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ผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ 

Effects of Preparation Programme on Caregivers’ Caring Behavior for Pre – School 

Children with Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Receiving First Time of 

Chemotherapy Treatment at Induction Phase 

 

อนุชา พรมกันยา (Anucha Promkanya)*  ดร.จินตนา ตั้งวรพงศชัย (Dr.Jintana Tangvoraphongchai)** 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยก่ึงทดลองแบบสองกลุมวัดกอนหลัง เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรม

การดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําให

โรคสงบ กลุมตัวอยางจํานวน 20 คน แบงเปนกลุมทดลอง 10 คน กลุมควบคุม 10 คน เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบสัมภาษณ

ขอมูลท่ัวไปของผูดูแลและผูปวยเด็ก และแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลเด็กของผูดูแล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย

ผูทรงคุณวุฒิ ไดความตรงเชิงเน้ือหา เทากับ 0.87 และตรวจสอบความเท่ียงของแบบสัมภาษณไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค เทากับ 0.82 วิเคราะหลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางดวยการแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

การดูแลเด็กสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -8.37, p = 0.00) และหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ย

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 

*นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

**รองศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทนํา 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสต: ALL เปนโรคมะเร็งในเด็กท่ีพบบอยท่ีสุด และเปนปญหา

สําคัญทางสาธารณสุขของทุกประเทศท่ัวโลก (World Health Organization, 2011) โดยอุบัติการณการเกิดโรค ALL 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษาอุบัติการของการเกิดโรค ALL ในเด็ก 0 – 19 ป พบในเพศหญิง 28 ราย และเพศชาย 

34 รายตอประชากรเด็กหน่ึงลานคน 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 คนตอเด็กหน่ึงลาน

คน ชวงอายุท่ีพบบอยท่ีสุดคือ 2 – 5 ป และพบในเด็กชายมากกวาเด็กถึงหญิง 1.4 เทา (Wiangnon et al., 2011) โดย

ขอมูลของโรงพยาบาลขอนแกนป 2556 – 2558 มีจํานวนผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว 137, 142, และ 146 ราย ในจํานวน

น้ีเปนผูปวยรายใหม 31, 44, และ 47 รายตามลําดับ โดยพบวาเปนเด็กวัยกอนเรียน อายุ 2 – 5 ป มากท่ีสุด (หนวยเวช

สถิติ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลขอนแกน, 2559) 

การท่ีเด็กปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนการเจ็บปวยเรื้อรัง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และมี 

ผลกระทบตอการดําเนินชีวิต อีกท้ังยังสงผลกระทบตอครอบครัวทุกดาน (พูลสุข, 2554) ผลกระทบตอผูปวยเด็ก  

ดานรางกาย ในระยะเริ่มไดรับยาเคมีบําบัดจะมีอาการ ไข ซีด ออนเพลีย เหน่ือยลา เปนตน (Stolley et al., 2010)  

ดานสติปญญา ในระยะเริ่มรักษาเด็กปวยจะมีระดับสติปญญาไมตางจากเด็กปกติ อาจพบพัฒนาการลาชาในรายท่ีเจ็บปวย

เปนเวลานานไมไดรับการวินิจฉัยและรักษา (Baade et al., 2010) ดานจิตใจ ผูปวยเด็กวัยกอนเรียนตอนปลายจะเริ่ม

เขาใจการเจ็บปวย ทําใหมีความเครียด และดานสังคม ขาดปฏิสัมพันธกับเพ่ือนวัยเดียวกัน (พูลสุข, 2554) นอกจากน้ียัง

สงผลกระทบตอครอบครัวในทุกมิติ (Long & Marsland, 2011) ดานจิตใจ จะเกิดภาวะเศรา เสียใจ มีความเครียด และ 

ดานสังคม ครอบครัวจะมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนฝูงลดลง ดานบทบาทหนาท่ี ในบางครอบครัวไมสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท

หนาท่ีไดกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกัน ดานเศรษฐกิจ ครอบครัวตองเผชิญกับคาใชจาย บางครอบครัวประสบปญหา

ทางดานการเงินและไมมีคารักษาพยาบาล (พูลสุข, 2554; Ward, 2014) 

สําหรับการดูแลเด็กปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีเริ่มไดรับยาเคมีบําบัดในระยะแรก มีความเสี่ยงตอการเกิด

ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ถึงแมวาเด็กปวยจะมีอาการไมรุนแรงและสามารถชวยเหลือตนเองไดบางในการทํากิจวัตร

ประจําวัน แตอยางไรก็ตามการดูแลเด็กปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตลอดทุกชวงวัยจําเปนตองพ่ึงพาผูดูแล เน่ืองจากเด็ก

ยังมีขอจํากัดในวุฒิภาวะ ความคิด และการรับรูตามระยะพัฒนาการ (พิมพาภรณ, 2555) ความรูและพฤติกรรมการดูแลท่ี

ถูกตองของผูดูแลจึงเปนสิ่งสําคัญ (พวงทอง, 2553)  

จากการศึกษาของผูวิจัยโดยการสัมภาษณรวมกับการสังเกตพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก จํานวน 5 ราย 

และพยาบาลประจําหอผูปวยเคมีบําบัดเด็ก จํานวน 5 ราย พบวาผูดูแลเด็ก 3 รายใหขอมูลคลายคลึงกันวาพยาบาลให

ความรูแบบบรรยายขางเตียงไมมีภาพประกอบหรือการสาธิต ทําใหผูดูแลมองภาพการดูแลเด็กปวยไมชัด และเมื่อเด็กเกิด

ภาวะแทรกซอนขณะใหยาเคมีบําบัด เชน อาการไข คลื่นไสอาเจียน ผูดูแลไมสามารถดูแลอาการท่ีเกิดข้ึนกับเด็กได และ

จะแกปญหาโดยการแจงพยาบาลเพ่ือจัดการกับอาการท่ีเกิดข้ึน ผูดูแลเด็กปวย 2 ราย มีความเครียดความวิตกกังวลเมื่อ

ทราบผลการวินิจฉัยวาเด็กปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทําใหไมมีสมาธิรับฟงการสอนจากพยาบาล  

จากการขอมูลดังกลาวขางตนพบวา การรักษาดวยยาเคมีบําบัดยังสงผลใหเด็กเกิดความไมสุขสบายตาง ๆ ตอตัว

เด็ก ซึ่งการทบทวนงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ ไมพบการศึกษาท่ีเปนการเตรียมความพรอมผูดูแลในระยะท่ี

เด็กปวยเริ่มไดรับเคมีบําบัด ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรมการ
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ดูแลเดก็วัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรค

สงบ โดยประยุกตใชระบบการพยาบาลสนับสนุนและใหความรูตามแนวคิดทฤษฎีของโอเร็ม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด

เฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  

ในระยะกอนกับหลังการทดลอง 

2.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด

เฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ ภายในกลุมทดลอง กอนกับหลังการทดลอง 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในงานวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม็ (Orem, 1991) ซึ่งโอเร็มเช่ือวาบุคคลมี

ความสามารถในการดูแลตนเองและบุคคลท่ีอยูภายใตการดูแลไดอยางจงใจและมีเปาหมาย มีความสามารถในการเรียนรู

เพ่ือวางแผนกิจกรรมในการดูแลตนเองและบุคคลท่ีอยูภายใตการดูแลได โดยเมื่อเด็กเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ความตองการการดูแลของเด็กจะเพ่ิมข้ึนและความสามารถในการดูแลของผูดูแลจะนอยกวาความตองการในการดูแล ทํา

ใหเกิดความพรองในการดูแลเด็ก ระบบการพยาบาลสนับสนุนและใหความรูจึงเขามามีบทบาทผานการสอนดวยวีซีดี คูมือ

สุขภาพ และคูมือการฝกทักษะการดูแล รวมกับการสาธิต ช้ีแนะ สนับสนุน และจัดสิ่งแวดแลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู ทําให

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพรองในการดูแลเด็ก

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ระบบการพยาบาลสนับสนนุและให

ความรู วิซีดี, คูมือสุขภาพ, คูมือการ

ปฏิบัติการดูแล, การชี้แนะ, สนับสนุน, 

สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอตอการเรียนรู 

 

ตอบสนองความ

ตองการการดูแล

เ ด็ ก ข อ ง ผู ดู แ ล

ท้ังหมด 

 

ความตองการทัง้หมดของการดูแลเด็ก

วัยกอนเรียนโรคมะเรง็เม็ดเลอืดขาว

ของผูดูแล 

พฤติกรรมในการดูแลแบบใหมท่ีดี  

มีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง 

 พฤติกรรมการดูแลเด็กวัยกอนเ รียน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของผูดูแล 

 
ชวยใหผูดูแล 

พินิจ พิจารณา

ตัดสินใจ  

นําไปสูการปฏิบัติ

เกิดเปน

ความสามารถใน

การดูแลเด็กแบบ

ใหม 

 

R 

นอยกวา
ความสามารถเดิมในการดูแลเด็ก

ของผูดูแล 

วงจรการ

ปรับเปล่ีระบบ

วงจรปรบัเปลี่ยน

พฤติกรรม 

BCF 

R 

 

R 

 

BCF 

R 

 

R 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1. หลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมี

บําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กสูงกวากลุมควบคุม 

2.  หลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมี

บําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบกลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กปวยสูงกวากอนทดลอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) แบบศึกษา 2 กลุม ท่ีอิสระตอกัน 

(independent group) คือกลุมทดลองและกลุมควบคุมวัดผลกอนและหลงัการทดลอง (two-group pretest - posttest 

design) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลกอนและหลังการทดลอง และเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีคือผูดูแลหลัก จํานวน 20 คน ท่ีใหการดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ ณ หอผูปวยเคมีบําบัดเด็ก 

โรงพยาบาลขอนแกน คํานวณกลุมตัวอยางได 10 คนตอกลุม จากสูตรการวิจัยกึงทดลองท่ีเปนอิสระตอกัน ทดสอบแบบ

ทางเดียว กําหนดนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และอํานาจการทดสอบ 85 % อางอิงคาความแปรปรวนจากงานวิจัยท่ีผานมา

ของ นริศรา (2559) ท่ีวัดพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย 10 คนแรก จัดเปนกลุม

ควบคุม แลวเลือกกลุมทดลอง 10 คน เกณฑการคัดออกคือ ผูท่ีมีขอจํากัดขณะทําการศึกษา 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนลักษณะแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงออกเปน 3  สวน

สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไปของผูดูแล สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไปของผูปวยเด็ก และสวนท่ี 3 แบบ

สัมภาษณพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กปวย จํานวน 40 ขอ คะแนนรวม 160 คะแนน เปนคําถามเชิงบวกท้ังหมด โดย

ใหผูดูแลเด็กเลือกตอบตามพฤติกรรมท่ีไดปฏิบัติ มาก นอย มีคําตอบใหเลือกเปนมาตราประมาณคา (Rating scale) 4 

ระดับ ดังน้ี 

ไมเคยปฏิบัติ     หมายถึง ภายใน 1 สัปดาหไมเคยกระทําพฤติกรรมน้ันเลย 

 ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง ภายใน 1 สัปดาหกระทําพฤติกรรม 1-3 วัน 

ปฏิบัติบอยครั้ง  หมายถึง ภายใน 1 สัปดาหกระทําพฤติกรรมน้ัน 4-6 วัน 

ปฏิบัติทุกครั้ง    หมายถึง ภายใน 1 สัปดาหกระทําพฤติกรรมน้ันทุกวัน 

เกณฑการใหคะแนนพิจารณาตามขอคําถามแตละขอโดยมีเกณฑดังตอไปน้ี 

ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง 1  คะแนน 

 ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง  2  คะแนน 

 ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง  3  คะแนน 

 ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง  4  คะแนน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง เครื่องมือท่ีใชในการทดลองคือโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแล ประกอบดวย 

3 ชุด ไดแก  
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1) วีซีดีเรื่อง เมื่อนองบัวปวยเปนเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีเน้ือหาเก่ียวกับการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวในเด็ก อาการและอาการแสดงท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อเด็กปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว แนวทางการรักษา 

2)  คูมือสุขภาพเรื่อง ดูแลอยางไรเมื่อนองบัวมีภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาเคมีบําบัด ประกอบดวย การ

ดูแลเมื่อมีไข การดูแลเมื่อคลื่นไสอาเจียน การดูแลเพ่ือปองกันการติดเช้ือ การดูแลเมื่อเบ่ืออาหาร การดูแลเมื่อเลือดออก

งาย การดูแลเมื่อมีภาวะซีด การดูแลเยื่อบุชองปากอักเสบ การดูแลเมื่อทองผูก การดูแลเมื่อทองเสีย และการดูแลเมื่อผม

รวง  

3)  คูมือสุขภาพเรื่อง การฝกทักษะการดูแลและการดแูลดานจิตใจ เชน ข้ันตอนการเช็ดตัวลดไข ข้ันตอนการ

ดูแลเมื่อเลือดกําเดาไหล การประเมินความรุนแรงของแผลในปาก และข้ันตอนการดูแลเพ่ือปองกัน และแกไขเมื่อเกิดแผล

ในปาก 

  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ไดคา CVI = 0.87  

และนําไปทดลองใช (try out) 12 ราย หาความเช่ือมั่น (reliability) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) โดยรวมท้ังฉบับเทากับ 0.82 สามารถนําเครื่องมือไปใชไดจริง 

 

การพิทักษสิทธิ์และจริยธรรมการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกนเลขท่ี 

HE612208 และคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาลขอนแกน เลขท่ี KEMOU62016 อนุมัติวันท่ี 2 กันยายน 2562 

โดยยึดหลักเกณฑตามคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติวิจัยคลินิกท่ีดี (ICH GCP) 

ผูวิจัยคํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัยทุกข้ันตอน ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังการวิจัยเสร็จสิ้น 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล และใชผูชวยวิจัยในการขอความรวมมือกลุมตัวอยาง ใหคําช้ีแจง และลง

นามในใบยินยอม โดยผูชวยวิจัยผานการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย และอบรมกับผูวิจัยใหมีความรูใกลเคียงกัน จากน้ัน

ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองมีข้ันตอน ดังน้ี 

กลุมควบคุม: ไดรับการพยาบาลตามปกติ ผูวิจัยเขาไปแนะนําตัว สรางสัมพันธภาพกับผูดูแล แจงวัตถุประสงค 

ข้ันตอนการวิจัย และการปฏิบัติตัวขณะเขารวมวิจัย พรอมกับนัดหมายวาจะพบผูดูแลท้ังหมด 2 ครั้ง 

คร้ังท่ี 1 Pre-test ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลเด็ก ใชเวลา 20 - 30 นาที และหลังจากตอบแบบ

สัมภาษณแลวผูปวยจะไดรับการพยาบาลตามปกติตามแนวทางการดูแลของหอผูปวย จากน้ันจะน้ันนัดหมายตัวอยางอีก 

10 วัน เพ่ือ post-test  

คร้ังท่ี 2 Post-test วันท่ี 10 หลังจากผูดูแลตอบแบบสัมภาษณ pre-test ซึ่งใชแบบสัมภาษณชุดเดียวกันกับ

แบบสอบถามท่ีใช pre – test ภายหลังผูดูแลไดรับการพยาบาลตามปกติ 10 วัน โดยใชเวลาประมาณ 20-30 นาที 

กลุมทดลอง: ไดรับโปรแกรมเตรียมความพรอม ผูวิจัยเขาไปแนะนําตัว สรางสัมพันธภาพกับผูดูแล แจง

วัตถุประสงค ข้ันตอนการวิจัย การปฏิบัติตัวขณะเขารวมวิจัย ข้ันตอน และระยะเวลาของการทําวิจัย พรอมกับนัดหมายวา

จะพบผูดูแลท้ังหมด 6 ครั้ง และติดตามเยี่ยมทางโทรศัพทท้ังหมด 4 ครั้ง  
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กิจกรรม 

วันท่ี 1 pre-test ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลเดก็ปวย ใชเวลา 20 - 30 นาที จากน้ันสอนโดยใชวี

ซีดีเรื่อง “เมื่อนองบัวปวยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว” ใชเวลาท้ังสิ้น 20 นาที แบงเปนการสอนดวยวีซีดี 10 นาท่ี และ

เปดโอกาสใหผูดูแลสอบถามขอสงสัย 10 นาที โดยใชสถานท่ีหองจัดกิจกรรมของหอผูปวย  

วันท่ี 2 ใชคูมือสุขภาพ เรื่อง ดูแลอยางไรเมื่อนองบัวมีภาวะแทรกซอนจากยาเคมีบําบัด และภายหลังสอน

เน้ือหาจนจบ จะเปดโอกาสใหผูดูแลสอบถามขอสงสัย ใชเวลา 30 นาท่ี แบงเปนการสอนตามคูมือสุขภาพ 15 นาที และ

เปดโอกาสใหสอบถาม 15 นาที 

วันท่ี 3 ใชคูมือการฝกทักษะการดูแลและการดูแลดานจิตใจ ใชเวลา 45 นาที แบงเปนการสอนพรอมสาธิต

ทักษะการดูแล 25 นาที และใหผูดูแลสาธิตยอนกลับ 15 นาที แลกเปลี่ยนซักถาม 5 นาที   

วันท่ี 4 ติดตามเย่ียมคร้ังท่ี 1 วัตถุประสงคของการเยี่ยมครั้งน้ี เพ่ือสอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึน และทบทวนความรู

หลังไดรับโปรแกรมวันท่ี 1-3 รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการดูแล หากผูดูแลปฏิบัติไมถูกตองจะช้ีแนะใหปฏิบัติใหถูกตอง

ทันที ใชเวลาในการเยี่ยมครั้งน้ี 30 นาที 

วันท่ี 5 ติดตามเย่ียมคร้ังท่ี 2 วัตถุประสงคของการเยี่ยมครั้งน้ี สนับสนุนใหกําลังใจโดยการกลาวช่ืนชมเมื่อ

ผูดูแลดูแลเด็กไดถูกตอง ใหเกิดพฤติกรรมการดูแลอยางตอเน่ือง การเยี่ยมในครั้งน้ีใชเวลา  30 นาที 

วันท่ี 6 - 9 ติดตามเย่ียมทางโทรศัพท เพ่ือเปนการกระตุนใหผูดูแลปฏิบัติการดูแลอยางตอเน่ืองชาๆ และ

ปฏิบัติการดูแลอยางถูกตอง รวมถึงชีแนะ สนับสนุนใหกําลังใจ จนเปลี่ยนเปนพฤติกรรมการดูแล ใชเวลาโทรติดตามเยี่ยม 

5-10  นาที 

วันท่ี 10 post-test หลังไดรับโปรแกรมเตรียมความพรอม 10 วัน ประเมินพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก

ปวยหลังไดรับโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแล (post-test) โดยใชแบบสัมภาษณชุดเดิม ใชเวลา 20 - 30 นาที  

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูดูแลและผูปวยเด็ก ดวยสถิตติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากน้ันเปรียบเทียบลักษณะของขอมูลท่ัวไประหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง ดวย

สถิติ Fisher exact test พบวาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน  

2.  เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเดก็วัยกอนเรียนโรคมะเรง็เม็ดเลอืดขาว

ท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ กลุมควบคุมและกลุมทดลองดวยสถิติ (independent t-test) 

ภายหลังทดสอบการแจกแจงของขอมูล (test of normality) พบวามีการแจกแจงของขอมูลแบบปกติ  

3.  เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเดก็วัยกอนเรียนโรคมะเรง็เม็ดเลอืดขาว

ท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ ภายในกลุมทดลอง กอนกับหลังการทดลองดวยสถิติ (paired  

t –test) ภายหลังทดสอบการแจกแจงของขอมูล (test of normality) พบวามีการแจกแจงของขอมูลแบบปกติ 

 

ผลการวิจัย 

1. ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูดูแล 

จากการศึกษาลักษณะขอมูลทั่วไปของผูดูแลพบวา กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีลักษณะใกลเคียงกัน 

สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ100 และรอยละ 90 มีอายุระหวาง 36 - 60 ปเทากันท้ังสองกลุม รอยละ 50 มีความ

เก่ียวของกับผูปวยเด็กเปนบิดามารดา รอยละ 60 และรอยละ 50 การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 60 และรอยละ 
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40 กลุมตัวอยางท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 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 กลุมตัวอยางท้ังหมดไมเคยมีประสบการณ

ในการดูแลผูปวยเด็กโรคมะเร็ง และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุม โดยใช

สถิตทิดสอบของฟชเชอร (Fisher’s exact test) พบวาท้ังสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2. ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูปวยเด็ก 

จากการศึกษาลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูปวยเด็ก กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีลักษณะใกลเคียงกัน สวน

ใหญเปนเพศชายรอยละ 70 และรอยละ 80 อายุ 4 ป รอยละ 40 และรอยละ 70 (x=̅ 3.95, SD = 0.69 ป, ต่ําสุด = 3 ป, 

สูงสุด = 5 ป) มีจํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน รอยละ 90 และรอยละ 60 มีการศึกษาอยูในระดับอนุบาล 

รอยละ 70 และรอยละ 90 ตามลําดับ สิทธ์ิการรักษาเปนสิทธ์ิหลักประกันสุขภาพแหงชาติท้ังหมด และเมื่อเปรียบเทียบ

ความแตกตางลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูปวยเด็ก โดยใชสถิติทดสอบของฟชเชอร พบวาท้ังสองกลุมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

3. เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดคร้ังแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ 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

เด็กสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -8.37, p = 0.00)  

จากการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กรายดาน ระยะหลังการทดลอง ดานการ

ดูแลท่ีจําเปนโดยท่ัวไป กลุมควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 43.70 (SD = 2.91) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรม 49.00 (SD = 2.03) ดานการดูแลท่ีจําเปนตามระยะพัฒนาการ กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 29.30 

(SD = 5.19) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 34.60 (SD = 1.58) ดานการดูแลท่ีจําเปนเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบน

สุขภาพ กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 36.90 (SD = 1.91) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 42.00 (SD 

= 1.69) เมื่อนํามาทดสอบดวยสถิติที (independent t – test)  พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของ

ผูดูแลเด็ก ทุกดาน สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = -6.43, p = 0.00), (t = -3.09, p = 

0.00) และ (t = -6.57, p = 0.00) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเดก็วัยกอนเรียนโรคมะเรง็เม็ดเลอืดขาว

ชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยรวมและรายดาน 

ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง ในระยะกอนและหลังการทดลองระยะกอนการทดลอง 

                                        กลุมตัวอยาง 

 

พฤติกรรมการดูแล 

กลุมทดลอง  

(n = 10) 

กลุมควบคุม  

(n = 10) 

t p - value 

𝐱𝐱� SD 𝐱𝐱� SD   

 การดูแลท่ีจําเปนโดยท่ัวไป 43.70 2.91 49.00 2.03 -6.43 0.00* 

 การดูแลท่ีจําเปนตามระยะพัฒนาการ 29.30 5.19 34.60 1.58 -3.09 0.00* 

 การดูแลท่ีจําเปนเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบนสุขภาพ 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

ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดคร้ังแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ 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 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = 

21.18, p = 0.00)  

จากการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กรายดาน ภายในกลุมทดลอง ดานการ

ดูแลท่ีจําเปนโดยท่ัวไป ระยะกอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 44.10 (SD = 0.99) และระยะหลังการทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 49.90 (SD = 2.02) (d̅ = 5.80, SD d̅ = 2.48) ดานการดูแลท่ีจําเปนตามระยะพัฒนาการ ระยะ

กอนการทดลองทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 27.90 (SD = 1.85) และระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 

34.60 (SD = 1.58) (d̅ = 6.70, SD d̅ = 2.21) ดานการดูแลท่ีจําเปนเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบนสุขภาพ 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 หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t = 7.58, p = 

0.00), (t = 8.28, p = 0.00) และ (t = 13.22, p = 0.00) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเดก็วัยกอนเรียนโรคมะเรง็เม็ดเลอืดขาว

ชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยรวมและรายดาน      

ภายในกลุมทดลอง ระยะกอนกับหลังการทดลอง 

         กลุมตัวอยาง  

 

พฤติกรรม                             

กลุมทดลอง (n = 10) d� SD d� t  p - value 

หลังการทดลอง กอนการทดลอง     

𝐱𝐱� SD 𝐱𝐱� SD     

 การดูแลท่ีจาํเปนโดยท่ัวไป 49.90 2.02 44.10 0.99 5.80 2.48 7.58 0.00* 

 การดูแลท่ีจาํเปนตามระยะ

พัฒนาการ 

34.60 1.58 27.90 1.85 6.70 2.21 8.28 0.00* 

 การดูแลท่ีจาํเปนเมื่อมี

ภาวะเบ่ียงเบนสุขภาพ 

42.20 1.69 31.10 1.67 11.10 2.96 13.22 0.00* 

พฤติกรรมการดูแลโดยรวม 126.80 3.16 103.00 1.24 23.80 3.56 21.18 0.00* 

*p < .05 

 

การอภิปรายผลของการวิจัย 

 การศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม

สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 หลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ี

ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กโดยรวม และ 

ฅรายดานสูงกวากลุมควบคุม 

จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา ภายหลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

ลิมโฟบลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ โดยรวมและรายดาน กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการดูแลเด็ก โดยรวมและรายดาน สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว สามารถอธิบายไดดังน้ี 

กลุมควบคุม พยาบาลประจําหอผูปวยจะใชเวลาใหขอมูลและสอนใหความรูขณะรับใหมโดยใชเวลาเพียงสั้นๆ 

โดยสวนใหญแลวผูปวยท่ีไดรบัยาเคมบํีาบัดแพทยจะนัดมารบัยาเคมบํีาบัดในวันจันทรและวันพุธ บางครั้งทําใหพยาบาลรับ

ใหมไมทันเน่ืองจากผูปวยมาพรอมกันจํานวนมาก สวนใหญจะใหเด็กไปนอนรอท่ีเตียงกอน จากพยาบาลตามไปสอนให

ความรูขางเตียง โดยใชเวลาเพียง 3 – 5 นาที โดยสื่อการสอนท่ีมาประกอบการสอนใหความรูผูดูแลมีไมครอบคลุม ไม

เรียงลําดับข้ันตอนการสอนอยางเปนระบบ อีกท้ังพยาบาลท่ีสอนผูดูแลแตละคนก็ไมใชพยาบาลคนเดียวกัน มีท้ังพยาบาลท่ี

ทํางานมานานแลวและพยาบาลจบใหม ทําใหความรูในการปฏิบัติการดูแลเด็กท่ีผูดูแลไดรับมีความแตกตางกัน การสอน

โดยสวนใหญเปนการสื่อสารทางเดียว ผูดูแลจะซักถามนอย อีกท้ังยังไมมีความเปนสวนตัว เน่ืองจากใชการสอนขางเตียง 

การซักถามอาจทําใหผูดูแลเขินอาย และมีเสียงดังรบกวนบรรยากาศในการเรยีนรู ผูดูแลจึงรับขอมูลความรูจากพยาบาลใน

การสอนไดเพียงบางสวน ไมสามารถนําไปปฏิบัติเมื่อเด็กปวยเกิดภาวะแทรกซอนขณะไดรับยาเคมีบําบัดไดท้ังหมด ดังน้ัน

จะพบวาผูดูแลพ่ึงพาพยาบาลในการแกไขและดูแลเมื่อเกิดภาวะแทรกซอนเปนสวนใหญ  

22



   MMO2-10 
 

กลุมทดลอง ผูดูแลเด็กปวยไดรับการสอนตามโปรแกรมเตรียมความพรอมท่ีจัดอยางเปนระบบ มีการสอน

ประกอบสื่อวีซีดีและคูมือสุขภาพท่ีมีภาษาเขาใจงาย มีภาพประกอบชัดเจน พรอมกับการสาธิตทักษะการปฏิบัติประกอบ

หุนจําลองและการสาธิตยอนกลับ ทําใหผูดูแลเกิดความรูความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติการดูแลเด็กได นอกจากน้ีระบบ

การพยาบาลสนับสนุนและใหความรูของโปรแกรมเตรียมความพรอม มีการจัดกระทําอยางเปนข้ันตอน โดยเริ่มแรกผูวิจัย

ไดศึกษาขอมูลของเด็กและผูดูแลจากแฟมประวัติเพ่ือใหทราบระดับของการเจ็บปวย และขอมูลท่ัวไปท่ีเปนประโยชนตอ

การสรางสัมพันธภาพ จากน้ันจึงแนะนําตัวเองเพ่ือใหเกิดความไววางใจ พรอมเชิญผูดูแลไปยังหองเรียนรูของหอผูปวย

เพ่ือใหเกิดความเปนสวนตัวเพ่ือปองกันการเผยแพรขอมูลและรกัษาความลบั อีกท้ังผูวิจัยยังคํานึงถึงสิ่งแวดลอมท่ีเงียบสงบ 

ไมมีเสียงรบกวนชวยสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรูใหผูดูแลไมเสียสมาธิขณะไดรับโปรแกรม  

 ผูวิจัยจัดใหผูดูแลชมวีซีดี เรื่อง เมื่อนองบัวปวยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว เพ่ือใหผูดูแลมีความรูความเขาใจวา

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวคืออะไร จะเริ่มมีอาการและอาการแสดงอะไรบาง รวมถึงขอมูลการรักษาดวยยาเคมีบําบัด ซึ่งอาจ

สงผลใหเด็กปวยมีภาวะแทรกซอนภายหลังไดรับยาเคมีบําบัด ซึ่งสื่อการสอนวีซีดีมีภาพและเสียงประกอบทําใหเขาใจ

เน้ือหาและจดจําไดงาย (ปริวรรต, 2558) ภายหลังการสอน ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูดูแลซักถามขอสงสัย ทําใหผูวิจัยทราบ

ปญหาและเพ่ิมเติมในสวนท่ีผูดูแลเขาใจไมถูกตองครบถวน นอกจากน้ียังมีการสอนโดยการสาธิตทักษะการปฏิบัติดวย

หุนจําลองเสมือนจริง และใหผูดูแลสาธิตยอนกลับ เปนการเปดโอกาสใหผูดูแลมีสวนรวมในกิจกรรมการสอนใหความรู อีก

ท้ังการใหผูดูแลฝกปฏิบัติเปนการทบทวน ทําใหผูสอนแนใจไดวาผูดูแลสามารถปฏิบัติได ชวยเสริมสรางความมั่นใจให

ผูดูแล เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาความสามารถของผูดูแลมากข้ึน และตอบสนองตอการดูแลท่ีจําเปน

โดยท่ัวไป สอดคลองกับการศึกษาของ นริศรา (2559) ศึกษาผลของโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลตอพฤติกรรมการ

ดูแลเด็กปวยวัยกอนเรียนท่ีเริ่มไดรับการวินิจฉัยมะเรง็เม็ดเลือดขาว พบวาการใชสื่อวีดีทัศนและคูมือประกอบภาพ ผูดูแล

กลุมท่ีไดรับโปรแกรมเตรียมความพรอม มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงกวา

ผูดูแลกลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับ การศึกษาผลของ

โปรแกรมสนับสนุนและใหความรูดวยวีซีดี และคูมือสุขภาพตอพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเรียนโรคลมชักของผูดูแลของ  

ฤดีพร (2560) พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลเด็กสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ี

ระดับ 0.05 

นอกจากน้ีโปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลยังมีการมอบคูมือสุขภาพและคูมือการฝกทักษะการดูแล ท่ี

ตอบสนองตอการดูแลท่ีจําเปนโดยท่ัวไป การดูแลท่ีจําเปนตามระยะพัฒนาการ และการดูแลท่ีจําเปนเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบน

สุขภาพ ซึ่งคูมือสุขภาพเรื่อง ดูแลอยางไรเมื่อนองบัวมีภาวะแทรกซอนจากยาเคมีบําบัด มีการใหความรูเก่ียวกับ การรักษา

ดวยยาเคมีบําบัด การดูแลภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน มีภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหามีสีสันสวยงาม และตัวหนังสือ

ขนาดใหญ เน้ือหาเขาใจงายชัดเจน มอบใหผูปวยนําไปศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง รวมถึงคูมือการฝกทักษะการดูแล

ผูวิจัยไดคัดสรรทักษะท่ีจําเปน ท่ีเกิดข้ึนบอยในเด็กปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีไดรับยาเคมีบําบัดในระยะชักนําใหโรค

สงบ ไดแก ปญหาเรื่องไข เยื่อบุชองปากอักเสบ และเลือดกําเดาไหล รวมถึงสอนผูดูแลในการดูแลดานจิตใจและสงเสริม

พัฒนาการเด็กวัยกอนเรียน มีภาพประกอบสวยงาม แสดงแตละข้ันตอนของทักษะดังกลาว มีตัวหนังสืออธิบายสั้นๆ งาย

ตอการนําไปฝกปฏิบัติ ท้ังขณะอยูโรงพยาบาลและอยูท่ีบาน สงเสริมความรู ความเขาใจ ใหผูดูแลเกิดการพินิจพิจารณา

ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติและลงมือปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

โปรแกรมเตรียมความพรอมผูดูแลน้ีผูวิจัยออกแบบใหมีการติดตาม เพ่ือดูวาผูดูแลมีความเขาใจในหัวขอท่ีเรียน

ไดจริงหรือไม ผานการปฏิบัติการดูแลโดยมีการเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติการดูแลจากผูวิจัยภายหลงัการสอนใหความรูทุก

วัน ผูวิจัยสังเกตการปฏิบัติการดูแล ความมั่นใจในการปฏิบัติ มีการช้ีแนะ สนับสนุน ทําใหผูดูแลมีการรับรู และเขาใจ 
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นําไปสูการปฏิบัติการดูแลผูปวยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของ ประกายแกว (2557) 

ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนใหความรูตอพฤติกรรมการดูแลของผูใหการพ่ึงพาเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเมด็เลอืดขาวท่ีเขา

สูระยะสุดทาย พบวา ระดับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูใหการพ่ึงพาเด็กเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลางเปนระดับ

มาก คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูใหการพ่ึงพาเด็กหลังไดรับโปรแกรมสนับสนุนและใหความรูสูงกวากอนทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ  

 สมมติฐานท่ี 2 หลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสตท่ี

ไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กปวยโดยรวม และ

รายดานสูงกวากอนทดลอง 

 จากการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลองผูดูแลเด็กวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบ

ลาสตท่ีไดรับยาเคมีบําบัดครั้งแรกในระยะชักนําใหโรคสงบ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลโดยรวม และราย

ดานสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานสามารถอธิบายไดดังน้ี 

 กลุมทดลอง ผูวิจัยประยุกตระบบการพยาบาลสนับสนุนและใหความรู ตามแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของ

โอเร็ม (Orem, 1991) มาพัฒนาโปรแกรมเตรียมความพรอมสําหรับกลุมทดลอง ซึ่งกอนการทดลองผูดูแลเด็กปวยวัยกอน

เรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวยังขาดความรูและประสบการณการดูแล เน่ืองจากเปนระยะเริ่มแรกของการไดรับยาเคมี

บําบัด ผูวิจัยใชโปรแกรมเตรียมความพรอม ประกอบดวย การสอน การช้ีแนะ การสนับสนุน และจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรูของผูดูแล มาจัดใหผูดูแลอยางเปนระบบและเปนข้ันตอน มีการจัดกระทําท่ีมีแบบแผน เรียงลําดับความสําคัญ

ของเน้ือหา และแบงเน้ือหาตามชวงเวลา ไมใชเวลามากหรือนอยเกินไป โดยผูวิจัยจะทําหนาท่ีสอน สาธิต ใหคําแนะนํา 

ช้ีแนะ สนับสนุน และจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู รวมถึงวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกันกับ

ผูดูแล ดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 การสอน ผูวิจัยใชโปรแกรมเตรียมความพรอมในวันแรก ผานการสอนดวยวีซีดี  เพ่ือใหผูดูแลมีความรูวา

มะเร็งเม็ดเลือดขาวคืออะไร เมื่อเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะเกิดอาการและอาการแสดงอะไรบาง การรักษาดวยยาเคมี

บําบัด และภาวะแทรกซอนของยาเคมีบําบัดมีอะไรบาง ซึ่งจะตอบสนองการดูแลท่ีจําเปนโดยท่ัวไป จากน้ันวันท่ี 2 ผูดูแล

จะไดรับการสอนดวยคูมือสุขภาพ เรื่องดูแลอยางไรเมื่อนองบัวปวยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะทําใหผูดูแลทราบวาเมื่อเกิด

ภาวะแทรกซอนจากยาเคมีบําบัดผูดูแลจะดแูลเดก็ปวยอยางไร และวันท่ี 3 จะสอนโดยใชคูมือการฝกทักษะการปฏิบัติและ

การดูแลดานจิตใจ ทําใหผูดูแลปฏิบัติการดูแล เพ่ือบรรเทาอาการแทรกซอนท่ีเกิดข้ึนได มีการสาธิตดวยหุนจําลองเสมือน

จริง ในแตละทักษะการดูแลท้ังดานรางกาย จิตใจ และการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งจะตอบสนองการดูแลท่ีจําเปนตาม

ระยะพัฒนาการ และการดูแลท่ีจําเปนเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบนสุขภาพ มีการเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย และประเมิน

ความรูโดยการสอบถามยอนกลับ นอกจากน้ียังไดมอบคูมือสุขภาพและคูมือการฝกทักษะการดูแลเพ่ือใหผูดูแลสามารถ

ศึกษาเรียนรูดวยตนเองตามความตองการ สามารถอานทบทวนไดขณะดูแลเด็กปวยท่ีบาน สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการปฏิบัติการดูแลไดอยางตอเน่ือง และเลือกตัดสินใจลงมือปฏิบัติเมื่อเด็กปวยเกิดอาการแทรกซอนจากยาเคมี

บําบัดไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 ข้ันท่ี 2 การช้ีแนะ ถาผูวิจัยประเมินวาผูดูแลยังมีความเขาใจ และการปฏิบัติการดูแลไมถูกตอง จะใหการช้ีแนะ

ในแตละปญหา ตั้งแตวันแรกท่ีสอน จนกระท้ังการติดตามเยี่ยมท่ีหอผูปวย และการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท มีการซักถาม

ถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูและการปฏิบัติการดูแลผูปวย ถาเกิดความไมเขาใจในการดูแล และปฏิบัติไมถูกตอง ผูวิจัยช้ีแนะแนวทางท่ี

ถูกตองขณะท่ีติดตามเยี่ยม เปดโอกาสใหผูดูแลสอบถามพูดคุยถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหผูดูแลเกิดความมั่นใจในการดูแล

ผูปวยเด็ก (Orem, 1991)  
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 ข้ันท่ี 3 การสนับสนุน ถาผูวิจัยประเมินวาผูดูแลสามารถปฏิบัติการดูแลเด็กไดอยางถูกตองในวันท่ี 2 และ  3 

ของการสอน รวมถึงการติดตามเยี่ยมในวันท่ี 4 และ5  ผูวิจัยจะกลาวช่ืนชมใหกําลังใจ ซึ่งการสนับสนุน เปนวิธีการท่ีใช

รวมกับการช้ีแนะ เพ่ือใหผูดูแลสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติการดูแลเด็กได ถึงแมวาขณะดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ซึ่งเปนโรคท่ีตองรักษาอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน หรือเมื่ออาการรุนแรงมากข้ึน ซึ่ง สมจิต (2554)  กลาววาการสนับสนุน

จะเปนการเพ่ิมพลังแรงใจใหกับผูดูแลและสามารถใหการดูแลเด็กได รวมถึงกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการดูแลเด็ก อีกท้ังยัง

สรางความมั่นใจใหกับผูดูแลเมื่อผูปวยเด็กกลับไปอยูบาน  

 ข้ันท่ี 4 การสรางเสริมสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการเรียนรูและพัฒนา

ความสามารถในการปฏิบัติการดูแลผูปวยเด็ก (สมจิต, 2554) ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเสริมสรางสิ่งแวดลอม โดยการใช

หองการเรียนรูของหอผูปวย ซึ่งมีความเงียบสงบ อากาศถายเทสะดวกไมรอนอบอาว ขณะท่ีผูดูแลรับชมวีซีดี และรับฟง

การสอนโดยใชคูมือสุขภาพ และคูมือการฝกทักษะการดูแล  

 ระบบการพยาบาลสนับสนุนและใหความรูท่ีกลาวมาขางตน จึงจัดไดวาเปนระบบการพยาบาลท่ีใหการชวยเหลอื

ผูดูแลโดยวิธีการสอน การช้ีแนะ การสนับสนุน และสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความรูความสามารถในการดูแล

เด็กปวยวัยกอนเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีเริ่มไดรับยาเคมีบําบัดได ชวยใหผูดูแลมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กท่ี

ถูกตองและตอเน่ือง ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลภายหลังการทดลองจึ่งมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

การดูแลโดยรวมและรายดาน สูงกวากอนการทดลองสอดคลองกลับการศึกษาของ ชอผกา (2550) กลาววา ระบบการ

พยาบาลสนับสนุนและใหความรูแกผูปวยดวยวิธีการสอน สนับสนุน ช้ีแนะ จัดสิ่งแวดลอม แลกเปลี่ยนประสบการณการ

ฝกปฏิบัติ และศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมดวยตนเอง พบวาหลังการทดลองกลุมท่ีไดรับระบบการพยาบาลสนับสนุนและให

ความรู มีคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการดูแลตนเองของบุคคลท่ีพ่ึงพาครอบครัวสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนยวิจัยและฝกอบรมเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีสนับสนุนทุน

วิจัยบางสวนในการในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
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