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บทคัดย่อ

 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัท�านาย 

การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็ง 

เม็ดเลอืดขาวทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยยาเคมบี�าบดัในหอผูป่้วย

กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิเขตภาคตะวันออก  

กลุม่ตวัอย่างเป็นมารดาของเดก็ป่วยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว

อายุแรกเกิดถึง 15 ปี ท่ีได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด 

จ�านวน 84 ราย คัดเลือกแบบสะดวก รวบรวมข้อมูล

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน พ.ศ. 2561 เครื่องมือ

ทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล 

ของมารดาและเด็กป่วย แบบสอบถามการมีส่วนร่วม 

ของมารดา แบบสอบถามสมรรถนะแห่งตนของมารดา 

แบบสอบถามการส่ือสารระหว่างมารดากับพยาบาล และ

แบบสอบถามการสนบัสนนุจากพยาบาล มค่ีาความเชือ่มัน่

แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .90 .80 .81 และ .90  

ตามล�าดบั ส่วนแบบสอบถามความรูข้องมารดาในการดแูล

เด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีได้รับยาเคมีบ�าบัด มีค่า

ความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน เท่ากับ .77 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตพิรรณนา ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 

ของเพยีร์สนั และการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะแห่งตนของมารดา 

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแล 

เด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบ�าบัดอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .377,  p < .001) และสามารถ

ท�านายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย 

โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ�าบัดได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ร้อยละ 14.2 (β = .377, t = 3.689, p < .001) ความรู้

ของมารดาเดก็ป่วย การสือ่สารระหว่างมารดากบัพยาบาล 

และการสนบัสนนุจากพยาบาล พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

การมีส่วนร่วมของมารดา (p > .05) ข้อเสนอแนะจาก 

ผลการวจิยั พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ ควรส่งเสรมิ

สมรรถนะแห่งตนของมารดา เพื่อให้มารดามีส่วนร่วม 

ในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมี

บ�าบัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมของมารดา, เด็กป่วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว, ยาเคมีบ�าบัด, สมรรถนะแห่งตนของมารดา 

Abstract

 This study aimed to describe factors  

predicting maternal participation in caring for 

children with leukemia receiving chemotherapy 

at pediatric units of tertiary hospitals in the  

Eastern. Convenience sample included 84  

mothers of children with leukemia newborn to 15 

years old admitted to receiving chemotherapy. 

Data were collected during February to April  

2018. Research instruments consisted of the  

demographic data and personal formation, the 

maternal participation scale, the maternal self- 

efficacy scale, the maternal-nurse communication 

and the nurse’s support. Cronbach’s alpha  
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coefficients of the questionnaires were .90, .80, 

.81, and .90, respectively. Knowledge of maternal 

in caring for children with leukemia receiving 

chemotherapy by using KR-20 was .77. Data were 

analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s 

correlation and Stepwise multiple regression 

analysis.  

 Results revealed that maternal self-efficacy 

of self-efficacy was significantly correlated with 

maternal participation (r = .377, p < .001) and 

could predict of maternal participation in caring 

for children with leukemia receiving chemotherapy 

accounted for 14.2% (β = .377, t = 3.689, p < .001) 

Knowledge of maternal, the maternal-nurse  

communication and the nurse’s support could 

not predict of maternal participation (p > .05).

These findings suggest that pediatric nurse and 

health care providers should encourage maternal 

self-efficacy for effectively maternal participation 

in caring for children cancer.

Keywords: Maternal participation, children with 

leukemia, chemotherapy, maternal self-efficacy 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 มะเรง็เมด็เลอืดขาวเป็นมะเรง็ทีพ่บมากทีส่ดุในเดก็ 

จากสถิติท่ีสหรัฐอเมริกาพบมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นอันดับ

หนึ่ง ถึงร้อยละ 31 (Ward, Desantis, Robbins, Kohler, 

& Jemal, 2014) จากสถิติของชมรมโรคมะเร็งในเด็ก 

แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546 - 2548 พบมะเร็ง 

เม็ดเลือดขาวมากที่สุดเป็นอันดับแรก ถึงร้อยละ 38.1 

(Wiangnon et al., 2011) และพบได้ทุกช่วงอายุของเด็ก 

ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงระดับโลก เนื่องจากเป็น

ความเจ็บป่วยเรื้อรังที่รุนแรง คุกคามต่อชีวิต และต้องใช้

ระยะในการรักษาท่ียาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กป่วย

และครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

เศรษฐกิจ ปัจจุบันการรักษาหลักท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

คือ การให้ยาเคมีบ�าบัด เนื่องจากเซลล์มะเร็งของเด็กมัก

ตอบสนองต่อยาเคมีบ�าบัดได้ดี แต่อย่างไรก็ตามการรักษา

ด้วยยาเคมบี�าบดัต้องใช้เวลานานและซับซ้อน ส่งผลกระทบ

ต่อเดก็และครอบครวัทีจ่ะต้องเผชญิกบัสภาวะของโรคและ

ผลข้างเคียงจากการรักษา (Rujkijyanont, 2014) เมื่อเด็ก

เจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มารดา

ส่วนใหญ่มคีวามต้องการการมส่ีวนร่วมในการดแูลเดก็ป่วย

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาก (Rattanapiboon, 

Kongsaktrakul, & Patoomwan, 2011) ซึ่งมารดา 

เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและมีความรักความผูกพันกับบุตร จึง

ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยเพื่อคงไว้ซึ่งบทบาท

การเป็นมารดา 

 จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองการดูแล

เด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของ Schepp 

(1995) ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการดูแลเด็กป่วยใน 

โรงพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง กล่าวว่า การที่

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยที่เข้ารับ 

การรักษาในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  

ด้านกิจกรรมที่ท�าประจ�า ด้านกิจกรรมการพยาบาล ด้าน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบิดามารดากับบุคลากร

พยาบาล และด้านการตัดสินใจ ซึ่งมีประโยชน์ต่อเด็กป่วย 

ได้แก่ ช่วยให้รู้สึกอบอุ่น สุขสบาย คลายความวิตกกังวล 

ลดความกลวั ช่วยให้เดก็สามารถเผชญิต่อความเครยีดจาก

การเจบ็ป่วยทีเ่กดิจากพยาธสิภาพของโรค การรกัษาพยาบาล 

และผลข้างเคียงจากการรักษาได้ดีขึ้น และมีประโยชน์ต่อ

ผู้ปกครอง ได้แก่ ช่วยลดความเครียด ความกลัว และ 

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็ก รวมทั้ง 

มีประโยชน์ต่อบุคลากรพยาบาล มารดาเป็นแหล่งข้อมูล 

ที่ดีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเด็ก ท�าให้พยาบาลทราบ 

การเปล่ียนแปลงของเด็กได้แม่นย�าและรวดเร็ว ส่งผลให้

สามารถช่วยเหลือพยาบาลได้อย่างครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น (Rattanapiboon et al., 2011)  

จากแนวคดิดงักล่าวร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมทีพ่บว่า

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วย

หลายประการ ได้แก่ ความรู้ของมารดามีความสัมพันธ ์

ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย

เฉยีบพลนั และเดก็ป่วยอาการหนกั (Kaphan, Kantawang, 

& Jintrawet, 2010; Tourabouth, Lamchang, & Aree, 

2013) สมรรถนะแห่งตนของมารดามคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

กบัการมส่ีวนร่วมของมารดาในการดแูลเดก็ป่วยเฉียบพลัน 


