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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ เพื่อพัฒนาและทดสอบความเป็ นไปได้ของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมควบคุมภาวะ
น้ าเกินของผูด้ ูแล และผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่ ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการ
ตนเองของบุ คคลและครอบครั ว การศึ กษานาร่ องนี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 1) พัฒนาโปรแกรมจากการทบทวน
วรรณกรรมและทดสอบความตรงของเนื้ อหา 2) ทดลองความเป็ นไปได้ของโปรแกรมที่พฒั นากับผูด้ ูแล และผูส้ ู งอายุ
จานวน 10 ราย 4 สัปดาห์ รวม 8 ครั้ง ประเมินผลของโปรแกรมโดยวัดจากพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูด้ ูแลและ
ผูอ้ ายุ ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมมีความตรงเนื้อหาเท่ากับ 0.94 หลังได้รับโปรแกรมผูด้ ูแลและผูส้ ู งอายุมีพฤติกรรม
ควบคุมภาวะน้ าเกินในระดับดีและระดับปานกลาง ดังนั้นโปรแกรมมีความเป็ นไปได้ในการดาเนินการจริ งเพื่อส่งเสริ ม
พฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแล อย่างไรก็ตามยังต้องการศึกษาในกลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
เพื่อประเมินประสิ ทธิผลของโปรแกรมต่อไป
ABSTRACT
The aim of this study was to develop and to examine the feasibility of a self-management program on volume
overload control behaviors among caregivers and older persons with chronic kidney disease(CKD) undergoing
hemodialysis which based on the Individual and Family Self-management theory. The pilot study was conducted in
two-step include: 1) program develop from literature review and content validity testing 2) feasibility test of the program
implementation. Ten older persons with CKD and their caregivers volunteered to participate in step 2. The program
was carried out a total 8 times in the 4-week period. The feasibility of the program was assessed by volume overload
control behaviors among caregivers and older persons. The result showed that the content validity was 0.94 and the
volume overload control behaviors of caregivers were at a high level and medium level in older person. In conclusion,
the program was feasible to promote the volume overload control behaviors. However, the further study should be
provided to the bigger population for evaluated the effects of the program
คาสาคัญ: ผูส้ ูงอายุ น้ าเกิน การจัดการตนเองและครอบครัว
Keywords: Older Persons, Volume overload, Individual and family management
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บทนา
เมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุ การทางานของร่ างกายจะมี การเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับระบบการทางานของไต ทางด้าน
โครงสร้างและสรี ระวิทยา ไตมีขนาดเล็กลง อัตราการกรองลดลง มีการแข็งตัวของหลอดเลือดที่ ไต ปริ มาณเลือ ดที่
ไหลเวียนเข้าไปในไตลดลง (ทวี, 2551) จากสถิติปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยพบจานวนผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย
จานวน 78,044 ราย เป็ นผูส้ ู งอายุ จานวน 27,151 ราย และเข้ารับการรักษาหรื อการบาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่ องไตเทียม ร้อยละ 63.70 (Chuasuwan & Praditporsilpa, 2014) ผูส้ ู งอายุที่เป็ นไตเรื้ อรังที่รับการรักษาโดยการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมมีอตั ราการกรองของไตน้อยกว่า 5 มิลลิลิตรต่อนาที ค่าของการขับออกของเกลือโซเดียม
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 เป็ นการปรับตัวของไตเพื่อขับเกลือโซเดียมออกจากร่ างกาย โดยร่ างกายจะมีการสะสมเกลือ
เพิ่มมากขึ้นถึงระดับหนึ่ งก่อนที่ไตจะปรับตัวขับเกลือโซเดียมให้เท่ากับที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวัน จึงเป็ นเหตุให้
ผูส้ ูงอายุอาจเกิดอาการบวมน้ าและภาวะน้ าเกินได้มากกว่าวัยอื่นๆ (วรรษวรรน์, มนต์ชยั และ ขจร, 2559; จิรศักดิ์, 2551)
ภาวะน้ าเกิ น เป็ นภาวะแทรกซ้อนหนึ่ งที่พบได้เป็ นส่ วนใหญ่ จากข้อมูลบันทึ กสถิติผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่
ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเที ยม ณ หน่ วยไตเที ยม พบภาวะน้ าเกิ นจากการประเมินน้ าหนักตัวที่ เพิ่มมากกว่า
1 กิ โลกรัมต่อวัน ถึงร้อยละ 50 (ข้อมูลแฟ้ มทะเบียนหน่วยไตเที ยม โรงพยาบาลบุณฑริ ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังจะมีปัสสาวะออกน้อย หรื อไม่มีปัสสาวะเลย และหากได้รับน้ ามากเกินไปแต่ไม่สามารถ
ขับออกได้หรื อขับออกได้นอ้ ย ส่งผลให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นระหว่างมาฟอกเลือด (Interdialytic weight gain: IDWG) หรื อ
มีน้ าหนักตัวมากกว่าน้ าหนักปกติหรื อน้ าหนักแห้ง (Dry weight ) มากกว่าร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัวปกติหรื อน้ าหนัก
แห้ง หรื อเพิ่มมากกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน (The National Kidney Foundation, 2015; ธนันดา, 2553)
ภาวะน้ าเกินส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุและครอบครัวทั้งในด้านร่ างกาย จิ ตใจ และสังคม โดยใน
ด้านร่ างกายนั้นมีผลทั้งระยะก่อนการฟอกเลือด ระหว่างการฟอกเลือด และระยะหลังการฟอกเลือดโดยระยะก่อนการ
ฟอกเลือดภาวะน้ าเกินทาให้การสู บฉี ดเลือดไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายลดลง น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น หลอดเลือดดาที่คอ
โป่ งพอง ภาวะความดันโลหิ ตสู ง (Lindberg et al., 2010) ระดับการรู ้สึกตัวของผูส้ ู งอายุลดลง อาจพบกล้ามเนื้ อกระตุก
ชัก (วนิดา, 2551) หายใจหอบเหนื่อยมากเมื่อนอนราบ หรื อเมื่อมีการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นปกติ ไม่สุขสบาย รู ้สึกอึดอัด
(Caplin, Kumar, & Davenport, 2011) ในผูท้ ี่ มีภาวะปอดบวมน้ ามักพบภาวะหัวใจล้มเหลวตามมา ขณะที่ ผลกระทบ
ระหว่างการฟอกเลือดที่สาคัญคือ ความดันโลหิ ตต่าระหว่างการฟอกเลือดซึ่ งเป็ นผลจากการตั้งเครื่ องไตเทียมให้ดึงน้ า
ออกอย่างรวดเร็ วเป็ นจานวนมาก (ultrafiltration สูง) (นันทกา, 2551) ตะคริ ว คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ ซึ่งเกิดในระยะ
ท้ายๆ ของการฟอกเลือดและมีความสัมพันธ์กบั การดึ งน้ าจากตัวผูป้ ่ วยที่ มากเกิ นไป (นันทกา, 2551; Miguel, 2011)
บางรายจ าเป็ นต้อ งหยุด พัก การฟอกเลื อ ดก่ อ นระยะเวลาที่ ก าหนด (Caplin, Kumar, & Davenport, 2011) ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิภาพในการฟอกเลือดลดลง มีการคัง่ ค้างของเสี ย และจาเป็ นต้องเพิ่มจานวนรอบในการฟอกเลือดให้ถี่ข้ นึ ความ
ทนในการทากิ จกรรมของผูป้ ่ วยลดลงจากความอ่อนล้า ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิต (ชัชวาล และเรณู , 2559)
และมี แ นวโน้ม การเสี ย ชี วิต เพิ่ ม ขึ้ น (Wong et al., 2017) ผลกระทบด้า นจิ ต ใจและสัง คม ทั้ง ตนเองและครอบครั ว
โดยเฉพาะผูด้ ูแล บางรายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เกิ ดภาวะพึ่งพา ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง มี
ความรู ้สึกเชิ งลบต่อภาพลักษณ์ตนเอง (วนิ ดา, 2551) ผลกระทบต่อครอบครัวในการดูแลค่าใช้จ่ายและการเดิ นทาง
ครอบครัวหรื อผูด้ ูแลบางรายหากไม่มีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรื อค่าเดินทางส่ งผลให้ตอ้ งหยุดการฟอกเลือดชัว่ คราว
(ชัชวาล และ เรณู, 2559)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าปั จจัยที่มีทาให้ผปู ้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่ องไตเทียมเกิดภาวะน้ าเกิ นได้แก่ ผูป้ ่ วยขาดความรู ้เกี่ ยวกับการบริ โภคอาหารและน้ าที่เหมาะสมกับโรค ส่ งผลให้
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ผูป้ ่ วยมีการปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสูง ขาดการควบคุมปริ มาณน้ าดื่มในแต่ละวัน (วนิดา,
2551; Neumann et al., 2013) การรั บ รู ้ ด้านอุ ปสรรคของผูป้ ่ วยมี ผลต่ อพฤติ ก รรมการจากัด น้ า หากผูป้ ่ วยมี การรั บรู ้
อุปสรรคในระดับสู งจะส่ งผลให้ผูป้ ่ วยไม่สามารถจากัดน้ าได้ (สาวิกา อร่ ามเมื อง, 2554; Ghaddar, Shamsedden, &
Elzein, 2009) พฤติกรรมการบริ โภคไม่ถูกต้องซึ่ งสู งมากถึงร้อยละ 81.4 โดยผูป้ ่ วยไม่รู้วิธีการในการควบคุมน้ า (Kara,
2014; Kugler, Maeding, & Russell, 2011; Turner, 2010) ระยะเวลาในการฟอกเลือดมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัว
ของผูป้ ่ วย (Chilcot, Wellsted, & Farrington, 2010) ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่ น ค่ารั กษาพยาบาลค่าเดิ นทางมาโรงพยาบาล
(ชัชวาล และเรณู, 2559) ขาดผูด้ ูแล และขาดการให้การสนับสนุนทางสังคม เช่น ในกลุ่มผูป้ ่ วยอยูใ่ นกลุ่มที่ตอ้ งพึ่งพา
ผูอ้ ื่น บางรายขาดคนดูแลในเรื่ องอาหาร และการดื่มน้ าในแต่ละวัน (Wen et al., 2008) และการส่ งเสริ มให้ญาติเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วยยังมีนอ้ ย (พิกลุ , 2555) และการให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวยังไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน ไม่มี
รู ปเล่มของคู่มือการให้ความรู ้ (พิกลุ , 2555) ขาดบุคลากรที่ให้การสนับสนุนในเรื่ องการให้ขอ้ มูล ความรู ้ คาแนะนาต่างๆ
ในการปฏิบตั ิตวั รวมถึงแนวทางการรับบริ การ (ชัชวาล และเรณู, 2559; พิกลุ , 2555)
โปรแกรมการควบคุมภาวะน้ าเกินในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
ส่ ว นใหญ่ จ ะท าการศึ ก ษาในกลุ่ ม วัย ผู ้ใ หญ่ ที่ มี อ ายุต้ ัง แต่ 18 ปี ขึ้ นไป มี เ ฉพาะการศึ ก ษาของธนัย รั ต น์ (2560)
ที่ทาการศึกษาในกลุ่มผูส้ ู งอายุแต่พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นวัยตอนต้น ซึ่ งไม่มีการศึกษาแยกในกลุ่มผูส้ ู งอายุในทุกช่วงอายุ
ของผูส้ ูงอายุที่ชดั เจน โปรแกรมส่วนใหญ่มีการนาแนวคิดการจัดการตนเองมาใช้ (ธนัยรัตน์, 2560; วลี, นิภาวรรณ และ
เขมารดี, 2556; Havas, Bonner, & Douglas, 2016; Slesnick et al., 2015; Griva et al., 2011) แต่การนาแนวคิดการจัดการ
ตนเองมาใช้ยงั มีขอ้ แตกต่าง ซึ่ งพบว่ามีการศึกษาของธนัยรัตน์ (2560) ที่ได้มีการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดูแลผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากกลุ่มผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังเริ่ มเป็ นวัยที่พ่ ึงพา (วัฒนะ, 2558) การจัดโปรแกรมส่ วนใหญ่เป็ นการ
จัดทาแผนการให้ความรู ้ คู่มือการปฏิบตั ิตวั สื่ อวีดีทศั น์ ซึ่ งสื่ อวีดีทศั น์ยงั เป็ นเรื่ องของกิจกรรมบาบัดเพื่อให้ผปู ้ ่ วยผ่อน
คลาย (นุ ชนาถ, 2555) แต่ยงั ไม่พบสื่ อวีดีทศั น์ที่สอนในเรื่ องของการป้ องกันภาวะน้ าเกิ นมีระยะเวลาในการศึ กษาที่
สอดคล้องกันตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ข้ ึ นไป สัปดาห์ ละ 2 ครั้ ง ครั้ งละ 45 นาที ถึ ง 1 ชั่วโมง (ธนัยรั ตน์, 2560; Düzalan &
Pakyüz, 2018)ซึ่ งสามารถควบคุมภาวะน้ าเกินได้หลังจากได้รับโปรแกรม ประเมินผลลัพธ์จากการชัง่ น้ าหนักตัวในทุก
ครั้งที่มารับการฟอกเลือดก่อนเข้าเครื่ องไตเทียม (ณัฐวรา, 2556; ยุพเรศ, 2556; ณัฐรุ จาฑ์, 2557; ธนัยรัตน์, 2560)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่านมา พบว่ามีการศึ กษาในเรื่ องของการป้ องกันการเกิ ดภาวะน้ าเกิ นในกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่ ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมอยู่น้อย รวมถึงการให้ครอบครัวเข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการดูแลผูส้ ูงอายุ และจากงานวิจยั ยังไม่พบว่าผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่ องไตเที ยมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี กิจกรรมหรื อโปรแกรมป้ องกันภาวะน้ าเกิ น ส่ วนใหญ่ทาการศึ กษาใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ยังไม่พบการศึกษาที่ทาในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ นอกจากนี้ ยงั ไม่มีงานวิจยั ใดที่นาเรื่ อง
สื่ อการสอนแบบวีดีทศั น์มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในกิจกรรมการจัดการตนเองของผูส้ ู งอายุและครอบครัวมาที่จะช่วยให้การ
ควบคุมภาวะน้ าเกิ นที่ ของผูส้ ู งอายุดีข้ ึนหรื อไม่ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้พฒั นาโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและ
ครอบครัวต่อพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูด้ ูแลและผูส้ ูงอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไต
เทียม โดยนากรอบแนวคิดของ Grey, Schulman-Green, Knafl, & Reynolds (2015) ซึ่ งโปรแกรมนี้ มุ่งเน้นการประเมิน
ปั จจัยส่ งเสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค ส่ งเสริ มกระบวนการโดยการให้ผสู ้ ู งอายุ และผูด้ ูแลหลักได้มีส่วนร่ วมในการ
ดูแล หากการพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวนี้ ทาให้การควบคุมภาวะน้ าเกินเป็ นไปอย่าง
ประสิ ทธิ ภาพแล้ว จะทาให้ลดกระทบจากภาวะแทรกซ้อน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลหรื อ
ครอบครัวต่อไป
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กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิ ด การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ประยุ ก ต์ ใ ช้แ นวคิ ด การจัด การตนเองของบุ ค คลและครอบครั ว
(The Individual and Family Self-management Theory) ของ Grey, Schulman-Green, Knafl, & Reynolds (2015) โดยเลือกใช้
กระบวนการในการสร้างโปรแกรมการจัดการตนเองบุคคลและครอบครัวต่อพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูด้ ูแล
และสูงอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม ประกอบด้วย การหาปั จจัยเอื้ออานวยและอุปสรรค
ของบุคคล ในด้านวิถีชีวิต ได้แก่ 1) ด้านความรู ้และความเชื่ อ 2) จัดกิ จกรรมสนทนากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 3) ด้านสิ่ ง
เอื้ออานวยในการจัดตนเอง และผลลัพธ์ระยะสั้นที่ได้จากโปรแกรม คือ พฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูส้ ูงอายุและ
ผูด้ ูแล
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อพฤติกรรมควบคุม
ภาวะน้ าเกินของผูด้ ูแลและผูส้ ูงอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษานาร่ อง ในผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม และผูด้ ูแลที่เป็ น
สมาชิ กในครอบครั วที่ ม ารั บ บริ การที่ ห น่ ว ยไตเที ย ม โรงพยาบาลบุ ณ ฑริ ก อ าเภอบุ ณ ฑริ ก จัง หวัด อุ บ ลราชธานี
ในระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 จานวน 10 ราย มีคุณสมบัติคดั กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์ ในการคัดเข้ ากลุ่มตัวอย่ างผู้สูงอายุ (Inclusion criteria) ได้แก่
1. ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2. ได้รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมนานกว่า 6 เดือน
3. มีผดู ้ ูแลหลักเป็ นบุคคลในครอบครัวหรื อมีความผูกพันทางสายเลือดเป็ นผูด้ ูแล 1 คน
4. ไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหัวใจระดับที่ 4
5. มีการรับรู ้เกี่ ยวกับบุคคล เวลา สถานที่ ปกติ โดยผ่านการคัดกรองด้วยแบบประเมินสภาพสมอง
เบื้องต้นฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State Examination: MMSE) สาหรับผูท้ ี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต้องมีค่าคะแนน
14 คะแนนขึ้นไป สาหรับผูท้ ี่เรี ยนระดับประถมศึกษา ต้องมีค่าคะแนน 17 คะแนนขึ้นไป และสาหรับผูท้ ี่เรี ยนสู งกว่า
ระดับประถมศึกษา จะต้องมีค่าคะแนนมากกว่า 22 คะแนนขึ้นไป
6. ผูส้ ูงอายุสามารถติดต่อสื่ อสารภาษาไทยได้
7. มีความสมัครใจและยินยอมในการเข้าร่ วมการวิจยั
เกณฑ์ ในการคัดเข้ ากลุ่มตัวอย่ างผู้ดูแล (Inclusion criteria) ได้แก่
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็ นบุคคลในครอบครัว หรื อมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผูส้ ู งอายุ ได้แก่
คู่สมรส บุตร สะใภ้ ลูกเขย หลาน หรื อญาติพี่นอ้ ง
2. สามารถติดต่อสื่ อสารได้ เข้าใจ และสื่ อสารภาษาไทย สามารถเขียนภาษาไทยได้
3. มีความสมัครใจยินดีเข้าร่ วมการวิจยั
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เกณฑ์ ในการคัดออกกลุ่มตัวอย่ าง (Exclusion criteria) ได้แก่ ผูส้ ู งอายุหรื อผูด้ ู แลเข้าร่ วมกิ จกรรมไม่ครบ
4 สัปดาห์ มีภาวะแทรกซ้อน เช่น หัวใจโต (Cardiomegaly), หัวใจวาย (Congestive heart failure ) การเข้านอนพักรักษา
ในโรงพยาบาล การได้รับการส่งต่อไปรับการรักษายังสถานบริ การอื่น หรื อ เสี ยชีวติ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบคัด กรองกลุ่ ม ตัว อย่า ง ประกอบด้ว ย 1) แบบวัด ความเศร้ า ในผูส้ ู ง อายุข องไทย (Thai Geriatric
Depression Scale: TGDS-15) 2) แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้ องต้ น ฉบั บ ภาษาไทย Mini - Mental State
Examination: Thai version (MMSE – Thai 2002)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปข้อมูลสถานะสุ ขภาพของ
ผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพ
สมรส ประวัติสุขภาพ สิ ทธิ การรักษา 2) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ของผูด้ ูแล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา
รายได้ครอบครั ว สถานภาพสมรส และความสัมพันธ์กับผูป้ ่ วย 3) แบบสัมภาษณ์ พฤติ กรรมการจัดการตนเองของ
ผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเที ยม 4) แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองของ
ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั พัฒนาโปรแกรมจากการทบทวนวรรณกรรม และพัฒนาประยุกต์ใช้แนวคิด
การจัดการตนเองของบุ คคลและครอบครั ว (The Individual and Family Self-management Theory) ของ Grey, SchulmanGreen, Knafl & Reynolds (2015)โดยเลือกใช้กระบวนการในการสร้างโปรแกรมการจัดการตนเองประกอบด้วย
1) โปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้งๆ ละ 45-60 นาที
2) วีดิทศั น์ส่งเสริ มการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัว เรื่ อง “ป้ องกันภาวะน้ าเกิน ไม่ยากอย่างที่
คิด” เนื้อหาประกอบด้วย บุคคลต้นแบบ และแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อควบคุมภาวะน้ าเกิน ระยะเวลา 18 นาที
3) คู่มือการปฏิบตั ิตวั สาหรับผูส้ ูงอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม จานวน 32
หน้า พิมพ์สี่สี เนื้ อหาประกอบด้วย ความรู ้เรื่ องโรคไต ภาวะน้ าเกิ น สาเหตุ อาการ และผลกระทบของภาวะน้ าเกิ น
การปฏิบตั ิตวั เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะน้ าเกิน ด้านการบริ โภคอาหาร การจากัดน้ าดื่ม การรับประทานยา รวมถึงการ
ออกกาลังกาย และการจดบันทึกปริ มาณน้ าดื่มและปั สสาวะเพื่อนาไปใช้ในการคานวณปริ มาณน้ าดื่มที่เหมาะสมในวัน
ถัดไป กิจกรรมประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
3.1 กิ จกรรมการให้ความรู ้ เป็ นกิ จกรรมสาหรับผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแล เพื่อให้ทราบถึงภาวะน้ าเกิ นที่ เกิ ด
ขึ้นกับผูส้ ูงอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม สาเหตุ อาการ การป้ องกันภาวะน้ าเกิน ร่ วมกับ
การเปิ ดวีดิทศั น์สื่อการสอน “ป้ องกันภาวะน้ าเกิน ไม่ยากอย่างที่คิด” ประกอบ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที
3.2 กิ จกรรมฝึ กปฏิ บตั ิเพื่อป้ องกันภาวะน้ าเกิ น เป็ นกิ จกรรมที่ ให้ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิตวั เช่น การตวงน้ าดื่มและตวงปั สสาวะในแต่ละวัน การจดบันทึกและคานวณน้ าดื่มที่เหมาะสมในแต่ละวัน การ
เลือกรับประทานอาหาร เป็ นต้น ร่ วมกับการเปิ ดวีดิทศั น์สื่อการสอน “ป้ องกันภาวะน้ าเกิน ไม่ยากอย่างที่คิด” ประกอบ
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที
3.3 กิจกรรมกระตุน้ การรู ้คิด เป็ นกิจกรรมเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้ทบทวนวัน เวลา สถานที่ บุคคลที่ผสู ้ ูงอายุได้
พบ โดยเริ่ มก่อนกิจกรรมทุกครั้งผูส้ ู งอายุจะได้รับการถาม “วันนี้ วนั ที่เท่าไหร่ ” “วันอะไร” “เวลาเท่าไหร่ ” “ตอนนี้ อยูท่ ี่
ไหน” “อยูก่ บั ใคร”
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3.4 กิ จกรรมสนทนากลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็ นกิ จกรรมที่ให้ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลได้เข้ากลุ่มเพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการเกิดภาวะน้ าเกิน ปั ญหาที่สมาชิกในกลุ่มพบเกี่ยวกับภาวะน้ าเกิน แนวทางในการแก้ไข
อุ ป สรรค และผลลัพ ธ์ ใ นการแก้ไ ข และผูว้ ิจัย เพิ่ ม เติ ม ในข้อ มู ล ที่ ข าด กระตุ ้น ให้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แลกเปลี่ยน และสรุ ปปั ญหาที่สมาชิกในกลุ่มตัวอย่างพบร่ วมกับแนวทางในการแก้ไข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
โปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้ อหา
รู ปแบบระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมจากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 คน ได้ค่า Content Validity Index: CVI เท่ากับ 0.94
วิธีดาเนินการวิจยั
มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครั วต่อพฤติกรรมควบคุมภาวะ
น้ าเกินของผูด้ ูแลและผูส้ ูงอายุโรคไตเรื้ อรังที่รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
1. ผูว้ ิจยั ศึ กษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั เกี่ ยวกับพฤติ กรรมควบคุมภาวะน้ าเกิ นของผูด้ ู แล
และผูส้ ูงอายุ และนาข้อมูลมาปรับใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
2. จากการทบทวนวรรณกรรมโปรแกรมการจัด การตนเองของบุ ค คลและครอบครั ว ต่ อ
พฤติ ก รรมควบคุ มภาวะน้ าเกิ นของผูด้ ู แ ลและผูส้ ู ง อายุโรคไตเรื้ อรั งที่ รัก ษาโดยการฟอกเลื อดด้ว ยเครื่ องไตเที ยม
โดยกิจกรรมการจัดการตนเอง ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู ้เรื่ องภาวะน้ าเกิน กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิ และกิ จกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 2-3 ครั้ง ครั้งๆ ละ 45-60 นาที โดยแต่ละกิจกรรมจะมีอุปกรณ์ คู่มือการ
ปฏิบตั ิตวั และวีดิทศั น์การให้ความรู ้
3. ผูว้ ิจัย น าโปรแกรมมอบให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิจานวน 5 ท่ า น ตรวจสอบความตรงเนื้ อหาของ
โปรแกรม ประกอบด้วย
3.1 คู่มือการปฏิ บัติตวั และโปรแกรม ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ
5 ท่ าน ประกอบด้วย อายุรแพทย์โรคไต 1 ท่ าน อาจารย์พยาบาลผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการดู แลผูป้ ่ วยโรคไต 2 ท่ าน และ
พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม 2 ท่าน
3.2 วี ดิ ทัศ น์ ตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หาจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ 5 ท่ า น ประกอบด้ว ย
อายุรแพทย์โรคไต 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการดูแลผูป้ ่ วยโรคไต 1 ท่าน อาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
ออกแบบและการวิจยั นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้ 1 ท่าน และพยาบาลผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
2 ท่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นทดลองใช้โปรแกรม
ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อขออนุญาตผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบุณฑริ ก เพื่อทดลองใช้โปรแกรมกับผูส้ ู งอายุ
หลังจากได้รับการอนุมตั ิ โดยดาเนิ นการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่คุณลักษณะตามเกณฑ์คดั เข้าด้วยแบบวัดความเศร้าใน
ผูส้ ู ง อายุข องไทย (TGDS-15) และ แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้ อ งต้น ฉบับ ภาษาไทย (MMSE – Thai 2002)
ได้ผสู ้ ู งอายุ จานวน 5 ราย และผูด้ ูแล จานวน 5 ราย จากนั้นรวบรวมข้อมูล ด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูด้ ูแล
และผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่ เข้ารักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเที ยม และดาเนิ นการตามโปรแกรมการจัดการ
ตนเอง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงโปรแกรมการจัดการตนเอง
ครั้งที่ สัปดาห์ ที่
1
1
2
1
3
2
4
2
5
3
6
3
7
4
8
4

กิจกรรม
คัดกรองกลุ่มตัวอย่าง และประเมินพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกิน
ให้ความรู ้เรื่ องภาวะน้ าเกิน ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันภาวะน้ าเกิน
กิจกรรมกระตุน้ การรู ้คิด กิจกรรมสนทนากลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน”
กิจกรรมกระตุน้ การรู ้คิด กิจกรรมสนทนากลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน”
กิจกรรมกระตุน้ การรู ้คิด กิจกรรมสนทนากลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน”
กิจกรรมกระตุน้ การรู ้คิด กิจกรรมสนทนากลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน”
กิจกรรมกระตุน้ การรู ้คิด กิจกรรมสนทนากลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน”
สรุ ปผลการดาเนินกิจกรรม

ผลการวิจยั
ผลการนาเครื่ องมือที่ ได้จากการตรวจสอบเครื่ องมื อจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ 5 ท่ าน พบว่า โปรแกรมการจัดการ
ตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูด้ ูแลและผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่ได้รับการฟอก
เลือดด้วยเครื่ องไตเทียม มีความตรงของเนื้ อหาเท่ากับ 0.94 และมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับคู่มือการปฏิบตั ิตวั คือ การเน้น
ข้อความที่สาคัญให้มีขนาดตัวหนังสื อใหญ่ข้ ึน สี ชดั เจนขึ้นเพื่อสื่ อถึงความสาคัญ สื่ อวีดิทศั น์ เพิ่มการเน้นข้อความที่เป็ น
ประเด็ น ส าคัญ ขณะบรรยาย ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ต ัว ควรท าเป็ นภาพจริ งและสาธิ ต วิ ธี ก ารเป็ นล าดับ ขั้น ตอน
และรู ปแบบการดาเนินการของโปรแกรมเพิ่มการชัง่ น้ าหนักตัวของเริ่ มกิจกรรม
ผูว้ จิ ยั นาโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูด้ ูแลและ
ผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่ ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม ไปทดลองใช้กบั ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลจานวน 10 ราย ผล
การศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 61-70 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีสถานภาพ
สมรส ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่ งเพียงพอต่อการใช้จ่าย ส่ วนใหญ่ใช้สิทธิ การ
รักษาเป็ นหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เข้ารับการฟอกเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทุกรายมีโรคประจาตัว ได้แก่ โรคความ
ดันโลหิ ตสู ง รองลงมาคือโรคเบาหวาน และมีการรับรู ้วนั เวลา สถานที่ปกติ โดยในแต่ละราย มีอาการภาวะน้ าเกินและ
พฤติกรรมควบคุมน้ าเกินทั้งของผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลดังนี้
อาสาสมัครรายที่ 1 ผูส้ ู งอายุเพศชาย อายุ 70 ปี อาชี พ เกษตรกร จบการศึกษา ป.4 ฟอกเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห์
มีระยะเวลาในการฟอกเลือด 16 ปี วันก่อนมาฟอกเลือดมักมีอาการนอนราบไม่ได้ บางครั้งต้องเอาโต๊ะมาไว้ในห้องนอน
ฟุบอาการจึงดีข้ ึน ไม่เคยตวงน้ าดื่มหรื อปั สสาวะ และจดบันทึกปริ มาณน้ า ผูด้ ูแลหลักคือภรรยา อายุ 59 ปี จบการศึกษา
ป.4 ก่อนเข้าร่ วมโครงการผูด้ ูแลไม่เคยตวงน้ าดื่ม มีเพียงสังเกตอาการบวมของผูส้ ูงอายุ
อาสาสมัครรายที่ 2 ผูส้ ู งอายุเพศชาย อายุ 65 ปี อาชีพ เกษตรกร จบการศึกษา ป.4 ฟอกเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ระยะเวลาในการฟอกเลือด 10 ปี วันก่อนมาฟอกเลือดมักมีน้ าหนักตัวเพิ่มมากกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน ไม่เคยตวงน้ าดื่ ม
หรื อปั สสาวะ และจดบันทึกปริ มาณน้ า ผูด้ ูแลหลักคือภรรยา อายุ 58 ปี จบการศึกษา ป.4 ก่อนเข้าร่ วมโครงการผูด้ ูแลไม่
เคยตวงน้ าดื่ม ปั สสาวะ อาหารส่วนใหญ่ที่รับประทานมีรสเค็ม และในทุกมื้อต้องมีแจ่วเป็ นส่วนอาหารหลัก
อาสาสมัครรายที่ 3 ผูส้ ู งอายุเพศชาย อายุ 61 ปี ไม่ได้ประกอบอาชี พ จบการศึ กษา ป.4 ฟอกเลือด 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ระยะเวลาในการฟอกเลือด 5 ปี วันก่อนมาฟอกเลือดมักมีน้ าหนักตัวเพิ่มมากกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน ไม่เคยตวง
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น้ าดื่มหรื อปั สสาวะ และจดบันทึกปริ มาณน้ า ผูด้ ูแลหลักคือบุตรชาย อายุ 40 ปี จบการศึกษา ป.6 ก่อนเข้าร่ วมโครงการ
ผูด้ ูแลไม่เคยตวงน้ าดื่ม อาหารที่จดั ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานส่วนใหญ่เป็ นอาหารประเภทน้ า และไม่ทราบอาหารที่เหมาะสม
สาหรับผูส้ ูงอายุโรคไตเรื้ อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
อาสาสมัครรายที่ 4 ผูส้ ู งอายุเพศหญิง อายุ 65 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ จบการศึกษา ป.4 ฟอกเลือด 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ระยะเวลาในการฟอกเลือด 5 ปี มีอาการเหนื่ อย วิงเวียนหลังออกจากเครื่ องไตเทียม ก่อนเข้าร่ วม ไม่เคยตวงน้ า
ดื่ มหรื อปั สสาวะ และจดบันทึกปริ มาณน้ า ผูด้ ูแลหลักคือบุตรชาย อายุ 37 ปี จบการศึ กษา ม.6 ก่อนเข้าร่ วมโครงการ
ผูด้ ูแลไม่เคยตวงน้ าดื่ม แต่จะซื้ อน้ าเป็ นขวดให้ผสู ้ ู งอายุดื่ม ตกวันละ 1 ขวด อาหารที่จดั ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานส่ วนใหญ่
เป็ นอาหารรสจืด
อาสาสมัครรายที่ 5 ผูส้ ู งอายุเพศหญิง อายุ 61 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ จบการศึกษา ป.4 ฟอกเลือด 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ระยะเวลาในการฟอกเลือด 4 ปี มีอาการเหนื่ อย นอนราบไม่ได้ และไอถี่เวลากลางคืนก่อนวันมาฟอกเลือด ไม่
เคยตวงน้ าดื่มหรื อปั สสาวะ และจดบันทึกปริ มาณน้ า ผูด้ ูแลหลักคือบุตรสาว อายุ 26 ปี จบการศึกษา ม.6 ก่อนเข้าร่ วม
โครงการผูด้ ูแลไม่เคยตวงน้ าดื่มให้ผสู ้ ู งอายุ อาหารที่จดั ให้ผสู ้ ู งอายุรับประทานเป็ นอาหารรสจืด และคอยสังเกตอาการ
บวมของผูส้ ูงอายุทุกวัน
จากการดาเนินการทดสอบความเป็ นไปได้ของโปรแกรมใน 4 สัปดาห์ พบว่า
กิจกรรมการให้ความรู ้ เป็ นกิจกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลทั้ง 10 ราย ไม่เคยได้รับข้อมูลความรู ้เรื่ องภาวะ
น้ าเกินและการป้ องกันภาวะน้ าเกิน ซึ่งขณะให้ความรู ้ผสู ้ ูงอายุและผูด้ ูแลให้ความสนใจและมีขอ้ ซักถามเรื่ องการป้ องกัน
ภาวะน้ าเกิน บางรายมีการซักถามเพิ่มเติมหลังจากที่ได้เข้ากลุ่มให้ความรู ้ เนื่องจากผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลมีความเข้าใจผิดว่า
การรับรับประทานอาหารที่มีรสเค็มไม่ส่งผลต่อการเกิ ดภาวะน้ าเกิ น แต่หลังจากให้ความรู ้ผสู ้ ู งอายุและผูด้ ูแลมีความ
เข้าใจ สามารถแยกแยะอาการของภาวะน้ าเกินและวิธีป้องกันได้
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันภาวะน้ าเกิน ฝึ กปฏิบตั ิการตวงน้ าดื่ม ตวงปั สสาวะ และการบันทึกปริ มาณน้ าดื่ม
ในแต่ละวันลงในสมุดคู่มือการปฏิบตั ิตวั ในช่วงแรกของการทากิจกรรมผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลยังมีความสับสนในเรื่ องของ
การจดบันทึ กปริ มาณน้ าลงในสมุดคู่มือปฏิ บตั ิตวั เนื่ องจากทุกรายไม่เคยคานวณน้ าดื่ มและจดลงสมุด ทาให้ตอ้ งใช้
เวลานานกว่าที่กาหนดร้อยละ 25 อาทิ ผูส้ ู งอายุรายที่ 2 ยังมีการสอบถามเพิ่มเติมหลังให้กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิ แต่เมื่อ
เข้าสู่ สัปดาห์ที่ 2 ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลสามารถจดบันทึ กและคานวณปริ มาณน้ าได้ถูกต้อง โดยผูส้ ู งอายุบางรายที่ ไม่
สะดวกจะมีผดู ้ ูแลช่วยบันทึกข้อมูลลงในสมุดคู่มือและคานวณได้ถูกต้อง
กิจกรรมกระตุน้ การรู ้คิด ผูส้ ูงอายุรายที่ 1, 2, 3 และ 5 สามารถบอกวัน เวลา สถานที่ได้ถูก แต่มีผสู ้ ูงอายุรายที่
4 ที่ ไม่สามารถบอกวัน เวลา และสถานที่ ได้ถูกต้อง แต่เมื่อเข้าสู่ สัปดาห์ที่ 3 ผูส้ ู งอายุรายที่ 4 สามารถบอกวัน เวลา
และสถานที่ได้ถูกต้อง
กิจกรรมสนทนากลุ่ม ผูส้ ูงอายุรายที่ 1 มีความสนใจในกิจกรรม ขณะเข้ากลุ่มมักเป็ นผูแ้ สดงความคิดเห็นหลัก
ในการให้ความรู ้จากประสบการณ์ที่รับการฟอกเลือดมามากกว่า 16 ปี อยากที่จะบอกเล่าประสบการณ์ของตนให้เพื่อน
ในกลุ่มฟัง สัปดาห์ที่ 2 ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลรายอื่นๆ เริ่ มแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ว่าหลังจากที่ได้รับความรู ้เรื่ องภาวะ
น้ าเกินไปแล้วได้กลับไปปฏิบตั ิตวั ที่บา้ นอย่างไร เช่น ในผูส้ ู งอายุรายที่ 4 ว่าการคานวณน้ าดื่มในแต่ละวันทาไมถึงไม่
ต้องคานวณน้ าเหมือนผูส้ ู งอายุรายอื่นๆ เป็ นต้น ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลทั้ง 5 ราย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามรถสื่ อสารกัน
ได้อย่างรู ้เรื่ องและยอมรับเหตุของกันและกันในการปฏิบตั ิตวั อีกทั้งยังช่วยอธิบายในบางขั้นตอนที่ไม่เข้าใจ
ภาพรวมของการดาเนินโปรแกรมยังพบว่า ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ใช้เวลากิจกรรมในแต่ละครั้งจะเริ่ มหลังจาก
ที่ ผูส้ ู งอายุออกจากเครื่ องไตเที ยมซึ่ งระยะเวลาที่ ออกจากเครื่ องไม่เท่ากันจึ งทาให้เกิ ดความล่าช้าในการเริ่ มกิ จกรรม
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ในแต่ละครั้ง ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมจึงปรับช่วงเวลากิจกรรมโดยให้ผสู ้ ู งอายุที่ออกจากเครื่ องก่อนมานัง่ รับประทานอาหาร
รอกลุ่ม โดยมีการเปิ ดวีดิทศั น์เพื่อทบทวนความรู ้ก่อนเริ่ มดาเนิ นกิจกรรม และปรับช่วงกิจกรรมให้มีความกระฉับมาก
ยิ่งขึ้น จากเดิ มใช้เวลาในกิจกรรม 60 นาที ปรับเป็ น 30-45 นาที ห้องที่ ใช้จดั กิ จกรรม ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีเสี ยง
รบกวนจากการต่อเติมอาคาร จึงได้ปรับระยะเวลาในการทากิจกรรมให้กระฉับ และการดาเนินกิจกรรมให้อยูใ่ นช่วงพัก
เที่ ยงของเจ้าหน้าที่ต่อเติมเพื่อลดการรบกวนจากเสี ยง นอกจากนี้ อาสาสมัครได้ให้ขอ้ เสนอแนะ คู่มือ และการดาเนิ น
โปรแกรม ดังนี้ คู่มือการปฏิบตั ิตวั ควรปรับเพิ่มรายละเอียด เพิ่มขนาดของตัวอักษร ขนาดรู ปภาพ ขณะที่ระยะเวลาใน
การทากิจกรรมแต่ละครั้งมีความเหมาะสมและควรมีการกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง ควรเปิ ดวีดิทศั น์ในขณะที่ฟอก
เลือดไปด้วยเพื่อทบทวนเรื่ องการปฏิบตั ิ และโดยภาพรวมโปรแกรมนี้มีความเหมาะสมกับผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแล ช่วยเพิ่ม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวในการมีส่วนร่ วมในการดูแล เพิ่มความตระหนักในการดูแล
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การดาเนิ นกิ จกรรมตลอด 4 สัปดาห์ พบว่า ผูส้ ู งอายุและครอบครัวให้ความสนใจกิ จกรรมแต่ละครั้ง การมี
ส่ วนร่ วมในการทากิ จกรรมอย่างสม่ าเสมอ สะท้อนถึ ง ผูส้ ู งอายุและผูด้ ู แลให้ความร่ วมมื อในการทากิ จกรรมทุกๆ
กิ จกรรมเป็ นอย่างมาก บางครอบครั วมี ความสามารถในการรั บทราบข้อมูลที่ แตกต่างกันจึ งต้องเพิ่มการสอนเป็ น
รายบุคคลเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ การมอบคู่มือการปฏิบตั ิตวั สามารถ
ช่วยให้ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลสามารถทบทวนความรู ้ขณะอยู่ที่บา้ นได้ การสาธิ ตการฝึ กปฏิ บตั ิการจัดการสารน้ าท าให้
ผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลได้เห็นการปฏิบตั ิที่สมจริ งสามารถมองเห็นภาพเมื่อนากลับไปปฏิ บตั ิที่บา้ น และการมอบอุปกรณ์
เช่น เหยือกน้ า กระบอกตวงปั สสาวะเพื่อเป็ นสิ่ งเอื้ออานวยการจัดการตนเองในการปฏิบตั ิตวั สามารถช่วยกระตุน้ การ
ปฏิ บัติตวั เพื่อควบคุ มภาวะน้ าเกิ นได้ การเปิ ดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยในขณะที่ ทากลุ่มหรื อสอบถามรายบุ คคล
สามารถส่ งเสริ มการรับทราบข้อมูลที่ ถูกต้อง ในสัปดาห์แรกผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิตวั ได้
ถูกต้อง เช่น รับประทานอาหารที่มีปริ มาณโซเดียมสูง บางรายดื่มน้ าเกินปริ มาณที่กาหนดทาให้ไม่สามารถควบคุมภาวะ
น้ าเกินได้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทากิจกรรมกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเปิ ดโอกาสให้กลุ่มได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ น ซักถามข้อสงสัยในการปฏิ บตั ิตวั การสะท้อนปั ญหาที่พบ และการจัดการของผู ้สูงอายุและผูด้ ูแลภายในกลุ่ม
และผูว้ ิจยั ได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติม ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุและผูด้ ูแลมีพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมภาวะน้ าเกินดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนความรู ้ ความเข้าใจอย่างสม่าเสมอ
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูส้ ู งอายุโรคไตเรื้ อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเที ยม
พบว่า ก่ อนได้รับโปรแกรมส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกิ นอยู่ในระดับต่ า คิ ดเป็ นร้ อยละ 80 หลังได้รับ
โปรแกรมมีพฤติกรรมการควบคุมภาวะน้ าเกินระดับปานกลาง ร้อยละ 60 และระดับดี ร้อยละ 40 เนื่องจากผูส้ ูงอายุและ
ผูด้ ู แลได้ร่วมปฏิ บัติกิจกรรมตามรู ปแบบของกิ จกรรม การกระตุน้ ให้ผูด้ ู แลมี ส่วนสนับสนุ นผูส้ ู งอายุจนทาให้เกิ ด
พฤติกรรมการจัดการตนเอง ร่ วมกับการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการภาวะน้ า
เกิน การตั้งเป้ าหมาย ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้ าเกิน
อย่างไรก็ตาม แม้ผลลัพธ์ด้านกระบวนการจัดการของโปรแกรมสามารถด าเนิ น การได้จริ ง และมี ความ
เหมาะสมกับการนาไปใช้ แต่ควรมีการปรับแก้ไขคู่มือตามข้อเสนอแนะ และ ปรับระยะเวลาของการดาเนินกิจกรรมให้
มีความกระชับ และรัดกุมมากยิง่ ขึ้น เพิ่มรอบในการให้ความรู ้แก่ผสู ้ ูงอายุและผูด้ ูแล
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ควรมีการนาโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินของผูด้ ูแล
และผูส้ ู ง อายุโรคไตเรื้ อรั งที่ ไ ด้รับการฟอกเลื อ ดด้ว ยเครื่ องไตเที ยมไปศึ กษาต่อ ในกลุ่ มตัว อย่า งที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึ น
และประเมินพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ าเกินก่อนและหลังได้รับโปรแกรมเพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการ
จัดการตนเองของบุคคลและครอบครัว เพื่อให้โปรแกรมมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ผูส้ ูงอายุ
และผูด้ ู แลทุ กท่ านที่ ให้ความร่ วมมื อในการเข้าร่ วมพัฒนาโปรแกรมนี้ ทาให้โปรแกรมสามารถส่ งเสริ มพฤติ กรรม
ควบคุมภาวะน้ าเกินในผูด้ ูแลและผูส้ ู งอายุให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณสาขาวิชาการพยาบาล
ผูส้ ู งอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ฝ่ ายพัฒนานักศึ กษาและศิ ษย์เ ก่ า สัมพัน ธ์ และศู นย์วิจัยและ
ฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวติ คนวัยแรงงาน ที่ให้การสนับสนุนพัฒนาโปรแกรม
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