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การวิจยั เชิงปฏิบตั ิ การแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาล
ชะลอไตเสื่อม เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อรรถยา อมรพรหมภักดี* ฐาศุกร์ จันประเสริฐ** อมราพร สุรการ**
บทคัดย่อ
บทนา: โรคไตเรือ้ รังทาให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานและเสียชีวติ ได้ การช่วยเหลือที่ดที ่สี ุดคือต้องชะลอความ
เสื่อมของไตและคงไว้ซง่ึ การทาหน้าทีข่ องไตให้ยาวนานทีส่ ุด
วัตถุประสงค์การวิ จยั : เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อมและศึกษาผลของการนารูปแบบ
ไปใช้
วิ ธีการวิ จยั : การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ผูร้ ว่ มวิจยั เป็ นพยาบาลวิชาชีพ 17 คน กลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองรูปแบบเป็ นผูป้ ่ วย 31 คน เครือ่ งมือในการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตและ
แบบบันทึกการสะท้อนคิด เครือ่ งมือในการทดลองรูปแบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัวไป
่ แบบบันทึก
การสนทนาสร้างแรงจูงใจ แบบประเมินระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบบประเมินผลลัพธ์ทาง
คลินิก และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วยสถิตทิ ี
ผลการวิ จยั : พบว่า รูปแบบฯประกอบด้วย 1) แนวปฏิบตั ทิ างคลินิกการรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง 2) การ
จาแนกระยะของโรคไตด้วยแถบสี 3) การให้ความรูผ้ ู้ป่วยเรื่องการชะลอไตเสื่อม 4) การสนทนาสร้าง
แรงจูงใจ และ 5) การติดตามเยีย่ มบ้าน หลังการนารูปแบบไปใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับครีเอตินินล
ดลงและอัตราการกรองของไตเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) มีระยะของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความพึงพอใจเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.01)
สรุปผล: รูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อมทาให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี กี บั ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง โดยเฉพาะการมี
ระดับครีเอตินินในเลือดลดลง มีอตั ราการกรองของไตดีขน้ึ
คาสาคัญ: รูปแบบการพยาบาล การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ชะลอไตเสื่อม
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Participatory action research to develop a nursing model to slow the
progression of chronic kidney disease in Tambon Health Promoting
Hospitals network, Sena District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Attaya Amonprompukdee* Thasuk Junprasert** Amaraporn Surakarn**
Abstract
Background: Chronic kidney disease causes suffering and can lead to death. The best treatment
involves slowing down the deterioration of the kidney and to maintain the functioning of the kidneys for
as long as possible.
Objectives: To develop a nursing model to slow the progression of chronic kidney disease and study
the effects of the model.
Methods: A participatory action research was designed to include the participants of 1 7 professional
nurses. The sample of the experimental model consisted of 31 patients. The instruments used to develop
the model were an observation recording form and a reflection recording form. The instruments used in
the experiment were a general data interview form, a motivation interviewing recording form, a stage of
change evaluation form, a clinical outcome evaluation form, and a satisfaction assessment form. The
study went from May to December 2019. Qualitative data were analyzed by content analysis,
quantitative data were analyzed by descriptive statistics and the comparative data by a paired t-test.
Results: The model consisted of 1) clinical practice guidelines for the treatment of chronic kidney
disease, 2) classification of kidney disease with colored bands, 3) educating patients about renal
degeneration, 4) motivational interviews, and 5) home visits. After using the model, it was found that
the participants had decreased levels of creatinine and the rate of renal filtration increased significantly
(p<0.05). The stage of change and satisfaction increased significantly (p<0.01).
Conclusions: This participatory action research process led to the nursing model for slowing the
progression of chronic kidney disease and produced good results for patients with chronic kidney
disease in Sena District.
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บทนา
โรคไตเรื้อ รัง เป็ นปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่
ส าคัญ ระดับ โลก ท าให้ผู้ป่ วยมีคุ ณ ภาพชีว ิต
ลดลงและเสียชีวติ ได้ อีกทัง้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาและบาบัดทดแทนไตจานวนมหาศาล
1-2 จากสถิต ิข องกระทรวงสาธารณสุ ข 3 พบว่ า
ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังที่มภี าวะไตวายมีแนวโน้ มเพิม่
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2561 มีจานวน
1,205.03 ต่อประชากร 100,000 คน และพบเป็ น
อัน ดับ 5 ของสาเหตุ ก ารป่ วยของประชากร
สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคไตเรือ้ รังในประเทศไทย
คือ การมีโรคร่ว ม เช่น โรคเบาหวานและโรค
ความดัน โลหิต สู ง รวมถึง การขาดความรู้ มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการใช้ยา
ที่ไม่เหมาะสม4 หากไม่รบี ดาเนินการป้ องกันจะ
ท าให้ก ารด าเนิ น โรคเข้า สู่ภ าวะไตวายเรื้อ รัง
ระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว การช่วยเหลือทีด่ ที ส่ี ุด
คือ ต้องชะลอความเสื่อมของไตและคงไว้ซ่งึ การ
ทาหน้าทีข่ องไตให้ยาวนานทีส่ ุด
จากสถิติของโรงพยาบาลเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา5 ปี พ.ศ. 2560-2561 มีผู้ป่วย
เข้าสู่ ไตวายเรื้อรังระยะสุ ดท้ ายซึ่งต้ อ งท าการ
บาบัดทดแทนไตมากถึง 7-10 รายต่อปี และพบว่า
ในปั จจุบนั นี้ มผี ู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3b ถึง
ระยะที่ 5 จานวนมากกว่า 500 ราย ซึ่งการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังไม่ให้ลุกลามถึงระยะสุดท้ายจน
ต้ อ งบ าบัด ทดแทนไตนั ้น จ าเป็ นต้ อ งให้ ก าร
พยาบาลชะลอความเสื่อ มของไตตัง้ แต่ ร ะยะ
เริม่ ต้นที่บ้าน โดยผู้ท่เี ข้าถึงบ้านของผู้ป่วยได้ดี
ที่สุ ดคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบ ัติงานในต าบล
นัน้ ๆ
ผูว้ จิ ยั เห็นความสาคัญและจาเป็ นทีจ่ ะต้อง
พัฒ นารูป แบบการพยาบาลชะลอความเสื่อ ม
ของไตตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นทีบ่ า้ นก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยจะมี

ภาวะไตวายจนต้องบาบัดทดแทนไต โดยศึกษา
กับพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทัง้ 15 แห่งของอาเภอเสนา และ
เลือกใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
ซึง่ เป็ นกระบวนการที่มกี ารสะท้อนการวิเคราะห์
ตนเองและเป็ นยุทธวิธ ีท่ที าให้การดาเนิ น งาน
ประสบความสาเร็จเกิดความต่อเนื่องและยังยื
่ น6
รวมถึงเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านเกลียววงจรจน
ได้ รู ป แบบที่ม ีค วามเหมาะสมกับ บริบ ทของ
อาเภอเสนาสาหรับใช้ในการปฏิบตั ทิ เ่ี หมือนกัน
ทัง้ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในอาเภอเสนา
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลชะลอ
ไตเสื่อม เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศึ ก ษาผลของการน ารู ป แบบการ
พยาบาลชะลอไตเสื่อมไปใช้ โดยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ระดับครีเอตินิน
อัตราการกรองของไต ระยะของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และความพึงพอใจในบริการของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้รปู แบบการพยาบาล
ชะลอไตเสื่อม
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จ ัย เชิ ง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเคมมิส
และแม็กแท็กการ์ท (Kemmis & McTaggart)7 ซึง่
แต่ละวงรอบ ประกอบด้วย 1) การวางแผน (plan)
2) การด าเนิ น การและสั ง เกตผล (action &
observe) แ ล ะ 3) ก า ร ส ะ ท้ อ น ( reflection)
ดาเนินการผ่าน 2 วงรอบจนได้รปู แบบทีเ่ หมาะสม
กับบริบทพืน้ ที่ หลังจากนัน้ จึงนารูปแบบไปทดลอง
ใช้ และวัดผลลัพธ์กบั ผูป้ ่ วย ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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1. Plan ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันระบุปัญหาและร่วมกันวางแผน
กิจกรรมเพื่อการแก้ไขปั ญหา

วงรอบที่ 1

3. Reflection ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนกระบวนการและ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามแผน โดยใช้เทคนิค AAR

วงรอบที่ 2

1. Re-plan ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั นาผลการสะท้อนจากวงจรที่ 1
มาวางแผนกิจกรรมใหม่ โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง

3. Reflection ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั สะท้อน
กระบวนการและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั ติ ามแผนใหม่ โดยใช้เทคนิค AAR
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม
(Participatory action research) ใช้เวลาในการศึกษา
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้ นี้ม ี 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ร่ วมวิจ ัยในกระบวนพัฒนารู ปแบบ
ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพในกลุ่มงานเวชกรรม

สังคม 1 คน พยาบาลล้างไตทางช่องท้อง 1 คน
และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบล 15 คน โดยเลือ กแบบ
เฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ ท่ี ก าหนดคื อ เป็ น
พยาบาลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรค
ไตเรือ้ รังและยินดีเข้าร่วมโครงการ รวมทัง้ สิน้ 17 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองรูปแบบ
คือ ผูป้ ่ วยคลินิกโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ขภาพต าบลทัง้ 15 แห่งของอ าเภอเสนา โดย
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คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คอื ที่เป็ นผู้ป่ วย
โรคไตเรื้อ รัง ระยะ 2-3 (eGFR 30-89 ml/min)
และมีค่า serum creatinine > 1.2 mg/dl ช่วยเหลือ
ตนเองได้ดี มีการรับรู้และการสื่อสารปกติ และ
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดการศึกษา รวม
ทัง้ สิน้ 31 คน
ข้อพิ จารณาด้านจริ ยธรรม
การวิจ ัย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิจ ัย ที่
ผ่านคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทา
ในมนุ ษย์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
certificate number: SWUEC/E-351/2561 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการพัฒ นารู ป แบบ
ได้แก่
1.1 แบบบันทึกการสังเกตของผู้วจิ ยั
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากทบทวนวรรณกรรม
1.2 แบบบัน ทึก การสะท้ อ นคิด ซึ่ง
ผู้วจิ ยั ใช้บนั ทึกข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนคิดใน
แต่ละกิจกรรม
2. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการทดลองรู ปแบบ
ได้แก่
2.1 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ข้ อ มู ล ทั ว่ ไ ป
ประกอบด้วย อายุ เพศ โรคประจาตัว การใช้ยา
NSAID และยาสมุนไพร
2.2 แบบบั น ทึ ก การสนทนาสร้ า ง
แรงจูงใจที่ทีมผู้ว ิจยั พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการ
สนทนาสร้างแรงจูงใจ (motivational interviewing)
ของ Miller & Rollniek8 ทีน่ ายแพทย์เทอดศักดิ ์ เดช
คงได้ แ ปลเป็ นภาษาไทยเพื่อ ให้ เ กิ ด การปรับ
พฤติกรรมทางด้านสุขภาพแก่ผปู้ ่ วย ประกอบด้วย
5 ขัน้ ตอน คือ 1) การสร้างสัมพันธภาพ/ตกลง
บริการ 2) การค้นหาสิง่ สาคัญ/แรงจูงใจ 3) การ
ผลักดันแรงจูงใจให้แน่ นเฟ้ นมันคง
่ 4) การแนะนา

แบบมีต ัวเลือกให้เขาได้เลือกเอง และ 5) การ
วางแผนและสรุป
2.3 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ร ะ ย ะ ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประกอบด้วย ระยะที่ 1
เพิกเฉย ระยะที่ 2 ลังเล ระยะที่ 3 ตัดสินใจและ
พร้อมทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ระยะที่
4 ลงมือทาได้บ้าง ระยะที่ 5 ปฏิบตั ิต่ อเนื่องจน
เป็ นนิสยั ระยะที่ 6 เผลอกลับไปทาพฤติกรรมเดิม
2.4 แบบประเมินผลลัพธ์ท างคลินิ ก
ซึ่งเป็ นการตรวจตามนัดหมายปกติของคลินิก
โรคเรื้อ รัง โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ข ภาพต าบล
อาเภอเสนา ได้แก่ ระดับครีเอตินิน ในเลือดและ
อัตราการกรองของไต
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใ ช้บริการต่ อ รูปแบบที่ทีมผู้ว ิจยั สร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม ซึง่ เป็ นแบบประเมินค่า 5
ระดับ มีจานวน 10 ข้อ โดยได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน และมีค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .87
วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และบทบาทของ
ผูร้ ่วมวิจยั เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม และให้อสิ ระใน
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถถอด
ตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ทัง้ สิน้
2. เข้าสู่กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมดังนี้
2.1 ขัน้ ตอนการวางแผน ผู้ว ิจยั และผู้
ร่วมวิจยั วางแผนการพัฒนารูปแบบในวงรอบที่ 1
ดังนี้
2.1.1 ศึก ษาสถานการณ์ ก าร
ดู แ ลผู้ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง โดยให้ทุ ก คนแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ผ่ า น ก า ร ว า ด รู ป ที่ ส ะ ท้ อ น
สถานการณ์ ก ารดู แ ลผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ใน
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ปั จ จุ บ ัน แล้ว ให้บ รรยายภาพที่ต นเองวาดที
ละคน หลังจากนัน้ หาข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็ น
ประชาธิปไตย
2.1.2 ศึกษาเป้ าหมายของการ
พัฒนารูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม โดย
ให้ทุก คนแสดงความคิดเห็น ผ่านการวาดรูปที่
สะท้อ นการวาดฝั น อยากให้เ กิดขึ้นในอนาคต
และให้ทุกคนบรรยายภาพของตนเอง แล้วหา
ข้อสรุปเพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนารูปแบบ
2.1.3 ก าหนดกิจ กรรมภายใต้
รูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้ าหมายที่วาดฝั นไว้ โดยเขียนผัง
ก ากับ กิจกรรมระบุใ ครทาอะไรที่ไ หนเมื่อ ไหร่
และอย่า งไร รวมถึง ก าหนดวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
งบประมาณที่จ ะใช้ ใ นการด าเนิ น งานแต่ ล ะ
กิจกรรม
2.2 ขัน้ ตอนการดาเนินการและสังเกต
โดยผู้ ร่ ว มวิ จ ัย น ากิ จ กรรมที่ ว างแผนไว้ ไ ป
ดาเนินการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะคอยสังเกตกระบวนการ
ดาเนินงานและบันทึกในแบบบันทึกการสัง เกต
ของผูว้ จิ ยั
2.3 ขั ้น ต อ น ก า ร ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร
ดาเนินการ เป็ นขัน้ ตอนหลังจากดาเนินการตาม
แผนเสร็จ แล้ว ผู้ว ิจ ยั และผู้ร่ว มวิจ ยั จะท าการ
สะท้อนผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นจากการนารูปแบบไป
ทดลองใช้ โดยใช้ เ ทคนิ ค AAR (after action
review) และบัน ทึก ในแบบบัน ทึก การสะท้อ น
ทุกกิจกรรม
2.4 นาผลที่ได้จากการสะท้อนคิดมา
วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในปรับปรุงรูปแบบ
การพยาบาลชะลอไตเสื่อมในวงรอบต่อไป
3. ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ดาเนินการตาม
วงรอบ โดยทุกวงรอบจะทาตามขัน้ ตอนเหมือน
วงรอบที่ 1 คือ การวางแผน การดาเนินการและ

สัง เกต และการสะท้ อ นผลการด าเนิ น การ
จนกระทังได้
่ รูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม
ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท และตรงตามความ
คาดหวังของทีมวิจยั
4. น ารู ป แบบที่ ไ ด้ ไ ปทดลองใช้ กั บ
ผู้ ป่ วยโรคไตเรื้ อ รั ง คลิ นิ ก โรคไตเรื้ อ รั ง ใน
โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบล ในอ าเภอ
เสนา โดยมีขนั ้ ตอนคือ 1) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ท่กี าหนด 2) ทา
การประเมินข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิก ระยะของ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประเมินความ
พึงพอใจต่อบริการพยาบาลของผูป้ ่ วย ก่อนการ
ใช้รูปแบบ 3) ดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบ และ
4) ทาการประเมินข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิก ระยะ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประเมิน
ความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของผูป้ ่ วยหลัง
การใช้รปู แบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม
5. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการนารูปแบบ
การพยาบาลชะลอไตเสื่อมไปใช้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการ
วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วย
สถิติค วามถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และวิเ คราะห์
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วยสถิตทิ ี (paired t-test)
ผลการวิ จยั
วงรอบที่ 1 มีผลการวิจยั ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการวางแผน
1.1 การศึ ก ษาสถานการณ์ พบว่ า
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังในปั จจุบนั เป็ นแบบ
ต่ า งคนต่ า งท า ไม่ม ีรูป แบบการดูแ ลที่ช ัด เจน
ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ วยได้ ร ับ การพยาบาลที่ไ ม่ เ ป็ น
มาตรฐานไม่สม่าเสมอและไม่ต่อเนื่อง
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1.2 การศึ ก ษาปั ญหาและอุ ป สรรค
พบว่า 1) ไม่มแี นวทางปฏิบตั ิในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ช ัดเจน ทาให้ผู้ป่วยได้ร บั
การดู แ ลที่ ไ ม่ เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น และไม่
เชื่อ มโยงกับ โรงพยาบาล 2) ผู้ ป่ วยได้ ร ับการ
วินิ จฉัยโรคไตวายช้า ท าให้ไ ด้ร ับการรัก ษาช้า
เนื่องจากมีผู้ป่วยรอรับการตรวจจานวนมากและ
ต้ อ งเปิ ด OPD card ดู ผ ลการตรวจเลือ ดจึง จะ
ทราบว่าผูป้ ่ วยเป็ นโรคไตเรือ้ รังระยะใด 3) ผูป้ ่ วย
ขาดความรู้ใ นการดู แ ลตนเอง ท าให้ผู้ป่ วยไม่
สามารถดูแลตนเองได้อย่างถู กต้อง 4) ผู้ป่วยมี
ความรู้แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม
สุขภาพได้เอง
1.3 การศึ ก ษาเป้ าหมายของการ
พัฒนารูปแบบ พบว่า เป้ าหมายของการพัฒนา
รูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อมที่วาดฝั นให้
เกิดขึ้น คือ ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง ระดับ ครีเอตินินในเลือดลดลง อัตราการ
กรองของไตดีข้ึน ไม่ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่
ควบคุมได้
1.4 กาหนดกิจกรรมในรูปแบบ โดย
กิจกรรมต้องแก้ปัญหาที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ตามข้อ
ที่ 1.2 และส่ งผลลัพ ธ์ใ ห้บรรลุ เ ป้ าหมายที่ว าด
ฝั นไว้ในข้อที่ 1.3 พบว่า รูปแบบการพยาบาล
ชะลอไตเสื่อ มในวงรอบที่ 1 ประกอบด้ว ย 4
กิ จ กรรม ดัง นี้ 1) กิ จ กรรมการก าหนดแนว
ปฏิบตั ิทางคลินิกการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อ รัง
หรื อ CPG (clinical practice guideline) เพื่ อ
แก้ไขปั ญหาการไม่มแี นวทางปฏิบตั ิในการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ชดั เจน 2) กิจกรรม
การจ าแนกระยะของโรคไตด้ ว ยแถบสี ห น้ า
OPD card และในคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปั ญหา
ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลที่ช้าจากการวินิจฉัยโรคไต
วายช้า 3) กิจกรรมการให้ความรู้ผปู้ ่ วยเรื่องโรค

ไตเรื้อ รัง และการชะลอไตเสื่อ ม เพื่อ แก้ ไ ข
ปั ญ หาผู้ ป่ วยขาดความรู้ ใ นการดู แ ลตนเอง
4) กิจกรรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ไข
ปั ญหาผู้ป่วยไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพได้เอง
2. ขัน้ ตอนการดาเนินการและสังเกตและ
การสะท้อนผลการด าเนิ นการในแต่ ละกิจกรรม
ดังนี้
1) กิ จ กรรมการก าหนด CPG โดย
จัดทาร่วมกับอายุรแพทย์โรคไต พยาบาล เภสัช
กร และเจ้าหน้ าที่อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทัง้ ระบบ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ให้ เหมือนกันทัง้ อ าเภอ และเชื่อมโยงระหว่ าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกับโรงพยาบาล
เสนา หลังมี CPG แล้วพบว่า พยาบาลให้การดูแล
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพต าบลด้วย
ความมั น่ ใจม ากขึ้ น และส่ งต่ อผู้ ป่ ว ย ไ ป
โรงพยาบาลเสนาได้สะดวกมากขึ้น ผู้ป่วยได้รบั
การดูแลในแนวทางเดียวกัน จากการสะท้อนผล
การด าเนิ นงานเห็นควรให้ กิจกรรมนี้ เป็ นหนึ่ ง
กิจกรรมในรูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อ ม
ต่อไป
2) กิจกรรมการจาแนกระยะของโรค
ไตด้วยแถบสีใน OPD card และในคอมพิวเตอร์
โดยทีมวิจยั ร่วมกันคิดให้มกี ารติดแถบสติก๊ เกอร์
สีแยกตามระยะของโรค ดังนี้คอื ไตวายระยะที่
1 ติดแถบสีเขียว หมายถึง ผู้ป่วยที่มอี ตั ราการ
กรองของไตปกติ (eGFR >90) ไตวายระยะที่ 2
ติดแถบสีเหลือง หมายถึง ผู้ป่วยที่มอี ตั ราการ
กรองของไตลดลงเล็กน้ อย (eGFR 60-89) ไต
วายระยะที่ 3 ติดแถบสีแดง หมายถึง ผูป้ ่ วยทีม่ ี
อัต ราการกรองของไตลดลงปานกลางถึง มาก
(eGFR 30-59) หลังจากการดาเนินกิจกรรมนี้
พบว่า ทาให้พยาบาลและแพทย์สามารถทราบ
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ได้อ ย่างทันทีว่าผู้ป่วยเป็ นไตวายระยะใดและ
สามารถให้ก ารดูแลได้อ ย่างทันที ทาให้ผู้ป่วย
ได้รบั การดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว จาก
การสะท้ อ นผลการด าเนิ น งานเห็ น ควรให้
กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมในรูปแบบการพยาบาล
ชะลอไตเสื่อมต่อไป
3) กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ป่วยเรื่อ ง
โรคไตเรือ้ รังและการชะลอไตเสื่อม เป็ นความรู้
เกี่ยวกับอาการแสดง การรักษา การปฏิบตั ิตน
เพื่อ ชะลอการเสื่อ มของไต การปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การลดโซเดียม
การออกกาลังกาย การใช้ยาสมเหตุสมผล หลัง
การให้ความรู้พบว่าผู้ป่วยสามารถตอบค าถาม
ได้ถู ก ต้ อ งและสามารถปฏิบ ัติต นในการดู แ ล
ต น เ อ ง ไ ด้ ดี ข้ึ น จ า ก ก า ร ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งานเห็ น ควรให้ กิ จ กรรมนี้ เ ป็ นหนึ่ ง
กิจกรรมในรูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อ ม
ต่อไป
4) กิจกรรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
เพื่อ ปรับ พฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพของผู้ ป่ วย
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 5 ขั ้น ต อ น 8 คื อ 1) ส ร้ า ง
สัม พัน ธภาพ 2) ค้น หาสิ่ง ส าคัญ /แรงจูง ใจ 3)
ผลัก ดันแรงจูงใจให้แ น่ นเฟ้ นมันคง
่ 4) แนะนา
แบบมี ต ั ว เลื อ กให้ เ ขาได้ เ ลื อ กเอง และ 5)
วางแผนและสรุ ป กิจ กรรมนี้ ท าให้ ผู้ ป่ วยได้
ตัง้ เป้ า หมายสุ ข ภาพของตนเอง และได้เ ลือ ก
วิธกี ารปรับพฤติกรรมตามบริบทของตัวผู้ป่วย
เอง ท าให้ ผู้ ป่ วยสามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ จ ริง และ
เกิ ด ผล ลั พ ธ์ ท่ี ดี จากการสะ ท้ อ นผ ล ก า ร
ด าเนิ น งานเห็ น ควรให้ กิ จ กรรมนี้ เ ป็ นหนึ่ ง
กิจกรรมในรูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อ ม
ต่อไป โดยให้ปรับเพิม่ การประเมินผลและการ
ทบทวนเป้ าหมายเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อกระตุน้ ให้
เกิด แรงจูง ใจอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และเสนอให้เ พิ่ม

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน เนื่องจาก การได้เยี่ยม
บ้านทาให้เห็นสภาพบ้าน สิง่ แวดล้อมของผูป้ ่ วย
การปฏิบตั ติ นของผู้ป่วยเมื่ออยู่บ้าน รวมถึงได้
รับรู้ค วามสัมพันธ์ใ นครอบครัว และเพื่อ นบ้าน
ซึ่งจะช่ว ยเหลือ ดูแ ลผู้ป่วยได้อ ย่า งครอบคลุ ม
มากขึน้
วงรอบที่ 2
1. ขัน้ ตอนการวางแผนใหม่ (re-plan)
หลั ง จากการสะท้ อ นผลการด าเนิ น ในทุ ก
กิจกรรมแล้ว พบว่ามีกจิ กรรมที่ควรดาเนินการ
ต่อเนื่อง ดังนี้คอื 1) กิจกรรมกาหนดแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิ ก การรัก ษาผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง 2)
กิจกรรมการจาแนกระยะของโรคไตด้วยแถบสีใน
OPD card และในคอมพิวเตอร์ 3) กิจกรรมการให้
ความรู้ผู้ป่วย และ 4) กิจกรรมการสนทนาสร้าง
แรงจูงใจ โดยให้ปรับเพิม่ การประเมินผลและการ
ทบทวนเป้ าหมายเดือนละ 1 ครัง้ และให้เพิ่ม
กิจกรรมการเยีย่ มบ้าน
2. ขัน้ ตอนการดาเนินการและสังเกต และ
การสะท้อนผลการดาเนินการ ในกิจกรรมทีป่ รับเพิม่
ดังนี้
1) กิจกรรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
โดยให้ปรับเพิ่มการประเมินผลและการทบทวน
เป้ าหมายเดือนละ 1 ครัง้ พบว่า ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั
การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ แ ละได้ ท บทวน
เป้ าหมาย เป็ นการกระตุ้ น ให้ ผู้ ป่ วยเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึนเรื่อ ยๆ จากการ
สะท้อนผลการดาเนินงานเห็นควรให้กิจกรรมนี้
เป็ นหนึ่ งกิจกรรมในรูปแบบการพยาบาลชะลอ
ไตเสื่อม
2) กิจ กรรมการติด ตามเยี่ย มบ้า น
เดือ นละ 1 ครัง้ โดยเป็ น การเยี่ย มบ้า นเพื่อ
ประเมินความต้องการการช่วยเหลือ เสริมแรง
ให้กาลังใจผูป้ ่ วยและครอบครัว จากการสะท้อน
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พบว่าผู้ป่วยรู้สกึ พึงพอใจ จึงควรเพิม่ กิจกรรม
การเยีย่ มบ้านให้เป็ นหนึ่งในกิจกรรมในรูปแบบ
การพยาบาลชะลอไตเสื่อม
3. สรุป รูป แบบการพยาบาลชะลอไต
เสื่อ มเครือ ข่ า ยโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพ
ตาบล อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
กิ จ กรรมดัง นี้ ค ือ 1) ก าหนดแนวปฏิบ ัติท าง
คลินิกการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 2) จาแนก
ระยะของโรคไตด้วยแถบสีใน OPD card และใน
คอมพิว เตอร์ 3) ให้ ค วามรู้ผู้ ป่ วยเรื่อ งโรคไต
เรื้อรังและการชะลอไตเสื่อม 1 ครัง้ 4) สนทนา
สร้างแรงจูงใจกับผู้ป่วย 1 ครัง้ โดยประเมินผล
และทบทวนเป้ าหมายทุ กเดือน และ5) ติด ตาม
เยีย่ มบ้านเดือนละ 1 ครัง้

ผลการนารูปแบบไปทดลองใช้ เมื่อ
นารูปแบบไปทดลองใช้เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
1. กลุ่มตัวอย่างมีจานวนทัง้ สิ้น 31 คน
เป็ นผู้ ช ายร้ อ ยละ 51.60 และผู้ ห ญิ ง ร้ อ ยละ
48.40 มีอายุระหว่าง 60 - 90 ปี ส่วนใหญ่ เ ป็ น
โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับไขมันในเลือดสูง มี
การใช้ย า NSAID ร้อ ยละ 25.80 และมีก ารใช้
สมุนไพร ร้อยละ 25.80
2. หลัง การน ารู ป แบบไปทดลองใช้
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีร ะดับ ครีเ อตินิ น ลดลง
อัต ราการกรองของไตเพิ่ม ขึ้น ระยะของการ
เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมเพิ่ม ขึ้น และคะแนน
ความพึงพอใจในบริการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลองใช้รปู แบบ
ตัวแปร
ก่อนการทดลอง ( x +SD) หลังการทดลอง ( x +SD)
ระดับครีเอตินิน
1.23 + 0.13
1.14 + 0.15
อัตราการกรองของไต
51.43 + 6.93
55.99 + 9.67
ระยะของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
2.56 + 1.01
4.00 + 0.63
คะแนนความพึงพอใจในบริการ
60.25 + 7.14
84.00 + 3.28
อภิ ปรายผล
1. รูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อมฯ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม อธิบายได้ดงั นี้คอื
1) การกาหนดแนวปฏิบตั ทิ างคลินิก
การรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง หรือ CPG อธิบาย
ได้ว่ า การมี CPG ท าให้ผู้ป ฏิบ ัติม ีแ นวทางใน
การดูแ ลรัก ษาผู้ป่วยที่ชดั เจน ส่ งผลให้ผู้ป่ วย
ได้รบั การดูแลรักษาที่มคี ุณภาพเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน และทาให้คุณภาพของการดูแลรักษาดีขน้ึ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวรา เศลวัตนะกุล9
ทีศ่ กึ ษาพบว่าการใช้ CPG ในการดูแลผูป้ ่ วยทา
ให้คุณภาพของการรักษาผูป้ ่ วยดีขน้ึ

p
.035
.035
.000
.000

2) การจาแนกระยะของโรคไตด้ว ย
แถบสี ห น้ า OPD card และในคอมพิว เตอร์
อธิบ ายได้ว่ า การติด แถบสีท าให้แ พทย์ห รือ
พยาบาลมองเห็นและเข้าใจระยะความรุนแรง
ของโรคได้อย่างชัดเจนทันที ส่งผลให้เกิดความ
ตระหนั ก ในการให้ก ารดู แ ลรัก ษาอย่ า งทัน ที
สอดคล้องกับการศึกษาของอัญชนา โตศิลากุล
และคณะ 10 ที่ ศึ ก ษาพบว่ า การใช้ ต ั ว แ บบ
สัญลักษณ์ทาให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ไิ ด้ดขี น้ึ
3) การให้ความรู้ผู้ป่ วยเรื่อ งโรคไต
เรือ้ รังและการชะลอไตเสื่อม อธิบายได้ว่าการให้
ความรูเ้ กีย่ วกับอาการและอาการแสดง การรักษา
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การปฏิบ ัติต นเพื่อ ชะลอการเสื่อ มของไต การ
ปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการรับประทานอาหาร
การลดโซเดียม การออกก าลังกาย การใช้ย า
สมเหตุ สมผล ทาให้ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแล
ตนเอง และสามารถปฏิบตั ติ นในการดูแลตนเอง
ได้ ดีข้ึน สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของนิ ร ิน ธน์
ช่อมะลิ และรุ้งระวี นาวีเจริญ11 ที่พบว่า การให้
ความรูม้ ผี ลทาให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ติ นได้ดขี น้ึ
4) การสนทนาสร้ า งแรงจู ง ใจกั บ
ผูป้ ่ วยทุก 1 เดือน อธิบายได้ว่าการสนทนาสร้าง
แรงจูงใจทัง้ 5 ขัน้ ตอนเป็ นกระบวนการที่ท าให้
ผูป้ ่ วยได้ตงั ้ เป้ าหมายสุขภาพของตนเอง และได้ม ี
โอกาสได้เลือกวิธกี ารปรับพฤติกรรมตามบริบท
ของตนเอง ช่ วยให้ ผู้ ป่ วยเรื้ อ รั ง สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาการ์เซีย12 และแวน13 ที่ประยุกต์การ
สนทนาสร้างแรงจูงใจใช้กบั ผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รังซึ่ง
ทาให้เกิดผลลัพธ์ท่ดี ี และเมื่อมีการประเมินผล
และทบทวนเป้ าหมายซ้าทุกเดือนยิง่ ทาให้ผู้ป่วย
สามารถคงพฤติกรรมสุขภาพนัน้ ได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง จิ ร า ว ร ร ณ
ลีล าพัฒ นาพาณิ ช ย์ แ ละคณะ 14 ที่พ บว่ า การ
สนทนาสร้างแรงจูงใจเพียง 1 ครัง้ ก็ทาให้กลุ่ ม
ตัวอย่างมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้ และเมื่อมี
การกระตุ้ น ซ้ า จะยิ่ ง ท าให้ แ รงจู ง ใจในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง
5) การเยี่ยมบ้านผู้ป่ วยเดือนละครัง้
อธิบายได้ว่าการติดตามเยี่ยมบ้านของพยาบาล
วิชาชีพจะช่วยให้พยาบาลสามารถประเมินความ
ต้องการการช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม และเป็ น
การกระตุ้ นแบบเสริมแรงให้ ผู้ป่ วยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองในบริบทของผู้ป่วยได้
และส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของชรินทร์ ดีปิ นตา 15

ศึกษาพบว่าการเยี่ยมบ้านมีผลต่ อความรู้ในการ
ดูแลตนเอง และผู้ป่วยส่วนใหญ่ มคี วามพึงพอใจ
มากต่อการเยีย่ มบ้าน
2. ก า ร ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ
การพยาบาลชะลอไตเสื่อม โดยผู้ร่วมวิจยั เป็ น
คนในพื้นที่ ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา ทาให้ได้
รูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อ มที่ส ามารถ
ดาเนินการได้จริง เกิดความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของและ
มีแ นวโน้ ม ที่จ ะด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อง ซึ่ง
สอดคล้องกับเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร16 ที่กล่าว
ว่าเมื่อพยาบาลได้ร่วมคิด และร่วมปฏิบตั ิจะทา
ให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของและทาให้เกิดการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ องแล ะยั ง่ ยื น
โดยเฉพาะการสะท้อ นคิดในกระบวนการวิจยั
เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม จะส่ ง ผลให้
พยาบาลเกิดการเรียนรูแ้ ละตื่นตัว 17 มีจติ สานึก
ตระหนั ก เกิ ด ศั ก ยภาพในการปรับ ปรุ ง การ
ดาเนินงาน สามารถต่อยอดการพัฒนาได้ดว้ ยตนเอง
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
กระบวนการวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก ารแบบมี
ส่ ว นร่ว มโดยคนในพื้น ที่ ทาให้ได้ รูปแบบการ
พยาบาลชะลอไตเสื่อ มที่มคี วามเหมาะสมกับ
บริบท เมื่อนารูปแบบไปใช้พบว่าได้ผลลัพธ์ทด่ี ี
ต่อผู้ป่วยคือ มีระดับครีเอตินินในเลือดลดลง มี
อัต ราการกรองของไตดีข้ึน มีร ะยะของการ
เปลี่ย นแปลงพฤติก รรมดีข้ึน และมีค วามพึง
พอใจมากขึน้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ผูบ้ ริหาร
ควรกาหนดให้มแี นวปฏิบตั ทิ างคลินิกการรักษา
ผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ระดับ อ าเภอที่ เ ชื่อ มโยง
ระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่ ง เสริม
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สุ ข ภาพต าบล เพื่อ ให้ ก ารดู แ ลรัก ษามีค วาม
ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากชุมชนสู่โรงพยาบาลและ
เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ อาเภอ
2. ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปฏิ บ ั ติ คื อ
ผูส้ นใจสามารถนารูปแบบการพยาบาลชะลอไต
เสื่อ มนี้ ไ ปประยุก ต์ใ ช้ก ับผู้ป่วยไตวายในพื้นที่
อื่ น หรื อ ผู้ ป่ วยเรื้ อ รัง กลุ่ ม อื่ น ได้ แต่ ค วรให้
ความสาคัญกับทักษะการสนทนาสร้างแรงจูงใจ
โดยผู้ น าไปใช้ ค วรผ่ า นการฝึ ก สนทนาสร้ า ง
แรงจูงใจก่อนการนาสู่การปฏิบตั จิ ริง
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
คือ นัก วิจยั สามารถศึก ษาต่ อ ยอดความคงอยู่
ของรูปแบบหรือผลลัพธ์ของรูปแบบในระยะยาว
ด้ ว ยการวิ จ ั ย เชิ ง ประเมิ น ผล ( evaluation
research)
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณนายแพทย์นิติ เหตานุ รกั ษ์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนา และนายเกียรติ
ศักดิ ์ ชัว้ ทอง สาธารณสุขอาเภอเสนา ทีส่ นับสนุ น
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครัง้ นี้ และขอขอบพระคุ ณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีม่ อบทุนอุดหนุ นในการทาวิจยั นี้
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