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บทคัดยอ
 เด็กโรคธาลัสซีเมียตองเผชิญกับภาวะสุขภาพและอาการรบกวนจากการรักษาดวยยาขับเหล็ก ซึ่ง

การจัดการกับอาการท่ีมีประสิทธิภาพจะทําใหอาการน้ันทุเลาลงหรือไมเกิดอาการ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

การวจิยัแบบพรรณนาเชงิหาความสมัพนัธครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความสมัพันธระหวาง อาย ุความ

รูในการดูแลตนเอง การรับรูอาการรบกวน และการสนับสนุนทางสังคม กับการจัดการอาการรบกวนของ

เดก็โรคธาลสัซเีมยีทีไ่ดรบัยาขบัเหลก็ กลุมตวัอยาง คอื เดก็วยัรุนโรคธาลสัซีเมยีชนดิ β  Thalassemia/ Hb E 

disease และ β Thalassemia major ที่ไดรับยาขับเหล็ก Deferiprone มาแลวอยางนอย 6 เดือน และเขารับการ

รักษาตอเน่ืองที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี อายุระหวาง 10-19 ป จํานวนทั้งหมด 

100 ราย คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 

แบบสอบถามความรูในการดูแลตนเอง แบบสอบถามการรับรูอาการรบกวน แบบสอบถามการจัดการกับ

อาการรบกวน และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .83 .74 .87 และ .92 ตาม

ลาํดบั วเิคราะหขอมลูโดยการหาคาความถี ่รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน พสิยั และคาสมัประสทิธิ์

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
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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 symp-

toms 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 Sunpa-

sitthiprasong 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 coeffi cient.  

 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 

signifi cantly positively related to discomfort symptom management. 

 These fi ndings suggest that nurses should assess and provide interventions to enhance discomfort 

symptom management for Thalassemia children treated by iron chelation by providing knowledge of self-

care, increasing perception of discomfort symptoms and social support.
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