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บทความวิจัย

ความต้องการการดูแลและการได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลของ
สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบเปรียบเทียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลและ                      

การได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างเป็น                   

สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่                        

กำาหนด จำานวน 67 ราย ที่ได้รับการสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงเดือน               

มกราคม พ.ศ.2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความต้องการการดูแลและ                      

การได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย มีค่าเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิ

อัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ .87 และ .91 ตามลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติ Pair t-test 

 ผลการศึกษาพบว่า  คะแนนเฉลี่ยความต้องการการดูแลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 120.88, SD = 8.35) 

คะแนนเฉลี่ยการได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 112.16, SD = 11.36) 

และการเปรียบเทียบความต้องการการดูแลและการได้รับการตอบสนองความต้องการดูแล พบว่า มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 6.643, p < .001)

คำาสำาคัญ:  ความตอ้งการการดแูล, การไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการการดแูล, สมาชกิครอบครวัผูป้ว่ยโรคมะเรง็ระยะ
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บทนำา
 โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ               

ท่ัวโลก อุบัติการณ์เกิดโรคมะเร็งมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากรโลก จาก

ข้อมูลสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุ

อันดับต้นในการเสียชีวิต โดยในปี 2015 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่

ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเกิดข้ึนประมาณ 589,430 

คน และใน 1 วัน ประชากรของสหรัฐอเมริกาจะเสียชีวิตจาก

โรคมะเร็งจำานวน 1,620 คน1 สำาหรับประเทศไทยพบว่า อัตรา

การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพ่ิมจำานวนมากข้ึน และเป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตอันดับหน่ึงต้ังแต่ปี 2552-25582 และในปัจจุบัน

พบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีมีการดำาเนินการของโรคอยู่ในระยะท่ี 4 

ท่ีมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอ่ืนๆ หรืออยู่ในระยะสุดท้าย

น้ันเพ่ิมจำานวนมากข้ึน จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่

ในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีจำานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีอยู่ในระยะท่ี 

4 คิดเป็นร้อยละ 32.38 รองลงมาระยะท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 

21.31 ตามลำาดับ3 เช่นเดียวกับสถิติของโรงพยาบาลสระบุรี พบ

ว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีอยู่ในระยะท่ี 4 ในปี 2558-2559 มีจำานวน 

647 และ 455 คน ตามลำาดับ4 เม่ือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย

ด้วยโรคมะเร็งน้ัน ส่งผลกระทบต่อจิตใจของสมาชิกครอบครัว

ทุกคน เน่ืองด้วยโรคมะเร็งเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้

หายได้ การรักษามีเพียงช่วยชะลอความรุนแรงของโรค และ

เม่ือแพทย์ผู้รักษาได้อธิบายการดำาเนินการของโรคมะเร็งท่ี

เข้าสู่ระยะสุดท้าย มีการลุกลามของโรคไปยังอวัยวะต่างๆ 

ของร่างกาย ทำาให้อวัยวะต่างๆ ไม่สามารถทำางานได้ดังเช่นเดิม 

ส่งผลให้ร่างกายเส่ือมสภาพและทรุดลงจากพยาธิสภาพท่ีเกิด

ข้ึนน้ีส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานจากความรุนแรงของ

โรคท่ีคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วย จำาเป็นต้องมีการพ่ึงพาสมาชิก

ครอบครัวเข้ามาดูแลช่วยเหลือ จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยท่ี

อยู่ในระยะสุดท้ายจะมีความต้องการให้บุคคลท่ีตนรักหรือ

สมาชิกครอบครัวเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องการอยู่โดดเด่ียว

มีความต้องการพ่ึงพาสมาชิกครอบครัวในการดูแลอย่างต่อ

เน่ือง ดังน้ันสมาชิกครอบครัวจึงมีบทบาทสำาคัญในการเข้ามา

ดูแลช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยมีการ

เผชิญกับวาระสุดท้ายได้อย่างเหมาะสม และทำาให้ผู้ป่วยได้ใช้

ชีวิตในช่วงวาระสุดท้ายท่ีเหลืออยู่อย่างมีคุณค่า5, 6, 7

 อย่างไรก็ตามการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งของบุคคล

ในครอบครัวน้ันส่งผลกระทบต่อจิตใจของสมาชิกครอบครัว 

Abstract 

 The purpose of this descriptive comparative study was to assess caring needs and caring need                   

responses of family members of terminally cancer patients. Sixty-seven family members of terminally 

cancer patients in Saraburi Hospital were recruited to the study. Data were collected from November 

2017 to January 2018. Research instruments were demographic data, caring needs, and caring need 

responses questionnaires. Cronbach’s Alpha Coefficients were .87, and .91, respectively. Data were 

analyzed using descriptive statistics, and paired t-test.

 Findings showed that the overall caring needs score was at a high level (Mean = 120.88, SD = 8.35).            

The overall caring need responses score was at a high level (Mean = 112.16, SD = 11.36. The overall                     

caring needs score and caring need response score were statistically significant difference (t = 6.643,                 

p < .001). 

Keywords: caring needs, caring need responses, family members of terminally cancer patients 

 


