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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองและอานาจการทานายพฤติกรรม
การจัดการตนเองในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังของความรู ้และการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตน โดยใช้แนวคิดการจัดการ
ตนเองของเคอร์ ตินและคณะเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นผูป้ ่ วย
โรคไตเรื้ อรังจานวน 91 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ความรู ้ การรับรู ้สมรรถนะแห่ ง
ตน และพฤติกรรมการจัดการตนเอง ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาได้ค่าดัชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหาระหว่าง
0.86-0.97 วิเคราะห์หาความเชื่ อมัน่ ชนิ ดความสอดคล้องภายในของแบบวัดความรู ้ โดยใช้คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน
เท่ า กับ 20 และพฤติ ก รรมการจัดการตนเองและการรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนโดยใช้สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ 0.72, 0.96 และ 0.96 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งบรรยาย สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการ
ตนเองโดยรวมร้อยละ 70.33 อยูใ่ นระดับต่า เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการดู แลตนเองร้อยละ
56.04 อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านการติดต่อสื่ อสารกับบุคลากรสุ ขภาพร้อยละ 84.62 อยูใ่ นระดับต่า และการ
พิทกั ษ์สิทธิ์ ของตนเองร้อยละ 97.80 อยู่ในระดับต่ า ความรู ้ และการรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ p<.01 และร่ วมกันทานายพฤติกรรมการ
จัดการตนเองได้ร้อยละ 51.00
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Abstract
This study aimed to investigate self-management behaviors and predictive power of selfmanagement of persons with chronic kidney diseases by knowledge and self-efficacy. Curtin selfmanagement theory was used as conceptual framework. Ninety one persons with chronic kidney diseases
were purposively selected. Data were collected by questionnaires concerning demographic data,
knowledge, self-efficacy and self-management behaviors. Content validity was approved with content
validity index ranging from 0.86-0.97. KR20 of knowledge questionnaire and Cronbach’s coefficient
alpha of self-efficacy and self-management behaviors questionnaires were 0.72, 0.96 and 0.96
respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s Product Moment Correlation, and
Stepwise Multiple regression. The findings showed that 70.33% of the sample had overall selfmanagement behavior scores at a low level. Regarding the subscale, 56.04% had moderate level of selfcare activity, 84.62% and 97.80% had low levels of communication with healthcare providers and selfadvocacy behaviors, respectively. Knowledge and self-efficacy were significantly positive correlation
with self-management behaviors and could predict 51.00%.
Keywords knowledge, self-efficacy, self-management behavior, patient with chronic kidney disease
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรคไตเรื้ อรัง (Chronic kidney disease, CKD) เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญทัว่ โลก ซึ่ งพบ
อุบตั ิการณ์ของโรคเพิ่มขึ้น และเป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยและการตาย จากการศึกษาภาระของโรคทัว่ โลก
(Global Burden of Disease Study, GBD) พบอัตราความชุกของโรคไตเรื้ อรังทัว่ โลกระหว่างปี 2553-2560
เพิ่มขึ้น 29.3% และมีผูเ้ สี ยชี วิตทัว่ โลกจากโรคไตเรื้ อรัง เพิ่มขึ้น 41.5% ในปี 2560 พบอัตราความชุ ก อยู่ที่
9.1% ซึ่ งก็คือประมาณ 700 ล้านคน และมีผเู ้ สี ยชี วิตทัว่ โลก 1.2 ล้านคน (Cockwell & Fisher, 2020; Bikbov,
Abdoli, Abebe, & Adebayo, 2020) สาหรับสถานการณ์ของโรคไตเรื้ อรังในประเทศไทย พบผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้ อรังร้ อยละ 7.6 ของประชากร หรื อประมาณ 3 ล้านคน มีผูป้ ่ วยรายใหม่ปีละประมาณ 8 หมื่นคน และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (Health Data Center, 2020)
จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุ ขในปี พ.ศ. 2564 พบกลุ่มโรคไตเรื้ อรังเป็ นโรคประจาตัวอยูใ่ น 3
อันดับแรกของประชากรไทย สาเหตุของโรคไตเรื้ อรังที่พบบ่อย คือ โรคเบาหวาน และภาวะความดันโลหิ ต
สู ง (ณิ ชการณ์ วงษ์ประกอบ และลัฆวี ปิ ยะบัณฑิตกุล, 2560) ซึ่ งในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวานและความดัน
โลหิ ตสู ง มีความสัมพันธ์กบั โอกาสในการเริ่ มต้นฟอกไตสู งขึ้น (Vesga et al., 2021) อีกทั้งโรคไตเรื้ อรังใน
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ระยะแรกมักไม่พบอาการผิดปกติ ทาให้ผปู ้ ่ วยส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองป่ วยเป็ นโรคไต โดยมักตรวจพบ
เมื่ อโรคดาเนิ นไปมากแล้ว หรื อเมื่ อโรคดาเนิ นเข้าสู่ ระยะไตวายเรื้ อรั งระยะสุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นระยะที่ผูป้ ่ วย
จาเป็ นต้องได้รับการรักษาบาบัดทดแทนไต
การรักษาโรคไตวายเรื้ อรังมุ่งเน้นที่การป้ องกันโรค หรื อชะลอการลุกลามไปสู่ ไตวายเรื้ อรังระยะ
สุ ดท้าย โดยผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะที่ 3 สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็ นผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะที่ 2 หรื อระยะที่
1 ได้หากมีการจัดการตนเองเหมาะสม ดังนั้น ในการชะลอความเสื่ อมของไตในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคไตวายเรื้ อรัง
สามารถทาได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเอง (Hamler, Miller, & Petrakovitz, 2018; Vesga
et al., 2021) ซึ่งผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวโรคไตเรื้ อรัง อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนให้มาก
ขึ้น เพราะเมื่อผูป้ ่ วยมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตเรื้ อรังมากขึ้น อาจมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในการ
จัดการตนเองการในทิศทางที่ดีข้ ึน (Schrauben et al., 2020) และการจัดการตนเองให้เหมาะสมจะช่ วย
สามารถชะลอการเสื่ อมหน้าที่ ของไตไม่ให้กลายเป็ นไตเรื้ อรั งระยะสุ ดท้าย และคงไว้ซ่ ึ งการทาหน้าที่ ที่
เหลื ออยู่ข องไตได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และท าให้ผูป้ ่ วยสามารถดาเนิ นชี วิตในสังคมได้ ตามปกติ หรื อ
ใกล้เคียงกับข้อจากัดที่มีอยูท่ ี่เหมาะสม (Vesga et al., 2021)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการตนเองในการ
ชะลอความเสื่ อมของไตในกลุ่มก่อนได้รับการบาบัดทดแทนไต พบว่า ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคไต (ปริ ญดา ศรี
ธาราพิพฒั น์, 2555; Moktan, Leelacharas, & Prapaipanich, 2019) และการรั บรู ้ สมรรถนะแห่ งตนมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการจัด การตนเองในการชะลอความเสื่ อมของไต (กัง สดาล หาญไพบู ล ย์
และชญานินท์ ประทุมสู ตร, 2562; ปริ ญดา ศรี ธาราพิพฒั น์, 2555; Moktan et al., 2019) และมีการพัฒนา
โปรแกรมส่ งเสริ มการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเอง ซึ่ งพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีพฤติกรรมการจัดการตนเองดีข้ ึนและดี กว่ากลุ่มควบคุม (ปริ ยากร วังศรี , วีนสั ลีหฬกุล, และทิพา
ต่อสกุลแก้ว, 2559; พิมพ์สุภคั ปานเพียรกุลภัค, 2559; วัชราพร สนิทผล, นันธิ ดา จาระธรรม, และจันทร์ เพ็ญ
ประยงค์, 2560) นอกจากนี้ งานวิจยั ของ ปริ ญดา ศรี ธาราพิพฒั น์ (2555) พบว่า การรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตน
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน ความรู ้เกี่ยวกับโรคไต แรงสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว
แรงสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพ และระดับการรู ้คิดสามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมการจัดการตนเอง
เพื่อชะลอความเสื่ อมของไตได้ร้อยละ 47.23
จากการศึกษาข้อมูลของโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ ในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนื อ พบว่า
ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะที่ 1-4 ที่มารับบริ การในปี งบประมาณ 2561 มีจานวน 1,907 ราย จาแนกเป็ นระยะที่
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1 จานวน 129 ราย ระยะที่ 2 จานวน 569 ราย ระยะที่ 3 จานวน 1,053 ราย และระยะที่ 4 จานวน 156 ราย
โดยพบว่าผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะที่ 3 มีจานวนมากที่สุด เนื่ องจากมีอาการและอาการแสดงที่ชดั เจน โดย
พบอาการอ่อนเพลีย เหนื่ อยง่าย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน บวมและคันตามร่ างกาย จึงมาพบแพทย์เพื่อทา
การตรวจรักษา ทาให้ได้รับ การวินิจฉัย ซึ่ งพยาบาลจะมีบทบาทในการให้ค วามรู ้ แก่ผูป้ ่ วยทุกรายเกี่ ยวกับ
ลักษณะและสาเหตุของโรคไตเรื้ อรัง อาการและอาการแสดง ยาที่ใช้ในการรักษา และพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองในเรื่ อง การควบคุ มน้ าและอาหาร การออกกาลังกายและการเคลื่ อนไหวร่ างกาย การติ ดตาม การ
ควบคุมความดันโลหิ ต การดูแลตนเองโดยทัว่ ไป การบริ หารยา การจากัดการใช้สมุนไพรหรื ออาหารเสริ ม
และการบาบัดทดแทนไต โดยมี เป้ า หมายเพื่ อให้ผูป้ ่ วยมี ความรู ้ ความเข้าใจ มี ค วามมัน่ ใจและสามารถ
นาไปใช้ในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อชะลอความเสื่ อมของไต อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมี
การศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการให้ความรู ้ดงั กล่าวอย่างเป็ นระบบมาก่อน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการจัดการตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ การรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนกับพฤติกรรมการ
จัดการตนเอง ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง ระยะที่ 3 และคาดว่าผลการศึกษาจะช่วยนาไปสู่ การพัฒนาแนวทางการ
ดูแลผูป้ ่ วยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในด้านกระบวนการให้ความรู ้และการส่ งเสริ มการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตน
ในผูป้ ่ วย ซึ่ งจะนาไปสู่ การมีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่ดีข้ ึน และลดโอกาสเสี่ ยงในการเกิ ดไตวายระยะ
สุ ดท้ายที่ตอ้ งได้รับการรักษาโดยการบาบัดทดแทนไต
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองในการชะลอความเสื่ อมของไตในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
2. เพื่ อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข องความรู ้ และการรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนและอานาจการท านาย
พฤติกรรมการจัดการตนเองในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
สมมติฐำนกำรวิจัย
ความรู ้ และการรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตนมีความสัมพันธ์ และสามารถทานายพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการตนเองในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังของ Curtin et al. (2001)
โดยการจัดการตนเองเป็ นความพยายามเชิ งบวกของผูป้ ่ วยในการที่จะควบคุ มและมีส่วนร่ วมในการดู แล
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สุ ขภาพของตนเอง โดยใช้แหล่งประโยชน์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมอาการและ
เปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตที่นาไปสู่ การยกระดับสุ ขภาพของตนเอง และป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นในการ
จัดการตนเอง ผูเ้ ป็ นโรคไตเรื้ อรังต้องแสวงหาความรู ้ ในการจัดการตนเองที่ครอบคลุม การป้ องกันควบคุ ม
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพและโรคที่เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้ อรัง ปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ช่วยชะลอ
ความเสื่ อมของไต หยุดยั้งพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ รวมทั้งแสวงหาการรักษาตั้งแต่เริ่ มมีอาการ
เจ็บป่ วย (ปริ ญดา ศรี ธาราพิพฒั น์, 2555; Moktan et al., 2019; Vesga et al., 2021) ร่ วมกับการรับรู ้สมรรถนะ
แห่ ง ตนในการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมการจัดการตนเอง ซึ่ ง การรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ งตน เป็ นความเชื่ อใน
ความสามารถของบุ คคลที่จะกระทาหรื อปฏิ บตั ิพฤติกรรมให้สาเร็ จเพื่อจัดการกับสถานการณ์ ของตนเอง
(Bandura, 1997) ผลการวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังที่มีการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนสู ง มีแนวโน้มที่
จะจัด การตนเองในด้า นในการควบคุ ม อาหาร น้ า ดื่ ม การออกก าลัง กาย การจัด การความเครี ย ด การ
รับประทานยาตามแผนการรั กษาอย่างเคร่ งครั ด เพื่อชะลอความเสื่ อมของไตได้ดี (กังสดาล หาญไพบูลย์
และ ชญานินท์ ประทุมสู ตร, 2562; ปริ ญดา ศรี ธาราพิพฒั น์, 2555; Curtin et al., 2008; Hafezieh, Dehghan,
Taebi, & Iranmanesh, 2020; Moktan et al., 2019; Sorat, 2018) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่า งความรู ้ แ ละการรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนกับ พฤติ ก รรมการจัดการตนเอง และอ านาจการท านาย
พฤติกรรมการจัดการตนเองของความรู ้และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน กรอบแนวคิดของการวิจยั ดังรู ป
ความรู ้
พฤติกรรมการจัดการตนเอง
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จ ัย เป็ นแบบหาความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง การท านาย เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการจัด การตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้และการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง และอานาจการ
ทานายพฤติกรรมการจัดการตนเองของความรู ้และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรเข้าถึง (Accessible population) เป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรื้ อรังระยะที่
3 ที่มารับบริ การการรักษา ณ คลินิกโรคไต โรงพยาบาลชุ มชนแห่ งหนึ่ งในจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1,053
คน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คดั เข้า
ซึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคไตเรื้ อรังระยะที่ 3 อย่างน้อย 1 ปี
รู ้สึกตัวดี สามารถสื่ อสารได้เข้าใจ ไม่มีความผิดปกติดา้ นการรับรู ้ มีความสมัครใจ และยินดีให้ความร่ วมมือ
ในการวิจยั คานวณขนาดตัวอย่างจากจานวนประชากรผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังรังระยะที่ 3 ใน มีจานวน 1,053
ราย กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Level of significance, α) = 0.05, Sample size for precision of ± 10%
และนาไปเปิ ดตาราง Norwood (2000) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 91 ราย
พืน้ ทีศ่ ึกษำ
พื้นที่ศึกษาเป็ นโรงพยาบาลชุ มชนระดับทุติยภูมิขนาด 60 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข มีการ
ให้บริ การทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และแผนกที่เก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ คลินิกโรค
ไต แผนกผูป้ ่ วยนอก ซึ่งจะเปิ ดให้บริ การวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ผูเ้ ข้ารับบริ การ
เป็ นผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะที่ 1-5 บุคลากรในคลินิกโรคไตประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาลเฉพาะทาง
โรคไต 1 คน และนักวิชาการสาธารณสุ ข 1 คน โดยมีข้ นั ตอนในการรับบริ การดังนี้ ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการ
ตรวจหาค่า Creatinine ก่อนเข้าพบแพทย์ทุกราย เพื่อหาค่า eGFR และในกรณี ผปู ้ ่ วยมีโรคเบาหวานร่ วมด้วย
จะมีการเจาะ FPG ก่อนเข้าตรวจ หลังจากพบแพทย์ผปู ้ ่ วยจะได้รับความรู ้เป็ นรายบุคคลจากพยาบาล โดยการ
สอนและได้รับสื่ อการสอนเป็ นเอกสาร เช่น แผ่นพับความรู ้โรคไต อาหารเฉพาะกลุ่มโรคไต และแนะนาวิธี
ปฏิบตั ิตวั ให้เหมาะสมกับโรคขณะกลับไปอยู่ที่บา้ น หลังจากนั้นจะมีการส่ งทาบัตรนัดเพื่อพบแพทย์ครั้ ง
ต่อไปโดยนักวิชาการสาธารณสุ ข
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคล และข้อมูลด้านการเจ็บป่ วยและการ
รักษา เช่น เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ความเพียงพอของ
รายได้ น้ าหนัก ส่ วนสู ง ภาวะโภชนาการ ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรื้ อรัง ระยะของโรคไต
เรื้ อรัง การรักษา โรคร่ วม ระดับ Creatinine ประวัติการสู บบุหรี่ เป็ นต้น
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2. แบบสอบถามความรู ้ เกี่ ยวกับโรคไตเรื้ อรัง ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตใช้ของ ปริ ญดา ศรี ธาราพิพฒั น์
(2555) ประกอบด้วย ข้อคาถาม 15 ข้อ ลักษณะการตอบเป็ น ถู ก หรื อ ผิด การให้คะแนน ตอบถูกให้ 1
คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน โดยข้อความที่ไม่ถูกต้องประกอบด้วยข้อที่ 7, 11, 14, 15 คะแนนรวมมีค่า
ระหว่าง 0-15 คะแนน แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับต่า (0-5 คะแนน) ระดับปานกลาง (6-10 คะแนน) และ
ระดับสู ง (11-15 คะแนน)
3. แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนในการจัดการตนเอง ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตใช้ของ ปริ ญดา
ศรี ธาราพิพฒั น์ (2555) ประกอบด้วย ข้อคาถาม 12 ข้อ ลักษณะการตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ มัน่ ใจมากที่สุด มัน่ ใจมาก มัน่ ใจปานกลาง ไม่มนั่ ใจเล็กน้อย และไม่มนั่ ใจเลย ให้คะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2
และ 1 คะแนน ตามลาดับ คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 12- 60 คะแนน แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า (12-27
คะแนน) ระดับปานกลาง (28-43 คะแนน) และระดับสู ง (44-60 คะแนน)
4. แบบสอบถามพฤติ ก รรมการจัดการตนเอง ผูว้ ิจยั ได้ดัดแปลงจาก ปริ ญดา ศรี ธ าราพิ พ ฒ
ั น์
(2555) ประกอบ ด้วยข้อคาถาม 22 ข้อ มีจานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่ อสารกับบุคลากรสุ ขภาพ (6
ข้อ) ด้านกิ จกรรมการดู แลตนเอง (13 ข้อ) และด้า นการพิท กั ษ์สิทธิ์ ของตนเอง (3 ข้อ) ลักษณะการตอบ
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิเป็ นประจา ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง ปฏิบตั ิบางครั้ง ปฏิบตั ินานๆ ครั้ง
และไม่เคยปฏิ บตั ิ ให้คะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลาดับ คะแนนรวมมีค่า 23-110 คะแนน
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับต่ า (22-66 คะแนน) ระดับปานกลาง (66-87 คะแนน) และระดับสู ง (88-110
คะแนน)
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองโดยรวมและรายด้าน
พฤติกรรมการจัดการตนเอง
ระดับ
คะแนนเต็ม
รายด้าน
สูง
ปานกลาง
ด้านการติดต่อสื่ อสารกับบุคลากรสุขภาพ
30
25-30
18-23
ด้านกิจกรรมการดูแลตนเอง
65
52-65
39-51
ด้านการพิทกั ษ์สิทธิ์ของตนเอง
15
12-15
9-11
รวม
110
88-110
66-87

ต่า
< 18
<39
<9
<66

กำรตรวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงเชิ งภาษาของแบบสอบถามความรู ้เกี่ยวกับโรค
ไตเรื้ อรั ง แบบสอบถามการรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตนในการจัดการตนเอง และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
จัดการตนเอง โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหา เท่ากับ 0.93, 0.97 และ 0.86
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ตามล าดับ และผูว้ ิจยั นาไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วยที่ มี คุณสมบัติคล้ายคลึ งกับกลุ่ มตัวอย่างจานวน 30 ราย
วิเคราะห์หาความเชื่ อมัน่ ชนิ ดความสอดคล้องภายในโดยใช้คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน 20 ของแบบสอบถามความรู ้
เกี่ ย วกับ โรคไตเรื้ อรั ง เท่า กับ 0.72 และหาค่ า ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบาคของแบบสอบถามการรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนในการจัด การตนเอง เท่ า กับ 0.96 และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเอง เท่ากับ 0.96
กำรพิทกั ษ์ สิทธิและกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต (เลขที่รับรองของ IRB: RSUERB2019-069) และคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั ประจาโรงพยาบาล
ชุ มชนที่เป็ นพื้นที่ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ประสานงานเพื่อขอการอนุ มตั ิให้เก็บข้อมูล และความร่ วมมือในการเก็บ
ข้อมูล ณ คลิ นิกโรคไต เลื อกผูป้ ่ วยที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ทาการพิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่ มตัวอย่าง โดยการ
ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์การทาวิจยั และกระบวนการเก็บข้อมูล อธิ บายให้ทราบว่าสามารถปฏิเสธหรื อถอนตัว
จากการวิจยั ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบต่อการรั บบริ ก ารทั้งในปั จจุ บนั และอนาคต ข้อมู ลที่ ได้จะ
นาเสนอในภาพรวม และทาลายเมื่อสิ้ นสุ ดการวิจยั เมื่อผูป้ ่ วยยินดีและสมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั จึงให้ลงนาม
ยินยอม ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยการการสัมภาษณ์ในสถานที่ที่เป็ นส่ วนตัวใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มู ล ลักษณะกลุ่ ม ตัวอย่างและพฤติ ก รรมการจัดการตนเองโดยใช้สถิ ติเชิ งบรรยาย
แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ การรับรู ้
สมรรถนะแห่ งตนกับพฤติกรรมการจัดการตนเองโดยใช้สถิ ติสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson product
moment correlation) เนื่ องจากตัวแปรกระจายเป็ นโค้งปกติ และทดสอบอานาจการทานายพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของความรู ้และการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตน โดยใช้สถิติถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise
multiple regression analysis)
ผลกำรวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างจานวน 91 คน เป็ นเพศหญิง และเพศชายใกล้เคียงกัน (53.85 และ 46.15% ตามลาดับ)
มีอายุระหว่าง 41-80 ปี เฉลี่ย 64.74 ปี (SD 8.43) โดยส่ วนใหญ่เป็ นวัยสู งอายุ กลุ่มตัวอย่างทุกราย นับถื อ
ศาสนาพุทธและมีสัญชาติไทย มีสถานภาพสมรสคู่ (69.23%) มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา (72.53%)
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กลุ่ มตัวอย่างมี การประกอบอาชี พ และไม่ได้ประกอบอาชี พในจานวนใกล้เคี ยงกัน (50.55 และ 49.45%
ตามลาดับ) โดยอาชีพที่พบมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม (39.13%) รายได้ของครอบครัวอยูร่ ะหว่าง 60028,000 บาทต่อเดือน เฉลี่ย 5,441.76 บาทต่อเดือน (SD 5,227.49) โดยมีรายได้เพียงพอ ไม่เหลือเก็บ และไม่
เพียงพอ มีหนี้ สินเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 31.87 มีผดู ้ ูแล (81.32%) โดยร้ อยละ 58.11 เป็ นคู่สมรส รองลงมา
ร้อยละ 35.14 เป็ นบุตร/ธิดา ไม่สูบบุหรี่ (78.02%) ไม่ดื่มสุ รา (59.34%) ส่ วนใหญ่ มีโรคประจาตัวมากกว่า 1
โรค (97.80%) โดยโรคประจาตัว 3 อันดับแรก ได้แก่ ความดันโลหิ ตสู ง (74.16%) เบาหวาน (73.03%) และ
ภาวะไขมันในเลื อดสู ง (30.34%) พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง (42.86%) มี น้ าหนักเกิ น ส่ วนใหญ่ใช้สิ ทธิ การ
รักษาพยาบาลแบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (82.42%)
กลุ่มตัวอย่างได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรื้ อรังตั้งแต่ 1.01–11.10 ปี เฉลี่ย 7.13 ปี (SD 2.92)
ประมาณครึ่ งหนึ่ ง (51.65%) เป็ นโรคไตเรื้ อรังมานาน 5-10 ปี ยาที่ได้รับการรักษาในปั จจุบนั 3 อันดับแรก
ได้แก่ Simvastatin (78.02%), Aspirin (60.44%) และ Enalapril (48.35%) ร้อยละ 53.85 มีระดับความดันซิ ส
โตลิคปกติ โดยร้อยละ 63.74 มีระดับความดันไดแอสโตลิคต่ากว่า 80 mmHg อัตราการกรองของไต (eGFR)
มีค่าระหว่าง 30.40–59.73 เฉลี่ย 47.70 (SD 7.63) โดยร้อยละ 65.93 มีค่า eGFR ระหว่าง 45-59 ครี เอตินินใน
เลือดมีค่าระหว่าง 0.96-2.36 เฉลี่ย 1.36 (SD 0.27) โดยร้อยละ 89.01 ค่าครี เอตินินในเลือดมีค่าระหว่าง 1.02.0 ร้อยละ 49.45 มีความรู ้ เกี่ ยวกับโรคไตเรื้ อรังอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ในระดับสู ง (34.07%)
ร้อยละ 56.04 มีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนอยูใ่ นระดับปานกลาง และร้อยละ 28.57 อยูใ่ นระดับสู ง
2. พฤติกรรมกำรจั ดกำรตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้ อรั ง พบว่า พฤติ กรรมการจัดการตนเองโดย
ภาพรวมเฉลี่ย 59.12 คะแนน (SD 10.05) ซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับต่า (70.33%) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการติดต่อสื่ อสารกับบุคลากรสุ ขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 12.74 คะแนน (SD 4.26) และด้านการพิทกั ษ์สิทธิ
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 คะแนน (SD 1.39) ส่ วนใหญ่ร้อยละ 84.62 และ 97.80 มีพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองอยูใ่ นระดับต่า ส่ วนด้านกิจกรรมการดู แลตนเองเฉลี่ย 42.22 คะแนน (SD 6.38) มากกว่าครึ่ งอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (56.04%) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คะแนนและระดับของพฤติกรรมการจัดการตนเอง โดยรวมและรายด้าน (n=91)
พฤติกรรมการจัดการตนเอง
ระดับ
ค่าต่าสุดสูง
ปานกลาง
X  SD
สูงสุด
n (%)
n (%)
ภาพรวม
41-84
0
27
59.12  10.05
(0.00)
(29.67)
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ต่า
n (%)
64
(70.33)
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พฤติกรรมการจัดการตนเอง

ค่าต่าสุดสูงสุด

X  SD

การติดต่อสื่ อสารกับบุคลากร
สุขภาพ
กิจกรรมการดูแลตนเอง

6-25

12.74  4.26

29-54

42.22  6.38

การพิทกั ษ์สิทธิตนเอง

3-11

4.16  1.39

สูง
n (%)
2
(2.20)
7
(7.69)
0
(0.00)

ระดับ
ปานกลาง
n (%)
12
(13.19)
51
(56.04)
2
(2.20)

ต่า
n (%)
77
(84.62)
33
(36.26)
89
(97.80)

3. ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงควำมรู้ และกำรรับรู้ สมรรถนะแห่ งตนกับพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองใน
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและอำนำจกำรทำนำยพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเอง พบว่า ความรู ้มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต่ากับพฤติกรรมการจัดการตนเองในการชะลอความเสื่ อมของไต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (r=.347,
p=.001) และการรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองในการชะลอความเสื่ อมของไตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=.655, p=.000) การรับรู ้สมรรถนะแห่ งตน
และความรู ้ร่วมกันทานายพฤติกรรมการจัดการตนเองในการชะลอความเสื่ อมของไตในกลุ่มตัวอย่าง ได้ร้อย
ละ 51.00 (R2=0.510) โดยการรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตนสามารถทานายพฤติกรรมการจัดการตนเองในการ
ชะลอความเสื่ อมของไตได้ดีที่สุด (ร้อยละ 42.9) (β=0.627, p=.000) และความรู ้ (ร้อยละ 8.1) (β=0.285,
p=.000) ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนอานาจการทานายพฤติกรรมการจัดการตนเองของความรู ้และการ
รับรู ้สมรรถนะแห่งตน
R
R Square
B
SEb
Beta
t
p-value
ตัวแปร
R
Square Change
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน
.655
.429
.429
.733
.088
.627
8.364
.000
ความรู ้
.714
.510
.080
1.480
.389
.285
3.801
.000
Constant
17.197 4.784
3.595
.000
2
2
Multiple R=.714 , R = .510 , R adj= .499, F overall = 14.451, p= .000
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อภิปรำยผล
1. พฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองในกำรชะลอควำมเสื่ อมของไต
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการจัดการตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับต่า เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า
ด้านกิ จกรรมการดู แลตนเอง พบว่า มากกว่าครึ่ งของกลุ่มตัวอย่างมีการจัดการตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
(56.04%) ส่ วนด้านอื่นอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่ อสารกับบุคลากรสุ ขภาพ และด้านการพิทกั ษ์สิทธิ์
ของตนเอง ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับต่า (84.62% และ 97.80% ตามลาดับ) ซึ่ งสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1.1 ด้านการติดต่อสื่ อสารกับบุคลากรสุ ขภาพอยูใ่ นระดับต่า เฉลี่ย 12.74 คะแนน (SD 4.26)
พฤติกรรมที่ไม่ปฏิ บตั ิมากที่สุด คือ การได้พูดคุ ยสอบถามกับแพทย์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตวั
เพิ่มเติมตามที่ท่านต้องการ เนื่ องจากผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ (จานวน 46 คน, 50.55%) ที่มาตามนัดของแพทย์จะ
ได้รับการอธิ บายเกี่ยวกับอาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน วิธีการรักษา และการปฏิบตั ิตวั ในด้านต่างๆ
จากแพทย์และพยาบาล อีกทั้งระยะเวลาในการป่ วยเป็ นโรคไตเรื้ อรังทาให้ผูป้ ่ วยคุน้ เคยและคิดว่าสามารถ
นาไปจัดการตนเองได้ ทาให้ผูป้ ่ วยมัน่ ใจว่าตนเองมี ความรู ้ และไม่มีขอ้ สงสัยที่ จะซักถามแพทย์ ทั้งนี้ เมื่ อ
พิจารณาจากระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและเป็ นผูส้ ู งอายุ ซึ่ ง
อาจเป็ นข้อจากัดในการสื่ อสารพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล เกี่ยวกับข้อมูลการรักษา ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปริ ญดา ศรี ธาราพิพฒั น์ (2555) ที่พบว่า ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังเชื่ อว่าแพทย์รู้ดีที่สุดและจะตัดสิ นใจว่าควร
ทาอะไรให้พวกเขาในฐานะผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลคาแนะนาและการสนับสนุ นจาก
บริ การด้านสุ ขภาพน้อย ในกลุ่มผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่าจะมีการพูดหรื อสอบถาม
เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นหรื อการปฏิบตั ิของตนเองน้อยที่สุด
1.2 ด้านกิ จกรรมการดู แลตนเองอยู่ระดับปานกลาง เฉลี่ ย 42.22 คะแนน (SD 6.38) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พฤติ กรรมที่ ปฏิ บตั ิ มากที่ สุ ด ได้แก่ การได้ไปตรวจตามก าหนดเวลานัดของ
โรงพยาบาล (จานวน 89 คน, 97.80%) ส่ วนพฤติ กรรมที่ไม่ปฏิ บตั ิ มากที่ สุด ได้แก่ การขอดู หรื อขอถ่าย
เอกสารผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (จานวน 38 คน, 41.76%) อภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
กับการไปตามนัดของโรงพยาบาลและรับประทานยาตามแพทย์แผนการรักษา เพราะพยาบาลจะเน้นย้ าการ
มาตรวจตามนัดเพื่อติดตามค่าอัตราการกรองของไตว่าดี ข้ ึนหรื อแย่ลง สาหรับผูป้ ่ วยที่มีโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิ ตสู งจะต้องมาตรวจดูค่าน้ าตาลในเลือด และค่าความดันโลหิ ตว่าอยูร่ ะดับที่ปกติหรื อไม่ ในทุก
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ครั้งที่มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่า Creatinine, FPG, HbA1c แพทย์จะมีการบอกผลเลือดทุกครั้งว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติหรื อว่ามีค่าที่ผดิ ปกติสูง/ ต่าเกินไป
1.3 ด้านการพิทกั ษ์สิทธิ์ ของตนเองอยู่ในระดับต่ า เฉลี่ย 4.16 คะแนน (SD 1.39) เนื่ องจาก
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา (72.53%) และทาอาชี พเกษตรกรรม (39.13%) และมีรายได้
≤ 5,000 บาท/เดือน จึงทาให้ผูป้ ่ วยไม่มีเวลาและโอกาสไปแสวงหาการรักษาอย่างอื่นหรื อไปพบแพทย์/
พยาบาลคนอื่น เพื่อขอความคิดเห็นการรักษาที่ตนเองกาลังได้รับอยู่ จึงทาให้ผปู ้ ่ วยขาดข้อมูลความรู ้ และ
การค้นหาแหล่งทรัพยากร เพื่อให้การดูแลรักษาตนเองที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
2. ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองในกำรชะลอควำมเสื่ อมของไต
การรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตนและความรู ้ ร่วมกันทานายพฤติกรรมการจัดการตนเองในในผูป้ ่ วย
โรคไตเรื้ อรังได้ร้อยละ 51.00 อธิ บายได้วา่ การรับรู ้สมรรถนะแห่ งตน สามารถนามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตนและความรู ้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะทาให้เกิ ดพฤติ กรรมการจัดการตนเอง และมี
อิทธิ พลต่อการเลือกการกระทาพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันควบคุม การ
รักษา และหยุดยั้งพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและเกิดพฤติกรรมการจัดการตนเอง รวมทั้งเกิดความ
พยายามและความมุ่งมัน่ อดทนที่ จะกระทาพฤติ กรรมนั้นให้สาเร็ จ ดังนั้นการที่ผูป้ ่ วยจะมีพฤติกรรมการ
จัดการตนเองที่เหมาะสม การรับรู ้สมรรถนะจะเป็ นตัวเชื่ อมที่สาคัญระหว่างความรู ้กบั พฤติกรรมการจัดการ
ตนเอง เพื่อควบคุมเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่มีผลต่อสุ ขภาพของตน (Wu, Hsieh, Lin, & Tsai, 2016)
2.1 การรั บ รู ้ สมรรถนะแห่ งตน พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการรั บรู ้ สมรรถนะแห่ งตน
ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง และสามารถ
ทานายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ร้อยละ 42.90 อธิ บายได้วา่ การรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนทาให้ผปู ้ ่ วยนา
ความรู ้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง (Hafezieh et al., 2020;
Moktan et al, 2019; Sorat, 2018) เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมที่
ต้องการจนประสบความสาเร็ จ จากการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความมัน่ ใจที่จะสามารถไปตรวจรักษา
ตามกาหนดเวลานัดของทางโรงพยาบาลได้อย่างสม่าเสมอ และแสวงหาวิธีการต่างๆ ที่ใช้จดั การกับอาการ
หรื อผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ และปรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การออกกาลังกาย การรับประทานยา เป็ นต้น เพื่อ
จะท าให้ สุ ข ภาพดี ข้ ึ น และมี ค วามมัน่ ใจที่ จ ะตัด สิ น ใจที่ จะปฏิ บ ัติแ ละท าในสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น
ปรับเปลี่ ยนการบริ โภคอาหารเพื่อช่ วยให้สุขภาพดี ข้ ึน และสามารถที่จะจัดการปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดจากการ
รักษาและสภาวะของโรคไตเรื้ อรั งได้ด้วยตนเอง และการส่ งเสริ มพฤติกรรมการจัดการตนเองโดยการ
สนับสนุ นการรั บรู ้ สมรรถนะแห่ งตนของผูป้ ่ วยมี ประโยชน์ในระยะยาว ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ
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เสาวนีย ์ กระแจะจันทร์ , สุ ภาภรณ์ ด้วงแพง, และเขมารดี มาสิ งบุญ (2561) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้ อรั งระยะที่ 1-3 มี คะแนนการรั บรู ้ สมรรถนะแห่ งตนในการจัดการตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการจัดการตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=.316,
p<.05) และการศึกษาของ Moktan et al. (2019) ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะก่อนการ
ฟอกเลื อด ในประเทศเนปาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ สมรรถนะแห่ งตนอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง (r = 0.39, p < .05) นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กังสดาล หาญไพบูลย์ และชญานินท์ ประทุมสู ตร (2562) ในกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
ระยะที่ 3–4 และพบว่าการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนสามารถทานายพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อชะลอไตเสื่ อมได้ดี
ที่สุด (β=0.321, p < 0.001)
2.2 ความรู ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ากับ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง และทานายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ร้อยละ 8 อภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ (75.82%) และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (72.53%) เมื่อมาตามนัดเพื่อมาตรวจ
ติดตามอาการ จะได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับโรค สาเหตุ อาการและอาการแสดง ผลกระทบ และการ
ดาเนินชีวติ ที่เหมาะสมจากแพทย์ และพยาบาล ในทุกครั้งที่มารับการตรวจรักษา แต่ไม่ได้มีวิธีการถามกลับ
เพื่อเป็ นการเน้นย้าถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในความรู ้ที่ได้รับไป และเมื่อผูป้ ่ วยมีความรู ้จึงได้นาความรู ้เพื่อไป
ปฏิบตั ิพฤติกรรมการจัดการตนเอง ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Moktan et al. (2019) ที่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะก่อนการฟอกเลื อดในประเทศเนปาล มีความรู ้อยูใ่ นระดับปาน
กลาง และมีความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างความรู ้กบั พฤติกรรมการจัดการตนเอง (r = 0.52, p < .05) ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Schrauben, et al. (2020) พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับโรคไตมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการจัดการตนเองในโรคไตเรื้ อรัง (β = 1.05, 95% CI 0.50–1.63) ซึ่ งผูว้ ิจยั สรุ ปว่าการเพิ่มพูน
ความรู ้เกี่ยวกับโรคไตเรื้ อรัง จะกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลวิจัยไปใช้
ด้า นการปฏิ บ ตั ิ พ ยาบาล เพื่ อนาผลวิจยั ที่ ไ ด้ไ ปพัฒนาคุ ณภาพการพยาบาล ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง มี
ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาโปรแกรมในการดู แลผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั งระยะที่ 3 หรื อระยะก่อนการบาบัด
ทดแทนไต โดยเน้นการส่ งเสริ มการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตน เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการจัดการตนเองในด้าน
การติดต่อสื่ อสารกับบุคลากรสุ ขภาพ และด้านการพิทกั ษ์สิทธิ์ ของตนเอง
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ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาอัตราการกรองของไต โดยการเปรี ยบเทียบอัตราการกรองของไตระหว่างกลุ่มที่มี
พฤติกรรมการจัดการตนเองที่ดีกบั กลุ่มพฤติกรรมการจัดการตนเองไม่ดี
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