่งฮอรโมน 

Endorphins เพิ่มมากขึ้น ชวยใหบุคคลเกิดความสุขและ

สงบ ไมฟุงซาน ลดการหลั่ง adrenaline และ cortisol ซึ่ง

จะชวยลดความตึงเครียดเกิดความผอนคลายและ เกิด

ความผาสุกดานจิตวิญญาณ28 ซึ่งจึงชวยลดระดับของ

อาการเหนื่อยลาได

 การจัดการอาการเหน่ือยลาที่กลุมตัวอยางใช

มากที่สุดในแตละแบบแผน ซึ่งสวนใหญกลุมตัวอยาง

จะมีอาการคล่ืนไสอาเจียน เบือ่อาหารและทองเสีย ทาํให

รูสึกออนเพลีย เปนผลใหการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน

เปลีย่นแปลงไป กลุมตวัอยางจงึใช การนอนหลบัพกัผอน 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในผูปวยมะเร็งปากมดลูก15 

มะเร็งนรีเวช28มะเร็งเตานม10,14 มะเร็งบริเวณศีรษะและ

คอ13 พบวาการนอนหลับเปนวธิกีารจัดการอาการท่ีมกีาร

ใชมากท่ีสดุ เนือ่งจากการนอนหลับพกัผอนอยางเพียงพอ

เปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยโดยเฉพาะผูปวยมะเร็งและ

ผูปวยโรคอื่น ๆ เปนการลดการใชพลังงาน รักษาสมดุล

และสงวนพลังงานในรางกาย เพ่ือนําไปซอมแซมสวน

ตาง ๆ  ของรางกาย และคงไวซึง่การทําหนาทีข่องรางกาย25 

รองลงมา คอืการหยดุทาํงาน/หยดุทาํกจิกรรม เนือ่งจาก

เมื่อรางกายหยุดพักจากการทํากิจกรรมตาง ๆ จึงทําให

การใชพลังงานลดลง สงผลใหลดอาการเหนื่อยลาได25 

การดืม่เครือ่งดืม่/อาหารเสรมิ เนือ่งจาก การดืม่นํา้หวาน

หรือน้ําผลไม ทาํใหผูปวยสดช่ืน สงเสริมใหรางกายไดรบั

สารอาหารและน้ําอยางเพียงพอ ซึ่งชวยลดอาการ

เหน่ือยลาได25การสวดมนต/ทาํสมาธิ เน่ืองจาก เปนวธิกีาร

ที่ชวยใหผอนคลาย ลดความวิตกกังวล ทําใหจิตใจสงบ 

รับรูความทุกขทรมานทางกาย จึงชวยลดระดับอาการ

เหน่ือยลาได และการสูดอากาศบริสุทธิ์ เนื่องจาก การ

ไดรบัออกซิเจนในอากาศบรสิทุธิจ์ะชวยสงเสรมิใหเซลล

เม็ดเลือดแดงสามารถพาออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ 

ไดอยางเพยีงพอ จงึชวยลดอาการเหนือ่ยลาได24,25 ดงันัน้

จึงพบวาวิธีการจัดการอาการเหน่ือยลาที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุดในการบรรเทาอาการเหนื่อยลา คือ การนอน

หลบัพกัผอน รองลงมา ไดแก การสวดมนต/ทาํสมาธ ิการ

ดื่มเครื่องดื่ม/อาหารเสริม การมองโลกในแงดี และการ

หยดุทาํงาน/หยุดทาํกิจกรรม ตามลาํดับ ซึง่ในการศึกษา

คร้ังน้ี พบวา การสวดมนต/ทําสมาธิ เปนวิธีการเดียว

ที่สามารถบรรเทาอาการเหน่ือยลาลงไดจนไมเหลือ

อาการเลย อาจเน่ืองจากการสวดมนต/ทําสมาธิ เปนวิธี

การท่ีชวยใหผอนคลาย ลดความวิตกกังวลและเกิดความ

ผาสุกทางจิตวิญญาณ29 ไมนึกถึงการเจ็บปวยจึงชวยลด

อาการเหน่ือยลาได25

ขอเสนอแนะ
 1. ควรมีการประเมิน ติดตามอาการ และ

สงเสริมการดูแลตนเองเมื่อผูปวยเกิดอาการเหนื่อยลา

ตลอดแผนการรักษา เพือ่และสงเสริมการปฏิบตักิจิกรรม

ประจําวันและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีขึ้น

 2. ควรวางแผนการพยาบาลและใหคาํแนะนํา

วธิปีฏบิตัตินทีเ่หมาะสมในการดแูลตนเองเมือ่เกดิอาการ

เหนื่อยลา 

 3. ควรมีการวิจัยติดตามประเมินอาการ

เหนือ่ยลาตอไปแมภายหลงัสิน้สดุการรกัษา เพือ่ประเมนิ

อาการเหน่ือยลาวาลดลงหรือไมเมื่อกลับไปอยูที่บาน 

 4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีความ

สัมพันธกับอาการเหน่ือยลาในผูปวยกลุมนี้ 

 5. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพของวิธีการจัดการอาการเหนื่อยลา เพื่อ

บรรเทาหรือลดอาการเหน่ือยลาระหวางการรักษา 
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Abstract
 The purpose of this longitudinal study was to identify fatigue patterns, management strategies, and 

outcomes in cervical cancer patients receiving concurrent treatment based on the Symptom Management Model. 

Thirty cervical cancer patients receiving concurrent treatment were recruited from December, 2012 to May, 

2013. Sample was asked to complete three questionnaires, including 1) the personal, health and illness forms 

2) the Revised Piper Fatigue Scale and 3) the symptom management strategies and outcomes qeustionare. Data 

were collected six times, weekly after every cycle of chemotherapy. The data were analyzed using descriptive 

statistics.

 The results showed  that the most common pattern of fatigue was mild fatigue level in the fi rst 3 weeks, 

then gradually increased to moderate level during the 4th-5th week, and increased to severe level in the 6th week. 

The most frequently strategies to reduce fatigue were sleep followed by, cessation of activity, drinking beverage/

supplements, praying/meditation, and inhaling fresh air, respectively. The most effective strategy to relieve 

fatigue was sleep, followed by praying/meditation, drinking beverage/supplements, optimistic, and inhaling 

fresh air, respectively.

 Findings from this study can be used as the basic data for nurses to assess patients’ fatigue experience 

and promote to choose how to manage symptoms, to suit the individual patient. They can be used to develop 

fatigue management program further.

Keywords: fatigue, symptom management, symptom outcome, cervical cancer, concurrent chemoradiation 

  therapy


