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Sleep Patterns in Adolescents with Cancer Receiving
Chemotherapy between in Hospital and at Home
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Abstract:

This descriptive study aimed to compare sleep patterns between hospitalization
and at home in adolescents with cancer receiving chemotherapy. The purposive sample
consisted of 30 adolescents aged 10-18 years old, diagnosed with all types of cancer,
and hospitalized for chemotherapy in two tertiary hospitals. Data were obtained using
demographic and clinical characteristics questionnaires and a sleep diary. Descriptive
statistics, dependent t-test, and Wilcoxon-signed rank test were used to analyze the
data. The results revealed that most adolescents with cancer got into bed between 8:008:59 PM, which was similar between hospitalization and at home. Most of them woke
up early between 5:00-6:59 AM, which was earlier than those at home between 7:007:59 AM. The most-reported time of getting out of bed was between 7:00-7:59 AM
for both in hospital and at home. When comparing sleep patterns during hospitalization
with those at home, the results showed that sleep patterns were significantly different.
The hospitalized adolescents reported longer sleep latency, more night awakenings,
longer total wake time after sleep onset, more daytime naps, longer total naptime, shorter
total sleep time, poorer sleep quality, and less feeling refreshed after waking up. There
were no significant differences in time in bed trying to sleep after the final awakening,
wake up time earlier than planned, and caffeinated drinks. These results demonstrate
that it is imperative that healthcare professionals should be aware of the sleeping problems,
assess sleep patterns, and plan interventions for promoting sleep quality among
hospitalized adolescents receiving chemotherapy and while at home.
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แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะรัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้้าน

ความสำำ�คััญของปััญหา
การนอนหลัับเป็็นกระบวนทางธรรมชาติิมีีความ
สำำ�คััญ และจำำ� เป็็ น อย่่างมากโดยเฉพาะในวัั ย รุ่่�น ที่่�ป่่ว ย
เป็็นโรคมะเร็็ง เนื่่อ� งจากวััยรุ่่น� เป็็นวััยที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลง
ของร่่างกายมาก ซึ่�่งการนอนช่่วงหลัับลึึกร่่างกายจะมีี
การหลั่่�งโกรทฮอร์์โมน (growth hormone) ช่่วยในการ
เจริิญเติิบโตของข้้อต่่อและกระดููก ช่่วยกระบวนการ
เมตาบอลิิซึึม1 แต่่ในภาวะการเจ็็บป่่วยโดยเฉพาะโรค
มะเร็็งที่่�คุุกคามถึึงแก่่ชีีวิิตร่่างกายยิ่่�งต้้องการการนอน
หลัั บ พัั ก ผ่่อนอย่่างเพีียงพอมากขึ้้� น เพื่่� อ ช่่วยในการ
ซ่่อมแซมความเสีียหายที่่�มาจากความเจ็็บป่่วย ช่่วยใน
การฟื้้�นหาย และกำำ�จััดของเสีีย หลัังจากได้้รัับยาเคมีี
บำำ�บัั ด 2 โดยช่่วงต้้ น ของการนอนหลัั บ จะมีี ก ารหลั่่� ง
ฮอร์์โมนเมลาโทนิินเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระที่่�ช่่วยใน
การยัับยั้้ง� การเกิิดสารก่่อมะเร็็งและการแพร่่กระจายของ
เซลล์์มะเร็็ง ช่่วยปกป้้องเซลล์์ที่่�เสีียหาย และยัับยั้้�งการ
อัักเสบด้้วย3 แม้้การนอนหลัับจะมีีความสำำ�คััญมากแต่่
กลัับพบว่่าวััยรุ่่�นส่่วนใหญ่่นอนน้้อยกว่่า 8 ชั่่�วโมง4 จาก
ปกติิที่่�ควรนอน 8-10 ชั่่�วโมง5 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
วััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�พบว่่ามีีปััญหาการนอน
มากกว่่าวััยรุ่่น� สุุขภาพปกติิ6และยัังมีีปััญหาการนอนหลัับ
มากกว่่าวััยเรีียนที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็ง7โดยวััยรุ่่�นที่่�ป่่วย
เป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััดมััก
เข้้านอนช้้า ใช้้เวลาก่่อนหลัับนาน ตื่่น� ระหว่่างคืืนบ่่อยครั้้�ง
ตื่่�นนอนช้้า มีีการง่่วงและงีีบหลัับช่่วงกลางวัันมาก8,9
ปัั ญ หาการนอนหลัั บ ส่่งผลกระทบต่่อทั้้� ง ด้้ า น
ร่่างกาย จิิตใจและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วย โดยช่่วงเวลา
หลัับตอนกลางคืืนเป็็นช่่วงที่่�ร่่างกายได้้มีีการพัักผ่่อน
ปรัับสมดุุลสารเคมีีต่่างๆ หากวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็ง
มีีปััญหาในการนอน เช่่น การเข้้านอนช้้าหรืือนอนไม่่
หลัั บ จะส่่งผลให้้ ห ลั่่� ง เมลาโทนิิ น และโกรทฮอร์์ โ มน
ได้้น้้อย การซ่่อมแซมเซลล์์ที่่�เสีียหาย การฟื้้�นหายของ
โรค  การฟื้้� นฟูู พลัั ง งานและสภาพร่่างกายช้้ า ลงด้้ ว ย
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การทำำ�งานของทีเี ซลล์์ (t-cell) ที่่�ต่่อต้้านสิ่่ง� แปลกปลอม
ลดลงติิดเชื้้�อได้้ง่่าย การกำำ�จััดของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ใช้้พลัังงานระหว่่างวัันอย่่างสารอะดีีโนซีีน (adenosine)
รวมไปถึึงทำำ�ให้้ระบบการเผาผลาญในร่่างกายลดลง
ด้้วย2 นอกจากนี้้ปั� ญ
ั หาการนอนหลัับยัังส่่งผลรบกวนการ
ปรัับสมดุุลของสมองและสารสื่่�อประสาท ซึ่่�งส่่งผลเสีีย
ต่่อการเรีียนรู้้� ความคิิด ความจำำ�  การตััดสิินใจลดลง
สมาธิิลดลง มีีอารมณ์์แปรปรวนเพิ่่�มมากขึ้้น� อาจมีีความ
วิิตกกัังวล และซึึมเศร้้า10 รวมไปถึึงการนอนหลัับยัังมีี
ความสััมพัันธ์์กัับอาการต่่างๆ เช่่น มีีความอ่่อนล้้าเพิ่่�ม
มากขึ้้น� มีีความปวดมากขึ้้น� และยัังพบว่่าปััญหาการนอน
ยัังส่่งผลให้้วััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�
ไม่่ดีีอีีกด้้วย11
สาเหตุุของปััญหาการนอนหลัับอาจมาจากหลาย
ปััจจััย ได้้แก่่ ปััจจััยทางกายภาพ เช่่น การเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้างสมองตามวััย ก้้อนมะเร็็งกดเบีียดสมองส่่วน
ที่่�ควบคุุมการนอนหลัับ ยาเคมีีบำำ�บััดทำำ�ให้้สลายเซลล์์
มะเร็็งมากขึ้้น�   ร่่างกายจึึงอ่่อนล้้าและต้้องการนอนมากขึ้้น� 12
ยาคอร์์ ติิ โ คสเตีียรอยด์์ (corticosteroid) ชนิิ ด ฉีีด 
ยาบรรเทาความปวดกลุ่่ม� โอปิิออยด์์ (opioid) ยาแก้้คลื่น�่ ไส้้
อาเจีียน เช่่น โอแลนซาปีีน (olanzapine) ส่่งผลให้้ตื่่�น
กลางคืืนบ่่อยขึ้้�น7,13 อาการข้้างเคีียงจากยาเคมีีบำำ�บััด 
เช่่น ปวด คลื่่น� ไส้้ ปัสั สาวะบ่่อยช่่วงกลางคืืนส่่งผลรบกวน
การนอนหลัับ8 ปััจจััยด้้านจิิตสัังคม ได้้แก่่ ความวิิตก
กัังวล ความกลััว  และความไม่่สุุขสบายยัังส่่งผลให้้นอน
ไม่่หลัับ14 นอกจากนี้้�ยัังมีีปััจจััยจากสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ส่่งผล
ต่่อการนอนหลัับทั้้�งขณะอยู่่�ที่่�โรงพยาบาลและที่่�บ้้าน
เนื่่�องจากวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งมัักจะต้้องนอนที่่�
โรงพยาบาลบ่่อยครั้้�งอย่่างน้้อยครั้้�งละ 3-5 วัันเพื่่�อรัับ
ยาเคมีีบำำ�บััด ปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนอน
หลัับขณะอยู่่โ� รงพยาบาลได้้แก่่ การที่่ผู้้�� ปกครองไม่่ได้้อยู่่เ� ฝ้้า
ร่่วมกัั บ วัั ย รุ่่� น ที่่� ป่่ ว ยเป็็ น โรคมะเร็็ ง ไม่่คุ้้�นชิิ น สถานที่่�
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยนอนไม่่หลัับหรืือฝัันร้้าย14 เสีียงบุุคลากร
เสีียงร้้องหรืือเสีียงกรนจากผู้้�ร่่วมห้้อง เสีียงอุุปกรณ์์
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ลััดดาวััลย์์ ทรััพย์์เจริิญมาก และคณะ
การแพทย์์ การเปิิดปิิดประตููห้้องทำำ�ให้้ตื่่�นระหว่่างคืืน
บ่่อย14,15 แสงไฟในหอผู้้�ป่่วยและการเล่่นโทรศััพท์์มืือถืือ
ก่่อนนอนส่่งผลให้้การหลั่่�งเมลาโทนิินหลั่่�งได้้น้้อยลง
ทำำ�ให้้หลัับยากและตื่่น� ได้้ง่่าย15,16รวมถึึงกิิจกรรมทางการ
พยาบาล  เช่่น การตรวจวััดสััญญาณชีีพ การให้้สารน้ำำ��
ทำำ�ให้้วัยั รุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งปวดปััสสาวะช่่วงกลางคืืน
การปลุุ ก แต่่เช้้ า เพื่่� อ เจาะเลืือดตรวจ  ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ วัั ย รุ่่� น
ที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งนอนหลัับไม่่เพีียงพอ14,15ขณะที่่�
วััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งอยู่่�ที่่�บ้้านอาจมีีปััจจััยด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อมในบ้้าน เช่่น ผู้้�ที่่น� อนร่่วมห้้องอาจรบกวนการ
นอนหลัับหรืือเปิิดไฟในตอนเช้้าที่่�ทำำ�ให้้นอนหลัับไม่่
เพีียงพอ17 และยัังมีีปััจจััยด้้านพฤติิกรรม เช่่น วััยรุ่่�นที่่�
ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งมัักไม่่ได้้ไปโรงเรีียนจึึงสามารถเข้้า
นอนช้้าและตื่่น� สายได้้โดยอาจมีีการเล่่นโทรศััพท์์มืือถืือ
หรืือดููโทรทััศน์์ก่่อนนอน สามารถงีีบหลัับช่่วงกลางวััน
ซึ่่�งทำำ�ให้้ไม่่ง่่วงในช่่วงกลางคืืน8 นอกจากนี้้�พฤติิกรรม
ของวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งยัังมีกี ารดื่่มน้ำ
� ำ��อัดลม
ั หรืือ
น้ำำ��ชาที่่�มีีส่่วนผสมของคาเฟอีีน สารนิิโคติินจากการสููบ
บุุหรี่่� ที่่�กระตุ้้�นให้้ร่่างกายตื่่�นตััวไม่่ง่่วงในช่่วงกลางคืืน
หรืืออาจมีีการดื่่�มแอลกอฮอล์์หรืือใช้้ยาช่่วยนอนหลัับ
ต่่างๆที่่�ออกฤทธิ์์�กดประสาทช่่วยให้้นอนหลัับง่่ายแต่่
ทำำ�ให้้ตื่่�นระหว่่างคืืนบ่่อยอีีกด้้วย8,19
การทบทวนวรรณกรรมที่่�ผ่่านมาพบว่่าขณะวััยรุ่่น�
ที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งรัักษาในโรงพยาบาลมีีแบบแผน
การนอนหลัับเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งเข้้านอนช้้า ตื่่�นระหว่่าง
คืืนบ่่อย ตื่่�นนอนช้้า และมัักงีีบหลัับในช่่วงกลางวััน9,10
อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาแบบแผนการนอนหลัับขณะ
อยู่่�ที่่�บ้้านมีีค่่อนข้้างน้้อยทำำ�ให้้ข้้อมููลยัังไม่่ค่่อยชััดเจน
ส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาในต่่างประเทศซึ่่�งมีีข้้อจำำ�กััดใน
การอ้้างอิิงเนื่่อ� งจากมีบี ริิบทการดููแลผู้้�ป่่วยและแผนการ
รัักษาที่่�แตกต่่างกััน และยัังไม่่มีีการศึึกษาเปรีียบเทีียบ
แบบแผนการนอนหลัับของวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็ง
ขณะรัักษาในโรงพยาบาลกัับการนอนหลัับที่่�บ้า้ น ดัังนั้้�น
ผู้้�วิิ จัั ยจึึ ง สนใจศึึ ก ษาและเปรีียบเทีี ยบแบบแผนการ
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นอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีี
บำำ�บัดั ขณะรัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้า้ น เพื่่อ� ให้้
ทราบและเข้้าใจแบบแผนการนอนหลัับของวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ย
เป็็นโรคมะเร็็งตลอด 24 ชั่่�วโมง และเห็็นความแตกต่่าง
ของแบบแผนการนอนปกติิ ข ณะอยู่่� ที่่� บ้้ า นและที่่�
โรงพยาบาล  เพื่่�อเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานสำำ�คััญในการให้้
คำำ�แนะนำำ�และวางแผนการพยาบาลเพื่่อ� ส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพ
การนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งขณะรัักษา
ในโรงพยาบาลและที่่�บ้้าน

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาแบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�
ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รับั ยาเคมีีบำำ�บัดั ขณะรัับการรัักษา
ในโรงพยาบาล
2. เพื่่�อศึึกษาแบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�
ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะอยู่่�ที่่�บ้้าน
3. เพื่่� อ ศึึ ก ษาเปรีียบเทีี ย บแบบแผนการนอน
หลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััด
ขณะรัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้้าน

กรอบแนวคิิด
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ใ ช้้ ก รอบแนวคิิ ด  The twoprocess model of sleep regulation19 ได้้กล่่าวว่่าวงจร
การหลัับตื่่�นถููกควบคุุมโดยสองส่่วนคืือ นาฬิิกาชีีวภาพ
(circadian rhythm) และกระบวนการรัักษาดุุลยภาพ
(homeostatic process) ทำำ�งานควบคู่่�กัันโดย circadian
rhythm เป็็นนาฬิิกาชีีวิิตเปลี่่�ยนแปลงตามรอบวััน โดย
รอบการหลัับและตื่่�นใช้้เวลาประมาณ 24.2 ชั่่�วโมง
สััมพัันธ์์กัับความสว่่างและความมืืดตามธรรมชาติิ และ
ยัังมีีผลต่่อการหลั่่�งฮอร์์โมนเมลาโทนิินจากต่่อมไพเนีียล
ที่่�ช่่วยในการหลัับลึึกและกระตุ้้�นให้้หลั่่�งโกรทฮอร์์โมน
แต่่การนอนหลัับของวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งทั้้�งขณะ
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แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะรัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้้าน
อยู่่� โ รงพยาบาลและที่่� บ้้ า นมีี ก ารรบกวน circadian
rhythm ทั้้�งจากพยาธิิสภาพของโรคมะเร็็งที่่�กดเบีียด
สมองส่่วนที่่� คว บคุุ ม การนอนหลัั บ การเปิิ ด ไฟใน
หอผู้้�ป่่ ว ยในช่่วงกลางคืืน 15แสงจอโทรศัั พ ท์์ มืื อถืือ
คอมพิิวเตอร์์และโทรทััศน์ที่่์ ดู� กู่่ อนนอน ความสว่่างและ
ความมืืดไม่่เป็็ น ตามธรรมชาติิ circadian rhythm
จึึงไม่่เป็็นไปตามรอบการนอนปกติิตามธรรมชาติิและ
ส่่งผลต่่อแบบแผนการนอนหลัับ
ส่่วน homeostatic process เป็็นกระบวนการที่่�
ทำำ�งานในช่่วงที่่�ร่่างกายมีีกิิจกรรมต่่างๆ ทำำ�ให้้ร่่างกาย
มีีการใช้้พลัังงาน จึึงเกิิดของเสีียคืือ สารอะดีีโนซีีน ทำำ�ให้้
อ่่อนล้้าและง่่วงนอนโดยสารนี้้�จะสลายเมื่่�อได้้นอนหลัับ
พัักผ่่อน แต่่การนอนหลัับของวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็ง
มัักมีกี ารสร้้างสารอะดีีโนซีีนมากแต่่กำำ�จััดได้้น้อ้ ย ทั้้�งจาก
การใช้้พลัังงานในการสลายเซลล์์มะเร็็งจากยาเคมีีบำำ�บัด 
ั
การหลั่่�งสารไซโตไคน์์ (cytokine) เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้เกิิด
กลไกการอัักเสบ หรืือจากอาการปวด อาการคลื่่�นไส้้
อาเจีียน ความเครีียด ความวิิตกกัังวล ทำำ�ให้้ร่่างกายต้้อง
เผาผลาญพลัังงานมากขึ้้น� เกิิดสารอะดีีโนซีีนมากขึ้้น� แต่่
มัักมีีการรบกวนทำำ�ให้้นอนหลัับไม่่เพีียงพอทำำ�ให้้กำำ�จััด
สารอะดีีโนซีีนในช่่วงกลางคืืนได้้น้้อยลง ส่่วนที่่�บ้้าน
วััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งสามารถเข้้านอนช้้าเนื่่�องจาก
ไม่่ต้้องรีีบตื่่�นไปโรงเรีียน อาจมีีการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีี
คาเฟอีีนทำำ�ให้้ไม่่ง่่วง มีีการดื่่�มแอลกอฮอล์์หรืือใช้้ยาที่่�
ช่่วยในการนอนหลัับซึ่่�งส่่งผลให้้ตื่่�นระหว่่างคืืนได้้ง่่าย
อาจมีีเสีียงร้้องหรืือเสีียงกรนจากผู้้�นอนร่่วมห้้องทำำ�ให้้
ตื่่�นระหว่่างคืืนบ่่อย จากกรอบแนวคิิดทฤษฎีี The twoprocess model of sleep regulation จะเห็็นได้้ว่่าจากปััจจััย
ส่่วนบุุคคล ปััจจััยด้้านจิิตสัังคมรวมถึึงสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�ง
ขณะที่่�โรงพยาบาลและที่่�บ้า้ น ล้้วนแต่่ส่่งผลกัับวงจรการ
หลัับตื่่�นทั้้�งส่่วน circadian rhythm และ homeostatic
process ของวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งทำำ�ให้้มีแี บบแผน
การนอนหลัับที่่�อาจจะแตกต่่างกัันทั้้�งขณะเข้้ารัับการ
รัักษาในโรงพยาบาลและที่่�บ้้าน
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สมมติิฐานการวิิจััย
แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรค
มะเร็็ ง ที่่� ไ ด้้ รัั บ ยาเคมีีบำำ�บัั ด ขณะรัั บ การรัั ก ษาในโรง
พยาบาลกัับที่่�บ้้านมีีความแตกต่่างกััน

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยพรรณนาเชิิงเปรีียบ
เทีียบ (descriptive comparative study)
ประ ากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ วััยรุ่่�นที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็น
โรคมะเร็็งและเข้้ารัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััดแผนก
ผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลรามาธิิบดีีและโรงพยาบาลศิิริิราช 
กลุ่่� มตัั ว อย่่างในการศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� เ ลืือกกลุ่่� ม
ตััวอย่่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) มีี
คุุณสมบััติิคืือ วััยรุ่่�นอายุุ 10-18 ปีี ที่่�แพทย์์วิินิจฉั
ิ ัยเป็็น
โรคมะเร็็งทุุกชนิิด ทุกุ ระยะ ทราบภาวะการเจ็็บป่่วยและ
การรัักษาของตนเอง เข้้ารัับการรัักษาด้้วยยาเคมีีบำำ�บััด
ระหว่่างเดืือน มิิถุุนายน 2561 ถึึงเดืือนตุุลาคม 2562
ในแผนกผู้้�ป่่วยในอย่่างต่่อเนื่่อ� งอย่่างน้้อย 3 วััน สามารถ
เข้้าใจและสื่่�อสาร อ่่าน เขีียน ด้้วยภาษาไทยและเข้้าใจ
เรื่่�องเวลาและตััวเลข มีีการรัับรู้้�ปกติิ เกณฑ์์คััดออกคืือ
ผู้้�ที่่�มีีการผ่่าตััดในการรัักษาครั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�อยู่่�ในภาวะวิิกฤต
หรืือมีีภาวะแทรกซ้้อนที่่�อัันตรายถึึงชีีวิิต ผู้้�ที่่�มีีความ
ผิิดปกติิทางด้้านพััฒนาการหรืือด้้านจิิตใจหรืือผู้้�ที่่�ต้้อง
รัั บ การรัั ก ษาจากแพทย์์ ขนาดกลุ่่� มตัั ว อย่่างคำำ� นวณ
โดยใช้้โปรแกรม G*power20 กำำ�หนดสถิิติิที่่�ใช้้วิิจััยเป็็น
Dependent t-test และกำำ�หนดการทดสอบเป็็น 2 ทาง
ค่่าความเชื่่�อมั่่�นที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ  = .05 ค่่าอำำ�นาจการ
ทดสอบ = .80 ค่่าขนาดอิิทธิพิ ล =.58 ซึ่่ง� ได้้จากงานวิิจัยั
ที่่�ผ่่านมา14 คำำ�นวณได้้ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง 26 คน เพิ่่�ม
จำำ�นวนกลุ่่มตั
� วั อย่่างเพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููลมีกี ารแจกแจงเข้้าใกล้้
โค้้งปกติิและป้้องกัันข้้อมููลสููญหายร้้อยละ 3021 รวม
ทั้้�งสิ้้�น 34 คน แต่่หยุุดเก็็บข้้อมููล  เมื่่�อได้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
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ลััดดาวััลย์์ ทรััพย์์เจริิญมาก และคณะ
จำำ�นวน 30 คน เนื่่�องจากใช้้ระยะเวลานานในการเก็็บ
ข้้ อ มูู ล โดยเก็็ บ ข้้ อ มูู ล ได้้ จ ากโรงพยาบาลรามาธิิ บ ดีี 
จำำ�นวน 7 คนและโรงพยาบาลศิิริิราช จำำ�นวน 23 คน ใน
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� คัั ด กลุ่่� มตัั ว อย่่างออกจำำ� นวน 2 คน
เนื่่�องจากตอบข้้อมููลไม่่ครบ และผู้้�ป่่วยย้้ายไปหอผู้้�ป่่วย
วิิกฤตเด็็ก 1 คน
สถานที่่�ศึึกษาเก็็บข้้อมููล
สถานที่่�ศึึกษาเก็็บข้้อมููลครั้้�งนี้้� 2 โรงพยาบาล คืือ
โรงพยาบาลรามาธิิ บ ดีี  1 หอผู้้�ป่่ ว ยเป็็ น หอผู้้�ป่่ ว ย                
เฉพาะทางโรคมะเร็็ง อนุุญาตให้้ผู้้�ปกครองเฝ้้าบุุตร
หลานได้้ แ ละโรงพยาบาลศิิ ริิ ร าช  3 หอผู้้�ป่่ ว ยเป็็ น
หอผู้้�ป่่วยเฉพาะทางโรคมะเร็็ง หอผู้้�ป่่วยเด็็กสามััญ  2
หอผู้้�ป่่วยให้้ญาติิเข้้าเยี่่ย� มได้้ถึงึ 20.00 น. ไม่่อนุุญาตให้้
ผู้้�ปกครองเฝ้้าบุุตรหลาน โดยทุุกหอผู้้�ป่่วยของทั้้�ง 2
โรงพยาบาลจะมีีกิิจกรรมคล้้ายกัันดัังนี้้� บางรายมีีเจาะ
เลืือดเพื่่�อส่่งตรวจตอนเช้้าในช่่วงเวลา 5.00-5.30 น.
แพทย์์ตรวจเยี่่ย� มช่่วงเวลา 7.00-10.00 วััดสัญญ
ั าณชีีพ
ทุุก 4 ชั่่�วโมง ปิิดไฟเพื่่�อให้้เข้้านอนช่่วงเวลา 21.0022.00 น. มีี 1 หอผู้้�ป่่วยที่่�โรงพยาบาลศิิริิราช เปิิดบท
สวดมนต์์ให้้คนไข้้และญาติิสวดมนต์์และทำำ�สมาธิิก่่อน
นอนช่่วงเวลา 20.00 น. และงดเว้้นการวััดสััญญาณชีีพ
รอบเวลา 21.30 น. และ1.30 น. โดยวััดเฉพาะรายที่่�
จำำ�เป็็นต้้องติิดตามอาการ
เครื่่�องมืือที่่�ใ ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ประกอบด้้วย
1. แบบบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลและข้้อมููลทาง
คลิินิิกของวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็ง ประกอบด้้วย
2 ส่่วน
1.1 ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ประกอบด้้วย เพศ 
วัันเดืือนปีีเกิิด ศาสนา ระดัับการศึึกษา จำำ�นวนสมาชิิก
ที่่�นอนร่่วมห้้องเมื่่�ออยู่่�ที่่�บ้้าน
1.2 ข้้อมููลทางคลิินิกิ ประกอบด้้วย ชนิิดของ
มะเร็็ง ระยะของโรคมะเร็็ง วัันเดืือนปีีที่่ไ� ด้้รับั การวิินิจฉั
ิ ยั
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ระยะของการรัักษา จำำ�นวนครั้้�งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััด 
โรคประจำำ�ตัวอื่
ั ่�นๆ และยาที่่�รัับประทานประจำำ�
2. แบบบัันทึึกการนอนประจำำ�วััน The Expanded
Consensus Sleep Diary for Evening (Consensus Sleep
Diary-E)22 สร้้างโดยคลอรีีนและคณะ ขออนุุญาตใช้้
เครื่่�องมืือและแปลเป็็นภาษาไทยโดยผู้้�วิิจััย เป็็นแบบ
บัันทึึกการนอนด้้วยตนเองจำำ�นวน 15 ข้้อ ข้้อ 1-8 เป็็น
ข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการนอนในคืืนที่่�ผ่่านมา ข้้อ 8-9 เป็็น
ข้้อคำำ�ถามที่่�สอบถามความรู้้�สึึกเป็็นตััวเลืือก 5 ระดัับ ข้้อ
11-14 เป็็นข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการนอนระหว่่างวัันและ
ข้้อ 15 เป็็นคำำ�ถามปลายเปิิดที่่ใ� ห้้เสนอแนะปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่อการนอน โดยให้้ ก ลุ่่� มตัั ว อย่่างบัั น ทึึ ก ขณะอยู่่�
โรงพยาบาล 3 วััน และที่่�บ้้าน 3 วััน ซึ่�ง่ เป็็นระยะเวลาที่่�
น้้อยที่่�สุุดที่่�ทำำ�ให้้เห็็นแบบแผนของการนอนหลัับและ
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งข้้อมููลที่่�บอกเป็็นจุุดเวลา ไม่่สามารถ
หาค่่าเฉลี่่�ยได้้ ส่่วนระยะเวลา จำำ�นวนครั้้�ง หรืือระดัับ
คะแนน สามารถนำำ�ข้้อมููลทั้้�ง 3 วัันมารวมกัันแล้้วหาค่่า
เฉลี่่�ย มีีการตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาและปรัับ
ภาษาให้้ เ หมาะสมกัั บ วัั ย และบริิ บ ทของเด็็ ก ตาม
คำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน ประกอบด้้วยอาจารย์์
พยาบาลผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการนอนหลัับในเด็็ก อาจารย์์
พยาบาลผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นเด็็ ก ป่่ ว ยโรคเรื้้� อ รัั ง และ
พยาบาลวิิชาชีีพชำำ�นาญการที่่�ดููแลด้้านการนอนหลัับใน
เด็็ ก มีีค่่าความตรงตามเนื้้� อ หาเท่่ากัั บ 1 เนื่่� อ งจาก
แบบสอบถามเกี่่ย� วกัับเวลามีหี น่่วยวััดที่่ต� รงตััวเป็็นสากล 
จึึงไม่่ต้้องหาค่่าความเชื่่�อมั่่�น

การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
โครงการวิิจััยนี้้�ผ่่านการพิิจารณาและอนุุญาตให้้
ดำำ�เนิินการวิิจััยจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยใน
คนของคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี และ
คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล 
เลขที่่� COA. No. MURA 2018/35 ผู้้�วิิจััยและผู้้�ช่่วย
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แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะรัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้้าน
วิิจััยชี้้�แจงรายละเอีียดโครงการวิิจััย การพิิทัักษ์์สิิทธิิ
กลุ่่�มตััวอย่่าง และการรัักษาความลัับของข้้อมููลและ
นำำ�เสนอผลงานในภาพรวม เปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
และผู้้�ปกครองซัักถามข้้อสงสััย จากนั้้�นจึึงเชิิญเข้้าร่่วม
งานวิิจััยโดยให้้เวลาในการตััดสิินใจอย่่างอิิสระในการ
เข้้าร่่วมหรืือไม่่เข้้าร่่วมตามความสมััครใจและสามารถ
ยุุติกิ ารวิิจัยั ช่่วงใดก็็ได้้โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการรัักษา

วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
1. ขั้้�นเตรีียมการ
เนื่่อ� งจากการศึึกษาครั้้�งนี้้เ� ก็็บข้้อมููลในโรงพยาบาล 
2 แห่่ง ผู้้�วิิ จัั ย เป็็ น ผู้้�เก็็ บ ข้้ อ มูู ลที่่� โ รงพยาบาลศิิ ริิ ร าช 
จึึ ง ต้้ อ งเตรีียมผู้้�ช่่วยวิิ จัั ย เก็็ บ ข้้ อ มูู ล ในโรงพยาบาล
รามาธิิบดีี 1 คน โดยผู้้�ช่่วยวิิจััยเป็็นพยาบาลวิิชาชีีพที่่�
ปฏิิบัติั งิ านอยู่่ห� อผู้้�ป่่วยนั้้�น มีีประสบการณ์์การทำำ�งาน 2 ปีี
ผู้้�วิิจััยอธิิบายรายละเอีียดโครงการวิิจััย ขั้้�นตอนการ
บัันทึึก การเก็็บรวบรวมข้้อมููล  การเยี่่�ยมและการส่่งต่่อ
ข้้อมููลให้้ผู้้�ช่่วยวิิจัยั แล้้วสาธิิตการเก็็บรวบรวมข้้อมููลและ
ให้้ผู้้�ช่่วยวิิจััยสาธิิตย้้อนกลัับ
2. ขั้้�นดำำ�เนิินการ
ผู้้�วิิ จัั ย และผู้้�ช่่วยวิิ จัั ย เข้้ า พบกลุ่่� มตัั ว อย่่างที่่� มีี
คุุณสมบััติติ ามเกณฑ์์ที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาแผนกหอผู้้�ป่่วยใน
เป็็นวัันแรก โดยแนะนำำ�ตนเอง รายละเอีียดโครงการวิิจัยั
พิิทัักษ์์สิิทธิ์์�กลุ่่�มตััวอย่่าง ชี้้�แจงสิิทธิิในการเข้้าร่่วมวิิจััย
โดยใช้้ภาษาที่่�เหมาะสมกัับวััยและให้้กลุ่่�มตััวอย่่างและ
ผู้้�ปกครองตััดสินิ ใจลงนามในเอกสารยิินยอม แจกแบบ
บัันทึึกทั้้�ง 2 ชุุดและแนะนำำ�การบัันทึึกให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
บัั น ทึึ กด้้ วยตนเอง ให้้ก ลุ่่�มตััวอย่่างตอบแบบบัันทึึ ก
การนอนประจำำ�วัันข้้อที่่� 1-10 ในช่่วงเช้้าวัันรุ่่�งขึ้้�น และ
ข้้อ 11-15 ในช่่วงเย็็นก่่อนนอน หลัังจากนั้้�นผู้้�วิิจััยหรืือ
ผู้้�ช่่วยวิิจััยเข้้าพบหรืือโทรศััพท์์ เพื่่�อสอบถามปััญหาใน
การบัันทึึกข้้อมููล ติิดตามการบัันทึึกข้้อมููล ให้้คำำ�แนะนำำ�
และตอบข้้อสงสััย แล้้วให้้กลุ่่มตั
� วั อย่่างบัันทึึกต่่อจนครบ
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3 วัันขณะที่่�อยู่่�โรงพยาบาล และบัันทึึกต่่อที่่�บ้้าน 3 วััน
แล้้วจึึงให้้ส่่งแบบบัันทึึกกลัับทางไปรษณีีย์์ หรืือถ่่ายรููป
อััพโหลดทางแบบฟอร์์มกููเกิิล (google form)

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. วิิเคราะห์์ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ข้้อมููลทางคลิินิิก
และแบบแผนการนอนหลัับขณะอยู่่�โรงพยาบาลและ
ที่่�บ้า้ น ด้้วยสถิิติบิ รรยาย โดยการแจกแจงความถี่่� ร้อ้ ยละ
ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
2. ทดสอบสมมติิ ฐ านของตัั ว แปร ระยะเวลา
ก่่อนหลัับ และความรู้้�สึึกสดชื่่�นเมื่่�อตื่่�นนอน โดยการ
ทดสอบข้้อตกลงเบื้้�องต้้นด้้วยสถิิติิ Shapiro-Wilk Test
พบว่่ามีีการแจกแจงปกติิ จึึงทดสอบความแตกต่่างของ
ค่่าเฉลี่่�ยด้้วยสถิิติิ Dependent t-test
3. ทดสอบสมมติิฐานของตััวแปรจำำ�นวนครั้้�งใน
การตื่่�นระหว่่างคืืน ระยะเวลารวมในการตื่่�นระหว่่างคืืน
ระยะเวลาที่่�พยายามหลัับต่่อ ระยะเวลาที่่�ตื่่�นก่่อน ระยะ
เวลานอนรวม  ระดัับคุุณภาพการนอน  จำำ�นวนครั้้�งใน
การงีีบ ระยะเวลารวมในการงีีบ ปริิมาณการดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม�
คาเฟอีีน โดยการทดสอบข้้อตกลงเบื้้�องต้้นด้้วยสถิิติิ
Shapiro-Wilk Test พบว่่ามีีการแจกแจงแบบไม่่ปกติิ
จึึ ง ทดสอบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่� ย ด้้ ว ยสถิิ ติิ
Wilcoxon signed rank test

ผลการวิิจััย
กลุ่่� มตัั ว อย่่างส่่วนใหญ่่ เ ป็็ น เพศชาย ร้้ อ ยละ
56.67 อยู่่�ในช่่วงอายุุ 13-15 ปีี ร้้อยละ 56.67  อายุุ
เฉลี่่�ย 13.67 ปีี (SD = .30) ศึึกษาในระดัับชั้้�นประถม
ศึึกษาตอนปลายและมััธยมศึึกษาตอนต้้น ร้้อยละ 46.67
มีีจำำ�นวนผู้้�ที่่น� อนร่่วมห้้องเมื่่อ� อยู่่ที่่� บ้� า้ น 2 คน ร้้อยละ 40
ผู้้�ที่่�นอนร่่วมห้้องเป็็นมารดา บิิดา พี่่�น้้อง และญาติิตาม
ลำำ�ดัับ (ตารางที่่� 1)
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ลััดดาวััลย์์ ทรััพย์์เจริิญมาก และคณะ
ตารางที่่� 1 ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็ง (N = 30)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ
     ชาย
     หญิง
อายุ (ปี) (Mean = 13.67, SD = .30)
     10-12 ปี
     13-15 ปี
     16-18 ปี
ระดับการศึกษา
     อนุบาล
     ประถมศึกษาตอนต้น
     ประถมศึกษาตอนปลาย
     มัธยมศึกษาตอนต้น
จำ�นวนผู้ที่นอนร่วมห้องเมื่อผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน
     ผู้ป่วยนอนคนเดียว
     1
     2
     3
4

ชนิิดของโรคมะเร็็งพบโรคมะเร็็งเม็็ดเลืือดขาว
ชนิิดเฉีียบพลัันมากที่่�สุุดร้้อยละ 23.33 ส่่วนใหญ่่ไม่่มีี
การกลัับเป็็นซ้ำำ��ของโรค ร้้อยละ 83.33 และได้้รัับการ
วิินิิจฉััยในช่่วง 4 เดืือนแรก ร้้อยละ 53.33 ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
ยาเคมีีบำำ�บัดม
ั ากกว่่า 1 กลุ่่ม 
� กลุ่่ม� ยาที่่�ได้้รับั มากที่่�สุดคืื
ุ อ
ยากลุ่่�มอััลคิิเลท (alkalating agent) และยากลุ่่�มยัับยั้้�ง
เอนไซม์์โทโพไอโซเมอเรส (topoisomerase inhibitor)
เท่่ากัันร้้อยละ 53.33 รองลงมาคืือ กลุ่่ม� ยาต้้านเมทาบอไลต์์
(antimetabolites) และ ยาอื่่�นๆ ร้้อยละ 46.67 ยาเคมีี
บำำ�บัดที่่
ั ผู้้�ป่
� ว่ ยได้้รับั มากที่่�สุด คืื
ุ อ อีีโทโพไซด์์ (etoposide)
ร้้อยละ 50 และมีีผู้้�ได้้รัับยาที่่�ส่่งผลกัับการนอนหลัับคืือ
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จำ�นวน

ร้อยละ

17
13

56.67
43.33

8
17
5

26.67
56.67
16.66

1
1
14
14

3.33
3.33
46.67
46.67

1
8
12
6
3

3.33
26.67
40.00
20.00
10.00

ไฮโดรคอติิโซล (hydrocortisone) ชนิิดฉีีด ร้อ้ ยละ 6.67
และคลอเฟนิิรามีนี (chlorpheniramine) ร้้อยละ 3.33
กลุ่่�มตััวอย่่างเคยได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดมาแล้้ว  1-3 ครั้้�ง
ร้้อยละ 50 และส่่วนใหญ่่ไม่่มีีโรคประจำำ�ตััว ร้้อยละ
76.67
แบบแผนการนอนหลัั บ ในวัั ย รุ่่� น ที่่� ป่่ ว ยเป็็ น
โรคมะเร็็ ง ที่่� ไ ด้้ รัั บ ยาเคมีีบำำ�บัั ด ขณะรัั บ การรัั ก ษาใน
โรงพยาบาลกัับที่่�บ้้าน นำำ�เสนอแบบแผนการนอนหลัับ
ประกอบด้้วย 2 ส่่วนคืือ จุุดเวลาการนอนและระยะเวลา
การนอนดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 1

51

แบบแผนการนอนหลับในวัยรุ ่นที่ป่วยเป็ นโรคมะเร็ งที่ได้รับยาเคมีบาบัดขณะรับการรักษาใน
แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะรัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้้าน
โรงพยาบาลก ับที่บา้ น นาเสนอแบบแผนการนอนหลับประกอบด้วย 2 ส่วนคือ จุดเวลาการนอนและระยะเวลา
การนอนดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
60

เวลาเข้านอนทีร่ พ.
เวลาเข้านอนทีบ่ า้ น

เวลาเริ่ มหลับทีร่ พ.
เวลาเริ่ มหลับทีบ่ า้ น

เวลาทีร่ ู้ สึก ตัวตื่นทีร่ พ.
เวลาทีร่ ู้ สึก ตัวตื่นทีบ่ า้ น

16.00-16.59

15.00-15.59

14.00-14.59

13.00-13.59

12.00-12.59

11.00-11.59

10.00-10.59

9.00-9.59

8.00-8.59

7.00-7.59

6.00-6.59

5.00-5.59

4.00-4.59

3.00-3.59

00.00-00.59

23.00-23.59

22.00-22.59

21.00-21.59

20.00-20.59

19.00-19.59

18.00-18.59

17.00-17.59

0

2.00-2.59

20
1.00-1.59

ร้อยละ

40

เวลา

เวลาลุก จากเตียงทีร่ พ.
เวลาลุก จากเตียงทีบ่ า้ น

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้
อยละแบบแผนการนอนหลั
บขณะเข้ารับการรั
กษาในโรงพยาบาลของวั
แผนภูู
มิิที่่� 1 แสดงร้้อยละแบบแผนการนอนหลัั
บขณะเข้้
ารัับการรัักษาใน ยรุ ่นที่ป่วย
โรงพยาบาลของวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็ง 3 วััน
เป็ นโรคมะเร็ ง 3 วัน
จากแผนภูู
มิแิ มสดงการเปรีียบเที
ยี บแบบแผนการ
ครั้้�งในการตื่่
�นระหว่่างคืืนที่่�่บโรงพยาบาลมากกว่่าที่่�
จากแผนภู
ิแสดงการเปรี ยบเที
ยบแบบแผนการนอนหลั
บที่โรงพยาบาลและที
า้ นส่วนใหญ่ชว่ งเวลา บ้้าน
นอนหลัั
บที่่�่โโรงพยาบาลและที
รงพยาบาลและที่่�่บบ้า้ นช่
้านส่่วนใหญ่่ช่่วงเวลา
�คััญทและ
างสถิิ31.11)
ติิ (Mean
= 2.46,่ มหลั
SDบ=ที่1.42;
เข้านอนที
วงเดียวก ัน 20.00-20.59 น.อย่่างมีีนัั
(ร้อยละยสำำ35.56
ช่วงเวลาเริ
เข้้โรงพยาบาล
านอนที่่�โรงพยาบาลและที่่�
Mean = 1.22,
= 1.37.78)
32; z =ช่ว-3.64,
< .01)่ และ
21.00-21.59 น.บ้้า(ร้นช่่วงเดีียวกัั
อยละ 34.44)น เร็20.00วกว่าที่บา้ น 22.00-22.59
น. (ร้SDอยละ
งเวลาตืp่นนอนที
20.59 น. (ร้้อยละ 35.56 และ 31.11) ช่่วงเวลาเริ่่�ม
ระยะเวลารวมในการตื่่น� ระหว่่างคืืนขณะอยู่่โ� รงพยาบาล
โรงพยาบาล 5.00-5.59 น. และ 6.00-6.59 น. (ร้อยละ 36.67) เร็ วกว่าที่บา้ น 7.00-7.59 น. (ร้อยละ 43.33)
หลัับที่่�โรงพยาบาล 21.00-21.59 น. (ร้้อยละ 34.44)
มากกว่่าที่่� บ้้ า นอย่่างมีีนัั ย สำำ�คัั ญท างสถิิ ติิ (Mean =
ช่
ว
งเวลาลุ
ก
จากเตี
ย
งที
โ
่
รงพยาบาลและที
บ
่
า
้
นช่
ว
งเดี
ย
วก
ันเวลา
7.00-7.59
(ร้อยละMean
35.56=และ
42.22)
เร็็วกว่่าที่่�บ้้าน 22.00-22.59 น. (ร้้อยละ 37.78) ช่่วง
25.16,
SD =น.26.21;
13.38,
SD = 20.08;
เมื
อ
่
เปรี
ย
บเที
ย
บระยะเวลาการนอนในวั
ย
รุ
น
่
ที
ป
่
่
ว
ยเป็
น
โรคมะเร็
ง
ที
โ
่
รงพยาบาลก
ับที
บ
่
า
้
นมี
ค
วามแตกต่
าง
เวลาตื่่�นนอนที่่�โรงพยาบาล 5.00-5.59 น. และ 6.00z = -3.55, p < .01) จำำ�นวนครั้้�งในการงีีบหลัับระหว่่าง
ก ันทัน.
่อนหลัเร็็บวจกว่่าที่่�
านวนครั
และระยะเวลารวมในการตื
่นระหว่างคืน ระยะเวลานอนรวม
จานวนครั
้ง ระยะเวลาก
้ ง าง
6.59
(ร้้อยละ 36.67)
บ้า้ น้ ง7.00-7.59
น.
วัันที่่�โรงพยาบาลมากกว่่าที่่�
บ้้านอย่่างมีีนัั
ยสำำ�คััญท
(ร้้และระยะเวลารวมในการงี
อยละ 43.33) ช่่วงเวลาลุุกบจากเตีียงที่่�
โรงพยาบาลและ
สถิิติิ (Mean = 1.57,
SD่นเมื
= ่อ1.23;
หลับระหว่
างวัน ระดับคุณภาพการนอนและความรู
้สึกสดชื
ตื่นนอนMean = .66,
ที่่�โดย
บ้า้ นช่่วงเดีียวกัั
เวลา 7.00-7.59
น. (ร้้อยละา35.56
.68;
z = -3.68,
p <=.01)  และระยะเวลารวมใน
ระยะเวลากน่อนหลั
บที่โรงพยาบาลมากกว่
ที่บา้ นอย่างมีSD
นยั ส=าคั
ญทางสถิ
ติ (Mean
27.50, SD = 11.71;
และ
42.22)
การงีีบหลัั
บ
ขณะที่่�
อ
ยู่่
�
โ
รงพยาบาล มากกว่่าที่่�
Mean = 21.76, SD = 14.07; t = 2.48, p < .05) จานวนครั้งในการตื่นระหว่างคืนที่โรงพยาบาลมากกว่าที่บบ้า้ น้านอย่่าง
เมื่่�อเปรีียบเทีียบระยะเวลาการนอนในวััยรุ่่�นที่่�
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (Mean = 143.60, SD = 161.09;
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Mean = 2.46, SD = 1.42; Mean = 1.22, SD = 1. 32; z = -3.64, p < .01) และระยะเวลา
ป่่ ว ยเป็็ น โรคมะเร็็ ง ที่่� โ รงพยาบาลกัั บ ที่่� บ้้ า นมีีความ
Mean = 68.83, SD = 99.79; z = -2.75, p < .01) แต่่
รวมในการตื
น
่
ระหว่
า
งคื
น
ขณะอยู
โ
่
รงพยาบาลมากกว่
า
ที
บ
่
า
้
นอย่
างมีนยั สาคัญทางสถิ
ติ (Mean =อ25.16,
=
แตกต่่างกัันทั้้�ง ระยะเวลาก่่อนหลัับ จำำ�นวนครั้้�งและระยะ
ระยะเวลานอนรวมที่่�
โรงพยาบาลน้้
ยกว่่าที่่�SD
บ้า้ นอย่่างมี
ี
26.21;
Mean
=
13.38,
SD
=
20.08;
z
=
-3.55,
p
<
.01)
จ
านวนครั
ง
ในการงี
บ
หลั
บ
ระหว่
า
งวั
น
ที
โ
่
รงพยาบาล
้
เวลารวมในการตื่่� น ระหว่่างคืืน ระยะเวลานอนรวม  นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (Mean = 494.13, SD = 13.22;
า้ นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิบตหลัั
ิ (Mean
= 1.57,
1.23;=Mean
= .66,SD
SD==14.04;
68; z = -3.68,
p < .01)
จำำมากกว่
�นวนครั้้�าทีง่บและระยะเวลารวมในการงีี
บระหว่่างวัั
น SD =Mean
535.17,
z = -2.23,
p <.05)
ระดัับคุุณภาพการนอนและความรู้้�สึึกสดชื่่น� เมื่่อ� ตื่่น� นอน                          ระดัับคุุณภาพการนอนที่่�โรงพยาบาลน้้อยกว่่าที่่�บ้้าน
โดย ระยะเวลาก่่อนหลัับที่่�โรงพยาบาลมากกว่่าที่่�บ้้าน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (Mean = 3.64, SD = 0.70;
10
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญท
ั างสถิิติิ (Mean = 27.50, SD = 11.71;
Mean = 3.94, SD = 0.54; z = -2.24, p < .05)
Mean = 21.76, SD = 14.07; t = 2.48, p < .05) จำำ�นวน
ความรู้้�สึึกสดชื่่�นเมื่่�อตื่่�นนอนที่่�โรงพยาบาลน้้อยกว่่า
52
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ลััดดาวััลย์์ ทรััพย์์เจริิญมาก และคณะ
ที่่� บ้้ า นอย่่างมีีนัั ย สำำ�คัั ญท างสถิิ ติิ (Mean = 3.29,
SD = 0.83; Mean = 3.96, SD = 0.75; z = -4.13,
p < .01) ส่่วนระยะเวลาที่่�พยายามหลัับต่่อ ระยะเวลา

ที่่�ตื่่�นก่่อนที่่�คาดไว้้ และจำำ�นวนแก้้วในการดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม
ที่่�มีีคาเฟอีีนไม่่แตกต่่างกัันทั้้�งขณะที่่�เข้้ารัับการรัักษาที่่�
โรงพยาบาลและที่่�บ้้าน (ตารางที่่� 2)

ตารางที่่� 2 ค่่าเฉลี่่ย�  ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานและผลการเปรีียบเทียี บค่่าเฉลี่่ย� แบบแผนการนอนหลัับขณะเข้้ารัับการ
รัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้้านของวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็ง (N = 30)

ระยะเวลานอนรวม (นาที)
ระยะเวลาก่อนหลับ (นาที)
จำ�นวนครั้งในการตื่นระหว่างคืน
(ครั้ง)
ระยะเวลารวมในการตื่นระหว่างคืน
(นาที)
ระยะเวลาที่พยายามหลับต่อ (นาที)
ระยะเวลาที่ตื่นก่อนเวลาที่คาดไว้
(นาที)
จำ�นวนครั้งในการงีบ (ครั้ง)
ระยะเวลารวมในการงีบ (นาที)
ระดับคุณภาพการนอน (คะแนน)
ความรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นนอน
(คะแนน)
การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
(แก้ว)

ที่โรงพยาบาล
ที่บ้าน
ค่าสถิติ p-value
Range
Mean
SD
Range Mean
SD
t/z
290-808 494.13 13.22 170-704 535.17 14.04 -2.23z .026
0-60
27.50 11.71 0-60 21.76 14.07 2.48t .019
0-8
2.46
1.42
0-8
1.22 1.32 -3.64z < .001
0-180

25.16

26.21

0-240

13.38 20.08 -3.55z < .001

0-125
0-150

19.01
37.28

20.85
40.12

0-240
0-325

15.64 23.26 -1.64z
21.50 39.07 -1.89z

0-6
0-690
1-5
1-5

1.57
1.23
0-4
143.60 161.09 0-480
3.64
0.70
2-5
3.29
0.83
2-5

0-3

0.27

จากแบบบัันทึึกสิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องส่่งผลกัับแบบแผน
การนอนหลัับข้้อคำำ�ถามปลายเปิิดมีีผู้้�เขีียนตอบ 25 ราย
พบว่่าสิ่่ง� ที่่�ส่่งผลกัับการนอนหลัับขณะอยู่่�ที่่โ� รงพยาบาล 
ได้้ แ ก่่  พยาบาลปลุุ ก วัั ด ไข้้ / ความดัั น 11 ราย ปวด
ปััสสาวะช่่วงกลางคืืน 10 ราย และเล่่นโทรศััพท์์มืือถืือ
ก่่อนนอน 5 ราย ส่่วนขณะอยู่่�ที่่�บ้้านพบว่่า มีีการเล่่น
โทรศัั พ ท์์ มืื อถืือก่่อนนอน 6 ราย ปวดปัั ส สาวะช่่วง
กลางคืืน 5 ราย ดููโทรทััศน์์ก่่อนนอน 4 ราย
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1. แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็น
โรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะรัับการรัักษาใน
โรงพยาบาล
จากการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่าวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรค
มะเร็็งขณะอยู่่�โรงพยาบาลเข้้านอนช่่วงเวลา 20.0020.59 น. ใช้้ระยะเวลาก่่อนหลัับเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 27.50
นาทีี ซึ่่�งไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษาของพััชรีี ชููกัันหอม23
ที่่�พบว่่าใช้้ระยะเวลาก่่อนหลัับมากกว่่า 40 นาทีี ทั้้�งนี้้�
เนื่่�องจากบางหอผู้้�ป่่วยที่่�เก็็บข้้อมููลส่่วนใหญ่่ในครั้้�งนี้้�
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แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะรัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้้าน
ไม่่อนุุญาตให้้ญาติิเฝ้้าและเข้้าเยี่่�ยมหลัังเวลา 20.00 น.
ซึ่่ง� ในช่่วงเวลานี้้ที่่� ห� อผู้้�ป่่วยจะมีีการเปิิดบทสวดมนต์์และ
ให้้ เ ด็็ ก ทำำ� สมาธิิ ก่่ อนนอนเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ดคว ามสงบและ
ผ่่อนคลาย หลัังจากนั้้�นจะปิิดไฟในช่่วงเวลาประมาณ
22.00 น. จึึ ง ทำำ� ให้้ ผู้้�ป่่ ว ยได้้ รัั บ การพัั ก ผ่่อนตาม 
circadian rhythm ผู้้�ป่่วยจึึงนอนหลัับได้้เร็็วกว่่าการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมา
การตื่่น� ระหว่่างคืืนของวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็ง
มีีจำำ�นวนครั้้�งเฉลี่่�ย 2.46 ครั้้�ง ระยะเวลารวมในการตื่่�น
ระหว่่างคืืนเฉลี่่�ย 25.16 นาทีี ซึ่�ง่ สอดคล้้องกัับงานวิิจััย
ของพััชรีี ชููกัันหอม23 ที่่�พบว่่ามีีการตื่่�นระหว่่างคืืนเฉลี่่�ย
2 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากลัักษณะของโรคซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น
มะเร็็ งเม็็ ดเลืือดขาวชนิิ ดเฉีียบพลัั นคล้้ ายกัั นและใช้้
แนวทางเวชปฏิิบััติิการรัักษาเด็็กป่่วยโรคมะเร็็ง ของ
ชมรมโรคมะเร็็งในเด็็กแห่่งประเทศไทยเช่่นเดีียวกััน แต่่
ไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษาในต่่างประเทศ15,24 เนื่่อ� งจาก
ในการศึึกษานี้้ใ� ช้้แบบบัันทึึกให้้ผู้้�ป่ว่ ยเขีียนตอบอาจเกิิด
ความคลาดเคลื่่�อนมากกว่่าในต่่างประเทศที่่�มีีการใช้้
เครื่่�องมืือวััดการนอนหลัับแอคติิกราฟ (actigraphy)
ที่่�สามารถใช้้ประเมิินการนอนหลัับได้้ดีีในระดัับหนึ่่�ง
ซึ่ง่� มีีความไวทำำ�ให้้ตรวจจัับเวลาและจำำ�นวนครั้้�งของการ
ตื่่�นนอนได้้มากกว่่า
เวลาตื่่�นนอนวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยด้้วยโรคมะเร็็งตื่่�นนอน
ในช่่วงเวลา 5.00-6.59 น. และพยายามหลัับต่่อเฉลี่่�ย
19.01 นาทีี และลุุกจากเตีียงในช่่วงเวลา 6.00-7.59 น.
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของพััชรีี ชููกัันหอม24 ที่่�พบว่่า
วััยรุ่่น� โรคมะเร็็งที่่�ได้้รับั การรัักษาในโรงพยาบาลส่่วนใหญ่่
ตื่่น� นอนช่่วงเวลา 7.00 น. แต่่ไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ ลิินเดอร์์และคริิสเตีียน15ที่่�พบว่่าส่่วนใหญ่่ตื่่�นนอน
หลััง 8.00 น. ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากบริิบทโรงพยาบาลไทยใน
เวรดึึกมัักเริ่่�มตรวจเยี่่�ยมและวััดสััญญาณชีีพตั้้�งแต่่ช่่วง
5.00-6.00 น. และจะเปิิดไฟหััวเตีียงเพื่่�อดููดเลืือด
ส่่งตรวจในช่่วงเช้้าตรู่่�เพื่่�อให้้ทราบค่่าผลเลืือดก่่อนการ
ตรวจเยี่่�ยมของแพทย์์
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ระยะเวลานอนรวมวััยรุ่่น� สุุขภาพดีีทั่่�วไปควรนอน
หลัับอย่่างเพีียงพอประมาณ 8-10 ชม./คืืน5 ซึ่่�งการ
ศึึกษาในครั้้�งนี้้�พบว่่าวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งใช้้ระยะ
เวลานอนรวมเฉลี่่�ย   8.24 ชม./คืืน ซึ่่�งเพีียงพอแต่่
น้้อยกว่่าการศึึกษาของพััชรีี ชููกัันหอม23 ที่่�พบว่่าระยะ
เวลานอนรวมเฉลี่่�ย 8.85 ชม./คืืน และลิินเดอร์์และ
คริิสเตีียน15 ที่่�พบว่่ามีีระยะเวลานอนรวมเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
8.78 ชม./คืืน อาจอธิิบายได้้ว่่าในการศึึกษานี้้�ผู้้�ป่่วยมีี
การนอนกลางวัันที่่�โรงพยาบาลค่่อนข้้างมาก เนื่่�องจาก
อ่่อนเพลีียจากการได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััด  และมัักถููกปลุุก
จากกิิจกรรมต่่างๆ จึึงทำำ�ให้้ระยะเวลานอนรวมน้้อยกว่่า
งานวิิจััยอื่่�น
การงีีบหลัับระหว่่างวัันขณะอยู่่�โรงพยาบาลเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 1.57 ครั้้�ง ระยะเวลารวมเฉลี่่�ย 143.60 นาทีี แต่่
ไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ พััชรีี ชููกัันหอม23 ที่่�พบ
ว่่าวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งมีีการงีีบหลัับประมาณ 3160 นาทีี / วัั น เนื่่� อ งจากการศึึ ก ษานี้้� ผู้้�ป่่ ว ยมีี ก ารตื่่� น
ระหว่่างคืืนบ่่อยกว่่าและตื่่�นนอนเร็็ว จึึงทำำ�ให้้ระยะเวลา
นอนรวมน้้ อ ย จึึ ง มีี ก ารนอนชดเชยในช่่วงกลางวัั น
มากกว่่าการศึึกษาอื่่�น ซึ่่�งอธิิบายได้้จากกระบวนการ
กำำ�จัั ดสารอะดีีโนซีีนที่่� เกิิ ดขึ้้� นช่่วงนอนหลัั บกลางคืืน
ทำำ�ได้้ไม่่เต็็มที่่จึ� งึ ยัังคงมีีการสะสมของสารอะดีีโนซีีน เมื่่อ�
ร่่วมกัับการได้้รับั ยาเคมีีบำำ�บัดทำ
ั ำ�ให้้มีกี ารสลายของเซลล์์
มะเร็็ง ซึ่่ง� ต้้องใช้้พลัังงานและทำำ�ให้้เกิิดของเสีียสะสมใน
ร่่างกายและเกิิดสารอะดีีโนซีีนมากขึ้้�น26จึึงทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วย
ง่่วงและมีีการงีีบหลัับในช่่วงกลางวัันมาก
2. แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็น
โรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะอยู่่�ที่่�บ้้าน
จากการศึึกษาพบว่่าวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็ง
ส่่วนใหญ่่เข้้านอนช่่วงเวลา 20.00-20.59 น. โดยใช้้
ระยะเวลาก่่อนหลัับเฉลี่่ย� 21.76 นาทีี ส่่วนใหญ่เ่ ริ่่ม� หลัับ
จริิงเวลา 22.00-22.59 น. ซึ่่�งไม่่สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาของวอร์์คเกอร์์และคณะ7ที่่�พบว่่าขณะอยู่่�บ้้าน
ผู้้�ป่่วยเริ่่�มหลัับจริิงเวลาเฉลี่่�ย 23.13 น. ซึ่่�งการวิิจััยครั้้�งนี้้�
แม้้ผู้้�ป่่วยจะไม่่ได้้ไปโรงเรีียน แต่่มีีการเล่่นโทรศััพท์์
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ลััดดาวััลย์์ ทรััพย์์เจริิญมาก และคณะ
มืือถืือ และดููโทรทััศน์์ก่่อนนอนจำำ�นวนไม่่มากจึึงทำำ�ให้้
นอนหลัับได้้เร็็ว
การตื่่น� ระหว่่างคืืนของวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็ง
มีีจำำ�นวนครั้้�งเฉลี่่�ย 1.22 ครั้้�ง ระยะเวลารวมในการตื่่�น
ระหว่่างคืืนเฉลี่่�ย 13.38 นาทีี ซึ่่�งไม่่สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาของนููนส์์และคณะ8 ที่่�รายงานผลว่่าการตื่่น� ระหว่่าง
คืืนเฉลี่่ย� 34.4 ครั้้�ง/คืืน และไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ วอร์์คเกอร์์และคณะ7 ที่่�พบว่่าขณะนอนที่่�บ้า้ นผู้้�ป่่วย
มีรี ะยะเวลาตื่่น� ระหว่่างคืืนรวม 77 นาทีี ทั้้ง� นี้้อ� าจอธิิบาย
ได้้ ว่่ าเนื่่� อ งจากการศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� มีีผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ยากลุ่่� ม
สเตีียรอยด์์เพีียงแค่่ร้้อยละ 6.67 ทำำ�ให้้การตื่่�นระหว่่าง
คืืนน้้ อ ยและการใช้้ แ บบบัั น ทึึ ก แบบเขีียนตอบซึ่่� ง มีี
ความไวน้้อยกว่่าการใช้้แอคติิกราฟผลจึึงแตกต่่างกััน
ค่่อนข้้างมาก
เวลาตื่่น� นอนพบว่่าวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยด้้วยโรคมะเร็็งส่่วน
ใหญ่่ตื่่�นนอนและลุุกจากเตีียงช่่วงเวลา 7.00-7.59 น.
ตื่่�นก่่อนเวลาที่่�คาดไว้้เฉลี่่�ย 21.50 นาทีี พยายามหลัับ
ต่่อเฉลี่่� ย 15.64 นาทีี  ใกล้้ เ คีียงกัั บ การศึึ ก ษาของ
วอร์์คเกอร์์และคณะ7ที่่�พบว่่าวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็ง
เม็็ดเลืือดขาวที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดระยะเริ่่�มต้้น ตื่่�นนอน
เวลาเฉลี่่�ย 8.20 น. เนื่่�องจากการศึึกษานี้้�ผู้้�ป่่วยได้้รัับยา
เคมีีบำำ�บััดในช่่วงระยะเริ่่มต้
� ้นเช่่นเดีียวกััน แต่่มีีการตื่่�น
นอนเร็็วกว่่าเล็็กน้้อยอาจอธิิบายได้้ว่่า ขณะผู้้�ป่่วยอยู่่�ที่่�
บ้้านมัักนอนร่่วมห้้องกัับผู้้�อื่น่� อาจทำำ�ให้้เกิิดการรบกวนได้้
นอกจากนี้้�มีีผู้้�ป่ว่ ยบางรายที่่ต้� อ้ งตื่่น� มารัับประทานยาช่่วง
เวลา 7.00 น. จึึงเป็็นเหตุุผลทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยตื่่�นเร็็วกว่่าการ
ศึึกษาที่่�ผ่่านมาเล็็กน้้อย
ระยะเวลานอนรวมวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยด้้วยโรคมะเร็็ง
เฉลี่่�ย 8.92 ชม./คืืน ซึ่่�งเพีียงพอต่่อความต้้องการ
ในวัั ย รุ่่� น สุุ ข ภาพปกติิ 5 และมากกว่่าการศึึ ก ษาของ
วอร์์คเกอร์์และคณะ7 ที่่�พบว่่าวััยรุ่่น� ที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็ง
เม็็ดเลืือดขาวในระยะเริ่่มต้
� น้ มีรี ะยะเวลานอนรวมเฉลี่่ย�
445 นาทีี (7.42 ชม.) และการศึึกษาของนููนส์์และคณะ8
ที่่�พบว่่าวััยรุ่่น� นอนหลัับเฉลี่่ย� 312 นาทีี (5.20 ชม.) ทั้้�งนี้้�
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เนื่่อ� งจากการศึึกษาครั้้�งนี้้ผู้้�ป่
� ว่ ยเข้้านอนค่่อนข้้างเร็็วและ
มีกี ารตื่่น� ระหว่่างคืืนน้้อย และสามารถตื่่น� ช้้าได้้เนื่่อ� งจาก
วััยรุ่่�นจำำ�นวนเกิินครึ่่�ง (ร้้อยละ 53.33) อยู่่�ในช่่วงการ
รัักษา 4 เดืือนแรก จึึงไม่่ไปโรงเรีียน จึึงทำำ�ให้้ระยะเวลา
นอนรวมมากกว่่าการศึึกษาอื่่�น
การงีีบหลัับระหว่่างวัันในการศึึกษาครั้้�งนี้้พ� บว่่ามีี
การงีีบเฉลี่่ย� 0.66 ครั้้�ง ระยะเวลารวมเฉลี่่ย� 68.83 นาทีี 
และงีีบช่่วงกลางวัันเนื่่�องจากอ่่อนเพลีีย อาจอธิิบายได้้
ว่่าในการศึึกษาครั้้�งนี้้พ� บว่่ามีีผู้้�ป่่วยที่่�มีไี ข้้ในช่่วงกลางคืืน
ทำำ�ให้้นอนหลัับได้้น้้อย 1 รายและมีีผู้้�ป่่วยที่่�ตื่่�นตั้้�งแต่่
เวลา 1.35 น. เพื่่�อดููการ์์ตููน จนถึึงเช้้าและมีีการนอน
หลัับในช่่วงกลางวัันแทนและอาจเป็็นการนอนชดเชยใน
ช่่วงที่่� อ ยู่่� โ รงพยาบาลซึ่่� ง เป็็ น ไปตามกรอบแนวคิิ ด
เนื่่�องจากเวลาเข้้านอนในช่่วงกลางคืืนไม่่เป็็นไปตาม 
circadian rhythm การกำำ�จััดของเสีียในร่่างกายจึึงน้้อยลง
สารอะดีีโนซีีนถููกกำำ�จััดได้้แค่่เพีียงบางส่่วน จึึงทำำ�ให้้
เมื่่�อถึึงช่่วงเวลากลางวัันผู้้�ป่่วยจึึงต้้องการการนอนหลัับ
เพื่่�อให้้ร่่างกายได้้กำำ�จััดสารอะดีีโนซีีนที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�
และเมื่่อ� นอนกลางวัันมากเกิินไปทำำ�ให้้เมื่่อ� ถึึงช่่วงกลางคืืน
ผู้้�ป่่วยจึึงไม่่ค่่อยง่่วงและส่่งผลกระทบต่่อแบบแผนการ
นอนหลัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. การเปรีียบเทีียบแบบแผนการนอนหลัับใน
วััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะ
รัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่บ้� ้าน
จากการเปรีียบเทีียบแบบแผนการนอนหลัับใน
วััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะอยู่่�
ที่่�โรงพยาบาลกัับที่่�บ้า้ น พบว่่าเวลาเข้้านอนใกล้้เคีียงกััน
แต่่ระยะเวลาก่่อนหลัับเฉลี่่�ยขณะเข้้ารัับการรัักษาใน
โรงพยาบาลมากกว่่าที่่�บ้้านอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
เนื่่� อ งจากขณะอยู่่� ที่่� บ้้ า นผู้้�ป่่ ว ยเข้้ า นอนช้้ า เพราะเล่่น
โทรศััพท์์และดููโทรทััศน์์ ซึ่ง่� เพิ่่�มความตื่่น� ตััวทางสรีีรวิิทยา
เนื่่�องจากคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าและแสงจากหน้้าจอ ส่่งผล
กดการหลั่่�งของเมลาโทนิิน ทำำ�ให้้พฤติิกรรมการนอน
เข้้าสู่่� circadian rhythm ช้้าลง16
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แบบแผนการนอนหลัับในวััยรุ่่�นที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดขณะรัับการรัักษาในโรงพยาบาลกัับที่่�บ้้าน
จากการศึึ ก ษานี้้� พ บว่่าจำำ� นวนครั้้� ง ในการตื่่� น
ระหว่่างคืืน และระยะเวลารวมในการตื่่น� ระหว่่างคืืนขณะ
เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลมากกว่่าที่่�บ้้านอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยสาเหตุุของการตื่่�นระหว่่างคืืน
ขณะอยู่่ที่่� โ� รงพยาบาลเกิิดจากหััตถการจากการพยาบาล 
เช่่น ตรวจวัั ดสัั ญญ าณชีีพ ให้้ น้ำำ�� เกลืือและตื่่� น มา
รัับประทานยาช่่วงกลางคืืน เสีียงดัังจากอุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ แต่่เมื่่�อกลัับบ้้านอาการข้้างเคีียงจากการได้้รัับ
สารน้ำำ��หรืือยาเคมีีบำำ�บััดแม้้ยัังคงมีีอยู่่�บ้้างแต่่ลดลงจาก
ช่่วงที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดที่่�โรงพยาบาล เช่่น การปวด
ปััสสาวะ อาการอาเจีียน โดยขณะอยู่่�ที่่�บ้้านส่่วนใหญ่่มีี
จำำ�นวนผู้้�นอนร่่วมห้้อง 2 คน เป็็นมารดา บิิดา พี่่�น้อ้ งและ
ญาติิ ซึ่่� ง เป็็ น บุุ คคลที่่� ผู้้�ป่่ ว ยคุ้้�นเคย แต่่ขณะอยู่่� ที่่�
โรงพยาบาล หอผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ไม่่อนุุญาตให้้ญาติิเฝ้้า
ซึ่่� ง อาจทำำ� ให้้ ผู้้�ป่่วยกัั ง วลจากการที่่� ไม่่มีีญาติิ เ ฝ้้ า และ
ไม่่คุ้้�นชิินกัับสถานที่่� อีีกทั้้�งที่่�โรงพยาบาลยัังมีีจำำ�นวน
ผู้้�ที่่น� อนร่่วมห้้องมากกว่่าที่่�บ้า้ น ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อการรบกวน
ด้้วยเสีียงจากเตีียงข้้างเคีียง เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของ
เมลซ์์เซอร์์ เดวิิส และมิินเดล14
ส่่วนเวลาตื่่�นนอนและเวลาลุุกจากเตีียง พบว่่า
ขณะอยู่่ที่่� �โรงพยาบาลผู้้�ป่่วยตื่่�นนอนเร็็วกว่่าและลุุกจาก
เตีียงเร็็วกว่่าที่่�บ้้าน เนื่่�องจากขณะอยู่่�ที่่�โรงพยาบาลมีี
หััตถการที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยตื่่น� ในช่่วงเช้้าตรู่่  � ได้้แก่่ การตรวจ
วัั ดสัั ญญ าณชีีพ มีี ก ารเปิิ ด ไฟเพื่่� อ เจาะเลืือดตรวจ 
พยาบาลปลุุกเพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยอาบน้ำำ��และเตรีียมตััวก่่อน
แพทย์์ตรวจเยี่่�ยม 
เมื่่�อเปรีียบเทีียบระยะเวลานอนรวมในวััยรุ่่�นที่่�
ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งขณะเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
น้้อยกว่่าที่่�บ้้านอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ พบว่่า ขณะอยู่่�
โรงพยาบาลผู้้�ป่่วย เริ่่ม� หลัับจริิงช้้ากว่่า มีกี ารตื่่น� ระหว่่าง
คืืนบ่่อยครั้้�งและมีีระยะเวลารวมในการตื่่�นระหว่่างคืืน
มากกว่่าที่่�บ้้าน นอกจากนี้้ยั� ังต้้องตื่่�นเร็็วมากกว่่าช่่วงอยู่่�
ที่่�บ้า้ น ทำำ�ให้้ระยะเวลารวมในการนอนของผู้้�ป่่วยขณะอยู่่�
ที่่�โรงพยาบาลน้้อยกว่่าที่่�บ้้าน จึึงส่่งผลให้้ระดัับคุุณภาพ
56

การนอน และความรู้้�สึึกสดชื่่�นเมื่่�อตื่่�นนอนขณะเข้้ารัับ
การรัักษาในโรงพยาบาลน้้อยกว่่าที่่�บ้า้ นอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติอีีิ กด้้วย
จากการศึึกษาเปรีียบเทีียบจำำ�นวนครั้้�งและระยะ
เวลารวมในการงีีบหลัับพบว่่าขณะที่่�อยู่่�โรงพยาบาล
มากกว่่าที่่�บ้้านอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ เนื่่�องจากช่่วง
ให้้ยาเคมีีบำำ�บัดั ในโรงพยาบาลผู้้�ป่่วยมัักมีีความอ่่อนล้้า
จากการได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััด  ซึ่่�งจากการศึึกษานี้้�พบว่่า
ผู้้�ป่่วยมัักได้้รัับยากลุ่่�ม alkalating agent และยากลุ่่�ม 
topoisomerase inhibitor ที่่�กระตุ้้�นการสร้้างสารไซโตไคน์์
ทำำ�ให้้เกิิดปฏิิกิิริิยาออกซิิเดชั่่�นและเพิ่่�มสารอนุุมููลอิิสระ
ร่่างกายต้้ อ งใช้้ พ ลัั ง งานและมีี ข องเสีียสะสมมากขึ้้� น
ร่่างกายจึึงอ่่อนล้้าและต้้องการพัักผ่่อนมากขึ้้น� 26 และสาร
ไซโตไคน์์ ยังั กระตุ้้�นระบบภููมิคุ้้�มกั
ิ นั ซึ่่ง� ส่่งผลข้้างเคีียงให้้
เกิิดกระบวนการอัักเสบ ผู้้�ป่่วยจึึงมัักมีีไข้้ อ่่อนเพลีีย
เบื่่�ออาหาร น้ำำ��หนัักลด และการนอนหลัับแปรปรวน2
ซึ่่ง� ผลจากการได้้รับั ยาเคมีีบำำ�บัดทำ
ั ำ�ให้้เกิิดการสะสมของ
25
สาร อะดีีโนซีีนมากขึ้้�น ประกอบกัับในช่่วงกลางคืืน
ผู้้�ป่่วยมีีระยะเวลารวมในการนอนหลัับค่่อนข้้างน้้อย
และมีกี ารตื่่น� ระหว่่างคืืนบ่่อย อาจทำำ�ให้้การกำำ�จััดสารอะ
ดีีโนซีีนได้้ไม่่เต็็มที่่19�  จึึงทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยง่่วงและงีีบหลัับช่่วง
กลางวัันมากเพื่่�อชดเชยการนอนในช่่วงกลางคืืน
สรุุปว่่าแบบแผนการนอนหลัับและระดัับคุุณภาพ
การนอนในวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีี
บำำ�บัดั ขณะอยู่่ที่่� บ้� า้ นดีีกว่่าที่่�โรงพยาบาลเนื่่อ� งจากปััจจััย
ด้้านการรัักษาและผลข้้างเคีียงของการรัักษา กิิจกรรม
การพยาบาล ปัั จ จัั ย ด้้ า นจิิ ต สัั ง คมและปัั จ จัั ย ด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกััน

ข้้อจำำ�กััดในการทำำ�วิิจััย
กลุ่่�มตััวอย่่างวััยรุ่่�นที่่�ป่่วยเป็็นโรคมะเร็็งมีีจำำ�นวน
ค่่อนข้้างน้้อย จึึงไม่่สามารถศึึกษาเฉพาะในมะเร็็งชนิิด
ใดชนิิ ด หนึ่่� ง ได้้  ทำำ� ให้้ มีีข้้ อ จำำ�กัั ด ในการนำำ� ไปอ้้ า งอิิ ง
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ลััดดาวััลย์์ ทรััพย์์เจริิญมาก และคณะ
ประชากร และยัังพบว่่ามีีการสููญหายของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ค่่อนข้้างมากเนื่่อ� งจากให้้ผู้้�ป่ว่ ยกลัับไปบัันทึึกที่่�บ้า้ น และ
การใช้้สมุุดบัันทึึกการนอนหลัับ (sleep diary) อาจเกิิด
ความคลาดเคลื่่�อนจากการลืืมหรืือไม่่ได้้บัันทึึกข้้อมููล

หรืือหััตถการทางการพยาบาล ปััจจััยด้้านจิิตสัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น

ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใ

การวิิจัยั ครั้้�งนี้้ไ� ด้้รับั ทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั บางส่่วน
จากสมาคมพยาบาลกุุมารเวชศาสตร์์ประเทศไทย

ด้้านปฏิิบัติั กิ ารพยาบาล จากผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�
พยาบาลสามารถนำำ�ไปวางแผนร่่วมกัันกัับวััยรุ่่�นที่่�ป่่วย
เป็็นโรคมะเร็็งและผู้้�ปกครอง ในการจััดกิิจกรรมการ
รัักษาพยาบาลให้้รบกวนแบบแผนการนอนหลัับให้้
น้้อยลง เช่่น แนะนำำ�ให้้ลดการใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ก่่อนนอน แนะนำำ�ให้้ลดการดื่่�มน้ำำ��ปริิมาณมากก่่อนเข้้า
นอนเพื่่� อ ลดการปวดปัั ส สาวะระหว่่างคืืน จัั ดตาราง
กิิจกรรมให้้ผู้้�ป่่วยในช่่วงกลางวัันเพื่่�อไม่่ให้้นอนหลัับ
นานหรืือมากเกิินไป และยืืดหยุ่่�นตารางกิิจกรรมให้้
ผู้้�ป่่วยตื่่�นนอนช้้าได้้หากไม่่มีีกิิจกรรมที่่�จำำ�เป็็น เป็็นต้้น
ด้้านการศึึกษา การจััดการเรีียนการสอนสำำ�หรัับ
บุุคคลากรทางสุุขภาพ ควรเน้้นให้้ตระหนัักถึึงแบบแผน
การนอนหลัั บ ของเด็็ ก ที่่� ป่่ ว ยเป็็ น โรคมะเร็็ ง เพื่่� อ ให้้
สามารถนำำ�คว ามรู้้�ไปใช้้ ใ นการดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยได้้ อ ย่่างมีี
คุุณภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ควรมีีการศึึกษาแบบแผนการนอนหลัับใน
ระยะยาว (longitudinal studies) แบบที่่�มีกี ารประเมิิน
แบบแผนการนอนหลัั บ ตั้้� ง แต่่ก่่อนเข้้ า รัั ก ษาตัั ว ใน
โรงพยาบาล ขณะอยู่่�โรงพยาบาลเพื่่�อรัับยาเคมีีบำำ�บััด
หลายๆ ครั้้�งของรอบการให้้ยาและขณะเมื่่�อกลัับไปอยู่่�
ที่่�บ้้านทั้้�งรอบของการให้้ยาเคมีีบำำ�บััด 
2. ศึึกษาปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการนอนหลัับหรืือ
ปััจจััยที่่�รบกวนการนอนหลัับ เช่่น ระยะเวลาในการใช้้
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผลข้้างเคีียงจากการรัักษา กิิจกรรม
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