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บทคัดยอ
สรางเสริมสุขภาพ และ 5) การรับรูส มรรถนะแหงตนในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ วิเคราะหขอ มูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหการถดถอยพหุ
ผลการวิจยั พบวา ปจจัยทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพมี 3 ปจจัย ไดแก การรับรูประโยชนตอ
การปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ (β = 0.361,
p < .001) การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ (β = -0.228, p < .05) และอายุ (β = -0.197,
p < .05) ตามลําดับ ปจจัยทั้งสามสามารถอธิบายความ
ผันแปรของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไดรอยละ 44.7
(R2 = 0.447, p < .001)

การวิจัยเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในผูปวยโรคไต
เรือ้ รังระยะแรกและระยะปานกลาง โดยใชแบบจําลองการ
สรางเสริมสุขภาพของ Pender เปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัย กลุมตัวอยางคือ ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะแรกและ
ปานกลาง จํานวน 107 ราย ที่มารับการรักษาที่คลินิกโรค
เบาหวานและคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาล
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู เลือกแบบตามสะดวก เครือ่ ง
มือวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 5 ชุด ประกอบดวย
1) ขอมูลสวนบุคคล 2) การปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ 3) การรับรูป ระโยชนตอ การปฏิบตั พิ ฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ 4) การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรม
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Abstract
The objective of this descriptive research was to examine factors predicting health promoting
behaviors in patients with mild to moderate stage chronic kidney disease. Pender’s Health Promotion Model
was used as a conceptual framework. The sample of 107 patients with mild to moderate stages of chronic
kidney disease attending the Diabetes and Hypertension Clinics at Naklang Hospital, Nongbualamphu
Province, was selected by convenience sampling method. Five questionnaires were used in the study
including: 1) demographic data; 2) health promoting behaviors; 3) perceived benefits to health promoting
behaviors; 4) perceived barriers to health promoting behaviors; and 5) perceived self-efficacy in health
promoting behaviors. The data were analyzed by using descriptive statistics and multiple regression analysis.
The results showed that there were three factors that could predict health promoting behaviors,
including perceived benefits to health promoting behaviors (β = 0.361, p <.001), perceived barriers to health
promoting behaviors (β = -0.228, p < .05), and age (β = -0.197, p < .05). All independent variables could
explain the variance in health promoting behaviors 44.7 percents (p < .001).

ความสําคัญของปญหา
การติดเชือ้ (อรรถพงศ วงศววิ ฒ
ั น, 2553) ทําใหเกิดผลเสีย
ตอทัง้ ตัวผูป ว ย ครอบครัว และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ผูป ว ยจึงควรมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเพือ่ ดํารงสุขภาพ
ที่ดี
ไดมีผูนําแบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพของ
Pender (1996) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั เชน นันทกา
คําแกว (2547) พบวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ สามารถทํานายพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพในผูส งู อายุโรคไตเรือ้ รังไดรอ ยละ 49.60
และอุบล จิบสมานบุญ (2543) พบวา การรับรูสมรรถนะ
แหงตนและอายุ สามารถทํานายพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของผูปวยโรคไตเรื้อรังไดรอยละ 29.10 อยางไร
ก็ตาม สวนใหญเปนการศึกษาในผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังทีไ่ ดรบั
การบําบัดทดแทนไต มากกวาในผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังระยะแรก
และปานกลาง
ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะแรกและปานกลาง เปน
ผูปวยโรคไตเรื้อรังในระยะที่ 1 ถึง 3 ในระยะที่ 1 พบวา

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD)
หรือเรียกวาโรคไตวายเรือ้ รัง (Chronic renal failure: CRF)
มากอน เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย
และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน โดยอัตราการ
ปวยเพิ่มจาก 395.8 คนในพ.ศ. 2550 เปน 512.6 คน ตอ
ประชากรหนึง่ แสนคนในพ.ศ. 2552 และอัตราการตายเพิม่
จาก 18.1 คนในพ.ศ. 2548 เปน 19.5 คน ตอประชากร
หนึ่งแสนคนในพ.ศ. 2550 (กระทรวงสาธารณสุข, 2552)
เมือ่ เนือ้ ไตทีด่ เี สียไปแลวจะไมสามารถฟน กลับคืนได อัตรา
การกรองของไตจะลดลงพรอมๆ กับเนื้อไตที่ดีลดจํานวน
ลง สุดทายจะทําใหเกิดไตวายตามมา (ลีนา องอาจยุทธ,
2547) ผูป ว ยจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งไดรบั การบําบัดทดแทน
ไต (Renal replacement therapy: RRT) ดวยวิธใี ดวิธหี นึง่
เพื่อประคับประคองใหสามารถดํารงชีวิตอยูตอไปได การ
บําบัดทดแทนไตตองมีคา ใชจา ยประมาณรายละ 200,000
บาทตอป และผูปวยยังมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
แทรกซอน เชน ภาวะแทรกซอนทางหัวใจและหลอดเลือด
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คาอัตราการกรองของไต (Glomerular filtration rate: GFR)
อาจมีคาปกติหรือสูงกวาปกติ คือ มากกวาหรือเทากับ
90 ml/min/1.73 m2 ระยะที่ 2 พบวา GFR มีคาลดลงเล็ก
นอย คือ มีคา GFR = 60 - 89 ml/min/1.73 m2 และ ระยะ
ที่ 3 มีคา GFR ลดลงปานกลาง คือ มีคา GFR = 30 - 59
ml/min/1.73 m2 แนวทางการรักษาที่สําคัญสําหรับผูปวย
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 - 3 ไดแก การใหการดูแลรักษาเพื่อ
ชะลอความเสือ่ มของไต ปองกันไมใหไตถูกทําลายมากขึน้
และชะลอการเขาสูระยะไตวาย (สมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย, 2552) ผูว จิ ยั จึงสนใจวิจยั เรือ่ งนีเ้ พือ่ ใชพฒ
ั นา
แนวทางการดูแล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยใหเหมาะสม

ที่ 1 ถึง 3 ทีม่ ารับการตรวจรักษาทีค่ ลินกิ โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง แผนกผูปวยนอก และคลินิกโรค
เบาหวาน ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลนากลาง โรงพยาบาล
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
กลุมตัวอยาง จํานวน 107 ราย เลือกแบบสะดวก
(Convenience sampling) คํานวณกลุม ตัวอยางจากการ
ใช Power analysis (Polit & Beck, 2008) ขนาดอิทธิพล
ปานกลาง (Moderate effect size) สําหรับการวิเคราะห
การถดถอยพหุ กําหนดอํานาจการทดสอบ เทากับ .80
ความเชื่อมั่นในการทดสอบที่ระดับแอลฟา .05
เครือ่ งมือวิจยั ประกอบดวยแบบสอบถาม จํานวน
5 ฉบับ ไดแก
1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของ
ครอบครัว คาซีรมั่ ครีเอตินนิ คาอัตราการกรองของไต และ
โรคประจําตัว
2. แบบสอบถามการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ใชแบบสอบถาม Health Promotion Lifestyle
Profile II (HPLP II) (Walker, Sechrist, & Pender, 2000)
มีจํานวน 52 ขอ เปนคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพในดานโภชนาการ กิจกรรมทางดานรางกาย
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ การจัดการกับความเครียด
การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบตอ
สุขภาพ ลักษณะคําตอบใชมาตรประมาณคา 4 ระดับคือ
ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง และปฏิบัติ
สมํ่าเสมอ ใหคะแนน 1 ถึง 4 ตามลําดับ การแปลความ
หมายของระดับใชคาเฉลี่ยดังนี้ 1.00 – 2.00 หมายถึงตํ่า
2.01 – 3.00 หมายถึงปานกลาง และ 3.01– 4.00 หมาย
ถึงสูง
3 แบบสอบถามการรับรูประโยชนตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ใชแบบสอบถาม Benefit
Scale (Wilson, 1991) มีจาํ นวน 8 ขอ เปนคําถามประโยชน
ทีไ่ ดรบั จากการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ลักษณะ

วัตถุประสงคการวิจัย
ศึกษาอํานาจการทํานายพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังระยะแรกและระยะปานกลาง
ในโรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู โดยใช ระดับ
การศึกษา อายุ รายได การรับรูประโยชนตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ การรับรูอ ปุ สรรคตอการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และการรับรูสมรรถนะแหง
ตนในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนตัวทํานาย

สมมติฐานการวิจัย
ตัวทํานายทุกตัวสามารถทํานายพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพของผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังระยะแรกและระยะปาน
กลาง ในโรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภูได

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงบรรยาย
(Descriptive research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูปวยที่มีอายุตั้งแต 18 - 65 ป ที่ได
รับการวินจิ ฉัยวาเปนโรคไตเรือ้ รัง โดยมีภาวะไตเรือ้ รังระยะ
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และ 5 เทากับ 0.90 0.80 0.90 และ 0.82 ตามลําดับ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการระหวางเดือน
เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555 โดย โครงการ
วิจยั ไดผา นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนชุด C สายพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลําภู และผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู ผูป ว ยทีย่ นิ ดีเขารวมในการวิจยั ผูว จิ ยั
ใหลงนามในใบยินยอมเขารวมการวิจยั หลังจากนัน้ ผูว จิ ยั
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูป ว ย โดยสงแบบสอบถาม
ใหผปู ว ยตอบดวยตนเอง เมือ่ เสร็จสิน้ การตอบแบบสอบถาม
ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืน
การวิเคราะหขอ มูล ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา การวิเคราะห
การถดถอยพหุและใชการเลือกตัวแปรเขาสมการโดยวิธี
Enter

คําตอบใชมาตรประมาณคา 4 ระดับ คือ ไมเคยไดรับ
ประโยชน ไดรบั ประโยชนบางครัง้ ไดรบั ประโยชนบอ ยครัง้
และไดรบั ประโยชนสมํา่ เสมอ ใหคะแนน 1 ถึง 4 ตามลําดับ
การแปลความหมายระดับใชคะแนนรวมดังนี้ 8.00 - 16.00
หมายถึงตํา่ 16.01- 24.00 หมายถึงปานกลาง และ 24.01
- 32.00 หมายถึงสูง
4. แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ใชแบบสอบถาม Barrier
Scale (Becker, Stuifbergen, & Sands, 1991) มีจํานวน
18 ขอ เปนคําถามอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ ลักษณะคําตอบใชมาตรประมาณคา 4 ระดับ
คือ ไมเคยเปนอุปสรรค เปนอุปสรรคบางครัง้ เปนอุปสรรค
บอยครั้ง และเปนอุปสรรคสมํ่าเสมอ ให 1 ถึง 4 คะแนน
ตามลําดับ การแปลความหมายระดับใชคะแนนรวมดังนี้
18.00 - 36.00 หมายถึงตํ่า 36.01 - 54.00 หมายถึงปาน
กลาง และ 54.01 - 72.00 หมายถึงสูง
แบบสอบถามฉบับที่ 2, 3 และ 4 แปลเปนภาษา
ไทยโดย อรวมน ศรียุกตศุทธ (Sriyuktasuth, 2002)
5. แบบสอบถามการรับรูส มรรถนะแหงตนในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ใช The General
Self-Efficacy Scale ของ Schwarzer และ Jerusalem
(1995) แปลเปนภาษาไทยโดย นันทกา คําแกว (2547) มี
จํานวน 10 ขอ ลักษณะคําตอบใชมาตรประมาณคา
4 ระดับ คือมั่นใจมากที่สุด มั่นใจมาก มั่นใจนอย และไม
มั่นใจเลย ให 4 ถึง 1 คะแนนตามลําดับ การแปลความ
หมายระดับใชคะแนนรวมดังนี้ 10.00 - 20.00 หมายถึงตํา่
20.01 - 30.00 หมายถึง ปานกลาง และ 30.01 - 40.00
หมายถึง สูง
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach coefficient
alpha) โดยใชในผูปวยที่ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
นากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 30 ราย ไดคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 2, 3, 4

ผลการวิจัย
ผูปวยโรคไตเรื้อรังจํานวน 107 ราย มีอายุระหวาง
24 - 65 ป (M = 55, SD = 8.35) โดยพบวา มีผูปวยอายุ
20 – 40 ป รอยละ 5.6 อายุ 41- 60 ป รอยละ 62.6 และ
อายุ 41- 60 ป รอยละ 31.8 สวนใหญเปนหญิง รอยละ
72.9 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 83.2 และรอยละ 88.8
ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 80.4 มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 54.2 มีความ
รูส กึ วารายไดของครอบครัวไมเพียงพอกับคาใชจา ย ผูป ว ย
รอยละ 27.1 เปนโรคเบาหวาน รอยละ 20.6 เปนโรคความ
ดันโลหิตสูง และรอยละ 52.3 เปนทัง้ สองโรค ระยะของโรค
ไตเรื้อรัง พบวา อยูในระยะที่ 3 รอยละ 51.4 และระยะที่
2 รอยละ 48.6
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะแรกและระยะปานกลาง ใน
โรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา ผูป ว ยมี
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยรวม อยูใ นระดับปานกลาง
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(M = 2.89, SD = 0.38) ในรายดาน พบวา มี 3 ดานที่อยู
ในระดับปานกลางไดแก โภชนาการ (M = 2.78, SD =
0.33) กิจกรรมทางดานรางกาย (M = 2.22, SD = 0.55)
และความรับผิดชอบตอสุขภาพ (M = 2.65, SD = 0.53)
สวนดานที่อยูในระดับสูงมี 3 ดานไดแก การพัฒนาทาง
จิตวิญญาณ (M = 3.32, SD = 0.51) การจัดการกับ
ความเครียด (M = 3.13, SD = 0.56) และการมีปฏิสมั พันธ
ระหวางบุคคล (M = 3.21, SD = 0.48) ผูปวยมีการรับรู
ประโยชนตอ การปฏิบตั พิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยูใ น
ระดับสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพอยูใ นระดับตํา่ และการรับรูส มรรถนะแหงตน
ในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับสูง
2. ผลการศึกษาอํานาจการทํานายพฤติกรรมสราง

เสริมสุขภาพของผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังระยะแรกและระยะปาน
กลาง ในโรงพยาบาลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวา
ตัวแปรทํานาย 3 ตัวไดแก 1) การรับรูประโยชนตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมเสริมสุขภาพ (β = 0.361)
2) การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริม
เสริมสุขภาพ (β = -0.228) และ 3) อายุ 20-40 ป
(β = -0.197) สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูปวยได รอยละ 44.7
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 สวนระดับการศึกษา
อายุ 41-60 ป รายได และการรับรูส มรรถนะแหงตนในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไมสามารถทํานาย
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในผูปวยได (ตาราง 1)

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุในการทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูปวย
ตัวแปร
คาคงที่
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
อายุ 20 - 40 ป
อายุ 41 - 60 ป
รายไดนอยกวา 5,000 บาท
รายได 5,000 - 15,000 บาท
การรับรูประโยชน
การรับรูอุปสรรค
การรับรูสมรรถนะแหงตน

B
2.456
-0.125
-0.056
-0.325
-0.052
-0.124
-0.287
0.030
-0.012
0.010

SEB
0.360
0.214
0.237
0.139
0.064
0.127
0.147
0.007
0.005
0.005

Beta
-0.103
-0.043
-0.197
-0.066
-0.130
-0.262
0.361
-0.228
0.175

R = 0.669 R2 = 0.447 Adjusted R2 = 0.396 df = 9, 97, F = 8.712, p < .05
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t
6.814
-0.582
-0.238
-2.343
-0.810
-0.976
-1.954
4.212
-2.550
1.788

p -value
.000
.562
.812
.021
.420
.331
.054
.000
.012
.077
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สามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ มีอทิ ธิพลโดยออมตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
โดยผานการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพและความมุง มัน่ ตอแผนการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ที่วางแผนไว (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2006)
การรับรูประโยชนตอการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ มีอิทธิพลมากที่สุดในการทํานายพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ อาจเนื่องจากความเชื่อของผูปวย โดย
คาดหวังประโยชนทจี่ ะไดรบั ภายหลังการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ การไดรบั ความรูจ ากทีมสุขภาพเกีย่ วกับ
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ จะ
สงผลโดยตรงตอแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพของผูป ว ย สอดคลองกับนันทกา คําแกว (2547)
ที่พบวา การรับรูประโยชนตอการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ สามารถทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ในผูส งู อายุโรคไตเรือ้ รังได และแนวคิดของ Pender (1996)
ที่วาการรับรูประโยชนจากการปฏิบัติพฤติกรรมเปนแรง
เสริมชวยใหบคุ คลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ มีอทิ ธิพลตอการทํานายพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพเปนลําดับที่สอง สอดคลองกับวาสนา ครุฑเมือง
(2547) ทีพ่ บวา การรับรูอ ปุ สรรคสามารถทํานายพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพของผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูง อาจเนือ่ ง
มาจากการรับรูอ ปุ สรรคเปนการรับรูถ งึ สิง่ ทีข่ ดั ขวางตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมตางๆ โดยสิ่งนั้นอาจจะเปนจริงหรือคาด
คะเนขึ้น ถาผูปวยมีการรับรูอุปสรรคตํ่า จะมีความพรอม
ในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นสูง และมีความเปนไปไดในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพมากขึน้ (Pender, 1996)
สวนอายุ 20 - 40 ป สามารถทํานายพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพในผูป ว ยโรคไตเรือ้ รังระยะแรกและระยะปานกลาง
ไดเปนลําดับสุดทาย สอดคลองกับอุบล จิบสมานบุญ
(2543) ที่พบวา อายุสามารถทํานายพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของผูปวยโรคไตเรื้อรังได และเปนไปตามแนวคิด

ผูป ว ยมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใ น
ระดับปานกลาง โดยอาจมีพฤติกรรมที่สรางเสริมสุขภาพ
ยังไมสมํ่าเสมอ อาจเนื่องจากผูปวยรอยละ 62.6 มีอายุ
ระหวาง 41 - 60 ป ซึ่งเปนวัยที่ตองทํางานนอกบาน อาจ
ทําใหไมมีเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเอง แตผูปวยมี
การรับรูประโยชนตอการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพอยูในระดับสูง อาจมาจากผูปวยสวนใหญ มีโรค
ประจําตัวเปนเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึง่ มักไดรบั
ความรูจ ากบุคลากรทางสุขภาพ จึงมีความรูใ นการปฏิบตั ิ
ตัวใหเหมาะสมกับโรคและรับรูประโยชน สอดลองกับ
นันทกา คําแกว (2547) ที่พบวา ผูสูงอายุโรคไตเรื้อรัง มัก
มีโรคประจําตัวอยูก อ นแลว เชนโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ ทําใหไดรับความรูและคําแนะนําจาก
บุคลากรทางการแพทย
ผูปวยมีการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพอยูใ นระดับตํา่ มีการรับรูอ ปุ สรรคภายใน
และภายนอก ที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ อาจเนือ่ งจากการมีโรคไตเรือ้ รังทีอ่ ยูใ นระยะ
ที่ 1-3 ยังไมพบอาการแสดงทางรางกาย และไมกระทบตอ
การปฏิบัติกิจกรรมรวมถึงการดําเนินชีวิต (ลีนา องอาจ
ยุทธ, 2547) ผูป ว ยจึงรับรูว า ปจจัยทัง้ ภายในและภายนอก
ตัวบุคคลไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ ในขณะเดียวกัน พบวา ผูปวยมีการรับรู
สมรรถนะแหงตนในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
อยูใ นระดับสูง สอดคลองกับ จิรรัตน แหบคงเหล็ก (2543)
ที่พบวาผูปวยโรคไตวายที่รักษาดวยการขจัดของเสียทาง
เยือ่ บุชอ งทองแบบตอเนือ่ ง มีการรับรูส มรรถนะแหงตนอยู
ในระดับสูง อาจเนือ่ งจากความเชือ่ วาตนเองสามารถปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ภายใตอปุ สรรคตางๆได และ
การรับรูวาตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรม
ในระดับสูง จะมีอิทธิพลตอการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพลดลงได และการรับรูความ
40
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ของ Pender (1996) ที่ระบุวา ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพล
โดยตรงตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
สําหรับระดับการศึกษา รายได และการรับรูส มรรถนะ
แหงตน ไมสามารถทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพใน
ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะแรกและระยะปานกลางได อาจ
เนื่องจากผูปวยสวนใหญรอยละ 88.8 สําเร็จการศึกษา
สูงสุดในระดับประถมศึกษา และรอยละ 80.4 มีรายได
เฉลีย่ ตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท ทําใหการกระจายของ
ขอมูลอยูใ นชวงแคบ มีความหลากหลายของผูป ว ยนอยไป
ผลนี้ไมสอดคลองกับอารักขา ใจธรรม (2545) ที่พบวา
ระดับการศึกษาและรายได สามารถทํานายพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพของผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงได และผูป ว ย
โรคไตเรือ้ รังระยะนี้ สวนใหญยงั ไมมอี าการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
ของโรคไตเรื้อรังใหเห็นเดนชัด (ลีนา องอาจยุทธ, 2547)

จึงไมเห็นความจําเปนในการลงมือปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ

ขอเสนอแนะ
พยาบาลและทีมสุขภาพควรมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ แกผปู ว ยโรคไตเรือ้ รัง
ระยะแรกและระยะปานกลาง โดยเนนใหผปู ว ยรูถ งึ ประโยชน
ของการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
เพราะจะชวยเปนแรงเสริมใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และชวยเหลือผูปวย
กลุม นีใ้ นการลดอุปสรรคตางๆ เกีย่ วกับการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมผูใหญตอนตนที่อยู
ในวัยทํางาน
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