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หลักการและวัตถุประสงค์ : ตำบลดงมะยำงมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มมำกขึ้นทุกปี และเสียชีวิตจำก
ไตวำยเพิ่มมำกขึ้น จำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองยังไม่ถูกต้อง ซึ่ง
ควำมรู้อย่ำงเดียวไม่มีประสิทธิภำพพอที่จะทำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษำผล
ของโปรแกรมกำรพั ฒ นำควำมรอบรู้ ด้ ำ นสุ ข ภำพต่ อ พฤติ ก รรมกำรจั ด กำรตนเองของผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้อ รั ง
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดงมะยำง อำเภอลืออำนำจ จังหวัดอำนำจเจริญ
วิธีการศึกษา: วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังกำร
ทดลอง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health literacy) ของ Nutbeam กลุ่มตัวอย่ำงเป็น
ผู้ป่ ว ยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3 ที่มำรับ กำรรักษำที่โรงพยำบำลส่ งเสริมสุขภำพตำบลดงมะยำง อำเภอลื อ
อำนำจ จังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2563 จำนวน 30 คน โดยมีอัตรำกำรกรองของไต มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 45
มิลลิลิตรต่อนำทีต่อ1.73 ตำรำงเมตร และ อำยุระหว่ำง 30-60 ปี เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1. โปรแกรมกำร
พัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยประยุกต์ใช้ของกอง
สุขศึกษำกระทรวงสำธำรณสุข มีระยะเวลำ 6 เดือน 2. คู่มือควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพกับกำรชะลอไตเสื่อม
กรำฟพยำกรณ์ระยะไต สื่อระวังภัยในเครื่องปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำมซึ่งมีค่ำควำมเชื่อมั่น
เท่ำกับ 0.78 และ วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณำ และสถิติเชิงอนุมำน
ผลการศึกษา : พบว่ำ 1) ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนกำรทดลอง อยู่ในระดับ
ปำนกลำง (mean=68.05, S.D.=12.23) หลั ง กำรทดลองมี ค วำมรอบ รู้ ด้ ำ นสุ ข ภ ำพ อยู่ ใ นระดั บ ดี
(mean=85.12, S.D.=5.74) 2) พฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ ป่วยโรคไตเรื้อรัง ก่อนกำรทดลองอยู่ใน
ระดั บ ปำนกลำง (mean=3.17, S.D.=.140) หลั งกำรทดลองมี พ ฤติ ก รรมกำรจั ด กำรตนเองอยู่ ในระดั บ ดี
(mean=3.73, S.D.=.248)
สรุป: โปรแกรมกำรพัฒ นำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังซึ่งประกอบไปด้วย ควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึง กำรสื่อสำร กำรตัดสินใจ กำรจัดกำรตนเอง และกำร
รู้เท่ำทันสื่อ ทำให้ผู้ป่วยมีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรตนเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพและพฤติกรรมกำรจัดดกำรตนเองดีขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: โปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ พฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

บทนา
โรคไตเรื้ อ รั ง (chronic kidney disease, CKD) เป็ น ปั ญ หำส ำคั ญ ทำงสำธำรณสุ ข ที่ ส ำคั ญ ทั่ ว โลก
เนื่องจำกเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และมี
กำรดำเนินโรคไปสู่โรคไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย (end-stage renal disease, ESRD) ที่ต้องได้รับกำรรักษำ
ด้ว ยกำรบ ำบั ดทดแทนไต และกำรปลู กถ่ำยไต สำเหตุ ที่ส ำคัญ ที่ ทำให้ เกิดโรคไตวำยเรื้อรังจำกสถิติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ พบว่ำภำวะไตวำยเรื้อรังแทรกซ้อนร้อยละ 43.8 มำจำกโรคเบำหวำน ร้อยละ 26.8
มำจำกโรคควำมดั น โลหิ ต สู งและร้ อยละ 17.5 มำจำกโรคอื่น ๆ (United States Renal Data System,
2009)
ในประเทศไทย พบว่ำ โรคเบำหวำน และ ควำมดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมำก และส่งผล
ให้เกิดภำวะแทรกซ้อนไตเรื้อรัง สำเหตุของโรคไตเรื้ อรังที่พบเกิดจำกโรคเบำหวำนมำกถึงร้อยละ 40.7 และ
ภำวะควำมดันโลหิตสูงร้อยละ 27.3 (Thai Renal Replacement Therapy Registry Report, 2015) และ
พบว่ำผู้ป่วยบำหวำน และ ควำมดันโลหิตสูง มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 ขึ้นไปประมำณ
1.9 และ1.6 เท่ำตำมลำดับ จำกสถิติล่ำสุดพบว่ำควำมชุกของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูง ระยะที่ 1-5 ประมำณ 8 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ17.6 ของประชำกร แบ่งเป็นระยะที่ 1-2 ร้อยละ
8.9 ระยะที่ 3-4 ร้ อ ยละ 8.6 (Thai Renal Replacement Therapy Registry Report, 2015) และมี
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ำยต้องรักษำด้วยกำรบำบัดทดแทนไต ได้แก่ฟอกเลื อด ล้ำงไต
ทำงช่องท้อง ประมำณ 2 แสนคน ป่วยเพิ่มปีละกว่ำ 7,800 คน ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมำกต้องทนทุกข์ทรมำน
จำกโรคไตเรื้อรัง นอกจำกนั้นค่ำใช้จ่ำยในกำรรั กษำยังสูงถึงรำยละ 250,000 บำทต่อปี (กระทรวงสำธำรณสุข
,2560) ไตวำยเรื้อรังจึงเป็นโรคที่มีค่ำใช้จ่ำยและใช้ทรัพยำกรในกำรดูแลรักษำสูงมำก
ในคลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดงมะยำง มีผู้ป่วยในคลินิกทั้งหมด 55 รำย
จำกผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรผู้ ป่วยโรคเรื้อรังประจำปี ปี 2562 พบว่ำผู้ป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนทำงไต
คืออัตรำกำรกรองของไต (eGFR) ระยะที่ 1-3 จำนวน 5 รำย 32 รำย และ 18 รำย ตำมลำดับ (ทะเบียน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดงมะยำง, 2562) และในเขตพื้นที่ตำบลดงมะยำง มีผู้ป่วย
ด้วยโรคไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย จำนวน 19 รำย ซึ่งมีผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟอกเลือด จำนวน 10 รำย ล้ำงไต
ทำงช่องท้อง 5 รำย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำกไตวำย จำนวน 5 รำย (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดงมะ
ยำง, 2562) ซึ่งโรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหำที่สำคัญของพื้นที่ตำบลดงมะยำง ที่ต้องได้รับกำรแก้ปัญหำ โดยกำร
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยตระหนักถึงควำมสำคัญของโรคที่ผู้ป่วยเป็น กำรรักษำ กำรปฏิบัติตัวเพื่อชะลอกำรเสื่อมของไต
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กำรควบคุมและแก้ไขด้ วยกำรส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมใหม่ ต้องเกิดจำกควำมตั้งใจและให้ควำมร่วมมือของประชำชนในกำรดูแลตนเอง เริ่มด้วยกำรพัฒนำ
ทักษะทำงสุขภำพที่ถูกต้อง ซึ่งควำมรู้อย่ำงเดียวไม่มีประสิทธิภำพพอที่จะทำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
จำเป็นต้องมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ำนมำ พบว่ำผู้ป่วยเบำหวำนที่มีควำมรอบ
รู้ด้ำนสุขภำพไม่เพียงพอจะมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรดูแลตนเองน้อยกว่ำผู้ป่วยเบำหวำนที่มีควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพเพียงพอ สอดคล้องกับกำรศึกษำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 มีควำมสัมพันธ์

ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (สำยฝน สำรินทรและคณะ ,2561) ควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพที่เพียงพอและกำรมีพ ฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสมเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่ วยให้ผู้ป่วยเบำหวำน
ควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดได้ดี ช่วยลดและชะลอกำรเกิดโรคแทรกซ้อนให้ช้ำลง และจำกกำรศึกษำของ
Devraj R.และคณะ5 เมื่อ ค.ศ. 2015 เกี่ยวกับควำมฉลำดทำงสุขภำพและโรคไตสู่แนวทำงใหม่ในกำรทำวิจัย
พบว่ำผู้ป่วยโรคไต มีประสบกำรณ์ขำดควำมรู้ในกำรดูแลตนเองและพบว่ำผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะที่ 1 และ
2 มีควำมตระหนักถึงภำวะโรคไตของตนเองเพียง 40% และในผู้ป่วยระยะที่ 3 และ 4 มีควำมตระหนักเพียง
23% (อ้ ำ งถึ ง ใน ลั ก ขนำ ชอบเสี ย งและคณะ,2560) ซึ่ ง กำรค้ น พบนี้ ถื อ ว่ ำมี ค วำมส ำคั ญ เป็ น อย่ ำงมำก
เนื่องจำกควำมตระหนักในระดับต่ำ เมื่อสำมำรถแก้ไขและปรับปรุงให้มีควำมตระหนักที่ดีมำกขึ้น อำจเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยที่เอื้อต่อกำรเข้ำสู่ระยะที่ 5 ได้ช้ำลง
อย่ำงไรก็ตำม กำรทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ำนมำ พบว่ำงำนวิจัยที่ศึกษำถึงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพใน
ผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง นั้ น ยั ง มี ไ ม่ ม ำกนั ก ส่ ว นใหญ่ เป็ น กำรศึ ก ษำผู้ ป่ ว ยโรคเบำหวำนชนิ ด ที่ 2 ที่ ยั ง ไม่ มี
ภำวะแทรกซ้อน กำรศึกษำครั้งนี้จึงเป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิม เนื่องจำกตำบลดงมะยำงมีผู้ป่วยโรค
ไตวำยเรื้อรังเพิ่มมำกขึ้น ผู้ วิจัย จึงตระหนั กถึงควำมสำคัญ ของปัญ หำนี้ ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้
แนวคิดเกี่ย วกั บ ควำมรอบรู้ ด้ำนสุ ขภำพ (health Literacy) ตำมทฤษฎีข องดอน นั ทบี ม (Nutbeam) และ
กองสุขศึกษำกระทรวงสำธำรณสุข มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ ประกอบด้วย ทักษะควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรค ทักษะกำรเข้ำถึงข้อมูลสุ ขภำพและ
บริกำรสุขภำพ ทักษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรตัดสินใจ ทักษะกำรจัดกำร และทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ เพื่อ
ส่งเสริมให้ ผู้ป่ วยไตวำยเรื้อรังมี พฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสมและยั่งยืน ชะลอกำรลุ กลำมของโรคไตเรื้อรัง
ไม่ให้ดำเนินสู่ระยะไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดงมะยำง อำเภอลืออำนำจ จังหวัดอำนำจเจริญ
รูปแบบการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลัง
(one group pretest-post test design) ทำกำรศึกษำในช่วงเดือนตุลำคม 2562 ถึงเดือนมีนำคม 2563
ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่รับกำรรักษำในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดงมะยำง อำเภอ
ลืออำนำจ จังหวัดอำนำจเจริญ ปีงบประมำณ 2563 จำนวน 55 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3 ที่มำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลดงมะยำง อำเภอลืออำนำจ จังหวัดอำนำจเจริญ ปี 2563 จำนวน 30 คน โดยเกณฑ์คัดกลุ่มตัวอย่ำงเข้ำ
ร่วมกำรวิจัย (Inclusion criteria) ประกอบด้วย 1) มีอัตรำกำรกรองของไต มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 45 มิลลิลิตร

ต่อนำทีต่อ1.73 ตำรำงเมตร 2) อำยุระหว่ำง 30 - 60 ปี 3) สำมำรถอำน เขียน และสื่อสำรภำษำไทยได
4) ยินยอมและสมัครใจเข้ำร่วมโปรแกรม
เกณฑ์กำรคัดกลุ่มตัวอย่ำงออกจำกกำรวิจัย (Exclusion criteria) ได้แก่ พบภำวะแทรกซ้อนระหว่ำง
เข้ำร่วมโครงกำร และจำเป็นต้องส่งกลับเข้ำรับกำรรักษำโรงพยำบำล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำร
จัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่ประยุกต์จำกแนวคิดควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
ของกองสุขศึกษำกระทรวงสำธำรณสุข และคู่มือควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพกับกำรชะลอไตเสื่อม กรำฟพยำกรณ์
ระยะไต สื่อระวังภัยในเครื่องปรุง รำยละเอียดของกิจกรรมในโปรแกรม มีดังนี้
ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร
- สร้ำงสัมพันธภำพ บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังและแนวทำงกำรชะลอไตเสื่อม
แจกคู่มือและฝึกทักษะกำรอ่ำนคู่มือ อธิบำยชุดแบบสอบถำม เก็บข้อมูลก่อนกำรวิจัย
ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร
- ดูสื่อวีดิทัศน์ รักษ์ไต และให้กลุ่มตัวอย่ำงถ่ำยทอดข้อมูลที่ได้รับ
- ฝึกวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ ค้นหำปัญหำของตน วำงแผน และตั้งเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติตัวเพื่อ
ชะลอไตเสื่อม
- สำธิต/ฝึกปฏิบัติ กำรออกกำลังกำย กำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำร กำรใช้ยำ กำรอ่ำนค่ำกำรทำงำน
ของไตกรำฟพยำกรณ์ระยะไต และบันทึกในแบบบันทึก กำรใช้สื่อ ระวังภัย ในเครื่องปรุง
- มอบแบบบันทึกกำรรับประทำนอำหำร กำรรับประทำนยำ กำรออกกำลังกำย
ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติกำร
- ทบทวนกำรปฏิบัติตัวในกำรรับประทำนอำหำร กำรใช้ยำ และกำรออกกำลังกำย
- กิจกรรมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำร และกำรใช้ข้อมูลข่ำวสำร
จำกคู่มือควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพกับกำรชะลอไตเสื่อม
- วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรใช้ยำสมุนไพรที่โฆษณำขำย กำรสร้ำงทำงเลือกและกำรตัดสินใจ
- สำธิตและฝึกทักษะกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 12
- ติดตำมเยี่ยมบ้ำน ประเมินควำมสำมำรถของผู้ป่วยเกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำร กำรออกกำลัง
กำย และกำรใช้ยำ ให้ผู้ป่วยไตเรื้อรังถ่ำยทอดข้อมูลโดยกำรอธิบำยให้คนในครอบครัวฟัง ทบทวน
กำรแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งประเมิน
ปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรรับประทำนอำหำร กำรรับประทำนยำ และกำรออกกำลังกำย
ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 16
- อบรมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนกำรปฏิบัติตัวในกำรรับประทำน กำรใช้ยำ และกำรออกกำลังกำย
- ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ
- กิจกรรมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหำ อุปสรรค ร่วมกันหำทำงเลือกและ
ตัดสินใจหำแนวทำงแก้ไขพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเอง

ครั้งที่ 6 สัปดาห์ที่ 20
- ติดตำมเยี่ยมบ้ำน ติดตำมควำมตั้งใจและกำรปฏิบัติพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองจำกแบบบันทึก
กำรรับประทำนอำหำร แบบบันทึกกำรออกกกำลังกำย และกำรรับประทำนยำ
แลกเปลี่ยนกำรตัดสินใจทำงสุขภำพกับผู้ป่วยและครอบครัว
ครั้งที่ 7 สัปดาห์ที่ 24
- ทบทวนกำรปฏิบัติพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเอง
- กิจกรรมกลุ่มย่อยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวแทนกลุ่มบอกเล่ำถึงประโยชน์ที่ได้รับและข้อ
เสนอแนะจำกกำรเข้ำร่วมโปรแกรม
- ตอบแบบสอบถำมหลังกำรทดลอง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้มีกำรทบทวนวรรณกรรมและประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ของ สำยฝน สำรินทร์ และคณะ (2560) ลักขนำ ชอบเสียง และคณะ (2560) เป็นแบบสอบถำมประกอบด้วย
3 ส่วน มีรำยละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check list) ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพสมรส อำชีพ สิทธิกำร
รักษำ ระยะเวลำกำรเจ็บป่วย กำรมำรับกำรตรวจตำมนัด และแหล่งข้อมูลที่ได้รับข่ำวสำร
ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบเลือกตอบ หรือเติมคำลงในช่องว่ำงข้อคำถำม จำนวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้ำนดังนี้
1) ด้ำนทักษะควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง เป็นข้อคำถำมถูกผิด จำนวน 8 ข้อ คะแนนเต็ม
8 คะแนน
2) ด้ำนทักษะกำรเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพและบริกำรสุขภำพ
3) ด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
4) ด้ำนทักษะกำรตัดสินใจ
5) ด้ำนทักษะกำรจัดกำรตนเอง
6) ด้ำนทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ
ด้ำนที่ 2 – 6 ลักษณะคำถำมเปนมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) มีคะแนน 5 ระดับ ด้ำนละ 5 ข้อ
มีกำรแปลงคะแนนในข้อคำถำมเชิงลบ กำรแปลผล แบ่งตำมระดับช่วงชั้นคะแนนสูงสุดและต่ำสุด 3 ระดับ คือ
ระดับสูง ปำนกลำง ต่ำ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จำนวน 14 ข้อ ลั กษณะ
คำถำมเปนมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถำมทำงบวกและทำงลบ กำรแปลผล
มีรำยละเอียดดังนี้
ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยถึง ระดับมีพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองน้อยที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง ระดับมีพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองน้อย
ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง ระดับมีพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองปำนกลำง

ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง ระดับมีพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองมำก
ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง ระดับพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองมำกที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กำรตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ (content validity) โดยผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำน กำร
ทดสอบควำมเชื่อมั่น (reliability) โดยนำแบบสอบถำมที่ได้ ไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
ที่ 1-3 ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ มตัวอย่ำง จำนวน 30 คน ที่รพ.สต. ในอำเภอลืออำนำจ ได้ค่ำควำม
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
1. ขั้นเตรียมกำร ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทีมผู้วิจัยทำควำมเข้ำใจใน
งำนวิจัย เครื่องมือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรม ฝึกทักษะและซักซ้อมควำมเข้ำใจก่อน
กำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมตำมโปรแกรม
2. กำรรวบรวมข้อมูลก่อนเข้ำร่วมโปรแกรม ชี้แจงรำยละเอียดกำรวิจัย ขอควำมมือเข้ำร่วมกำรวิจัย
เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงยินดีเข้ำร่วมในกำรวิจัยให้ลงนำมในใบยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนเข้ำร่วมโปรแกรม
3. ขั้นดำเนินกำร ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้รับโปรแกรมพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะเวลำ 6 เดือน
4. หลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรมครบ 6 เดือน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
ต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และนำแบบสอบถำมทั้งหมดมำตรวจสอบควำม
สมบูรณ์ ลงรหัสก่อนนำไปบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงวิเครำะห์ด้วย ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2. เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพ พฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
กอนและหลังกำรทดลองด้วยสถิติ Paired Samples t-test

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 อำยุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี
ร้อยละ 56.7 อำยุเฉลี่ย 51 ปี อำยุน้อยสุด 34 ปี อำยุมำกที่สุด 59 ปี สถำนภำพสมรส คู่ ร้อยละ 96.7
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 93.3
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 96.7
สิทธิกำร
รักษำพยำบำลบัตรประกันสุขภำพ ร้อยละ 100 ระยะเวลำป่วย น้อยกว่ำ 5 ปี ร้อยละ 66.7 กำรมำตรวจ
ตำมนัด สม่ำเสมอ ร้อยละ 96.7 กำรไดรับควำมรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ร้อยละ 86.7
ดังแสดงในตำรำงที่1
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดงมะยำง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง n = 30

จานวน

ร้อยละ

หญิง

21

70

ชำย

9

30

< 40

1

3.3

41 - 50

12

40

51 - 60

17

56.7

คู่

29

96.7

หม้ำย/หย่ำแยก

1

3.3

ประถมศึกษำ

28

93.3

มัธยมต้น

2

6.7

29

96.7

1

3.3

เพศ

อายุ (ปี)

x̅= 51, S.D. = 5.22, Min = 34, Max = 59
สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา

อาชีพ เกษตรกรรม
ค้ำขำย

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง n = 30

จานวน

ร้อยละ

30

100

<5

20

66.7

5 - 10

7

23.3

> 10

3

10

สม่ำเสมอ

29

96.7

ไม่สม่ำเสมอ/ขำดนัด

1

3.3

26

86.7

เคยจำกหนังสือ แผ่นพับ เอกสำรสุขภำพ

2

6.7

เคยจำกที่อื่นๆ

2

6.7

สิทธิการรักษา
บัตรประกันสุขภำพ
ระยะเวลาป่วย (ปี)

การมาตรวจตามนัด

การไดรับความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง
เคยจำกแพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ความรอบรู้

N

M

S.D

ระดับ

30

68.05

12.23

ปำนกลำง

t

p-value

5.427

.001

ด้านสุขภาพ
ร

ก่อนกำรวิจัย

หลังกำรวิจัย

30

85.12

5.74

มำก

ตำรำงที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
พบว่ำ ภำยหลังกำรวิจัยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีควำมรอบรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง แตกต่ำงจำกก่อนกำรวิจัยอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (p< 0.05)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
พฤติกรรมการ

N

M

S.D

ระดับ

30

3.17

.140

ปำนกลำง

t

p-value

-11.945

.001

จัดการตนเอง
ร

ก่อนกำรวิจัย

หลังกำรวิจัย

30

3.73

.248

มำก

ตำรำงที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระดับพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง พบว่ำ ภำยหลังกำรวิจัยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเอง แตกต่ำงจำกก่อนกำร
วิจัยอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05)
การอภิปรายผล
ผลของโปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลดงมะยำง อำเภอลืออำนำจ จังหวัดอำนำจเจริญ กำรศึกษำครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ภำยหลังกำรวิจัยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีค่ำเฉลี่ยควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และ
พฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองแตกต่ำงจำกก่อนกำรวิจัยอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ.05
ซึ่งอธิบำยได้ว่ำ
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น
จำกกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง กำร
รับประทำนอำหำร กำรออกกำลังกำย และกำรรับประทำนยำ พร้อมทั้งพัฒนำทักษะควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
และกำรฝึกปฎิบัติ ประกอบด้วย 1. ทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรค โดยผู้วิจัยให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคไต
เรื้อรัง ฝึกทักษะกำรอ่ำนคู่มือ/กำรใช้กรำฟไต ฝึกทักษะกำรใช้ยำ กำรรับประทำนอำหำร กำรออกกำลังกำย
2. ทักษะกำรเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพและบริกำรสุขภำพ โดยผู้วิจัยให้ควำมรู้และสำธิตกำรสืบค้นข้อมูลสุขภำพที่
ถูกต้อง และทันสมัย ตรวจสอบที่มำของข้อมูลและกำรนำไปใช้ 3. ทักษะกำรสื่อสำร โดยกำรฟังข้อมูล
สุขภำพจำก สื่อวิดีทัศน์และฝึกให้ถ่ำยทอดข้อมูลที่ได้รับ ฝึกทักษะกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ จำกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกลุ่ม 4. ทักษะกำรตัดสินใจ โดยกิจกรรมกลุ่ม วิเครำะห์สถำนกำรณ์ กำรให้เหตุผล
วิเครำะห์สร้ำงทำงเลือก และตัดสินใจได้ 5. ทักษะกำรจัดกำร โดยให้ผู้ป่วยทบทวนกำรปฏิบัติตนตำมแผนที่
กำหนดไว้ใน เรื่องกำรรับประทำนอำหำร กำรรับประทำนยำ กำรออกกำลังกำย ติดตำมเยี่ยมบ้ำน 2 ครั้ง

ติดตำมควำมตั้งใจและกำรปฏิบัติตัวในเรื่องกำรรับประทำนอำหำร กำรรับประทำนยำ และกำรออกกำลังกำย
ตำมแบบบันทึก 6. ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ ฝึกทักษะกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของสื่อจำกแหล่งที่เชื่อถือได้
สอดคล้องกับกำรศึกษำของสำยฝน สำรินทร์ และคณะ (2560) ศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรม
กำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่เสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง หลังกำรเข้ำร่วม
โปรแกรม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองมำกกว่ำก่อน
เข้ำร่วมโปรแกรมและมำกกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พรวิจิตร
ปำนนำค และคณะ (2558) ศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรมกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงสุขภำพของผู้ป่วย
เบำหวำนชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตำลในเลือดไม่ได้ ตำบลบำงวัว อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
พบว่ำหลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีคะแนนควำมฉลำดทำงสุขภำพ ควำมมั่นใจ ในกำรจัดกำรตนเอง
และพฤติกรรมกำรดูแลตนเองสูงกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ.01
สรุปได้ว่ำ โปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังซึ่งประกอบไปด้วย ควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึง กำรสื่อสำร กำรรู้เท่ำทันสื่อ และกำรจัดกำร
ตนเอง ทำให้ผู้ป่วยมีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรตนเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
และพฤติกรรมกำรจัดดกำรตนเองดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. โปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สำมำรถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในพื้นที่อื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
2. สำมำรถนำโปรแกรมนี้ ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น เช่น
เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำโปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง ในระยะยำวอย่ำงน้อย 1 ปี เพื่อติดตำมผลลัพธ์ทำงคลินิก ได้แก่อัตรำกำรกรองของไต
เพื่อยืนยันประสิทธิผลของโปรแกรมในกำรควบคุมโรค
2. ควรมีกำรทำวิจัยกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังในพื้นที่อื่น เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมที่จัดทำขึ้นว่ำได้ผลเหมือนกันหรือไม่
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เอกสารอ้างอิง
กองสุขศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล (2559):
ศึกษำกำรสำรวจควำมรู้แจ้งแตกฉำนด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) ผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดัน
โลหิตสูง
ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และนำงสำวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร. (2554): ควำมฉลำดทำงสุขภำพ. กองสุข
ศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กรุงเทพ: โรงพิมพ์นิวธรรมดำกำรพิมพ์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
นงพิ มล นิ มิ ตอำนั น ท์ และคณะ (2560) “ศึกษำผลของโปรแกรมกำรสร้ำงเสริม ควำมรอบรู้ด้ำน
สุ ข ภำพสุ ข ภำพในผู้ ป่ ว ยโรคเบำหวำนชนิ ด ที่ 2 รำยใหม่ ”วิ ท ยำนิ พ นธ์ พ ยำบำลศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต
มหำวิทยำลัยคริสเตียน.
พงษ์ ศิ ริ งำมอั ม พรนำรำ.(2560). “ควำมรอบรู้ ด้ ำ นสุ ข ภำพของผู้ ป่ ว ยเบำหวำนชนิ ด ที่ 2 ใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล”วิทยำนิพนธ์ปริญญำวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
พรวิจิตร ปำนนำค และคณะ(2558): “ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงสุขภำพ
ของผู้ ป่ ว ยเบำหวำนชนิ ดที่ 2 ที่ ควบคุม ระดั บน้ ำตำลในเลื อดไม่ ได้ ตำบลบงวัว อำเภอบำงปะกง จั งหวัด
ฉะเชิงเทรำ”วำรสำรพยำบำลกระทรวงสำธำรณสุข: 91-106
รุ่งนภำ อำระหัง (2560): “ผลของโปรแกรมกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำร
ป้องกัน โรคควำมดันโลหิตสูง สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง ที่ชุมชนแห่ งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม”
วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยคริสเตียน.
ลักขนำ ชอบเสียง และคณะ (2560): “ควำมฉลำดทำงสุขภำพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น”
วำรสำรวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 2, 2 (พค.-สค) : 32-38.
รุ่งนภำ อำระหัง (2560): “ผลของโปรแกรมกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อพฤติกรรมกำร
ป้องกัน โรคควำมดันโลหิตสูง สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง ที่ชุมชนแห่ งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม”
วิทยำนิพนธ์พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยคริสเตียน.
สมำคมโรคไตแห่ งประเทศไทย. (2558): แนวทำงเวชปฏิ บั ติส ำหรับ โรคไตเรื้อรังก่ อนกำรบ ำบั ด
ทดแทนไต พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ.
สมำคมโรคไตแห่ งประเทศไทย.(2558): ค ำแนะน ำส ำหรั บ ห รั บ กำรดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคไต
เรื้อรังก่อนกำรบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ.
สำยฝน สำรินทร์ และคณะ (2560) “ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพใน
ผู้ป่ วยโรคเบำหวำนชนิ ดที่ 2 ที่เสี่ ยงต่อโรคไตเรื้อรัง ” วำรสำรพยำบำลกระทรวงสำธำรณสุข (มกรำคม –
กุมภำพันธ์) 86-101
แสงเดือน กิ่งแก้ว , นุสรำ ประเสริฐศรี. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมฉลำดทำงสุขภำพและพฤติกรรม
สุขภำพของผู้สูงอำยุที่เป็นโรคเรื้อรังหลำยโรค. วำรสำรพยำบำลกระทรวงสำธำรณสุข 2559;25:43-54.

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข (2558): คู่มือปฏิบัติกำรเพื่อดำเนินงำนลด
โรคไตเรื้อรัง (CKD)ในผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง.กรุงเทพฯ

