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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส�าคัญ

ของประเทศ	 โดยเฉพาะเมือ่โรครนุแรงจนเป็นโรคไตวาย

ระยะสุดท้าย	 ซึ่งต้องรับการรักษาด้วยการบ�าบัดทดแทน

ไตหรอืปลกูถ่ายไตทีมี่ค่าใช้จ่ายสงู	(อ�านาจ	ชยัประเสรฐิ, 

2551)	 ท�าให้รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรจ�านวนมากใน

การดูแลรักษา	จากสถิติช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	ประเทศไทย

มีจ�านวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว	 โดย

ในปี	พ.ศ.	2542	พบผู้ป่วยไตเรื้อรัง	36,877	ราย	และ

ในปี	พ.ศ.	2552	พบผู้ป่วยไตเรื้อรังสูงถึง	185,342	ราย 

(กระทรวงสาธารณสุข,	2552)	

การปลกูถ่ายไตเป็นการรักษาท่ีดท่ีีสดุส�าหรับผูป่้วย

โรคไตวายระยะสุดท้าย	ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	

และมชีวิีตยาวนานกว่าผู้ท่ีได้รบัการรักษาโดยการฟอกไต	

(Grafals,	Vella,	&	Chandraker,	2010)	ผลลัพธ์จาก

การผ่าตัดปลกูถ่ายไตพบว่า	 อตัราการรอดชีวิตของผู้ป่วย

ในปีที่	1,	5,	และ	10	เท่ากับร้อยละ	93,	84,	และ	77	

ตามล�าดับ	 (อติพร	 อิงค์สาทิต,	 2552)	 โดยหลังปลูก

ถ่ายไตพบว่า	 ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น	 มีชีวิตใกล้เคียงคน

ปกต	ิไม่ต้องจ�ากดัอาหารและน�า้	สามารถดูแลตนเองได้	

มีสุขภาพจิตดีขึ้น	 (Murphy,	 2007)	 ไม่ต้องเจ็บปวด

หรือทุกข์ทรมานจากการฟอกไต	และมีสมรรถภาพทาง

เพศดีข้ึนใกล้เคียงปกติ	 ผู้หญิงสามารถต้ังครรภ์อย่าง

ปลอดภยัหลงัการปลกูถ่ายไตแล้ว	1-2	ปีถ้าไตท�างานดี	

(อรรถพงศ์	วงศ์วิวัฒน์,	2550)	

จากการลงทะเบยีนผู้ป่วยโรคไตวายระยะสดุท้าย

ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	 ที่เข้ารับการรักษา

ด้วยการฟอกไต	ระหว่างปี	พ.ศ.	2515-2550	จ�านวน	

23,649	ราย	พบว่ามีผู้ป่วยเพียง	3,618	ราย	ที่ได้รับ

การปลูกถ่ายไต	 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ	

(สกานต์	บุนนาค,	2552)	นอกจากนี้ปัญหาการติดเชื้อ

ของผู้ท่ีได้รับการปลูกถ่ายไตยังเกิดได้ง่ายและรุนแรง

จากการได้รับยากดภูมิคุ้มกัน	 ท�าให้มีภูมิต้านทานต่อ

เชือ้โรคลดลงซึง่อาจท�าให้เสยีชวิีตได้	(พรรณพศิ	สวุรรณกลู 

และธีรพงษ์	 ตัณฑวิเชียร,	 2547)	 รวมทั้งปัญหาการ

ปฏิเสธไตเป็นอีกปัญหาที่ส�าคัญ	 โดยพบอุบัติการณ์

การท�างานของไตเสื่อมลงในระยะหลังการปลูกถ่ายไต	

(late	graft	failure)	ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรม

การดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสมของผู้รับการปลูกถ่ายไต	

(อรรถพงศ์	วงศ์วิวัฒน์,	2547)

พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความส�าคัญต่อผู้ท่ีได้

รับการปลูกถ่ายไต	 กล่าวคือ	 ผู้ป่วยต้องดูแลตนเอง

หลายด้าน	 และรับการรักษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต	

(ชลลดา	พรพงศ์,	 2545)	ซึ่งการดูแลตนเองที่จ�าเป็น

(สมจิต	 หนุเจริญกุล,	 2544)	 ประกอบด้วย	 การดูแล

ตนเองที่จ�าเป็นโดยทั่วไป	 การดูแลตนเองที่จ�าเป็นตาม

ระยะพัฒนาการ	 และการดูแลตนเองที่จ�าเป็นเมื่อมี			

ปัญหาทางด้านสุขภาพ	 โดยผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต						

ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองให้

เหมาะสมเพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน	ได้แก่	การปฏเิสธไต 

การติดเชื้อ	 โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด	 และ

เพื่อให้ไตที่ปลูกถ่ายท�างานอย่างปกติได้ยาวนานที่สุด	

(Lazzaretti,	Carvalho,	Mulinari,	&	Rasia,	2004)

พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสมท�าให้มี

โอกาสเกิดการปฏิเสธไตได้ถึง	 5	 เท่า	 เช่น	 การรับ

ประทานยากดภูมิคุ้มกันไม่สม�่าเสมอ	 และไม่ครบตาม

แผนการรักษา	 เป็นต้น	 (Gaston,	 2001)	 นอกจากนี้							

มีการศึกษาพบว่า	 ผู้ท่ีได้รับการปลูกถ่ายไตที่รับการ

รักษาในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร	 และสมาชิก

ของสมาคมผู้เปลีย่นอวัยวะแห่งประเทศไทย	 มพีฤติกรรม

การดูแลตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง	(ศรันยา	กจิพาณชิย์, 

2547)	แสดงว่า	 ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตมีพฤติกรรม

การดูแลตนเองท่ียงัไม่ดีพอ	 ซึง่จะน�าไปสูก่ารปฏเิสธไตได้ 

ดังน้ัน	 ควรมีการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ				

ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน	 เพื่อลด

ภาวะการท�างานของไตบกพร่อง	 และส่งเสริมสุขภาพ
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ให้กลับสู่สภาพปกติ	 แต่การศึกษาที่ผ่านมามีเพียงการ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมโดยไม่ได้
แยกเป็นรายด้าน	และไม่มีการศกึษาถงึรายละเอยีดของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต	 ซึ่งในผู้ท่ีได้รับการปลูก
ถ่ายไตสิ่งส�าคัญคือ	 การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน	ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ได้รับการปลูก
ถ่ายไต	เพื่อน�าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผน
ช่วยเหลือให้การพยาบาล	 และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่
ได้รับการปลูกถ่ายไตให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ี
ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

การศึกษาคร้ัง น้ี มี วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษา
พฤตกิรรมการดูแลตนเองในด้านการรบัประทานอาหาร	
การรับประทานยา	การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	อารมณ์	
และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ที่ได้รับการปลูก
ถ่ายไต	

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการดูแล
ตนเองของโอเร็ม	 (Orem,	 2001)	 เป็นกรอบแนวคิด	
โดยโอเร็มกล่าวว่า	การดูแลตนเองที่จ�าเป็น	(self-care	
requisites)	เป็นการดแูลตนเองทีเ่กดิข้ึนจากกระบวนการ
พฒันาการของชวิีตในระยะต่างๆ	การดูแลตนเองทีจ่�าเป็น
มี	3	ประเด็น	(สมจิต	หนุเจริญกุล,	2544)

1.	 การดแูลตนเองทีจ่�าเป็นโดยทัว่ไป	(Universal	
self-care	 requisites)	 เป็นการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริม	
และรักษาไว้ซึ่งสุขภาพ	 และสวัสดิภาพของบุคคล	 การ
ดูแลตนเองเหล่าน้ีจ�าเป็นส�าหรับบุคคลทุกคน	 ทุกวัย	
แต่ต้องปรับให้เหมาะสมกับระยะพัฒนาการ	 เช่น	 การ
คงไว้ซึ่งอากาศ	อาหาร	น�้า	การขับถ่าย	การรักษาสมดุล

ระหว่างการมกีจิกรรมและการพกัผ่อน	การรักษาสมดุล
ระหว่างการใช้เวลาส่วนตัวกบัการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่	
การป้องกันอันตรายต่างๆ	 ต่อชีวิต	 การส่งเสริมหน้าที่
และพัฒนาการให้ถึงขีดสูงสุด

2.	การดูแลตนเองที่จ�าเป็นตามระยะพัฒนาการ	
(Developmental	 self-care	 requisites)	 เป็นการดูแล
ตนเองตามพฒันาการของชวิีตในระยะต่างๆ	ประกอบด้วย 
การพฒันาและคงไว้ซึง่ภาวะความเป็นอยูท่ีช่่วยสนบัสนุน
กระบวนการของชีวิต	 การดูแลเพือ่ป้องกนัการเกดิผลเสยี
ต่อพัฒนาการ	 โดยจัดการลดอารมณ์เครียด	 เอาชนะ
ผลจากการขาดความรู้	 และการเปลี่ยนแปลงในชีวิต	
ส�าหรับผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต	 เป็นการดูแลตนเองที่
เกดิจากการเจบ็ป่วยซึง่เป็นอปุสรรคต่อพฒันาการ	 ผู้ป่วย
จึงควรใฝ่หาข้อมูล	 พยายามปรับตัว	 และยอมรับภาพ
ลักษณ์ที่เปลี่ยนไป	(Luk,	2004)	 เพื่อป้องกันการเกิด
ผลเสียต่อพัฒนาการ

3.	การดูแลตนเองที่จ�าเป็นเมื่อมีปัญหาทางด้าน
สุขภาพ	 (Health	 deviation	 self-care	 requisites)	
เป็นการดูแลตนเองท่ีเกิดข้ึนเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางสุขภาพจากการเจ็บป่วย	 และการรักษาของแพทย์	
ส�าหรับผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต	 เป็นการดูแลที่เกิดขึ้น
จากพยาธิสภาพของโรคหรือภาวะแทรกซ้อน	 ซึ่งผู้ป่วย
ต้องหลกีเลีย่งและป้องกนัไม่ให้ตนเองเกดิภาวะแทรกซ้อน 
เช่น	สังเกตอาการผิดปกติ	(สมชาย	เอี่ยมอ่อง,	2547)	
รับประทานยาตามแผนการรักษา	 (Lazzaretti	 et	 al.,	
2004)	 รับผิดชอบมาตรวจตามนัดทุกครั้ง	 (Siegal,	
Halbert,	&	McGuire,	2002)

ถึงแม้ว่าการปลูกถ่ายไตจะลดข้อจ�ากัดในการ
ดูแลตนเองของผู ้รับการปลูกถ ่ายไต	 (Talas	 &	
Bayraktar,	2004)	แต่พฤติกรรมการดูแลตนเองยังคง
มีความส�าคัญต่อการรอดชีวิตหลังผ่าตัด	 และลดการ
เสือ่มหน้าทีข่องไต	(Chibsamanboon,	2000)	เนือ่งจาก
การอยู่รอดของไตมีอิทธิพลมาจากปัจจัยด้านการดูแล
ตนเอง	 (Gordon,	 Prohaska,	 Siminoff,	Minich,	&	
Sehgal,	 2005)	 ซึ่งประกอบด้วย	 การดูแลตนเองที่
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จ�าเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	การดูแลตนเองที่จ�าเป็นโดยทั่วไป	
การดูแลตนเองท่ีจ�าเป็นตามระยะพฒันาการ	และการดแูล
ตนเองท่ีจ�าเป็นเมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพ	 ผู้ท่ีได้รับ
การปลกูถ่ายไตจ�าเป็นต้องดแูลตนเองให้ครอบคมุทัง้	3	
ด้าน	เพือ่เสรมิสร้างคุณภาพชวิีตทีด่	ีโดยสามารถจ�าแนก
พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ท่ีได้รับการปลกูถ่ายไต
เป็นรายด้านคือ	ด้านการรับประทานอาหารและน�้า	การ
รับประทานยา	การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	การจัดการ
ปัญหาทางอารมณ์	และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

วิธีด�าเนินการวิจัย

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

ครั้งแรกนานตั้งแต่	 3	 เดือนข้ึนไป	ทั้งเพศหญิงและ							
เพศชาย	อาย	ุ20	ปีข้ึนไป	ทีม่ารบัการรกัษาทีห่น่วยตรวจ
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและศัลยกรรมของโรงพยาบาล
รามาธิบดี	 ไม่เคยเปลี่ยนสิทธิการรักษาตั้งแต่รับการ			
ปลกูถ่ายไตถงึปัจจุบนั	สามารถเข้าใจภาษาไทยและตอบ
แบบสอบถามได้	โดยค�านวณกลุม่ตัวอย่างจากสตูร	ดงัน้ี	
(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545)	

	 เมื่อ		n	 =		จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 N	 =	 จ�านวนประชากร
	 	 	 P	 =	 สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัย

ก�าหนดสุ่ม
	 	 	 e	 =	 สดัส่วนของความคลาดเคลือ่น												

ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
แทนค่าสูตรโดยก�าหนด	 จ�านวนประชากร	 (N)	

เท่ากับ	115	คน	สัดส่วนประชากร	 (P)	 เท่ากับ	1/10	
โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้	 5%	 ดังนั้นสัดส่วน
ของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้	 (e)	 เท่ากับ	
.05	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	(Z	=	1.96)

ดังนั้น	 จึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็น	63	ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม

ที่ประกอบด้วยข้อมูล	2	ส่วน	คือ
	 1.	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 ประกอบ

ด้วยค�าถามเกี่ยวกับ	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	บุคคล
ที่อยู่อาศัยด้วย	 ศาสนา	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้
เฉลี่ยของตนเองและครอบครัว	 บุคคลผู้หารายได้หลัก	
บุคคลผู้สนับสนุนค่ารักษา	 ความเพียงพอของรายได	้
สิทธิการรักษา	 ค่าใช้จ่ายในการรักษาท้ังก่อนและหลัง
ปลกูถ่ายไต	ระยะเวลาหลงัการปลกูถ่ายไต	โรคประจ�าตัว	
ปัญหาสขุภาพทีเ่กดิข้ึนหลงัปลกูถ่ายไต	ทีม่าของไต	บทบาท 
พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการปลูกถ่ายไต	 จ�านวน	
24	ข้อ

	 2.	แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง	
ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทาง
ช่องท้องแบบถาวร	ของนุชจรีย์	รัตนประภาศิริ	(2539)	
ซึ่งประยุกต์จากกรอบแนวคิดของโอเร็ม	 ครอบคลุม
การดูแลตนเองโดยทัว่ไป	 การดูแลตนเองตามพฒันาการ 
และการดแูลตนเองตามการเบีย่งเบนทางสขุภาพ	 แบ่งเป็น
ด้านการรบัประทานอาหาร	11	ข้อ	ด้านการรบัประทานยา 
8	 ข้อ	 ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 6	 ข้อ	 ด้าน
อารมณ์	3	ข้อ	และด้านการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน	18	ข้อ 
รวม	 46	 ข้อ	 ลักษณะค�าตอบเป็นแบบ	 Likert	 scale	 5	
ระดบั	โดยคะแนนพฤตกิรรมเฉลีย่	4.01-5.00	หมายถงึ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดีมาก	 คะแนนเฉลี่ย	 3.01-

P	(1-P)	

e2	+	P	(1	-	P)

	 Z2	 N  

n	=

.09

(.00065)	+	(.00078)

(.10)	(1	-	.10)	

(.05)2	+	(.01)(1	-	.10)

115(1.96)2

n	=

n	=

=	62.93.09

.00143

n	=
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4.00	หมายถงึ	พฤตกิรรมการดูแลตนเองด	ีและคะแนน
เฉลี่ย	2.01-3.00	หมายถงึ	มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ปานกลาง	 เครื่องมือนี้ได้รับการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 4	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 แพทย์						
ผู้เช่ียวชาญการผ่าตัดปลูกถ่ายไต	 อาจารย์พยาบาล					
ผู้เชีย่วชาญทฤษฏกีารพยาบาลของโอเรม็	 อาจารย์พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต	 และพยาบาล
ผู้เชีย่วชาญการดูแลผูป่้วยหลงัปลกูถ่ายไต	หาความเชือ่มัน่
ของเครือ่งมอื	ได้ค่าสัมประสทิธิค์อนบราคแอลฟาเท่ากับ	.81	

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ													
โรงพยาบาลที่เก็บข้อมูล	ผู้วิจัยขอความยินยอมการเข้า
ร่วมการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง	โดยการแนะน�าตัว	ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	และชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิใน
การตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย	 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถยุติการเข้าร่วมการวิจัยโดยไม่ต้องแจ้ง
เหตุผล	 และไม่มีผลต่อการรักษาและบริการที่ได้รับ												
ผู้วิจัยจะน�าเสนอข้อมูลจากการศึกษาในภาพรวม	 เม่ือ
กลุม่ตัวอย่างยินดเีข้าร่วมการวิจยั	และลงช่ือยินยอมเข้า
ร่วมการวิจยัแล้ว	ผู้วิจัยจงึด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล	
ผู้วิจัยท�าหนงัสอืขออนุญาตเกบ็ข้อมูลจากบณัฑติ

วิทยาลัยถึงผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี	 เพื่อ
ด�าเนินการเกบ็ข้อมูลในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายรุกรรม
และศัลยกรรม	 เม่ือได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลผู้วิจัย
เก็บข้อมูลโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 ตาม
เกณฑ์การคัดเลือกที่ได้ก�าหนดไว้	อธิบายวัตถุประสงค์
การท�าวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ	และขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม	เม่ือกลุม่ตวัอย่างยนิดีเข้าร่วม
ในการวิจัย	 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในหนังสือ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	 จากน้ันอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถาม	เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ	ผู้วิจัยตรวจ
สอบความถกูต้องของข้อมูลก่อนน�าไปวิเคราะห์ทางสถติิ
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติบิรรยาย	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย	 (ร้อยละ	 63.5)	 มี

สถานภาพสมรสคู่	(ร้อยละ	71.4)	อาศัยอยู่กับคู่สมรส	

(ร้อยละ	66.7)	มกีารศกึษาระดับปรญิญาตรหีรือสงูกว่า

มากท่ีสดุ	(ร้อยละ	47.6)	มอีาชีพรับราชการ/รฐัวิสาหกจิ

มากที่สุด	 (ร้อยละ	 31.7)	 รายได้เฉลี่ยของตนเอง	

17,925	บาทต่อเดือน	(SD	=	14,934)	รายได้เฉลี่ย

ของครอบครัว	48,521	บาทต่อเดือน	(SD	=	73,278)	

ใช้สทิธกิารรกัษาเบกิต้นสงักดัมากทีส่ดุ	(ร้อยละ	47.6)	

ค่ารักษาส่วนเกินก่อนปลูกถ่ายไตเฉลี่ย	8,346	บาทต่อ

เดือน	(SD	=	10,282)	ค่ารักษาส่วนเกินหลังปลูกถ่าย

ไตเฉลี่ย	1,936	บาทต่อเดือน	(SD	=	3,184.15)	ระยะ

เวลาหลังการปลูกถ่ายไตเฉลี่ย	 29.32	 เดือน	 (SD	=	

29.58)	กลุ่มตัวอย่างมีโรคประจ�าตัวมาก่อนปลูกถ่าย

ไต	พบโรคความดันโลหิดสูงมากที่สุด	(ร้อยละ	52.38)	

รองลงมาคอืโรคเบาหวาน	(ร้อยละ	22.22)	และโรคไขมนั

ในเลอืดสงู	(ร้อยละ	7.9)	ตามล�าดับ	ปัญหาสขุภาพหลงั

ปลูกถ่ายไตที่พบมากที่สุดคือ	 โรคความดันโลหิตสูง	

(ร้อยละ	34.93)	 รองลงมาคือ	 โรคไขมันในเลือดสูง	

(ร้อยละ	25.39)	และโรคเบาหวาน	(ร้อยละ	20.63)	

ตามล�าดับ	 กลุ ่มตัวอย่างส่วนมากรับบริจาคไตจาก																	

ผู ้บริจาคสมองตาย	 (ร้อยละ	 63.5)	 เป็นหัวหน้า

ครอบครัวมากท่ีสุด	 (ร้อยละ	46.03)	 ได้รับข้อมูลการ

ดูแลตนเองจากพยาบาลมากที่สุด	(ร้อยละ	100)	และ

ส่วนมากไม่เคยเข้ารับการอบรมการดูแลตนเองหลัง

ปลูกถ่ายไต	(ร้อยละ	52.4)	(ตารางที่	1)
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ตารางที่	1	 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล	(N	=	63)

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

เพศ

			หญิง

			ชาย

40

23

63.5

36.5

สถานภาพสมรส

			คู่

			โสด

45

18

71.4

28.6

อาศัยอยู่กับ

			คู่สมรส

			คนเดียว

			เพื่อน

			บุตร/หลาน

			ญาติ

42

10

6

3

2

66.6

15.9

9.5

4.8

3.2

การศึกษา

			ประถมศึกษา

			มัธยมศึกษา

			อาชีวศึกษา

			ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

13

12

8

30

20.6

19.1

12.7

47.6

อาชีพ	

			ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

			ธุรกิจส่วนตัว

			ไม่ได้ประกอบอาชีพ

			รับจ้าง

			เกษตรกรรม

20

16

13

11

3

31.7

25.4

20.6

17.5

4.8

สิทธิการรักษา	

			ต้นสังกัด

			ประกันสุขภาพ

			ประกันสังคม

30

21

12

47.6

33.3

19.1

ระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต	(เดือน)

			3	เดือน–11	เดือน

			1	ปี–2	ปี	11	เดือน

			3	ปี–4	ปี	11	เดือน

			5	ปีขึ้นไป

16

27

12

8

25.4

42.9

19.0

12.7
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ตารางที่	1	 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล	(N	=	63)	(ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

โรคประจ�าตัวก่อนการปลูกถ่ายไต*

			ไม่มีโรคประจ�าตัว

			ความดันโลหิตสูง

			เบาหวาน

			ไขมันในเลือดสูง

			หัวใจ

13

33

15

5

4

20.6

52.4

23.8

7.9

6.3
ปัญหาสุขภาพหลังการปลูกถ่ายไต*	

			ไม่มีปัญหาสุขภาพ

			ความดันโลหิตสูง

			ไขมันในเลือดสูง

			เบาหวาน

			หัวใจ

21

23

15

14

4

33.3

36.5

23.8

22.2

6.3
ที่มาของไต

			ผู้บริจาคสมองตาย

			ผู้บริจาคที่มีชีวิต

40

23

63.5

36.5
บทบาทในสังคม*

			หัวหน้าครอบครัว

			สมาชิกในครอบครัว

			บิดา

			ญาติผู้ใหญ่

			บุตร

			ลูกจ้าง

			มารดา

			นายจ้าง

29

28

17

16

15

12

9

6

46.0

44.4

26.9

25.4

23.8

19.0

14.3

9.5
แหล่งข้อมูลการดูแลตนเอง*

			พยาบาล

			แพทย์

			ผู้ป่วยด้วยกัน

			คนในครอบครัว

			อื่น	ๆ

63

58

28

20

3

100.0

92.6

44.4

31.7

4.8
การเข้าอบรมเรื่องการดูแลตนเองหลังการปลูกถ่ายไต

		เคย

		ไม่เคย

30

33

47.6

52.4

*ตอบได้มากกว่า	1	ข้อ
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

พฤติกรรมการดูแลตนเอง	 กลุ ่มตัวอย ่างมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านที่ดีมากคือ	พฤติกรรม

การดูแลตนเองด้านการรับประทานยา	(M	=	4.68,	SD	

=	1.65)	โดยพบว่า	การไม่ลดขนาดยากดภมูคิุม้กนัหรอื

หยุดยาเองเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ดีที่สุด	รองลงมา

คือ	การรับประทานยากดภูมิคุ้มกันครบตามจ�านวนที่

แพทย์ก�าหนด	และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	(M	=	4.5,	SD	=	2.27)	โดย

พบว่า	 การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเองเป็น

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติได้ดีที่สุด	 รองลงมาคือการปฏิบัติ

บทบาทในสังคม	พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านที่ดีคือ	

พฤตกิรรมการดแูลตนเองด้านอารมณ์	(M	=	3.98,	SD	

=	2.63)	 โดยพบว่า	การหางานอดิเรกที่พอใจท�า	 เมื่อ

รู้สึกโกรธหรือไม่สบายใจเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ดี

ที่สุด	รองลงมาคือ	การหางานอดิเรกท�าเมื่อรู้สึกเบื่อต่อ

การปฏบิติัตามการรักษา	พฤติกรรมการดแูลตนเองด้าน

ที่อยู่ในระดับปานกลางคือ	พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ด้านการรับประทานอาหาร	(M	=	2.86,	SD	=	1.89)	

โดยพบว่าการเติมน�้าปลา	 เกลือ	หรือซีอิ้วก่อนการรับ

ประทานอาหารเป็นพฤติกรรมท่ีปฏบิติัได้ดีท่ีสดุ	รองลง

มาคือ	การดืม่น�า้สะอาดวันละ	2	ลติร	และพฤตกิรรมการ

ดแูลตนเองด้านการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน	(M	=	2.98,	

SD	=	1.92)	 โดยพบว่าการแจ้งให้แพทย์ทราบว่าเป็น		

ผู้ทีไ่ด้รับการปลกูถ่ายไต	และรบัประทานยากดภมิูคุ้มกนั

ก่อนท�าฟนัหรอืรบัการผ่าตดัเป็นพฤตกิรรมทีป่ฏบิตัไิด้

ดีที่สุด	รองลงมาคือ	การมาตรวจตามนัด	(ตารางที่	2)	

ตารางที่	2	 ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการแปลผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ได้รับการ					

ปลูกถ่ายไตที่มีคะแนนสูงสุด	2	อันดับแรก	และคะแนนต�่าสุด	2	อันดับสุดท้าย	(N	=	63)	

พฤติกรรมการดูแลตนเอง	
คะแนน

เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
แปลผล

ด้านการรับประทานยา		(8	ข้อ) 4.68 1.65 ดีมาก

การไม่ลดขนาดยากดภูมิคุ้มกันหรือหยุดยาเอง 5.00 0.00 ดีมาก

การรับประทานยากดภูมิคุ้มกันครบตามจ�านวนที่แพทย์ก�าหนด 4.97 0.18 ดีมาก

การตรวจสอบปริมาณยาว่ามีครบและเพียงพอก่อนถึงวันนัด 4.37 1.36 ดีมาก

การติดต่อแพทย์	พยาบาล	หรือผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ	เมื่อยา

หมดก่อนวันนัด

4.14 1.49 ดีมาก

ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	(6	ข้อ) 4.5 2.27 ดีมาก

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง 4.81 0.62 ดีมาก

การปฏิบัติบทบาทในสังคม 4.67 0.80 ดีมาก

การติดตามข่าวเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ	หรือสิทธิการรักษา 4.11 1.17 ดีมาก

การหาวิธีในการออกก�าลังกายที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ 4.02 1.26 ดีมาก
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ตารางที่	2	 ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการแปลผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ได้รับการ					

ปลูกถ่ายไตที่มีคะแนนสูงสุด	2	อันดับแรก	และคะแนนต�่าสุด	2	อันดับสุดท้าย	(N	=	63)	(ต่อ)

พฤติกรรมการดูแลตนเอง	
คะแนน

เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
แปลผล

ด้านอารมณ์	(3	ข้อ) 3.98 2.63 ดี

การหางานอดิเรกที่พอใจท�า	เมื่อรู้สึกโกรธ	หรือไม่สบายใจ 4.24 1.04 ดีมาก

การหางานอดิเรกท�าเมื่อรู้สึกเบื่อต่อการปฏิบัติตามการรักษา 4.14 1.04 ดีมาก

การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไป 3.68 1.21 ดี

ด้านการรับประทานอาหาร	(11	ข้อ) 2.86 1.89 ปานกลาง

การเติมน�้าปลา	เกลือ	หรือซีอิ้วก่อนการรับประทานอาหาร 4.52 0.62 ดีมาก

การดื่มน�้าสะอาดวันละ	2	ลิตร 4.46 1.18 ดีมาก

การหาวิธีให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น	เมื่อรู้สึกเบื่ออาหาร 2.76 1.42 ปานกลาง

การรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง 2.68 1.19 ปานกลาง

ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน	(18	ข้อ) 2.98 1.92 ปานกลาง

การแจ้งให้แพทย์ทราบว่าเป็นผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต	และ

			รับประทานยากดภูมิคุ้มกันก่อนท�าฟันหรือรับการผ่าตัด	

4.94 0.39 ดีมาก

การมาตรวจตามนัด 4.94 0.30 ดีมาก

การสวมผ้าปิดปากและจมูกเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 2.95 1.53 ดี

การลดปริมาณน�้าดื่มเมื่อน�้าหนักเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีอาการบวม 2.64 1.59 ปานกลาง

การอภิปรายผล

ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้	มีเพศชายมากกว่า

เพศหญิง	อายุระหว่าง	20	ถึง	67	ปี	อายุเฉลี่ย	45.29	ปี	

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา	(กัญญา	มะลิแก้ว,	

2546;	ศรันยา	กิจพาณิชย์,	2547;	สุมาพร	บรรณสาร,	

2545;	 อรทัย	 วันทา,	 2547)	 ส่วนมากมีสถานภาพ

สมรสคู่	 อาศัยอยู่กับคู่สมรส	 และนับถือศาสนาพุทธ	

ด้านการศึกษา	ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือสูงกว่า	 เช่นเดียวกับการศึกษาท่ีผ่านมา	 (กัญญา	

มะลิแก้ว,	 2546;	 ศรันยา	 กิจพาณิชย์,	 2547)	 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์การศึกษาข้ันพื้นฐานภาคบังคับของการ

ศึกษาแห่งชาติที่ก�าหนดไว้	9	ปี	ซึ่งระดับการศึกษาที่สูง

ช่วยให้บุคคลมีความรู้	ความคิด	สามารถเรียนรู้และรับ

รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง	 รู้จักใช้แหล่งประโยชน์

ได้ดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่า	 (Orem,	2001)	ด้าน

เศรษฐกิจ	 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการและ
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รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุดเช่นเดียวกับการศึกษาที่ผ่านมา	

(กัญญา	มะลิแก้ว,	2546;	ศรันยา	กิจพาณิชย์,	2547)	

กลุ่มตัวอย่างมีบทบาทในสังคมเป็นหัวหน้าครอบครัว

มากที่สุด

	 กลุ ่มตัวอย ่างมีรายได ้ เฉลี่ยของตนเอง	

16,740.63	บาทต่อเดอืน	และรายได้เฉลีย่ของครอบครวั 

48,521.11	บาทต่อเดือน	รายได้หลักส่วนมากมาจาก

ตนเอง	และจ่ายค่ารักษาด้วยตนเอง	 สภาพทางการเงิน

ส่วนใหญ่มีเงินเพียงพอ	 กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีสวัสดิการ

ด้านการรักษาพยาบาลท�าให้ลดค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับ

การรักษาได้	 โดยใช้สิทธิการรักษาเบิกต้นสังกัดมากที่สุด 

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า	 ผู้ที่ได้รับการ

ปลูกถ่ายไตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ	 และใช้สิทธิการรักษาโดยการเบิกต้นสังกัด	

(กัญญา	มะลิแก้ว,	2546;	ศรันยา	กิจพาณิชย์,	2547;	

เสาวรส	ปริญญะจิตตะ,	2540)	ค่ารักษาส่วนเกินก่อน

ปลูกถ่ายไตเฉลี่ย	8,346.03	บาทต่อเดือน	แต่ภายหลัง

การปลกูถ่ายไตค่ารักษาส่วนเกินเหลอืเพยีง	1,936.51	บาท

ต่อเดือน	 กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาหลังการปลูกถ่ายช่วง 

1-2	 ปีมากที่สุด	 ส่วนมากมีโรคประจ�าตัวมาก่อนปลูก

ถ่ายไต	 และมีปัญหาสุขภาพเกิดข้ึนหลังปลูกถ่ายไต	

ส่วนมากรับบริจาคไตจากผู้บริจาคสมองตาย	 และกลุ่ม

ตวัอย่างทกุคนได้รับข้อมูลการดูแลตนเองจากพยาบาล

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรบัประทาน

อาหาร

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน

การรับประทานอาหารอยู่ในระดับปานกลาง	 เนื่องจาก	

หลงัปลกูถ่ายไตผูป่้วยรู้สกึเป็นอสิระ	มสีขุภาพดีข้ึน	มชีีวิต

ใกล้เคียงคนปกติ	ไม่ต้องจ�ากัดอาหารและน�้า	(Murphy, 

2007)	 ร่วมกบัการสงัเกตอาการตนเองแล้วไม่พบภาวะ

แทรกซ้อนท่ีรุนแรงจากการรบัประทานอาหารในปัจจุบนั 

ท�าให้กลุม่ตวัอย่างลดความเคร่งครดัในการดูแลตนเอง

ด้านการรับประทานอาหารลง	 แต่มุ่งความสนใจที่การ

ป้องกัน	 และควบคุมปัญหาการปฏิเสธไต	 ซึ่งภายหลัง

การปลูกถ่ายไตควรมีการควบคุมอาหารเน่ืองจากไต

เป็นอวัยวะที่มีบทบาทในการก�าจัดของเสียที่เกิดข้ึนใน

ร่างกายโดยเฉพาะจากอาหารประเภทโปรตนีทีไ่ด้จากสตัว์ 

ธัญพืชและผัก	 นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลของน�้าและ

เกลือแร่	 หากช่วยให้ไตท�างานลดลงได้โดยควบคุมอาหาร

อย่างถูกต้องจะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได	้

(อุปถัมภ์	ศุภสินธุ์,	2551)	

	 จากการศึกษาพบว่า	 พฤติกรรมท่ีมีคะแนน

สงูสดุ	 2	 อนัดับแรกคือ	 การเตมิน�า้ปลา	 เกลอื	 หรอืซอีิว้	

ก่อนการรบัประทานอาหาร	และการด่ืมน�า้สะอาดวันละ	

2	 ลิตร	 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทุกรายเคยมีประสบการณ์

เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง	 จึงต้องถูกจ�ากัดน�้ามาก่อน 

การที่สามารถด่ืมน�้าได้เป็นปกติจึงเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่าง

ปรารถนา	 เป็นผลให้กลุ่มตัวอย่างสามารถดูแลตนเอง

ได้ดี	 และสามารถปรับตัวในการดูแลตนเองได้เพิ่มขึ้น	

เพื่อคงไว้ซ่ึงหน้าท่ีของร่างกายให้มีความปลอดภัย	

(Orem,	 2001)	ประกอบกับการได้รับค�าแนะน�า	 และ

ได้รับการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ ทีม

สุขภาพในการให้ความรู้	การฝึกฝนทักษะการดูแลตนเอง

ด้านการรบัประทานอาหารและน�า้	 และพฒันาจนเป็นการ

ปฏบิติัในชีวิตประจ�าวัน	จึงสามารถดแูลตนเองได้ถกูต้อง

พฤติกรรมที่มีคะแนนต�่าสุด	2	อันดับสุดท้ายคือ	

เม่ือรู้สึกเบ่ืออาหารท่านหาวิธีให้รับประทานอาหารได้

มากข้ึน	 และท่านรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง	

เนือ่งจากหลงัปลกูถ่ายไตอาการเบือ่อาหารน้อยลง	และ

จากประสบการณ์การสังเกตอาการของตนไม่พบภาวะ

แทรกซ้อนทีร่นุแรงจากการเบือ่อาหาร	ท�าให้ละเลยการ

หาวิธีให้รับประทานอาหารได้มากข้ึน	นอกจากน้ีกลุ่ม

ตัวอย่างอธิบายว่า	 ไม่ทราบว่าวิตามินดีมีความส�าคัญ							

จึงไม่เหน็เป็นเร่ืองส�าคัญท่ีต้องเคร่งครดัมากนัก	ซึง่การ

ขาดวิตามินดีมีผลต่อการเกิดการติดเชื้อ	 โรคมะเร็ง								

โรคหลอดเลือดหัวใจ	 และการเพิ่มอัตราการเสียชีวิต										

ผู้ได้รบัการปลกูถ่ายไตควรได้รับการแนะน�าให้รบัประทาน

อาหารทีม่วิีตามนิด	ีได้แก่	น�า้มนัตับปลา	ปลาทะเลต่างๆ	
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ปัญฑ์ชนิต จินดาธนสาร และคณะ

โดยเฉพาะปลาแซลมอน	ปลาทะเลซึ่งควรรับประทาน

อย่างน้อยวนัละ	100	กรมัจงึจะได้รับวิตามนิดีทีเ่พยีงพอ	

ในคนอ้วนการขาดวิตามินดีจะรุนแรงกว่าคนผอม	

เน่ืองจากวิตามินดีเป็นวิตามินดีที่ละลายในไขมันท�าให้มี

การสะสมอยูใ่นไขมันเป็นปริมาณมาก	(สนิ	ีดษิฐบรรจง,	

2552)

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรบัประทานยา

กลุม่ตัวอย่างมคีะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ด้านการรับประทานยาอยูใ่นระดับดีมาก	โดยพฤตกิรรม

ที่มีคะแนนสูงสุด	2	อันดับแรกคือ	การลดขนาดยากด

ภูมิคุ้มกันหรือหยุดยาเอง	 และการรับประทานยากด

ภมิูคุ้มกนัครบตามจ�านวนทีแ่พทย์ก�าหนด	ส่วนพฤติกรรม

ท่ีมีคะแนนต�่าสุด	2	อันดับสุดท้ายคือ	การตรวจสอบ

ปริมาณยาว่ามีครบและเพียงพอก่อนถึงวันนัด	และการ

ติดต่อแพทย์	พยาบาลหรือผู้ประสานงานการปลูกถ่าย

อวัยวะทันทีเม่ือยาของท่านหมดก่อนวันนัด	ซึง่พฤตกิรรม

การดูแลตนเองด้านการรับประทานยาทั้งหมดอยู่ใน

ระดับดีมาก	 เน่ืองจากผู้ท่ีได้รับการปลูกถ่ายไตทุกราย

ทราบว่าไตเป็นอวัยวะที่ขาดแคลน	 เพราะมีจ�านวน																

ผู้บริจาคไตน้อยกว่าจ�านวนผู้ต้องการรับบริจาคไตมาก	

และเคยได ้ รับความทุกข ์ทรมานจากการฟอกไต																			

โดยทราบว่าปัญหาการปฏิเสธไตมีสาเหตุมาจาก

พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม	(อรรถพงศ	์

วงศ์วิวัฒน์,	 2550)	 โดยเฉพาะการรับประทานยา																

ไม่สม�่าเสมอ	ไม่ครบตามแผนการรักษา	และการขาดยา	

(Gaston,	2001)	ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างได้รับการ

เน้นย�้าจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพเรื่องการรับประทานยา

อย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้กลุม่ตวัอย่างเหน็ความส�าคัญและ

ปฏบัิติตามอย่างเคร่งครัด	แสดงให้เหน็ว่า	ความกลวัการ

สญูเสยีไตอาจท�าให้ความใส่ใจในการรับประทานยาเพิม่ข้ึน	

(วรวรรณ์	ทิพย์วารีรมย์,	2543)	จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่าง

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานยาอยู่

ในระดับดีมาก

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวัน

กลุม่ตัวอย่างมพีฤตกิรรมการดูแลตนเองด้านการ

ปฏบิติักจิวัตรประจ�าวันอยูใ่นระดบัดีมาก	โดยพฤติกรรม

ที่มีคะแนนสูงสุด	2	อันดับแรกคือ	การปฏิบัติกิจวัตร

ประจ�าวันได้ด้วยตนเอง	 การปฏิบัติบทบาทในสังคม		

ส่วนพฤติกรรมที่มีคะแนนต�่าสุด	 2	 อันดับสุดท้าย	 คือ	

การติดตามข่าวเกีย่วกับการบริการสขุภาพ	หรอืสทิธกิาร

รักษา	และการหาวิธีในการออกก�าลังกายท่ีเหมาะสม	

อย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันทั้งหมดอยู ่ในระดับดีมาก	

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเคยเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายระยะ

สุดท้าย	ท�าให้กลุ่มตัวอย่างขณะเป็นโรคไตวายเร้ือรัง

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้น้อยลง	แต่ภายหลังการปลูก

ถ่ายไต	 ผู ้ป ่วยจะมีคุณภาพชีวิตดี ข้ึน	 รู ้สึกมีอิสระ																								

มสีขุภาพร่างกายและจิตใจดข้ึีน	ข้อจ�ากดัในการควบคมุ

อาหารและน�้าลดลง	 (Murphy,	 2007)	 และไม่ต้อง

ท�าการฟอกไตจึงลดจ�านวนครั้งในการมาโรงพยาบาล	

เหลอืเพยีงการมาติดตามการรกัษาอย่างต่อเน่ืองเท่าน้ัน	

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถดูแลตนเองได้เพิ่มขึ้น

นอกจากน้ีความสามารถในการดูแลตนเองของ

บุคคลจะเปลี่ยนไปตามระยะพัฒนาการของชีวิต	 เมื่อมี

ปัญหาด้านสขุภาพ	หากได้รบัการพฒันาอย่างสม�า่เสมอ

ตลอดช่วงระยะพัฒนาการ	จะส่งเสริมให้ความสามารถ

ในการดแูลตนเองคงอยู่ต่อไป	(Orem,	2001)	เมือ่กลุม่

ตัวอย่างได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับการปลูกถ่ายไต	

และจ�าเป็นต้องฝึกฝนทักษะการดูแลตนเองที่ถูกต้อง

จากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ	ต่อไปจึงเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วย

เหลือตนเอง	 ถึงแม้จะรู้สึกล�าบากในการปรับตัวเพื่อ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในช่วงแรก	แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะ

รู้สึกว่าพฤติกรรมต่าง	ๆ 	ที่กระท�าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	

และสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยากล�าบาก	ประกอบกับ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาหลังการปลูกถ่ายไต

อยู่ในช่วง	1	ปี	ถึง	2	ปี	ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ที่ได้รับการ
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

ปลูกถ่ายไตสามารถปฏิบัติการดูแลตนเองได้อย่างคงที	่
จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันอยู่ในระดับดีมาก

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านอารมณ์
กลุม่ตัวอย่างมคีะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ด้านอารมณ์อยู่ในระดับดี	 โดยพฤติกรรมการหางาน
อดิเรกท่ีพอใจท�าเมือ่รูส้กึโกรธ	หรอืไม่สบายใจ	และการ
หางานอดิเรกท�าเม่ือรู้สึกเบ่ือต่อการปฏิบัติตามการ
รักษาอยู่ในระดับดีมาก	 เน่ืองจากการดูแลตนเองด้าน
อารมณ์ของกลุ่มตัวอย่าง	 เป็นการดูแลตนเองท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการพฒันาการของชวิีตในระยะเจบ็ป่วยซ่ึง
เป็นเหตกุารณ์ท่ีมีผลเสยีและเป็นอปุสรรคต่อพฒันาการ	
(สมจติ	หนุเจรญิกลุ,	2544)	แต่กลุม่ตัวอย่างได้รบัการ
ช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าท่ีทมีสขุภาพ	ในการพฒันาเพือ่คง
ไว้ซึง่ภาวะความเป็นอยูท่ีช่่วยสนับสนุนกระบวนการของ
ชีวิต	 และให้การดูแลเพื่อป้องกันการเกิดผลเสียต่อ
พัฒนาการ	 โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง	
ตัง้แต่ก่อนปลกูถ่ายไต	หลงัปลกูถ่ายไตขณะพกัรักษาใน
โรงพยาบาล	เมื่อจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล	ขณะมา
ติดตามการรักษา	 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพเป็นแหล่ง
ประโยชน์ท่ีช่วยให้ผู ้ป่วยสามารถตอบสนองความ
ต้องการการดแูลตนเองได้เพิม่ข้ึน	(สมจติ	หนุเจริญกลุ,	
2544)	

ส่วนพฤติกรรมการยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนเมื่อรูป
ร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอยู่ในระดับดี	เนื่องจากตั้งแต่กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นโรคไตเรื้อรัง	 ภาพลักษณ์ได้เปลี่ยนไปจาก
ผลของโรคและยากดภูมิคุ้มกัน	 ท�าให้ตนเองรู้สึกหดหู่	
(สมจิต	 หนุเจรญิกลุ,	 2544)	 แต่ภายหลงัการปลกูถ่ายไต
ภาพลกัษณ์มลีกัษณะดข้ึีนแต่ยังไม่เหมือนปกติ	 จึงท�าให้
ยอมรับรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปได้เพิ่มขึ้น	นอกจากนี้
กลุ ่มตัวอย่างเม่ือได้รับการปลูกถ่ายไตมักมีก�าลังใจ	
และดีใจ	 เน่ืองจากต้องรอคอยผู้บรจิาคอวัยวะทีม่เีน้ือเย่ือ
ที่เข้ากันได้มาเป็นเวลานาน	 จึงรู้สึกว่าตนเป็นผู้โชคดี	
เป็นผลให้พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านอารมณ์อยู่ใน

ระดับดี

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนอยู ่ในระดับปานกลาง	

เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าตนมีสุขภาพแข็งแรงดีข้ึน	

จึงละเลยพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน	 ซึ่งสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติพฤติกรรม

การดูแลตนเองด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน	 ได้แก่	

การขาดอปุกรณ์	เช่น	เคร่ืองวัดความดัน	เคร่ืองชัง่น�า้หนัก	

หรือการคิดว่าการสังเกตอาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็

เพียงพอ	 (คมคาย	 ค�าพิทักษ์,	 2545)	 ร่วมกับการ

สังเกตอาการตนเองแล้วไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่

รุนแรงจากการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองใน

ปัจจุบัน	 ท�าให้ละเลยการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะ

แทรกซ้อน

จากการศึกษาพบว่า	 พฤติกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 

2	อันดับแรกคือ	การแจ้งให้แพทย์ทราบว่าท่านเป็นผู้ที่

ได้รับการปลูกถ่ายไต	 และรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน

ก่อนท�าฟันหรือรับการผ่าตัด	 และการมาตรวจตามนัด	

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอธิบายว่า	 เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพได้เน้นย�า้

เรื่องการมาตรวจตามนัด	 และการแจ้งให้แพทย์ทราบว่า

ตนเป็นผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต	และรับประทานยากด

ภมิูคุม้กนัก่อนท�าฟันหรือรับการผ่าตัด	 ซึง่การได้รบัการ

สนบัสนุนทางสงัคม	ท�าให้กลุม่ตัวอย่างเหน็ความส�าคัญ

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	(ฐิดารัตน์	สารกองแดง,	

2551)

พฤติกรรมที่มีคะแนนต�่าสุด	2	อันดับสุดท้ายคือ	

การสวมผ้าปิดปากและจมูกเมื่ออยู่ในที่ชุมชน	และการ

ลดปรมิาณน�า้ดืม่เมือ่น�า้หนกัเพิม่ข้ึนพร้อมกบัมอีาการบวม 

เน่ืองจากการขาดการปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบให้เห็นในทันที	 ท�าให้กลุ่มตัวอย่างลดความ

สนใจ	หรอืละเลยการปฏบัิติพฤตกิรรมน้ันๆ	แต่มุง่ความ

สนใจในด้านการรักษาทางการแพทย์	
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

ผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่า	 พฤติกรรมการดูแล

ตนเองด้านการรับประทานอาหารมีคะแนนเฉลี่ยน้อย

ที่สุด	และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพฤติกรรมท่ีมี

คะแนนต�า่สดุคือ	การรบัประทานอาหารทีม่วิีตามนิดสีงู	

การปฏบิตัเิม่ือรู้สกึเบือ่อาหาร	และการลดปรมิาณน�า้ดืม่

เมื่อน�้าหนักเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีอาการบวม	ซึ่งมีคะแนน

พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง	ดงัน้ัน	พยาบาลควรให้

ความรู้	 ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร

และน�้าแก่ผู้ท่ีได้รับการปลูกถ่ายไต	ทั้งในภาวะที่ปกติ

และเม่ือมีอาการผิดปกติ	 โดยประสานงานกับนักโภชน

บ�าบดัในการแนะน�าเมนูอาหาร	ทีส่ามารถน�าไปใช้ได้จรงิ

ในชีวิตประจ�าวัน	โดยมีการประเมินความรู้	ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องของผู้ท่ีได้รับการปลูกถ่ายไต	 ก่อนจ�าหน่ายผู้

ป่วยออกจากโรงพยาบาล	เพือ่ให้ผู้ป่วยเหน็ความส�าคญั

และเคร่งครดัในการปฏบิติัตวัมากข้ึน	โดยไม่รู้สกึยุ่งยาก

หรือเป็นการเพิ่มภาระในการดูแลตนเอง	
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Abstract:	 This	 descriptive	 research	 aimed	 to	 describe	 self-care	 behaviors	 of	 the	
persons	 with	 kidney	 transplantation.	 Orem’s	 self-care	 theory	 regarding	 self-care	
requisites	was	used	as	the	research	framework.	Purposive	sampling	was	used	to	select	
63	 subjects	 from	 the	medical	 and	 surgical	 outpatients	 units,	Ramathibodi	Hospital.			
The	demographic	 data	 form	and	 the	 self-care	 behavior	 questionnaires	were	used	 to	
correct	 the	 data.	 They	 were	 analyzed	 in	 terms	 of	 percentage,	 mean,	 and	 standard	
deviation.	 The	 results	 showed	 that	 the	 subjects	 had	 an	 excellent	 level	 of	 self-care	
behaviors	in	medication	use	and	daily	activities,	a	good	level	of	self-care	behaviors	in	
emotion,	and	a	moderate	level	of	self-care	behaviors	in	prevention	of	post-operative	
complications	 and	 dietary.	 The	 results	 of	 this	 study	 suggested	 that	 nurses	 should	
emphasize	self-care	behaviors	about	prevention	of	post-operative	complications	and	
dietary	 intake	 in	 order	 to	 perform	 self-care	 behavior	 effectively.	 Moreover,	 the	
cooperation	 with	 nutritionists	 to	 advise	 appropriate	 food	 for	 persons	 with	 kidney	
transplantation	can	be	beneficial	in	order	to	integrate	in	their	daily	life.

Keywords:	 Kidney	transplantation,	Self-care	behaviors,	Self-care	requisites,	Orem’s	

self-care	theory
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