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ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้าดีที่ได้รับ 

ยาเคมีบ้าบัดคร้ังแรก โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

นางมยุเรศ  สคุ าภา 
โรงพยาบาลสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และความวิตกกังวล
ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดในครั้งแรก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป 
แบบสอบถามความวิตกกังวล และแบบทดสอบความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 2) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการสอนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรก หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามความวิตกกังวลได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.89 และแบบทดสอบความรู้
เท่ากับ 0.71 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และความวิตกกังวลก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสอนโดยใช้สถิติ Paired t-test 
ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการสอนเท่ากับ 13.93 คะแนน S ( .D.=2.10)   อยู่ในระดับปานกลาง หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอน
พบว่ามีค่าเท่ากับ 17.10 คะแนน (S.D.= 1.90)   อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบ  คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=-10.432, p<.001) ส่วนด้าน
ความวิตกกังวลพบว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลเท่ากับ 46.83 คะแนน
(S.D.=3.97) อยู่ในระดับสูง และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.70 คะแนน (S.D.= 3.59) 
อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนพบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t=6.669, p<.001) 

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการสอนท าให้สามารถวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่
ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ประเภทอ่ืนๆต่อไป 
 
ค าส าคัญ: มะเร็งท่อน  าดี, โปรแกรมการสอน, ความรู้และความวิตกกังวล 
 
ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 
          โรคมะเร็งท่อน้ าดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญและเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในภาคอีสานของ
ประเทศไทย ข้อมูลสถิติในปี พ  .ศ  . 2555-2558 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ าดีทั้งประเทศ พบอัตราตาย 
22.3, 22.5, 23.9 และ 23.6 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งท่อน้ าดีมากที่สุด มีอัตราตาย 34.9, 34.9, 35.5 และ 35.1 ต่อประชากรแสนคน(1) ตามล าดับ 
โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย

รายงานการวิจัย 
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อายุรกรรม 3 ในปี 2560-2562 จ านวน 158, 219 และ 199 คน ตามล าดับ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา
โดยการใช้ยาเคมีบ าบัดเนื่องจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในระยะท่ีมะเร็งลุกลามไปมากแล้วไม่สามารถผ่าตัดได้  
        การรักษามะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับการวินิจฉัยในระยะที่มะเร็งลุกลามไปมากแล้ว ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือ
อาจมีการกระจายไปยังอวัยวะอ่ืนๆ เช่น ปอด กระดูก ในช่องท้อง เป็นต้น ซึ่งมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี        
มักเสียชีวิตในเวลาไม่เกิน 1 ปี การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีในระยะลุกลามจึงเป็นการรักษาแบบ
ประคับประคอง และการใช้ยาเคมีบ าบัดถือเป็นการรักษามาตรฐานเนื่องจากพิสูจน์แล้วว่าท าให้ผู้ป่วยมี
ระยะเวลารอดชีพสูง(2)  เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีในระยะลุกลาม มีการศึกษาสูตรยา
เคมีบ าบัดแบบผสม (Combination) กลุ่ม Cisplatin/5-FU โดยหวังว่าจะเพ่ิมอัตราการตอบสนองต่อ       
การรักษา (Response rate) และเพ่ิมการรอดชีพ (Survial) พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 22 มีการตอบสนองต่อ    
การรักษาบ้าง (Partial response) ร้อยละ 33 มีอาการคงที่ (Stable disease) ร้อยละ 44 มีอาการทรุดลง 
(Progressive disease) และพบว่าค่ามัธยฐานของการรอดชีพอยู่ที่ 5 เดือน (Median survival)(3)  
        อาการข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัดกลุ่ม Cisplatin/5-FU ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี ได้แก่ 
คลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ท้องเสีย อ่อนเพลีย แผลในปาก ติดเชื้อได้ง่ายจากภูมิคุ้มกันต่ า ผิวหนังคล้ าและ 
ไวต่อแสง อาจเป็นพิษต่อไต เป็นต้น แต่ยาเคมีบ าบัดเป็นความหวังของผู้ป่วยที่จะช่วยให้อาการดีขึ้น ผู้ป่วยที่
ได้รับยาเคมีบ าบัดส่วนใหญ่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ยาเคมีบ าบัดยังท าให้สภาพ
ร่างกายและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งไม่สามารถท ามาหาเลี้ยงชีพ ขาดรายได้       
รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วย โดยพบว่าความวิตกกังวลเป็นปัญหา
ทางด้านจิตใจที่พบบ่อยที่สุด(4,5)  
        ความวิตกกังวลเป็นปัญหาด้านจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัดพบได้ร้อยละ 30-47(6) มีการศึกษา
พบว่าผู้ป่วยมักมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับสูงก่อนเข้ารับยาเคมีบ าบัดในแต่ละครั้ง (7) ซึ่งเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองด้านจิตใจที่เกิดจากการประเมินสถานการณ์การเจ็บป่วย และการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดเป็นสิ่ง
คุกคามต่อชีวิต ภาวะสุขภาพ และการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ร่างกายมีการ
หลั่งฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทรปิก (Adrenocorticotrophic hormone: ACTH) กระตุ้นให้มีการสร้างสาร
สื่อประสาทที่ท าหน้าที่กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติมากขึ้น ได้แก่ นอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine), ซีโร
โทนิน (Serotonin), กาบ้า (Gamma amino butyric acid: GABA) ท าให้เกิดการตอบสนองทางด้าน
สรีรวิทยาและเพ่ิมการเผาผลาญน้ าตาลและไกลโคเจน (Glycogen) เกิดกรดแลคติด (Lactic acid) ท าให้ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ และยังส่งผลต่อการท างานของต่อมไทมัส (Thymus) ท าให้การสร้างที - ลิมโฟซัยต์           
(T-lymphocyte) ชนิดต่างๆลดลง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย และมีการ
ตอบสนองทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความตึงเครียด ความหวาดหวั่น ความไม่สุขสบาย เป็นต้น นอกจากนี้พบว่า
ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลในระดับสูง จะท าให้ความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้ลดลง บุคลิกภาพและ
ความคิดผิดปกติไป เกิดภาวะซึมเศร้า เหนื่อยล้า คุณภาพชีวิตลดลง (8,9,10) ส่งผลให้ระยะเวลาการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานขึ้น และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก 
          จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความวิตกกังวลระดับสูงในการเข้ารับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกมีสาเหตุ
มาจากผู้ป่วยกลัวที่จะต้องเผชิญกับอาการข้างเคียงจากการรักษา การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ
การรักษาที่ได้รับ รวมถึงวิธีที่เหมาะสมในการดูแลตัวเอง(11) หลังเข้ารับการรักษาพบว่าผู้ป่วยมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับผลข้างเคียงของการรักษาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ร่วมกับโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่มีโอกาสลุกลาม 
หรือกลับเป็นซ้ าได้แม้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดแล้ว(12) พยาบาลมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนและให้ความรู้
เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมและลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้ (13) ผู้วิจัยซึ่งเป็นหัวหน้า
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หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีการให้     
ยาเคมีบ าบัดในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการกับความวิตกกังวลของ
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่เข้ารับการรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบ าบัดครั้งแรกโดยการจัดโปรแกรมการสอนให้ความรู้
ในการดูแลตัวเองของผู้ป่วย เพ่ือลดความวิตกกังวลในการรักษา อันเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมให้   
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
          เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับ    
ยาเคมีบ าบัดในครั้งแรก แผนกหอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
         ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดโปรแกรมการสอนก่อนจ าหน่ายตามรูปแบบ D-METHOD มีรายละเอียดดังนี้ 
 D =Disease ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี จะได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ โรค สาเหตุการเกิดโรค และการรักษา
ด้วยการให้ยาเคมีบ าบัด  

M  =Medication ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี จะได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาที่ผู้ป่วยได้รับอย่าง
ละเอียดถึงชื่อของยา การออกฤทธิ์ของยา วัตถุประสงค์ในการใช้ยา วิธีการใช้ยา ขนาดและปริมาณของยา 
จ านวนครั้งและระยะเวลาที่ใช้ยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยา
รวมถึงข้อห้ามข้อควรระวังส าหรับการใช้ยา 
 E =Environment and economic ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี จะได้รับความรู้และสามารถจัดการเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพการเจ็บป่วยของตนเอง สามารถที่จะใช้และดัดแปลงแหล่ง
ประโยชน์ในชุมชน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ควรหลีกเลี่ยง 
 T =Treatment ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี จะได้รับรู้และเข้าใจเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดีด้วย
วิธีการให้ยาเคมีบ าบัด และมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติตัวตามแผนการรักษา การเฝ้าระวังสังเกตอาการ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการและแก้ไข
กับปัญหาหรืออาการผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
 H  =Health ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี ต้องมีความรู้ความเข้าใจ รับรู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง          
ว่ามีข้อจ ากัดอะไรบ้าง หลังได้รับยาเคมีบ าบัดไปแล้ว มีความรู้ในการดูแลตัวเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดข้ึน 
 O   =Outpatient referral ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี ต้องเข้าใจและรับรู้ถึงความส าคัญของการมาตรวจ
ตามที่แพทย์นัด และอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ พร้อมกลับสามารถตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่สถาน
บริการสุขภาพใกล้บ้านหากมีเหตุฉุกเฉิน 
 D  =Diet ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี ต้องมีความรู้และความเข้าใจ สามารถที่จะเลือกอาหารรับประทาน 
และสามารถประกอบอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับโรคและข้อจ ากัดด้านสุขภาพของตนเอง ต้องรู้จักหลีกเลี่ยง
หรืองดรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อภาวะสุขภาพของตนเอง 
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- ความรู้ในการดูแลตนเองหลังได้รบัยาเคมี
บ าบัด 

- ความวิตกกังวลของผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมี
บ าบัด 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
          การวิจัยนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบ 1 กลุ่มวัดผลก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรมการสอน 
กลุ่มตัวอย่าง 
          ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาเคมีบ าบัดในครั้งแรก
ทางหลอดเลือดด า ที่ เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ 
การคัดเลือกดังนี้ 1) ได้รับยาเคมีบ าบัดในครั้งแรก 2) อายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิง 3) เข้าใจภาษาไทย
และสื่อสารได้ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และ 4) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย โดยลงนามในเอกสารยินยอม
ด้วยความสมัครใจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเมื่อหากต้องการและหากพบว่าขณะ
ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาเคมีบ าบัดและต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่าง
ใกล้ชิด คัดออกจากการศึกษาทันที และถ้าการศึกษาส่งผลกระทบต่อการคุกคามความปลอดภัยในชีวิตของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาจะยุติการศึกษาทันที 
การค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
          ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) จ านวน 30 ราย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ส่วนที่ 1 แบบบันทึก
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  
ระยะความรุนแรงของโรค โรคประจ าตัวอ่ืนๆ ดัชนีมวลกาย ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความวิตกกังวลตาม
สถานการณ์ (State Anxiety)  ของสปิลเบอร์เกอร์ (Spielberger)   ซึ่งเป็นการวัดความกังวลจากสถานการณ์
ในชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดีด้วยการยาเคมีบ าบัด แบบสอบถามจ านวน 20 ข้อ  
ค่าคะแนนแต่ละข้อ 1-4 คะแนนรวม 80 คะแนน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนนรวม ≤ 20 คะแนน 
แสดงว่ามีความวิตกกังวลต่ ามาก 21-39 คะแนน แสดงว่ามีความวิตกกังวลต่ า 40-59 คะแนน แสดงว่ามี 
ความวิตกกังวลสูง และ 60-80 คะแนน แสดงว่ามีความวิตกกังวลสูงมาก และส่วนที่ 3  แบบทดสอบความรู้ใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัด เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ โรค สาเหตุการเกิด การรักษา และการดูแลตนเอง
ก่อน ระหว่างและหลังได้รับยาเคมีบ าบัด เก็บข้อมูลก่อนและหลัง เข้าร่วมโปรแกรมการสอน ตอบถูกให้  
1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน รวม  0-20 คะแนน ซึ่งเกณฑ์การแปลผลคะแนนแบ่งระดับคะแนนอิงเกณฑ์ 
 3 ระดับดังนี้ ความรู้ระดับสูงเท่ากับ 16-20 คะแนน ความรู้ระดับปานกลางเท่ากับ 12-15 คะแนน และ

โปรแกรมการสอน  
D-METHOD 
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ความรู้ระดับต่ าเท่ากับ ≤ 11 คะแนน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการสอนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี
ที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวคิด D-METHOD 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
          ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้ในการดูแล
ตนเอง และโปรแกรมการสอน น ามาท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)และความ
เหมาะสมของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5  ราย ประกอบด้วย อายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญการรักษาโรคมะเร็ง 2 ราย 
เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาเคมีบ าบัด 1 ราย พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการให้ยาเคมีบ าบัด 2 ราย จากนั้น
ผู้วิจัยน ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าไปทดลองใช้ และน าโปรแกรมการสอนไปตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ (Feasibility) โดยให้พยาบาลวิชาชีพ  2 ราย น าไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่
ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3  โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย จ านวน 3 ราย และให้พยาบาลที่ทดลองใช้โปรแกรมการสอนประเมินความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติจริง และพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจนผู้ทดลองใช้โปรแกรมการสอนประเมินว่าสามารถ
น าไปใช้ได้จริง และน าแบบสอบถามความวิตกกังวลและแบบทดสอบความรู้ในการดูแลตนเองไปทดสอบ 
(Tryout)   กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลสกลนคร 
จ านวน 20 ชุด และวิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
ส าหรับแบบสอบถามความวิตกกังวลได้เท่ากับ 0.89 และใช้ KR-20 ส าหรับแบบทดสอบความรู้ในการดูแล
ตนเองได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.71  
 
ขั้นตอนการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ขั้นเตรียมการ: 1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี การรักษาด้วยยาเคมี
บ าบัด และการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี รวมถึงโปรแกรมการสอนตามกระบวนการ D-METHOD  
2) เขียนเค้าโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการการวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์ โรงพยาบาล
สกลนคร และ 3) ประชุมทีมวิจัยคือพยาบาลประจ าการที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 ชี้แจงวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการวิจัย การใช้โปรแกรมการสอน และการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เปิดโอกาสให้
ซักถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของผู้ใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง  

ขั้นตอนการวิจัย: เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ จ านวน 30 คน และมี
วิธีด าเนินการทดลองดังนี้ 
          กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนให้ยาเคมีบ าบัด /สอบถามความวิตกกังวล  /ด าเนินกิจกรรมตาม
โปรแกรมการสอนดังนี้ 1) ผู้ป่วยและญาติเข้าไปในห้องที่เตรียมไว้ส าหรับให้ความรู้เพ่ือหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน 
ผู้วิจัยและพยาบาลผู้รับผิดชอบการให้สุขศึกษาท าการชี้แจงให้กับกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ ให้ลงลายมือชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา 
และแจ้งให้ทราบว่าสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเมื่อ จะไม่มีผลต่อการรักษาและการดูแลผู้ป่วยใดๆทั้งสิ้น 
2) ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความวิตกกังวลและและท าแบบทดสอบความรู้ (Pre-test) ก่อนการสอน 
3) เข้าสู่โปรแกรมการสอนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกตามกระบวนการ  D-METHOD 
ประมาณ 20-30 นาที หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามตามข้อสงสัย 4) ให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบความรู้หลังได้รับโปรแกรมการสอน และ 5) สรุปประเด็นส าคัญก่อนจบโปรแกรมการสอน แล้วจึง
ให้ผู้ป่วยและญาติพักผ่อนเพ่ือเตรียมตัวรับยาเคมีบ าบัดต่อไป 



OPEN ACCESS SAKON NAKHON PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE 6 

 

          กิจกรรมที่ 2 ก่อนจ าหน่ายกลับบ้าน ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามปกติหลังผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ าบัด และ
เมื่อแพทย์มาตรวจเยี่ยมและอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ผู้วิจัยสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการสอน ทบทวนวิธีการดูแลตนเองอีกครั้งโดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยออก
จากโรงพยาบาล พร้อมกับแจ้งเบอร์โทรติดต่อกลับหากมีข้อสงสัย 
          หลังจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
          เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2564  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้และความวิตกกังวลก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
การสอนใช้สถิติอนุมาน Paired t-test ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
          โครงร่างวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย ์โรงพยาบาลสกลนคร รหัสโครงการ 
001/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้วิจัยได้ชี้แจงการเข้าร่วมวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการวิจัย พร้อมทั้งลงนามยินยอมและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้า
ร่วมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ได้ ไม่มีผลต่อการบริการใดๆ ที่จะได้รับ 
ส าหรับข้อมูลที่ได้จากกการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย 
การวิจัยน าเสนอภาพรวมและใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น 
 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
          ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.7 อยู่ในกลุ่มอายุ 
50-59 ปี ร้อยละ 53.4 อายุน้อยที่สุด 47 ปี และอายุมากที่สุด 71 ปี ( ̅=58.17 ปี  ,S.D.=6.16 ปี) สถานภาพ
สมรสคู่ ร้อยละ 83.4 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.0 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 96.7 
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 80.0 รายได้ต่อเดือน 1,001-3,000 บาท ร้อยละ 46.7 ( ̅= 266.33 บาท ,
S.D.=1,628.51 บาท) ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 73.4 ดัชนีมวลกาย 18.5 – 22.9 kg/m2 ร้อยละ 80.0 
ความรุนแรงของโรคระยะที่ 4 ร้อยละ 90.0 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (n=30) ร้อยละ 
1.   เพศ   
     ชาย 23 76.7 
     หญิง 7 23.3 
2.  อายุ   
     40-49 ปี 4 13.3 
     50-59 ปี 16 53.4 
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ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (n=30) ร้อยละ 
     60 ปีขึ้นไป 10 13.3 

Max = 71 ปี, Min = 47 ปี,  ̅=58.2 ปี, S.D.=6.2 ปี   
3.   สถานภาพสมรส   
     โสด 4 13.3 
     สมรส (คู่) 25 83.4 
     หม้าย/หย่า/แยก 1 3.3 
4.  ศาสนา   
     พุทธ 30 100.0 
5.   ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 29 96.7 
      มัธยมศึกษา 1 3.3 
6.   อาชีพ   
      แม่บ้าน/ว่างงาน 5 16.7 
      รับจ้าง 1 3.3 
     เกษตรกร 24 80.0 
7.   รายได้/เดือน   
     ไม่เกิน 1,000 บาท 8 26.7 
     1,001 - 3,000 บาท 14 46.7 
     3,001 - 6,000 บาท 7 23.3 
     มากกว่า 6,000 บาทข้ึนไป 1 3.3 
     Max = 7,000 บาท, Min = 600 บาท 

 ̅= 2,663.3 บาท, S.D.=1,628.5 บาท 
  

8.   โรคประจ าตัว   
     ไม่มี 22 73.4 
     เบาหวาน 1 3.3 
     ความดันโลหิตสูง 2 6.7 
     เบาหวานและความดันโลหิตสูง 4 13.3 
     ความดันโลหิตสูงและหอบหืด 1 3.3 
9.   ดัชนีมวลกาย   
     น้อยกว่า 18.5 kg/m2 2 6.7 
     18.5–22.9 kg/m2 24 80.0 
     23.0–24.9 kg/m2 3 10.0 
     25.0 –29.9 kg/m2 1 3.3 
10. ความรุนแรงของโรค   
     ระยะที่ 2 1 3.3 
     ระยะที่ 3 2 6.7 
     ระยะที่ 4 27 90.0 
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ด้านความรู้ในการดูแลตัวเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้าดีที่ได้รับยาเคมีบ้าบัดครั้งแรก 
          ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนพบว่าผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกส่วนใหญ่        
มีความรู้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.7 รองลงมาคือมีความรู้ในระดับสูง ร้อยละ 23.3 และมีความรู้ในระดับต่ า 
ร้อยละ 20.0 หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการสอนพบว่ามีความรู้ในระดับสูง ร้อยละ 66.7 และมีความรู้ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 33.3 รายละเอียดดังตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของระดับความรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรก ก่อนและ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอน 

ระดับความรู้ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอน (n=30) หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอน (n=30) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต่ า 6 20.0 0 0.0 
ปานกลาง 17 56.7 10 33.3 
สูง 7 23.3 20 66.7 
 คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนเท่ากับ 13.93 คะแนน (S.D.=2.10) อยู่ในระดับ
ปานกลาง หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.10 คะแนน (S.D.=1.90) อยู่ในระดับสูงและ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนโดยใช้สถิติ Paired t-test พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนอย่างมีนัยส าคัญ   
ทางสถิติ (t=-10.432, p<.001) รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่
ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรก 

ตัวแปร ก่อนเข้าร่วม 
โปรแกรมการสอน 

หลังเข้าร่วม 
โปรแกรมการสอน 

t-test p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู้ 13.93 2.10 17.10 1.90 -10.432 <.001 

ด้านความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้้าดีที่ได้รับยาเคมีบ้าบัดครั้งแรก 
          ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนพบว่าผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกมีความวิตกกังวล
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100.0 หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการสอนพบว่ายังคงมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับสูง 
รอ้ยละ 70.0 และมีความวิตกกังวลลดลงมาอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 30.0 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรก
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอน 
ระดับความวิตกกังวล ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอน 

(n=30) 
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอน (n=30) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความวิตกกังวลต่ ามาก 0 0.0 0 0.0 
ความวิตกกังวลต่ า 0 0.0 9 30.0 
ความวิตกกังวลสูง 30 100.0 21 70.0 
ความวิตกกังวลสูงมาก 0 0.0 0 0.0 
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คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 46.83 คะแนน (S.D.=3.97 คะแนน)    
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.70 คะแนน (S.D.=3.59 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนโดยใช้สถิติ Paired t-test พบว่าคะแนน
เฉลี่ยความวิตกกังวลหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(t=6.669, p<.001) รายละเอียดดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนของผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรก 

ตัวแปร ก่อนเข้าร่วม 
โปรแกรมการสอน 

หลังเข้าร่วม 
โปรแกรมการสอน 

t-test p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความวิตกกังวล 46.83 3.97 41.7 3.59 6.669 <.001 
 
อภิปรายผล 

โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ท่ อ น้ า ดี พบ ใน ภ า ค ตะ วั น ออก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  โ ร ง พย า บ า ล ศู น ย์ แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีเป็นอันดับหนึ่งใน 5 ของผู้ป่วยมะเร็งทุกๆ ป ี
ซึ่งเข้ารับการรักษาที่แผนกหอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 และระยะของโรคที่พบส่วนใหญ่คือระยะที่ 2- 4 ที่ได้รับ 
การรักษาแบบเสริม (Adjuvant therapy) ด้วยการให้ยาเคมีบ าบัดเพ่ือเพ่ิมการรอดชีพของผู้ป่วยให้มากขึ้น 
แต่ยังไม่มีแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐาน (Standard regimen) เหมือนการรักษาโรคมะเร็งอ่ืนๆ สภาวะ
ของโรคและอาการข้างเคียงของยาเคมีบ าบัด ท าให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลและมีความเครียดอันเป็นปัจจัย
รบกวนที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อการรักษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนต่อ
ความรู้และความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดในครั้งแรกและเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการ
สอนที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนอยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนมีคะแนนเฉลี่ยความ
รู้อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนคะแนนเฉลี่ย 
ความวิตกกังวลก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการสอนอยู่ในระดับสูง หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความวิตกกังวลลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดิม  แต่เมื่อใช้สถิติเปรียบเทียบพบว่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษา
ของรุ่งรัตน์ วีระกุล และสาคร หับเจริญ (14) และพวงทอง  จินดากุล, อ าภาพร  นามวงศ์พรหม และน้ าอ้อย  
ภักดีวงศ์(15) สามารถอธิบายได้ว่าการที่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีมคีวามวิตกกังวลระดับสูงในการเข้ารับยาเคมีบ าบัด
ครั้งแรกมีสาเหตุมาจากผู้ป่วยกลัวที่จะต้องเผชิญกับอาการข้างเคียงจากการรักษา การขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคและการรักษาที่ได้รับ รวมถึงวิธีที่เหมาะสมในการดูแลตัว เอง(11) ซึ่งเป็นการเผชิญปัญหาที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ประกอบกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่พบส่วนใหญ่อยู่ในระยะลุกลามไปที่อวัยวะแล้ว ท าให้
ผู้ป่วยหมดก าลังใจ การเตรียมผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการ D-METHOD ในการพัฒนาโปรแกรมการสอน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด จึงช่วยคลายกังวลให้กับผู้ป่วยและญาติได้มากขึ้น 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทส าคัญของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วย
สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน(13) 
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          กล่าวโดยสรุป การศึกษานี้ชี้ ให้ เห็นว่าประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนตามกรอบแนวคิด
กระบวนการ D-METHOD ที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ได้รับยาเคมีบ าบัดครั้งแรกมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค การรักษา และการดูแลตนเองมากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลที่มีคุณภาพมากข้ึน เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน ความวิตกกังวลของผู้ป่วยส่วนใหญ่ลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งอ่ืนๆที่ได้รับยา เคมี
บ าบัดครั้งแรกเป็นการส่งเสริมความสามารถของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม ลดความวิตกกังวล
เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง 
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