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บทคัดย่อ 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเมื่อเข้าสู่ระยะท้าย ผู้ป่วยจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อน ทั งทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือต่อปัญหาที่

เกิดขึ น การช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหาและความต้องการ เพ่ือช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย  และ

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปตลอดจนเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์งานพยาบาลดูแลต่อเนื่อง

ที่บ้านโรงพยาบาลมะเร็งล้าปางมีรูปแบบและแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองจาก

โรงพยาบาลไปยังชุมชน แต่ยังขาดการประเมินผลลัพธ์ของการดูแลเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน การศึกษาครั งนี  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายที่บ้าน และเพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายที่บ้านในชุมชน 

การศึกษาในครั้งนี้  ใช้วิธีประเมินระดับของผู้ป่วยโดยใช้แบบประเมิน PPS V 2 ฉบับสวนดอกและ

ประเมินอาการรบกวนต่างๆโดยใช้แบบประเมินESAS หลังจากนั นได้วางแผนและให้การดูแลตามแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และใช้แบบประเมิน POS (Palliative 

care Outcome Scale) ฉบับสวนดอกเพ่ือประเมินผลลัพธ์ของการดูแล โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหลัก

ครั งแรกในการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านแล้วเปรียบเทียบค่าคะแนน ในครั งที่ 2 ซึ่งห่างจากครั งแรกประมาณ 3-7 

วัน และคิดคะแนนรายรวมและรายข้อเพ่ือประเมินผลลัพท์ของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะ

สุดท้ายที่บ้าน รวมทั งประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

และระยะสุดท้ายที่บ้าน 

ผลการศึกษา  พบว่าผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายที่บ้าน มี

ค่าคะแนนของการประเมินผลลัพธ์การดูแลในครั งแรกทุกประเด็นสูงกว่าค่าคะแนนหลังให้การพยาบาลและให้

การดูแล แสดงให้เห็นถึงการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ น ส่วนผลของความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ พบว่าความพึง

พอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

สรุปและอภิปรายผล การวางแผนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายตามแนว

ทางการดูแลแบบประคับประคองและระยะท้ายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ผลลัพธ์ของ



 

 

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองดีขึ น ถือเป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบ

ประคับประคองและระยะท้ายจากโรงพยาบาลต่อเนื่องจนถึงที่บ้าน ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์ในการ

วางแผนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองแก่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนๆต่อไป 

 

ค ำส ำคัญ:  การดูแลแบบประคับประคอง  (palliative care), การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End of life care), 

ผลลัพท์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care Outcome Scale) POS 

 

บทน า 

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีประชากรทั งสิ น 1,200,423 คน จากรายงานสาเหตุการ

เสียชีวิตของประชากรจังหวัดเชียงรายปีพ.ศ. 2553 พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของ

สาเหตุการตายทั งหมด (อัตรา 93.82 ต่อประชากร 100,000 คน ) ซึ่งจ้านวนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพ่ิมขึ น

ตั งแต่ปีพ.ศ.2550 จาก 1,175 ราย เป็น 1,215 ราย จากข้อมูลสถิติโรคมะเร็งจังหวัดเชียงรายปีพ.ศ. 2551-

2553 จ้านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในจังหวัดเชียงรายรวมทั งชายและหญิงเฉลี่ย 2,607 รายต่อปี โดย

โรคมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย อัตรา 43.5 ต่อประชากร 100,000 คน ส้าหรับเพศหญิงพบ

มะเร็งปากมดลูก 30.0ต่อประชากร 100,000 คน ส่วนอ้าเภอที่มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน ้าดีใน

ตับสูง ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ้าเภอเชียงแสน อ้าเภอป่าแดด อ้าเภอพญาเม็งราย  อ้าเภอแม่สายและอ้าเภอ

เวียงชัย  จะเห็นว่ามะเร็งตับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงราย ดังนั น ในปีพ .ศ. 2559 

โรงพยาบาลมะเร็งล้าปางจึงมีโครงการให้ความรู้และคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน ้าดีในตับในประชากร

จังหวัดเชียงรายขึ น 

       การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ความรู้เรื่องโรคมะเร็งตับและมะเร็ง

ท่อน ้าดีในตับ รวมทั งตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน ้าดีแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงในอ้าเภอที่มี

อุบัติการณ์โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน ้าดีในตับ  

วัสดุและวิธีการ  

ท้าการศึกษาในประชากรกลุ่มเสี่ยงทั งชายและหญิง ในอ้าเภอที่มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งตับและมะเร็ง

ท่อน ้าดีในตับสูง ใน 5 อ้าเภอในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ้าเภอเชียงแสน อ้าเภอป่าแดด อ้าเภอพญาเม็งราย  

อ้าเภอ  แม่สายและอ้าเภอเวียงชัย จ้านวน 446  ราย โดยการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ประเมิน

ความรู้เรื่องโรคมะเร็งรวมทั งตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน ้าดี โดยการเจาะเลือด ดูการท้างานของ

ตับ ภาวะการติดเชื อไวรัสตับอักเสบบี และตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ในตับ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 



 

 

 

 

ผลการศึกษา 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับและท่อน ้าดีที่ปฏิบัติเป็นประจ้า 3 อันดับแรกได้แก่ การดื่มสุรา

หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ รองลงมาได้แก่การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบๆ เช่น ก้อยปลา ก้อยกุ้ง ลาบปลา 

ปลาร้า ส้มฟัก ปูดอง และการรับประทานอาหารแห้ง ประเภท ถั่วลิสงป่น , พริกป่นร้อยละ13.00 10.80 และ 

9.90 ตามล้าดับ ส้าหรับพฤติกรรมที่ป้องกันการเป็นมะเร็งที่ปฏิบัติเป็นประจ้า ได้แก่ การตรวจอุจจาระเพ่ือ

ค้นหาไข่พยาธิใบไม้ในตับและการตรวจสุขภาพประจ้าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง มีเพียงร้อยละ 1.30 และ 30.90 

ตามล้าดับ  

         ผลการประเมินความรู้เรื่องโรคมะเร็ง พบว่าประชาชนตอบถูกมากที่สุดอาหารประเภทเนื อสัตว์ที่มีผ่าน

กระบวนการปิ้งย่าง เผา เช่น ไก่ย่าง หมูปิ้ง ปลาเผา จนไหม้เกรียมพบสารก่อมะเร็งได้ ร้อยละ 93.2 รองลงมา

การดื่มสุราท้าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ร้อยละ 89.1 และการตรวจสุขภาพประจ้าปีช่วย ค้นหามะเร็งใน

ระยะเริ่มแรกได้ ร้อยละ 87.7 ส้าหรับประชาชนตอบผิดมากที่สุดให้เรื่องการรับประทานอาหารไขมันสูง ไม่มี

ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ร้อยละ 57.5 รองลงมาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี สามารถติดต่อทางเลือดและ

เพศสัมพันธ์ ร้อยละ 56 และการกินอาหารที่หลากหลาย เป็นการลดการสะสมสารก่อมะเร็ง ร้อยละ 52 

          สว่นผลการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน ้าดี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายจังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชน

กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 8.75 มีเชื อไวรัสตับอักเสบบีในกระแสเลือดหรือเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ

ร้อยละ 28.70 มีผลการท้างานของตับสูงกว่าค่าปกติและจากผลการตรวจอุจจาระไม่พบไข่พยาธิใบไม้ในตับแต่

พบไข่พยาธิชนิดอื่นๆ ร้อยละ 1.12 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาในครั งนี เป็นโครงการน้าร่อง เพ่ือคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน ้าดี ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญของ

คนไทยในปัจจุบัน และช่วยกระตุ้น สร้างความตระหนัก การป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อน ้าดีในจังหวัด

เชียงราย ถึงแม้ว่าจะไม่พบผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน ้าดีจากการคัดกรองในครั งนี  แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการคัด

กรองเชิงรุก รวมทั งการให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในเขต

พื นที่จังหวัดเชียงรายให้ความส้าคัญต่อการดูแลสุขภาวะของตนเอง ตลอดจนการเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากร

ทางการแพทย์ในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือค้นหามะเร็งตับและท่อน ้าดีสามารถพบมะเร็งตับและท่อน ้าดีใน

ระยะแรกเริ่ม รักษาได้ ตลอดจนเพ่ือน้าไปสู่การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อ

น ้าดีต่อไปในอนาคต 
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