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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
This study aimed to investigate: 1) depression of cancer patients, 2) quality of life of cancer patients, 3) the
rs and consumers
relationship between depression and quality of life of cancer patients in the Chaiyaphum district area, Chaiyaphum
onsumers (4.16%).
province. A sample was 69 cancer patients aged 18 or over, who were selected by simple random sampling.
mers, compilers,
The instruments used were a questionnaire consisting of general demography and Beck depression inventory (BDI:
nsumers (32.61%)
Thai version) and the Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G). Reliability of each instrument was
nsumption within
examined and results showed the acceptable values. Data analysis was conducted using frequency, percentage,
mocratic Republic
mean, standard deviation, and Spearman’s rank correlation coefficient.
aht per day. This
Findings of the study showed as follows. Most of the sample respondents were females aged 60 on average
(S.D. = 11.70), had occupation as a farmer; earned an average income per month of 5,001-10,000 baht. Out of 100,
75.40 respondents had severe depression and had quality of their lives at moderate level (65.20%). Depression and
quality of life of cancer patients were negatively correlated at moderate degree of the .01 level of significance (rho = -0.682,
p-value <0.01). The findings indicate that depression in cancer patients is a major problem. There is a correlation with
bon Administration
the quality of life in this population. Physical care and development of nursing patterns to relieve mental distress
010). The whole
and to reduce depression can help promote a better quality of life among the cancer patients.
ney and spending
ful to the farmers
Keywords : Cancer Patients ; Depression ; Quality of Life
business. All the
0-58 (Massie, 2009) ในประเทศไทยจากการศึกษาที่โรงพยาบาล
trategic plans for
บทนำ�
จุฬาลงกรณ์ปี 2550 พบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นโรคซึมเศร้า
d in a database as
l plan of Nakhon
โรคมะเร็ ง เป็ น ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ ทางสาธารณสุ ข ของ ร้อยละ 9.0 และพบว่ามีอาการของภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 16.7
ประเทศไทย เนื่ อ งจากเป็ น สาเหตุ ก ารตายอั น ดั บ หนึ่ ง ของ (Lueboonthavatchai, 2007) ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพ
nt of agricultural
ประชากร (สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวง ของผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ที่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ดู แ ลรั ก ษา
in the areas both
อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว และ
สาธารณสุข, 2558) อัตราผูป้ ว่ ยด้วยโรคมะเร็งมีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้
hboring areas has
ทุกปี จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2557 พบว่า สังคม ทัง้ ด้านการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน และเศรษฐกิจ และทีร่ นุ แรง
tury.
�นวนผูป้ ว่ ยรายใหม่ทมี่ ารับบริการรักษาในโรงพยาบาล 23,512 คน คือผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการซึมเศร้าแทรกซ้อนจะมีโอกาสเสียชีวิต
te the creationจำof
เป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง รายใหม่ ที่ ม ารั บ บริ ก ารถึ ง ร้ อ ยละ 16.88 เพิม่ ขึน้ ถึง ร้อยละ 25 (Kroenke et al, 2010 ; Satin et al, 2009)
ucts (egg product,
เป้าหมายสูงสุดในการให้การดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งนัน้ นอกเหนือ
tion) as it can โดยมะเร็
be งลำ�ไส้ใหญ่พบมากที่สุดในเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 6.93
or promotion และมะเร็
of งเต้านมพบมากที่สุดในเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 25.33 จากอายุขัย (Life Expectancy) หรือการมีชีวิตรอด (Survival)
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2557) โรคมะเร็งไม่เพียงแต่เป็นโรคเรื้อรัง แล้ว การมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดีก็เป็นผลลัพธ์
andard and Safe.’
ทางกาย แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ ผู้ป่วยเกิดความรู้สึก ทางด้านสุขภาพที่สำ�คัญมากอย่างหนึ่ง ในการประเมินผลของการ
system has not
กังวลใจ เกิดความเครียด และอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้า ไม่คิด ดู แ ลรั ก ษา ในประเทศไทยมี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาถึ ง เรื่ อ งนี้ เช่ น
e past, but it has
ภู ม ริ น ทร์ มาลารั ต น์ ไ ด้ ศึ ก ษาภาวะซึ ม เศร้ า และคุ ณ ภาพชี วิ ต
efforts based อยากมี
on ชีวิตอยู่ (Arrieta et al., 2013; Gröpper et al., 2016)
ภาวะซึ ม เศร้ า เป็ น ปั ญ หาที่ พ บได้ บ่ อ ยในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมหลังได้รบั การผ่าตัดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
bjectives, mission
โดยพบได้สูงกว่าคนทั่วไปถึง3 เท่า (Linden et al., 2012) โดยใช้แบบสอบถาม The Health-Related Self-Report (HRSR)
cken farms have
ในปี 2009 Massie ได้ตีพิมพ์บทความทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับ พบว่าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 7.39 และส่วนใหญ่มีคุณภาพ
s from the private
ภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยมะเร็งจำ�นวน 88 บทความ พบว่าโรคซึมเศร้า ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (Malarat et al., 2008)
chickens in order
จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Major Depression) มีความชุกตั้งแต่ร้อยละ 0-38 และภาวะ
hicken products.
ซึมเศร้า (Depression Spectrum Syndrome) ความชุกที่ร้อยละ จากรายงานแผนงานสำ�นักสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558
chicken farm in
Phanom province
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พบว่า โรคมะเร็งทุกชนิดเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของประชาชน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและ
The
results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
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ลักษณะอาชีพ สถานภาพในครอบครัว ลักษณะครอบครัว รายได้
ครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือน ผูห้ ารายได้หลักในครอบครัว การรับทราบ
เกี่ยวกับโรคที่ตนเองเจ็บป่วยระยะเวลาที่ท่านได้รับการวินิจฉัย
ความรุนแรงของโรคระยะของโรค การแพร่กระจายไปยังอวัยวะอืน่ ๆ
การรักษาในโรงพยาบาล โรคประจำ�ตัวอืน่ ๆ การรักษาทีท่ า่ นได้รบั
และบุคคลที่ดูแลท่านเมื่อเจ็บป่วย
ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้วิจัยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบค (Beck Depression
Inventory : BDI-IA) (Beck, 1967) ซึ่งแปลโดยมุกดา ศรียงค์
เป็นข้อคำ�ถามเกีย่ วกับภาวะซึมเศร้า จำ�นวน 21 ข้อแบ่งเป็นคำ�ถาม
เกี่ยวกับอาการทางจิต 15 คำ�ถาม เกี่ยวกับทางกาย 6 ข้อ แต่ละข้อ
ประกอบด้วย 4 ตัวเลือก มีอาการเล็กน้อย (คะแนน 0) ต่อเนื่องไป
จนถึงอาการรุนแรง (คะแนน 3) ให้เลือกตอบ 1 ข้อ การให้คะแนน
ในแต่ ล ะคำ � ตอบให้ เ ป็ น 0,1,2,3 คะแนนรวมกั น อยู่ ร ะหว่ า ง
0-63 คะแนน โดยถามอาการ 1 สัปดาห์ที่ ผ่านมา แบ่งระดับภาวะ
ซึมเศร้าออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ : 0-9 คะแนน มีภาวะอารมณ์ปกติ
10-15 คะแนน มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย 16-19 คะแนน
มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง 20-29 คะแนน มีภาวะซึมเศร้า
ระดั บ มาก 30-63 คะแนน มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ระดั บ รุ น แรง
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ทดสอบความเชื่ อ มั่ น
โดยการนำ�ไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะทัว่ ไปคล้ายคลึง
กับกลุ่มประชากร คือผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดอายุ 18 ปี ในตำ�บล
รอบเมือง ตำ�บลในเมือง จำ�นวน 30 คนหลังจากนั้นผู้ทำ�การวิจัย
ทำ�การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมิน แล้วนำ�มาหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.87
ส่วนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ปวยมะเร็ง Functional
Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G)
ฉบับแปลเป็นภาษาไทยของวรชัย รัตนธราธร และคณะ (2544)
แปลมาจากต้นฉบับของ เซลล่า และคณะ (Cella, 2007) ซึ่งวัด
คุณภาพชีวิต 4 ดาน ในชวงเวลา 7 วันที่ผ่านมาคือ ความผาสุก
ทางด า นร า งกาย จำ � นวน 7 ข้ อ ความผาสุ ก ด า นสั งคม และ
ครอบครัว จำ�นวน 7 ข้อ ความผาสุกดานอารมณ์และทางจิตใจ
จำ�นวน 6 ข้อ ความผาสุก ดานการปฏิบัติกิจกรรม จำ�นวน 7 ข้อ
รวมทั้งหมด 27 ข้อ เป็นคำ�ถามเชิงบวก 15 ข้อ และเชิงลบ 12 ข้อ
แบบสอบถามเป็ น แบบมาตรวั ด ประมาณค่ า (Rating Scale)
5 ระดับ ในแต่ละข้อมีคา่ คะแนนตัง้ แต่ 0-4 คะแนนรวมแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่าระหว่าง 0-108 ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน
คือคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม และกำ�หนดเกณฑ์เพื่อแบ่ง
คุณภาพชีวิตโดยรวมเป็น 3 ระดับ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในระดับต่ำ�
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(0.1-36 คะแนน) คุ ณภาพชีวิต ในระดับ ปานกลาง (36.1-72 ทดสอบลักษณะการแจกแจงค่าเฉลี่ยของทั้งสองตัวแปร พบว่า
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
คะแนน) และ คุณภาพชีวติ ในระดับสูง (72.1-108 คะแนน) (Cella, มีการแจกแจงไม่เป็นแบบทวิปกติ จึงต้องใช้สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
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ร้อยละ 65.20 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64 (S.D. = 1.8) คะแนน
คุณภาพชีวติ ต่�ำ สุด 32 คะแนน และสูงสุด 108 คะแนน รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและระดับของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
(n=69)
ระดับคุณภาพชีวิต (คะแนน)

จำ�นวน ร้อยละ

ระดับต่ำ� (0.1-36)

2

2.9

ระดับปานกลาง (36.1-72)

45

65.2

ระดับดี (72.1-108)

22

31.9

(S.D.) = 64 (1.8), Min : Max = 32 : 108

4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวติ
ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง พบว่าภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ
ของผูป้ ว่ ยมะเร็งในทิศทางตรงข้าม (ทิศทางลบ) ในระดับปานกลาง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5
(rho = -0.68, Sig = .01) รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยมะเร็ง
ตัวแปร
ภาวะซึมเศร้า

คุณภาพชีวิต

Sig

rho = -0.68

.01

อภิปรายผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับ
รุนแรง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั หลายปัจจัยด้วยกันได้แก่ ความรุนแรงของโรค
ผลกระทบของโรคที่มีต่อการดำ�เนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิตยา จรัสแสง และคณะ (2555) พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เป็นกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้ามากว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ความรุนแรงของโรค ผลกระทบของโรค
ทีม่ ตี อ่ การดำ�เนินชีวติ โดยพบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินชีวติ ตลอดจนความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยสูง มักพบว่า
มีภาวะซึมเศร้าสูงกว่ากลุม่ อืน่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wilson et al
(2007) พบว่ า ผู้ ป่ ว ยมี อ ารมณ์ ซึ ม เศร้ า ต่ อ การเจ็ บ ป่ ว ยของตน
ถึงร้อยละ 50 การไม่ได้รับการดูแลภาวะเจ็บป่วยทางจิตนี้ก็จะยิ่ง
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีความทุกข์เพิม่ ขึน้ ไปอีก ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ กลุม่ ตัวอย่าง
ทีศ่ กึ ษาส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ กี ารเจ็บป่วยอยูใ่ นระยะลุกลาม
ของโรค ซึง่ อาการเจ็บป่วยมีความรุนแรงและส่งผลต่อภาวะสุขภาพ
ของผูป้ ว่ ยทัง้ ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ ซึง่ การเจ็บป่วยในระยะนี้
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อาจเพราะผู้ป่วยทุกคนมีผู้ดูแล และได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ก็ยังส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของผู้ป่วยด้วย
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