
 

 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอาการออนเปล้ีย อาการนอนหลับแปรปรวน 
การทํากิจกรรม และอํานาจการทํานายของอาการออนเปล้ีย และอาการนอนหลับแปรปรวนตอการ
ทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด อายุระหวาง 8-15 ป ท่ีเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จํานวน 88 ราย ต้ังแต
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปตาราง
ที่ประกอบการบรรยาย โดยแบงออกเปน 3 สวนตามลําดับดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของเด็กปวยโรคมะเร็ง 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับอาการออนเปล้ียของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับอาการนอนหลับแปรปรวนของเด็กปวยโรคมะเร็งที่ไดรับ
เคมีบําบัด 
 สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 สวนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับอํานาจการทํานายของอาการออนเปล้ีย และอาการนอนหลับ
แปรปรวนตอการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
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สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของเด็กปวยโรคมะเร็ง 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ กลุมตัวอยางเปนเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด จํานวน 88 ราย 
พบวารอยละ 56.8 เปนเพศชาย รอยละ 42 มีอายุระหวาง 8-10 ป และรอยละ 77.3 กําลังศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 61.4 ไดรับการวินิจฉัยดวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซ่ึงรอยละ 37 ไดรับการ
รักษาดวยเคมีบําบัดในระยะการรักษาเขมขน มะเร็งตอมน้ําเหลือง 11 ราย ซ่ึงรอยละ 63.6 ไดรับ
การรักษาดวยเคมีบําบัดในระยะการรักษาเขมขน และเนื้องอกชนิดรายแรง 23 ราย ซ่ึงรอยละ 60.9 
ไดรับการรักษาระยะแรกดวยเคมีบําบัด กลุมตัวอยางรอยละ 35.2 และ 27.3 ไดรับการรักษานอยกวา 
½ ป และมากกวา ½ -1 ป ตามลําดับ  
 เด็กปวยโรคมะเร็งรอยละ 90.9 มีอาการขางเคียงจากการไดรับเคมีบําบัด โดยรอยละ 
39.8 และรอยละ 31.8 มีอาการขางเคียงของเคมีบําบัด 1 อาการ และ 2 อาการตามลําดับ สําหรับ
ผลการตรวจนับเม็ดเลือดพบวา รอยละ 38.6 มีระดับของฮีโมโกลบินมากกวา 11 g/dl รอยละ 47.8 
มีระดับของเม็ดเลือดขาวนอยกวาหรือเทากับ 4,500 cell/mm3 รอยละ 17.1 มีระดับของ ANC 
นอยกวาหรือเทากับ 1,000 cell/mm3 และรอยละ 17 มีจํานวนเกล็ดเลือด มากกวา 250,000 - 
300,000 cell/mm3 ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  
 
จํานวนและรอยละของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
การวินิจฉัยโรคปจจุบัน ระยะเวลาท่ีไดรับการรักษา ระยะของการรักษาดวยเคมีบําบัด อาการ
ขางเคียงของยาเคมีบําบัด และระดับฮีโมโกลบิน  
 

             ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) 
(n = 88) 

รอยละ 

เพศ  
 หญิง 
 ชาย 

 
38 
50 

 
43.2 
56.8 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

             ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) 
(n = 88) 

รอยละ 

อายุ 
 8-10 ป  
 มากกวา 10-12 ป  

มากกวา 12-14 ป 
มากกวา 14-16 ป 

(พิสัย = 8 ป -15 ป 11 เดือน) 
 

 
37 
18 
 24 
9 

 
42.0 
20.5 
27.3 
10.2   

ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนตน 
 

 
 68 
20 

 
77.3 
22.7 

การวินิจฉัยโรคปจจุบัน 
มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) 
มะเร็งตอมนํ้าเหลือง 

Hodgkin’s disease 
Non-Hodgkin’s disease  

เนื้องอกชนิดรายแรง  
brain tumor 
neuroblastoma 
rabdomyosarcoma 
Wilms’ tumor 
osteosarcoma 
ewing’s sarcoma  
 

 
54 
11 

3 
8 

23 
 1 

          9 
          4 
          1 

6 
2  

   
61.4 
12.5 

27.3 
72.7 

26.1 
1.1 

10.2 
4.5 
1.1 
6.8 
2.3 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

              ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) 
(n = 88) 

รอยละ 

ระยะเวลาที่ไดรับการรักษา 
นอยกวา   ½ ป 

               มากกวา ½ ป – 1 ป   
               มากกวา 1 ป  – 1 ½ ป   
               มากกวา 1 ½  ป  – 2  ป  
               มากกวา 2 ป  -  2 ½ ป  
               มากกวา 2 ½ ป ข้ึนไป 
               (พิสัย = 1 เดือน – 3 ป 2 เดือน) 
 
ระยะของการรักษาดวยเคมีบําบัด 

มะเร็งเม็ดเลือดขาว (n=54) 
ระยะชักนาํใหโรคสงบ 
ระยะการรักษาเขมขน 
ระยะปองกันมิใหโรคกลับเขาสูระบบ 
         ประสาทสวนกลาง 
ระยะควบคุมโรคใหสงบ 

 
31 
24 
18 
  5 
  8 
  2 
 
 
 
54 

 13 
 20 

 4 
 

 17 

 
35.2 
27.3 
20.5 
5.7 
9.1 
2.3 
 
 
 

61.4 
24.1 
37.0 

7.4 
 

31.5 
มะเร็งตอมน้าํเหลือง (n = 11) 

ระยะชักนาํใหโรคสงบ 
ระยะการรักษาเขมขน 

เนื้องอกชนิดรายแรง (n = 23) 
การรักษาระยะแรกดวยเคมีบําบัด 
ระยะการรักษาเขมขน 
ระยะควบคุมโรคใหสงบ 

11 
4 
7 

23 
14 

6 
3 

12.5 
36.4 
63.6 

26.1 
60.9 
26.1 
13.0 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน(คน) 
(n = 88) 

รอยละ 

อาการขางเคียงของเคมีบําบัด  
ไมมีอาการขางเคียง 
มีอาการขางเคียง  

มีอาการขางเคียง 1 อาการ (คล่ืนไสอาเจียน, 
ทองเดิน, มีแผลในชองปาก, ผมรวง, ผิวหนังแหง/คัน) 

มีอาการขางเคียง 2 อาการ (คล่ืนไสอาเจียนและ
ทองเดิน, คล่ืนไสอาเจียนและมีแผลในชองปาก) 

มีอาการขางเคียง 3 อาการ (คล่ืนไสอาเจียน 
ทองเดิน และผมรวง) 

มีอาการขางเคียง 4 อาการ (คล่ืนไสอาเจียน มี
แผลในชองปาก ผมรวง และผิวหนังแหง/คัน) 

มีอาการขางเคียง 5 อาการ (คล่ืนไสอาเจียน 
ทองเดิน มีแผลในชองปาก ผมรวง และผิวหนังแหง/คัน) 
 
ระดับฮีโมโกลบิน (g/dl) 

นอยกวา 8 
8 –  9.5 
9.6 -  11 
มากกวา 11 
(พิสัย = 7.1-14.1 g/dl) 

 
8 

80 
         35 

 
         28 

 
         11 

 
           3 

 
           3 

 
 
 

5 
19 
30 
34 

 

 
9.1 

       90.9 
      39.8 

 
           31.8 
 
           12.5 
 
             3.4 

             
         3.4 

 
 
 

 5.7 
21.6 
34.1 
38.6 
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สวนท่ี  2 ขอมูลเก่ียวกับอาการออนเปล้ียของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 

 
 เด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 88 ราย พบวา รอยละ 56.8 
และ 40.9 มีอาการออนเปล้ียระดับนอยและปานกลางตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  
 
จํานวน รอยละ คาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอาการออนเปล้ียของเด็กปวย
โรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด  
 
อาการออนเปล้ีย จํานวน (คน) 

(n = 88) 
รอยละ 

อาการออนเปล้ีย 
ระดับนอย (14 - 32 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (33 - 51 คะแนน) 
ระดับมาก (52 - 70 คะแนน) 

 
50 
36 
2 

 
56.8 
40.9 

2.3 
 

(พิสัย = 17-61 คะแนน, X = 32.02, S.D. = 8.24) 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับอาการนอนหลับแปรปรวนในเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 

 เด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 88 ราย พบวา รอยละ 63.6 
และ 22.7 มีอาการนอนหลับแปรปรวนระดับปานกลางและนอยตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  
 
จํานวน รอยละ คาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอาการนอนหลับแปรปรวน
ของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด  
 
ระดับอาการนอนหลับแปรปรวน จํานวน (คน) 

(n = 88) 
รอยละ 

อาการนอนหลับแปรปรวน 
ระดับนอย (11-18  คะแนน) 
ระดับปานกลาง (19-26  คะแนน) 
ระดับมาก (27-33  คะแนน) 

 
20 
56 
12 

 
22.7 
63.6 
13.6 

(พิสัย = 12-32 คะแนน, X = 21.40, S.D. = 4.35)   
 
 สาเหตุที่ทําใหเด็กปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัดตื่นในเวลากลางคืนในคืนที่ 1 
หลังจากไดรับเคมีบําบัด พบวามีการรบกวนการนอนหลับมากกวา 1 คร้ัง จํานวน 122 คร้ัง โดย
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 87.5 มีการตื่นจากการนอนหลับในเวลากลางคืน ซึ่งปจจัยภายใน
รางกายที่ทําใหตื่นในเวลากลางคืน รอยละ 11.5 มาจากปวดปสสาวะ รองลงมารอยละ 8.3 การ
ปวดเมื่อยแขนและขา และปจจัยภายนอกรางกาย รอยละ 23.8 มาจากเสียงดังของผูปวยขางเตียง 
รองลงมารอยละ 22.1 พยาบาลมาวัดสัญญาณชีพ  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  
 
สาเหตุท่ีทําใหเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดต่ืนในเวลากลางคืนในคืนท่ี 1 ของการ
ไดรับเคมีบําบัด 
 
สาเหตุท่ีทําใหตื่นจากการนอนหลับ/ 
ปจจัยรบกวนการนอนหลับ 

จํานวน (คน) 
(n = 88) 

รอยละ 

ไมมีการตื่นในเวลากลางคืน 11 12.5 
มีการตื่นในเวลากลางคืน 77 87.5 

ปจจัยรบกวนการนอนหลับ รบกวนมากกวา 1 คร้ัง จํานวน 122 คร้ัง 
ปจจัยภายในรางกาย 

ปวดเม่ือยแขนและขา 
ปวดปสสาวะ 
ปวดทอง 
ปวดแผลในปาก 
คล่ืนไส อาเจียน 
การไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดํา 

ปจจัยภายนอกรางกาย 
เสียงดังจากผูปวยขางเตียง 
พยาบาลมาวัดสัญญาณชีพ 
อากาศรอน 

 

 
11 
14 
8 
2 
1 
6 
 

29 
27 
13 

 
8.3 

11.5 
6.6 
1.5 
0.8 
4.9 

 
23.8 
22.1 
9.8 
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 สาเหตุท่ีทําใหเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดต่ืนในเวลากลางคืนในคืนท่ี 2 
หลังจากไดรับเคมีบําบัด พบวามีการรบกวนการนอนหลับมากกวา 1 คร้ัง จํานวน 132 คร้ัง โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญ รอยละ 89.8  มีการตื่นจากการนอนหลับในเวลากลางคืน ซึ่งปจจัยภายในรางกายท่ี
ทําใหตื่นในเวลากลางคืน รอยละ 15.9 มาจากปวดปสสาวะ รองลงมารอยละ 9.1 การปวดเมื่อย
แขนและขา และปจจัยภายนอกรางกาย รอยละ 22 มาจากเสียงดังของผูปวยขางเตียง รองลงมา
รอยละ 20.5 พยาบาลมาวัดสัญญาณชีพ  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  
 
สาเหตุท่ีทําใหเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดต่ืนในเวลากลางคืนในคืนท่ี 2 ของการ
ไดรับเคมีบําบัด 
 
สาเหตุท่ีทําใหตื่นจากการนอนหลับ/ 
ปจจัยรบกวนการนอนหลับ 

จํานวน 
(คร้ัง) 

รอยละ 

ไมมีการตื่นในเวลากลางคืน 9 10.2 
มีการตื่นในเวลากลางคืน 79 89.8 

ปจจัยรบกวนการนอนหลับ รบกวนมากกวา 1 คร้ัง จํานวน 132 คร้ัง 
ปจจัยภายในรางกาย 

ปวดเม่ือยแขนและขา 
ปวดปสสาวะ 
ปวดทอง 
ปวดแผลในปาก 
คล่ืนไส อาเจียน 
การไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดํา 

ปจจัยภายนอกรางกาย 
เสียงดังจากผูปวยขางเตียง 
พยาบาลมาวัดสัญญาณชีพ 
อากาศรอน 

 
12 
21 
8 
2 
3 
7 
 

29 
27 
14 

 
9.1 

15.9 
6.1 
1.5 
2.3 
5.3 

 
22.0 
20.5 
10.6 

 
 



 67 

 
สวนท่ี  4 ขอมูลเก่ียวกับการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 
 เด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 88 ราย พบวารอยละ 
61.3 และ 36.4 มีการทํากิจกรรมระดับมากและปานกลางตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6  
 
จํานวน รอยละ คาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทํากิจกรรมของเด็กปวย
โรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 
ระดับของการทํากิจกรรม จํานวน (คน) 

(n = 88) 
รอยละ 

การทํากิจกรรม 
ระดับนอย (21-41 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (42-62 คะแนน) 
ระดับมาก (63-84 คะแนน) 

 
2 

32 
54 

 
  2.3 
36.4 
61.3   

(พิสัย = 29-84 คะแนน, X = 67, S. D. = 11.72)  
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สวนท่ี  5 ขอมูลเก่ียวกับอํานาจการทํานายของอาการออนเปล้ีย และอาการนอนหลับแปรปรวน
ตอการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 การวิเคราะหอํานาจการทํานายการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวาอาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับ
แปรปรวนรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมี
บําบัดไดรอยละ 59.6 (R2 = .596, p < .01) ทั้งอาการออนเปลี้ยและอาการนอนหลับแปรปรวน 
เปนตัวทํานายการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด โดยอาการออนเปล้ียสามารถ
ทํานายการทํากิจกรรมในเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดไดดีกวาอาการนอนหลับแปรปรวน 

(βFatigue = -.604, p <.001; βSleep = -.234, p < .01) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 
 
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อทํานายอาการออนเปลี้ยและอาการนอนหลับ
แปรปรวนตอการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด (n=88)  
 
ตัวทํานาย R2 change β t p 
อาการออนเปล้ีย 
อาการนอนหลับแปรปรวน 

.563 

.034 
-.604 
-.234 

-6.859 
-2.656 

   .000* 
   .009** 
 

 คาคงท่ี = 108.099               SEest = ± 4.143 
R2 = .596                           F = 110.608  

*P < .001   **p < .01 
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การอภิปรายผล 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาอํานาจการทํานายของอาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับ
แปรปรวนตอการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด กลุมตัวอยาง คือ เด็กปวย
โรคมะเร็งท่ีมีอายุ 8-15 ป ท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด การอภิปรายผลการวิจัย จะอภิปรายตาม
วัตถุประสงคและคําถามการวิจัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงคการวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาอาการออนเปลี้ย อาการนอนหลับแปรปรวน 
และการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด 
 คําถามการวิจัยที่ 1 อาการออนเปลี้ย  อาการนอนหลับแปรปรวน  และการทํา
กิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดเปนอยางไร 
 ผลการศึกษาอาการออนเปล้ีย อาการนอนหลับแปรปรวน และการทํากิจกรรมของ
เด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
  
อาการออนเปล้ียของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 
 การที่เด็กปวยโรคมะเร็งรอยละ 56.8 และ 40.9 มีอาการออนเปลี้ยระดับนอยและ
ปานกลางตามลําดับ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะของการรักษาดวยเคมีบําบัด จาก
ระยะเวลาที่ไดรับการรักษา และระดับฮีโมโกลบิน โดยระยะของการรักษาที่เด็กปวยไดรับ      
ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา รอยละ 61.4 ของเด็กปวยกลุมตัวอยางไดรับการวินิจฉัยดวยโรคมะเร็ง 
เม็ดเลือดขาว ซ่ึงสวนใหญ รอยละ 37 ไดรับการรักษาในระยะการรักษาเขมขน (consolidation phase) 
ซ่ึงเปนการรักษาเพื่อทําลายเซลลมะเร็งที่ยังหลงเหลืออยูใหเหลือนอยที่สุด และเพื่อทําใหชวงท่ี
โรคสงบยาวนานข้ึน และรอยละ 31.5 ไดรับการรักษาในระยะควบคุมโรคใหสงบ (maintenance 
phase) ซึ่งเปนการรักษาเพื่อควบคุมไมใหเซลลมะเร็งเจริญเติบโตขึ้นมาอีกโดยการใหยาเคมี
บําบัดชนิดเดียวหรือ 2 ชนิด ในปริมาณนอย ทําใหมีการทําลายเซลลมะเร็งจํานวนไมมากเทา
ระยะชักนําใหโรคสงบ (induction phase) ซึ่งมีการใหยาที่มีขนาดความเขมขนสูงสุดและใน
ระยะเวลาสั้นๆ  ทําใหเซลลมะเร็งถูกทําลายเปนจํานวนมากจนเกิดการสะสมของเสียจาก 
การสลายของเซลลมะเร็งไดแก กรดแลคติก ไฮโดรเจนไอออน และสารที่เปนองคประกอบ
ของโปรตีนที่เกิดจากการสลายของเซลลมะเร็ง (tumor necrosis factor [TNF]) ซึ่งการสะสม
ของสารดังกลาวทําใหขัดขวางการสรางพลังงานของกลามเนื้อลายและการสงตอกระแส
ประสาท ทําใหเกิดอาการออนเปล้ียข้ึน (Piper et al., 1987) เม่ือมีการทําลายเซลลมะเร็งจํานวนนอย
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สงผลใหอาการออนเปล้ียอยูในระดับเล็กนอยและปานกลางตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษา
ของนพรัตน ประจิมทิศ (Prajimtis, 2004) ที่พบวาเด็กปวยที่มีอาการออนเปลี้ยรอยละ 70 อยูใน
ระยะชักนําใหโรคสงบ รองลงมา รอยละ 20 อยูในระยะการรักษาเขมขน และรอยละ 6 อยูใน
ระยะควบคุมโรคใหสงบ  
 นอกจากนี้การที่กลุมตัวอยางรอยละ 5.7 มีระดับฮีโมโกลบินนอยกวา 8 g/dl แสดง
วามีภาวะซีด (NAAC, 2009) ซึ่งภาวะซีดทําใหมีการนําออกซิเจนไปสูเนื้อเยื่อสวนตางๆ ของ
รางกายไดนอยลง เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมโดยไมใชออกซิเจนขึ้นในเซลล ทําใหมีของเสีย
ค่ังคางเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะกรดแลคติคทําใหมีอาการออนเปล้ียเกิดข้ึน (Harper & Littlewood, 
2005) การที่กลุมตัวอยางสวนนอยมีภาวะซีดสงผลใหในการศึกษาคร้ังนี้เด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับ
เคมีบําบัดมีอาการออนเปล้ียตัวอยางเกิดอาการออนเปล้ียเกิดข้ึนในระดับเล็กนอยและปานกลาง
ตามลําดับ  
 
อาการนอนหลับแปรปรวนของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 
 ผลการศึกษาอาการนอนหลับแปรปรวนของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวย
เคมีบําบัด พบวารอยละ 63.6 และ 22.7 มีอาการนอนหลับแปรปรวนในระดับปานกลางและนอย
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการไดแก 1) การไดรับยากลุมคอรติโคส
เตียรอยด 2) อาการขางเคียงจากการไดรับเคมีบําบัดและ 3) ปจจัยภายนอกรางกาย สามารถอธิบาย
ไดดังนี้คือ 
 1) การไดรับยากลุมคอรติโคสเตียรอยด ในการศึกษาคร้ังนี้เด็กปวยโรคมะเร็งรอยละ 
61.4 ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ตารางท่ี 1) ตองไดรับยาเพรดนิโซโลน 
(prednisone) (ภาคผนวก ง) ซึ่งเปนยาในกลุมคอรติโคสเตียรอยด ซึ่งมีอาการขางเคียงตอการ
นอนหลับในทุกระยะของการนอนหลับทําใหใชระยะเวลานานกวาจะหลับ รบกวนการนอนหลับ
สนิทและความตอเนื่องในการนอนหลับ มีการตื่นบอยในเวลากลางคืน (Berger et al., 2005) ซ่ึงอาจ
เปนสาเหตุท่ีทําใหกลุมตัวอยางมีอาการนอนหลับแปรปรวนในระดับปานกลางและนอยตามลําดับ 
ไฮนด ฮอคเคนเบอรี่ กัททูโซ และคณะ (Hinds, Hockenberry, Gattuso, et al., 2007) พบวา
เด็กปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัดไดรับยาในกลุมคอรติโคสเตียรอยดทําใหมีระยะเวลาใน
การนอนหลับนานกวาปกติ นอนหลับไมตอเนื่อง และต่ืนบอยคร้ังในเวลากลางคืน 
 2) อาการขางเคียงจากการไดรับเคมีบําบัด ในการศึกษาครั้งนี้เด็กปวยโรคมะเร็ง
รอยละ 90.9 มีอาการขางเคียงจากการไดรับเคมีบําบัด ไดแก อาการคลื่นไสอาเจียน ทองเดิน 
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มีแผลในชองปาก ผมรวง ผิวหนังแหงและคัน และการศึกษาสาเหตุที่ทําใหกลุมตัวอยางตื่นใน
เวลากลางคืนในคืนท่ี 1และ คืนท่ี 2 ดานปจจัยภายในรางกาย พบวารอยละ 11.5-15.9 มีอาการ
ปวดปสสาวะ รอยละ 8.3-9.1 มีอาการปวดเมื่อยแขนและขา รอยละ 6.1-6.6 มีอาการปวดทอง 
รอยละ 4.9-5.3 มีความไมสุขสบายจากการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา  ซึ่งอาการคลื่นไส
อาเจียนทําใหเกิดการสูญเสียสารน้ําและอิเลคโทรไลทในรางกาย และอาการปวดจากแผลใน
ชองปาก อาการปวดทอง ทําใหเกิดความไมสุขสบาย ซ่ึงรบกวนการนอนหลับในระยะเร่ิมตนทํา
ใหนอนหลับยาก และรบกวนความตอเนื่องของการนอนหลับทําใหมีการตื่นบอยครั้งในเวลา
กลางคืน (Clark et al., 2004)  
 3) ปจจัยภายนอกรางกายที่รบกวนการนอนหลับ ไดแก เสียง แสง อุณหภูมิและ 
การปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลผูปวย (Hagemann, 1981) ในการศึกษาครั้งนี้ พบวาสาเหตุที่ทําให
กลุมตัวอยางต่ืนในเวลากลางคืนในคืนท่ี 1และ คืนท่ี 2 ดานปจจัยภายนอกรางกายไดแก รอยละ 
22.0-23.8 เสียงดังจากผูปวยขางเตียง รอยละ 20.5-22.1 พยาบาลมาวัดสัญญาณชีพ และรอยละ 
9.8-10.6 อากาศรอน ท้ังนี้เนื่องมาจากเด็กปวยโรคมะเร็งไดรับการรักษาในหอผูปวยกุมารเวชกรรม
ซึ่งเปนหอผูปวยสามัญ มีจํานวนผูปวยในแตละหองประมาณ 8-10คน และผูปวยแตละคนจะมี
ญาติเฝาอยางนอย 1 คน ทําใหเกิดเสียงจากการพูดคุยของญาติผูปวย พยาบาล ทีมการพยาบาล 
ซึ่งรบกวนการนอนหลับของผูปวยดัง เชนการศึกษาของอัมไพวรรณ บุญแกววรรณ (2549) 
พบวาเสียงเปนปจจัยปจจัยภายนอกที่รบกวนการนอนหลับในเวลากลางคืน รอยละ 24.1 ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากเสียงพูดคุยของญาติและผูปวยขางเตียง และการศึกษาของรัตติกาล งามเปยม 
(2545) พบวาเสียงทีมการพยาบาลและเสียงเดินมีความสัมพันธเชิงลบระดับปานกลางกับ
การนอนหลับของเด็กปวย  
 นอกจากนี้การรักษาในหอผูปวยสามัญประกอบกับการมีกิจกรรมการพยาบาล    
ทําใหตองเปดไฟบางดวงไวตลอดคืน และในหองผูปวยจะมีพัดลม 1-2 ตัว ทําใหอากาศรอน
สงผลตอการนอนหลับทําใหนอนหลับยาก และกิจกรรมการพยาบาลที่ตองใหยาผูปวยตามเวลา 
การวัดสัญญาณชีพ การเก็บส่ิงสงตรวจในตอนเชาทําใหเด็กปวยตองตื่นเชากวาปกติขณะอยูท่ีบาน
สงผลใหเด็กปวยมีอาการนอนหลับแปรปรวนในระดับปานกลางและนอยตามลําดับ ดังเชน
การศึกษาของรัตติกาล งามเปยม (2545) พบวาเด็กปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลทําให
แบบแผนการนอนหลับเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลและกิจกรรมการ
พยาบาล ไดแก การวัดสัญญาณชีพ การใหยาตามเวลา การเช็ดตัวลดไข การเปล่ียนเส้ือผา เปนตน  
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การทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด 
 
 ผลการศึกษาการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัด พบวารอยละ 
61.3 และ 36.4 มีการทํากิจกรรมระดับมากและปานกลางตามลําดับ (ตารางที่ 4) สอดคลอง
กับผลการศึกษาของเลงกีเวลดและคณะ (Langeveld et al., 2003) พบวาอาการออนเปลี้ยมี
ความสัมพันธทางลบกับการทํากิจกรรมของผูรอดชีวิตจากโรคมะเร็งในวัยเด็ก ในการศึกษาคร้ังนี้
กลุมตัวอยาง รอยละ 56.8 และ 40.9 มีอาการออนเปลี้ยระดับนอยและปานกลางตามลําดับ 
(ตารางที่ 2) โดยอาการออนเปลี้ยทําใหมีการสะสมของเสียจากกระบวนการเมตาบอลิซึม
ภายในเซลลกลามเน้ือเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะขัดขวางการสรางพลังงานปกติในเซลลกลามเน้ือ โดย
กรดแลคติกจะขัดขวางปฏิกิริยาในการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อ ทําใหความแรงใน
การหดตัวของกลามเนื้อนอยลง (ชัยเลิศ พิชิตพรชัย, 2539) ทําใหกลามเนื้อมีการทํางานลดลง 
กําลังของกลามเน้ือลดลง (Winningham et al., 2000) ในการศึกษาคร้ังนี้เด็กปวยมีอาการออนเปล้ีย
ระดับเล็กนอยสงผลใหมีความสามารถในการเคล่ือนไหวรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเอง และผลการศึกษาของสโควเอนเมคเกอร และคณะ (Schoenmakers et al., 2006) ที่พบวา
เด็กปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัดมีความบกพรองในการเคลื่อนไหวรางกายมากที่สุดใน   
2 เดือนแรกที่ไดรับเคมีบําบัด หลังจากนั้นรางกายจะคอยๆฟนฟูสภาพขึ้น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
กลุมตัวอยางรอยละ  35.2 ที่มีระยะเวลาในการรักษานอยกวา  6 เดือน  ประกอบกับกลุม
ตัวอยางสวนใหญซ่ึงอยูในวัยเรียนซ่ึงสามารถเคลื่อนไหวรางกายในการทํากิจกรรมตางๆดวย
ตนเอง เชน การวิ่ง การเลน กระโดด การทํากิจกรรมประจําวันดวยตนเอง เชน การอาบน้ํา 
แตงตัว การสระผม และการแปรงฟน (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2540ก) และในเด็กวัยรุนตองการความ
เปนอิสระอยางมากและพยายามปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง ไมตองการพึ่งพาบิดามารดา ทําใหมี
การทํากิจกรรมในระดับมาก  
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 วัตถุประสงคการวิจัยท่ี 2 เพื่อศึกษาอํานาจการทํานายของอาการออนเปลี้ย และอาการ
นอนหลับแปรปรวน ตอการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด 
 คําถามการวิจัยท่ี 2 อาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวนสามารถรวมกัน
ทํานายการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดไดเพียงใด 
 ผลการศึกษาพบวา อาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวนรวมกันทํานาย
การทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัดไดรอยละ 59.6 (R2 = .596, p < .01) 
โดยอาการออนเปล้ียสามารถทํานายการทํากิจกรรมในเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดได

ดีกวาอาการนอนหลับแปรปรวน (βFatigue = -.604, p <.001; βSleep = -.234, p < .01) (ตารางท่ี 5) 
 การที่อาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวนสามารถทํานายการทํากิจกรรม
ในเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดแสดงวาเม่ือมีอาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวน
เกิดข้ึนสงผลใหเด็กปวยมีความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง โดยอาการออนเปล้ียสามารถ
ทํานายการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัดไดมาก (R2 = .563, p < .001; 

βFATIGUE=-.604, p <.001) เนื่องจากอาการออนเปลี้ยเกิดจากการสะสมของเสียจากกระบวนการ   
เมตาบอลิซึมภายในเซลลกลามเนื้อจํานวนมาก ไดแก กรดแลคติก กรดไพรูวิค ไฮโดรเจนไอออน 
และ TNF ซ่ึงการสะสมของสารดังกลาวจะทําใหขัดขวางการสรางพลังงานปกติในเซลลกลามเนื้อ
ทําใหแรงในการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อลดลง (Winningham et al., 2000) สงผลให
มีความยากลําบากในการเคล่ือนไหวแขนขา ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการของ
ตนเองได (Hinds et al., 1999) ทําใหมีการทํากิจกรรมลดลง มีการเคล่ือนไหวรางกายนอยทําใหไมมี
การหดและคลายตัวของกลามเนื้อ ทําใหเอนไซมท่ีอยูในไมโตรคอนเดียและในหลอดเลือดฝอย
ของเซลลกลามเนื้อทํางานลดลง มีการนําเอาออกซิเจนและสารอาหารเขาสูเซลลลดลง ทําให
กลามเนื้อออนแรง มีความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง (Al-Majid & McCarthy, 2001) และ
เม่ือกลามเนื้อ ไมมีการเคล่ือนไหวเปนเวลานานทําใหความแข็งแรง ความตึงตัว  และขนาดของ
กลามเนื้อจะยิ่งลดลง มีความทนทานในการทํากิจกรรมลดลง (พัสมนฑ คุมทวีพร, 2550) จาก
การศึกษาของดิเมโอ และคณะ (Dimeo et al., 1997) ในผูใหญปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัด
และรังสีรักษา พบวาอาการออนเปลี้ยมีความสัมพันธเชิงลบในระดับปานกลางกับการทํา
กิจกรรม และการศึกษาของเฮคเกอรและคณะ (Hacker et al., 2006) พบวาภายหลังจากไดรับ
เคมีบําบัดในขนาดสูงผูปวยมีระดับอาการออนเปล้ียเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีมีการทํากิจกรรมทาง
รางกายลดลง  
 อาการนอนหลับแปรปรวนสามารถทํานายการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ี

ไดรับเคมีบําบัดไดนอย (R2 = .034, p < .01; βSLEEP=-.234, p <.01) เนื่องมาจากอาการนอนหลับ
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แปรปรวนทําใหมีการเผาผลาญพลังงานในระหวางการนอนหลับเพิ่มมากข้ึน รบกวนการเก็บ
พลังงานไวในเซลลกลามเนื้อ (Williamson, 2002) โดยมีการหล่ังฮอรโมนท่ีเกี่ยวของกับการเผาผลาญ
พลังงานไดแก ฮอรโมนแคททีโคลามีน ทําใหมีการเตนของหัวใจเร็วข้ึน หลอดเลือดหดตัว มีการ
สลายไกลโคเจนท่ีเซลลตับ รวมท้ังโปรตีนและไขมันในเซลลกลามเนื้อเพื่อเปล่ียนเปนพลังงาน และ
ขัดขวางการหล่ังฮอรโมนท่ีชวยในการเจริญเติบโตทําใหมีการนําออกซิเจนและสารอาหารเขาสู
เซลลลดลง (Closs, 1998) ทําใหมีการนําออกซิเจนและสารอาหารเขาสูเซลลลดลง ยับยั้งการ
สังเคราะหโปรตีนในการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ฮอรโมนกลูคากอนจะสลายไกลโคเจนในตับ
เปล่ียนเปนน้ําตาลกลูโคส สลายไขมันและสลายโปรตีนเพื่อเปล่ียนเปนพลังงาน และฮอรโมนคอรติ
ซอลจะรบกวนการจัดเก็บน้ําตาลเขาสูเซลลตับ มีการสลายไขมันและโปรตีนในกลามเนื้อ ทําให
กลามเน้ือออนแรง (อุดม บุณยทรรพ, 2549) รางกายออนเพลีย เม่ือยลา รูสึกปวดเม่ือยกลามเน้ือ
หลังจากต่ืนนอน (Mindell et al., 1999) มีการทํากิจกรรมลดลง 
 อาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวนที่เกิดข้ึนสามารถรวมกันทํานายการทํา
กิจกรรมในเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมีบําบัดไดมากกวาอาการใดอาการหน่ึง เนื่องมาจากอาการ
ออนเปล้ียเกิดจากผลของการแบงเซลลอยางรวดเร็วและการสลายตัวของเซลลมะเร็งจากการไดรับ
เคมีบําบัดทําใหรางกายมีความตองการพลังงานมาใชในกระบวนการเมตาบอลิซึมเพิ่มมากข้ึน 
(Piper et al.,1987) แตอาการขางเคียงจากยาเคมีบําบัดทําใหรับประทานอาหารไดนอย มีการสูญเสีย
สารน้ําและอิเลคโตรไลทจากอาการคล่ืนไสอาเจียน ทองเดิน (Winningham et al., 2000) รางกายมี
การสูญเสียพลังงานมากกวาการไดรับพลังงานซ่ึงการนอนหลับจะชวยในการสงวนและเก็บรักษา
พลังงานของรางกาย (Porth, 2002) สงผลใหเด็กปวยท่ีมีอาการออนเปล้ียมีการนอนหลับมากกวา
ปกติ มีการนอนหลับบอยคร้ังในเวลากลางวัน ทําใหนอนหลับยากและต่ืนบอยคร้ังในเวลากลางคืน 
ทําใหมีอาการนอนหลับแปรปรวนเกิดข้ึน คือ นอนหลับยากใชเวลานานกวาจะหลับ ต่ืนบอยคร้ังใน
เวลากลางคืน รูสึกไมอยากต่ืนข้ึนมาในตอนเชา และงวงนอนในเวลากลางวัน (Rosen, 2007) ซ่ึง
อาการนอนหลับแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนจะรบกวนการจัดเก็บพลังงานไวในเซลลกลามเน้ือ ทําให
รางกายออนเพลียเม่ือยลา และมีการทํากิจกรรมในเวลากลางวันลดลง (Blunden et al., 2005) 
 จะเห็นไดวาอาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวนเปนอาการท่ีเกิดข้ึนในเวลา
ใกลเคียงกัน สอดคลองกับแนวคิดของฮอคเคนเบอร่ีและฮูค (Hockenberry & Hooke, 2007) อธิบาย
วาประสบการณอาการออนเปล้ียและอาการนอนหลับแปรปรวนในเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมี
บําบัดเปนอาการท่ีเกิดข้ึนพรอมๆกัน สงผลตอการทํากิจกรรมมากกวาอาการใดอาการหน่ึง โดยใน
การศึกษาคร้ังนี้อาการออนเปล้ียสามารถทํานายการทํากิจกรรมของเด็กปวยโรคมะเร็งท่ีไดรับเคมี
บําบัดไดดีกวาอาการนอนหลับแปรปรวน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอาการนอนหลับแปรปรวนเกิดข้ึน
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จากหลายสาเหตุโดยเฉพาะปจจัยภายนอกรางกาย สอดคลองกับการศึกษาของไฮนด ฮอคเคนเบอร่ี 
ไร และคณะ (Hinds, Hockenberry, Rai, et al., 2007) ท่ีพบวาการต่ืนจากการนอนหลับในเวลา
กลางคืนมีความสัมพันธกับส่ิงรบกวนการนอนหลับในโรงพยาบาล ไดแก เสียงท่ีเกิดจากการทํางาน 
สัญญาณเตือนของเคร่ืองมือเครื่องใชตางๆ เสียงโทรศัพท เสียงพูดคุยกันของพยาบาล แสงไฟ และ
การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล เปนตน 


