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Abstract
Purposes: To compare body mass index, chronic stress, health literacy, patient engagement
and perception of person-centred care between recurrent and non-recurrent urolithiasis patients.
Design: Comparative descriptive research design.
Methods: The samples consisted of patients with urolithiasis after complete removal of stone
at least six months, 150 recurrent and 150 non-recurrent. Data were collected using 5 questionnaires:
Personal data record form, Perceived Stress scale, Health Literacy Questionnaire, Patient Activation
Measure, and the Consultation Care Measure. Data were analyzed using descriptive statistics and a
comparison Z-test.
Main Findings: The findings showed that non-recurrent urolithiasis patients perceived
chronic stress at low level (X = 6.25, SD = 4.86); an average score of health literacy was 439.21 (SD
= 39.78), patient engagement was high level (X = 63.88, SD = 12.90) while those with recurrent
urolithiasis perceived chronic stress at medium level (X = 12.75, SD = 5.23), an average score of
health literacy was 336.07 (SD = 41.22 ), patient engagement was low level (X = 40.33, SD = 9.44).
All of the three factors were significant different (p < .05) between two groups. While body mass
index and the perception of a person-centred care were not significant different between two groups.
Conclusion and recommendations: Nurses should organize health-promoting activities for
urolithiasis patients during and after stone removal using various methods to reduce chronic stress,
promote health literacy and patient engagement in order to prevent recurrent urolithiasis.
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เปรียบเทียบดัชนีมวลกาย ความเครียดเรื้อรัง ความแตกฉาน
ทางสุขภาพ ความรับผิดชอบของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบ
บุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะซ้�ำ
และผู้ที่ไม่เป็นซ้ำ�*
ธิมาภรณ์ ซื่อตรง* สุพร ดนัยดุษฎีกุล, พย.ด.1, นภาพร วาณิชย์กุล, PhD1, ตรี หาญประเสริฐพงษ์, พ.บ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย ความเครียดเรือ้ รัง ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิดชอบ
ของผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ระหว่างผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะซา้ํ และผูท้ ่ี
ไม่เป็นซา้ํ
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาเชิงบรรยายเปรียบเทียบ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : ผูป้ ว่ ยนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะทีม่ าติดตามอาการภายหลังรักษานิว่ ครัง้ แรกออกหมดมีระยะ
เวลาห่างจากการรักษาครัง้ แรกไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน กลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้ และไม่เป็นซํา้ กลุม่ ละ 150 ราย รวมทัง้ หมด 300 ราย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
แบบประเมินการรับรูค้ วามเครียด แบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพ แบบประเมินความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย และ
แบบประเมินการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ปรียบเทียบ
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นนิว่ ซํา้ มีความเครียดเรือ้ รังอยูใ่ นระดับตํา่ (X = 6.25, SD = 4.86) มีความแตกฉาน
ทางสุขภาพเท่ากับ 439.21 (SD = 39.78) มีความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับสูง (X = 63.88, SD = 12.90)
ในขณะกลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซา้ํ มีความเครียดเรือ้ รังระดับปานกลาง (X = 12.75, SD = 5.23) มีความแตกฉานทางสุขภาพเท่ากับ
336.07 (SD = 41.22 ) มีความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับตํา่ (X = 40.33, SD = 9.44) ซึง่ ทัง้ สามปัจจัยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตริ ะหว่างกลุม่ เป็นนิว่ ซา้ํ และไม่เป็นซา้ํ สำ�หรับดัชนีมวลกายและการรับรูก้ ารดูแลแบบ
บุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างกลุม่ เป็นนิว่ ซํา้ และไม่เป็นซํา้ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลและบุคคลากรทางสุขภาพควรตระหนัก และให้การดูแลผูป้ ว่ ยโดยลดความเครียด
เรือ้ รัง ส่งเสริมความแตกฉานทางสุขภาพ และความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย ทัง้ ขณะและภายหลังการรักษาเอานิว่ ออก
เพือ่ ป้องกันการกลับเป็นนิว่ ซํา้
คำ�สำ�คัญ: ดัชนีมวลกาย ความเครียดเรือ้ รัง ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย การรับรูก้ ารดูแลแบบ
บุคคลเป็นศูนย์กลาง นิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะ
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