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บทคัดยอ

ความสามารถในการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตเปนเปาหมายสําคัญในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับและปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง ผูมีสวนรวมการวิจัยเปนผูปวยโรคเบาหวาน
ความดั น โลหิ ต สู ง หรื อ ไตเสื่ อ มระยะที่ 3 ขึ้ น ไป ในเขตเทศบาลเมื อ งแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด สระบุ รี
ไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 118 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ไดแก
ขอมูลทั่วไป ขอมูลและพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการตนเอง และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการ
อนามัยโลกชุดยอ เก็บขอมูลเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวาผูปวยโรคเรื้อรังมี 1) คะแนนเฉลี่ยการ
จัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรังโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (M = 69.01, SD = 9.94) 2) รอบเอว
การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย มีความสัมพันธกับการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง
(r (116) = -0.18, p < .05 , r (116) = -0.21, p < .05), และ r (116) = 0.39, p < .05) 3) ผูเ ขารวมการวิจยั สวนมาก
(รอยละ 55.08) มีคะแนนคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี 4) เพศ การศึกษา รายได และการจัดการตนเอง
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง (r (116) = -.18, p < .05, r (116) = .19, p < .05,
r (116) = .22, p < .05 และ r (116) =.22, p < .05) ดังนั้นจึงควรสงเสริมการจัดการตนเองที่เหมาะสม
อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการควบคุมรอบเอว การรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย เพราะมี
ความสัมพันธทางบวกกับการมีคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง
คําสําคัญ: การจัดการตนเอง, คุณภาพชีวิต, ผูปวยโรคเรื้อรัง
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Abstract

Self-management and quality of life are important goals when caring for chronic illness patients. This
descriptive correlation research aimed to study the factors related self-management and quality of life of
chronic illness patients, and their level of inﬂuence. Simple random sampling technique was used to recruit
118 people with diabetes, hypertension, or chronic kidney disease (stage 3 to 5) living in a municipal
area in Saraburi province, Thailand. The research questionnaires were comprised of four parts, general
personal information, health information and health behaviors, self-management behaviors of chronic
disease patients, and the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF-THAI. Data
were collected from September to November 2017. Descriptive statistics and Pearson’s product moment
correlations were used for analyzing data. The results revealed that: 1) the average scores of the overall
self-management of chronic illness patients were at a moderate level (M = 69.01, SD = 9.94); 2) waist
circumferences, eating behavior, and exercise behavior were signiﬁcantly related to the self-management
scores of chronic illness patients (r (116) = -0.18, p < .05, r (116) = -0.21, p < .05), and r (116) = 0.39,
p < .05); 3) the majority (55.08%) of participants had an overall quality of life score considered to be at
a good level; and 4) gender, education, income, and self-management were signiﬁcantly related to the
quality of life scores (r (116) = -.18, p < .05, r (116) = .19, p < .05, r (116) = .22, p < .05, and r (116) =.22,
p < .05). According to the study’s ﬁndings, practitioners should take concrete actions to promote
self-management behaviors related to waist circumferences control, healthy eating, and proper exercise
due to their positive correlation with quality of life in chronic illness patients.
Keyword: self – management, quality of life, chronic illness patients
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โรคเรือ้ รังตามความหมายขององคการอนามัยโลก ระบุวา เปนโรคทีเ่ กีย่ วของกับวิถกี ารดําเนินชีวติ
มีการดําเนินของโรคยาวนาน และคอย ๆ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต มีความ
เสีย่ งตอการเกิดภาวะแทรกซอนทําใหเกิดความพิการและเปนอันตรายถึงแกชวี ติ ได ในแตละปมปี ระชากร
ทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรัง 36 ลานคน คิดเปนรอยละ 63 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด และ
14 ลานคนเสียชีวิตกอนวัยอันควรคือกอนอายุ 70 ป และมีแนวโนมที่อัตราการเสียชีวิตจากโรคไมติดตอ
เรื้อรังทุกชวงวัยจะเพิ่มเปน 52 ลานคน ในป 2030 (World Health Organization, 2013) ทั้งนี้ในปจจุบันพบ
วานอกจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแลวยังพบโรคไตวายเรื้อรัง ที่เปนปญหาสําคัญทาง
สาธารณสุขของโลกและของประเทศไทยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
จากสถิตกิ ารประเมินภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกายของประชาชนอายุมากกวา 15 ปขนึ้ ไป พบวา
อัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 6.9 ในป พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 8.9 ในป พ.ศ. 2557 และอัตรา
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึน้ จาก รอยละ 21.4 ในป พ.ศ. 2552 และเปนรอยละ 24.7 ในป พ.ศ. 2557
(วิชัย เอกพลากร, 2559) นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนไทยเปนโรคไตวายเรื้อรัง รอยละ 17.6 หรือประมาณ
8 ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายจํานวน 2 แสนคน เมื่อพิจารณายอนหลัง 5 ป
(ป พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) พบวามีผปู ว ยโรคไตวายเรือ้ รังทีต่ อ งไดรบั การบําบัดทดแทนไตเพิม่ มากขึน้ อยาง
ตอเนือ่ ง จากป พ.ศ. 2556 เพิม่ ขึน้ จาก 667.3 เปน 1,198.8 ตอลานประชากรในป พ.ศ. 2560 สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยและครอบครัว รวมไปถึงภาครัฐที่ตองลงทุนกวาปละหมื่นลานบาท เพื่อใชในการรักษา
พยาบาล (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2559)
นอกจากนี้ยังพบวาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรังมีความเกี่ยวของกัน
โดยพบว า จากจํ า นวนผู  ป  ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท า ยที่ ใ ช สิ ท ธิ บั ต รทอง มี ป ระวั ติ โ รคร ว ม ได แ ก
โรคเบาหวาน รอยละ 49 และโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 81 (มรุต จิรเศรษฐสิริ, 2561) โดยผูปวยโรค
เบาหวานมีโอกาสเปนโรคไตวายเรื้อรังมากกวาคนทั่วไป 20 เทา เนื่องจากโรคนี้ทําใหหลอดเลือด
ที่มาเลี้ยงไตตีบแข็งมีผลทําใหไตเสื่อมอยางถาวร โดยเฉลี่ยผูที่เปนโรคเบาหวานมานานกวา 10 ป
จะเริ่มพบอาการไตเสื่อมไดประมาณรอยละ 30 - 35 และหากมีการดูแลตนเองไมถูกตองภายใน 4 - 7 ป
ก็จะกลายเปนไตวายระยะสุดทาย (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย, สมาคมตอมไรทอ แหงประเทศไทย,
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2560) และความดัน
โลหิตที่สูงผิดปกติจะทําลายหลอดเลือดภายในไต ทําใหการทํางานของหนวยไต (Glomerulus) เสื่อมลง
เลือดไปเลี้ยงไตไมเพียงพอ สงผลใหไตเสื่อมสภาพถึงขั้นไตวายเรื้อรังได
จากขอมูลผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเขตสุขภาพที่ 4 จากศูนยขอมูลสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center; 2561) พบวามีผูปวยที่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลและ
ความดันโลหิตไดดี คิดเปนรอยละ 27.18 และรอยละ 40.46 ตามลําดับ ซึ่งตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไวอยางมาก ทั้งนี้สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังและการไมสามารถควบคุมโรคไดนั้น สวนใหญ
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เกิดมาจากปจจัยหลัก 4 ประการ ไดแก พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการสูบบุหรี่
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล และพฤติกรรมการออกกําลังกาย จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูปวย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรังจําเปนตองมีการจัดการตนเองอยางเหมาะสม
เพื่อควบคุมโรคและปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่สําคัญอื่น ๆ ตามมา
การเจริญเติบโตของพื้นที่เขตเมืองในปจจุบันทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนอยางมาก ในชวงระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2554 - 2558) พบวาพืน้ ทีเ่ ขตเมืองมีอตั ราปวยที่
รวมไปถึงโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง และการบาดเจ็บจากการจราจร สูงกวาภาพรวมประเทศถึง 2.63 เทา (สุวรรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย,
2561) อีกทั้งยังมีแนวโนมสูงขึ้นมากและสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้โรคไมติดตอเปนโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมการดําเนินชีวติ ซึง่ มีการดําเนินโรคเปนไปอยางชา ๆ คอย ๆ สะสมอาการอยางตอเนือ่ ง และเรือ้ รัง
โดยมีสาเหตุหลักที่สําคัญ คือพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ไดแก การรับประทานอาหารรสจัด
เชน หวานจัด เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารปงยาง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่
การไมออกกําลังกาย การนอนดึก การมีความเครียดสูง และการรับประทานยาโดยไมปรึกษาแพทย
ซึ่งคนที่มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตดังกลาวมีความเสี่ยงที่จะเปนโรคไมติดตอเรื้อรังไดมากกวาคนทั่วไป
เมื่อบุคคลเกิดการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวาย
เรือ้ รังขึน้ แลว ยอมสงผลกระทบตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ ของ
ผูป ว ยและครอบครัวอยางมาก ผูป ว ยโรคเรือ้ รังจําเปนตองมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ควบคูไ ปกับการใชยา
สิ่งเหลานี้ทําใหผูปวยตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม ตองฝนตนเองในการจํากัดอาหารหรือหลีกเลี่ยง
อาหารที่เคยชอบรับประทานเปนประจํา นอกจากนี้ผูปวยยังมีความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิต ไมทราบวา
โรคจะกําเริบขึ้นเมื่อใด ตองมีการตัดสินใจแกปญหาทุกวันในการดําเนินชีวิต ตองควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดและระดับความดันโลหิต ตองควบคุมนํ้าหนัก อาการบวมและการขับถายปสสาวะของตนเอง สงผล
กระทบทางดานจิตใจตอผูป ว ยตองยอมรับกับสภาวะของตนเองทีถ่ กู จํากัดลง ขาดความอิสระ รูส กึ ไมมนั่ คง
และไมปลอดภัยในชีวิต ความเปนอยูทางสังคมตองเปลี่ยนไป และยังมีผลกระทบตอครอบครัว
ในด า นเศรษฐกิ จ ที่ ต  อ งเสี ย ค า ใช จ  า ยในการตรวจรั ก ษา มี ผ ลกระทบต อ สั ง คม ไม ส ามารถ
เขารวมสังสรรคตาง ๆ ได ตลอดจนไมมีอิสระในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทําให
ระดับความพึงพอใจในการใชชีวิตลดลง สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง (ปฐยาวัชร
ปรากฎผล และคณะ, 2558) นอกจากนี้แลวยังสงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขและภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง เปนปญหา
สุขภาพเรื้อรังที่มีคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สูง และตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่องภายใต
การดูแลของบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรอืน่ ๆ หลายสาขา จึงมีผลทําใหประเทศไทยมีภาระคาใชจา ย
ในการใหบริการสุขภาพกับผูปวยโรคเรื้อรังในแตละปมีเปนจํานวนมาก
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management) ถูกนํามาใชกับ
ผูปวยโรคเรื้อรังเปนจํานวนมาก เพราะเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง
เนือ่ งจากผูป ว ยโรคเรือ้ รังตองมีความสามารถในการจัดการตนเองทีซ่ บั ซอนทัง้ ดานการรับประทานอาหาร
การรับประทานยา การออกกําลังกาย การมาตรวจตามแพทยนัด หรือแมแตการเฝาสังเกตความผิดปกติ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได อีกทัง้ ยังเปนกุญแจสําคัญทีใ่ ชในการรักษาโรคเรือ้ รังทีป่ ระสบผลสําเร็จ ทําใหผปู ว ยสามารถ
ควบคุมโรคและปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได ทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคทางสุขภาพ
ไดแก การจัดการตนเองเพิ่มขึ้น มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บปวย อัตราการตาย อัตราการเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนและทําใหคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ อีกทัง้ ยังชวยลดคาใชจา ย
ในภาพรวมของประเทศอีกดวย (Grady & Gough, 2014) การจัดการตนเองเปนกุญแจสําคัญที่ใชรักษา
โรคเรื้อรังที่ประสบผลสําเร็จ เพราะการจัดการตนเองทําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่
ดีขึ้น และสามารถควบคุมอาการของโรคได ทําใหผูปวยคงไวซึ่งความพอใจในคุณภาพชีวิตของตนเอง
การสงเสริมใหผูปวยโรคเรื้อรังทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง
สามารถจัดการตนเองที่ดีไดนั้น มีความจําเปนตองมีการศึกษาในสถานการณจริงวาผูปวยโรคเรื้อรัง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรือ้ รังมีความสามารถในการจัดการตนเองอยูใ นระดับใด
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากนอยเพียงใด มีอะไรเปนปจจัยที่สัมพันธกับการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของ
ผูป ว ย เพือ่ นําผลการศึกษาทีไ่ ดไปใชเปนพืน้ ฐานในการใหการดูแลเพือ่ สงเสริมการจัดการตนเองและสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไดอยางหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรังที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง
ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยใชแนวคิดการจัดการตนเองของ Kanfer and Goelick-Buy (1991) และคุณภาพชีวิตของ
องคการอนามัยโลก มาเปนกรอบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรังประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก คือ 1) ปจจัยดานขอมูลทั่วไป ไดแก
เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได และผูดูแลหลัก 2) ขอมูลสุขภาพ ไดแก ประวัติ
การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในครอบครัว โรคประจําตัว นํ้าหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว
และ 3) พฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การใชยา อาหารเสริม สมุนไพร หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพ
การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมการออกกําลังกาย ทัง้ นีก้ ารจัดการ
ตนเองเปนกระบวนการในการกํากับติดตาม การประเมินตนเอง และการสรางแรงจูงใจในการปรับเปลีย่ น
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พฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การควบคุมความเครียด การรับประทานยา
การสังเกตอาการผิดปกติ และการมาตรวจตามนัด เพื่อควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงบนพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรูแ ละทักษะทางปญญาจากประสบการณทไี่ ดรบั และตัดสินใจนํามาใชกบั ตนเอง ซึง่ การ
เจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังนีม้ ผี ลกระทบตอคุณภาพชีวติ ทัง้ ดานรางกาย อารมณ สังคมและเศรษฐกิจของผูป ว ย
โดยองคการอนามัยโลกใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา เปนการรับรูของบุคคลตอสถานะชีวิตในขณะ
นั้นภายใตบริบทของวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ถือเปนความผาสุกของรางกาย จิตใจ และสังคม ที่
สงผลใหบุคคลสามารถปฏิบัติกิจวัตรเพื่อการดําเนินชีวิตได มิติของคุณภาพชีวิตคลอบคลุมสุขภาพของ
บุคคลดานรางกาย (Physical health) จิตใจ (Psychological health) สัมพันธภาพสังคม (Social relationship)
และสิ่งแวดลอม (Environmental health) เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนสงเสริมใหผูปวยมีการจัดการ
ตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยคํานึงถึงความเปนปญเจกบุคคลของผูปวยตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ (Descriptive correlation research)
เพื่อศึกษาระดับและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรังที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผูปวยโรคเรื้อรัง ที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรค
เบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหิตสูงและ/หรือมีความเสื่อมของไตตั้งแตระยะที่ 3 ขึ้นไปโดยพิจารณา
จากผลตรวจการทําหนาทีข่ องไตและการวินจิ ฉัยโรคครัง้ ลาสุด ทีอ่ าศัยอยูใ นเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) จากผูปวยที่ไดรับ
การวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงและ/หรือมีความเสื่อมของไตตั้งแต
ระยะที่ 3 ขึน้ ไป อาศัยอยูใ นเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทัง้ เพศหญิงและชาย มีอายุ 20 ป
ขึ้นไป ที่ยินยอมใหขอมูลและสามารถสื่อสารกับคณะผูวิจัยได คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป G*Power สําหรับวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ โดยกําหนดอํานาจในการทดสอบที่ระดับ
.08 คาความคลาดเคลือ่ น (α = .05) และขนาดอิทธิพลขนาดกลาง คือ .30 ไดขนาดของกลุม ตัวอยาง 100 คน
กําหนดใหมกี ารประมาณการความคลาดเคลือ่ นในการเก็บขอมูลอีกรอยละ 15 ผูว จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลได
จํานวนทั้งสิ้น 118 คน
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท (เลขที่ EC015/2560 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2559)
ผูเก็บรวบรวมขอมูลแนะนําตัว อธิบายวัตถุประสงค วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และขอมูลอื่น ๆ ตามที่
ระบุไวในเอกสารการใหขอมูล (Information sheet) พรอมกับชี้แจงกลุมตัวอยางวาสามารถตอบรับหรือ
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ปฏิเสธการใหขอมูลในการวิจัยไดโดยไมตองใหเหตุผลหรืออธิบายใด ๆ โดยไมมีผลตอการรับบริการทาง
สุขภาพที่ไดรับ ขอมูลวิจัยที่ไดจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ และนํามาใชตามวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้
เทานั้น การนําเสนอขอมูลจะกระทําในภาพรวม เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมการวิจัย ผูเก็บรวบรวม
ขอมูลใหกลุมตัวอยางลงนามในใบยินยอมเขารวมวิจัย (Consent form)
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษานี้คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ไดแก
แบบสอบถามสวนที่ 1 - 3 พัฒนาขึน้ โดยผูว จิ ยั จากการทบทวนวรรณกรรม สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได และผูดูแลหลัก จํานวน 8 ขอ
ใหผูตอบเลือกตอบตามความเปนจริง สวนที่ 2 ขอมูลดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอบถาม
เกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในครอบครัว โรคประจําตัว การใชยา/อาหารเสริม/สมุนไพร/
หรือวิธีการอื่น ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการออกกําลังกาย นํ้าหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย และเสนรอบเอว สวนที่ 3 การจัดการตนเอง
ของผูปวยโรคเรื้อรัง จํานวน 3 ชุด ไดแก 1) การจัดการตนเองในการควบคุมโรคเบาหวาน 2) การจัดการ
ตนเองในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และ 3) การจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม
กลุม ตัวอยางตอบแบบสอบถามเฉพาะชุดทีเ่ กีย่ วของกับการเจ็บปวยของตนเองเทานัน้ เพราะถึงแม
แบบสอบถามวัดการจัดการตนเองของผูปวยเหมือนกัน แตทั้ง 3 โรคนี้มีลักษณะที่แตกตางกันออกไปใน
บางประเด็น เชน การรับประทานอาหาร การสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เปนตน ถารวมแบบสอบถาม
ของผูปวยทุกโรคในชุดเดียวกันแลวผูปวยตองตอบแบบสอบถามในโรคที่ไมเกี่ยวของกับการเจ็บปวย
ของตนเองจะไมสามารถตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบเฉพาะเจาะจงได (Disease Speciﬁc
Instrument) ลักษณะการตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและมีเกณฑการใหคะแนนคือ
กรณีขอคําถามดานบวก ตอบวาทําเปนประจํา = 5 คะแนน, ทําบอยครั้ง = 4 คะแนน, ทําพอ ๆ กับไมทํา
= 3 คะแนน, ทํานาน ๆ ครั้ง = 2 คะแนน และไมเคยทําเลย = 1 คะแนน กรณีขอคําถามดานลบใหคะแนน
สลับกัน ในแตละชุดมีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ แตละขอใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว คะแนน
รวมของแบบสอบถามแตละชุดอยูระหวาง 20 – 100 คะแนน
การแปลความสามารถในการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรังมีเกณฑ ดังนี้ คะแนนอยูระหวาง
1 – 20 คะแนน มีความสามารถในการจัดการตนเองระดับไมดีมาก, คะแนน 21 – 40 มีความสามารถใน
การจัดการตนเองระดับไมด,ี คะแนน 41 – 60 มีความสามารถในการจัดการตนเองระดับปานกลาง, คะแนน
61 – 80 มีความสามารถในการจัดการตนเองระดับดี และคะแนน 81 – 100 มีความสามารถในการจัดการ
ตนเองระดับดีมาก
สวนที่ 4 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย เปนเครื่องมือชี้วัด
การเปลีย่ นแปลงระดับคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมาตรฐานสากล มีจาํ นวน 26 ขอ มีองคประกอบของคุณภาพชีวติ
4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม แตละขอ

158

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คะแนนรวมของแบบสอบถามอยูระหวาง 26 – 130 คะแนน
มีเกณฑการใหคะแนนคือ กรณีที่ตอบไมเลย = 1 คะแนน, เล็กนอย = 2 คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน,
มาก = 4 คะแนน และมากทีส่ ดุ = 5 คะแนน การแปลความคุณภาพชีวติ โดยรวมของผูป ว ยโรคเรือ้ รัง มีเกณฑ
ดังนี้ คือ คะแนนระหวาง 26 – 60 คะแนน มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ มด,ี คะแนน 61 – 95 มีคณ
ุ ภาพชีวติ ระดับปานกลาง,
และคะแนน 96 – 130 มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามการจัดการตนเองในการควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการชะลอ
ไตเสื่ อ มทั้ ง 3 ชุ ด นี้ ไ ด นํ า ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity Index [CVI])
โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประกอบดวยพยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานโรคเรื้อรัง และอายุรแพทย ไดคา CVI เทากับ .87, .87, และ .85 ตามลําดับ
และมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราก (Cronbach’
alpha coefﬁcient) ไดเทากับ .96, .91, และ .96 ตามลําดับ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทแลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายน
– พฤศจิกายน 2560 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว จิ ยั ทําหนังสือขออนุญาตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทถึงนายกเทศมนตรี
เมืองพระพุทธบาท เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยเขาพบเจาหนาที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับที่อยู
ของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3 เพื่อเก็บรวบ
รวมขอมูลที่บานผูปวย
3. ผูวิจัยเขาพบผูนําชุมชนของหมูบาน เพื่อแนะนําตัว และสรางสัมพันธภาพ พรอมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงคของการวิจัย และรายละเอียดของวิธีการรวบรวมขอมูล
4. ผูนําชุมชนมอบหมายใหอาสาสมัครสาธารณสุขนําผูวิจัยและคณะพบกลุมตัวอยางที่บานของ
ผูปวยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัย และดําเนินการตามที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เมื่อกลุมตัวอยางไดรับขอมูลและยินยอมใหความรวมมือ ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิตทิ ใี่ ช ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
กรณีที่ขอมูลเปนมาตรการวัดแบบทวิภาค (Nominal scale) มาตราอันดับ (Ordinal scale) มาตราชวง
(Interval scale) ตามลําดับ โดยมีการทดสอบตามขอตกลงเบื้องตนของสถิติ และกําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 118 คน
สวนมาก (รอยละ 75.40) เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 67.95 ป (SD = 9.14) อายุนอยที่สุด 43 ป อายุมากที่สุด
88 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,547.62 บาท (SD = 8509.27) รายไดสูงสุดตอเดือน 45,000 บาท
ตํ่าสุดคือไมมีรายได สวนมาก (รอยละ 97.5) นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (รอยละ
64.40) ผูท มี่ สี ถานภาพสมรสหมาย (รอยละ 42.20) มีจาํ นวนใกลเคียงกับสถานภาพสมรสคู (รอยละ 41.40)
ทั้งนี้สวนใหญ (รอยละ 59.30) มีบุตร/หลาน เปนผูดูแลหลัก รองลงมา (รอยละ 33.10) เปนภรรยา/สามี
มีเพียงรอยละ 1.70 ที่ไมมีผูดูแล และกลุมตัวอยางครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50) ไมไดประกอบอาชีพ
ผลการวิเคราะหขอ มูลดานสุขภาพพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 67.80) มีประวัตคิ รอบครัว
และญาติสายตรงเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง มีโรคประจําตัวที่เปนโรคเรื้อรังเพียงโรคเดียว 2 โรค และ 3 โรค
คิดเปนรอยละ 58.47, 33.90 และ 7.63 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 46.61)
ของกลุมตัวอยางเปนโรคความดันโลหิตสูงอยางเดียว รองลงมา (รอยละ 32.20) คือเปนทั้งโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน และพบวามีโรคไตเสือ่ มอยางเดียวรอยละ 0.85 นอกจากนีย้ งั พบโรครวมของกลุม
ตัวอยางมากทีส่ ดุ (รอยละ 22.03) คือโรคไขมันในเลือดสูง กลุม ตัวอยางมีนาํ้ หนักเฉลีย่ เทากับ 62.89 กิโลกรัม
(SD = 12.78) นํ้าหนักมากที่สุดคือ 110 กิโลกรัม นอยที่สุดคือ 30 กิโลกรัม สวนสูงเฉลี่ยเทากับ 156.17
เซนติเมตร (SD = 7.79) สวนสูงที่สูงที่สุดเทากับ 177 เซนติเมตร สูงนอยที่สุดเทากับ 132 เซนติเมตร
มีคา ดัชนีมวลกาย (Body mass index [BMI]) มากทีส่ ดุ อยูท โ่ี รคอวนระดับ 1 (BMI อยูร ะหวาง 25 – 25.90 กก/ม2)
รอยละ 36.44 และรอบเอวเฉลี่ยเทากับ 87.75 เซนติเมตร (SD = 10.84) รอบเอวมากที่สุดเทากับ 123
เซนติเมตร นอยที่สุดเทากับ 64 เซนติเมตร
ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพพบวากลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ 78.80)
ไมไดใชยาอื่น/อาหารเสริม/สมุนไพร/หรือวิธีการอื่น ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพ และไมสูบบุหรี่ (รอยละ
79.66) ไมดมื่ สุรา (รอยละ 87.29) รับประทานอาหารครบ 3 มือ้ (รอยละ 65.30) รับประทานผักเปนสวนใหญ
(รอยละ 97.50) ไมรับประทานจุบจิบ (รอยละ 76.30) ไมรับประทานอาหารรสจัด (รอยละ 72.90) ดื่มชา/
กาแฟ/นํ้าอัดลม/เครื่องดื่มที่มีรสหวาน นอยกวา 2 แกว/วัน (รอยละ 62.70) ไมรับประทานอาหารจานดวน
(รอยละ 94.90) ไมชอบรับประทานอาหาร ทอด ปง ยาง (รอยละ 71.20) และ มีการออกกําลังกาย (รอยละ
57.60)
ผลการวิเคราะหขอ มูลการจัดการตนเองของผูป ว ยโรคเรือ้ รัง พบวาคะแนนเฉลีย่ การจัดการตนเอง
ของผูปวยโดยรวมและการจัดการตนเองจําแนกตามกลุมโรคอยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนการจัดการตนเองของผูป ว ยโรคเรือ้ รังสูงทีส่ ดุ (M = 69.01, SD = 9.94) ทัง้ นีค้ ะแนนการจัดการ
ตนเองของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีคาใกลเคียงกัน สวนคะแนนการจัดการตนเอง
เพื่อชะลอไตเสื่อมของผูปวยไตเสื่อมมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด (M = 62.42, SD = 11.87) รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรังโดยรวมและจําแนกตามกลุมโรค
คะแนนการจัดการตนเอง
จํานวน
ระดับ
การจัดการตนเอง
กลุม คะแนน คะแนน
M
SD การจัดการตนเอง
ตัวอยาง ตํ่าสุด สูงสุด
การจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม
12
48.00 90.00 62.42 11.87 ระดับปานกลาง
การจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
62
45.00 93.00 68.57 11.24 ระดับปานกลาง
การจัดการตนเองเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง 102 35.00 89.00 68.52 10.55 ระดับปานกลาง
การจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง
118 45.00 93.00 69.01 9.94 ระดับปานกลาง

ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 97.84 (SD = 15.29) และกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ
55.08) มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับดี มีเพียงรอยละ 1.70 ที่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับไมดี
เมื่อพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 มีคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม และดานสิง่ แวดลอม อยูใ นระดับดี มีเพียงดานสุขภาพกายเพียงดานเดียวทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ นระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่มีคุณภาพชีวิตไมดีในแตละดานมีจํานวนนอยกวารอยละ 5 รายละเอียด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามระดับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน
และคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน
ระดับคะแนน
คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน (คะแนนเต็ม 130 คะแนน)
ดานสุขภาพกาย ดานจิตใจ
ดานสังคม ดานสิง่ แวดลอม คุณภาพชีวติ โดยรวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
4
3.39
3
2.54
4
3.39
3
2.54
2
1.70

คุณภาพชีวิตไมดี
26 – 60 คะแนน
คุณภาพชีวติ ปานกลาง 64 54.24 42 35.59 51 43.22 44 37.29 51
61 – 95 คะแนน
คุณภาพชีวิตดี
50 42.37 73 61.87 63 53.39 71 60.17 65
96 – 130 คะแนน
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
คะแนนคุณภาพ
M
=
=
=
=
=
=
ชีวิตเฉลี่ยและ
=
=
=
สวนเบี่ยงเบน
25.48 4.26 23.28 4.01 11.62 2.25 30.41 5.37 97.84
มาตรฐาน

43.22
55.08
SD
=
15.29

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

161

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง พบวารอบเอว
และการรับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ มีความสัมพันธทางลบกับการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยพบวาผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ รี อบเอวมากขึน้ มีการรับประทานอาหาร
ไม ค รบ 3 มื้ อ มากเท า ไหร มี ค วามสามารถในการจั ด การตนเองได น  อ ยลงและการออกกํ า ลั ง กายมี
ความสัมพันธทางบวกกับการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คือผูป ว ยยิง่ มีการออกกําลังกายมากมีความสัมพันธกบั การจัดการตนเองมากยิง่ ขึน้ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง
รอบเอว
การรับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ
การออกกําลังกาย

* p value < 0.05, **p value < 0.01

r
- 0.18*
- 0.21*
0.39**

p
0.04
0.02
0.00

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิต พบวาเพศ การศึกษา รายไดและ
การจัดการตนเองมีความสัมพันธกบั คะแนนคุณภาพชีวติ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยเพศชาย
มีคะแนนคุณภาพชีวติ สูงกวาเพศหญิง และผูป ว ยโรคเรือ้ รังยิง่ มีระดับการศึกษาสูง รายไดทสี่ งู และการจัดการ
ตนเองที่ดีมากมีความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง
ปจจัยที่มีความสัมพันธ
เพศ
การศึกษา
รายได
การจัดการตนเอง

* p value < 0.05

คุณภาพชีวิตผูปวยโรคเรื้อรัง
r
p
- .18*
.04
.19*
.03
.22*
.01
.22*
.01
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จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางผูปวยโรคเรื้อรังมีการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 69.01 (SD = 9.94) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สอดคลองกับผลการศึกษาของ คัทลียา
วสุธาดา, ลลิตา เดชาวุฒ,ิ นันทวัน ใจกลา, และสายใจ จารุจติ ร (2561) ทีพ่ บวาพฤติรรมการสงเสริมสุขภาพ
ในการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุ โดยรอยละ 43.22 มีอายุอยูในชวง 60–70 ป และรอยละ
27.12 มีอายุอยูในชวง 71–80 ป มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ รอยละ 64.40 ซึ่งผูปวย
โรคเรื้อรังที่เปนผูสูงอายุทําใหมีขอจํากัดคือมีความสามารถในการจัดการตนเองไดนอยลง เนื่องจากความ
เสือ่ มถอยของรางกายตามวัย ประกอบกับการทีก่ ลุม ตัวอยางมีระดับการศึกษาตํา่ สงผลทําใหความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูล การวินิจฉัย และการรักษาไดยากกวาผูปวยที่มีการศึกษาสูงสงผลใหมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองและจัดการกับปญหาสุขภาพของตนเองไดนอย (Spasic, Radovanovic, Dordevic,
Stefanovic, & Cvetkovic, 2014)
กลุมตัวอยางผูปวยโรคเรื้อรังสวนใหญ มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี ทั้งคุณภาพ
ชีวติ โดยรวม (รอยละ 55.08) และคุณภาพชีวติ รายดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานสิง่ แวดลอม และดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม (รอยละ 61.87, 60.17, และ 53.39 ตามลําดับ) ยกเวนดานสุขภาพกายอยูในระดับปานกลาง
(รอยละ 54.24) ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางผูปวยกลุมนี้เปนผูปวยโรคเรื้อรังที่พักอาศัยอยูที่บานใน
เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เปนผูปวยที่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ความดันโลหิต
และอาการของโรคไตวายเรื้อรังได ไมมีอาการผิดปกติ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและดํารงชีวิต
อยูกับโรคเรื้อรังของตนเองไดอยางปกติสุข (Donald, 2014) ทั้งนี้จากการศึกษาที่ผานมาพบวาผูปวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีการควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดดี จะมีระดับของ
คุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูปวยที่ไมสามารถควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงได (O’Connor et al., 2012)
เชนเดียวกับผลการศึกษาของ Lee et al. (2014) ที่พบวาผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจะมีระดับคุณภาพชีวิต
ที่ไมดี นอกจากนี้ยังพบวาถาผูปวยไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลและความดันโลหิตได ตองเผชิญกับ
อาการไมพงึ ประสงคของความผิดปกติของระดับนํา้ ตาล และระดับความดันโลหิต ตองทนทรมานกับภาวะ
แทรกซอนของโรคทีเ่ กิดขึน้ จึงสงผลตอระดับคุณภาพชีวติ ของผูป ว ยโรคเรือ้ รังได (Chin, Lee, & Lee, 2014)
สําหรับคุณภาพชีวติ ดานสุขภาพกายอยูใ นระดับปานกลาง นัน้ เปนผลสืบเนือ่ งมาจากกลุม ตัวอยางสวนใหญ
อยูในวัยผูสูงอายุที่มีความเสื่อมถอยทางรางกาย มีผลกระทบทําใหรางกายออนแอ ทํางานไมไดตามปกติ
เหนื่อยงาย จึงมีคะแนนคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกายอยูในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรัง ไดแก
รอบเอว การรับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ (p value < 0.05) และการออกกําลังกาย (p value < 0.01) ทั้งนี้
กรณีที่ผูปวยโรคเรื้อรังมีรอบเอวมาก มีการรับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อมากเทาไหร แสดงใหเห็นวามี
ความสัมพันธกับการจัดการตนเองนอย สวนผูปวยที่มีการออกกําลังกายมาก มีความสัมพันธวาผูปวย
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มีการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคเรื้อรังดีมากเทานั้น ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัย
ขนาดใหญที่พบวาปจจัยที่มีผลตอการจัดการตนเองของผูปวยโรคเรื้อรังนั้นสวนใหญเกิดขึ้นรวมกัน
ไมไดเกิดเปนปจจัยเดี่ยว ๆ และปจจัยเหลานี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะการเจ็บปวยดวยโรค
เรือ้ รัง ซึง่ จากผลการศึกษานีพ้ บวาทัง้ 3 ปจจัยถือเปนลักษณะสวนบุคคลและวิถกี ารดําเนินชีวติ ทีถ่ กู จัดเปน
1 ในปจจัยสําคัญทีม่ คี วามสัมพันธกบั การจัดการตนเองของผูป ว ยโรคเรือ้ รัง (Green-Schulman, Jaser, Park,
& Whittemore, 2016)
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูปวยโรคเรื้อรังในการศึกษานี้ ไดแก เพศ การศึกษา รายได
และการจัดการตนเอง (p value < 0.05) โดยพบวาผูปวยโรคเรื้อรังที่เปนเพศชายมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูง
กวาผูปวยเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Bourdel-Marchasson et al. (2013) ที่ระบุวาผูปวย
โรคเบาหวานเพศชายมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีกวาเพศหญิง นอกจากนีย้ งั พบวายิง่ ผูป ว ยโรคเรือ้ รังมีระดับการศึกษา
รายได และการจัดการตนเองยิ่งสูงมากเทาไหรจะมีความสัมพันธกับความสามารถในการจัดการตนเอง
มากขึน้ เทานัน้ สําหรับผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ กี ารศึกษาในระดับสูงทําใหสามารถเขาถึง เขาใจ และนําองคความรู
ที่ไดรับไปใชในการจัดการตนเองและจัดการกับปญหาสุขภาพของตนเองไดทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
กวาผูที่มีการศึกษาตํ่า (Spasic et al., 2014) รายไดมีผลตอการเขาถึงการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อรังทําให
สามารถดูแลตนเองและมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี (Prazeres & Figueiredo, 2014) และการจัดการตนเอง
ของผูปวยเบาหวาน ไดแก การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการอารมณ มีผลทําใหการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและความดันโลหิตสูงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงผลตอระดับคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยใหดีขึ้นดวย สวนปจจัยอื่น ๆ ของขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต เนื่องจากเปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตตามการรับรู
ของผูปวยโรคเรื้อรัง
การที่ผูปวยโรคเรื้อรังมีการควบคุมอาหารโดยเฉพาะการรับประทานอาหารใหครบ 3 มื้อ/วัน
มีการออกกําลังกาย และการควบคุมรอบเอวใหอยูในเกณฑมาตรฐานสะทอนใหเห็นวาผูปวยมีการจัดการ
ตนเองที่ดีที่สงผลตอการควบคุมโรคและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเรื้อรังได เพราะทั้งการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกาย และการควบคุมรอบเอวเปนการจัดการตนเองเพื่อลด
ปจจัยเสีย่ งของการเกิดโรคเรือ้ รังและภาวะแทรกซอน นอกจากนีย้ งั พบวาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั คุณภาพ
ชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได และการจัดการตนเอง ที่มีทั้งปจจัยที่จัดกระทํา
ไมได (Non modiﬁable risk factor) และปจจัยที่จัดกระทําได (Modiﬁable risk factor) ดังนั้นการวางแผน
สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยโรคเรื้อรัง ควรคํานึงถึงความแตกตางของเพศชายและหญิง สงเสริมให
ผูป ว ยมีการศึกษาเรียนรูแ ละมีรายไดทดี่ เี พือ่ นํามาซึง่ การเขาถึงองคความรูแ ละนํามาใชในการจัดการตนเอง
เพื่อควบคุมโรคและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนได สงผลตอการรับรูระดับคุณภาพชีวิต เพราะการ
จัดการตนเองที่ดีสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยโรคเรื้อรังดวย
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สรุปและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยนี้พบวาผูปวยโรคเรื้อรังที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี มีคะแนนการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลาง มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี โดยมีเสนรอบเอว
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย มีความสัมพันธกับการจัดการตนเอง และเพศ การศึกษา รายได
การจัดการตนเองมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเรื้อรัง
จากผลการศึกษาวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะคือบุคลากรทีมสุขภาพที่ใหการดูแล
ผูป ว ยโรคเรือ้ รังควรหาชองทางในการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูป ว ยอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะ
การควบคุมรอบเอว การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย เพราะมีความสัมพันธกบั การมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งถือเปนเปาหมายสําคัญในการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคเรื้อรัง โดยสามารถจัดทําเปนรูปแบบ
การวิจัยเพื่อพัฒนา หรือวิจัยกึ่งทดลองได อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้มีขอจํากัดคือ ทําการศึกษาวิจัยในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาทเพียงแหงเดียว ดังนั้นอาจขยายไปในพื้นที่ไปชุมชนอื่น ๆ ตอไป
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