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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการของมารดาทีม่ีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียและ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย ตัวอย่างเป็นมารดาที่มีบุตรป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมียที่มารับบริการการรักษาที่หน่วยบริการเคมีบ าบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงของโรค แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และ
แบบสอบถามการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93, .94, และ .82 
ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่าการจัดการของมารดาด้านการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็กมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ความรุนแรงของโรคและการสนับสนุนทางสังคม (r = .202 และ .191) การจัดการของมารดาด้านความสามารถในการดูแล
เด็กมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย อายุ และการสนับสนุนทางสังคม 
(r = .188, r = .247, r = .226, และ r = .147 ตามล าดับ) การจัดการของมารดาด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
บิดามารดามีความสัมพันธ์ทางบวกกับรายได้ของครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคม (r = .226 และ .168) 
การจัดการของมารดาด้านผลกระทบต่อครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้ความรุนแรงของโรค อายุ รายได้
ของครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม (r = .282, r = .298, r = .262, และ r = .230)  การจัดการของมารดา
ด้านความยากล าบากของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับการสนับสนุนทางสังคม (r = .261) และการจัดการของ
มารดาด้านความพยายามในการดูแลเด็กมีความสัมพันธ์ทางลบกับการสนับสนุนทางสังคม (r = .254)  
  
ค าส าคัญ : การจัดการของมารดา, บุตรป่วยดว้ยโรคธาลัสซีเมีย 
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Abstract 
 The purposes of this correlational research were to examine maternal management for 
children with thalassemia and factors related to maternal management for children with thalassemia. 
The participants were 109 mothers of children with thalassemia who came to receive care at Short 
Stay Service in Ramathibodi hospital. Mothers who met the study inclusion criteria were randomly 
selected to participate in the study. Research instruments consisted of perceived severity of 
condition questionnaire, social support questionnaire and maternal management for children with 
thalassemia questionnaire. There reliabilities were .93, .94, and .82 respectively. Data was analyzed 
using descriptive statistic and Pearson’s product moment correlation coefficient. The results 
revealed that the maternal management in the dimension of the child’s daily life has a significant 
positive relationship with perceived severity of condition and social support (r = .202 and .191, 
respectively). The ability to manage the condition dimension has a significant positive relationship 
with perceived severity of the condition, duration of illness, age and social support (r = .181, .247, 
.226, and .147, respectively). The parental mutuality dimension has a significant positive relationship with 
family income and social support (r = .246 and .168). The impact of condition family life dimension 
has a significant negative relationship with perceived severity of condition, age, family income and 
social support (r = .282, .298, .262, and .230, respectively). The difficulty of family life dimension has 
a significant negative relationship with social support (r = -.261). The effort to manage the condition 
dimension has a significant negative relationship with social support (r = .254).  
 
Keywords : maternal management, children with thalassemia 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 โรคธาลัสซี เมียเป็นโรคโลหิตจางทาง
พันธุกรรมอันเนื่องมาจากความผิดปกติของ 
การสร้างฮีโมโกลบินท าให้สร้างน้อยลง เป็นผลให้
เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติและมีอายุสั้น 
โรคธาลัสซีเมียแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามลักษณะ
ท า ง พั น ธุ ก ร รม  คื อ  α-thalassemia และ  β-
thalassemia (Torcharus, 2013) จากสถานการณ์
การเกิดโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในภูมิภาคเอเชีย
พบว่ามีอัตราการเกิดโรค 1-5 รายต่อประชากร 
เกิดใหม่ 1,000 ราย ส่วนสถานการณ์ในประเทศ
ไทยคาดว่าจะมีเด็กเป็นโรคดังกล่าวอยู่ที่ 12,500 
คน โดยในจ านวนนี้คาดว่าประมาณ 4,250 คน 
เป็ นชนิ ด รุ นแร งที่ ต้ อ ง เ ข้ า รั บการรั กษา ใน
โรงพยาบาล (Sahametapat, 2014) จากข้อมูล
ผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียโรงพยาบาลรามาธิบดี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 พบว่ามีผู้ป่วยเด็กที่เข้า

รับการรักษาด้วยโรคธาลัสซีเมียมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น  และยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่ วย
โ รคธาลั ส ซี เ มี ย สู ง ถึ ง ปี ล ะ  6,000 ล้ านบาท 
(Jetsrisuparb, 2009)  
 โ ร ค ธ า ลั ส ซี เ มี ย เ ป็ น โ ร ค ที่ มี ภ า ว ะ 
การเจ็บป่วยเรื้อรังและเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องใช้
ระยะเวลารักษาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อเด็ก
ที่ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าเพื่อนและ
ญาติพี่น้อง (Turkel & Pao, 2007) และมีความ
เสี่ยงสูงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน  ได้แก่ ซีด 
อ่อนเพลีย ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ท าให้
ต้ อ งรับการรั กษาในโรงพยาบาล  (Cakaloz, 
Cakaloz, Polat, Inan, & Oguzhanoglu, 2009)  
จากการเจ็บป่วยเรื้อรังจะท าให้เด็กรู้สึกไม่สุขสบาย
และรบกวนการด าเนินชีวิตประจ าวัน (Venning, 
Eliott, Wilson, & Kettler, 2008)  
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อย่างไรก็ตามวัยเด็กยังมีข้อจ ากัดใน 
การจัดการดูแลตนเองในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากเป็น
วัยที่ยังช่วยเหลือตนเองได้น้อย เมื่อเด็กเจ็บป่วย
และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  บิดา
มารดาของเด็กจึงมีความต้องการที่จะรับรู้เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของเด็ก เช่น อาการ
เจ็บป่วยผลการร ักษา  และค าแนะน าต ่าง ๆ 
เกี่ยวกับการดูแล เป็นต้น (Melnyk & Feinstein, 
2001)  
 มารดาจึงเป็นบุคคลส าคัญในการดูแลบุตร
และการจัดการครอบครัวเป็นกระบวนการเพื่อให้
ครอบครัวสามารถด ารงอยู่ได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของครอบครัว เช่น การจัดการใน
การท าหน้าที่ที่ ดี  การเข้ า ใจปัญหาที่ ดี  และ 
การแสวงหาทางเลือกวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสม 
ตลอดจนสามารถตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมี
ศักยภาพในการจัดการครอบครัว หากครอบครัวมี
การจัดการที่ดีจะส่งผลให้ครอบครัวมีการจัดการดูแล
เด็กป่วยได้ดีขึ้น (Knafl & Deatrick, 2003) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีปัจจัย
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของมารดาในด้าน
ภาวะสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
มีผลกับการจัดการของมารดาในเด็กที่ป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง เมื่อระดับความรุนแรงของโรคมีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นหรือเลวร้ายลง มักก่อให้เกิดความไม่สุข
สบาย ท าให้เด็กมีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้ งส่ งผลกระทบต่อการดูแลตนเองและ 
การจั ดการของมารดา  (Boonyawat, 2003) 
ระยะเวลาการเจ็บป่วย เนื่องจากการที่บุตรมี
สภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานท าให้
มารดาเกิดความรู้สึกท้อแท้ วิตกกังวล มีความรู้สึก
เหนื่อยในการดูแลบุตรทั้งที่โรงพยาบาลต่อเนื่องไป
จนถึงกลับบ้าน มีผลต่อการนอนหลับพักผ่อน ท า
ให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย (Thongsamrit & 
Chandarasiri, 2016) ส่งผลต่อการจัดการของ
มารดาในการดูแลบุตรและอายุของมารดา โดย 
การมีอายุและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้

มารดามีความสามารถในการป้องกันปัจจัยและ
ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ  

การมีการจัดการของมารดาที่ดีจะสามารถ
น าไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ดีทางสุขภาพได้ 
(Wright & Leachy, 2005) จากการศึกษายังพบ
อีกว่ารายได้ของครอบครัวมีผลกับการจัดการของ
มารดา แม้รัฐบาลจะให้การสนับสนุนในเรื่องของ
ยาและสิ่งอ านวยความสะดวก แต่ผู้ป่วยบางรายยัง
ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บางชนิด เช่น ค่าบริการเครื่องให้สารน้ าทางหลอด
เลื อดด า กระบอกฉี ดยา เข็ มฉี ดยา เป็ นต้น 
(Rasnayaka, Mudiyanse, Ashok, & Dayananda, 
2012) และการสนับสนุนทางสังคมซึ่งจากการที่
ครอบครัวมีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย ท าให้
มารดาต้องรับภาระในการดูแลบุตรที่ป่วยมากกว่า
การมีบุตรที่ปกติ อาจมีผลกระทบต่อบทบาททาง
สังคม มารดามักแยกตัวเนื่องจากรู้สึกอับอายจาก
การดแูลเด็กที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง (Futcher, 1988) 
 จากเหตุผลดังกล่าวการดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคธาลัสซีเมียที่เป็นโรคเรื้อรัง มารดาต้องให้ความ
ใกล้ชิดและใช้เวลาในการดูแลเด็กป่วยเป็นระยะ
เวลานาน ถ้าหากมารดามีการจัดการที่ดีจะท าให้
เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ มีอายุที่
ยืนยาวและมีชีวิตที่เป็นสุข ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการจัดการของมารดาที่มีบุตร
ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย น่าจะเป็นประโยชน์ใน
การน าไปก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและให้
การช่วยเหลือมารดาที่ต้องดูแลบุตรที่ป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมียต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรมหรอืงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

โรคธาลัสซี เมียเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผล
กระทบต่อมารดาเนื่องจากมารดาเป็นผู้ที่ใกล้ชิด
และรับผิดชอบดูแลเด็กป่วยมากที่สุด มารดาใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการจัดการดูแลเด็กป่วยใน
แต่ละวัน จนบางครั้งขาดการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสมาชิกคนอื่ น  ๆ  ในครอบครั ว 
(Phuphaibul et al., 2000) การที่ ค รอบครั วมี 
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เด็กป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียท าให้มีผลกระทบต่อ
ครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากธรรมชาติการเจ็บป่วย
เรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้
มารดามีภาระรับผิดชอบในการดูแลบุตรป่วย
เพิ่มขึ้นจากปกติ ประกอบกับเด็กวัยน้ีต้องพึ่งพา
ผู้ปกครองไม่สามารถกระท ากิจกรรมเพื่อดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มารดาจึงต้อง
มีการจัดการทั้ง 6 ด้าน (Knafl et al., 2007)  ดังนี้ 
1) การใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก 2) ผลกระทบต่ อ
ครอบครัว 3) ความยากล าบากของครอบครัว 
4) ความพยายามในการดูแลเด็ก 5) ความสามารถใน
การดูแลเด็ก 6) ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบิดา
มารดา หากมารดามีการจัดการที่ดีจะท าให้บุตรที่
ป่วยมีภาวะสุขภาพที่ดีได้  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการจัดการ
ของมารดา ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
เมื่อระดับความรุนแรงของโรคมีความรุนแรงมาก
ขึ้นหรือเลวร้ายลง มักก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย
และมีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ส่งผล
กระทบต่อการดูแลตนเองและการจัดการของ
มารดา (Boonyawat, 2003) ดังการศึกษาของ 
Samruern (2007) ที่พบว่า ระดับความรุนแรงของโรค
มีความสัมพันธ์ทางลบกับการจัดการของครอบครัวที่มี
บุตรป่วยด้วยโรคหอบหืด (r = .203, p < .05)  

ระยะเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มี
ระยะเวลานาน อาจท าให้มารดาเกิดความรู้สึก
ท้อแท้ วิตกกังวล เบื่อหน่าย เกิดความเครียด ส่งผล
ให้การจัดการของมารดาลดลง (Thongsamrit & 
Chandarasiri, 2016) ดังการศึกษาของ Rattanapibun 
et al. (2011) ที่พบว่า ระยะเวลาที่ผู้ปกครองดูแล
เด็กป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการ 
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (r = .360, p < .01) 
 นอกจากนี้ อายุของมารดาเป็นตัวก าหนด
วุฒิภาวะ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความเชื่อ ความคิดและการตัดสินใจ เมื่ออายุมาก
ขึ้นมารดาจะมีการพัฒนาด้านความคิดมากขึ้น 
การมีอายุและวุฒิภาวะที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้

ความสามารถในการป้องกันปัจจัยและอัตราเสี่ยง 
มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการของมารดาที่ดี 
สามารถน าไปสู่ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ดีทาง
สุขภาพ (Wright & Leachy, 2005) ดังการศึกษา
ของ Sananreangsak et al. (2012) ที่พบว่าอายุ
ของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม 
การจัดการครอบครัวในเด็กป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
(r = .129, p < .01)  
 ส่วนรายได้ของครอบครัวส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค  
ดังการศึกษาของ Rasnayaka et al. (2012) ที่
พบว่าค่ า ใช้จ่ ายในการรักษาโรคธาลัสซี เมีย
โดยประมาณอยู่ที่  3-4 แสนรูปี  (71,928.62 - 
95,904.82 บาท) ต่อปี และส่วนใหญ่ของผู้ป่วย
โรคธาลัสซีเมียมักมีพื้นหลังทางเศรษฐกิจและ 
สังคมต่ า ดังการศึกษาของ Sananreangsak et al. 
(2012) ที่พบว่ ารายได้ของครอบครัวมี ความ 
สั มพั นธ์ ท า งบวกกับพฤติ ก รรมการจั ดการ
ครอบครัวในเด็กป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย (r = .234, 
p < .01)  และการสนับสนุนทางสังคมจะช่วย
ส่งเสริมมารดาในการดูแลบุตรที่เจ็บป่วยให้เกิดการ
แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่ท าให้บุตรที่
ป่วยสามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ (Grey, Knafl, 
& McCorkle, 2006) ดังการศึกษาของ Samruern 
(2007) ที่ พบว่ าการสนับสนุนทางสั งคมจาก
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการ
ของครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยหอบหืด (r = .558, 
p<.001)  
 
วัตถุประสงค์วจิัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการของมารดาที่มี
บุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซี
เมีย ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค ระยะเวลา
การเจ็บป่วย อายุของมารดา รายได้ของครอบครัว 
และการสนับสนุนทางสังคม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในงานวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้น าแนวคิด 
การจัดการของครอบครัวมาใช้กับมารดาที่มีบุตร
ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย ประกอบด้วยการรับรู้ 
การจัดการ 6 ด้าน (Knafl et al., 2007) และจาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญ
ต่อการจัดการของมารดา ได้แก่ การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย อายุของ
มารดา รายได้ของครอบครัว และการสนับสนุน
ทางสังคม ดังแสดงในภาพ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร คือ มารดาที่มีบุตรป่วยด้วย

โรคธาลัสซีเมียที่มารับการให้เลือดเป็นประจ าทุก
เดือน ที่หน่วยบริการเคมีบ าบัด โรงพยาบาล
รามาธิบดี ซึ่งจากข้อมูลผู้มารับบริการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
มีมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียจ านวน 
1,819 คน 

ตัวอย่าง คือ มารดาที่มีบุตรป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมียที่มารับการให้เลือดเป็นประจ าทุก
เดือน ที่หน่วยบริการเคมีบ าบัด โรงพยาบาล
รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร จ านวน 109 คน  

เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง มีการก าหนด
คุณสมบั ติ ของมารดาที่ มี บุ ต รป่ วยด้ วย โรค 
ธาลัสซี เมีย ดั งนี้  1) มารดาที่มีบุตรป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมีย อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 2) มีอายุ 
18 ปี ขึ้นไป 3) สถานภาพสมรสคู่ 4) เป็นผู้ดูแล

บุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียด้วยตนเองและอยู่บ้าน
เดียวกัน และ 5) มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
มีการรับรู้และสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ  ส่วน
คุณสมบัติของบุตรที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย คือ มี
อายุน้อยกว่า 15 ปี และไม่มีภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
อายุของมารดา จ านวนบุตรในครอบครัว สิทธิการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล รายได้ของครอบครัว อายุของ
ผู้ป่วยเด็ก และระยะเวลาการเจ็บป่วย 
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคของมารดาที่ มีบุตรป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมีย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 15 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นมาตรประมาณ
ค่า 4 ระดับ คือ 0-3 (ตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงรุนแรง
มาก) มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .96  
และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .93 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
น ามาจากแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียของ 
Boonyawat (2003) จ านวน 25 ข้อ ลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 1-5 (ตั้งแต่ไม่จริง
เลยจนถึงเป็นจริงมากที่สุด) มีค่าดัชนีความตรง
ตามเนื้อหาเท่ากับ .81 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .94 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการจัดการของ
มารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย น ามาจาก
แบบสอบถามการจัดการของครอบครัวที่มีบุตร
ป่วยด้วยโรคธาลัสซี เมียของ Sananreangsak 
(2011) เป็นข้อค าถามเชิงบวกจ านวน 23 ข้อ และ
ข้อค าถามเชิงลบจ านวน 23 ข้อ รวมจ านวน 46 
ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
คือ 1-5 (ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจนถึงเห็นด้วย
อย่างยิ่ง) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
เท่ากับ .82 

-การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค 
-ระยะเวลาการ
เจ็บป่วย 
-อายุของมารดา  
-รายได้ครอบครัว  
-การสนับสนุนทาง
สังคม 

การจัดการของมารดาที่มบีุตรป่วย
ด้วยโรคธาลัสซีเมีย 
  - การใช้ชีวิตประจ าวันของเดก็  
  - ผลกระทบตอ่ครอบครัว  
  - ความยากล าบากของครอบครวั  
  - ความพยายามในการดูแลเด็ก  
  - ความสามารถในการดแูลเด็ก  
  - ความสมัพันธ์ทีด่ีต่อกันระหว่าง 
    บิดามารดา 

 



156 

JOPN Vol. 11 No. 1 January – June 2019 

การพิทักษ์สิทธิ์  โครงการวิจัยนี้ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่
อนุมัติ 02-11-2558 และคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่อนุมัติ ID 01-59-
44 ภายหลังอนุมัติผู้วิจัยเข้าพบมารดาของผู้ป่วย
เด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์
และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจง
สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธเข้าร่วมการวิจัยได้
ตลอดเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษา 
และข้อมูลทุกอย่างถูกจัดเก็บเป็นความลับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย 
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากทะเบียนนัด
ของผู้ป่วยที่มารับบริการให้เลือด แล้วจับฉลาก
แบบไม่ใส่คืนตามหมายเลขทะเบียนนัดของผู้ป่วย 
และมารดาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 2. เข้าพบมารดาที่หน่วยบริการเคมีบ าบัด 
โรงพยาบาลรามาธิบดี อธิบายวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งขอ
ความร่วมมือในการท าวิจัย 
 3. เมื่อมารดายินยอมให้ความร่วมมือใน
ก า รตอบแบบสอบถาม  ใ ห้ ม า รด าล งนาม 
ในใบยินยอมตามแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัย 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยหาค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการรับรู้
ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย อายุ
ของมารดา รายได้ของครอบครัว และการสนับสนุน
ทางสังคม กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วย
ด้วยโรคธาลัสซีเมีย โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน  
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่

มีอายุเฉลี่ย 35.84 ปี (SD = 5.52) มีจ านวนบุตรใน
ครอบครัว 1 คน มากที่สุด (ร้อยละ 47.7) มีรายได้
ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาท สิทธิ
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่เบิกได้ (ร้อยละ 
77.1) อายุของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียมีอายุ
เฉลี่ย 7.73 ปี (SD = 3.57) และมีระยะเวลาการ
เ จ็ บป่ ว ยด้ ว ย โ รคธาลั สซี เ มี ยม ากกว่ า  2 ปี   
(ร้อยละ 88.1)  

2. การจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมียพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก  
(M = 2.75, SD = .43) ด้านผลกระทบต่อครอบครัว 
(M = 2.64, SD = .53) ด้านความยากล าบากของ
ครอบครัว  (M = 2.71, SD = .56)  ด้ านความ
พ ย า ย า ม ใ น ก า ร ดู แ ล เ ด็ ก  (M = 2.98,  
SD = .33) ด้านความสามารถในการดูแลเด็ก  
(M = 2.81, SD = .51) และด้านความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันระหว่างบิดามารดา (M = 2.86, SD = .45)  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรค 
ธาลัสซีเมียพบว่าด้านการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อยกับการรับรู้
ความรุนแรงของโรค และการสนับสนุนทางสังคม 
(r = .202 แ ล ะ  .188) ด้ า นค ว ามส าม า ร ถ ใน 
การดูแลเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย
กับการรับรู้ความรุนแรงของโรค  ระยะเวลา 
การเจ็บป่วย อายุของมารดา และการสนับสนุน
ท า ง สั ง ค ม  (r = .188, .247, .226,  แ ล ะ .147 
ตามล าดับ) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
บิดามารดา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย
กับรายได้ของครอบครัว และการสนับสนุนทาง
สังคม (r = .246 และ .168) ด้านผลกระทบต่อ
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับน้อยกับ
การรับรู้ความรุนแรงของโรค  อายุของมารดา 
รายได้ของครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม 
(r = -.282, -.298, -.262, และ .230 ตามล าดับ ) 
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ด้ า น ค ว า ม ย า ก ล า บ า ก ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว  มี
ความสัมพันธ์ทางลบในระดับน้อยกับการสนับสนุน
ทางสังคม (r = .261) ด้านความพยายามในการดูแล

เด็ก มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับน้อยกับ 
การสนับสนุนทางสังคม (r = -.254) ตาราง 1 

 
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาการเจ็บป่วย อายุของมารดา รายได้ 

 ของครอบครัว และการสนบัสนุนทางสังคม กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมยี 
 แยกตามรายด้าน (n = 109) 

 

ตัวแปร 
การจัดการของมารดา 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 
การรับรู้ความรุนแรงของโรค .202* -.282** -.132 .103 .188* .098 
ระยะเวลาการเจ็บป่วย .051 .141 .026 .050 .247** .246 
อายุของมารดา .188 -.298** .058 -.173 .226* .076 
รายได้ของครอบครัว .124 -.262** -.185 .050 .112 .246** 
การสนับสนุนทางสังคม .191* -.230* -.261** -.254** .147* .168* 

*p < .05, **p < .01 
X1 = ด้านการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก,  X2 = ด้านผลกระทบต่อครอบครัว,  
X3 = ด้านความยากล าบากของครอบครัว,  X4 = ด้านความพยายามในการดูแลเด็ก,  
X5 = ด้านความสามารถในการดูแลเด็ก,  X6 = ด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบิดามารดา 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. การจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมีย  
 ด้ านการ ใช้ ชี วิ ตประจ า วั นขอ ง เ ด็ ก 
อภิปรายได้ว่า เด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซี เมีย 
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 7 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียน 
เด็กจึงมีการใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่ที่
โรงเรียนมากกว่าอยู่กับมารดาที่บ้าน ท าให้มารดา
ไม่สามารถที่จะดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่  และเด็ก
ต้องรับประทานอาหารเองที่โรงเรียน มีการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน รวมถึงการเล่นกับ
เพื่อนในวัยเดียวกัน ซึ่งอาจท าให้เด็กเกิดอุบัติเหตุ
ในขณะอยู่ที่โรงเรียนได้ง่ายกว่าอยู่ที่บ้าน โดยเด็ก
วัยนี้เป็นวัยที่มีพลังมาก ไม่อยู่นิ่งและชอบท าสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสที่เด็กจะประสบ
อุ บั ติ เ ห ตุ ไ ด้ บ่ อ ย  ( Chaninyuthwong, 2009) 
มารดาจึงต้องระมัดระวังในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและภาวะแทรกซ้อน 

(Naka et al., 2009) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Teerarungsikul and Sananreangsak (2015) ที่
พบว่ามารดาเป็นผู้ดูแลชีวิตประจ าวันในด้าน
อาหารที่ควรงดเว้น  การรับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง การออกก าลังกาย กีฬาที่สามารถเล่นได้
และไม่ควรเล่น  การนอนหลับพักผ่อน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  Hutton, Munt, 
Aylmer, and Deatrick (2012) ที่สัมภาษณ์มารดา
ที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย พบว่ามารดารับรู้
ว่าบุตรที่ป่วยไม่ค่อยมีเพื่อนเนื่องจากบุตรมีความ
เสี่ยงต่อการติดเช้ือได้ง่าย  
 ด้านผลกระทบต่อครอบครัว อภิปรายได้
ว่า มารดามีหน้าที่ในการดูแลบุตรที่ป่วยทั้งในขณะ
ปกติและเมื่อมีอาการเจ็บป่วย มารดาจึงพาบุตรไป
รับการให้ เลือดอย่างสม่ าเสมอ และมารดามี
ความหวังว่าโรคจะไม่มีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
โดยมารดาสามารถสังเกตอาการแทรกซ้อนของ
บุตรที่พบได้บ่อย นอกจากนี้ครอบครัวของกลุ่ม



158 

JOPN Vol. 11 No. 1 January – June 2019 

ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท ซึ่ง
มีอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างที่ไม่สามารถเบิก
ได้ตามสิทธิ์การรักษา และภาระค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางพาบุตรมารับเลือดทุกเดือน รวมถึง
ค่าอาหารในแต่ละวันอีกด้วย ดังนั้น การที่มีบุตร
ป่วยด้วยโรคเรื้อรั งท าให้ความรับผิดชอบใน 
การดูแลบุตรโดยตรงตกอยู่ที่มารดา (Friedman, 
Bowden, & Jones, 2003) มารดาจึงต้องขาดงาน 
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพาบุตรไปรับ 
การตรวจรักษาที่โรงพยาบาล (Lee, Lin, & Tsai, 
2009) สอดคล้องกับการศึกษาของ Rasnayaka et 
al. (2012) ที่พบว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทาง
การแพทย์บางชนิดที่รัฐบาลไม่ได้สนับสนุน เช่น 
กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา เป็นต้น รวมทั้งมารดายัง
มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ เช่น ค่าที่พัก 
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ท าให้มารดาต้องขาดรายได้
เมื่อต้องพาบุตรไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล  
 ด้านความยากล าบากของครอบครัว 
อภิปรายได้ว่า เด็กโรคธาลัสซีเมียมีระยะเวลาใน
การเจ็บป่วยมากกว่า 2 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
ค่อนข้างยาวนาน จึงท าให้มารดาสามารถปรับ
กิจวัตรประจ าวันเพื่อที่จะดูแลการเจ็บป่วยของเด็ก 
โดยไม่คิดว่าเด็กป่วยเป็นภาระที่ยุ่งยากในการดูแล 
แต่จากการที่มารดาต้องพาบุตรเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลบ่อย จึงท าให้มารดาบางคนต้อง
ลาออกจากงานเพื่อที่จะให้การดูแลบุตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง มารดาเด็กโรคธาลัสซีเมียกลุ่มที่มีอาการ
รุนแรงจะมีความยุ่งยากในการรักษา (Prasomsuk 
et al., 2007) มารดาจึ งต้องมีความอดทนใน 
การดูแลบุตรป่วยเพื่อให้สามารถการจัดการกับ
ปั ญ ห าที่ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้  ( Nuannue et al., 2005) 
สอดคล้องกับการวิจัยของ Sanguanphong and 
Angsupakorn (2008) ที่ พบว่ าการมีบุ ตรป่ วย
โรคธาลัสซีเมียเป็นภาระการดูแลที่เพิ่มขึ้นส าหรับ
ผู้ดูแลหรือครอบครัวในการช่วยเหลือท ากิจกรรม
ให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและ
ท าให้ผู้ดูแลมีความยากล าบากในการดูแลเด็กมากขึ้น  

 ด้ านความพยายาม ในการดู แล เด็ ก 
อภิปรายได้ ว่ า  มารดามีความสนใจติดตาม 
การรักษา และพาบุตรไปตรวจตามนัดอย่าง
สม่ าเสมอ แต่จากการศึกษาพบว่ามารดายังม ี
การรับรู้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับน้อย  
ท า ใ ห้ ค ว ามต ร ะหนั ก ถึ ง อ า ก า ร แ ส ด งขอ ง
ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับบุตรมีน้อย ส่งผลให้
บุตรป่วยบ่อยและต้องไปพบแพทย์ก่อนวันติดตาม
นัด มารดาต้องแบ่งเวลาจากการท างานเพื่อที่จะพา
บุ ตร ไปรั บการรั กษาที่ โ ร งพยาบาล  ดั งนั้ น 
การดูแลบุตรเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน การพา
ไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเป็น
กิจกรรมที่มารดาต้องให้ความส าคัญ (Thongphiew, 
2006) สอดคล้องกับการศึกษาของ Naka et al. 
(2009) ที่พบว่าครอบครัวมีความหวังในการรักษา
จึงพาบุตรไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลอย่าง
สม่ าเสมอ พาบุตรไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง และ
รักษาที่เดิมเพื่อความต่อเนื่องในการดูแลเนื่องจาก
ไว้ ใจว่าแพทย์และพยาบาลที่ดูแลเด็กจนสุด
ความสามารถ  
 ด้ านความสามารถ ในการดู แล เด็ ก 
อภิปรายได้ว่า มารดามีความสามารถดูแลบุตรใน
เรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่
พบได้บ่อย การพาบุตรไปโรงพยาบาลเมื่อบุตรมี
อาการซีดรุนแรง แต่ก็ยังพบว่ามารดามีการรับรู้
ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับน้อย จึงท าให้
มารดาไม่สามารถประเมินความรุนแรงที่ เป็น
อันตรายจากภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ภาวะซีด 
เหนื่อยง่าย กระดูกศีรษะย่ืน โหนกแก้มนูน เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังพบอาการเป็นไข้บ่อยเพราะติดเชื้อ 
หากผู้ป่วยได้รับเลือดจะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการได้รับเลือด คือ มีธาตุเหล็กเกิน และเหล็ก
ไปสะสมในอวัยวะต่าง ๆ ท าให้เกิดตับแข็งและเกิด
ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวได้  ( Jetsrisuparb, 2009) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ  Tilakarayasup 
(2005) ที่พบว่าบิดามารดามีการพาบุตรไปรับ 
การตรวจรักษาก่อนแพทย์นัดเมื่อบุตรมีความ
ผิดปกติ  แต่จากการศึกษาของ Prasomsuk, 
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Jetsrisuparp, Ratanasiri, and Ratanasiri (2007) 
พบว่ามารดาที่ดูแลเด็กยังขาดความรู้ เกี่ยวกับ
โรคธาลัสซีเมียและภาวะแทรกซ้อนของโรค รวมทั้ง
ไม่ทราบเกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมโรค 
 ด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบิดา
มารดา อภิปรายได้ว่า การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
จากคนใกล้ชิดและสังคม โดยคนใกล้ชิดให้ก าลังใจ
ในการดูแลบุตร ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานในบ้าน
ท าให้มารดาดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่ มารดาร่วมกัน
ปรึกษากับบิดาก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลบุตร 
แต่เนื่องจากบทบาทของบิดามีหน้าที่ในการท างาน
หาเลี้ยงครอบครัวภายนอกบ้าน จึงท าให้มารดามี
หน้าที่ในการดูแลบุตรเพียงคนเดียวทั้งในขณะที่อยู่
โรงพยาบาลและอยู่ที่บ้าน จนในบางครั้งท าให้บิดา
มีความคิดเห็นขัดแย้งกับมารดาในการดูแล 
การเจ็บป่วยของบุตร หากภายในครอบครัวมี 
การท าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนได้ดี จะส่งผลให้
การจัดการของครอบครัวดีขึ้น (Gray et al, 2006) 
สอดคล้องกับ Yeh, Lin, Tsai, Lai, and Ku (1999) 
พ บ ว่ า  บิ ด า ม า ร ด า ข อ ง เ ด็ ก มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษาทั้งขณะเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลและขณะอยู่ที่บ้าน  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการของมารดาที่ มีบุ ตรป่ วยด้ วย
โรคธาลัสซีเมีย  

   2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
รุ นแ ร งขอ ง โ รคกั บก า รจั ดก า รของมารดา 
ที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย อธิบายได้ว่า  
การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่ดีจะส่งผลให้มารดา
สามารถจัดการชีวิตประจ าวันของเด็กและสามารถ
ดูแลเด็กได้ดี ท าให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว
น้อยลง โดยตัวอย่างมีการรับรู้อาการแสดงของ
โรคธาลัสซีเมียอยู่ในระดับน้อย ส่งผลให้มารดามี
การจัดการกิจวัตรประจ าวันของเด็ก และมี
ความสามารถในการจัดการดูแลเด็กได้ไม่ดี เช่น 
การดู แล ให้ รั บประทานอาหารที่ ไม่ ถู กต้ อ ง  
การไม่ได้รับประทานยาอย่างสม่ าเสมอส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และการที่มารดาไม่ใส่ใจ

ระมัดระวังในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กท าให้
เด็กเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยมารดาจะคิดว่าอาการ
แสดงที่พบเป็นอาการแสดงที่ไม่รุนแรงและไม่
ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก มารดาจึงไม่ตระหนักใน
ความส าคัญของการพาบุตรไปรับเลือดหรือไป
ตรวจตามนัดส่งผลให้เด็กมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง
มากขึ้น หากมารดามีการรับรู้ความรุนแรงของโรค
ที่ดี มารดาจะสามารถจัดการกับอาการและอาการ
แสดงที่เกิดขึ้นได้ ระดับความรุนแรงของโรคจะ
ลดลง ส่งผลให้มารดามีการดูแลกิจวัตรประจ าวัน
ของเด็กป่วยให้ เหมือนเด็กคนอื่ นได้  (Glacia, 
Melo, Scochi, & Callery, 2001 as cited in 
Samruern, 2007) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Thuntirasopanakul (2011) ที่พบว่ า  การรับรู้
ความรุนแรงของโรคของครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสมาชิก 
ในครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่  2 (r = .260,  
p < .01)  

   2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา
การเจ็บป่วยกับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วย
ด้วยโรคธาลัสซี เมีย  อธิบายได้ว่า ระยะเวลา 
การเจ็บป่วยมีผลต่อความสามารถในการดูแลเด็ก 
ที่ดี  โดยมารดาให้การดูแลบุตรที่มีระยะเวลา 
การเจ็บป่วยมากกว่า 2 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
ค่อนข้างยาวนาน และจากการที่บุตรเข้ารับ 
การรักษาโดยการให้เลือดที่โรงพยาบาลทุกเดือน 
ท าให้มารดาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของ
บุตรจากแพทย์ พยาบาล และมารดาที่มีบุตรป่วย
ด้ วยโรคธาลัสซี เมี ยด้ วยกันอย่ างสม่ า เสมอ 
ท าให้มารดามีความรู้และความสามารถในการดูแล
บุตร มีประสบการณ์ในการจัดการดูแลสภาวะ 
การเจ็บป่วยของบุตรในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
หากระยะเวลาในการเจ็บป่วยของโรคยาวนาน 
มารดาจะเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดูแลได้
ดีกว่า ส่งผลให้มารดามีการจัดการที่ดี  หากมี
ระยะเวลาในการเจ็บป่วยของโรคสั้นจะส่งผลให้
การจัดการของมารดาไม่ดี (Boonyawat, 2003) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Rattanapibun et al. 
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(2011) ที่พบว่าระยะเวลาที่ผู้ปกครองดูแลเด็กป่วย
มี ค ว ามสั มพั น ธ์ ท า งบวกกั บความต้ อ งการ 
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (r = .360, p < .01)  

   2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของ
มารดากับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมีย อธิบายได้ว่า อายุของมารดามีผล
ต่อความสามารถในการดูแลเด็กที่ดี  ท าให้มี
ผลกระทบต่อครอบครัวน้อยลง ซึ่งตัวอย่างมีอายุ
อยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด วัยนี้เป็น 
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีความพร้อมในการท าบทบาท
หน้าที่มารดา มีความสามารถในการจัดการกับสิ่ง 
ต่าง ๆ และจัดการชีวิตได้ดี สามารถตัดสินใจใน
การดูแลบุตรได้อย่างเหมาะสม อายุจึงบ่งบอกถึง
วุฒิภาวะหรือความสามารถในการจัดการกับสิ่ง 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นย่อมมี 
การตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีและมีการตัดสินใจที่
ถูกต้องมากขึ้น (Rattanapibun et al., 2011) โดย
มารดาที่มีอายุมากจะมีความต้องการและมีความ
เต็มใจในการดูแลเด็กป่วยมากกว่ามารดาที่มีอายุ
น้อย มารดาจึงมีความสามารถในการดูแลบุตร 
มากขึ้น (Weerakul, 1996) และท าให้ผลกระทบที่
จ ะ เกิ ดขึ้ นจากการ เจ็ บป่ วยของบุ ตรลดลง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Mashayekhi, Jozdani, 
Chamak, and Mehni (2016) ที่พบว่าอายุของ
มารดามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาระในการดูแล
บุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย (r = .194, p < .01)  

   2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของ
ครอบครัวกับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วย
ด้วยโรคธาลัสซีเมีย อธิบายได้ว่า เด็กที่ป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมียต้องได้รับการรักษาโดยการให้เลือด
ทุกเดือน โดยส่วนใหญ่เด็กใช้สิทธิ์ในการรักษาที่
สามารถเบิกได้ และครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน
เฉลี่ยอยู่ที่ 25,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มากพอ
ส าหรับส ารองค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์
ในการรักษา เช่น ค่าอุปกรณ์ในการรักษา ค่ายาที่
ไม่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ เป็นต้น ท าให้เด็กได้รับ
การรักษาที่ดีและปลอดภัยมากขึ้น ส่งผลให้เกิด 
ผลกระทบกับเด็กน้อยลง หากครอบครัวมีรายได้

ต่ าจะท าให้การจัดการของมารดาไม่ดีเท่าที่ควร แต่
หากครอบครัวมีรายได้สูงจะท าให้การจัดการของ
มารดาดีตามไปด้วย (Fisher et al., 1998) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Sananreangsak et al. (2012) 
ที่พบว่ารายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการครอบครัวใน 
เด็กป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย (r = .234, p < .01)  

   2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุน
ทางสังคมกับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วย
ด้วยโรคธาลัสซีเมีย อธิบายได้ว่า มารดากลุ่ม
ตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากแพทย์
และพยาบาล ในการให้ข้อมูลและค าแนะน า
เกี่ยวกับวิธีการดูแลบุตร คนใกล้ชิดช่วยดูแล 
บุตรแทนเมื่อมารดามีความจ าเป็นไม่สามารถดูแล
บุตรได้  รวมทั้ งช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษา 
พยาบาลของบุตร ส่งผลให้มารดาสามารถจัดการ
กิจวัตรประจ าวันของเด็กให้เป็นไปตามปกติ ดูแล
เด็กไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยของ
โรค ท าให้เด็กมีสุขภาพที่ดี การสนับสนุนทางสังคม
ช่วยส่งเสริมมารดาในการดูแลบุตรที่เจ็บป่วยให้
ส ามารถแก้ปัญหา ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จึงท าให้บุตร
ที่ป่วยสามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ (Grey et 
al., 2006) และหากมารดาได้รับการสนับสนุน
ในทางที่ดี เช่น ได้รับค าแนะน าในการดูแลบุตร  
มีผู้แบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรเมื่อจ าเป็น ได้รับ 
การช่วยเหลือเงินทองเมื่อขาดแคลน จะช่วยให้
มารดาสามารถจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
การดูแลบุตรและได้พัฒนาความสามารถของ
ตนเอง (Schaefer et al., 1981) ส่งผลต่อการจัดการ
ของมารดาและมี ผ ลท า ใ ห้ ก า รดู แ ลบุ ต ร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Atkin and Ahmad (2000) ที่พบว่าการสนับสนุน
ทางด้านอารมณ์ การได้รับข้อมูลข่าวสาร การช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน เป็นการสนับสนุนทางสังคมที่ได้
จากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคเลือดได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาล
ควรส่งเสริมการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วย
โรคธาลัสซีเมียให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ซึ่งจะช่วย
ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับบุตร และท าให้
เด็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
 2. ด้านการศึกษา เป็นแนวทางในการจัด 
การเรียนการสอนทางการพยาบาล โดยเน้นให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการของ
มารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย  เพื่อให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้และ 
วางแผนการพยาบาลได้อย่างครอบคลุมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ด้านการวิจัย ควรศึกษาอ านาจการท านาย
การจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
ต่อไป 
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