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บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาที่สำาคัญของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง จากสถิติพบอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยเนื้องอกสมองได้ตั้งแต่ 15-93% เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นผู้ป่วยจะมีอัตราการฆ่าตัวตายสูง และอัตรา
การรอดชีวิตมักลดลง การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีภาวะ
ซึมเศร้า และเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทย การสืบค้นในครั้งนี้จึงได้สืบค้นจาก
งานวิจัยภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในสื่ออิเลกทรอนิกส์ ห้องสมุด และฐานข้อมูลต่างๆตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2002-2010 วิเคราะห์ข้อมูลของรายงานการวิจัยโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และจัด
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์ (Stetler, 1998)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง ประกอบด้วย เพศ
คุณภาพชีวิต การทำาหน้าที่ด้านร่างกาย ตำาแหน่งของเนื้องอก มีประวัติทางจิตเวชของครอบครัว และความ
บกพร่องทางสติปัญญา นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะซึมเศร้าทำาให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยลดลง พยาบาลจึง
ควรคำานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดกรอง
ป้องกันภาวะซึมเศร้าให้กับผู้ป่วย รวมทั้งช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตายอีกด้วย
คำาสำาคัญ : ภาวะซึมเศร้า เนื้องอกสมอง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
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Abstract
The depression is a significant problem in adult patients with brain tumor. Record
Incidence rates of depression in patients with brain tumor have ranged from 15 to 93%.
The depression in patients with brain tumor may increase a suicidal rate, and can affect a
survival rate. This study was a review of systematic literature review. The objective of this
paper was to analyze and synthesize research focusing on depression and factors associated
with depression, and depression impacts on patients with brain tumor. Due to a lack of such
studies in Thailand, this study only searched for published research in English literature from
electronic media, libraries, and databases from 2002-2010. The data was analyzed by using
content analysis and classifying reliable evidence based on Stetler’s criterion (1998).
The results of this study showed that factors related to depression included sex, quality of life, functional status, location of brain tumor, family psychiatric history, and cognitive
deficit. In addition to this, the results found that depression was related to the decrease of
survival rate. Therefore, nurses should be aware of these factors which may impact the patients. These methods can be of help preventing depression that will be occurred among high
risk group patients.
Keywords : depression, brain tumor, systematic review of literature review
บทนำา

โรคเนื้องอกสมองเป็นปัญหาที่สำาคัญในประเทศไทย เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื้องอก
สมอง มักมีเจตคติต่อโรคว่า เป็นโรคที่ผู้ใดเป็นแล้วต้องเสียชีวิต ไม่มีทางรักษา (Litofsky & Resnick, 2009)
และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในวัยที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว เมือ่ ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเนือ้ งอกสมอง
จึงเป็นสถานการณ์วิกฤติในชีวิต และบุคคลนั้นจะมีความคิดอัตโนมัติด้านลบทั้งต่อตัวเอง ต่อโลก และต่อ
อนาคต ซึ่งความคิดอัตโนมัติด้านลบนั้น เกิดจากความบิดเบือนของกระบวนการคิด ซึ่งมีผลทำาให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้ (Beck, 1967; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979) ผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่าภาวะซึม
เศร้าของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง พบได้ตั้งแต่ 15-93% (Rooney, Carson & Grant, 2010; Wellish, Kaleita,
Freeman, Cloughesy & Goldman, 2002; Litofsky, Farace, Anderson, Meyers & Huang, 2004)
ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง สามารถส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย (Gathinji, 2009)
จากการศึกษาพบว่าเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้น ผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมองมักมีการฆ่าตัวตายจำานวนเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบ
กับประชากรทัว่ ไป (Winkour, 1990) สำาหรับในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในผู้
ป่วยโรคเนื้องอกสมอง จึงทำาให้ขาดข้อมูลและหลักฐานในการวางแผน เพื่อจัดการปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
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การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่ทำาให้เกิดภาวะซึม
เศร้าในผู้ป่วยเนื้องอกสมอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ และเป็นองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ใน
การป้องกันและลดภาวะซึมเศร้าให้กับผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสรุปองค์ความรู้ของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง และผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยโรคเนื้องอก
สมองมีภาวะซึมเศร้า
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ใช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนดังนี้
1. กำาหนดหัวข้อสำาหรับการทบทวน โดยกำาหนดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โรคเนื้องอกสมอง
2. กำาหนดวัตถุประสงค์สำาหรับการทบทวนครอบคลุมประชากรที่ศึกษา ผลลัพท์ที่ได้ และรูปแบบของ
งานวิจัย
3. กำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย โดยเกณฑ์คัดเข้าของการศึกษานี้คือ เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบ
การวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองทั้งหมดในต่างประเทศ ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี คศ. 2002-2010
4. สืบค้นรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำาหนดดังต่อไปนี้
4.1 กำาหนดคำาสำาคัญ (key words) ในการสืบค้นเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Depression
and brain tumor, psychological distress and brain tumor ร่วมกับคำารองคือ depression and brain
cancer และรูปแบบงานวิจัย ได้แก่ systematic review, research analysis, critical review โดยมีการ
ปรับตามผลการสืบค้นในแต่ละครั้ง เพื่อนำามาใช้ในการระบุคำาสำาคัญในการสืบค้นครั้งต่อไป
4.2 กำาหนดแหล่งสืบค้นข้อมูลดังต่อไปนี้ แหลง่ขอ้ มูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ทัง้ Pub Med, Science Direct, CINAHL, ProQuest Medical library, ProQuest Dissertation & Theses
5. สกัดข้อมูลโดยอ่านและคัดเลือกเนือ้ หาทีต่ รงกับประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาจำานวน 8 เรือ่ ง มาสังเคราะห์
จัดระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของเสตทเลอร์ (Stetler, 1998) โดยแบ่งระดับของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 6 ระดับ และบันทึกลงในแบบประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
6. สังเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของรายงานการวิจัย ได้นำาผลการวิเคราะห์สรุปบรรยายเชิงเนื้อหา
7. การอภิปรายผลซึ่งเป็นการเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการ
ทำาวิจัยต่อไป
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ผลการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเนื้องอกสมอง ที่อ่านและคัด
เลือกเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษามาสังเคราะห์จำานวน 8 เรื่อง จัดระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของเสตทเลอร์ (Stetler, 1998) และสังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดของรายงานการวิจัยที่นำามาสังเคราะห์
ผู้แต่ง
ปี ค.ศ.
Mainio,
Hakko,
Niemela,
Koivukangas,
& Rasanen
(2006)

จำานวนและลักษณะ การจัดระดับ*
กลุ่มตัวอย่าง
ของหลักฐาน
N = 77 คน
4
เป็นผู้ป่วยโรคเนื้องอก
สมองชนิดปฐมภูมิ เพศ
ชายจำานวน 30 คน
และเพศหญิง 47 คน
ประเทศฟินแลนด์ โดย
คัดเลือกจากผู้ป่วย
ที่มารับการรักษาเพื่อ
ทำาผ่าตัดสมองตาม
คุณสมบัติที่กำาหนด
Mainio,
N = 75 คน
4
Hakko,
เป็นผู้ป่วยที่มีเนื้องอก
Timonen,
สมองชนิดปฐมภูมิ ที่
Niemela,
ได้รับการรักษาด้วยการ
Koivukangas, ผ่าตัดเพียงอย่างเดียว
& Rasanen ในประเทศฟินแลนด์
(2005)

รูปแบบการวิจัย

ผลการวิจัย

การวิจัยเชิง
- ผู้ป่วยเพศหญิงที่มีภาวะซึมเศร้าจะมี
บรรยายแบบ คุณภาพชีวิตลดลงมากกว่าผู้ป่วยเพศชาย (p
หาความสัมพันธ์ = 0.054)
- คุณภาพชีวิตและการทำาหน้าที่ด้านร่างกาย
ที่ลดลงของผู้ป่วย มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกสมอง
ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (benign) (p = 0.000, p
= 0.004) แต่ไม่มีความสัมพันธ์ในผู้ป่วยเนื้อ
งอกสมองชนิดที่เป็นมะเร็ง (glioma) (p =
0.065, p = 0.754)
การวิจัยเชิง
- ผู้ป่วยมะเร็งสมอง (glioma) ระดับรุนแรง
บรรยาย
ที่มีภาวะซึมเศร้า จะมีอัตราการรอดชีวิตอยู่
แบบติดตาม ที่ 22.5 เดือน
ความสัมพันธ์ - ผู้ป่วยมะเร็งสมอง (glioma) ระดับไม่
รุนแรงที่มีภาวะซึมเศร้า จะมีอัตราการรอด
ชีวิตอยู่ที่ 50.2 เดือน
- ผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
(benign) ที่มีภาวะซึมเศร้า มีอัตราการรอด
ชีวิตอยู่ที่ 58.2 เดือน
- ผู้ป่วยมะเร็งสมอง (glioma) ระดับไม่
รุนแรงที่มีภาวะซึมเศร้า จะมีการรอดชีวิตสั้น
กว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า (p
= 0 .031) แต่ไม่พบความแตกต่างใน ผู้ป่วย
มะเร็งสมอง (glioma) ระดับรุนแรง และผู้
ป่วยเนือ้ งอกสมองชนิดทีไ่ ม่ใช่มะเร็ง (benign)
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ตารางที่ 1 (ต่อ) รายละเอียดของรายงานการวิจัยที่นำามาสังเคราะห์
ผู้แต่ง
ปี ค.ศ.

จำานวนและลักษณะ การจัดระดับ*
รูปแบบการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
ของหลักฐาน

ผลการวิจัย
- การมีเนื้องอกในสมองซีกเดียว เมื่อเทียบ
กับการมีเนื้องอกของสมองทั้ง 2 ซีก และเนื้อ
งอกมีขนาดใหญ่ พบว่าการผ่าตัดจะ มีความ
สัมพันธ์กับการรอดชีวิตมากกว่าในผู้ป่วย
โรคมะเร็งสมอง (glioma) ระดับไม่รุนแรง
(p = 0.048) และเนื้องอกสมองชนิดที่ไม่ใช่
มะเร็ง (benign) (p = 0.007) แต่ไม่มีความ
สัมพันธ์กับการรอดชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
สมอง (glioma) ระดับรุนแรง (p = 0.395)

Mainio,
Tuunanen,
Hakko,
Niemela,
Koivukangas,
& Rasanen
(2006)

N = 101 คน
ผู้ป่วยโรคเนื้องอก
สมอง ภายหลังได้รับ
การผ่าตัดตั้งแต่ปีค.ศ.
1990-1992 จนถึงปี
ค.ศ. 2003

4

ศึกษาติดตาม
ความสัมพันธ์
แบบย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ยของอัตราการรอดชีวิตมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญกับมะเร็งสมอง
(glioma) ระดับรุนแรงคือ
- ผู้ป่วยมะเร็งสมอง (glioma) ระดับ
รุนแรงจะมีชีวิตอยู่สั้นที่สุดคือ 1.9 ปี
- ผู้ป่วยมะเร็งสมอง (glioma) ระดับไม่
รุนแรงและผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดที่ไม่ใช่
มะเร็ง (benign) จะมีค่าเฉลี่ยของการมี
ชีวิตอยู่ที่ 9.1 ปี และ 11.6 ปี
- ผูป้ ว่ ยมะเร็งสมอง (glioma) ระดับไม่
รุนแรงทีม่ ภี าวะซึมเศร้า จะมีอตั ราการมีชวี ติ
อยูส่ น้ั กว่าคือ 3.3 - 5.8 ปี เมือ่ เทียบกับผู้
ป่วยทีไ่ ม่มภี าวะซึมเศร้าคือ 10.0 - 11.7 ปี

Gathinji
(2009)

N = 1052 คน
ผู้ป่วยโรคมะเร็งสมอง
(astrocytoma) ระดับ
รุนแรงและไม่รุนแรง ที่
ได้รับการผ่าตัดในช่วงปี
ค.ศ.1995-2006

4

ศึกษาติดตาม
ความสัมพันธ์
แบบย้อนหลัง

- คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งสมอง
(astrocytoma) ระดับไม่รุนแรงมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับอัตราการรอดชีวิตของผู้
ป่วย (p = 0.037)
-มีความแตกต่างกันของอัตราการรอดชีวิต
ระหว่างผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาโดย
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ตารางที่ 1 (ต่อ) รายละเอียดของรายงานการวิจัยที่นำามาสังเคราะห์
ผู้แต่ง
ปี ค.ศ.

จำานวนและลักษณะ การจัดระดับ*
รูปแบบการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
ของหลักฐาน

ผลการวิจัย
การผ่าตัดและมีภาวะซึมเศร้ากับผู้ป่วยที่ไม่ได้
รับการรักษาโดยการผ่าตัดและไม่มีภาวะซึม
เศร้า(p = 0.041)

Litofsky,
Farace ,
Anderson,
Meyers , &
Huang
(2004)

N = 598 คน
ผู้ป่วยโรคมะเร็งสมอง
(glioma) ระดับรุนแรง
ที่ได้รับการทำาผ่าตัด

5

Mainio,
Hakko,
Niemela,
Koivukangas,
& Rasanen
(2005)

N = 77 คน
ผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมอง
ที่ได้รับการผ่าตัดที่
คลินิกศัลยกรรมระบบ
ประสาท

4

การวิจัยเชิง
ปริมาณ

- ในช่วงแรกหลังการผ่าตัดทันที อุบัติ
การณ์ของการเกิดภาวะซึมเศร้าอยู่ที่ 93%
และ ภายหลังการผ่าตัด3 เดือน และ 6
เดือนจะอยู่ที่ 90% และ 89% ตามลำาดับ
- อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
สมอง (glioma) ระดับรุนแรงที่มีภาวะซึม
เศร้า จะมีการรอดชีวิตน้อยกว่าผู้ป่วยที่
ไม่มีภาวะซึมเศร้า รวมทั้งมีภาวะแทรกซ้อน
จากโรคอื่นๆมากกว่า
ศึกษาติดตาม - ก่อนผ่าตัดพบว่า 35% ของผู้ป่วยเนื้อ
ความสัมพันธ์ งอกสมองมีภาวะซึมเศร้า
แบบไปข้าง - ผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองที่มีประวัติเกี่ยว
กับโรคซึมเศร้าจะมีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผู้
หน้า
ป่วยโรคเนื้องอกสมองที่ไม่มีประวัติอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.017)
- ผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองที่มีการทำาหน้าที่
ด้านร่างกายลดลงจะมีภาวะซึมเศร้าสูงกว่า
ผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองที่มีการทำาหน้าที่
ด้านร่างกายปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p
= 0.015)
- การทำาหน้าที่ด้านร่างกายมีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะซึมเศร้า ณ ช่วงเวลา 3 เดือน
และ 1 ปี ภายหลังการผ่าตัด (p = 0.000
และ p = 0.005)
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ตารางที่ 1 (ต่อ) รายละเอียดของรายงานการวิจัยที่นำามาสังเคราะห์
ผู้แต่ง
ปี ค.ศ.

จำานวนและลักษณะ การจัดระดับ*
รูปแบบการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
ของหลักฐาน

ผลการวิจัย
- ภาวะซึมเศร้าจะลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกบริเวณสมองส่วน
หน้า (p = 0.049) และผู้ป่วยที่มีเนื้องอก
บริเวณต่อมใต้สมอง (p = 0.019) ภายหลัง
ได้รับการผ่าตัด

Wellish,
Kaleita,
Freeman,
Cloughesy &
Goldman
(2002)

N = 89 คน
ผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมอง
ที่มาตรวจที่
คลินิกมะเร็งและ
ระบบประสาท

4

การวิจัยเชิง
ทำานาย

Rooney,
Carson,
& Grant
(2010)

เป็นการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
มะเร็งสมอง (Glioma)
ชนิด ปฐมภูมิ ที่ได้
รับการตีพิมพ์ จำานวน
42 เรื่อง โดยมีผู้ป่วย
ทั้งหมด 4089 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
1980 ถึง 16 กันยายน
2009

5

ทบทวนงาน
วิจัยแบบ
สังเกต
การณ์อย่าง
เป็นระบบ

- 28% ของกลุ่มตัวอย่างในผู้ป่วยเนื้องอก
สมองพบว่ามีโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรง
- ปัจจัยสำาคัญที่ทำานายภาวะซึมเศร้าคือ
ตำาแหน่งของเนื้องอก (p = 0.001) และ
ครอบครัวมีประวัติทางจิตเวช (p = 0.006)
- ภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงในผู้ป่วยวัย
ผู้ใหญ่โรคเนื้องอกในสมอง เมื่อเทียบกับ
ผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคมะเร็งอื่นๆ พบว่ามีอุบัติ
การณ์ที่สูงกว่า
- ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยมะเร็งสมอง
(Glioma) ชนิดปฐมภูมิ พบได้ตั้งแต่
6% – 28% โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15%
- ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับการ
ทำาหน้าที่ทางด้านร่างกายที่ลดลง ความ
บกพร่องทางสติปัญญา คุณภาพชีวิตที่ลด
ลง และอัตราการรอดชีวิตที่ลดลง

* การจัดระดับของหลักฐาน
ระดับ 4 คือ การวิจัยแบบไม่ทดลอง ทั้งในเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงคุณภาพ
หรือการรายงานกรณีศึกษา
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ระดับ 5 คือ การวิจัยแบบประเมินผลโครงการ การใช้ผลการวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติ การพัฒนา
คุณภาพหรือรายงานผู้ป่วย
อภิปรายผล
จากการศึกษางานวิจัยทั้งหมดพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นแบบติดตามความสัมพันธ์ กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 28-66 ปี ศึกษาในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ปัจจัยที่ทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้าประกอบ
ด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ เพศ คุณภาพชีวิต การทำาหน้าที่ด้านร่างกาย ตำาแหน่งของเนื้องอก ครอบครัวมีประวัติ
ทางจิตเวช ความบกพร่องทางสติปัญญา
1. การทำาหน้าที่ด้านร่างกาย
การทำาหน้าที่ด้านร่างกาย เมื่อมีเนื้องอกในสมองเกิดขึ้น ผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
อันเป็นผลมาจากพยาธิสภาพ ซึ่งจะมีอาการแตกต่างกันไปตามตำาแหน่งของเนื้องอก เช่น ผู้ป่วยมักจะมีอาการ
ปวดศีรษะ คลื่นไส้และอาเจียน มีปัญหาทางสายตา ตามัว เห็นภาพซ้อนหรือมองไม่เห็น มีปัญหาในการพูด
และการได้ยิน ชาตามปลายมือปลายเท้า แขนขาอ่อนแรง ทรงตัวลำาบาก บุคลิกภาพหรือนิสัยเปลี่ยนไป
หรือชักในคนที่ไม่เคยมีประวัติชักมาก่อน เป็นต้น (อำานวยพร อาษานอก, 2549) ขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอก
ตำาแหน่งของก้อนเนื้องอก และอัตราการเจริญเติบโตของเนื้องอก รวมทั้งก้อนเนื้อไปกดเนื้อสมองที่อยู่ข้าง
เคียงหรือไปทำาลายเส้นประสาทสมองที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้การทำาหน้าที่ด้านร่างกายลดลง
ความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง ทำาให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น และต้องพึ่งพาผู้อื่น คุณภาพชีวิตลดลง จึงเกิด
ภาวะซึมเศร้าได้ (Meyers, Weitner, Valentine & Levin, 1998) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการ
ทำาหน้าที่ด้านร่างกายที่ลดลงจากการมีเนื้องอกในสมองเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์การเกิดภาวะซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้น
(Mainio, Hakko, Niemela, Koivukangas & Rasanen, 2005; Rooney, Carson & Grant, 2010)
2. คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โรคเนื้องอกสมองมักมีความรู้สึกเป็นทุกข์ (Distress) หรือไม่พึงพอใจในชีวิตอันเนื่อง
มาจากพยาธิสภาพของโรค เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดอาการปวดศีรษะ อาเจียน ตามัว หรือมีขั้วประสาทตา
บวม (papilledema) มีความบกพร่องด้านการพูดและการสื่อภาษา ความบกพร่องด้านการรับความรู้สึก ความ
บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวจากการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรืออัมพาตของแขนขา (quadriplegia) อัมพาต
ครึ่งล่าง (paraplegia) หรืออัมพาตครึ่งซีก (hemiplegia) การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ จากผลกระทบดังกล่าว
ข้างต้น ทำาให้ผู้ป่วยมีระดับการพึ่งพาผู้อื่นสูงขึ้น ซึ่งจะทำาให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระต่อครอบครัวและ
สังคม มีผลทำาให้การรับรู้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลงหรือไม่พึงพอใจในชีวิต (อำานวยพร อาษานอก, 2549)
นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกสมอง มักมีระดับความวิตกกังวลสูง (Mainio, Hakko,
Niemela, Turinkoski, Koivukangas, & Rasanen, 2003) รู้สึกเศร้า เบื่อหน่าย
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ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์เริ่มแรกของผู้ป่วยเนื้องอกสมอง พบว่าก่อนได้รับการผ่าตัด ผู้
ป่วยมีความกลัว มีอาการซึมเศร้า และภายหลังการผ่าตัด รูปลักษณ์ของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปทำาให้ผู้ป่วยมี
ความวิตกกังวล รูส้ กึ สูญเสียความภาคภูมใิ จจากสมรรถภาพการทำางานของร่างกายทีล่ ดลง ต้องพึง่ พาบุคคลอืน่
การพึง่ พาผูอ้ น่ื จะทำาให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมซึง่ จะส่งผล ทำาให้ผปู้ ว่ ยมีอตั มโนทัศน์
ไม่ดี (Lepolapola, Toljamo, Aho & Lonet, 2001; Shaw, 2006) และภายหลังที่มีการเจ็บป่วยของสมาชิก
ในครอบครัว อาจต้องมีการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีการกระทำาบทบาททดแทน หรือ
หยุดการกระทำาบทบาทบางอย่าง หรือเปลี่ยนแปลงชั่วขณะ เนื่องจากความจำาเป็นของครอบครัว เช่น สมาชิก
ครอบครัวอาจต้องทำาหน้าที่เพิ่มเติมในส่วนของสมาชิกที่ขาดหายไป เช่น บุตรต้องทำาหน้าที่แทนมารดาที่ต้อง
ดูแลบิดาที่เจ็บป่วย ทำางานบ้าน ทำาอาหารดูแลน้อง ร่วมกับการทำาหน้าที่เดิมของตนที่มีอยู่ นอกจากนั้นอาจต้อง
ทำาหน้าที่แทนบิดาที่เจ็บป่วยเพิ่มด้วย เช่น การหารายได้ให้กับครอบครัว เป็นต้น จากภาระงานที่เพิ่มขึ้นนี้เอง
อาจส่งผลให้สมาชิกครอบครัวปฏิบัติบทบาทเดิมไม่เหมาะสมหรือขาดตกบกพร่อง เช่น ภรรยาต้องดูแลสามีที่
ป่วยอาจส่งผลให้ การทำาหน้าที่ในบทบาทมารดาที่มีต่อบุตรขาดตกบกพร่อง (Hickey, 1992; Marsh, Kersel,
Havill & Sleigh, 2002; Montgomery, 2002) จากการศึกษาของ Fox & Lantz (1998) ศึกษาประสบการณ์
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โรคเนื้องอกสมอง พบว่า ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นสามี-ภรรยา เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยเกิดขึ้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่
ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัด ได้แก่ การทำาหน้าที่ด้านร่างกายบกพร่อง สมาธิสั้น เป็นต้น
จะทำาให้ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โรคเนื้องอกสมองเกิดความวิตกกังวล (Mainio, Hakko, Niemela, Turinkoski,
Koivukangas, & Rasanen, 2003) ประกอบกับการที่ผู้ป่วยไม่เข้าใจสภาพการเจ็บป่วย การดำาเนินของโรค
จะเป็นไปในทางใด และการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าขั้นตอนของการรักษายุ่งยากซับซ้อนระเบียบขั้นตอนในการเข้ารับ
การรักษา ความไม่สม่ำาเสมอในการได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ทำาให้ผู้ป่วยไม่กล้า ท้อแท้ ไม่อยากมารับ
บริการ ตลอดจนไม่แน่ใจว่าวิธีการรักษาจะช่วยให้ตนเองหายจากโรคได้ นอกจากนี้การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
ทำาให้เกิดกลุ่มอาการไม่สบายเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ เช่น อาการปวดศีรษะ อาการชัก การมองเห็นผิดปกติ การ
เปลี่ยนแปลงของการรู้คิดสูญเสียความทรงจำา มีบุคลิกภาพและอารมณ์เปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้ทำาให้พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง มีข้อจำากัดในชีวิตประจำาวัน เมื่อมีอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นจะ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวติ ในทุกๆ ด้าน ทำาให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ของลดลง ส่งผลทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้า
ตามมา (Mainio, Hakko, Niemela, Koivukangas & Rasanen, 2006; Rooney, Carson & Grant, 2010)
3. เพศ
เพศ มีผลต่อกระบวนการความคิด ทักษะมุมมองชีวิต และการแก้ไขปัญหา บุคลิกภาพความละเอียด
อ่อน ความอดทนและการทุ่มเท ตลอดจนความถนัดในการทำางานที่แตกต่างกัน ในสังคมไทยเพศชายถูก
กำาหนดให้เป็นผู้นำาครอบครัว ส่วนเพศหญิงสังคมกำาหนดให้เป็นแม่บ้าน เป็นเพศที่อ่อนแอ (ทัศนีย์ จินางกูร,
2530 อ้างถึงใน นิธิวดี เมธาจารย์, 2544) จากรายงานการวิจัยพบว่าเพศหญิงจะมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย
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เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้ว เพศชายจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง อารมณ์ไม่อ่อนไหวง่าย มีสมรรถภาพทางกายที่ดีกว่า
เพศหญิงจึงทำาให้มีภาวะซึมเศร้าได้น้อยกว่า (Duits, 1998) ผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (benign)
ที่มีภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยเพศหญิง พบว่าจะมีคุณภาพชีวิตต่ำากว่าผู้ป่วยเพศชาย และจากการติดตามภาวะ
ซึมเศร้าภายหลังการผ่าตัด 1 ปี พบว่าผู้ป่วยเพศหญิงมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ป่วยเพศชาย (Mainio, Hakko,
Niemela, Koivukangas, & Rasanen, 2006)
4. ตำาแหน่งของเนื้องอกสมอง
มีงานวิจัย 1 เรื่องที่รายงานว่าตำาแหน่งของเนื้องอกในสมอง เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้าอย่าง
รุนแรง (major depressive disorder) โดยเฉพาะเนื้องอกสมองบริเวณส่วนหน้า (Frontal lobe) เพราะทำาให้
เกิดปัญหาและเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้า (Wellish, Kaleita, Freeman, Cloughesy, & Goldman, 2002) เมื่อมีเนื้องอกสมองเกิดขึ้นในบริเวณที่ควบคุมการทำางานของกล้ามเนื้อที่ละเอียดอ่อน (motor
area) จะทำาให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงของอวัยวะ ถ้าสมองส่วนที่ควบคุมการทำางานของแขนและมือถูกกด ก็จะ
มีอาการอ่อนแรงของแขนและมือซีกตรงข้าม ถ้าเนื้องอกอยู่ใกล้บริเวณส่วนกลางของสมองส่วนที่ควบคุมการ
ทำางานของกล้ามเนื้อที่ละเอียดอ่อน (motor area) ก็จะทำาให้เกิดอาการอ่อนแรงของขาด้านตรงข้าม ถ้ามีเนื้อ
งอกที่บริเวณเยื่อหุ้มสมองในบริเวณร่องลึกที่แบ่งสมองออกเป็น 2 ข้าง ก็อาจจะทำาให้เกิดอาการอ่อนแรงของขา
ทั้งสองข้าง บางรายอาจมีอาการถ่ายปัสสาวะไม่ออกร่วมด้วย
เนื้องอกที่อยู่ในตำาแหน่งส่วนล่างของสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ในสมองซีกซ้าย (dominant
hemisphere) ซึ่งติดกับบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของกล้ามเนื้อหน้าและสมองส่วนที่ควบคุมการพูด (broca’s
area) จะทำาให้ผู้ป่วยพูดไม่ค่อยได้ (dysphasia) หรือพูดไม่ได้เลย (aphasia) และมีอาการอ่อนแรงของกล้าม
เนื้อหน้าร่วมด้วย เนื้องอกที่อยู่ในสมองส่วนที่เป็นสีขาว (white matter) ซึ่งมีเส้นประสาทจากไขสันหลังมา
รวมตัวกันจะทำาให้เกิดอาการอัมพาตครึ่งซีก (hemiplegia) จะมีอาการค่อยๆอ่อนแรง และจะแผ่ไปสู่ส่วนอื่น
มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำาดับ ส่วนเนื้องอกที่อยู่บริเวณส่วนที่ควบคุมการมองเห็น (orbital surface) ที่พบได้บ่อย
ได้แก่ เนื้องอกบริเวณสมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการได้รับกลิ่น (olfactory groove meningioma) จะทำาให้
เกิดอาการจมูกไม่ได้กลิ่น (anosmia) อาการไม่ได้กลิ่นอาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้างขึ้นกับขนาดของเนื้องอก
และเนื้องอกที่โตไปทางด้านหลังอาจไปกดเส้นประสาทที่ควบคุมการมองเห็น (optic nerve) อาจทำาให้เกิดเส้น
ประสาทตาฝ่อ
ส่วนอาการสั่น (tremor) เป็นอาการที่พบได้ในรายที่มีเนื้องอกบริเวณสมองส่วนหน้า (frontal lobe)
ขนาดใหญ่และอยู่ลึก อาการสั่นนี้อาจเป็นด้านตรงข้ามหรือทั้งสองข้างก็ได้ ลักษณะการสั่นจะคล้ายกับโรคพาร์
คินสัน (parkinson) แต่จะไม่รุนแรงเท่า (เจษฎา นิมมานนิตย์, 2537) นอกจากนี้การเกิดเนื้องอกในสมองมี
ความเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงของสมองบริเวณเยื่อหุ้มสมองกับสมองส่วนที่ควบคุมด้านอารมณ์ (limbic) ซึ่ง
เป็นส่วนที่สำาคัญในการพัฒนาความผิดปกติทางอารมณ์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้
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5. ครอบครัวมีประวัติทางจิตเวช
จากการศึกษาพบว่าครอบครัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป 1.5-3
เท่า ถ้าบิดามารดาคนใดคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้า บุตรจะมีโอกาสเป็นในอัตราสูงถึง 2 เท่า และถ้าทั้งบิดาและ
มารดาเป็นโรคซึมเศร้า บุตรจะมีโอกาสเป็นสูงกว่าเด็กทั่วไป 4 เท่า (สมภพ เรืองตระกูล, 2548) และผลจากการ
ศึกษาในคู่แฝดพบว่า คู่แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน มีโอกาสเกิดความผิดปกติทางอารมณ์ ร้อยละ 45-60 ส่วน
คู่แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ มีโอกาสเกิดความผิดปกติทางอารมณ์ ร้อยละ 12 จะเห็นได้ว่าคู่แฝดที่เกิดจากไข่
ใบเดียวกัน มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าคู่แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ (Varcarolis, 2002) ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าครอบครัวมีประวัติทางจิตเวช มีผลทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น ซึ่งในผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองก็เช่น
เดียวกัน มีงานวิจัย 1 เรื่อง ที่รายงานว่า ผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองที่ครอบครัวมีประวัติทางจิตเวช เป็นปัจจัยที่
ทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง โดยมีประวัติครอบครัวของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คือ การฆ่าตัวตาย ซึม
เศร้า หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Wellish, Kaleita, Freeman, Cloughesy, & Goldman, 2002)
6. ความบกพร่องทางสติปัญญา
สมองแต่ละส่วนมีหน้าที่สำาคัญต่อการดำาเนินชีวิตแตกต่างกัน เมื่อเกิดเนื้องอกในสมองขึ้น สมองส่วน
นั้นถูกกดหรือทำาลายเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยมีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น ความจำาระยะสั้น
หรือความจำาระยะยาว ความตั้งใจหรือสมาธิลดลง การตอบสนองผิดปกติ การรับรู้ช้า ความคิด สติปัญญา
ความรู้ ความเข้าใจลดลง การเรียนรู้ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาลดลง และแสดงพฤติกรรมและอารมณ์
ออกมาไม่เหมาะสม ซึ่งความบกพร่องที่พบขึ้นอยู่กับสมองส่วนไหนได้รับอันตราย อาจมีอาการแสดงในหลาย
รูปแบบ ซึ่งอาการเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบของความผิดปกติของความจำา ความเฉลียวฉลาด ความคิดอ่าน
บุคลิกภาพ พฤติกรรม การเข้าสังคม อารมณ์ ความผิดปกติเหล่านี้มักจะเกิดรวมกันหลายๆอย่าง จะทำาให้ผู้
ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงการรู้คิด (นงนภัส พันธุ์แจ่ม, 2549)
จากการศึกษาของ Weinert (1999) พบว่าเมื่อเกิดเนื้องอกในสมองขึ้น จะทำาให้สมาธิลดลง การรับรู้
เรือ่ งราวต่าง ๆ ลดลง สูญเสียความทรงจำา มีบคุ ลิกภาพและอารมณ์เปลีย่ นแปลง เช่น มีเนือ้ งอกบริเวณตำาแหน่ง
Frontal lobe จะทำาให้การตัดสินใจเสียไป ความจำาเสื่อม และมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด เป็นต้น และจากการ
ศึกษาพบว่า ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองของต่อมใต้สมองที่มีภาวะ สเตียรอยด์เกิดขึ้นมากผิดปกติในร่างกาย
(cushing’disease) การคิดรู้จะลดลงในรูปแบบของหน่วยความจำาและการมีสมาธิ และจากการศึกษาของ
Newton & Mateo (1993) พบว่าปัญหาด้านการทำาหน้าที่ด้านการรู้คิด จะทำาให้ผู้ป่วยเกิดความบกพร่องในการ
ดำาเนินชีวิต มีภาวะพึ่งพา ต้องการการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
บทบาทหน้าที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้า จากการศึกษาของ Rooney, Carson, & Grant
(2010) พบว่าอาการซึมเศร้ามีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับการพร่องทางสติปัญญา เนื่องจากเมื่อเกิดเนื้องอก
ในสมองขึ้น สมองส่วนนัน้ ถูกกดหรือทำาลายเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
เช่น ความจำาระยะสั้นหรือความจำาระยะยาว ความตั้งใจหรือสมาธิลดลง การตอบสนองผิดปกติ การรับรู้ช้า
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ความคิด สติปญ
ั ญา ความรู้ ความเข้าใจลดลง การเรียนรู้ การตัดสินใจ การแก้ปญ
ั หาลดลง ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเกิด
ความบกพร่องในการดำาเนินชีวติ มีภาวะพึง่ พา ต้องการการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงมีความสัมพันธ์
กับการเปลีย่ นแปลงบทบาทหน้าที่ ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเกิดภาวะซึมเศร้า (Rooney, Carson, & Grant,
2010)
ผลกระทบของภาวะซึมเศร้า
เมื่อมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในผู้ป่วยเนื้องอกสมอง ผลกระทบที่ตามมาคือ อัตราการรอดชีวิตของ
ผู้ป่วยจะลดลง จากการศึกษาของ Mainio, Hakko, Timonen, Niemela, Koivukangas, & Rasanen
(2005) ในผู้ป่วยทั้งหมด 75 คน ที่เป็นโรคเนื้องอกในสมองชนิดปฐมภูมิ พบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งสมอง (glioma) ระดับไม่รุนแรง ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยหลังการผ่าตัดสั้นกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า
อย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากนี้ผู้ป่วย มะเร็งสมอง (glioma) ระดับไม่รุนแรง อัตราการรอดชีวิตอาจสั้นลงคือ ถ้ามี
ภาวะซึมเศร้าค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 34 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับไม่มีภาวะซึมเศร้าจะอยู่ที่ 41 สัปดาห์ นอกจากนี้ผู้ป่วย
มะเร็งสมอง (glioma) ระดับรุนแรง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าก่อนการผ่าตัดจะมีการรอดชีวิตลดลง
อย่างมีนัยสำาคัญที่ 12 เดือน และมีเพียง 15% ของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
41% ของผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า และผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 20 เดือน (Gathinji,
2009) นอกจากนี้เมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นผู้ป่วยจะเกิดความคิดฆ่าตัวตาย (Winkour, 1990)
สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า มีแนวโน้มในการทำาร้ายตนเองสูง (Beck, 1967; Beck, Rush, Shaw, & Emery,
1979) ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเนื้องอกสมอง
ของประเทศไทยในอนาคต เช่น การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการรอดชีวิตกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมอง จะเป็นประโยชน์ใน
การประเมินปัญหาทางการพยาบาล การให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการ
เกิดภาวะซึมเศร้าต่อไป
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