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บทคัดยอ 

 

 การดูแลตนเองเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูปวยมะเร็งปอดที่ไดรับเคมีบําบัด เพื่อสงเสริม

คุณภาพชีวิต การวิจัยกึ่งทดลองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนและ

ใหความรูตอการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผูปวยมะเร็งปอดที่ไดรับเคมีบําบัด ที่มารับการ

บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ระหวางเดือนตุลาคม พ .ศ. 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2553 คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 50 ราย แบงเปนกลุม

ควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ 25 ราย โดยทั้งสองกลุมมีลักษณะคลายคลึงกันในดานอายุ เพศ 

ระดับการศึกษา รายได ระยะของโรคและระดับสมรร ถนะการทํากิจวัตรประจําวัน ผูปวย 25 ราย

แรกจัดใหอยูในกลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ และผูปวย 25 รายถัดมาจัดใหอยูในกลุม

ทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสนับสนุนและใหความรู เคร่ืองมือที่ใชดําเนินการวิจัย ซึ่งผูวิจัยสราง

ขึ้นตามกรอบแนวคิดระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูของโอเร็ม ( Orem, 2001) 

ไดแก โปรแกรมการสนับสนุนและใหความรู คูมือการดูแลตนเองสําหรับผูปวยมะเร็งปอดที่ไดรับ

เคมีบําบัด และแบบบันทึกการติดตามผูปวยทางโทรศัพท เคร่ืองมือเหลาน้ีไดนําไปหาความตรงตาม

เน้ือหาโดยผานผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน สวนเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ไดแก แบบสอบถาม

ขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามการดูแลตนเองของผูปวยมะเร็งปอดที่ไดรับเคมีบําบัด ซึ่งมีคาดัชนี

ความตรงตามเนื้อหาและคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ .99 และ .81 ตามลําดับ และ



 จ 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตใชแบบประเมินการทําหนาที่ในการรักษาโรคมะเร็งทั่วไป ฉบับที่ 4 ของ

เซลลาและคณะ (1997) ซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดยวรชัย รัตนธราธร และคณะ ( 2544) มีคาความ

เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ  .92 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาและสถิติ

ทดสอบที  

 ผลการ วิจัยคร้ังน้ีพบวา 

 1. คะแนนเฉลี่ยการดูแลตนเองของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนและ

ใหความรูสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05)  

 2. คะแนนเฉลี่ยการดูแลตนเองของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนและ

ใหความรูสูงกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05) 

 3. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนและให

ความรู สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05) 

 4. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนและให

ความรู สูงกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05) 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี ควรนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสงเสริมใหผูปวย

มะเร็งปอดที่ไดรับเคมีบําบัดมีการดูแลตนเองอยางตอเน่ืองและมีคุณภาพชีวิต  
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ABSTRACT 

 

 Self-care is essential for lung cancer patients who received chemotherapy to enhance 

quality of life. This quasi-experimental research aimed to study the effects of the Educative-

supportive program on self-care and quality of life among lung cancer patients receiving 

chemotherapy at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital, from October 2009 to May 2010. Fifty 

samples were purposively selected and were assigned equally to the control and the experimental 

groups based on the similarity of age, gender, education, income, stage of illness, and performance 

status. The first 25 samples were assigned into the control group who received conventional nursing 

care and the other 25 were assigned into the experimental group who received the Educative-

supportive program. The intervention tools used in this study were developed following the concept 

of Orem’s supportive-educative nursing system (Orem, 2001) including the Educative-supportive 

program, the self-care handbook for lung cancer patients receiving chemotherapy, and the 

Telephone Follow-up Record form. These instruments were evaluated for content validity by five 

experts. The data collecting tools were the Demographic Data Record form and the Self-care 

Behavior questionnaire which obtained the content validity index and Cronbach’s alpha coefficient 

of .91 and .81, respectively. Furthermore, the Quality of Life questionnaire used was the Functional 

Assessment Cancer Therapy-General [FACT-G] version 4 of Cella and colleagues (1997), which 



 ช 

was translated into Thai by Worachai Rattanatharatorn and colleagues (2001), and obtained the 

Cronbach’s alpha coefficient of .92. Data were analyzed using descriptive statistics and t-test.  

 The results were as follows: 

 1. The self-care mean score of the experimental group after receiving the Educative-

supportive program was significantly higher than that of the control group (p <.05). 

 2. The self-care mean score of the experimental group after receiving the Educative-

supportive program was significantly higher than that before receiving the program (p <.05). 

 3. The quality of life mean score of the experimental group after receiving the 

Educative-supportive program was significantly higher than that of the control group (p <.05). 

 4. The quality of life mean score of the experimental group after receiving the 

Educative-supportive program was significantly higher than that before receiving the program  

(p <.05). 

 The results of this study should be used as a guideline for practice in order to encourage 

lung cancer patients receiving chemotherapy to perform self-care continuously and  

achieve quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


