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ภาคผนวก  ก 

 
เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

 
การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 

 
ขอมูลสําหรับผูปกครองของผูเขารวมโครงการวิจัย 

 
ชื่อโครงการศึกษาวิจัย : อิทธิพลของอาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวนตอการทํา 
  กิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัด  

ชื่อผูวิจัย                       :  นางสาวปรัชญาพร ธิสาระ  นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาล 

  กุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 ผูวิจัยขอเชิญเด็กในความปกครองของทานเขารวมโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ โดย
ผูวิจัยจะอธิบายใหทานทราบเก่ียวกับรายละเอียดของการวิจัย พรอมท้ังเปดโอกาสใหทานอาน  
เกี่ยวกับขอมูลดานลางกอน หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการวิจัย หรือสิทธิของทาน กรุณา
ซักถามจากผูวิจัยซ่ึงจะเปนผูสามารถใหความกระจางแกทานได หากทานตัดสินใจใหเด็กในความ
ปกครองของทานเขารวมโครงการวิจัย ทานจะไดรับเอกสารคําชี้แจงฉบับนี้ และสําเนาหนังสือ
แสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยท่ีทานไดลงลายมือช่ือกํากับแลวเก็บไว 1 ฉบับ และสําเนา
ใบแสดงความพรอมใจเขาเปนอาสาสมัครท่ีเด็กในความปกครองของทานไดลงลายมือช่ือกํากับแลว 
1 ฉบับ ผูวิจัยมีความยินดีท่ีทานไดสละเวลาในการอาน ในขอมูลดังตอไปนี้ 
 
การศึกษาวิจัยนี้เก่ียวกับเร่ืองอะไร 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของอาการออนเปล้ีย อาการนอนหลับ
แปรปรวน ตอการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดโดยศึกษาใน
เด็กปวยโรคมะเร็งอายุ 8-15 ปท่ีไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดและเขารับการรักษาในหอผูปวย
เด็ก 5 และหอผูปวยพิเศษเด็ก 5 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมเด็ก จํานวน 88 คน  เด็กในความ
ปกครองของทานไดรับเชิญใหเขารวมการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากเด็กในความปกครองของทานมี
คุณสมบัติของกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนด 
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ทานจะตองปฏิบัติตัวอยางไร 
 เม่ือทานไดรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย และยินยอมใหเด็กปวยในความ
ปกครองของทานเขารวมโครงการวิจัย และไดลงลายมือช่ือกํากับในหนังสือแสดงความยินยอม
การเขารวมโครงการวิจัยแลว หลังจากนั้นเด็กปวยในความปกครองของทานจะไดตอบ
แบบสอบถามจํานวน 4 ชุด ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของเด็กปวย 2) แบบสอบถาม
อาการออนเปล้ียตามการรับรูของเด็กปวย 3) แบบสอบถามอาการนอนหลับแปรปรวนของ    
เด็กปวย และ 4) แบบสอบถามการทํากิจกรรมของเด็กปวย โดยผูวิจัยจะอานคําถามและคําตอบ 
ทีละขอใหเด็กปวยฟงและใหเด็กปวยตอบทีละขอจนครบทุกขอ พรอมท้ังผูวิจัยจะทําการบันทึก
ขอมูลท่ีเด็กปวยไดใหสัมภาษณไปดวย ซ่ึงใชเวลาประมาณ 30 นาที  

 

ความเสี่ยงจากการเขารวมการวิจัยนี้ 
 การเขารวมโครงการวิจัยในคร้ังนี้จะไมมีความเส่ียงใดๆ เกิดข้ึนกับเด็กในความปกครอง
ของทาน 

 
ทานจะไดประโยชนอะไรจากการศึกษานี้ 

ผลสรุปจากการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนสําหรับเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด
ในภาพรวมโดยจะนําไปใชในการวางแผนการพยาบาลท่ีเหมาะสมกับเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยา
เคมีบําบัดท่ีมีอาการออนเปล้ีย และอาการนอนหลับแปรปรวน และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการอาการออนเปล้ีย และอาการนอนหลับแปรปรวนเพ่ือลดผลกระทบตอการทํา
กิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัดตอไป นอกจากนี้สิทธิประโยชนอ่ืนอันจะเกิด
จากผลการวิจัยใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม    

คาใชจายในการเขารวมวิจัย 

ในการเขารวมการวิจัยคร้ังนี้ทานจะไมเสียคาใชจายใดๆ ในการเขารวมการวิจัย  

คาตอบแทน 

ผูวิจัยไมมีคาตอบแทนเปนเงินหรือส่ิงของอ่ืนๆ แกทานและเด็กในความปกครองของทาน 
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ทานจะทําอยางไรหากทานไมตองการเขารวมการศึกษาวิจัย หรือเปล่ียนใจระหวางรวมศึกษาวิจัย 
 การเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ข้ึนอยูกับความสมัครใจของทาน ทานมีสิทธิตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเขารวมการศึกษาวิจัยของเด็กในความปกครองของทานคร้ังนี้ หากทานตัดสินใจใหเด็ก
ในความปกครองของทานเขารวมการวิจัย ทานมีสิทธิท่ีจะใหเด็กในความปกครองของทานถอนตัว
ออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา โดยจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการรักษาพยาบาลท่ีเด็กไดรับขณะท่ี
รักษาในโรงพยาบาล 
  
ใครจะรูบางวาทานเขารวมการศึกษานี ้
 ขอมูลสวนตัวของทานและเด็กในความปกครองของทานจะถูกเก็บเปนความลับ จะใช
รหัสแทนช่ือจริงของทาน  
 
การปกปองรักษาขอมูล : ขอมูลใดบางท่ีจะถูกเก็บรวบรวมไวจากการศึกษานี้  
 การนําขอมูลไปอภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการวิจัย
เทานั้น โดยผูวิจัยจะดําเนินการอยางรัดกุมปลอดภัย จะไมมีการอางอิงถึงชื่อของเด็กในความ
ปกครองของทานในรายงานใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ และขอมูลท้ังหมดของเด็กในความ
ปกครองของทานจะถูกทําลายเม่ือเสร็จส้ินโครงการวิจัย นอกจากน้ีทานมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
เขาถึงขอมูลของทานและเด็กปวยในความปกครองของทาน ถาทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณา
แจงใหผูวิจัยทราบ 
  
หากทานมีคําถามเก่ียวกับการศึกษานี้ทานสามารถติดตอใครไดบาง 
 หากทานมีขอสงสัยประการใด ทานสามารถสอบถามไดจากผูวิจัย คือ นางสาวปรัชญาพร  
ธิสาระ  ท่ีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา รหัสไปรษณีย 56000 หมายเลขโทรศัพท 089-4382874 หรืออาจารยท่ีปรึกษา ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ศรีพรรณ กันธวัง หมายเลขโทรศัพท 0-5394-9003 (ในเวลาราชการ) หรือหาก
ทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของอาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัย ทานสามารถ
ติดตอสอบถามไดท่ี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 0-5394-5033 (ในเวลา
ราชการ) 
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หนังสือแสดงความยินยอมการเขารวมในโครงการวิจัย 
INFORMED CONSENT FORM 

 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………… 
ขอใหความยินยอมของบุคคลในปกครองของขาพเจา ไดแก ……………………………………… 
ท่ีจะเขาเกี่ยวของในการวิจัย/คนควา เร่ือง อิทธิพลของอาการออนเปลี้ยและอาการนอนหลับ
แปรปรวนตอการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด ซึ่งผูวิจัย ไดแก นางสาว
ปรัชญาพร ธิสาระไดอธิบายตอขาพเจาเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้แลว (ตามรายละเอียดท่ีแนบมากับ
หนังสือยินยอมนี้) 

 ผูว ิจัยมีความยินดีที่จะใหคําตอบตอคําถามประการใดที่ขาพเจาอาจจะมีไดตลอด
ระยะเวลาการเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับบุคคลใน
ปกครองของขาพเจาเปนความลับ และจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปที่เปนสรุปผลการวิจัย และผูวิจัย
จะไดปฏิบัติในสิ่งที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกายหรือจิตใจของบุคคลในปกครองของ
ขาพเจาตลอดการวิจัยนี้ และรับรองวาหากเกิดมีอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกลาว บุคคลใน
ปกครองของขาพเจาจะไดรับการรักษาอยางเต็มท่ี 

 ขาพเจายินยอมใหบุคคลในปกครองของขาพเจาเขารวมวิจัยโดยสมัครใจ และสามารถท่ี
จะถอนตัวจากการวิจัยนี้เม่ือใดก็ได ทั้งนี้ โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาลท่ีบุคคลใน
ปกครองของขาพเจาจะไดรับ และในกรณีท่ีเกิดขอของใจหรือปญหาท่ีขาพเจาตองการปรึกษากับ
ผูวิจัย ขาพเจาสามารถติดตอกับผูวิจัย คือนางสาวปรัชญาพร ธิสาระ ไดท่ีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โทรศัพทท่ีทํางาน 054-466666 โทรศัพทเคล่ือนท่ี 089-4382874 โดย
การลงนามนี้ ขาพเจาไมไดสละสิทธ์ิใด ๆ ท่ีขาพเจาพึงมีทางกฎหมาย 
 
ลายมือช่ือผูปกครองของอาสาสมัคร ____________________________วัน-เดือน-ป___________ 
                    (____________________________) 
ลายมือช่ือผูใหขอมูลการวิจัย           _____________________________วัน-เดือน-ป___________ 
                    (____________________________) 
พยาน                      ____________________________ วัน-เดือน-ป___________ 
                    (____________________________) 
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ขอมูลสําหรับเด็กปวยผูเขารวมโครงการวิจัย 

ใบแสดงความพรอมใจเขาเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัย 

 
ชื่อโครงการวิจัย:  อิทธิพลของอาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวนตอการทํา 
 กิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัด  

ชื่อผูวิจัย :  นางสาวปรัชญาพร ธิสาระ  นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาล 

  กุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 เราอยากจะเลาโครงการวิจัยท่ีกําลังทําใหหนูฟง การวิจัยเปนหนทางท่ีเราจะไดความรู
ใหมในบางส่ิงบางอยาง ท่ีเราวิจัยคร้ังนี้ก็เพื่อศึกษาผลของอาการออนเปล้ีย อาการนอนหลับ
แปรปรวน ท่ีมีตอการทํากิจกรรมของเด็กปวยท่ีไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เราใครขอเชิญ
หนูเปนอาสาสมัครในโครงการนี้เพราะวา หนูเปนเด็กปวยท่ีกําลังไดรับการรักษาในโรงพยาบาลนี้ 
 
 ถาหนูยินดีท่ีจะเขารวมในโครงการนี้ เราจะขอความรวมมือจากหนู ใหหนูไดตอบ
แบบสอบถามจํานวน 4 ชุด ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของเด็กปวย 2) แบบสอบถาม
อาการออนเปล้ียตามการรับรูของเด็กปวย  3) แบบสอบถามอาการนอนหลับแปรปรวนของเด็กปวย 
และ 4) แบบสอบถามการทํากิจกรรมของเด็กปวย โดยเราจะอานคําถามและคําตอบทีละขอใหหนู
ฟงและใหหนูเลือกคําตอบจนครบทุกขอ พรอมท้ังเราจะทําการบันทึกขอมูลท่ีหนูไดใหสัมภาษณไป
ดวย รวมระยะเวลาทั้งส้ินประมาณ 30 นาที โดยในการเขารวมเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัยนี้ จะ
ไมมีความเส่ียงใดๆ เกิดข้ึนกับหนู 
 

เราไมทราบวาหนูจะไดประโยชนจากการเขารวมเปนอาสาสมัครหรือไม แตเราอาจ
ไดรับการเรียนรูบางส่ิงบางอยางซ่ึงอาจสามารถชวยเด็กคนอ่ืนท่ีมีอาการออนเปล้ีย อาการ
นอนหลับแปรปรวน ที่สงผลตอความสามารถในการทํากิจกรรมในอนาคต 
 

ขอมูลท่ีไดจากหนูทางเราจะเก็บไวเปนความลับอยางดีท่ีสุด การนําเสนอความรูท่ีได
จากการวิจัยจะไมมีส่ิงใดท่ีช้ีถึงตัวหน ู 
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หนูไมจํ า เปนเขารวมโครงการวิจัยนี้หากหนูไมชอบ  หรือถาหากหนู เขารวม
โครงการวิจัยนี้แลวหนูไมชอบ หนูสามารถถอนตัวไดเลยโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ เพียงบอกเราเทานั้น 
ไมมีใครวาหรือโกรธถาหนูเปล่ียนใจ แมหนูไมเปนอาสาสมัคร เราก็ยังดูแลรักษาหนูตามปกติท่ีเรา
เคยทําประจํา และกอนท่ีหนูจะตอบรับเขารวมโครงการวิจัย เราจะตอบขอสงสัยทุกอยางท่ีหนูมี
เกี่ยวกับโครงการนี้  ถาหนูพรอมและยินดีเขารวมโครงการวิจัย โปรดเซ็นลงนามในใบนี้ เราจะ
สําเนาใหหนูเก็บไว 1 ชุด   

 

 

 ___________________________ (ลายเซ็นอาสาสมัคร) ___________________ (วนั เดือน ป) 
 
 ___________________________ (ลายเซ็นผูขอความพรอมใจ) ______________(วัน เดือน ป) 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

ชุดท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปของเด็กปวยโรคมะเร็ง 
1. เพศ   …..1).หญิง  ….2).ชาย 
2. วันเกิด                         วันท่ี……เดือน............................. ป.......................... 
3. ระดับการศึกษา  …..1) ประถมศึกษา  ระบุ.........................   

…..2) มัธยมศึกษาตอนตน      ระบุ......................... 
…..3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  ระบุ......................... 

4.    การวินิจฉัยโรคปจจุบัน  
…..1) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว             ALL             AML             CML 
..…2) โรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง          HD                NHL     stage………. 
......3)  เนื้องอกชนิดรายแรง         ระบุ.................................... 

5.    วันท่ีไดรับการวินจิฉัยคร้ังแรก  วันท่ี ………เดือน.......................... ป................. 
6.    ระยะของการรักษาดวยยาเคมีบําบัดปจจุบัน  
        Induction phase             Cycle ท่ี ................... 
  Consolidation phase     Cycle ท่ี ................... 
  CNS prophylaxis phase ขนาดของรังสีท่ีไดรับ............................ 
  Maintenance phase       Cycle ท่ี ...................  
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แบบประเมินอาการออนเปล้ียในเด็กปวยโรคมะเร็ง 
 
คําชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนูซ่ึงเปนเด็กปวย ทําการประเมินอาการออนเปล้ีย
ของตนเอง โดยขอใหหนูตอบคําถามวาในระยะเวลา 2 วันท่ีผานมาหนูมีอาการตางๆ หรือไม ถา
หนูมีอาการดังกลาวขอใหหนูตอบตอไปวา อาการนั้นรบกวนหนู (ทําใหหนูไมสุขสบาย) มากนอย
เพียงใด โดยเลือกคําถามท่ีตรงกับความรูสึกของหนูมากท่ีสุด 
 

ความถ่ีของการเกิดอาการ ความรุนแรงของอาการ 

ในระยะสัปดาหท่ีผานมารวมท้ังขณะนี้
หนูรูสึกวาหนูมีอาการเหลานี้ใชหรือไม 

มี ไมมี อาการนั้นๆ รบกวนหนูมากนอย
เพียงใด 

ไม 
เลย 

เล็ก 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 

1. หนูออนเพลียไมมีแรง 

2. หนูรูสึกวารางกายของหนูเปล่ียนไป
จากเดิม 

3. หนูรูสึกออนเพลียไมมีแรงในตอนเชา 

. 

. 

. 

. 

13. หนูหลับในตอนกลางคืนมากกวาปกต ิ

14. หนูคิดอะไรไมคอยออก  
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แบบประเมินอาการนอนหลับแปรปรวนในเด็กปวยโรคมะเร็ง 
 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนูประเมินการนอนหลับของตนเอง วาใน
ระยะเวลา  2 วันท่ีผานมาการนอนหลับของหนูเปล่ียนแปลงไปหรือไมมากนอยเพียงใด ขอใหหนูเลือก
คําตอบท่ีหนูคิดวาตรงกับลักษณะการนอนหลับของหนูมากท่ีสุด 
 

ขอคําถามในเด็กปวย ขอคําถามในผูปกครอง 
1. ใน 2 วนัท่ีผานมา หลังจากเขานอนนานเทาไร
กอนท่ีหนูจะหลับจริง 
     ก. นอยกวา 30 นาที                       
     ข. 30-60 นาที      
     ค. มากกวา 60 นาที 

1. ใน 2 วนัท่ีผานมา หลังจากเขานอนนานเทาไร
กอนท่ีบุตรของทานจะหลับจริง 
     ก. นอยกวา 30 นาที                       
     ข. 30-60 นาที      
     ค. มากกวา 60 นาที 

2. ในคืนท่ี 1 หนูสะดุงต่ืนในเวลากลางคืน......
คร้ัง เพราะ...............................................  
     ก. 1-2 คร้ัง                                          
     ข. 3-4 คร้ัง  
     ค. 5-6 คร้ัง 

2. ในคืนท่ี 1 บุตรของทานสะดุงต่ืนในเวลา  
    กลางคืน....... คร้ัง เพราะ........................... 
     ก. 1-2 คร้ัง                                          
     ข. 3-4 คร้ัง  
     ค. 5-6 คร้ัง 

. 

. 

. 

 

11. ใน 2 วนัท่ีผานมา หนูงีบหลับบอยคร้ัง
ในขณะดูทีวีหรือเลนเกมสคอมพิวเตอรตอน
กลางวัน หรือไม 
 ก. ไมงีบหลับเลย 
 ข. งีบหลับบอยครั้งเฉพาะวันท่ี 1 หรือ  
         วันท่ี 2 (ระบุ) 
 ค. งีบหลับบอยครั้งท้ัง 2 วัน 

11. ใน 2 วนัท่ีผานมา บุตรของทานงีบหลับ
บอยคร้ังในขณะดูทีวีหรือเลนเกมส
คอมพิวเตอรตอนกลางวัน หรือไม 
 ก. ไมงีบหลับเลย 
 ข. งีบหลับบอยครั้งเฉพาะวันท่ี 1 หรือ 
         วันท่ี 2 (ระบุ) 
 ค. งีบหลับบอยครั้งท้ัง 2 วัน 
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แบบประเมินการทํากิจกรรมในเด็กปวยโรคมะเร็ง 
 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อใหหนูประเมินความสามารถของตนเองในการ        
ทํากิจกรรมวาในระยะ 2 วันท่ีผานมาหนูทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเองหรือไมเพียงใด ขอให 
หนูเลือกคําตอบท่ีหนูคิดวาตรงกับความสามารถในการทํากิจกรรมนั้น  ๆของหนูมากท่ีสุด 
 
 

กิจกรรม 
ความสามารถในการทํากิจกรรม 

ทําไดเอง ทําไดบาง ทําไดยาก 
ตองการให
ชวยเหลือ 

ไมสามารถ
ทําได 

หมายเหตุ 

1. หนูสามารถใชมือหยิบอาหาร         
เขาปากไดเอง 

     

2.  หนูสามารถใชชอนตักอาหาร        
เขาปากไดเอง 

     

3. หนูสามารถหมุนและเปดฝาขวด
น้ําดื่ม หรือ หมุนฝาเหยือกน้าํดื่มได
เอง 

     

. 

. 

. 

     

21. หนูสามารถเช็ดทําความสะอาด
หลังขับถายไดเอง 
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ภาคผนวก ง 
 

แนวปฏิบัติในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก 
ของ Thai Pediatric Oncology Group (TPOG) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ระยะของการรักษา ชนิดของยาเคมีบําบัด 

Low risk High risk 
1. ระยะชักนําใหโรคสงบ 
(Induction Phase) 

Vincristine 1.5 มก./ม2  
Adriamycin 25 มก./ม2 
L-asparaginase 10,000 unit/m2 
Methotrexate 12 มก.  IT  
Prednisolone 40 มก./ม2 

Vincristine 1.5 มก./ม2  
Adriamycin 25 มก./ม2 
L-asparaginase 10,000 unit/m2 
Methotrexate 12 มก.  IT  
Cytosine arabinoside 30 มก./ม2 
Prednisolone 40 มก./ม2 

2. ระยะการรักษาเขมขน  
(consolidation  or 
intensification phase)  

Methotrexate 1.5 มก./ม2/ IV 
drip in 24 hr. 
6-MP 50 มก./ม2 /วัน/ Oral  
Methotrexate 12 มก.  IT  
Prednisolone 40 มก./ม2 

6-MP 50 มก./ม2 /วัน/ Oral  
Methotrexate 12 มก.  IT  
Adriamycin 25 มก./ม2 
Cytosine arabinoside 30 มก./ม2 
Cyclophosphamide 1,000มก./ม2 
Prednisolone 40 มก./ม2 

3. ระยะปองกันไมใหโรคเขา
สูระบบประสาทสวนกลาง 
(CNS prophylaxis  phase)  

Methotrexate 20 มก.  IT  
6-MP 50 มก./ม2 /วัน/ Oral  
Prednisolone 40 มก./ม2 

Vincristine 1.5 มก./ม2/ IV drip 
day 1 
6-MP 50 มก./ม2 /วัน/ Oral  
Methotrexate 20 มก.  IT  
Prednisolone 40 มก./ม2 

4. ระยะควบคุมใหโรคสงบ 
(maintenance phase)  

Methotrexate 2.5 มก./วัน/ Oral  
6-MP 50 มก./ม2 /วัน/ Oral  
Vincristine 1.5 มก./ม2/ IV drip 

Methotrexate 2.5 มก./วัน/ Oral  
6-MP 50 มก./ม2 /วัน/ Oral  
Vincristine 1.5 มก./ม2/ IV drip 
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แนวปฏิบัติในการรักษามะเร็งในเด็กปวยโรคมะเร็งตอมน้าํเหลืองชนิดฮอดก้ิน (Hodgkin’s disease) 
 ของ Thai Pediatric Oncology Group (TPOG) 

 

ระยะของการรักษา ชนิดของยาเคมีบําบัดท่ีไดรับ 
1. ระยะชักนําโรคใหสงบ 
 

Vincristine 1.5 มก./ม2  
Adriamycin 40 มก./ม2 
Etoposide 125 มก./ม2 
Prednisolone 60 มก./ม2 

2. การใชรังสีรักษา ขนาด 30-35 Gy หลังจากไดรับยาเคมีบําบัดครบ  
 

แนวปฏิบัติในการรักษามะเร็งในเด็กปวยโรคมะเร็งตอมน้าํเหลืองชนิดไมใชฮอดก้ิน 
(Non-Hodgkin’s lymphoma) ของ Thai Pediatric Oncology Group (TPOG) 

 

ระยะของการรักษา ชนิดของยาเคมีบําบัดท่ีไดรับ 
1. Reduction Phase 
 

Methotrexate 15 มก./ม2  
Cytosine arabinoside 30 มก./ม2 
Hydrocortisone 15 มก./ม2 
Vincristine  125 มก./ม2 
Cyclophosphamide  60 มก./ม2 
Prednisolone 60 มก./ม2 

2. Induction phase Methotrexate 3 มก./ม2  
Cytosine arabinoside 30 มก./ม2 
Hydrocortisone 15 มก./ม2 
Vincristine  2 มก./ม2 

Mesna 250 มก./ม2 
Adrimycin 30 มก./ม2 
Leucovorin 15 มก./ม2 
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ระยะของการรักษา ชนิดของยาเคมีบําบัดท่ีไดรับ 
3. Consolidation phase Methotrexate 3 มก./ม2  

Cytosine arabinoside 100 มก./ม2 
Hydrocortisone 15 มก./ม2 
Leucovorin 15 มก./ม2 

G-CSF 5 μg/kg/day 
4. Maintenance phase Vincristine  2 มก./ม2 

Methotrexate 3 มก./ม2  
Leucovorin 15 มก./ม2 
Adrimycin 30 มก./ม2 
Prednisolone 60 มก./ม2 
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ภาคผนวก จ 

 
การตรวจสอบขอมูลตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอย 

 
ขอมูลมีการแจกแจงปกต ิ
 
ตารางท่ี 8 
 
การทดสอบการแจกแจงของขอมูลอาการออนเปล้ีย อาการนอนหลับแปรปรวน และการทํากิจกรรม
ในเดก็ปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 

ขอมูล 
การทดสอบ 

One-Sample K-S Test 
 
อาการออนเปล้ียของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 

 
.240 

 
อาการนอนหลับแปรปรวนของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับ 
เคมีบําบัด 

 
.437 

 
การทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 

 
.684 
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ขอมูลความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการทํานายมีการแจกแจงปกติ 
 

Normal P-P Plot of Regression Standardi

Dependent Variable: TOFUNCT

Observed Cum Prob
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ภาพท่ี 1  Normal P-P Plot แสดงความคลาดเคล่ือนท่ีเกดิจากการทํานายมีการแจกแจงปกติ 
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ขอมูลความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการทํานายมีความแปรปรวนคอนขางคงท่ี (homoscedasticity) 
 

Scatterplot

Dependent Variable: TOFUNCT
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ภาพท่ี 2  Scatter plot แสดงการกระจายของคาความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการทํานายกับ
คาประมาณของการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
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ภาคผนวก ฉ 

 

การคํานวณคาดัชนคีวามตรงตามเนื้อหา 
 

แบบประเมินอาการนอนหลับแปรปรวนในเด็กปวยโรคมะเร็ง 
 

คาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index) = จํานวนขอท่ีเห็นดวยตรงกัน 
  จํานวนขอท้ังหมด 

 

ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินอาการนอนหลับแปรปรวนในเดก็ปวยโรคมะเร็ง
ท่ีไดรับยาเคมบํีาบัด คํานวณไดจากคาเฉล่ียของดัชนีความตรงตามเน้ือหาของผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5
ทานดังตอไปนี้ 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 และ 2 =    1.00  
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 และ 3 =       .91 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 และ 4 =    1.00  
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 และ 5 =    1.00  
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 และ 3 =       .91 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 และ 4 =     1.00 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 และ 5 =     1.00  
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 3 และ 4 =       .91 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 3 และ 5 =       .91 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 4 และ 5 =     1.00 
              รวมท้ังหมด        =     9.64  
 รวมจํานวนคูของความเห็นท่ีตรงกันของผูทรงคุณวุฒิ      =     10 
 คาเฉล่ียดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิ    =     9.64 / 10        
 ดังนั้น ดัชนีความตรงตามเน้ือหาของผูทรงคุณวุฒิเทากับ =     .96 
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การคํานวณคาดัชนคีวามตรงตามเนื้อหา 
 

แบบประเมินการทํากิจกรรมในเด็กปวยโรคมะเร็ง 
 

คาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index) = จํานวนขอท่ีเห็นดวยตรงกัน 
  จํานวนขอท้ังหมด 

 

ดัชนีความตรงตามเน้ือหาของแบบประเมินการทํากิจกรรมในเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับยา
เคมีบําบัด คํานวณไดจากคาเฉล่ียของดัชนีความตรงตามเน้ือหาของผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5 ทาน
ดังตอไปนี้ 
 ความเห็นตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 และ 2 =     .95  
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 และ 3 =     .90 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 และ 4 =     .95  
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1 และ 5 =     .85  
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 และ 3 =      .95 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 และ 4 =     1.00 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2 และ 5 =      .90  
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 3 และ 4 =      .95 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 3 และ 5 =      .90 
 ความเหน็ตรงกันของผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 4 และ 5 =      .90 
              รวมท้ังหมด        =     9.25  
 รวมจํานวนคูของความเห็นท่ีตรงกันของผูทรงคุณวุฒิ =     10 
 คาเฉล่ียดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิ =     9.25 / 10        
 ดังนั้น ดัชนีความตรงตามเน้ือหาของผูทรงคุณวฒิุเทากับ =     .93 
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ภาคผนวก ช 
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แพทยผูเช่ียวชาญดานโรคเลือดและโลหิตวิทยา   
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. รองศาสตราจารยสรอยสุดา  วิทยากร 
 ภาควิชากิจกรรมบําบัด  
 คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.  อาจารย ดร. สุดารัตน ชัยอาจ 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4. อาจารยนันทา  เลียววิริยะกิจ 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

5. นางสาวพรรณี  บุญเปง 
 หัวหนาหอผูปวยกุมารเวชกรรม 5  
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. นางสาวอรุณรัตน  กาญจนะ 
 พยาบาลประจําการหอผูปวยกุมารเวชกรรม 5  
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ชื่อ-สกุล นางสาวปรัชญาพร  ธิสาระ 
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