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Abstract
 Purpose: This study aimed to examine the relationships between related factors: age, gender, 
perceived reactions from others, social support, and body image of adolescents with thalassemia.
 Design: Correlational study.
 Methods: The study sample included 126 patients, aged between 13-18 years, who attended 
Pediatric Hematology Clinics in three tertiary care public hospitals. The subjects were recruited by 
convenience sampling. Data were collected using questionnaires: a demographic data form, perceived 
reactions from others questionnaire, social support questionnaire, and body image of adolescents 
with thalassemia questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s correlation 
coefficient and Chi-square. 
 Main findings: The study results indicated that adolescents with thalassemia perceived their 
body image at a poor level. Patient’s age was negatively correlated with body image (r = - .18,  
p < .05). Two factors were positively correlated with body image; that is, perceived reactions from 
others (r = .45, p < .01) and social support (r = .20, p < .05). However, gender was not correlated 
with body image in adolescents with thalassemia (χ2 = .74, p = .39).
 Conclusion and recommendations: Adolescents with thalassemia had poor body image and 
the correlated factors included age, perceived reaction from others, and social support. Healthcare 
providers, especially professional nurses, should promote caregivers, family members and other 
related persons to have good understanding towards these adolescents and express positive reaction 
as well as provide sufficient social support to them in all aspects. These would assist adolescents with 
thalassemia to perceive better body image.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ	 เพศ	 การรับรู้ปฏิกิริยาของบุคคล	 และการสนับสนุนทางสังคม 

กับภาพลักษณ์ของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาเชิงความสัมพันธ์

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย	ท่ีมีอายุระหว่าง	13-18	ปี	จำานวน	126	คน	ท่ีมารับบริการ

ในคลินิกโรคเลือดของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 จำานวน	 3	 แห่ง	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก	 เก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	แบบสอบถามการรับรู้ปฏิกิริยาของบุคคลในสังคม	แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม	

และแบบสอบถามภาพลักษณ์ของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

เพียร์สัน	และสถิติไคสแควร์	

 ผลการวิจัย:	 วัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับไม่ดี	 และพบว่า	 อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับ 

ภาพลักษณ์	 (r	=	 -	 .18,	p	<	 .05)	 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาพลักษณ์	 ได้แก่	การรับรู้ปฏิกิริยาของบุคคล	 

(r	=	.45,	p	<	.01)	และการสนับสนุนทางสังคม	(r	=	.20,	p	<	.05)	ส่วนเพศพบว่า	ไม่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์	 

(χ2	=	.74,	p	=	.39)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	การรับรู้ภาพลักษณ์ของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียอยู่ในระดับท่ีไม่ดี	โดยมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องได้แก่	

อายุ	 การรับรู้ปฏิกิริยาของบุคคล	 และการสนับสนุนทางสังคม	 บุคลากรทีมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ 

ควรส่งเสริมให้ผู้ดูแล	 สมาชิกในครอบครัว	 และผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจวัยรุ่นท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมีย	 และมีพฤติกรรม 

การแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนองท่ีดีต่อวัยรุ่น	ตลอดจนการสนับสนุนทางสังคมในด้านต่างๆ	แก่วัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย

อย่างครอบคลุมและเพียงพอ	เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้วัยรุ่นเหล่าน้ีมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองท่ีดีข้ึน
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