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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้
ขณะรักษาด้วยเคมีบำ� บัดผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ  ผูป้ ว่ ยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ระยะ 3-4 ขณะมารักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดที่ ทีห่ อผูป้ ว่ ยเคมี
บ�ำบัด ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2558
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคลจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 13 ราย ผลการวิจัย พบว่าประสบการณ์ชีวิตของ
ผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ความหมายของการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ 1.1) รักษา
ไม่หาย 1.2) ความตาย 2) ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ ประกอบด้วย 9 ประเด็นย่อยดังนี้ 1) กลัว
2) เสียโอกาส 3) ทรมานกับคลื่นไส้ อาเจียน 4) เจ็บแผลร้อนในช่องปาก/เจ็บเวลา 5) ไม่สุขสบาย/ร�ำคาญกับอาการ
ชาปลายนิ้วมือปลายเท้า 6) เหนื่อยเพลีย 7) มองภาพลักษณ์เชิงลบ 8) กลัวเม็ดเลือดขาวต�่ำ  9) ไม่แน่ใจว่าจะหาย จาก
ผลการศึกษาครั้งนี้ บุคลากรทางการพยาบาล
ผลการวิจัยครั้งนี้ ท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งถึงความหมายของการเจ็บป่วยและประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วย
มะเร็งล�ำไส้ขณะรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด สามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนให้การพยาบาลที่มีความสอดคล้องกับความคิด
ความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรม และให้การพยาบาลที่ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่มากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ:  ประสบการณ์ชีวิต, มะเร็งล�ำไส้ใหญ่, การรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด

Abstract

The purpose of this research was to study patient’s experience of ongoing chemotherapy for
colorectal cancers. The sample of this study was patients with colorectal cancers stage III-IV receiving
chemotherapy. Data were collected using a colorectal cancers sampling in Mahavajiralongkorn cancer
center hospital through guided question interviews (n = 13) from April 2015 to August 2015. All
interviews were transcribed verbatim by coding data using the constant comparative method as
proposed by descriptive phenomenology. Relatives’ experiences were categorized into two themes:
1. The meaning of colorectal cancers could be divided in to two major themes; 1) incurable illness
2) death, 2. The experience of ongoing chemotherapy for colorectal cancers could be divided in to
nine major themes; 1) fear 2) loss opportunity and progress in life 3) suffered with nausea and
vomiting 4) painful mouth ulcer 5) feeling annoyed with numbness 6) fatigue 7) negative body image
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8) fear of low white blood cell 9) feeling uncertain of recovering possibility
The results of this study provided a clear and better understanding of both illness meaning
and experience of ongoing chemotherapy for colorectal cancers. This information is helpful and
useful for developing nursing care plan relevant to patient perspective as well as sociocultural beliefs.
Keywords: experience, colorectal cancers patients, receiving chemotherapy.

1. บทน�ำ

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึง่ ทัว่ โลกทัง้ ประชากรหญิงและชาย โดยมะเร็งทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือมะเร็งปอด
รองลงมาคือมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่พบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการตาย
อันดับหนึ่งเช่นกัน ซึ่งมะเร็งที่ท�ำให้เสียชีวิตมากที่สุดคือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ โดยในเพศชายพบ
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ในอัตราประชากรชาย 10.9 คนต่อประชากร 100,000 คน และในผู้หญิงมีอัตราส่วนอยู่ที่ 7.3 คน
ต่อประชากร 100,000 คน โดยในเพศชายจะพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งล�ำไส้อยู่ในอันดับที่ 1 และในเพศหญิงพบเป็นอันดับ
ที่ 3 (กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2555) และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันที่แข่งขันกันมากขึ้น ความจ�ำกัดในเรื่องเวลา และอุปนิสัยในการบริโภค
อาหารประเภทไขมันสัตว์ เนื้อสัตว์ที่สูงขึ้น (สุภาพร จงประกอบกิจ, 2551)
การรับรูผ้ ลการวินจิ ฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจซึง่ จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ขึ้นกับระยะของโรคและประสบการณ์เดิมที่รับรู้มาเนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรง เรื้อรังต้องใช้เวลารักษายาวนาน
เป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมาน มีผลส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวก
ผู้ป่วยจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิต คิดถึงผู้อื่นมากขึ้น ครอบครัวมีความใกล้ชิดสนิทกัน รู้จักตัวเองมากขึ้น แต่ผู้ป่วยที่ให้
ความหมายเชิงลบ จะมองว่า การเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็ง คือ การสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ทัง้ สูญเสียชีวติ /น�ำไปสูค่ วามตาย
(วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, 2554) สูญเสียความก้าวหน้า อนาคตไม่แน่นอน เกิดความเครียด วิตกกังวล สับสนกลัวตาย  
ซึ่งปฏิกิริยาหรือการตอบสนองด้านจิตใจอาจแตกต่างกันขึ้นกับภูมิหลังครอบครัว อายุ สถานภาพสมรส ความรู้ และ
การรับรู้เกี่ยวกับโรคของแต่ละบุคคล  
ก่อนเข้าสู่การรักษา ผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ จะมีความโลเลสับสน กลัวผลกระทบจากการรักษา ทั้งการผ่าตัด
กลัวผ่าตัดแล้วไม่ฟื้น กลัวผลข้างเคียงที่เกิดจากยาเคมีบ�ำบัด เนื่องจากขาดความรู้ ประกอบกับการรับรู้ข้อมูลเรื่องเคมี
บ�ำบัดในทางลบ ท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัว บางคนปฏิเสธและไปแสวงการรักษาแบบอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวิมล
กิมปี, สุพร ดนัยดุษฎีกุล, กนกวรรณ บุญสังข์และวิรุณ บุญนุช (2556) ที่พบว่าความกลัวการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดอาจ
ท�ำให้ผู้ป่วยชะลอการรักษาจนเมื่ออาการที่เป็นรุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจไปพบแพทย์แผนปัจจุบัน
การรักษามะเร็งล�ำไส้ใหญ่ในปัจจุบันที่นิยม มี 3 วิธี คือการผ่าตัด รังสีรักษาและเคมีบ�ำบัด และนอกจากนั้น
ยังมีการใช้ยาในกลุ่ม ทาร์เก็ตเธอร์ราปี (Targeted cell therapy) คือการใช้ยาเคมีที่ออกฤทธิ์เฉพาะจุดหรือเจาะจงไป
ท�ำลายเฉพาเซลล์เนือ้ ร้าย (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2555) แต่มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ในระยะแพร่กระจาย การรักษาด้วยเคมีบำ� บัด
จะเป็นวิธีการหลักที่จะใช้รักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ช่วงขณะรักษาผู้ป่วยจะมีความวิตกกังวล กลัวไม่ได้รับยาตรงตามรอบ
กลัวผลเลือดไม่ผ่าน กลัวไม่มีเตียงรองรับขณะได้รับยาเคมีบ�ำบัด อีกทั้งผลข้างเคียงจากยาเคมีบ�ำบัด ทั้งอาการเจ็บและ
ร้อนบริเวณที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด ท�ำให้นอนไม่หลับ อาการคลื่นไส้ เหม็นเบื่ออาหาร ท้องเดิน อ่อนเพลียมีแผลร้อนในปาก
เม็ดเลือดขาวต�่ำ  ท�ำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ภาวะเกล็ดเลือดต�่ำอาจท�ำให้เลือดออกง่าย ในบางรายอาจเกิดล�ำไส้
อุดตันขณะรักษา ซึ่งผู้ป่วยต้องผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางกาย รูปแบบการขับถ่าย
ความไม่สุขสบายและวิถีการด�ำเนินชีวิตเปลี่ยนไป ต้องปรับตัวในการดูแลทวารเทียม การท�ำความสะอาดและเปลี่ยนถุง
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รองรับอุจจาระ ปัญหาและอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ
อนึ่ง ผลกระทบด้านจิตใจ อารมณ์สังคมและเศรษฐกิจ ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวล กลัวรักษาไม่หาย กลัวโรคกลับเป็น
ซ�ำ 
้ กลัวตาย ความมีคณ
ุ ค่าในตนเองลดลงเนือ่ งจากอ่อนเพลีย ไม่สามารถไปท�ำงานได้ตามปกติ ท�ำให้ประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานลดลง ท�ำให้ขาดรายได้ ต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ รูส้ กึ ว่าตนเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม แบบแผนการด�ำเนินชีวติ เปลีย่ น
ไปจากเดิม ต้องหยุดกิจกรรมนอกบ้าน หรือการสังสรรค์ในสังคมได้ตามปกติ เพราะต้องเดินทางมารับยาเคมีบ�ำบัดเป็น
ระยะ ๆ ต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่ารักษาพยาบาลสามารถที่จะเบิกได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งของผู้ป่วย
และสมาชิกในครอบครัว ค่าอาหารที่พัก หากผู้ป่วยเป็นผู้หารายได้หลัก ย่อมส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว
เพิ่มขึ้น (สุภาพร จงประกอบกิจ, 2551)
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าตลอดช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ ต้องได้รับยาเคมีบ�ำบัดจนครบตามแผนการรักษา
นั้น ผู้ป่วยต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลซึ่งมีผลกระทบกับการดูแลตนเอง พยาบาล
เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการดูแลและช่วยเหลือผูป้ ว่ ย จะต้องเข้าใจถึงความคิด ความรูส้ กึ ประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในขณะ
ได้รบั ยาเคมีบำ� บัด ซึง่ จะช่วยให้พยาบาลวางแผนให้การพยาบาลได้ถกู ต้อง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับมะเร็งล�ำไส้ใหญ่หลายเรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ แต่งานวิจัยไม่ได้อธิบายถึงความหมายของชีวิต ความรู้สึก ปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเผชิญและ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะรักษา ซึ่งผู้ป่วยแต่ละบุคคลให้ความหมายในแต่ละช่วงที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
มีความประสงค์ท่ีจะศึกษา ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ขณะรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดโดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการวางแผนให้การพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อบรรยายประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ขณะมารับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด

2. วิธีการศึกษา

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ บรรยายประสบการณ์ชวี ติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ขณะมารับการรักษา
ด้วยเคมีบ�ำบัดเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

2.1 ผู้ให้ข้อมูล

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ทงั้ เพศหญิงและเพศชายได้รบั การรักษาด้วยเคมีบำ� บัดทีโ่ รงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณธัญบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด คือ ได้รบั การวินจิ ฉัย
ว่าเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ในระยะ 3-4 ให้ยาเคมีบ�ำบัดในสูตรโพลฟอกซ์ (FOLFOX4) มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารพูด
และฟังภาษาไทยได้เข้าใจ ยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1.1 ผู้วิจัยซึ่งถือเป็นเครื่องมือหลักในการวิจัยทั้งด้านระเบียบวิธีการวิจัย ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ท�ำวิจัย จาก
การศึกษาค้นคว้าเอกสารต�ำรา เพื่อให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และหลักการ
รักษามะเร็งด้วยยาเคมีบ�ำบัดโดยเฉพาะสูตรโพลฟอกซ์ (FOLFOX4)
2.1.2 จัดเตรียม เทปบันทึกเสียงและแบตเตอรี่ส�ำรอง สมุดบันทึก ปากกาเพื่อใช้บันทึกข้อมูลในระหว่าง
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล จัดเตรียมแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกการถอดข้อความและให้รหัส
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ข้อมูลเบื้องต้น แบบบันทึกรหัสข้อมูลและหมวดหมู่ แบบบันทึกเชิงปฏิบัติการ เพื่อบันทึกการชี้น�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งต่อไป แบบบันทึกส่วนบุคคลของผู้วิจัย เป็นการบันทึกสะท้อนคิดของผู้วิจัยต่อตนเองผู้ให้ข้อมูล
2.1.3 แนวค�ำถามในการสัมภาษณ์ เป็นค�ำถามปลายเปิดให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย แนวค�ำถามนี้
ได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน รวมทั้งน�ำไปทดลองฝึกสัมภาษณ์กับผู้ป่วยมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่และมะเร็งทวารหนัก จ�ำนวน 3 คน เพื่อให้ผู้วิจัยคุ้นเคยกับค�ำถามเพื่อความเป็นธรรมชาติในการสัมภาษณ์
อีกทั้งเป็นการตรวจสอบเรื่องภาษา การสื่อความหมายและการตอบสนองต่อค�ำถามของผู้ป่วย ความเข้าใจในข้อค�ำถาม
ก่อนน�ำไปสัมภาษณ์จริง

2.3 การพิทักษ์สิทธิ์

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล วิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยของโรงพยาบาลมะเร็ง
แห่งหนึ่งในภาคกลาง ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัยโดยอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
รายละเอียดของการวิจัย รายละเอียดการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกระยะเวลา สถานที่การบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์
เปิดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยในกระบวนการวิจยั การขอยุตกิ ารให้สมั ภาษณ์โดยไม่บอกเหตุผลหรือในระหว่างการสัมภาษณ์
ถ้าค�ำถามข้อใดที่ไม่สะดวกที่จะตอบ สามารถปฏิเสธส่วนข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ข้อมูลที่ได้จะเก็บรักษาเป็นความลับ
ไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล และใช้รหัสแทน การน�ำเสนอข้อมูลจะท�ำในภาพรวมและน�ำไปใช้ในเชิงวิชาการ จะถูก
ท�ำลายทิ้งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย เมื่อผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมวิจัย ให้ลงนาม/ประทับลายนิ้วหัวแม่มือ ในแบบฟอร์มยินยอม
เข้าร่วมวิจัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.4.1 ภายหลังโครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยของโรงพยาบาลด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลโดยเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงและแบตเตอรี่ส�ำรอง เพื่อใช้บันทึก
ข้อความสนทนา แนวค�ำถามในการเก็บข้อมูล สมุดบันทึกข้อมูลขณะสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ครัง้ แรกติดต่อกับหัวหน้า
หอผู้ป่วย เคมีบ�ำบัด อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัย ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแฟ้มประวัติเข้าไปพบผู้ป่วย สร้าง
สัมพันธภาพ ชี้แจงให้ทราบถึงการพิทักษ์สิทธิ์
2.4.2 ผู้วิจัยเริ่มสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ณ สถานที่ที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก บริเวณหอผู้ป่วยเคมีบ�ำบัด ขั้นตอนการ
สัมภาษณ์ โดยเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเรื่องทั่วไปเพื่อสร้างความคุ้นเคย เช่น “สวัสดีคะ วันนี้ดูสีหน้าคุณดูสดชื่นนะคะ วันนี้
มีอาการเป็นอย่างไร รับประทานอาหารได้หรือไม่อย่างไร เมื่อสีหน้าผูใ้ ห้ข้อมูลเริ่มผ่อนคลาย แววตาเป็นมิตร ผูว้ ิจยั จึงเริ่ม
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้แนวค�ำถามทีผ่ วู้ จิ ยั เตรียมไว้ เช่น “หลังเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ชวี ติ คุณเป็นอย่างไร”
คุณให้ความหมายของการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ว่าอย่างไร ขณะสัมภาษณ์ใช้ทักษะการฟัง เพื่อจับประเด็นที่ผู้ให้
ข้อมูลเล่า เพือ่ ถามต่อ และการสังเกต พร้อมกับจดบันทึก สีหน้า แววตา กิรยิ าท่าทางจนสิน้ สุดการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์
ใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที ท�ำการสัมภาษณ์จ�ำนวน 1- 2 ครั้งต่อราย ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูล
2.4.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลจนกระทั้งข้อมูลอิ่มตัว (saturation of data) โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที่ได้ไม่มีข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม คือผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 จึงยุติการเก็บข้อมูล

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนข้อมูลประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ขณะมารับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด วิเคราะห์เนื้อหา ดัดแปลงขั้นตอนมาจากการวิเคราะห์ของข้อมูลเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาของโคไลซี่ (Colaizzi) (Streubert& Carpenter, 2011) โดยผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปค�ำ 
มาอ่านอย่างละเอียดหลาย ๆ ครั้ง โดยไม่มีการตีความ แยกประโยคที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
95

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ล�ำไส้ใหญ่ขณะมารับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด ท�ำความเข้าใจความหมายของประโยค แยกประเด็น ก�ำหนดความหมาย
ของรหัสของประเด็น บรรยายประเด็นที่ได้ให้มากที่สุด น�ำกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 3 รายเพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

2.6 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย

การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตามแนวทางของ Lincoin และ Guba (1985) ดังนี้
2.6.1 ความน่าเชือ่ ถือ (credibility) โดยเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสบการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ให้เข้าใจได้ และมีการสร้างความน่าเชื่อถือได้ โดยเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความไว้วางใจ
พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟัง มีการสะท้อนคิดผู้วิจัยเพื่อท�ำการตรวจสอบความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะ
เก็บข้อมูลเพื่อลดความล�ำเอียงที่อาจเกิดขึ้นได้
2.6.2 การถ่ายโอนงานวิจัย (transferability) ผู้วิจัยเขียนบรรยายลักษณะของการเลือก สถานที่ศึกษา
กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจง เพือ่ ให้เข้าใจสามารถประยุกต์ขอ้ ค้นพบนัน้ ได้ในผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะและอยูใ่ นบริบท
คล้ายคลึงกัน
2.6.3 การพึง่ พาเกณฑ์อนื่ ได้ (dependability) ผูว้ จิ ยั เขียนขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการสรุปผลการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจและสามารถตรวจสอบได้
2.6.4 การยืนยันผลการวิจัย (confirmability) ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บ เครื่องมือ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
ทัง้ เครือ่ งบันทึกเสียง บันทึกต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในภาคสนาม เพือ่ ยืนยันผลการวิจยั ว่าเป็นความจริง มิได้เกิดจากความล�ำเอียงของ
ผู้วิจัย

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ระยะที่ 3ถึงระยะที่4 จ�ำนวน 13 คน มีอายุตั้งแต่ 47 -72 ปี ส่วนใหญ่อายุ
อยู่ในช่วง 50 - 59 ปี จ�ำนวน 6 คน (ร้อยละ 46.1) ทุกคนมีเชื้อชาติไทยและนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่เป็นมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 จ�ำนวน 10 คน (ร้อยละ 76) รองลงมาคือระยะ 3 จ�ำนวน 2 คน (ร้อยละ 14) การศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ ปริญญาตรี จ�ำนวน 6 คน (ร้อยละ 46.1) ก่อนเจ็บป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ�ำนวน 7 คน
(ร้อยละ 53.8) สิทธิการรักษาส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสังคม จ�ำนวน 7 คน (ร้อยละ53.8)
ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ขณะมารับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ขณะมารับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดแบ่ง
เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ความหมายของการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ 2) ผลกระทบเมื่อเจ็บป่วย 3) การจัดการ/
แรงสนับสนุนให้มีชีวิต/ความหวัง
ประเด็นหลักที่ 1 ความหมายของการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
1.1 รักษาไม่หาย ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าตนเองเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ในระยะที่ 4 มีการแพร่กระจายของโรค
ไปยังอวัยวะอื่น ไม่มีโอกาสที่จะหายรักษาให้ขาดถึงจะมียาเคมีบ�ำบัดหลายสูตรที่ใช้รักษามะเร็งล�ำไส้ แต่ก็แค่ยืดอายุให้
อยู่ยาวนานขึ้น เมื่อเกิดการดื้อยาเคมีบ�ำบัด แพทย์จะปรับเปลี่ยนยาไปเรื่อยๆท�ำให้ไม่สามารถคาดเดาและก�ำหนดระยะ
เวลารักษาได้
“โรคนี้ (มะเร็ง) มันรักษาไม่หาย เป็นเยอะแล้วเราก็รู้หมอบอกแล้วให้ยาสูตรโพลฟอกซ์ 12 ครั้ง ถ้าให้แล้วก้อน
ไม่ยบุ ก็ตอ้ งเปลีย่ นสูตรใหม่ไปเรือ่ ย ๆ จนไม่มยี ารักษา ไม่มอี ะไรการันตีวา่ รักษาแล้วมันจะหาย คาดเดาอะไรไม่ได้ ก�ำหนด
เวลารักษาแน่นอนก็ไม่ได้” (รายที่ 1)
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“เป็นเยอะแล้ว ก็รู้ว่ารักษาไม่หาย นี่ให้ยาสูตรนี้มา 6 ครั้งแล้ว ผลมะเร็ง (ค่าCEA) ก็ขึ้น หมอบอกยาสูตรนี้คง
ไม่ได้ผล ก็ต้องรักษาไปเรื่อย ๆ คาดเดาอะไรไม่ได้ จนกว่าจะรักษาไม่ได้ หรือสภาพร่างกายเราไม่ไหว” (รายที่ 3)
“เป็นมะเร็ง ไม่หาย…..ยังไงก็ไม่หาย ยิง่ เป็นเยอะแล้ว รักษาก็แค่ชะลอ…ให้สตู รนีแ้ ล้วมันดือ้ ก็เปลีย่ นใหม่…จนกว่า
ยาจะหมดไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหน ถามหมอหมอก็ไม่รู้” (รายที่ 6)
1.2 ความตายผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ คือความตาย เพราะบุคคลอื่น
ที่เจ็บป่วยเป็นโรคนี้ รักษาแล้วสุดท้ายก็ตายเปรียบเสมือนการไปรบที่รู้ว่าต้องแพ้ แต่ก็ต้องรบ รบจนเหมดแรงถึงจะรู้ว่า
ต้องตาย
“เป็นโรคนี้ให้คิดถึงความตายเลย รักษาแล้วก็ตายเหมือนการรบที่รู้ตัวว่าแพ้ แต่ก็ต้องรบ รบจนหมดแรงถึงจะรู้
ว่าไม่ไหว เพราะบุคคลอื่นที่ที่เจ็บป่วยเป็นโรคนี้ รักษาแล้วสุดท้ายก็ตาย” (ID8)
“พอรู้ว่าเป็นโรคนี้ คิดถึงเลยว่าต้องตายเราเป็นเยอะระยะที่ 4 รักษายังไงก็ก็ตาย เห็นคนอื่นเป็นแล้วรักษาแล้ว
ก็ตาย แต่ก็ต้องรักษา” (ID12)
ประเด็นหลักที่ 2 ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ที่รักษาด้วยเคมีบ�ำบัด
2.1 กลัวหลังจากให้ยาเคมีบ�ำบัด ประสบการณ์ที่ต้องเผชิญกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ทั้งอาการ เจ็บแสบชาแขน
ด้านที่ให้ยาเคมีบ�ำบัด อาการคลื่นไส้ อาเจียน หมดแรง รู้สึกปวดเมื่อยไม่สบายตัวนอนไม่หลับ ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกกลัว
ความทุกข์ทรมานจากอาการข้างเคียง ซึง่ ความกลัวจะเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะก่อนวันทีจ่ ะให้ยาเคมีบำ� บัดครัง้ ต่อไป จนบางคน
นอนไม่หลับ
“ได้ยาคราวที่แล้ว แย่เลยทรมานมาก มันแสบร้อนที่เส้นและร้อนซู่ตามตัว บางทีแขนข้างที่ให้ก็ชา รู้สึกคลื่นไส้
มันจะมีเสลดเป็นน�้ำลายเหนียว ๆ ออกมาต้องบ้วนออก ความรู้สึกคลื่นไส้ถึงดีขึ้น บางทีพอมันตีขึ้นบางทีก็ต้อง อ๊วกถึงดี
ขึ้น ทรมานบางทีหมดแรง นอนไม่หลับ ไม่อยากถึงวันเลย กลัวจนนอนไม่หลับ” (ID2)
“กลัวนะ ให้ยาแล้วมันคลื่นไส้ เหม็นเบื่อไปหมด มีอาเจียนออกเป็นน�้ำลาย เหนื่อยหมดแรง มันรู้สึกไม่สบายตัว
มันร้อนซูท่ แี่ ขนบางทีมนั เจ็บแสบชาแขนด้านทีใ่ ห้ยา ยิง่ ใกล้วนั ทีจ่ ะให้ยาครัง้ ต่อไปยิง่ กลัวไม่อยากให้ถงึ วันนัน้ เลย” (ID 9)
2.2 เสียโอกาสขณะได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด ผู้ให้ข้อมูลที่ยังท�ำงาน จะมีความวิตกกังวลกับหน้าที่
การงาน เนือ่ งจากการให้ยาเคมีบำ� บัดในสูตรโพลฟอกซ์ (FOLFOX4)  ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องนอนโรงพยาบาล 2 วัน ทุก 2 สัปดาห์
ต่อเนื่องถึง 12 ครั้ง ผู้ให้ข้อมูลเสียโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เนื่องจากต้องลาป่วยหลายครั้งเพื่อมารับยาเคมี
บ�ำบัด ท�ำให้หัวหน้างานไม่กล้าให้งานที่หนักและต่อเนื่อง
“พอรู้ว่าจะให้ยาต้องมานอนโรงพยาบาล 2 วันทุก 2 อาทิตย์ ตั้ง 12 ครั้ง รู้สึกกังวลนะ เรื่องลางาน บางที
ขอหมอขอมานอนวันพฤหัสบดี ยาครบวันเสาร์ วันอาทิตย์ก็ได้พัก 1 วัน เราลาบ่อย ๆ หัวหน้าก็ไม่กล้าใช้งาน เราป่วยมัน
เสียโอกาสที่จะก้าวหน้า” (ID 11I)
“ให้ยาเคมีมันให้บ่อยทุก 2 อาทิตย์ให้ตั้ง 12 ครั้ง ลาบ่อย งานอย่าไปหวังว่าจะก้าวหน้า ท�ำใจ หัวหน้าเขาก็
ไม่กล้าใช้เรา งานหนักก็ท�ำไม่ได้ เดี๋ยวก็หยุดมาให้ยา นอนตั้ง 2 วัน ป่วยแล้วเราเสียโอกาส ก็ท�ำใจว่างานเราไม่ก้าวหน้า”
(ID4)
2.3 ทรมานกับคลืน่ ไส้ อาเจียน ขณะได้รบั ยาเคมีบำ� บัดผูใ้ ห้ขอ้ มูลรูส้ กึ ทรมานกับอาการคลืน่ ไส้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ หลัง
ได้รับยาเคมีบ�ำบัดไปแล้ว 3 ชั่วโมง และจะมีอาการต่อเนื่องไปอีก 2 - 3 วัน ความรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนจะลดลง โดยจะเริ่ม
จากมีอาการเวียนศีรษะ ปั่นป่วนภายในท้อง จุกแน่นหน้าอก มีน�้ำลายที่มีฟองยืด ๆ และเป็นเสลดผู้ให้ข้อมูลต้องบ้วนทิ้ง
ปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการคลื่นไส้คือกลิ่นอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภททอด แกงที่มีกลิ่นฉุน มีเครื่องเทศ เช่น
ผักชี ต้นหอม ไวต่อกลิ่นน�้ำปลา ซอสปรุงรส กลิ่นฉุนจากสบู่ ยาสระผม น�้ำหอม และการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
“พอเขาต่อเคมีบ�ำบัดไปประมาณ 2 -3 ชั่วโมง น�้ำลายมีเสลดออกเป็นฟองยืด ๆ ออกเป็นระยะ ๆ ทรมานมาก
มันตีขึ้นต้องรีบบ้วนถึงรู้สึกดีขึ้น จมูกมันไวมาก ได้กลิ่นอาหารเหม็นโดยเฉพาะอาหารทอด ๆ แกงที่ใส่เครื่องเทศฉุน ๆ
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อาหารห้ามใส่ผักชี ต้นหอม น�้ำปลา ซอสเหม็นหมด อาหารโรงพยาบาลต้องบอกสามีให้ไปกินไกล ๆ บางทีต้องใส่
ที่ปิดจมูก”(ID8)
“เหม็น จมูกดี ไวมากกลิ่นอะไรมาจะเร็ว พยาบาลใส่น�้ำหอมมาแทงน�้ำเกลือแทบตาย เหม็นคลื่นไส้ ต้องเอา
ผ้าปิดจมูก มันทรมาน……น�้ำลายออกเป็นฟองยืดต้องเอาถุงห้อยไว้จะได้บ้วน….จึงรู้สึกดีขึ้นมันเหม็นหมดกลิ่นน�้ำปลา
ซอสปรุงรส สบู่กลิ่นที่เคยใช้ ยาสระผม น�้ำหอมต้องเปลี่ยนเป็นของเด็ก” (ID12)
2.4 เจ็บแผลร้อนในช่องปากหลังได้รับยาเคมีบ�ำบัดไป 3-4 วัน ผู้ให้ข้อมูลจะเริ่มมีแผลร้อนใน ท�ำให้รู้สึก
เจ็บแสบรับประทานอาหารไม่ได้หลายวัน ซึ่งแผลร้อนในจะหายไป 4- 5 วัน ก่อนเริ่มยาเคมีบ�ำบัดครั้งต่อไป แต่เยื่อบุ
ช่องปากจะบางลงจน ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถรับประทานอาหารรสจัด ที่มีส่วนผสมของพริก แม้กระทั่งพริกหยวก
พริกแดงใหญ่ไม่ได้ตอ้ งปรับอาหารถึงสามารถทานได้ เช่น ต้มข้าวและหุงข้าวเละ ๆ กินกับผัดผักเละ ๆ แปรงฟันก็เจ็บแสบ
ต้องเปลี่ยนยาสีฟันเป็นยาสีฟันสมุนไพร
“ให้ยาเคมีไปประมาณวันที่ 4-5 มันจะเป็นแผลร้อนใน เจ็บปากมาก ๆ เลย ตอนนี้กินเผ็ด อาหารรสจัดไม่ได้
ขนาดพริกหยวก พริกแดงใหญ่ก็กินไม่ได้ เคยไปสั่งส้มต�ำ เขาไม่ล้างครก กินเข้าไปร้องไห้เลย ก่อนให้ยา 4-5 วัน แผล
จะหาย แต่ปากมันก็บางลงไปเรื่อย ๆ ต้องเปลี่ยนอาหาร ข้าวก็ต้องนิ่ม ๆ ผักก็ต้องนึ่งเละ ๆ” (ID3)
“ให้ยาเคมีสูตรนี้ไป วันที่ 3-4 จะเจ็บในปาก ไปส่องกระจกเป็นแผลร้อนในเต็มปากเลย ที่เพดานก็มี ทรมาน
มันเจ็บ แสบกินข้าวไม่ได้อยู่หลายวัน แฟนเขาก็ต้มข้าวเละ ๆ กินกับผัดผักเละ ๆ แปรงฟันก็เจ็บแสบ ต้องเปลี่ยนยาสีฟัน
เป็นสมุนไพร กินเผ็ดไม่ได้เลย อาหารร้อนจัด ไม่ได้เลย” (ID4)
2.5 ไม่สุขสบาย/ร�ำคาญอาการชาปลายนิ้วมือปลายเท้าหลังจากได้รับยาเคมีบ�ำบัดไปแล้ว 4-5 ครั้ง ผู้ให้ข้อมูล
บางคนจะรู้สึกไม่สุขสบายจากอาการชาบริเวณปลายนิ้วมือ ซึ่งอาการชาจะเกิดที่นิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลาง โดยปัจจัยที่ท�ำให้
อาการชามากขึ้น คือ การสัมผัสกับความเย็น เช่นน�้ำเย็น น�้ำแข็ง เมื่อสัมผัสอากาศเย็น ซึ่งอาการชาท�ำให้ผู้ให้ข้อมูล
บางคนมีปัญหาในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น การติดกระดุมเสื้อล�ำบาก
“ให้ยาไป 4-5 ครั้ง มันเริ่มมีชาตรงปลายนิ้วมือ นิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลางมันรู้สึกไม่สบาย ร�ำคาญด้วย มันจะเป็น
มากถ้าเราไปโดนของเย็น ๆ อย่างหยิบแก้วน�ำ้ เย็น น�ำ้ แข็ง ห้องแอร์เย็น ๆ อาการชาจะรุนแรงขึน้ ติดกระดุมล�ำบาก” (ID7)
“เขาบอกว่าให้ยาสูตรนี้มันจะชาที่ปลายนิ้วมันชาจริงนะแต่ไม่มาก มันเป็นพัก ๆ ท�ำให้รู้สึกไม่สุขสบาย ร�ำคาญ
ด้วย ชาตรงปลายนิ้ว ตรงนิ้วชี้ นิ้วกลางตอนนี้ชามากขึ้นให้ยามา 9 ครั้งแล้ว ติดกระดุมเสื้อเองล�ำบาก” (ID9)
2.6 เหนื่อยเพลีย หลังได้รับยาเคมีบ�ำบัดผู้ให้ข้อมูล 4-5 วัน ผู้ให้ข้อมูลจะมีอาการเหนื่อย ล้าหมดเรี่ยวแรง
หายใจเหนื่อย ไม่มีก�ำลังที่จะท�ำกิจกรรมใด ๆ การนอนพัก การนวดก็ไม่ท�ำให้อาการเหนื่อย หมดแรงดีขึ้น แต่อาการนี้
เป็นอยู่ประมาณ 2 วัน ก็ดีขึ้น
“อยู่ดี ๆ ก็รู้สึกเหนื่อยเพลียหมดเรี่ยวหมดแรง ล้า หายใจยังเหนื่อยจนตกใจ เหนื่อยไม่มีแรงท�ำอะไร ขับรถไม่ได้
ต้องโทรให้ลูกมารับกลับบ้าน แฟนก็มานวดให้มันก็ไม่ดีขึ้นนะ” (ID1)
“เพลียก็หลับตื่นเช้ามา มันเพลียหมดเรี่ยวแรงจะเป็นประมาณวันที่ 4-5 มันรู้สึกเหนื่อย ล้าหมดเรี่ยว หมดแรง
ก็ลางานนอนพักทั้งวันมันก็ไม่ดีขึ้นนะ….บางทีมันเหนื่อยจนคิดว่าเราจะตาย เป็นอยู่ 2 วัน ก็ดีขึ้น” (ID9)
2.7 มองภาพลักษณ์เชิงลบหลังได้รับยาเคมีบ�ำบัดหลาย ๆ ครั้ง ภาพลักษณ์ผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ผมร่วงบางลง
ใบหน้าด�ำคล�้ำง่าย เล็บมือ เล็บเท้าผู้ให้ข้อมูลด�ำคล�้ำลง และเส้นเลือดที่เคยให้ยาเคมีบ�ำบัดด�ำเป็นลายกิ่งไม้ตามลักษณะ
ของเส้นเลือดดูหน้าเกลียดจนผู้ให้ข้อมูลอับอายจนต้องใส่เสื้อแขนยาวเพื่อปกปิด และไม่กล้าออกนอกบ้าน
“ให้ยาเคมี ไปหลายครัง้ แล้ว เล็บมือ เล็บเท้าด�ำลง เส้นเลือดทีใ่ ห้ยามันก็ดำ� เป็นรอยตามเส้นเลือด ดูแล้วน่าเกียจ
หายยากให้ยามาหลายครั้งแล้วรอยเก่าก็ไม่จาง ไปไหนมาไหนต้องใส่เสื้อแขนยาว แทบจะไม่อยากออกจากบ้าน” (ID7)
“ผมร่วงแต่ไม่มาก แต่มันบางลงจริง ๆ อายเขา เล็บมือ เล็บเท้าก็ด�ำมองก็น่าเกียจ หน้าก็ด�ำลง เหมือนโดนแดด
นิดเดียวก็ด�ำแล้ว เดินไปเขาก็มอง เราก็ไม่สบายใจ บางทีไม่ออกจากบ้าน ลูก ๆ ชวนก็ไม่อยากออก” (ID5)
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2.8 กลัวเม็ดเลือดขาวต�่ำ ขณะได้รับยาเคมีบ�ำบัดผู้ให้ข้อมูลจะรู้สึก ลุ้นกลัวผลเม็ดเลือดขาวต�่ำ ท�ำให้ต้องเลื่อน
การให้ยาเคมีออกไป การรักษาไม่ตรงตามแผนที่ผู้ให้ข้อมูลวางไว้ ซึ่งส่งผลให้มะเร็งมันโตขึ้น ผู้ให้ข้อมูลแสวงหาข้อมูล
จากแพทย์ พยาบาล เพื่อน สื่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลเลือด โดยรับประทานไข่ขาวทุกวัน การกินน�้ำผักปั่น การออดก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มผลเลือด
“ให้ยาแต่ละทีก็ลุ้นนะ กลัวผลเลือดไม่ผ่าน กลัวไม่ได้ยาตามนัด ยิ่งรอบหลังๆมันก็ต�่ำลง ก็ถามหมอ พยาบาล
เพื่อนบางทีก็ค้นหาในคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะดูแลตนเอง ผลเลือดจะได้ดีขึ้น หมอแนะน�ำให้กินไข่ขาว ก็พยายามกินไข่ขาว
แฟนต้มให้กินทุกวัน วันหนึ่งหลายฟอง อยากให้ผลเลือดดี ๆ” (ID13)
“กลัวผลเลือดไม่ผ่าน กลัวเม็ดเลือดขาวต�่ำ รอบหลัง ๆ มันต�่ำลง ลุ้น ก็ถามพยาบาล บางทีเพื่อก็แนะน�ำ เราก็
ท�ำตามนะพยายามดูแลตัวเอง นอนพักเยอะ ๆ กินไข่ขาว กินน�้ำผักปั่น และออกก�ำลังกาย ผลเลือดจะได้ดี ๆ” (ID2)
2.9 ไม่แน่ใจว่าจะหายผู้ให้ข้อมูลรู้สึกไม่แน่ใจว่าตนเองจะหาย เนื่องจากโรคมะเร็งมีการแพร่กระจายไปที่อื่น
ทั้งที่ต่อมน�้ำเหลือง ตับ และแพทย์ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ยาเคมีบ�ำบัดเพื่อประคับประคองอาการให้มีชีวิตอยู่
ยาวนาน ซึ่ง สุดท้ายไม่ได้ผล
“ให้ยามา 6 ครั้งแล้ว ไม่แน่ใจว่าตนจะหาย เราเป็นเยอะแล้ว มะเร็งมันแพร่ไปที่ตับ หมอก็บอกแล้วต้องให้เคมี
เคมีที่ให้ ก็ให้เรามีชีวิตอยู่นานขึ้น เพราะสุดท้าย ยาก็ใช้ไม่” (ID2)
“ไม่แน่ใจว่าจะหาย เพราะโรคมันลามไปต่อมน�้ำเหลือง ไปตับ ให้ยาเคมีก็เพื่อประคับประคองอาการ หมอบอก
แต่แรก เห็นเพือ่ นทีร่ กั ษาไปตอนแรกก็ดี แต่พอไซเคิล (cycle) หลัง ๆ มะเร็งมันโตขึน้ ก็กลัวว่าเราก็ตอ้ งเป็นแบบนัน้ รักษา
ไปสุดท้ายก็ไม่ได้ผล” (ID9)

4. สรุปผล

สรุปผลการวิจัย พบว่าประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ
1) ความหมายของการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่2) ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
1. ความหมายของการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งล�ำไส้ใหญ่พบว่าผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายเป็น 2 ประเด็นคือ 1) รักษา
ไม่หาย 2) ความตาย จะเห็นว่าความหมายของการเจ็บป่วยเกิดจากการตีความและการนิยามของบุคคลต่อสิ่งนั้นขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ของแต่ละคน เช่น ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับโรค ความเจ็บปวด ความทรมานของโรค ซึ่งการ
ตีความอาจเปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ได้รบั ข้อมูลใหม่เพิม่ ซึง่ ส่งผลให้การกระท�ำของบุคคลเปลีย่ นไป (Borgan& Taylor, 1974)
เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งค�ำว่ามะเร็ง ตามความหมายของบุคคลทั่วไปของบุคคลทั่วไปคือ ความเจ็บปวด และมัก
จบด้วยความตายที่รวดเร็ว มีสาเหตุไม่ชัดเจน การรักษาแต่ละชนิดทั้งรังสีรักษา เคมีบ�ำบัดใช้ระยะเวลายาวนาน แพทย์
ไม่สามารถก�ำหนดระยะเวลาในการรักษาที่แน่นอน อีกทั้งผลการรักษาไม่แน่นอน ไม่มีเส้นชัย รักษาไปแล้วอาการอาจ
ไม่ดีขึ้น หรือดีขึ้นและอาจกลับเป็นซ�้ำได้อีกและตาย (ทิพมาส ชิณวงศ์, 2541)
2. ประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ประกอบด้วย9 ประเด็นย่อยดังนี้ 1) กลัว 2) เสียโอกาส
3) ทรมานกับคลื่นไส้ อาเจียน 4) เจ็บแผลร้อนในช่องปาก 5) ไม่สุขสบาย/ร�ำคาญกับอาการชาปลายนิ้วมือปลายเท้า
6) เหนื่อยเพลีย 7) มองภาพลักษณ์ในเขิงลบ 8) กลัวเม็ดเลือดขาวต�่ำ 8) ไม่แน่ใจว่าจะหายเนื่องจากยาเคมีบ�ำบัดในสูตร
โพลฟอกซ์จะประกอบด้วยยาโฟลินคิ แอซิด  ไฟว์เอฟยู และออกซาลิพลาติน (Oxaliplatin) ซึง่ เป็นกลุม่ ทีท่ ำ� ให้เกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียนได้ถึงร้อยละ 30-60 สอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา ฉันทมิตรโอภาส, พิชญาภา พิชะยะ, ลาวัลย์
รักษนาเวชและอาภรณ์ นามดี (2555) ทีพ่ บว่าอาการทีร่ บกวนต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดคือ อาการ
คลืน่ ไส้และอาเจียน ความรูส้ กึ กลัว อาการชาปลายมือปลายเท้าและอาการเพลียหมดเรีย่ วแรง ส่วนอาการทีส่ ง่ ผลกระทบ
ด้านจิตใจ คือ การที่ภาพลักษณ์เปลี่ยนไป รักษาแล้วไม่แน่ใจว่าโรคจะหายขาด และสอดคล้องกับการศึกษาของเพลินพิศ
ธรรมนิภา, พรรณทิพย์ คนซื่อ และสุวนิตย์ ธีรศักดิ์วิชยา (2557) ที่พบว่าอาการที่รบกวนผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมี
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บ�ำบัดคือ เพลีย/ไม่มีแรง/อ่อนล้า ชาปลายมือ/ปลายเท้า เบื่ออาหาร ซึ่งความเหนื่อยล้าก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สุขสบาย
โดยมีระยะเวลาและความรุนแรงที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดอาจท�ำให้เกิดความ
เหนื่อยล้าได้จากการที่เซลล์มะเร็งถูกท�ำลายอย่างรวดเร็วจากยาเคมีบ�ำบัด จึงเกิดการสะสมของกรดแลคติก ไพรูเวท
ไฮโดรเจนไอออน ซึ่งจะขัดขวางการส่งกระแสประสาทและการสร้างพลังงานปกติในกล้ามเนื้อลาย ท�ำให้การท�ำงานของ
กล้ามเนื้อลดลงจึงเกิดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อลาย (Wonder KY, 2010)
เจ็บแผลร้อนในช่องปากซึ่งจะพบมากถึงร้อยละ 70 ในผู้ป่วยที่ได้รับยา ไฟว์เอฟยู สาเหตุจากผลข้างเคียงของยา
เคมีบ�ำบัด ซึ่งท�ำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุอวัยวะ ริมฝีปาก เพดานและเหงือก ส่งผลให้อัตราการกลับคืนสู่สภาพปกติ
ของเซลล์บุเยื่อช่องปากลดลงและบางลง (ชวนพิศ นรเดชานนท์, 2547)

5. กิตติกรรมประกาศ

วิจัยเรื่องนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีจากที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำแนวทางทีถ่ กู ต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถีถ่ ว้ นและเอาใจใส่ดว้ ยดีเสมอมา ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณธัญบุรี และรองผู้อ�ำนวยการด้านการพยาบาล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยเคมีบ�ำบัด ที่ให้ความร่วมมือและ
อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี ตลอดจนผูป้ ว่ ยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ทกุ ท่านทีเ่ สียสละเวลาในการให้
ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ขอขอบคุณ นายวิชาญ แก้วรัตน์และครอบครัวผู้วิจัยที่ให้ก�ำลังใจและสนับสนุน
ตลอดระยะเวลาท�ำวิจัย
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