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บทคัดย่อ

 ประชากรไทยป่วยด้วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีมาก

เป็นอันดับหนึ่งของโลก และปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุม

โรคนี้ได้ตามเป้าหมาย การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง 

สองกลุม่วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง มวีตัถปุระสงค์เพือ่

ศึกษาผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความรู้ 

การรับรู้ความสามารถของตน และพฤติกรรมการส่งเสริม

การควบคมุโรคโลหติจางธาลสัซีเมยีในชมุชนของอาสาสมคัร 

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กรุงเทพฯ จ�านวน 64 คน 

และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 32 คน 

กลุม่ทดลองได้รับกจิกรรมการสร้างเสรมิสมรรถนะแห่งตน

ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้โดยประยกุต์แนวคดิการสร้างเสรมิสมรรถนะ 

แห่งตนของแบนดูราเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่ม

ควบคุมได้รับการอบรมตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามความรู้ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ

ของตน และแบบสอบถามพฤตกิรรมการส่งเสรมิการควบคมุ 

โรคโลหติจางธาลัสซเีมยี วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตพิรรณนา 

และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ ผลการวิจัย พบว่า  
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กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงความรู้ การรับรู้

ความสามารถของตนและพฤตกิรรมการส่งเสรมิการควบคมุ 

โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีหลงัการทดลองสูงกว่ากลุม่ควบคมุ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 16.69, t = 16.78,  

t = 22.12, p < .05 ตามล�าดับ) ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็น

ว่า พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนควรน�ารูปแบบการวิจัยนี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการจดัอบรมเพือ่สร้างเสรมิสมรรถนะแห่งตน

ของอาสาสมคัรสาธารณสขุในพืน้ท่ีอืน่ ๆ  เพือ่ส่งเสริมให้เกดิ

พฤตกิรรมการส่งเสรมิการควบคมุโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี

ต่อไป

ค�าส�าคัญ: โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย การสร้างเสริม

สมรรถนะแห่งตน การรบัรูค้วามสามารถของตน อาสาสมคัร 

สาธารณสุข

Abstract

 Globally, the number of Thai population 

suffering from thalassemia is the first most  

recorded. It has not been controlled to meet the 

goal. This quasi-experimental two groups  

pretest-posttest research aimed to examine the 



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560 95

effects of self-efficacy enhancement on  

knowledge, perceived self-efficacy, and behavior 

towards health promotion to control thalassemia 

among village health volunteers of Bangkok  

metropolitan. Multi-stage random sampling was 

used to recruit a sample of 64 health volunteers 

in Prawet district, Bangkok. Then, random  

assignment was carried out to assign the sample 

into an experimental and a control groups for 32 

each. The experimental group received four-week 

activities of self-efficacy enhancement program 

developed by the researcher based on Bandura’s 

self-efficacy concept while the control group  

received usual activities. Data were collected by 

using questionnaires of knowledge, perceived 

self-efficacy and health promoting behavior to 

control thalassemia. Descriptive statistics and  

independent t-test were used to analyze the data.

The results revealed that after completion of the 

intervention, the experimental group had mean 

scores change of knowledge, perceived self- 

efficacy and health promoting behavior to control 

thalassemia significantly higher than those in the 

control group (t = 16.69, t = 16.78, t = 22.12,  

p < .05, respectively). These findings indicate that  

community nurse practitioners should apply this 

program to increase self-efficacy perception 

among village health volunteers in other  

communities. Consequently, health promoting 

behavior to control thalassemia would be 

enhanced.

Keywords: thalassemia, self-efficacy, perceived 

self-efficacy, health volunteers

ความส�าคัญของปัญหา

 โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรค

ทางพันธุกรรม ประชากรโลก ร้อยละ 5 เป็นพาหะของโรค

นี้ และทั่วโลกมีทารกเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย

ประมาณ 350,000 รายต่อปี ประเทศไทยมีความชุกของ

โรคมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก (กิตติ ต่อจรัส, 2555) คิด

เป็นร้อยละ 1 ของประชากร และเป็นพาหะร้อยละ 30-40 

ของประชากร ในหน่ึงปีจะมีเด็กเกิดใหม่ป่วยประมาณ 

12,125 ราย โรงพยาบาลสิรินธร พบว่า พ.ศ. 2550  มีเด็ก

เกิดใหม่เป็นโรค จ�านวน 22 คน คิดเป็น 11.56 ต่อพัน

ประชากร ในระยะเวลา 6 ปี มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มเป็น 231 คน 

คิดเป็น 21.30 ต่อพันประชากร (ส�านักการแพทย์, 2555) 

ปัญหาที่ส�าคัญในขณะน้ี คือ ผู้ป่วยและผู้ท่ีเป็นพาหะมี 

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ประเวศ วะสี, 2555) พยาธิ

สภาพของโรคส่งผลให้ผู้ป่วยเจริญเติบโตไม่สมวัย ท�างาน

หนกัไม่ได้ มปีมด้อยทีเ่จบ็ป่วยบ่อย อบัอายท่ีมโีรคพนัธกุรรม 

ในครอบครัว (นุจรี ไชยมงคล, 2548) หากเป็นชนิดรุนแรง 

ทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือแรกคลอด ร้อยละ 100 ส่วน

มารดาจะมีครรภ์เป็นพิษท�าให้เสียชีวิตได้ (ประเวศ วะสี, 

2555) ชนิดที่ไม่รุนแรง ต้องรักษาตลอดอายุขัย รัฐต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการรกัษาประมาณปีละ 5,000-6,000 ล้านบาท 

(รายงานการประชุมธาลัสซีเมียแห่งชาติ, 2555)

 รฐับาลได้จดัท�า “ค�าประกาศ ส่งเสรมิ ป้องกัน และ

ควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติ

ของประเทศไทย” (มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่ง

ประเทศไทย, 2549) ถือเป็นนโยบายแห่งชาติ (national 

policy) เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมโรคโลหิตจาง 

ธาลสัซีเมยี โดยเน้นการตรวจคดักรองทกุระดบั ครอบคลมุ

ทุกพื้นที่ ประชากรวัยเจริญพันธุ์ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับ

โรค ร้อยละ 100 (มูลนิธิโรคโลหิตจางโรคธาลัสซีเมียแห่ง

ประเทศไทย, 2549) การควบคุมโรคต้องเริ่มตั้งแต่ระดับ

ชมุชนโดยการกระจายความรูสู่้ประชาชนทกุครัวเรอืน เน้น

ตรวจคัดกรองตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ คัดกรองก่อนตั้งครรภ์

หรือไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อลดผู้ป่วยและผู้เป็น

พาหะรายใหม่ แต่การกระจายความรู้ให้ครอบคลุมต้อง

อาศัยเจ้าหน้าที่จ�านวนมาก การส่งเสริมความสามารถให้

แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุจงึเป็นกลวธิหีนึง่ในการกระจาย

ความรู ้สู ่ประชาชน แต่การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขที่ผ่านมา ยังขาดความรู้ ทักษะและแรงจูงใจใน

การปฏบิตังิาน (อัจฉรยีา ยนิดสีขุ, 2551) การส�ารวจความรู้ 

เกีย่วกบัโรคโลหติจางธาลัสซเีมยีของอาสาสมคัรสาธารณสุข 

พบว่า รูจ้กัโรคโลหิตจางธาลัสซเีมยีเพียงร้อยละ 12.10 และ


