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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุข
ของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย ศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และ
ปจจัยจิตสถานการณกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย คนหาตัว
แปรทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายจากปจจัยทางจิต ปจจัย
สถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ ในกลุมรวมและกลุมยอยเมื่อจําแนกตามอายุ เพศและระดับ
การศึกษา และทํานายความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายจากความสามารถในการดูแลตนเอง
กลุมตัวอยางเปนผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย ที่มารับการรักษาดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียมในมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ จํานวน 200 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis)
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1. ระดับความสามารถในการดูแลตนเอง และระดับความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
ทายอยูในระดับปานกลาง
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ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ ปจจัยจิตสถานการณ สามารถทํานายความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดรอยละ 49
โดยปจจัยที่สามารถทํานาย
ความสามารถในการดูแลตนเองไดสูงสุดและรองลงมา ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติ
ทางศาสนา และการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว ตามลําดับ
4. ความสามารถในการดูแลตนเองสามารถทํานายความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
ทายไดรอยละ 22.6
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This objective of research were to 1) examine the level of self care agency and
happiness of patients with the end stage renal disease; 2) examine the relationship between
psychological, situational, and psychological-situational factors and self care agency;
3) examine the variables of psychological, situational, and psychological-situational factors;
and the participants’ age,gender, and education level that could predict the self care
agency of patients with the end stage renal disease from; 4) examine the prediction of
happiness of patients with the end stage renal disease from self care agency.The
participants were 200 hemodialysis patients of The Kidney Foundation of Thailand at Priest
Hospital.They were randomly selected by purposive sampling method. Pearson’s product
moment correlation coefficient and multiple regression analysis were used to analyze the
data.
Results of the research were as follows:
1. Level of self care agency and happiness of patients with the end stage renal
disease was high level.
2. They were positive correlation between Psychological factors (religious practice,
internal locus of control in health care, and sense of coherence), situational factors
(family support, and medical personnel support), and psychological-situational factors
(attitude toward health care) and participants’ self care agency at the .01 level.
3. Psychological factors, situational factors, and psychological-situational factors
were able to predict 49% of the participants’ self care agency.The attitude toward health
care as the best predictor, followed by religious practice and family support.
4. Self care agency was able to predict 22.6% of the participants’ happiness.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ปญหากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและ
ภาวะความดันโลหิตสูง เปนปญหาสาธารณสุขที่ทาทายของโลก โดยมีสาเหตุจากการมีวิถีชีวิตที่ไม
เหมาะสม จากรายงานประจําปขององคการอนามัยโลกป พ.ศ. 2551 ไดบันทึกระดับอัตราการตายของ
เด็กและผูใหญ แบบแผนของโรคและปจจัยเสี่ยงที่มีอยูอยางแพรหลาย เชน การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
พบวา ในชวง 25 ปขางหนา ประชากรสูงอายุในประเทศที่มีรายไดปานกลางและต่ํา จะมีสัดสวนความ
ตายจากโรคไมติดตอเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด และประมาณปพ.ศ. 2573 ความตายอันเกิดจาก
โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและอุบัติเหตุทางรถยนต จะรวมกันเปนปริมาณถึงรอยละ 30 ของ
อัตราการเสียชีวิตทั้งหมด (องคการอนามัยโลก. 2551)
สําหรับประเทศไทยมีขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวา
ในป พ.ศ. 2551 อัตราการตายตอประชากรแสนคนดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก โรคความดัน
โลหิตสูง เทากับ 3.9 โรคหัวใจขาดเลือด เทากับ 21.2 โรคหลอดเลือดสมอง เทากับ 20.8 และ
โรคเบาหวาน เทากับ 12.2 ตามลําดับ ในขณะที่อัตราการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อลดภาวะความรุนแรงของโรคในกลุมนี้ใหไดผลนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได
กําหนดนโยบายเรงรัดมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมาย เพื่อลดอัตราปวย ตายผลกระทบจากโรค
ไมติดตอเรื้อรังคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
โดยไดกําหนดเปนเปาหมายหลักการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และ
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10 และตองสานตอเจตนารมณในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาระยะยาวอยางตอเนื่อง มีการดําเนินโครงการสนองนํ้าพระ
โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ราชหฤทัยในหลวง หวงใยสุขภาพประชาชน
พ.ศ. 2554-2563 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสที่จะทรง
เจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีการดําเนินการแบบบูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงพรอมกัน โดยเริ่มที่การปองกันระดับปฐมภูมิ
(Primary prevention) ที่ดําเนินงานปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยงแบบผสมผสาน สงเสริมสุขภาพทุกชวง
วัยของชีวิต ในบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อลดตนทุนคาใชจายดานสุขภาพ ภาระทางสังคม
ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ซึ่งกิจกรรมหนึ่งในโครงการที่กลาวมาขางตนนั้น
คือ การคนหาและรักษาภาวะแทรกซอนที่สําคัญ ทางตา ไต เทา โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
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โดยมีการรักษาภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน วางระบบการดูแลภาวะแทรกซอนทางไต ตั้งแตการ
ตรวจหาระดับโปรตีนในเลือด (Microalbuminuria) เพื่อปรับเปลี่ยนการรักษา การลางไตผานทางชอง
ทอง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD) การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
(Hemodialysis: HD) ไปจนถึงการผาตัดปลูกถายไต (Kidney transplantation: KT) (สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 2554: 1-6) สอดคลองกับรายงานผลการลงทะเบียนการรักษา
ทดแทนไตของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ปพ.ศ. 2552 ซึ่งทําการศึกษาขอมูลผูปวยที่ไดรับการ
รักษาดวยการบําบัดทดแทนไตในประเทศไทยพบวา สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังระยะทายของผูปวยที่
เขารับการบําบัดทดแทนไตจากสถานพยาบาลที่ใหบริการการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเกิดจาก
โรคเบาหวานมากที่สุดคือรอยละ 47.6 รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 3.9
เห็นไดวาปญหาโรคไตเรื้อรัง ซึ่งรวมทั้งโรคไตวายเรื้อรังระยะทายเปนปญหาทางสาธารณสุขที่
สําคัญ จากรายงานประจําปพ.ศ. 2553 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูปวยไตวายเรื้อรัง
มีแนวโนมการรับบริการสูงขึ้น คือในปพ.ศ. 2551 มีผูปวยเขาถึงบริการจํานวน 972 คน (จากเปาหมาย
400 คน คิดเปนรอยละ 243) ปพ.ศ. 2552 มีผูปวยเขาถึงบริการจํานวน 10,875 คน (จากเปาหมาย
7,727 คน คิดเปนรอยละ 140.74) จนถึงสิ้นปงบประมาณพ.ศ. 2553 มีจํานวนผูปวยไตวายเรื้อรัง
สะสมที่เขาถึงบริการ 16,509 คน (จากเปาหมาย 9,521 คน คิดเปนรอยละ 173.39) นอกจากนี้ ได
เห็ น ชอบให บริ ก ารล า งไตผา นทางช องทอ งและการฟอกเลื อ ดดว ยเครื่อ งไตเทีย ม เฉพาะรายที่ ไ ม
สามารถลางไตผานทางชองทอง ไดแก ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย ทั้งรายใหมและรายเกา โดยผูปวย
ไมตองรวมจาย กรณีผูปวยฟอกเลือดรายเกาหากไมสมัครใจลางไตผานทางชองทอง ใหผูปวยรวมจาย
หนึ่งในสามของคาบริการ (ผูปวยรวมจายไมเกิน 500 บาท และ สปสช.จาย 1,000 บาท ตอครั้ง)
สอดคลองกับรายงานของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2552 พบอุบัติการณของผูเปนไต
วายระยะทายจํานวน 7,825 รายตอประชากร 1 ลานคนตอป และความชุกเทากับ 35,112 ราย (552.8
รายตอประชากร 1 ลานคนตอป) โดยผูปวยจํานวน 27,056 คน รักษาดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม (425.9 รายตอประชากร 1 ลานคนตอป) ผูปวยจํานวน 5,133 คน รักษาดวยวิธีลางไตผาน
ทางชองทอง (80.8 รายตอประชากร 1 ลานคนตอป) และผูปวยจํานวน 2,923 คน ไดรับการผาตัดปลูก
ถายไต (46.0รายตอประชากร 1 ลานคนตอป) สําหรับคาใชจายของการการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม อยูที่ 250,000 บาทตอรายตอป โดยคาใชจายในการลางไตทางชองทองถูกกวาการฟอกเลือดอยู
เล็กนอย และผูปวยเหลานี้สวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ภาคเอกชน ประกันสังคม และ
มูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย (สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย. 2552)
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การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมเปนเพียงการรักษาเพื่อควบคุมภาวะโรคเทานั้น เครื่องไต
เทียมไมสามารถทดแทนการทํางานของไตไดอยางสมบูรณ ผูปวยจึงตองปรับแบบแผนการดําเนินชีวิต
ใหเหมาะสมกับภาวะโรค เชน การจํากัดปริมาณน้ําดื่มและอาหารในแตละวัน การเลือกบริโภคอาหารที่
เหมาะสมกับโรค การดูแลรักษาเสนเลือดสําหรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ตองรับประทานยา
จํานวนมากจากภาวะโรคเดิมที่เปนอยู เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเมื่อเปน
โรคไตวายเรื้อรังระยะทายยิ่งตองเพิ่มชนิดของยารับประทานมากขึ้น นอกจากนั้นผูปวยยังตองมารับ
การฟอกเลือดที่โรงพยาบาลสัปดาหละ 2-3 วัน และใชเวลาในการฟอกครั้งละ 4-5 ชั่วโมงอยางตอเนื่อง
ไปตลอด จนกวาจะเปลี่ยนวิธีการรักษาเปนวิธีอื่น ทําใหแบบแผนการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป ตองไดรับ
การฟอกเลือดตอเนื่อง ตองเผชิญกับความไมแนนอนของสภาวะโรค ที่อาจเกิดภาวะแทรกซอน เชน
ภาวะเลือดจาง ภาวะผิดปกติของสมดุลกรดดางและเกลือแร อาการคันเนื่องจากผิวแหงและการไดรับ
การฟอกเลือดไมเพียงพอ ภาวะน้ําเกิน ระบบทางเดินอาหารทํางานไมปกติ คลื่นไส อาเจียน เบื่อ
อาหาร ระดับฮอรโมนพาราไทรอยดสูงชนิดทุติยภูมิ และภาวะทุโภชนาการซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของได
หลายอยาง เปนตน นอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะแทรกซอนขณะฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ไดแก
ความดันโลหิตต่ํา ภาวะเลือดออกเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเตนไมเปนจังหวะ ตะคริว เจ็บหนาอก สิ่ง
เหลานี้กอใหเกิดความไมสุขสบาย ทุกขทรมานและอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได และภาวะโรครวมกับ
ภาวะแทรกซอนจากการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของรางกาย การ
ปฏิบัติหนาที่ในครอบครัว การงาน สังคม เปนสาเหตุใหผูปวยเกิดความวิตกกังวล โกรธ หงุดหงิดงาย
เบื่อหนาย ทอแท แยกตัวหรือมีปญหาสัมพันธภาพกับคนใกลชิด มองตนเองเปนคนไมมีคุณคา ไร
ความสามารถและไมมีความสุขในชีวิต ไมอยากทําอะไร ทําใหอาการของโรคเลวรายลงไปกวาเดิม
ผูปวยบางรายอาจรูสึกหมดหวัง คิดสั้นฆาตัวตายได (อภัสรา อรัญวัฒน. 2550: 2); (สรอยสะอาง
สรางสมวงษ. 2552: 1, 25)
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายแมรักษาไมหาย แตผูปวยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได ถาผูปวย
สามารถดู แ ลตนเองให มี อ าการคงที่ ปรับ แบบแผนการดํ า เนิน ชี วิต ให เ หมาะสมกับ ภาวะโรคและ
แผนการรักษา จากการตรวจสอบเอกสาร พบวามีปจจัยที่สัมพันธกับความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง มี 2 องค ป ระกอบ คื อ 1)องค ป ระกอบด า นตั ว บุ ค คล 2)องค ป ระกอบด า น
สิ่ง แวดลอม องคประกอบด านตั วบุคคล คือปจจั ย ดา นจิต ไดแก ความเชื่ออํานาจภายในตนดา น
สุขภาพ (กรรณิการ พัฒนผดุงวิทยา. 2542: 81; อุบล เลี้ยววาริณ. 2534: 65) ความเขมแข็งในการ
มองโลก (จินดาวรรณ อุดมพัฒนากร. 2539: 61; จันทนา เตชะคฤห. 2540: 60; นภวรรณ พลพินิจ.
2547: 57) การปฏิบัติทางศาสนา (จุฑามาศ วารีแสงทิพย . 2553: บทคัดยอ;) ปจจัยจิตสถานการณ
ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ (เบญจมาศ นาควิจิตร. 2551: 83; วิไล ตั้งตระกูล. 2543: 53;
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อุบล เลี้ยววาริณ. 2534: 58) และปจจัยทางชีวสังคม ไดแก อายุ (รจนารถ ลวงลือ. 2536: 68; สมคิด
โพธิ์ชนะพันธุ; และคนอื่นๆ. 2538: 89; Lee& Molassiotis. 2002: Abstract; Zrinyi. et al. 2003:
Abstract) เพศ (รจนารถ ลวงลือ. 2536: 69; ชุมพล อังควิศิษฐพันธ. 2547: 85) และระดับการศึกษา
(เบญจมาศ นาควิจิตร. 2551: บทคัดยอ; อัสรา อาวรณ. 2540: 97; วิริยา สุขวงศ. 2545: 69) สําหรับ
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม คือปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจาก
ครอบครัว (อัสรา อาวรณ. 2540: บทคัดยอ; กรรณิกา ลองจํานง. 2547: 71-72; พิมพรรณ กิตติวงศ
ภักดี. 2547: 79; เพ็ญจันทร เสรีวิวัฒนา. 2541: 39) และการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจาก
บุคลากรทางการแพทย (ลัดดาวัลย สิงหคําฟู.2532: บทคัดยอ; ประภา รัตนเมธวนนท . 2532:
บทคัดยอ)
ผูวิจัยจึงสนใจวา ผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะทายสามารถดูแลตนเองและมีความสุขในการ
ดําเนินชีวิตไดหรือไม และสนใจวามีปจจัยอะไรบางที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มารับการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับบุคลากรทางการแพทย และญาติในการปองกันและแกไขปญหาของผูปวยและชว ย
สงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่ตองฟอกเลือดใหมีความสุข
ในการดําเนินชีวิตไดตามสมควร

ความมุงหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
ทาย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ทางจิ ต ป จ จั ย สถานการณ และป จ จั ย จิ ต
สถานการณกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
3. เพื่อทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายจากปจจัย
ทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ ในกลุมรวมและกลุมยอยเมื่อจําแนกตามอายุ
เพศและระดับการศึกษา
4. เพื่อทํานายความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายจากความสามารถในการดูแลตนเอง
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ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลสําหรับครอบครัวของผูปวยและบุคลากรทางการแพทยได
ทราบถึงปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะทาย และใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหผูปวยมีความสามารถในการดูแลตนเองและมี
ความสุขในการดําเนินชีวิตไดตามสมควร ขณะที่กําลังรับการรักษาจากโรคไตวายเรื้อรังระยะทาย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย ที่มารับการรักษาดวยวิธีการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมในมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2556 จํานวน 275 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย ที่มารับการรักษาดวยวิธีการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมในมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2556 จํานวน 200 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปน 4 กลุม ดังนี้
1.1 ปจจัยทางจิต
1.1.1 การปฏิบัติทางศาสนา
1.1.2 ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
1.1.3 ความเขมแข็งในการมองโลก
1.2 ปจจัยสถานการณ
1.2.1 การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
1.2.2 การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
1.3 ปจจัยจิตสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
1.4 ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา

6
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ความสามารถในการดูแลตนเอง
2.2 ความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย

นิยามศัพทเฉพาะ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย หมายถึง ผูปวยไตวายเรื้อรังที่มีความรุนแรงของโรค อยูใน
ระยะที่ 5 คือภาวะไตวายระยะรุนแรง มีอัตราการกรองที่ไตนอยกวา 15 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตาราง
เมตรของพื้นที่ผิวกาย เปนโรคไตวายถาวรและมีการสูญเสียหนาที่ของไตไปเกือบทั้งหมด จําเปนตอง
ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม หมายถึง วิธีการอยางหนึ่งในการรักษาผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะทาย ทําไดโดยนําเลือดของผูปวยออกจากรางกายทางเสนเลือดที่เตรียมไวสําหรับฟอกเลือด
โดยเฉพาะ มาผานกระบวนการฟอกของเสีย ขับน้ําและเกลือแรสวนเกินโดยใชเครื่องไตเทียม จากนั้น
จึ ง ส ง เลื อ ดที่ ผ า นการฟอกเลื อ ดแล ว คื น กลั บ สู ตั ว ผู ป ว ยดั ง เดิ ม ภายใต ก ารดู แ ลของบุ ค ลากรทาง
การแพทย ใชเวลาในการฟอกเลือดครั้งละ 4-5 ชั่วโมง สัปดาหละ 2-3 ครั้ง ขึ้นกับสภาวะของผูปวยแต
ละราย

นิยามปฏิบัติการ
ความสามารถในการดูแลตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติตัว ให
ตนเองมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี ซึ่งเปนการกระทําดวยความตั้งใจโดยใชเหตุผลเพื่อการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง รวมทั้งมีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพโดยใชกระบวนการทางความคิดและสติปญญา
การรับรู การติดตอ การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นและการปรับตัว เพื่อสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม
การวัดความสามารถในการดูแลตนเองใชแบบวัดที่ปรับมาจาก อัสรา อาวรณ (2540: 66-67)
แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คือ “ตรงมากที่สุด” ถึง “ไมตรงเลย” ผูที่ไดคะแนนสูง
กวาแสดงวามีความสามารถในการดูแลตนเองมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
ความสุ ข ของผู ป ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ระยะท า ย หมายถึ ง ความรู สึ ก จากการได รั บ การ
ตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจอยางเพียงพอ รวมทั้งเปนความสามารถในการ
ปรั บ ตั ว ได เ มื่ อ ต อ งเผชิ ญ ความทุ ก ข ท รมานจากอาการของโรค ภาวะแทรกซ อ นจากโรคและจาก
กระบวนการรักษาพยาบาล สามารถชวยเหลือผูอื่นเมื่อผูอื่นตองการได สามารถใชชีวิตประจําวันได
ใกลเคียงปกติ มีความพึงพอใจในตนเองและรูสึกวาตนเองมีประโยชนตอสังคม
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การวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบวัดขึ้นเอง
แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 4 ระดับ คือ “ไมเลย” ถึง “มากที่สุด” ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดง
วามีความสุขมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
การปฏิบัติทางศาสนา หมายถึง ความเชื่อและการทํากิจกรรมทางศาสนาที่สอดคลองตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ โดยการนําหลักความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนา มาประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกอาชีพ วิธีการพักผอนหยอนใจ การใชเวลาวาง
การวัดการปฏิบัติทางศาสนาใชแบบวัดที่ปรับจากวิลาสลักษณ ชัววัลลี; งามตา วนินทา
นนท; และ วิริณธ ธรรมนารถสกุล. (2547) แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ จาก “จริง
ที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ผูที่ไดคะแนนจากแบบวัดสูงกวาแสดงวาเปนผูที่มีการปฏิบัติทางศาสนา
มากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
ความเชื่ออํา นาจภายในตนด า นสุข ภาพ หมายถึ ง ความเชื่ อว า การที่ ต นจะมี สุขภาพ
สมบู ร ณ แ ข็ ง แรงหรื อ ไม เป น เพราะความสามารถและการกระทํ า ของตนและเชื่ อ ว า ตนสามารถ
หลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บไดจากการดูแลสุขภาพของตนเองใหถูกสุขลักษณะ
การวัดความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพใชแบบวัดที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดที่ดัดแปลง
มาจากแบบวัดของวอลสตันและคณะซึ่งแปลโดยกรรณิการ กันธะรักษา (2527:158-161) แบบวัดมี
ลักษณะเปนแบบประเมินคา 6 ระดับ คือ “ จริงที่สุด ” ถึง “ ไมจริงเลย ” ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวา
เปนผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
ความเขมแข็งในการมองโลก หมายถึงความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณตางๆที่
เกิดขึ้นอยางมีเหตุมีผล โดยมองวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งทาทายความสามารถ เกิดอยางมีระบบ
ระเบียบ สามารถจะทํานายและคลี่คลายลงไดตามที่คาดหวังไว โดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอื่น
เมื่อตองการความชวยเหลือได
การวัดความเขมแข็งในการมองโลก ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับปรุงจากแบบวัดของเชอรรี่ ทอง
เพ็ญ (2537: 54) แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” ผูที่
ไดคะแนนสูงกวา แสดงวา เปนผูที่มีความเขมแข็งในการมองโลกมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว หมายถึงการที่ไดรับความชวยเหลือ
จากบุคคลในครอบครัว ไดรับแรงสนับสนุนทางดานอารมณและจิตใจ โดยการดูแล เอาใจใส การยก
ยอง การชม และการใหแรงเสริมจากการปฏิบัติตน การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร โดยการใหความรู
คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ โดยการใหเงิน การจัดเตรียมยาและการ
พามาพบแพทย การจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชสําหรับการสงเสริมสุขภาพเพื่อชวยใหดูแลสุขภาพตนเอง
ได
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การวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวใชแบบวัดที่ปรับปรุงจากเบญจมาศ
นาควิจิตร (2551: 59-60) แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คือ “จริงมากที่สุด” ถึง
“จริ ง น อ ยที่ สุด ” ผู ที่ ไ ด ค ะแนนสู ง กว า แสดงว า มี ก ารสนั บ สนุ น ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพจากครอบครั ว
มากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
การสนับสนุนดานการดูแลสุ ขภาพจากบุคลากรทางการแพทย หมายถึงการไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย ไดรับแรงสนับสนุนทางดานอารมณและจิตใจโดยการดูแล
เอาใจใส การยกยอง การชม และการใหแรงเสริมจากการปฏิบัติตน การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
โดยการใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณสําหรับการสงเสริม
สุขภาพเพื่อชวยใหดูแลสุขภาพตนเองได
การวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทยใชแบบวัดที่ปรับปรุง
จาก เบญจมาศ นาควิจิตร (2551:60-61) แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คือ “จริงมาก
ที่ สุ ด ” ถึ ง “จริ ง น อ ยที่ สุ ด ” ผู ที่ ไ ด ค ะแนนสู ง กว า แสดงว า มี ก ารสนั บ สนุ น ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพจาก
บุคลากรทางการแพทยมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ หมายถึงความรูสึกหรือการใหคุณคาของบุคคลตอการดูแล
สุขภาพในดานการรับประทานอาหารที่เหมาะกับโรค การรับประทานยา การออกกําลังกาย การ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในที่พักอาศัย การทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและผอนคลาย
ความเครียด การแสวงหาความรูเกี่ยวกับโรคที่เปนอยูและการบําบัดดูแล
การวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพตนเองใชแบบวัดที่ปรับปรุงจากเบญจมาศ นาควิจิตร
(2551: 57-58) แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “นอยที่สุด” ผูที่ได
คะแนนสูงกวาแสดงวามีทัศนคติตอการดูแลสุขภาพตนเองมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ปจจัยทางจิต
-การปฏิบัติทางศาสนา
-ความเชื่ออํานาจภายใน
ตนดานสุขภาพ
-ความเขมแข็งในการมอง
โลก

ปจจัยสถานการณ
-การสนับสนุนดานการ
ดูแลสุขภาพจาก
ครอบครัว
-การสนับสนุนดานการ
ดูแลสุขภาพจากบุคลากร
ทางการแพทย

ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง

ปจจัยจิตสถานการณ
-ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ

ปจจัยชีวสังคม
อายุ เพศ ระดับการศึกษา
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ค ว า ม สุ ข ข อ ง
ผู ป ว ย ไ ต ว า ย
เรื้อรังระยะทาย
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และ
ความเขมแข็งในการมองโลก มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไต
วายเรื้อรังระยะทาย
2. ป จ จั ย สถานการณ ได แ ก การสนั บ สนุ น ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพจากครอบครั ว และการ
สนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
3. ปจจัยจิตสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
4. ปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ สามารถทํานายความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดในกลุมรวม
5. ปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ สามารถทํานายความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดในกลุมยอย เมื่อจําแนกตามตัวแปรอายุ เพศ และ
ระดับการศึกษา
6. ความสามารถในการดูแลตนเองสามารถทํานายความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ได
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
ทายที่ตองฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ความสามารถในการดูแลตนเอง และความสุขของผูปวยไต
วายเรื้อรังระยะทาย ไดนําเสนอตามลําดับดังนี้
1. ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่ตองฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
1.1 ความหมายของโรคไตวายเรื้อรังระยะทาย
1.2 พยาธิสรีรวิทยาโรคไตวายเรื้อรังระยะทาย
1.3 วิธีการรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
1.4 ผลลัพธและผลกระทบของการบําบัดโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
2. ความสามารถในการดูแลตนเอง
2.1 ความหมายของการดูแลตนเอง
2.2 แนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเอง
2.3 การดูแลตนเองของผูป วยโรคไตวายเรือ้ รังระยะทาย
2.4 การวัดความสามารถในการดูแลตนเอง
3. ความสุข
3.1 ความหมายของความสุข
3.2 แนวคิดทฤษฎีความสุข
3.3 ความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
3.4 การวัดความสุข
4. ปจจัยที่เกีย่ วของกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
4.1 ปจจัยทางจิต
4.1.1 การปฏิบัติทางศาสนา
4.1.2 ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
4.1.3 ความเขมแข็งในการมองโลก
4.2 ปจจัยสถานการณ
4.2.1 การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
4.2.2 การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
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4.3 ปจจัยจิตสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
4.4 ปจจัยทางชีวสังคม
4.4.1 อายุ
4.4.2 เพศ
4.4.3 ระดับการศึกษา
4.5 ความสามารถในการดูแลตนเองกับความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย

1. ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่ตองฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
1.1 ความหมายของโรคไตวายเรื้อรังระยะทาย
ไต มี อ ยู 2 ข า งรู ป ร า งคล า ยถั่ ว ในผู ใ หญ ข นาดยาวประมาณ 10-13 เซนติ เ มตรน้ํ า หนั ก
ประมาณ 150 กรัม ภายในไตจะมีหนวยยอยของไตอยูขางละประมาณ 1 ลานหนวย มีหนาที่ขจัดของ
เสียและน้ําสวนเกินออกจากเลือดและขับออกมาเปนน้ําปสสาวะ ไตจะเสื่อมความสามารถในการ
ทํางานตามอายุที่เพิ่มขึ้น และไมสามารถสรางหนวยไตขึ้นมาใหมทดแทนในสวนที่เสียถาวร (นุชนารถ
แกวกันเนตร. 2555)
ความหมายของโรคไตวายเรื้อรัง ในป ค.ศ. 2002 มูลนิธิโรคไตของสหรัฐอเมริกาไดใหคําจํากัด
ความของโรคไตวายเรื้อรังวามีลักษณะใน 2 ขอดังนี้ คือ (ณัฐวุฒิ นําชัย; พิสุทธิ์ กตเวทิน; และ สมชาย
เอี่ยมออง. 2551: 16) 1) การที่ไตมีการเปลี่ยนแปลงในดานพยาธิสภาพหรือหนาที่ของไตเปนเวลานาน
กวา 3 เดือน โดยที่อาจมีอัตราการกรองของไตลดลงหรือไมก็ได ซึ่งแสดงใหเห็นโดยมีลักษณะทาง
พยาธิสภาพของไตที่ผิดปกติและมีตัวบงชี้ของการทําลายไต ไดแกมีความผิดปกติของเลือด ปสสาวะ
หรือภาพถายรังสี 2) การมีอัตราการกรองของไตลดลงต่ํากวา 60 มิลลิลิตรตอนาทีตอพื้นที่ผิวกาย
1.73 ตารางเมตร โดยที่มีการถูกทําลายของไตหรือความผิดปกติทางพยาธิสภาพหรือไมก็ได
ความหมายของโรคไตวายเรื้อรังระยะทาย หมายถึงโรคไตวายเรื้อรังที่มีการทํางานของไตต่ํา
กวา 15 มิลลิลิตรตอนาทีตอพื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร เปนโรคไตวายถาวรและมีการสูญเสียหนาที่
ของไตไปเกือบทั้งหมด การทํางานของไตเสียไปกวารอยละ 95 จึงเกิดการคั่งของเสียจํานวนมาก มักมี
อาการแทรกซอนจากการคั่งของเสียในรางกาย มีการคั่งของน้ํา และเกลือแร รวมทั้งมีความไมสมดุลย
ของกรด ดาง อวัยวะตางๆทํางานไดลดลง จนในที่สุดเกิดการลมเหลวตามมา เปนระยะที่จําเปนตอง
ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง จึงจะสามารถมีชีวิตอยูตอไปได (เกรียง ตั้งสงา; และ
ไตรรักษ พิสิษฐสกุล. 2543: 1223-1264)
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1.2 พยาธิสรีรวิทยาของโรคไตวายเรื้อรังระยะทาย
สาเหตุของไตวายเรื้อรัง อาจเกิดจากพันธุกรรมมีประวัติโรคไตในครอบครัว หรือมีน้ําหนักแรก
คลอดต่ํา เกิดจากโรคตางๆที่มีผลตอไต ที่พบไดบอยไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดฝอยที่ไตอักเสบ โรคกรวยไตอักเสบเรื้อรัง เนื้อเยื่อไตอักเสบเรื้อรังเชนการกินยาแกปวดใน
ปริมาณมากเปนเวลานานๆ โรคถุงน้ําในไต และไตวายเฉียบพลันที่ไมไดรับการรักษา หรือไดรับการ
รักษาแตสาเหตุของโรคนั้นรุนแรงจนทําใหมีการทําลายของหนวยไตอยางถาวร (นุชนารถ แกวกันเนตร.
2555: 10-11) ไตไมสามารถขับของเสียออกได สมมุติฐานเชื่อวาการที่หนวยของไตถูกทําลาย
กอใหเกิดการปรับตัวและการซอมแซมตัวเองของไตสวนที่เหลือเปนการปรับตัวเพื่อทํางานทดแทนสวน
ที่ขาดหายไป ทําใหเกิดเนื้อเยื่อพังผืดและเปนอันตรายตอหนวยไตสวนที่เหลือเพิ่มขึ้นเปนวัฏจักรไป
เรื่อยๆ จนไมสามารถทําหนา ที่ตอไปได เกิดภาวะไตวายระยะท ายในที่สุด (เกรียง ตั้ง สงา ; และ
ไตรรักษ พิสิษฐสกุล. 2543: 1223-1264)
การจําแนกความรุนแรงของโรคเพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาแนวทางการดูแลรักษา
ผูปวยโรคไตวายเรื้อรังตามการทํางานของไต จึงแบงออกเปน 5 ระยะ คือ (ประเสริฐ ธนกิจจารุ; และ
สกานต บุนนาค. 2554: 19)
ตาราง 1 ระยะความรุนแรงของโรคไตวายเรื้อรัง

ระยะความรุนแรงของโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะที่ 1 มีรองรอยการเกิดโรคไต
และอัตราการกรองที่ไตปกติหรือเพิ่มขึ้น
ระยะที่ 2 มีรองรอยการเกิดโรคไต
และอัตราการกรองที่ไตลดลงเล็กนอย
ระยะที่ 3 อัตราการกรองที่ไตลดลงปานกลาง
ระยะที่ 4 อัตราการกรองที่ไตลดลงมาก
ระยะที่ 5 ภาวะไตวายระยะรุนแรง

อัตราการกรองที่ไต
(มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตรของ
พื้นที่ผิวกาย)
มากกวาหรือเทากับ 90
60-89
30-59
15-29
นอยกวา15 หรือไดรับการฟอกเลือด

ที่มา: ประเสริฐ ธนกิจจารุ; และสกานต บุนนาค. 2554: 19

14
ผูปวยที่มีการดําเนินของโรคอยูในระยะที่ 1 และ 2 มีการทํางานของไตปกติหรือผิดปกติเพียง
เล็กนอย แตเกิดความเสียหายขึ้นกับไตแลว สวนระยะที่ 3 และ 4 ไตมีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นจนเมื่อ
ถึงระยะที่ 5 อัตราการกรองของไตต่ําลงมากจนผูปวยจําเปนตองเริ่มการบําบัดทดแทนไต
อาการของโรค
ผูปวยในระยะเริ่มตนมักไมมีอาการผิดปกติ อาจตรวจพบโดยบังเอิญเมื่อทําการตรวจปสสาวะ
หรือเลือด ตอเมื่อมีการดําเนินของโรคมากขึ้น ผูปวยจะมีอาการที่สําคัญดังนี้ (ประเสริฐ ธนกิจจารุ;
และสกานต บุนนาค. 2554: 25-26)
1. บวม สังเกตเห็นชัดเจนในเวลาตื่นนอนตอนเชา ที่บริเวณใบหนา หนังตา ขาและเทาทั้ง
สองขาง และบวมมากขึ้นเมื่อนั่งหรือยืนนานๆ
2. ปสสาวะบอยตอนกลางคืน มักเปนอาการในระยะแรกๆที่สังเกตเห็นได แตในระยะที่
เปนมากขึ้นแลวปสสาวะจะลดลง และทําใหเกิดอาการบวมเพิ่มขึ้น
3. ความดันโลหิตสูง พบไดบอยในผูปวยโรคไต โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบ
เรื้อรังและโรคไตวายเรื้อรังในระยะที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเมื่อตรวจพบความดันโลหิตสูง จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองตรวจเพิ่มเติมวามีสาเหตุจากโรคไตหรือไม
4. อาการซีด หรือโลหิตจาง เมื่อการทํางานของไตลดลงจนระดับครีเอตินินในเลือดสูงกวา
2-3 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะเริ่มพบภาวะโลหิตจางได และเมื่อการทํางานของไตลดลงกวารอยละ 25 ของ
ภาวะปกติ จะพบภาวะโลหิตจางไดในผูปวยสวนใหญ โดยถือวาผูปวยเริ่มมีภาวะโลหิตจางเมื่อระดับ
ฮีโมโกลบินต่ํากวา 12 กรัม/เดซิลิตร หรือคาความเขมขนเลือดต่ํากวา 37% ในผูชายและระดับ
ฮีโมโกลบินต่ํากวา 11 กรัม/เดซิลิตร หรือคาความเขมขนเลือดต่ํากวา 33% ในผูหญิง
5. คลื่นไส อาเจียน และเบื่ออาหาร เปนอาการที่พบไดบอยในผูปวยโรคไตเรื้อรังที่เปนมาก
แลว และมักเปนอาการที่ทําใหผูปวยตองไปพบแพทย
6. โปรตี น ในป ส สาวะ เป น สิ่ ง ตรวจพบได ใ นโรคไตหลายชนิ ด หากตรวจพบโปรตี น ใน
ปสสาวะทุกครั้งที่ทําการตรวจนานเกิน 3 เดือน แสดงวามีโรคไตเรื้อรังซอนเรนอยู ทําใหปสสาวะมีฟอง
มากผิดปกติ
7. ระดับครีเอตินินในเลือดสูง ถามีระดับสูงเกิน 1.3 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในเพศหญิง หรือ 1.5
มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในเพศชาย นานเกิน 3 เดือนแสดงวาเปนโรคไตเรื้อรังแลว
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1.3 วิธีการรักษาโดยการฟอกเลือด ดวยเครื่องไตเทียม
ในการบําบัดรักษาผูปวยไตวายในระยะแรกแพทยจะใชการใหยารักษาตามโรคและอาการที่
เปนและควบคุมอาหาร จนถึงระยะที่การรักษาแบบประคับประคองดวยการใชยาเพียงอยางเดียว ไม
สามารถทําใหผูปวยดํารงชีวิตอยูตอไปไดอยางปลอดภัย จึงจําเปนตองใชวิธีการบําบัดทดแทนไตมา
รักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะทายแทน ซึ่งมี 3 วิธีคือ การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis:
HD) การลางไตทางชองทอง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD) และการ
ผาตัดปลูกถายไต (Kidney Transplantation : KT) สําหรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม คือ การ
นําเลือดออกจากรางกายผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง ผานเขาเครื่องไตเทียมและตัวกรองเลือดเพื่อกําจัดของ
เสีย ปรับระดั บเกลื อแรและสมดุ ลของน้ํ าในเลือด หลังจากนั้นจึง นํ ากลั บคื นเข า สูรา งกายผูปว ย
หลักการสําคัญของการฟอกเลือด คือการแลกเปลี่ยนของเสีย เกลือแรและน้ํา ระหวางเลือดกับน้ํายา
ฟอกเลือดโดยผา นทางตัวกรองเลือด โดยทั่ว ไปผูป วยจะใชเวลาการฟอกเลือดครั้ง ละ 4-5 ชั่วโมง
สัปดาหละ 2-3 ครั้ง (แสงรวี มณีศรี. 2553: 5)
1.4 ผลลัพธและผลกระทบของการบําบัดโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
การรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมจะตองใหในขนาดที่พอเพียงมีระยะเวลาที่
เหมาะสม เพื่ อ ใหไ ดผ ลลั พ ธ 4 ประการคือ 1) ลดอาการที่ เ กิ ด จากการคั่ ง ของของเสีย ในร า งกาย
2) พยายามทําใหผูปวยมีอายุยืนยาวใกลเคียงคนปกติ 3) ลดภาวะทุโภชนาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ลดอัตราการเจ็บปวยหรือเสียชีวิต (จุฑาภัทร สุวรรณไพรัตน. 2554: 19)
สวนผลกระทบของการปวยและรักษาโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม คือกอใหเกิด
ความเครียด ความวิตกกังวลและความทุกขใจใหกับผูปวยหลายประการเชนกัน เนื่องจากตองเผชิญ
กับความไมแนนอนของสภาวะโรคที่อาจเกิดภาวะแทรกซอน เชนภาวะโลหิตจาง ภาวะผิดปกติของ
สมดุลกรดดางและเกลือแร อาการคันเนื่องจากผิวแหงและการไดรับการฟอกเลือดไมเพียงพอ ภาวะน้ํา
เกิน ระบบทางเดินอาหารทํางานผิดปกติ คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ระดับฮอรโมนพาราไทรอยดสูง
ชนิดทุติยภูมิ ซึ่งทําใหมวลกระดูกลดลง และภาวะทุโภชนาการซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของไดหลายอยาง
เปนตน นอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะแทรกซอนขณะฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ไดแก ความดันโลหิต
ต่ํา ภาวะเลือดออกเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเตนไมเปนจังหวะ ตะคริว เจ็บหนาอก สิ่งเหลานี้กอใหเกิด
ความไมสุขสบาย ทุกขทรมานและอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได (อภัสรา อรัญวัฒน. 2550: 2); และ
(สรอยสะอาง สรางสมวงษ. 2552: 1 ,25) นอกจากผลกระทบทางรางกายดังกลาวแลว ยังพบ
ผลกระทบดานจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากการรักษาดวยการฟอกเลือด ผูปวยตองปรับแบบ
แผนการดําเนินชีวิตใหมจากการตองมาฟอกเลือดสัปดาหละ 8-12 ชั่วโมง ซึ่งยังไมรวมถึงเวลาที่ใชใน
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การเดิ นทาง และหากผูปวยมีปญหาสุขภาพอื่นรวมดวย ตองมีผูดูแลมาเปน เพื่อน ผูปวยตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้นในเรื่องคาอาหาร คาเดินทาง ผูปวยที่ยังทํางานอยูจะตองขาดงานเพื่อมารักษาเปน
ประจํา ถึงแมผูปวยสวนหนึ่งจะไมตองจายคารับการบํา บัดดวยเครื่องไตเทียมเอง แตคาใชจายที่
เพิ่มขึ้นนี้ก็เปนปญหาสําหรับผูปวยและครอบครัวที่มีเศรษฐานะต่ํา และมีผลกระทบตอการปฏิบัติ
หนาที่ของรางกาย การปฏิบัติหนาที่ในครอบครัว การงาน สังคม รวมทั้งปญหาทางเพศสัมพันธ และ
การสู ญ เสี ย ภาพลั ก ษณ จากการที่ มี ผิ ว หนั ง แห ง ซี ด หรื อ คล้ํ า น้ํ า หนั ก ลด ผมแห ง เปราะและร ว ง
ออนเพลีย เสียการเปนสมาชิกกลุมที่เคยทํากิจกรรมตางๆรวมกัน เปนสาเหตุใหผูปวยเกิดความวิตก
กังวล โกรธ หงุดหงิดงาย เบื่อหนาย ทอแท แยกตัวหรือมีปญหาสัมพันธภาพกับคนใกลชิด มอง
ตนเองเปนคนไมมีคุณคา ไรความสามารถและไมมีความสุขในชีวิต ไมอยากทําอะไร ทําใหอาการของ
โรคเลวรายลงไปกวาเดิม ผูปวยบางรายอาจรูสึกหมดหวัง คิดสั้นฆาตัวตายได นอกจากนี้การรักษา
โดยการฟอกเลือดยังเปนคาใชจายที่แพงมาก กลาวคือคาใชจายประมาณ 250,000 บาทตอรายตอป
(จุฑาภัทณ สุวรรณไพรัตน. 2554: 2)

2. ความสามารถในการดูแลตนเอง
เนื่องจากโรคไตวายเปนโรคเรื้อรังที่มีความยุงยากซับซอนและมีภาวะแทรกซอนไดงายเปนโรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมอยางตอเนื่อง โดยที่การรักษาเริ่มตั้งแตการปรับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การรักษาโดยยา และเมื่อถึงขั้นไตวายเรื้อรังระยะทายวิธีการรักษาที่เลือกใชวิธีหนึ่งก็คือการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ซึ่งผูปวยตองปรับแบบแผนการดําเนินชีวิตพอควรเพื่อใหสามารถดูแล
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
2.1 ความหมายของการดูแลตนเอง
โอเร็ม (Orem 1985: 105) ไดใหความหมายของความสามารถในการดูแลตนเองไววา เปน
ความสามารถที่ ซั บ ซ อ นของบุ ค คลในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ บุ ค คลกระทํ า เพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาไว ซึ่ ง ชี วิ ต
สุขภาพ และสวัสดิภาพของตน
เลวิน (วนิดา คงขํา. 2547: 20 ; อางอิงจาก Levin. 1976: 206) ใหความหมายของการดูแล
ตนเองวา การดูแลตนเองเปนกระบวนการที่บุคคลทั่วไปกระทําหนาที่ของตนใหเกิดประโยชนในการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันโรค การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มตนและการรักษาดวยตนเองใน
ระดับที่เปนแหลงประโยชนสําคัญพื้นฐานในระบบสุขภาพ
ในการศึกษาครั้งนี้ใหความหมายของความสามารถในการดูแลตนเองคือ ความสามารถของ
บุคคลในการปฏิบัติตัว ใหตนเองมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี ซึ่งเปนการกระทําดวยความตั้งใจโดยใช
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เหตุผลเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งมีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพโดยใชกระบวนการทาง
ความคิดและสติปญญา การรับรู การติดตอ การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นและการปรับตัว เพื่อ
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม
2.2 แนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเอง
ในการศึกษาครั้งนี้ใช แนวคิด ทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็ม (Orem. 1985; Orem และ
Taylor. 1986) เปนกรอบในการศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย เนื่องจากผูวิจัยเห็น
วา ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายการดูแลตนเองไดในทุกมิติ เนื่องจากทฤษฏีนี้ ประกอบดวย 3 ทฤษฏีที่มี
ความสัมพันธกัน คือ ทฤษฎีระบบการพยาบาล (Theory of Nursing System) ทฤษฏีความพรอม
ในการดูแลตนเอง (Theory of self –care deficit) และทฤษฎีการดูแลตนเอง (Theory of self –
care) ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะทฤษฎีการดูแลตนเอง ในแนวคิดของโอเร็ม (Orem , 1985) อธิบาย
การดูแลตนเองวาเปนพฤติกรรมที่จงใจและมีเปาหมาย (Deliberate action และ goal Oriented)
ประกอบดวย 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เปนระยะของการพินิจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งจะนําไปสูการ
กระทํ า ซึ่ ง การที่ บุ ค คลจะดู แ ลตนเองได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ตนเองและ
สิ่งแวดลอมกอน ระยะที่ 2 เปนการกระทําและผลของกระทํา ซึ่งการกระทําจะตองมีเปาหมายเพื่อการ
ดูแลตนเอง เพราะจะเปนตัวกําหนดการเลือกกิจกรรมที่จะกระทําและเกณฑที่ใชในการติดตามผลของ
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
แกส และคณะ (Gast; et al. 1989: 26-38) ไดวิเคราะหความสามารถในการดูแลตนเองเปน
ระดับ 3 ระดับ แตละระดับจะเปนพื้นฐานของระดับที่สูงขึ้นไป ตามรายละเอียดดังนี้
1. ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Foundational
capabilities
and
dispositions) เปนความสามารถขั้นพื้นฐาน 2 แบบของมนุษย ซึ่งจําเปนสําหรับการทํากิจกรรม
ประกอบดวย 1) ความสามารถดานรางกายและจิตใจ เชน การมีความรูสึก ความจํา ซึ่งจะชวย
กําหนดเปาหมายทางดานจิตใจ 2) ความสามารถดานความรูและการกระทํา
2. พลังความสามารถ 10 ประการ (Ten Power components) โอเร็มและเทเลอร (Orem;
& Taylor , 1986) มองวาการกระทําอยางจงใจเพื่อการดูแลตนเองนั้นไมใชการกระทําโดยทั่วไป จึง
ตองอาศัยพลังความสามารถพิเศษ 10 ประการ ไดแก 1) ความสนใจและเอาใจใสในตนเอง สภาวะ
แวดลอมภายใน – ภายนอกตนเอง ตลอดจนปจจัยที่สําคัญสําหรับการดูแลตนเอง 2) ความสามารถที่
จะควบคุมพลังงานทางดานรางกายของตนเองใหเพียงพอสําหรับการริเริ่มและการปฏิบัติการดูแล
ตนเองอยางตอเนื่อง 3) ความสามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย 4) ความสามารถที่จะใช
เหตุผลเพื่อการดูแลตนเอง 5) มีแรงจูงใจที่จะกระทําการดูแลตนเอง เชน มีเปาหมายของการดูแล
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ตนเองที่สอดคลองกับคุณลักษณะและความหมายของชีวิต สุขภาพและสวัสดิภาพ 6) มีทักษะในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองและปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ 7) มีความรูและนําความรูไปปฏิบัติได
8) มีทักษะในการใชกระบวนการทางความคิดและสติปญญา การรับรู การจัดกระทํา การติดตอและ
การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เพื่อปรับการปฏิบัติการดูแลตนเอง 9) มีความสามารถในการ
จัดระบบการดูแลตนเอง 10) มีความสามารถที่จะปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่องและสอดแทรก
การดูแลตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่งในแบบแผนการดําเนินชีวิต ซึ่งมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
และชุมชน
3. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเอง (Capabilities for self – care operations)
เป น ความสามารถที่ จํ า เป น และต อ งใช ใ นการดู แ ลตนเองในขณะนั้ น ทั น ที ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ความสามารถ 3 ประการ คือ 1) การคาดการณ (Estimative) คือ ความสามารถในการตรวจสอบ
สถานการณและองคประกอบในตนเองและสิ่งแวดลอมที่สําคัญสําหรับการดูแลตนเอง ความหมาย
และความตองการในการปรับการดูแลตนเอง 2) การปรับเปลี่ยน (Transitional) คือ ความสามารถใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถ ควรและจะกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการการดูแลตนเอง
ที่จําเปนและ 3) การลงมือปฏิบัติเปนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการดูแลตนเองที่จําเปน
จากแนวคิดแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเอง ของโอเร็มและจากการศึกษาภาวะโรค วิธีการ
บําบัดรักษาและการปรับตัวกับภาวะโรคและการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปวย ผูวิจัยไดวิเคราะหถึง
ความสามารถที่ผูปวยตองมีเพื่อการดูแลตนเองดังตอไปนี้
2.3 การดูแลตนเองของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะทาย
การที่ผูปวยตองไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ทําใหความสามารถในการดูแลตนเอง
ลดลง ตองปรับตัวในการดูแลตนเอง เชน การอาบน้ําและการสระผม ในผูปวยที่มีทอสําหรับฟอกเลือด
อยูที่บริเวณคอตองกระทําอยางระมัดระวังเพื่อไมใหแผลเปยกน้ําซึ่งจะเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได หรือ
แขนขางที่มีการตัดตอเสนเลือดสําหรับใชในการฟอกเลือดนั้นจะไมสามารถยกของหนัก นอนทับ หรือ
อยูในทางอแขนไดนานเหมือนเดิมได เปนตน ความสามารถในการจํา การคิดเปลี่ยนแปลง อันเปน
ผลเนื่องมาจากปริมาณของเสียที่สะสมอยูภายในรางกาย มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆทางสังคมลดลง
เนื่องจากตองใชเวลามาฟอกเลือดประมาณ 8-12 ชั่วโมงตอสัปดาห จากสถานการตางๆเหลานี้จึงเปน
ความจําเปนที่ผูปวยจะตองปรับตัว เพื่อใหสามารถดูแลตนเองใหไดมากที่สุด พึ่งตนเองไดมากที่สุดซึ่ง
จะชวยใหผูปวยมีความหวังและมีความสุขในการดําเนินชีวิตมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได จากการศึกษา
ที่ผานมาพบวาผูปวยที่สามารถดูแลตนเองไดจะมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ มีความรูเกี่ยวกับลักษณะ
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ของโรคไตวายเรื้ อ รั ง ระยะท า ย สาเหตุ อาการ วิ ธี ก ารรั ก ษาและบํ า บั ด ดู แ ลตนเอง มี ค วามรู
ความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการฟอกเลือดและบริการอื่นๆ ที่จําเปน เรียนรูวิธีการดูแลตนเอง
ในเรื่องตางๆ เพื่อความปลอดภัยขณะฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมรวมกับบุคลากรทางการแพทย มี
การสื่อสารและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทางการแพทย ดูแลตนเองขณะอยูที่บาน เชน การควบคุม
อาหาร การจํ า กั ด น้ํ า การรั บ ประทานยาตามแผนการรั ก ษา การควบคุ ม อาการ การป อ งกั น
ภาวะแทรกซอนจากภาวะโรคและการฟอกเลือดได ติดตามการบําบัดไดอยางตอเนื่อง ติดตอขอความ
ชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย เพื่อปองกันหรือเมื่อมีภาวะแทรกซอนได นอกจากดูแลตนเองทั้ง
เรื่ อ งภาวะโรคแล ว ยัง ต อ งสามารถดํ า รงบทบาท หน า ที่ ของตนได ใ กล เ คี ย งปกติ ม ากที่ สุ ด และมี
ความสุขแมจะตองอยูกับภาวะโรคเรื้อรังนี้ก็ตาม (Curtin; & Mapes. 2001: 389-395); (Curtin; et al.
2005: 389-395)
2.4 การวัดความสามารถในการดูแลตนเอง
อัสรา อาวรณ (2540: 66-67) ไดดัดแปลงแบบวัดความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของเอเวอรสและคณะ (Evers et al. 1986) เปนการวัดความสามารถในการปฏิบัติการ เพื่อความ
ตองการดูแลตนเองทั่วไป ทั้งในภาวะปกติและเจ็บปวย จํานวน 19 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92
แบบวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ โดยกลุมตัวอยางประเมินเองวาขอความนั้นตรงกับ
ตนเองเพียงใด ตรงกับตนเองมากที่สุดให 5 คะแนน และไมตรงกับตนเองเลยให 1 คะแนน สําหรับการ
ใหคะแนนในขอความที่เปนลบจะกลับคะแนนกอนแลวจึงรวมคะแนนความสามารถในการดูแลตนเอง
ทั้งหมด คะแนนรวมมากแสดงวามีความสามารถในการดูแลตนเองมาก
สุรางค พันธุเอี่ยม (2548) ไดสรางแบบสัมภาษณวัดการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่มา
รับการรักษาที่สถานีอนามัย อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 17 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .80 แบบสัมภาษณเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ตั้งแต ปฏิบัติเปนประจํา
ปฏิบัติบางครั้ง ไมปฏิบัติ ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 2 ,1และ0
ขอความทางลบใหคะแนน 0,1 และ 2 ตามลําดับ การแปลผลคาเฉลี่ย 1.34-2.00 หมายถึงมีการดูแล
ตนเองในระดับดี 0.67-1.33 หมายถึงมีการดูแลตนเองในระดับพอใช 0.00-0.66 หมายถึงมีการดูแล
ตนเองในระดับต่ํา
การวัดความสามารถในการดูแลตนเองใชแบบวัดที่ปรับมาจาก อัสรา อาวรณ (2540: 66-67)
แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คือ “ตรงมากที่สุด” ถึง “ไมตรงเลย” ผูที่ไดคะแนนสูง
กวาแสดงวามีความสามารถในการดูแลตนเองมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
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3. ความสุข
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสรุปไดดังนี้
3.1 ความหมายของความสุข
ความสุขตรงกับภาษาอังกฤษวา Happiness มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 วา สุข หมายถึงความสบายกาย สบายใจ สวนความหมายใน
Cambridge Advance Learner’s Dictionary(2008) ความสุขเปนสภาวะของจิตใจหรือความรูสึกพึง
พอใจ ยินดีและสนุกสนาน ในการศึกษาความสุขนั้น พบวามีผูใหความหมายของความสุขไวมากมาย
ผูวิจัยจึงไดจัดแบงความหมายของความสุขออกเปน 2 ลักษณะคือความหมายในมุมมองทางตะวันตก
และความหมายในมุมมองทางตะวันออก
ในมุมมองทางตะวันตก อเล็กแซนโดรวา (Alexandrova. 2005: 381-484) ไดอธิบายถึง
ความสุขวา เปนความรูสึกรวมทางอารมณ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เปนแนวคิดทางอัตตวิสัย
(Subjective) ขึ้นอยูกับคําจํากัดความของแตละบุคคล และสามารถวัดเชิงปริมาณไดเชนเดียวกัน แต
ละบุคคลตัดสินวามีความสุขมากหรือนอย ขึ้นอยูกับวิถีชีวิตที่กําลังดําเนินอยู ประสบการณที่ผานมาใน
อดีต และทั ศ นคติ ที่ มี ตอ การดํ า เนิ น ชี วิต หลัก การวิธีคิดประสบการณใ นชีวิ ต อาจมีทั้ง ที่ก อใหเ กิ ด
ความสุ ข และความทุ ก ข และระดั บ ของความสุ ข และความทุ ก ข ขึ้ น อยู กั บ บุ ค คลนั้ น จะจดจํ า
ประสบการณชีวิตนั้นไดมากหรือนอยเพียงใด
แคมบเบล (Campbell. 1976: 117-124) ไดกลาวสรุปแนวคิดเนนเปนพิเศษที่ความสุข
และความพึงพอใจในชีวิตวา การที่แตละคนเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสถานการณที่เปนอยูกับ
สถานการณที่เขาอยากใหเปน หรือคาดหวังผลที่ได จะเปนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ความสุข
หรือไมมีความสุขนั้นเปนการตัดสินใจของแตละบุคคลเอง
สวนความสุขในในมุมมองทางตะวันออกนั้น ไดมีผูใหคําอธิบายไวดังนี้
พระธรรมโกศาจารย (ม.ป.ป.: 8-14) ไดอธิบายถึงความสุขวาสุขภาพจิตที่เปนปกติดีนั่น
แหละ เรียกวาความสุข สุขก็เพราะวาจิตปกติไมขึ้น ไมลง ไมเอียงขวา เอียงซาย ไมมีอะไรมาผูกมัด
จิตใจ เปนอิสระ เปนไทแกตัวอยางนี้เรียกวา “ปกติ” ใจที่ปกติคือไมมีอะไร รูวาอะไรเกิดขึ้น อะไรตั้งอยู
อะไรดับไปแลวควรจะแกไขสิ่งนั้นอยางไร อยางนี้จิตใจก็สบาย ไมคอยมีปญหา รวมความวา ชีวิตของ
เราตองการความสุขทั้งกาย ทั้งใจ ทางอารมณ เราก็ตองมีสติ มีปญญา พยายามที่จะรักษาใจไวให
ปกติอยูตลอดเวลา รูจักประมาณในการกิน การอยู การนุงหมใชสอย การปฏิบัติหนาที่และการพักผอน
สภาพรางกาย จิตใจ ก็จะมีความสุขสมบูรณสมปรารถนา สอดคลองกับพระธรรมปฎก (พระธรรม
ปฎก. 2538) ที่ไดอธิบายถึงความสุขวามี 2 แบบ คือ เปนความสุขจากภายใน หมายถึงมีความสงบใน
ใจตนเอง หรือมีความสุขจากการรูเทาทัน เขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย เปนความสุขทางปญญา
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เนื่องจากเห็นแจงความจริง เปนความโปรงโลง ไมมีความติดขัดบีบคั้นใจ ความสุขอีกแบบหนึ่งเปน
ความสุขที่ไดจากภายนอก ก็คือสิ่งที่แวดลอมรอบตัวเรานั่นเองไมวาจะเปนบุคคล หรือสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอความสุขของบุคลากร นอกจากนี้ทานพระธรรมปฎก ยังไดแบงประโยชนสุขออกเปน 3
ระดับดังนี้
ประโยชนสุขระดับที่ 1 ดานรูปธรรมที่ตามองเห็นหรือเห็นไดกับตา คือการมีสุขภาพดี การมี
ทรัพยสินเงินทอง การมีอาชีพการงานเปนหลักเปนฐาน การมียศฐานะ ตําแหนง การเปนที่ยอมรับใน
สังคม การมีมิตรสหายบริวารและการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
ประโยชนสุขระดับที่ 2 ดานนามธรรมที่ล้ําลึกเลยจากตามองเห็น คือเรื่องของคุณธรรมความดี
งาม การมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือเกื้อกูล
แกเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เปนหลักของจิตใจ และการมีปญญาที่ทําใหรูจักการ
ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตองและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทําใหชีวิตเปนอยูดวยดี
ประโยชนสุขระดับที่ 3 ดานนามธรรมขั้นโลกุตตระที่อยูเหนือกระแสความไหลเวียนของโลก
ธรรม คือความเปนผูมีจิตใจที่เปนอิสระดวยความรูเทาทันตอสิ่งทั้งหลาย รูดลกและชีวิตตามความเปน
จริง จนกระทั่งวาโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไมหวั่นไหว วางใจและปฏิบัติไดถูกตองตามเหตุ
ปจจัย ปลอยใหกฎธรรมชาติทั้งหลายก็เปนกฎธรรมชาติอยูตามธรรมชาติ ความทุกขที่มีอยูในธรรมชาติ
ก็คงเปนทุกขของธรรมชาติไป ไมเขามากระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจของเราได เปนผูมีสุขอยูกับตนเอง
ตลอดเวลา ชีวิตก็สมบูรณแลว
อภิชัย มงคล; และคนอื่นๆ (อภิชัย มงคล; และคนอื่นๆ. 2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องความสุขและสุขภาพจิต โดยเปนการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเปรียบเทียบความหมายในบริบทของ
สังคมไทย ผลการวิจัยพบวา สุขภาพจิตจากการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย และความสุขใน
มุมมองของพุทธศาสนา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเปนเรื่องเดียวกัน
ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความสุขหมายถึงความรูสึกจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจอยางเพียงพอ รวมทั้งเปนความสามารถในการปรับตัวไดเมื่อตองเผชิญ
ความทุกขทรมานจากอาการของโรค ภาวะแทรกซอนจากโรคและจากกระบวนการรักษาพยาบาล
สามารถชวยเหลือผูอื่นเมื่อผูอื่นตองการได สามารถใชชีวิตประจําวันไดใกลเคียงปกติ มีความพึงพอใจ
ในตนเองและรูสึกวาตนเองมีประโยชนตอสังคม
นักวิจัยหลายทานไดศึกษาและแบงองคประกอบของความสุขไวดังนี้ เซลิกแมน (Seligman.
1998 อางอิงจากดวงพร หิรัญรัตน. 2543: 13) ไดแบงความสุขเปน 2 องคประกอบคืออารมณ
ทางบวกและกิจกรรมทางบวก ไดเนอร (Diener อางอิงจากดวงพร หิรัญรัตน. 2543: 13) พบวา
ความสุข มี 2 องคประกอบคือ 1) องคประกอบทางความคิด (Cognitive component) เปนการ
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ประเมินความสุขโดยใชความคิดในการตัดสิน หรือประเมินในรูปแบบความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเปนการ
ประเมินภาพรวมเกี่ยวกับเหตุการณทั้งหมดในชีวิตของบุคคล (Global assessment) เชนกิจกรรม
สภาพแวดลอม และตัดสินวามีความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 2) องคประกอบทางอารมณ (Affective
component) เปนการประเมินความสุขโดยใชประสบการณทางความรูสึก คือการประเมินความสุขใน
แงของอารมณทางบวกและอารมณทางลบ กลาวคือ ในสถานการณแตละสถานการณบุคคลจะมี
ปฏิกิริยาทางอารมณความรูสึกตอบสนองออกมาอยางไร ซึ่งสามารถประเมินออกมาในรูปของความพึง
พอใจในชีวิต อารมณทางบวกและอารมณทางลบ ริชารด เลยารด (Richard Layard อางอิงจากดวง
พร หิรัญรัตน. 2543: 14) เสนอแนวคิดเรื่ององคประกอบของความสุขโดยรวมปจจัยภายนอกและ
ภายในไวดวยกัน ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1) ความสัมพันธในครอบครัว 2) สถานภาพทาง
การเงิน 3) การทํางาน 4) เพื่อนและการมีสวนรวมในชุมชน 5) สุขภาพ 6) การมีอิสรเสรีภาพในการ
แสดงออก และ7) ความรูสึกทางดานจิตใจ ไดแก การเห็นคุณคาของตนเอง และการมีปรัชญาของชีวิต
และประเวศ วะสี (2548) ไดอธิบายองคประกอบของความสุขเปน 2 องคประกอบใหญๆคือ ความสุข
มาจากปจจัยภายนอก ซึ่งวัดไดจากความอยูดีมีสุขรวมกับปจจัยภายในนั่นคือสภาวะของจิตใจนั่นเอง
3.2 แนวคิดทฤษฎีความสุข
Ed Diener นักจิตวิทยาชาวอเมริกันไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความอยูดีทางอารมณ โดยแบง
ออกเปนสามมิติซึ่งในแตละมิติสามารถแยกสวนการวิเคราะหออกจากกันได คือมิติที่ 1) เปนความรูสึก
ทางบวก กลาวคือ คนเรามีอารมณความรูสึกทางบวกบอยครั้งแคไหน มิติที่ 2) เปนความรูสึกทางลบ
กลาวคือ คนเรามีอารมณความรูสึกทางลบบอยครั้งแคไหน และมิติที่ 3) ความพึงพอใจในชีวิต
กลาวคือการที่ปจเจกบุคคลประเมินความพึงพอใจในชีวิตของตนเองในภาพรวมอยางไร (Diener
1984; Diener et al. 1985, 1999) ซึ่งมิติที่หนึ่งเทียบไดกับความสุข มิติที่สองเทียบไดกับความทุกข
ความสุขนั้นเปนสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไดในแตละชวงเวลาเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่มา
กระทบความรูสึก สวนความพึงพอใจในชีวิตนั้น โดยทั่วไปแลวมีความคงที่มากกวาความสุข เนื่องจาก
เปนผลจากกระบวนการประเมินชีวิตของตนเองในทุกดาน แลวตัดสินใจวาตนเองมีความพึงพอใจใน
ชีวิตมากนอยเพียงใด (Nettle 2005) แนนอนวาความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธไป
ในทางเดียวกัน กลาวคือเมื่อคนเรามีความพึงพอใจในชีวิตมากยอมมีความสุขมากตามไปดวย และตัว
แปรที่ใชทํานายความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตก็เปนชุดเดียวกัน (รศรินทร เกรย; วรชัย ทองไทย;
และเรวดี สุวรรณนพเกา. 2553: 25-26)
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องคดาไลลามะที่ 14 มีความเชื่อเกี่ยวกับความสุขวา จุดมุงหมายที่แทจริงของมนุษยคือการ
แสวงหาความสุขเปนจุดหมายปลายทาง ไมวาคนนั้นจะนับถือศาสนาใดหรือไมนับถือศาสนาเลยก็ตาม
และเขา ถึง ความสุขได ดวยการฝก จิตผา นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และวิธีการดําเนิ นชีวิต
(โฮเวิรด. 2553: 10-11)
3.3 ความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขผูปวยโดยเฉพาะกับผูปวยโรค
ไตวายเรื้อรัง ไมพบวามีการศึกษาเรื่องนี้กันโดยตรง แตไดมีงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคเรื้อรัง ซึ่งเปนแนวทางสําหรับผูวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ซึ่งเปนผูปวยโรคเรื้อรังเชนเดียวกัน จากงานวิจัยของลัดดาวัลย สิงหคําฟู (2532: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยอัมพาตครึ่งซีก พบวาผูปวยอัมพาตครึ่งซีกที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ขึ้นอยูกับการมีความสามารถ
ในการดูแลตนเอง และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ประภา รัตนเมธาวนนท (2532: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคกลามเนื้อหัวใจตาย พบวาทัศนคติตอโรค การรับรูการสนับสนุนทางสังคมและระดับการศึกษามีผล
ตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย เชนเดียวกับงานวิจัยของสนธยา พิชัยกุล (2533:
บทคัดยอ) ที่ศึกษา ความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรูความผาสุกในผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทายที่ไดรับการรักษาโดยการขจัดของเสียทางเยื่อบุชองทองอยางตอเนื่อง พบวาความสามารถใน
การดูแลตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความผาสุกของผูปวย จะเห็นวางานวิจัยขางตนได
ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวย ซึ่งสามารถนํามาเชื่อมโยงกับความสุขได นั่นคือผูปวยที่มีคุณภาพชีวิตที่
ดียอมนํามาซึ่งความสุขไดมากกวาผูปวยที่มีคุณภาพชีวิตที่ไมดี
ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย เรื่ องความสุ ข ของผู ปว ย ผู วิจั ย จึ ง พิ จ ารณาทั้ ง ในแง ข องความตอ งการ
ทางดานรางกายและความตองการทางดานอารมณและสังคมประกอบกัน ความตองการทางดาน
รางกายในผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะทายคือในเรื่องของปจจัย 4 นั่นเอง ซึ่งเปนความตองการพื้นฐาน
ของมนุษยทุกคนไมวาจะเปนเรื่องของอาหาร ยารักษาโรค ที่อยูอาศัยรวมไปถึงการไดเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเมื่อเกิดอาการผิดปกติ อากาศที่บริสุทธิ์ ทรัพยสิน เงินทอง หรือแมกระทั่งรถเข็นหรือ
เครื่องชวยเดิน เมื่อผูปวยไดรับการตอบสนองความตองการอยางเพียงพอแลว ก็ทําใหผูปวยมีความสุข
ความพึงพอใจในขั้นหนึ่ง แตผูปวยโรคนี้ก็เหมือนกับผูปวยโรคเรื้อรังอื่นๆตรงที่ผูปวยตองประสบกับ
สภาพความเจ็บปวย ความทุกขทรมาน กับโรคของตนเปนระยะเวลายาวนานและไมมีทางรักษาให
หายขาดได ดังนั้นผูปวยจะรูสึกสิ้นหวังและทอแทไดงายและมีความตองการพึ่งพิงบุคคลอื่น ตองการ
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ความรักและกําลังใจจากบุคคลอื่นโดยเฉพาะบุคคลที่ตนรักเพิ่มมากขึ้น หากผูปวยมีความรูสึกวา
ตนเองได รั บ การตอบสนองความต อ งการทั้ ง หมดอย า งเพี ย งพอ ย อ มทํ า ให ผู ป ว ยรู สึ ก มี ค วามสุ ข
สามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางเขมแข็ง และสรางประโยชนใหแกครอบครัวและสังคมได
3.4 การวัดความสุข
จากการตรวจสอบเอกสารเรื่องการวัดความสุข พบวาไดมีการสรางแบบวัดความสุขของ
มนุษยตั้งแต ป ค.ศ.1930-1940 โดยเริ่มใชการวัดผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product :GDP)ในการวัดความอยูดี กินดีของคน มี 2 วิธีวัดคือการวัดจากรายจายที่จายใหสินคาและ
การบริการขั้นสุดทายและการวัดจากรายได ที่ไดจากการขายสินคาและบริการขั้นสุดทาย ตอมา
องคกรของสหประชาชาติอยาง UNDP ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาของมนุษย หรือที่เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา Human Development Index (HDI) ซึ่งประกอบไปดวย 3 สวนสําคัญไดแก การ
ประเมินอายุเฉลี่ยของประชากร ระดับความรูหนังสือในแงอานออกเขียนได และรายไดเฉลี่ย แลว
คํานวณออกมาเปนคะแนนหนึ่งถึงรอย โดยที่ประเทศที่มีคะแนนต่ํากวา 50 คะแนน ถือวามีพัฒนาการ
ของประชากรต่ํา และหากมากกวา 80 คะแนนก็ถือวาสูง ทวา HDI ก็มิใชดัชนีที่สมบูรณและยังมี
ขอจํากัดในการวัดความอยูดีมีสุขของประชาชนในประเทศตางๆ ตอมาป ค.ศ. 1972 ประเทศภูฏานป
ระกาศเนนการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) โดยมีแนวคิด
วาการพัฒนาสังคมมนุษยที่แทจริงเกิดจากการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจควบคูกันไปเพื่อเติมเต็ม
และสงเสริมซึ่งกันและกัน GNH ในบริบทของภูฏานจึงเปนรูปแบบการพัฒนาที่มุงเนนการสราง
สภาพแวดลอมที่ประชากรทุกคนมีโอกาสพบความสุขไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีหลักการสําคัญ 4
ประการ หรือเสาหลักแหงความสุขทั้งสี่ (Four pillars of happiness) คือ
1) การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable economic development)
2) การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural conservation)
3) การรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Nature preservation) และ
4) การมีธรรมาภิบาล (Good governance)
อยางไรก็ตาม เราสามารถวัดระดับความสุขขั้นพื้นฐานได เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ
ของโภชนาการ การมีที่อยูอาศัย การศึกษา สุขภาพ และชีวิตชุมชน ดังนั้น ดัชนี ชี้วัดความสุขจึงอาจจะ
เปนดัชนีตางๆ ที่สะทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของมนุษย ซึ่งวัดไดในระดับปจเจกบุคคลดวย
เพื่อใหประชาชนแตละคนและแตละชุมชนสามารถวัดความกาวหนาในการแสวงหาความสุขของตน
โดยดัชนีดังกลาวตองสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคม การมีธรรมาภิบาล และการดําเนินกิจกรรม
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ทางเศรษฐกิจที่สรางสรรคสังคมสวนรวม ทั้งในชีวิตประจําวันและนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว (Karma Ura; & Karma Galay.2547: unpage)
สําหรับในประเทศไทยมีดัชนีวัดองคประกอบความสุขหรือความอยูดีมีสุขโดยใชดัชนีวัด
คุณภาพชีวิต (ความมั่นคงของมนุษย) ปพ.ศ.2533 ตอมาปพ.ศ. 2538 ใชแบบวัดระดับการพัฒนาที่
ยั่งยืนพัฒนาโดย United Nations Commissions on Sustainable Development ปพ.ศ. 2540 ไดมี
การใชดัชนีวัดความสุขของประชาชนชาวไทย โดยนพ.ยงยุทธ ขจรธรรม และคณะ ปพ.ศ. 2545 กรม
สุ ข ภาพจิ ต เริ่ ม ใช ดั ช นี ชี้ วั ด ความสุ ข ของคนไทย และในป พ .ศ. 2546 สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใชดัชนีความอยูดีมีสุขของคนไทย
เทียนทอง ตะแกว (2550: บทคัดยอ) ไดสรางดัชนีชี้วัดความสุขของผูติดเชื้อเอชไอวี
ประกอบดวย 6 องคประกอบ 33 ตัวชี้วัด 80 ขอคําถาม ไดแก 1)องคประกอบดานรางกายมี 4 ตัวชี้วัด
คือสภาวะที่ดีทางรางกาย พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การตอบสนองที่ดีตอการรักษาและ
การพึ่งสถานบริการสุขภาพนอยลง 2) องคประกอบดานจิตใจ ปญญาและความเชื่อ มี 12 ตัวชี้วัดคือ
ความสามารถในการปรับตัวตอเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการจัดการความทุกข การควบคุม
อารมณ ความพอใจในตนเอง ความพึงพอใจตอภาพลักษณ การรับรูทางเพศ ความรูสึกทางบวกที่มี
ตอตนเอง ความรูสึกทางบวกที่มีตอคนอื่น การใหความหมายของชีวิต ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
การรูจักวางแผนชีวิตและความศรัทธาในศาสนาและความเชื่อ 3) องคประกอบดานครอบครัวมี 3
ตัวชี้วัดคือ ความอบอุนในครอบครัว ครอบครัวพรอมใหการชวยเหลือ และการจัดการในครอบครัว 4)
องคประกอบดานสังคมมี 8 ตัวชี้วัดคือ การยอมรับจากชุมชน การไมถูกแบงแยกจากชุมชน การมี
ปฏิสัมพันธกับผูติดเชื้อเอชไอวีดวยกัน การมีสัมพันธภาพดีกับคนอื่น การมีสวนรวมในชุมชน การทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม การไดรับบริการทางการแพทยและการไดรับสวัสดิการสังคม 5) องคประกอบ
ดานเศรษฐกิจมี 3 ตัวชี้วัด คือการมีกินมีใช ความไมขัดสนดานการเงิน และการไดทํางาน 6)
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม มี 3 ตัวชี้วัด คือ สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ สิ่งแวดลอมสะดวกสบาย
ยามเจ็บปวย และความปลอดภัยในสิ่งแวดลอม โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 โมเดลดัชนีชี้วัด
ความสุขของผูติดเชื้อเอชไอวีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร
เทากับ 308.04 ที่องศาอิสระ 271 ระดับมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.060 คาดัชนีวัดความกลมกลืน
เทากับ 0.988 และดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลวเทากับ 0.9 และผลประเมินการใชดัชนีชี้วัด
ความสุขของผูติดเชื้อเอชไอวีโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก
การวัดความสุขในครั้งนี้ ผูว ิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 4 ระดับ
คือ “ไมเลย” ถึง “มากที่สุด” ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีความสุขมากกวาผูท ี่ไดคะแนนต่าํ กวา
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4. ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทาย
ในการวิจัยปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทายที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ศึกษาตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม
(Interactionism Model) (ดุจเดือน พันธุมนาวิน,2550; อางอิงจาก Endler; & Magnusson; 1976;
Walsh, Craik; & Price,2000; Tett; & Burnett. 2003) ซึ่งกลาวถึงสาเหตุของพฤติกรรมมนุษยไว 3
กลุมสาเหตุ ดังนี้ 1) ปจจัยทางจิต เปนจิตลักษณะที่เกิดจากการสะสมตั้งแตเด็กและติดตัวบุคคลมาใน
สถานการณหนึ่งๆ ซึ่งมักเปนจิตลักษณะที่มีพื้นฐานมาจากการอบรมถายทอดทางสังคม จากสถาบัน
ทางสังคมที่สําคัญ เชนครอบครัว โรงเรียน ศาสนา เปญตน ลักษณะจิตลักษณะเดิมไดแก สติปญญา
บุค ลิ ก ภาพ แรงจู ง ใจ ประสิ ท ธิ ภ าพแห ง ตน เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม 2) ป จ จั ย สถานการณ หมายถึ ง
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคล อาจเปนสิ่งมีชีวิตเชน พอแม เพื่อนหรือสิ่งไมมีชีวิตเชน อากาศ เปนตน
สิ่งแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคล บุคคลรับรูการมีปฏิสัมพันธและตีความสิ่งที่อยู
รอบตัว เชน รับรูวาไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขาง หรือ เปนสิ่งที่เอื้ออํานวยใหเกิด
พฤติกรรมนาปรารถนา หรือปจจัยสิ่งแวดลอมขัดขวางพฤติกรรมมิใหเกิดพฤติกรรม และ3) ปจจัยจิต
สถานการณ เปนจิตที่มีความเปนพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ/หรือในเชิงคุณภาพได
มาก อันเปนผลของสถานการณปจจุบันรวมกับลักษณะของจิตเดิมของบุคคลและมีความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมอยางใกลชิด เชน ความเครียดหรือความวิตกกังวลกับสถานการณใกลสอบ จะมีผลตอ
พฤติกรรมการทําขอสอบ หรือความเชื่อในความสามารถของตนเองในการรับทํางานชิ้นใหม ความรูสึก
ชอบหรือไมชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณหนึ่งๆ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาปจจัยเปน 3 กลุม ตามแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมดังกลาว
คือ 1) ปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และความ
เขมแข็งในการมองโลก 2) ปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
และการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย และ 3) ปจจัยจิตสถานการณ
ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ และไดศึกษาปจจัยดานชีวสังคม ไดแก อายุ เพศ และระดับ
การศึกษา อธิบายไดดังนี้
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4.1 ปจจัยทางจิต
4.1.1 การปฏิบัติทางศาสนา
การปฏิบัติทางศาสนาหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับศาสนกิจ เปนการปฏิบัติตามความเชื่อหรือ
คําสอนทางศาสนา และความเชื่อทางศาสนาจะเปนสวนหนึ่งในการกําหนดพฤติกรรม บรรทัดฐานใน
การดํ า เนิน ชี วิ ต และวิ ธี การคิ ดของบุ คคลในเรื่อ งตางๆ เชน การปฏิบัติ ตน การศึ ก ษา การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ สุขภาพกายสุขภาพจิตและวิธีการแกปญหาชีวิต รวมทั้งศาสนาเปนที่พึ่งทางจิตใจ ระดับ
บุคคล และระดับชุมชนเมื่อมีการทํากิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีทางศาสนารวมกัน ซึ่งการทํา
กิจกรรมทางศาสนารวมกันจะมีอิทธิพลยึดเหนี่ยวสังคมชุมชนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (อภิญวัฒน
โพธิ์สาน. 2555)
เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติทางศาสนามีผลตอความคิดและพฤติกรรม
ของบุคคล ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการปฏิบัติทางศาสนากับพฤติกรรมทาง
สุขภาพซึ่ง Gott,P. (1998) ไดสรุปผลการศึกษาไวดังนี้
1. คนที่นับถือศาสนามักจะมีสุขภาพและการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตที่ดี
2. บุคคลจะไดรับประโยชนทางสังคมในการทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน
3. ศาสนามีสวนรวมชวยสงเสริมความรูสึกใหคนเห็นคุณคาในตนเองซึ่งสงผลตอความ
เชื่อมั่นในเชิงจิตวิทยา
4. การสวดมนตและการทําสมาธิอาจชวยใหผูคนจัดการกับสถานการณที่ไมเปนที่พอใจ
5. การนับถือศาสนาสามารถกอใหเกิดอารมณทางบวกซึ่งมีผลตอภูมิคุมกัน
6. การมี ศ รั ท ธาด า นบวก มี ค วามหวั ง จะช ว ยให ผู มี ศ รั ท ธามี กํ า ลั ง ใจรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตไดดีขึ้น
ดังนั้ นในการประเมินสุขภาพแบบองค รวมจึง ไดมีการประเมิน เกี่ยวกั บความเชื่อและ
พฤติกรรมทางศาสนาหรือมิติทางจิตวิญญาณวามีผลตอพฤติกรรมสุขภาพอยางไร
จากการศึกษาของ Thomas,C.J.; & Washing, T.A. (2012) เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางการทํากิจกรรมทางศาสนา การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผูปวยฟอกเลือดใน
ผูปวยแอฟริกันจํานวน 176 คนจากหนวยลางไต 4 แหงพบวา ความสัมพันธทางบวกระหวางการรวม
กิจกรรมทางศาสนากับสุขภาพกาย
จุฑามาศ วารีแสงทิพย (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการฟนฟูคุณภาพชีวิตของผูปวย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดทายดวยธรรมปฏิบัติ คือ การสวดมนต การทําสมาธิ (อานาปานสติ) หรือการสวด
มนตรวมกับการทําสมาธิ ผลพบวาผูปวยมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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จากงานวิ จั ย ดั ง กล า ว จะเห็ น ว า การปฏิ บั ติ ท างศาสนามี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ
ความสามารถในการดูแลตนเอง ซึ่งเปนแนวทางของผูวิจัยในการศึกษาครั้งนี้
4.1.2 ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
รอตเตอร (Rotter. 1966) ไดอธิบายลักษณะความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตนวา เมื่อ
บุคคลไดรับผลตอบแทนจากพฤติกรรมหนึ่งจะเกิดความคาดหวังวา จะไดรับผลตอบแทนเชนเดียวกัน
จากสิ่งใหมในสถานการณที่คลายสถานการณเดิม ถาเหตุการณนั้นเปนไปตามที่บุคคลคาดหวังไว จะ
ทําใหความคาดหวังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตถาผลตอบแทนไมไดเปนไปตามที่บุคคลคาดหวัง จะทําใหความ
คาดหวังของบุคคลลดลง ถาประสบการณของบุคคลไดรับการเสริมแรงบอยๆจะทําใหบุคคลเชื่อวา สิ่ง
ที่เกิดขึ้นเปนผลจากความสามารถหรือทักษะของตนเอง ความเชื่อนี้คือความเชื่ออํานาจภายในตน แต
ถาพฤติกรรมนั้นไมไดรับการเสริมแรงจะทําใหบุคคลเชื่อวา สิ่งที่เกิดขึ้นไมใชเปนผลจากความสามารถ
หรือทักษะของตนเอง เรียกวา ความเชื่ออํานาจภายนอกตน ความเชื่อดังกลาวจะมีผลยอนกลับไปสู
ความคาดหวังในผลแหงพฤติกรรมใหมๆ อีก บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตนมักจะมีแนวโนมที่
จะมีบุคลิกภาพเฉื่อยชา ขาดความพยายามไมมีความกระตือรือรน ทําใหไมประสบความสําเร็จในชีวิต
ตรงกันขามกับบุคคลที่ความเชื่ออํานาจภายในตนซึ่งจะกระตือรือรน มานะพยายามที่จะตอสูกับปญหา
ตางๆเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต และมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง ในขณะที่
บุคคลที่เชื่ออํานาจภายนอกตน ตองการใหบุคคลอื่น หรือโชค เคราะหความบังเอิญ เปนผูรับผิดชอบ
สุขภาพของตน
Rotter กลาววา ความเชื่ออํานาจภายในตน (Internal locus of control) หมายถึงการที่
บุคคลรับรูวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนผลจากการกระทํา หรือความสามารถของตนเอง และความเชื่อ
อํานาจภายนอกตน (External locus of control) นั้น หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาเหตุการณหรือสิ่ง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นขึ้นอยูกับอิทธิพลของอํานาจภายนอกที่ตนไมสามารถควบคุมได เชน โชค
ความบังเอิญ หรืออิทธิพลของผูอื่น
คุณลักษณะผูมีความเชื่ออํานาจภายในตน (Internal locus of control) (Rotter. 1966: 1)
1) เปนผูมีความกระตือรือรนตอความเปนไปของสิ่งแวดลอม อันจะนํามาซึ่งประโยชน
สําหรับพฤติกรรมในอนาคต 2) พยายามปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมไปตามลําดับขึ้น 3) เห็นคุณคาของ
ทักษะ หรือผลสัมฤทธิ์จากความพยายามของตนเอง 4) ยากที่จะชักชวนใหเชื่อตามโดยไมมีเหตุผล
ความเชื่ออํานาจภายในกับพฤติกรรมสุขภาพ บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน มี
ผลในทางบวกตอการใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล เนื่องจากผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตน
สูง จะสนใจและเห็นคุณคาของการรักษาสุขภาพตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยไดดวยตนเอง
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นอกจากนี้ ในสถานการณที่รูวาตนเองยังขาดความรูและไมมีความสามารถที่จะกระทําสิ่งใดได ผูที่มี
ความเชื่ออํานาจในตนจะแสวงหาความรูและขอความชวยเหลือจากบุคลาการทางดานสุขภาพไดดี
กรรณิการ พัฒนผดุงวิทยา (2542: 81) ไดศึกษาความเชื่ออํานาจควบคุมดานสุขภาพ
และพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองของผู สู ง อายุ ในชมรมผู สู ง อายุ วชิ ร พยาบาล
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูสูงอายุ อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ของชมรมผุ
สูงอายุวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร จํานวน 196 คน ผลการศึกษาพบวาความเชื่ออํานาจภายใน
ตนด า นสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองของผู สู ง อายุ
สอดคลองกับซีแมนและซีแมน (อุบล เลี้ยววาริณ. 2534: 65 ; อางอิงจาก Seeman; & Seeman.
1983: 144-160) ที่ไดศึกษาความสัมพันธความเชื่ออํานาจภายในตน - ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ
กับพฤติกรรมปองกันสุขภาพ ดานการรับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน การควบคุมน้ําหนัก การ
ออกกํ า ลั ง กาย การลดหรื อ หยุด การเสพสารที่เ ป น โทษตอรา งกาย และการรั บ การตรวจสุขภาพ
ความรู เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ และสถานภาพของสุ ข ภาพ โดยการสั ม ภาษณ กลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน
1,210 คน ในลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา ผลวิจัยปรากฎวา บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายใน
ตนเองเกี่ยวกับสุขภาพมาก จะมีพฤติกรรมการปองกันสุขภาพดีกวา มีการเขารวมกิจกรรมในดาน
ตางๆ มากกวา มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพมากกวาและมีสถานภาพสุขภาพดีกวา กลาวคือ ไมเจ็บปวย
สูงกวาบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ
จากงานวิจัยดังกลาว จะเห็นวาความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเอง ซึ่งเปนแนวทางของผูวิจัยในการศึกษาครั้งนี้
4.1.3 ความเขมแข็งในการมองโลก
ความเขมแข็งในการมองโลก (Antonovsky.1987 อางอิงจาก สุนันทา เทพหนู. 2550)
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเผชิญตอสิ่งเราที่เขามากระทบทั้งภายในและภายนอก โดยที่
บุคคลนั้นจะสามารถอธิบายถึงความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมไดอยางมีเหตุผล สามารถทํานาย
หรือคาดการณได ตลอดจนสามารถควบคุมหรือจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและสามารถให
ความหมายและความสําคัญแกสิ่งตางๆ วามีคาในการจัดการรวมถึงเห็นคุณคาในการกระทําของตน
โดยบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลก มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ความสามารถในการเขาใจ
(Comprehensibility) หมายถึง ความสามารถในการรับรูวาสิ่งเราที่มากระตุนหรือมาเผชิญ ซึ่งอาจมา
จากสิ่งแวดลอมภายในตัวเองหรือมาจากภายนอกตัวเอง เปนสิ่งที่มีระบบ ระเบียบ มีโครงสราง มีความ
ชัดเจนสามารถอธิบายไดอยางมีเหตุผล สามารถทํานายหรือคาดการณได สามารถจัดระบบ ระเบียบ
ได และถึงแมมีเหตุการณรายแรงเกิดขึ้นอยางกะทันหันบุคคลก็ไมวิตก หรือหวั่นไหว และพรอมที่จะทํา
ความเขาใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมดังนี้ 1.1) มีความเขาใจในตนเองตระหนักรูใน
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ตนเอง 1.2) สามารถอธิบายและบอกสาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางมีเหตุผล 1.3) สามารถ
ทํา นายหรื อ คาดการณ เ หตุ การณ ที่ เ กิดขึ้น ได
1.4)
ยอมรั บ การเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้น ได
2) ความสามารถในการจัดการ (Manageability) หมายถึง ความสามารถในการจัดการสิ่งตาง ๆ ให
สําเร็จ มีความรูสึกเชื่อมั่นวาตนสามารถควบคุมหรือจัดการกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และกระทบตอ
ตนเองทั้งภายในและภายนอกได โดยรับรูวาตนสามารถวางแผนจัดการและเลือกวิธีการตาง ๆ ไดอยาง
อิสระ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ตลอดจนสามารถใชแหลงชวยเหลือที่ตนมีภายในตนเอง
(ความเชื่อมั่นในตนเอง การใหกําลังใจตนเองการมองสิ่งตาง ๆ ในแงบวก การมีความหวัง) หรือจาก
แหลงชวยเหลืออื่น (เชน บุคคลที่ไววางใจ เพื่อน แหลงขอมูลตาง ๆ) เพื่อนํามาจัดการแกปญหา หรือ
ความตองการของตนไดซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมดังนี้ 2.1) มีความมั่นใจในการเผชิญปญหาหรือ
เหตุการณตาง ๆที่เกิดขึ้นได 2.2) ดึงศักยภาพของตนเองมาใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 2.3)
สามารถหาแหลงชวยเหลืออื่นที่เหมาะสมในการจัดการกับปญหาได 2.4) เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน
การจัดการกับปญหา 3) ความสามารถในการเห็นคุณคาและความหมาย (Meaningfulness) หมายถึง
ความสามารถในการใหคุณคาความหมาย และความสําคัญแกสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นวามีคุณคาควรแก
การจัดการและแกไข รวมถึงความรูสึกเห็นคุณคาการกระทําของตนและรูสึกวาตนมีคุณคา ซึ่งมี
ลักษณะพฤติกรรม ดังนี้ 3.1) อธิบายไดวาการกระทําของตนมีความหมาย 3.2) มีแรงจูงใจในการ
จัดการกับปญหา 3.3) มองเห็นคุณคาในตนเอง 3.4) ใหกําลังใจตนเอง
พัชรินทร นินทจันทร (2538: 3) ไดอธิบายลักษณะของบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมอง
โลกไวดังนี้
1. บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูง จะประเมินสิ่งเราที่มากระทบวาไมใชเปนสิ่งที่
เขามาคุกคามตนเอง แตเปนสิ่งที่ทาทายไดดีกวาบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกต่ํา และถา
บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงประเมินสิ่งนั้นเปนสิ่งคุกคามก็จะประเมินในลักษณะที่มี
ความสําคัญกับตนเองในระดับที่เปนจริงหรือประเมินวาเปนสิ่งที่จะสงผลในทางที่ดีตอตนเอง ทั้งนี้
เพราะเชื่อวาปญหาตาง ๆ จะคลี่คลายลงได มองปญหาที่เกิดขึ้นวามันจะกลับกลายเปนปญหาที่มี
หนทางแกไข และแกโดยใชเหตุผล
2. เมื่อมีสิ่งเราสิ่งเดียวกันมากระทบบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูง จะรูสึกทา
ทาย ตื่นเตน ขณะเดียวกันผูที่มีความเขมแข็งในการมองโลกต่ําจะรูสึกสิ้นหวัง และเฉื่อยชา
3. บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูง จะประเมินสิ่งเราอยางมีระบบ มองปญหาได
ตรงกับความจริง และมองวาตนแหลงประโยชนที่จะชวยในการปรับ จึงมองเห็นแนวทางในการ
แกปญหาอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ตรงกันขามกับบุคคลที่มีความเขมแข็งต่ํา จะมีความสับสน
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มักหลีกเลี่ยงในการแกปญหาและมีแนวโนมจะมีการละทิ้งปญหาตั้งแตตน จะมีความสามารถในการ
เผชิญปญหารวมทั้งปญหาสุขภาพทําใหบุคคลมีความสามารถในการดูแลตนเองดี
เนื่องจากบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลก จะสามารถเผชิญหรือรับมือกับปญหา
ตางๆรวมทั้งปญหาสุขภาพไดดี จึงชวยใหบุคคลมีความสามารถในการดูแลตนเองไดดีขึ้น ดังเชน
การศึกษาของจินดาวรรณ อุดมพัฒนากร (2539: 61) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความ
เขมแข็งในการมองโลกกับการปรับตัวในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผลพบความเขมแข็งในการมองโลก
มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวดานรางกาย อัตมโนทัศน บทบาทหนาที่ การพึ่งพาระหวางกัน
และการปรับตัวโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูปวยที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงมีแนวโนมที่จะมี
การปรับตัวและสามารถดูแลตนเองเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขไดตอไป เชนเดียวกับ
การศึกษาของจันทนา เตชะคฤห (2540: 60) ที่ศึกษาเรื่องความหวัง ความเขมแข็งในการมองโลก
และความผาสุกในชีวิตของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย ผลการศึกษาพบวาความเขมแข็งในการมอง
โลกมีความสัมพันธทางบวกกับความผาสุกในชีวิตของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย และความหวัง
และความเขมแข็งในการมองโลกสามารถรวมกันทํานายความผาสุกในชีวิตของผูปวยโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายไดรอยละ 43.23 การศึกษาของนภวรรณ พลพินิจ (2547: 57) ในเรื่องผลของการให
คําปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลทที่มีตอความเขมแข็งในการมองโลกของผูปวยมะเร็งเตานม โรงพยาบาล
ตํ า รวจ กรุ ง เทพมหานคร สรุ ป ได ว า ผู ป ว ยมะเร็ ง เต า นมมี ค วามเข ม แข็ ง ในการมองโลกด า น
ความสามารถในการเขาใจ ความสามารถในการจัดการและดานการเห็นคุณคาสูงขึ้นหลังจากไดรับ
คําปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลท ทําใหผูปวยไดสัมผัสความรูสึกที่แทจริงของตนและพรอมที่จะรับผิดชอบ
การตัดสินใจและการกระทําของตน ที่สําคัญคือพรอมที่จะใชศักยภาพที่มีอยูในการดูแลตนเองไดตอไป
จากงานวิจัยดังกลาว จะเห็นวาความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการดูแลตนเอง ซึ่งเปนแนวทางของผูวิจัยในการศึกษาครั้งนี้
4.2 ปจจัยสถานการณ
การสนับสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือความเขาใจ
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลรวมถึงการไดรับการชวยเหลือ คําแนะนําและสิ่งของตางๆ
จากกลุมบุคคลทางสังคมที่เปนแหลงประโยชยสวนบุคคล ทําใหไดรับรูวาไดรับความรักใคร ผูกพัน
ไดรับการชวยเหลื อ คํา แนะนําและสิ่งของทํา ใหรูสึกว ามี คนรัก และสนใจ มี คนยกยอง เห็นคุ ณคา
รูสึก ปน สว นหนึ่ ง ของสัง คม รู สึกเป น สว นหนึ่งของสั ง คม และมีความผูก พัน ซึ่ง กัน และกัน (ชนิ สรา
ปญญาเริง; และคนอื่นๆ. 2551: 93-96; อางอิงจาก Cobb,1976 )
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ไพศาล แยมวงษ (2555) สรุปประเภทของการสนับสนุนทางสังคมไวดังนี้
1. การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional support) คือ ความรูสึกของความรัก และ
หวงใย การทําใหไววางใจรวมถึง ความรูสึกถึงความเปนเจาของใหกับบุคล เมื่อบุคคลรูสึกวาเรื่องตางๆ
มีคนรับฟงและใหคุณคา เขาก็จะพัฒนาการตระหนักในการดูแลสุขภาพ ดูแลตนเอง และเกิดความมี
คุณคาในตัวเองเพราะการสนับสนุนทางอารมณที่เขมแข็งและคงที่กับสภาวะสุขภาพที่ดี
2. การสนับสนุนดานสิ่งของและบริการ (Instrumental support) หมายถึงการใหความ
ชวยเหลือทีเปนรูปธรรม จับตองได (Tangible Support) และการใหบริการซึ่งไดชวยบุคคลที่มีความ
ตองการโดยตรง เชน การใหการชวยเหลือทางดานการเงินและการซอมบํารุงครัวเรือน ชวยทําใหบุคคล
มีความพึงพอใจชีวิตมากขึ้น
3. การสนับสนุนทางดานขอมูล(Information support) หมายถึงการใหคําแนะนํา ชี้แนะ
แนวทาง การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อชวยใหบุคคลรับรูสถานการณของปญหาที่กําลัง
เผชิญ
4. การสนับสนุนทางดานศักดิ์ศรี (Esteem support) เปนลักษณะของการสนับสนุนซึ่งทํา
ใหบุคคลไดรับการปฏิบัติ หรือการแสดงออกในเชิงสรางสรรคในลักษณะที่เห็นดวยกับความคิดหรือ
ความรูสึกหรือใหกําลังใจและทําใหบุคคลนั้นรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความหมายและพรอมที่จะตอสู
กับปญหาหรือความเครียดที่เกิดขึ้น ชวยใหมองตนในแงดี และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคม สามารถแบงได 2 กลุม ไดแก 1) แหลงสังคมปฐม
ภูมิ ไดแก ครอบครัว ญาติพี่นองและเพื่อนบานหรือเรียกรวมวากลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ
2) แหลงสังคมทุติยภูมิ ไดแก กลุมวิชาชีพสุขภาพ และกลุมสังคมอื่นๆ หรือเรียกรวมวากลุมชวยเหลือ
วิชาชีพ
ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ปจจัยไดแก 1) การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวซึ่ง
เปนแหลงสังคมปฐมภูมิ และ2) การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทยซึ่งเปน
แหลงสังคมทุติยภูมิ
4.2.1 การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
การวิจัยที่ผานมาพบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวชวยสงเสริมความสามารถ
ในการดูแลตนเองพฤติกรรมสุขภาพ เชนงานวิจัยของอัสรา อาวรณ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมและปจจัยทางชีวสังคมกับ
ความสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผูสู ง อายุใ นชมรมผูสู ง อายุ โรงพยาบาลสัง กั ดสํ า นั ก
การแพทย กรุ ง เทพมหานคร พบว า สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว และการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ สามารถอธิบายการ
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เปลี่ยนแปลงของความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองไดรอยละ 20.6 ซึ่งสอดคลองกับกรรณิกา
ลองจํานง (2547: 71-72) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และการรับรูประโยชนของ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตรงกับงานวิจัย
ของพิมพรรณ กิตติวงศภักดี (2547: 79) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพ การ
สนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการใน
คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญจันทร
เสรีวิวัฒนา (2541: 39) ซึ่งไดศึกษา ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดู
แลสุขภาพของผูปวยเบาหวาน พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ กลุมตัวอยางที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
มาก จะมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดีกวากลุมที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย
4.2.2 การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
จากการศึกษาของลัดดาวัลย สิงหคําฟู (2532: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
พบวาการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูปวยอัมพาตครึ่งซีก และ
ไดเสนอแนะวา พยาบาลควรจะเปนสื่อกลางในการแนะนําครอบครัวใหชวยเหลือดูแลผูปวยอยาง
เหมาะสม เพื่อใหผูปวยมีโอกาสรับรูคุณภาพชีวิตไดดียิ่งขึ้น เชนเดียวกันกับผลการวิจัยของประภา
รัตนเมธวนนท (2532: บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคกลามเนื้อหัวใจตาย พบวาการรับรูการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย และเสนอแนะเชนเดียวกันวาพยาบาลควรจะเปนสื่อกลางในการแนะนํา
ครอบครัวใหชวยเหลือดูแลผูปวยอยางเหมาะสม
จากงานวิจัยดังกลาว จะเห็นวาการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวและการ
สนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถ
ในการดูแลตนเอง ซึ่งเปนแนวทางของผูวิจัยในการศึกษาครั้งนี้
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4.3 ปจจัยจิตสถานการณ
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
ทัศนคติ หมายถึง (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. 2545: 138) สภาวะความพรอมทางจิตที่เกี่ยวของ
กับความคิด ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของ สถานการณตาง ๆ ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพรอมทางจิตนี้จะตองอยูนานพอสมควร แบงออกเปน 3
องคประกอบ ไดแก 1) องคประกอบดานปญญา (Cognitive component) หมายถึง ความเชื่อ
ความคิดและความคิดเห็น 2)องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affective component) หมายถึง
ความรูสึกชอบ - ไมชอบ หรือทาทางที่ดี –ไมดี และ 3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral
component) หมายถึง แนวโนม ความตั้งใจหรือความพรอมที่บุคคลจะปฏิบัติหรือกระทําบางสิ่ง
บางอยางตอคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง
คุณลักษณะของทัศนคติมีดังนี้ 1) ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรูได 2) ทัศนคติมีลักษณะที่คงทน
ถาวรอยูนานพอสมควร 3) ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินคาอยูในตัว คือ บอกลักษณะดี – ไมดี
ชอบ – ไมชอบ เปนตน 4) บอกความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของและบุคคลกับ
สถานการณ วาจะมีความสัมพันธไปทางทิศทางใด
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ หมายถึง ความคิด ความเชื่อที่มีผลตออารมณหรือความรูสึก
และแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ นั่นคือ บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพในเชิงบวกหรือ
เชิ ง ลบ ขึ้ น อยู กับบุคคลนั้น มี ทั ศนคติ ต อพฤติ ก รรมดูแลสุขภาพในทิ ศทางใด ในการวิจั ยครั้ง นี้ เ นน
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะกับโรค การรับประทานยา การออก
กําลังกาย การปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในที่พักอาศัย การทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพและ
ผอนคลายความเครียด การแสวงหาความรูเกี่ยวกับโรคที่เปนอยูและการบําบัดดูแล
การวิจัยความสัมพันธระหวางทัศนคติตอการดูแลสุขภาพและความสามารถในการดูแล
ตนเอง จากการศึกษาของเพนเดอร (วิไล ตั้งตระกูล. 2543: 53; อางอิงจาก Pender.1987) ไดศึกษา
การดูแลตนเองในบุคคลวัยผูใหญ พบวาบุคคลวัยนี้จะพยายามแกไขปญหาเกี่ยวกับงานการดูแล
ครอบครัว และภาระตางๆในชีวิตประจําวันและความตองการของผูที่อยูภายใตการพึ่งพาของตนเอง
ทําใหบุคคลเหลานี้ไมมีเวลาเอาใจใสหรือใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพอยางเพียงพอ จําเปนตอง
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติ เพื่อใหมี
สุขภาพที่ดี จากการศึกษาพบวา ทัศนคติที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูโดยทั่วไป ไดแกความพอใจ ความ
ศรัทธา การเห็นคุณคา จินตนาการ ซึ่งชวยใหคนเรายอมรับเอาความรูและประสบการณไว ทําใหเกิด
การเรียนรูดีขึ้นและ จากผลการวิจัยของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551: 83) ที่ไดศึกษาปจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของ
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โรงพยาบาลสั ง กั ด สํ า นั ก การแพทย กรุ ง เทพมหานคร พบว า ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การดู แ ลสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ เนื่องจากจะทําใหผูสูงอายุเห็น
ความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองกอใหเกิดความสนใจ เอาใจใสสุขภาพของตน ใหความรวมมือ
ในการรักษาและมีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มีโรคประจําตัว เชนเดียวกับ
การศึกษาของวอลซ (อุบล เลี้ยววาริณ. 2534: 58; อางอิงจาก Walsh.1985)ที่ศึกษาพฤติกรรมการวิ่ง
ออกกําลังกายของบุคคล พบวา ผูที่วิ่งออกกําลังกายจะมีทัศนคติที่ดีตอสุขภาพสูงกวาผูที่ไมวิ่งออก
กําลังกายและมีพฤติกรรมสุขภาพมากกวาผูที่ไมวิ่งออกกําลังกาย
จากงานวิ จัย ดั ง กล า ว จะเห็ น วา ทัศนคติต อ การดู แลสุข ภาพมี ค วามสัม พั น ธท างบวกกั บ
ความสามารถในการดูแลตนเอง ซึ่งเปนแนวทางของผูวิจัยในการศึกษาครั้งนี้
4.4 ปจจัยชีวสังคม
4.4.1 อายุ
อายุ เปนปจจัยพื้นฐานประการหนึ่งที่สงผลตอการดูแลตนเองของบุคคลตามที่โอเร็ม
(Orem. 1991: 239) กลาววา อายุเปนสิ่งบงชี้ถึงความตองการการชวยเหลือเมื่อเกิดความบกพรองใน
การดูแลตนเองในแตละชวงอายุ
จากการศึกษาของรจนารถ ลวงลือ (2536: 68) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง
60-64 ป มีการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ
สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ; และคนอื่นๆ (2538: 89) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการ
การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในกลุมผูสูงอายุที่
มาร ว มกิ จ กรรมชมรมทางสั ง คมผู สู ง อายุ ดิ น แดง และโครงการส ง เสริ ม สุ ข ภาพผู สู ง อายุ
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 การศึกษาของ Lee; & Molassiotis (2002: Abstract) ในผูปวยที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม จํานวน 1,005 คน อายุเฉลี่ย 49.68 ป พบวากลุมผูที่มีอายุสูงกวามีการดูแลตนเองดีกวากลุมคน
อายุ น อ ยกว า กล า วคื อ มี ร ะดั บ ฟอสเฟตในเลื อ ดต่ํ า กว า กลุ ม คนที่ อ ายุ น อ ยกวา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ Zrinyi. et al (2003: Abstract) พบวาผูปวยที่อายุมากมีการจัดการตนเองดานการ
บริโภคอาหารดีกวาผูปวยอายุนอยโดยประเมินจากระดับฟอสเฟตในเลือด
4.4.2 เพศ
เพศนอกจากเปนตัวกําหนดความแตกตางทางสรีระของบุคคลแลว ยังเปนตัวกําหนด
บทบาทและบุคลิกในครอบครัว ในสังคมไทยเพศชายถูกกําหนดใหเปนผูนําในครอบครัว สวนเพศหญิง
สังคมกําหนดบทบาทในการเปนแมบาน ทําใหเพศชายถูกยกยองจากสังคม มองตนเองวามีคา
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เหนือกวาเพศหญิง จากการศึกษาของรจนารถ ลวงลือ (2536: 69) ที่พบวา เพศชายมีการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลตนเองดีกวาเพศหญิงในเกือบทุกดาน ยกเวนการไดรับน้ําที่เพียงพอ การคงไวซึ่งการ
อยูอาศัย และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุมพล อังควิศิษฐพันธ
(2547: 85) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน พบวา เพศมีความสัมพันธกับความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิตโดยเพศชายมี
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงกวาเพศหญิง และเพศมีความสัมพันธกับความแตกตางของระดับคุณภาพชีวิต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ เพศตางกันจะทําใหระดับคุณภาพชีวิตตางกันดวย
สอดคลองกับการศึกษาของ Zrinyi; et al (2003: Abstract) พบวาเพศชายมีการจัดการตนเองดาน
การบริโภคอาหารดีกวาเพศหญิงโดยประเมินจากระดับฟอสเฟตในเลือด แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551 :81) ที่ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองและความสุขของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร พบวาผูสูงอายุที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไมแตกตางกัน
เชนเดียวกับงานวิจัยของอัสรา อาวรณ (2540 :บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพ
ในครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมและปจจัยทางชีวสังคมกับความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ที่พบวา
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองไมแตกตางกัน
4.4.3 ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรูเกี่ยวกับสุขภาพ และ
พฤติกรรมดูแลสุขภาพ การศึกษาชวยพัฒนาความสามารถดานสติปญญา ทักษะและเจตคติ เพราะ
ไดรับความรูและประสบการณมากขึ้น สามารถเขาถึงแหลงประโยชนตางๆไดดีขึ้น มีประโยชนในการ
คิด ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไดมากขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติสิ่งตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตนคติ (Molzahn; & Northcott. 1989)
การศึกษาของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและความสุ ข ของผู สู ง อายุ ใ นชมรมผู สู ง อายุ ข อง
โรงพยาบาลสั งกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พบวาผูสู งอายุที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวาจะมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองมากกวา สอดคลองกับการศึกษาของอัสรา อาวรณ (2540: 97) ไดศึกษาพบวา
ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาระหวางอนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรี มีความสามารถในการดูแลตนเอง
ดีกวาผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา และประถมศึกษาถึง มัธยมศึกษา สอดคลอง
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กับการศึกษาของวิริยา สุขวงศ (2545: 69) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองตางกัน โดยผูสูงอายุที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษา มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองดีกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา
4.5. ความสามารถในการดูแลตนเองกับความสุขของผูปวยไตวายเรือ้ รังระยะทาย
จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิ จั ย พบว า ยั ง ไม มี ก ารศึ ก ษาโดยตรงเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธระหวางความสามารถในการดูแลตนเองกับความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย แต
ไดมี ก ารศึก ษาในเรื่อ งความสามารถในการดูแ ลตนเองกั บคุ ณ ภาพชี วิต ของผูปว ยโรคเรื้อ รัง และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองกับความสุขในผูสูงอายุ ซึ่งเปนแนวทางสําหรับผูวิจัยในการศึกษา
ครั้งนี้
ลัดดาวัลย สิงหคําฟู (2532) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการดูแลตนเอง
การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผูปวยอัมพาตครึ่งซีก พบวาผูปวยอัมพาตครึ่งซีกที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ขึ้นอยูกับการมีความสามารถในการดูแลตนเอง และการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมที่เหมาะสม สวนงานวิจัยของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551 :81) ที่ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและความสุ ข ของผู สู ง อายุ ใ นชมรมผู สู ง อายุ ข อง
โรงพยาบาลสั ง กั ด สํ า นั ก การแพทย กรุ ง เทพมหานคร พบว า พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสุขของผูสูงอายุ สอดคลองกับการศึกษาของสมคิด โพธิ์ชนะพันธุและ
คณะ (2538: 93) ที่พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดขางตน การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม วาสามารถดูแลตนเองไดในระดับ
ใด และศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการดูแลตนเองตามกรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ
นิยม(Interactionism Model) ซึ่งพบปจจัยที่สัมพันธกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย
ไดแก 1) ปจจัยทางจิต 3 ปจจัย ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนเองดาน
สุขภาพและความเขมแข็งในการมองโลก 2) ปจจัยสถานการณ 2 ปจจัย ไดแก การสนับสนุนดานการ
ดูแลสุขภาพจากครอบครัวและการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย และ
3) ปจจัยจิตสถานการณ 1 ปจจัยไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ และศึกษาปจจัยดานชีวสังคม
ไดแก อายุ เพศ และระดับการศึกษา วามีอิทธิพลตอความสามารถในการดูแลตนเองหรือไม รวมทั้ง
ศึกษาวาความสามารถในการดูแลตนเองมีอิทธิพลตอความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่ไดรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมหรือไม
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาระดับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผูปวย
ไตวายเรื้ อ รั ง ระยะท า ย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ทางจิ ต ป จ จั ย สถานการณ และป จ จั ย จิ ต
สถานการณกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย และความสัมพันธ
ระหว า งความสามารถในการดู แ ลตนเองและความสุ ข ของผู ป ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ระยะท า ยโดยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวบขอมูล
5. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย ที่มารับการรักษาดวยวิธีการฟอก
เลื อ ดด ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม ในมู ล นิ ธิ โ รคไตแห ง ประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
พ.ศ. 2556 จํานวน 275 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มารับการรักษาดวยวิธีการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม ในมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ ในเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2556 จํานวน 200 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ยินยอมใหความรวมมือใน
การตอบแบบวัด รวมทั้งเมื่อตรวจสอบความสมบูรณของแบบวัดที่ไดคืนกลับมา พบวามีจํานวนทั้งหมด
200 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทางชีวสังคมดานอายุ เพศ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบวัด ”ฉันในปจจุบัน” ประกอบดวย
2.1 แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง
2.2 แบบวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
2.3 แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
2.4 แบบวัดการปฏิบัติทางศาสนา
2.5 แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก
ตอนที่ 3 เปนแบบวัด “สังคมของฉัน” ประกอบดวย
3.1 แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
3.2 แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
ตอนที่ 4 เปนแบบวัด “ความสุขของฉัน” ไดแก แบบวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทาย
โดยแบบวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย ผูวิจัยไดสรางแบบวัดขึ้นเอง แบบวัด
ทั้งหมดมีรายละเอียดและขั้นตอนการสราง ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลชีวสังคม
เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มารับการรักษาดวยวิธีการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมไดแก อายุ เพศ และระดับการศึกษา (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
ตอนที่ 2 เปนแบบวัด ”ฉันในปจจุบัน” ประกอบดวย
2.1 แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองใชแบบวัดที่ปรับปรุงจาก อัสรา
อาวรณ (2540: 66-67) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) เทากับ .73 มาใชเปนพื้นฐาน
และปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating scale) 5
ระดับตั้งแต ตรงมากที่สุด ตรงมาก ตรงปานกลาง ตรงเล็กนอย และไมตรงเลย จํานวน 19 ขอ โดยผูวิจัยได
นํา แบบวัดดัง กลา วไปทดลองใช (Try out) กับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มีลัก ษณะใกลเ คีย งกับ
กลุม ตัว อยา งจํา นวน 30 คน แลว นํา ขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ขึ้นไป
ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 14 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .300 ถึง .789
จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
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(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .843 (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข)
ตัวอยางแบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง
ขอความ

(+)ทานไดเปลีย่ นพฤติกรรมบางอยาง เชน
รับประทานไขขาวมากขึ้น เพื่อปรับปรุงสุขภาพให
ดีขึ้น
(+)ทานจะปรับกิจกรรมใหเหมาะสม เมื่อทานรูสึก
ออนเพลียทําอะไรไมคอยไหว

ตรง
มาก
ที่สุด

ตรง
มาก

ตรง
ปาน
กลาง

ตรงเล็ก ไมตรง
นอย
เลย

……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

ลักษณะขอคําถามของแบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง
ขอคําถาม
เนื้อหา
ทางบวก
ทางลบ
ความสามารถในการดูแลตนเอง
ขอที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ขอที่ 12,13 และขอที่ 14
และขอที่ 11
เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 5 ถึง 1 จาก “ตรงมากที่สุด” ถึง “ไมตรง
เลย” ข อความที่ มี ค วามหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกัน ข าม โดยผูมี คะแนนสู ง กวา แสดงวา มี
ความสามารถในการดูแลตนเองมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
การแบงระดับความสามารถในการดูแลตนเอง ผูว ิจัยใชเกณฑในการแบงระดับ ดังนี้
1.00 – 2.00 มีความสามารถในการดูแลตนเองนอยมาก
2.01 – 3.00 มีความสามารถในการดูแลตนเองนอย
3.01 – 4.00 มีความสามารถในการดูแลตนเองมาก
4.01 – 5.00 มีความสามารถในการดูแลตนเองมากที่สุด
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2.2 แบบวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพตนเองที่ปรับปรุงจาก เบญจมาศ
นาควิจิตร (2551: 57-58) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) เทากับ .75 มาใชเปน
พื้นฐานและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating
scale) 5 ระดับตั้งแต มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 11 ขอ โดยผูวิจัยไดนํา
แบบวัดดัง กลาวไปทดลองใช (Try out) กับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มีลัก ษณะใกลเ คีย งกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20
ขึ้นไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 9 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .363
ถึง .817 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ .823 (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
ตัวอยางแบบวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
ขอความ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

(+)ทานเห็นวาการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอจะลดความเสี่ยงของการเกิด
……… ……… ……… ……… ………
ภาวะแทรกซอนของโรค
(+)ทานเห็นวาการปลูกตนไม อานหนังสือ ฟง
วิทยุหรือดูโทรทัศนเปนวิธีคลายเครียดที่ดแี ละมี
……… ……… ……… ……… ………
ประโยชน
ลักษณะขอคําถามของแบบวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
ขอคําถาม
เนื้อหา
ทางบวก
ทางลบ
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
ข อ ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,และ ขอที่ 9
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เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 5 ถึง 1 จาก “มากที่สุด” ถึง “นอยที่สุด”
ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มี
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพดีกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา
2.3 แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
การวั ด ความเชื่ ออํ า นาจภายในตนด า นสุขภาพ ใช แบบวัดที่ปรับปรุง จากแบบวั ด ความเชื่ อ
อํานาจภายในตน-นอกตนดานสุขภาพที่ดัดแปลงมาจากแบบวัดของวอลสตันและคณะซึ่งแปลโดย
กรรณิการ กันธะรักษา (2527: 158-161) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) เทากับ .67
มาใชเปนพื้นฐานและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา
(Rating scale) 6 ระดับตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริงและไมจริงเลย จํานวน
14 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดัง กลาวไปทดลองใช (Try out) กับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มี
ลัก ษณะใกลเ คีย งกับ กลุม ตัว อยา งจํา นวน 30 คน แลว นํา ขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพ
รายข อ ด ว ยวิ ธี ก ารหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งคะแนนรายข อ กั บ คะแนนรวม (Item-total
correlation) คาตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 10 ขอ มีคา Item-total
correlation อยูระหวาง .246 ถึง .693 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดย
ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .762 (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
ตัวอยางแบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ขอความ

จริงที่สุด

จริง

คอนขาง คอนขาง
จริง
ไมจริง

ไมจริง

ไมจริง
เลย

(+)การที่ฉนั มีสุขภาพดี เปน
………. ………. ………. ………. ………. ……….
เพราะฉันโชคดี
(+)ถาฉันปฏิบตั ิตัวไดถูกตอง ฉัน
………. ………. ………. ………. ………. ……….
จะมีสุขภาพดีอยูเสมอ
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ลักษณะขอคําถามของแบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ขอคําถาม
เนื้อหา
ทางบวก
ทางลบ
ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ ขอที่1,3,6,7,8 และขอที่ ขอที่ 2,4,5 และขอที่ 9
10
เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 5 ถึง 0 จาก “มากที่สุด” ถึง “นอยที่สุด”
ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มีความ
เชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา
2.4 แบบวัดการปฏิบัติทางศาสนา
การวัดการปฏิบัติทางศาสนา ใชแบบวัดที่ปรับปรุงจากวิลาสลักษณ ชัววัลลี และคนอื่น ๆ
(2547) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) เทากับ .79 มาใชเปนพื้นฐานและปรับ
เนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating scale) 6 ระดับ
ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริงและไมจริงเลย จํานวน 10 ขอ โดยผูวิจัยไดนํา
แบบวัดดัง กลาวไปทดลองใช (Try out) กับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มีลัก ษณะใกลเ คีย งกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20
ขึ้นไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 9 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .359
ถึง .769 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .830
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
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ตัวอยางแบบวัดการปฏิบัติทางศาสนา
ขอความ

(+)ฉันมักใชเวลาวางไปใน
การศึกษาหลักคําสอนทาง
ศาสนา
(+)ฉันชอบที่จะไปเที่ยวตาม
แหลงศาสนสถานมากกวา
สถานที่อนื่ ๆ

จริงที่สุด

จริง

คอนขาง คอนขาง
จริง
ไมจริง

ไมจริง

ไมจริง
ที่สุด

………. ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………. ……….

ลักษณะขอคําถามของแบบวัดการปฏิบัติทางศาสนา
ขอคําถาม
เนื้อหา
ทางบวก
ทางลบ
การปฏิบัติทางศาสนา
ขอที่1,2,3,4,5,7 และขอที่ ขอที่ 6 และขอที่ 8
9
เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 5 ถึง 0 จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด”
ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มีการ
ปฏิบัติทางศาสนามากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา
2.5 แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก
การวัดความเขมแข็งในการมองโลก ใชแบบวัดที่ปรับปรุงจากแบบวัดของเชอรรี่ ทองเพ็ญ
(2537: 54) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) เทากับ .75 มาใชเปนพื้นฐานและปรับ
เนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ
ตั้งแต จริงที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอย และไมจริงเลย จํานวน 16 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบ
วัดดัง กลา วไปทดลองใช (Try out) กับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มีลัก ษณะใกลเ คีย งกับ กลุม
ตัว อยา งจํา นวน 30 คน แลว นํา ขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20
ขึ้นไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 9 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .355
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ถึง .737 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .857
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
ตัวอยางแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก
ขอความ

จ ริ ง จ ริ ง จ ริ ง จ ริ ง ไ ม จ ริ ง
ที่สุด
มาก
ป า น นอย
เลย
กลาง

(+)เมื่ อ ฉัน พบป ญ หาที่ ยุง ยาก แนวทางแก ไ ข
……… ……… ……… ……… ………
ของฉันมักจะแจมชัดเสมอ
(+)เมื่อฉันพบสิ่งที่ไมสมหวัง ฉันมักจะปลอยให
……… ……… ……… ……… ………
ตัวเองเปนทุกขจนไมเปนอันกินอันนอน
ลักษณะขอคําถามของแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก
ขอคําถาม
เนื้อหา
ทางบวก
ทางลบ
ความเขมแข็งในการมองโลก
ขอที่1,2,3,4,6,7,8,9 และ ขอที่ 5
ขอที่ 10
เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 5 ถึง 1 จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มีความ
เขมแข็งในการมองโลกมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา
ตอนที่ 3 เปนแบบวัด “สังคมของฉัน” ประกอบดวย
3.1 แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
การวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวใชแบบวัดที่ปรับปรุงจาก เบญจมาศ
นาควิจิตร (2551:59-60) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) เทากับ .86 มาใชเปน
พื้นฐานและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating
scale) 5 ระดับตั้งแต จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด จํานวน 12 ขอ
โดยผูวิจัย ไดนํา แบบวัด ดัง กลา วไปทดลองใช (Try out) กับ ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มี
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ลัก ษณะใกลเ คีย งกับ กลุม ตัว อยา งจํา นวน 30 คน แลว นํา ขอ มูล มาตรวจสอบและวิเคราะห
คุ ณ ภาพรายข อ ด ว ยวิ ธี ก ารหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งคะแนนรายข อ กั บ คะแนนรวม
(Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 10 ขอ มีคา
Item-total correlation อยูระหวาง .383 ถึง .821 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด
ทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .903 (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
ตัวอยาง แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
ขอความ

จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

จริง
นอย

จริง
นอย
ที่สุด

(+)เมื่อทานมีปญหาดานสุขภาพหรือมีสงิ่ กังวลใจ
……… ……… ……… ……… ………
บุคคลในครอบครัวไดใหคําปรึกษาแกทาน
(+)บุคคลในครอบครัวคอยดูแลใหทานไปรับการ
……… ……… ……… ……… ………
ตรวจสุขภาพเปนประจําและตรงตามนัด
ลักษณะขอคําถามของแบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
ขอคําถาม
เนื้อหา
ทางบวก
ทางลบ
การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจาก ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ครอบครัว
และขอที่ 10
เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 5 ถึง 1 จาก “จริงมากที่สุด” ถึง “จริงนอย
ที่สุด” ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่
มีการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา
3.2 แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
การวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทยใชแบบวัดที่ปรับปรุงจาก
เบญจมาศ นาควิจิตร (2551:60-61) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) เทากับ .87
มาใชเปนพื้นฐานและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง แบบวัดมีลักษณะเปนแบบประเมินคา
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(Rating scale) 5 ระดับตั้งแต จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด จํานวน
16 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดัง กลาวไปทดลองใช (Try out) กับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มี
ลัก ษณะใกลเ คีย งกับ กลุม ตัว อยา งจํา นวน 30 คน แลว นํา ขอ มูล มาตรวจสอบและวิเคราะห
คุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Itemtotal correlation) คาตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 10 ขอ มีคา Itemtotal correlation อยูระหวาง .513 ถึง .791 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้ง
ฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .899 (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
ตัวอยาง แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
ขอความ

จริง
มาก
ที่สุด

จริง
มาก

จริง
ปาน
กลาง

จริง
นอย

จริง
นอย
ที่สุด

(+)บุคลากรทางการแพทยไดใหกําลังใจเมื่อ
……… ……… ……… ……… ………
ทานเกิดความทอแทจากปญหาการเจ็บปวย
(+)บุคลากรทางการแพทยใหคําแนะนําเกีย่ วกับ
……… ……… ……… ……… ………
วิธีผอนคลายความเครียดแกทาน
ลักษณะขอคําถามของแบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
ขอคําถาม
เนื้อหา
ทางบวก
ทางลบ
การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจาก ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
บุคลากรทางการแพทย
และขอที่ 10
เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 5 ถึง 1 จาก “จริงมากที่สุด” ถึง “จริงนอย
ที่สุด” ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่
มีการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา
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ตอนที่ 4 เปนแบบวัด “ความสุขของฉัน” ไดแก
4.1 แบบวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ผูวิจัยสรางแบบวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายขึ้นเอง การสรางขอคําถามเพื่อ
ใชวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย ขอคําถามตองครอบคลุมนิยามของความสุขของผูปวย
ไตวายเรื้อรังระยะทาย ลักษณะของขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ ตั้งแต
มากที่สุด มาก เล็กนอย และไมเลย จํานวน 20 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไปใหอาจารยที่
ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และ
ภาษาที่ใ ชใ หสอดคลองกับนิยามของความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย แลวทําการปรับปรุง
แกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะทายที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบและ
วิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม
(Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ขึ้นไป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา
แบบวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย จํานวน 20 ขอ ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑ
จํานวน 17 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .290 ถึง .729 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .901 (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข)
ตัวอยางแบบวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
คําถาม

(+)ทานรูสึกเปนสุขที่ไดชวยเหลือผูอื่นที่มีปญ
 หา
(+)ทานรูสึกไรคา เปนภาระตอผูอื่น

ไมเลย

เล็กนอย

มาก

มาก
ที่สุด

……… ……… ……… ………
…….... ……… …….. ……..

ลักษณะขอคําถามของแบบวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ขอคําถาม
เนื้อหา
ทางบวก
ทางลบ
ความสุขของผูป วยไตวายเรือ้ รังระยะ
ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ขอที่ 7,9,11,12 และขอที่
ทาย
10, 13, 14, 15, และขอที่ 16
17
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เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 4 ถึง 1 จาก “มากที่สุด” ถึง “ไมเลย”
ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มี
ความสุขมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา
การแบงระดับความสุขของผูป วยไตวายเรือ้ รังระยะทาย ผูวิจัยใชเกณฑในการแบงระดับ ดังนี้
1.00 – 1.75 มีความสุขต่ํา
1.76 – 2.50 มีความสุขปานกลาง
2.51 – 3.25 มีความสุขสูง
3.26 – 4.00 มีความสุขสูงมาก

การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นําแบบวัดตรวจสอบหาความเที่ยงตรง(Validity) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดาน
เนื้อหา โดยนําเสนออาจารยผูควบคุมสารนิพนธและผูทรงคุณวุฒิ 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาแลวทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และคัดเลือกขอคําถามที่มี
คา IOC ตั้งแต 2/3 ขึ้นไป
2. นําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
นําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination power) ของขอคําถามเปนรายขอ ดวย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation)
โดยมีคาตั้งแต .20 ขึ้นไป มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดแตละฉบับ โดยวิเคราะหความคงที่ภายใน
(Internal consistency) ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)

การเก็บรวบรวบขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการติดตอขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่ อขอความอนุเคราะหจากเลขาธิ การมูลนิธิโรคไตแห งประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บขอมูล ซึ่งการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองรวมทั้งฝากแบบสอบถามใหเจาหนาที่ในหนวยงานชวยแจก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางประเมินตนเอง ใชเวลาในการเก็บขอมูล 4 สัปดาห โดยจากนั้นได
ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับจึงนํามาวิเคราะหผลในลําดับตอไป
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การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง มาตรวจใหคะแนน แลวนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติดังนี้
1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
2. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานไดแก การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression analysis) ทั้งชนิดโดยรวม (Enter) และเปนขั้น (Stepwise)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย และ
แบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน ตามลําดับ ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจําแนกตามปจจัยชีวสังคม ไดแก อายุ เพศ และ
ระดับการศึกษา
สวนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความสามารถในการดูแลตนเอง และระดับของความสุขของ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไต
วายเรื้อรังระยะทายกับปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
สุขภาพ และความเขมแข็งในการมองโลก ปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพ
จากครอบครัวและการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย และปจจัยจิต
สถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพและผลการวิเคราะหความสัมพันธของความสามารถใน
การดูแลตนเองกับความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายในกลุมรวมและกลุมยอยเมื่อจําแนกตามปจจัยชีวสังคม ไดแก อายุ เพศ
และระดับการศึกษา โดยใชปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตน
ดานสุขภาพ และความเขมแข็งในการมองโลก ปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแล
สุขภาพจากครอบครัวและการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย และปจจัย
จิตสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ เปนตัวทํานาย

52

ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยชีวสังคม ไดแก
อายุ เพศ และระดับการศึกษา โดยหาคารอยละ ปรากฏผลดังตาราง 2
ตาราง 2 คารอยละของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายจําแนกตามปจจัยเพศ อายุและระดับการศึกษา
ปจจัยชีวสังคม

จํานวน

รอยละ

58
104
38

29
52
19

113
87

56.5
43.5

69
91
40
200

34.5
45.5
20
100

1. อายุ
อายุนอยกวา 40 ป
อายุ 40-60 ป
อายุมากกวา 60 ป
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน - อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม

จากตาราง 2 ผูปวยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 40-60 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ
52 รองลงมามีอายุนอยกวา 40 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 29 และมีอายุมากกวา 60 ป จํานวน
38 คน คิดเปนรอยละ 19 ผูปวยสวนใหญเปนเพศชายมีจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 56.5 และ
เปนเพศหญิง 87 คน คิดเปนรอยละ 43.5 ดานระดับการศึกษาพบวาผูปวยสวนใหญมีระดับ
การศึก ษาตั้ง แตร ะดับ มัธยมศึกษาตอนตนถึงอนุปริญญาจํา นวน 91 คน คิด เปน รอ ยละ 45.5
รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 34.5 และมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 40 คนคิดเปนรอยละ 20
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สวนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความสามารถในการดูแลตนเอง และระดับของความสุขของ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายปรากฎผลดังตาราง 3
ตาราง 3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการดูแลตนเองและ
ความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย

ปจจัย
ความสามารถในการดูแลตนเอง
ความสุข

จํานวนคน
n = 200
S.D.
x̄
3.63
.50
2.86
.48

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบวาระดับความสามารถในการดูแลตนเอง และระดับความสุขของผูปวยไต
วายเรื้อรังระยะทายอยูในระดับปานกลาง
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไต
วายเรื้อรังระยะทายกับปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
สุขภาพ และความเขมแข็งในการมองโลก ปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพ
จากครอบครัวและการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย และปจจัยจิต
สถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพปรากฎผลดังตาราง 4

ตาราง 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ กับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทาย
ตัวแปร
sc
re
il
soc
ssf
ssm
a
h

sc
1

re

il
**

.560

1

**
.300**
1
.263

soc
.465**
.576**
.316**
1

ssf
.377**
.410**
.068

**

.378

1

ssm
.416**
.460**
.253**
.452**
.466**
1

a
**
.572**
.222**
.547**
.323**
.452**
1
.644

h
**
.529**
.284**
.555**
.351**
.417**
.396**
1
.475

n = 200, ** p ≤ .01, *p ≤ .05
หมายเหตุ

sc หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเอง
il หมายถึง ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ssf หมายถึง การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
a หมายถึง ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ

re หมายถึง การปฎิบัตทิ างศาสนา
soc หมายถึง ความเขมแข็งในการมองโลก
ssm หมายถึง การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
h หมายถึง ความสุข
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จากตาราง 4 พบวาปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
สุขภาพ และความเขมแข็งในการมองโลก มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1
สําหรับตัวแปรปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวและการ
สนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการ
ดู แ ลตนเองของผู ป ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ระยะท า ย อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง เป น ไปตาม
สมมติฐานขอ 2
สําหรับตัวแปรปจจัยจิตสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธทางบวก
กับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3
และพบวาความสามารถในการดูแลตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขของผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะทาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 4
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายในกลุมรวมและกลุมยอยเมื่อจําแนกตามปจจัยชีวสังคม ไดแก อายุ เพศ และ
ระดับการศึกษา โดยใชปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
และความเข ม แข็ ง ในการมองโลก ป จ จั ย สถานการณ ได แ ก การสนั บ สนุ น ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพจาก
ครอบครัวและการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย และปจจัยจิตสถานการณ
ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ชนิดโดยรวม
(Enter) เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานายทีละกลุมตัวแปร ปรากฎผลดังภาพประกอบ 2
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ปจจัยทางจิต
-การปฏิบัติทางศาสนา
-ความเชื่ออํานาจภายใน
ตนดานสุขภาพ
-ความเขมแข็งในการมอง
โลก

ปจจัยสถานการณ
-การสนับสนุนดานการ
ดูแลสุขภาพจาก
ครอบครัว
-การสนับสนุนดานการ
ดูแลสุขภาพจากบุคลากร
ทางการแพทย

34.8%
37.6%

22.6%

ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง

49.0%

ค ว า ม สุ ข ข อ ง
ผู ป ว ย ไ ต ว า ย
เรื้อรังระยะทาย

41.4%

ปจจัยจิตสถานการณ
-ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ

21.6%

ปจจัยชีวสังคม
อายุ เพศ ระดับการศึกษา
ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของการทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทายโดยรวม (Enter)
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จากภาพประกอบ 2 พบวาปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ สามารถ
รวมกันทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายชนิดโดยรวม (Enter) ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทํานายความสามารถในการดูแลตนเองไดรอยละ 49
เมื่อจําแนกตามกลุมตัวแปรพบวา ปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจ
ภายในตนดานสุขภาพ และความเขมแข็งในการมองโลก สามารถรวมกันทํานายความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดรอยละ 34.8
ปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวและการสนับสนุน
ดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย สามารถรวมกันทํานายความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดรอยละ 21.6
และปจจัยจิตสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ สามารถทํานายความสามารถใน
การดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดรอยละ 41.4 ซึ่งผลการวิเคราะหนี้เปนไปตามสมมติฐาน
ขอ 5
และพบวาความสามารถในการดูแลตนเองสามารถทํานายความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
ทายไดรอยละ 22.6
ตอมาผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตัวแปรที่ทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะทายโดยใชปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณใ นกลุม รวม และใน
กลุ ม ยอ ยเมื ่อ จํ า แนกตามอายุ เพศ และระดั บ การศึ ก ษา โดยใช ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบเป น ขั้ น
( Stepwise) เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของตัวแปรแตละตัวใน
แตละกลุมตัวแปร และความสามารถในการทํานายของทุกตัวแปรในภาพรวม ปรากฎผลดังตาราง 5

ตาราง 5 ผลการทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายในกลุมรวมและกลุมยอยเมื่อจําแนกตามอายุ เพศและระดับการศึกษา
จําแนกตาม
ปจจัย
ชีวสังคม
รวม
อายุนอยกวา 40 ป
อายุ 40 – 60 ป
อายุมากกวา 60 ป
ชาย
หญิง
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน – อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป

ปจจัยทางจิต
(1 -3)

จํานวนคน
200
58
104
38
113
87
69
91
40

R2 %
34.4
47.9
26.4
33.1
38.9
26.8
28.9
37.0
36.8

ตัวทํานาย
1, 3
3
1
1
1, 3
1
1
1, 3
1, 3

ปจจัยสถานการณ
(4 – 5)
β

.424, .232
.709
.513
.575
.421, .265
.518
.538
.376, .302
.352, .351

R2 %
21.6
33.2
12.7
26.0
22.7
17.9
28.2
16.9
19.6

ตัวทํานาย
5, 4
5, 4
5
5
4, 5
5
5
4
4

ปจจัยจิตสถานการณ
(6)
β

.307, .233
.380, .288
.356
.510
.289, .262
.424
.531
.411
.443

R2 %
42.8
46.4
32.2
46.8
39.4
48.1
32.6
46.3
55.6

ตัวทํานาย
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ปจจัยทั้งหมด
(1-6)
β

.654
.681
.568
.684
.628
.693
.571
.681
.745

R2%
48.7
53.5
40.1
46.8
45.6
52.2
42.3
49.4
60.6

ตัวทํานาย
6, 1, 4
6, 3
6, 1
6
6, 1
6, 1
6, 5, 1
6, 1
6, 2

β

.481, .222, .128
.452, .339
.419, .317
.684
.420, .325
.578, .234
.418, .346
.534, .229
.671, .237

ตัวแปรทํานาย :
1 = การปฎิบัติทางศาสนา
3 = ความเขมแข็งในการมองโลก
5 = การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย

2 = ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
4 = การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
6 = ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
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ผูวิจัยอธิบายตาราง 5 โดยแยกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนแรก นําเสนอผลการทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ
ทายในกลุมรวม โดยใชปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
สุขภาพ และความเขมแข็งในการมองโลก ปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพ
จากครอบครัวและการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย และปจจัยจิต
สถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ เปนตัวแปรทํานาย ผลการวิจัยพบวาปจจัยทั้งหมด
สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองไดรอยละ 48.7 โดยปจจัยที่ สามารถทํานาย
ความสามารถในการดู แ ลตนเองได สู ง สุ ด และลํ า ดับ รองลงมา ได แก ทัศ นคติ ตอ การดู แ ลสุ ข ภาพ
(β=.481) การปฏิบัติทางศาสนา (β=.222) และการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
(β=.128) ตามลําดับ โดยปจจัยทางจิต ทํานายความสามารถในการดูแลตนเองไดรอยละ 34.4 ไดแก
การปฏิบั ติท างศาสนา (β=.424) และความเข ม แข็ ง ในการมองโลก ( β=.232) ปจ จัย สถานการณ
ทํานายความสามารถในการดูแลตนเองไดรอยละ 21.6 ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจาก
บุคลากรทางการแพทย (β=.307) และการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว ( β=.233)
และปจจัยจิตสถานการณ ทํานายไดรอยละ 42.8 ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ (β=.654)
สวนที่สอง นําเสนอผลการทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทายในกลุมยอย โดยใชปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ เปนตัวแปร
ทํานาย เมื่อจําแนกตามปจจัยชีวสังคม ไดแกอายุ เพศ และระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่
ทํานายความสามารถในการดูแลตนเองเปนลําดับแรกในทุกปจจัยชีวสังคมไดแก ทัศนคติตอการดูแล
สุขภาพ สวนปจจัยที่สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองไดในลําดับรองลงมา ไดแก การ
ปฏิ บั ติ ท างศาสนา เมื่ อ พิ จ ารณาในแต ล ะกลุ ม ป จ จั ย พบว า กลุ ม ป จ จั ย ทางจิ ต ที่ ส ามารถทํ า นาย
ความสามารถในการดู แ ลตนเองในทุ ก ป จ จั ย ชี ว สั ง คมได แ ก การปฏิ บั ติ ท างศาสนา กลุ ม ป จ จั ย
สถานการณที่สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองในปจจัยชีวสังคมสวนใหญ ไดแก การ
สนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย รองลงมาไดแกการสนับสนุนการดูแล
สุขภาพจากครอบครัวที่สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองไดในผูปวยที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน-อนุปริญญา และระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สําหรับปจจัยจิตสถานการณ
ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองในทุกปจจัยชีว
สังคม
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
ความมุงหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทาย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ทางจิ ต ป จ จั ย สถานการณ และป จ จั ย จิ ต
สถานการณกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
3. เพื่อทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายจากปจจัย
ทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ ในกลุมรวมและกลุมยอยเมื่อจําแนกตามอายุ
เพศและระดับการศึกษา
4. เพื่อทํานายความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายจากความสามารถในการดูแลตนเอง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และ
ความเขมแข็งในการมองโลก มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไต
วายเรื้อรังระยะทาย
2. ป จ จั ย สถานการณ ได แ ก การสนั บ สนุ น ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพจากครอบครั ว และการ
สนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
3. ปจจัยจิตสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
4. ปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ สามารถทํานายความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดในกลุมรวม
5. ปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ สามารถทํานายความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดในกลุมยอยเมื่อจําแนกตามตัวแปรอายุ เพศ และ
ระดับการศึกษา
6. ความสามารถในการดูแลตนเองสามารถทํานายความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
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กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจยั
กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มารับการรักษาดวยวิธีการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม ในมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ ในเดือนกุมภาพันธ 2556
จํานวน 200 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1.1 ปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
และความเขมแข็งในการมองโลก
1.2 ปจจัยสถานการณ ไดแก การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว และการ
สนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย
1.3 ปจจัยจิตสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
1.4 ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก อายุ เพศ และระดับการศึกษา
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการดูแลตนเอง และความสุขของผูป วยไตวายเรือ้ รัง
ระยะทาย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง แบบวัด
ความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย แบบวัดการปฏิบัติทางศาสนา แบบวัดความเชื่ออํานาจ
ภายในตนดานสุขภาพ แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพ
จากครอบครัว แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย และแบบวัด
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการติดตอขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อขอความอนุเคราะหจากเลขาธิการมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บขอมูล ซึ่งการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองรวมทั้งฝากแบบสอบถามใหเจาหนาที่ในหนวยงานชวยแจก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางประเมินตนเอง ใชเวลาในการเก็บขอมูล 4 สัปดาห โดยจากนั้นได
ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับจึงนํามาวิเคราะหผลในลําดับตอไป
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรที่ทําการศึกษา
2. ใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment
correlation coefficient) หาความสัมพันธระหวางตัวแปรความสามารถในการดูแลตนเองกับปจจัย
ทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณ เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 2 และขอที่ 3
3. ใชก ารวิเ คราะหถ ดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ทั้งชนิดโดยรวม
(Enter) และเปนขั้น (Stepwise) หาความสามารถในการทํานายความสามารถในการดูแลตนเองตัว
แปรเกณฑ กับตัวแปรทํานายทางดานปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ และปจจัยจิตสถานการณใน
กลุมรวม และในกลุมยอยเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก อายุ เพศ และระดับการศึกษาเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 และขอที่ 5
4. ใชการวิเคราะหถ ดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ชนิดโดยรวม (Enter)
ทํานายความสุขจากความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย เพื่อทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 6

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความสามารถในการดูแลตนเอง และระดับความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
อยูในระดับปานกลาง
2. ปจจัยทางจิต ไดแก การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และ
ความเข ม แข็ ง ในการมองโลก ป จ จั ย สถานการณ ได แ ก การสนั บ สนุ น ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพจาก
ครอบครัวและการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย ปจจัยจิตสถานการณ
ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณ ปจจัยจิตสถานการณ สามารถทํานายความสามารถใน
โดยป จจัย ที่สามารถทํา นาย
การดู แลตนเองของผู ปวยไตวายเรื้อรังระยะทายไดรอยละ 49
ความสามารถในการดูแลตนเองไดสูงสุดและรองลงมา ไดแก ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติ
ทางศาสนา และการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว ตามลําดับ
4. ความสามารถในการดูแลตนเองสามารถทํานายความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ไดรอยละ 22.6
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อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามความมุง หมายของงานวิจัยดังนี้
ระดับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
จากผลการวิจัยพบวา ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มารับการรักษาดวยวิธีการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม ในมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ มีระดับความสามารถในการดูแล
ตนเองอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะผูปวยมีขอจํากัดในการทํากิจกรรมตางๆอันเปนผลมาจาก
สภาวะโรคและวิธีการรักษา ยกตัวอยางเชน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอยาง
เชนการอาบน้ําและการสระผมในผูปวยที่มีทอสําหรับฟอกเลือดอยูที่บริเวณคอ ตองกระทําอยาง
ระมัดระวัง เพื่อไมใหแผลเปยกน้ํา ซึ่งจะเกิดการติดเชื้อขึ้นมาได หรือแขนขางที่มีการตัดตอเสนเลือด
สํ า หรั บ ใช ใ นการฟอกเลื อ ดนั้ น จะไม ส ามารถยกของหนั ก นอนทั บ หรื อ อยู ใ นท า งอแขนได น าน
เหมือนเดิมได เปนตน ความสามารถในการจํา การคิดเปลี่ยนแปลง อันเปนผลเนื่องมาจากปริมาณ
ของเสียที่สะสมอยูภายในรางกาย ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ และความสามารถ
ในการติดตอหรือการทํากิจกรรมในสังคมลดลง สิ่งเหลานี้ลวนแตทําใหผูปวยตองพึ่งพาบุคคลรอบขาง
มากกวาปกติ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem. 1985) ที่ไดอธิบายการดูแล
ตนเองวาเปนพฤติกรรมที่จงใจและมีเปาหมาย มีการใชความรู มีการพิจารณาและตัดสินใจโดยใช
กระบวนการทางความคิดและสติปญญา การรับรู การติดตอและการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
มี ค วามสามารถที่ จ ะควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวของร า งกาย เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารดู แ ลตนเองได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ระดับความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
จากผลการวิจัยพบวา ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่มารับการรักษาดวยวิธีการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียมในมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ มีระดับความสุขอยูในระดับปาน
กลาง อาจเปนเพราะการเจ็บปวยเรื้อรังทําใหผูปวยตองเผชิญกับสิ่งเรามากมายที่กอใหเกิดภาวะเครียด
ผูปวยตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อใหเหมาะสมกับโรคและวิธีการรักษา เชน ผูปวยจําเปนตอง
มีการควบคุมเรื่องโภชนาการและน้ําดื่ม รวมทั้งการรับประทานยาอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิด
อาการผิดปกติที่อาจเปนสาเหตุใหอาการของผูปวยแยลง ในการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมนั้นผูปวย
ทุกรายจะมีเสนเลือดที่ใชสําหรับฟอกเลือดโดยเฉพาะซึ่งเสนเลือดนี้คือสิ่งที่ทําใหผูปวยหลายรายรูสึก
อายเมื่อมีผูพบเห็น รางกายมีการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง กระดูกบางลงเนื่องมาจากการคั่งของของ
เสีย การไมสามารถทํากิจกรรมไดดังเดิม เชน การออกกําลังกาย การทองเที่ยว การทํางาน การปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน เปนตน โดยเฉพาะในงานวิจัยนี้กลุมตัวอยางสวนมากเปนวัยผูใหญตอนตนและ
ตอนกลางซึ่งยังคงตองมีการทํางาน การรวมกิจกรรมกับครอบครัวและกลุมสังคมอยูมาก แมสภาวะ
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ของรางกายไมสามารถตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจของผูปวยไดทั้งหมดก็ตาม
แตการที่ผูปวยสามารถปรับตัวใหยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและปรับพฤติกรรมรวมทั้งกิจกรรมตางๆให
เหมาะสมกับสภาวะของโรคและอาการที่เปนอยูในปจจุบันไดนั้น จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยมี
ความสุขอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดของ Ed Diener (Diener. 1984) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกันที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความสุขวา ความสุขเปนความรูสึกทางบวกที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งมากระทบความรูสึก ไมมีความคงที่เมื่อเทียบกับความพึงพอใจใน
ชีวิต เพราะความพึงพอใจในชีวิตเปนผลจากกระบวนการประเมินชีวิตของตนเองในทุกดาน และ
ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธไปในทางเดียวกัน กลาวคือเมื่อคนเรามีความพึง
พอใจในชีวิตมากยอมมีความสุขมากตามไปดวย (รศรินทร เกรย; วรชัย ทองไทย; และเรวดี สุวรรณ
นพเกา. 2553: 25-26)
ปจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการดูแลตนเอง
เมื่อพิจารณาในกลุมรวม พบวาปจจัยทางจิต ปจจัยสถานการณและปจจัยจิตสถานการณ มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายและปจจัยที่
สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองไดสูงสุดและรองลงมา ไดแก ทัศนคติตอการดูแล
สุขภาพ การปฏิบัติทางศาสนา และการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว ตามลําดับ ซึ่ง
อภิปรายไดดังนี้
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
ทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยได
สูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากเมื่อบุคคลมีความรูสึกที่ดีหรือใหคุณคาตอการดูแลสุขภาพในเรื่องตางๆ เชน
ดานการรับประทานอาหารที่เหมาะกับโรค การรับประทานยา การออกกําลังกาย การปองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นภายในที่พักอาศัย การทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ การผอนคลายความเครียด การ
แสวงหาความรูเกี่ยวกับโรคที่เปนอยู การบําบัดดูแลทั้งดานรางกายและดานจิตใจแลว มักจะแสวงหา
แนวทางเพื่อดูแลตนเองใหเปนไปตามที่ตองการ ดังนั้นหากบุคคลนั้นมีทัศนคติตอการดูแลสุขภาพที่ดี
และถูกตองยอมสงผลใหมีความสามารถในการดูแลตนเองไดดีกวาผูที่มีทัศนคติตอการดูแลสุขภาพที่ดี
นอย สอดคลองกับงานวิจัยของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551 : 83) ที่ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและความสุ ข ของผู สู ง อายุ ใ นชมรมผู สู ง อายุ ข อง
โรงพยาบาลสั ง กั ด สํ า นั ก การแพทย กรุ ง เทพมหานคร พบว า ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การดู แ ลสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ เชนเดียวกับงานวิจัยของ
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วอลซ (อุบล เลี้ยววาริณ.2534:58; อางอิงจาก Walsh.1985)ที่ศึกษาพฤติกรรมการวิ่งออกกําลังกาย
ของบุคคล พบวา ผูที่วิ่งออกกําลังกายจะมีทัศนคติที่ดีตอสุขภาพสูงกวาผูที่ไมวิ่งและมีพฤติกรรม
สุขภาพมากกวาผูที่ไมวิ่ง และเพนเดอร (วิไล ตั้งตระกูล.2543:53; อางอิงจาก Pender.1987)ที่ได
ศึกษาการดูแลตนเองในบุคคลวัยผูใหญ พบวาทัศนคติที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูโดยทั่วไป ไดแกความ
พอใจ ความศรัทธา การเห็นคุณคา จินตนาการ ชวยใหคนเรายอมรับเอาความรูและประสบการณไว
ทําใหเกิดการเรียนรูดีขึ้น
การปฏิบัติทางศาสนา
การปฏิบัติทางศาสนา สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไดเปน
อันดับสอง อาจเปนเพราะคําสอนของแตละศาสนาสอนใหมีความตั้งมั่นในหลักสัจธรรมของโลก คือ
การเกิด แก เจ็บ ตาย มีการเตรียมตัว เตรียมใจรับกับทุกสถานการณที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดฝน และ
ทําความดีใหแกตนเอง ครอบครัว สังคม ตามกําลังและโอกาสของแตละคน สอนใหคนพึ่งตนเอง และ
สามารถควบคุม กํากับตนเองใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมได ดังนั้น ผูที่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของศาสนาจึงมีความสามารถในการดูแลตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจใหพรอมเผชิญปญหา
และอุปสรรค สามารถแกไขปญหานั้นใหลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาและการ
ปฏิบัติทางศาสนามีผลตอความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางการปฏิบัติทางศาสนากับพฤติกรรมทางสุขภาพซึ่ง Gott,P. (1998) ไดสรุปผลการศึกษาไวดังนี้
1) คนที่นับถือศาสนามักจะมีสุขภาพและการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตที่ดี 2) บุคคลจะไดรับ
ประโยชนทางสังคมในการทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน 3) ศาสนามีสวนรวมชวยสงเสริมความรูสึกให
คนเห็นคุณคาในตนเองซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นในเชิงจิตวิทยา 4) การสวดมนตและการทําสมาธิอาจ
ชวยใหผูคนจัดการกับสถานการณที่ไมเปนที่พอใจ 5) การนับถือศาสนาสามารถกอใหเกิดอารมณ
ทางบวกซึ่งมีผลตอภูมิคุมกัน 6) การมีศรัทธาดานบวก มีความหวังจะชวยใหผูมีศรัทธามีกําลังใจรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ วารีแสงทิพย (2553) ที่ได
ศึกษาเรื่องการฟนฟูคุณภาพชีวิตของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายดวยธรรมปฏิบัติ คือ การสวดมนต
การทําสมาธิ (อานาปานสติ) หรือ การสวดมนตรวมกับการทําสมาธิ ผลพบวาผูปวยมีคุณภาพชีวิต
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว
การสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัว สามารถทํานายความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูปวยไดเปนอัน ดับสาม อาจเปนเพราะการที่ผูปวยไดรับความชวยเหลือจากบุคคลใน
ครอบครั ว โดยการดูแล เอาใจใส การยกยอ งชมเชย และการใหแรงเสริ ม จากการปฏิบัติตน การ
สนับสนุนดานขอมูลขาวสาร โดยการใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและการสนับสนุนดานวัสดุ
อุปกรณ การจัดเตรียมยา ดูแลเรื่องคาใชจายและการพามาพบแพทย นับเปนการตอบสนองความ
ตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ สงผลกับความสามารถในการดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับงานวิจัยของพิมพรรณ กิตติวงศภักดี (2547: 79) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อ
ดานสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่มา
รับบริการในคลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เชนเดียวกับงานวิจัยของอัสรา อาวรณ (2540);
กรรณิกา ลองจํานง (2547: 71-72)และเพ็ญจันทร เสรีวิวัฒนา (2541: 39)
เมื่อพิจารณาในกลุมยอย พบวาในกลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 40 ปนั้น ปจจัยทางจิตที่
ทํานายความสามารถในการดูแลตนเองคือความเขมแข็งในการมองโลก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปวยใน
วัยนี้เปนวัยทํางาน มีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบมากทั้งในเรื่องครอบครัว การงานและความ
เจ็บปวยของตนเอง จึงตองมีการสรางความเขมแข็งในการมองโลกใหมากกวาคนวัยอื่นเพื่อใหเกิด
ความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุมีผล มองเหตุการณที่เกิดวาเปนสิ่ง
ทาทายความสามารถ เกิดอยางมีระบบระเบียบ สามารถจะทํานายและคลี่คลายลงไดตามที่คาดหวังไว
สอดคลองกับงานวิจัยของจินดาวรรณ อุดมพัฒนากร(2539: 61) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความ
เขมแข็งในการมองโลกกับการปรับตัวในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผลพบความเขมแข็งในการมองโลก
มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวดานรางกาย อัตมโนทัศน บทบาทหนาที่ การพึ่งพาระหวางกัน
และการปรับตัวโดยรวม ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูปวยที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงมีแนวโนมที่จะมี
การปรับตัวและสามารถดูแลตนเองเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขไดตอไป เชนเดียวกับ
การศึกษาของจันทนา เตชะคฤห(2540: 60) ที่ศึกษาเรื่องความหวัง ความเขมแข็งในการมองโลก
และความผาสุกในชีวิตของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย ผลการศึกษาพบวาความเขมแข็งในการมอง
โลกมีความสัมพันธทางบวกกับความผาสุกในชีวิ ตของผูปวยโรคกลามเนื้ อหัวใจตาย นอกจากนี้
ความหวังและความเขมแข็งในการมองโลกสามารถรวมกันทํานายความผาสุกในชีวิตของผูปวยโรค
กลามเนื้อหัวใจตายไดรอยละ 43.23 สอดคลองกับการศึกษาของนภวรรณ พลพินิจ(2547: 57)
ในเรื่องผลของการใหคําปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลทที่มีตอความเขมแข็งในการมองโลกของผูปวยมะเร็ง
เตานม โรงพยาบาลตํารวจ กรุงเทพมหานคร สรุปไดวาผูปวยมะเร็งเตานมมีความเขมแข็งในการมอง
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โลกดานความสามารถในการเขาใจ ความสามารถในการจัดการและดานการเห็นคุณคาสูงขึ้นหลังจาก
ไดรับคําปรึกษาตามทฤษฎีเกสตัลท ทําใหผูปวยไดสัมผัสความรูสึกที่แทจริงของตนและพรอมที่จะ
รับผิดชอบการตัดสินใจและการกระทําของตน ที่สําคัญคือพรอมที่จะใชศักยภาพที่มีอยูในการดูแล
ตนเองไดตอไป
ในกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา พบวานอกจากทัศนคติตอการ
ดูแลสุขภาพจะเปนปจจัยทํานายความสามารถในการดูแลตนเองมาเปนลําดับแรกแลว ยังมีปจจัยการ
สนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทยและการปฏิบัติทางศาสนารวมดวย สาเหตุที่
ปจจัยการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทยมีอิทธิพลทํานายความสามารถใน
การดูแลตนเองของกลุมตัวอยางนี้เพิ่มขึ้นมา อาจเนื่องจากผูปวยในกลุมนี้มีความคาดหวังในเรื่องของ
การสนับสนุ นดานขอมู ล ข าวสาร ความรู การปฏิบัติตัว การหาแหลงประโยชนที่เ กี่ยวของในการ
รักษาพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทยมากกวาในกลุมอื่น มีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการหา
ความรูเพิ่มเติมเพราะตองทํางานหารายได หรืออาจตองใชเวลาในการทําความเขาใจในขอมูลความรูที่
ไดจากบุคลากรทางการแพทยนานกวากลุมตัวอยางอื่น ดังนั้น บุคลากรทางการแพทยจึงเปนสวน
สําคัญในการชวยเหลือใหผูปวยมีความสามารถในการดูแลตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา
วัลย สิงหคําฟู (2532) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุน
ทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผูปวยอัมพาตครึ่งซีก พบวาการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูปวยอัมพาตครึ่งซีก และไดเสนอแนะวา พยาบาลควรจะเปนสื่อกลางใน
การแนะนําครอบครัวใหชวยเหลือดูแลผูปวยอยางเหมาะสม เพื่อใหผูปวยมีโอกาสรับรูคุณภาพชีวิตไดดี
ยิ่งขึ้น เชนเดียวกันกับผลการวิจัยของประภา รัตนเมธวนนท (2532) ที่ศึกษาปจจัยบางประการที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย พบวาการรับรูการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสั ม พั น ธ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ป ว ยโรคกล า มเนื้ อ หั ว ใจตาย และเสนอแนะเช น เดี ย วกั น ว า
พยาบาลควรจะเปนสื่อกลางในการแนะนําครอบครัวใหชวยเหลือดูแลผูปวยอยางเหมาะสม
ในกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป พบวาทัศนคติตอการดูแลสุขภาพเปนตัว
แปรทํานายความสามารถในการดูแลตนเอง และยังมีตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ร ว มทํ า นายความสามารถในการดู แ ลตนเองได ด ว ย อาจเนื่ อ งมาจาก การศึ ก ษาช ว ยพั ฒ นา
ความสามารถดานสติปญญา ทักษะและทัศนคติ เพราะไดรับขอมูลและประสบการณมากขึ้น สามารถ
ใชแหลงประโยชนตางๆไดดีขึ้น ทําใหมีความเฉลียวฉลาด สามารถคิดตัดสินใจไดถูกตองเหมาะสมมาก
ขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติสิ่งตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เจตนคติ (MolZahn; & Northcott,1989) สอดคลองกับการวิจัยของสุดารัตน เพียรชอบ ที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล แหลงทักษะภายในตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
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สุขภาพจิตของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่มาตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอก สถาบันโรคทรวงอก
พบวา ระดับการศึกษาเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธทางบวกกับแหลงทักษะภายในตนเอง
ที่นํา ไปสูพ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองด า นสุ ข ภาพจิ ตที่ ดี เชน เดีย วกั บ งานวิ จัย ของซีแ มนและซี แมน
(อุบล เลี้ยววาริณ. 2534: 65; อางอิงจาก Seeman; & Seeman. 1983: 144-160) ไดศึกษา
ความสัมพันธความเชื่ออํานาจภายในตน - ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพกับพฤติกรรมปองกันสุขภาพ
ดานการรับประทานอาหารเสริมที่มีประโยชน การควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกาย การลดหรือ
หยุดการเสพสารที่เปนโทษตอรางกาย และการรับการตรวจสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ และ
สถานภาพของสุ ข ภาพ โดยการสั ม ภาษณ กลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 1,210 คน ในลอสแองเจลิ ส
สหรัฐอเมริกา ผลวิจัยปรากฎวา บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนเองเกี่ยวกับสุขภาพมากจะมี
พฤติกรรมการปองกันสุขภาพดีกวา มีการเขารวมกิจกรรมในดานตางๆ มากกวา มีความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพมากกวาและมีสถานภาพสุขภาพ กลาวคือ ไมเจ็บปวยสูงกวาบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจ
ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ
ความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการดูแลตนเองสามารถทํานายความสุขของผูปวยไตวาย
เรื้อรังระยะทายได อาจเปนเพราะเมื่อผูปวยไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจอยางเพียงพอ มีความสามารถในการปรับตัวเมื่อตองเผชิญความทุกขทรมานจากอาการของโรค
ภาวะแทรกซอนจากโรคและจากกระบวนการรักษาพยาบาล สามารถชวยเหลือผูอื่นเมื่อผูอื่นตองการ
ได สามารถดูแลตนเองและใชชีวิตประจําวันไดใกลเคียงปกติ ยอมกอเกิดความพึงพอใจในตนเองและ
รูสึกวาตนเองมีประโยชนตอสังคม สอดคลองกับแนวคิดของริชารด เลยารด (Richard Layard อางอิง
จากดวงพร หิรัญรัตน. 2543: 14) เรื่ององคประกอบของความสุข ที่รวมปจจัยภายนอกและภายในไว
ดวยกัน กลาวคือถึงแมผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายจะมีปญหาดานสุขภาพ ตองดูแลสุขภาพของ
ตนเองตามภาวะของโรคซึ่งเปนปจจัยภายนอกก็ตาม แตปจจัยภายในคือความรูสึกทางดานจิตใจ
ไดแก การเห็นคุณคาของตนเอง และการมีปรัชญาของชีวิตของผูปวยนั้นยังคงสามารถเกิดขึ้นและคง
อยู จึงทําใหผูปวยที่มีความสามารถในการดูแลตนเองมีความสุขในขณะที่รับการรักษาได ซึ่งตรงกับ
งานวิจัยของเบญจมาศ นาควิจิตร (2551: 81) ที่ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและความสุ ข ของผู สู ง อายุ ใ นชมรมผู สู ง อายุ ข องโรงพยาบาลต น สั ง กั ด สํ า นั ก
การแพทย กรุง เทพมหานคร พบว าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมี ความสัม พัน ธท างบวกกับ
ความสุขของผูสูงอายุ เชนเดียวกับงานวิจัยของลัดดาวัลย สิงหคําฟู (2532); ประภา รัตนเมธาวนนท
(2532); สมคิด โพธิ์ชนะพันธุและคณะ (2538: 93); และสนธยา พิชัยกุล (2533: บทคัดยอ)
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิจัย พบวาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรคไตวาย
เรื้อรังระยะทายที่ไดรับการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ไดแก ทัศนคติตอการดูแล
สุ ข ภาพ การปฏิ บั ติ ท างศาสนา และการสนั บ สนุ น ด า นสุ ข ภาพจากครอบครั ว ตามลํ า ดั บ ดั ง นั้ น
ครอบครัวจึงควรเริ่มปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ รวมทั้งชักจูง สนับสนุน เปนแบบอยางที่ดีใน
การดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติทางศาสนาตั้งแตวัยเด็ก เพื่อใหบุคคลมีความสามารถในการดูแล
ตนเองไดอยางถูกตองและยั่งยืน สําหรับบุคลากรทางการแพทยควรมีการจัดกิจกรรมกระตุนใหผูปวย
และครอบครัวมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลตนเองโดยเริ่มจากการใหความรูเกี่ยวกับโรค วิธีปฏิบัติตัวขณะ
มารับการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การรับประทานอาหารและยา การควบคุม
น้ําหนัก การสังเกตอาการผิดปกติที่ตองมาพบแพทยโดยเร็ว เพื่อใหผูปวยและครอบครัวเกิดความ
เชื่อมั่นในการดูแลตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะควรเนนในกลุมที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ํ า กว า ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม นี้ ต อ งการการสนั บ สนุ น ด า นการดู แ ลสุ ข ภาพจากบุ ค ลากรทาง
การแพทยเพิ่มขึ้นมา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการขาดความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ มีขอจํากัด
ในเรื่องของเวลาในการหาความรูเพิ่มเติมเพราะตองทํางานหารายได หรืออาจตองใชเวลาในการทํา
ความเขาใจในขอมูลความรูที่ไดจากบุคลากรทางการแพทยนานกวากลุมตัวอยางอื่น ดังนั้นบุคลากร
ทางการแพทยจึงควรทําความเขาใจในขอจํากัดของผูปวยเหลานี้และใหเวลาในการดูแลผูปวยกลุมนี้
เพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาวิจัยเรื่องความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียมโดยใชตัวแปรอื่นๆที่คาดวาจะสงผลตอความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผูปวย
เชน ความรูในการดูแลตนเองเมื่อปวยเปนโรคไตวาย เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดความความสามารถใน
การดูแลตนเอง และกอใหเกิดความสุขได
2. ควรนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาโปรแกรมใหความรูแกผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทายที่ไดรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและญาติ เพื่อสนับสนุนใหผูปวยดูแลตนเองไดขณะที่รับการรักษาโรค
ไตวายเรื้อรังระยะทาย
3. ควรมีการศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผูปวยโรคเรื้อรังในกลุมอื่น
และนําผลการศึกษามาพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง เพื่อใหเกิดความสุขของผูปวยโรคเรื้อรัง
ในกลุมอื่นตามสมควร
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
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คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามผูปวยโรคไตวายเรื้อรังที่รับการบําบัดรักษาดวยการ
ฟอกเลือดเครื่องไตเทียม โดยในแตละขอคําถามไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่
เปนจริงตรงกับทานมากที่สุด แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ขอความกรุณาใหทานตอบขอ
คําถามทุกขอ
ขอขอบคุณยิ่งในการเสียสละเวลาอันมีคา ของทาน
กนิษฐา จันทรคณา ผูวิจยั

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ปจจุบันทานมีอายุ ................ป
2. เพศ
ชาย
3. สถานภาพสมรส
โสด

หญิง

สมรส

4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรืออนุปริญญา
สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป

5. รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ......................................... บาท
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ตอนที่ 2 ฉันในปจจุบนั

สวนที่ 1 แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง
คําชี้แจง ใหทา นเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด
ตรง
ตรง
ตรง
ขอความ
มาก
มาก
ปาน
ที่สุด
กลาง
1. ทานปรับปรุงการปฏิบัติตัวเพื่อใหสุขภาพแข็งแรงอยูเสมอ
2. ทานจะปรับกิจกรรมใหเหมาะสม เมื่อทานรูสึกออนเพลีย
ทําอะไรไมคอยไหว
3. ทานดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดลอมรอบตัวทานอยู
เสมอ
4. ไมวา ทานจะทําอะไร ทานจะคิดถึงผลทีจ่ ะมีตอสุขภาพเปน
อันดับแรก
5. ทานรับประทานอาหารที่เพียงพอ เพื่อรักษาน้ําหนักตัวให
เหมาะสมโดยควบคุมอาหารใหถูกสวน
6. ทานพยายามที่จะพึง่ ตนเองใหมากที่สดุ
7. เมื่อทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
แลวไมเขาใจ ทานจะไตถามใหรูเรื่อง
8. ทานซักถามเกี่ยวกับผลและฤทธิ์ขางเคียงของยาเมื่อตอง
รับประทานยาใหม
9. ทานไดเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมบางอยาง เชน รับประทาน
ไขขาวมากขึน้ เพื่อปรับปรุงสุขภาพใหดีขนึ้
10. ทานมักจะดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว
อยูเปนประจํา
11. ทานไดตรวจตราในสิง่ ทีท่ านปฏิบัติอยูใ หถูกตองเพื่อ
รักษาสุขภาพเปนประจํา
12. ทานมักไมไดใหเวลาในการดูแลตนเองในกิจวัตร
ประจําวัน

ตรงเล็ก ไมตรง
นอย
เลย
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ขอความ

ตรง
มาก
ที่สุด

ตรง
มาก

ตรง
ปาน
กลาง

ตรงเล็ก ไมตรง
นอย
เลย

13. ทานไมมเี วลาวางใหกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
14. เนื่องจากทานมีขอจํากัดดานสุขภาพ ทานจึงไมสามารถ
ดูแลตนเองไดตามที่ตองการ
สวนที่ 2 แบบวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพ
คําชี้แจง ใหทา นเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด
ขอความ
1 เมื่อทานทองผูก ทานคิดวาควรรับประทานยาระบายเพื่อปองกัน
อันตรายจากการเบง
2. ทานเห็นวาการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะชวยลดความเสี่ยง
ของการเกิดภาวะแทรกซอนของโรค
3. เมื่อที่นอนไมสะอาด ทานเห็นวาควรทําความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม
ทันทีเพื่อปองกันการติดเชื้อ
4. ทานชอบจัดบานใหเปนระเบียบอยูเสมอเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. ทานทํางานบานดวยตัวเอง เพราะชวยทําใหทานมีรางกายแข็งแรง
6. ทานเห็นวาการทํากิจกรรมทางศาสนาตามโอกาส ชวยใหอารมณดี
และมีความสุข
7. ทานเห็นวาการปลูกตนไม อานหนังสือ ฟงวิทยุหรือดูโทรทัศนเปนวิธี
คลายเครียดทีด่ ีและมีประโยชน
8. ทานชอบหาความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยของตนเองจากบุคลากรทาง
การแพทย
9. ทานพอใจที่ทา นดูแลตนเองไมใหเจ็บปวยเพิ่มขึ้น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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สวนที่ 3 แบบวัดความเชือ่ อํานาจภายในตนดานสุขภาพ
คําชี้แจง ใหทา นเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด
ขอความ
1. เมื่อฉันเจ็บปวยการปฏิบัติตัวของฉันจะเปน
ตัวกําหนดวาจะหายเร็วหรือชา
2. โชคชะตาเปนตัวกําหนดวาฉันจะหายจากการ
เจ็บปวยไดเร็วหรือชา
3.การที่ฉันเจ็บปวยเปนเพราะฉันไมดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
4. การที่ฉันมีสุขภาพดี เปนเพราะฉันโชคดี
5. การเจ็บปวยเปนเพราะเคราะหกรรม
6. ถาฉันดูแลสุขภาพของตัวเองดีพอ ฉันคงไมเจ็บปวย
7. ถาฉันปฏิบตั ิตัวไดถูกตอง ฉันจะมีสุขภาพดีอยูเสมอ
8. สิ่งสําคัญทีม่ ีผลตอสุขภาพของฉันคือการที่ฉันใสใจ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
9. คนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวยก็เพราะชาติกอน
เขาทําบุญมาดี
10.ฉันสามารถปองกันตนเองไมใหเจ็บปวยได

จริงที่สุด

จริง

คอนขาง คอนขาง
จริง
ไมจริง

ไมจริง

ไมจริง
เลย
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สวนที่ 4 แบบวัดการปฏิบัติทางศาสนา
คําชี้แจง ใหทา นเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด
ขอความ
1. ฉันชอบที่จะไปเที่ยวตามแหลงศาสนสถานมากกวา
สถานที่อนื่ ๆ
2. ฉันมักระลึกถึงบุคคลสําคัญทางศาสนาของฉัน เมื่อ
ผานสถานทีท่ างศาสนา
3. อาชีพของฉันเปนอาชีพที่ไมทําใหฉันผิดขอบัญญัติ
ทางศาสนาเชน ไมตองฆาสัตว ไมตองโกหก
4. ฉันใชเวลาสวนใหญในชีวิตในการทําความดี ตาม
คําสั่งสอนของศาสนา
5. ฉันมักใชเวลาวางไปในการศึกษาหลักคําสอนทาง
ศาสนา (+)
6. ขณะเที่ยวกับเพื่อนฝูงฉันมักไมสนใจวาสิ่งที่กระทํา
ลงไปนั้นจะผิดขอบัญญัติทางศาสนาหรือไม
7. ฉันชอบสนทนาเกีย่ วกับคําสอนของศาสนา
8. ฉันรูสึกวาตนเองเปนศาสนิกชนแตเพียงในนาม
หรือในทะเบียนเทานั้น
9. ฉันชวยเหลือคนอื่นและสังคมอยูเสมอ

จริงที่สุด

จริง

คอนขาง คอนขาง ไมจริง
จริง
ไมจริง

ไมจริง
ที่สุด
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สวนที่ 5 แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก
คําชี้แจง ใหทา นเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด

ขอความ
1. ฉันมักจะพบวาฉันคาดคิดเหตุการณไดตรงกับความเปนจริงที่
เกิดขึ้นเสมอ
2. ในอดีตที่ผานมา เมื่อฉันตองการทําสิ่งใดก็ตามที่ตองอาศัย
ความรวมมือจากบุคคลอื่น ฉันมีความรูสกึ วาทําสําเร็จอยาง
แนนอน
3. ฉันมองชีวติ ของฉันเต็มไปดวยสิ่งที่นา สนใจ
4. ฉันคิดวาคนเรามักจะหาทางแกปญหาหรือความทุกขที่เกิดขึ้น
ในชีวิตไดเสมอ
5. เมื่อฉันพบกับสิ่งที่ไมสมหวัง ฉันมักจะปลอยใหตัวเองเปนทุกข
จนไมเปนอันกินอันนอน
6. เมื่อฉันพบกับปญหาที่ยงุ ยาก แนวทางแกไขของฉันมักจะแจม
ชัดเสมอ
7. ฉันรูสึกแนใจวาฉันจะควบคุมสถานการณตางๆในชีวติ ได
8. เมื่อฉันคิดถึงชีวิตของตนเอง ฉันมักจะยินดีที่มีชวี ิตอยู
9.ฉันมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตอยางชัดเจน

จริง
ที่สุด

จริง
มาก

จริง จริง
ปาน นอย
กลาง

ไม
จริง
เลย
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ตอนที่ 3 สังคมของฉัน
สวนที่ 1 แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพตนเองจากครอบครัว
คําชี้แจง ใหทา นเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด
จริง จริง จริง จริง จริง
มาก มาก ปาน นอย นอย
ขอความ
ที่สุด
กลา
ที่สุด
ง
1. บุคคลในครอบครัวคอยพูดคุยใหทานเห็นความสําคัญของการออก
กําลังกาย
2. บุคคลในครอบครัวพาทานไปออกกําลังกายในบริเวณลานกวางๆ
3. เมื่อเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย บุคคลในครอบครัวพาทานไปพบ
แพทย
4. บุคคลในครอบครัวไดใหกําลังใจ เมื่อทานเกิดความทอแทจาก
ปญหาสวนตัวและปญหาการเจ็บปวย
5. บุคคลในครอบครัวคนหาความรูเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพจากสื่อ
ตางๆเชน นิตยสาร หนังสือพิมพ โทรทัศนมาบอกทาน
6. บุคคลในครอบครัวใหคําแนะนําเกีย่ วกับอาหารที่เหมาะสมกับวัย
และโรคของทาน
7. บุคคลในครอบครัวคอยดูแลใหทานไปรับการตรวจสุขภาพเปน
ประจําและตรงตามนัด
8. เมื่อทานมีปญหาดานสุขภาพหรือมีสงิ่ กังวลใจ บุคคลในครอบครัวได
ใหคําปรึกษาแกทาน
9. บุคคลในครอบครัวไดจัดเตรียมหรือจัดซื้ออุปกรณในการออกกําลัง
กายใหทา น
10. บุคคลในครอบครัวเปนคนจัดยาใหทา นรับประทานเมื่อทาน
ตองการ
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สวนที่ 2 แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพตนเองจากบุคลากรทางการแพทย
คําชี้แจง ใหทา นเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด

ขอความ
1. บุคลากรทางการแพทยใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับ
โรคแกทาน
2. บุคลากรทางการแพทยไดใหกําลังใจ เมือ่ ทานเกิดความทอแทจากปญหา
การเจ็บปวย
3.บุคลากรทางการแพทยไดใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให
เหมาะสมกับอาการของทาน
4. ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการออกกําลังกายที่เหมาะสมจากบุคลากรทาง
การแพทย
5. บุคลากรทางการแพทยไดแจกเอกสารเกีย่ วกับการปฏิบัติตนขณะเจ็บปวย
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิตัวแกทาน
6. บุคลากรทางการแพทยใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีผอนคลายความเครียดแก
ทาน
7. บุคลากรทางการแพทยใหคําปรึกษาและกําลังใจเมื่อทานตองการแมแต
ปญหาสวนตัว
8. บุคลากรทางการแพทยไดจัดเตรียมบอรด คูมืออาหาร ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูปวยไวใหทา นไดศึกษาเขาใจเพิ่มขึน้
9. บุคลากรทางการแพทยชวยใหทา นรูสึกมั่นใจในการดูแลตนเอง
10. บุคลากรทางการแพทยชว ยเหลือทานเมื่อทานมีปญหาเกี่ยวกับยาหรือ
อุปกรณในการบําบัดรักษา

จริง จริง จริง จริง จริง
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลา
ที่สุด
ที่สุด
ง

88
ตอนที่ 4 ความสุขของฉัน
คําชี้แจง ใหทา นเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด
เล็กนอ
มาก
ไมเลย
คําถาม
ย
1. ทานรูสึกวาทานสามารถดูแลตนเองไดเปนอยางดี
2.ทานทําใจไดที่ตองไปรับการฟอกเลือดทีโ่ รงพยาบาลเปนประจํา
3. ทานรูสึกเปนสุขที่ไดชวยเหลือผูอื่นที่มีปญ
 หา
4. ทานรูสึกเปนสุขกับการทํางานหรืองานบาน
5. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อน เพื่อนบาน ผูรวมงาน
6.ทานรูสึกวาสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของทานสามารถให
ความชวยเหลือเมื่อทานตองการได
7. ทานรูสึกไรคา เปนภาระตอผูอื่น
8. ทานรูสึกวาตนเองเปนประโยชนตอสังคม
9. ทานรูสึกวาคนในครอบครัวไมดูแลทาน
10.ทานรูสึกพอใจที่ไดรับการบําบัดดูแลขณะฟอกเลือด
11.ทานรูสึกเปนทุกขกับโรคที่เปน
12.ทานรูสึกเปนทุกขกับวิธกี ารรักษาทีท่ านไดรับในปจจุบัน
13.ทานมัน่ ใจวาชุมชนที่ทา นอยูอาศัยมีความปลอดภัย
14.ทานพึงพอใจในรูปรางหนาตาของตนเองในปจจุบนั
15.ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความสุข
16.เมื่อทานมีปญหา ทานสามารถปรึกษาบุคคลที่ทานไวใจได
17.ทานมีบุคคลที่ยนิ ดีมารับ-สงทานขณะมาฟอกเลือดที่
โรงพยาบาล
ขอขอบคุณยิ่งในการเสียสละเวลาอันมีคาของทาน
กนิษฐา จันทรคณา ผูวิจัย

มาก
ที่สุด
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ภาคผนวก ข
คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตาราง 6 คาอํานาจจําแนก แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยไตวายเรื้อรัง
ระยะทาย
ขอคําถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คาอํานาจจําแนก
.586
.418
.636
.471
.410
.499
.532
.474
.369
.789
.732
.300
.519
.361

คาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองทัง้ ฉบับเทากับ .843

91
ตาราง 7 คาอํานาจจําแนก แบบวัดความสุขของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ขอคําถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
คาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความสุขทัง้ ฉบับเทากับ .901

คาอํานาจจําแนก
.574
.681
.636
.629
.652
.669
.503
.548
.446
.616
.508
.455
.473
.550
.695
.729
.290
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ตาราง 8 คาอํานาจจําแนก แบบวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพของผูป วยไตวายเรือ้ รังระยะทาย
ขอคําถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาอํานาจจําแนก
.363
.399
.584
.817
.491
.496
.430
.661
.656

คาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทัศนคติตอการดูแลสุขภาพทั้งฉบับเทากับ .823

93
ตาราง 9 คาอํานาจจําแนก แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพของผูปว ยไตวาย
เรื้อรังระยะทาย
ขอคําถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาอํานาจจําแนก
.246
.301
.473
.693
.515
.370
.415
.545
.498
.257

คาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพทัง้ ฉบับเทากับ .762

94
ตาราง 10 คาอํานาจจําแนก แบบวัดการปฏิบัติทางศาสนาของผูปว ยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ขอคําถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาอํานาจจําแนก
.359
.769
.494
.532
.599
.359
.731
.419
.713

คาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดการปฏิบัติทางศาสนาทั้งฉบับเทากับ .830

95
ตาราง 11 คาอํานาจจําแนก แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกของผูป วยไตวาย
เรื้อรังระยะทาย
ขอคําถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาอํานาจจําแนก
.355
.387
.641
.661
.552
.660
.623
.621
.737

คาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกทัง้ ฉบับเทากับ .857

96
ตาราง 12 คาอํานาจจําแนก แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวของผูปวย
ไตวายเรื้อรังระยะทาย
ขอคําถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาอํานาจจําแนก
.642
.648
.712
.623
.698
.694
.729
.763
.821
.383

คาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากครอบครัวทั้งฉบับเทากับ .903

97
ตาราง 13 คาอํานาจจําแนก แบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทาง
การแพทยของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะทาย
ขอคําถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาอํานาจจําแนก
529.
.699
.699
.665
.778
.791
.584
.513
.643
.659

คาความเชื่อมัน่ ของแบบวัดการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทยทั้งฉบับ
เทากับ .899
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ภาคผนวก ค
ผูทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครื่องมือ

99

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
อาจารย ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพาย

อาจารย ดร.ภิญญาพันธ รวมชาติ

นางสาว อภัสรา อรัญวัฒน

ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พยาบาลผูเชีย่ วชาญไตเทียม
ศูนยไตเทียมกัลยาณิวฒ
ั นา 4
งานการพยาบาลผูปวยพิเศษ ฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช

100

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ

101

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจ จุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2556

นางสาวกนิษฐา จันทรคณา
6 มิถุนายน 2522
เชียงราย
117/31 แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กทม. 10700
ประถมศึกษาปที่ 6
จาก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนตน
จาก โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จาก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

