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วัตถุประสงค์ : เพือ่ พัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองและศึกษาผลของโปรแกรม ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคไต
เรื้อรังระยะก่อนล้างไต ที่คลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลมหาสารคาม
วิธีการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research&Developement) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ
1) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต 2) ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต 3) ทีมสหสาขาวิชาชีพและพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณี ด�ำเนินการวิจัยระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มกราคม 2561 ด�ำเนินการใน 3 ระยะคือ 1) วิเคราะห์
สถานการณ์ 2) พัฒนาโปรแกรม 3) ประเมินผลการใช้โปรแกรม เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบบันทึกผลลัพท์ทาง
คลินิก 2) แนวค�ำถามการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย : ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ พบปัญหา ดังนี้ 1) ผู้ป่วยที่มารับบริการมีความดันโลหิตสูงจากการงด
ยาก่อนเจาะเลือด ไม่น�ำยามาด้วย และมีการปรับลดยาเอง 2) หลังได้รับค�ำแนะน�ำจากทีมสหวิชาชีพแล้วผู้ป่วยและญาติ
จ�ำเนือ้ หาได้ไม่ครบถ้วน 3) ขาดการสือ่ สารระหว่างผูด้ แู ลทีบ่ า้ นและทีมผูใ้ ห้บริการสหวิชาชีพ 4) ไม่มโี ปรแกรมช่วยสนับสนุน
การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต ระยะที่ 2 ระยะด�ำเนินการพัฒนา ศึกษาความต้องการของ
ผู้มารับบริการและทีมสหวิชาชีพผู้ให้บริการ โดยจัดท�ำสมุดประจ�ำตัวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไตและพัฒนา
โปรแกรมประกอบด้วย 1) สอนให้ความรู้ 2) ฝึกทักษะ 3) ติดตามก�ำกับ โดยการใช้สมุดบันทึก และติดตามทางโทรศัพท์
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล พบว่าผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ โปรแกรมสนับสนุน การจัดการตนเอง มีอตั ราการกรองของไตลดลง < 4 cc/min
/1.73m2 /ปี ร้อยละ 78.12 และสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ <140/90 mmHg ร้อยละ 84.37
สรุป : โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้
ผลดี ในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา, โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเอง, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการโรงพยาบาลมหาสารคาม ,
นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลมหาสารคาม,
3
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ABSTRACT

Objective : To develop self-management program for chronic kidney disease patients at
pre-dialysis stage in chronic kidney disease clinic at Mahasarakham hospital and study the effect
Methods : Research & development as used as a methodology of his research. Participants in
the study were three groups : 1.) patients with chronic kidney disease at pre-dialysis stage 2.) Care
giver of patients with chronic kidney disease at pre-dialysis stage 3.) Medical care team and nurses
who specialized in chronic kidney disease. Study duration was between October 2016 to Janurary
2018 and devided in 3 phrases 1.) Situation analysis 2.) Program development 3.) Program evaluation.
Research instruments included a.) clinical record form b.) Patient group discussion. Data analysis were
performed by descriptive statistic and information analysis.
Results : In situation analysis phase , it is found that 1) on follow up day patients had high blood
pressure because they did not take anti-hypertensive drugs and did not bring medication with them
moreover, they adjusted dose of antihypertensive drugs by themselves 2) after receiving education
session from health care providers, patients did not remember the significant contents 3) loss of
communication between health care providers and caregivers 4) did not have self-management
support program for patients with chronic kidney disease at pre-dialysis stage Phase 2 Program and
instruments were developed by a researcher including self management support program including,
health education booklet , patient skill development, and self-monitoring patient book and telephone
call monitoring Phase 3 evaluation phase, the results showed that patients who had glomerular
filtration rate decreasing less than 4 cc/min/1.73m2 per year was 78.12 percentage and patients who
can control blood pressure (not more than 140/90 mmHg) was 84.37 percentage.
Conclusion : The self-management support program for chronic kidney disease patients at
pre-dialysis stage is effective tool for slowing the progression of kidney disease among patients with
chronic kidney disease at predialysis stage.
Keyword : Development, Self-management Support Program, Chronic Kidney Disease Patients at
Pre-dialysis stage
บทน�ำ
โรคไตเรือ้ รัง (Chronic Kidney Disease) เป็นปัญหา
สุขภาพที่ส�ำคัญของประชากรไทยพบ ร้อยละ 17.5 (8.5
ล้านคน) แนวโน้มความชุกของผู้ป่วยที่รักษาโดยวิธีการ
บ�ำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy, RRT)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 ต่อปีสาเหตุส�ำคัญของโรคไตเรื้อรัง
คือ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรค ไตเรื้อรัง
ระยะที่ 1-3 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ท�ำให้ผู้ป่วยร้อยละ

94 ขาดความตระหนักจนกลายเป็น โรคไตเรือ้ รัง ระยะที่ 4
และเข้าสู่ระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease,
ESRD) ที่ต้องรักษาด้วยการบ�ำบัดทดแทนไต (Renal
Replacement Therapy, RRT) ด้วยการฟอกเลือด
ล้างไตทางช่องท้อง หรือปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant,
KT) ซึง่ เป็นภาระทัง้ ผูป้ ว่ ยและรัฐ ในประเทศไทยมีผปู้ ว่ ย ESRD
รับการรักษาด้วย RRT มากกว่า 1 แสนคน ใช้งบประมาณ
ปีละมากกว่า 2 หมืน่ ล้านบาท ต่อปี และเพิม่ ขึน้ ทุกปี1
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จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ทุกระยะปี
2558 จ�ำนวน 11,694 ราย ปี 2559 มีจำ� นวน 11,365 ราย
และปี 2560 มีจ�ำนวน 14,748 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยๆ และในปี 2561 มีผปู้ ว่ ยทุกระยะทัง้ หมด 12,116 ราย
ระยะที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ระยะที่ 3 จ�ำนวน 4,951 ราย
(40.86%) รองลงมา ระยะที่ 2 จ�ำนวน 3,340 ราย
(27.57 %) และระยะที่ 4 จ�ำนวน 1,741 ราย (14.37%)
มีผู้ป่วยระยะสุดท้าย จ�ำนวน 614 ราย 2 ปัจจุบันมีผู้ป่วย
ที่ รั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ฟ อกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มจ� ำ นวน
549 ราย วิธลี า้ งไต ทางช่องท้องชนิดถาวร จ�ำนวน 310 ราย
และผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาแบบประคับประคอง จ�ำนวน 367 ราย 3
จากสถิตผิ ป้ ู ว่ ยทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี 2560 จ�ำนวน ทั้งหมด 2,178 ราย สามารถชะลอไต
เสื่อมโดยมี eGFR ลดลง < 4 cc/min/1.73 m2 จ�ำนวน
1,356 ราย คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 62.264 ซึ่งยังต�่ำกว่า
เกณฑ์ ที่กระทรวงก�ำหนด ≥ ร้อยละ 65 การดูแลตนเอง
ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมของผู ้ ป ่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ระยะ 3-4
สามารถชะลอความเสือ่ มของไตได้นานถึง 7-14 ปี5 วิธกี าร
ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือการชะลอ
ความเสือ่ มของไตและคงไว้ซงึ่ การท�ำงานของไตให้ยาวนาน
ทีส่ ดุ ตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้น โดยมี สิง่ สนับสนุน และส่งเสริมให้
ผู้ป่วยจัดการตนเองในการชะลอไตเสื่อม ปรับแบบแผน
การด�ำเนินชีวติ การควบคุมอาหาร ควบคุมความดันโลหิต
การรับประทานยาตามแบบแผนการรักษาของแพทย์ และ
การเฝ้าระวังอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาโปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ในการสนับสนุนการจัดการตนเองเพือ่ ส่งผลให้
ชะลอความเสื่อมของไตได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พั ฒ นาโปรแกรมสนั บ สนุ น การจั ด การตนเอง
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะก่อนล้างไต
2. ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะก่อนล้างไต
ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาผูป้ ว่ ย CKD stage 3-5 ทีม่ ารับบริการในคลินกิ
ชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลมหาสารคาม และสมัครใจ
ด�ำเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือน
มกราคม 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Demming
ซึง่ เป็นกรอบแนวคิดการวิจยั เชิงพัฒนา P-D-C-A มาใช้ใน
กระบวนการศึกษา ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan) เป็นการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยส�ำรวจปัญหาความต้องการจาก
ผู้ป่วยและผู้ดูแลทีม สหวิชาชีพ ร่วมวางแผน / หาวิธีการ
แก้ปญ
ั หา 2) ระยะพัฒนา (Do) จัดท�ำสมุดประจ�ำตัวผูป้ ว่ ย
ระยะก่อนล้างไตโดยทีม สหวิชาชีพ และทดลองใช้ 10 ราย
ปรับปรุงแก้ไข น�ำไปใช้พฒ
ั นาโปรแกรมโดยใช้แนวคิดการ
การสนั บ สนุ น การจั ด การตนเอง ของ แคนเฟอร์ แ ละ
กาลิคบายส์ (Kanfer & Gaelick Buys.1991) ประกอบด้วย
สอนให้ความรู้ ฝึกทักษะ ติดตามก�ำกับ โดยการใช้สมุด
บันทึกและติดตามทางโทรศัพท์ 3) น�ำโปรแกรมสนับสนุน
การจัดการตนเองส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อน
ล้างไต ไปทดลองใช้ (Check) 4) สรุป ประเมินผล การใช้
โปรแกรม (Action) ดังแสดงในภาพ

ปีที่ บ17สนุฉบันการจั
บที่ 3ด(กั
นยายน - ธันวาคม)
พ.ศ. 2563้อรังระยะก่อนล้างไต ไปทดลองใช้ (Check) 4) สรุป
ติวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
ดตามทางโทรศัพท์ 3) นำโปรแกรมสนั
การตนเองสำหรั
บผู้ป่วยโรคไตเรื
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ประเมินผล การใช้โปรแกรม (Action) ดังแสดงในภาพ

ปัจจัยนำเข้า
- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
- นโยบายของ กสธ.
รพ.ให้ชะลอไตเสื่อม
กกกsssg↓
- ความต้องการพั
ฒนา
คุณภาพการบริการของ
ทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผุ้ป่วย

กระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา 3 ระยะ
1.วิเคราะห์สถานการณ์
- สำรวจปัญหาความต้องการ
จากผู้ป่วย ผู้ดูแล ทีมสหวิชาชีพ
2. ระยะพัฒนา
- ร่วมวางแผน / หาวิธีการแก้ปัญหา
จัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วย ระยะก่อนล้าง
ไตโดยทีมสหวิชาชีพ
- ทดลองใช้ 10 ราย/ปรับปรุงแก้ไข
-นำไปใช้
3. ประเมินผลการใช้โปรแกรม

ผลผลิต
มีโปรแกรมการสนับสนุนการ
จัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะก่อนล้างไต ใช้ใน
หน่วยงาน
ผลลัพท์
- ชะลอไตเสื่อม (GFRลดลง
<4cc/min/1.73m2/yr
- ควบคุมความดันโลหิต
<140/90mmHg

ดำเนินจการวิ
ปีงบประมาณ 2559 พบว่าอัตราการกรองของไตของ
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QualityDemming
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ระยะที่ 2 ด�ำเนินการพัฒนา ช่วงเดือนมกราคม 2559ถึงเดือนมกราคม2561 แบ่งเป็น 2 วงรอบดังนี้

วงรอบที่ 2

วงรอบที่ 1
ส.ค.60 – ม.ค.61
มค.59-กค.60

ช่วงวงรอบที่ 1 : ช่วงเดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560
ช่วงวงรอบที่ 2 : ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
ช่วงวงรอบที่ 1 : ช่วงเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2560
Plan : 1) ส�ำรวจความต้องการของผูม้ ารับบริการและ
ทีมสหวิชาชีพผู้ให้บริการ พบว่าต้องการมีสมุดประจ�ำตัว
ผูป้ ว่ ย โรคไตเรือ้ รังระยะก่อนล้างไต โดยมีเนือ้ หาครอบคลุม
ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง การรักษา การปฏิบัติตัว เพื่อ
ชะลอไตเสือ่ มทีถ่ กู ต้อง และการเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อน
ข้อมูลการรักษาและการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมผู้ดูแล
รักษาในเครือข่าย ตลอดจนญาติผดู้ แู ล 2) ฐานข้อมูลผูป้ ว่ ย
ที่จ�ำเป็น เช่น อัตราการกรองของไตของผู้ป่วยย้อนหลัง
3 ครั้ง 3) โปรแกรมการให้ความรู้และสื่อ 4) บทบาทของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 5) เกณฑ์การคัดกรองและแยกเกรด
ผูป้ ว่ ย 6) กิจกรรมกลุม่ ผูป้ ว่ ย แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ใช้ผปู้ ว่ ย

ล้างไตบอกเล่าประสบการณ์ (ผูป้ ว่ ยเป็นครู) 7) ประชุมทีม
สหวิชาชีพเพื่อเตรียมเนื้อหาและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เนือ้ หา 8) ประสานและประชุมทีมศูนย์คอม เรือ่ งเพิม่ ฐาน
ข้อมูล 9) ประชุมทีมออกแบบปก รูปเล่ม ภาพประกอบ
Do : 1) ผูร้ บั ผิดชอบเนือ้ หา ศึกษา ค้นคว้า สืบค้นงาน
วิจยั เพื่อจัดท�ำเนื้อหา เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การเพิ่ม
ฐานข้อมูลเพือ่ สะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกณฑ์การคัดแยก
เกรดผู้ป่วย เพื่อความเหมาะสมของการให้ Intervention
ของพยาบาลผู้จัดการรายกรณี และทีมสหสาขาวิชาชีพ
ก�ำหนดบทบาทของทีมสหวิชาชีพ และน�ำเนือ้ หาลงในสมุด
ประจ�ำตัวผู้ป่วย 2) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ อายุรแพทย์โรคไต 1 ท่าน
อาจารย์พยาบาล 1 ท่านและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการ
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ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1 ท่าน 3) น�ำข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไข
Check : น�ำสมุดประจ�ำตัวผูป้ ว่ ยทีป่ รับปรุงเสร็จแล้ว
ไปทดลองใช้ กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จ�ำนวน 10 ราย
Action : ประเมินผลการใช้สมุดประจ�ำตัวผู้ป่วย
เนือ้ หายังขาด ข้อมูลการดูแลแบบประคับประคอง ในกรณี
ที่ ผู ้ ป ่ ว ยปฏิ เ สธการล้ า งไต และต้ อ งการรั ก ษาแบบ
ประคับประคอง โดยต้องมีการวางแผนการดูแลล่วงหน้า
(Advance Care Plan) ยังมีผปู้ ว่ ยบางคน ต้องการปรึกษา
เมื่อสงสัย กรณีไม่แน่ใจหรือ ต้องการความช่วยเหลือ
ในการดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม พัฒนานวัตกรรม
ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
ระยะก่อนล้างไต
ช่วงวงรอบที่ 2 : ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือน
มกราคม 2561
Plan : 1) สืบค้นงานวิจยั ทีส่ นับสนุนการจัดการตนเอง
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้าไต 2) วางแผน
พัฒนาโปรแกรมใช้แนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ของ แคนเฟอร์และกาลิค บายส์(Kanfer & Gaelick
Buys.1991)
Do : 1) พัฒนาโปรแกรมโดยใช้แนวคิดการสนับสนุน
การจัดการตนเองของแคนเฟอร์และกาลิค บายส์ (Kanfer
& Gaelick Buys.1991) 1)การติดตามตนเอง (self
monitoring) โดย การให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา แบบสร้าง
แรงจูงใจ การให้สื่อ การเรียนรู้ซึ่งจะลดพฤติกรรมเสี่ยง
ส่งผลให้เกิดผลลัพท์ที่ดี 2) การประเมินตนเอง (self
evalation) โดยฝึกทักษะ การจัดการตนเองเข้ากลุ่มแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ มีต้นแบบที่ดี (role model ) ผู้ป่วย
ที่ดูแลตนเองดี เล่าประสบการณ์ให้ฟัง รวมถึงการจัดการ
กับอุปสรรคต่างๆและมีผู้ป่วยที่ล้างไตแล้วมาเล่าให้ฟังว่า
อดีตเคยดูแลตนเองอย่างไร และปัจจุบนั ล้างไตแล้วมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนอย่างไร 3) การเสริมแรงตนเอง (self
reinfocement) การติดตามการสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง โดยใช้สมุดประจ�ำตัวผู้ป่วย เยี่ยมทางโทรศัพท์
กระตุน้ เตือน เสริมแรงโดย ชืน่ ชมเมือ่ ปฏิบตั ไิ ด้ดี ให้คำ� ปรึกษา
เมือ่ พบอุปสรรค และให้กำ� ลังใจผูป้ ว่ ยเป็นระยะทุก 1-3 เดือน
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Check : ทดลองการใช้โปรแกรม โดยการใช้รูปแบบ
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental design)
แบบ 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ทดลอง (Experimental Group)
จ�ำนวน 32 ราย 2) กลุ่มเปรียบเทียบ (Comparison
Group) จ�ำนวน 32 ราย เลือกตามเกณฑ์ และสมัครใจ
สุ่มตัวอย่างตามคิว เลขคี่ เป็น กลุ่มควบคุม เลขคู่เป็นกลุ่ม
ทดลอง สัปดาห์ละ 8 ราย จนครบ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้
สูตรค�ำนวณขนาดตัวอย่างเพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่มีอิสระต่อกัน N = 30 ราย เก็บกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มอีก 2 ราย เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่าง
รวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือน
มกราคม 2561 ใช้ระยะเวลา 6 เดือน (สหรัฐ หมืน่ แก้วคราม,
2556)
Action : ลงข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ ขือ่ ป้องกัน
ภาวะแทรกซองข้อมูลในฐานข้อมูลและกิจกรรม ต่างๆ
ของทีม สหวิชาชีพ
ระยะที่ 3 ประเมินผล
สรุปประเมินผล การใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการ
ตนเองส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต เมื่อสิ้น
เดือนมกราคม 2561
การพิทักษ์สิทธิ์
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมในมนุษย์จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
มหาสารคาม เลขทีโ่ ครงการวิจยั MSKH_REC 58-01-001
โดยผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั และให้ผมู้ สี ว่ นร่วม
วิจัยเซ็นยินยอมเข้าร่วมวิจัยด้วยตนเอง ชึ่งผู้วิจัยได้แจ้ง
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ว่ามีสทิ ธิปฏิเสธการเข้าร่วมวิจยั และไม่มผี ลก
ระทบใดๆกับการรักษา รวมถึงชี้แจงวิธีและขั้นตอนการ
ด�ำเนินการวิจัยอย่างครบถ้วน
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ผูป้ ว่ ยมีอายุระหว่าง
61-80 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สถานภาพสมรสคู่
จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ
ทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม มีรายได้เพียงพอ
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ส�ำหรับใช้จ่าย สิทธิการรักษา ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3
จ�ำนวน 11 ราย ระยะที่ 4 จ�ำนวน 17 ราย ระยะที่ 5

จ�ำนวน 4 ราย ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่ 3 จ�ำนวน 2 ราย ระยะที่ 4 จ�ำนวน 11 ราย ระยะ
ที่ 5 จ�ำนวน 19 ราย

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทัว่ ไป

กลุ่มเปรียบเทียบ (N =32)

กลุ่มทดลอง (N =32)

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

เพศ : ชาย
หญิง
อายุ : ระหว่าง 41 - 60 ปี

11
21
4

34.37
65.63
12.50

12
20
5

37.50
62.50
15.63

61 - 80 ปี

26

81.25

25

78.12

>80 ปี

2

6.25

2

6.25

สถานภาพสมรส : สมรส

28

87.50

26

81.25

หม้าย//หย่า

4

12.50

6

18.75

การศึกษา : ประถมศึกษา

28

87.25

30

93.75

มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี/เทียบเท่า

0
4

0
12.50

0
2

0
6.25

ปริญญาโท/เอก
สิทธิการรักษา : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกันสังคม
เบิกได้/จ่ายตรง

0
28
0
4

0
87.50
0
12.50

0
26
2
4

0
81.25
6.25
12.50

อาชีพ : เกษตรกรรม
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ระยะของโรคไตเรื้อรัง : Stage 3
Stage 4
Stage 5

30
0
0
2
2
11
19

93.75
0
0
6.25
6.25
34.37
59.38

26
2
2
2
11
17
4

81.25
6.25
6.25
6.25
34.37
53.13
12.50
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2. ผลเปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบ
และกลุ่มทดลอง
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง จ�ำนวน
32 รายที่ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังระยะก่อนล้างไต สามารถชะลอไตเสือ่ ม
25 ราย คิดเป็น จ�ำนวนร้อยละ 78.125 โดยเปลี่ยนระยะ
ดีขนึ้ 9 ราย (จาก ระยะ 3 b เป็น ระยะ 3 a จ�ำนวน 3 ราย,
จากระยะ 3 เป็น ระยะ 2 จ�ำนวน 1 ราย, จากระยะ 4

71

เป็น ระยะ3 จ�ำนวน 3 ราย จาก ระยะ 5 เป็น ระยะ 4
จ�ำนวน 2 ราย) คงระยะเดิม จ�ำนวน 4 รายและสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิต<140/90 mmHg = 27 ราย
คิดเป็นจ�ำนวน ร้อยละ 84.37 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
จ�ำนวน 32 ราย สามารถชะลอไตเสื่อม 11 ราย คิดเป็น
จ�ำนวน ร้อยละ 34. 37 เปลี่ยนระยะจาก ระยะ 4 เป็น
ระยะ 5 จ�ำนวน 7 ราย และสามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิต < 140/90 mmHg คิดเป็นจ�ำนวน ร้อยละ 56.2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง
ตัวชี้วัด
GFR ลดลง < 4cc/min/1.73m2/yr
เปลี่ยนระยะ

Control BP<140/90 mmHg

กลุ่มเปรียบเทียบ(32 ราย)
11 ราย (34.37 %)
คงที่ 5 ราย

จาก 4 เป็น 5 (7 ราย)
18 ราย (56.25 %)

3. การเกิดภาวะไตลดลงอย่างรวดเร็ว
ผลลัพธ์ที่เกิดภายหลังมีการใช้โปรแกรมการจัดการ
ตนเอง พบว่ากลุ่ม ที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมจัดการ
ตนเองมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะไตลดลงอย่างรวดเร็ว
7 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.88 หรือมีผู้ป่วยที่ชะลอไตเสื่อม
(eGRลดลงน้อยกว่า 4 cc/min/1.73m2/yr) ได้ร้อยละ
78.12 ในขณะที่กลุ่มที่รับการดูแลตามรูปแบบปกติมี

กลุ่มทดลอง(32 ราย)
25 ราย (78.125%)
คงที่ 4 ราย
จากระยะ3b เป็นระยะ 3a (3ราย)
จากระยะ 3 เป็นระยะ 2 (1 ราย)
จากระยะ 4 เป็นระยะ 3 (3 ราย)
จากระยะ 5 เป็นระยะ 4 (2 ราย)
27 ราย (84.37%)

จ�ำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะไตลดลงอย่างรวดเร็ว 21 ราย
คิดเป็นร้อยละ 65.93 หรือมึจำ� นวนผูป้ ว่ ยทีช่ ะลอไตเสือ่ ม
ได้ (eGRลดลงน้อยกว่า 4 cc/min/1.73m2/yr) มีเพียง
ร้อยละ 34.37 เมื่อค�ำนวณค่า Relative risk พบว่า
กลุ่มทดลองที่ได้รับการดูแล ตามโปรแกรมจัดการตนเอง
มีโอกาสมีอุบัติการณ์เกิดภาวะไตลดลงอย่างรวดเร็วเป็น
0.33 เท่าของกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
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ตารางที่ 3 การเกิดภาวะไตลดลงอย่างรวดเร็ว
กลุ่มทดลอง
n = 32
จำ�นวน ร้อยละ
เกิด rapid
decline of
eGFR
ชะลอไตเสื่อมได้
eGFR

กลุ่มควบคุม
n=32
จำ�นวน
ร้อยละ

7

21,88

21

65.93

25

78.12

11

34.37

Relative
Risk
0.333

95% CI

0.1650.675

p*

0.002

ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ p < 0.05

*

4. การควบคุมความดันโลหิต
ผลลัพธ์ที่เกิดภายหลังมีการใช้โปรแกรมการจัดการ
ตนเอง พบว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมจัดการ
ตนเองมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตได้ต�่ำกว่า
140/90 มม. ปรอท จ�ำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.37
หรือมีผู้ป่วยที่ความดันโลหิตได้มากกว่า 140/90 มม.
ปรอทจ�ำนวนพียง 5 คิดเป็นร้อยละ 15.63 ในขณะที่กลุ่ม
ที่รับการดูแลตามรูปแบบปกติมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ควบคุม

ความดันโลหิตได้ต�่ำกว่า 140/90 มม. ปรอท 18 ราย
คิดเป็นร้อยละ 56.25 หรือมึจ�ำนวนผู้ป่วยที่ควบคุมความ
ดันโลหิตได้มากกว่า 140/90 มม. ปรอท 14 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 43.75 เมื่อค�ำนวณค่า Relative Risk พบว่า
กลุ่มทดลองทีไ่ ด้รับการดูแลตามโปรแกรมจัดการตนเองมี
อุบัติการณ์การควบคุมความดันโลหิตไม่ได้เป็น 0.40
เท่าของกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ

ตารางที่ 4 แสดงการควบคุมความดันโลหิต

ความดันโลหิตได้มากกว่า
140/90 มม. ปรอท
ควบคุมความดันโลหิตได้ต่ำ�กว่า
140/90 มม. ปรอท
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ p < 0.05

*

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
n = 32
n=32
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
5
15.63
14
43.75
27

84.37

18

56.25

Relative
Risk
0.357

95% CI
0.1460.875

p*
0.024
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อภิปรายผล
ภายหลังการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ
ตนเองส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังระยะก่อนล้างไตท�ำให้เกิด
กิจกรรมการท�ำงานอย่างเป็นระบบ มีการประสานงานกับ
ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ และร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล น� ำ มา
ปรับปรุงแก้ไขระบบบริการ ทุกวิชาชีพรวมถึงผู้มารับ
บริการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท�ำให้เกิดความร่วมมือ
ทีด่ ี รวมทัง้ แก้ปญ
ั หาได้ตรงจุด โดยมีพยาบาลผูจ้ ดั การราย
กรณีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคไต เป็นตัวขับเคลื่อน ประสาน
งานและติดตาม ดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและให้ก�ำลัง
ใจผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นระยะ ส่งผลให้เกิดผลลัพท์ที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ไพศาล ไตรสิริโชค,หลั่งพร
อุตรศาสตร์และวราทิพย์ แก่นการ,2558) ศีกษาเรื่องผล
ของการสนั บ สนุ น การจั ด การตนเองโดยที ม สหสาขา
วิชาชีพเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังในหน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 2-4 จ�ำนวน 100 ราย
ท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม ให้การสนับสนุน
การจั ด การตนเองโดยที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ติ ด ตามผล
12 เดือน โปรแกรมประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์จากกรณีศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้แก่ ด้านการบริโภคอาหาร การใช้ยาสมเหตุผล และการ
ออกก�ำลังกาย การติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อเสริมพลังอ�ำนาจ
รายบุคคล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมการจัดการตนเอง และการประเมิน
ผลลัพธ์ทางคลินกิ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
และสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีอายุเฉลีย่ 69.71 ปี โรคร่วมเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานร้ อ ยละ 44.21 ภายหลั ง การทดลองพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และอัตราการกรองของไตเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p < .05 (57.39, 51.68 มล./นาที/1.73 ตร.ม.)
นอกจากนี้มีระดับความดันโลหิตเฉลี่ยต�่ำกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ p < 05 (127.92/71.02,
136.32/75.20 มมปรอท) อย่างไรก็ตามค่าดัชนีมวลกาย
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และเส้นรอบเอว พบว่า ก่อนและหลังการทดลองไม่แตก
ต่างกัน (p >0.05) ซึง่ การสนับสนุนการจัดการตนเองโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพท�ำให้พฤติกรรมการจัดการตนเอง และ
ผลลัพธ์ทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังดีขนึ้ สอดคล้องกับ
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองส�ำหรับ ผูป้ ว่ ยโรคไต
เรือ้ รังระยะก่อนล้างไต สามารถใช้เป็น แนวทาง เครือ่ งมือ
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้ดี
โดยผู้ป่วยและญาติ ต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบตั ติ วั ให้ถกู ต้องตามค�ำแนะน�ำ ของทีมผูว้ จิ ยั (สหวิชาชีพ)
เมื่อผู้ป่วยหรือญาติสงสัย มีปัญหา ไม่แน่ใจ สามารถ
โทรศัพท์ปรึกษาทีมผู้วิจัยได้ หรือทีมผู้วิจัย โทรศัพท์ไป
กระตุ้น สอบถาม และให้ก�ำลังใจ เป็นระยะ ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานการศึกษาอิสระของผ่องใส เวียงนนท์, 2557
ทีศ่ กึ ษาการ หารูปแบบการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์: การสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร
ในโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ซึง่ เป็นการสนับสนุนด้านการให้ความรู้ เพิม่ ทักษะ
การเปลี่ยนน�้ำยา การสนับสนุนด้านการเตือน ร่วมกับ
ทักษะการสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรงในทางบวกและการ
เสริมแรงทางลบและพบว่าการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร สามารถช่วยเพิ่ม
สมรรถนะในตนเองของผู้ป่วย เพิ่มทักษะ การปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการติดเชือ้ และเพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ว่ ยและ
บุคลากร การศึกษาอิสระ ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจโดยการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและตัวชีว้ ดั ทางคลินกิ ของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่า
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจโดยการสนับสนุนการ
จัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและตัวชี้วัด
ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต จะส�ำเร็จได้
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ดังนี้
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		 1.1 ความรูแ้ ละทักษะของผูจ้ ดั การรายกรณี ในด้าน
ความเชี่ยวชาญด้านโรคไต
		 1.2 การประสานงาน สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้จัดการรายกรณีและทีมสหสาขาวิชาชีพ
		 1.3 การควบคุม ติดตาม และให้ก�ำลังใจผู้ป่วยและ
ผู้ดูแล
		 1.4 การพัฒนาฐานข้อมูลเพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อคัดกรองและจัดเกรดผู้ป่วย ในการเข้าพบ พยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีและทีมสหสาขาวิชาชีพ
		 1.5 การพัฒนาสมุดประจ�ำตัวผูป้ ว่ ยทีม่ าจากแนวคิด
การสนับสนุนการจัดการตนเองเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้เปลีย่ นแปลง
ความรู้ และทักษะในการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม
		 1.6 การใช้โปรแกรมต้องมีการประเมินผลต่อเนื่อง
เป็นระยะโดยสะท้อนข้อมูลกลับให้ผู้ป่วยทุกครั้ง ที่มา
ติดตามผลการรักษา ว่าผลเป็นอย่างไร ชี้ให้เห็นประเด็น
ที่ท�ำให้ดีขึ้นหรือเลวลง เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
เพราะพบว่าผูป้ ว่ ยบางราย ดีขนึ้ แล้วชะล่าใจไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้อแนะน�ำอย่างเคร่งครัดท�ำให้อตั ราการกรองของไตลดลง
เร็วขึน้ การเฝ้าระวังติดตาม และให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยเป็นระยะ
จึงมีความส�ำคัญ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยสามารถปรับเลีย่ นพฤติกรรม
สามารถชะลอไตเสื่อมได้ทันเวลา
		 1.7 ในการใช้โปรแกรมนีใ้ ช้เวลา 60-90 นาทีตอ่ ราย
ดังนั้น พยาบาลผู้จัดการรายกรณีจึงต้องมีเวลามากเพียง
พอในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย กรณี ที่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นบุ ค ลากร
จึงจ�ำเป็นต้องเลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนหรือรายใหม่
เข้ากระบวนการนี้
		 1.8 การน�ำผูป้ ว่ ยมาเป็นตัวอย่าง เช่น ผูป้ ว่ ยโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้าย ที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม ล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร ผู้ป่วยที่มีผลลัพท์
ทีด่ ี เป็นจิตอาสาเล่าเรือ่ งราวของตน ว่าปฏิบตั ติ วั อย่างไร
ถึงเกิดผลลัพท์ ณ ปัจจุบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
2. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต จ�ำเป็นและมี
บทบาทส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วย ในคลินิกชะลอไตเสื่อม
โดยเฉพาะการประเมินปัญหา หาประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญ
เพือ่ แก้ไข ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทันเวลา และการจัดการ

รายกรณี ในรายที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งการให้
ก�ำลังใจกับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล
3. การท�ำงานเป็นทีมร่วมกันพัฒนางานของทีมสห
วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเพื่อคุณภาพการบริการ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ป่วยระยะเดียวกัน มีโรค
ร่วมเหมือนกัน อยู่ในช่วงอายุเดียวกัน เพิ่มระยะเวลาใน
การศึกษาให้นานกว่านี้และติดตามผลเป็นระยะ
2. ศึกษาเจาะลึกรายกรณี ที่มีปัญหาซับซ้อน
3. ศึกษาขยายผลไปสถานบริการอื่น
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