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ผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ
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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุมวัดกอนหลัง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรม
การดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําให
โรคสงบ กลุมตัวอยางจํานวน 20 คน แบงเปนกลุมทดลอง 10 คน กลุมควบคุม 10 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสัมภาษณ
ขอมูลทั่วไปของผูดูแลและผูปวยเด็ก และแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลเด็กของผูดูแล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดความตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 0.87 และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสัมภาษณไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เทา กับ 0.82 วิเ คราะหลัก ษณะขอ มูล ทั่ว ไปของกลุม ตัว อยา งดว ยการแจงความถี่ รอ ยละ คา เฉลี่ย
สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลเด็กสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -8.37, p = 0.00) และหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมการดูแลเด็กปวยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 23.80, p = 0.00)
ABSTRACT
This quasi – experimental research two group pre – post test aimed to study the Effects of
preparation programme on caregivers’ caring behavior for pre – school children with ALL receiving first
time of chemotherapy treatment at induction phase. The sample size was 20 caregivers. They were
divided in two groups: 10 of the control group and 10 of experimental group. The research instruments
were composed of interview form for caregiver and pediatric personal information and caregiver’ caring
behavior. The content validity a score was of 0. 87. The reliability was supported by Cronbach Alpha
Coefficient a score was of 0. 82. The data were analyzed using the frequency, percentage, mean score,
standard deviation and t – test. Results showed the experimental group mean score of caregiver’s caring
behavior was statistically significantly higher than those before the group (t = -8.37, p = 0.00). and after
intervention the mean score of caregiver’ s caring behavior was statistically significantly higher than
before intervention (t = 23.80, p = 0.00).
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลของผูดูแล โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โปรแกรมเตรียมความพรอม
Keywords: Caregiver’ caring behavior, ALL, Preparation programme
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บทนํา
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสต: ALL เปนโรคมะเร็งในเด็กที่พบบอยที่สุด และเปนปญหา
สําคัญทางสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก (World Health Organization, 2011) โดยอุบัติการณการเกิดโรค ALL
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษาอุบัติการของการเกิดโรค ALL ในเด็ก 0 – 19 ป พบในเพศหญิง 28 ราย และเพศชาย
34 รายตอประชากรเด็กหนึ่งลานคน และยังพบเด็กชายมากกวาเด็กหญิง 1.2 เทา (Li et al., 2008) สอดคลองกับ
การศึกษาในประเทศไทยมีการศึกษาในเด็กอายุนอยกวา 15 ป ระหวาง ค.ศ. 2003 -2005 พบอุบัติการณการเกิดโรค ALL
ในเด็กรอยละ 76 ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในเด็ก ซึ่งอุบัติการณของโรค ALL เทากับ 28 คนตอเด็กหนึ่งลาน
คน ชวงอายุที่พบบอยที่สุดคือ 2 – 5 ป และพบในเด็กชายมากกวาเด็กถึงหญิง 1.4 เทา (Wiangnon et al., 2011) โดย
ขอมูลของโรงพยาบาลขอนแกนป 2556 – 2558 มีจํานวนผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว 137, 142, และ 146 ราย ในจํานวน
นี้เปนผูปวยรายใหม 31, 44, และ 47 รายตามลําดับ โดยพบวาเปนเด็กวัยกอนเรียน อายุ 2 – 5 ป มากที่สุด (หนวยเวช
สถิติ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลขอนแกน, 2559)
การที่เด็กปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนการเจ็บปวยเรื้อรัง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และมี
ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต อี ก ทั้ ง ยั ง ส ง ผลกระทบต อ ครอบครั ว ทุ ก ด า น (พู ล สุ ข , 2554) ผลกระทบต อ ผู ป ว ยเด็ก
ดานรางกาย ในระยะเริ่มไดรับยาเคมีบําบัดจะมีอาการ ไข ซีด ออนเพลีย เหนื่อยลา เปนตน (Stolley et al., 2010)
ดานสติปญญา ในระยะเริ่มรักษาเด็กปวยจะมีระดับสติปญญาไมตางจากเด็กปกติ อาจพบพัฒนาการลาชาในรายที่เจ็บปวย
เปนเวลานานไมไดรับการวินิจฉัยและรักษา (Baade et al., 2010) ดานจิตใจ ผูปวยเด็กวัยกอนเรียนตอนปลายจะเริ่ม
เขาใจการเจ็บปวย ทําใหมีความเครียด และดานสังคม ขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกัน (พูลสุข, 2554) นอกจากนี้ยัง
สงผลกระทบตอครอบครัวในทุกมิติ (Long & Marsland, 2011) ดานจิตใจ จะเกิดภาวะเศรา เสียใจ มีความเครียด และ
ดานสังคม ครอบครัวจะมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนฝูงลดลง ดานบทบาทหนาที่ ในบางครอบครัวไมสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท
หนาที่ไดกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกัน ดานเศรษฐกิจ ครอบครัวตองเผชิญกับคาใชจาย บางครอบครัวประสบปญหา
ทางดานการเงินและไมมีคารักษาพยาบาล (พูลสุข, 2554; Ward, 2014)
สําหรับการดูแลเด็กปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มไดรับยาเคมีบําบัดในระยะแรก มีความเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซ อ นตา ง ๆ ถึ ง แม ว า เด็กป ว ยจะมีอาการไมรุน แรงและสามารถช ว ยเหลือตนเองไดบ างในการทํ ากิจวัตร
ประจําวัน แตอยางไรก็ตามการดูแลเด็กปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตลอดทุกชวงวัยจําเปนตองพึ่งพาผูดูแล เนื่องจากเด็ก
ยังมีขอจํากัดในวุฒิภาวะ ความคิด และการรับรูตามระยะพัฒนาการ (พิมพาภรณ, 2555) ความรูและพฤติกรรมการดูแลที่
ถูกตองของผูดูแลจึงเปนสิ่งสําคัญ (พวงทอง, 2553)
จากการศึกษาของผูวิจัยโดยการสัมภาษณรวมกับการสังเกตพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก จํานวน 5 ราย
และพยาบาลประจําหอผูปวยเคมีบําบัดเด็ก จํานวน 5 ราย พบวาผูดูแลเด็ก 3 รายใหขอมูลคลายคลึงกันวาพยาบาลให
ความรูแบบบรรยายขางเตียงไมมีภาพประกอบหรือการสาธิต ทําใหผูดูแลมองภาพการดูแลเด็กปวยไมชัด และเมื่อเด็กเกิด
ภาวะแทรกซอนขณะใหยาเคมีบําบัด เชน อาการไข คลื่นไสอาเจียน ผูดูแลไมสามารถดูแลอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กได และ
จะแกปญหาโดยการแจงพยาบาลเพื่อจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น ผูดูแลเด็กปวย 2 ราย มีความเครียดความวิตกกังวลเมื่อ
ทราบผลการวินิจฉัยวาเด็กปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทําใหไมมีสมาธิรับฟงการสอนจากพยาบาล
จากการขอมูลดังกลาวขางตนพบวา การรักษาดวยยาเคมีบําบัดยังสงผลใหเด็กเกิดความไมสุขสบายตาง ๆ ตอตัว
เด็ก ซึ่งการทบทวนงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไมพบการศึกษาที่เปนการเตรียมความพรอมผูดูแลในระยะที่
เด็กปวยเริ่มไดรับเคมีบําบัด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรมการ
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ดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรค
สงบ โดยประยุกตใชระบบการพยาบาลสนับสนุนและใหความรูตามแนวคิดทฤษฎีของโอเร็ม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการดู แ ลของผู ดู แ ลเด็ก วั ย ก อ นเรี ย นโรคมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวชนิด
เฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ในระยะกอนกับหลังการทดลอง
2. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการดู แ ลของผู ดู แ ลเด็ก วั ย ก อ นเรี ย นโรคมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวชนิด
เฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ ภายในกลุมทดลอง กอนกับหลังการทดลอง
กรอบแนวคิดที่ใชในงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 1991) ซึ่งโอเร็มเชื่อวาบุคคลมี
ความสามารถในการดูแลตนเองและบุคคลที่อยูภายใตการดูแลไดอยางจงใจและมีเปาหมาย มีความสามารถในการเรียนรู
เพื่อวางแผนกิจกรรมในการดูแลตนเองและบุคคลที่อยูภายใตการดูแลได โดยเมื่อเด็กเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ความตองการการดูแลของเด็กจะเพิ่มขึ้นและความสามารถในการดูแลของผูดูแลจะนอยกวาความตองการในการดูแล ทํา
ใหเกิดความพรองในการดูแลเด็ก ระบบการพยาบาลสนับสนุนและใหความรูจึงเขามามีบทบาทผานการสอนดวยวีซีดี คูมือ
สุขภาพ และคูมือการฝกทักษะการดูแล รวมกับการสาธิต ชี้แนะ สนับสนุน และจัดสิ่งแวดแลอมที่สงเสริมการเรียนรู ทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 1
พฤติกรรมในการดูแลแบบใหมที่ดี
มีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง

R

BCF

พฤติ ก รรมการดู แ ลเด็ ก วั ย ก อ นเรี ย น
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของผูดูแล

ชวยใหผูดูแล
พินิจ พิจารณา
ความสามารถเดิมในการดูแลเด็ก
ตัดสินใจ
ของผูด ูแล
นําไปสูการปฏิบัติ
เกิดเปน
ความสามารถใน
การดูแลเด็กแบบ
ใหม
R

R
นอยกวา

วัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ของผูดูแล

ความพรองในการดูแลเด็ก

ระบบการพยาบาลสนับสนุนและให
ความรู วิซีดี, คูมือสุขภาพ, คูมือการ
ปฏิบัติการดูแล, การชี้แนะ, สนับสนุน,
สรางสิ่งแวดลอมที่เอตอการเรียนรู

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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พฤติกรรม

ปรับเปลี่ระบบ

R

ความตองการทัง้ หมดของการดูแลเด็ก

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

วงจรปรับเปลี่ยน
วงจรการ

R

ตอบสนองความ
ตองการการดูแ ล
เ ด็ ก ข อ ง ผู ดู แ ล
ทั้งหมด

BCF

MMO2-4
สมมติฐานของการวิจัย
1. หลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมี
บําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กสูงกวากลุมควบคุม
2. หลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมี
บําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบกลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กปวยสูงกวากอนทดลอง
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบศึกษา 2 กลุม ที่อิสระตอกัน
(independent group) คือกลุมทดลองและกลุมควบคุมวัดผลกอนและหลังการทดลอง (two-group pretest - posttest
design) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลกอนและหลังการทดลอง และเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือผูดูแลหลัก จํานวน 20 คน ที่ใหการดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิ ด เฉี ย บพลั น ลิ ม โฟบลาสต ที่ ได รั บ ยาเคมีบํ า บั ด ครั้ง แรกในระยะชั ก นํ า ให โ รคสงบ ณ หอผู ป ว ยเคมี บํ า บั ด เด็ก
โรงพยาบาลขอนแกน คํานวณกลุมตัวอยางได 10 คนตอกลุม จากสูตรการวิจัยกึงทดลองที่เปนอิสระตอกัน ทดสอบแบบ
ทางเดียว กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และอํานาจการทดสอบ 85 % อางอิงคาความแปรปรวนจากงานวิจัยที่ผานมา
ของ นริศรา (2559) ที่วัดพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย 10 คนแรก จัดเปนกลุม
ควบคุม แลวเลือกกลุมทดลอง 10 คน เกณฑการคัดออกคือ ผูที่มีขอจํากัดขณะทําการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนลักษณะแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของผูดูแล สวนที่ 2 แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปของผูปวยเด็ก และสวนที่ 3 แบบ
สัมภาษณพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กปวย จํานวน 40 ขอ คะแนนรวม 160 คะแนน เปนคําถามเชิงบวกทั้งหมด โดย
ใหผูดูแลเด็กเลือกตอบตามพฤติกรรมที่ไดปฏิบัติ มาก นอย มีคําตอบใหเลือกเปนมาตราประมาณคา (Rating scale) 4
ระดับ ดังนี้
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ภายใน 1 สัปดาหไมเคยกระทําพฤติกรรมนั้นเลย
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ภายใน 1 สัปดาหกระทําพฤติกรรม 1-3 วัน
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ภายใน 1 สัปดาหกระทําพฤติกรรมนั้น 4-6 วัน
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ภายใน 1 สัปดาหกระทําพฤติกรรมนั้นทุกวัน
เกณฑการใหคะแนนพิจารณาตามขอคําถามแตละขอโดยมีเกณฑดังตอไปนี้
ไมเคยปฏิบัติ
หมายถึง 1
คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง 2
คะแนน
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง 3
คะแนน
ปฏิบัติทุกครั้ง
หมายถึง 4
คะแนน
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแล ประกอบดวย
3 ชุด ไดแก

17

MMO2-5
1) วีซีดีเรื่อง เมื่อนองบัวปวยเปนเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวในเด็ก อาการและอาการแสดงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว แนวทางการรักษา
2) คูมือสุขภาพเรื่อง ดูแลอยางไรเมื่อนองบัวมีภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาเคมีบําบัด ประกอบดวย การ
ดูแลเมื่อมีไข การดูแลเมื่อคลื่นไสอาเจียน การดูแลเพื่อปองกันการติดเชื้อ การดูแลเมื่อเบื่ออาหาร การดูแลเมื่อเลือดออก
งาย การดูแลเมื่อมีภาวะซีด การดูแลเยื่อบุชองปากอักเสบ การดูแลเมื่อทองผูก การดูแลเมื่อทองเสีย และการดูแลเมื่อผม
รวง
3) คูมือสุขภาพเรื่อง การฝกทักษะการดูแลและการดูแลดานจิตใจ เชน ขั้นตอนการเช็ดตัวลดไข ขั้นตอนการ
ดูแลเมื่อเลือดกําเดาไหล การประเมินความรุนแรงของแผลในปาก และขั้นตอนการดูแลเพื่อปองกัน และแกไขเมื่อเกิดแผล
ในปาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ไดคา CVI = 0.87
และนําไปทดลองใช (try out) 12 ราย หาความเชื่อมั่น (reliability) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) โดยรวมทั้งฉบับเทากับ 0.82 สามารถนําเครื่องมือไปใชไดจริง
การพิทักษสิทธิ์และจริยธรรมการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมวิ จั ย ในมนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เลขที่
HE612208 และคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาลขอนแกน เลขที่ KEMOU62016 อนุมัติวันที่ 2 กันยายน 2562
โดยยึดหลักเกณฑตามคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติวิจัยคลินิกที่ดี (ICH GCP)
ผูวิจัยคํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งการวิจัยเสร็จสิ้น
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล และใชผูชวยวิจัยในการขอความรวมมือกลุมตัวอยาง ใหคําชี้แจง และลง
นามในใบยินยอม โดยผูชวยวิจัยผานการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย และอบรมกับผูวิจัยใหมีความรูใกลเคียงกัน จากนั้น
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองมีขั้นตอน ดังนี้
กลุมควบคุม: ไดรับการพยาบาลตามปกติ ผูวิจัยเขาไปแนะนําตัว สรางสัมพันธภาพกับผูดูแล แจงวัตถุประสงค
ขั้นตอนการวิจัย และการปฏิบัติตัวขณะเขารวมวิจัย พรอมกับนัดหมายวาจะพบผูดูแลทั้งหมด 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 Pre-test ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลเด็ก ใชเวลา 20 - 30 นาที และหลังจากตอบแบบ
สัมภาษณแลวผูปวยจะไดรับการพยาบาลตามปกติตามแนวทางการดูแลของหอผูปวย จากนั้นจะนั้นนัดหมายตัวอยางอีก
10 วัน เพื่อ post-test
ครั้งที่ 2 Post-test วันที่ 10 หลังจากผูดูแลตอบแบบสัมภาษณ pre-test ซึ่งใชแบบสัมภาษณชุดเดียวกันกับ
แบบสอบถามที่ใช pre – test ภายหลังผูดูแลไดรับการพยาบาลตามปกติ 10 วัน โดยใชเวลาประมาณ 20-30 นาที
กลุ ม ทดลอง: ได รั บ โปรแกรมเตรีย มความพรอ ม ผู วิ จั ย เข า ไปแนะนํ าตั ว สร า งสั ม พั น ธภาพกั บ ผูดูแ ล แจ ง
วัตถุประสงค ขั้นตอนการวิจัย การปฏิบัติตัวขณะเขารวมวิจัย ขั้นตอน และระยะเวลาของการทําวิจัย พรอมกับนัดหมายวา
จะพบผูดูแลทั้งหมด 6 ครั้ง และติดตามเยี่ยมทางโทรศัพททั้งหมด 4 ครั้ง
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MMO2-6
กิจกรรม
วันที่ 1 pre-test ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลเด็กปวย ใชเวลา 20 - 30 นาที จากนั้นสอนโดยใชวี
ซีดีเรื่อง “เมื่อนองบัวปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว” ใชเวลาทั้งสิ้น 20 นาที แบงเปนการสอนดวยวีซีดี 10 นาที่ และ
เปดโอกาสใหผูดูแลสอบถามขอสงสัย 10 นาที โดยใชสถานที่หองจัดกิจกรรมของหอผูปวย
วันที่ 2 ใชคูมือสุขภาพ เรื่อง ดูแลอยางไรเมื่อนองบัวมีภาวะแทรกซอนจากยาเคมีบําบัด และภายหลังสอน
เนื้อหาจนจบ จะเปดโอกาสใหผูดูแลสอบถามขอสงสัย ใชเวลา 30 นาที่ แบงเปนการสอนตามคูมือสุขภาพ 15 นาที และ
เปดโอกาสใหสอบถาม 15 นาที
วันที่ 3 ใชคูมือการฝกทักษะการดูแลและการดูแลดานจิตใจ ใชเวลา 45 นาที แบงเปนการสอนพรอมสาธิต
ทักษะการดูแล 25 นาที และใหผูดูแลสาธิตยอนกลับ 15 นาที แลกเปลี่ยนซักถาม 5 นาที
วันที่ 4 ติดตามเยี่ยมครั้งที่ 1 วัตถุประสงคของการเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสอบถามปญหาที่เกิดขึ้น และทบทวนความรู
หลังไดรับโปรแกรมวันที่ 1-3 รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการดูแล หากผูดูแลปฏิบัติไมถูกตองจะชี้แนะใหปฏิบัติใหถูกตอง
ทันที ใชเวลาในการเยี่ยมครั้งนี้ 30 นาที
วันที่ 5 ติดตามเยี่ยมครั้งที่ 2 วัตถุประสงคของการเยี่ยมครั้งนี้ สนับสนุนใหกําลังใจโดยการกลาวชื่นชมเมื่อ
ผูดูแลดูแลเด็กไดถูกตอง ใหเกิดพฤติกรรมการดูแลอยางตอเนื่อง การเยี่ยมในครั้งนี้ใชเวลา 30 นาที
วันที่ 6 - 9 ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท เพื่อเปนการกระตุนใหผูดูแลปฏิบัติการดูแลอยางตอเนื่องชาๆ และ
ปฏิบัติการดูแลอยางถูกตอง รวมถึงชีแนะ สนับสนุนใหกําลังใจ จนเปลี่ยนเปนพฤติกรรมการดูแล ใชเวลาโทรติดตามเยี่ยม
5-10 นาที
วันที่ 10 post-test หลังไดรับโปรแกรมเตรียมความพรอม 10 วัน ประเมินพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก
ปวยหลังไดรับโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแล (post-test) โดยใชแบบสัมภาษณชุดเดิม ใชเวลา 20 - 30 นาที
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหลักษณะขอมูลทั่วไปของผูดูแลและผูปวยเด็ก ดวยสถิตติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นเปรียบเทียบลักษณะของขอมูลทั่วไประหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง ดวย
สถิติ Fisher exact test พบวาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน
2. เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ กลุมควบคุมและกลุมทดลองดวยสถิติ (independent t-test)
ภายหลังทดสอบการแจกแจงของขอมูล (test of normality) พบวามีการแจกแจงของขอมูลแบบปกติ
3. เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ ภายในกลุมทดลอง กอนกับหลังการทดลองดวยสถิติ (paired
t –test) ภายหลังทดสอบการแจกแจงของขอมูล (test of normality) พบวามีการแจกแจงของขอมูลแบบปกติ
ผลการวิจัย
1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูดูแล
จากการศึกษาลักษณะขอมูลทั่วไปของผูดูแลพบวา กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีลักษณะใกลเคียงกัน
สว นใหญเปนเพศหญิงรอยละ100 และรอยละ 90 มีอายุระหวาง 36 - 60 ปเทากันทั้งสองกลุม รอยละ 50 มีความ
เกี่ยวของกับผูปวยเด็กเปนบิดามารดา รอยละ 60 และรอยละ 50 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 60 และรอยละ
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MMO2-7
40 กลุมตัวอยางทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 60 และรอยละ 30 มีรายไดครอบครัวอยู
ระหวาง 6,000 – 12,000 รอยละ 50 และรอยละ 30 สถานภาพสมรส สมรสและอยูดวยกัน รอยละ 80 และรอยละ 70
ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยายรอยละ 100 และรอยละ 90 ตามลําดับ กลุมตัวอยางทั้งหมดไมเคยมีประสบการณ
ในการดูแลผูปวยเด็กโรคมะเร็ง และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม โดยใช
สถิตทิ ดสอบของฟชเชอร (Fisher’s exact test) พบวาทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูปวยเด็ก
จากการศึกษาลักษณะขอมูลทั่วไปของผูปวยเด็ก กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีลักษณะใกลเคียงกัน สวน
ใหญเปนเพศชายรอยละ 70 และรอยละ 80 อายุ 4 ป รอยละ 40 และรอยละ 70 (x̅= 3.95, SD = 0.69 ป, ต่ําสุด = 3 ป,
สูงสุด = 5 ป) มีจํานวนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน รอยละ 90 และรอยละ 60 มีการศึกษาอยูในระดับอนุบาล
รอยละ 70 และรอยละ 90 ตามลําดับ สิทธิ์การรักษาเปนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแหงชาติทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางลักษณะขอมูลทั่วไปของผูปวยเด็ก โดยใชสถิติทดสอบของฟชเชอร พบวาทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
3. เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยรวมและรายดาน ระหวาง
กลุมควบคุมกับกลุมทดลอง ในระยะกอนและหลังการทดลองระยะกอนการทดลอง
จากการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กโดยรวม ระยะหลังการทดลอง กลุม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 109.30 (SD = 5.81) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 126.80 (SD = 3.16)
เมื่อนํามาทดสอบดวยสถิติที (independent t – test ) พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแล
เด็กสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -8.37, p = 0.00)
จากการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กรายดาน ระยะหลังการทดลอง ดานการ
ดูแลที่จําเปนโดยทั่วไป กลุมควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 43.70 (SD = 2.91) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรม 49.00 (SD = 2.03) ดานการดูแลที่จําเปนตามระยะพัฒนาการ กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 29.30
(SD = 5.19) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 34.60 (SD = 1.58) ดานการดูแลที่จําเปนเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบน
สุขภาพ กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 36.90 (SD = 1.91) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 42.00 (SD
= 1.69) เมื่อนํามาทดสอบดวยสถิติที (independent t – test) พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของ
ผูดูแลเด็ก ทุกดาน สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -6.43, p = 0.00), (t = -3.09, p =
0.00) และ (t = -6.57, p = 0.00) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
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MMO2-8
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยรวมและรายดาน
ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง ในระยะกอนและหลังการทดลองระยะกอนการทดลอง
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
t p - value
(n = 10)
(n = 10)
พฤติกรรมการดูแล
SD
SD
𝐱𝐱�
𝐱𝐱�
การดูแลที่จําเปนโดยทั่วไป
43.70 2.91
49.00 2.03 -6.43
0.00*
การดูแลที่จําเปนตามระยะพัฒนาการ
29.30 5.19
34.60 1.58 -3.09
0.00*
การดูแลที่จําเปนเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพ 36.90 1.91
42.00 1.69 -6.57
0.00*
พฤติกรรมการดูแลโดยรวม
109.30 5.81 126.80 3.16 -8.37
0.00*
*p < .05
4. เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยรวมและรายดาน ภายใน
กลุมทดลอง ระยะกอนกับหลังการทดลอง
จากการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กโดยรวม ภายในกลุมทดลอง ระยะกอน
การทดลองทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 103.00 (SD = 1.24) และระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
126.80 (SD = 3.16) (d̅ = 23.80, SD d̅ = 3.56) เมื่อนํามาทดสอบดวยสถิติที (paired t - test) พบวาคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t =
21.18, p = 0.00)
จากการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กรายดาน ภายในกลุมทดลอง ดานการ
ดูแลที่จําเปนโดยทั่วไป ระยะกอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 44.10 (SD = 0.99) และระยะหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 49.90 (SD = 2.02) (d̅ = 5.80, SD d̅ = 2.48) ดานการดูแลที่จําเปนตามระยะพัฒนาการ ระยะ
กอนการทดลองทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 27.90 (SD = 1.85) และระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
34.60 (SD = 1.58) (d̅ = 6.70, SD d̅ = 2.21) ดานการดูแลที่จําเปนเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพ ระยะกอนการทดลอง
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 31.10 (SD = 1.67) และระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 42.20 (SD =
1.69) (d̅ = 11.10, SD d̅ = 2.96) เมื่อนํามาทดสอบดวยสถิติที (paired t - test) พบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
ของผูดูแลเด็ก ทุกดาน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 7.58, p =
0.00), (t = 8.28, p = 0.00) และ (t = 13.22, p = 0.00) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
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MMO2-9
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยรวมและรายดาน
ภายในกลุมทดลอง ระยะกอนกับหลังการทดลอง
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง (n = 10)
t
p - value
�d
SD �d
หลังการทดลอง กอนการทดลอง
พฤติกรรม
SD
SD
𝐱𝐱�
𝐱𝐱�
การดูแลที่จาํ เปนโดยทั่วไป 49.90 2.02 44.10 0.99 5.80 2.48 7.58
0.00*
การดูแลที่จาํ เปนตามระยะ 34.60 1.58 27.90 1.85 6.70 2.21 8.28
0.00*
พัฒนาการ
การดูแลที่จาํ เปนเมื่อมี
42.20 1.69 31.10 1.67 11.10 2.96 13.22
0.00*
ภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลโดยรวม
126.80 3.16 103.00 1.24 23.80 3.56 21.18
0.00*
*p < .05
การอภิปรายผลของการวิจัย
การศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 หลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่
ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กโดยรวม และ
ฅรายดานสูงกวากลุมควบคุม
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ภายหลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
ลิมโฟบลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยรวมและรายดาน กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลเด็ก โดยรวมและรายดาน สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดดังนี้
กลุมควบคุม พยาบาลประจําหอผูปวยจะใชเวลาใหขอมูลและสอนใหความรูขณะรับใหมโดยใชเวลาเพียงสั้นๆ
โดยสวนใหญแลวผูปวยที่ไดรบั ยาเคมีบําบัดแพทยจะนัดมารับยาเคมีบําบัดในวันจันทรและวันพุธ บางครั้งทําใหพยาบาลรับ
ใหมไมทันเนื่องจากผูปวยมาพรอมกันจํานวนมาก สวนใหญจะใหเด็กไปนอนรอที่เตียงกอน จากพยาบาลตามไปสอนให
ความรูขางเตียง โดยใชเวลาเพียง 3 – 5 นาที โดยสื่อการสอนที่มาประกอบการสอนใหความรูผูดูแลมีไมครอบคลุม ไม
เรียงลําดับขั้นตอนการสอนอยางเปนระบบ อีกทั้งพยาบาลที่สอนผูดูแลแตละคนก็ไมใชพยาบาลคนเดียวกัน มีทั้งพยาบาลที่
ทํางานมานานแลวและพยาบาลจบใหม ทําใหความรูในการปฏิบัติการดูแลเด็กที่ผดู ูแลไดรับมีความแตกตางกัน การสอน
โดยสวนใหญเปนการสื่อสารทางเดียว ผูดูแลจะซักถามนอย อีกทั้งยังไมมีความเปนสวนตัว เนื่องจากใชการสอนขางเตียง
การซักถามอาจทําใหผูดูแลเขินอาย และมีเสียงดังรบกวนบรรยากาศในการเรียนรู ผูดูแลจึงรับขอมูลความรูจากพยาบาลใน
การสอนไดเพียงบางสวน ไมสามารถนําไปปฏิบัติเมื่อเด็กปวยเกิดภาวะแทรกซอนขณะไดรับยาเคมีบําบัดไดทั้งหมด ดังนั้น
จะพบวาผูดูแลพึ่งพาพยาบาลในการแกไขและดูแลเมื่อเกิดภาวะแทรกซอนเปนสวนใหญ
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MMO2-10
กลุมทดลอง ผูดูแลเด็กปวยไดรับการสอนตามโปรแกรมเตรียมความพรอมที่จัดอยางเปนระบบ มีการสอน
ประกอบสื่อวีซีดีและคูมือสุขภาพที่มีภาษาเขาใจงาย มีภาพประกอบชัดเจน พรอมกับการสาธิตทักษะการปฏิบัติประกอบ
หุนจําลองและการสาธิตยอนกลับ ทําใหผูดูแลเกิดความรูความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติการดูแลเด็กได นอกจากนี้ระบบ
การพยาบาลสนับสนุนและใหความรูของโปรแกรมเตรียมความพรอม มีการจัดกระทําอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มแรกผูวิจัย
ไดศึกษาขอมูลของเด็กและผูดูแลจากแฟมประวัติเพื่อใหทราบระดับของการเจ็บปวย และขอมูลทั่วไปที่เปนประโยชนตอ
การสรางสัมพันธภาพ จากนั้นจึงแนะนําตัวเองเพื่อใหเกิดความไววางใจ พรอมเชิญผูดูแลไปยังหองเรียนรูของหอผูปวย
เพื่อใหเกิดความเปนสวนตัวเพื่อปองกันการเผยแพรขอมูลและรักษาความลับ อีกทั้งผูวิจัยยังคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่เงียบสงบ
ไมมีเสียงรบกวนชวยสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูใหผูดูแลไมเสียสมาธิขณะไดรับโปรแกรม
ผูวิจัยจัดใหผูดูแลชมวีซีดี เรื่อง เมื่อนองบัวปวยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อใหผูดูแลมีความรูความเขาใจวา
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวคืออะไร จะเริ่มมีอาการและอาการแสดงอะไรบาง รวมถึงขอมูลการรักษาดวยยาเคมีบําบัด ซึ่งอาจ
สงผลใหเด็กปวยมีภาวะแทรกซอนภายหลังไดรับยาเคมีบําบัด ซึ่งสื่อการสอนวีซีดีมีภาพและเสียงประกอบทําใหเขาใจ
เนื้อหาและจดจําไดงาย (ปริวรรต, 2558) ภายหลังการสอน ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูดูแลซักถามขอสงสัย ทําใหผูวิจัยทราบ
ปญหาและเพิ่มเติมในสวนที่ผูดูแลเขาใจไมถูกตองครบถวน นอกจากนี้ยังมีการสอนโดยการสาธิตทักษะการปฏิบัติดวย
หุนจําลองเสมือนจริง และใหผูดูแลสาธิตยอนกลับ เปนการเปดโอกาสใหผูดูแลมีสวนรวมในกิจกรรมการสอนใหความรู อีก
ทั้งการใหผูดูแลฝกปฏิบัติเปนการทบทวน ทําใหผูสอนแนใจไดวาผูดูแลสามารถปฏิบัติได ชวยเสริมสรางความมั่นใจให
ผูดูแล เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาความสามารถของผูดูแลมากขึ้น และตอบสนองตอการดูแลที่จําเปน
โดยทั่วไป สอดคลองกับการศึกษาของ นริศรา (2559) ศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กปวยวัยกอนเรียนที่เริ่มไดรับการวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว พบวาการใชสื่อวีดีทัศนและคูมือประกอบภาพ ผูดูแล
กลุมที่ไดรับโปรแกรมเตรียมความพรอม มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงกวา
ผูดูแลกลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ การศึกษาผลของ
โปรแกรมสนับสนุนและใหความรูดวยวีซีดี และคูมือสุขภาพตอพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเรียนโรคลมชักของผูดูแลของ
ฤดีพร (2560) พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลเด็กสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ 0.05
นอกจากนี้ โ ปรแกรมเตรี ยมความพรอ มผูดูแ ลยั ง มี ก ารมอบคู มือ สุ ขภาพและคู มือ การฝ ก ทั ก ษะการดูแ ล ที่
ตอบสนองตอการดูแลที่จําเปนโดยทั่วไป การดูแลที่จําเปนตามระยะพัฒนาการ และการดูแลที่จําเปนเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบน
สุขภาพ ซึ่งคูมือสุขภาพเรื่อง ดูแลอยางไรเมื่อนองบัวมีภาวะแทรกซอนจากยาเคมีบําบัด มีการใหความรูเกี่ยวกับ การรักษา
ดวยยาเคมีบําบัด การดูแลภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น มีภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหามีสีสันสวยงาม และตัวหนังสือ
ขนาดใหญ เนื้อหาเขาใจงายชัดเจน มอบใหผูปวยนําไปศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง รวมถึงคูมือการฝกทักษะการดูแล
ผูวิจัยไดคัดสรรทักษะที่จําเปน ที่เกิดขึ้นบอยในเด็กปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ไดรับยาเคมีบําบัดในระยะชักนําใหโรค
สงบ ไดแก ปญหาเรื่องไข เยื่อบุชองปากอักเสบ และเลือดกําเดาไหล รวมถึงสอนผูดูแลในการดูแลดานจิตใจและสงเสริม
พัฒนาการเด็กวัยกอนเรียน มีภาพประกอบสวยงาม แสดงแตละขั้นตอนของทักษะดังกลาว มีตัวหนังสืออธิบายสั้นๆ งาย
ตอการนําไปฝกปฏิบัติ ทั้งขณะอยูโรงพยาบาลและอยูที่บาน สงเสริมความรู ความเขาใจ ใหผูดูแลเกิดการพินิจพิจารณา
ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติและลงมือปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
โปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลนี้ผูวิจัยออกแบบใหมีการติดตาม เพื่อดูวาผูดูแลมีความเขาใจในหัวขอที่เรียน
ไดจริงหรือไม ผานการปฏิบัติการดูแลโดยมีการเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติการดูแลจากผูวิจัยภายหลังการสอนใหความรูทกุ
วัน ผูวิจัยสังเกตการปฏิบัติการดูแล ความมั่นใจในการปฏิบัติ มีการชี้แนะ สนับสนุน ทําใหผูดูแลมีการรับรู และเขาใจ

23

MMO2-11
นําไปสูการปฏิบัติการดูแลผูปวยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของ ประกายแกว (2557)
ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนใหความรูต อพฤติกรรมการดูแลของผูใหการพึ่งพาเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เขา
สูระยะสุดทาย พบวา ระดับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูใหการพึ่งพาเด็กเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเปนระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูใหการพึ่งพาเด็กหลังไดรับโปรแกรมสนับสนุนและใหความรูสูงกวากอนทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ
สมมติฐานที่ 2 หลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตที่
ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กปวยโดยรวม และ
รายดานสูงกวากอนทดลอง
จากการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบ
ลาสตที่ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลโดยรวม และราย
ดานสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานสามารถอธิบายไดดังนี้
กลุมทดลอง ผูวิจัยประยุกตระบบการพยาบาลสนับสนุนและใหความรู ตามแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของ
โอเร็ม (Orem, 1991) มาพัฒนาโปรแกรมเตรียมความพรอมสําหรับกลุมทดลอง ซึ่งกอนการทดลองผูดูแลเด็กปวยวัยกอน
เรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวยังขาดความรูและประสบการณการดูแล เนื่องจากเปนระยะเริ่มแรกของการไดรับยาเคมี
บําบัด ผูวิจัยใชโปรแกรมเตรียมความพรอม ประกอบดวย การสอน การชี้แนะ การสนับสนุน และจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูของผูดูแล มาจัดใหผูดูแลอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน มีการจัดกระทําที่มีแบบแผน เรียงลําดับความสําคัญ
ของเนื้อหา และแบงเนื้อหาตามชวงเวลา ไมใชเวลามากหรือนอยเกินไป โดยผูวิจัยจะทําหนาที่สอน สาธิต ใหคําแนะนํา
ชี้แนะ สนับสนุน และจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู รวมถึงวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกันกับ
ผูดูแล ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสอน ผูวิจัยใชโปรแกรมเตรียมความพรอมในวันแรก ผานการสอนดวยวีซีดี เพื่อใหผูดูแลมีความรูวา
มะเร็งเม็ดเลือดขาวคืออะไร เมื่อเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะเกิดอาการและอาการแสดงอะไรบาง การรักษาดวยยาเคมี
บําบัด และภาวะแทรกซอนของยาเคมีบําบัดมีอะไรบาง ซึ่งจะตอบสนองการดูแลที่จําเปนโดยทั่วไป จากนั้นวันที่ 2 ผูดูแล
จะไดรับการสอนดวยคูมือสุขภาพ เรื่องดูแลอยางไรเมื่อนองบัวปวยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะทําใหผูดูแลทราบวาเมื่อเกิด
ภาวะแทรกซอนจากยาเคมีบําบัดผูดูแลจะดูแลเด็กปวยอยางไร และวันที่ 3 จะสอนโดยใชคูมือการฝกทักษะการปฏิบัติและ
การดูแลดานจิตใจ ทําใหผูดูแลปฏิบัติการดูแล เพื่อบรรเทาอาการแทรกซอนที่เกิดขึ้นได มีการสาธิตดวยหุนจําลองเสมือน
จริง ในแตละทักษะการดูแลทั้งดานรางกาย จิตใจ และการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งจะตอบสนองการดูแลที่จําเปนตาม
ระยะพัฒนาการ และการดูแลที่จําเปนเมื่อมีภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพ มีการเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย และประเมิน
ความรูโดยการสอบถามยอนกลับ นอกจากนี้ยังไดมอบคูมือสุขภาพและคูมือการฝกทักษะการดูแลเพื่อใหผูดูแลสามารถ
ศึกษาเรียนรูดวยตนเองตามความตองการ สามารถอานทบทวนไดขณะดูแลเด็กปวยที่บาน สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบัติการดูแลไดอยางตอเนื่อง และเลือกตัดสินใจลงมือปฏิบัติเมื่อเด็กปวยเกิดอาการแทรกซอนจากยาเคมี
บําบัดไดอยางถูกตองเหมาะสม
ขั้นที่ 2 การชี้แนะ ถาผูวิจัยประเมินวาผูดูแลยังมีความเขาใจ และการปฏิบัติการดูแลไมถูกตอง จะใหการชี้แนะ
ในแตละปญหา ตั้งแตวันแรกที่สอน จนกระทั้งการติดตามเยี่ยมที่หอผูป วย และการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท มีการซักถาม
ถึงสิ่งที่ไดเรียนรูและการปฏิบัติการดูแลผูป วย ถาเกิดความไมเขาใจในการดูแล และปฏิบัติไมถูกตอง ผูวิจัยชี้แนะแนวทางที่
ถูกตองขณะที่ติดตามเยี่ยม เปดโอกาสใหผูดูแลสอบถามพูดคุยถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูดูแลเกิดความมั่นใจในการดูแล
ผูปวยเด็ก (Orem, 1991)
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ขั้นที่ 3 การสนับสนุน ถาผูวิจัยประเมินวาผูดูแลสามารถปฏิบัติการดูแลเด็กไดอยางถูกตองในวันที่ 2 และ 3
ของการสอน รวมถึงการติดตามเยี่ยมในวันที่ 4 และ5 ผูวิจัยจะกลาวชื่นชมใหกําลังใจ ซึ่งการสนับสนุน เปนวิธีการที่ใช
รวมกับการชี้แนะ เพื่อใหผูดูแลสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติการดูแลเด็กได ถึงแมวาขณะดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ซึ่งเปนโรคที่ตองรักษาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน หรือเมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง สมจิต (2554) กลาววาการสนับสนุน
จะเปนการเพิ่มพลังแรงใจใหกับผูดูแลและสามารถใหการดูแลเด็กได รวมถึงกอใหเกิดทัศนคติที่ดีในการดูแลเด็ก อีกทั้งยัง
สรางความมั่นใจใหกับผูดูแลเมื่อผูปวยเด็กกลับไปอยูบาน
ขั้นที่ 4 การสรางเสริมสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู เปนอีกวิธีหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเรียนรูและพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผูปวยเด็ก (สมจิต, 2554) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเสริมสรางสิ่งแวดลอม โดยการใช
หองการเรียนรูของหอผูปวย ซึ่งมีความเงียบสงบ อากาศถายเทสะดวกไมรอนอบอาว ขณะที่ผูดูแลรับชมวีซีดี และรับฟง
การสอนโดยใชคูมือสุขภาพ และคูมือการฝกทักษะการดูแล
ระบบการพยาบาลสนับสนุนและใหความรูที่กลาวมาขางตน จึงจัดไดวาเปนระบบการพยาบาลที่ใหการชวยเหลือ
ผูดูแลโดยวิธีการสอน การชี้แนะ การสนับสนุน และสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาความรูความสามารถในการดูแล
เด็กปวยวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มไดรับยาเคมีบําบัดได ชวยใหผูดูแลมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กที่
ถูกตองและตอเนื่อง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลภายหลังการทดลองจึ่งมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลโดยรวมและรายดาน สูงกวากอนการทดลองสอดคลองกลับการศึกษาของ ชอผกา (2550) กลาววา ระบบการ
พยาบาลสนับสนุนและใหความรูแกผปู วยดวยวิธีการสอน สนับสนุน ชี้แนะ จัดสิ่งแวดลอม แลกเปลี่ยนประสบการณการ
ฝกปฏิบัติ และศึกษาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง พบวาหลังการทดลองกลุมที่ไดรับระบบการพยาบาลสนับสนุนและให
ความรู มีคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการดูแลตนเองของบุคคลที่พึ่งพาครอบครัวสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนยวิจัยและฝกอบรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน มหาวิทยาลัยขอนแกนที่สนับสนุนทุน
วิจัยบางสวนในการในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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