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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่

มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง	กลุ่มตัวอย่างคือบิดามารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งและได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด	ณ	โรงพยาบาลศูนย์

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	จ�านวน	231	ราย	เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม	เครื่องมือวิจัยได้แก่	แบบบันทึกข้อมูล

ส่วนบคุคล	แบบวดัความทกุข์ทรมานของบดิามารดา	แบบส�ารวจความเชือ่เกีย่วกบัการเจบ็ป่วยของครอบครวั	แบบวัดการรับรู้ความ

ทุกข์ทรมานทางกายของบุตร	 แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคม	 และแบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณ	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

พรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	

	 ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ความทุกข์ทรมานทางกายของบุตรและความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บป่วยมีอิทธิพลต่อความทุกข์

ทรมานของบิดามารดาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(β	=	.38	และ	β	=	.20,	p	<.001)	และสามารถร่วมกันท�านายความทุกข์ทรมาณ

ของบิดามารดาได้ร้อยละ	23	(R2	=	.23,	p	<	.001).	ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการการรับรู้ความทุกข์ทรมานทางกายของบุตร

และความเชือ่เกีย่วกบัการเจบ็ป่วยจะท�าให้บดิามารดาเกดิความทกุข์ทรมานได้	ดงันัน้พยาบาลควรตระหนกัและท�าความเข้าใจเกีย่ว

กบัการรบัรูค้วามทกุข์ทรมานทางกายของบุตรและความเชือ่เกีย่วกบัการเจบ็ป่วย	เพือ่พฒันาคณุภาพการพยาบาลโดยโปรแกรมการ

ลดความทุกข์ทรมานของบิดามารดาได้อย่างเหมาะสม

ค�ำส�ำคญั: ความทกุข์ทรมานของบดิามารดา	ความเชือ่เกีย่วกบัการเจบ็ป่วย	การรบัรูค้วามทกุข์ทรมานทางกายของบตุร	แรงสนบัสนนุ

ทางสังคม	ความผาสุกทางจิตวิญญาณ	เด็กโรคมะเร็ง

Abstract
	 This	research	examined	the	effect	of	parents’	perceptions	of	a	child’s	physical	suffering,	parents’	

beliefs	about	illness,	social	support	and	spirituality	on	parents’	own	suffering.	The	sample	was	selected	by	a	

cluster	 random	 sampling	 technique.	 Participants	 included	 231	 parents	 of	 children	with	 cancer	 from	 six																		

regional	hospitals	in	Thailand.	Data	were	collected	by	using	a	demographic	data	record	form	and	self-report	

questionnaires	about	the	perceptions	of	a	child’s	physical	suffering	scale,	Family	Illness	Beliefs	Inventory,	Social	

Support	Questionnaire,	Spiritual	Well-Being	Scale	and	Suffering	Scale.	Data	were	analyzed	by	using	descriptive	

statistics	and	multiple	regression.	
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Introduction
	 Suffering	frequently	occurs	in	an	illness	of	a	

family	member,	 especially	 suffering	 in	 parents	 of	

children	with	cancer.	Cancer	is	a	major	health	problem	

for	children	worldwide.	It	is	also	the	leading	cause	of	

child	mortality.	 Childhood	 cancer	 is	 a	 potentially								

life-threatening	illness	that	has	a	sudden	onset	and	

usually	 requires	 lengthy	 treatment.	 Cancer	 affects								

not	only	the	child,	but	also	the	parents.	Parents	are	

required	to	adapt	to	a	new	situation	that	involves	long	

hospital	stays,	changes	in	parental	roles	and	family	

relationships,	and	altered	routines.1 

	 The	 treatment	 of	 childhood	 cancer	may	

require	parents	to	leave	their	jobs	and	give	priority	to	

treatment.2,	 3	 A	 child’s	 diagnosis	 of	 cancer	 impacts	

parents	emotionally	in	the	form	of	shock,	disbelief,	

depression,	hopelessness,	 sadness,	 anger,	 guilt	 and	

loss	of	control	with	fear	and	anxiety	about	relapse	

and	uncertainty	about	the	progression	of	the	disease	

and	treatments.	Furthermore,	parents	have	difficulties	

in	dealing	with	feelings	of	powerlessness	in	protecting	

their	 child	 from	 painful	 and	 invasive	 procedures.1								

Thus,	 parents	who	 cannot	manage	 their	 tasks	 and	

cope	with	their	own	emotions	can	lead	to	suffering.1,4	

	 Based	on	a	 review	of	 literature,	 there	 are	

factors	 related	 to	 parents’	 suffering,	 such	 as	 the									

perception	of	child’s	physical	distress,	beliefs	about	

illness	of	the	parent,	social	support	and	spirituality.	

Perception	of	a	child’s	physical	distress	occurs	when	

the	 child	 is	 suffering	 from	physical	 symptoms	 and	

pain.	The	parents’	suffering	is	often	related	to	their	

inability	to	eradicate	the	child’s	suffering.5,	6	Caregivers	

manifest	high	levels	of	suffering	because	they	witness	

the	 physical	 symptoms	 and	 pain	 in	 the	 patients 

under	 their	 care.4	 Patient	 suffering	 has	 a	 significant	

association	with	family	caregiver	suffering.7,	8	

	 Beliefs	about	illness	also	serve	as	a	source	

of	 family	 suffering	 and	 lie	 at	 the	 heart	 of	 family										

healing.	The	beliefs	of	parents	are	often	reconstructed 

after	an	experience	with	illness,	which	both	influences 

and	shapes	the	processes	and	outcomes	of	illness	in	

the	form	of	suffering.9,	10	Previous	studies	have	found	

that	beliefs	about	illness	can	influence	how	parents	

adapt,	 manage,	 and	 cope	 with	 illness,9	 possibly	 

fostering	their	own	distress.	Parents	who	have	found	

the	cancer	experience	to	be	particularly	difficult,	or	

believe	that	their	child	will	die	during	treatment,	have	

elevated	post-traumatic	stress	symptoms.	High	levels	

of	parental	anxiety	and	hopelessness	are	associated	

with	strong	parental	beliefs	that	their	child	will	suffer	

from	cancer	and	treatment	and	eventually	die.11

	 Social	 support	 influences	 the	vulnerability	

of	parents.1		Social	support	can	protect	people	against	

suffering.12	People	who	perceived	social	support	may	

facilitate	or	block	 the	adjustment	process	 that	will	

influence	alleviation	of	suffering.13,	4	Spirituality	affects	

	 Results	 showed	 that	 the	 parents’	 beliefs	 about	 illness	 and	 parents’	 perceptions	 of	 their	 child’s	

physical	suffering	were	significantly	influence	on	the	parents’	suffering	(β	=	.38,	p	<.001	and	β	=	.20,	p	<.001).	

These	predictors	combined	could	explain	23%	of	variance	in	parents’	suffering	(R2	=	.23,	p	<	.001).	Results	

indicated	that	the	parents’	perception	of	child’s	physical	suffering	and	their	beliefs	about	illness	affected	their	

own	suffering.	Nurses	who	care	for	children	with	cancer	should	be	aware	not	only	of	their	patients’	distress	

but	also	the	suffering	of	the	parents.	They	should	develop	quality	of	nursing	interventions	to	reduce	suffering	

and	burden	of	parents	in	appropriate	method.
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