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บทคัดยอ
เด็กโรคธาลัสซีเมียตองเผชิญกับภาวะสุขภาพและอาการรบกวนจากการรักษาดวยยาขับเหล็ก ซึ่ง
การจัดการกับอาการที่มีประสิทธิภาพจะทําใหอาการนั้นทุเลาลงหรือไมเกิดอาการ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
การวิจยั แบบพรรณนาเชิงหาความสัมพันธครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวาง อายุ ความ
รูในการดูแลตนเอง การรับรูอาการรบกวน และการสนับสนุนทางสังคม กับการจัดการอาการรบกวนของ
เด็กโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ดรบั ยาขับเหล็ก กลุม ตัวอยาง คือ เด็กวัยรุน โรคธาลัสซีเมียชนิด β Thalassemia/ Hb E
disease และ β Thalassemia major ที่ไดรับยาขับเหล็ก Deferiprone มาแลวอยางนอย 6 เดือน และเขารับการ
รักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี อายุระหวาง 10-19 ป จํานวนทั้งหมด
100 ราย คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย
แบบสอบถามความรูในการดูแลตนเอง แบบสอบถามการรับรูอาการรบกวน แบบสอบถามการจัดการกับ
อาการรบกวน และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .83 .74 .87 และ .92 ตาม
ลําดับ วิเคราะหขอ มูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พิสยั และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา อายุ (r = .402, p < .001) ความรูในการดูแลตนเอง (r = .424, p < .001) การรับรู
อาการรบกวน (r = .343, p < .001) และการสนับสนุนทางสังคม (r = .354, p < .001) มีความสัมพันธทาง
บวกในระดับปานกลางกับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็กอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p < .001)
จากผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะวา พยาบาลควรประเมินและวางแผนการพยาบาลเพื่อจัดการกับ
อาการรบกวนสําหรับเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็กใหมีประสิทธิภาพ โดยใหความรูในการดูแล
ตนเอง เพิ่มการรับรูอาการรบกวน และการสนับสนุนทางสังคม
คําสําคัญ: การจัดการอาการ, อาการรบกวน, เด็กโรคธาลัสซีเมีย, ยาขับเหล็ก
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Abstract
Children with Thalassemia need to cope with health conditions and discomfort symptoms from
iron chelation therapy. Effective symptom management could prevent and/or reduce discomfort symptoms which will lead to a better quality of life. This descriptive correlational study aimed to examine the
relationships between age, knowledge of self-care, perception of discomfort symptoms, social support
and discomfort symptom management among children with Thalassemia who received iron chelating
therapy. A random sample of 100 children with β Thalassemia/ Hb E disease and β Thalassemia major
who have received iron-chelator (Deferiprone) for at least 6 months, aged between 10-19 years at Sunpasitthiprasong Hospital, Ubonratchathani province, was selected in the study. The Knowledge of Self-Care
Questionnaire, the Perception of Discomfort Symptom Questionnaire, the Social Support Questionnaire
and the Discomfort Symptom Management Questionnaires were used to collect data. The reliabilities of
questionnaires were .83, .74, .87, and .92 respectively. Data were analyzed by using frequency, percent,
mean, standard deviation, range and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results showed that age (r = .402, p < .001), knowledge of self-care (r = .424, p < .001),
perception of discomfort symptoms (r = .343, p < .001) and social support (r = .354, p < .001) were
significantly positively related to discomfort symptom management.
These findings suggest that nurses should assess and provide interventions to enhance discomfort
symptom management for Thalassemia children treated by iron chelation by providing knowledge of selfcare, increasing perception of discomfort symptoms and social support.
Keywords: Symptom Management, Discomport Symptom, Children with Thalassemia, Iron Chelation
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บทนํา
โรคธาลัสซีเมียเปนโรคทางพันธุกรรมที่มี
การถายทอดแบบ autosomal recessive ประเทศไทย
พบประมาณ 650,000 คน และมีเด็กเกิดใหมใน
แตละปเปนโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000
คน (กิตติ ตอจรัส, 2555) จากสถิติผูปวยเด็กโรคธา
ลัสซีเมียมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค จังหวัดอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2554-2556
มีเด็กอายุ 10-19 ป ปวยดวยโรคธาลัสซีเมียชนิด
β Thalassemia/Hb E disease และ β Thalassemia
Major มารับการรักษาโดยการใหเลือดและยาขับ
เหล็ก 128, 234 และ 237 รายตามลําดับ (ฝายเวช
ระเบียนและสถิติโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค,
2557) จากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวาจํานวนเด็ก
โรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้นตามลําดับ และเปนปญหา
สาธารณสุขทีส่ าํ คัญของประเทศไทย รัฐบาลจะตอง
สูญเสียคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลประมาณปละ
5,000-6,000 ลานบาท (จินตนา พัฒนพงศธร, 2550)
โรคธาลัสซีเมียสวนใหญไมสามารถรักษา
ใหหายขาดได สงผลกระทบทางดานรางกาย และ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู  ป  ว ยทุ ก ช ว งวั ย (วรวรรณ
ตั น ไพจิ ต ร, 2552) ผู  ที่ มี อ าการซี ด ปานกลางถึ ง
รุนแรงจําเปนตองมารับการรักษาเพือ่ รับเลือดตลอด
ชีวิต เรียกผูปวยกลุมนี้วา Transfusion dependent
thalassemia ซึ่งพบภาวะแทรกซอนที่สําคัญและ
เปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ คือ ภาวะเหล็กเกิน
(Iron overload) ทําใหตอ งไดรบั การรักษาโดยการให
ยาขับเหล็ก ปจจุบันมียาขับเหล็กชนิดรับประทาน
Deferiprone ที่ผูปวยโรคธาลัสซีเมียทุกคนเขาถึง
ยาและสามารถรับประทานยาไดเอง คุณภาพชีวิต
ยืนยาวขึ้น และสามารถลดระดับ Serum ferritin
ไดดี (วิปร วิประกษิต, 2552) แตอยางไรก็ตาม

แม ว  า การรั ก ษาโดยการรั บ ประทานยาขั บ เหล็ ก
Deferiprone จะมีประสิทธิภาพในการลด Serum
ferritin ในผูปวยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็ก
เกิน แตเนือ่ งจากยามีคา ครึง่ ชีวติ ในพลาสมาประมาณ
2-3 ชั่วโมง ผูปวยจึงตองรับประทานยาวันละ 3 ครั้ง
เพือ่ ใหยามีฤทธิค์ รอบคลุมมากทีส่ ดุ ทําใหการรักษา
ดังกลาวมีอาการรบกวนทีส่ าํ คัญตอรางกาย คือ ภาวะ
ปวดทอง รอยละ 18.3 คลื่นไส/อาเจียน รอยละ 13.3
เบือ่ อาหาร รอยละ 10.34 ปวดขอ/ขออักเสบ รอยละ
8.3 และวิงเวียนศีรษะ รอยละ 3.3 (วิปร วิประกษิต,
2552) สอดคลองกับการศึกษา กิตติ ตอจรัส (2555)
ศึกษาพบวา ผูป ว ยโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ดรบั ยาขับเหล็ก
ชนิดรับประทาน Deferiprone รอยละ 20 ตองหยุดยา
เนื่องจากมีอาการรบกวนตอรางกายรุนแรง
อาการรบกวนจากการได รั บ ยาขั บ เหล็ ก
เปนอาการที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน มีความเสี่ยงตอ
ชีวิต จึงตองไดรับการรักษาอยางรวดเร็วมากกวา
อาการที่เกิดขึ้นเรื้อรัง (วิปร วิประกษิต, 2552) การ
รับประทานยาขับเหล็กเปนเพียงการรักษาที่ชวยให
คุณภาพชีวิตของผูปวยยืนยาวขึ้น แตภาวะของโรค
ไมไดหายไป ผูปวยตองไดรับเลือดและยาขับเหล็ก
ตลอดชีวิต และตองเผชิญกับอาการรบกวนที่อาจ
จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา การดําเนินชีวิตในแตละวัน
ของผูปวยจึงเปนไปดวยความยากลําบาก เหนื่อย
และออนเพลีย รวมทั้งรับรูการมีชีวิตอยูอยางทุกข
ทรมาน (ธิดารัตน พันธุแกว และกิตติ ตอจรัส,
2552) และผูปวยมีการรับรูเกี่ยวกับอาการรบกวนที่
แตกตางกัน เกิดความรูสึกไมแนนอนในชีวิต ทําให
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันลดลงและ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ตามมา ดังนัน้ เมือ่ เกิด
อาการรบกวนขึน้ ผูป ว ยตองเผชิญกับอาการรบกวน
ตางๆ มากมาย ยิ่งมีอาการรบกวนเกิดขึ้นมากเทาใด
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ยิ่ ง มี ค วามทุ ก ข ท รมานจากอาการที่ เ กิ ด ขึ้ น มาก
เทานั้น (Thong et al., 2009) ผูปวยจะแสวงหาและ
จัดการกับอาการเพื่อใหทุเลาและใหสามารถอยูกับ
อาการรบกวนตางๆ เหลานั้นได
ปจจุบันความรูเกี่ยวกับการจัดการอาการ
รบกวนในเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็กมี
อยูอยางจํากัด และไมครอบคลุมเรื่องการจัดการกับ
อาการรบกวนที่เกิดขึ้น ที่ทราบกันอยางกวางขวาง
คือ การศึกษาของวิปร วิประกษิต (2552) ศึกษา
แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาภาวะเหล็กเกินดวย
ยา Deferiprone ในผูปวยเด็กธาลัสซีเมียที่มีภาวะ
เหล็กเกิน และการศึกษาของกิตติ ตอจรัส (2555)
ศึกษาโรคธาลัสซีเมีย ภาวะเหล็กเกิน อาการ และ
ผลกระทบที่ไดรับยาขับเหล็ก ซึ่งในผูปวยแตละคน
มีปจจัยที่แตกตางกันไมวาจะเปนปจจัยดานบุคคล
(Person) ไดแก ลักษณะบุคคล ปจจัยดานสุขภาพ
และการเจ็บปวย (Health and illness) และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม (Environment) และปจจัยทั้ง 3 มีความ
สัมพันธตอประสบการณการรับรู เพราะบุคคลจะ
มีการรับรูและรูสึกวารางกายหรือพฤติกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติไปจากเดิม รวมทั้งมีการ
ตอบสนองตออาการที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ วัฒนธรรม และสังคม รวมทัง้
พฤติกรรมของอาการที่แตกตางกัน (Dodd, Janson,
Facione, Fauceet, & Humphrey, 2001) ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ด
รับยาขับเหล็ก โดยใชแนวคิดแบบจําลองการจัดการ
อาการของ Dodd et al. (2001) การศึกษาครัง้ นีจ้ ะเปน
แนวทางในการไดมาซึง่ ขอมูลทีส่ ามารถสะทอนภาพ
รวมของการรับรูข องอาการรบกวนทีเ่ กิดขึน้ ผลทีไ่ ด
จากการศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะห

35

แนวทางการวางแผนการพยาบาล และใหความรู
เด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็กในการจัดการ
กับอาการรบกวน เพื่อบรรเทาความทุกขทรมานที่
เกิดขึ้น และใหผูปวยสามารถดําเนินชีวิตในการทํา
กิจกรรมไดปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรูในการดูแลตนเอง การ
รับรูอ าการรบกวน การสนับสนุนทางสังคม และการ
จัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ดรบั
ยาขับเหล็ก
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การ
จัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ดรบั
ยาขับเหล็ก ไดแก อายุของผูปวย ความรูในการดูแล
ตนเอง การรับรูอาการรบกวน และการสนับสนุน
ทางสังคม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
Dodd et al. (2001) ไดพัฒนาแบบจําลอง
การจัดการกับอาการ โดยมี 3 องคประกอบ คือ
ประสบการณอาการ (Symptom experience) กลวิธี
การจัดการกับอาการ (Symptom management strategies) และผลลัพธของการจัดการอาการ (Outcomes)
ของอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อวา ถาบุคคล
รั บ รู  ว  า ร า งกายหรื อ พฤติ ก รรมของตนเองมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติไปจากเดิม บุคคลนั้นจะ
พยายามหาวิธีในการจัดการกับอาการตามการรับรู
ของตนเองเพื่อบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นและคงภาวะ
การทําหนาที่ของรางกายตามปกติ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน เด็กโรคธาลัสซี
เมียที่ไดรับยาขับเหล็กตองเผชิญกับอาการรบกวน
จากการรักษา ซึ่งเปนอาการที่สัมพันธกับการรับ
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ประทานยาขับเหล็ก เด็กจะแสวงหาวิธีการจัดการ
กับอาการที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาหรือขจัดอาการ โดย
ในแตละบุคคลมีการรับรูอาการที่เกิดขึ้นแตกตาง
กัน ซึ่งขึ้นอยูกับอายุ เมื่อบุคคลอายุมากขึ้นจะมีการ
เรียนรู มีความสามารถในการจัดการกับอาการทีด่ นี าํ
ไปสูเปาหมายและผลลัพธทางดานสุขภาพ (Grey,
Knafl, & McCorkle, 2006) และความรูในการดูแล
ตนเอง โดยพบวา ความรูเปนปจจัยพื้นฐานในการ
รูค ดิ และสามารถเผชิญปญหาไดดกี วาผูท ไี่ มมคี วาม
รู (Miller, 1992) และการรับรูอาการรบกวนมีความ
สัมพันธกบั การรักษาทีไ่ ดรบั ถาเด็กมีการรับรูอ าการ

รบกวนในระดับความรุนแรงมากจะแสวงหาความ
ชวยเหลือ และขอมูลวิธีการจัดการกับอาการจาก
เจาหนาที่ทีมสุขภาพ เพื่อปองกันความไมสุขสบาย
จากอาการรบกวน (สุจิรา ฟุงเฟอง, 2550) และการ
สนับสนุนทางสังคมที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยการ
ใหครอบครัว และบุคลากรทางการแพทยเขาไปชวย
เหลือและสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล
ตนเองที่ดีมีผลกับการจัดการอาการรบกวน (Dodd
et al., 2001) จึงนําตัวแปรตนดังกลาวใชศึกษาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิที่ 1

- อายุ
- ความรูในการดูแลตนเอง
- การรับรูอาการรบกวน

การจัดการอาการรบกวน
ของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่
ไดรับยาขับเหล็ก

- การสนับสนุนทางสังคม
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ประยุกตจากแบบจําลองการจัดการอาการของ Dodd et al. (2001)
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบพรรณนา
เชิงหาความสัมพันธ (Descriptive correlational
research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น เด็ ก
โรคธาลั ส ซี เ มี ย ที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย ว  า
ปวยดวยโรคธาลัสซีเมียชนิด β Thalassemia/Hb E
disease และ β Thalassemia major ที่ไดรับยาขับ
เหล็ก Deferiprone มาแลวอยางนอย 6 เดือน และ
เขารับการตรวจรักษาตอเนื่อง ณ หอผูปวยกุมาร
เวชกรรม 5 คลินิกเฉพาะโรคเด็ก และหอผูปวย
อายุรกรรมโรคเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 237 ราย ระหวางเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558
กลุมตัวอยางผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง
จากประชากร ตามรายชื่อผูปวยโรคธาลัสซีเมียที่ได
รับยาขับเหล็ก ซึ่งคุณสมบัติตามเกณฑ (Inclusion
criteria) ดังนี้
1. อายุระหวาง 10-19 ป ทัง้ เพศชายและเพศ
หญิง
2. ไมมีโรคแทรกซอนอื่นๆ เชน โรคหัวใจ
การทํางานของมามผิดปกติ และการติดเชื้อ เปนตน
3. สามารถสื่อสารและบอกอาการไดดวย
ตนเอง
4. สามารถอาน เขียน และสือ่ สารภาษาไทย
เขาใจ
เกณฑการคัดเลือกผูป ว ยออกจากการศึกษา
(Exclusion criteria)
1. เปนเด็กตางประเทศ
2. มีโรคประจําตัว และมีโรคแทรกซอนอืน่ ๆ
เชน โรคหัวใจ การทํางานของมามผิดปกติ และ
การติดเชื้อ เปนตน
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ขนาดของกลุม ตัวอยาง กําหนดกลุม ตัวอยาง
จากสูตรการคํานวณของ Thorndike (Thorndike,
1977 อางถึงใน บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550) ดังนี้
n ≥ 10k + 50
n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง
k คือ จํานวนตัวแปรทีศ่ กึ ษา (การศึกษาครัง้
นี้มีตัวแปรที่นํามาศึกษา 5 ตัวแปร)
แทนคาในสูตร ≥ (10 x 5) + 50
ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 100
ราย
การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู  วิ จั ย ตรวจสอบรายชื่ อ ผู  ป  ว ย และ
รวบรวมขอมูลเด็กโรคธาลัสซีเมียซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑที่มารับการตรวจติดตามผลการรักษา
ณ หอผูปวยกุมารเวชกรรม 5 คลินิกเฉพาะโรคเด็ก
และหอผูป ว ยอายุรกรรมโรคเลือดเปนประจําทุกวัน
จันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น. จากทะเบียนนัด
ผูปวยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัด
อุบลราชธานี
2. ผูวิจัยสุมวันที่จะทําการเก็บขอมูล (Simple random sampling) เปนเวลา 3 วัน ใน 1 สัปดาห
ตามวันและเวลาราชการ ไดวันจันทร พุธ และศุกร
3. ผูวิจัยทําการสุมตัวอยาง โดยใชวิธีการ
สุม อยางงายดวยการจับสลากจากเลขทีบ่ ตั รคิวทีเ่ ปน
เลขคูหรือเลขคี่ในแตละวันจากผูปวยที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ ดําเนินการสุมทุกวันโดยมีเด็กโรคธาลัส
ซีเมียที่มารับการตรวจติดตามผลการรักษาวันละ
20-30 ราย ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางไดวันละ 10-15
ราย และทําการเก็บรวบรวมขอมูลไดวันละ 7-8 ราย
จนกระทั่งไดกลุมตัวอยางครบ 100 ราย ตามจํานวน
ที่ไดกําหนดไว
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การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
โครงการวิจัยไดผานการรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (08-08-2558)
และคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (059/2558) เมื่อไดรับการรับรองแลว
ผูว จิ ยั เขาพบกลุม ตัวอยางและผูป กครอง เพือ่ แนะนํา
ตัว สรางสัมพันธภาพ อธิบายวัตถุประสงคและขั้น
ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งชี้แจงสิทธิ
ในการตอบรับหรือปฏิเสธเขารวมการวิจัยในครั้งนี้
ไดตลอดเวลาโดยไมสงผลกระทบตอการดูแลรักษา
ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางถือเปนความลับในการ
รวบรวมขอมูล เมื่อกลุมตัวอยางและผูดูแลยินดีเขา
รวมการวิจัย จึงใหลงนามในใบยินยอมตามแบบ
ฟอรมจริยธรรมการวิจัย สวนการวิเคราะหขอมูล
จะวิเคราะหในภาพรวมและขอมูลที่ไดจะนํามาใช
ในการวิจัยเทานั้น และภายหลังจากผลการวิจัยได
เผยแพรแลว ขอมูลทุกอยางจะถูกทําลาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูปวย ผู
ปกครอง และขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวย เชน อายุ
เพศ ระดับการศึกษา และชนิดของโรคธาลัสซีเมีย
2) แบบสอบถามความรูในการดูแลตนเอง
เพื่อประเมินความรูในการดูแลตนเองหลังไดรับยา
ขับเหล็กมาแลวอยางนอย 6 เดือน ประกอบดวย การ
ดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไป การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การพักผอน การไดรับวัคซีน
ปองกันโรคติดเชื้อ การรับประทานยาขับเหล็กและ
สังเกตอาการผิดปกติ การดูแลเพือ่ ปองกันการติดเชือ้
การดูแลขณะไดรบั เลือด การจัดการความเครียดและ

การมาตรวจตามนัดซึง่ ประเมินโดยใชแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วของ ลักษณะคําตอบเปนแบบเลือกตอบใช และ
ไมใช โดยมีคาคะแนน 2 ระดับ จํานวน 24 ขอ โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
0
หมายถึง ตอบผิด
1
หมายถึง ตอบถูก
การแปลผล เพื่อการพรรณนาตัวแปร คา
คะแนนรายขออยูระหวาง 0-24 ถาคะแนนรวมตํ่า
แสดงวา ความรูในการดูแลตนเองของเด็กวัยรุน
โรคธาลัสซีเมียตํ่า และถาคะแนนรวมสูงแสดงวา
ความรูในการดูแลตนเองของเด็กวัยรุนโรคธาลัส
ซีเมียสูง ใชหลักการแบงระดับแบบอิงเกณฑโดยนํา
คะแนนสูงสุดลบคะแนนตํ่าสุด แลวนําไปหารดวย
จํานวนชั้นที่แบง (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553) ดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย 0 ถึง 8.0
หมายถึง
ความรูในการดูแลตนเองอยูในระดับตํ่า
คาคะแนนเฉลี่ย 8.1 ถึง 16.0 หมายถึง
ความรูในการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย 16.1 ถึง 24.0 หมายถึง
ความรูในการดูแลตนเองอยูในระดับสูง
3) แบบสอบถามการรับรูอาการรบกวน
เพื่อประเมินการรับรูระดับความรุนแรงของอาการ
รบกวนที่เกิดขึ้นหลังไดรับยาขับเหล็กมาแลวอยาง
นอย 6 เดือน ประกอบดวย การรับรูระดับความ
รุนแรงของอาการรบกวน ซึ่งเปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากอาการรบกวนของ วิปร วิ
ประกษิต (2552) และจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ลั ก ษณะคํ า ตอบเป น มาตรประมาณ
คา (Rating scale) 5 ระดับ เปนขอคําถามเชิงบวก
ทั้งหมดจํานวน 12 ขอ โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
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1 หมายถึง อาการนั้นไมมีความรุนแรง
2 หมายถึง อาการนัน้ มีระดับความรุนแรง
เล็กนอย
3 หมายถึง อาการนัน้ มีระดับความรุนแรง
ปานกลาง
4 หมายถึง อาการนัน้ มีระดับความรุนแรง
มาก
5 หมายถึง อาการนัน้ มีระดับความรุนแรง
มากที่สุด
การแปลผล คะแนนรวมอยูระหวาง 12-60
ถาคะแนนรวมตํา่ แสดงวาการรับรูค วามรุนแรงของ
อาการรบกวนอยูใ นระดับตํา่ และถาคะแนนรวมสูง
แสดงวาการรับรูความรุนแรงของอาการรบกวนอยู
ในระดับสูง ใชหลักการแบงระดับแบบอิงเกณฑโดย
นําคะแนนสูงสุดลบคะแนนตํ่าสุด แลวนําไปหาร
ดวยจํานวนชั้นที่แบง (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553) ดังนี้
คะแนนรวม 12.0 ถึง 28.0 หมายถึง
การรับรูความรุนแรงของอาการนั้น อยูในระดับตํ่า
คะแนนรวม 28.1 ถึง 44.0 หมายถึง
การรับรูความรุนแรงของอาการนั้น อยูในระดับ
ปานกลาง
คะแนนรวม 44.1 ถึง 60.0 หมายถึง
การรับรูความรุนแรงของอาการนั้น อยูในระดับสูง
4) แบบสอบถามการจั ด การกั บ อาการ
รบกวน เพื่อประเมินเด็กโรคธาลัสซีเมียถึงวิธีการ
จัดการกับอาการรบกวนที่เกิดขึ้นหลังไดรับยาขับ
เหล็กมาแลวอยางนอย 6 เดือน ประเมินโดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ลักษณะคําตอบเปนมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ เปนขอคําถามเชิงบวกทั้งหมด
จํานวน 18 ขอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ไมเคยใชวธิ กี ารตามขอนีเ้ ลย
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2 หมายถึง เมื่ อ เกิ ด อาการใช วิ ธี ก ารนี้
นอยมาก เมื่อเกิดอาการ
3 หมายถึง เมื่ อ เกิ ด อาการใช วิ ธี ก ารนี้
เปนบางครั้ง เมื่อเกิดอาการ
4 หมายถึง เมื่ อ เกิ ด อาการใช วิ ธี ก ารนี้
เปนสวนใหญ เมื่อเกิดอาการ
5 หมายถึง เมื่ อ เกิ ด อาการใช วิ ธี ก ารนี้
เปนประจํา เมื่อเกิดอาการ
การแปลผล คะแนนรวมอยูร ะหวาง 25-125
ถาคะแนนรวมตํ่า แสดงวามีการใชวิธีการจัดการ
อาการรบกวนนอยวิธี และถาคะแนนรวมสูง แสดง
วามีการใชวิธีการจัดการอาการรบกวนนี้หลายวิธี
ใชหลักการแบงระดับแบบอิงเกณฑ โดยนําคะแนน
สูงสุดลบคะแนนตํา่ สุดแลวนําไปหารดวยจํานวนชัน้
ที่แบง (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553) ดังนี้
คะแนนรวม 25.0 ถึง 58.33 หมายถึง
เมื่อเกิดอาการเลือกใชนอยวิธี เมื่อเกิดอาการ
คะแนนรวม 58.34 ถึง 91.67 หมายถึง
เมื่อเกิดอาการเลือกใชวิธีการปานกลาง เมื่อเกิด
อาการ
คะแนนรวม 91.68 ถึง 125.0 หมายถึง
เมื่อเกิดอาการเลือกใชวิธีการนี้หลายวิธี เมื่อเกิด
อาการ
5) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ผู
วิจยั นํามาจากแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
ของ สายสุนี ทองสัมฤทธิ์ (2548) มีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ alpha coefficient:
α) เทากับ .87 ซึง่ ครอบคลุมความตองการตามความ
จําเปนพื้นฐานทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม การสนับสนุนทางสังคม 5 ดาน ไดแก 1)
การชวยเหลือประคับประคอง และสนับสนุนความ
ตองการดานอารมณ 2) การไดรับการยอมรับและ
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เห็นคุณคา 3) การมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของ
สังคม 4) การชวยเหลือดานการเงิน สิ่งของ และ 5)
การชวยเหลือดานขอมูล ขาวสาร ขอคําถามจํานวน
25 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ
เริ่มจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด ดังนี้
5 = ไดรับมากที่สุด หมายถึง ข อ ความ
นั้นตรงกับความรูสึก และการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมมากที่สุด
4 = ไดรบั มาก
หมายถึง ขอความนัน้
ตรงกับความรูสึก และการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมมาก
3 = ไดรับปานกลาง หมายถึง ขอความนัน้
ตรงกับความรูสึก และการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมปานกลาง
2 = ไดรับนอย
หมายถึง ขอความนัน้
ตรงกับความรูสึก และการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมนอย
1 = ไมไดรับเลย หมายถึง ขอความนัน้
ไมตรงกับความรูสึก และการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม
การแปลผล คะแนนรวมอยูระหวาง 25125 ถาคะแนนรวมตํ่า แสดงวาไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมตํ่า ถาคะแนนรวมสูง แสดงวาไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมสูง ใชหลักการแบงระดับแบบ
อิงเกณฑโดยนําคะแนนสูงสุดลบคะแนนตํา่ สุด แลว
นําไปหารดวยจํานวนชั้นที่แบง (ชูศรี วงศรัตนะ,
2553) ดังนี้
คะแนนรวม 25.0 ถึง 58.33 หมายถึง
ไดรับการสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับตํ่า
คะแนนรวม 58.34 ถึง 91.67 หมายถึง
ไดรบั การสนับสนุนทางสังคม อยูใ นระดับปานกลาง
คะแนนรวม 91.68 ถึง 125.0 หมายถึง
ไดรับการสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับสูง

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูทรง
คุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) โดย
แบบสอบถามความรูในการดูแลตนเอง มีคา CVI
เทากับ .89 แบบสอบถามการรับรูอาการรบกวน มี
คา CVI เทากับ .97 และแบบสอบถามการจัดการ
กับอาการรบกวน มีคา CVI เทากับ .91 จากนั้นนํา
แบบสอบถามทั้ง 3 ชุด มาปรับปรุงแกไขแลวนําไป
ทดลองใช (try out) ในเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับ
ยาขับเหล็ก ที่มีลักษณะคลายกับประชากรที่ศึกษา
ในครั้งนี้ จํานวน 30 ราย และนํามาวิเคราะหหาคา
ความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยแบบสอบถามความรู
ในการดูแลตนเองใชสูตร KR-20 ไดเทากับ .83 และ
การคํานวณหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient : α)ไดคา ความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามการรับรูอ าการรบกวน เทากับ .74
แบบสอบถามการจัดการกับอาการรบกวน เทากับ
.87 และแบบสอบถามการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
เทากับ .92

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห ใน
การดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล จากฝ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ถึ ง ผู 
อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัด
อุบลราชธานี ขออนุญาตในการเก็บขอมูล รวมทั้ง
การเขาถึงแฟมประวัติของผูปวยแตละราย หลัง
จากที่ไดรับอนุมัติใหทําการเก็บรวบรวมขอมูลได
ผูวิจัยเขาพบหัวหนาฝายการพยาบาล หัวหนาหอ
ผูปวยกุมารเวชกรรม 5 คลินิกเฉพาะโรคเด็ก และ
หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมโรคเลือด เพื่อชี้แจง
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วัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือใน
การเก็บขอมูล รวมทั้งอธิบายถึงสิทธิของผูเขารวม
การวิจัย จากนั้นจึงดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําการสํารวจรายชื่อเด็กโรคธาลัส
ซีเมียตามคุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
2. ผู  วิ จั ย พบผู  ป  ว ยและผู  ป กครองตาม
วัน เวลาและสถานที่ ที่ผูปวยจะมารับการรักษา
เพื่ อ แนะนํ า ตั ว กั บ ผู  ป  ว ยและบิ ด ามารดา บอก
วัตถุประสงคในการทําวิจัยเพื่อขอความรวมมือใน
การทําวิจัย ขอมูลที่ไดรับจากผูปวยจะถือเปนความ
ลับอยางเครงครัด จะมีการระบุขอมูลโดยใชรหัส
ตัวเลข ไมมกี ารระบุชอื่ ทีอ่ ยูข องผูป ว ย รวมทัง้ มีสทิ ธิ
ทีจ่ ะยุตกิ ารใหขอ มูลไดตลอดเวลาในขณะเก็บขอมูล
โดยไมมีขอแมใดๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปวยและ
บิดามารดาซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม และทบทวน
การตัดสินใจในการเขารวมการวิจยั ตามความสมัคร
ใจ และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูปวย ไม
รบกวนการเขาตรวจของผูปวย
3. เมื่อผูปวยและผูปกครองยินยอมเขารวม
การวิจัย โดยใหลงนามในหนังสือยินยอมโดยไดรับ
การบอกกลาวและเต็มใจ (Informed consent form)
และผูปวยที่อายุนอยกวา 18 ปตองไดรับคํายินยอม
จากผูปกครอง ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูปวยและ
ผูป กครองกรอกขอมูลสวนบุคคล โดยใชเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามประมาณ 30-40 นาที ตรวจสอบ
ความสมบูรณ และความครบถวนของขอมูลที่ได
แลวจึงนําขอมูลไปวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรที่ใช ไดแก อายุ
ของผูปวย เปนระดับอัตราสวน (Ratio scale) ความ

41

รูใ นการดูแลตนเอง การรับรูอ าการรบกวน และการ
สนับสนุนทางสังคมกับการจัดการอาการรบกวน
เปนระดับชวง (Interval scale) กลุม ตัวอยางมีการสุม
มาจากประชากร (Random sampling) ขอมูลตัวแปร
มีการกระจายเปนแบบปกติ (Normal distribution)
ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear relationship) จึงใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูป วิเคราะหคา ความถี่
รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาพิสยั และ
วิเคราะหหาความสัมพันธ โดยใชสถิติสหสัมพันธ
เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation
coefficient: r)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ขอมูลทั่วไปของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได
รับยาขับเหล็ก
1.1 ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนเพศหญิงมากที่สุด (รอยละ 51)
มีอายุระหวาง 10-14 ป (วัยรุนตอนตน) มากที่สุด
(รอยละ 59) และมีอายุเฉลี่ย 13.56 ป (SD = 2.88) มี
จํานวนพี่นอง 2 คนมากที่สุด (รอยละ 53) มีระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 46)
รองลงมามี ร ะดั บ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย (รอยละ 30) และใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนามากที่สุด (รอยละ 78)
1.2 ขอมูลเกีย่ วกับความเจ็บปวย เปนผูป ว ย
โรคธาลัสซีเมียชนิดเบตาธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน
อี (β Thalassemia/Hb E disease) มากที่สุด (รอย
ละ 76) ที่เหลือเปนผูปวยโรคธาลัสซีเมียชนิดเบตา
ธาลัสซีเมียเมเจอร (β Thalassemia major) (รอย
ละ 24) ทุกคนไดรับการรักษาโดยการรับประทาน

42

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23 No. 2 July - December 2017

ยาขับเหล็ก Deferiprone ระยะเวลาที่รักษาโดยการ
รับประทานยาขับเหล็กเฉลี่ย 2.28 ป (SD = 1.50)
ความถี่ที่รับประทานยาขับเหล็ก 3 ครั้ง/วัน (รอยละ
99) และมีความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาขับ
เหล็ก (รอยละ 99)
ตอนที่ 2 คะแนนความรูในการดูแลตนเอง
การรับรูอ าการรบกวน การสนับสนุนทางสังคม และ
การจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่
ไดรับยาขับเหล็ก
ผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล พบว า กลุ  ม
ตัวอยางมีคาคะแนนความรูในการดูแลตนเองโดย
รวมอยูร ะดับสูง มีคา เฉลีย่ เทากับ 20.08 (SD = 3.67)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การมาตรวจตามนัด
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 0.98 (SD = 0.14) รองลงมา
คือ ลางมือกอนหยิบอาหารหรือขนม มีคา เฉลีย่ 0.95
(SD = 0.21) สวนการไมรับประทานขนมขบเคี้ยว
ไมอมทอฟฟ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 0.56 (SD =
0.49) คาคะแนนการรับรูอาการรบกวนโดยรวมอยู
ระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 44.12 (SD = 4.56) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ปวดขอ/ขออักเสบ มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.53 (SD = 0.62) รองลงมา
คือ ปวดทอง มีคาเฉลี่ย 4.38 (SD = 0.75) สวนงวง
ซึมมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 2.76 (SD = 0.69) และ
คะแนนการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูร ะดับสูง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 105.81 (SD = 10.22) เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา การชวยเหลือประคับประคองและ
สนับสนุนดานอารมณมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.41
(SD = 0.65) รองลงมา คือ การชวยเหลือดานขอมูล
ขาวสารมีคาเฉลี่ยคือ 4.31 (SD = 0.76) สวนการได
รับการยอมรับและเห็นคุณคามีคา เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ
4.03 (SD = 0.91) และการจัดการอาการรบกวนโดย
รวมอยูระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 79.11 (SD
= 7.19) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การจัดการ
กับอาการวิงเวียนศีรษะมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.48
(SD = 0.77) รองลงมา คือ ปวดขอ/ขออักเสบมีคา
เฉลี่ย คือ 3.18 (SD = 0.92) สวนการจัดการคลื่นไส/
อาเจียน มีคา เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ คือ 2.87 (SD = 0.76) ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย ของตัวแปรคัดสรรกับการจัดการอาการรบกวนของ
เด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็ก
ตัวแปร
ความรูในการดูแลตนเอง
การรับรูอาการรบกวน
การสนับสนุนทางสังคม
การจัดการอาการรบกวน

N
100
100
100
100

Mean
20.08
44.12
105.81
79.11

SD
3.67
4.56
10.22
7.13

Range
0-24
12-60
25-125
25-125

Level
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
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ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่
เกี่ยวของ ไดแก อายุ ความรูในการดูแลตนเอง การ
รับรูอาการรบกวนและการสนับสนุนทางสังคมกับ
การจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่
ไดรับยาขับเหล็ก
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา อายุ ความรู
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ในการดูแลตนเอง การรับรูอาการรบกวน และการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับการ
จัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ดรบั
ยาขับเหล็กอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .001) และ
อยูในระดับปานกลาง (r = .402, r = .424, r = .343,
และ r = .354 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรกับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได
รับยาขับเหล็ก
ตัวแปร
อายุ
ความรูในการดูแลตนเอง
การรับรูอาการรบกวน
การสนับสนุนทางสังคม

r
.402
.424
.343
.354

อภิปรายผลการวิจัย
1. อายุมคี วามสัมพันธทางบวกในระดับปาน
กลางกับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัส
ซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(r = .402, p < .001) ทั้งนี้อภิปรายไดวา เมื่อเด็กมีอายุ
มากขึ้นจะมีกระบวนการพัฒนาความคิดเปนเหตุ
เปนผล ทําใหเด็กวัยนี้มีความคิดวิเคราะหปญหา
อยางมีระบบระเบียบและแกไขปญหาในทางที่เปน
ไปได สามารถรับรูและเขาใจในภาวะสุขภาพของ
ตน เขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความเจ็บปวยที่ซับ
ซอน โดยสามารถที่จะเขาใจสาเหตุ ขั้นตอนการ
รักษา การพยากรณโรค และปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินของโรคทั้งจากตนเอง และจากสิ่งแวดลอม
(วิฐารณ บุญสิทธิ, 2547) และมีประสบการณ การ
เรียนรู และการปรับตัวที่จะสงผลตอพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดดีที่จะสงผล
ตอการกระทําใหพฤติกรรมเปลีย่ นไป และเมือ่ มีอายุ
มากขึ้น ประสบการณในชีวิตที่แตกตางกันทําให

p-value
< .001
< .001
< .001
< .001

สามารถที่จะเผชิญและจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นได
ดีกวา (กนกจันทร ขันทะนะ, 2548) สอดคลองกับ
การศึกษาของยุภดี สงวนพงษ (2551) ไดศกึ ษาความ
สัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับการดูแลตนเองของ
ผูป ว ยเด็กวัยเรียนธาลัสซีเมีย อายุ 9-12 ป พบวา อายุ
มีความสัมพันธกับการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ยุภดี สงวนพงษ, 2551)
2. ความรูใ นการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับปานกลาง กับการจัดการอาการ
รบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็ก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .424, p < .001) ทั้งนี้
อภิปรายไดวา ความรูเปนปจจัยพื้นฐานในการคิด
วิเคราะห สามารถตัดสินใจหรือเลือกการจัดการ
กับอาการในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับสุขภาพ
ทําใหแตละคนมีความสามารถในการจัดการดูแล
ตนเองที่แตกตางกันออกไป และสามารถนําความ
รูและทักษะมาใชในการเผชิญปญหาไดดีกวาผูที่
ไมมีความรู (Miller, 1992) สอดคลองกับการศึกษา
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ของยุภดี สงวนพงษ (2551) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยคัดสรรกับการดูแลตนเองของผูปวย
เด็กวัยเรียนธาลัสซีเมีย อายุ 9-12 ป พบวา ความรู
มีความสัมพันธกับการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. การรับรูอาการรบกวนมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับปานกลาง กับการจัดการอาการ
รบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็ก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .343, p < .001) ทั้งนี้
อภิปรายไดวา เมื่อเด็กโรคธาลัสซีเมียมีการรับรู
อาการรบกวนมีความรุนแรงมากจะแสวงหาความ
ชวยเหลือ และขอมูลวิธกี ารจัดการกับอาการจากเจา
หนาทีท่ มี สุขภาพ เพือ่ ปองกันความไมสขุ สบายจาก
อาการรบกวน (สุจิรา ฟุงเฟอง, 2550) และจากผล
การวิจัย พบวา เด็กรับรูวาอาการปวดขอ/ขออักเสบ
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.53 (SD = 0.62) จึงมีการ
จัดการอาการปวดขอ/ขออักเสบ การใชยาแกปวด
ตามแผนการรักษามากทีส่ ดุ โดยอาการรบกวนทีเ่ กิด
ขึน้ นัน้ เด็กโรคธาลัสซีเมียสามารถรับรูก ารเกิดอาการ
ไดตามประสบการณการรับรูข องผูป ว ย (Lenz et al.,
1997) สอดคลองกับการศึกษาของ Ganong (1995)
พบวา ผลของการรับรูของมารดาถึงความรุนแรง
ของโรคนัน้ สงผลตอพฤติกรรมการจัดการดูแลบุตร
ทีเ่ ปนหอบหืดของผูด แู ล และการศึกษาของ Dodd et
al. (2001) พบวา ผูปกครองจะรับรูอาการหอบของ
เด็กจากอาการไอ การหายใจเสียงวี้ด แลวจึงมีการ
ตัดสินใจจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น
4. การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับปานกลาง กับการจัดการอาการ
รบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็ก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .354, p < .001)
ทั้งนี้อภิปรายไดวา การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครั ว ของเด็ ก โรคธาลั ส ซี เ มี ย ที่ ไ ด รั บ ยาขั บ

เหล็กที่มีชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมใหเด็กมีการ
จัดการอาการรบกวนตางๆ โดยการใหครอบครัว
และบุคลากรทางการแพทยเขาไปชวยเหลือและ
สนั บ สนุ น และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการดู แ ลตนเอง
(Dodd et al., 2001) และการชวยเหลือของบิดา
มารดาเปนสิง่ ชวยใหเด็กโรคธาลัสซีเมียไดรบั ขอมูล
ในการดูแลตนเอง (นฤมล ธีระรังสิกุล และศิริยุพา
สนั่นเรืองศักดิ์, 2558) สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวในผูป ว ยเด็ก
วัยรุนโรคธาลัสซีเมีย มีการศึกษาพบวา ครอบครัว
เปนแหลงสนับสนุนทางอารมณทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ ในเด็ก
โรคธาลัสซีเมีย (Aydinok, Erermis, Bukusoglu, Yilmaz, & Solak, 2005) และการสนับสนุนทางอารมณ
จากครอบครัวยังสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในเด็กวัยรุน โรคธาลัสซีเมียไดรอ ยละ 50
อีกดวย (Yang, Chen, Mao, & Lin, 2001) สอดคลอง
กับการศึกษาของนฤมล ธีระรังสิกุล และศิริยุพา
สนั่นเรืองศักดิ์ (2558) พบวา การสนับสนุนจาก
ครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับการจัดการ
อาการ เนื่องจากการที่ครอบครัวมีความรัก ความ
ไววางใจ การชวยใหการดูแลผูปวยเหมาะสม และ
เกิดพฤติกรรมที่สงเสริมใหมีความสามารถในการ
จัดการที่ดี และการสนับสนุนในครอบครัวที่ชวย
เหลือเกือ้ กูลกันจะสงเสริมใหเด็กมีการจัดการอาการ
รบกวนตางๆ และการแกไขอยางมีประสิทธิภาพไม
กอให เกิดภาวะแทรกซอน และทําใหเด็กมีศกั ยภาพ
ในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม และสามารถ
ดําเนินชีวิตไดปกติ (Grey et al., 2006)

ขอเสนอแนะ
1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล นําขอมูล
เด็ ก โรคธาลั ส ซี เ มี ย ที่ ไ ด รั บ ยาขั บ เหล็ ก ไปพั ฒ นา
แนวทางการประเมินอาการรบกวน และวางแผน
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การพยาบาลในการใหความรูก ารดูแลตนเอง และวิธี
การจัดการอาการรบกวน เพื่อใหอาการนั้นบรรเทา
และใหสามารถอยูก บั อาการเหลานัน้ ได รวมทัง้ การ
สนับสนุนทางสังคมที่สงเสริมการดูแลเด็กโรคธา
ลัสซีเมียทีไ่ ดรบั ยาขับเหล็กในการปองกันและแกไข
ปญหาจากอาการรบกวนทีเ่ กิดขึน้ ใหมปี ระสิทธิภาพ
2. ดานการศึกษา นําขอมูลดานอายุ ความรู
ในการดูแลตนเอง การรับรูอาการรบกวนและการ
สนับสนุนทางสังคมมาเปนขอมูลพื้นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนใหนกั ศึกษาไดทราบถึงปจจัยที่
มีความสัมพันธกบั การจัดการอาการรบกวนของเด็ก
โรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็กชนิดรับประทาน
Deferiprone
3. ดานการวิจัย ควรทําวิจัยครั้งตอไป โดย
ศึกษา
- ปจจัยทํานายการจัดการอาการรบกวน
ของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็ก
- ศึ ก ษาการจั ด การกั บ อาการรบกวน
ของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็กในกลุม
ตัวอยางอื่นเพิ่มเติม เชน ผูปกครอง หรือผูดูแลเด็ก
เปนตน และควรใชแบบสอบถามความรูการดูแล
ตนเองของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ไดรับยาขับเหล็ก
เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีใ้ ชแบบสอบถามความรูเ ด็ก
โรคธาลัสซีเมียในการดูแลตนเองทั่วไปและความรู
การดูแลตนเองหลังไดรับยาขับเหล็ก
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