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บทคัดย่อ

การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนมีผลต่อสมรรถนะ แห่งตนและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติก กลุม่ ตัวอย่าง ผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียน 8 -12 ปี
วินิจฉัยเป็นโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก เลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คัดเข้า จ�ำนวน 40 คน แบ่ง 2 กลุ่ม 20 คนแรก
เป็นกลุม่ ควบคุม ได้รบั การพยาบาลตามปกติ 20 คนหลัง เป็นกลุม่ ทดลอง ได้รบั โปรแกรมและการพยาบาลตามปกติ
เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไป สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที
พบว่า 1) กลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนมีสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
สูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยเด็ก ที่ไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -2.49, p = 0.02; t = -1.82,
p = 0.04) ตามล�ำดับ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพ
ในสมรรถนะแห่งตน และการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก
ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะแห่งตน ผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียน เด็กทีป่ ว่ ยด้วยโรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติก พฤติกรรมการดูแลตนเอง

Abstract

This quasi-experimental research aimed to study effects of self-efficacy development program on
self-efficacy and self-care behavior in school-aged patients with nephrotic syndrome. The sample was school-age
patients 8-12 years old diagnosed with nephrotic syndrome, selected by purposive sampling according inclusion
criteria 40 patients. They were divided into 2 groups: 20 of the control group received conventional nursing
care and 20 of the experimental group received self-efficacy development program on self-efficacy and
conventional nursing care. The research instruments were interview for data collection which are personal
information self-efficacy and self-care behavior, by using t-test for data analysis. The results showed that
self-efficacy and self-care behavior in the group having self-efficacy development program were significantly
higher than those in the control group .05 (t = -2.49, p = 0.02; t = -1.82, p = 0.04) respectively. These reflected
the benefits of development program which enhancing both self-efficacy and self-care behavior in these children.
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บทน�ำ

โรคไตกลุ ่ ม อาการเนโฟรติ ก (nephrotic
syndrome, NS) เป็นโรคไตที่พบบ่อยโรคหนึ่งในเด็ก
ประกอบด้วยลักษณะ ที่ส�ำคัญ 4 อย่าง คือ โปรตีนรั่ว
ในปัสสาวะมาก ระดับอัลบูมินในเลือดต�่ำกว่า 3 กรัม
ต่อเดซิลิตร อาการบวม และระดับคอเลสเตอรอลใน
เลือดสูง1 อุบัติการณ์พบ 2-7 รายต่อเด็ก 1,000,000
คน/ปี ผู้ป่วยยังตอบสนองได้ดีต่อการรักษาด้วยสเตีย
รอยด์ แต่พบว่าร้อยละ 70-80 มีอาการโรคก�ำเริบได้
และ มีความชุกของโรค สูงถึง 10-30 รายต่อเด็ก
100,000 คน2 จากรายงานของสหรั ฐ อเมริ ก าพบ
ความชุกของโรคแบบสะสม ถึง 16:100,000 คน
พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นอัตราส่วน
1-3 :11 ผูป้ ว่ ยเด็กโรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติก ทีม่ ารับ
การตรวจ โรงพยาบาลขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.
2559 จ�ำนวน 108 และ 112 คน ตามล�ำดับ แบ่งเป็น
ช่วงอายุทพี่ บมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ 1.วัยเรียน ร้อยละ
48.15 และ ร้อยละ 59.82 2. วัยรุ่น ร้อยละ 21.00
และร้อยละ 18.75 3. วัยก่อนเรียนร้อยละ19.00 และ
ร้อยละ16.96 ตามล�ำดับ พ.ศ. 2559 เห็นได้วา่ พบมาก
ในกลุม่ เด็กวัยเรียน เมือ่ แบ่งวัยเรียนออกเป็นระยะตาม
พัฒนาการของเด็กวัยเรียน พบว่า พบมากที่สุดในช่วง
เด็ ก วั ย เรี ย นตอนกลางและเด็ ก วั ย เรี ย นตอนปลาย
(อายุ 8-12 ปี) ร้อยละ 52.24
โรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก ก่อให้เกิดผลก
ระทบต่ อ ร่ า งกายผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
อารมณ์และสังคม ในด้านร่างกายเนือ่ งจากกลุม่ อาการ
เนโฟรติ ก เกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง glomerular
basement membrane ท�ำให้โปรตีนโดยเฉพาะอัลบูมิน
ถูกกรองจากเลือดออกมาในปัสสาวะมากขึน้ 3 การสูญเสีย
อัลบูมิน ออกมาทางปัสสาวะเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยเกิดมีอาการบวม อัลบูมนิ ในเลือดต�ำ่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตช้ า เนื่ อ งจากมี ภ าวะขาดโปรตี น1
หากผูป้ ว่ ยบวมมากจนเกิดน�ำ้ คัง่ ในปอดหรือในช่องท้อง
อาจท�ำให้มีอาการหายใจล�ำบากได้ จากการที่มีโปรตีน
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ต�่ำเป็นเวลานานมีผลท�ำให้ภูมิต้านทานลดลงเกิดการ
ติดเชือ้ ได้งา่ ย การติดเชือ้ อัลบูมนิ ในเลือดต�ำ่ จะกระตุน้
ให้ ตั บ สร้ า งคอเลสเตอรอล ไตรกลี เ ซอไรด์ และ
lipoproteins เพิ่มขึ้น1 ด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม
เนื่องจากเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่รับรู้และเข้าใจในภาวะ
สุขภาพของตนเอง เข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งของการเจ็บป่วย
ได้ สามารถที่จะเข้าใจ สาเหตุ ขั้นตอนการรักษา และ
ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินของโรคทัง้ จากตนเอง
และจากสิง่ แวดล้อมก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกีย่ วกับ
อาการเจ็บป่วยของตนเอง ด้านสังคม การเจ็บป่วย
เรื้ อ รั ง ท� ำ ให้ เ ข้ า รั บ การรั ก ษา มาตรวจตามนั ด ที่
โรงพยาบาลบ่อยครั้งท�ำให้ขาดเรียนบ่อยครั้ง การ
เจ็บป่วยท�ำให้ปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นลดลง ผลกระทบต่อ
บิดามารดาทางด้านจิตใจ อารมณ์ เนือ่ งจากบิดามารดา
เป็นผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยเด็ก จะเห็นได้ว่าโรคไตกลุ่ม
อาการเนโฟรติก ส่งผลกระทบทั้งต่อเด็กวัยเรียนบิดา
มารดาหรือผู้ดูแล ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่วนใหญ่เกิด
จากปัจจัยที่เกิดจากการก�ำเริบของโรคไตกลุ่มอาการ
เนโฟรติ ก ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งมารั บ การรั ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง4
ผูป้ ว่ ย ส่วนใหญ่อาศัยบิดา มารดา หรือผูด้ แู ล
เป็นหลักในการดูแลตนเอง ซึ่งจากพัฒนาการของ
เด็กวัยเรียนสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ ถ้าหาก
ผู ้ ป ่ ว ยมี ส มรรถนะแห่ ง ตนในการดู แ ลตนเอง
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ของโรค ป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการบวม ป้องกัน
อันตรายจากอาการข้างเคียงของยาและการรับประทาน
ยาถูกต้อง ป้องกันภาวะขาดสารอาหารและการเจริญ
เติบโตช้าและเผชิญหรือปรับตัวเมือ่ มีภาวะเครียด จาก
กรอบแนวคิดสมรรถนะแห่งตน (self-efficacy) ของ
Bandura5 โดยเฉพาะการสร้ างแรงจู ง ใจและความ
ตระหนักในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและคงไว้ซงึ่ การ
ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง ทฤษฎี เ ชื่ อ ว่ า
ความเชื่ อ หรื อ ความมั่ น ใจในสมรรถนะแห่ ง ตน
มีอิทธิพลต่อการกระท�ำ ที่ปรับเปลี่ยนและคงไว้ซึ่ง
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ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนต่อสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเอง

การปฏิบตั พิ ฤติกรรมดูแลสุขภาพ แต่ในผูป้ ว่ ยเด็กโรค
ไตกลุ ่ ม อาการเนฟโฟรติ ก นั้ น ยั ง มี ค วามเชื่ อ ใน
สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคไต
กลุ่มอาการ เนโฟรติกในระดับต�่ำเนื่องจากขาดความรู้
ในการดูแลตนเองเกีย่ วกับการป้องกันการติดเชือ้ ทีถ่ กู
ต้องเหมาะสมกับโรคและสื่อการให้ความรู้เฉพาะช่วง
วัยที่เหมาะสม4 แต่หากผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนให้มี
ความเชื่อในสมรรถนะแห่งตนในระดับสูง ย่อมส่งผล
ต่อพฤติกรรมดูแลตนเองที่เหมาะสม ด้านการดูแล
สุขภาพ ป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการบวม ป้องกัน
อันตรายจากอาการข้างเคียงของยาและการรับประทานยา
ถูกต้อง ป้องกันภาวะขาดสารอาหารและการเจริญ
เติ บ โตช้ า และเผชิ ญ หรื อ ปรั บ ตั ว เมื่ อ มี ภ าวะเครี ย ด
โดยรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยวัยเรียน น่าสนใจ
เพิ่มแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ สนุกสนาน ให้มี
ส่วนร่วม ช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ในแต่ละบทมีตัว
อักษร ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว รวมทัง้ เสียงประกอบ มี
แบบทดสอบท้ายบท สะสมเป็นแต้ม ในเด็กวัยเรียน
ตอนกลางและเด็กวัยเรียนตอนปลาย 8-12 ปี ช่วงอายุ
ทีเ่ ริม่ มีความสามารถเพียงพอทีจ่ ะตัดสินใจในการดูแล
ตนเองได้ เนื่องจากมีความสามารถในการรับรู้และ
เข้ า ใจความเจ็ บ ป่ ว ยที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและผลของ
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง6
ตามกรอบแนวคิดของ Bandura การสร้าง
ความเชื่อมั่นของบุคคลต้องใช้ 4 ด้าน ผู้วิจัยจึงสร้าง
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนต่อสมรรถนะแห่ง
ตนและพฤติกรรมการดูแลในผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียนโรคไต
กลุ่มอาการเนโฟรติก ตามแนวคิดของแบนดูราทั้ง 4
ด้านในการศึกษาครัง้ นี5้ 1. การประสบความส�ำเร็จด้วย
ตนเอง (enactive mastery experience) ได้แก่ โดยการ
จั ด ท� ำ สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพวางแผนตั้ ง เป้ า หมายการ
ส่งเสริมสุขภาพการท�ำแบบทดสอบสะสมแต้มรางวัล
2. การให้ค�ำแนะน�ำหรือการใช้ค�ำพูดชักจูง (verbal
persuasion) ได้แก่ โน้มน้าว ชักจูงด้วยค�ำพูดโดยให้
ความรูผ้ า่ น Mobile Application 3. การได้เห็นตัวแบบ
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หรือเห็นประสบการณ์ของผูอ้ นื่ (vicarious experience)
ได้แก่ ผ่านตัวแบบการ์ตูนผู้ป่วยวัยเรียนโรคไตกลุ่ม
อาการเนโฟรติ ก ที่ มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่
เหมาะสม ผ่าน mobile application 4. การประเมินทางสภาพ
สรีรวิทยาและการกระตุ้นทางอารมณ์ (physiological
and affective stage) ได้แก่ การเสริมแรงทางบวกและ
จั ด สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ผ ่ อ นคลาย ส� ำ หรั บ การฟั ง เพลง
กิ จ กรรมศิ ล ปะและการใช้ โ ทรศั พ ท์ ติ ด ตามที่ บ ้ า น
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติกและ
รูปแบบการให้ความรูต้ อ่ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนให้ดีขึ้น พบรูปแบบ ดังนี้ การใช้
หนังสือการ์ตนู การใช้คมู่ อื สุขภาพ การใช้ VCD การ์ตนู
ผ่านสื่อตัวแบบ การใช้การจัดกิจกรรมและศิลปะเพื่อ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยเด็กโรค
เรื้อรัง การใช้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย7,8,9,10 ไม่พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
เกี่ยวกับโปรแกรมพัฒนาความเชื่อในสมรรถนะแห่ง
ตนต่อความเชื่อในสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรม
การดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุม่ อาการ
เนโฟรติก พบเฉพาะโรคอื่นๆ เช่น โปรแกรมส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก วั ย เรี ย นโรคธาลั ส ซี เ มี ย และการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ความมัน่ ใจในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพนั้นเกิดจากการรับรู้สมรรถนะแห่งตนที่
เพิม่ ขึน้ 11 และการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์
และสามารถท�ำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยวัยเรียนกลุ่มอาการโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก
ได้ และควรให้ความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาการรับรู้
สมรรถนะความสามารถของตนเองด้วยการส่งเสริม
และฝึกให้บคุ คลมีทกั ษะอย่างเพียงพอ จึงท�ำให้บคุ คล
รับรู้ถึงความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่
อาจปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ จ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยร่วมหลายปัจจัย
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เสาวลักษณ์ ชาญกัน และคณะ

ด้วยกัน ทัง้ นีก้ ารทีบ่ คุ คลตัดสินใจจะกระท�ำพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึง่ นัน้ ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความคาดหวัง
ในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ถ้าความคาดหวังในส่วนใดส่วน
หนึง่ นัน้ เป็นไปในทางตรงกันข้ามบุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ไม่กระท�ำพฤติกรรมนั้น
ปัญหาที่พบสะท้อนว่าผู้ป่วยเด็กโรคไตกลุ่ม
อาการเนโฟรติกนัน้ ยังมีความเชือ่ ในสมรรถนะแห่งตน
ในการดูแลตนเองน้อย เนื่องจากขาดความรู้ในการดูแล
ตนเองทีถ่ กู ต้องเหมาะสมกับโรค ซึง่ จากพัฒนาการของ
เด็กวัยเรียนนัน้ มีสมรรถนะในการทีส่ ามารถดูแลตนเอง
ป้ อ งกั น การก� ำ เริ บ ของโรคด้ ว ยตนเอง เพี ย งขาด
ความเชื่ อ มั่ น ในสมรรถนะของตนเองและความ
คาดหวังในผลการกระท�ำทีจ่ ะเกิดขึน้ ดังนัน้ หากผูป้ ว่ ย
ได้รบั การสนับสนุนให้มคี วามเชือ่ ในสมรรถนะแห่งตน
ในระดั บ สู ง ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ การกระท� ำ พฤติ ก รรมที่
เหมาะสม ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลของโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะแห่งตนต่อสมรรถนะแห่งตนและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไต
กลุ่มอาการเนโฟรติกตามแนวคิดของแบนดูรา โดยน�ำ
แหล่ ง สนั บ สนุ น มี 4 แหล่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
สมรรถนะแห่ง ให้ผปู้ ว่ ยเด็กมีสมรรถนะแห่งตนดีขนึ้ ก็
จะมีความ ท�ำให้สามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมดูแลสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะแห่ง
ตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียน
โรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติกก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะแห่งตน
2. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะแห่ง
ตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียน
โรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติกระหว่างกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนกับกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้
รับการพยาบาลตามปกติ
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สมมติฐานการวิจัย

1. ภายหลังการทดลองกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะแห่งตน มีคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะแห่ง
ตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียน
โรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติกสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะแห่งตน
2. ภายหลังการทดลองกลุม่ ได้รบั โปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะแห่งตน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
แห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็ก
วัยเรียนโรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติกสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การพยาบาลตามปกติ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้แหล่งสนับสนุน 4 แหล่ง
ตามกรอบแนวคิดสมรรถนะแห่งตน ของ Bandura5
ที่ส�ำคัญในส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน
ด้วยการส่งเสริมแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นใน
สมรรถนะของตนเอง ได้แก่ 1. การประสบความส�ำเร็จ
ด้วยตนเอง 2. การให้คำ� แนะน�ำหรือการใช้คำ� พูดชักจูง
3. การได้เห็นตัวแบบหรือเห็นประสบการณ์ของผู้อื่น
4. การประเมินทางสภาพสรีรวิทยาและการกระตุ้น
ทางอารมณ์ ถ้าผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการ
เนโฟรติ ก มี ก ารรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนดี ข้ึ น ก็ จ ะมี
สมรรถนะแห่ ง ตนมากขึ้ น ท� ำ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ต่อเนื่อง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดผล
ก่ อ นและหลั ง ทดลอง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ไม่ ไ ด้
matching กลุ่มตัวอย่างของทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยเด็ก 8-12 ปี วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตกลุ่มอาการ
เนโฟรติก รักษาที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในจังหวัดขอนแก่น
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้เกณฑ์ในการคัดเข้า
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ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนต่อสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเอง

จ�ำนวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 20 คนแรก เป็นกลุ่ม
ควบคุม ได้รบั การพยาบาลตามปกติ และกลุม่ ตัวอย่าง
20 คน หลังเป็นกลุ่มทดลอง ได้รับโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะแห่งตนและการพยาบาลตามปกติ ยินดีเข้า
ร่วมกิจกรรมและผู้ดูแลอนุญาตให้เด็กเข้าร่วมวิจัย
สามารถฟัง พูด ภาษาไทยและสือ่ ความหมายได้ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคที่
รุนแรง เกณฑ์การคัดออก กลุม่ ตัวอย่างย้ายโรงพยาบาล
ในการรักษา ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะ
วิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเด็ก 2. แบบ
สัมภาษณ์สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรค
ไตกลุ่มอาการเนโฟรติก 3. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรม
การดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุม่ อาการ
เนโฟรติกและโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตน สร้าง
จากการทบทวนวรรณกรรมและใช้แนวคิดของแบนดูรา
น�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของ
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย กุมารแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก 1 คน อาจารย์
พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญการพยาบาลเด็กโรคไตกลุม่ อาการ
เนโฟรติก 1 คน อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทฤษฎี
สมรรถนะแห่งตนของแบนดูรา 1 คน พยาบาลประจ�ำ
การในคลิ นิ ก เชี่ ย วชาญในผู ้ ป ่ ว ยโรคไตกลุ ่ ม อาการ
เนโฟรติก จ�ำนวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม
application 1 คน รายละเอียดดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย
1.1 แบบสั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ป่วยเด็ก ได้แก่ ภูมิล�ำเนา เพศ อายุ ระดับการศึกษา
เป็นบุตรคนที่ จ�ำนวนพีน่ อ้ งทัง้ หมด ลักษณะครอบครัว
ผู้ดูแลหลัก ระดับการศึกษาของผู้ดูแล อาชีพหลักของ
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ผู้ดูแลหลัก รายได้ของครอบครัว ระยะเวลาที่เจ็บป่วย
จ� ำ นวนครั้ ง ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล
ประสบการณ์ที่ได้รับการสอนและการแนะน�ำเรื่องโรค
ไตกลุม่ อาการเนโฟรติก ส่วนที่ 2. ข้อมูลทางการแพทย์
ของผู้ป่วยเด็ก อายุที่ได้รับการวินิจฉัย ผลการตรวจ
ร่างกาย น�ำ้ หนัก ส่วนสูงความดันโลหิต การบวม อาการ
แสดงของการติดเชื้อ จ�ำนวนครั้งของการกลับเป็นซ�้ำ
ของโรคไตกลุ ่ ม อาการเนโฟรติ ก การรั ก ษาที่ รั บ
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ โดยสัมภาษณ์ในการ
ประเมินผู้ป่วยแรกรับ
1.2 แบบสัมภาษณ์สมรรถนะแห่งตน
ในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก
จ� ำ นวน 35 ข้ อ ลั ก ษณะค� ำ ตอบเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 4 ระดับ ไม่มั่นใจเลย (0) มั่นใจน้อย
(1) มัน่ ใจปานกลาง (2) มัน่ ใจมาก (3) ผ่านการตรวจ
สอบความตรงตามเนือ้ หา (content validity) โดยผูท้ รง
คุณวุฒิ 5 คน ได้คา่ CVI เท่ากับ 0.94 น�ำไปหาค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือกับผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุ่ม
อาการเนโฟรติกทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
จ� ำ นวน 10 คน โดยใช้ สถิ ติสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.87
1.3 แบบสั ม ภาษณ์ พ ฤติ ก รรมการ
ดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการ
เนโฟรติก จ�ำนวน 35 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
3 ระดับ ไม่เคยปฏิบัติ (1) ปฏิบัติบางครั้ง (2) ปฏิบัติ
เป็นประจ�ำ (3) ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้ หา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ได้คา่ CVI เท่ากับ 0.93
น�ำไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือกับผู้ป่วยเด็ก
วั ย เรี ย นโรคไตกลุ ่ ม อาการเนโฟรติ ก ที มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 10 คน โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.88
2. โปรแกรมพั ฒ นาสมรรถนะแห่ ง ตน
ประกอบด้วยขั้นตอน ได้แก่ 1. การประเมินทางสภาพ
สรีรวิทยาและการกระตุน้ ทางอารมณ์ การเสริมแรงทาง
บวกและจัดสิ่งแวดล้อมให้ผ่อนคลาย ส�ำหรับการฟัง
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เพลง กิจกรรมศิลปะและการใช้โทรศัพท์ตดิ ตามทีบ่ า้ น
2.การประสบความส�ำเร็จด้วยตนเอง โดยการจัดท�ำ
สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพวางแผนตั้ ง เป้ า หมายการส่ ง
เสริ ม สุ ข ภาพการท� ำ แบบทดสอบสะสมแต้ ม รางวั ล
3.การได้เห็นตัวแบบหรือเห็นประสบการณ์ของผู้อื่น
ผ่านตัวแบบการ์ตูนผู้ป่วยวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการ
เนโฟรติกที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม
ผ่าน mobile application 4.การให้ค�ำแนะน�ำหรือการ
ใช้คำ� พูดชักจูง โน้มน้าว ชักจูงด้วยค�ำพูดโดยให้ความรู้
ผ่าน mobile application โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์
3. สื่ อ การเรี ย นรู ้ โปรแกรม mobile
application เรื่อง การดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัย
เรียนโรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติก ประกอบด้วยหัวข้อ
โรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติก สาเหตุ อาการและผลกระทบ
การรักษา พฤติกรรมการดูแลตนเอง การดูแลสุขภาพ
ป้องกันการติดเชือ้ ลดอาการบวม ป้องกันอันตรายจาก
อาการข้างเคียงของยาและการรับประทานยาถูกต้อง
ป้องกันภาวะขาดสารอาหารและ การเจริญเติบโตช้า
และ เผชิญหรือปรับตัวเมื่อมีภาวะเครียด ในแต่ละ
หัวข้อจะมีแบบทดสอบให้ผู้ป่วยได้ลองท�ำ เป็นแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยมีการสะสมแต้ม
คะแนนเป็นรางวัล โดยให้ผปู้ ว่ ยเด็กได้เห็นตัวแบบหรือ
เห็นประสบการณ์ของผู้อื่น ผ่านตัวแบบการ์ตูนผู้ป่วย
วัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการ เนโฟรติกที่มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองที่เหมาะสม ผ่าน mobile application
การให้คำ� แนะน�ำหรือการใช้คำ� พูดชักจูง โน้มน้าว ชักจูง
ด้วยค�ำพูดโดยให้ความรู้ผ่าน mobile application
สัปดาห์ที่ 1และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่บ้าน ในสัปดาห์
ที่ 2 และ 3
จริยธรรมในการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ
ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ขี ย นเอกสารยื่ น เสนอเพื่ อ ขอ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เลขที่จริยธรรม HE 61221 และจริยธรรม
ทางการวิจัยโรงพยาบาลขอนแก่น เลขที่จริยธรรม
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KE61126 เมือ่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการแล้ว
จึงเริม่ ด�ำเนินการเก็บข้อมูล ในขัน้ ตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ควบคุมก่ อนแล้ วจึ งด� ำเนิ นการในกลุ่ มทดลองเพื่ อ
ป้องกันการปนเปื้อนของข้อมูล (contamination)
1. กลุม่ ควบคุม มีการด�ำเนินการดังนีค้ อื
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คดั เข้า ผูว้ จิ ยั
ชี้แจงขั้นตอนการวิจัยทั้งให้ผู้ดูแลและผู้ป่วยเด็ก กลุ่ม
ควบคุ ม ว่ า จะได้ รั บ การพยาบาลตามปกติ แ ละจาก
บุคคลกรทางการแพทย์ บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และ
ประเมินความเชื่อในสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรม
การดูแลตนเอง โดยการตอบแบบสัมภาษณ์ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นผู้ป่วยเด็กได้รับการ
พยาบาลตามปกติ ผู้วจิ ยั ติดตามประเมินผลสมรรถนะ
แห่ ง ตนและพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง ของผู ้ ป ่ ว ย
สัปดาห์ที่ 4 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชุดเดิม ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที
2. กลุ ่ ม ทดลอง ได้รับโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะแห่งตนและการพยาบาลตามปกติ ผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรม จากงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมา พบว่ า
สัปดาห์ที่ 4 ท�ำให้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองได้มากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ12 โดย
ผูว้ จิ ยั ออกแบบโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตน เป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีขั้นตอนดังนี้
สั ป ดาห์ ที่ 1 (ใช้ เ วลา 2 ชั่ ว โมง)
แบ่งขั้นตอนดังนี้
		 1. สร้างสัมพันธภาพ ชีแ้ จ้งวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการวิจัย ระยะเวลาของการวิจัยและให้ผู้ดูแล
และผูป้ ว่ ยเด็กลงนามในใบยินยอมเพือ่ เข้าร่วมงานวิจยั
(ใช้เวลา 10 นาที) บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และผล
ประเมินความเชื่อในสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรม
การดูแลตนเอง (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) และตรวจ
สอบความพร้ อ มการใช้ ง าน mobile application
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ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนต่อสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ลงโปรแกรม ให้ผู้ป่วยเด็กหรือในโทรศัพท์มือถือของ
ผูด้ แู ลกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยเด็กไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือและ อธิบาย
ขัน้ ตอน การใช้งาน mobile application สาธิตวิธกี ารเข้า
ใช้งาน และให้ผู้ป่วยเด็กสาธิตย้อนกลับ (30 นาที)
2. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตน โดย
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ใช้เวลา 50 นาที) กิจกรรมที่ 1
การประเมินทางสภาพสรีรวิทยาและการกระตุน้ ทางอา
รมณ์ ลดวามวิตกกังวล ให้ผ่อนคลาย ส�ำหรับการฟัง
เพลง กิจกรรมศิลปะทีผ่ ปู้ ว่ ยสนใจ (20 นาที) กิจกรรม
ที่ 2 การประสบความส�ำเร็จด้วยตนเอง จัดกิจกรรมจัด
ท�ำสมุดบันทึกสุขภาพ วางแผนตั้งเป้าหมายการดูแล
สุขภาพการดูแลตนเองทีเ่ หมาะสม พูดคุยเป็นรายกลุม่
2-5 คนต่อกลุ่ม เกี่ยวกับแผนการดูแลตนเองเพื่อให้
ประสบความส�ำเร็จ และมีการประเมินความส�ำเร็จจาก
การท� ำ แบบทดสอบหลั ง การเรี ย นรู ้ ผ ่ า น mobile
application สะสมแต้มรางวัล (10 นาที) กิจกรรมที่ 3
การได้เห็นตัวแบบหรือเห็นประสบการณ์ของผู้อื่น
ผ่านตัวแบบการ์ตูนผู้ป่วยวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการ
เนโฟรติกที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม
ผ่าน mobile application และการให้ค�ำแนะน�ำหรือ
การใช้ค�ำพูดชักจูง โดยการให้ความรู้ผ่าน mobile
application การดูแลตนเอง พูดแนะน�ำวิธีการปฏิบัติ
การดูแลตนเอง และมอบ mobile application ให้ผปู้ ว่ ย
กลับไปทบทวนต่อที่บ้าน (20 นาที)
สัปดาห์ที่ 2, 3 โทรศัพท์สอบถามพฤติกรรม
การดูแลตนเอง พร้อมทั้ง กระตุ้น และ ให้ก�ำลังใจและ
สอบถามถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การใช้ mobile
application 1 ครัง้ / สัปดาห์ ทัง้ หมด 2 สัปดาห์ ใช้เวลา
สัปดาห์ละประมาณ 20 นาที พร้อมทั้งบันทึก วัน เวลา
การใช้ mobile application
สัปดาห์ที่ 4 ผูว้ จิ ยั ประเมินสมรรถนะแห่งตน
และพฤติกรรมการดูแลในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไต
กลุ ่ ม อาการเนโฟรติ ก ที่ โ รงพยาบาล โดยใช้ แ บบ
สัมภาษณ์ชุดเดิม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยเด็กทัง้ 2 กลุม่ โดย
ใช้จ�ำแนก ความถี่ ร้อยละและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไประหว่าง
กลุ ่ ม ควบคุ ม และกลุ ่ ม ทดลอง โดยใช้ ก ารทดสอบ
chi-square test และ fisher’s exact test เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเด็กและ
ความแตกต่ างค่ าเฉลี่ ย คะแนนพฤติ กรรมการดู แ ล
ตนเอง ก่อนทดลองและหลังการทดลอง ของแต่ละกลุม่
โดยใช้สถิติ paired t-test และเปรียบเทียบความแตก
ต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะแห่งตนและความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยใช้สถิติ independent t-test

ผลการวิจัย

1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ในกลุ ่ ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 11-12 ปี
และยังไปเรียนเป็นประจ�ำอายุที่เริ่มได้รับการวินิจฉัย
โรคทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วง 7-9 ปี และไม่พบการแสดง
ของการติดเชื้อ ผู้ดูแลหลักทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ส่วนใหญ่ คือบิดา มารดา ระดับการศึกษาของ
ผูด้ แู ลของกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา
กลุม่ ควบคุมส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับประถมศึกษา รายได้
ของครอบครัวทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีรายได้
เพียงพอ ระยะเวลาที่เจ็บป่วยทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ส่วนใหญ่ 0-3 ปี จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมอยู่ใน
ช่วง 1-3 ครั้ง ผู้ดูแลทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ที่ได้รับการสอนและแนะน�ำเรื่องโรค
2. ภายหลั ง การทดลองกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมพั ฒ นาสมรรถนะแห่ ง ตนต่ อ สมรรถนะ
แห่ ง ตน มี ค ะแนนเฉลี่ ย สมรรถนะแห่ ง ตนและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไต
กลุ่มอาการ เนโฟรติก สูงกว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะแห่งตน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน
โรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก ในกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง
ความเชื่อในสมรรถนะแห่งตน
และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ความเชื่อในสมรรถนะแห่งตนโดยภาพรวม
- การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อ
- ป้องกันอันตรายจากอาการข้างเคียงของยาและ
การรับประทานยาถูกต้อง
- ป้องกันภาวะขาดสารอาหารและการบวม
- เผชิญหรือปรับตัวเมื่อมีภาวะเครียด
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยภาพรวม
- การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อ
- ป้องกันอันตรายจากอาการข้างเคียงของยาและ
การรับประทานยาถูกต้อง
- ป้องกันภาวะขาดสารอาหารและการบวม
- เผชิญหรือปรับตัวเมื่อมีภาวะเครียด
*P < .05

กลุ่มทดลอง (n = 20)
(ก่อน)
(หลัง)
SD
82.05 14.42
92.80
41.90 8.11
46.95
9.55
2.31
11.00
17.45
13.15
89.20
46.20
10.20

4.10
1.90
11.74
5.50
1.82

19.55
13.25

3.82
1.71

3. ภายหลังการทดลองกลุม่ ได้รบั โปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะแห่งตนมีคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะแห่ง
ตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียน

paired

p-value

SD
8.38
4.78
1.17

t- test
3.67
3.42
2.55

0.00 *
0.00 *
0.01*

20.90
13.95
95.40
49.35
11.00

2.67
1.00
8.17
3.89
1.26

3.73
1.80
3.69
2.52
1.73

0.00*
0.04*
0.02 *
0.01 *
0.05

21.25
13.80

2.94
1.28

1.90
1.27

0.04 *
0.11

โรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติกสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ ดังแสดงตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ สมรรถนะแห่งตนและค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยเด็กวัย
เรียนโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
กลุ่มควบคุม
(หลัง)
สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
(n = 20)
SD
ความเชื่อในสมรรถนะแห่งตนโดยภาพรวม
86.00 8.90
- การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อ
43.85 4.28
- ป้องกันอันตรายจากอาการข้างเคียงของยาและการรับประทานยาถูกต้อง 10.85 1.27
- ป้องกันภาวะขาดสารอาหารและการบวม
18.55 3.20
- เผชิญหรือปรับตัวเมื่อมีภาวะเครียด
12.75 2.17
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยภาพรวม
91.15 6.54
- การดูแลสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อ
46.65 3.57
- ป้องกันอันตรายจากอาการข้างเคียงของยาและการรับประทานยาถูกต้อง 11.05 1.00
- ป้องกันภาวะขาดสารอาหารและการบวม
20.30 2.36
- เผชิญหรือปรับตัวเมื่อมีภาวะเครียด
13.15 1.39
*P < .05
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กลุ่มทดลอง
(หลัง)
(n = 20)
SD
92.80 8.38
46.95 4.78
11.00 1.17
20.90 2.67
13.95 1.00
95.40 8.16
49.35 3.90
11.00 1.26
21.25 2.94
13.80 1.28

t

p-value

- 2.49
- 2.16
- 0.39
- 2.52
-2.24
-1.82
- 2.28
- 0.14
- 1.13
- 1.54

0.02*
0.04 *
0.35
0.02*
0.03*
0.04 *
0.01*
0.45
0.13
0.07
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ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนต่อสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเอง

การอภิปรายผล

ผลการวิจยั สามารถอภิปรายได้ตาม สมมติฐาน
การวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ภายหลังการทดลองกลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนต่อสมรรถนะ
แห่ ง ตน มี ค ะแนนเฉลี่ ย สมรรถนะแห่ ง ตนและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไต
กลุ่มอาการเนโฟรติก สูงกว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะแห่งตน
อธิ บ ายได้ ว ่ า เป็ น ผลจากการเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตน โดยมีสื่อที่หลาก
หลายและง่ายต่อการน�ำไปใช้ คือ mobile application
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองบนโทรศัพท์มือถือ และ
มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนทบทวนและเพื่อให้
ผู้ป่วยเด็กสามารถเรียนรู้ได้ การส่งเสริมให้บุคคล มี
ประสบการณ์ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง มีสมรรถนะแห่งตนเพิม่ ขึน้ ตามแนวคิดการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน โดย Bandura5 สมมติฐานของ
ทฤษฎี คือถ้าบุคคลสามารถคาดหวังหรือเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองโดยทราบว่าจะต้องท�ำอะไร
บ้างและเมื่อท�ำแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้
บุคคลนั้นก็จะปฏิบัติตามดังกล่าว องค์ประกอบของ
ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ประกอบด้วยความเชือ่
ในสมรรถนะแห่ ง ตนและความคาดหวั ง ในผลการ
กระท�ำ ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองมีผลต่อแรงจูงใจและ
การตัดสินใจของบุคคลที่จะปรับเปลี่ยนและคงไว้ซึ่ง
การพฤติกรรมการดูแลตนเอง เมื่อผู้ป่วยได้รับการ
สนั บ สนุ น ให้ มี ค วามเชื่ อ ในสมรรถนะแห่ ง ตนใน
ระดั บ สู ง ท� ำ ให้ ส ่ ง ผลต่ อ การกระท� ำ พฤติ ก รรมที่
เหมาะสม เกิดความพร้อมในการจัดการปัญหาต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น การประเมิ น ทางสภาพสรี ร วิ ท ยาและ
การกระตุ้นทางอารมณ์ ให้ผ่อนคลาย โดยการจัดสิ่ง
แวดล้อม ส�ำหรับการฟังเพลง กิจกรรมศิลปะที่ผู้ป่วย
สนใจ ท�ำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายก่อนเริ่มท�ำกิจกรรม7
พบว่าการสร้างสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้บคุ คลได้พฒ
ั นา
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ความสามารถในการดูแลตนเองโดยการใช้สถานทีห่ อ้ ง
จัดกิจกรรมทีม่ คี วามเงียบ ไม่มคี นพลุกพล่าน สามารถ
รับฟังสิ่งที่ผู้ศึกษาให้ความรู้ได้อย่างชัดเจน มีสมาธิใน
การฟัง เมือ่ มีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องแล้ว จะน�ำไป
สู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป8 ประสบการณ์ที่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ จั ด กิ จ กรรมจั ด ท� ำ สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพ
วางแผนตัง้ เป้าหมายการดูแลสุขภาพการดูแลตนเองที่
เหมาะสม พร้อมกับจัดให้มีการพูดคุยเป็นรายกลุ่ม
เกีย่ วกับแผนการดูแลตนเองเพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จ
และมีการประเมินความส�ำเร็จจากการท�ำแบบทดสอบ
หลังการเรียนรู้ผ่าน mobile application สะสมแต้ม
รางวั ล จากการที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ ประสบการณ์
โดยตรงในการประสบความส�ำเร็จด้วยตนเอง ส่งผลให้
เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และรั บ รู ้ ส มรรถนะของตนเอง
มากขึ้น9,10 การได้เห็นตัวแบบหรือเห็นประสบการณ์
ของผู้อื่น ได้เห็นตัวแบบหรือเห็นประสบการณ์ของ
ผู ้ อื่ น การเรี ย นรู ้ เ ป็ น กระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นโดย
พฤติกรรมเป็นการเรียนรู้ จากตัวแบบที่เป็น ตัวแบบ
การ์ตูนผู้ป่วยวัยเรียนที่ป่วยเป็นโรคไตกลุ่มอาการ
เนโฟรติกที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลตนเอง
ผ่าน mobile application พูดแนะน�ำวิธีการปฏิบัติการ
ดูแลตนเอง และชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการมีการ
ดูแลตนเอง และมอบmobile application ให้ผปู้ ว่ ยกลับ
ไปทบทวนต่อที่บ้าน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและรับ
รู้สมรรถนะของตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
มากขึน้ 12,13,14 การให้คำ� แนะน�ำหรือการใช้คำ� พูดชักจูง
การให้ความรู้ค�ำแนะน�ำ โน้มน้าว ชักจูงด้วยค�ำพูดโดย
การให้ความรู้ผ่าน mobile application รวมถึงเสนอ
ปัญหาและ ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ข อ ง ผู ้ ป ่ ว ย เ ด็ ก วั ย เ รี ย น โ ร ค ไ ต ก ลุ ่ ม อ า ก า ร
เนโฟรติก ให้มีพฤติกรรมแปลกใหม่ที่เหมาะสมให้
บุคคลเกิดการกระท�ำพฤติกรรม ให้เกิดความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย5, 9,11
สมมติฐานที่ 2 ภายหลังการทดลองกลุ่มได้
รับโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนมีคะแนนเฉลี่ย
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สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติกสูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
จากการเปรียบเทียบสมรรถนะแห่งตนและ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยรวม พบว่า 2 กลุม่ มีคะแนนเฉลีย่ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดในข้างต้น
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อธิปรายได้ว่า สาเหตุที่ทั้ง 2 มีความแตกต่าง
กัน คือ ในกลุม่ ทดลองได้รบั การส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตนตามทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน ของ Bandura (1997)
ซึ่งอธิบายว่า สมรรถนะแห่งตน เป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ความรู ้ แ ละการกระท�ำ ผลลั พ ธ์ คื อ การแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรม หากบุคคลเชื่อในสมรรถนะแห่งตนก็จะ
สามารถปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีย่ าก และมีความพยายามในการ
ปฏิบตั ิ ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ได้ บุคคลเมือ่ เจ็บป่วยด้วย
โรคไตกลุม่ อาการเนโฟรติก ย่อมมีความต้องการในการ
ดู แ ลตนเอง แต่ เ มื่ อ ขาดความสามารถในการดู แ ล
ตนเอง บุคคลจึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะ
สม โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตน จึงเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้ บุคคลมีพฤติกรรมที่ดีได้
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นจากการวิจยั พบว่าใน
การเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม พบว่า สมรรถนะแห่งตนในเรื่องการป้องกัน
อันตรายจากอาการข้างเคียงของยาและการรับประทาน
ยาถูกต้อง ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่าง 2 กลุ่ม
ภายหลังการทดลอง ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจาก
การด�ำเนินของโรคและการวัดผลในระยะเวลา 4 สัปดาห์
อาจส่งผลให้การด�ำเนินของโรคยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ในระยะเวลาอันสัน้ 15 ดังนัน้ การทีผ่ ลการวิจยั ไม่มคี วาม
แตกต่าง อาจเป็นผลมาจากระยะเวลาการด�ำเนินของ
โรคในเด็กกลุ่มนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
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อีกทั้งการวัดผลที่ออกแบบวัดในระยะ 4 สัปดาห์ อาจ
เร็วเกินไป ควรติดตามประเมินผลออกเป็นหลายระยะ
เพื่ อ ประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงของความเชื่ อ ใน
สมรรถนะแห่งตน
อย่างไรก็ตามในภาพรวมโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะแห่งตน มีผลช่วยให้ผู้ป่วยมีสมรรถนะแห่ง
ตนดีขนึ้ และท�ำให้มพี ฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ข้อจ�ำกัดในการศึกษา

ความไม่ ส ะดวก เรื่ อ งการเดิ น ทางมาโรง
พยาบาลของผูด้ แู ลและผูป้ ว่ ยจึงท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถ
ร่วมโครงการวิจยั ได้ ส่งผลให้ได้ใช้ระยะเวลานานขึน้ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะ

1. ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ควร
สนับสนุนการจัดท�ำสือ่ mobile application เพือ่ เป็นช่อง
ทางให้ผู้ป่วยได้ค�ำแนะน�ำในการดูแลตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อกลับไปดูแลตนเองต่อที่บ้าน
2. ด้ า นการศึ ก ษาพยาบาลควรเน้ น การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตนในการส่งเสริมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย
3. ด้านการวิจัย ควรติดตามและศึกษาใน
ระยะยาวเกี่ยวกับโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตน
ตั้งแต่เริ่มการรักษาจนสิ้นสุดการรักษาผู้ป่วยโรคไต
กลุ่มอาการเนโฟรติกวัยต่างๆ และโรคเรื้อรังอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่
กรุ ณ าให้ ค วามเอาใจใส่ เ ป็ น อย่ า งดี ขอขอบคุ ณ
เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ ่ ม งานผู ้ ป ่ ว ยนอกกุ ม ารเวชกรรม โรง
พยาบาลขอนแก่น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท�ำ
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
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