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Abstract
 Purpose: To examine the relationships between age, sleep disturbance, nausea/vomiting,  
hematocrit level and fatigue in pediatric cancer patients, who received chemotherapy. 
 Design: Correlational descriptive design.
 Methods: The study sample were 66 pediatric cancer patients aged 7-15 years who were 
treated with chemotherapy at the Pediatric Department of three tertiary care government hospitals; 
and were convenience recruited. Data were collected using questionnaires including the  
demographic data form, the sleep disturbance questionnaire, the nausea/vomiting questionnaire 
and the fatigue questionnaire. Data were analyzed with descriptive statistics and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. 
 Main findings: The study findings revealed that age and hematocrit level were not correlated 
with fatigue (r = - .008, p > .05, r = .034, p > .05, respectively). Sleep disturbance and nausea/ 
vomiting were statistically significant correlated with fatigue (r = .609, p < .05, r = .40, p < .05,  
respectively).
 Conclusion and recommendations: Healthcare providers, especially nurses, should recognize 
the importance of symptoms of sleep disturbance and nausea/vomiting in order to relieve fatigue 
of pediatric patients who were treated with chemotherapy. Nurses should also advise families about 
fatigue, related factors, and strategies of dealing with fatigue in order to provide effective care for 
pediatric cancer patients receiving chemotherapy.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	อายุ	อาการนอนหลับแปรปรวน	อาการคล่ืนไส้อาเจียน	และระดับ

ฮีมาโตคริต	กับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบำาบัด

 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงความสัมพันธ์

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งอายุระหว่าง	7-15	ปี	จำานวน	66	ราย	ท่ีมารับการรักษา

ในแผนกกุมารเวชศาสตร์	 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิของรัฐ	จำานวน	3	แห่ง	 ในกรุงเทพมหานคร	รวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบประเมินอาการนอนหลับแปรปรวน	 แบบประเมินอาการคล่ืนไส้อาเจียน	 และแบบ

ประเมินอาการอ่อนล้า	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน

 ผลการวิจัย:	 ผลการศึกษาพบว่า	 อายุ	 และระดับฮีมาโตคริตไม่มีความสัมพันธ์กับอาการอ่อนล้า	 (r	 =	 -	 .008,	 

p	 >	 .05	 และ	 r	 =	 .034,	 p	 >	 .05	 ตามลำาดับ)	 ในขณะท่ีอาการนอนหลับแปรปรวนและอาการคล่ืนไส้อาเจียน	 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอาการอ่อนล้า	(r	=	.609,	p	<	.05	และ	r	=	.40,	p	<	.05	ตามลำาดับ)	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาล	 ควรตระหนักถึงความสำาคัญของการวางแผน

การจัดกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือจัดการกับอาการนอนหลับแปรปรวน	และอาการคล่ืนไส้อาเจียน	ในการบรรเทาอาการ

อ่อนล้าท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วยเด็ก	 ตลอดจนให้คำาแนะนำาครอบครัวเก่ียวกับอาการอ่อนล้า	 ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดอาการอ่อนล้า	

และการจัดการกับอาการอ่อนล้าท่ีเกิดข้ึน	 เพ่ือให้ครอบครัวให้การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบำาบัดได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	
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