1

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณีตอ่ พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวติ
ในผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังที่ลา้ งไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ อง
The Effect of Self-Management and Case-Management Program on Self Care behaviors and Quality of
Life in Chronic Kidney Disease Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการดู แ ลตนเองและคุณ ภาพชี วิตของผู ้ป่วย
ไตวายเรื้ อรังที่ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อ เนื่ อ งก อ่ นและหลัง ได้รั บโปรแกรมการจัดการตนเอง
ร่วมกับการจัดการรายกรณี กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังที่ได้รับการล้า งไตทางช อ่ งท้อ ง อย่า งต่อ เนื่ อ ง
ทีม่ ารับการรักษาที่คลินิก CAPD โรงพยาบาลอิ น ทร์ บุรี จัง หวัดสิ ง ห์ บุรี จานวน 20 ราย เก็บรวบรวมข้อ มูล
โดยใช้แบบสอบถามพฤติก รรมในการดู แ ลตนเองและแบบสอบถามคุณ ภาพชี วิตในผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง
(KDQOL-SFTM version 1.3) วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิงพรรณนาและWilcoxon signed rank test
ผลการศึกษาพบว ่า หลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี คะแนน เฉลี่ ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวติ ในผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังที่ลา้ งไตทางช อ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ ง สู ง กวา่
ก ่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)
คาสาคัญ : โปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี พฤติกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวติ
ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังที่ลา้ งไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ อง
Abstract
The objectives of this research were to compare self - care behaviors and quality of life in chronic
kidney disease patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis between before and after
receiving self - management and case management program. The samples were 20 chronic kidney disease
patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis at CAPD clinic of Inburi hospital, Singburi
province. The data were collected using the questionnaires of self-care behavior and quality of life of
chronic kidney disease (KDQOL-SFTM version 1.3). Data were analyzed with descriptive statistics and
Wilcoxon signed rank test.
Results of the study showed that after receiving the self-management and case-management
program, the mean score of self - care behaviors and quality of life in chronic kidney disease patients
receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis were significantly higher than that before receiving
the program. (p<.05)
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคไตเรื้ อรัง (Chronic kidney disease) ก าลัง เป็ นปั ญ หาสาธารณสุ ขที่ ส าคัญ ทั้ง ของโลกและของ
ประเทศไทย ที่มผี ปู ้ ่ วยเพิ่มขึ้นทุกปี สถานการณ์โรคไตเรื้ อรังในประเทศไทยปั จจุ บัน พบผู ้ป่วยสะสมถึ ง ร้ อ ย
ละ 17.60 ของประชากร หรื อประมาณ 8 ล้านคน โดยเพิม่ ขึ้นปี ละ 7,800 คน และในจานวนนี้ มีผู ้ป่ วยโรคไต
เรื้ อรังระยะสุ ดท้ายประมาณ 2 แสนคน โดยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2560) มีผู ้ป่วยโรคไตวายเรื้ อ รั ง ที่
ต้องได้รับการบาบัดทดแทนไตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากปี 2556 เพิ่ มขึ้ น จาก 667.30 เป็ น 1,198 ต่อ ล้า น
ประชากรในปี 2560 ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู ป้ ่ วยและครอบครั ว รวมถึ ง ภาครั ฐ ที่ ต้อ งลงทุ น ปี ละกวา่
หมืน่ ล้านบาท เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ, 2561)
โรคไตเรื้ อรัง เป็ นภาวะที่มกี ารทางานของไตเสื่ อมลงอย่า งต่อ เนื่ อ งเป็ นเวลานาน เมื่อ ไตของผู ้ป่วย
ไม ่สามารถทาหน้าที่ขบั ของเสี ยของร่า งกายได้อ ย่า งเพี ย งพอ ของเสี ย เหล่า นั้ น ก็จะคั่ง อยู ใ่ นกระแสเลื อ ด
ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆที่เกิดจากของเสี ยคัง่ ในกระแสเลื อ ด ถ้า ไมไ่ ด้รั บการดู แ ล
รักษาโดยการบาบัดทดแทนไต ผูป้ ่ วยจะเสี ยชีวติ ในเวลาไม ่นาน (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2560)
การล้า งไตทางช อ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ ง ( Continuous Ambulatory peritoneal dialysis หรื อ CAPD)
เป็ นการบาบัดทดแทนไตที่ผปู ้ ่ วยสามารถทาได้เองที่บา้ นและยังสามารถปฏิ บัติก ิจวัตรประจาวัน ทางานและ
ใช้ชีวติ ได้ตามปกติ โดยไม ่ต้องเสี ยเวลาเดินทางมาฟอกเลือดที่โรงพยาบาล ซึ่ ง ถื อ เป็ นทางเลื อ กที่ ดีที่สุ ดทาง
หนึ่ งที่ทาให้ผปู ้ ่ วยเข้าถึงการบาบัดทดแทนไตได้มากขึ้น ทาให้ อ าการต่า งๆที่ เ กิดจากของเสี ย คัง่ ในร่า งกาย
จากภาวะไตวายเรื้ อรังดีข้ นึ ผูป้ ่ วยมีคณุ ภาพชีวติ ดีข้ นึ แต่กอ็ าจมีภ าวะแทรกซ้อ นที่ ทาให้ อ าการและคุณ ภาพ
ชีวติ ของผูป้ ่ วยแย่ลง จนถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้ ซึ่งผูป้ ่ วยจะต้องดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อ น หากผู ้ป่วย
ไม ่มีการจัดการตนเองที่ดีอาจนาไปสู ภ่ าวะแทรกซ้อนที่ รุนแรงได้
การจัดการตนเอง (Self-management) เป็ นการเรี ยนรู ้และฝึ กทักษะเพื่ อ จัดการกับภาวะสุ ขภาพของ
ตนเองด้วยตนเอง ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรสุ ขภาพ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ ป้ อ งกัน และลด
ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย ซึ่งการจัดการตนเองจะประกอบด้วย 1) ด้า นบริ บทที่ ก ระตุ ้น ให้ เ กิดการจัดการ
ตนเอง 2) ด้านกระบวนการของการจัดการตนเอง และ 3) ด้า นผลลัพ ธ์ ที่เ กิดจากการจัดการตนเอง (Ryan &
Sawin, 2009)
การจัดการผู ้ป่วยรายกรณี (Case management) เป็ นรู ปแบบการดู แ ลผู ้ป่วย ที่ เ น้ น ความร่วมมื อ
ของสหสาขาวิช าชี พ ซึ่ ง พยาบาลจะทาหน้ า ที่ พ ยาบาลผู ้จัดการรายกรณี ( Nurse case manager) มีห น้ า ที่
ประสานการดูแลผูป้ ่ วยกับสหสาขาวิชาชีพ ในการคัดเลื อ กผู ้ป่วย ประเมิน ภาวะสุ ขภาพและความต้อ งการ
แล้วระบุปัญหา วางแผนการดูแล ดาเนิ นการดูแลตามแผน ประเมินผล และติ ดตามผลการดู แ ลอย่า งต่อ เนื่ อ ง
เพื่อให้แผนการดูแลตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละรายอย่างต่อเนื่ อ ง น ามาซึ่ ง ผลการดู แ ลรั ก ษาที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ (Powel & Tahan, 2010)
โรงพยาบาลอินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์ บุรี ข้อมูลจากเวชระเบียนโรงพยาบาลอิ น ทร์ บุรี (2561) พบผู ้ป่วย
ไตวายเรื้ อรังที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตด้วยการล้า งไตทางช อ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ ง จานวน 21 ราย และมี
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แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งทีมสหสาขาวิชาชีพได้พฒั นาแนวทางการดู แ ลผู ้ป่วยมาอย่า งต่อ เนื่ อ ง แต่ย ัง พบปั ญ หา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยในเรื่ อง การรับประทานอาหารรสเค็ ม การดื่ มน้ ามากเกิน ไป การเปลี่ ย น
น้ ายาล้างไต การออกกาลังกาย และการพักผ่อน ซึ่งผูป้ ่ วยไมส่ ามารถควบคุมพฤติ ก รรมเหล่า นี้ ให้ เ หมาะสม
กับภาวะสุ ขภาพได้อย่างต่อเนื่ อง ส่งผลเสี ยต่อตัวผูป้ ่ วย ผู ้วิจัย จึ ง สนใจน าแนวคิ ดการจัดการตนเองร่วมกับ
แนวคิดการจัดการรายกรณี มาพัฒนา และศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการราย
กรณีตอ่ พฤติกรรมการดูแ ลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ลา้ งไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ อง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ ไ ด้รั บการล้า งไตทางช อ่ งท้อ ง
อย่างต่อเนื่ องก ่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ได้รับการล้างไตทางช อ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ ง
ก ่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ งภายหลัง ได้รั บโปรแกรม
การจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี มีพฤติก รรมการดู แ ลตนเองดี ข้ ึ น กวา่ ก อ่ นได้รั บโปรแกรมการ
จัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี
2. ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ งภายหลัง ได้รั บโปรแกรม
การจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี มีคณุ ภาพชีวิตดี ข้ ึ น กวา่ ก อ่ นได้รั บโปรแกรมการจัดการตนเอง
ร่วมกับการจัดการรายกรณี
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework)
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ประยุกต์ใช้แนวคิด การจัดการตนเอง (Self-management) ของ Ryan
& Sawin (2009) โดยใช้มติ ิกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย 1) การให้ ความรู ้ แ ละความเชื่ อ ที่ ถู ก ต้อ ง 2) การ
ควบคุมตนเ อง 3) การมีสิ่ ง อ าน วยความสะ ดวกทางสั ง คม ร่วมกับ แนวคิ ด การจัดการรายกรณี ( Case
management) ของ Powell &Tahan (2010) ซึ่ ง เป็ นกระบวนการความร่วมมือ ของสหสาขาวิช าชี พ ในการ
ประเมิน วางแผน ดาเนิ นการปฏิบตั ิ ประสานงาน ติดตาม ประเมิน ทางเลื อ กและบริ ก าร เพื่ อ ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยมีพยาบาลเป็ นผูจ้ ดั การผูป้ ่ วยรายกรณี ประกอบด้วย 6 ขั้น ตอน 1) การ
คัดเลือกผูป้ ่ วย ที่จาเป็ นจะต้องเข้าสู ก่ ระบวนการจัดการรายกรณี 2) การประเมิน สุ ขภาพและระบุ ปัญ หาของ
ผูป้ ่ วย 3) การพัฒนาแผนการดูแล และแผนการจาหน่าย โดยทีมสหสาขาวิช าชี พ ร่วมกับผู ้ป่วยและครอบครั ว
4) การดาเนิ นการตามแผนการดูแล พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี จะเป็ น ผู ้ประสานงานให้ ผู ้ป่วยได้รั บการดู แ ล
ตามแผนการดูแล 5) การประเมินผล 6) การติดตามผลลัพธ์ อย่างต่อเนื่ อง
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ตัวแปรต้ น

โปรแกรมการจัดการตนเองร่ วมกับการจัดการรายกรณี
ในผู้ป่วยไตวายเรื้ อรังทีล่ ้ างไตทางช่ องท้องอย่ างต่ อเนื่ อง
การจัดการตนเอง (Ryan & Sawin, 2009) ใช้มติ ิ
กระบวนการ ประกอบด้วย
1. การให้ความรู ้และความเชื่อที่ ถูก ต้อง
2. การควบคุมตนเอง
3. การมีสิ่งอานวยความสะดวกทางสังคม
การจัดการรายกรณี (Powell &Tahan, 2010)
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
1. การคัดเลือกผูป้ ่ วย
2. การประเมินสุ ขภาพและระบุปัญหาของผู ้ป่วย
3. การพัฒนาแผนการดูแล
4. การดาเนิ นการตามแผนการดูแล
5. การประเมินผล
6. การติดตามผลลัพธ์ อ ย่างต่อเนื่ อง

ตัวแปรตาม
- พฤติกรรมการดูแลตนเอง
- คุณภาพชีวติ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจัย กึ่ง ทดลอง (Quasi experimental design) แบบกลุ ม่ เดี ย ววัดก อ่ นและหลัง
การทดลอง
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่ าง
ประชากร คือผูป้ ่ วยโรคไตวายเรื้ อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการล้า งไตทางช อ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ ง ที่
คลินิก CAPD โรงพยาบาลอินทร์ บุรี จานวน 36 คน
กลุม่ ตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusive criteria) ประกอบด้วย
1. เป็ นผูป้ ่ วยล้างไตทางชอ่ งท้อง ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
2. อายุ 20 ปี ข้ นึ ไป
3. มีสติสัมปชัญญะสมบู รณ์ ดี สื่ อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดี
4. ยินดีให้ความร่วมมือในการศึ กษา
เกณฑ์การคัดออก (Exclusive criteria) ประกอบด้วย
1. ปฏิเสธเขาร่วมกระบวนการศึ กษา
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2. มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นอันตรายและ/หรื อ มีความผิ ดปกติใดๆจนต้องกลับเข้า รับการรั กษา
ในโรงพยาบาล
3. มีการเปลี่ยนวิธีการล้างไตทางชอ่ งท้องเป็ น การบาบัดทดแทนทางไตชนิ ดอื่นๆ
เครื่ องมื อทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี ในผู ้ป่วยไต
วายเรื้ อรังที่ลา้ งไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อ เนื่ อ ง ผู ้วิจัย สร้ า งขึ้ น จากทฤษฎี ก ารจัดการตนเอง (Ryan & Sawin,
2009) โดยใช้มติ ิกระบวนการ ซึ่งเป็ นมิติการจัดการตนเองที่จะทาให้ เ กิดพฤติ ก รรม ประกอบด้วย 1) การให้
ความรู ้และความเชื่อที่ถูกต้อง 2) การเสริ มสร้างความสามารถในการควบคุมตนเอง 3) การมีสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกทางสั ง คม และทฤษฎี ก ารจัดการรายกรณี ( Powell &Tahan, 2010) ประกอบด้วย 6 ขั้น ตอน ซึ่ ง
โปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี เป็ นโปรแกรมที่ ทีมสุ ขภาพทางานร่วมกับผู ้ป่วย
ญาติ / ผู ้ดูแ ล โดยมีพ ยาบาลวิช าชี พ ผู ้ดูแ ลผู ้ป่วยล้า งไตทางช อ่ งท้อ งแบบต่อ เนื่ อ งเป็ นผู ้จัดการรายกรณี
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การคัดเลือกผูป้ ่ วย 2) การประเมิน สุ ขภาพและระบุ ปัญ หาของผู ้ป่วยเป็ นองค์
รวม รวมทั้งประเมินความรู ้ ความเชื่อเกีย่ วกับโรคไตวายเรื้ อ รั ง และการล้า งไตทางช อ่ งท้อ งแบบต่อ เนื่ อ ง 3)
การพัฒนาแผนการดูแลผูป้ ่ วยตามสภาพปั ญหา ส่งเสริ มการควบคุมตนเอง และสนั บสนุ น สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกทางสังคม 4) การดาเนิ นการตามแผนการดูแล 5) การประเมินผล 6) การติดตามผลลัพธ์ อ ย่างต่อเนื่ อง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลตนเองในผูป้ ่ วยซีเอพีดี ของนุ ช โพธิ์ ศรี วิไ ล ( 2557) มีคา่ ดัช นี
ความตรง (CVI) เท่ากับ0.79 ค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) เท่า กับ 0.95 และมีคา่ ความเชื่ อ มัน่ โดยคานวณ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .76 การแปลผล แบ่งชว่ งคะแนนเป็ น 3 ระดับ โดยคานวณช ว่ ง
คะแนนพิสัย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
1.00-1.66
พฤติกรรมในการดูแลตนเองระดับไม ่ดี
1.67-2.33
พฤติกรรมในการดูแลตนเองระดับปานกลาง
2.34-3.00
พฤติกรรมในการดูแลตนเองระดับดี
2. แบบสอบถามคุณภาพชี วิต ในผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ใช้แ บบ KDQOL-SFTM เวอร์ ช ัน 1.3 สร้ า ง
โดย Kidney Disease Quality of Life Working Group ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ขนิ ษ ฐา หอมจี น ( 2552) แปล
เป็ นภาษาไทย และนาไปศึกษาในกลุม่ ผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ระยะสุ ดท้า ย จานวน 191 คน พิ จารณาค่า ความ
เที่ยงเชิงความสอดคล้องภายใน จากค่า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟามีคา่ มากกวา่ .80 ในทุ ก มิติของข้อ คาถามและ
วิเคราะห์ ความตรงเชิงจาแนก ผลการทดสอบสามารถจาแนกผู ้ป่วยล้า งไตและผู ้ป่วยปลู กถ่า ยไตได้อ ย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) แบบสอบถามมีล ัก ษณะเป็ นแบบ Likert scale ช ว่ งคะแนนที่ เ ป็ นไปได้ใ นแต่ล ะ
มิติอยูร่ ะหว ่าง 0-100 คะแนน แปลผลดังนี้
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คะแนน 0-25.00 หมายถึง คุณภาพชีวติ ต่ามาก
คะแนน 25.01-50.00 หมายถึง คุณภาพชีวติ ต่า
คะแนน 50.01-75.00 หมายถึง คุณภาพชีวติ ปานกลาง
คะแนน 75.01-100.00 หมายถึง คุณภาพชีวติ ดี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อ
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี ในผู ้ป่วย
ไตวายเรื้ อรังที่ลา้ งไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ อง ผู ว้ จิ ยั นาไปให้ ผู ้ทรงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่า น เป็ นอายุ ร แพทย์
โรคไต 1 ท่าน อาจารย์พยาบาล 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางล้างไตทางช อ่ งท้อ ง 1 ท่า น ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้ อหา และภาษาที่ใช้
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพฤติ ก รรมในการดู แ ลตนเองใ นผู ้ป่วย
ซีเอพีดี และ แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ของผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง หาความเชื่ อ มัน่ ของเครื่ อ งมือ (Instrument
reliability) โดยน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ ม่ ผู ้ป่วยล้า งไตทางช อ่ งท้อ งแบบต่อ เนื่ อ ง โรงพยาบาล
สิ งห์ บุรี ที่มลี กั ษณะเดี ย วกับกลุ ม่ ตัวอย่า ง จานวน 30 คน จากนั้ น น าข้อ มูล ที่ ไ ด้มาวิเ คราะห์ โดยใช้สู ตร
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.78 และ 0.82 ตามลาดับ
การพิทกั ษ์สิทธิกลุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ขออนุ ญาตทาวิจัย ในโรงพยาบาลอิ น ทร์ บุรี แ ละขอรั บรองจริ ย ธรรมการวิจัย ในมนุ ษ ย์ จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสิ งห์ บุรี และคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิจยั ในมนุ ษย์โรงพยาบาลอินทร์ บุรี ก ่อนดาเนิ นการวิจยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย ให้ ก ลุ ม่ ตัวอย่า งได้
รับทราบ ซึ่งกลุม่ ตัวอย่างสามารถหยุดหรื อปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย ได้ทุก เวลา โดยไมม่ ีผ ลกระทบใดๆต่อ
กลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์ ข้อ มูล ทั้ง หมดในภาพรวม และรายงานผลการวิเ คราะห์ ใ นลัก ษณะที่ ไ มส่ ามารถ
เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการให้ โปรแกรมการจัดการตนเองร่ วมกั บการจัดการรายกรณี
ดาเนิ นกิจกรรมตามโปรแกรมแบ่งเป็ น 5 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.- ก.ค. 2562) ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจกรรม 30 – 45 นาที มีกจิ กรรมในขั้น ตอนที่ 1 การคัดเลื อ กผู ้ป่วย
และขั้นตอนที่ 2 การประเมินและระบุปัญหาด้านสุ ขภาพ โดยผูว้ จิ ยั พบผูป้ ่ วย คัดเลื อ กผู ้ป่วยตามเกณฑ์ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ ก ารวิจัย ขั้น ตอนการดาเนิ น การวิจัย และเก็บข้อ มูล ครั้ ง ที่ 1(pre-test) เพื่ อ เป็ นข้อ มูล ที่ ใ ช้
เปรี ยบเทียบก ่อนการได้รับโปรแกรม และเป็ นข้อ มูล เพื่ อ น าไปวิเ คราะห์ ร ะบุ ปัญ หาด้า นสุ ขภาพ อารมณ์
สังคม ความเป็ นอยู ่ และความสัมพันธ์ กบั ครอบครัวของผูป้ ่ วยร่วมกับที มสหสาขาวิช าชี พ และนั ดหมายการ
ทากิจกรรมครั้งต่อ ไป
ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 สั ปดาห์ หลัง พบผู ้ป่วยครั้ ง ที่ 1 เวลาในการดาเนิ น กิจกรรม 30-45 นาที มี
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแผนการดูแลผูป้ ่ วยตามสภาพปั ญ หา โดยผู ้วิจัย และที มสหสาขาวิช าชี พ
ร่วมกับผูป้ ่ วยและญาติผดู ้ ูแล และขัน้ ตอนที่ 4 การดาเนิ น การตามแผนการดู แ ล โดยผู ้วิจัย และที มสหสาขา
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วิชาชีพเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยและดาเนิ นการตามแผน ให้ ความรู ้ แ ละความเชื่ อ ที่ ถู ก ต้อ งกับผู ้ป่วยและญาติ ผู ้ดูแ ล
ร่วมกับผูป้ ่ วยและญาติ ผู ้ดูแ ลในการตั้ง เป้ า หมายด้า นพฤติ ก รรม และด้า นอื่ น ๆที่ ต้อ งการให้ เ กิดขึ้ น การ
ติดตามตนเองและการสะท้อนคิด การตัดสิ นใจกระทาหรื อ ไมก่ ระทา วางแผ น ปฏิ บัติ และประเมิน ตนเอง
รวมทั้งสนับสนุ นสิ่ งอานวยความสะดวกทางสังคมโดยผูว้ จิ ยั มอบคูม่ อื ผูป้ ่ วยโรคไตวายเรื้ อ รั ง และสื่ อ วีดิทัศ น์
การดูแลตนเองในผูป้ ่ วย CAPD นัดหมายการทากิจกรรมครั้งต่อ ไป
ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ หลังพบผูป้ ่ วยครั้งที่ 2 เวลาในการดาเนิ นกิจกรรม 30-45 นาที กิจกรรม
ในขั้นตอนที่ 4 การดาเนิ นการตามแผนการดูแล และปรับแผนการดู แ ลตามสภาพปั ญ หาและความต้อ งการ
ของผูป้ ่ วย โดยผูว้ จิ ยั พบผูป้ ่ วยและญาติผดู ้ ูแ ลที่ คลิ นิ ก CAPD ซัก ถามประเมิน อาการ ตรวจสอบบัน ทึ ก ของ
ผูป้ ่ วยและประเมินความเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยร่วมกับแพทย์ ที มสหสาขาวิช าชี พ ผู ้ป่วยและญาติ ทบทวน
ความรู ้ ความเชื่อ พร้อมฝึ กทักษะที่ถูก ต้อง ให้คาแนะนา รับฟั งปั ญหาร่วมหาแนวทางแก้ไ ข และให้กาลังใจ
ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 3 สั ปดาห์ หลัง พบผู ้ป่วยครั้ ง ที่ 3 เวลาในการดาเนิ น กิจกรรม 30-45 นาที มี
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล โดยผูว้ จิ ยั และทีมสหสาขาวิชาชีพเยี่ ย มบ้า นผู ้ป่วยตามที่ นั ดหมายไว้ เพื่ อ
ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ตามที่ต้งั เป้าหมายไว้ สะท้อ นให้ เ ห็ น ปั ญ หาหากยัง ไมส่ ามารถปฏิ บัติไ ด้
ตามแผน หรื อมีแนวโน้มพฤติกรรมจะไม ่บรรลุเป้า หมาย เน้ น ให้ เ ห็ น ผลดี แ ละผลเสี ย ที่ เ กิดจากพฤติ ก รรม
การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและญาติ พร้อมให้กาลังใจเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ บรรลุเป้าหมาย
ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ หลังพบผูป้ ่ วยครั้งที่ 4 เวลาในการดาเนิ น กิจกรรม 30-45 นาที นาที มี
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 การติดตามผลลัพธ์ อย่างต่อเนื่ อง โดยผู ้วิจัย พบผู ้ป่วยและญาติ ผู ้ดูแ ลที่ คลิ นิ ก CAPD
ซักถามประเมินอาการ ตรวจสอบบัน ทึ ก ของผู ้ป่วยและความเปลี่ ย นแปลงของผู ้ป่วยร่วมกับแพทย์ ผู ้ป่วย
และญาติสรุ ปการบรรลุเป้าหมายพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดและผลที่เกิดจากการมีพ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
ที่เหมาะสม และให้ทาแบบสอบถามพฤติก รรมในการดูแลตนเอง และแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (post-test)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อ มูล ทั่ว ไป ใช้ ส ถิ ติเ ชิ ง พรรณน า จานวน ร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ ย เ ลขคณิ ตและส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน
2. เปรี ยบเทียบคะแนนก ่อนหลังการทดลอง ใช้ Wilcoxon signed rank test
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูล ทัว่ ไป
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 20 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย 13 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 65 อายุ อ ยู ใ่ นช ว่ ง 50-60 ปี
12 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 อายุเฉลี่ย 55.85 ปี สถานภาพสมรสคู ่ 11 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 55 มีร ะดับการศึ ก ษา
อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด 8 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 40 กลุ ม่ ตัวอย่า งทั้ง หมดนั บถื อ ศาสนาพุทธ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 รายได้ตอ่ เดื อ นอยู ใ่ นช ว่ ง 4,000 – 6000 บาท
9 คนคิดเป็ นร้อยละ 45 รายได้เ ฉลี่ ย 5,600 บาทต่อ เดื อ น ใช้สิ ทธิ ประกัน สุ ขภาพมากที่ สุ ด 16 คน คิ ดเป็ น
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ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่มผี ดู ้ ูแล 13 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 65 และผู ้ดูแ ลส่วนใหญ่เ ป็ นบุ ตร 6 ราย คิ ดเป็ นร้ อ ยละ
46.15
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ไ ด้ รั บ การล้ างไตทางช่ อ งท้ อ ง
อย่ างต่ อเนื่ องก่ อนและหลั งได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่ วมกับการจัดการรายกรณี
2.1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของ
ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ ง ก อ่ นและหลัง ได้รั บโปรแกรมการจัดการ
ตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนพฤติ ก รรมในการดู แ ลตนเอง ของ
ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ องก อ่ นและหลังการทดลอง (n = 20 )
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
1. ฉันรับประทานอาหารที่ม…
ี
2. ฉันรับประทานอาหารประเภท…
3. ฉันหลีกเลี่ยงการรับประทาน…
4. ฉันเลือกรับประทาน…
5. ฉันล้างมืออย่างถูกวิธี…
6. ฉันตรวจสอบวันหมดอายุ…
7. ฉันปิ ดพัดลมและหน้าต่าง…
8. ฉันชัง่ น้ าหนัก จดบันทึก…
9. ฉันดื่มน้ าเพิ่มได้อีกครึ่ งลิตร…
10. ฉันทาแผลชอ่ งทางออก…
11. ฉันดูแลผิวหนัง…
12. ฉันปิ ดแผลตามวิธี…
13. ฉันอาบน้ าด้วยฝั กบัว หรื อ…
14. ฉันคอยสังเกตลักษณะผิดปกติ…
15. ฉันตรวจสอบสายท่อ ล้างไต…
16. ฉันทิง้ น้ ายาล้างไต…
17. ฉันรับประทานยาตาม…
18. ฉันไม ่รับประทานผลิตภัณฑ์…
19. ฉันรับประทานอาหารมีเส้นใย…
20. ฉันคอยสังเกตภาวะน้ า…

ก่ อนทดลอง
SD
̅
1.95
.51
2.05
.76
1.80
.52
1.90
.55
2.10
.72
2.40
.50
1.55
.69
1.95
.76
1.80
.70
1.60
.68
2.05
.61
1.90
.79
2.00
.80
1.85
.75
2.45
.51
2.25
.64
1.90
.45
2.25
.64
1.80
.52
2.00
.65

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ไม ่ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ไม ่ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

หลั งทดลอง
SD
̅
2.40
.50
2.30
.66
2.25
.64
2.30
.47
2.40
.60
2.40
.75
2.05
.60
2.15
.49
2.65
.49
1.85
.37
2.60
.50
2.35 .67
2.25
.64
2.30
.66
2.50
.69
2.60
.50
2.30
.73
2.25
.44
2.30
.47
2.35
.67

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนพฤติ ก รรมในการดู แ ลตนเองของ
ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ อง (n = 20 ) (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
21. ฉันออกกาลังกายแบบแอโรบิก…
22. ฉันเก็บรักษาน้ ายาล้างไต…
23. ฉันนาขยะติดเชื้อใส่ถุงแดง…
24. ฉันคอยดูแลจัดสภาพแวดล้อ ม…
25. เมือ่ ฉันมีอาการหงุดหงิ ด…
26. ฉันออกไปพบปะกับเพื่อน ๆ…
27. ฉันทางานประกอบอาชีพได้…
28. ฉันนอนหลับพักผ่อนได้…
29. ฉันมีเพศสัมพันธ์ ตามปกติ…
30. ฉันไปพบแพทย์…

ก่ อนทดลอง
SD
̅
1.55
.51
2.00
.73
1.85
.67
1.90
.64
2.00 .73
1.80 .83
1.30 .47
2.00 .65
1.35
.49
2.55
.51

ระดับ
ไม ่ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ไม ่ดี
ปานกลาง
ไม ่ดี
ดี

หลั งทดลอง
SD
̅
1.95
.60
2.40
.50
2.15
.59
2.10
.64
2.10
.31
2.35
.49
1.70
.47
2.20
.62
1.85
.75
2.55
.51

ระดับ
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

จากตารางที่ 1 พบว ่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้รั บการ
ล้างไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ นกลุ ม่ ตัวอย่า งจานวน 20 ราย หลัง การทดลองมีคา่ คะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพิม่ ขึ้นเป็ นส่วนใหญ่ และมีคา่ เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง เท่า เดิ ม
จานวน 3 ข้อจากทั้งหมด 30 ข้อ ได้แ ก ่ ข้อ 6. ฉั น ตรวจสอบวัน หมดอายุ … ก อ่ น: หลัง ( ̅ 2.40: 2.40, SD =
.50 : .75) ข้อ 18. ฉันไม ่รับประทานผลิ ตภัณ ฑ์ … ก อ่ น: หลัง ( ̅ = 2.25: 2.25, SD = .64: .44) และข้อ 30 ฉั น
ไปพบแพทย์…ก ่อน: หลัง ( ̅ = 2.55: 2.55, SD = .51: .51)
2.2 เปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง ที่ ไ ด้รั บการล้า งไตทางช อ่ ง
ท้องอย่างต่อเนื่ องก ่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้รั บการล้า งไต
ทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ องก ่อนและหลัง การทดลอง (n = 20)
ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

Pre-posttest

n

เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม

18
2

b. Based on negative ranks.

Mean
Rank
9.50

Sum of
Ranks
171.00

Z
-3.73

Asymp. Sig.
(2-tailed)
.00
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จากตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการวิเ คราะห์ โ ดย สถิ ติWilcoxon Matched-pairs Signed rank test ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว ่า คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้รั บการล้า งไต
ทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ องที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง หลังได้รับ โปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการราย
กรณีเพิ่มขึ้นกว ่าก ่อนได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี อย่า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(Z = -3.74, p = .00) โดยกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 18 ราย มีคะแนนพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองเพิ่ มขึ้ น และกลุ ม่
ตัวอย่าง จานวน 2 ราย มีคะแนนพฤติกรรมการดูแ ลตนเองเท่าเดิ ม
3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้ อรัง ทีไ่ ด้ รั บ การล้ างไตทางช่ อ งท้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ก่ อนและหลั งได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่ วมกับการจัดการรายกรณี
3.1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนน คุณ ภาพชี วิต ของผู ้ป่วยไตวาย
เรื้ อรัง ที่ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ องก ่อนและหลัง ได้รั บโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับ
การจัดการรายกรณี
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคุณ ภาพชี วิต ของผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่
ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ องก อ่ นและหลังการทดลอง (n = 20 )
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตทัว่ ไป (SF-36)
มิติทางกาย
1) Physical function
2) Role physical
3) Bodily pain
4) General health
มิติทางใจ
5) Mental health
6) Role emotional
7) Social function
8) Vitality
ผลรวมคุณภาพชีวิตทัว่ ไป
คุณภาพชีวิตเฉพาะโรคไต (KDQOL)
1) Symptom / problem list
2) Effect of kidney disease
3) Burden of kidney disease

ก่ อนทดลอง
SD
แปลผล
̅

หลั งทดลอง
SD
แปลผล
̅

52.00
36.25
52.88
54.04

2.99 ปานกลาง
27.48
ต่า
15.75 ปานกลาง
8.67 ปานกลาง

69.30
46.25
65.25
64.37

7.06
39.96
12.64
8.71

ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง

59.00
61.67
43.75
46.00
50.70

13.35 ปานกลาง
22.36 ปานกลาง
13.75
ต่า
6.61
ต่า
8.09 ปานกลาง

66.00
76.67
57.50
58.25
62.95

8.37
19.04
11.03
6.74
6.19

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

50.94
49.06
49.06

6.84 ปานกลาง
11.11
ต่า
9.13
ต่า

65.21
49.22
53.13

5.78 ปานกลาง
8.48
ต่า
12.74 ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคุณ ภาพชี วิต ของผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่
ได้รับการล้างไตทางชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ องก อ่ นและหลังการทดลอง (n = 20 ) (ต่อ)
คุณภาพชีวิต
4) Work status
5) Cognitive function
6) Quality of social interaction
7) Sexual function
8) Sleep
9) Social support
10) Dialysis staff encouragement
11) Patient satisfaction
ผลรวมคุณภาพชีวิตโรคไต
ผลรวมคุณภาพชีวิตโดยรวม

ก่ อนทดลอง
SD
̅
57.50 49.40
53.33 12.98
49.33
9.28
56.25
8.84
53.25 11.98
49.17 14.79
60.00 17.01
55.00 18.81
52.60
6.15
51.76
6.11

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

หลั งทดลอง
SD
̅
62.50 42.53
69.33 5.47
60.00 7.49
62.50 17.68
59.25 8.20
59.17 16.65
75.63 18.79
66.67 13.25
61.97 5.52
62.46 4.74

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว ่า ผลรวมคุณ ภาพชี วิตโดยรวมของผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้รั บการล้า งไตทาง
ชอ่ งท้องอย่างต่อเนื่ องก ่อนและหลังการทดลองอยู ใ่ นระดับปานกลาง ก อ่ น: หลัง ( ̅ = 51.76: 62.46, SD =
6.11: 4.74) โดยผลรวมคุณ ภาพชี วิตทัว่ ไป ก อ่ นและหลัง การทดลองกลุ ม่ ตัวอย่า งมีผ ลรวมคุณ ภาพชี วิต
ทัว่ ไปอยูใ่ นระดับปานกลาง ก อ่ น: หลัง ( ̅ = 50.70: 62.95, SD = 8.09: 6.19) เมื่อ พิ จารณาในรายมิติ พบวา่
คุณภาพชีวติ ในมิติทางกายและมิติทางใจ ส่วนใหญ่ก อ่ นและหลัง การทดลองกลุ ม่ ตัวอย่า งมีคะแนนเฉลี่ ย
คุณภาพชีวติ ระดับเท่าเดิม ยกเว้นในมิติทางใจซึ่งหลังการทดลองกลุม่ ตัวอย่า งมีคะแนนเฉลี่ ย คุณ ภาพชี วิตสู ง
กวา่ ก อ่ นการทดลอง 3 ด้า นคื อ Role emotional ก อ่ น: หลัง ( ̅ = 61.67: 76.67, SD = 22.36: 19.04) Social
function ก อ่ น: หลัง ( ̅ = 43.75: 57.50, SD = 13.75: 11.03) และ Vitality ก อ่ น: หลัง ( ̅ = 46.00: 58.25, SD
= 6.61: 6.74) ส่วนผลรวมคุณภาพชีวติ เฉพาะโรคไตก ่อนและหลัง การทดลองกลุ ม่ ตัวอย่า งมีผ ลรวมคุณ ภาพ
ชีวติ เฉพาะโรคไตในระดับปานกลาง ก ่อน: หลัง ( ̅ = 52.60: 61.97, SD =6.15: 5.52) เมื่อ พิ จารณาในรายมิติ
พบว ่า ส่วนใหญ่ก ่อนและหลังการทดลองกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวติ ระดับเท่า เดิ ม ยกเว้น ใน 3
มิติ ที่หลังการทดลองกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชี วิตสู ง กวา่ ก อ่ นการทดลอง ได้แ ก ่ Quality of social
interaction ก อ่ น: หลัง ( ̅ = 49.33: 60.00, SD = 9.28: 7.49), Social support ก อ่ น: หลัง ( ̅ = 49.17: 59.17,
SD = 14.79: 16.65) และ Dialysis staff encouragement ก ่อน: หลัง ( ̅ = 60.00: 75.63, SD = 17.01: 18.79)
3.2 เปรี ยบเทียบคะแนนคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้รั บการล้า งไตทางช อ่ งท้อ งอย่า ง
ต่อเนื่ องก ่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบคะแนนคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้รั บการล้า งไตทางช อ่ งท้อ ง
อย่างต่อเนื่ องก ่อนและหลัง การทดลอง (n = 20)
ตัวแปร

Pre-posttest

n

คุณภาพชีวติ

สู งขึ้น
ต่าลง

18
2

Mean
Rank
11.33
3.00

Sum of
Ranks
204.00
6.00

Z
-3.69

Asymp. Sig.
(2-tailed)
.00

b. Based on negative ranks.
จากตารางที่ 4 ผลที่ได้จากการวิเ คราะห์ โ ดย สถิ ติWilcoxon Matched-pairs Signed rank test ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว ่า คะแนนคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้รั บการล้า งไตทางช อ่ งท้อ ง
อย่างต่อเนื่ องที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง หลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี สู ง กวา่
ก ่อนได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี อย่า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (Z = -3.69, p =
.00) โดยกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 18 ราย มีคะแนนคุณภาพชีวติ สู งขึ้น และกลุม่ ตัวอย่า ง จานวน 2 ราย มีคะแนน
คุณภาพชีวติ ต่าลง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว ่า พฤติกรรมการดู แ ลตนเองและคุณ ภาพชี วิตของผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้รั บการ
ล้างไตทางชอ่ งท้องแบบต่อเนื่ องหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการรายกรณี ดีก วา่ ก อ่ น
ได้รับโปรแกรมอย่า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 สามารถอธิ บายได้วา่ โปรแกรมการจัดการตนเอง
ร่วมกับการจัดการรายกรณีที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจากแนวคิ ดการจัดการตนเองของ Ryan & Sawin (2009) ซึ่ ง เป็ น
แนวคิดที่สง่ เสริ มให้ผปู ้ ่ วยและครอบครั วร่วมกัน ดู แ ลสุ ขภาพตนเอง โดยมีความรู ้ ความเชื่ อ และทัก ษะที่
เพียงพอในการจัดการตนเอง โดยผ่านกระบวนการ 1) การให้ ความรู ้ แ ละความเชื่ อ ที่ ถู ก ต้อ ง 2) การควบคุม
ตนเอง และ 3) การมีสิ่ ง อ านวยความสะดวกทางสั ง คมร่วมกับแนวคิ ดการจัดการรายกรณี ของ Powell &
Tahan (2010) ซึ่งเน้นกระบวนการความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพกับผูป้ ่ วยและครอบครั ว ในการประเมิน
ผูป้ ่ วย การตั้งเป้าหมายพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น การวางแผนและการปฏิ บัติตามแผน การปรั บแผนให้
เหมาะสมเพื่อให้ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมาย การประสานงานที่ดีและติดตามประเมิน ผลอย่า งต่อ เนื่ อ ง จึ ง ทาให้
ผูป้ ่ วย ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพได้รว่ มกันตั้งเป้ า หมายพฤติ ก รรมที่ ต้อ งการให้ เ กิดขึ้ น จากความรู ้
ความเชื่อ และทักษะที่ถูกต้องเหมาะสม กาหนดแผนการปฏิบตั ิและการควบคุมตนเอง หากผู ้ป่วยไมส่ ามารถ
ปฏิบตั ิได้ตามแผน ทีมสหสาขาวิชาชีพก็จะกระตุน้ ให้กาลังใจ สนั บสนุ น และเป็ นที่ ปรึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู ้ ป่วยมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับโรคไตวายเรื้ อรังและการล้า งไตทางช อ่ งท้อ งอย่า งต่อ เนื่ อ ง มากขึ้ น
สอดคล้องกับ สุ นิสา สี ผมและคณะ (2556) ศึกษาพบวา่ ผู ้ป่วยไตวายเรื้ อ รั ง หลัง ได้รั บโปรแกรมการจัดการ
ตนเองมีคะแนนพฤติกรรมสุ ขภาพดีข้ นึ ดังนั้น เมือ่ ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีความมัน่ ใจในการดู แ ลตนเองและมี
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พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ ดีข้ ึ น ทั้ง เรื่ อ ง การรั บประทานอาหาร การรั บประทานยา การนอนหลับ การ
เปลี่ยนน้ ายาล้างไตทางชอ่ งท้อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และมีที่ปรึ ก ษา ช ว่ ยหาทางแก้ไ ขเมื่อ เกิด
ปั ญหา มีการติดตามเยี่ ย มผู ้ป่วยที่ บ้า นทาใ ห้ ผู ้ป่วยมีคุณ ภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น สอดคล้อ งกับการศึ ก ษาของราณี
อรรณพานุ รักษ์และอนัญญา มานิ ตย์ (2557) ที่ศึกษาพบว ่าผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังที่ลา้ งไตทางหน้ า ท้อ งหลัง ได้รั บ
บริ การพยาบาลที่ใช้แนวคิดการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ทาให้ คุณ ภาพชี วิตดี ข้ ึ น และสอดคล้อ งกับการศึ ก ษา
ของกิติมา เศรษฐ์ บุญสร้าง และประเสริ ฐ ประสมรั ก ษ์ (2559) ที่ ศึ ก ษาการพัฒ นารู ปแบบการดู แ ลผู ้ป่วยไต
วายเรื้ อรังระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการบาบัดทดแทนไต โดยการประเมิน พฤติ ก รรมผู ้ป่วย การให้ ความรู ้ ฝึ ก
ทักษะ ติดตามดูแลต่อเนื่ องที่บา้ นเพื่อเสริ มพลังและการประสานเครื อข่ายในการดู แ ลผู ้ป่วย หลัง การทดลอง
ผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมการดูแ ลตนเองและคุณภาพชีวติ แตกต่างกับก อ่ นทดลอง
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นผลลัพธ์ ของการใช้โ ปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการราย
กรณีกบั ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังที่ลา้ งไตทางชอ่ งท้องแบบต่อเนื่ องส่งผลให้ผปู ้ ่ วยมีพ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองและ
มีคณุ ภาพชีวติ ดีข้ นึ โดยพยาบาลมีบทบาทส าคัญ ในการเป็ นผู ้จัดการรายกรณี ดัง นั้ น จึ ง ควรสนั บสนุ น ให้
พยาบาลนาโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังที่ได้รับการล้า งไตทางช อ่ งท้อ ง และน าไป
ปรับใช้กบั ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังอื่นๆ รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจยั การใช้โ ปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการ
จัดการรายกรณีในผูป้ ่ วยกลุ ม่ อื่นๆต่อไป
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