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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธระหวาง การรับรูภาวะสุขภาพ ระยะเวลาการ
เจบ็ปวย ความรูเกีย่วกบัการจดัการตนเอง การรบัรูสมรรถนะแหงตน และการสนบัสนนุทางสังคม กบัพฤตกิรรมการจดัการ
ตนเองของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3 ในจังหวัดตราด กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3 ที่มารับการตรวจ
รักษาตามแพทยนัดที่แผนกผูปวยนอก คลินิกโรคไต โรงพยาบาลตราด จํานวน 96 ราย คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุม
อยางงายแบบไมใสคืน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

 ผลการวจิยัพบวากลุมตวัอยางมพีฤตกิรรมการจดัการตนเองอยูในระดบัตาํ โดยการรบัรูภาวะสขุภาพ การรบัรูสมรรถนะ
แหงตน และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการตนเองในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 (r = .406, r = .316, r = .498 ตามลําดับ) สวนระยะเวลาการเจ็บปวยและความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ตนเองไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง

 ผลการวิจยัคร้ังนีม้ขีอเสนอแนะวา พยาบาลและบุคลากรทางดานสุขภาพควรสงเสริมใหผูปวยโรคไตเร้ือรงัระยะท่ี 1-3 
มีการรับรูภาวะสุขภาพ การรับรูสมรรถนะแหงตนและไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยางเพียงพอ ซึ่งจะทําใหผูปวยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 1-3 มีความสามารถในการจัดการตนเองท่ีเหมาะสม

คําสําคัญ:  โรคไตเร้ือรัง, พฤติกรรมการจัดการตนเอง, การรับรูภาวะสุขภาพ, การรับรูสมรรถนะแหงตน, การสนับสนุน
  ทางสังคม
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บทนํา
 โรคไตเร้ือรังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญท่ัวโลก 

เน่ืองจากมีอุบัติการณการเกิด และมีความรุนแรงของโรคเพ่ิม

ข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากน้ียังพบวา ภายในระยะเวลา 20 ป 

คือต้ังแตป ค.ศ. 1990-2110  อัตราการเสียชีวิตจากโรคไตเร้ือรัง

ท่ีเคยอยูในอันดับท่ี 27 เล่ือนข้ึนมาเปนอันดับท่ี 18  (Nicola 

& Zoccali, 2015) สําหรับประเทศไทยพบวา มีจํานวน

ผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ต้ังแตปพ.ศ.2556-2558 โดยมีอัตราการ

ปวยเทากับ 743.46, 806.01 และ 993.89 ตอประชากร 

100,000 คน ตามลําดับ และพบวาในป พ.ศ.2558 โรคไตวาย

เปนสาเหตุการปวยของผูปวยในอยูเปนอันดับท่ี 5 (Public 

Health Statistic, 2015)  ซ่ึงจากการศึกษาความชุกและปจจัย

เส่ียงของโรคไตเร้ือรังในประชากรไทยวัยผูใหญพบอุบัติการณ

ของโรคไตเร้ือรังท้ังหมดรอยละ 17.5 โดยพบวามีอุบัติการณ

ของโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 1-3 สูงถึงรอยละ 16.4 (Ingsathit, 

2011) สําหรับในโรงพยาบาลตราดพบวา มีผูปวยโรคไตเร้ือรัง

เขารับบริการเพ่ิมข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ.2558 พบวามีผูปวย

โรคไตเร้ือรังระยะท่ี 1-3 มากถึง 909 ราย คิดเปนรอยละ 59.96 

ของจํานวนผูปวยโรคไตเร้ือรังท้ังหมด (statistic patient with 

chronic kidney disease, 2015)   

 นอกจากน้ียังพบวาระหวางป พ.ศ. 2551-2552 มี

ผูปวยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทายท่ีตองไดรับการบําบัดทดแทน

ไตเพ่ิมข้ึนมากกวา 10 เทา (Ingsathit, 2011) แสดงใหเห็นวา

เม่ือระยะเวลาผานไปผูปวยโรคไตเร้ือรังจะมีการดําเนินของโรค

ไปสูระยะท่ีรุนแรงข้ึน ดังน้ันการดูแลผูปวยโรคไตเร้ือรังใน

ปจจุบันจึงมุงเนนท่ีการดูแลผูปวยในระยะเร่ิมตนโดยมีเปาหมาย

เพ่ือชะลอการเส่ือมของไตและปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน

โดยการคนหาผูปวยต้ังแตระยะเร่ิมตน และเร่ิมใหการรักษา

ทันทีท่ีไดรับการวินิจฉัย โดยสนับสนุนการจัดการตนเอง และ

Abstract 

 This descriptive research  aimed to investigate the relationships between health perception, illness 

duration, self-management knowledge, perceived self-effi cacy, and social support among patients with 

chronic kidney disease stage 1-3. Ninety-six chronic kidney disease stage 1-3 patients were recruited 

from a chronic kidney outpatient department of Trat hospital using proportionate-stratifi ed-simple 

random sampling method (Sampling without replacement). Data were analyzed using the Pearson’s 

product moment correlation coeffi cient. 

 The results revealed that the participants had a self-management behavior at a low level. Health 

perception, perceived self-effi cacy, and social support were signifi cantly related to self-management 

behavior at a moderate level (r = .406, r = .316, r = .498, respectively, p < .05). Illness duration, and 

self-management knowledge were not related to self-management behavior.          

 The results of the study suggest that nurses and health care providers should encourage the 

chronic kidney disease stage 1-3 patients to perceived health status, self-effi cacy and social support for 

improving their ability of self-management.  
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