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Abstract:
Purpose: To evaluate the effects of an empowerment program on 
caregivers’ competence in caring for preschool children with acute 
leukemia undergoing chemotherapy.  
Design: Quasi-experimental design with a pretest-posttest control 
group.  
Methods: Samples contained 30 caregivers of children with acute 
leukemia, age 3-6 admitted for chemotherapy in Queen Sirikit 
National Institute of Child Health. Fifteen caregivers in the 
experimental group participated in the 9 session empowerment 
program to enhance knowledge and competence in caring for acute 
leukemia in children undergoing chemotherapy, focusing on the 
following areas; (a) infection, (b) mucositis, (c) nausea and vomiting, 
(d) alopecia, (e) psycho-social state, (f) diarrhea, (g) bleeding, (h) 
anemia, and (i) health promotion. The empowerment program was 
composed of 4 steps: discovering reality, critical reflection, taking 
charge, and holding. The program was developed and based on the 
process of empowerment as conceptualized by Gibson’s theory. The 
fifteen caregivers in the control group received the usual nursing care. 
Data were collected by questionnaires assessing knowledge and 
competence of caregivers in caring for preschool children with acute 
leukemia undergoing chemotherapy. Data analysis  was performed  
using ANCOVA with pretest knowledge scores as well as competence 
in caring scores as covariates. 
Main findings: Results revealed that the mean scores of caregiver 
knowledge in the experimental group were statistically, significantly 
higher than those in the control group from the 4th week. The mean 
scores of caregiver’s competence in the experimental group were 
statistically, significantly higher than those in the control group from 
the 4th week. 
Conclusion and recommendation: The results suggest that nurses 
should consider utilizing this empowerment program to develop 
caregiver knowledge, and to enhance caregiver competence in caring 
for preschool children with acute leukemia undergoing chemotherapy. 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยักึง่ทดลองแบบ 2 กลุม่วดัผลกอ่นและ
หลงัการทดลองมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิผลของโปรแกรมการสรา้งพลงัใจใน
ผูด้แูลตอ่ความสามารถในการดแูลผูป้ว่ยเดก็วยักอ่นเรยีนโรคมะเรง็เมด็เลอืด
ขาวที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั   
รปูแบบการวจิยั: Quasi - experimental design with a pretest - posttest 
control group 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูด้แูลเดก็โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวทีพ่าเดก็  
มารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี  
เดก็มอีาย ุ3 - 6  ป ีจำนวน 30 ราย แบง่เปน็กลุม่ควบคมุ 15 ราย และกลุม่
ทดลอง 15 ราย เลอืกเฉพาะเจาะจงตามเกณฑท์ีก่ำหนด กลุม่ทดลองไดร้บั
โปรแกรมการสรา้งพลงัใจทีผู่ว้จิยัจดัขึน้ จำนวน 9 เรือ่งไดแ้ก ่(1) โรคมะเรง็เมด็
เลอืดขาวในเดก็และยาเคมบีำบดั (2) เยือ่บใุนชอ่งปากอกัเสบ (3) คลืน่ไสอ้าเจยีน 
(4) ผมรว่ง (5) ตดิเชือ้ (6) ทอ้งเสยี (7) เลอืดออกงา่ย (8) ซดี (9) การดแูลดา้น
จติใจและการสง่เสรมิสขุภาพ โดยโปรแกรมการสรา้งพลงัใจประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน คอื การคน้พบความจรงิ การพจิารณาไตรต่รองความสามารถในการ
ดำเนนิการ และการคงไวซ้ึง่พลงัใจ สรา้งจากแนวคดิกระบวนการสรา้งพลงัใจ
ของกบิสนั สว่นกลุม่ควบคมุไดร้บัการดแูลตามปกตจิากพยาบาล เกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้และแบบถามความสามารถของผู้ดูแลใน  
การดแูลเดก็โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวที่ไดร้บัยาเคมบีำบดั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) โดยมคีะแนนความรูแ้ละ
คะแนนความสามารถในการดแูลผูป้ว่ยเดก็กอ่นการทดลองเปน็ตวัแปรควบคมุ 
ผลการวิจัย: พบว่า ผู้ดูแลในกลุ่มทดลอง ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มี
คะแนนเฉลีย่ความรู ้ในสปัดาหท์ี ่4 เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<.001) 
และมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถของผูด้แูลในการดแูลผูป้ว่ยเดก็ในสปัดาหท์ี ่ 4 
เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<.001)  
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรนำโปรแกรมการสร้างพลังใจไปใช้ใน  
ผูด้แูล เพือ่ใหผู้ด้แูลมกีารพฒันาความรูแ้ละความสามารถในการดแูลผูป้ว่ยเดก็
วยักอ่นเรยีนโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว ที่ไดร้บัยาเคมบีำบดัเพิม่ขึน้  
 
คำสำคญั: การสรา้งพลงัใจ ความสามารถของผูด้แูล เดก็วยักอ่นเรยีน มะเรง็
เมด็เลอืดขาว ทฤษฎกีารสรา้งพลงัใจของกบิสนั 
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