ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคน
ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
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บทคัดย่อ
ภาวะน�ำ้ หนักเกินในผูห้ ญิงวัยกลางคนเกิดขึน้ ได้งา่ ยและเป็นสาเหตุทำ� ให้เกิดโรคไตวายเรือ้ รังในอนาคต การวิจยั นี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน
เพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คัดเลือกด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน�้ำหนักเกินจ�ำนวน 108 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ�ำนวนกลุ่มละ 54 คน
เครือ่ งมือวิจยั ประกอบด้วย รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การให้ความรูเ้ พือ่ ป้องกันโรคไต การปรับพฤติกรรม
ด้านโภชนาการ การออกก�ำลังกาย และการจัดการกับอารมณ์ ร่วมกับการติดตามเยีย่ มบ้าน ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรือ้ รัง แบบวัดคุณภาพชีวติ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .90 และ .92 ตามล�ำดับ และแบบบันทึก
ผลลัพธ์ทางคลินิก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไคสแคว์ และทดสอบค่าทีที่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง อัตราการกรองของไต และ
คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต ระดับ
น�้ำตาลในเลือด ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผล
การศึกษาแสดงว่ารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผูห้ ญิงวัยกลางคนทีม่ ภี าวะน�ำ้ หนักเกินมีประสิทธิผลในการป้องกัน
โรคไตเรื้อรัง บุคลากรทีมสุขภาพสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรังได้
ค�ำส�ำคัญ: ผู้หญิงวัยกลางคน ภาวะน�้ำหนักเกิน พฤติกรรมสุขภาพ โรคไตเรื้อรัง
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Effectiveness of a Health Promotion Behavior Model to
Prevent Chronic Kidney Disease Among Overweight
Middle-Age Women in the Lower Northeastern Region
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Abstract
Being overweight is common in middle-aged women and can lead to future chronic kidney
disease. The purpose of this research was to study the effectiveness of a health promotion behavior
model to prevent chronic kidney disease among overweight middle-age women in the lower
Northeastern region. The participants were 108 overweight middle-age women, selected by multi-stage
random sampling and equally divided into experimental and control groups. The health promotion
behavior model consisted of health education to prevent chronic kidney disease, behavior adjustment,
nutrition, exercise, and emotion management, and follow-up home visits. Data were collected by
the chronic kidney disease prevention behavior questionnaire, the quality of life test (reliability
coefficients were .90 and .92 respectively), and clinical outcome record forms. Data were analyzed by
using descriptive statistics, chi-square, and independent t-test.
The results showed that, compared to the control group, the experimental group had
significantly higher (p < .05) mean scores on chronic kidney disease preventive behavior, glomerular
filtration rate, and quality of life. In addition, compared to the control group, the experimental group
had significantly lower (p < .05) mean scores for blood pressure, blood sugar, body mass index
and waist circumference. These findings indicate that the behavioral health promotion model for
overweight middle-aged women is effective in the prevention of chronic kidney disease. Health team
personnel can apply this model to women with high risk of the chronic kidney disease.
Key words: middle-age women, overweight, health promotion behavior, chronic kidney disease
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ความส�ำคัญของปัญหา
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพส�ำคัญอันดับต้น ๆ
ของประชากรทั่วโลกและเป็นสาเหตุท่ีท�ำให้เกิดเป็นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิด (Kearns, Dee, Fitzgerald,
Doherty, & Perry, 2014) เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง (Wang, Yang Chen, & Gou.,
2016) ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังดังกล่าว
มากกว่าคนปกติ ถึง 2-3 เท่า และมีโอกาสเสียชีวติ มากกว่า
คนปกติถึง 2 เท่า (Zheng et al., 2011; Singh et al.,
2013) ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ความชุกของผู้ใหญ่ที่มี
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ใน
สหรัฐอเมริกาความชุกของโรคอ้วนที่ปรับตามอายุในปี
พ.ศ. 2556-2557 อยู่ที่ร้อยละ 40.4 ในผู้หญิง (Flegal,
Kruszon-Moran, Carroll, Fryar, & Ogden, 2016)
ส�ำหรับความชุกของโรคอ้วนในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 5 ปี พ.ศ. 2557 พบว่าความชุก
ของผูท้ มี่ ภี าวะน�ำ้ หนักเกินและอ้วนสูงถึงร้อยละ 37.5 และ
10.9 ตามล�ำดับ เพศหญิงเป็นโรคอ้วนมากกว่าเพศชาย
เกือบเท่าตัว โรคอ้วนถือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ท�ำให้
สูญเสียสุขภาวะเป็นล�ำดับที่ 1 ในหญิงไทย เป็นเหตุให้ต้อง
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดความสูญเสียจากการเจ็บป่วย
หรือพิการ เป็นภัยเงียบที่บั่นทอนสุขภาพของคนไทยและ
มีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต (Aekplakorn,
2014)
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน เป็นสาเหตุที่ท�ำให้
เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรค
เบาหวาน โรคหัวใจ และโรคไตเรือ้ รัง (Wang et al., 2016)
โดยเป็นหนึง่ ในปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับโรคไตเรือ้ รัง
ทีเ่ ริม่ มีอาการครัง้ แรก (Tsujimoto et al., 2014) และเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินโรคท�ำให้ไตเสื่อมจนเข้าสู่โรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้ายได้ เนื่องจากผู้ที่มีภาวะอ้วนจะมีอัตรา
การกรองของไตที่มากขึ้น จากการที่มีเมตาบอลิซึมที่สูง
ความดันในหน่วยไตเพิ่มขึ้น และไตถูกท�ำลายได้ ในระยาว
อาจก่อให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังได้ถึง 10 เท่าของคนที่มีค่า
ดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ปกติ (Kovesdy,
Furth, Zoccali & World Kidney Day Steering
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Committee, 2017) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มี BMI > 30
กก.ต่ อ ตารางเมตร มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ มากกว่าคนที่มีน�้ำหนัก
เหมาะสม 2-3 เท่า (Nitiyanant, 2011)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วน ได้แก่ เพศ และอายุ
(Prasittipatt, Rudtanasudjatum, Methaphat, &
Thetkathuek., 2018) โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยกลางคน
(อายุ 40-59 ปี) เป็นวัยที่มีบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอื่น ๆ เป็นกลไก
ขั บ เคลื่ อ นผลผลิ ต ของเศรษฐกิ จ และเป็ น ที่ พึ่ ง ของคน
ในครอบครัว บุคคลวัยนี้จะเริ่มมีความเสื่อมถอยในเกือบ
ทุกระบบของร่างกายจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
ต่าง ๆ เป็นสาเหตุให้มีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่าย ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบนั บุคคลมีการรับรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งโรคมากขึน้
แต่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคก็ยังจ�ำกัด โดยเฉพาะ
ผู้หญิงวัยกลางคน ยังต้องท�ำงานนอกบ้านมากขึ้นเพื่อ
หาเลี้ยงตัวเองกับครอบครัว และยังมีภาระในการดูแล
สมาชิกในครอบครัวท�ำให้ไม่คอ่ ยมีเวลาในการออกก�ำลังกาย
รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารในช่วงเย็นซึ่งมีเวลา
ในการรับประทานนานกว่ามือ้ อืน่ ๆ ประกอบกับประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่รบั ประทานข้าวเหนียว
เป็นอาหารหลักซึ่งมีปริมาณแป้งสูงส่งผลให้น�้ำหนักตัว
เพิม่ ขึน้ ได้งา่ ย และใช้ปลาร้าปรุงอาหารซึง่ มีปริมาณโซเดียม
สูง ท�ำให้ไตต้องท�ำงานหนักมากขึ้น (Wirunphan &
KanKarn, 2018) นอกจากนี้การท�ำงานยังก่อให้เกิดความ
เครียด ส่งผลให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติโคสเตียรอยด์
ซึ่งจะไปลดการใช้กลูโคสที่ เนื้อเยื่อต่าง ๆ และยังออกฤทธิ์
ยับยัง้ การท�ำงานของอินซูลนิ ท�ำให้เกิดภาวะน�ำ้ ตาลในเลือด
สูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดโรคไตเรื้อรังตามมา (Jellinger et al., 2012) จาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดไตเรื้อรัง
ระยะที่ 3-5 ได้แก่ เพศหญิง อายุ และโรคเรื้อรัง (Sara,
Suriyakrai & Toomnan, 2016) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาทีพ่ บว่า อายุ และการออกก�ำลังกายมีความสัมพันธ์
และท�ำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ และการท�ำงานของไต
จะลดลงตามอายุ (Chaiyasung & Meetong, 2018)
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2563
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ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคน
ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ไตเสื่อม โรคไตที่เกิดจากโรคอ้วนเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ โดย
หลักส�ำคัญในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง ที่มีสาเหตุ
จากความอ้วน คือ การลดน�้ำหนักอย่างถูกวิธี โดยจะช่วย
ชะลอความเสื่ อ มของไตและลดปริ ม าณไข่ ข าวที่ รั่ ว ใน
ปั ส สาวะได้ วิ ธี ก ารลดน�้ ำ หนั ก ที่ ส� ำ คั ญ ประกอบด้ ว ย
การส่งเสริมการออกก�ำลังกาย การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และการจัดการกับความเครียด ซึ่งจะช่วยให้
ผู ้ ห ญิ ง วั ย กลางคนมี ภ าวะสุ ข ภาพที่ ดี ปลอดภั ย จาก
โรคไตเรื้อรัง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แบบจ� ำ ลองการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของเพนเดอร์
(Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011) มีแนวคิด
พื้นฐานจากทฤษฎีความคาดหวังในคุณค่า (expectancyvalue theory) ซึ่งกล่าวถึงความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
การกระท�ำ และทฤษฎีการเรียนรูท้ างปัญญาสังคม (social
cognitive theory) ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญในการสร้างเสริม
แรงจู ง ใจ ให้ เ กิ ด ความมุ ่ ง มั่ น ในการกระท� ำ พฤติ ก รรม
สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นแก่นส�ำคัญของการท�ำ กิจกรรม
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพมี 6 องค์ประกอบดังนี้ 1) การรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม (perceived benefit
of action) 2) การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม
(perceived barriers to action) 3) การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง (perceived self-efficacy) 4) กิจกรรม
และความเกี่ยวเนื่องผลที่ได้ (Activity-related affect)
5) อิทธิพลระหว่างบุคคล (interpersonal influences)
และ 6) อิทธิพลของสถานการณ์ (Situational influences)
ซึ่งถือเป็นกุญแจส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
น�ำไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะทีพ่ งึ ปรารถนา และเป็นยุทธวิธเี ชิงรุก
ทีจ่ ะให้ผลในการแก้ปญ
ั หาสุขภาพได้ดที สี่ ดุ จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า การส่งเสริมสุขภาพเป็นกุญแจ
ส�ำคัญท�ำให้บคุ คลปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในทางทีด่ ี
ขึน้ และสามารถป้องกันโรคได้ (Ponghan, Suntayakorn,
Prachanban & Wannapira, 2011; Nimit-arnun,
Roojanavech & Pochanapun, 2018; Raksilp &
Wirunphan, 2019) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผูห้ ญิงวัยกลางคน
ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง โดยผลลัพธ์
ที่ใช้ติดตามคือ การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ อัตรา
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การกรองของไต ค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต ระดับ
น�้ำตาลในเลือด ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ป้องกันโรคไตเรือ้ รัง และ
คุณภาพชีวิต เป็นการจัดระบบบริการการดูแลที่มีแผน
การดูแลอย่างต่อเนื่อง ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บูรณาการ
การดูแลที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน
เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคไตเรื้ อ รั ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่าง
2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก
พฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง และคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้น�ำแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร์ (Pender et al., 2011) ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาก�ำหนดรูปแบบการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน
เพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง โดยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ได้แก่ พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย การบริโภคอาหาร
การจัดการความเครียด จะเกิดขึ้นจากการรับรู้ประโยชน์
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการให้ความรู้ผ่านคู่มือ
การรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดยให้
แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรคไตเรือ้ รัง การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล กิจกรรมและ
ความเกี่ยวเนื่องผลที่ได้ จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
ต่อเนื่องที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ส่งเสริมอิทธิพล
ระหว่างบุคคล โดยการจัดกลุม่ ดูแลสุขภาพคนบ้านเดียวกัน
ซักถามปัญหาทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์ แบบกลุม่
และรายบุ ค คล อิ ท ธิ พ ลจากสถานการณ์ โดยจั ด เวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกย่องบุคคลต้นแบบ เมื่อ
หญิงวัยกลางคนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
จะท� ำ ให้ ผ ลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก และคุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ด้ ว ย
ดังแสดงตามกรอบแนวคิด ดังนี้

Effectiveness of a Health Promotion Behavior Model to Prevent Chronic Kidney Disease
Among Overweight Middle-Age Women in the Lower Northeastern Region

The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University

การรับรู้ประโยชน์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- การให้ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังโดยใช้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไต
ทางช่องท้อง เล่าประสบการณ์รว่ มกับใช้คมู่ อื การป้องกันโรคไตเรือ้ รังจากโครงการ
CKDNET เพื่อสร้างแรงจูงในการปฏิบัติพฤติกรรม
การรับรู้อุปสรรคพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- การประชุมแบบมีส่วนร่วมโดยให้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างแกนน�ำด้านการออกก�ำลังกาย โภชนาการ และ
การจัดการกับความเครียดและส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกก�ำลังกายให้เหมาะสม
กิจกรรมและความเกี่ยวเนื่องผลที่ได้
- จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายต่อเนือ่ งทีเ่ หมาะสมกับบริบทของชุมชนโดยแกนน�ำ
บริเวณศาลากลางหมู่บ้านหรือลานชุมชนสัปดาห์ละ 3 วัน ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
สิ่งเสริมอิทธิพลระหว่างบุคคล
- การจัดกลุม่ ดูแลสุขภาพคนบ้านเดียวกัน ช่วยเหลือ ให้กำ� ลังใจ ซักถามปัญหาทาง
โทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์ แบบกลุ่มและรายบุคคล
- ติดตามบันทึกการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย ชั่งน�้ำหนักตัวและวัด
เส้นรอบเอวในแต่ละสัปดาห์
อิทธิพลจากสถานการณ์
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกย่องบุคคลต้นแบบ
- สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยปรุงรสแทนผงปรุงรส และใช้ผักพื้นบ้านประกอบ
อาหาร
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พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง
- ด้านการบริโภคอาหาร
- ด้านการออกก�ำลังกาย
- ด้านการจัดการกับ
ความเครียด
ผลลัพธ์ทางคลินิก
- อัตราการกรองของไต
- ระดับความดันโลหิต
- ระดับน�้ำตาลในเลือด
- ดัชนีมวลกาย
- เส้นรอบเอว
คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบ 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง
(Two groups pre-posttest design)
ประชากร คือ ผู้หญิงวัยกลางคนอายุ 40-59 ปี ที่
มีภาวะน�้ำหนักเกินตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
อาศัยอยูใ่ นชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์
อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี และบึงกาฬ)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้หญิงวัยกลางคนอายุ 40-59 ปี
ที่มีค่า BMI อยู่ระหว่าง 25.00-29.9 ก.ก/ตร.ม. มีรอบเอว
24-29.9 นิ้ว (WHO, 2015) ไม่มีโรคประจ�ำตัว สามารถ
รับรู้ติดต่อสื่อสารได้ปกติ และอาศัยอยู่ในชุมชนชนบทใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เกณฑ์คัดออก คือ
เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยน้อยกว่าร้อยละ 80 ค�ำนวณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ขนาดอิทธิพล (Effect size) จากสูตร
ของ Glass (1976) และจากงานวิจยั เรือ่ ง ผลของโปรแกรม
การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�ำ้ หนักเกินของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
(Mongkholmafai, Songserm, Sansiritaweesook &
Kankarn, 2018) พบวา ขนาดอิทธิพลของงานวิจยั นีเ้ ท่ากับ
3.49 ซึง่ เป็นขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ จากนัน้ น�ำค่าอิทธิพล
ทีค่ ำ� นวณได้ มาประมาณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากตาราง
โดยใช้อ�ำนาจทดสอบ (Power) = .80 และ ระดับความมี
นัยส�ำคัญ (α) = .05 จึงค�ำนวนได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 86 คน
และเพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญหายของกลุ ่ มตั ว อย่ า งระหว่ า ง
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ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคน
ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จึ ง เพิ่ ม ขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งอี ก
ร้อยละ 20 (Polit & Gillespie, 2009) ดังนั้นขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ 108 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 54 คน และกลุ่มควบคุม 54 คน
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน โดย
ขั้นตอนที่ 1) สุ่มสามจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ขั้นตอน
ที่ 2) สุ ่ ม หนึ่ ง อ� ำ เภอของแต่ ล ะจั ง หวั ด และขั้ น ตอนที่
3) สุ่มหนึ่งต�ำบลในแต่ละอ�ำเภอ 4) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายจากหมู่บ้านของแต่ละต�ำบลโดยวิธีการจับฉลาก
เพื่อแบ่งกลุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยท�ำการ
ทดลองโปรแกรมกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมคนละ
หมู่บ้าน
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คุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน ค�ำนวณหาดัชนีความตรงตามเนือ้ หา
(Content Validity Index) เท่ากับ .92 ผูว้ จิ ยั ทดสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือโดยน�ำไปทดสอบกับหญิงวัยกลางคน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย แล้ว
ค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ .90
		 1.3 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ฉบั บ ย่ อ ชุ ด
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เป็นเครือ่ งมือทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก
(Mahatnirunkul, Tuntipivatanakul & Pumpisanchai,
1998) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม
มีข้อค�ำถาม 26 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า (Likert scale)
5 ระดับ (ไม่เลย = 1 คะแนน, เล็กน้อย = 2 คะแนน,
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ปานกลาง = 3 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, มากที่สุด =
1. เครื่องมือส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
5 คะแนน) โดยมีคะแนนรวมตั้งแต่ 26-130 คะแนน
		 1.1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ประกอบ คะแนนรวมที่สูง แสดงว่ามีคุณภาพชีวิตดีกว่าคะแนนรวม
ด้วยค�ำถามเกีย่ วกับ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ที่ต�่ำกว่า คุณภาพชีวิตสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
อาชีพ รายได้ และการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ระดั บ น้ อ ย มี ค ่ า คะแนนรวมระหว่ า ง 26-60 คะแนน
		 1.2 แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรือ้ รัง หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ระดับปานกลาง มีค่า
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบ คะแนนรวมระหว่าง 61-95 คะแนน หมายถึงการมีคณ
ุ ภาพ
ด้วย 3 ด้าน จ�ำนวน 30 ข้อค�ำถาม ดังนี้ 1) ด้านโภชนาการ ชีวิตปานกลาง และระดับสูง มีค่าคะแนนรวมระหว่าง
10 ข้อ 2) การออกก�ำลังกาย 10 ข้อ และ 3) การจัดการ 96-130 คะแนน หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้วิจัย
กับอารมณ์ 10 ข้อ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบลักษณะการวัด น� ำ แบบประเมิ น นี้ ไ ปทดสอบกั บ ประชากรที่ มี ลั ก ษณะ
การปฏิบัติใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตร คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่น
ประมาณค่า (Likert scale) 4 ระดับ (ปฏิบัติสม�่ำเสมอ = (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .92
4 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง = 3 คะแนน ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 		 1.4 แบบบันทึกผลลัพธ์ทางคลินิก ประกอบ
= 2 คะแนน ไม่ปฏิบตั ิ = 1 คะแนน) โดยมีคะแนนรวมตัง้ แต่ ด้วย อัตราการกรองของไต ระดับความดันโลหิต ระดับ
30-120 คะแนน คะแนนรวมทีส่ งู กว่า แสดงว่ามีพฤติกรรม น�้ำตาลในเลือด ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว
การป้องกันโรคไตเรื้อรังดีกว่าคะแนนต�่ำกว่า การแปลผล
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการทดลอง คื อ รู ป แบบ
คะแนนใช้วิธีของ Sisa-at (2013) โดยแบ่งพฤติกรรมการ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะ
ป้องกันโรคไตเรือ้ รังเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อย มีคะแนน น�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรังประกอบด้วยการให้
รวม 30-60 คะแนน แสดงถึงการมีพฤติกรรมการป้องกัน ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง การเล่าประสบการณ์ร่วมกับ
โรคไตเรื้อรังที่ไม่ดี ระดับปานกลาง คะแนนรวมอยู่ในช่วง ใช้คู่มือการป้องกันโรคไตเรื้อรังจากโครงการ CKDNET
61-90 คะแนน แสดงถึงการมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไต การประชุมแบบมีส่วนร่วมโดยให้แสดงความคิดเห็นถึง
เรื้อรังปานกลาง และระดับสูง คะแนนรวมตั้งแต่ 91-120 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
คะแนน แสดงถึงการมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรือ้ รังที่ การบริโภคอาหาร การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้าง
ดี แบบวั ด นี้ ต รวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาจากผู ้ ท รง แกนน�ำด้านการออกก�ำลังกาย โภชนาการ และการจัดการ
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Effectiveness of a Health Promotion Behavior Model to Prevent Chronic Kidney Disease
Among Overweight Middle-Age Women in the Lower Northeastern Region

กับความเครียด โดยแกนน�ำบริเวณศาลากลางหมูบ่ า้ นหรือ
ลานชุมชนสัปดาห์ละ 3 วัน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรการจัด
กลุ่มดูแลสุขภาพคนบ้านเดียวกัน ช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจ
ซักถามปัญหาทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์ แบบกลุม่
และรายบุ ค คล ติ ด ตามบั น ทึ ก การรั บ ประทานอาหาร
การออกก� ำ ลั ง กาย ชั่ ง น�้ ำ หนั ก ตั ว และวั ด เส้ น รอบเอว
ในแต่ละสัปดาห์ ร่วมกับใช้คู่มือการป้องกันโรคไตเรื้อรัง
จั ด ท� ำ โดยโครงการป้องกัน และชะลอโรคไตเรื้อรังภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (Chronic Kidney Disease
Northeast Thailand: CKDNET) สื่อน�ำเสนอภาพนิ่ง
พฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมุดบันทึกพฤติกรรม
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การป้องกันโรคไตเรื้อรัง เครื่องวัดความดันโลหิตมาตรฐาน
ชนิดปรอท รุ่น diplomat-presameter แบบตั้งโต๊ะและ
หูฟัง และเครื่องเจาะหาระดับน�้ำตาลในเลือด ผ่านการ
ทดสอบเทียบค่าความเทีย่ งตรงของการวัด ปีละ 1 ครัง้ โดย
กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้ใช้
เครื่องมือดังกล่าว เครื่องเดียวกันตลอดการวิจัย ทดสอบ
ความตรงของเนื้อหา โดยน�ำเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์เวชปฏิบตั คิ รอบครัว โภชนากร
พยาบาลประจ� ำ คลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง เพื่ อ ตรวจสอบความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์

ตารางที่ 1 รายละเอียดของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกัน
		 โรคไตเรื้อรัง
ระยะเวลา

กิจกรรม

เดือนที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ แนะน�ำทีมวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยและลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
2 ชั่วโมง วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมและการรับรูอ้ ปุ สรรคในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมช่วยกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง แบ่งเป็นรายกลุม่ ๆ ละ 15-20 คน ตามบริบทของชุมชน
- ให้ความรูเ้ รือ่ งโรคไตเรือ้ รังโดยใช้ผปู้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังทีร่ กั ษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง เล่าประสบการณ์
มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ผูว้ จิ ยั ให้ความรูเ้ พิม่ เติมร่วมกับใช้คมู่ อื การป้องกันโรคไตเรือ้ รัง
จากโครงการ CKDNET
- สนทนากลุม่ แบบมีสว่ นร่วมโดยให้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ ลดการบริโภคอาหารที่มีแป้งและไขมันสูง ลดเค็ม
เดือนที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
2 ชั่วโมง - ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร สตรีวยั กลางคนร่วมกันสร้างแกนน�ำการออกก�ำลังกาย การสาธิตการท�ำอาหาร
ลดเค็มลดโรคไต และการจัดการกับความเครียด โดยนักโภชนากร พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบ�ำบัด
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะ
- การส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกก�ำลังกายให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล
- ฝึกทักษะการเลือกรายการอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง
เดือนที่ 3-8 วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมและความเกี่ยวเนื่องผลที่ได้จากการปฏิบัติ
1 ชั่วโมง - จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายต่อเนื่องที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนโดยแกนน�ำบริเวณศาลากลาง
หมู่บ้านหรือลานชุมชนนานครั้งละ 45 นาทีสัปดาห์ละ 3 วัน
- ส่งเสริมการประกอบอาหารด้วยสมุนไพรพืน้ บ้านแทนการใช้ผลปรุงรส และอาหารมือ้ หลักลดปริมาณ
แป้งและไขมันในสัดส่วนที่พอเหมาะ
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ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคน
ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ระยะเวลา

กิจกรรม

เดือนที่ 9 วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมอิทธิพลระหว่างบุคคล ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม และอิทธิพลจากสถานการณ์
2 ชั่วโมง - จัดกลุ่มดูแลสุขภาพคนบ้านเดียวกัน มีการติดตามบันทึกการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย
น�้ำหนักตัวและเส้นรอบเอวในแต่ละสัปดาห์
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง และยกย่องบุคคลต้นแบบ
- ติดตามสังเกตปัญหา ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจ ซักถามปัญหา ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
ทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์ แบบกลุ่มและรายบุคคล
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจยั นี้ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่
HE601166 ก่อนด�ำเนินการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่
เข้าร่วมในการวิจยั ทุกคนได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง
โดยผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั
ประโยชน์และความเสี่ยงในการเข้าร่วมวิจัย สิทธิ์ที่จะ
ออกจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เข้าใจเป็น
อย่างดีแล้ว ให้ลงนามด้วยความสมัครใจ และผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
สามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะ
ถูกเก็บเป็นความลับ การรายงานผลการวิจัย น�ำเสนอเป็น
ภาพรวมเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง หรือ
หน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่าง ปฏิบัติงานอยู่ และจะท�ำลายทิ้ง
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562 - กุมภาพันธ์ พ.ค. 2563 โดยผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่ ตัวอย่าง
โดยด�ำเนินการสร้างสัมพันธภาพ แนะน�ำตนเองชี้แจง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ขั้ น ตอนการวิ จั ย ชี้ แจงสิ ท ธิ
ในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยั และให้กลุม่ ตัวอย่างลงนาม
ยิ น ยอมในใบพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องผู ้ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย
สั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล วั ด พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
โรคไตเรื้อรัง และประเมินคุณภาพชีวิต วัดรอบเอว ชั่ง
น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และเจาะระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบ
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะ
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น�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ระยะเวลา 9 เดือน
เป็นกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 15-20 คน และจัดวันเสาร์หรือ
วันอาทิตย์ ตามรายละเอียดกิจกรรมตารางที่ 1
กลุม่ ควบคุม กลุม่ ควบคุมได้รบั การส่งเสริมสุขภาพ
จากเจ้าหน้าที่ประจ�ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เช่ น ชั่ ง น�้ ำ หนั ก วั ด ส่ ว นสู ง วั ด ความดั น โลหิ ต สาธิ ต
การออกก�ำลังกายแนะน�ำการจัดการกับความเครียด และ
บริโภคอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการ
เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาเดือนที่ 10 ผู้วิจัยเข้าพบ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อท�ำการรวบรวมข้อมูลอีกครั้งด้วยแบบวัด
พฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรือ้ รัง และคุณภาพชีวติ โดยใช้
แบบสอบถามชุดเดิม วัดรอบเอว ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง
วัดความดันโลหิต และเจาะระดับน�ำ้ ตาลในเลือด หลังจากนัน้
ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะน�้ำหนักเกิน
และการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สาธิตการออกก�ำลังกาย และ
แนะน�ำการจัดการกับความเครียด และบริโภคอาหารที่ถูก
ตามหลักโภชนาการเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค ลของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ะดั บ
การวัด nominal scale และ ordinal scale น�ำมา
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติ
ไคสแคว์ (Chi-square Test) ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ระดับการวัด interval scale ขึ้นไป ท�ำการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองด้วยสถิติ
ทดสอบค่าที (Independent t-Test)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนน

Effectiveness of a Health Promotion Behavior Model to Prevent Chronic Kidney Disease
Among Overweight Middle-Age Women in the Lower Northeastern Region

พฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรือ้ รัง และคะแนนคุณภาพชีวติ
ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ อัตราการกรองของไต
ระดับความดันโลหิต ระดับน�้ำตาลในเลือด ดัชนีมวลกาย
เส้นรอบเอว และคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ด้วยสถิติทีอิสระ (Independent t-Test)
ทั้งนี้ทดสอบการกระจายของข้อมูลโดยใช้ Kolmogorovsmirnov test การแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติ
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ผลการวิจัย
กลุ ่ ม ทดลองทั้ ง หมด 54 คน สามารถเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมและประเมินผลได้ครบถ้วนตามแผนการวิจยั ส่วน
กลุ่มควบคุม พบว่ามีการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง
การด�ำเนินกิจกรรม จ�ำนวน 2 คน เนื่องจากมีการย้าย
ถิ่นที่อยู่ ดังนั้นในกลุ่มควบคุม จึงมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เมื่อสิ้นสุดการวิจัยจ�ำนวน 52 คน
1. ข้อมูลส่วนบุคคล การทดสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยค่าไคสแควร์และสถิติค่าทีแบบอิสระ แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีลักษณะส่วนบุคคลไม่แตก
ต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวแปร

กลุ่มทดลอง (n=54)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

กลุ่มควบคุม (n=52)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

c2/t p-value

สถานภาพ			
3.396
โสด
9 (16.67)
3 (5.77)		
สมรส
44 (81.48)
47 (90.38)		
หม้าย/หย่า/แยก
1 (1.85)
2 (3.85)		
ระดับการศึกษา			
3.50
ประถมศึกษา
40 (74.07)
36 (69.24)		
มัธยมศึกษา
8 (14.82)
8 (15.38)		
ปวส./อนุปริญญา
4 (7.41)
8 (15.38)		
ปริญญาตรี/สูงกว่า
2 (3.70)
0		
อาชีพ			
2.491
เกษตรกรรม
44 (81.48)
47 (90.38)		
รับจ้างทั่วไป
5 (9.26)
2 (3.85)		
บริษัทเอกชน
1 (1.85)
0 		
แม่บ้าน
4 (7.41)
3 (5.77)		
การตรวจสุขภาพ			
0.018
ไม่ได้ตรวจ
42 (77.78)
41 (78.85)		
ได้รับการตรวจ
12 (22.22)
11 (21.15) 		
อายุเฉลี่ย (ปี)
x̅ = 51.74 (SD=3.94)
x̅ = 51.00 (SD=3.13)
1.68*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) x̅ = 2,175.93 (SD=1,855.43) x̅ = 2,376.96 (SD=711.40) -0.69*

.183

.320

.337

.894
.286
.532

หมายเหตุ * ค่าสถิติ t
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ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคน
ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไตเรื้อรัง ผลลัพธ์ทางคลินิก และคุณภาพชีวิต
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลายคน

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง พบว่า กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินกิ พฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรือ้ รัง และคุณภาพชีวติ ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
		 กลุ่มควบคุมก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวแปร		กลุ่มทดลอง (n=54)		กลุ่มควบคุม (n=52)
t
S.D. ระดับ
X
S.D.
ระดับ
		X
ผลลัพธ์ทางคลินิก								
ดัชนีมวลกาย
27.67 2.70		
27.04 2.68		
1.204
เส้นรอบเอว
89.56 8.21		
87.67 6.25		
1.325
อัตราการกรองของไต
97.21 8.38		
97.49 9.70		
-.156
ระดับน�้ำตาลในเลือด
107.68 17.06		
109.96 13.47		
-.761
ระดับความดันโลหิต								
ซีสโตลิค
130.54 17.00		
129.52 14.14		
.334
ไดแอสโตลิค
72.93 10.22		
74.90 10.78		
-.969
พฤติกรรมโดยรวม
86.17 10.54 ปานกลาง 86.76 9.08 ปานกลาง -.315
โภชนาการ
27.61 3.02 ปานกลาง 28.54 4.03 ปานกลาง -.648
การออกก�ำลังกาย
29.04 5.56 ปานกลาง 30.15 4.43 ปานกลาง -1.142
การจัดการความเครียด 29.51 5.43 ปานกลาง 28.54 4.57 ปานกลาง 1.003
คุณภาพชีวิตโดยรวม
68.61 8.11 ปานกลาง 69.17 8.10 ปานกลาง -.357
3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไตเรื้อรัง ผลลัพธ์ทางคลินิก และคุณภาพชีวิต
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมกิจกรรม
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคน
ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง
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p-value

.231
.188
.877
.449
.739
.335
.754
.519
.256
.318
.722

คุณภาพชีวติ และค่าเฉลีย่ อัตราการกรองของไตเพิม่ ขึน้ กว่า
ก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต ระดับ
น�้ำตาลในเลือด ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว
ลดลงกว่าก่อนการทดลองและกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ทางคลินิก พฤติกรรมการการป้องกันโรคไตเรื้อรัง และคุณภาพชีวิต
		 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
ตัวแปร		ผลต่างค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง		
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
t
p-value
d̅
S.D.
d̅
S.D.		
ผลลัพธ์ทางคลินิก						
- ดัชนีมวลกาย
-1.4204 2.52530
-.0006 1.61382
-3.434 .001
- เส้นรอบเอว
89.5556 8.20646 87.6731 6.05440
-4.010 0.00
อัตราการกรองของไต
1.6631 4.40261 -2.1798 4.32460
4.532 .000
ระดับน�้ำตาลในเลือด
-5.9259 10.13280 -1.8846 6.09935
-2.476 .015
ระดับความดันโลหิต						
- ซีสโตลิค
-7.5370 13.18763 -1.0577 5.35198
-3.291 .001
- ไดแอสโตลิค
-1.4259 5.00793
.2500 5.60418
-1.625 .107
พฤติกรรมการป้องกันโรคไตโดยรวม 8.4630 9.89514
2.0002 7.86718
3.713 .000
- ด้านโภชนาการ
3.2778 4.52839
-.2308 4.80039
3.872 <.001
- ด้านการอออกก�ำลังกาย
3.0926 4.90386
-.2885 4.64140
3.643 <.001
- ด้านการจัดการความเครียด
3.1481 4.78759
.0769 4.07694
3.550 .001
คุณภาพชีวิตโดยรวม
20.0741 15.08448 2.8269 9.60743
6.991 0.00
การอภิปรายผล
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัย
กลางคนที่มีภาวะน�้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง จาก
การใช้โมเดลการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. พฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรือ้ รังผลการศึกษา
พบว่า กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ความแตกต่างคะแนนพฤติกรรม
การป้องกันโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง
และกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) ทั้งนี้
เนื่ อ งจากกรอบแนวคิ ด ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ในการจัดกิจกรรมโดยการให้ความรูเ้ รือ่ งโรคไตเรือ้ รังโดยใช้
ผูป้ ว่ ยกรณีศกึ ษาโรคไตวายระยะสุดท้ายทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง
ประกอบการใช้สื่อการสอน และการสนทนากลุ่มแบบ
มีส่วนร่วมโดยให้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน
โรคไตเรือ้ รัง ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างรับรู้ ตระหนักถึงความเสีย่ ง
และประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้ง
นักกายภาพบ�ำบัดแนะน�ำการออกก�ำลังกายให้เหมาะสม

ในแต่ ล ะบุ ค คล โดยกลุ ่ มตั ว อย่ า งร่ ว มกั น สร้ า งแกนน� ำ
การออกก�ำลังกายท�ำให้เกิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง มีการจัดกลุ่มดูแลสุขภาพคนบ้านเดียวกัน และ
การใช้ แ หล่ ง ประโยชน์ จ ากชุ ม ชน โดยจั ด กิ จ กรรม
การออกก�ำลังกายต่อเนื่องบริเวณศาลากลางหมู่บ้านหรือ
ลานชุมชนสัปดาห์ละ 3 วัน มีการจัดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชัน
ไลน์ ท� ำ ให้ ก ลุ ่ มตั ว อย่ า งมี ที่ปรึ ก ษาในแก้ ปั ญหาร่ ว มกั น
ลดความเครียด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างได้รับการติดตาม
เยี่ยมเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ได้ และวางแผนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเนื่องจาก
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนใหญ่
รับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักซึ่งมีปริมาณแป้งสูง
ส่งผลให้น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่าย และใช้ปลาร้าในการปรุง
อาหารเป็นส่วนใหญ่ทำ� ให้ได้รบั ปริมาณโซเดียมสูงส่งผลต่อ
การท�ำงานของไต ทั้งนี้โภชนากรมีการสาธิตการประกอบ
อาหารใช้สมุนไพรไทยปรุงรสแทนผงปรุงรส การก�ำหนด
สั ด ส่ ว นอาหารในแต่ ล ะมื้ อ ท� ำ ให้ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ในด้านโภชนาการ การออกก�ำลังกาย และการจัดการกับ
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ความเครี ย ดเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ พ บว่ า
การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ภาวะน�้ ำ หนั ก เกิ น ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (Mongkholmafai,
et al., 2018) รวมทัง้ การศึกษา ผลของโปรแกรมสร้างเสริม
สุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายและการบริโภค
อาหารในกล่มเสีย่ งโรคเบาหวานพบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการออกก�ำลังกายและการบริโภคอาหาร
ดีกว่าก่อนการทดลอง (Boonyamanee, Kerdmong,
Rawiworrakul, & Amnatsattsue, 2014)
2. ผลลัพธ์ทางคลินิก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลีย่ อัตราการกรองของไตเพิม่ ขึน้ ส่วนค่าเฉลีย่
ของระดับความดันโลหิต ระดับน�้ำตาลในเลือด ค่าเฉลี่ย
ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวลดลงกว่าก่อนการทดลอง
และกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นี้
เนื่องจากการส่งเสริมกิจกรรมและความเกี่ยวเนื่องผลที่ได้
จากการปฏิบัติ รวมทั้งอิทธิพลระหว่างบุคคล ความรู้สึก
ที่มีต่อพฤติกรรม และอิทธิพลจากสถานการณ์โดยการจัด
กลุม่ ดูแลสุขภาพคนบ้านเดียวกัน รวมทัง้ มีการติดตามเยีย่ ม
กระตุ้นเตือน ให้ก�ำลังใจและบันทึกการรับประทานอาหาร
การออกก�ำลังกาย น�้ำหนักตัวและเส้นรอบเอวในแต่ละ
สัปดาห์ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง และยกย่องบุคคลต้นแบบ ส่งผล
ให้กลุม่ ตัวอย่างมีความตระหนักในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้ผลลัพธ์ทางคลินกิ ดีขนึ้ สอดคล้อง
กับการศึกษาทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยเบาหวานมีคา่ เฉลีย่ ระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด หลังเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพลดลงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ (Thangtumpitak,
2019) และการศึกษาที่พบว่าทุก 10 มิลลิเมตรปรอท
ของความดันโลหิตที่ลดลงจะสามารถชะลอการลดลงของ
อัตราการกรองของไต 6 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาทีต่อปี
(Bakris et al., 2003)
3. คุณภาพชีวิตผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
และกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องจากกระบวนการการสร้างโปรแกรมการสร้างเสริม
สุขภาพนัน้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพเกิดจากปัญหา
และความต้องการที่สอดคล้องกับบริบทความเป็นอยู่ ซึ่ง
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ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการ
การออกก�ำลังกายซึง่ เน้นการมีสว่ นร่วมกิจกรรมสันทนาการ
และมีการจัดกลุ่มดูแลสุขภาพคนบ้านเดียวกัน และการจัด
ตั้งกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีที่ปรึกษาใน
แก้ปัญหาร่วมกันลดความเครียดสอดคล้องกับการศึกษาที่
พบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิตดีกว่ากลุ่มควบคุม (Panyasai,
Kitisri, & Ngerndee, 2017) และแนวคิดการสร้างเสริม
สุขภาพเป็นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะของบุคคลให้มี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นและ
ปรั บ เปลี่ ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การเกิ ด สภาพ
การด�ำรงชีวติ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีสขุ ภาพดีจากการศึกษาแนวคิด
ดั ง กล่ า วความสอดคล้ อ งกั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพคื อ
กระบวนการที่เพิ่มความรู้ความสามารถในการกระท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นและน�ำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี
ข้อเสนอแนะ
1. การประเมินคุณภาพชีวิตของหญิงวัยกลางคน
ควรติดตามอย่างน้อย 12 เดือน เพือ่ ให้เห็นการเปลีย่ นแปลง
คุณภาพชีวิตด้านร่างกายที่ชัดเจนขึ้น
2. จากผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมพฤติกรรม
ด้ า นโภชนาการ การออกก� ำ ลั ง กาย และการจั ด การ
ความเครียด ควรด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการ
ติดตามอุปสรรคต่าง ๆ ทีจ่ ะท�ำให้หญิงวัยกลางคนไม่ปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพดังกล่าว เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น
ความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน อิทธิพลของบริบทสังคม
และวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
3. จากผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ น� ำ ความก้ า วหน้ า ใน
เทคโนโลยีและการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดตามทั้ง
แบบกลุ่มและส่วนตัวท�ำให้ง่าย และสะดวกต่อการสื่อสาร
และการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้วิจัย และท�ำให้กลุ่มตัวอย่าง
สามารถหาความรูเ้ กีย่ วกับการประโยชน์ในการดูแลตนเอง
ได้ง่าย
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมสหสาขา
วิชาชีพ สตรีวัยกลางคน และโครงการป้องกันและชะลอ
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โรคไตเรื้ อ รั ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (CKDNET)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยสนับสนุนให้การศึกษาครั้งนี้
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