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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  โรคไตเร้ือรัง(Chronic kidney disease ; CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัทัว่โลก 
รวมทั้งในประเทศไทย และในเขตภาคเหนือ ในปัจจุบนัพบอุบติัการณ์ของ CKD  เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของผูป่้วย โดยเฉพาะผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 เม่ือเขา้สู่ภาวะไตเร้ือรังระยะ
สุดทา้ย ตอ้งบ าบดัทดแทนไต (Renal Replacement Therapy :RRT) โดยวธีิการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 
และการลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวร เป็นการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพท าใหคุ้ณภาพชีวติของผูป่้วยดีข้ึน และ
ลดอตัราการตายของผูป่้วย แต่วธีิการดงักล่าวมีค่าใชจ่้ายสูง  อตัราผูป่้วยโรคไตเร้ือรังของอ าเภอร้องกวางมี
แนวโนม้สูงข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2557 มีอตัราป่วยดงัน้ี 1,883 , 2,016, 2347 ต่อแสนประชากร และท่ี
ผา่นมา  โรงพยาบาลร้องกวางยงัไม่มีระบบการเตรียมความพร้อมในการบ าบดัทดแทนไต เม่ือผูป่้วยเป็นโรค
ไตวายระยะท่ี 4 จะเขา้สู่ไตวายระยะท่ี 5 อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงผูป่้วยและญาติไม่ยอมรับการบ าบดัทดแทนไต จาก
ความเขา้ใจผดิคิดวา่การท าHD หรือการท า CAPD จะท าใหผู้ป่้วยอาการแยล่ง และเสียชีวติเร็วข้ึน ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงไดน้ าโปรแกรมการจดัการตนเอง (self-management)ประกอบดว้ย3มิติคือมิติท่ี 1 บริบทดา้นปัจจยั
เส่ียงและการป้องกนัมิติท่ี 2 กระบวนการของการจดัการตนเองมิติท่ี 3 ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการจดัการตนเองท่ี
มีประสิทธิภาพมาใชใ้นผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 ข้ึนเพื่อชะลอความเส่ือมของไตใหเ้ขา้สู่ไตวายระยะ
สุดทา้ยใหช้า้ท่ีสุด และเม่ือเขา้สู่ไตวายเร้ือรังระยะท่ี 5 ผูป่้วยไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนการบ าบดั
ทดแทนไต (Renal Replacement Therapy :RRT) ยอมรับและสามารถเลือกวธีิบ าบดัทดแทนไตไดเ้หมาะสม 
 โรคไตเร้ือรัง คือ การท่ีไตสูญเสียหนา้ท่ีอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หรือมีการท างานของไต
นอ้ยลง  อาการของโรค : ปัสสาวะเป็นเลือด  ปัสสาวะกลางคืนบ่อย  อาจจะมีอาการปวด กดบุ๋ม คล่ืนไส้ 
อาเจียน  เบ่ืออาหาร มีขีดความดนัโลหิตสูง ลมหายใจมีกล่ินปัสสาวะ  พบความผดิปกติของตะกอนใน
ปัสสาวะ  พบการท างานของไตนอ้ยลง ติดต่อกนันาน 3 เดือน อลัตร้าซาวดพ์บขนาดของไตมีขนาดเล็กลง 
การแบ่งระยะของโรคไตเร้ือรังเป็นตวับอกความรุนแรงของโรคไต แบ่งเป็น 5 ระยะ ไดแ้ก่ 
โรคไตเร้ือรังระยะท่ี 1  ไตยงัท างานปกติแต่ตรวจพบความผดิปกติของไต เช่น ปัสสาวะมีตะกอนผดิปกติ ไต
ท างาน > 90% (เร่ิมตรวจพบการผดิปกติ) 
โรคไตเร้ือรังระยะท่ี 2  ไตยงัท างาน เหลือ 60 – 90% หรือไตท างานเหลือประมาณ 3 ใน 4 ส่วนใน (ไตเร้ือรัง
ระยะเร่ิมตน้) 
โรคไตเร้ือรังระยะท่ี 3  ไตยงัท างาน เหลือ 30 – 60% หรือไตท างานประมาณคร่ึงหน่ึงของคนปกติ (ไตเร้ือรัง
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ระยะปานกลาง) 
โรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4  ไตยงัท างาน เหลือ 15 – 30% หรือไตท างานประมาณ 1 ใน 4 ส่วน (ไตเร้ือรังเป็น
มาก) 
โรคไตเร้ือรังระยะท่ี 5  ไตยงัท างาน เหลือนอ้ยกวา่ 15% (ไตท างานระยะสุดทา้ยก่อนฟอกเลือด) 
  การน าโปรแกรมการจดัการตนเองมาใชใ้นผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 เพื่อช่วยชะลอความเส่ือม
ของไตและเตรียมความพร้อมก่อนการบ าบดัทดแทนไต  ส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีการจดัการตนเองท่ีเหมาะสม
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสุขภาพ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา แนะน า สนบัสนุน และติดตามอยา่งต่อเน่ือง   ท า
ใหผู้ใ้หก้ารปรึกษาเขา้ใจรู้จกัธรรมชาติของคน รู้วา่จะจูงใจใหค้นเปล่ียนความคิด ความเช่ือเดิมเพื่อพฒันา
พฤติกรรมแบบใหม่ท่ีดีต่อสุขภาพได ้ โดยผูใ้หก้ารปรึกษาเป็นเพียงผูช่้วยเหลือใหค้วามรู้และแนวทางการ
ดูแล ผูป่้วยและญาติเป็นผูป้รับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อชะลอความเส่ือมของไตใหเ้ขา้สู่ไตวายระยะ
สุดทา้ยใหช้า้ท่ีสุด และเม่ือเขา้สู่ไตวายเร้ือรังระยะท่ี 5 ผูป่้วยยอมรับและสามารถเลือกวิธีบ าบดัทดแทนไตได้
เหมาะสม 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของไตหลงัไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเอง (self-management) ใน
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 
2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของไตหลงัไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเอง (Self-management) 
ในกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi experimental research) ชนิด 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่ม 
ทดลองและกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบก่อนและหลงัการ ทดลอง (two groups pre-post test design) เพื่อ ศึกษา
ผลของโปรแกรมการจดัการตนเองต่อประสิทธิภาพการท างานของไต ตวัแปรตน้ คือ โปรแกรมการจดัการ
ตนเองส าหรับผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 ตวัแปรตาม คือประสิทธิภาพการท างานของไตวดัจากอตัราการ
กรองของไต(eGFR)   กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 ท่ีเขา้รับการรักษาท่ีตึกผูป่้วยใน
โรงพยาบาลร้องกวาง ในช่วงเวลา กนัยายน 2556 - พฤษภาคม 2557  ทุกราย จ านวน  18 ราย  โดยใชโ้ปรม
แกรมการจดัการตนเอง(self -management) มีการติดตามผูป่้วยทุก 1 เดือน  กลุ่มควบคุมคือผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังระยะท่ี 4 จ านวน 18 รายในมารับการรักษาในคลินิก CKD ประเมินผลหลงัไดรั้บโปรมแกรมการ
จดัการตนเอง 6 เดือน  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วยเบ่ียงเบนมาตรฐาน และIndependent  
t-test 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
1.โปรแกรมการจัดการตนเองประกอบดว้ย 
มิติท่ี 1 บริบทดา้นปัจจยัเส่ียงและการป้องกนั 
มิติท่ี 2 กระบวนการของการจดัการตนเอง 



มิติท่ี 3 ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการจดัการตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.สมุดประจ าตวัผูป่้วย จากส านกังานสาธารณสุข 
2.รายงานในระบบ Hos XP 
ขั้นตอนการศึกษา 
  ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 ท่ีรับนอนโรงพยาบาลในช่วงเวลาท่ีก าหนดไดรั้บโปรแกรมการจดัการ
ตนเองเป็นรายบุคคล พร้อมครอบครัว 3 คร้ังละ 15-20 นาที  
กจิกรรมคร้ังที ่1 
มิติที ่1 บริบทด้านปัจจัยเส่ียงและการป้องกัน 
 1.1 สภาวะท่ีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้เร่ืองความซบัซอ้นของโรคและการรักษา การด าเนิน
ของโรค แจง้ใหผู้ป่้วยรับทราบวา่ผูป่้วยเป็นโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 ไตท างาน เหลือ 15 – 30% หรือไตท างาน
ประมาณ 1 ใน 4 ส่วน และเม่ือไตการท างานนอ้ยกวา่ 15% จะเขา้สู่ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย และเขา้สู่
กระบวนการบ าบดัทดแทนไตไดแ้ก่การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม (hem dialysis) การลา้งไตทางหนา้ทอ้ง 
(peritoneal dialysis) การปลูกถ่ายไตเป็นตน้  
 1.2 ส่ิงแวดลอ้มดา้นร่างกายและสังคมไดแ้ก่ การเขา้ถึงการดูแล การส่งต่อไปยงัหน่วยงานและทีม
สุขภาพ  ซ่ึงทางโรงพยาบาลมีการดูแลผูป่้วยเป็นทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่คลีนิดโรคไม่ติดต่อ รับนอน
โรงพยาบาลเม่ือมีภาวะแทรกซอ้น และส่งต่อโรงพยาบาลแพร่ เม่ือมีภาวะของโรคท่ีรุนแรงข้ึน ส่งต่อไปยงั
ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเม่ือผูป่้วยกลบัเขา้ไปอยูใ่นชุมชน วฒันธรรม และพื้นฐานทางสังคม ท่ีเร่ิมเปล่ียนจาก
ชุมชนชนบทเป็นสังคมเมืองท าใหรู้ปแบบการรับประทานอาหาร การซ้ืออาหารปรุงส าเร็จมากข้ึน แนะน า
การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีการปรุงแต่งใหน้อ้ยท่ีสุด หลีกเล้ียงการใส่ผงปรุงรส การรับประทานเกลือ
ลดลง การลดอาหารเคม็จะช่วยป้องกนัและลดความดนัโลหิต( หมอชาวบา้น มกราคม,2556) 
 1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลและครอบครัว ไดแ้ก่ระยะพฒันาการ การรับรู้ความรู้ การไดรั้บความรู้และมี
ความสามารถ การใหก้ารเรียนรู้การจกัการตนเองของผูป่้วย ส่งเสริมใหญ้าติเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยใหค้วาม
ช่วยเหลือ จากทฤษฎีของโอเร็มมีความเช้ือวา่เม่ือบุคคลเกิดความเจบ็ป่วยจะส่งผลกระทบใหบุ้คคลมีความ
พร่องในการดูแลตนเอง(อา้งถึงอารีย ์เสนีย,์2557) 
มิติที ่2 กระบวนการจัดการตนเอง 
 กระบวนการท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยประกอบดว้ยขั้นตอน 
 2.1 การตั้งเป้าหมาย ใหผู้ป่้วยตั้งเป้าหมายในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีช่วยในการชะลอความ
เส่ือมของไตดว้ยตนเอง โดยพยาบาลท าหนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยตั้งเป้าหมาย
ระดบัความดนัโลหิตท่ีหวงัผลชะลอความเส่ือมของไตไวท่ี้ นอ้ยกวา่ 130/80 mmHg ระดบัน ้าตาลก่อน
อาหาร (pre prandial capillary plasma glucose )ท่ีระดบั 80-130 mg/dl (ค าแนะน าส าหรับการดูแลผูป่้วยโรค
ไตเร้ือรังก่อนการบ าบดัทดแทนไต ,2558) 



 2.2 การติดตามตนเองและการสะทอ้นคิด ใหผู้ป่้วยประเมินปัญหาและอุปสรรคของตนเองท่ีท าให้
ไม่สามารถปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข โดยใชก้ระบวนการสะทอ้นคิด 
เช่น ไม่สามารถคุมระดบัน ้าตาลไดจ้ากอะไร 
 2.3 การตดัสินใจ เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยตดัสินใจหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง โดยมีพยาบาล
ค่อยใหค้  าแนะน า สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจ  เช่น เม่ือไม่สามารถคุมระดบัน ้าตาลได ้จะมีแนวทางแกไ้ข
อยา่งไร 
 2.4 การวา่งแผนและการปฏิบติั ใหผู้ป่้วยวางแผนการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพดว้ยตนเอง โดย
พยาบาลท าหนา้ท่ีในการใหข้อ้มูล และใหค้  าแนะน าสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่นผูป่้วยไม่สามารถท าอาหาร
รับประทานเองได ้ญาติตอ้งไปท างานแต่เชา้กลบัค ้า ตอ้งซ้ืออาหารปรุงส าเร็จเป็นส่วนใหญ่  พยาบาลแนะน า
ใหเ้ลือกรับประทานอาหารจากร้านท่ีไม่มีผงชูรส หรือใส่ผงปรุงรสใหน้อ้ยลง 
 2.5 การประเมินตนเองใหผู้ป่้วยประเมินตนเองภายหลงัการปฏิบติัวา่บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้
หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้ง มีการคืนขอ้มูลใหผู้ป่้วยทราบเช่นการบอกผลตรวจเลือดทุกคร้ัง เป็น
ตน้ 
 2.6 การจดัการดา้นร่างกาย การตอบสนองทางอารมณ์และการคิดรู้ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเปล่ียนแปลง โดยพยาบาลท าหนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูป่้วยในการจดัการดา้นร่างกาย 
อารมณ์ และการคิดรู้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
มิติที ่3 ผลลพัธ์ที่เกดิจากการจัดการตนเองทีม่ีประสิทธิภาพ 
 3.1 ผลลพัธ์ระยะแรก ประกอบดว้ยพฤติกรรมการจดัการตนเองท่ีเหมาะสม ความเส่ียงลดลง การ
จดัการกบัอาการและการรักษาท่ีเหมาะสม ผูป่้วยรับประทานยาไดถู้กตอ้งค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพท่ี
ลดลง 
 3.2 ผลลพัธ์ระยะยาว ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
กจิกรรมคร้ังที ่2 ติดตามผู้ป่วย กระตุน้และติดตามการดูแลตนเองหลงัใหค้วามรู้คร้ังแรก 1 เดือน ในคลินิก
โรคไมต่ิดต่อ ใหผู้ป่้วยประเมินตนเองภายหลงัการปฏิบติัวา่บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ มีปัญหาและ
อุปสรรคอะไรบา้ง 
กจิกรรมคร้ังที ่3 ติดตามผู้ป่วย กระตุน้และติดตามการดูแลตนเองหลงัใหค้วามรู้คร้ังแรก 2เดือน ในคลินิก
โรคไม่ติดต่อ ให้ผูป่้วยประเมินตนเองภายหลงัการปฏิบติัวา่บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ มีปัญหาและ
อุปสรรคอะไรบา้ง 
กจิกรรมคร้ังที ่4 การประเมินผล ตรวจระดบั ครีอะตินินในเลือด เพื่อประเมินอตัราการกรองของไต 
ผลการศึกษา 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นผูช้าย จ านวน 10 คน(ร้อยละ 55.5) มีอายุระหว่าง 61-79 (ร้อยละ50) 
การศึกษาระดบัประถมศึกษา(ร้อยละ 55.5) ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ(ร้อยละ61.1)กลุ่มควบคุมส่วน



ใหญ่เป็นผูห้ญิง (ร้อยละ72.2) มีอายุระหว่าง 61-79 ปี(ร้อยละ  61.1)การศึกษาระดบัประถมศึกษา(ร้อยละ
61.1) ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ(ร้อยละ61.1)(ตรารางท่ี 1) 
ตารางที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล (n = คน) 
ข้อมูลส่วนบุคคล                                 กลุ่มตัวอย่าง   กลุ่มควบคุม 
 
เพศ   จ านวน  ร้อยละ   จ านวน  ร้อยละ 
 ชาย  10  55.5  5  27.7 
 หญงิ  8  44.4  13  72.2 
 
อายุ < 60  6  33.3  4  22.2 
 61-79  9  50  11  61.1 
 >80  3  16.6  3  16.6 
 
อาชีพ รับจ้าง    0 0  0 0 
 ค้าขาย    0 0  1 5.5  
 เกษตรกรรม   6 33.3  7 38.8 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  11 61.1  11 61.1 
 ข้าราชการบ านาญ  1 5.5  0 0 
ระดับการศึกษา 
 ไม่ได้เรียน   3 16.6  1 5.5 
 ระดับประถมศึกษา  10 55.5  11 61.1 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 22.2  5 27.7 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0  1 5.5 
 ระดับปริญญาตรี   1 5.5  0 0 
 
 
ตอนที2่ แสดงผลอตัราการกรองของไตหลงัผู้ป่วยได้รับ 4 หลงัได้รับโปรมแกรมการจัดการตนเอง(self -
management) 
 พบวา่เม่ือเปรียบเทียบผลลพัธ์ระหวา่งกลุ่มท่ีได้รับโปรมแกรมการจัดการตนเอง(self management) 
กบักลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยกลุ่มท่ีได้รับโปรมแกรมการจัดการตนเอง
(self -management)  อตัราการกรองของไต(eGFR)  ดีข้ึน   ร้อยละ 55.5  กลุ่มควบคุมอตัราการกรองของไต



(eGFR)  ดีข้ึน  ร้อยละ 16.6 กลุ่มท่ีผา่นกระบวนการใหค้วามรู้ก่อนการบ าบดัทดแทนไต อตัราการกรองของ
ไต(eGFR)  ลดลง   ร้อยละ 44.4 เปล่ียน stage จาก 4 เป็น stage 5 ร้อยละ 27.7 กลุ่มท่ีไม่ผา่นกระบวนการ 
RRTอตัราการกรองของไต(eGFR)  ลดลง  ร้อยละ 83.3 เปล่ียน stage จาก 4 เป็น stage 5 ร้อยละ 33.3    
(ตารางท่ี 2) 
ตารางที ่2 แสดงผลอตัราการกรองของไตหลงัผู้ป่วยได้หลังได้รับ โปรมแกรมการจัดการตนเอง (self -
management) 
อตัราการกรองของไต  กลุ่มตัวอย่าง(n=18)       กลุ่มควบคุม (n=18) 
    จ านวน (คน) ร้อยละ  จ านวน (คน)       ร้อยละ 
อตัราการกรองของไตดีขึน้    10  55.5  3 16.6 
อตัราการกรองของไตลดลง 8  44.4   15 83.3   
เปลีย่นจาก stage 4 เป็น  5 5  27.77  6 33.3 
 
ตอนที3่ การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่อตัราการกรองของไต (eGFR)ในผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะที ่4 หลงัได้รับโป
รมแกรมการจัดการตนเอง(self -management)กบักลุ่มควบคุม 
 ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีอตัราการกรองเฉล่ีย(eGFR 20.65 ml/min/1.73 m2)ต ่า กว่า กลุ่ม
เปรียบเทียบท่ีมีอตัราการกรองเฉล่ียสูงกวา่ (eGFR 21.42 ml/min/1.73 m2 )หลงัจากผูป่้วยไดรั้บการจกัการ
ตนเองก่อนการบ าบดัทดแทนไตติดตามต่ออีก 6 เดือน พบผูป่้วยกลุ่มทดลองสามารถรักษาค่าการท างานของ
ไตท่ีเหลือให้ลดลงได้ดีกว่าผูป่้วยท่ีไม่ได้ผ่านกระบวนการ ค่า eGFR เฉล่ียอยู่ท่ี 20.54  ml/min/1.73m2  
ความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีควบคุม 130/80 mmHg  11 คน (61.1%) ระดบัน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยท่ีมี
โรคเบาหวานร่วมดว้ย อยูใ่นเกณฑ์ 80-130 mg/dl  8 ราย(53.3%) p-value .47 แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ  เม่ือเปรียบเทียบกบัผูป่้วยท่ีไม่ไดผ้า่นการจดัการตนเองก่อนการบ าบดัทดแทนไต อตัราการกรอง
ของไตลดลงเหลือ 18.39 ml/min/1.73 m2 p-value .019 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที3่ การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่อัตราการกรองของไต (e GFR)ในผู้ป่วยไตเร้ือรังระยะที ่4 หลังได้รับ 
โปรมแกรมการจัดการตนเอง(Self -management) กบักลุ่มควบคุม 

 
ข้อมูล 

 ก่อนทดลอง
(n18) 

หลงัทดลอง
(n18) 

 
 

 
 

 mean SD mean SD t p-value 

อตัราการกรองของไตกลุ่มทดลอง 20.65 4.03 20.54     9.97         .06 .47 
อตัราการกรองของไตกลุ่มควบคุม 21.42 3.36 18.39     7.87        2.25 .019 

 



 
สรุปผล อภิปรายผล 
 โปรแกรมการจดัการตนเองส่งเสริมใหผู้ป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 4 (Chronic kidney disease, CKD) 
มีการจดัการตนเอง (self management) ท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพในการชะลอความเส่ือมของไต การให้
ความรู้ก่อนการบ าบดัทดแทนไตเป็นเตรียมความพร้อมก่อนการบ าบดัทดแทนไตจึงมีความส าคญัในการ
รักษาความสามารถในการท างานของไตท่ีเหลืออยูใ่หเ้ส่ือมชา้ลง และยดึระยะเวลาการบ าบดัทดแทนไต
ออกไป   สร้างความมัน่ใจให้ผูป่้วยและญาติ ในการตดัสินใจท าการบ าบดัทดแทนไตเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีนอ้ย ควรมีการศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีมากข้ึนและคลอบ
คลุมผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรังทุกระยะ 
การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 น าผลการวจิยัไปพฒันารูปแบบการปฏิบติัการพยาบาล เพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยโรคเร้ือรังต่างๆ เช่น
โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูงมีการจดัการตนเองในการปฏิบติักิจกรรมของผูป่้วยและ
ครอบครัว การจดัการกบัโรคและการรักษาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  
บทเรียนทีไ่ด้รับ 
 โรคไตเร้ือรังเป็นโรคท่ีมีอตัราการเกิดเพิ่มข้ึนตามอตัราการเพิ่มข้ึนของโรคเร้ือรังอ่ืนๆ เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง เป็นตน้ การวนิิจฉยัโรคไตเร้ือรังตั้งแต่แรกเร่ิม 
สามารถช่วยชะลอความเส่ือมของไตใหช้า้ลงได ้โดยส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม การ
น าแนวคิดการจดัการตนเองเองเป็นแนวทางหน่ึงท่ีเจา้หนา้ท่ีทางสาธารณสุขสามารถน าเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค ลดผูป่้วยรายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนได ้
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ความตั้งใจของผูว้จิยัท่ีตอ้งการใหผู้ป่้วยโรคไตเร้ือรังมีความรู้ในการจดัการกบัความเจบ็ป่วยของ
ตนเองอยา่งเป็นระบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัและชะลอความเส่ือมของไตในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง และ
เป็นการศึกษาจากงานประจ าท่ีท า ความร่วมมือของสหสาขาวชิาชีพเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมใหผู้ป่้วย
ปฏิบติักิจกรรมในการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
การสนับสนุนจากผู้บริหาร หน่วยงาน องค์กร:  
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