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บทคัดย่ อ
ความเหนื่ อยล้ามีผลกระทบอย่างมากต่อบุคคลที่กาลังอยู่ในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ ง โดยความเหนื่ อยล้าที่
เกิดขึ้นอาจเป็ นผลที่เกิดจากผลข้างเคียงของการรักษาและ/หรื อจากตัวโรคมะเร็ งเอง การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา
ความเหนื่อยล้าของผูส้ ูงอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาในสัปดาห์แรก กลุ่มตัวอย่างจานวน 62 ราย เก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) เครื่ องมือคัดกรองเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และ 2
เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล แบบสอบถามข้อมูลประวัติการเจ็บป่ วย และ
แบบประเมินความเหนื่ อยล้าของไปเปอร์ และคณะ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความเหนื่อยล้าโดยรวมอยูใ่ นระดับเล็กน้อย เฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D.= 1.0) และมีคะแนนความเหนื่ อยล้าโดยรวมเมื่อ
จาแนกกลุ่มตามบริ เวณที่ฉายรังสี อยูใ่ นระดับเล็กน้อยเช่นเดียวกัน ดังนี้ 1) กลุ่มที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณศีรษะใบหน้าลาคอ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 (S.D.= 0.5) 2) กลุ่มที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณทรวงอก เท่ากับ 3.43 (S.D.= 1.0) 3) กลุ่มที่ได้รับรังสี
รักษาบริ เวณอุง้ เชิ งกราน ช่องท้อง เท่ากับ 2.55 (S.D.= 0.8) และ4) กลุ่มที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอื่นๆ เท่ากับ 3.85 (S.D.=
1.1)
ABSTRACT
Fatigue affects most people during cancer treatment. Cancer fatigue can result from the side effects of
treatment and/or the cancer itself. The purpose of the research was to study fatigue in older persons with cancer who
received radiotherapy. This research was tested with the sample group of 62 persons. The research was collected data
from July to September 2018.The research instruments were 1) Screening of the sample group. 2) Collecting data.
3)The revised Piper Fatigue Scale. This research was based on descriptive statistics. The findings revealed that the
point average of fatigue was 2.91(S.D.=1.0). The point average of fatigue classified by radiation area were 1) The group
of radiation therapy for the head, face and throat was 2.69 (S.D.= 0.5). 2) The group of radiation therapy for chest was
3.43(S.D.=1.0). 3) The group of radiation therapy for pelvic cavity and abdominal cavity was 2.55(S.D.= 0.8) 4) The
group of radiation therapy for others was 3.85 (S.D.=1.1) and the level of fatigue was trivial.

คาสาคัญ: ผูส้ ูงอายุโรคมะเร็ ง รังสี รักษา อาการเหนื่อยล้า
Keywords: Older persons with cancer, Radiotherapy, Fatigue
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บทนา
ความเหนื่ อยล้าเป็ นอาการที่พบได้บ่อยและเป็ นปั ญหาสาหรับผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ ได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษา (Giacalone et al., 2012) ที่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาหน้าที่ ของร่ างกายในชี วิตประจาวัน ได้แก่
ทางด้านร่ างกาย ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งจะมีอาการอ่อนเพลีย รู ้สึกไม่สุขสบาย หมดเรี่ ยวแรง มีขอ้ จากัดในการทากิจกรรม
ต่างๆ ทางด้านจิตใจและอารมณ์ ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง เกิดความวิตกกังวล เครี ยด และเกิดภาวะซึ มเศร้าได้
ทางด้านความรู ้สึกนึ กคิดและสติปัญญาเกิดการสู ญเสี ยกระบวนการคิด ความสามารถในการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหา
ลดลง ไม่มีสมาธิ ทาให้สมรรถภาพในการทางานลดลงได้ตลอดเวลา และด้านพฤติกรรมทาให้ผสู ้ ู งอายุมีพฤติกรรม
ต่างๆ ไม่อยากทางาน ไม่อยากเข้าสังคม สัมพันธภาพกับคนรอบข้างลดลง ทาให้ผูส้ ู งอายุแยกตัวจากสังคมในที่ สุด
(Karthikeyan et al., 2012; Janaki et al., 2010; Luctkar-Flude et al., 2007)
ปั จจุ บนั การรั กษาโรคมะเร็ งมี หลากหลายวิธี รั งสี รักษาเป็ นการรั กษาหนึ่ งที่ มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะกับ
ผูส้ ูงอายุโรคมะเร็ ง (สุวรรณี และคณะ, 2555) ส่วนใหญ่ในผูส้ ูงอายุพบว่าเป็ นโรคมะเร็ งระยะที่ลุกลามมาก รังสี รักษาจะ
ช่วยควบคุมไม่ให้มะเร็ งแพร่ กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ หรื อเพื่อบรรเทาอาการทุกข์ทรมานจากตัวโรคเป็ นการรักษาแบบ
ประคับประคองอาการ (พวงทอง, 2551) การใช้รังสี รักษาในการรักษาโรคมะเร็ งอาจมีผลข้างเคียงได้เพราะเซลล์ที่เป็ น
โรคมะเร็ งมักเกิดปะปนอยูก่ บั เซลล์เนื้อเยื่อปกติ การให้รังสี รักษาอาศัยคุณสมบัติของปฏิกิริยาการแตกตัวของรังสี ซ่ ึงมี
ผลต่อชี ววิทยาของสิ่ งมีชีวิต จึ งมีผลต่อเซลล์เนื้ อเยื่อปกติที่อยู่ปะปนหรื อใกล้เคียงกับเซลล์ที่เป็ นโรคมะเร็ ง (จันจิ รา,
2557; อิ่มใจ, 2557) ในการรับรังสี รักษาโดยการฉายรังสี วนั ละ 1.8-2.0 เกรย์ (Gray) ติดต่อกัน 5 วัน คือวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ หรื อใน 1 สัปดาห์ จะมีรังสี สะสมในร่ างกาย เท่ากับ 9-10 เกรย์ รังสี รักษาจึงส่งผลโดยตรงกับผูส้ ูงอายุโรคมะเร็ งได้
ภายในเวลาไม่กี่นาที จนอาจนาไปสู่ ความผิดปกติจากการได้รับรั งสี สูงแบบเฉี ยบพลัน (Acute Radiation Syndrome)
หรื อที่เรี ยกกันว่าพิษจากรังสี (Radiation toxicity) ได้ ซึ่ งความรุ นแรงของอาการนั้นขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณรังสี ที่ร่างกายซึ ม
ซับเข้าไป (Wikipedia, 2018) และ ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อเนื้ อเยื่อของอวัยวะในร่ างกายได้ การแสดงอาการขึ้นกับ
ว่าเนื้อเยือ่ หรื ออวัยวะนั้นๆมีหน้าที่อย่างไร (Jereczek-Fossa et al., 2002; อิ่มใจ, 2557)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการฉายรังสี เพื่อการรักษาพบว่า รังสี อาจเป็ นอันตรายต่อผิวหนัง กล้ามเนื้อ
หรื อเนื้ อเยื่ออื่ นๆ ทาให้รู้สึกไม่สุขสบายในบริ เวณที่ ได้รับการฉายรั งสี (Moreau-Claeys, Peiffert, 2010) หรื ออาจมี
ผลข้างเคียงอื่นๆ หลังจากการรักษาด้วยรังสี โดยอาจมีหลายอาการปรากฏ เช่น เหนื่ อยล้า (Hsiao et al., 2016) เบื่อ
อาหาร คลื่นไส้ อาเจียน กระหายน้ า ท้องเสี ยเรื้ อรัง (Jang, et al., 2015; สวนี ย,์ กุสุมา, 2557) เซลล์เม็ดเลือดต่า (Tonelli
et al., 2009; Supaattagorn, 2010) เป็ นต้น ความเหนื่ อยล้าเป็ นอาการหนึ่ งที่พบได้บ่อย โดยพบการเกิดอาการร้อยละ
30-80 ของผูป้ ่ วยที่ ได้รับการรั กษาด้วยรังสี รักษา (Giacalone, Tirelli, 2012) สอดคล้องกับการศึ กษาของ Janaki et al.
(2010) ที่ กล่าวว่า ความเหนื่ อยล้าเป็ นอาการที่ พบได้บ่อยในผูป้ ่ วยที่ ได้รับการฉายรังสี และมีผลกระทบอย่างมากต่อ
คุ ณภาพชี วิต แม้ว่าปั จจุ บันเทคโนโลยีของการรั กษาด้วยรั งสี รักษาจะก้าวหน้าไปมาก แต่การรั กษาก็ยงั ก่ อให้เกิ ด
ผลข้างเคียงหลายประการ ยกตัวอย่างในการศึกษาผูป้ ่ วยกลุ่มที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณศี รษะใบหน้า ลาคอ ผลข้างเคียงที่
เกิดขึ้น คือภาวะน้ าลายแห้ง ปากแห้ง เยื่อบุช่องปากอักเสบ (อิ่มใจ, 2557) ส่ งผลให้การรับรสอาหารเสี ยไป มีปัญหาใน
การกลืน เบื่ออาหาร น้ าหนักตัวลดลง เกิดความไม่สมดุลสารน้ าและเกลือแร่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และเกิดความเหนื่อยล้า
ได้ในที่ สุด (สุ กัลยา, 2554) โดยพบว่า อาการเหนื่ อยล้าเริ่ มเกิ ดในสัปดาห์ แรกเป็ นต้น ไปหลังจากได้รับรั ง สี รั กษา
(Biswal, Mukhtar, 2004; สวนีย,์ กุสุมา, 2557; จิราภรณ์, 2551)
ความเหนื่ อ ยล้า นั้น เป็ นการรั บ รู ้ ข องบุ ค คล (Subjective feeling) มี ค วามซับ ซ้อ นและมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
โรคมะเร็ งหรื อการรักษาโรคมะเร็ งทาให้รบกวนการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจาวันส่ งผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพ
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ชีวิต (วงจันทร์ , 2554) ตามแนวคิดของ Piper et al. (1987) ได้กล่าวถึง การเกิดความเหนื่ อยล้าว่า เกิดจาก 14 แบบแผน
ได้แก่ 1) แบบแผนปั จจัยภายใน 2) แบบแผนสภาวะของโรค 3) แบบแผนการรักษา 4) แบบแผนการสะสมของเสี ยจาก
กระบวนการเผาผลาญ 5) แบบแผนอาการแสดง 6) แบบแผนการใช้ออกซิเจน 7) แบบแผนการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน
และสารที่ให้พลังงาน 8) แบบแผนกิจกรรมและการพักผ่อน 9) แบบแผนการหลับและตื่น 10) แบบแผนสภาพจิตใจ
11) แบบแผนทางสังคม 12) แบบแผนการเปลี่ยนแปลงการควบคุมสารสื่ อประสาท 13) แบบแผนสภาพเหตุการณ์ใน
ชี วิต และ14) แบบแผนสภาพแวดล้อม ซึ่ งแบบแผนเหล่านี้ ครอบคลุมทั้งปั จจัยทางกายภาพ (Physiological factors)
ปั จจัยทางชี วภาพ (Biological factors) และปั จจัยทางจิตสังคม (Psychological factors) ในการประเมิน ความเหนื่ อยล้า
ตามแนวคิดของ Piper และคณะ จึงเป็ นการประเมินที่ครอบคลุมในหลายมิติของการรับรู ้ของผูป้ ่ วยต่อความเหนื่อยล้าที่
เกิดขึ้น ประกอบด้วยการรับรู ้ 4 ด้าน (Piper, 1998) ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมหรื อความรุ นแรง เป็ นการประเมินเกี่ยวกับ
ระดับความรุ นแรงที่รบกวนการทากิจกรรมต่างๆ 2) ด้านการรับรู ้ความหมายหรื อความคิดเห็น เป็ นการประเมินการรับรู ้
การให้ความหมาย และความคิดเห็นต่อความเหนื่ อยล้า 3) ด้านความรู ้สึกเป็ นการประเมินความรู ้สึกทั้งทางด้านร่ างกาย
และจิ ตใจ และ 4) ด้านสติปัญญาและอารมณ์ เป็ นการประเมินเกี่ ยวกับความสามารถในการมีสมาธิ การคิด และการ
จดจาสิ่ งต่างๆ
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย การศึกษาความเหนื่อยล้าในกลุ่มผูส้ ูงอายุยงั มีค่อนข้างน้อย จะเป็ น
การศึกษาในกลุ่มผูส้ ูงอายุโรคเรื้ อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย และผูส้ ูงอายุกลุ่มที่ได้รับเคมี
บาบัด แต่ยงั ไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าในผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษา ดังนั้นผูว้ ิจยั ที่ปฏิบตั ิงานใน
หอผูป้ ่ วยรังสี รักษาจึงมีความสนใจศึกษาความเหนื่ อยล้าในผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐาน
เกี่ ยวกับความเหนื่ อยล้าตลอดช่วงระยะเวลาที่ ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งได้รับการรั กษาด้วยรังสี รักษา เพื่อชี้ นาการพัฒนาการ
จัดการความเหนื่ อยล้าในผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ ได้รับรั งสี รักษา อันจะนาสู่ การพัฒนาคุ ณภาพการดู แลเพื่อส่ งเสริ ม
คุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาต่อไป โดยในบทความนี้ จะเป็ นการนาเสนอผลการศึกษาความ
เหนื่อยล้าของผูส้ ูงอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาในสัปดาห์แรกเท่านั้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาความเหนื่อยล้าของผูส้ ูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับรังสี รักษาในสัปดาห์แรก
วิธีการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั เป็ นวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรที่ศึกษา คือ ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า หรื อเท่ากับ 60
ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคมะเร็ งในทุกระยะของการดาเนินโรค
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ูงอายุที่มีคุณลักษณะตามประชากรที่ศึกษา มีระดับความรู ้สึกตัวดี สื่ อสารภาษาไทยได้ ไม่
มีภาวะซึมเศร้าซึ่งวัดจากการประเมินด้วยคาถามเบื้องต้น 2 คาถาม (2Q) และยินดีเข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ างและการเลื อกกลุ่มตัวอย่ าง จานวนกลุ่มตัวอย่างคานวณโดยใช้สูตรหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าเฉลี่ ยของประชากร กรณี ทราบขนาดของประชากร (สุ ทิน , 2561) ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 56 คน โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 เมื่อคิดอัตราการสูญ
หายของข้อมูลหรื อตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ร้อยละ 10 รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 62 คน โดยมีการคานวณ
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนประชากร (Probability Proportional to Size : PPS) ของผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งตามตาแหน่งของ
การฉายรังสี โดยอิงจากสถิติขอ้ มูลผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาของห้องตรวจรังสี รักษาในปี พ.ศ. 2560 จากนั้น

1308

MMP34-4
ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คดั เข้าแบบต่อเนื่ องจนครบจานวนที่ ตอ้ งการ(Consecutive sampling) (Polit et al.,
2014)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย มี 2 ส่ วนได้แก่ 1) เครื่ องมือที่ใช้คดั กรองกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา ประกอบด้วย 1.1)
แบบประเมินการรับรู ้วนั เวลา สถานที่และบุคคล (นัยนันต์, 2555) และ 1.2) แบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้า ด้วย 2 คาถาม
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลส่ วนบุคคลและแบบสอบถามข้อมูลประวัติการเจ็บป่ วยที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น และแบบประเมินความเหนื่อยล้าที่พิทยา
ภรณ์ (2548) แปลและดัดแปลงมาจากแบบวัดความเหนื่อยล้าของ Piper et al. (1998) ต่อมาจิราภรณ์ (2551) ได้สร้างข้อ
คาถามปลายเปิ ดเพิ่มเติมอีก 3ข้อ โดยดัดแปลงมาจากคาถามปลายเปิ ดในแบบวัดความเหนื่อยล้าของ Piper et al. (1998)
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาหนังสื อขออนุญาตใช้เครื่ องมือดังกล่าวของจิราภรณ์ (2551) ที่ศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษา
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ แบบประเมินนี้ ประกอบด้วยข้อคาถามปลายปิ ดจานวน 22 ข้อ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรม/ความรุ นแรงจานวน 6 ข้อ 2) ด้านการรับรู ้ความหมายหรื อความคิดเห็นจานวน
5 ข้อ 3) ด้านความรู ้สึกจานวน 5 ข้อ และ 4) ด้านสติปัญญาและอารมณ์จานวน 6 ข้อ โดยแต่ละข้อจะให้คะแนนเป็ น
มาตรวัดระดับอาการเหนื่ อยล้าที่ เป็ นตัวเลข มี ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-10 โดย 0 หมายถึ ง รู ้ สึกในด้านบวก และ 10
หมายถึง รู ้สึกในด้านลบ การแปลความหมายของความเหนื่อยล้ารายด้านและรวม แบ่งเป็ น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย
0 หมายถึง ไม่มีอาการเหนื่ อยล้า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.01-3.99 หมายถึง มีอาการเหนื่ อยล้าอยู่ในระดับเล็กน้อย
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 4.00-6.99 หมายถึง มีอาการเหนื่ อยล้าอยูใ่ นระดับปานกลาง และคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 7.0010.00 หมายถึง มีอาการเหนื่อยล้าอยูใ่ นระดับมาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อ ด้วยจิ ราภรณ์ (2551) ได้มีการนาแบบประเมิ นความเหนื่ อยล้าฉบับ
ดังกล่าวให้ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นมะเร็ งตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และมีการนาไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับรังสี
รักษา ผูว้ ิจยั จึงไม่ได้ทาการตรวจสอบความตรงเนื้อหาอีก แต่มีการหาความเชื่อมัน่ โดยได้นาแบบประเมินนี้ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาจานวน 30 ราย คานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้
สูตรสัมประสิ ทธ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.94
การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง การศึ กษาครั้ งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรอง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 หมายเลขโครงการวิจยั คือ HE611139 ผูว้ ิจยั ได้มีการ
เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนาตนเอง และอธิ บายขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั พร้อมทั้งชี้ แจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิ ของกลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบรับหรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมวิจยั ในครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีสอบถามการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างตามลาดับเครื่ องมือ ดังนี้ ดาเนินการคัด
กรองผูส้ ู งอายุที่มีคุณลักษณะตามประชากรและเกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา จากนั้นดาเนิ นการเก็บข้อมูลส่ วน
บุคคลและข้อมูลประวัติการเจ็บป่ วยในช่วงก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการฉายรังสี ภายหลังกลุ่มตัวอย่างได้รับการฉาย
รังสี เรี ยบร้อยแล้วและได้มีเวลาพักผ่อนสักระยะหลังการฉายรังสี ประมาณ 10-20 นาที ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการเก็บข้อมูลใน
ส่วนของแบบประเมินความเหนื่อยล้าโดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
การวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อมูลทุกส่วนวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจยั
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาที่ศึกษา มีอายุระหว่าง 60-88
ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 67.63 ปี (SD = 6.99) เป็ นเพศชายและเพศหญิงเท่ากันร้อยละ50 มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 90.30)
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) ภูมิลาเนาที่อาศัยส่วนใหญ่อยูเ่ ขตนอกเมือง (ร้อยละ 67.70) ในด้านการศึกษา พบว่า จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 66.10) รองลงมา คือระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 21) กลุ่มตัวอย่างยังคงประกอบ
อาชี พเกษตรกร (ร้อยละ37.10) รองลงมา คือไม่ได้ประกอบอาชี พคือ เป็ นผูส้ ู งอายุ (ร้อยละ 30.65) ข้าราชการบานาญ
(ร้ อยละ 22.6) ตามลาดับ มี รายได้ของครอบครั ว เฉลี่ ยต่อเดื อน น้อยกว่าหรื อเที ยบเท่ า 3,000 บาท (ร้ อยละ 40.30)
มากกว่าครึ่ งของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้อยูใ่ นระดับไม่เพียงพอ (ร้อยละ 54.8) ทาให้มีผลกระทบด้านการเงินต่อครอบครัว
(ร้อยละ 62.90) ส่วนใหญ่เป็ นผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 33.87) กลุ่มตัวอย่างผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีผดู ้ ูแลขณะมา
รับรังสี รักษา (ร้อยละ 96.77) ในด้านสิ ทธิ การรักษาพยาบาลมี สิทธิ เบิ กจ่ ายตรง (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ สิ ทธิบตั ร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 46.77) และการรับรู ้ภาวะสุขภาพส่วนใหญ่รับรู ้วา่ ตนเองไม่แข็งแรง (ร้อยละ 80.65)
ความเหนื่ อยล้ าของกลุ่มตัวอย่ างโดยรวมในสั ปดาห์ แรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี
รักษาโดยรวมในสัปดาห์แรกมี ความเหนื่ อยล้าในระดับเล็กน้อย โดยมีคะแนนความเหนื่ อยล้าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.0 (n = 62, x̅ ± S.D. = 2.91 ± 1.0) คะแนนความเหนื่อยล้าอยูร่ ะหว่าง 0.77-5.59 (ดังตาราง
ที่ 1)
ความเหนื่อยล้ าของกลุ่มตัวอย่ างในสัปดาห์ แรกจาแนกตามบริเวณทีไ่ ด้ รับรังสีรักษาได้ผลการศึกษาดังนี้ กลุ่ม 1
คือ กลุ่มที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณศีรษะ ใบหน้า และลาคอ มีความเหนื่อยล้าในระดับเล็กน้อย โดยมีคะแนนความเหนื่อย
ล้าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.69 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.5 (n = 19, x̅ ± S.D. = 2.69 ± 0.5) คะแนนความเหนื่ อยล้าอยู่
ระหว่าง 1.77-3.77 กลุ่ม 2 คือกลุ่มที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณทรวงอกมีความเหนื่ อยล้าในระดับเล็กน้อย โดยมีคะแนน
ความเหนื่อยล้าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.0 (n = 8, x̅ ± S.D. = 3.43 ± 1.0) คะแนนความเหนื่อย
ล้าอยูร่ ะหว่าง 1.41-4.59 กลุ่ม 3 คือ กลุ่มที่ ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอุง้ เชิ งกรานและช่องท้องมีความเหนื่ อยล้าในระดับ
เล็กน้อย โดยมีคะแนนความเหนื่ อยล้าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8 (n = 25, x̅ ± S.D. = 2.55 ±
0.8) คะแนนความเหนื่ อยล้าอยู่ระหว่าง 0.77-4.27 และกลุ่ม 4 คือ กลุ่มที่ ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอื่นๆ เช่น แผ่นหลัง
กระดู ก ขาหนี บ เป็ นต้น มี ความเหนื่ อยล้า ในระดับ เล็กน้อย โดยมี คะแนนความเหนื่ อยล้าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.85 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.1 (n = 10, x̅ ± S.D. = 3.85 ± 1.1) (ดังตารางที่ 1) และนาเสนอเปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย
ความเหนื่อยล้าที่จาแนกตามบริ เวณที่ฉายรังสี ของทั้ง 4 กลุ่ม (ดังภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และระดับของความเหนื่อยล้าโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง
ในสัปดาห์แรกของการได้รับรังสี รักษา จาแนกตามบริ เวณที่ได้รับรังสี รักษา (n = 62)
สัปดาห์ ที่ 1
x̅ ± S.D.
Min -Max
ระดับความเหนื่อยล้า
หมายเหตุ:

กลุ่ม 1 (n=19)
2.69±0.5
1.77-3.77
เล็กน้อย

กลุ่ม 2 (n=8)
3.43±1.0
1.41-4.59
เล็กน้อย

กลุ่ม 3 (n=25)
2.55±0.8
0.77-4.27
เล็กน้อย

กลุ่ม 4 (n=10)
3.85±1.1
1.86-5.59
เล็กน้อย

ภาพรวม (n=62)
2.91±1.0
0.77-5.59
เล็กน้อย

กลุ่ม 1 คือ ผูท้ ี่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณศีรษะ ใบหน้า ลาคอ

กลุ่ม 2 คือ ผูท้ ี่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณทรวงอก

กลุ่ม 3 คือ ผูท้ ี่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอุง้ เชิ งกราน ช่องท้อง

กลุ่ม 4 คือ ผูท้ ี่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอื่นๆ
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ภาพที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความเหนื่อยล้าจาแนกตามกลุ่มที่ได้รับรังสี รักษา ในสัปดาห์แรก
ความเหนื่ อยล้ าของกลุ่มตัวอย่ างที่ได้ รับรั งสี รักษาในสั ปดาห์ แรกจาแนกตามรายด้ าน ได้ผลการศึ กษาดังนี้
(ภาพที่ 2)
กลุ่มที่ 1 ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ ได้รับรังสี รักษาบริ เวณศี รษะใบหน้า และลาคอ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
เหนื่อยล้าเมื่อจาแนกตามรายด้าน ดังนี้ ด้านพฤติกรรมและความรุ นแรงมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.19 ) ด้านการรับรู ้ความหมาย
หรื อความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.58 ) ด้านความรู ้สึกมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.88 ) ด้านสติปัญญาและอารมณ์มีค่าเฉลี่ย (x̅ =
2.81 )
กลุ่มที่ 2 ผูส้ ูงอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณทรวงอก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความเหนื่อยล้าเมื่อจาแนก
ตามรายด้าน ดังนี้ ด้านพฤติกรรมและความรุ นแรงมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.94 ) ด้านการรับรู ้ความหมายหรื อความคิดเห็นมี
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.50 ) ด้านความรู ้สึกมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 5.88 ) ด้านสติปัญญาและอารมณ์มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.92 )
กลุ่มที่ 3 ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอุง้ เชิ งกรานและช่องท้อง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
เหนื่อยล้าเมื่อจาแนกตามรายด้าน ดังนี้ ด้านพฤติกรรมและความรุ นแรงมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.94 ) ด้านการรับรู ้ความหมาย
หรื อความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.5 ) ด้านความรู ้สึกมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 5.88 ) ด้านสติปัญญาและอารมณ์มีค่าเฉลี่ย (x̅ =
3.92 )
กลุ่มที่ 4 ผูส้ ูงอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอื่นๆ เช่น แผ่นหลัง กระดูก ขาหนีบ เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความเหนื่อยล้าเมื่อจาแนกตามรายด้าน ดังนี้ ด้านพฤติกรรมและความรุ นแรงมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.52) ด้านการรับรู ้
ความหมายหรื อความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.62) ด้านความรู ้สึกมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 7.66 ) ด้านสติปัญญาและอารมณ์มี
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.87 )
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ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความเหนื่อยล้า 4 ด้านตามกลุ่มที่ได้รับรังสีรักษาในสัปดาห์แรก
หมายเหตุ:

กลุ่ม 1 คือ ผูท้ ี่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณศีรษะ ใบหน้า ลาคอ
กลุ่ม 3 คือ ผูท้ ี่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอุง้ เชิ งกราน ช่องท้อง
ด้านที่ 1 พฤติกรรมและความรุ นแรง

กลุ่ม 2 คือ ผูท้ ี่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณทรวงอก
กลุ่ม 4 คือ ผูท้ ี่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอื่นๆ
ด้านที่ 2 การรับรู้ ความหมาย หรื อความคิดเห็น

ด้านที่ 3 ความรู้สึก

ด้านที่ 4 สติปัญญาและอารมณ์

อภิปรายผลการวิจยั
การอภิปรายการวิจยั ตามผลการศึกษาที่นาเสนอ ดังนี้
ความเหนื่อยล้ าของผู้สูงอายุโรคมะเร็งทีไ่ ด้ รับรังสีรักษาโดยรวมในสัปดาห์ แรก ผลการวิจยั พบว่า ความเหนื่อย
ล้าโดยรวมของผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี รักษาในสัปดาห์แรกอยูใ่ นระดับเล็กน้อย (x̅ = 2.91±1.0) อาจอธิ บายได้
ว่าการที่ผสู ้ ู งอายุโรคมะเร็ งยังประสบกับอาการเหนื่อยล้าเพราะกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะการดาเนิ นของโรคอยูใ่ น
ระยะที่ 4 (ร้อยละ 53.2) รองลงมาอยูใ่ นระยะที่ 2, 3,1 (ร้อยละ 19.4, 17.7, 9.7) ตามลาดับ ซึ่ งผลจากการที่เซลล์มะเร็ งมี
การเจริ ญเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีการแทรกซึมเข้าไปอวัยวะใกล้เคียง หรื อมีการแพร่ กระจายของโรคไปยังอวัยวะ
ต่างๆ จึ งทาให้ผูป้ ่ วยเกิ ดอาการต่างๆ เช่น น้ าหนักลด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เบื่ ออาหาร ปวด ผอมแห้ง ขับถ่ายผิดปกติ
หายใจลาบาก ติดเชื้อ ฯลฯ ซึ่ งอาการเหล่านี้ มีผลกระทบต่อความสามารถในการทาหน้าที่ตามปกติของบุคคล (ลิวรรณ
และคณะ, 2555) โดยเฉพาะผูป้ ่ วยมะเร็ งร่ างกายจาเป็ นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อต่อสู ้กบั โรคและการรักษาโรค ทาให้
พลังงานที่เก็บสะสมไว้หมดไป จึงส่ งผลให้เกิดอาการเหนื่ อยล้าขึ้นได้ (วงจันทร์ , 2554) และการที่ผสู ้ ู งอายุโรคมะเร็ ง
ประสบกับความเหนื่ อยล้าอาจเป็ นผลจากปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่ งผลต่อความเหนื่ อยล้าในผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับรังสี
รักษา เช่น ระดับฮีโมโกลบิน พบว่าในสัปดาห์แรกกลุ่มตัวอย่างมีภาวะซีด (ร้อยละ 67.7) โดยมีภาวะซีดเล็กน้อย (ร้อยละ
41.9) และภาวะซี ดปานกลาง (ร้อยละ 25.8) ทาให้รบกวนความสามารถที่จะคงไว้ซ่ ึ งระดับของออกซิ เจนในปอดหรื อ
ในกระแสเลือด จึงเป็ นสาเหตุที่ส่งผลทาให้เกิดความเหนื่อยล้าในผูป้ ่ วยมะเร็ งได้ (Narayanan, Koshy, 2009) สอดคล้อง
กับสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติของอเมริ กา (NCCN) ที่พบว่า ระดับของฮีโมโกลบินมีผลกระทบต่อการเกิดความเหนื่ อยล้า
และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยมะเร็ ง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีปัญหาด้านโภชนาการโดยมีอาการเบื่ออาหาร/น้ าหนักลด
(ร้อยละ 38.7) เหล่านี้มีส่วนส่งเสริ มให้มีอาการเหนื่อยล้าได้ แต่การที่กลุ่มตัวอย่างมีความเหนื่อยล้าอยูใ่ นระดับเล็กน้อย
อาจอธิบายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนมากยังอยูใ่ นวัยผูส้ ูงอายุตอนต้น (60-69 ปี ) ร้อยละ 71.0 โดยมี
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อายุเฉลี่ ยเท่ากับ 67.6 ปี ดังนั้นการเปลี่ ยนแปลงของร่ างกายตามกระบวนการชราภาพที่ จะส่ งผลต่อสมรรถนะของ
ร่ างกายยังมีไม่มากนัก หากเที ยบกับผูส้ ู งอายุที่อยู่ในวัยกลางและวัยปลาย (สุ ทธิ ชยั , 2544; Luctkar-Flude et al., 2007)
อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ จึงมีคู่สมรสและบุตรเป็ นผูด้ ูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วยในเรื่ องต่างๆ และยัง
เป็ นแหล่ ง สนับสนุ น ทางสัง คมในด้า นต่า งๆ ด้ว ย ท าให้ผู ส้ ู ง อายุไ ม่ เกิ ด ความเครี ยดมาก ทั้ง นี้ เพราะความเครี ยด
ความรู ้สึกไม่แน่นอนในภาวะเจ็บป่ วย ความรู ้สึกโดดเดี่ยว มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจที่ส่งผลให้เกิดความเหนื่ อยล้าได้
(Thome et al., 2003; Perissinotto et al., 2012; Udell et al., 2012) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับการดูแลจากบุคคลใน
ครอบครัวเป็ นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.8 ส่งผลให้ผสู ้ ูงอายุมีกาลังใจในการต่อสู ้กบั การดาเนินของโรคมะเร็ ง สอดคล้อง
กับการศึกษาที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มบุคคลในครอบครัว มีผลทางบวกต่อผูป้ ่ วยทั้งทางด้านร่ างกายและ
จิตใจมากที่สุด (สุภาพร, 2551) และจากผลของการประเมินภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างที่พบว่า อยูใ่ นระดับปกติ ไม่มี
ภาวะซึ มเศร้า ทาให้การหลัง่ ของสารโดปามีน (Dopamine) ปกติ เนื่ องจากภาวะซึ มเศร้าส่ งผลให้ร่างกายหลัง่ สารโดปา
มีนลดลง ทาให้ความตึงตัวกล้ามเนื้ อลดลง เกิ ดความเหนื่ อยล้าได้ (Gutstein, 2000; Tralongo, Respini&Ferraù, 2003)
อี กทั้งในสัปดาห์ แรกรั งสี ที่สะสมในร่ างกายยังมี ปริ ม าณไม่มากจึ งทาให้ความเหนื่ อยล้าที่ พบอยู่ในระดับ เล็กน้อ ย
(Wikipedia, 2018)
ความเหนื่ อยล้ าของผู้สูงอายุโรคมะเร็ งที่ได้ รับรั งสี รักษาในสั ปดาห์ แรกจาแนกตามบริเวณที่ฉายรั งสี จาก
ผลการศึกษานี้พบว่า ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งกลุ่ม 4 คือ กลุ่มที่ได้รับรังสี รักษาบริ เวณอื่นๆ เช่น แผ่นหลัง กระดูก ขาหนีบ
เป็ นต้น มีคะแนนความเหนื่ อยล้าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มอื่น เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างนี้ ส่วนใหญ่มีระยะของโรคอยูใ่ นระยะที่ 4
(ร้อยละ 70) และเป็ นกลุ่มที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ฉายในแต่ละวันมากกว่ากลุ่มอื่น โดยผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งในกลุ่มที่ 4 นี้
ได้รับรังสี วนั ละ 300 เซนติเกรย์ (ร้อยละ 70) ขณะที่กลุ่ม 1 ได้รับปริ มาณรังสี วนั ละ 200 เซนติเกรย์ (ร้อยละ 84.2) และ
กลุ่ม 2 ได้วนั ละ 200 เซนติเกรย์ (ร้อยละ75) ตามลาดับ ส่วนกลุ่ม 1 ได้วนั ละ 180 เซนติเกรย์ (ร้อยละ56) เป็ นส่วนใหญ่
ซึ่ งปริ มาณรังสี ที่มากกว่ามีผลต่อความเหนื่ อยล้ามากกว่า ((Danjoux et al., 2007) เพราะรังสี รักษาเป็ นการใช้รังสี จาก
ภายนอกเพื่อรักษาเนื้ องอกหรื อมะเร็ ง ซึ่ งรังสี จะทาปฏิกิริยากับออกซิ เจนที่มีอยูใ่ นเนื้ อเยื่อหรื อเซลล์ ทาให้แตกตัวเป็ น
ประจุเกิดเป็ นอนุมูลอิสระไปทาลาย DNA ของเซลล์ เมื่อเซลล์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ไม่สามารถแบ่งตัวต่อไป
ได้ เป็ นการยับยั้งเซลล์ไม่ให้เจริ ญเติบโตต่อไปได้อีก เซลล์ก็จะตาย รังสี จึงมีผลกระทบต่อทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ ง
ทาให้เกิดอาการข้างเคียงแตกต่างกันตามปริ มาณรังสี ท้ งั หมดที่เนื้อเยือ่ ได้รับ (สุวรรณี และคณะ, 2555) รังสี รักษาจึงมีท้ งั
ประโยชน์และโทษ ซึ่ งทาให้อาการเหนื่ อยล้าทวีความรุ นแรงมากขึ้นได้ (Luctkar-Flude et al., 2007; Giacalone et al.,
2013) นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 4 มีปัญหาด้านโภชนาการมากกว่ากลุ่มอื่นๆ คือมีอาการเบื่ออาหารและ
น้ าหนักลด (ร้อยละ 50) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพลังงานและสารสาคัญที่นามาใช้ในการสร้างพลังงานมีอิทธิพลต่อการ
ทาหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆ ของบุคคลที่ ก่อให้เกิ ดความเหนื่ อยล้าได้ และภาวะโภชนาการที่ ไม่ดียงั มีผลให้กาลังของ
กล้ามเนื้ อลดลงด้วย (Holliday et al., 2016) นอกจากนี้ กลุ่ม 4 มีภาวะซี ด(ร้อยละ40) ซึ่ งมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่ องจาก
หน้า ที่ ส าคัญ ของเม็ด เลื อดแดงคื อการน าออกซิ เจนไปสู่ เนื้ อ เยื่อ ส่ ว นต่า งๆ ของร่ า งกาย ผลของการที่ เนื้ อเยื่อขาด
ออกซิเจนจึงก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า
ความเหนื่ อยล้ าของผู้สูงอายุโรคมะเร็ งที่ได้ รับรั งสี รักษาในสั ปดาห์ แรกจาแนกรายด้ าน จากผลการศึ กษานี้
พบว่า ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ ได้รับรังสี รักษาในสัปดาห์แรกทั้งโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาจาแนกกลุ่มตามบริ เวณที่
ได้รับรังสี รักษาได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันนัน่ คือ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความเหนื่อยล้าในด้านความรู ้สึกมากกว่า
ด้านอื่นๆ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมหลังจากได้รับการรักษาด้วยรังสี รักษาในด้านการ
รับรู ้ความรู ้สึกต่อความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.58 รับรู ้ความรู ้สึกต่อความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นว่า
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เป็ นสิ่ งที่ ไม่ดี ร้อยละ 22.58 รู ้สึกว่าไม่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้น และร้อยละ 16.13 รู ้สึกว่ารบกวนการทากิ จกรรม ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างผูส้ ูงอายุมีความรู ้สึกว่าร่ างกายอ่อนแอ ง่วงซึม เหงาหงอยไม่กระตือรื อร้น มากขึ้นจากเดิม เรี่ ยวแรงลดลง เหนื่อย
และหมดพลัง สอดคล้องกับที่ Piper (2003) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของความเหนื่ อยล้าด้านความรู ้สึก (sensory) ว่า
เป็ นมิติที่รวมถึงความรุ นแรงของความเหนื่ อยล้า อาการและอาการแสดงที่บ่งบอกถึงความเหนื่ อยล้าในผูป้ ่ วย ซึ่งอาจจะ
เฉพาะที่ หรื อเจาะจงในส่ วนของร่ างกาย ทาให้ดูว่าเหน็ดเหนื่ อย รู ้สึกเหนื่ อยมากจนไม่สามารถรับได้ รู ้สึกหมดพลัง
อ่อนเพลีย และเป็ นมิติที่เป็ นตัวบ่งบอกความอ่อนแรงของกล้ามเนื้ออีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
พยาบาลควรมีการประเมินความเหนื่อยล้าในผูส้ ูงอายุโรคมะเร็ งทั้งในช่วงก่อนและขณะที่ได้รับรังสี รักษาและ
พัฒนาวิธีการบาบัดการพยาบาลเพื่อลดความรุ นแรงของการรับรู ้ความรู ้สึกต่อความเหนื่ อยล้าตั้งแต่ในระยะแรกๆ ของ
การเริ่ มรักษาด้วยรังสี รักษา
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