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Abstract
Purpose: To determine the influences of sleep quality, nutritional status, and co-morbidity on
quality of life in patients with predialysis chronic kidney disease.
Design: A correlational predictive study.
Method: The sample included 100 chronic kidney disease patients with CKD stages 3 to 5 who
were not currently undergoing renal replacement therapy and enrolled in the nephrology clinic at
Chulalongkorn Hospital. Data were collected by using the demographic questionnaire, the Pittsburgh
Sleep Quality Index (PSQI), the Mini Nutritional Assessment (MNA®), the Charlson Comorbidity Index
(CCI) and the Thai version of the WHO’s Quality of Life Brief questionnaire (WHOQOL – BREF –
THAI). All data were analyzed by using descriptive statistics and multiple regression analysis.
Main findings: The result indicated that the sample had quality of life in a moderate level (M =
93.65, SD = 15.51). All independent variables could explain 32.6 % of the variances in quality of life
(R2 = .326, F(3, 96) = 15.457, p < .001). However, only sleep quality and nutritional status had
statistically significant influences on this sample group (β = - .491, p < .001 and β = .192, p < .05).
Conclusion and recommendations: Nurses should concern with assessing sleep quality,
nutritional status, and quality of life in patients with predialysis chronic kidney disease. Plan and actions
to promote sleep quality, good nutritional status, and better quality of life are recommended.
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อิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วม
ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต*
ศิริณาชค์ ทองเทียม* อรวมน ศรียุกตศุทธ, DSN1 จงจิต เสน่หา, PhD1 อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล, PhD2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วมต่อคุณภาพชีวติ
ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 3-5 และยังไม่ได้รบั การบำ�บัดทดแทนไต ทีม่ ารับ
บริการทีค่ ลินกิ โรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำ�นวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ แบบประเมินภาวะโภชนาการ แบบประเมินภาวะโรคร่วม และแบบประเมินคุณภาพ
ชีวติ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตถิ ดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 93.65, SD = 15.51) ตัวแปรอิสระ
สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 32.6 (R2 = .326, F(3, 96) = 15.457,
p < .001) ทั้งนี้พบว่าคุณภาพการนอนหลับและภาวะโภชนาการมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (β = - .491, p < .001 และ β = .192, p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรตระหนักถึงความสำ�คัญในการประเมินคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ
และคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแล รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับทีด่ ี มีภาวะโภชนาการปกติ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป
คำ�สำ�คัญ:  โรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต คุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ คุณภาพชีวติ
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD)
เป็ น ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ที่ สำ � คั ญ ทั่ ว โลก รวมทั้ ง
ประเทศไทย แม้ปจั จุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลเชิงระบาดวิทยาของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ชัดเจน แต่จากรายงานของสำ�นัก
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข พบความชุกของผูป้ ว่ ยโรคไตวายระยะสุดท้าย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ กว่า 3 เท่า จากจำ�นวน 325.1 รายต่อประชากร
1 แสนคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2549 เป็นจำ�นวน 1,145.3 ต่อ
ประชากร 1 แสนคนต่อปี ในปี พ.ศ. 25571
โรคไตเรื้ อ รั ง เป็ น ภาวะที่ ไ ตมี ค วามผิ ด ปกติ ท าง
โครงสร้าง หรือการทำ�หน้าทีต่ ดิ ต่อกันนานกว่าหรือเท่ากับ
3 เดือน2 ทำ�ให้การทำ�งานของไตค่อยๆ เสือ่ มลง เมือ่ อัตรา
การกรองของไตลดลง ทำ�ให้มขี องเสียคัง่ ในร่างกาย ผูป้ ว่ ย
มักมีอาการ อาการแสดงเกิดขึน้ ในระบบต่างๆ เช่น คลืน่ ไส้
อาเจียน เบือ่ อาหาร เสียสมดุลนํา้ กรดด่าง และเกลือแร่
มีผน่ื คัน ซีด แน่นหน้าอก เป็นต้น และเมือ่ การทำ�งานของ
ไตลดลงจนเข้าสู่ระยะไตวาย ผู้ป่วยจำ�เป็นต้องได้รับการ
รักษาด้วยการบำ�บัดทดแทนไต ได้แก่ การล้างไตทางหน้า
ท้อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการผ่าตัด
เปลีย่ นไต
ความเจ็บป่วยจากอาการ อาการแสดง และการรักษา
ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง นอกจากส่งผลกระทบต่อด้านร่างกาย
แล้ว ยังส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง3-4 จากการศึกษาพบว่า แม้ผปู้ ว่ ย
โรคไตเรือ้ รังทีย่ งั ไม่ได้รบั การบำ�บัดทดแทนไตมีคณ
ุ ภาพชีวติ
สูงกว่าผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยที่
ล้างไตทางหน้าท้อง แต่ผ้ปู ่วยเหล่านี้ยังคงมีคุณภาพชีวิต
ตํา่ กว่ากลุม่ ประชากรทัว่ ไป4 ทัง้ นีร้ ะดับคุณภาพชีวติ ทีต่ า่ํ ลง
มีผลต่อการเพิม่ อัตราวันนอนในโรงพยาบาล อัตราเสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อน และอัตราเสีย่ งของการเสียชีวติ 5-6
จะเห็นว่าคุณภาพชีวติ มีความสำ�คัญต่อภาวะสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง ดังนัน้ เพือ่ ประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วย ทีมสุขภาพจำ�เป็นต้องวางแผนการดูแลผู้ป่วย
ให้ครอบคลุมทุกด้านรวมทัง้ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี
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ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้องกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรค
ไตเรื้อรังตามกรอบแนวคิดของ Zhan7 โดยแนวคิดนี้ได้
กล่าวถึง 3 ปัจจัยหลักทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ของบุคคล
ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม
สิง่ แวดล้อม และปัจจัยภูมหิ ลังของบุคคล และพบว่าปัจจัย
ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต แต่ผลการศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ยังมีความไม่สอดคล้องกัน นอกจากนีย้ งั ไม่มี
การศึกษาในบริบทของประเทศไทยในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ ดังนัน้
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงมุง่ เน้นศึกษาปัจจัยด้านสุขภาพ
ได้แก่ คุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะ
โรคร่วมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ก่อนการบำ�บัดทดแทนไต
คุณภาพการนอนหลับเป็นปัจจัยด้านสุขภาพทีส่ �ำ คัญ
ของบุคคล หากบุคคลสามารถนอนหลับได้อย่างสนิท
ร่างกายและจิตใจจะมีความพร้อมในการทำ�กิจกรรมต่างๆ
ในแต่ละวัน ทำ�ให้มสี ขุ ภาพดี และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ดี ว้ ย
เช่นกัน จากการศึกษาคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต พบว่าปัญหาการ
นอนหลับเป็นปัญหาสำ�คัญทีพ่ บได้บอ่ ยถึงร้อยละ 80-908
และคุณภาพการนอนหลับทีไ่ ม่ดสี ง่ ผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ผูป้ ว่ ย
โรคไตเรือ้ รังลดลง ทัง้ ผูท้ ย่ี งั ไม่ได้รบั การบำ�บัดทดแทนไต
และผูท้ ไ่ี ด้รบั การบำ�บัดทดแทนไตแล้ว9 แต่บางการศึกษา
พบว่า คุณภาพการนอนหลับไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ
ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต10-11 ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การนอนหลับและระยะของโรคในกลุม่ ตัวอย่างโรคไตเรือ้ รัง
ทีแ่ ตกต่างกัน  
ส่วนภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการ
บำ�บัดทดแทนไต ซึง่ ต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค
ให้เหมาะสมกับระยะของโรค เพือ่ ช่วยชะลอความเสือ่ มของ
ไตนั้น หากผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่สมดุลจะส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี แต่หากผู้ป่วยมีพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่ เ หมาะสม จนเกิ ด ภาวะทุ พ โภชนาการหรื อ ภาวะ
โภชนาการเกิน อาจเป็นผลทำ�ให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
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โรคไตเรือ้ รังลดลงเช่นกัน แต่หลายการวิจยั ในต่างประเทศ
ที่ศึกษาภาวะโภชนาการต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อ รั ง ที่ยัง ไม่ ไ ด้ รับ การบำ � บั ด ทดแทนไตพบว่ า ภาวะ
โภชนาการไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี ้3,12
ปั จ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพที่สำ� คั ญ ในผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อ รั ง
อีกปัจจัยหนึง่ คือ ภาวะโรคร่วม ซึง่ นอกจากจะเพิม่ ความ
รุนแรงของโรคแล้ว ยังทำ�ให้เกิดความซับซ้อนและยุง่ ยาก
ในการดูแลรักษา เนือ่ งจากโรคร่วมแต่ละโรคมีวธิ กี ารรักษา
และผลลัพธ์ท่ีต้องการเฉพาะของแต่ละภาวะโรค โดย
โรคร่วมทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า ภาวะโรคร่วม
เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
9
ลดลง แต่บางการศึกษาพบว่า ภาวะโรคร่วมไม่มอี ทิ ธิพล
ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี้ 13-14 นอกจากนี้ ยั ง มี
การศึกษาที่พบว่า มีเพียงบางภาวะโรคร่วมเท่านั้นที่มี
อิทธิพลในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 3-5 ทีย่ งั ไม่ได้รบั การ
บำ�บัดทดแทนไต5
จะเห็นว่าคุณภาพชีวติ เป็นผลลัพธ์ทม่ี คี วามสำ�คัญทาง
ภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนบำ�บัดทดแทนไต
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่
คุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วม
ต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทน
ไต มีผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นีส้ ว่ นใหญ่กลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรกๆ ที่ยังไม่มี
อาการผิดปกติของโรค หรือพบอาการได้นอ้ ย นอกจากนี้
ยังไม่พบการศึกษาประเด็นเหล่านี้ในประเทศไทย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ
ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วมต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ย
โรคไตเรือ้ รังระยะที่ 3-5 ทีย่ งั ไม่ได้รบั การบำ�บัดทดแทนไต
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของทีมสุขภาพในการส่งเสริมให้
ผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป  

สมมติฐานการวิจยั
คุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะ
โรคร่วม มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ก่อนการบำ�บัดทดแทนไต

วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ยทัง้ เพศหญิง
และชาย อายุ 18 ปีขน้ึ ไป ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 3-5 และยังไม่ได้รับการบำ�บัดทดแทนไต
ที่มารับบริการที่คลินิกโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ รูส้ กึ ตัวดี สือ่ สาร
ภาษาไทยได้ เข้ า ใจ ไม่ มี ค วามผิ ด ปกติ ด้ า นการรั บ รู้
(cognitive impairment) ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคมะเร็งทุกชนิดในทุกระยะ และไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่า
มีปญ
ั หาทางจิต  
ผู้วิจัยคำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์
Power analysis สำ�หรับสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (multiple
15
regression) ด้วยโปรแกรม G*Power จากการทบทวน
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อคุณภาพชีวติ
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการวิจัย
ครัง้ นี้ พบค่า R2 มีคา่ ระหว่าง .161- .32316-17 ซึง่ ค่าขนาด
อิทธิพลเป็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั
จึงกำ�หนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง (medium effect size
.15) กำ�หนดค่าอำ�นาจการทดสอบ (power analysis)
เท่ากับ .9018 ระดับนัยสำ�คัญ อัลฟา (α) เท่ากับ .05 ตัวแปร
ทำ�นาย (predictor variables) 3 ตัวแปร คำ�นวณได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 99 ราย การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงทำ�การ
เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 100 ราย
เครือ่ งมือการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะ
1) เครื่อ งมื อ คั ด กรองความผิ ด ปกติ ด้า นการรั บ รู้
โภชนาการ และภาวะโรคร่วมต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย (cognitive impairment) ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพสมอง
โรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต
ของไทย (Thai Mental State Examination, TMSE)
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พัฒนาโดยกลุม่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพสมอง19 ประกอบด้วยข้อ
คำ�ถาม 6 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ การจดจำ�  ความใส่ใจ
การคำ�นวณ ด้านภาษา และการระลึกได้ คะแนนรวมมีคา่
ระหว่าง 0-30 คะแนน แบบทดสอบนีใ้ ช้ในการประเมิน
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ตั ราการกรองของไตน้อยกว่า 15 มิลลิลติ ร/นาที/
1.73 ตารางเมตร หรือผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป โดยผูป้ ว่ ย
ต้องมีคะแนนรวมตั้งแต่ 24 คะแนนขึ้นไป ซึ่งถือว่าการ
รับรูป้ กติ จึงจะคัดเข้าเป็นกลุม่ ตัวอย่าง    
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วยแบบประเมิน 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พัฒนาขึน้ โดย
ผูว้ จิ ยั
ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (The
Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) พัฒนาโดย
Buysse และคณะ20 แปลเป็นภาษาไทยโดยวิธีการแปล
ย้อนกลับ (back translation) โดย ตะวันชัย จิรประมุขพิทกั ษ์
และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์21 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 9 ข้อ
คำ�ตอบมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความ
ในช่ อ งว่ า ง คะแนนรวมอยู่ ร ะหว่ า ง 0-21 คะแนน
คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง มีคณ
ุ ภาพ
การนอนหลับดี 6 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีคุณภาพ
การนอนหลับไม่ดี หรือมีปญ
ั หาการนอนหลับ
ส่ ว นที่ 3 แบบประเมินภาวะโภชนาการ (Mini
Nutritional Assessment, MNA ®) พั ฒ นาโดย
Rubenstein และคณะ22 แปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุง
แก้ไข (revision) โดย Nestle Nutrition Institute23
ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 7 ข้อ คำ�ตอบมีลกั ษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0-14 คะแนน โดย   0-7
คะแนน หมายถึง มีภาวะทุพโภชนาการ 8-11 คะแนน
หมายถึง มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ 12-14
คะแนน หมายถึง มีภาวะโภชนาการปกติ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินภาวะโรคร่วม (Charlson
Comorbidity Index, CCI) พัฒนาโดย Charlson และ
คณะ24 ประกอบด้วยภาวะโรคร่วม 19 โรค การนำ�มาใช้
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีจ้ ะไม่มกี ารให้คะแนนโรคไตเรือ้ รัง25 ดังนัน้
ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีการให้ระดับคะแนนภาวะโรคร่วม
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จำ�นวน 18 โรค คำ�ตอบมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0-35 คะแนน 0 หมายถึง ไม่มภี าวะ
โรคร่วม 1-2 หมายถึง มีภาวะโรคร่วมน้อย  3-4 หมายถึง
มีภาวะโรคร่วมปานกลาง 5 ขึน้ ไป หมายถึง มีภาวะโรค
ร่วมมาก
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF –
THAI) พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก แปลเป็นภาษาไทย
โดย สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กลุ และคณะ26  ประกอบด้วยข้อ
คำ�ถามเกีย่ วกับการรับรูค้ ณ
ุ ภาพชีวติ และภาวะสุขภาพโดย
รวม มี อ งค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิ ต 4 ด้ า น คื อ
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ หมด 26 ข้อ
คำ�ตอบมีลกั ษณะเป็นแบบเลือกตอบ มาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 26–130
คะแนน โดย 26-60 คะแนน หมายถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ไม่ด  ี 61-95 คะแนน หมายถึง การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ปานกลาง
96-130 คะแนน หมายถึง การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดี
เครือ่ งมือทีน่ �ำ มาใช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นเครือ่ งมือวิจยั
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในกลุม่ ประชากร
ทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังก่อนการบำ�บัดทดแทนไตในประเทศไทย ผู้วิจัยจึง
ไม่ได้นำ�ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) เมือ่ ได้รบั อนุญาตให้ใช้เครือ่ งมือในการวิจยั ครัง้ นี้
จากเจ้าของเครือ่ งมือแล้ว ผูว้ จิ ยั นำ�เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง หมดไปทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(reliability) โดยนำ�ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับ
กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 30 ราย และนำ�ข้อมูลไปหาความ
เชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รคำ�นวณค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค
(Cronbach’s coefficient alpha) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคของแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ
เท่ากับ .75 ภาวะโภชนาการเท่ากับ .77 ภาวะโรคร่วม
เท่ากับ .72 และคุณภาพชีวติ เท่ากับ .90
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการนีผ้ า่ นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล (หมายเลข IRB-NS2014/35.2506) และ
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คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หมายเลข
IRB No. 356/57) โดยผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการขอความยินยอม
รวมทัง้ การเก็บความลับข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
ตามกระบวนการทีก่ �ำ หนดเป็นมาตรฐานสากลทุกขัน้ ตอน
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาและการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน และได้
รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยเข้าพบผู้บริหารและ
หัวหน้าพยาบาลประจำ�คลินกิ โรคไต เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการทำ�วิจยั และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้รบั ทราบ
ผู้วิจัย ดำ � เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง
ในระหว่างผูป้ ว่ ยรอพบแพทย์ตามนัด โดยผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ �ำ หนดและยินดีเข้าร่วมการวิจยั ได้รบั
การแนะนำ�ตัวจากผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ อธิบายเกีย่ วกับ
ขัน้ ตอนการวิจยั ชีแ้ จงเรือ่ งสิทธิของในการเข้าร่วมวิจยั และ
ขออนุญาตใช้แฟ้มประวัติของผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามให้เป็นที่
เข้าใจ โดยขอให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามตามความ
เป็นจริง ใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 30-45 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ของกลุ่ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์คะแนนคุณภาพการนอนหลับ ภาวะ
โภชนาการ ภาวะโรคร่วม และคุณภาพชีวติ โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลีย่ ค่าพิสยั และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์อำ�นาจในการทำ�นายคุณภาพชีวิตใน
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำ�บัดทดแทนไตกับตัวแปร
คุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วม
โดยใช้สถิตถิ ดถอยแบบเส้นตรง พหุคณ
ู

ผลการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 21-92 ปี อายุเฉลีย่ 64.91
ปี (SD = 15.95) ร้อยละ 69 เป็นผูส้ งู อายุ เพศหญิงและ
เพศชายจำ�นวนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 53 และ 47 ตาม
ลำ�ดับ) ร้อยละ 70 ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ และร้อยละ
33 สำ�เร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 47
เข้ า รั บ การรั ก ษาโดยใช้ สิท ธิ เ บิ ก ต้ น สั ง กั ด ข้ า ราชการ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87) มีรายได้ครอบครัว
เพียงพอ
กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 มากที่สุด
(ร้อยละ 63) รองลงมาเป็นโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 5 และ 3
จำ�นวนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 19 และ 18) ตามลำ�ดับ ส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 71.7) มีคา่ ฮีมาโตคริตน้อยกว่าร้อยละ 36
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63 รายงานว่า ใน 3 เดือนที่
ผ่านมา มีอาการผิดปกติต่างๆ เช่น มีอาการอ่อนเพลีย
(ร้อยละ 44) มีอาการเหนือ่ ย (ร้อยละ 26) นอกจากนีย้ งั พบ
อาการเบื่ อ อาหาร คลื่ น ไส้ ห รื อ อาเจี ย น ปวดศี ร ษะ
แน่นหน้าอก และมีจา้ํ เลือดหรือเลือดออกง่ายด้วยเช่นกัน
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับอยู่
ในระดับมีปญ
ั หาการนอนหลับ (M = 5.65, SD = 2.82)
ส่วนภาวะโภชนาการของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า คะแนนเฉลีย่
อยูใ่ นระดับเสีย่ งต่อภาวะทุพโภชนาการ (M = 10.98, SD
= 2.61) นอกจากนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะโรคร่วม
ร้อยละ 82 โดยมีคะแนนเฉลีย่ ภาวะโรคร่วมอยูใ่ นระดับน้อย
(M = 1.89, SD = 1.52)
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (M = 93.65, SD = 15.51) และเมือ่ จำ�แนกคุณภาพ
ชีวติ ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
เฉลีย่ ของคุณภาพชีวติ ทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลางเช่น
เดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 100)
คุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ โดยรวม
ด้านสุขภาพกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสิง่ แวดล้อม

ช่วงคะแนนตามเกณฑ์
26-130
7-35
6-30
3-15
8-40

ช่วงคะแนน ทีไ่ ด้
59-125
12-31
12-29
3-14
19-40

Mean
93.65
23.07
20.97
9.25
28.91

SD ระดับคุณภาพชีวติ
15.51
ปานกลาง
3.99
ปานกลาง
3.32
ปานกลาง
2.58
ปานกลาง
5.41
ปานกลาง

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง คุ ณ ภาพ พบว่าคุณภาพการนอนหลับ และภาวะโภชนาการมี
การนอนหลับ ภาวะโภชนาการ ภาวะโรคร่วม และคุณภาพ ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ชีวติ โดยใช้สถิติ Pearson’s Correlation Coefficient (r = - .540 และ r = .322, p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการภาวะโรคร่วม และ
คุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง
1

ตัวแปร
1. คุณภาพการนอนหลับ
2. ภาวะโภชนาการ
3. ภาวะโรคร่วม
4. คุณภาพชีวติ

1
- .272**
  .094
- .540**

** p-value < .01
ส่วนผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า
ตัวแปรอิสระทัง้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร
คุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่างได้รอ้ ยละ 32.6 อย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติ (R2 = .326, F3,96 = 15.457, p < .001)

2

3

4

1
- .107
  .322**

1
- .034

1

โดยพบว่าคุณภาพการนอนหลับและภาวะโภชนาการ มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (β = - .491, p < .001 และ β = .192, p < .05)
ตามลำ�ดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุระหว่าง คุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ ภาวะโรคร่วม และ
คุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ค่าคงที่
คุณภาพการนอนหลับ
ภาวะโภชนาการ
ภาวะโรคร่วม

B
95.726
-2.698
1.142
- .330

R = .571, R2 = .326, Adj. R2 = .305, F(3,96) = 15.457
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SE(B)
7.307
.480
.520
.839

β

- .491
.192
- .033

t
13.100
-5.626
  2.194
  - .393

p-value
.000
.000
.031
.695
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของ
คุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 93.65,
SD = 15.51) สอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ย
โรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไตในต่างประเทศ3 และ
ในประเทศไทยโดย รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร และคณะ17
ได้ศึกษาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต
ณ คลินกิ โรคไต โรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครราชสีมา
ประเมินคุณภาพชีวติ โดยใช้ WHOQOL-BREF-THAI เช่น
เดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยของคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่น
เดียวกัน (M = 93.07, SD = 8.66)   
ผลการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะ
โภชนาการ และภาวะโรคร่วม ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย
โรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต พบว่าตัวแปรอิสระ
ทัง้ หมดสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรคุณภาพชีวติ
ของกลุม่ ตัวอย่างได้รอ้ ยละ 32.6 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(R2 = .326, F(3, 96) = 15.457, p < .001) ผลการศึกษา
สนับสนุนกรอบแนวคิดในการวิจัยบางส่วน กล่าวคือ
จากกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตของ Zhan7 ปัจจัยด้าน
สุขภาพ ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อกระบวนการคิดและการรับรู้
ความหมายของชีวิต เกิดเป็นประสบการณ์ของความ
พึงพอใจในชีวติ โดยในการศึกษาครัง้ นีเ้ ลือกศึกษาปัจจัย
ด้านสุขภาพ ปัจจัยดังกล่าวเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างและสิ่งแวดล้อม เกิดกระบวน การคิดและ
รับรูใ้ นความหมายของชีวติ มีผลต่อความเข้าใจและยอมรับ
ในภาวะโรคที่เป็น ทำ�ให้มีอิทธิพลต่อความผาสุก และ
คุณภาพชีวิต อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษา
ปัจจัยด้านสุขภาพเพียงบางตัว ได้แก่ คุณภาพการนอนหลับ
ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วม จึงอาจเป็นเหตุให้
ตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้สามารถร่วมกันอธิบาย
ความผันแปรคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่างได้เพียง ร้อยละ
32.6 จะเห็นว่ายังมีตัวแปรอิสระอื่นๆ ของปัจจัยด้าน
สุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาในครัง้ นี้ เช่น เพศ อายุ อัตรา

การกรองของไต ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึง่ เป็นปัจจัยทีม่ ี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ก่ อ น
การบำ�บัดทดแทนไตตามกรอบแนวคิดของ Zhan เช่นกัน
ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า คุณภาพการนอนหลับ และ
ภาวะโภชนาการมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (β = - .491, p < .001 และ
β = .192, p < .05) ตามลำ�ดับ อภิปรายได้วา่ เมือ่ อัตรา
การกรองของไตลดลง การขับของเสียออกจากร่างกาย
ลดลง ทำ�ให้มีของเสียคั่งในร่างกาย ส่งผลต่อคุณภาพ
การนอนหลับ โดยคุณภาพการนอนหลับไม่ดี หรือมีปญ
ั หา
การนอนหลับ มีผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
ลดลง ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า คุณภาพการนอนหลับ
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาการนอนหลับมีคุณภาพชีวิต
ลดลง (r = - .540, p < .01) และคุณภาพการนอนหลับ
มีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่างอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (β = - .491, p < .001) แตกต่างจากการศึกษา
คุณภาพการนอนหลับต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
ก่อนการบำ�บัดทดแทนไตที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าคุณภาพ
การนอนหลั บ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต10-11 ทั้ ง นี้
อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา ทัง้ สองเรือ่ งนัน้
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังอยูใ่ นระยะทีย่ งั ไม่มอี าการ
ผิดปกติของโรคมากนัก จึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ใกล้ เ คี ย งกั น ทำ � ให้ คุ ณ ภาพ
การนอนหลับไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในกลุม่ ตัวอย่าง
นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ภาวะโภชนาการ
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(r = .322, p < .01) และมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของ
กลุม่ ตัวอย่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (β = .192, p < .05)
ผลการศึกษาครัง้ นีแ้ ตกต่างจากการศึกษาภาวะโภชนาการ
ต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทน
ไตที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าภาวะโภชนาการไม่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติ 3,12 อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระยะของโรคไตเรื้ อ รั ง ที่ แ ตกต่ า งจาก
การศึกษาครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะแรกๆ ทำ � ให้ มี ปั ญ หาโภชนาการน้ อ ย จึ ง พบ
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กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนภาวะโภชนาการใกล้เคียงกัน ส่งผลให้
ภาวะโภชนาการไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในกลุม่ ตัวอย่าง    
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ภาวะโรคร่วมไม่มคี วามสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวติ (r = - .034, p > .05) และภาวะโรคร่วม
ไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของกลุม่ ตัวอย่าง (β = - .033,
p > .05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีภาวะโรค
ร่วมน้อย โดยส่วนใหญ่มีภาวะโรคร่วมคล้ายคลึงกัน คือ
โรคเบาหวาน ทำ�ให้คะแนนภาวะโรคร่วมอยูใ่ นระดับน้อย
(M = 1.89, SD = 1.52, Range 0-7) เมือ่ นำ�ไปวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ จึงพบว่าภาวะโรคร่วมไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
คุณภาพชีวิต ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ภาวะโรคร่วมต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อน
การบำ�บัดทดแทนไตทีผ่ า่ นมา13-14 อย่างไรก็ดจี ากการศึกษา
ของ Mujais และคณะ5 พบว่าภาวะโรคร่วมเฉพาะโรคหัวใจ
ล้มเหลวและโรคหัวใจขาดเลือดเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติ แต่ภาวะโรคร่วมอืน่ ๆ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต ทั้งนี้
อาจเนือ่ งมาจากระยะของโรคไตเรือ้ รังทีแ่ ตกต่างกัน และ
การใช้แบบประเมินภาวะโรคร่วมทีแ่ ตกต่างจากการศึกษา
ในครัง้ นี้  
จากผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะเห็ น ว่ า คุ ณ ภาพ
การนอนหลับ และภาวะโภชนาการเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัด
ทดแทนไต ดังนัน้ เพือ่ ประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ย
กลุ่ ม นี้ ที ม สุ ข ภาพควรตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ใน
การประเมินคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และ
คุณภาพชีวิต รวมทั้งมีการวางแผนการดูแลและส่งเสริม
คุณภาพการนอนหลับ และภาวะโภชนาการอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ก่ อ นการบำ � บั ด ทดแทนไต
มีคณ
ุ ภาพชีวติ และสุขภาพทีด่ ตี อ่ ไป
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ ของปัจจัยด้านสุขภาพ
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้ และอาจมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไต
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เช่ น เพศ อายุ อั ต ราการกรองของไต การควบคุ ม
ความดันโลหิต และการจัดการตนเอง เป็นต้น
2) ควรพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเป็น
แนวทางในการดู แ ลและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป่ ว ยมี คุ ณ ภาพ
การนอนหลับดี และมีภาวะโภชนาการปกติ
3) ควรมีการศึกษาแบบระยะยาว (longitudinal
research) เพือ่ ศึกษาติดตามตัวแปรต่างๆ ของกลุม่ ตัวอย่าง
ตามระยะของโรค และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทาง
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังก่อนการบำ�บัดทดแทนไตต่อไป  
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