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ABSTRACT 

 

 

Lung cancer is the most common cancer found in men, the third most common 

in women, and the leading cause of cancer-related death for both genders at Maharaj 

Hospital.  Although chemotherapy is a common therapy for treating advanced lung 

cancer, studies on the effects of chemotherapy on cardiorespiratory fitness and quality 

of life in lung cancer patients has remained limited.  The aim of this study was to 

study at the effects of chemotherapy on cardiorespiratory fitness in newly diagnosed 

patients with an advanced stage of small cell lung cancer (SCLC) or non-small cell 
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lung cancer (NSCLC).  Seventeen patients participated in this study.  The six minute 

walk test (6MWT), pulmonary function tests (PFTs) and quality of life (QoL) 

indicated by using the core questionnaire (EORTC QLQ C-30) and supplementary 

module questionnaire (LC-13).  All of these measurements were taken before 

chemotherapy treatment, after receiving two courses, and after receiving four courses 

of chemotherapy.  The 6MWT and PFTs were analyzed by using repeated measure 

ANOVA, whereas QoL scores were analyzed using the Friedman test and the 

Wilcoxon Signed Ranks test was applied as the post hoc test.  The results showed 

twelve patients (mean aged 63.33 ± 8.04 yrs) completed the final assessed program.  

All were NSCLC types.  There was no change of the six minute walk distance after 

completing the fourth course of chemotherapy.  There was an increasing of post-heart 

rate and leg-fatigue after four courses and second course of chemotherapy.  However, 

there was no change in other cardiovascular variables.  There was no change in 

pulmonary function, except increased of PEFR%predicted after four courses of 

chemotherapy.  The QoL score also did not change, except hair loss and peripheral 

neuropathy were worse after second courses of chemotherapy and after the fourth 

courses of chemotherapy, respectively.  Therefore, most of the cardiorespiratory 

fitness and quality of life were not affected by chemotherapy in newly diagnosed 

patients with an advanced stage of NSCLC.  However, health professionals should 

still pay attention and be careful when chemotherapy is used as a remedy for 

advanced lung cancer patients.  In addition, in the future, it might possible that the 

health professions could add other interventions, such as the exercise program to 

study the effects of exercise on cardiorespiratory fitness and QoL.   
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บทคัดยอ 
 
 

 ในสวนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมพบวา อุบัติการณของโรคมะเร็งปอดในเพศ
ชายนั้นสูงเปนลําดับที่หนึ่ง ขณะที่ในเพศหญิงสูงเปนลําดับที่สาม ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตพบวา
โรคมะเร็งปอดสูงเปนลําดับที่หนึ่งท้ังในเพศชายและเพศหญิง ในสวนของการรักษานั้นเคมีบําบัด
มักจะถูกนํามาเปนหลักในการรักษาในผูปวยระยะสุดทาย ขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับผลของเคมี
บําบัดตอสมรรถภาพหัวใจและปอด และคุณภาพชีวิตยังมีอยูอยางจํากัดซ่ึงนํามาสูการศกึษาในครั้งนี้  
โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาผลของเคมีบําบัดตอสมรรถภาพหัวใจและปอด และคุณภาพชีวิตในผูปวย
รายใหมท่ีไดรับการวินิจฉัยวาปวยดวยโรคมะเร็งปอดระยะสุดทายท้ังชนิดเซลลเล็ก และเซลลไม
เล็ก โดยมีผูปวยท้ังส้ิน 17 คน ท่ีเขามารวมการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีการวัดสมรรถภาพหัวใจและ
ปอด ซ่ึงประกอบไปดวยการวัดสมรรถภาพการออกกําลังกาย โดยใหผูปวยเดินบนทางราบ
ตอเนื่องกัน 6 นาที วัดตัวแปรตาง ๆ ท้ังกอน และหลังการทดสอบการเดิน 6 นาที ขณะที่วัด
สมรรถภาพของปอดนั้นใชการทดสอบวัดความจุของปอด สวนการประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย
จะใชแบบประเมินหลักคือ QLQ C-30 และแบบประเมินที่จําเพาะเจาะจงในขณะที่ผูปวยไดรับเคมี
บําบัดคือ LC-13 โดยตัวแปรทั้งหมดจะวัด 3 ครั้งคือ กอนที่ผูปวยจะไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 1 หลัง
ผูปวยไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 2 และ หลังผูปวยไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 4  โดยสถิติท่ีใชเพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถภาพการออกกําลังกาย และ สมรรถภาพของปอด คือ Repeated measured ANOVA 
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ขณะที่ในสวนของคุณภาพชีวิตนั้นใช Friedman test และเปรียบเทียบความแตกตางโดยใช 
Wilcoxon Signed Ranks test ผลการศึกษาพบวามีผูปวยท้ังหมด 12 คนที่สามารถเขารวมจน
ส้ินสุดการวัดครั้งสุดทาย ผูปวยมีอายุเฉล่ีย 63 ป และผูปวยทุกคนเปนมะเร็งชนิดเซลลไมเล็ก  
พบวาไมมีการเปล่ียนแปลงของระยะทางการเดิน 6 นาทีหลังจากที่ผูปวยไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 4 
สําหรับตัวแปรที่วัดท้ังกอนและหลังการทดสอบการเดิน 6 นาที พบวามีการเพิ่มขึ้นของหัวใจ และ
ภาวะการลาหลังการทําการทดสอบเดิน 6 นาที หลังจากที่ผูปวยไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 4 และชุดท่ี 2 
ตามลําดับ ขณะที่ตัวแปรอ่ืนไมพบความเปล่ียนแปลง  ขณะที่สมรรภาพของปอด พบวามีการ
เพ่ิมขึ้นในสวนของ PEFR%predicted หลังจากไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 4  สวนคุณภาพชีวิตของผูปวย
สวนใหญก็ไมพบการเปล่ียนแปลงเชนกัน ยกเวนภาวะผมรวง และภาวะชามือชาเทาท่ีเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ ท้ังหลังจากไดยาเคมีบําบัดชุดท่ี 2 และหลังไดยาเคมีบําบัดชุดท่ี 4  ดังนั้นจะเห็นไดวาผล
ของเคมีบําบัด ไมสงผลตอตัวแปรโดยรวมของสมรรภาพหัวใจและปอด และคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคมะเร็งปอดระยะสุดทายในชนิดเซลลไมเล็ก แตอยางไรก็ตามการพิจารณาใหเคมีบําบัดแกผูปวย
กลุมนี้ ทีมแพทยผูดูแล  ก็ยังจะตองใหความระมัดระวัง และพิจารณาอยางรอบคอบและรอบดาน
ตอไป นอกจากนี้ในอนาคตทีมแพทยผูดูแลผูปวย อาจจะพิจารณาการรักษาอ่ืนรวมดวย เชน การ
ออกกําลังกาย เพื่อศึกษาผลของการออกกําลังกายตอสมรรถภาพหัวใจและปอด และคุณภาพชีวิต
ของผูปวยตอไป 


