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Abstract
 Purpose: To examine the effect of the educational program for decreasing iron accumulation 
on knowledge and care behaviors of caregivers of preschool-age children with thalassemia.
 Design: Quasi-experimental design.
 Methods: The sample included caregivers who took their children to attend the Pediatric 
Hematology Clinic, Department of Pediatrics in a tertiary university hospital. The sample was  
divided into the experimental and the control group, with 15 subjects in each group. Caregivers in 
the experimental group received the educational program while caregivers in the control group 
received routine care. Data were collected using the iron overload knowledge questionnaire and 
care behaviors of caregivers for decreasing iron accumulation in preschool-age children with  
thalassemia questionnaire. Data were analyzed by ANCOVA.
 Main findings: The results showed that caregivers in the experimental group had a higher 
mean score of knowledge after the educational program than those in the control group [F (2, 27) 
= 15.26, p < .05]. Similarly, caregivers in the experimental group had a higher mean score of care 
behaviors after the educational program than those in the control group [F (2, 27) = 55.54, p < .05].
 Conclusion and recommendations: This study suggests that the educational program is  
effective in increasing knowledge and care behavior of the caregivers of children with thalassemia. 
Thus, this program could be implemented as a tool to assist the caregivers in providing better care 
to decrease iron accumulation in preschool aged children with thalassemia.
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนเพ่ือชะลอการสะสมเหล็กในร่างกายของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน
โรคธาลัสซีเมีย	
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยก่ึงทดลอง
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ดูแลท่ีพาผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมียมารับการรักษาท่ีคลินิกโลหิต
วิทยาเด็กในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร	แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	กลุ่มละ	15	ราย	
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสอน	ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ความรู้เร่ืองภาวะเหล็กเกินและพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเพ่ือชะลอการสะสมเหล็กในร่างกายของผู้ป่วยเด็กวัยก่อน
เรียนโรคธาลัสซีเมีย	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
 ผลการวิจัย:	ผู้ดูแลกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการสอน	มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนสูงกว่า
ผู้ดูแลกลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ	ภายหลังจากท่ีควบคุมตัวแปรร่วม	 คือ	คะแนนความรู้ก่อนได้รับโปรแกรมการ
สอน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	[F	(2,	27)	=	15.26,	p	<	.05]	และผู้ดูแลกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการสอน	มีค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการดูแลสูงกว่าผู้ดูแลกลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ	ภายหลังจากท่ีควบคุมตัวแปรร่วม	คือ	คะแนนพฤติกรรม
การดูแล	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	[F	(2,	27)	=	55.54,	p	<	.05]
 สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการสอนน้ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน 
โรคธาลัสซีเมีย	มีความรู้และพฤติกรรมท่ีดีข้ึน	ดังน้ันสามารถนำาโปรแกรมการสอนไปใช้ในผู้ดูแลเพ่ือการชะลอการสะสม
เหล็กในร่างกายผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย
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