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Abstract

This research is pre experimental research. The purpose of this study was to compare the quality
of life of patients with chronic renal failure phase 5 with palliative care before and after empowerment.
The sample group was Palliative renal failure patients, stage 5, who received palliative treatment (eGFR <15
mL. per minute, 1.73 square meters) which rejected renal replacement therapy, Sawaeng Ha District, Ang
Thong Province, totaling 31 cases. The tools used in the research were 1. Media / brochure for knowledge
about kidney disease / video / manual for being happy with kidney disease / prototype / food and medicine
model. / Self-Empowerment Program. 2. Data collection tools used questionnaire consisting of 2 parts:
part 1, personal data questionnaire, part 2 The World Health Organization’s Quality of Life Questionnaire,
Thai version (WHOQOL-BREF-THAI), is a opinion level questionnaire that has been verified for content
validity by experts. Verification of confidence (Reliability) Data were collected by interviewing samples
between January 1, 2019 and March 31, 2019. Data were analyzed using descriptive statistics such as
percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including Dependent t-test as follows.
The results of the quality of life of the sample group in this research were mostly female aged
between 70-79. Most years by average age 79 Years of education, most of them are elementary, professional,
agricultural, with an average monthly income of 1,000-3,000 baht, which is money for the elderly,
government benefits, and having common diseases, diabetes and high blood pressure. Spouses or children,
the comparison of the samples has a quality of life score before powering up 74.7 after powering up 82.0.
The quality of life increased by 7.23 and when tested for statistical differences, it was found that the quality
of life after the empowerment increased significantly at p <0.05. In summary, the differences in each aspect
showed that the quality of life scores of each target group were different, ie, after enhancing the level of
quality of life scores in every aspect significantly increased. At the level of p <0.05.
From the above study, it can be concluded that The concept of empowerment contributes to the
better quality of life of patients. Therefore, the empowerment approach should be applied together with the
normal treatment of patients with chronic renal failure stage 5 to be useful in Being a guideline for
promoting quality of life and improving patient care Improving the quality of life of patients both physically,
mentally, socially and environmentally.
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(นิพนธ์ตน้ ฉบับ)

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการเสริมพลังผูป้ ่ วยไตวายเรือรัง
ระยะที ทีรักษาแบบประคับประคอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั แบบทดลองเบืองต้น (Pre Experimental Research) มีวตั ถุประสงค์เพือเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วยไตวายเรือรังระยะที ทีรักษาแบบประคับประคองก่อน-หลังการเสริมพลัง กลุม่ ตัวอย่างคือผูป้ ่ วยไตวายเรือรัง
ระยะที ทีรักษาแบบประคับประคอง (eGFR< 15 มิลลิลติ รต่อนาทีต่อ . ตารางเมตร) ทีปฏิเสธการบําบัดทดแทนไต
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จํานวน ราย เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ . สือเอกสาร /
แผ่นพับความรูเ้ รืองโรคไต / วีดทิ ศั น์ / คู่มอื อยูเ่ ป็ นสุขกับโรคไต / บุคคลต้นแบบ / โมเดลอาหารและยา /โปรแกรมเสริมพลัง
อํานาจในการจัดการตนเอง . เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนคือส่วนที แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย(WHOQOL–BREF–THAI)
เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นซึงผ่ านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหาจากผู เ้ ชียวชาญ การตรวจสอบความเชือมัน
(Reliability) เก็บรวบรวมข ้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างระหว่างวันที มกราคม
ถึงวันที มีนาคม
วิเคราะห์
ข้อมู ลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่ าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและสถิติอนุ มานได้แก่ Dependent t-test
ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี
ผลลัพธ์คุณภาพชีวติ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครังนีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง - ปี มากทีสุด โดยอายุ
เฉลีย ปี ระดับการศึกษาส่วนมากระดับประถมศึกษาอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลียต่อเดือน , - , บาท ซึงเป็ นรายได้
เงินผูส้ ูงอายุเงินสวัสดิการของรัฐมีโรคประจําตัวโรคร่วมคือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทุกคน มีผูด้ ูแลเป็ นคู่ชวี ติ หรือ
บุตรหลาน ผลการเปรียบเทียบกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนระดับคุณภาพชีวติ ก่อนการเสริมพลัง . หลังการเสริมพลัง . คะแนน
คุ ณภาพชีวติ เพิมขึน . และเมือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าระดับคุณภาพชีว ิตภายหลังการเสริมพลังเพิ มขึน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ p<0.05 สรุปผลความแตกต่างรายด้านพบว่าระดับคะแนนคุณภาพชีวติ แยกรายด้านของกลุม่
เป้ าหมายมีความแตกต่างกันกล่าวคือหลังการเสริมพลังระดับคะแนนคุณภาพชีวติ รายด้านเพิมขึนในทุกด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ p<0.05
จากผลการศึกษาดังกล่าวสรุปได้วา่ แนวคิดการเสริมพลังอํานาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีดีของผูป้ ่ วยได้
ดังนัน ควรนําแนวทางการเสริมสร้างพลังอํานาจมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาตามปกติของผูป้ ่ วยไตวายเรือรังระยะที เพือเป็ น
ประโยชน์ในการเป็ นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ และพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย ทําให้คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยดีขนึ ทังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สัมพันธภาพสังคมและสิงแวดล ้อม
คําสําคัญ : โรคไตเรือรัง, คุณภาพชีวิต, การเสริมพลัง

บทนํ า

ทดแทนไตหรือรักษาแบบประคับประคอง เนืองจากเป็ นโรคที
โรคไตเรือรัง (Chronic Kidney Disease, CKD) ส่งผลกระทบต่อผู ้ป่ วยด้านร่างกายจิตใจสังคมและประเทศชาติ
เป็นปัญหาสาธารณสุขทีสําคัญหนึงของโลกรวมทังประเทศไทย มีขนตอนในการรั
ั
กษาทีซับซ้อนและเสียค่ าใช้จ่ายสู ง จังหวัด
ในระยะเริ มแรกมักไม่ พบอาการผิ ดปกติ เมื อโรคดําเนิ นไป อ่างทอง มีประชากรทังหมด , ราย มีประชากรป่ วยเป็ น
เข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้ายจําเป็ นต้องรักษาด้วยการบําบัด โรคเบาหวานและความดันโลหิตสู งทีเสียงต่อการเกิดโรคไต
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เป็ นเครืองชีวัดทีพัฒนามาจากเครืองชีวัดคุณภาพ
ข้อ ซึงคณะทํางานพัฒนา
ประชากร หมายถึง ผูป้ ่ วยทีได้รบั การวินิจฉัยจาก ชีวติ ขององค์การอนามัยโลก
แพทย์ว่าเป็ นโรคไตวายเรือรังระยะที ทีรักษาแบบประคับ เครืองชีวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับ
ประคองในเขตอําเภอแสวงหา ทีมารับบริการทีคลินิกชะลอ ภาษาไทยโดยนายแพทย์สุ ว ฒั น์ มหัตนิ ร นั ดร์กุลและคณะ
ไตเสือม แผนกผู ้ป่ วยนอกโรงพยาบาลแสวงหา จํานวน ราย ได้ทบทวนและปรับปรุงภาษาในเครืองมือ WHOQOL-BREF
โดยผู ้ เ ชี ยวชาญทางภาษาแล ว้ นํา ไปทดสอบความเข้า ใจ
กลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมู ลจํา นวนผู ป้ ่ วยที ได้ร ับการวินิ จฉัยจาก นํามาปรับปรุงข้อทีเป็ นปัญหาได้ทาํ การศึกษาค่าความเชือมัน
แพทย์ว่าเป็ นโรคไตวายเรือรังระยะที ทีรักษาแบบประคับ ของเครื องมือโดยมีค่ าความเชื อมัน Cronbach’s alpha
ประคอง ทีมารับบริการคลินิกชะลอไตเสือม แผนกผูป้ ่ วยนอก coefficient เท่ากับ . ค่าความเทียงตรง เท่ากับ .
โรงพยาบาลแสวงหา ระหว่างวันที ตุลาคม
ถึงวันที โดยเทียบกับแบบวัด WHOQOL – 100 ฉบับภาษาไทยที
มีนาคม
จํานวน ราย และเนืองจากประชากร WHO ยอมรับอย่างเป็ นทางการ ผูว้ จิ ยั ถือว่ามีความเทียงตรง
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ศึกษาวิจยั นีมีจาํ นวนไม่เกิน ราย ดังนัน ตามเนือหาแลว้ จึงนําไปใช้ในการวิจยั
การหาประชากรกลุม่ ตัวอย่างจึงใช้วธิ ีการหาขนาดตัวอย่างจาก
การพิทกั ษ์สทิ ธิของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
การใช้ของ เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
โครงการวิจยั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุ ษย์สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และ
เครืองมือวิจยั
การอนุ ญาตจากโรงพยาบาลแสวงหา นอกจากนี ผู ว้ จิ ัยแจ้ง
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
. สือเอกสาร/แผ่นพับความรูเ้ รืองโรคไต/วีดทิ ศั น์/ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ให้กลุม่ ตัวอย่างทราบเพือตอบรับ
คู่ มืออยู ่ เป็ นสุ ขกับโรคไต/บุคคลต้นแบบ/โมเดลอาหารและ หรื อปฏิเ สธในการเข้าร่ วมการวิจ ัยโดยไม่ มี ผลต่ อการดู แล
ของโรงพยาบาลแสวงหา
ยา/โปรแกรมเสริมพลังอํานาจในการจัดการตนเอง
.เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลครังนี ใช้แบบสอบ- ขันตอนและวิธกี ารการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ทาํ
ถามทีสร้างขึน โดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
หนังสือขอความร่วมมือถึงหน่ วยงานผู ป้ ่ วยนอก ขออนุ ญาต
ผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง ชุด ประกอบด้วย ส่วนคือ
ส่วนที แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ถามเกียว แจกแบบสอบถามใช้เวลา สัปดาห์ เมือเก็บแบบสอบถาม
กับ เพศ อายุ ระดับการศึ กษาอาชีพ ผู ด้ ู แลภาวะสุ ขภาพ ตรวจสอบแบบสอบถามทีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ จํานวน ฉบับ
มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบปิ ด/เปิ ดผสมกันมีจาํ นวน ข้อ
ส่วนที แบบสอบถามคุณภาพชีวติ ขององค์การ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI)
การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้รบั การพัฒนาโดยนายแพทย์สุ วฒั น์ มหัตนิรนั ดร์กุลและ มีขนตอนดั
ั
งนี
คณะ เป็ นแบบสอบถามระดับความคิ ดเห็น ประกอบด้วย
โปรแกรมสร้างเสริมพลังในการจัดการตนเองตาม
องค์ประกอบครอบคลุ มด้านสุ ขภาพกาย, ด้านจิตใจ, ด้าน ทฤษฎีผูว้ จิ ยั ได้นาํ กระบวนการมาประยุกต์มาใช้ ขันตอน มี
สัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิงแวดลอ้ ม แต่ ละข้อเป็ น ระยะการดําเนินการกิจกรรมตามโปรแกรมจํานวน สัปดาห์
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล แบบประเมิ น แบบสอบถามทั งก่ อ น
และหลังเข้าร่วมกิจกรรม ซึงกําหนดกิจกรรมโดยการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
จากแนวคิดตามกระบวนการแต่ละขันตอน โดยผู ้วิจยั นัดมาเข้า
การตรวจสอบความตรง (Validity)
ร่วมกิจกรรมของโปรแกรม รวม ครัง ติดตามเยียมบ้าน
เยียมครัว CKD สัญจร ครัง รวม ครัง ดังต่อไปนี
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ขันตอนที การค้นพบสภาพการณ์จริง ผู ว้ จิ ยั
ได้ใ ช้ก ระบวนการสร้า งสั ม พั น ธภาพและความร่ ว มมื อ
แลกเปลียนข ้อมูลข่าวสารให้เกิดความร่วมมือมุง่ เน้นการเปิดเผย
ตนเองเสริมพลังความเข้าใจ กระตุน้ ให ้ค้นพบสภาพจริงเกียว
กับการควบคุมโรคของตนเองประเมินแบบสอบถามคุณภาพ
ชีวติ ก่อนการทดลอง (Pre-test) การตรวจสอบและการเก็บ
ข้อมูลพูดคุยสัมภาษณ์เชิงลึก/แบบสอบถาม/สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม (สัปดาห์ที )
ขันตอนที การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผู ้ว ิจ ัยใช้กระบวนการเสริ ม พลัง ความรู ้ในการดู แลตนเอง
เกี ยวกับโรคไตวายเรื อรังในแต่ ล ะระยะผ่ านสื อการสอน
ทบทวนเหตุการณ์ตนเองอย่างรอบคอบ เพื อตัดสินใจและ
จัดการปัญหาอย่างเหมาะสมฝึ กการสะท้อนคิ ดและกําหนด
เป้ าหมายแนวทางในการควบคุมโรคไตวายเรือรังร่วมกัน การ
ตรวจสอบและการเก็บข้อมูล สนทนารายกลุ่ม/กิจกรรมเสริม
สร้างการเรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วม รายกลุม่ /คู่มอื อยูอ่ ย่างเป็ นสุข
กับโรคไต/สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม (สัปดาห์ที )
ขันตอนที การตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั ทิ เหมาะสม
ี
กับตนเอง ผู ว้ ิจ ัยสนับสนุ นให้ผู ป้ ่ วยมีส่ วนร่ วมรับผิดชอบ
เลือกและตัดสิ นใจในการดุ แ ลตนเองด้านร่ างกาย จิ ตใจ
สัมพันธภาพทางสังคม และสิงแวดลอ้ มการให้การสนับสนุ น
และอํา นวยความสะดวกให้แหล่ ง ประโยชน์หรือทรัพยากร
ทีจําเป็ นการตรวจสอบและการเก็บข้อมู ลการให้คาํ แนะนํา/
การให้กาํ ลังใจ/ติดตามเยียมบา้ นเยียมครัว CKD สัญจร /
ติดตามทางโทรศัพท์ ซักถามปัญหา (สัปดาห์ที – 10)
ขันตอนที การคงไว้ซงการปฏิ
ึ
บตั ทิ มีี ประสิทธิภาพ
ผู ว้ ิจยั ดําเนิ นการส่ งเสริมให้ผู ป้ ่ วยสามารถเผชิญเหตุการณ์
หรื อปัจจัยที มี ผ ลต่ อสุ ข ภาพกระตุ น้ การปฏิบ ตั ิ พฤติ กรรม
ทีปรับเปลียนอย่างต่อเนืองประเมินแบบสอบถามคุณภาพชีวติ
หลังการทดลอง (Post-test) สรุปผลการวิจยั และแจ้งผลการ
ตรวจสอบและการเก็บข้อมูล การให้คําแนะนํา/การให้กําลังใจ/
ติด ตามทางโทรศัพท์/เก็บข้อมู ลแบบสอบถาม/สรุ ปผลการ
ดําเนินกิจกรรม (สัปดาห์ที – 12)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analysis)
นํา แบบสอบถามที ได้ร ับคื น มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลปรากฏว่าแบบสอบถามทัง ฉบับ ตอบได้
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สมบู ร ณ์ คิ ด เป็ น ร้อยละ
ของจํา นวนแบบสอบถาม
ทีส่งและนําข้อมู ลทีเก็บรวบรวมทังหมดถูกนํามาตรวจสอบ
ความถูกต้องพร้อมทังลงรหัสและบันทึกข้อมูล จากนันวิเคราะห์
ข้อมูลโดยโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี
. สถิตพิ รรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
. สถิติอนุ มาน (Inferential statistic) ได้แก่
Dependent or Paired samples t-test

ผลการศึกษา
สรุปนําเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูลออกเป็ น ส่วน
ได้แก่
ส่วนที ข้อมูลทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ ภาวะสุขภาพ
ส่วนที ผลลัพธ์คุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการ
เสริมพลังอํานาจของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ก่อนและหลัง
การเสริมพลังอํานาจของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
. อายุสว่ นใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ - ปี มากถึงร้อยละ .
รองลงมา อายุ - ปี ร้อยละ . อายุเฉลียจะอยูท่ ี ปี
ระดับการศึกษาส่วนมากอยูใ่ นระดับประถมศึกษา ร้อยละ .
ไม่ได้เรียน ร้อยละ . ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ . รองลงมาอาชีพรับจ้างทัวไป ร้อยละ รายได้
เฉลียต่อเดือน , - , บาท ร้อยละ . รองลงมา
รายได้ <
บาทต่อเดือน ร้อยละ . ซึ งเป็ นรายได้
การประกอบอาชีพ, จากเงินสู งอายุและเงินสวัสดิการของรัฐ
และบุตรหลานให ้ ภาวะสุขภาพ กลุม่ ทดลอง ส่วนใหญ่มโี รค
ประจําตัวโรคร่วมมากกว่า โรค โรคร่วมกับโรคเบาหวาน
ร้อยละ . โรคร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ .
มีผูด้ ูแลเป็ นคู่ชวี ติ หรือบุตรหลาน คิดเป็ นร้อยละ ดังราย
ละเอียดในตารางที
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ตารางที จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลทัวไป N=31
ข้อมูลทัวไป

จํานวน (คน)

ร้อยละ

10
21

32.3
67.7

18
12
1

58.1
38.7
3.2

4
25
1
1

12.9
80.6
3.2
3.2

11
9
7
4

35.5
29.0
22.6
12.9

6
19
6

19.4
61.3
19.4

19
11
1
31

61.3
35.5
3.2
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
70-79
80-89
90-99
X = 79.76 S.D. = 5.08
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้างทัวไป
ค้าขาย
อืน ๆ ไม่มอี าชีพ อยูบ่ ้าน
รายได้
<1,000
1,000-3,000
>3,000
ภาวะสุขภาพโรคประจําตัวอืน ๆ นอกจากโรคไตวายเรือรัง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
อืน ๆ
มี
ส่วนที ผลลัพธ์คุณภาพชี วิตก่อนและหลังการเสริมพลัง
อํานาจของกลุ่มตัวอย่าง
ผลลัพธ์คุ ณภาพชีวติ ก่อนและหลังการเสริมพลัง
อํานาจของกลุม่ ตัวอย่าง นําเสนอเป็ น ส่วน คือ ( ) ค่าเฉลีย
ของคุ ณภาพชี ว ิตก่ อนและหลังการเสริ ม พลัง อํา นาจ และ
( ) การจัดกลุม่ ระดับคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการเสริมพลัง

อํานาจตามเกณฑ์ทกํี าหนด ดังนี
( ) ค่ าเฉลี ยของคุ ณภาพชี ว ิตก่ อนและหลังการ
เสริมพลังอํานาจค่ าเฉลียของคุ ณภาพชีวติ ก่อนและหลังการ
เสริมพลังอํานาจ นําเสนอค่ าเฉลียเป็ นรายข้อแยกเป็ นด้าน
ต่าง ๆ ด้าน (ตารางที - )
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ตารางที ค่าเฉลียคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการเสริมพลังอํานาจด้านสุขภาพกาย จําแนกเป็ นรายข้อ (N=31 คน)
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพกาย

ค่าเฉลียคุณภาพชีวิตรายข้อ
ก่อนการเสริมพลังอํานาจ
หลังการเสริมพลังอํานาจ
X
S.D.
X
S.D.

. การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว
ปวดท ้อง ปวดตามตัว ทําให้ท่านไม่สามารถ
ทําในสิงทีต้องการมากน้อยเพียงใด
. ท่านมีกาํ ลังเพียงพอทีจะทําสิงต่าง ๆ
ในแต่ละวันไหม (ทังเรืองงาน หรือการ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน)
. ท่านพอใจกับการนอนหลับของท่าน
มากน้อยเพียงใด
. ท่านรูส้ กึ พอใจมากน้อยแค่ไหนทีสามารถ
ทําอะไร ๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน
. ท่านจําเป็ นต้องไปรับการรักษาพยาบาล
มากน้อยเพียงใดเพือทีจะทํางานหรือมีชวี ติ
อยูไ่ ปได้ในแต่ละวัน
. ท่านพอใจกับความสามารถในการทํางานได้
อย่างทีเคยทํามามากน้อยเพียงใด
. ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดี
เพียงใด

2.94

.85

3.48

.63

3.23

.96

3.39

.76

2.74

1.00

3.29

.74

3.03

.55

3.23

.43

3.00

.52

3.65

.49

2.74

.86

3.00

.58

2.77

.92

3.06

.68

รวม

2.92

.60

3.30

.44

จากตารางที พบว่าค่าเฉลียคุณภาพชีวติ ก่อนและ
หลังการเสริมพลังอํานาจด้านสุ ขภาพกายของกลุ่มเป้ าหมาย
จํานวน คน พบว่าก่อนการเสริมพลังมีค่าเฉลียคุณภาพชีวติ

ด้านสุขภาพกาย เท่ากับ . และภายหลังการเสริมพลังมี
ค่าเฉลียคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย เท่ากับ . ค่าเฉลีย
คุณภาพชีวติ เพิมขึน .

ตารางที ค่าเฉลียคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการเสริมพลังอํานาจ ด้านจิตใจ จําแนกเป็ นรายข้อ (N=31 คน)
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจ
. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจในชีวติ (เช่น มีความสุข
ความสงบ มีความหวัง) มากน้อยเพียงใด
. ท่านมีสมาธิในการทํางานต่าง ๆ ดีเพียงใด
. ท่านรูส้ กึ พอใจในตนเองมากน้อยแค่ไหน

ค่าเฉลียคุณภาพชีวิตรายข้อ
ก่อนการเสริมพลังอํานาจ
หลังการเสริมพลังอํานาจ
X
S.D.
X
S.D.
2.84

.82

3.29

.59

2.71
3.00

.78
.68

3.00
3.13

.6
.56
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จากตารางที พบว่าค่าเฉลียคุณภาพชีวติ ก่อนและ
หลังการเสริมพลังอํานาจ ด้านสิงแวดล ้อม ของกลุม่ เป้ าหมาย
จํานวน คน พบว่าก่อนการเสริมพลังมีค่าเฉลียคุณภาพชีวติ
ด้านสิ งแวดลอ้ ม เท่ากับ . และภายหลังการเสริมพลัง

มีค่าเฉลียคุณภาพชีวติ ด้านสิงแวดล ้อม เท่ากับ . ค่าเฉลีย
คุณภาพชีวติ เพิมขึน .
( ) การจัดกลุม่ ระดับคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการ
เสริมพลังอํานาจตามเกณฑ์ทกํี าหนด ดังนี (ตารางที - )

ตารางที คะแนนคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการเสริมพลังอํานาจโดยรวมและรายด้าน (N=31 คน)
การจัดกลุม่ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นจํานวนและร้อยละ ตามระดับคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการเสริมพลังอํานาจตามเกณฑ์
ทีกําหนด โดยใช้คะแนนของคุณภาพชีวติ มาจัดกลุม่ ตามเกณฑ์ คือ ระดับคุณภาพชีวติ ไม่ดี คือ คะแนนระหว่าง ถึง คะแนน
ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง คือ คะแนนระหว่าง ถึง คะแนน และระดับคุณภาพชีวติ ทีดี คือ คะแนนระหว่าง ถึง
คะแนน ดังนี
องค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิต
. ด้านสุขภาพกาย
. ด้านจิตใจ
. ด้านสัมพันธภาพสังคม
. ด้านสิงแวดล ้อม
รวม

คะแนนคุณภาพชีวิต
ก่อนการเสริมพลังอํานาจ
คะแนน
S.D.
แปลผล

หลังการเสริมพลังอํานาจ
คะแนน
S.D.
แปลผล

20.45
17.97
7.10
23.77

4.18
3.36
1.27
4.41

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

22.71
19.65
7.42
25.55

3.01
2.43
.89
3.62

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

74.77

12.69

ปานกลาง

82.00

.

ปานกลาง

จากตารางที พบว่าคะแนนคุณภาพชีวติ ก่อนและ
หลังการเสริมพลังอํานาจโดยรวมและรายด้านของกลุม่ เป้ าหมาย
จํานวน คน พบว่า โดยรวมคุณภาพชีวติ ก่อนการเสริมพลัง
อํานาจมีคะแนนเท่ากับ . เมือเทียบกับเกณฑ์แล ้วอยู ่ใน

ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง และคุณภาพชีวติ ภายหลังการ
เสริมพลังอํานาจมีคะแนนเท่ากับ . เมือเทียบกับเกณฑ์แล ้ว
อยู ่ในระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู ่ในระดับปานกลาง

ตารางที จํา นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจํา แนกตามระดับคุณภาพชี วิตก่อนและหลังการเสริมพลังอํา นาจโดยรวม
(N=31 คน)
คุณภาพชีวิตโดยรวม
ระดับคุณภาพชีวติ ไม่ดี
ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวติ ทีดี
รวม
ค่าสถิติ

เกณฑ์คะแนน
- คะแนน
- คะแนน
- คะแนน

ก่อนการเสริมพลังอํานาจ
จํานวน
ร้อยละ
4
12.9
26
83.9
1
3.2
31
100.0
Mean = 74.77
S.D. = 1.268
Min = 49
Max = 101

หลังการเสริมพลังอํานาจ
จํานวน ร้อยละ
28
90.3
3
9.7
31
100.0
Mean = 82.00
S.D. = 8.94
Min = 64
Max = 103
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จากตารางที พบว่ าจํา นวนและร้อ ยละของ
กลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามระดับคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการ
เสริมพลังอํานาจ โดยรวมของกลุ่มเป้ าหมายจํานวน คน
พบว่า ก่อนการเสริมพลัง ส่วนใหญ่มคี ุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ราย ร้อยละ . ค่ าคะแนนโดยเฉลีย

คะแนน คุณภาพชีวติ ไม่ดี ราย ร้อยละ . คุณภาพชีวติ ทีดี
ราย ร้อยละ . และหลังการเสริมพลัง ส่วนใหญ่มคี ุณภาพ
ชีวติ ดีขนอยู
ึ ใ่ นระดับปานกลาง ราย ร้อยละ . ค่าคะแนน
โดยเฉลีย คะแนน ระดับคุณภาพชีวติ ทีดี จํานวน ราย
คิดเป็ นร้อยละ .

ตารางที จํา นวนและร้อ ยละของกลุ่ มตัว อย่ า ง จํา แนกตามระดับคุ ณ ภาพชี วิ ตก่ อ นและหลังการเสริ มพลังอํา นาจ
แยกเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ (N=31 คน)
ระดับคุณภาพชีวิต
ในแต่ละองค์ประกอบ
. องค์ประกอบด้านร่างกาย
ระดับคุณภาพชีวติ ไม่ดี
ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวติ ดี
รวม
ค่ าสถิติ
. องค์ประกอบด้านจิตใจ
ระดับคุณภาพชีวติ ไม่ดี
ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวติ ดี
รวม
ค่ าสถิติ
. องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพสังคม
ระดับคุณภาพชีวติ ไม่ดี
ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวติ ดี
รวม
ค่ าสถิติ

ก่อนการเสริมพลังอํานาจ
จํานวน
ร้อยละ
7
22
2
31
Mean = 20.45

หลังการเสริมพลังอํานาจ
จํานวน
ร้อยละ

22.5
71.0
6.5
100

29
2
31
Mean = 22.71
1
S.D. = 4.18 Min = 12 Max = 29 S.D. = 3.01

93.5
6.5
100
Min = 17
Max = 32

4
25
2
31
Mean = 17.97
S.D. = 3.36

12.9 80.6 28
6.5
3
100
31
Min = 10 Mean = 19.6
Max = 26
5
S.D. = 2.43

90.3
9.7
100
Min = 15
Max = 26

9
22
31
Mean = 7.10
S.D. = 1.27

29.0 10
71.0 21
100
31
Min = 4 Mean = 7.42
Max = 8 S.D.= 0.89

32.3
67.7
100
Min = 6
Max = 8
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จากตารางที พบว่าจํานวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่ าง จําแนกตามระดับคุ ณภาพชีว ิตก่ อนและหลังการ
เสริมพลังอํานาจ แยกเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่
คุณภาพชีวติ ในทุกองค์ประกอบอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างไร
ก็ตามเมือพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนของกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ่ วย
ไตวายเรือรังระยะที ก่อนและหลังการเสริมพลังอํานาจ พบว่า
หลังการเสริมพลังอํานาจผูท้ มีี ระดับคุณภาพชีวติ ไม่ดมี จี าํ นวน
ลดลง และผูท้ มีี ระดับคุณภาพชีวติ ปานกลางมีจาํ นวนเพิมขึน

ยกเวน้ ในองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพสังคม ทีพบว่ามีผูท้ ี
ระดับคุณภาพชีวติ ดีจาํ นวนลดลง และผู ้ทีมีระดับคุณภาพชีวติ
ปานกลางมีจาํ นวนเพิมขึน
ส่วนที การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการเสริม
พลังอํานาจผูป้ ่ วยไตวายเรือรังระยะที โดยสถิติ pair sample
t-test แสดงในตารางที

ตารางที การเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวติ ก่อนและหลังการเสริมพลังอํานาจของผูป้ ่ วยไตวายเรือรังระยะที ทีรักษาแบบ
ประคับประคอง (N=31 คน)
คุณภาพชีวิต
. องค์ประกอบด้านร่างกาย
ก่อนการเสริมพลัง
หลังการเสริมพลัง
. องค์ประกอบด้านจิตใจ
ก่อนการเสริมพลัง
หลังการเสริมพลัง
. องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพสังคม
ก่อนการเสริมพลัง
หลังการเสริมพลัง
. องค์ประกอบด้านสิงแวดล้อม
ก่อนการเสริมพลัง
หลังการเสริมพลัง
คุณภาพชีวติ โดยรวม
ก่อนการเสริมพลัง
หลังการเสริมพลัง

คะแนน

S.D.

ความแตกต่างของคะแนน

t

P- value

20.45
22.71

4.18
3.01

-2.26

-6.690*

.000

17.97
19.65

3.36
2.43

-1.68

-5.916*

.000

7.10
7.42

1.27
.89

-.32

-2.752*

.000

23.77
25.55

4.41
3.62

-1.77

-2.752*

.010

74.77
82.00

12.69
8.94

-7.23

-8.285*

.000

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .
จากตารางที พบว่ าผลการเปรี ยบเทียบกลุ่ ม
ตัวอย่าง มีคะแนนระดับคุณภาพชีวติ ก่อนการเสริมพลัง เท่ากับ
. และหลังการเสริมพลัง เท่ากับ . คะแนนคุณภาพชีวติ
เพิมขึน . และเมือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า
ระดับคุ ณภาพชี ว ิตภายหลัง การเสริ ม พลัง เพิ มขึ นอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ p < 0.05 ผลการศึ กษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนเฉลียคุณภาพชีวติ แยกรายด้าน
ดังนี

ด้านร่างกาย ก่อนการเสริมพลังเท่ากับ . และหลังการเสริม
พลังเท่ากับ . มีคะแนนคุณภาพชีวติ เพิมขึน . และ
เมือทดสอบความแตกต่างทางสถิตพิ บว่า ระดับคุณภาพชีวติ
ด้านร่างกายภายหลังการเสริมพลังเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ p < 0.05 ด้านจิตใจ ก่อนการเสริมพลังเท่ากับ
. และหลังการเสริมพลังเท่ากับ . คะแนนคุณภาพ
ชีวติ เพิมขึน . และเมือทดสอบความแตกต่างทางสถิตพิ บว่า
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ระดับคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจภายหลังการเสริมพลังเพิมขึนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ p<0.05
ด้านสัมพันธภาพสังคม ก่อนการเสริมพลังเท่ากับ . และ
หลังการเสริมพลังเท่ากับ . คะแนนคุณภาพชีวติ เพิมขึน
. และเมื อทดสอบความแตกต่ างทางสถิติพ บว่ าระดับ
คุ ณภาพชีว ิตด้านสัมพันธภาพสังคมภายหลังการเสริมพลัง
เพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ p<0.05
ด้านสิงแวดล้อม ก่อนการเสริมพลังเท่ากับ . และหลังการ
เสริมพลังเท่ากับ . คะแนนคุณภาพชีวติ เพิมขึน .
และเมือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าระดับคุณภาพ
ชีวติ ด้านสิงแวดลอ้ มภายหลังการเสริมพลังเพิมขึนอย่างมีนยั
สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ p <0.05 สรุปผลการทดสอบความ
แตกต่างทางสถิตพิ บว่าระดับคะแนนคุณภาพชีวติ แยกรายด้าน
ของกลุม่ เป้ าหมายมีความแตกต่างกัน กล่าวคือหลังการเสริม
พลังระดับคะแนนคุ ณภาพชี ว ิตรายด้านเพิ มขึ นในทุกด้าน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ p<0.05

องค์กรส่วนท ้องถิน มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั สุขภาพของคน
ครอบครัวและชุมชน ครอบคลุมไปถึงการได้รบั การยอมรับ
มีความพึงพอใจกับความเป็ นอยู ่ในปัจจุบนั และยอมรับการ
อยู ่กบั ความเป็ นจริง ซึงสอดคลอ้ งกับแนวคิดของ Gibson
(1991)

อภิปรายผลการวิจยั

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครังนี

ผลการวิจยั ครังนี ชีให้เห็นว่าการเสริมพลังอํานาจ
ขับเคลือนกระบวนการวิจ ัยแบบมีส่วนร่วม ทัง ขันตอน
ผลลัพธ์คณ
ุ ภาพชีวติ หลังการเสริมพลังอํานาจยังคงอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง แต่มคี ่าเพิมขึนในภาพรวมและรายด้านทัง ด้าน
คือ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพสังคม และ
ด้านสิงแวดลอ้ ม ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ระดับคุณภาพชีวติ ก่อนการเสริมพลังและหลังการเสริมพลัง
เพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติซึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ผลของการเสริมพลังสร้างความผูกพันเพือให้เกิดความเชือถือ
และความไว ว้ างใจ การให้ความรู ส้ นับสนุ นข้อมู ลเกี ยวกับ
โรคไตเสริมสร้างความเข ้าใจเกียวกับโรคให้กับผู ้ป่ วยและผู ้ดูแล
โดยผ่านสือและนวัตกรรมการเรียนรู ร้ ายบุคคลและรายกลุ่ม
CKD สัญจร ครอบคลุมมิตทิ งั ด้าน ส่งเสริมการดําเนินชีวติ
ทําให้กลุ่ มตัวอย่างเกิดพลังอํานาจด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ นําไปสู่ การมีคุณภาพชีว ิตทีดีข ึน ได้แก่ การมี
สุขภาพทีแข็งแรง ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนทีรุนแรง มีพฤติกรรม
การดู แลตนเองที เหมาะสมโดยมีผู ด้ ู แลในครบครัวให้การ
สนับสนุ น ช่วยใหบ้ คุ คลเข้าถึงแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ทังใน
ส่วนบุคคลและสังคมผ่านอาสาสมัครโรคไต ชมรมเพือนไต

. นําแนวทางการเสริมสร้างพลังอํานาจมาประยุกต์
ใช้ร่วมกับการรักษาตามปกติของผูป้ ่ วยไตวายเรือรังระยะที
. โปรแกรมสร้างเสริมพลังในการจัดการตนเอง
อาจจะต้องเพิมเติมในส่วนของการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูป้ ่ วย
ญาติผูป้ ่ วยหรือผู ้ทีกําลังดูแลผูป้ ่ วยอยูใ่ ห้เข้ามามีบทบาทในการ
ทดลอง เสนอความคิดเห็นมากขึน เพือพัฒนาองค์ประกอบ
คุณภาพชีวติ ด้านสัมพันธภาพสังคม

สรุปและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาส่ งเสริมและป้ องกันโรคโดยการเสริม
พลังอํานาจผู ป้ ่ วยให้ตระหนักถึงความสามารถของตน รับรู ้
ถึงแรงสนับสนุ นทางด้านจิตใจและสัมพันธภาพสังคมทีสูงขึน
ทําให้รูส้ ึกว่าตนเองมีคุณค่ าได้รบั การยอมรับนําไปสู่การทําให้
คุ ณภาพชีว ิตดีข ึน และการสนับสนุ นความร่วมมือเพิมเติม
การมีปฏิสมั พันธ์ผู ้ป่ วย, ญาติและผู ้ดูแลเข้ามามีบทบาทมากขึน
เพื อพัฒนาองค์ ประกอบด้านสัม พัน ธภาพสังคมเพิ มเป็ น
ส่วนหนึงในกระบวนการดูแลรักษาส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยทีดีขนึ

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
. นําแนวคิ ดการเสริมสร้างพลังอํานาจไปศึกษา
เพือพัฒนาศักยภาพและแรงสนับสนุ นทางสังคมในกลุม่ ผู ้ป่ วย
อืน ๆ
. การพัฒนาโปรแกรมในการบําบัดรักษาผู ป้ ่ วย
แบบองค์รวม โดยเน้นการเพิมฝึ กทักษะการแก้ไขปัญหาในการ
เจ็ บป่ วยให้ผู ป้ ่ วยสามารถปรับตัวได้ ฝึ กกระบวนการดู แล
ตนเองและเพิมทักษะทางสังคมเพิมในกระบวนการรักษาเพือ
เพิมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยกลุม่ ต่าง ๆ
. ศึกษาเพือพัฒนาโปรแกรมทีเหมาะสมสําหรับ
ผู ป้ ่ วยทีมีลกั ษณะปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันเช่นงานวิจยั

Vol. 66 No. 2 May - August 2020

นี เน้นไปที ผู ส้ ู งอายุ อาจขยายไปในกลุ่ มวัยกลางคน หรือ
วัยทํางานทีกําลังป่ วยเป็ นโรคดังกล่าว
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6. กิตมิ าเศรษฐ์บญุ สร้าง, ประเสริฐประสมรักษ์. การพัฒนา
รูปแบบการดูแลของผูป้ ่ วยโรคไตวายเรือรังระยะสุดท้าย
ที ได้ร ับการบาบัด ทดแทนไตต่ อพฤติ กรรมการดู แ ล
ตนเองและคุ ณภาพชี ว ิ ตผู ้ป่ วยโรงพยาบาลสมเด็ จ กิตติกรรมประกาศ
พระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. วารสารการพัฒนา
ขอบคุณผู ป้ ่ วยโรคไตวายเรือรังระยะที ทีรักษา
สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: - .
แบบประคับประคอง ในเขตอําเภอแสวงหาทุกท่านทีให้ความ
ร่วมมือในการร่ วมงานวิจยั ในครังนี ขอบคุณ ดร.สมหมาย 7. กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิภญิ โญ. การเสริมสร้างพลังอํานาจ
ผู ด้ ู แลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู ต้ ดิ เชือ
คชนาม, ดร.เทพสุดา รุ่งสาง ทีปรึกษาในการดําเนินการวิจยั
เอชไอ วี/ผูป้ ่ วยเอดส์.วารสารงานวิจยั คณะวิทยาศาสตร์
ครังนีจนสําเร็จไปได้ดว้ ยดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
; : - .
8. วัชริน แน่ นหนา, สมชาย ยงศิ ริ, ปาริดา คําฟู บุตร.
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