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Abstract 
 Purpose: This study aimed to examine predictive power of gender, age, financial status, unmet information 
needs, and emotional well-being on self-care behaviors among patients with hematological malignancies  
receiving chemotherapy.
 Design: Correlational predictive research.
 Methods: The study sample consisted of 86 patients with hematological malignancies receiving  
chemotherapy who attended hematology clinic. The subjects were recruited by convenience sampling. Data were 
collected using 1) Personal demographic questionnaire, 2) Information needs and information received  
questionnaires, 3) Emotional well-being scale, and 4) Self-care behaviors questionnaire. Descriptive statistics 
and multiple regression were employed for data analysis.
 Main findings: The study findings revealed that self-care behaviors performed by patients with  
hematological malignancies were in a good level. Gender, age, financial status, unmet information needs, and 
emotional well-being jointly and significantly explained 23.1% of the variances in self-care behaviors (R2 = .231, 
p < .01). Unmet information needs best predicted self-care behaviors (β = - .30, p < .01) followed by financial 
status (β = .26, p < .05), emotional well-being (β = .24, p < .05) and age (β = - .20, p < .05). Gender did not 
significantly predict self-care behaviors.
 Conclusion and recommendations: Nurses should give adequate information that meets the patient’s 
needs. Special attention should be given to the groups with aging, poor financial status, and a low level of  
emotional well-being in order to promote individuals’ capability of performing good self-care behaviors that 
leads to a better quality of life in patients with hematological malignancies receiving chemotherapy.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจทำานายของปัจจัยด้าน อายุ เพศ สถานภาพทางการเงิน ความต้องการข้อมูลท่ีไม่ได้รับการตอบ

สนอง และความผาสุกด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาท่ีได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำาบัด

 รูปแบบก�รวิจัย: การวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาท่ีได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำาบัด มารับการตรวจท่ีหน่วยตรวจโรค

โลหิตวิทยา จำานวน 86 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบัติท่ีกำาหนด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความต้องการข้อมูลและข้อมูลท่ีได้รับ 3) แบบวัดความผาสุกด้านอารมณ์ 

4) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

 ผลก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี เพศ อายุ สถานภาพทางการเงิน ความต้องการ

ข้อมูลท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง และความผาสุกด้านอารมณ์ร่วมกันทำานายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ร้อยละ 23.1 อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (R2 = .231, p < .01) โดยความต้องการข้อมูลท่ีไม่ได้รับการตอบสนองเป็นปัจจัยท่ีทำานายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดีท่ีสุด 

(β = - .30, p < .01) รองลงมาคือ สถานภาพทางการเงิน (β = .26, p < .05) ความผาสุกด้านอารมณ์ (β = .24, p < .05) และอายุ 

(β = - .20, p < .05) ตามลำาดับ ส่วนปัจจัยด้านเพศ ไม่สามารถทำานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาท่ีได้รับ

ยาเคมีบำาบัดได้

 สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้ข้อมูลท่ีตอบสนองและตรงตามความต้องการของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่ม 

ผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มท่ีมีสถานภาพทางการเงินไม่ดี และกลุ่มท่ีมีความผาสุกด้านอารมณ์ต่ำา เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการดูแลตนเองนำาไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาระหว่างได้รับยาเคมีบำาบัด    
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