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การส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
ระยะก่อนบาบัดทดแทนไต : การทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ
และการวิเคราะห์อภิมาน
ทัศนียว์ รรณ กันทากาศ* พรทิพย์ สารีโส**
บทคัดย่อ
บทนา : การศึกษาเรื่องการส่งเสริมความสามารถในการจัดการตนเองของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังมีเพิม่ มากขึน้
รวมถึงในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในยุโรปและอเมริกา มีเพียงการศึกษาส่วนน้อยที่
ศึกษาในบริบทของประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทย
วัตถุประสงค์การวิ จยั : เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อการชะลอการ
เสื่อมของไตในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะก่อนบาบัดทดแทนไตจากงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในประเทศไทย
วิ ธี การวิ จยั : การทบทวนงานวิจ ยั อย่า งเป็ น ระบบและการวิเ คราะห์อ ภิม าน โดยสืบ ค้น ข้อ มูล จาก
ฐานข้อมูลทัง้ ในและต่างประเทศ พ.ศ. 2556-2560
ผลการวิ จยั : จากการวิเ คราะห์งานวิจยั 3 เรื่อ ง ที่มคี ุ ณภาพระดับ 2 ตามเกณฑ์ของ The Joanna
Briggs Institute พบว่า วิธ ีก ารส่ งเสริมการจัดการตนเองเพื่อ การชะลอการเสื่อ มของไตที่ปรากฎใน
การศึกษาของประเทศไทยไม่สามารถส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังในระยะก่อนบาบัดทดแทนไตประสบ
ความสาเร็จในการชะลอความเสื่อ มของไตได้อ ย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ โดยมีค่ า Mean Difference
= –0.599 mL/min/1.73m2; 95% CI [-5.66, 4.47]; p = 0.82
สรุปผล : ผู้กาหนดนโยบายของหน่ ว ยบริการสุขภาพ ควรกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
จัดการตนเองสาหรับผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังในเรื่องการชะลอความเสื่อมของไต
รวมถึงกาหนดกระบวนการทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามามี บทบาทในการดูแลผูป้ ่ วยโรค
ไตเรือ้ รังในการชะลอความเสื่อมของไตอย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการทางสุขภาพ ที่เปลี่ยนไป
ตามบริบทของสิง่ แวดล้อมต่างๆ
คาสาคัญ : การส่งเสริมการจัดการตนเอง โรคไตเรือ้ รัง อัตรากรองของไต การชะลอไตเสื่อม
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Self-management support for slow progression in patients with
pre-dialysis chronic kidney disease: a systematic review and
meta-analysis
Tadsaneewan Gantagad* Porntip Sareeso*
Abstract
Background: Studies of the self-management support have emerged widely in chronic diseases,
including chronic kidney disease. These mainly include European and American studies. Only a
small number of studies have been conducted in the context of Asian countries, including
Thailand.
Objectives: The aim of this study was to conduct a systematic literature review and conduct the
meta-analysis to confirm the eGFR decline of self- management support program in patients with
pre-dialysis in Thailand.
Method: The search was limited to research related to self-management support in patients with
chronic kidney disease written in English or Thai and published from 2013 – 2017, from both
International and Thai databases. After applying the eligibility criteria, 3 from 9 studies were
included for data extraction and was subjected to a systematic review and meta-analysis.
Results: Analysis of three research studies in level 2 based on The Joanna Briggs Institute
criterion levels of evidence showed a statistically non-significant difference of efficacy in selfmanagement support program. The mean difference = –0.599 mL/min/1.73m2; 95% CI [ -5.66,
4.47]; p = 0.82.
Conclusion: Policy makers of health care organizations should develop a policy on promoting
self-management support for the delay of kidney disease progression in patients with pre-dialysis
chronic kidney disease. This should also include a process of how stakeholders can be involved
with the care to slow down the deteriorate process which will respond to health care needs
according to varies contexts.
Keywords : chronic kidney disease, glomerular filtration rate, self-management support, slow
progression of kidney disease
*School of nursing, Mae Fah Luang University, E-mail: Tadsaneewan.gan@mfu.ac.th
**School of nursing, Mae Fah Luang University

วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี ท่ี 14 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2563  159
บทนา
พยาธิสภาพของโรคไตเรื้อ รังจะมีก าร
เสื่อมหน้ าที่ของไตมากขึ้น1 โดยระยะเวลาการ
เสื่อมหน้ าที่ของไตเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะที่รุ นแรง
มากขึ้ น แตกต่ างกั น ไปตามระยะของโรค
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยทีส่ ่งเสริมให้ไตเสื่อมเร็วมาก
ขึ้นกว่าปกติ พบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จในการชะลอความเสื่อมของไตอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และการประสบความสาเร็จใน
การชะลอความเสื่อมของไต มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการตนเอง2อย่ างไรก็ตาม แนวคิดเรื่อง
ความสามารถในการจัดการตนเอง แม้มกี ารศึกษา
อย่ า งแพร่ ห ลายในโรคเรื้ อ รั ง อื่ น ๆ รวมถึ ง
การศึ ก ษาในผู้ ป่ วยไตเรื้อ รัง ในทุ ก ระยะ แต่
การศึกษาเหล่านัน้ โดยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาใน
ผู้ป่ วยไตเรื้อรังและส่ วนใหญ่ เป็ นการศึกษาใน
บริบทของการให้บริการสุขภาพในทวีปยุโรปและ
อเมริกา มีเพียงการศึกษาบางส่ วนที่ศึก ษาใน
บริบทของการให้บริการสุขภาพในประเทศในทวีป
เอเชีย โดยเฉพาะจีน เกาหลีและญี่ป่ ุน สาหรับ
ประเทศไทย จากการสื บ ค้ น จากฐานข้ อ มู ล
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า มี
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการตนเองในผู้ป่วย
ไตเรื้อรังและการส่ งเสริมการจัดการตนเองใน
ผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะที่ 1-4 จานวน 7 เรือ่ ง อย่างไร
ก็ ต ามการจัด การตนเองขึ้น อยู่ ก ั บ บริบ ททาง
สิง่ แวดล้อมรอบตัวผูป้ ่ วย ซึง่ บริบททางวัฒนธรรม
เป็ นสิ่ ง แวดล้ อ มส าคั ญ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบตั ติ น3
ดังนัน้ การศึกษานี้ ม ีว ัตถุ ประสงค์ เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบของการส่ งเสริมการจัดการ
ตนเองเพื่อการชะลอการเสื่อมของไตในผูป้ ่ วยโรค
ไตเรือ้ รังระยะก่อนบาบัดทดแทนไตจากงานวิจยั ที่

ศึกษาในประเทศไทย โดยใช้กระบวนการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ แ ละมี ค วามเฉพาะตามบริบ ทของ
วัฒนธรรมของประเทศไทย
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
คาถามการทบทวนวรรณกรรม
องค์ ป ระกอบของการส่ ง เสริ ม การ
จัดการตนเองเพื่อการชะลอการเสื่อมของไตใน
ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะก่อนบาบัดทดแทนไตจาก
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
การสืบค้นและแหล่งข้อมูล
ผู้ ว ิ จ ั ย สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล
อิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ได้ แ ก่ Medline, CINAHL และ
PubMed โดยสืบ ค้ น ข้อ มู ล งานวิจ ัย ที่เ ผยแพร่
ระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 จากค าสาคัญ ได้แก่
“การจัด การตนเอง (Self-management)” “การ
ส่ งเสริมการจัด การตนเอง (Self-management
support)” “โรคไต (kidney disease)” และ “การ
เสื่ อมของไต (Kidney disease progression)”
นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ยังสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์แบบ
manual searching จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ใ น
คอมพิวเตอร์ประจาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่ม ี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาการพยาบาล
ผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบู รพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในการสืบค้น
ผู้วจิ ยั ใช้กรอบ PICO สาหรับการสืบค้นงานวิจยั
แบบทดลอง และใช้ก รอบ PICO ส าหรับ การ
สืบค้นงานวิจยั เชิงพรรณนา

160 JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH Volume 14 No.3: September - December 2020
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
1) เป็ นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริม
การจัด การตนเองเพื่อ ควบคุ ม ปั จ จัย ส่ งผลต่ อ
การเสื่อ มของไตในผู้ป่วยไตเรื้อ รังระยะที่ 1-4
และ 2) เป็ นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในประเทศไทย ทีม่ ี
รายงานการศึ ก ษาที่ ส ามารถสื บ ค้ น ได้ จ าก
ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละท าการศึ ก ษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
เกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria)
1) การศึกษาทีไ่ ม่ได้รายงานผลการศึกษา
เป็ น ตัว เลข และ 2) ตีพ ิม พ์เ ป็ น ภาษาอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ง า น วิ จั ย
(Quality assessment)
ผู้ว ิจยั และผู้ช่ว ยวิจ ยั ประเมินคุ ณ ภาพ
งานวิจยั โดยผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั แต่ละคนอ่าน
รายงานการวิจยั และประเมินคุณค่างานวิจยั ตาม
แบบประเมิน คุ ณ ภาพการวิ จ ัย ของสถาบัน
Joanna Briggs Institute for Evidence Based
Nursing and Midwifery (2014) โ ด ย ใ ช้ แ บ บ
ประเมินคุ ณ ภาพงานวิจยั ตรงกับประเภทของ
งานวิจยั ได้แก่ ใช้แบบประเมิน Critical appraisal
tool for randomized control trial ส า ห รั บ
งานวิจยั ชนิด randomized control trial และใช้
แบบประเมิน Critical appraisal tool for quasiexperimental studies โดยผลการวิจ ยั ที่ไ ด้ ร ับ
การประเมินว่ามีคุณภาพ จะมีคะแนนการประเมิน
“มี (yes)” อย่างน้อย ร้อยละ 60.00 ของหัวข้อใน
แบบประเมิน4 เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะใช้
วิธกี ารประชุมเพื่อหาข้อสรุปเพื่อให้เป็ นทิศทาง
เดียวกันในการประเมินผลงานวิจยั
จากการสืบ ค้น งานวิจ ัย พบงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อ ง จานวนทัง้ หมด 9 เรื่อ ง ถู ก ตัดออก

จากการศึก ษาจ านวน 6 เรื่อ ง เนื่ อ งจากเป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับ ผลลัพธ์อ่ืนๆ ที่ไม่ใ ช่อ ัต รา
การกรองของไต ดังนัน้ บทความทัง้ หมดทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์ จานวน 3 เรือ่ ง ดังแสดงในภาพที่ 1
การสกัดข้อมูล (Data Extraction)
ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั รวบรวมข้อมูล โดย
ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั แต่ละคนสกัดงานวิจยั และ
บันทึกในแบบสกัดข้อ มูล ที่พ ัฒนาโดยสถาบัน
(The Joanna Briggs Institute: JBI, 2014) และ
น าเสนอผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิต รวจสอบความถู กต้อ ง
ของข้อมูลทีไ่ ด้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ 1) นาเสนอ
ลักษณะทัวไปของงานวิ
่
จยั ที่ใช้ใ นการทบทวน
งานวิจยั อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ส ถิติพรรณนา
2) วิเ คราะห์ป ระสิท ธิผ ลของการส่ ง เสริม การ
จัดการตนเองเพื่อการชะลอความเสื่อมของไตใน
ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 ซึ่งงานวิจยั ที่ถูกคัด
เข้ารายงานผลการศึกษา คือ อัต ราการกรอง
ของไต (eGFR) และค่า Serum creatinine อยู่
ในรู ป ค่ า เฉลี่ ย (mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตราฐาน (SD) ในหน่วย mL/min/1.73 m2 และ
mmol/l ตามล าดับ การแสดงผลการวิเ คราะห์
อภิม านจะน าเสนอผลการรวมข้อ มูล (pooled
estimate) ในรูปของ Forest plot ซึง่ จะแสดงค่า
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย ห รื อ Mean
difference (MD) การวิ เ คราะห์ ใ ช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูป Review Manager (RevMan) version
5.3 และ 3) วิเ คราะห์รูปแบบการส่ งเสริม การ
จัดการตนเองเพื่อการชะลอความเสื่อมของไตใน
ผู้ป่ วยไตเรื้อ รัง ระยะที่ 1-4 โดยการวิเ คราะห์
สรุปเชิงเนื้อหา (narrative summary)
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ภาพที่ 1 Prisma diagram กระบวนการคัดเลือกงานวิจยั สู่การวิเคราะห์

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
จากการศึกษาทัง้ 3 เรือ่ ง พบว่า ทัง้ หมด
ท าการศึ ก ษาในผู้ ป่ วยไตเรื้อ รัง ระยะที่ 1-4
ระยะเวลาทีท่ าการศึกษา คือ 12 สัปดาห์ ถึง 1 ปี
การศึกษาทีม่ ขี นาดตัวอย่างมากทีส่ ุด คือ 171 ราย

และการศึกษาที่มขี นาดตัว อย่างน้ อ ยที่สุด คือ
10 ราย ทัง้ หมดเป็ นงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพสูง เมือ่
ประเมินด้วยแบบประเมิน JBI critical appraisal
checklist (version 10. October 17) รายละเอียด
ของแต่ละการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการศึกษาทีค่ ดั เข้าสู่การวิเคราะห์
ชื่อผู้แต่ง/พ.ศ.

วิ ธีการ
ดาเนิ นการวิ จยั

ตัวอย่าง

รายละเอียด
โปรแกรมที่ ใช้

ระยะเวลา
ผล
ในการ
การศึกษา
ประเมิ นผล
12
ค่า eGFR ใน
เดือน
กลุ่มทดลอง
และกลุม่
ควบคุม ไม่
แตกต่างกัน
(p = .046)

พนาวัลย์
ศรีสวุ รรณภพ6

quasiexperimental
study

ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ทีม่ ภี าวะไตเรือ้ รัง
ระยะที่ 3-4
(กลุ่มควบคุม =
171 ราย
กลุ่มทดลอง =
160 ราย)

1) กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการ
ดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง 2)
กาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
ทีมสหวิชาชีพ ซึง่
ประกอบด้วย แพทย์
พยาบาล นักเทคนิค
การแพทย์ และเภสัชกร
3) ทีมสหสาขาวิชาชีพให้
ข้อมูลผูป้ ่ วยเกีย่ วกับเรือ่ งโรค
ยา และการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพือ่ การชะลอ
ความเสือ่ มของไตเป็ น
รายบุคคล

ชัญญาภัค ชาญ
ประโคน5

quasiexperimental
study

ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ทีม่ ภี าวะไตเรือ้ รัง
ระยะที่ 1-4
(กลุ่มควบคุม =
10 ราย
กลุ่มทดลอง = 10
ราย)

ให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล 12 สัปดาห์
แบบตัวต่อตัว โดยร่วมค้นหา
ปั ญหาและผลกระทบที่
เกิดขึน้

ค่า eGFR ใน
กลุ่มทดลอง
และกลุม่
ควบคุม ไม่
แตกต่างกัน
(p = .99)

ศิรลิ กั ษณ์
ถุงทอง7

quasiexperimental
study

ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ทีม่ ภี าวะไตเรือ้ รัง
ระยะที่ 1-3
(กลุ่มควบคุม =
25 ราย
กลุ่มทดลอง = 25
ราย)

1) สะท้อนปั ญหาพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผูป้ ่ วย
2) เตรียมความพร้อมเป็ น
รายบุคคลเพือ่ ส่งเสริมทักษะ
การจัดการตนเอง
3) ปฏิบตั กิ ารจัดการตนเอง
เพือ่ ให้เกิดทักษะในการ
ติดตามตนเอง การประเมิน
ตนเอง และการเสริมแรงตนเอง

ค่า eGFR ใน
กลุ่มทดลอง
และกลุม่
ควบคุม ไม่
แตกต่างกัน
(p = .215)

12 สัปดาห์
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การประเมิ นอคติ ในการงานวิ จยั
จากการประเมิน อคติข องงานวัย แต่ ล ะ
การศึกษา ผลการประเมิน พบว่า การศึกษาของ
ศิ ร ิ ล ั ก ษณ์ ถุ ง ทอง 4 ไม่ ม ี ก ระบวนการสุ่ ม
การศึกษาทัง้ หมด ไม่ระบุในเรื่องกระบวนการ
ปกปิ ดผลการสุ่ม การปกปิ ดการได้รบั สิง่ ทดลอง
ต่ อ ผู้เ ข้า ร่ ว มการทดลอง และการปกปิ ด การ

ได้ ร ับ สิ่ง ทดลองในการวัด ผลลัพ ธ์ ส่ ว นการ
ประเมินอคติในด้านอื่นๆ พบว่าทุกๆ การศึกษา
ที่ค ัด เลือ กเข้า มีอ คติอ ยู่ใ นระดับ ต่ า แสดงใน
ตารางที่ 2 นอกจากนี้การประเมินอคติใ นการ
เผยแพร่ (publication bias) จาก Funnel plot
พบว่ า ไม่ ม ีอ คติใ นการเผยแพร่ ดัง แสดงใน
ภาพที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลการประเมินอคติในแต่ละการศึกษา
การศึกษา

พนาวัลย์
ศรีสวุ รรณภพ6
ชัญญาภัค
ชาญประโคน5
ศิรลิ กั ษณ์
ถุงทอง7

กระบวน กระบวนการ การปกปิ ด
การสุ่ม
ปกปิ ดผล การได้รบั
การสุ่ม
สิ่ งทดลอง
ต่อผู้เข้า
ร่วมการ
ทดลอง
L
U
U

การปกปิ ด
การได้รบั
สิ่ งทดลอง
ในการวัด
ผลลัพธ์

ความไม่ การเลือก อคติ
สมบูรณ์ รายงาน อื่นๆ ที่
ของข้อมูล ผลลัพธ์
อาจ
เกิ ดขึน้

U

L

L

L

L

U

U

U

L

L

L

H

U

U

U

L

L

L

หมายเหตุ: L = Low risk, H = High risk, U = Unclear
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ publication bias
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ผลการวิ เคราะห์อภิ มาน
จากการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการจัดการตนเอง
ในผู้ป่วยไตเรือ้ รังในการชะลอการเสื่อมของไต
ประเมินผลลัพธ์จากค่าอัตราการกรองของไต

พบว่า การส่งเสริมการจัดการตนเองไม่สามารถ
ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยประสบความสาเร็จในการชะลอ
ความเสื่อ มของไตได้ โดยมีค่ า MD = –0.599
mL/min/1.73 m2; 95% CI [-5.66, 4.47]; p = 0.82
ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 Forest plot แสดงผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อค่าอัตราการกรองของไตในผูป้ ่ วยไต
เรือ้ รัง

พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ป็ น เ อ ก พั น ธ์ ข อ ง
การศึกษาพบว่ามีความเป็ นเอกพันธ์มาก (I2) =
0% แสดงในภาพที่ 3 แปลผลได้ว่า การศึกษาที่
คัด เลือ กมาวิเ คราะห์นัน้ มีค วามแปรปรวนไม่
มากและเป็ นความแตกต่างทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ไ ว แ ล ะ ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ลุ่ ม ย่ อ ย ( Sensitive and
subgroup analysis)
การศึ ก ษานี้ ว ิเ คราะห์ ค วามไวโดยใช้
วิธกี ารตัดการศึกษาออกทีละการศึกษา (onestudy remove approach) แล้วพิจารณาผลรวม
อีก ครัง้ ว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือ ไม่ ผล
การวิเ คราะห์ พ บว่ า ทุ ก ๆ ผลลัพ ธ์ เมื่อ ตัด
การศึกษาของ ชัญญาภัค ชาญประโคน 5 และ
การศึกษาของ พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ 6 พบว่า
การส่ งเสริมการจัดการตนเอง ไม่มผี ลในด้าน
ส่งเสริมการชะลอการเสื่อมของไต เมื่อประเมิน
จากค่ า eGFR การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ย่ อ ยเมื่ อ
จ าแนกตามระยะเวลาที่ใ ห้ ก ารส่ ง เสริม การ
จัดการตนเอง กล่าวคือ นาการศึกษาที่มรี ะยะ
เวลานานกว่ า 12 สัป ดาห์ข้นึ ไปออกจากการ
วิเคราะห์ พบว่าผลการศึกษายังคงเหมือนเดิม

วิ เคราะห์ รู ป แบบการส่ ง เสริ มการ
จัดการตนเองเพื่อการชะลอความเสื่อมของ
ไตในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะที่ 1-4
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น
ระบบ พบว่ า รูป แบบการส่ ง เสริม การจัด การ
ตนเองเพื่อ การชะลอความเสื่อ มของไต มี 2
รูปแบบ ได้แก่ การส่ งเสริมการจัดการตนเอง
เพื่อการชะลอการเสื่อมของไตโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ และการส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อ
ชะลอการเสื่อมของไตโดยพยาบาล รายละเอียด
ดังนี้
1) การส่ ง เสริม การจัด การตนเองเพื่อ
การชะลอการเสื่อ มของไตโดยทีม สหสาขา
วิชาชีพ ได้แก่ การรับประทานยาเพื่อชะลอการ
เสื่อมของไต พบว่า การให้คาแนะนาเรือ่ งการใช้
ยาสาหรับผู้ป่วยไตเรือ้ รังโดยเภสัชกร และการ
ติดตามผลของการใช้ป รับเปลี่ย นรูปแบบการ
ดูแลภายหลังได้รบั คาแนะนาในเรื่องการใช้ยา
จากเภสัช กรของแพทย์ พยาบาล และผู้ป่ วย
สามารถส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อ การชะลอ
การเสื่อ มของไตได้ โดยมีกระบวนการ 7 ดัง นี้
เภสัชกรจะตรวจสอบรายชื่อผูป้ ่ วยไตเรือ้ รัง หรือ
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ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติในการทางานของไตเป็ น
เวลานานติดต่ อ กัน 3 เดือ นขึ้นไป โดยผู้ป่ วย
ดั ง กล่ า วเป็ นผู้ ป่ วยที่ ม ี โ รคประจ าตั ว เป็ น
เบาหวานและมารับ บริก ารที่ค ลินิ ค เบาหวาน
จากนัน้ จะติดสติก๊ เกอร์ “พบเภสัชกร” หน้าแฟ้ ม
ประวัตผิ ู้ป่วย และดาเนินการตามแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังในคลินิคเบาหวานตาม
บทบาทหน้ าที่ของแต่ละวิชาชีพ โดยพยาบาล
ซักประวัติ ให้ความรู้เรื่องโรค การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จากนัน้ ผูป้ ่ วยจะพบเภสัชกร และแพทย์
ตามล าดับ เมื่อ ผู้ป่ วยเสร็จ สิ้น การตรวจจาก
แพทย์แล้ว เภสัชกรจะเป็ นผู้ส่งมอบเม็ดยา ให้
ค าแนะน าเรื่อ งการใช้ย าและบัน ทึก ข้อ มูล ใน
ตารางการนัดผูป้ ่ วยเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ผลการรักษาสาหรับแพทย์และพยาบาล
2) รูปแบบการส่งสริมการจัดการตนเอง
ที่ส่ ง ผลให้ผู้ป่ วยสามารถชะลอไตเสื่อ ม ใน 2
รูปแบบ ได้แ ก่ รูปแบบที่ 1 พยาบาลเป็ นผู้ใ ห้
ค าปรึก ษาทัง้ รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม โดยใช้
แนวคิดการให้ผปู้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางและให้ผปู้ ่ วย
มีส่วนร่วมในการดูแล5 และรูปแบบที่ 2 พยาบาล
เป็ นผู้ใ ห้ค าปรึก ษาทัง้ รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม
ตามหลัก 5A ได้แก่ การประเมิน (Assess) การ
ช่วยวางแผนช่วยเหลือสนับสนุ น (Assist) การ
ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค า แ น ะ น า ( Advice) ก า ร
ตัง้ เป้ าหมายร่ว มกัน (Agree) และการติดตาม
ผลการจัด การตนเอง (Arrange) ร่ ว มกับ การ
ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วม
และการใช้โทรศัพท์ในการกระตุน้ ครัง้ ละ 10-15 นาที
ทุกๆ 2 สัปดาห์7 ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมการจัด
ตนเองโดยพยาบาลทัง้ 2 รูปแบบไม่ส ามารถ
ส่ ง เสริม การชะลอไตเสื่อ มเมื่อ ประเมิน ด้ ว ย
ค่า eGFR ได้

อภิ ปรายผล
การศึกษาครัง้ นี้ใช้แนวคิดทฤษฎีโมเดลเชิง
นิเวศวิทยา (ecological model) เป็ นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาโดยความสามารถในการจัด การ
ตนเองเพื่ อ การชะลอความเสื่ อ มของไตเป็ น
ความสามารถเชิงทักษะของบุคคลในการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองเพื่อควบคุมปั จจัยส่งเสริม
การเสื่อมของไต ความสามารถเชิงทักษะของ
ผู้ป่วยได้รบั อิทธิพลจากพหุปัจจัย ได้แก่ ปั จจัย
ภายในตัวบุคคล และ ปั จจัยระดับองค์กร ชุมชน
และนโยบายสาธารณะ ปั จจัยทัง้ 2 ประการ มี
ความสัมพันธ์แบบกาหนดซึง่ กันและกัน ดังนัน้ ใน
การวิเคราะห์รปู แบบการส่งเสริมการจัดการตนเอง
เพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่ วยไตเรื้อ รัง
ระยะที่ 1-4 จึงประเมินปั จจัยย่อยทีอ่ ยู่ในปั จจัย 2
ประการ ตามแนวคิดทฤษฎีโมเดลเชิงนิเวศวิทยา
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ส่ ง ผลต่ อ ทัก ษะ
ของผู้ป่ วยในการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมของ
ตนเอง เพื่อควบคุมปั จจัยส่งเสริมการเสื่อมของไต
ได้ แ ก่ คว ามรู้ แล ะ ทั ก ษ ะในการปฏิ บ ั ติ
พฤติกรรมสุขภาพทีจ่ าเป็ น7 ได้แก่ การให้ขอ้ มูล
ผู้ ป่ วยเกี่ย วกับ โรค ยา และการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรม เพื่อช่วยชะลอการดาเนินของโรคไต
เรื้อรัง รวมทัง้ การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเภสัชกร
สาหรับการส่งเสริมให้เกิดทักษะในการ
ปฏิบ ัติพ ฤติก รรม พบว่ า มีท ัง้ การใช้ ว ิธ ีก าร
ติดตามประเมินทักษะด้วยการบันทึกข้อมูล ใน
สมุ ด บัน ทึก และเทีย บกับ เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้
ตัง้ แต่ แ รก 7 และใช้โ ทรศัพ ท์ใ นการติดตามให้
คาปรึกษา6 เห็นได้ว่าวิธกี ารในการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้จ ากการทบทวน
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งานวิจ ัย อย่ า งเป็ นระบบครัง้ นี้ ส อดคล้ อ งกับ
การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคทีน่ ิยมใช้เพื่อส่งเสริม
การจัดการตนเองในผู้ป่วยไตเรือ้ รัง คือ การให้
ความรู้8 สาหรับการตัง้ เป้ าหมายในการปฏิบตั ิ
ทัก ษะ ควรเป็ นเป้ าหมายที่ก าหนดจากความ
ต้ อ งการของผู้ ป่ วยแต่ ล ะรายมากกว่ า การ
กาหนดจากปั จจัยภายนอก ซึ่งในการศึกษาทัง้
3 เรื่อง ทีผ่ วู้ จิ ยั นามาทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ น
ระบบ พบว่ า ไม่ ไ ด้ ม ีก ารกล่ า วถึ ง ลัก ษณะ
เป้ าหมายที่ผู้ป่วยควรก าหนด ระบุเพียงแต่ ว่า
เป็ น เป้ า หมายระยะสัน้ ที่ผู้ป่ วยต้อ งการไปถึง
เท่านัน้ นอกจากนี้ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ควรนาปั จจัยสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและ
ด้านสังคมที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติก รรม
มาพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทาง หรือ วิธกี าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้ ๆด้วย จึงจะส่งเสริม
ให้การปรับพฤติกรรมประสบผลสาเร็จได้ แต่ใน
การทบทวนงานวิจ ัย อย่ า งเป็ นระบบ พบว่ า
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในงานวิจยั
ทัง้ 3 เรื่อง ไม่ได้มกี ารประเมินสภาพแวดล้อม
ทัง้ ทางด้านกายภาพและทางสังคมของผู้ป่วย
แต่ให้ผู้ป่วยประเมินประเมินตนเองเพื่อ ค้น หา
สาเหตุท่ที าให้ปฏิบตั ิไม่ได้ ซึ่งวิธดี งั กล่าว อาจ
ทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถประเมินถึงอุปสรรคและ
ปั ญ หาในการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมได้อ ย่ า ง
ถูกต้องครอบคลุม
2) ปั จจัย ระดั บ องค์ ก ร ชุ ม ชน และ
นโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อทักษะของผู้ป่วย
ในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพื่อควบคุม
ปั จ จัย ส่ ง เสริม การเสื่อ มของไต โดยวิเ คราะห์
องค์ ป ระกอบที่ ส่ ง เสริม ความส าเร็ จ ในการ
ส่งเสริมการจัดการตนเองในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ใน
เรื่องปั จจัยชักนาให้เกิดการพัฒนานโยบายของ
องค์กร (organizational policy) ในรูปแบบของ

แนวปฏิบตั ิ และมีการนาองค์ประกอบในเรื่อ ง
การจัดการตนเองมาใช้เป็ นกรอบในการดาเนิน
กิจกรรมในภาพย่อย จานวน 2 งานวิจยั ได้แก่
ใช้อ งค์ป ระกอบในการออกแบบกิจ กรรมเพื่อ
ส่ ง เสริม ความสามารถแห่ ง ตน 6 กล่ า วถึง การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม มี 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การ
ค้นหาปั ญหา วางแผนการจัดการกับปั ญหาและ
ขจัด อุ ป สรรค ก าหนดเป้ าหมายและวิธ ีก าร
ส ารวจประสบการณ์ แ ละติด ตามประเมิน ผล 7
อย่างไรก็ตาม ไม่มปี รากฏการกาหนดเป็ น
นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการตนเอง
ส าหรับ ผู้ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งในการดูแลผู้ป่วยไต
เรื้อ รัง ในเรื่อ งการชะลอความเสื่อ มของไต
รวมถึงไม่มกี ารกาหนดกระบวนการที่แสดงให้
เห็ น ว่ า ผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จะเข้ า มามี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการดูแลผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังในการชะลอ
ความเสื่อ มของไตได้อ ย่ า งไร ส่ ง ผลให้ก ารมี
พฤติกรรมสุขภาพในการชะลอความเสื่อมของ
ไตไม่ค งที่รวมถึงไม่มกี ารพัฒนาไปตามความ
ต้ อ งการทางสุ ข ภาพ (health care needs) ที่
เปลีย่ นไปตามบริบทของสิง่ แวดล้อมต่างๆ
อย่างไรก็ตามในการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบครัง้ นี้ พบว่า มีผู้ศึกษารูปแบบ
การส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อการชะลอไต
เสื่อ มโดยประเมิน ผลลัพ ธ์ ท างคลินิ ค จากค่ า
อัตราการกรองของไต เพียง 3 เรื่อง สะท้อนให้
เห็นว่า แม้นกั วิจยั ไทยได้ตระหนักถึงแนวทางใน
การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตเรื้อรังและศึกษา
แนวทางการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วย
ไตเรือ้ รังหลายเรื่อง แต่พบว่า มีงานวิจยั เพียง 3 เรื่อง
เท่านัน้ ทีศ่ กึ ษาผลลัพธ์ทางคลินิคทีป่ ระเมินจาก
ค่ า อั ต ราการกรองของไต ซึ่ ง ข้ อ จ ากั ด ของ
หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ ท่ีม ีจ านวนน้ อ ยเพีย ง 3
และเป็ นการศึ ก ษาแบบ Quasi-experimental
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study ซึ่ ง the Joanna Briggs Institute ไ ด้ จั ด
ความน่ าเชื่อถือของข้อมูล เป็ นระดับ 2 เท่านัน้
จึง เป็ นข้อ จ ากัด ของศึก ษาครัง้ นี้ ดัง นั ้น แม้
การศึก ษาครัง้ นี้จะแสดงให้เ ห็นถึงแนวทางใน
การส่ ง เสริม การจัด การตนเองเพื่อ การชะลอ
ความเสื่อมของไตแต่ อาจยังไม่สามารถสรุปได้
อย่างชัดเจนถึง ประสิทธิภ าพของรูปแบบการ
ส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อการชะลอไตเสื่อม
ในประเทศไทยได้

เช่น สถานที่ ควรเข้ามาให้การสนับสนุนโดยการ
ระบุ บ ทบาทของบุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละ
แนวปฏิบ ัติใ นการส่ ง เสริม การชะลอไตเสื่อ ม
ดั ง นั ้น ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการทบทวน
งานวิจยั อย่างเป็ นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
ครัง้ นี้ อาจช่วยให้ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญ
ของการระบุ บ ทบาทหน้ า ที่แ ละแนวปฏิบ ัติท่ี
ชัดเจนในการทางานเพื่อการส่งเสริมการชะลอ
ไตเสื่อมของบุคลากรทีด่ แู ลผูป้ ่ วยไตเรือ้ รัง

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
การศึกษาเรื่องการส่งเสริมความสามารถ
ในการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง มีเพิม่
มากขึน้ รวมถึงในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รัง ส่วนใหญ่เป็ น
การศึกษาในยุโรปและอเมริกา มีเพียงการศึกษา
ส่วนน้อยทีศ่ กึ ษาในบริบทของประเทศในเอเชีย
รวมถึงประเทศไทย
ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิ บตั ิ การพยาบาล การมีแนว
ปฏิบ ัติท่ีช ัด เจนถึง บทบาทของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์และพยาบาล จะช่วยให้การวางแผน
ดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังเกิดประสิทธิภาพในด้าน
การชะลอไตเสื่อม
ด้ านการวิ จ ยั ควรมีก ารศึก ษาในเรื่อ ง
ปั จ จัย ด้า นผู้ใ ห้บ ริก ารสุ ข ภาพ เช่ น การรับ รู้
บทบาท ปั ญหาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ
บทบาทในการชะลอไตเสื่ อ มในผู้ ป่ วย โรค
ไต เรื้ อ รั ง ระยะที่ 1-4 ที่ อ าจส่ ง ผล ให้ ต่ อ
ประสิท ธิภ าพในด้ า นการชะลอไตเสื่อ มโดย
ประเมินจากค่าอัตราการกรองของไต เป็ นต้น
ด้ า นนโยบาย ผู้ ก าหนดนโยบา ยที่
เกี่ยวข้องทัง้ ด้านการจัดสรรงบประมาณ การจัด
อัตรากาลังคน หรือ การจัดปั จจัยเกือ้ หนุ นต่างๆ
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ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีใ่ ห้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจยั ครัง้ นี้
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