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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอาการหายใจลำ�บากในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับ
เคมีบำ�บัด ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำ�บัด จำ�นวน 44 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ
22 คน โดยจับคู่ในด้านเพศ อายุ และระดับความสามารถในการทำ�กิจกรรม กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
แบบประเมินอาการหายใจลำ�บาก มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของ ครอนบาค เท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา และ
สถิติทดสอบที
ผลการวิจัย พบว่า
1. อาการหายใจลำ�บากของผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้รบั เคมีบ�ำ บัดในกลุม่ ทดลองหลังได้รบั โปรแกรมฯ น้อยกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t = 6.88; p < 0.05)
2. อาการหายใจลำ�บากของผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้รบั เคมีบ�ำ บัดในกลุม่ ทดลองหลังได้รบั โปรแกรมฯ น้อยกว่ากลุม่ ควบคุม
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t = 2.41; p < 0.05)
ดังนั้น โปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดอาการหายใจลำ�บากในผู้ป่วย
มะเร็งปอดระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำ�บัด
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Abstract

This quasi- experimental research aimed to compare dyspnea of lung cancer patients undergoing
chemotherapy before and after the programs and between the experimental and control groups. The study
samples were 44 patients with lung cancer undergoing chemotherapy. They were divided into 2 groups: 22 each
in the experimental group and the control group, were matched by gender, age, and performance status. The
control group received the conventional nursing care while the experimental group received the Self- Management
combined with Meditation Practice. Data were collected using a personal characteristic form, and The Cancer
Dyspnea Scale. It’s Cronbach’s alpha coefficient was at 0.74. Data were analyzed by using descriptive statistics
and t-test. The major findings were as follows:
1. Dyspnea of lung cancer patients in the experimental group, after the received program was significantly lower than that of the pretest phase (t = 6.88; p < 0.05).
2. Dyspnea of lung cancer patients in the experimental group was significantly lower than that of the
control group (t = 2.41; p < 0.05).
The result suggests that the Symptom Management combined with Meditation Practice can reduce
dyspnea in persons with lung cancer.
Keywords: symptom management; meditation practice; dyspnea; lung cancer patients undergoing chemotherapy
ความเป็นมาของปัญหา
มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ลำ�ดับต้นๆ ของโลก
รวมทั้งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557 พบว่า ผู้ป่วย
มะเร็งปอดมีอตั ราการตายมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับ
และท่อน้�ำ ดี โดยมีอตั ราการตาย 14.6, 15.9, 16.6, 18.1 และ
18.6 ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำ�ดับ1 ซึง่ แนวทางการ
รักษามะเร็งปอดประกอบด้วย การผ่าตัด การให้รังสีรักษา
การใช้เคมีบำ�บัด และการรักษาโดยให้ยามุ่งเป้าทำ�ลายเซลล์
มะเร็ง2 แต่ส�ำ หรับผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าอยูใ่ น
ระยะลุกลาม การรักษามักจะได้รบั เคมีบ�ำ บัดโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อบำ�บัดอาการและยืดระยะเวลารอดชีวิตของผู้ป่วย2
มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ผปู้ ว่ ยมีอาการ
ทุกข์ทรมาน เนือ่ งจากการดำ�เนินของโรคและผลข้างเคียงจาก
การรักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีอาการหลากหลาย โดย
อาการหายใจลำ�บากเป็นอาการหนึ่งที่ทรมานและพบบ่อย มี
อัตราการเกิดร้อยละ 29-873-6 ลักษณะอาการหายใจลำ�บาก
ในผู้ป่วยมะเร็งปอดนั้นเป็นอาการที่ทุกข์ทรมานคล้ายถูกของ
หนักมาทับ แน่นหน้าอก เป็นความรู้สึกเหมือนขาดอากาศ
หายใจ อาการที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ไม่สามารถ
ควบคุมได้ มักเป็นบ่อยและมากเวลาทำ�กิจกรรม เช่น การเดิน

การเคลือ่ นไหวร่างกาย การแต่งตัว หรือทำ�งาน5 รวมถึงมีความ
รู้สึกวิตกกังวลที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง7
อาการหายใจลำ�บากส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย
จิตใจอารมณ์ และสังคม5,7-8 ด้านร่างกายผู้ป่วยถูกจำ�กัดการ
เคลื่อนไหว ส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิตและการทำ�งาน ความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันด้วยตนเองลดลง5,8-9
และอาการหายใจลำ�บากมีความสัมพันธ์กบั ภาวะการทำ�หน้าที่
โดยผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดมีอาการหายใจลำ�บากขณะเดิน ร้อยละ 72
และเพิ่มสูงขึ้นขณะขึ้นบันได ร้อยละ 7910 อีกทั้งรบกวนการ
นอนหลับของผู้ป่วย เนื่องจากต้องลุกมานั่งตอนกลางคืนจาก
อาการหายใจไม่สะดวก11 มีผลต่อการเคีย้ วและการกลืนทำ�ให้
รับประทานอาหารได้ลดลง5 ด้านจิตใจและอารมณ์ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ
กลัวและวิตกกังวลต่อการได้รับอากาศหายใจที่ไม่เพียงพอ
รูส้ กึ ทุกข์ทรมาน สิน้ หวัง5,7 ด้านสังคมผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ว่าตนเองถูก
แยกออกจากสังคม เนื่องจากการพูดคุยทำ�ให้เหนื่อยมากขึ้น
ทำ�ให้การติดต่อกับครอบครัวและเพือ่ นถูกจำ�กัด เนือ่ งจากผูป้ ว่ ย
บางคนรูส้ กึ ว่าไม่สามารถเคลือ่ นไหวร่างกายได้ถา้ ไม่มอี อกซิเจน5
มีความทุกข์ทรมาน12 และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตลดลง7,13
อาการหายใจลำ�บากเป็นประสบการณ์การรับรู้ของ
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ผู้ป่วยแต่ละบุคคล เป็นการรับรู้ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
และด้านทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความรูส้ กึ ไม่สขุ สบาย14 ของผูป้ ว่ ย
ต่อความยากลำ�บากในการหายใจที่ต้องใช้ความพยายามหรือ
ใช้แรงในการหายใจ เพื่อนำ�อากาศเข้าสู่ร่างกายและต้องใช้
กล้ามเนือ้ อืน่ ๆ เพือ่ ช่วยในการหายใจ15 เป็นอาการทีไ่ ม่สามารถ
ควบคุมได้และอาการจะเป็นมากขึ้นเวลาทำ�กิจกรรม ซึ่งใน
ผู้ป่วยมะเร็งปอดนั้นมีประสบการณ์การรับรู้อาการหายใจ
ลำ�บากที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจึงให้ความหมาย ประเมินความ
รุนแรง และการจัดการอาการหายใจลำ�บากทีแ่ ตกต่างกัน5 ใน
ปัจจุบนั การบรรเทาอาการหายใจลำ�บากในผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดนัน้
ส่วนใหญ่มงุ่ เน้นทีก่ ารให้ยา การให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา
หรือการเจาะระบายน้ำ�ออกจากปอด (Thoracentesis)16 ซึ่ง
การให้ยาอาจให้ผลดีในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น ส่วนการเจาะ
ระบายน้ำ�ออกจากปอด อาจส่งผลให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจาก
ความปวด และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะมีลมในเยื่อหุ้มปอดได้
(Pneumothorax) ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นวิธีการบรรเทา
อาการหายใจลำ�บากได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ อีกทัง้ ยังไม่
สามารถบรรเทาความกลัว ความวิตกกังวล และการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันของผูป้ ว่ ยได้17 นอกจากนี้ อาการหายใจลำ�บาก
เป็นอาการที่ไม่สามารถควบคุมได้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่
แน่นอน ทำ�ให้ไม่สามารถวางแผนในการดูแลรักษาได้ทนั ท่วงที18
ผู้ป่วยมะเร็งปอดจึงมีความต้องการให้แพทย์หรือพยาบาลให้
คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับอาการหายใจลำ�บากและการจัดการทีเ่ หมาะสม
เพือ่ บรรเทาอาการมากกว่าการได้รบั เฉพาะออกซิเจนและยา5
นอกจากนี้ เมือ่ มีอาการหายใจลำ�บาก ผูป้ ว่ ยจะจัดการ
กับอาการที่เกิดขึ้นตามความเชื่อเดิม หรือนำ�การรับรู้จาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาใช้จัดการกับอาการตามการ
บอกกล่าวของผู้อื่น โดยวิธีการจัดการอาการหายใจลำ�บาก
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 ใช้การจำ�กัดการเคลือ่ นไหว ด้วยการนัง่
หรือนอน5,19 แต่ใช้การหายใจแบบเป่าปากซึง่ เป็นวิธที ส่ี ามารถ
ลดอาการหายใจลำ�บากได้19 เพียงร้อยละ 12.5 ใช้วิธีการ
สูดยาดม ทำ�ให้ตนเองรูส้ กึ สดชืน่ แต่ไม่สามารถบรรเทาอาการ
หายใจลำ�บากได้20 และบางรายใช้การนวดกดจุดด้วยน้ำ�มัน
การฝังเข็ม5 ซึ่งเป็นการบรรเทาอาการได้ในระยะสั้นๆ21 ส่วน
การได้รับคำ�แนะนำ�ในการจัดการอาการและการปรับตัวเมื่อ
เกิดอาการหายใจลำ�บากยังค่อนข้างน้อย5 โดยโมเดลการจัดการ
กับอาการ22 เน้นการจัดการกับอาการและให้การดูแลตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะ ความรู้ และให้การสนับสนุน
ในสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการในการจัดการอาการตัง้ แต่ระดับเล็กน้อย
ถึงระดับรุนแรง ดังนั้น การจัดการกับอาการ จึงเป็นบทบาท
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หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของพยาบาลในการส่งเสริม
ให้ผปู้ ว่ ยสามารถจัดการกับอาการได้ดว้ ยตนเอง โดยชีใ้ ห้เห็น
ถึงความสำ�คัญของอาการหายใจลำ�บาก ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความ
เข้าใจในอาการของตนเองทีละน้อย รวมทัง้ ส่งเสริมให้มคี วามรู้
และมีทักษะที่ถูกต้อง จนกระทั่งผู้ป่วยสามารถจัดการอาการ
หายใจลำ�บากได้ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของอาการและไม่
เกิดอันตรายกับผู้ป่วย
จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ พบว่า
การบรรเทาอาการหายใจลำ�บากทีไ่ ม่ใช้ยาในผูป้ ว่ ยมะเร็งปอด
ประกอบด้วย การให้ความรู้เทคนิคการผ่อนคลาย เทคนิค
การหายใจ การออกกำ�ลังกาย การจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่
เหมาะสม การสงวนพลั ง งาน และการสนั บ สนุ น ทางจิ ต
สังคม18,23-24 วิธีการดังกล่าว สามารถบรรเทาอาการหายใจ
ลำ�บากได้ และจากการศึกษาของ Greer, et al.25 ได้น�ำ เทคนิค
การปรับพฤติกรรมการจัดการกับอาการหายใจลำ�บากในผูป้ ว่ ย
มะเร็งปอดระยะลุกลามซึง่ ประกอบด้วย การให้ความรูด้ ว้ ยการ
หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลม การผ่อนคลายด้วยการฝึก
สมาธิที่โรงพยาบาล พบว่า สามารถลดอาการหายใจลำ�บาก
ความวิตกกังวล และอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ รวมทั้งทำ�ให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น เนื่องจากการ
ปฏิบัติสมาธิเป็นการฝึกลมหายใจที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพปอด
เพิม่ อัตราการขับคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิม่ จำ�นวนออกซิเจน
ในร่างกาย ลดการใช้กล้ามเนื้อในการหายใจ จึงทำ�ให้อาการ
หายใจลำ�บากลดลง26
ในปัจจุบัน พบว่า การปฏิบัติสมาธิมีหลายรูปแบบ
ส่วนใหญ่นิยมรูปแบบการนั่งกำ�หนดลมหายใจ เพื่อให้จิตนิ่ง
แน่ ว แน่ อ ยู ่ ก ั บ ลมหายใจเข้ า ออก แต่ จ ากการศึ ก ษาของ
Kandradudsadi-Triumchaisri27 พบว่า การปฏิบัติสมาธิ
เคลือ่ นไหวช่วยบรรเทาอาการหายใจลำ�บากได้ เนือ่ งจากการ
มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกายและจิต โดยการทำ�งานของจิต
ประสานกายประกอบด้วย สมาธิ ลมหายใจ และการเคลือ่ นไหว
ช้าๆ ทีช่ ว่ ยควบคุมการทำ�งานของ บาโรรีเฟล็กซ์ (Baroreflex)
และระบบประสาทอัตโนมัติ เพิม่ ประสิทธิภาพการขับคาร์บอน
ไดออกไซด์ ทำ�ให้ปอดได้รบั ออกซิเจนเพิม่ ขึน้ ผูป้ ว่ ยสามารถ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น มีผลทำ�ให้ร่างกายเกิดการ
ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดและความวิตกกังวล สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Thongtumlueng28 ได้นำ�เทคนิค SKT 5
คือ การยืดเหยียดอย่างไทย การเยียวยากาย และการประสาน
จิต มาใช้ในการลดอาการกำ�เริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง เช่นเดียวกับ Puttawong29 ศึกษาผลของโปรแกรม
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การจัดการอาการร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิ SKT 5 ต่อคุณภาพ
ชีวติ ด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง พบว่า ผูป้ ว่ ย
มีอาการหายใจลำ�บากลดลงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
แม้วา่ จะมีการศึกษาวิธกี ารจัดการอาการหายใจลำ�บาก
ในผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยไม่ใช้ยาในต่างประเทศมีหลากหลาย
วิธี แต่พบว่าการศึกษาของ Greer, et al.25 ได้นำ�การปฏิบัติ
สมาธิ ม าใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโปรแกรมเพื่ อ จั ด การอาการ
หายใจลำ�บากและลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปอด ซึ่ง
การปฏิบัติสมาธินั้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนิกชน และ
ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่มีวิถีชีวิตในการ
สวดมนต์ นั่งสมาธิเพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ดังนั้น
การปฏิบัติสมาธิเพื่อบรรเทาอาการหายใจลำ�บากในผู้ป่วย
มะเร็งปอดจึงมีความเหมาะสมกับบริบทของคนไทย และใน
ปัจจุบนั การปฏิบตั สิ มาธิสามารถอธิบายผลในแนวของจิตประสาน
กาย (mind body medicine) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในร่างกายและจิตใจของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาโปรแกรมการจัดการอาการ
22
ตามโมเดลการจัดการอาการ ที่เป็นการพัฒนากลวิธีในการ
จัดการกับอาการร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิแบบ SKT 3 (นัง่ ยืด
เหยียดผ่อนคลาย การประสานกาย และการประสานจิต) ซึ่ง
เป็น 1 ใน 7 เทคนิคของสมาธิ SKT27 โดยโมเดลการจัดการ
อาการ22 มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถประเมินการรับรู้อาการที่
คุกคามทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมของตนเอง รวมทัง้
เลือกวิธีการจัดการกับอาการหายใจลำ�บากได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างพยาบาลกับผูป้ ว่ ยในการหากลวิธี
ในการควบคุมหรือลดอาการ โดยพยาบาลมีหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดการกับอาการที่ประกอบด้วย การ
ให้ความรู้ การฝึกทักษะและการดูแลทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสม เพือ่
พัฒนาศักยภาพของผูป้ ว่ ยให้มคี วามสามารถในการดูแลตนเอง
และมีประสิทธิภาพ ส่วนแนวคิดการปฏิบตั สิ มาธิแบบ SKT 327
เป็นสมาธิเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นกลวิธีในการจัดการกับ
อาการอย่างหนึ่งที่สามารถบรรเทาอาการได้ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ช่วยลดอาการวิตกกังวล ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติผ่อนคลาย
และเป็นการออกกำ�ลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ที่ช่วยในการหายใจ การปฏิบัติไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบเดิม
ไม่ต้องใส่คำ�บริกรรม เช่น การนั่งหลับตานิ่ง การกำ�หนดลม
หายใจเข้า - ออก เป็นต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบอาการหายใจลำ�บากในกลุ่ม

The Effect of Symptom Management Combined with Meditation

ทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับ
การปฏิบัติสมาธิ
2. เพื่อเปรียบเทียบอาการหายใจลำ�บากระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการ
ปฏิบัติสมาธิและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
สมมุติฐานการวิจัย
1. อาการหายใจลำ�บากของผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้รบั
เคมีบ�ำ บัดในกลุม่ ทดลองหลังได้รบั โปรแกรมการจัดการอาการ
ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิน้อยกว่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม
2. อาการหายใจลำ�บากของผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้รบั
เคมีบำ�บัดในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการจัดการอาการ
ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิมีอาการหายใจลำ�บากน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
อาการหายใจลำ�บากเป็นอาการที่มีความรุนแรงและ
พบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งปอด ซึ่งส่งกระทบทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยมีปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่ออาการทัง้ ปัจจัย
ด้านสุขภาพความเจ็บป่วย และปัจจัยด้านจิตใจ ความวิตกกังวล
ของผูป้ ว่ ย ซึง่ โมเดลการจัดการกับอาการของ Dodd, et al.22
เป็นโมเดลในการบรรเทาอาการหรือลดอาการทีเ่ กิดขึน้ โดยมี
การจัดการกับสาเหตุและอาการที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน เพื่อ
ให้สามารถควบคุมอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ พยาบาล
จึงต้องเข้าใจปัญหาของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่เป็น
สาเหตุให้เกิดอาการ โดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการสอนเรื่อง
ความสำ�คัญของอาการ จะทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความเข้าใจในอาการ
ของตนเองทีละน้อย จนกระทั่งผู้ป่วยสามารถให้ความหมาย
ของอาการ และความสัมพันธ์ของอาการกับสาเหตุของอาการ
ได้ นำ�ไปสู่กลวิธีการจัดการกับอาการหายใจลำ�บากได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ส่วนแนวคิดการปฏิบัติสมาธิ
แบบ SKT (Somporn Kandradudsadi-Triumchaisri)27
เป็นแนวคิดทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ระหว่างกายและจิต โดยการทำ�งาน
ของจิตประสานกาย ประกอบด้วยสมาธิ ลมหายใจ และการ
เคลือ่ นไหวของร่างกายอย่างช้าๆ เพือ่ ควบคุมการทำ�งานของ
บาโรรีเฟล็กซ์ และระบบประสาทอัตโนมัตเิ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การขับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ การใช้เทคนิคการปฏิบตั สิ มาธิ
SKT 3 นัง่ ยืด-เหยียดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต27
เป็น 1 ใน 7 เทคนิคที่ผู้ป่วยสามารถกระทำ�ได้ด้วยตนเอง
โดยการปฏิบตั สิ มาธินช้ี ว่ ยเพิม่ สมรรถภาพปอดทีป่ ระกอบด้วย
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ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ

การฝึกลมหายใจ ร่วมกับการออกกำ�ลังกายแบบ Isometric
Exercise เป็นการกำ�หนดลมหายใจให้สมั พันธ์กบั การเคลือ่ นไหว
ของมือ แขน และลำ�ตัว โดยการควบคุมระบบประสาทสัมผัส
ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ปาก การสัมผัส และการเคลื่อนไหว
เพื่อลดสิ่งเร้าต่อระบบจิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยา (phychoneuroimmonology) จะเห็นได้วา่ โมเดลของ Dodd, et al.22
เป็นโมเดลที่เน้นการจัดการทางคลินิคและให้การดูแลตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะ ความรู้ และให้การสนับสนุน
ในสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการในการจัดการอาการ ส่วนแนวคิดการ
ปฏิบตั สิ มาธิของ Kandradudsadi-Triumchaisri27 นัน้ เป็น
การจัดการอาการด้านจิตใจทีช่ ว่ ยบรรเทาอาการทางกาย ผูว้ จิ ยั
จึงพัฒนาโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ
ที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินประสบการณ์การมีอาการ
ความรุนแรง และการจัดการอาการหายใจลำ�บากที่ผ่านมาใน
ของผูป้ ว่ ย โดยพยาบาลเป็นผูป้ ระเมินปัญหาและความต้องการ
ในการจัดการอาการหายใจลำ�บากที่ไม่ใช้ยาของผู้ป่วย
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลวิธีการจัดการกับอาการ
เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ในการจัดการอาการหายใจ
ลำ�บาก การฝึกทักษะการจัดการอาการและการปฏิบัติสมาธิ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลลัพธ์ของการจัดการ
อาการ เป็นผลที่เกิดจากการใช้กลวิธีในการจัดการอาการ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี้เ ป็นการวิจ ัย กึ่ง ทดลอง (Quasiexperimental research design) วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (The Pretest-Posttest Design)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยมะเร็งปอด ที่ได้รับการ
วินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดทีเ่ ข้ารับการรักษาในหน่วยเคมีบ�ำ บัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิน่ เกล้า คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์ดังนี้
1. ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC
ระยะ III, IV และ SCLC ระยะ extensive disease
2. ผูป้ ว่ ยมะเร็งปอด ทัง้ เพศชายและเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 20-59 ปี
3. มีประสบการณ์อาการหายใจลำ�บากอย่างน้อย
1 ครั้ง ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
4. มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สามารถรับรูส้ อ่ื สารตาม
ปกติได้
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5. มีระดับความสามารถในการทำ�กิจกรรมตั้งแต่
0-2 โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทำ�กิจกรรม
ECOG Performance Status30 (0 หมายถึง สามารถทำ�งาน
ได้ตามปกติ 1 หมายถึง ไม่สามารถทำ�กิจกรรมทีอ่ อกแรงมากได้
แต่ ส ามารถทำ � กิ จวั ต รประจำ � วั นและงานเบาๆ ได้ และ 2
หมายถึง สามารถเคลือ่ นไหวช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ไม่สามารถ
ทำ�งาน ต้องนัง่ หรือพักบนเตียง น้อยกว่า 50% ของเวลาตืน่ )
กำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง (Sample size) กำ�หนด
ให้มีอำ�นาจทดสอบ 80% ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 อิทธิพล
เท่ากับ 0.531 คำ�นวณด้วยโปรแกรม G* power ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 22 คน รวมทั้งหมด 44 ราย แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่มควบคุม 22 คน โดยคัดเลือกผู้ป่วย
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าทั้งสองกลุ่ม จากทั้งโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่ เกล้า
โดยจับคูก่ ลุม่ ตัวอย่างให้มคี วามคล้ายคลึงกัน (matched paired)
ในเรื่องเพศ อายุ และระดับความสามารถในการทำ�กิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) เครื่องมือ
ดำ�เนินการทดลอง 3) เครื่องมือกำ�กับการทดลอง
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย 2 ส่วน คือ
		 1.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป จำ�นวน
11 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นแบบให้เลือกตอบและเติมคำ�ตอบ
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สิทธิ์
ทีใ่ ช้ในการรักษาพยาบาล โรคประจำ�ตัวอืน่ ๆ ประวัตกิ ารหายใจ
ลำ�บาก การจัดการอาการหายใจลำ�บาก และแบบบันทึกประวัติ
การเจ็บป่วยของผู้ป่วยโดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกจากประวัติการ
รักษา จำ�นวน 4 ข้อ ประกอบด้วย การวินจิ ฉัยโรค ระยะของ
โรค ระยะเวลาในการเป็นโรคมะเร็งปอด ชนิดของยาเคมีบ�ำ บัด
ที่ได้รับในปัจจุบัน
		 1.2 แบบประเมิ น อาการหายใจลำ � บาก The
Cancer Dyspnea Scale (CDS)14 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
โดย วราภรณ์ ชัยวัฒน์ สุรีพร ธนศิลป์ และ Lopez (ม.ป.ป.
อ้างถึงใน Tanomjit, Thanasilp)8 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม
จำ�นวน 12 ข้อ โดยเป็นแบบประเมินประสบการณ์ตา่ งๆ ทีม่ ี
หลายมิติ ที่สามารถประเมินอาการหายใจลำ�บากในผู้ป่วย
มะเร็งปอดได้ทง้ั 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ
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และ 3) ด้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกไม่สุขสบาย
เกณฑ์การแบ่งคะแนน
แบบประเมิน The Cancer Dyspnea Scale (CDS)14
จำ�นวน 12 ข้อ คะแนนแต่ละมิติมีดังนี้ 1) มิติด้านร่างกาย
คะแนนอยู่ในช่วง 0-20 2) มิติด้านจิตใจ คะแนนอยู่ในช่วง
0-16 และ 3) มิตดิ า้ นทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความรูส้ กึ ไม่สขุ สบาย
คะแนนอยูใ่ นช่วง 0-12 นำ�คะแนนทัง้ 3 มิตมิ ารวมกัน คะแนน
รวมทั ้ ง หมดอยู ่ ใ นช่ ว งตั ้ ง แต่ 0 ถึ ง 48 คะแนน โดย 0
หมายความว่า ไม่มอี าการหายใจลำ�บาก คะแนนมาก หมายความ
ว่า มีอาการหายใจลำ�บากมาก คะแนนน้อย หมายความว่า มี
อาการหายใจลำ�บากน้อย โดยการแบ่งระดับอาการหายใจลำ�บาก
ได้เป็น 3 ระดับดังนี้ 1.00 - 15.66 หมายถึง มีอาการหายใจ
ลำ�บากเล็กน้อย 15.67 - 31.33 หมายถึง มีอาการหายใจ
ลำ�บากปานกลาง 31.34 - 48.00 หมายถึง มีอาการหายใจ
ลำ�บากมาก เครื่องมือนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5 คน ได้คา่ ความตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ 0.83 และ Tanomjit,
Thanasilp8 ได้นำ�เครื่องมือนี้ไปทดสอบในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ผู้วิจัยศึกษาได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.74 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไม่ได้หาความเที่ยงซ้ำ� และค่า
ความเที่ยงในกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 44 คน เท่ากับ 0.79
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม
การจัดการอาการร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิทผ่ี วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้
22
โดยนำ�โมเดลการจัดการอาการของ Dodd, et al. ร่วมกับ
แนวคิดการปฏิบัติสมาธิ SKT327 มาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมพยาบาล โดยกำ�หนดเนือ้ หาแต่ละขัน้ ตอนของกิจกรรม
ให้ครอบคลุมในการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ
SKT3 และเป็นกิจกรรมที่กระทำ�ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้ป่วยมะเร็งปอด ประกอบด้วย แผนการสอน คู่มือ และสื่อ
การสอน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 5 คน โปรแกรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1)
ประเมินความต้องการและประสบการณ์การรับรูอ้ าการหายใจ
ลำ�บากของผู้ป่วย 2) การพัฒนากลวิธีการจัดการกับอาการ
ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการหายใจ การ
สงวนพลังงานและการผ่อนคลาย ร่วมกับการฝึกทักษะการ
ปฏิบตั สิ มาธิในการจัดการอาการหายใจลำ�บาก 3) การประเมิน
ผลลัพธ์ของการจัดการอาการ นำ�โปรแกรมไปทดลองใช้กับ
ผู้ป่วยที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง 3 คน สามารถเข้าใจ
ภาษา และปฏิบัติได้ถูกต้อง
3. เครื่องมือกำ�กับการทดลอง ได้แก่ แบบประเมิน
พฤติกรรมการจัดการอาการหายใจลำ�บาก ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มา
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เอง โดยครอบคลุมในเรื่อง การบริหารการหายใจ การสงวน
พลังงาน และการผ่อนคลายโดยการปฏิบัติสมาธิ SKT3
ประกอบด้วยข้อคำ�ถามจำ�นวน 6 ข้อ และแบบบันทึกการ
ปฏิบัติสมาธิ SKT3 20 นาที เช้า-เย็น เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน
เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ปฏิบตั ไิ ด้ตง้ั แต่ 4 วัน
ขึน้ ไปใน 1 สัปดาห์ ไม่ผา่ นเกณฑ์ หมายถึง ปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยกว่า
4 วัน ใน 1 สัปดาห์
การดำ�เนินการทดลอง
ผู้วิจัยดำ�เนินการทดลองโดยมีขั้นตอนในการดำ�เนิน
การทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการทดลอง
2) ขั้นดำ�เนินการทดลอง และ 3) ขั้นประเมินการทดลอง
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง
		 1.1 การเตรียมตัวผู้วิจัย ผู้วิจัยเรียนการปฏิบัติ
สมาธิแบบ SKT3 โดยเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติกับ
รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี- เตรียมชัยศรี ที่ สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเวลา 2 วัน และ
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นเวลา
2 วัน รวมทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้มาฝึกปฏิบตั สิ มาธิแบบ SKT3 ด้วยตนเอง
ทุกวัน วันละ 20-30 นาที เช้า-เย็น จนเกิดความชำ�นาญ
		 1.2 การเตรียมเครื่องมือในการทดลอง ผู้วิจัย
พัฒนาเครือ่ งมือโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบตั ิ
สมาธิแบบ SKT3 ประกอบด้วยแผนการสอนตามโปรแกรม
การสอนการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิ SKT3 คูม่ อื
การจัดการอาการหายใจลำ�บากและการปฏิบัติสมาธิสำ�หรับ
ผู้ป่วยมะเร็งปอด และ Power point ที่มีเนื้อหาตามคู่มือ
1.3 การเตรียมสถานที่ ได้จัดเตรียมสถานที่ใน
ห้องให้สุขศึกษา โดยเป็นห้องปิดที่เงียบสงบ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดำ�เนินการทดลอง
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสร้างสัมพันธภาพ
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามเกณฑ์ที่กำ�หนดในการวิจัย โดยดำ�เนินการกับกลุ่ม
ควบคุมก่อนทัง้ 2 โรงพยาบาล เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ น หลัง
จากนั้นจึงเริ่มดำ�เนินการในกลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยดำ�เนินการวิจัยกับกลุ่มควบคุม
ดังนี้
กลุม่ ควบคุม ได้รบั การพยาบาลตามปกติ จากพยาบาล
หน่วยเคมีบำ�บัด และผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง ดังนี้
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ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1
1. ผูว้ จิ ยั พบกลุม่ ตัวอย่าง ทีม่ ารับการตรวจรักษาที่
หน่ ว ยเคมี บ ำ � บั ด เป็ นรายบุคคล ผู้วิจัย แนะนำ�ตัว สร้ า ง
สัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์
ขั้นตอน ระยะเวลาที่เข้าร่วมวิจัย และเซ็นใบยินยอม
2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลและให้กลุ่มตัวอย่างทำ�แบบประเมินอาการหายใจ
ลำ�บาก The Cancer Dyspnea Scale (CDS) ก่อนการ
ทดลอง
3. หลังจากนั้นกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตาม
ปกติจากพยาบาลประจำ�การ หน่วยเคมีบ�ำ บัด โดยการประเมิน
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ การให้ค�ำ แนะนำ�ตามปัญหา และการ
ให้คำ�แนะนำ�เมื่อกลับบ้าน
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30
ผูว้ จิ ยั นัดกลุม่ ตัวอย่างมาพบอีกครัง้ เมือ่ ครบ 4 สัปดาห์
ทีต่ รงกับวันนัดมาพบแพทย์ เพือ่ ขอความร่วมมือในการประเมิน
อาการหายใจลำ�บากอีกครั้ง (Post- test) ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความสมบรูณข์ องแบบสอบถามก่อนนำ�ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ และมอบคู่มือการจัดการอาการหายใจลำ�บากและการ
ปฏิบตั สิ มาธิให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทุกคน ผูว้ จิ ยั ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การจัดการอาการหายใจลำ�บากและการปฏิบัติสมาธิ SKT3
แก่กลุ่มควบคุมตามความสมัครใจ โดยความรู้ที่ให้เหมือนกับ
ทีก่ ลุม่ ทดลองได้รบั ภายหลังได้รบั ความรูก้ ลุม่ ตัวอย่างสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยดำ�เนินการกับกลุ่มทดลองดังนี้
กลุ่มทดลอง ได้รับการพยาบาลตามปกติ และได้รับ
โปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิจากผูว้ จิ ยั
ได้แก่ ความรูใ้ นการจัดการอาการหายใจลำ�บาก ประกอบด้วย
ความหมาย สาเหตุปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดอาการ ผลกระทบ การ
จัดการอาการหายใจลำ�บากทีใ่ ช้ยา และการจัดการอาการหายใจ
ลำ�บากทีไ่ ม่ใช้ยาประกอบด้วย การสงวนพลังงาน การบริหาร
การหายใจ และการผ่อนคลายโดยการปฏิบตั สิ มาธิแบบ SKT
พร้อมฝึกทักษะการหายใจ และการปฏิบตั สิ มาธิ โดยผูว้ จิ ยั พบ
กลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง และติดตามทางโทรศัพท์ 3 ครั้ง เป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1
การจัดกิจกรรมรายบุคคล ใช้เวลา 60-90 นาที ผูว้ จิ ยั
พบกลุ่มตัวอย่างที่มารับการตรวจรักษาที่หน่วยเคมีบำ�บัด
เป็นรายบุคคล ผู้วิจัยแนะนำ�ตัว สร้างสัมพันธภาพ ประเมิน
ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับอาการหายใจลำ�บากของกลุ่ม
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ตัวอย่าง ภายหลังจากการประเมินอาการหายใจลำ�บาก ผูว้ จิ ยั
เริ่มโปรแกรมการสอนการจัดการอาการหายใจลำ�บากร่วมกับ
การปฏิบตั สิ มาธิ SKT3 และผูว้ จิ ยั สาธิตเทคนิคการหายใจต้วย
การเป่าปาก การหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลม การสงวน
พลังงานและการปฏิบตั สิ มาธิ SKT3 หลังจากนัน้ ให้กลุม่ ตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติตามด้วยตนเอง แนะนำ�วิธีการลงบันทึกการจัดการ
อาการ การปฏิบตั สิ มาธิประจำ�วันพร้อมทัง้ แสดงการลงบันทึก
ให้กลุ่มตัวอย่างดู
		 ผลการประเมินการรับรู้ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
อาการที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มักมีอาการหายใจเหนื่อยเวลา
มีกิจกรรม บางรายมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกใน
ทันทีทนั ใด บางรายรูส้ กึ ว่าหายใจเข้า-ออกไม่โล่ง แต่สามารถ
ทำ�งานได้ วิธกี ารบรรเทาอาการส่วนใหญ่ใช้การนัง่ หรือนอนพัก
รองลงมาใช้วิธีสูดลมหายใจเข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ เมื่อผู้วิจัย
ประเมินวิธีการหายใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่รู้จักการบริหาร
การหายใจที่ถูกต้องโดยร้อยละ 100 รู้เพียงการสูดลมหายใจ
เข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ ทางจมูก ในรายทีม่ อี าการเหนือ่ ยรุนแรง
วิธีการจัดการ คือ การมาพบแพทย์ทันที ด้านการรับรู้ถึง
ผลกระทบ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รบั รูไ้ ด้ถงึ ผลกระทบโดยเฉพาะ
ในด้านการทำ�งาน
		 ผลการประเมินความต้องการ กลุม่ ตัวอย่างทุกคน
มีความต้องการและสนใจวิธีการจัดการอาการและการหายใจ
ที่ถูกต้อง
		 ผลการปฏิบตั ิ กลุม่ ตัวอย่างสามารถฝึกหายใจและ
ปฏิบตั สิ มาธิได้ถกู ต้อง แม้วา่ จะไม่ถนัดกับการหายใจออกทาง
ปาก รวมทั้งบอกว่าจะนำ�ไปปฏิบัติต่อที่บ้านเพื่อให้เกิดความ
ชำ�นาญ
		 ผลการแนะนำ�การลงบันทึก กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
และสามารถลงบันทึกการปฏิบัติสมาธิได้ถูกต้อง
		 ผลการนัดหมาย กลุม่ ตัวอย่างให้ความร่วมมือใน
การนัดหมายในการติดตามทางโทรศัพท์ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8
ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดตามและประเมินกลุ่มตัวอย่างเป็น
กิจกรรมรายบุคคลใช้เวลาทั้งสิ้น 5-10 นาที เพื่อประเมิน
ปัญหา และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ ตัวอย่าง และวางแผนใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
		 ผลการติดตามทางโทรศัพท์ในวันที่ 8 กลุม่ ตัวอย่าง
มากกว่าร้อยละ 90 ฝึกหายใจด้วยการเป่าปากและการหายใจ
โดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมทุกวัน หลังจากปฏิบัติรู้สึกหายใจ
โล่งขึน้ ส่วนการสงวนพลังงานกลุม่ ตัวอย่างทำ�กิจกรรมในช่วง
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ที่ไม่เหนื่อย สำ�หรับการปฏิบัติสมาธิยังไม่สามารถปฏิบัติได้
ทุกวัน เนือ่ งจากมีอาการตึงทีห่ ลังและทีข่ า ผูว้ จิ ยั ให้ค�ำ แนะนำ�
โดยก่อนการปฏิบัติสมาธิ ให้กลุ่มตัวอย่างทำ�จิตใจให้สบาย
ผ่อนคลาย และค่อยๆ เคลือ่ นไหวร่างกาย ก้มและเงยตามความ
สามารถของกลุ่มตัวอย่าง ไม่ต้องเกร็งขาหรือหลัง ผู้วิจัยให้
กำ�ลังใจและกระตุน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับ
นัดหมายการติดตามทางโทรศัพท์ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15
ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดตามและประเมินกลุ่มตัวอย่างเป็น
กิจกรรมรายบุคคลเพื่อประเมินปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
กับผู้ป่วย และวางแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกับ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องลำ�บากในครั้งต่อไป
		 ผลการติดตามทางโทรศัพท์ในวันที่ 15 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั ฝึกการหายใจเป่าปากและการหายใจโดย
ใช้กล้ามเนือ้ กระบังลม เนือ่ งจากฝึกได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ส่วนการ
ปฏิบัติสมาธิยังไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกวัน แต่สามารถปฏิบัติ
ได้นานขึน้ ส่วนในรายทีม่ อี าการตึงขาและหลังอาการทุเลาลง
และในวันทีไ่ ด้รบั เคมีบ�ำ บัดกลุม่ ตัวอย่างทุกรายไม่สามารถปฏิบตั ิ
สมาธิได้ เนือ่ งจากหลังได้รบั เคมีบ�ำ บัดจะมีอาการอ่อนเพลียมาก
แต่สามารถหายใจด้วยการเป่าปากได้ อาการโดยรวม กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินว่า หายใจสะดวก โล่งขึน้ โดยเฉพาะตอนหายใจ
ออก สามารถหายใจได้ดกี ว่าก่อนเข้าโปรแกรมฯ และนอนหลับ
สนิทขึน้ ผูว้ จิ ยั ให้ก�ำ ลังใจและกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22
ผู้ วิ จั ยโทรศั พ ท์ ติ ด ตามและประเมิ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เป็นกิจกรรมรายบุคคล ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 นาที
		 ผลการติดตามทางโทรศัพท์ในวันที่ 22 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั ฝึกการหายใจเป่าปากและการหายใจโดย
ใช้กล้ามเนื้อกระบังลม ส่วนการปฏิบัติสมาธิผู้ป่วยปฏิบัติได้
มากกว่า 4 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติ
สมาธิได้ทุกวัน การหายใจกลุ่มตัวอย่างประเมินว่า สามารถ
สูดลมหายใจได้ลึกและนานขึ้น
ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 เป็นกิจกรรมรายบุคคลใช้
ระยะเวลา 30-45 นาที โดยพบกลุ่มตัวอย่างในวันที่กลุ่ม
ตัวอย่างมารับการตรวจตามนัดทีห่ น่วยเคมีบำ�บัดเพือ่ ประเมิน
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการจัดการอาการหายใจภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ ครบ 4 สัปดาห์ พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่าง
ระบายความรู้สึกออกมาหลังเข้าร่วมโครงการ ในรายที่กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มตัวอย่างหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาพร้อมทัง้ ทบทวนความรูแ้ ละฝึกทักษะในการจัดการ
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อาการหายใจลำ�บาก
		 ผลการประเมินหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมฯ ในวัน
ที่ 30 หลังจากผูป้ ว่ ยเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครบ 4 สัปดาห์ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ผา่ นเกณฑ์ตามโปรแกรมฯ คือ ปฏิบตั ิ
ได้ครบตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป จำ�นวน 20 คน ปฏิบัติได้
ไม่ผา่ นเกณฑ์ตามโปรแกรมฯ จำ�นวน 2 คน และกลุม่ ตัวอย่าง
ประเมินว่า ทำ�ให้ได้ความรูม้ ากขึน้ และช่วยให้หายใจได้สะดวก
ขึน้ นอกจากนี้ กลุม่ ตัวอย่างรูส้ กึ ผ่อนคลายทีม่ พี ยาบาลแนะนำ�
และรับฟังปัญหาของตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 ระยะประเมินผลการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ประเมินผลลัพธ์ คือ โดยใช้แบบประเมินอาการ
หายใจลำ�บาก ภายหลังโปรแกรมฯ ครบ 4 สัปดาห์
สรุป ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง
49 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 24 คน เสียชีวิต 2 คน เหลือ
กลุม่ ควบคุม 22 คน และกลุม่ ทดลอง 25 คน เสียชีวติ 1 คน
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะมีน�ำ้ ในเยือ่ หุม้ ปอด 2 คน
เหลือกลุ่มทดลอง 22 คน
ไม่พบกลุม่ ตัวอย่างทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามโปรแกรม
ทุกวัน เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างจะมีอาการอ่อนเพลียในวันทีไ่ ด้รบั
เคมีบ�ำ บัดทำ�ให้ไม่อยากเคลือ่ นไหวร่างกาย และมีกลุม่ ตัวอย่าง
ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ผา่ นเกณฑ์ตามโปรแกรมฯ คือปฏิบตั ไิ ด้ผา่ นเกณฑ์
ตั้งแต่ 4 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป จำ�นวน 20 คน ปฏิบัติได้ไม่
ผ่านเกณฑ์ตามโปรแกรมฯ จำ�นวน 2 คน เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่าง
ต้องรับบทบาทในการดูแลครอบครัวและต้องทำ�งานประจำ�
ผู้วิจัยจึงแนะนำ�และปรับให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติสมาธิในช่วง
ก่อนนอน และโทรศัพท์ติดตามประเมินอีกครั้ง ภายหลังให้
คำ�แนะนำ� 2 อาทิตย์ กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้ตาม
โปรแกรม 4-5 วันต่อสัปดาห์
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการ
วิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่อนุญาต RP031/58
ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่างทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
เป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำ�เนิน
การวิจยั อย่างละเอียด และหากกลุม่ ตัวอย่างไม่ประสงค์เข้าร่วม
วิจัยต่อสามารถที่จะยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยก่อนการวิจัยจะ
สิน้ สุด โดยไม่มผี ลกระทบต่อกลุม่ ตัวอย่างในการได้รบั การรักษา
จากแพทย์และพยาบาลแต่อย่างใด ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บ
ไว้เป็นความลับ และวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะภาพรวมเท่านัน้
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ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป ข้อมูลส่วนบุคคล
วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ จำ�นวนร้อยละ หาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนอาการ
หายใจลำ�บากของผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดใช้สถิตทิ ดสอบค่าที กำ�หนด
ระดับนัยสำ�คัญที่ 0.05 ทัง้ นีจ้ ากการวิเคราะห์การแจกแจงของ
คะแนนอาการหายใจลำ�บากของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติ Kolmogorov Smirnov test พบว่า มีการแจกแจง
แบบโค้งปกติ
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.70 มีอายุระหว่าง 56-59 ปี
มากที่สุด อายุเฉลี่ย 55.57 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.40 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่
ร้อยละ 86.4 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 อาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.90 สิทธิ์ในการรักษา
พยาบาลเบิกต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ 77.30 มีโรคร่วมอื่นๆ
ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 13.60
ในระยะ 1 เดือนทีผ่ า่ นมา เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการหายใจไม่สะดวก/
ไม่อิ่ม/หายใจขัด/หายใจหอบ ผู้ป่วยจะนั่ง/นอนพักมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 52.20 รองลงมาหายใจเข้า-ออกลึกๆ ช้าๆ คิด
เป็นร้อยละ 25 ตามลำ�ดับ ผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่ได้รับ
การวินจิ ฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) คิดเป็น
ร้อยละ 90.90 ในระยะที่ 4 มากที่สุด สูตรเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่
คือ Carboplatin/Gemcitabine และ Iressa คิดเป็นร้อยละ
20.50 ได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์เป็นโรคมะเร็งปอดน้อยกว่า
1 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.50
2. คะแนนเฉลี่ยอาการหายใจลำ�บากหลังทดลอง
(M = 9.91) ในกลุ่มทดลองน้อยกว่าก่อน (M = 16.23)
ได้รับโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังตาราง 1)
3. คะแนนเฉลีย่ อาการหายใจลำ�บากของกลุม่ ทดลอง
(M = 9.91) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (M = 13.41) อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังตาราง 2)
อภิปรายการวิจัย
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการอาการ
ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำ�บัด
ผลการวิจัยสามารถนำ�มาอภิปรายตามสมมุติฐานการวิจัยได้
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สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้
รับโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิมอี าการ
หายใจลำ�บากน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า โปรแกรมการจัดการ
อาการร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิ เป็นโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตาม
22
โมเดลของ Dodd, et al. ที่ประกอบด้วย 3 มโนทัศน์หลัก
คือ 1) ประสบการณ์การมีอาการ 2) กลวิธีในการจัดการ
อาการ และ 3) ผลลัพธ์ของอาการ ส่วนแนวคิดการปฏิบัติ
สมาธิของ Kandradudsadi-Triumchaisri27 เป็นการปฏิบัติ
สมาธิเคลื่อนไหวที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกายและจิต โดยการ
ทำ�งานของจิตประสานกาย ประกอบด้วย สมาธิ ลมหายใจ
และการทำ�งานของกายอย่างช้าๆ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ แนวคิดดังกล่าว
มาพัฒนาโปรแกรมฯ โดยเน้นให้กลุ่มตัวอย่างสามารถจัดการ
กับอาการหายใจลำ�บากและการดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการพยาบาลประกอบด้วย การให้ความรู้ร่วมกับการ
ฝึกทักษะในการจัดการอาการหายใจลำ�บากทีอ่ าศัยความร่วมมือ
ระหว่างผูว้ จิ ยั กับกลุม่ ตัวอย่าง และเพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างสามารถ
จัดการอาการหายใจลำ�บากด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ดำ�เนินโปรแกรมฯ โดยเริ่มตั้งแต่การ
ประเมินปัญหา ประสบการณ์การรับรู้ และความต้องการของ
กลุม่ ตัวอย่างเป็นหลัก
เริ่ ม จากพยาบาลสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างเพื่อให้เกิดความไว้วางใจและยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูล
ที่นำ�ไปสู่การค้นหาปัญหาและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเกิด
อาการหายใจลำ�บากและการจัดการอาการด้วยตนเอง จะช่วย
ให้ผู้ป่วยเข้าใจในพฤติกรรมของตนเอง มองเห็นปัญหาและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดการยอมรับและ
เป็นพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งเกิดความ
ไว้วางใจในการเปิดเผยข้อมูล และความต้องการต่างๆ ที่จะ
ช่วยบรรเทาอาการหายใจลำ�บาก รวมถึงความต้องการในการ
บรรเทาด้านจิตใจ และมีสว่ นช่วยให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งภายหลังจากการประเมินประสบการณ์
อาการของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความ
รุนแรงของอาการหายใจลำ�บากแตกต่างกัน รวมทัง้ ผลกระทบ
และวิธีในการจัดการอาการแตกต่างกันด้วย โดยส่วนใหญ่ไม่
รูจ้ กั การบริหารการหายใจทีถ่ กู ต้อง ใช้วธิ กี ารจำ�กัดการเคลือ่ นไหว
ร่างกายด้วยการนัง่ หรือนอนพักเป็นหลัก และจากการประเมิน
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ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการ
เรียนรู้วิธีการจัดการอาการหายใจลำ�บาก เทคนิคบริหารการ
หายใจทีถ่ กู ต้อง รวมถึงความสามารถในการเคลือ่ นไหวร่างกาย
ทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถกระทำ�ได้ จากการประเมินปัญหาประสบการณ์
การรับรู้ และความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง เป็นกิจกรรม
การพยาบาลโดยมีเป้าหมาย คือ การจัดการกับอาการหายใจ
ลำ�บาก เพือ่ เบีย่ งเบนหรือบรรเทาอาการโดยใช้วธิ กี ารดูแลตนเอง
ประกอบด้วย การให้ความรู้ในการจัดการอาการและการฝึก
ทักษะการจัดการอาการหายใจลำ�บาก ซึง่ การให้ความรูน้ น้ั จะ
ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเกี่ยวกับอาการหายใจลำ�บากและ
ยอมรับในการเจ็บป่วยของตนเอง สามารถปรับตัวอยูก่ บั โรคได้
อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ตระหนักเห็นความสำ�คัญในการควบคุม
อาการ โดยความรูจ้ ะเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทีน่ �ำ ไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป
ส่วนการฝึกทักษะภายใต้การดูแลของผู้วิจัยพร้อมกับสะท้อน
กลับโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สาธิตด้วยตนเอง จะช่วยให้
กลุม่ ตัวอย่างเกิดความมัน่ ใจในการจัดอาการได้เมือ่ กลุม่ ตัวอย่าง
กลับบ้านหรือเมื่ออาการกำ�เริบ โดยความรู้และการฝึกทักษะ
การจัดการอาการหายใจลำ�บากครอบคลุมในเรื่อง
		 1) การสงวนพลังงาน ซึ่งจะเป็นการวางแผนใน
การทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำ�กิจกรรมในช่วงที่มีพลังงานมากที่สุด
จึงไม่ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างเหนื่อยมากเวลาทำ�กิจกรรม
		 2) เทคนิคการหายใจด้วยการเป่าปาก และการ
หายใจโดยใช้กล้ามเนือ้ หน้าท้องหรือกระบังลม จากการประเมิน
ความต้องการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวิธี
การบริหารการหายใจ เมื่อเกิดอาการหายใจลำ�บากขึ้นกลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถจัดการอาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ดังนั้น การให้ความรู้และการฝึกทักษะการบริหารการหายใจ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการตนเองกับอาการหายใจ
ลำ�บากให้มีประสิทธิมากขึ้น ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้
ความรู้ คือ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างไม่มีอาการหายใจลำ�บาก
รวมทัง้ ให้กลุม่ ตัวอย่างฝึกทักษะการหายใจไปพร้อมๆ กัน เพือ่
ให้กลุม่ ตัวอย่างสามารถปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง ซึง่ ผลของการหายใจ
แบบเป่าปาก (pursed-lip breathing) สามารถลดอาการ
หายใจลำ�บากในผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดได้19 เนือ่ งจากทำ�ให้กล้ามเนือ้
กระบังลมได้ทำ�งาน ลดการใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ และลด
การใช้พลังงานป้องกันปอดแฟบ (atelectasis) ส่วนการหายใจ
โดยใช้กล้ามเนือ้ กระบังลม (diaphargmatic breathing) เป็น
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การหายใจที่ ใ ช้ กำ � ลั ง น้ อ ยที่ สุ ด และได้ ลมเข้ า ออกจากปอด
มากที่สุด ช่วยให้ปอดขยายตัวเต็มที่
		 3) การผ่อนคลายโดยการปฏิบัติสมาธิ SKT3
นั่งยืด-เหยียดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิตเป็นการ
ปฏิบตั สิ มาธิเคลือ่ นไหวเพือ่ การเยียวยาสุขภาพ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์
ระหว่างกายและจิตโดยการทำ�งานของจิตประสานกาย ประกอบ
ด้วยสมาธิ ลมหายใจ และการเคลื่อนไหวของกายอย่างช้าๆ
เพื่อควบคุมการทำ�งานของบาโรรีเฟลกซ์ และระบบประสาท
อัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการขับคาร์บอนไดออกไซด์ ปอด
ได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น โดยใช้การหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อ
กระบังลม ร่วมกับการเคลือ่ นไหวร่างกาย ทำ�ให้ผปู้ ฏิบตั สิ มาธิ
ได้มีการออกกำ�ลังกายเบาๆ และมีจิตใจที่สงบด้วย
ภายหลังจากผูว้ จิ ยั ให้ความรูใ้ นแต่ละวิธี ผูว้ จิ ยั สาธิต
และให้กลุ่มตัวอย่างสาธิตย้อนกลับเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
ความมัน่ ใจในการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง รวมทัง้ มอบคูม่ อื การจัดการ
อาการหายใจลำ�บากและการปฏิบตั สิ มาธิ SKT3 แบบบันทึก
การปฏิบัติสมาธิในการติดตามและกำ�กับตนเอง ซึ่งในการ
ควบคุมหรือบรรเทาอาการหายใจลำ�บาก ให้มีประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยความร่วมมือ (Adherence) ระหว่างผูป้ ว่ ย ครอบครัว
และผู้วิจัยด้วยการกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับอาการ
และฝึกทักษะอย่างต่อเนือ่ ง สำ�หรับโปรแกรมการจัดการอาการ
ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ ผู้วิจัยได้จัดโปรแกรมในการติดตาม
กลุ่มตัวอย่างด้วยการโทรศัพท์ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ซึ่งการจัดการอาการที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้น จะต้องมีการติดตาม
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถลดและควบคุมอาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ22 และเป็นการเสริมแรงพร้อมกับให้กำ�ลังใจใน
การฝึกปฏิบัติต่อไป รวมทั้งมีการประเมินอาการ ข้อขัดข้อง
ต่างๆ ทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สามารถวางแผนการพยาบาลเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้ถูกต้อง
จากเหตุผลดังกล่าว เมื่อผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิ เป็นระยะ
เวลา 4 สัปดาห์ พบว่า มีอาการหายใจลำ�บากน้อยกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมฯ (ก่อนการทดลองคะแนนเฉลีย่ อาการหายใจ
ลำ�บาก = 16.23, SD= 5.25 มีอาการหายใจลำ�บากปาน
กลาง ภายหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยอาการหายใจลำ�บาก
= 9.91, SD = 3.58 มีอาการหายใจลำ�บากเล็กน้อย ดัง
ตาราง 1)
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ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับอาการหายใจลำ�บากโดยรวมและรายด้านของผูป้ ว่ ยมะเร็งปอด
ที่ได้รับเคมีบำ�บัดก่อนและหลังทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ
(N = 22)
				
ก่อนทดลอง		
หลังทดลอง
คะแนนหายใจลำ�บาก
				
M
SD
ระดับ
M
SD
ระดับ		
กลุ่มทดลอง										
รวมทั้ง 3 ด้าน		
16.23
5.25 ปานกลาง 9.91
3.58
เล็กน้อย
- ด้านร่างกาย		
7.55
3.46		
4.64
2.78		
- ด้านจิตใจ		
4.36
3.48		
1.73
2.88		
- ด้านที่สะท้อนความไม่สุขสบาย 4.59
2.10		
3.73
1.80		

สมมุตฐิ านการวิจยั ข้อที่ 2 ผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้รบั
เคมีบำ�บัดในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับ
การปฏิบัติสมาธิ มีอาการหายใจลำ�บากน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2
จากการศึ ก ษาอภิ ป รายได้ ว ่ า ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ปอด
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการ

t

df

p-value

6.88
4.14
4.87
2.51

21
21
21
21

0.00
0.00
0.00
0.02

เห็นความสำ�คัญของอาการหายใจลำ�บากอย่างจริงจัง รวมทั้ง
ได้รับความรู้และมีทักษะในการจัดการอาการหายใจลำ�บากที่
ถูกต้อง ทำ�ให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับโปรแกรมฯ มีคะแนน
เฉลี่ยอาการหายใจลำ�บากน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ (ดังตาราง 2) นอกจากนี้กลุ่มทดลองได้รับติดตาม
การฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ ร่วมกับได้รับกำ�ลังใจจากผู้วิจัย

ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนอาการหายใจลำ�บากหลังการทดลองโดยรวมและรายด้านของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับ
เคมีบำ�บัดระหว่างกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติและกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการจัดการอาการ
ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ (N = 22)
คะแนนหายใจลำ�บาก 		
หลังการทดลอง
		
รวมทั้ง 3 ด้าน			
- ด้านร่างกาย			
- ด้านจิตใจ			
- ด้านที่สะท้อนความไม่สุขสบาย

กลุ่มควบคุม
M
SD
13.41
5.76
6.09
2.84
2.68
2.43
4.64
2.44

เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ได้รบั การพยาบาลตามปกติ โดยได้รบั การพยาบาลตามสภาพ
ปัญหาทีผ่ ปู้ ว่ ยให้ขอ้ มูล ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในด้านการจัดการ
อาการด้านร่างกายที่เกิดจากยาเคมีบำ�บัด อาการผิดปกติที่
ควรมาพบแพทย์ก่อนกำ�หนดวันนัดและการมาตรวจตามนัด
ซึง่ ไม่ได้รบั การประเมินเพือ่ ค้นหาสาเหตุทถ่ี กู ต้องในการจัดการ
อาการด้วยตนเอง ทำ�ให้กลุม่ ควบคุมไม่ทราบผลกระทบทีเ่ กิด
จากอาการหายใจลำ�บากและไม่ได้รบั การเสริมแรงในการจัดการ
กับอาการ ส่งผลให้ไม่ได้รบั การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการ
ดูแลตนเอง นอกจากนี้ ความรูท้ ก่ี ลุม่ ควบคุมได้รบั ในการจัดการ
อาการหายใจลำ�บากยังไม่ชดั เจน เมือ่ เกิดอาการหายใจลำ�บาก
ในผู้ป่วยมะเร็งปอดนั้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นโดยการให้ยา การให้

34

กลุ่มทดลอง
t
M
SD			
9.91
3.58
2.32
1.73
2.88
2.12
1.73
2.88
1.32
3.73
1.80
1.27

df

p-value

21
21
21
21

0.03
0.04
0.20
0.21

ออกซิเจนตามแผนการรักษา หรือการระบายน้�ำ ออกจากปอด18
นอกจากนี้ ผูป้ ว่ ยยังขาดความรูใ้ นการจัดการอาการด้านจิตใจ
ซึง่ การได้รบั ความรูด้ า้ นร่างกายเพียงด้านเดียว ยังไม่เพียงพอ
ในการจัดการอาการหายใจลำ�บาก โดยเฉพาะความต้องการ
ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามารถให้คำ�ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
เกี่ยวกับอาการ การรักษาและการติดตามผลการรักษา8
ในขณะทีก่ ลุม่ ทดลองได้รบั การประเมินปัญหา มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการอาการหายใจลำ�บาก
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยรับรูถ้ งึ ผลกระทบและเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม รวมทัง้ ได้รบั ความรูแ้ ละการฝึกทักษะในการจัดการ
อาการหายใจลำ�บากจากผู้วิจัย ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีความ
มัน่ ใจในการจัดการอาการมากขึน้ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
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ผู้วิจัยได้มีการติดตามทางโทรศัพท์ทุกสัปดาห์เพื่อประเมิน
อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ให้ค�ำ ปรึกษาและร่วมกับกลุม่ ตัวอย่าง
ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทัง้ กล่าวชมเชยและเสริมแรงให้กลุม่
ตัวอย่างมีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง มีการกระตุน้ ให้กลุม่ ตัวอย่าง
ลงบันทึกในการปฏิบตั สิ มาธิ เพือ่ เป็นการกำ�กับให้กลุม่ ตัวอย่าง
ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัยได้วางแผนไว้
ร่วมกัน
ในการประเมินอาการหายใจลำ�บากภายหลังสิ้นสุด
โปรแกรมพบว่า อาการหายใจลำ�บากในกลุ่มควบคุมทั้งก่อน
และหลังการทดลองมีอาการไม่แตกต่างกัน ในขณะทีก่ ลุม่ ทดลอง
ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมฯ ภายหลังการทดลองมีอาการหายใจลำ�บาก
น้อยกว่าก่อนทดลองและน้อยกว่ากลุ่มควบคุม
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ า นการพยาบาล พยาบาลและที ม สุ ข ภาพ
สามารถนำ�โปรแกรมการจัดการอาการหายใจลำ�บากร่วมกับ
การปฏิบัติสมาธิไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำ�บัดที่
เข้ารับการรักษาทั้งแผนกผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
2. ด้านบริหาร ควรนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผน
การให้บริการแก่ผปู้ ว่ ยมะเร็งปอดทีร่ บั การรักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด
ทีม่ อี าการหายใจลำ�บาก รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารจัดอบรมการ
จัดการอาการหายใจลำ�บากร่วมกับการปฏิบัติสมาธิให้กับ
ทีมบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำ�
โปรแกรมไปใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการวิจยั เนือ่ งจากโปรแกรมการจัดการอาการ
หายใจลำ�บากร่วมกับการปฏิบตั สิ มาธิเริม่ ทำ�ในผูป้ ว่ ยมะเร็งปอด
เป็นงานแรก จึงควรมีการศึกษาวิจยั ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการติดตามผลระยะยาว และควรมีการศึกษาอาการหลายๆ
อาการร่วมกัน (Symptom cluster) เช่น อาการปวด ความ
เหนือ่ ยล้า อาการนอนไม่หลับ หรืออาการด้านจิตใจ เนือ่ งจาก
อาการเหล่านี้ เป็นอาการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ถ้า
สามารถจัดการกับอาการหนึง่ ได้ จะช่วยให้บรรเทาอาการอืน่ ๆ
ได้อีกด้วย
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