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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสบการณของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมี
บําบัด ผูใหขอมูลเปนเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง อายุ 6-12 ป ที่ไดรับยาเคมีบําบัด จํานวน 15 คน และมารดาหรือ
ผูดูแลหลัก จํานวน 15 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึกในหองที่เปนสัดสวน ณ หอผูปวยเด็ก
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา เด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเขาใจวายาเคมีบําบัดทําใหหาย
ปวย ไมสุขสบายจากการไดรับยาเคมีบําบัด จัดการอาการขางเคียงดวยการนอน ทํากิจกรรมที่ชอบ และปฏิบัติตัว
ตามแผนการรักษา มารดาเปนทีพ่ งึ่ และทําใหเขมแข็ง ความหวังคือหายจากปวย หยุดเรียนและไมมีเพือ่ นขณะปวย
เหงาและเบื่อเมื่ออยูโรงพยาบาล
ผลการวิจัยที่ไดทําใหเขาใจประสบการณของเด็กวัยเรียนที่ปวยเปนโรคมะเร็ง สามารถใชเปนแนวทาง
พัฒนาปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่ตอบสนองความตองการของเด็ก และเปนแนวทางในการออกแบบรูปแบบการ
พยาบาลเพื่อการวิจัยตอไป
คําสําคัญ: ประสบการณ เด็กที่ปวยเปนมะเร็ง ยาเคมีบําบัด

ABSTRACT
This qualitative research aimed to study the experiences of school-age children with cancer
receiving chemotherapy. The research participants comprised 15 school-age children with cancer receiving
chemotherapy and their 15 mothers or primary caregivers. Data were collected through in-depth interviews
in a closed meeting room and analyzed using the content analysis method. The major ﬁndings were as follows:
the experiences of school-age children with cancer receiving chemotherapy included understanding that
illness through chemotherapy helped lead to cure, discomfort from receiving chemotherapy, manage
symptoms by instilling preferred activities and following regimen, the mother making them feel dependency
and stronger, the hope of cure from illness, stopping of study and having no friends, and being bored during
hospitalization.
This ﬁnding could be applied to develop nursing care based on the experiences of the children, and
contribute to a model of care for further research.
keywords: experience, children with cancer, chemotherapy
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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
ปจจุบันพบเด็กโรคมะเร็งรายใหมทั่วโลก
จํานวน 160,000 คนตอป อัตราการหายของเด็กโรค
มะเร็งมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ซึง่ เปนผลมาจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยที่ทําใหสามารถคน
พบโรคในระยะแรก และการคนพบตัวยาและวิธีการ
รั ก ษาใหมๆ 1 จากสถิ ติ โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ
ป 2556-2558 พบผูปวยเด็กวัยเรียนที่ปวยเปนโรค
มะเร็ ง จํ า นวน 233, 213 และ 245 ตามลํ า ดั บ
ในจํานวนนี้มีผูปวยเด็กวัยเรียนที่ไดรับยาเคมีบําบัด
จํานวน 174, 122 และ 164 ตามลําดับ2 แมวาการ
รักษาดวยเคมีบําบัดไดผลดี แตเด็กและครอบครัวได
รับผลกระทบจาการรักษา มีความเหนือ่ ยลาดานรางกาย
และมีผลกระทบตออารมณ สังคม และเศรษฐกิจ ทําให
เกิดความไมแนนอน อารมณไมมั่นคง และวิตกกังวล
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของกับประสบการณของ
เด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง พบวาประสบการณการเจ็บปวย
ของเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีดังนี้ คือ มันเจ็บทั้ง
ตัว ไมสบายไมหายสักที เบือ่ เจอกับสิง่ ทีท่ าํ ใหกลัว อาย
หัวโลน ไมไดทําในสิ่งที่อยากทํา แตไดรับการใจใส3
ผลกระทบตอครอบครั ว พบวา ครอบครั ว มี ค วาม
ลําบากดานการเงิน สูญเสียรายไดจากการขาดงาน
ทําใหครอบครัวกังวล และลําบากในการดูแลเด็ก4
การใหยาเคมี บํ า บั ด เปนวิ ธี ก ารรั ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพวิธหี นึง่ ทีใ่ ชรักษาเด็กทีป่ วยเปนโรคมะเร็ง
อยางไรก็ตามการรักษาดวยยาเคมีบําบัด เกิดผลขาง
เคียงที่ทําใหเด็กมีความเครียดและวิตกกังวลตลอด
เวลาการรักษา ทําใหมีอาการคลื่นไสอาเจียน มีแผลใน
ปาก และการเปลี่ยนแปลงการรับรสซึ่งเปนสาเหตุของ
ปญหาการรับประทานอาหาร5 ทองผูกและทองเสีย
นอกจากความเครียดทีเ่ กิดจากการวินจิ ฉัยโรคและการ
ใหยาเคมีบําบัดแลว เด็กจะมีความเครียดจากการที่จะ
ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลบอยครั้ง บางครั้ง
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไมไดวางแผนไว
เนือ่ งจากเกิดการติดเชือ้ การเผชิญกับผลจากการตรวจ
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รักษาที่คุกคาม ทําใหเด็กตองปรับตัวเพื่อใหเผชิญกับ
ผลขางเคียงจากการรักษาดวยยาเคมีบาํ บัด และการเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาล ครอบครัวมีความเครียด
จากการทีเ่ ด็กมีผลขางเคียงจากการไดรับยาเคมีบาํ บัด
มีความทุกขทางใจ รบกวนการดําเนินชีวิตประจําวัน
และการใชชีวติ ในสังคม6 ครอบครัวของเด็กโรคมะเร็ง
ที่เพิ่งไดรับการวินิจฉัย มักจะมีความเครียด เศรา และ
วิตกกังวล7 บิดามารดาของเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มีหนาที่ 2 ดาน คือ ดานการปองกัน และดานการดูแล
ดานการปองกัน เปนการลดผลกระทบดานลบของ
ความเจ็บปวยและการรักษา ดานการดูแลเปนการดูแล
ดานจิตใจ และสนับสนุนชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน8
พยาบาลเปนหนึ่งในทีมสุขภาพที่ดูแลเด็ก
ใกลชิด จึงมีบทบาทสําคัญในการดูแลและสนับสนุนให
ผูปวยเด็กสามารถเผชิญกับผลขางเคียงจากการไดรับ
ยาเคมีบาํ บัด และการอยูโรงพยาบาลได ดังนัน้ พยาบาล
จะตองดูแลเด็กทั้งดานรางกายและจิตใจเพื่อใหเด็ก
สามารถเผชิญกับโรคและการรักษาได แตการใหการ
พยาบาลจะตองตรงกับความตองการของเด็ก สิ่งหนึ่ง
ที่สําคัญคือการที่พยาบาลจะตองเขาใจความคิดและ
ความรูสึกของเด็กทีม่ ปี ระสบการณการเจ็บปวยจากการ
ไดรั บ ยาเคมี บํ า บั ด เพื่ อ เปนแนวทางใหพยาบาล
สามารถดูแลผูปวยเด็กโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับประสบการณ
ของเด็กที่ปวยเปนโรคมะเร็ง พบวา การเจ็บปวยเปน
ประสบการณที่นากลัวจากหัตถการที่เจ็บปวด และไม
นาพึงพอใจ ถูกจํากัดกิจกรรม และแยกจากเพื่อน
ประสบการณดานบวกคือเปลีย่ นมุมมองใหม และมอง
อนาคตขางหนา9 เด็กรูสึกวาเหว รูสึกพรากจาก และสูญ
เสียความเปนเด็กปกติ พึงพอใจในอาหารลดลง ไมสุข
สบายทางกาย มีอารมณทั้งโกรธและกลัว10 การศึกษา
กลวิธีการเผชิญความเครียดของเด็กโรคมะเร็งที่ไดรับ
ยาเคมีบาํ บัด พบวา เด็กโรคมะเร็งทีไ่ ดรับยาเคมีบาํ บัด
ใชกลวิธีการเผชิญความเครียดโดย ทําความเขาใจกับ
»‚·Õè 40 ©ºÑº·Õè 4 (µØÅÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á) 2560
Volume 40 No.4 (October-December) 2017

14

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

»ÃÐÊº¡ÒÃ³¢Í§à´ç¡ÇÑÂàÃÕÂ¹âÃ¤ÁÐàÃç§·Õèä´ŒÃÑºÂÒà¤ÁÕºíÒºÑ´

ความตองการการไดรับเคมีบาํ บัด คนหาวิธกี ารบรรเทา
ผลขางเคี ย งและความเจ็ บ ปวด คนหาความสุ ข ให
ตนเอง เขารวมกิจกรรมทีส่ นุก มีความหวังทีจ่ ะหายและ
มี ชี วิ ต อยู และใชศาสนาเปนสิ่ ง สนั บ สนุ น จิ ต ใจ 11
นอกจากนี้การวิจัยสวนใหญศึกษาโปรแกรมการดูแล
เด็กที่ไดรับยาเคมีบําบัด โปรแกรมการเตรียมความ
พรอมตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวระยะลุกลาม ผลวิจยั พบวา เด็กโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวระยะลุกลามมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลตนเองโดยรวมและรายดานสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญ12 การศึกษาผลของโปรแกรม
การดูแลชองปากตอภาวะเยื่อบุชองปากอักเสบในเด็ก
วัยเรียนทีไ่ ดรับยาเคมีบาํ บัด พบวา การเกิดภาวะเยือ่ บุ
ปากอักเสบ และระดับความรุนแรงของเยือ่ บุปากอักเสบ
ในวันที่ 1, 8, 15 และ 21 ระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ13 แตยังไมพบการ
ศึกษาประสบการณของเด็กซึ่งเปนมุมมองของเด็ก
เกี่ยวกับการไดรับยาเคมีบําบัด ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาประสบการณของเด็กวัยเรียนทีไ่ ดรับยาเคมี
บําบัด ซึง่ การเรียนรูจากมุมมองของเด็กจะเปนแนวทาง
ใหทีมสุขภาพเขาใจความรูสึกนึกคิดของเด็กในขณะที่
ไดรับยาเคมีบําบัด ผลการวิจัยที่ไดนําเปนแนวทางใน
การวางแผนการดู แ ลเด็ ก โรคมะเร็ ง ให มี ค วาม
สอดคลองกับความตองการตอไป

¤íÒ¶ÒÁ¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ประสบการณของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งทีไ่ ด
รับยาเคมีบําบัดเปนอยางไรบาง

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เพือ่ ศึกษาประสบการณของเด็กวัยเรียนโรค
มะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ รวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูใหขอมูลเปนเด็กวัยเรียนที่
ปวยเปนโรคมะเร็ง อายุ 6-12 ป ที่ไดรับยาเคมีบําบัด
และมารดาหรือผูดูแลหลักเด็กวัยเรียนที่ปวยเปนโรค
มะเร็ง เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมโครงการ
วิจยั คือ เปนเด็กโรคมะเร็ง อายุ 6-12 ปทีไ่ ดรับยาเคมี
บําบัด อยางนอย 1 ครัง้ และมารดาหรือผูดูแลหลักเด็ก
วัยเรียนทีป่ วยเปนโรคมะเร็ง ทีย่ นิ ยอมเขารวมการวิจยั
การพิทกั ษสิทธิกลุมตัวอยาง การศึกษาครัง้
นี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลขที่
016/2560 ผูวิจยั ขอความยินยอมจากผูใหขอมูลดวย
การลงนามดวยความสมัครใจ เนือ่ งจากคํานึงถึงจรรยา
บรรณของผูวิจัยและการพิทักษสิทธิผูใหขอมูล ผูวิจัย
แนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการสัมภาษณและประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย ผูใหขอมูลสามารถถอน
ตัวออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา ขอมูลที่ไดไมมีการ
ระบุชื่อผู ใหขอมูล และลงรหัสแทนขอมูลของผู ให
ขอมูลและเก็บเปนความลับ การนําเสนอขอมูลจะนํา
เสนอในภาพรวมและเพื่อวิชาการเทานั้น
เครือ่ งมือวิจยั ประกอบดวย ผูวิจยั เปนเครือ่ ง
มื อ หลั ก (ผู วิ จั ย ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต จํานวน 3 หนวยกิต หลัง
จบการศึกษามีประสบการณไดรับการตีพิมพการวิจัย
เชิงคุณภาพในวารสารพยาบาล) และแนวคําถามที่ใช
ในการสัมภาษณ สรางจากแนวคิดทีไ่ ดจากการทบทวน
วรรณกรรมและการวิจัย มีลักษณะเปนคําถามปลาย
เปด ตรวจสอบโดยอาจารยพยาบาลที่เชี่ยวชาญดาน
การวิจัยเชิงคุณภาพและการพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง
จํานวน 2 คน แนวทางการสัมภาษณ ทดลองใชกับเด็ก
โรคมะเร็ง อายุ 6-12 ปที่ไดรับยาเคมีบําบัด เพื่อ
ทดสอบความชัดเจน และครอบคลุม และนํามาใชปรับ
แนวคําถามกอนนําไปใชจริง
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ตัวอยางแนวคําถามทีใ่ ชในการสัมภาษณเด็ก
โรคมะเร็ง อายุ 6-12 ปที่ไดรับยาเคมีบําบัด คือ ใน
ความคิดของหนูยาเคมีบําบัดคืออะไร ยาเคมีบําบัดมี
ประโยชนอยางไร เมื่อไดรับยาเคมีบําบัด หนูรู สึก
อยางไรบาง ทัง้ กอน ขณะ และหลังรับยาเคมีบาํ บัด หนู
มีวธิ จี ดั การกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยางไร ใครหรืออะไรชวย
ใหรูสึกดีขึ้น หนูมีความหวังอะไรบางจากการเจ็บปวย
และไดรับยาในครั้งนี้ เมื่อกลับบานมีอาการผิดปกติ
หรือไม หนูจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยางไร ขอใหหนูเลา
ใหฟงเกี่ยวกับเพื่อนๆ ครู เรื่องราวตางๆ ที่โรงเรียน
ตอนที่ ห นู ไ ปโรงเรี ย น หนู เ ผชิ ญ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่
โรงเรียนอยางไรบาง สิง่ ทีส่ นับสนุนชวยเหลือหนูเมือ่ ไป
โรงเรียน และอยูบานมีอะไรบาง
ตัวอยางแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
มารดาของเด็กโรคมะเร็ง อายุ 6-12 ป คือในความคิด
ของคุณแม/ผูดูแลหลักคิดวาลูกใหความหมายของยา
เคมีบําบัดวาอะไร และคุณแมคิดวายาเคมีบําบัด คือ
อะไร ยาเคมีบําบัดมีประโยชนตอเด็กอยางไร ลูกคิด
อยางไร เมื่อลูกไดรับยาเคมีบําบัดสังเกตเห็นลูกเปน
อยางไรบาง ทั้งกอน ขณะ และหลังรับยาเคมีบําบัด ลูก
มีวธิ จี ดั การกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยางไร ใครหรืออะไรชวย
ใหลูกรูสึกดีขึ้น คุณแมบอกดวยวาลูกมีความหวังอะไร
บางจากการเจ็บปวยและไดรับยาในครั้งนี้ และคุณแม
หวังอยางไร เมื่อลูกกลับบานมีอาการผิดปกติหรือไม
ลูกจัดการกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยางไร และคุณแมชวยอยางไร
เมื่อลูกไปโรงเรียน ลูกเลาใหฟงเกี่ยวกับเพื่อนๆ ครู
เรื่องราวตางๆที่โรงเรียนอะไรบาง ลูกเลาใหฟงวาลูก
จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนอยางไรบาง คุณแม
สังเกตลูกวามีสงิ่ สนับสนุนชวยเหลือลูกมีอะไรบางเมือ่
ไปโรงเรียน และอยูบาน

¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
เมื่อโครงการวิจัยผานการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ผูวิจัยเก็บขอมูลดวย
ตนเองดวยวิธีการสัมภาษณเด็กโรคมะเร็ง อายุ 6-12

15

ปที่ไดรับยาเคมีบําบัด และมารดาหรือผูดูแลหลักเด็ก
วัยเรียนทีป่ วยเปนโรคมะเร็งใชเวลาประมาณ ½ ชัว่ โมง
ถึง 1 ชัว่ โมง ในหองทีเ่ ปนสัดสวน ณ หอผูปวยเด็ก และ
บันทึกเทปเสียง
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากเทปบันทึก
เสียงไดรับการถอดเสียงคําตอคํา นําขอมูลมาวิเคราะห
เนือ้ หา (content analysis) เพือ่ ใหไดประสบการณของ
เด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Í¢Í§¢ŒÍÁÙÅ
ในการวิจัยครั้งนี้การตรวจสอบความนาเชื่อ
ถือของขอมูล ไดเลือกใชเกณฑการประเมินของคูบา
และลินคอลน 14 ประกอบดวย 1) ความนาเชื่อถือ
(credibility) โดยผูวิจัยสรางสัมพันธภาพที่ทําใหเกิด
ความไววางใจ ในการสัมภาษณแตละครั้ง มีการตรวจ
สอบความถูกตองของขอมูล 2) การถายโอนผลการ
วิจัย (transferability) ผลการวิจัยไมสามารถถายโอน
ไปสูประชากรกลุมใหญ แตไดเสนอขอมูลโดยละอียด
และลึกซึ้งทําใหเขาใจประสบการณเด็กวัยเรียนโรค
มะเร็งทีไ่ ดรับยาเคมีบาํ บัด และนําผลการศึกษาไปปรับ
ใชดูแลผูปวยที่ใกลเคียงกันได 3) การพึ่งพาเกณฑอื่น
ได (dependability) เก็บรวบรวมขอมูลอยางมีขนั้ ตอน
บันทึกเทปขอมูล และวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
และสามารถตรวจสอบได 4) การยืนยันผล (conﬁrmability) ผูวิจัย 2 คน ปรึกษากันเปนการยืนยันผลการ
วิจัยวาเปนความจริงตามขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การนําเสนอผลการวิจัย ประกอบดวยขอมูล
2 สวน คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูล และ ประสบการณ
ของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด

¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å¢Í§¼ÙŒãËŒ¢ŒÍÁÙÅ
ผูใหขอมูล ประกอบดวยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง
ที่ไดรับยาเคมีบําบัด และมารดาของเด็ก
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ผูใหขอมูลทีเ่ ปนเด็กวัยเรียนโรคมะเร็ง จํานวน
15 ราย อายุเฉลีย่ 10.17 ป (SD=2.01) สวนใหญเปน
บุตรคนที่ 2 ศึกษาระดับประถมศึกษา 6 (8 คน) ไดรับ
การวินิจฉัยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (8 คน) ระยะ
เวลารักษาเฉลี่ย 1.87 ป (SD=2.11) สวนใหญเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลมากกวา 6 ครั้ง ผูดูแลสวน
ใหญ เป นมารดา (9 คน) อายุ เ ฉลี่ ย 41.27 ป
(SD=4.15) มีระดับการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปที่
6 (9 คน) อาชีพรับจาง ( 9 คน) รายไดเฉลี่ย/เดือน
11,600 บาท
ประสบการณของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งทีไ่ ด
รับยาเคมีบําบัด ผูใหขอมูลอธิบายประสบการณ ดังนี้
1. รูจักยาเคมีบําบัดวาทําใหหายปวย
เด็กโรคมะเร็งรูจักยาเคมีบําบัดวาเปน
ยาที่รักษาโรคใหหาย โดยยาชวยฆาเซลลมะเร็งใหตาย
มีประโยชนที่จะชวยลดอาการและความเจ็บปวยที่เกิด
ขึ้นกอนที่จะรักษา เชน อาการปวด อาการไข เปนตน
ดังคําพูดของเด็กวา
“หนูไมรู เปนยาที่รักษาโรคใหหาย”
“มันคือยาที่ชวยฆาเซลลมะเร็ง”
ในขณะเดี ย วกั น เด็ ก เขาใจวายาเคมี
บําบัดมีทั้งขอดีและขอเสีย ยาทําใหฆาเซลลปกติและ
เซลลมะเร็ง ทําใหมีอาการขางเคียง กินไดนอย มีอาการ
แพ แผลพุพอง
“มันมีทงั้ ขอดีขอเสีย .....ขอดีมากกวา..
ขอไมดีมันทําลายเซลลดีของเราดวย”
“ทําใหอวก ทําใหกินนอย”
2. ไมสุขสบายจากการไดรับยาเคมีบาํ บัด
เด็กไมสุขสบายขณะใหยาและหลังใหยาเมือ่ กลับไปอยู
บาน อาการที่เกิดขึ้นขณะใหยา รู สึกเหนื่อย เพลีย
อาเจียน ผมรวง สวนใหญเด็กจะบอกวาเหนื่อย เพลีย
และเกิดอาการอาเจียน รับประทานอาหารไดนอย
“มันจะเหนื่อยอะ มันก็เหมือนแบบทํา
อะไรหนักๆ แลวก็เหนื่อย ลุกขึ้นได แตมันก็เหนื่อย
ขยับนิดขยับหนอยก็เหนื่อย อยากกินอะไรก็ไมไดกิน”
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“อยากกินอะไรก็ไมไดกิน เชน สมตํา หมูกะทะ ผักมี
แบคทีเรีย”
“กลับบานก็อวก แตถาเยอะก็กลับมาหา
หมอใหม”
“ตอนยาหมดแลว ...กลับบานก็อวก”
3. จัดการอาการขางเคียงดวยการนอน
ทํากิจกรรมที่ชอบ และทําตามแผนการรักษา
3.1 การจัดการอาการดวยการนอน
และทํากิจกรรมที่ชอบ หากมีอาการเพลีย ไมมีแรง
สวนใหญเด็กผอนคลายดวยการนอน การนอนพักจะ
ทําใหเด็กมีอาการดีขึ้น แมไมรับประทานอาหารก็ได
“เพลีย ไมมีแรง นอนทั้งวัน”
“ถาเพลียจะนอนเลย ไมกินอะไร
เลย มันออกมึนๆ
3.2 ทําตามแผนการรักษา
เมื่อมีผลขางเคียงทองผูกก็จะรับ
ประทานยาถายทีแ่ พทยสัง่ มีแผลในปากก็จะแปรงฟน
บวนนํ้าเกลือ กินยาซูคาเฟต
“แผลในปาก หนูไดยาซูคาเฟต
ดวยคะ หลังแปรงฟนบวนนํ้าเกลือและทาวาสลินที่ปาก”
“ทองผูกก็กินยาถาย กินผักโขม
แบบตม”
4. แมเปนที่พึ่งและทําใหเขมแข็ง
เด็กทุกคนกลาววาตองการอยูกับแม ให
แมดูแลชวยเหลือและทํากิจกรรมตางๆ ให เชน มีไขก็
เช็ดตัวให เวลาเจาะเลือดก็ใหแมจับ
“แมอยูดวยดีกวา มีคนชวยทําอะไร หนู
อยูคนเดียวทําอะไรไมถนัด”
“เวลาปวดอึ แมก็เอากระโถนมาให แลว
ก็ชวยนะ”
“แมมาก็สบายใจ...แมเขาเช็ดตัวให
“รูสึกอยากอยูกับแม เวลาหนูเจาะเลือด
หนูกลัวเข็มใหแมจับ”
มีผใหขอมู
ู
ล 1 คนทีบ่ ดิ ามารดาเสียชีวติ
แลว และอยูกับพี่ที่เคยปวยเปนโรคมะเร็ง เด็กรูสึกดีที่
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ไดสวดมนต อานหนังสือทางศาสนา
“พีม่ าสอนใหสวดมนต มันทําใหเราดีขนึ้
มันทําใหเรารูสึกไมยึดติดกับมันเรานึกไดเราก็สวดหรือ
วาถาเราเจ็บเราก็สวด”
5. ความหวังคือหายปวย
เด็กปรารถนาจะหายจากโรคที่เปนอยู
“ขอใหหนูหายไวๆ
“ขอใหหนูหายไวๆ ผมขึ้นเร็วๆ ....”
“ขอใหหายจากโรคนี้ ขอใหอยูกับแม
เด็ก 2 คนมีความหวัง คือ การไดของเลน
ที่ถูกใจ
“อยากไดของเลนเปนของขวัญ ของขวัญ
เปนของเลน ของเลนเจาหญิง เจาหญิงที่แตงตัว”
“อยากได โทรศัพท อยากไดจอใหญๆ
เอาไวดูการตูน”
6. หยุดเรียน ไมมีเพื่อน
เด็กสวนใหญไมไดไปโรงเรียน และไมมี
เพื่อน ใชเวลาอยูที่บาน และทํากิจกรรมที่ชอบ
“ครูเขาบอกไมตองหวงเรือ่ งเรียน หนูก็
ไมไปโรงเรียน”
“เพื่อนๆ เขาก็วาหนูไมมีผม เขาลอหนู
ไมมีผม หนูก็รูสึกวาไมดี แลวหนูก็ไมไปอีก”
“เพื่อนไมเคยมาเยี่ยม หนูไมมีเพื่อน
เลย”
“เสียใจที่เพื่อนลอ อยากบอกเพื่อนวา
ใหหนูรักษาตัวกอน”
7. เหงาและเบื่อเมื่ออยูโรงพยาบาล
เด็กรูสึกเหงาและเบือ่ เมือ่ อยูโรงพยาบาล
เนื่องจากไมรูจักใคร นอนอยูแตบนเตียง ไมไดวิ่งเลน
ถูกเจาะเลือด รบกวนกิจวัตรประจําวัน
“ไมชอบโรงพยาบาล ไมชอบตื่นเชา
เบื่อ..ชอบเจาะ ฉีดยาบอยๆ เดี๋ยวก็มาวัดความดัน มา
วัดไขเวลาจะนอน...อยางเนี่ย รําคาญ อยูโรงพยาบาล
อยากกลับบาน เหมือนกับวาไมมีใครรูจัก อยูโรงพยาบาล
รูสึกเหงา”
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ยาเคมีบําบัดทําใหหายปวย ผูปวยเด็กโรค
มะเร็งรูจักยาเคมีบาํ บัดวาเปนยารักษาโรคใหหาย โดย
ยาชวยฆาเซลลมะเร็ง มีประโยชนลดอาการที่เกิดขึ้น
กอนการรักษา ผลการวิจยั นีเ้ ปนไปตามพัฒนาการเด็ก
วั ย เรี ย นที่ มี ค วามเขาใจภาวะความเจ็ บ ปวย เขาใจ
เหตุผลของการรักษาวายาทําใหหายปวยได การศึกษา
นี้สอดคลองกับการศึกษาของ Sposito et al11 ที่พบวา
เด็กเขาใจความจําเปนของการไดรับยาเคมีบําบัด
ไมสุขสบายจากการไดรับยาเคมีบาํ บัด การ
ใหยาเคมี บํ า บั ด ทํ า ใหเกิ ด ผลขางเคี ย งหลายอยาง
ทั้งคลื่นไสอาเจียน รับประทานอาหารไมได สอดคลอง
กับการศึกษาของ Moody Meyer, Mancuso, Charison,
and Robbins10 ที่ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินชีวิตของเด็กโรคมะเร็ง ผลการวิจัยพบวาผูปวย
มีความไมสุขสบายทางกาย และความสามารถลดลง
จากผลขางเคียงของยาเคมีบําบัด ซึ่งอาการคลื่นไส
อาเจียนเปนอาการที่พบบอยที่สุด แมจะไดรับยาแก
อาเจียนแลวก็ตาม และสอดคลองกับการศึกษาของ
Pharnit3 ที่ศึกษาประสบการณของเด็กวัยเรียนที่ปวย
เปนโรคมะเร็ง พบวา มันเจ็บทั้งตัว ไมสบายไมหายสักที
เด็กจัดการอาการขางเคียงดวยการนอน
ทํากิจกรรมทีช่ อบ และปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา ผล
การศึกษาพบวาเคมีบําบัดทําใหเด็กรูสึกเหนื่อย เพลีย
อาเจียน ผมรวง รับประทานอาหารไมได เด็กผอนคลาย
โดยการนอนพัก รับประทานยาตามแผนการรักษา และ
เลนเกมส เนือ่ งจากการเลนเกมสทําใหเด็กเพลิดเพลิน
จึงทําใหเด็กโรคมะเร็งรู สึกผอนคลาย การศึกษานี้
สอดคลองกับการศึกษาของ Hildenbrand, Clawson,
Alderfer, Marsac 6 ที่พบวาการรักษาและผลขางเคียง
ของยาเคมีบําบัด ทําใหมีความทุกขทางอารมณ การ
เผชิญความเครียด คือการปรับจิตใจ หาวิธีผอนคลาย
และดูแลสุขภาพใหดี
แมเปนที่พึ่งและทําใหเขมแข็ง มารดาอยู
ดวยเปนความตองการมากทีส่ ดุ ของเด็ก สอดคลองกับ
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การศึกษาของ Ångström-Brännström, Norberg15 ที่
ศึกษาประสบการณความสุขสบายของเด็กโรคมะเร็ง
อายุ 3-9 ป โดยใชการวาดรูป ผลการวิจัยพบวาบิดา
มารดาชวยใหรู สึกสุขสบาย รู สึกปลอดภัย และเพิ่ม
ความสุขสบาย เมื่ออยูในสถานการณที่นาหวาดกลัว
ความหวังคือหายปวย ความหวังนับเปน
ความตองการทางจิตวิญญาณของบุคคล ซึง่ เด็กปวยใน
การศึกษานีม้ คี วามตองการหายปวย สอดคลองกับการ
ศึกษาของ Sposito et al11 ที่พบวาเด็กมีความหวังที่จะ
มีชวี ติ อยู และคนหาแนวทางมาสนับสนุนการมีชวี ติ อยู
หยุดเรียนและไมมีเพื่อน เมื่อเด็กปวยดวย
โรคมะเร็งไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด สวนใหญ
หยุดเรียน แตอาจไปโรงเรียนบาง มักจะไมมีเพื่อนมา
เยีย่ มหรือไมไดติดตอกับเพือ่ น และมารดาสวนใหญให
หยุดเรียนดวย สอดคลองกับการศึกษาของ Af Sandeberg, Johansson, Bjork, and Wettergren16 พบวาเด็ก
ปวยโรคมะเร็งขณะที่ไดรับการรักษามักจะไมไดไป
โรงเรียน และสอดคลองกับการวิจัยของ Winterling,
Sandeberg, and Wettergren17 ทีศ่ กึ ษาการรับรูเกีย่ วกับ
โรงเรียนของเด็กโรคมะเร็งที่รอดชีวิต พบวาความ
สัมพันธกับเพื่อนไมคอยดี เนื่องจาก เพื่อนที่แข็งแรง
กวาคุกคาม และไมมีเพื่อนจากการขาดเรียนบอยๆ
และสอดคลองกับการวิจัยของ Tsimicalis, Genest,
Stevens, Ungar, and Barr18 ทีศ่ กึ ษาผลกระทบของการ
เปนโรคมะเร็งตอการไปโรงเรียนของผู ปวยเด็กโรค
มะเร็งที่วินิจฉัยโรคใหมและพี่นองของผูปวย ผลการ
วิจัยพบวาผู ปวยเด็กไมไดไปโรงเรียนเนื่องจากอยู
ระหวางการรักษาและไดรับผลกระทบจากผลขางเคียง
จากยาเคมีบําบัด และหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากเพื่อน
ผลจากการไมไดไปโรงเรียนทําใหสัมพันธภาพกับ
เพื่อนเปลี่ยนแปลง
เหงาและเบือ่ เมือ่ อยูโรงพยาบาล เด็กทีป่ วย
ดวยโรคมะเร็งและไดรับยาเคมีบําบัด ทําใหเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลหลายครัง้ บางครัง้ อาจอยูเปนเวลา
นาน เมื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทําใหใชเวลา

สวนใหญบนเตียงผูปวย ไมรูจักใคร ทํากิจวัตรประจํา
วันตามที่โรงพยาบาลจัดให เด็กรู สึกเหงาและเบื่อ
เนือ่ งจากไมไดวิง่ เลน เลนกีฬา สอดคลองกับการศึกษา
ของ Grifﬁths, Schweitzer, and Yates9 ทีพ่ บวาการเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลไมนาพึงพอใจจากการ
จํากัดกิจกรรม และแยกจากเพื่อน และกิจวัตรประจํา
วันทีเ่ คยทําเปนประจํา และสอดคลองกับการศึกษาของ
Pharnit3 ทีศ่ กึ ษาประสบการณการเจ็บปวยของเด็กโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาว พบวา เบือ่ ไมไดทําในสิง่ ทีอ่ ยากทํา

ÊÃØ»
การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งทําใหเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลบอยครัง้ เปนเวลานาน ประสบการณ
ของผูปวยด็กที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดมักมี
ผลขางเคียง เชน คลืน่ ไสอาเจียน ออนเพลีย ผลการวิจยั
พบวา เด็กโรคมะเร็งเขาใจวายาเคมีบาํ บัดทําใหหายปวย
ไมสุขสบายจากการไดรับยาเคมีบําบัด จัดการอาการ
ขางเคียงดวยการทํากิจกรรมที่ชอบและปฏิบัติตาม
แผนการรักษา แมเปนที่พึ่งและชวยใหเด็กเขมแข็ง
ความหวังคือหายปวย หยุดเรียนและไมมีเพื่อนขณะ
ปวย เหงาและเบื่อเมื่ออยูโรงพยาบาล
ผลการศึกษาทําใหเขาใจประสบการณของ
เด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด ซึ่งนําไปสู
การพัฒนาแนวทางการพยาบาลที่ตอบสนองความ
ตองการใหครอบคลุมทางรางกาย จิตใจ และ จิต
วิญญาณ เพื่อใหเด็กสามารถเผชิญกับโรคและผลขาง
เคียงจากยาเคมีบําบัดได

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
การนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติการ
พยาบาล ผลการวิจัยทําใหเขาใจความรูสึกนึกคิดของ
เด็กวัยเรียนโรคมะเร็งทีไ่ มสุขสบายจากผลขางเคียงจาก
ยาเคมีบําบัด การเผชิญกับผลขางเคียงดวยการทํา
กิจกรรมที่ชอบ และตองการใหแมอยูดวย ตลอดจนมี
ความหวังที่จะหายปวย ดังนั้น พยาบาลจึงควรจัดทํา
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กิจกรรมและสนับสนุนใหเด็กมีกิจกรรมที่เพลิดเพลิน
และตระหนักถึงความสําคัญของมารดาที่มีตอเด็กโดย
ใชแนวคิดการดูแลโดยใหครอบครัวเปนศูนยกลางที่
ตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัว โดยจัดใหมารดา
ไดดูแลบุตรอยางใกลชิด และปฏิบัติการพยาบาลที่จะ
ชวยเสริมความหวังและกําลังใจ และทําใหเด็กมีความ
สุขสบาย ดวยการปรับเปลีย่ นกิจกรรมการพยาบาลบาง
อยางที่ไมรบกวนเด็กจนเกินไป
การวิจยั ในครัง้ ตอไป อาจศึกษาประสบการณ
ของเด็กวัยอื่นๆ เชน วัยรุน เพื่อใหเขาใจประสบการณ
ของเด็ก หรือ นําผลการวิจัยพัฒนาเปนรูปแบบการ
พยาบาลและทดลองดวยกระบวนการวิจัยตอไป
ขอจํากัด เนื่องจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ในโรงพยาบาลแหงเดียว ผลการวิจยั ไมสามารถอางอิง
ในกลุ มเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด
แหงอื่นๆ ที่อาจมีผลการวิจัยที่ตางออกไป

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
ผูวิจยั ขอขอบคุณโครงการดานการศึกษาวิจยั
ของสภากาชาดไทยที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย เด็กวัย
เรียนทีป่ วยเปนโรคมะเร็งและผูดูแลทีใ่ หความรวมมือ
ในการวิจัย
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