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ABSTRACT 

 

Transfusion-dependent thalassemia (TDT) has various effects on adolescents. 

Nursing intervention aims to promote adolescents’ physical function and psychosocial 

well-being. However, little is known about adolescents’ perspective of living and their 

behavior responding to the illness.   

This study aimed to explain the process by which Thai adolescents lived with 

TDT by using grounded theory methodology. The informants were thirteen Thai 

adolescents, aged 13-17 years old, diagnosed with beta-thalassemia major or severe 

beta thalassemia/ hemoglobin E. Data were collected during May 2006- June 2007 by 

using in-depth interviews and analyzed concurrently using constant comparative 
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process. Data collection and analysis were stopped when theoretical saturation of data 

was presented.  

Living with the differences emerged as a core category of the process by 

which Thai adolescents lived with TDT. It accounted for four related categories. The 

first, illness understanding was a cognitive response whereby adolescents described 

the illness in terms of a small amount of blood and body immunity, a large amount of 

body iron, and bone fragility. The second, a sense of differences was a psychosocial 

response that adolescents interpreted as an inability to complete strenuous activities, a 

vulnerability to illnesses, and an altered body image. The third, emotional experiences 

included sadness, shame, envy, anger, and worry, which were psychological 

responses to the differences. The last, managing the differences was adolescents’ 

behavioral responses to meet the social expectation of normalcy. The adolescents 

preserved normal blood amount, decreased body iron, strengthened bones, prevented 

a cold, performed activities as much as possible, managed emotional experiences, and 

mobilized supports from several sources. However, because of heredity and severity 

of TDT, the adolescents still lived with their differences.  

The research findings recommend that health care providers, particularly 

nurses, recognize adolescents’ view of their differences. Nursing intervention for 

adolescents should aim to minimize differences and not only maintaining physical 

function. Effective coping strategies with permanence of the differences should be 

recommended to promote adolescents’ psychosocial well-being.  
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บทคัดยอ 

 
โรคธาลัสซีเมียชนิดท่ีตองพึ่งการใหเลือดมีผลกระทบมากมายตอเด็กวัยรุน  กิจกรรมการให

การพยาบาลจึงมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทําหนาท่ีของรางกายและความผาสุกทางดานจิต
สังคมของผูปวยเด็กวัยรุนท่ีดํารงชีวิตอยูกับโรคธาลัสซีเมียชนิดท่ีตองพึ่งการใหเลือด อยางไรก็ตาม
ความรูเกี่ยวกับมุมมองท่ีมีตอการดํารงชีวิต และพฤติกรรมการตอบสนองตอความเจ็บปวยของ
ผูปวยเด็กวัยรุนเหลานี้ยังมีนอย  

การศึกษาคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่ออธิบายกระบวนการซ่ึงผูปวยเด็กวัยรุนไทยดํารงชีวิตอยู
กับโรคธาลัสซีเมียชนิดท่ีตองพึ่งการใหเลือดโดยใชวิธีการสรางทฤษฎีจากขอมูลพื้นฐาน ผูใหขอมูล
คือเด็กวัยรุนไทยจํานวน 13 คน ท่ีมีอายุระหวาง 13-17 ป ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยวาปวยดวยโรค
เบตาธาลัสซีเมียเมเจอร หรือ โรคเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีชนิดรุนแรง โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2549 - มิถุนายน 2550 ดวยการสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะหขอมูล
กระทําไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชกระบวนการเปรียบเทียบตอเนื่อง การเก็บและ
วิเคราะหขอมูลเสร็จส้ินเม่ือความอ่ิมตัวเชิงทฤษฎีของขอมูลปรากฏ 

การดําเนินชีวิตอยูกับความแตกตาง ปรากฏเปนหมวดหมูหลักของกระบวนการที่ผูปวยเด็ก
วัยรุนไทยดํารงชีวิตอยูกับโรคธาลัสซีเมียชนิดท่ีตองพึ่งการใหเลือด ซ่ึงหมวดหมูหลักนี้อธิบาย
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หมวดหมู 4 หมวดท่ีสัมพันธกัน  หมวดหมูแรก คือ การเขาใจความเจ็บปวย ซ่ึงเปนการตอบสนอง
ดานการคิดสติปญญาของผูปวยเด็กวัยรุนท่ีอธิบายความเจ็บปวยของตนในดานของ  จํานวนเลือด
และภูมิตานทานโรคนอย จํานวนธาตุเหล็กในรางกายมาก และกระดูกท่ีเปราะ   หมวดหมูที่สองคือ 
ความรูสึกแตกตาง ซ่ึงเปนการตอบสนองดานจิตสังคมท่ีผูปวยเด็กวัยรุนเหลานี้ใหความหมายตอ
ความไมสามารถในการทํากิจกรรมท่ีตองออกแรงมากไดสําเร็จ ความเปราะบางตอความเจ็บปวย  
และการเปล่ียนแปลงของมโนทัศนดานรางกาย หมวดหมูท่ีสามคือ ประสบการณทางอารมณซ่ึง
หมายรวมถึง ความเสียใจ ความอับอาย ความอิจฉา ความโกรธ และความวิตกกังวล  อันเปนการ
ตอบสนองดานจิตใจตอความแตกตาง  หมวดหมูสุดทายคือ การจัดการกับความแตกตาง   ซ่ึงเปน
การตอบสนองดานพฤติกรรมของผูปวยเด็กวัยรุนเหลานี้ เพื่อใหตนเองเปนปกติตามความคาดหวัง
ของสังคม โดยผูปวยเด็กเหลานี้ไดคงไวซ่ึงจํานวนเลือดท่ีปกติ  ลดจํานวนธาตุเหล็กในรางกาย  
สรางความแข็งแรงใหกระดูก ปองกันโรคหวัด  ทํากิจกรรมใหมากเทาท่ีจะสามารถทําได จัดการกับ
ประสบการณทางอารมณ และระดมการสนับสนุนจากแหลงตางๆ อยางไรก็ตามเนื่องจากลักษณะ
การถายทอดทางพันธุกรรมและความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมียชนิดท่ีตองพึ่งการใหเลือด ผูปวย
เด็กวัยรุนเหลานี้จึงยังคงมีชีวิตอยูกับความแตกตาง 

ผลการวิจัยไดใหแนวคิดแกบุคลากรสุขภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาลในการยอมรับ
มุมมองของผูปวยเด็กวัยรุนเหลานี้เกี่ยวกับความแตกตางของพวกเขากิจกรรมการใหการพยาบาล
สําหรับผูปวยเด็กวัยรุนเหลานี้ จึงควรมีวัตถุประสงค เพื่อลดความรูสึกแตกตางนอกเหนือจากการ
คงไวซ่ึงหนาท่ีการทํางานดานรางกาย วิธีการเผชิญกับความถาวรของความแตกตางอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรแนะนําใหแกผูปวยเด็กวัยรุนเหลานี้เพื่อสงเสริมความผาสุกทางดานจิตสังคม 
 


