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Abstract: There are growing numbers of person with chronic kidney disease globally, 
including in Thailand.  To slow progression of chronic kidney disease, self-management 
is essential. However, there are few studies that explore self-management behavior of 
persons experiencing early stages of chronic kidney disease.  This study contributes a 
causal model to enhance the understanding of the pattern of relationships of factors 
influence self-management behaviors is necessary.  A total of 275 participants receiving 
treatment at two tertiary hospitals in Bangkok were recruited using cluster random 
sampling. Data collection used seven self-administered questionnaires including; a 
demographic data form, Chronic Kidney Disease Self-Efficacy Questionnaire, Brief Illness 
Perception Questionnaire, Social Support Questionnaire, Health Literacy Scale-14, 
Chulalongkorn Family Inventory, and Chronic Kidney Disease Self-management.  Structural 
equation modeling was used to test the model.
 The result showed that the final model fitted the empirical data, in which health 
literacy, family functioning, and social support variables explained 31% of total variance 
in self-management behaviors. Health literacy and social support had a direct effect on 
self-management behaviors. Family functioning had indirect effect on self-management 
behavior through social support and direct effect on only self-efficacy. These findings 
suggest that nurses can positively influence self-management behaviors through nursing 
interventions that encourage health literacy and effective family functioning, and provide 
social support for persons with chronic kidney disease. 
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Introduction

Chronic kidney disease (CKD) has been known 
as an emerging public health problem. It constitutes 
the 6th cause of death in Thailand1 and 18th on the list 
of global deaths.2 CKD is a non-communicable and 
preventive disease that may take months or years to 
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รูปแบบพฤติกรรมการจัดการตนเองของบุคคลที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะแรก

นุจรินทร์ โพธารส   จินตนา วัชรสินธุ์*   สุภาภรณ์ ด้วงแพง

บทคัดย่อ:	 ปัจจุบันท่ัวโลกมีบุคคลท่ีป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทย พฤติกรรมการ
จัดการตนเองมีความส�าคัญต่อการชะลอความเสื่อมของไตในระยะแรก งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบจ�าลอง
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง โดยศึกษาในบุคคลที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
ระยะแรกจ�านวน 275 คน ที่รักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิเขตกรุงเทพฯ คัดเลือกจากการสุ่มแบบแบ่ง
กลุม่ และเกบ็ข้อมลูโดยให้กลุม่ตวัอย่างท�าแบบสอบถาม ทีป่ระกอบด้วยข้อมลูส่วนตวั แบบวดัสมรรถนะของ
ตนเองเกีย่วกนัโรคไต แบบวดัการรบัรูก้ารเจบ็ป่วย แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม แบบวดัความฉลาดทาง
สขุภาพ แบบวดัการท�าหน้าทีข่องครอบครวั และแบบวดัพฤตกิรรมการจดัการตนเองเกีย่วกบัโรคไต สถติิ
ทีใ่ช้ในวเิคราะห์คอืแบบจ�าลองสมการเชงิโครงสร้าง ทดสอบปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงและทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการจัดการตนเองของบุคคลที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะแรก
 ผลการศกึษาพบว่า แบบจ�าลองเชงิสาเหต ุมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ สามารถอธบิาย
ความส�าเร็จของพฤติกรรมการจัดการตนเองของบุคคลที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะแรกได้ร้อยละ 31 โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงในทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองคือความฉลาดทางสุขภาพ และ 
การสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยอ้อมในทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองคือ
การท�าหน้าที่ของครอบครัวโดยผ่านทางการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลควร
สนบัสนนุให้บคุคลรอบรูเ้กีย่วกบัสขุภาพและควรมกีลยทุธ์ทีจ่ะส่งเสรมิให้บคุคลมคีวามฉลาดทางสขุภาพ
โดยเน้นบทบาทการท�าหน้าท่ีของครอบครัวเพื่อให้บุคคลที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะแรกมีความสามารถ
จัดการตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการชะลอการเสื่อมของไตไปสู่ระยะสุดท้าย
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