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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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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urolithiasis) เป็น
กลุ่มโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญ
และมีแนวโน้มสูงขึน้ ในทุกภูมภิ าคทัว่ โลก ในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาพบอุบตั กิ ารณ์โรคนิว่ เพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 3.8 เป็นร้อยละ 5.21 สำ�หรับประเทศไทย
สำ�หรับในประเทศไทย จากสถิตกิ ระทรวงสาธารณสุขพบ
อัตราการเกิดโรคนิว่ ในไตและทางเดินปัสสาวะของผูป้ ว่ ยใน
เพิม่ ขึน้ จาก 99.25 ต่อประชากร 100,000 ในปี พ.ศ. 2550
เป็น 122.46 ในปี พ.ศ. 2553 พบมากทีส่ ดุ ในประชากร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอัตรา 174.672 จากการศึกษา
นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจำ�แนกตามครอบครัว และ
หมู่บ้านในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
อุบลราชธานี พบผูป้ ว่ ยนิว่ ทางเดินปัสสาวะสูงถึงร้อยละ 48
ตำ�แหน่งทีพ่ บนิว่ มากทีส่ ดุ คือ นิว่ ในไต ประมาณร้อยละ 80
และพบว่าครอบครัวจำ�นวน 116 ครอบครัว (ร้อยละ
21.05) และ 23 หมูบ่ า้ น (ร้อยละ 6.61) เป็นนิว่ ในไต3
โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะมีอุบัติการณ์เกิดนิ่ว ซํ้า
สูงมาก ในประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือมีอบุ ตั กิ ารณ์เกิด
นิว่ ซา้ํ ถึงร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี4 สำ�หรับประเทศไทยพบ
ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกลับเป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะ
ร้อยละ 10 ภายในปีแรก ร้อยละ 35 ในระยะเวลา 5 ปี และ
ร้อยละ 50 ในระยะเวลา 10 ปี5 จำ�นวนครัง้ ของการกลับ
เป็นซา้ํ ของนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำ�คัญ6 กล่าวคือ
การมีน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะส่งผลให้เกิดอาการ
แทรกซ้อนต่างๆ ได้ ตัง้ แต่ท�ำ ให้การทำ�งานของไตเสือ่ มลง
และอาจร้ายแรงจนถึงเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง และโรคไต
ระยะสุดท้ายซึง่ ทำ�ให้เสียชีวติ ได้7 จึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยของการเป็นโรคนิ่วซํ้ากับไม่เป็นซํ้าใน
จังหวัดอุบลราชธานี ทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์ของโรคนิว่ ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลของ Donabedian model เป็นกรอบแนวคิดของ
การศึกษา ตามระบบการทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพของ
การดูแล8 จำ�แนกระบบการทำ�งานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคุณภาพ
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เป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) โครงสร้าง (structure)
ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ความเครียดเรือ้ รัง คามแตกฉานทาง
สุขภาพ 2) กระบวนการ (process) ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ของผู้ป่วย การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
3) ผลลัพธ์ (outcome) คือ การกลับเป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
ปัจจัยเสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิดนิว่ และการเกิดนิว่ ซํา้ ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะในผูป้ ว่ ยแต่ละคนแตกต่างกัน หลายปัจจัย
มีงานวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การเกิดนิว่ แต่ยงั ไม่มงี าน
วิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการเกิดนิว่ ซํา้ ดัชนีมวลกายเป็นปัจจัย
หนึง่ ทีม่ กี ารศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กบั การเกิดนิว่ ผูท้ ม่ี ี
ดัชนีมวลกายสูงเกินค่ามาตรฐานทำ�ให้มีภาวะแคลเซียม
และออกซาเลตในปัสสาวะสูง9 นอกจากนี้ความอ้วนที่
ประเมินโดยนํ้าหนักตัว และรอบเอวที่เพิ่มขึ้นมีความ
สัมพันธ์กบั การเกิดซํา้ ของนิว่ เช่นกัน และยังพบอีกว่าผูช้ าย
ทีม่ ดี ชั นีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 kg/m2 มีความ
สัมพันธ์กบั การเกิดนิว่ (Relative Risk, RR = 1.33) เมือ่
เทียบกับผูช้ ายทีม่ ดี ชั นีมวลกาย 21-22.9 kg/m2 ผูช้ ายทีม่ ี
รอบเอวมากกว่า 43 นิว้ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดนิว่ (RR
= 1.48) เมือ่ เทียบกับผูช้ ายทีม่ รี อบเอวน้อยกว่า 34 นิว้ 10
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าดัชนีมวลกายทีส่ งู มีความ
สัมพันธ์กบั การเกิดนิว่ แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาดัชนีมวลกายกับ
ปรากฏการณ์เกิดนิว่ ซํา้ ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงต้องการ
ศึกษาเปรียบเทียบดัชนีมวลกายระหว่างผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกลับ
เป็นซํ้าของนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและผู้ท่ไี ม่มีการ
กลับเป็นซํา้
ความเครี ย ดเรื้อ รั ง มี ก ารศึ ก ษาที่ยืน ยั น ว่ า เมื่อ มี
ความเครียดผูป้ ว่ ยจะมีความเข้มข้นของแคลเซียมออกซาเลต
และกรดยูริกในปัสสาวะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และส่งผลให้
ปริมาตรของปัสสาวะ (urine volume) และระดับ
แมกนีเซียมตํ่าลง และระดับแคลเซียมในปัสสาวะสูงขึ้น
นอกจากนีภ้ าวะเครียดเรือ้ รังยังมีผลให้ความดันโลหิตเพิม่
สูงขึน้ และทำ�ให้เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดกลุม่ อาการเมตา
บอลิก (metabolic syndrome) ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การ
เกิดนิว่ ชนิดแคลเซียมออกซาเลต มีการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยที่
เป็นนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะมีความเครียดสูงกว่าผูป้ ว่ ย
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ทัว่ ไป โดยเฉพาะในกลุม่ ทีเ่ ป็น Multiple stone11
ความแตกฉานทางสุขภาพ หมายถึง การค้นหา
ทำ�ความเข้าใจ และใช้ข้อมูลสุขภาพในการตัดสินใจดูแล
รักษาภาวะสุขภาพของตนเอง จากการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ย
ทีม่ รี ะดับความแตกฉานทางสุขภาพน้อย จะเสียค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาดูแลสูงกว่าถึง 4 เท่า และมีผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ทีด่ นี อ้ ยกว่าประมาณ 1.5-3 เท่าของผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความ
แตกฉานทางสุขภาพมาก และมีการเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจากอาการผิดปกติซ้าํ สูงกว่าผู้ป่วยที่มีความ
แตกฉานทางสุขภาพระดับมากถึง 2 เท่า12 ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
แตกฉานทางสุขภาพมากจะมีสว่ นร่วมในแผนการรักษากับ
บุคลากรทางการแพทย์และปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา ปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนือ่ งจนถึงระยะพักฟืน้ ที่
บ้าน ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ 13ี การกำ�จัดนิว่ ด้วยวิธี
การสลายนิว่ หรือวิธผี า่ ตัดไม่ได้เปลีย่ นแนวโน้มของการเกิด
นิว่ ซา้ํ ผูป้ ว่ ยยังต้องการคำ�แนะนำ�ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดำ�เนินชีวติ ให้เหมาะสมถูกต้อง เพือ่ ป้องกันการกลับ
เป็นซา้ํ ของนิว่ ความแตกฉานทางสุขภาพ รวมทัง้ การให้ค�ำ
แนะนำ�อืน่ ๆ เป็นการเพิม่ ความสามารถและเพิม่ พลังอำ�นาจ
ให้ผปู้ ว่ ยสามารถควบคุมดูแลตนเองได้มากขึน้ ซึง่ เป็นหลัก
การของการสร้างเสริมสุขภาพทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะทำ�ให้เกิดนิว่ ซํา้
ระยะยาวลดลง5
ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย เป็นบริบทสำ�คัญอย่างหนึง่
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึง่ เน้นการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน การพัฒนาสุขภาพของประชาชน และ
การมีระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของผูป้ ว่ ยอย่างแท้จริง14 มีการศึกษาเกีย่ วกับ
ความรับผิดชอบของผู้ป่วยต่อกระบวนการดูแลรักษา
การจัดการกับภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วยของตนเอง
ตามความต้องการและความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยเองพบว่า
การเพิม่ ขึน้ ของความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ยมีความสัมพันธ์
กับความรูข้ องผูป้ ว่ ย การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ล
คุณภาพชีวติ และผลลัพธ์ทางคลินกิ ทีพ่ งึ ประสงค์13 ความ
รับผิดชอบของผูป้ ว่ ยสามารถเพิม่ การจัดการตนเองเกีย่ วกับ
สุขภาพ การปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา และเพิม่ คุณภาพ

ชีวติ ของผูป้ ว่ ย อีกทัง้ ยังลดค่าใช้จา่ ยทางสุขภาพได้ และยัง
มีอทิ ธิพลต่อการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพเพือ่
การดูแลสุขภาพตนเอง ซึง่ ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ยจะส่ง
ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการอาการของผูป้ ว่ ย
ทำ�ให้เกิดสุขภาพทีด่ ตี ามมา15
การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง มีการนำ�แนวคิดนี้
มาใช้ในการให้ความรูแ้ บบรายบุคคล พบว่าช่วยเพิม่ ความ
สามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยภายหลัง
จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ เพิม่ ภาวะสุขภาพและการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้าน
ร่างกาย16 การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางนั้นเน้นให้
บุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลที่เหมาะกับความ
ต้องการของบุคคลแต่ละคน ภายใต้การเคารพความเป็นตัว
ตน และอำ�นาจการตัดสินใจของบุคคล17 ยังไม่มกี ารศึกษา
ทีเ่ กีย่ วกับการดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางในผูป้ ว่ ยโรคนิว่
ในระบบทางเดินปัสสาวะ รูปแบบการดูแลแบบบุคคลเป็น
ศูนย์กลางจึงเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีต่ อ้ งการการศึกษาในครัง้ นี้
จากความเป็นมาและความสำ�คัญทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึง
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเสีย่ ง ได้แก่ ดัชนี
มวลกาย ความเครียดเรื้อรัง ความแตกฉานทางสุขภาพ
ความรับผิดชอบของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบ
บุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกลับเป็นซํา้ ของ
นิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะและผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่กลับเป็นซํา้ เพือ่
จะได้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำ�หรับพยาบาลและทีมสุขภาพใน
การให้การดูแลทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ย เพือ่ ลดอัตราการกลับ
เป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะและสอดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการดูแลของ Donabedian
model
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย ความเครียด
เรื้อรัง ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิดชอบของ
ผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง
ระหว่างผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกลับเป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบทางเดิน
ปัสสาวะและผูท้ ไ่ี ม่กลับเป็นซํา้
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สมมติฐานการวิจยั
ดัชนีมวลกาย ความเครียดเรือ้ รัง ความแตกฉานทาง
สุขภาพ ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแล
แบบบุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกลับเป็นซํา้
ของนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะและผูท้ ไ่ี ม่กลับเป็นซํา้ มี
ความแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลของ Donabedian model ตามระบบการทำ�งาน
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการดูแล8 จำ�แนกระบบการ
ทำ�งานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคุณภาพได้เป็น 3 องค์ประกอบหลัก
คือ 1) โครงสร้าง (structure) ได้แก่ ดัชนีมวลกาย
ความเครียดเรือ้ รัง คามแตกฉานทางสุขภาพ 2) กระบวนการ
(process) ได้แก่ ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย การรับรูก้ าร
ดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง และ 3) ผลลัพธ์ (outcome)
คือ การกลับเป็นซา้ํ ของนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นโรคทีม่ อี ตั รากลับ
เป็นซา้ํ สูงภายหลังการรักษา โดยเฉพาะนิว่ ในระบบทางเดิน
ปัสสาวะส่วนบน สาเหตุส�ำ คัญอาจเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของเนื้อไต เช่น การอักเสบ การบวมและการบาดเจ็บ
ภายในเนือ้ ไต อีกทัง้ ยังรวมถึงปัจจัยส่งเสริมภายในตัวผูป้ ว่ ย
แต่ละราย ความแตกฉานทางสุขภาพ วินยั ของความรับผิด
ชอบต่อสุขภาพตนเองของผู้ป่วย และรวมถึงระบบการ
ให้การดูแลที่ผ้ปู ่วยได้รับจากระบบสุขภาพ เมื่อจำ�แนก
ปัจจัยส่งเสริมการกลับเป็นซํ้าของนิ่วในระบบทางเดิน
ปัสสาวะเป็น 3 องค์ประกอบหลักตามแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาคุณภาพการดูแล Donabedian model พบว่า
ปัจจัยด้านโครงสร้าง (structure) ซึง่ เปรียบเสมือนปัจจัย
นำ�เข้าหรือปัจจัยส่งเสริมการกลับเป็นนิ่วซ้าํ ที่มีอยู่ในตัว
ผู้ป่วยแต่ละรายตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วย ได้แก่
ดัชนีมวลกาย ความแตกฉานทางสุขภาพของผูป้ ว่ ย และ
ความเครียดเรือ้ รังของผูป้ ว่ ยซึง่ อาจจะมีผลให้เกิดการกลับ
เป็นซา้ํ ของนิว่ ปัจจัยด้านกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย (process)
ได้ ป ระยุ ก ต์ แ นวคิ ด การจั ด การตนเองภายใต้ ก รอบ
Person-centred care nursing framework ปัจจัยด้าน
กระบวนการทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยทีส่ ง่ เสริมการ
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กลั บ เป็ น ซํ้า ของนิ่ว ในระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ได้ แ ก่
การรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วย
ส่วนปัจจัยกระบวนการด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(interpersonal) ได้แก่ ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย สำ�หรับ
ผลลัพธ์ (outcome) ที่ประเมินในที่น้ไี ม่ใช่คุณภาพการ
บริการโดยตรง แต่เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่จะสะท้อนถึงการ
ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผู้ป่ว ยนิ่ว ในระบบทางเดิ น
ปัสสาวะได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การกลับเป็นซํ้าของนิ่วใน
ระบบทางเดินปัสสาวะ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงบรรยายเปรียบเทียบ
(comparative descriptive study)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ยโรคนิว่ ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุต้งั แต่ 18 ปี
ขึน้ ไป ทีห่ น่วยตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอก แผนกศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
เมษายน ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 กลุม่ ตัวอย่าง คือ
ผู้ป่วยโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะที่มาติดตามภายหลัง
รักษานิว่ เสร็จสิน้ มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน หรือมีประวัติ
ของการเป็นนิ่วมากกว่า 1 ครั้ง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (convenience sampling) เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่
1) ได้รับการรักษาเอานิ่วในครั้งแรกออกหมดไม่มีการ
เหลือค้าง โดยมีระยะเวลาห่างจากการรักษาครั้งแรกไม่
ตํ่ากว่า 6 เดือน 2) ไม่มีประวัติอาการผิดปกติทางจิต
3) มีความสามารถในการสือ่ สารพูดคุยแสดงความคิดเห็น
ของตนเองได้ ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่า 60 ปีตอ้ งเป็น
ผูผ้ า่ นการประเมินการรับรูโ้ ดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางสมองของไทย (Thai Mental State Examination;
TMSE) โดยมีคะแนนรวมมากกว่า 23 คะแนน การคำ�นวณ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์ Power analysis
ด้วยโปรแกรม G*Power ใช้สถิติ Z-test โดยกำ�หนดระดับ
ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .05 ให้อ�ำ นาจการทดสอบเท่ากับ .80
และเนื่องจากไม่มีตัวอย่างของการกำ�หนดขนาดอิทธิพล
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จากงานวิจยั ทีท่ บทวน ผูว้ จิ ยั จึงกำ�หนดขนาดอิทธิพลขนาด
ปานกลาง (d เท่ากับ .30) ตามข้อเสนอแนะการวิจัย
ทางการพยาบาลหรือทางสังคมศาสตร์สามารถกำ�หนด
ขนาดอิทธิพลเป็นขนาดกลางได้ หากไม่มคี า่ ขนาดอิทธิพล
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา18 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 141
ราย ผูว้ จิ ยั เก็บเพิม่ เป็นกลุม่ ละ 150 ราย เพือ่ ป้องกันการ
สูญหายของกลุ่มตัวอย่าง รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จำ�นวน 300 ราย
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำ�วิจยั
จำ�นวน 5 ชุด ประกอบไปด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูล
ทัว่ ไป ข้อมูลเกีย่ วกับการเจ็บป่วย และการรักษา
2. แบบประเมินการรับรู้ความเครียด (Perceived
Stress Scale: PSS) ของโคเฮนและคณะ พัฒนาและแปล
เป็นภาษาไทยโดย ณหทัย วงศ์ปการันย์ และทินกร
วงศ์ปการันย์ ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคของฉบับ
ภาษาไทย (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ
.8519 ลักษณะเครื่องมือประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกี่ยวกับ
ความรูส้ กึ ของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยใน 1 เดือนทีผ่ า่ นมา มี 10 ข้อ
คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) มี 5
อันดับ (0-4) ตามคะแนนความถี่ของความรู้สึก โดย 0
หมายถึง ไม่เคย 1 หมายถึง เกือบไม่เคย 2 หมายถึง
บางครัง้ 3 หมายถึง บ่อย 4 หมายถึง บ่อยมาก คะแนน
รวมของแบบสอบถามการรับรู้ความเครียดทั้งชุดมีค่า
ระหว่าง 10-40 คะแนน แบ่งระดับความเครียดเป็น 3 ระดับ
ตามช่วงคะแนน ช่วง 10-20 หมายถึง มีความเครียดระดับ
ต่าํ ช่วงคะแนน 21- 31 หมายถึง มีความเครียดระดับ
ปานกลาง ช่วงคะแนน 32-40 หมายถึง มีความเครียด
ระดับสูง
3. แบบประเมินความแตกฉานทางสุขภาพ (Health
Literacy Questionnaires) พัฒนาโดย จเร วิชาไทย และ
คณะ ตามคำ�นิยามของ American Medical Association,
the Institute of Medicine และองค์การอนามัยโลก
สำ�หรับคนไทย 5 กลุม่ ประกอบด้วย คนไทยทีม่ สี ขุ ภาพดี
คนพิการทางการมองเห็น การเคลือ่ นไหว การได้ยนิ และ

ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง
(โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดผิดปกติ) โดยการคัดเลือก
จังหวัดเข้าร่วมเพื่อเป็นตัวแทน 4 ภาค รวมทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทยเป็นจำ�นวน 205 คน ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .8920 แบบประเมินมีข้อคำ�ถาม
จำ�นวน 68 ข้อ ให้คะแนนตามระดับความเห็นด้วยกับข้อ
คำ�ถาม มีท้งั หมด 11 ระดับ แบ่งเป็นระดับ 0-10 คือ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เท่ากับ 0 ถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ เท่ากับ 10
คะแนน ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือจากผู้พัฒนา
เครือ่ งมือ
4. แบบประเมินความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย (Patient
Activation Measure: PAM)  พัฒนาโดย Hibbard และ
คณะ โดยประเมินเกีย่ วกับความรู้ ทักษะ และความมัน่ ใจ
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ย มีขอ้ คำ�ถามจำ�นวน 13
ข้อ แบ่งระดับคะแนนเป็น 1-4 ตามระดับของพฤติกรรม
การแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วย และได้มี
การนำ � มาใช้ ใ นกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ในรั ฐ โอเรกอน
สหรัฐอเมริกามีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคอยูใ่ น
ช่วง .80-.9015 ลักษณะเครือ่ งมือประกอบด้วยข้อคำ�ถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยที่มีความรับผิดชอบต่อ
ภาวะสุขภาพของตนเอง มีจำ�นวน 13 ข้อ คะแนนเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 4 อันดับ ตามประสบการณ์การมี
พฤติกรรมของผูป้ ว่ ย โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 3 หมายถึง เห็นด้วย 4 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0 และ 100 แบ่งระดับ
คะแนน ระดับ 1 (คะแนน < 47.0) หมายถึง ความรับผิดชอบ
ของผูป้ ว่ ยระดับตํา่ ระดับ 2 (คะแนน 47.1-55.1) หมายถึง
ความรับผิดชอบของผู้ป่วยระดับปานกลาง ระดับ 3
(คะแนน 55.2-67.0) หมายถึง ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย
ระดับสูง ระดับ 4 (คะแนน > 67.1) หมายถึง ความรับผิดชอบ
ของผูป้ ว่ ยระดับสูงมาก ผูว้ จิ ยั ได้รบั อนุญาตให้ใช้เครือ่ งมือ
จากผู้พัฒนา แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย โดยใช้หลัก
การแปลแบบสมมาตร (systematic translation
approach) และตรวจสอบเครื่องมือฉบับแปลโดยผู้ทรง
คุณวุฒจิ �ำ นวน 5 คน ได้คา่ ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หาเท่ากับ 1
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5. แบบประเมินการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
ศูนย์กลาง (The Consultation Care Measure; CCM)
พัฒนาโดย Little และคณะ ภายใต้กรอบแนวคิดการดูแล
แบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางของ Stewart และคณะ เครือ่ งมือ
นีม้ คี า่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคอยูร่ ะหว่าง .84 .96 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 21 ข้อ แบ่งเป็น 5 หัวข้อย่อย
คือ ด้านการติดต่อสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ (communication and partnership) ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุ ค คล(personal relationship) ด้ า นการ
ส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) ด้านการให้ความ
กระจ่างและเข้าถึงปัญหาของผูป้ ว่ ย (positive and clear
approach to problem) ด้านการสนใจในผลกระทบที่
เกิดขึน้ ต่อชีวติ ของผูป้ ว่ ย (interest in effect on life)21
การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ตาม
ประสบการณ์การรับรูก้ ารดูแลทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั จากบุคคลากร
ทางการแพทย์และระบบบริการสุขภาพ คะแนนอยูร่ ะหว่าง
21 และ 147 ผูว้ จิ ยั ได้รบั อนุญาตให้ใช้เครือ่ งมือจากผูพ้ ฒ
ั นา
และได้น�ำ แบบประเมินฉบับภาษาไทยทีแ่ ปลโดย สิรนิ นั ท์
ชูเชิด มาให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ ง้ั 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง
ความตรงเชิงเนือ้ หา ได้คา่ ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หาเท่ากับ 1
สำ�หรับแบบทดสอบสมมรรถภาพสมองของไทย
แบบประเมินการรับรูค้ วามเครียด และแบบประเมินความ
แตกฉานทางสุขภาพ เป็นเครื่องมือมาตรฐานและใช้ใน
งานวิจยั อย่างแพร่หลาย ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้ หา ผูว้ จิ ยั นำ�เครือ่ งมือทัง้ 4 ชุด ได้แก่ เครือ่ งมือวัด
การรับรู้ความเครียด แบบประเมินความแตกฉานด้าน
สุขภาพ แบบประเมินความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย และแบบ
ประเมินการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางไปตรวจ
สอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยนำ�แบบประเมินไป
ทดสอบกับผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะที่มีลักษณะ
เดียวกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย แล้วนำ�คะแนนทีไ่ ด้
ไปคำ�นวณหาความสอดคล้องภายใน โดยคำ�นวณหาค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคมีคา่ เท่ากับ .82 .98 .90
และ .87 ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
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จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล รหัสโครงการ IRB-NS2015/08.0601 และการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมโครงการวิจยั ในมนุษย์
จาก โรงพยาบาลทีเ่ ก็บข้อมูล รหัสโครงการ 006/2558
โดยผูว้ จิ ยั อธิบายวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการวิจยั ให้กลุม่
ตัวอย่างเข้าใจก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจยั อย่างอิสระ
กลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิท์ จ่ี ะถอนตัวออกจากโครงการได้ตลอด
เวลาโดยไม่ มี ผ ลใดๆ ต่ อ การรั ก ษาที่ จ ะได้ รั บ จาก
โรงพยาบาล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและ
นำ�เสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเท่านัน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั เข้าพบแพทย์
พยาบาลที่แผนกตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เพื่อชี้แจงราย
ละเอียดการทำ�วิจัย และดำ�เนินการคัดเลือกผู้ป่วยตาม
เกณฑ์ทก่ี �ำ หนดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ หลังจากผูป้ ว่ ย
ตอบรับเข้าร่วมโครงการ และลงนามยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว ผู้วิจัยให้ผ้ปู ่วยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามประมาณ
40-50 นาที ในกรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถอ่านหรือเขียน
หนังสือได้ ผูว้ จิ ยั เป็นผูอ้ า่ นคำ�ถามในแบบสอบถามและให้
ผูป้ ว่ ยเป็นผูต้ อบคำ�ถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นำ�ข้อมูลที่ได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปทางสถิติ ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
การรักษาทีไ่ ด้รบั นำ�มาแจกแจงหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การเปรี ย บเที ย บค่ า คะแนนเฉลี่ ย ดั ช นี ม วลกาย
ความเครียดเรือ้ รัง ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิด
ชอบของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
ศูนย์กลางระหว่างผู้ป่วยกลับเป็นนิ่วในระบบทางเดิน
ปัสสาวะซ้าํ และไม่กลับเป็นซ้าํ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (independent
sample Z-test)
ผลการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปและการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
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ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ศูนย์กลาง ระหว่างผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกลับเป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบ
มากกว่าเพศหญิง (ชายร้อยละ 55 หญิงร้อยละ 45) อายุ ทางเดินปัสสาวะและผูท้ ไ่ี ม่กลับเป็นซํา้
ค่าดัชนีมวลกายเฉลีย่ กลุม่ ทีไ่ ม่เป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 23.78
เฉลีย่ ของกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 55.61 ปี (SD = 11.10)
และกลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 56.96 ปี (SD = 11.20) กลุม่ kg/m2 (SD = 3.91) และกลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 23.73
อายุทพ่ี บมากทีส่ ดุ คือ 51-60 ปี (ร้อยละ 36) ใช้สทิ ธิการ kg/m2 (SD = 4.62) ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั
รักษาเป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 83.34) สำ�คัญทางสถิติ (Z = 14.95, p > .05) คะแนนเฉลี่ย
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ (ร้อยละ 80) ความเครียดเรือ้ รังกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 6.25 (SD =
4.86) และกลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 12.75 (SD = 5.23) ซึง่
มีอาชีพเกษตรกรรมมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 69.33)
ในกลุ่มที่เป็นนิ่วซํ้า เป็นนิ่วในไตมากที่สุด (ร้อยละ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Z = 10.76,
89.33) การรักษาทีไ่ ด้รบั ได้แก่ รักษาโดยการสลายนิว่ ด้วย p < .05) คะแนนเฉลีย่ ความแตกฉานทางสุขภาพกลุม่ ทีไ่ ม่
คลืน่ เสียงร้อยละ 68 ผ่าตัดเปิดร้อยละ 20.67 ส่องกล้อง เป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 439.21 (SD = 39.78) กลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้
ผ่านท่อปัสสาวะร้อยละ 6.67 และการเจาะผ่านผิวหนังเพือ่ เท่ากับ 336.07 (SD = 41.22) ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่าง
สลายนิว่ ร้อยละ 4.66 เป็นนิว่ ซํา้ ครัง้ ที่ 2 ร้อยละ 95.33 มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Z = 16.08, p < .05) คะแนนเฉลีย่
และเป็นนิว่ ซา้ํ ครัง้ ที่ 3 ร้อยละ 4 โดยระยะเวลาห่างจาก ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 63.88
การรักษานิว่ ครัง้ ก่อนเสร็จสิน้ 5-10 ปี ร้อยละ 29.34 รอง (SD = 12.90) กลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 40.33 (SD = 9.44)
ลงมาเป็นเวลาห่าง 1-5 ปีร้อยละ 26 และห่างมากกว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Z = 13.39,
20 ปี ร้อยละ 17.33 ระยะเวลาทีเ่ กิดนิว่ ซํา้ โดยเฉลีย่ 5.82 p < .05) คะแนนเฉลีย่ การรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็น
ปี (SD = 8.80) ระยะเวลาห่างน้อยทีส่ ดุ ทีเ่ กิดนิว่ ซํา้ คือ 6 ศูนย์กลางของกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 101.40 (SD =
เดือน และระยะเวลาห่างมากทีส่ ดุ ทีเ่ กิดนิว่ ซํา้ คือ 40 ปี 14.28) กลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้ เท่ากับ 98.68 (SD = 15.72) ซึง่
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของดัชนีมวลกาย ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Z = 8.38,
ความเครียดเรือ้ รัง ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิด p > .05) (ตารางที่ 1)
ชอบของผู้ป่วย และการรับรู้การดูแลแบบบุคคลเป็น
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของดัชนีมวลกาย ความเครียดเรือ้ รัง ความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิดชอบ
ของผูป้ ว่ ย และการรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ระหว่างผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกลับเป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะและผูท้ ไ่ี ม่กลับเป็นซํา้ (n = 300)
กลุม่ ไม่เป็นนิว่ ซํา้
กลุม่ เป็นนิว่ ซํา้
(n = 150)
(n = 150)
ตัวแปร
Z p-value
SD
X
SD
X
ดัชนีมวลกาย
23.73 4.62 14.95 .245
3.91
23.78
ความเครียดเรือ้ รัง
12.75 5.23 10.76 .000*
4.86
6.25
ความแตกฉานทางสุขภาพ
336.07 41.22 16.08 .000*
439.21 39.78
ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย
40.33 9.44 13.39 .000*
63.88 12.90
การรับรูก้ ารดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง 101.40 14.28
8.38 .218
98.68 15.72
*p < .05
การอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ระบบการดูแลผู้ป่วยนิ่วใน
ระบบทางเดินปัสสาวะเพือ่ เปรียบเทียบปัจจัยของการกลับ

เป็นนิ่วซํ้า ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการดูแลของ
Donabenian model โดยจำ�แนกระบบการทำ�งานที่
เกีย่ วเนือ่ งกับคุณภาพได้เป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ
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1) โครงสร้างหรือปัจจัยนำ�เข้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับตัวผูป้ ว่ ย
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ความเครียดเรือ้ รัง
ความแตกฉานทางสุขภาพ ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า ดัชนีมวลกายระหว่างกลุม่ เป็นนิว่ ซา้ํ
และไม่เป็นซํา้ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p > .05) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาเป็นศึกษา
ที่พบในต่างประเทศ แต่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
เป็นคนไทยและส่วนใหญ่มดี ชั นีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ซึง่
ต่างประเทศกับคนไทยมีอาชีพ และอาหารทีร่ บั ประทานมี
ความแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ชอบรั บ ประทานอาหารจำ � พวกพื ช ผั ก
โดยเฉพาะผักทีม่ รี สขม เช่น ผักเม็ก ผักกระโดน ซึง่ มีสาร
ออกซาเลตสูง จากการศึกษาของ ชัชรินทร์ และคณะ พบว่า
คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับประทานอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรต เนือ้ สัตว์ ผักผลไม้ทห่ี าได้ในท้องถิน่ ในสัดส่วน
ทีเ่ ท่ากันร้อยละ 40.3124 แต่คนยุโรปรับประทานอาหาร
จำ�พวกแป้งและเนือ้ สัตว์ ทำ�ให้มดี ชั นีมวลกายสูงกว่าคนไทย
ผลการศึกษาในต่างประเทศและในไทยจึงมีความแตกต่างกัน
อีกทัง้ การศึกษาครัง้ นีศ้ กึ ษาเพียงค่าดัชนีมวลกายโดยไม่ได้
ศึกษารอบเอว หรือการประเมินภาวะโภชนาการแบบอืน่ ๆ
ของกลุม่ ตัวอย่างด้วย จึงทำ�ให้การวัดและการประเมินยังไม่
ครอบคลุมเท่าทีค่ วร
คะแนนเฉลีย่ ความเครียดเรือ้ รังระหว่างกลุม่ เป็นนิว่ ซํา้
และไม่เป็นซา้ํ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(Z = 10.76, p < .05) สามารถอภิปรายได้วา่ ผูป้ ว่ ยกลุม่
ทีไ่ ม่เป็นนิว่ ซา้ํ ไม่มคี วามเครียดเรือ้ รัง หรืออาจมีความเครียด
ปริมาณเล็กน้อยในชีวติ ประจำ�วัน แต่รา่ งกายก็มกี ารตอบ
สนองต่อความเครียดไม่ให้ความเครียดทีพ่ บคงอยูต่ อ่ เนือ่ ง
จนเรือ้ รังและยากต่อการแก้ไข ร่างกายสามารถปรับตัวได้อย่าง
อัตโนมัติ และสามารถกลับมาดำ�เนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
ซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยที่เป็นนิ่วซ้าํ มีการรับรู้ความเครียด
เรือ้ รังในระดับทีส่ งู กว่า จะเห็นว่าความเครียดเรือ้ รังอาจมี
ความเกีย่ วข้องกับปัจจัยของการเกิดซา้ํ ของนิว่ ระบบทาง
เดินปัสสาวะ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้ ๆ ต้องเข้ารับการรักษาหลาย
ครัง้ มักมีความเครียดสะสมจนเกิดเป็นความเครียดเรือ้ รังว่า
นิว่ จะหายขาดเมือ่ ไร อีกทัง้ บุคลากรทางการแพทย์กอ็ าจไม่
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สามารถให้ค�ำ ตอบทีช่ ดั เจนได้วา่ นิว่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะหมดไป
หรือไม่ สิง่ สำ�คัญทีต่ อ้ งคำ�นึงถึง คือ การให้ขอ้ มูลความรูค้ วร
มีความเจาะจงกับสภาพบุคคลและการดำ�เนินของโรค
ในแต่ละรายบุคคล ไม่เป็นเพียงการให้คำ�แนะนำ�ทั่วไป
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Miyaoka และคณะ ทีไ่ ด้
ทำ�การวัดระดับความเครียดเรื้อรังในผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นนิ่วในไต จำ�นวน 200 คน โดยใช้แบบวัด
ความเครียด (perceived stress scale-10) พบว่า
ความเครียดในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมามีความสัมพันธ์กบั การ
เกิดนิ่วอย่างมีนัยสำ�คัญ (p < .05)22 และพบว่าเมื่อมี
ความเครียดผูป้ ว่ ยจะมีความเข้มข้นของแคลเซียมออกซาเลต
และกรดยูรกิ ในปัสสาวะเพิม่ ขึน้ อย่างมาก11
ความแตกฉานทางสุขภาพระหว่างกลุม่ เป็นนิว่ ซา้ํ และ
ไม่เป็นซํ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(Z = 16.08, p < .05) สามารถอภิปรายได้วา่ นอกจากการ
รักษาทางการแพทย์เพือ่ กำ�จัดเอานิว่ ออกอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว หากผูป้ ว่ ยมีความเข้าใจทางสุขภาพก็จะส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ย
มีทกั ษะในการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้กลับมาเป็นนิว่ ซํา้
ได้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับ
ความแตกฉานทางสุขภาพน้อย จะเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษา
ดูแลสูงกว่าถึง 4 เท่า และมีผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ นี อ้ ยกว่า
ประมาณ 1.5-3 เท่าของผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความแตกฉานทาง
สุขภาพมาก11 และมีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจาก
อาการผิดปกติซา้ํ สูงกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามแตกฉานทางสุขภาพ
ระดับมากถึง 2 เท่า12 ผูท้ ม่ี คี วามแตกฉานทางสุขภาพมากจะ
มีสว่ นร่วมในแผนการรักษากับบุคลากรทางการแพทย์และ
ปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
ต่อเนือ่ งจนถึงระยะพักฟืน้ ทีบ่ า้ น ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ทีด่ ี มีการกลับมารักษาซํา้ ในโรงพยาบาลน้อย13 รวมทัง้ ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความ
แตกฉานทางสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพของ Berkman
และคณะ พบว่าความแตกฉานทางสุขภาพตา่ํ มีความสัมพันธ์
อย่างต่อเนือ่ งกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึน้
โดยเฉพาะการเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน23
2) กระบวนการการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นส่วนประกอบทาง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อน่ื ๆ
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กับผูป้ ว่ ยได้แก่ ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย การรับรูก้ ารดูแล
แบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ความรับผิดชอบของผู้ป่วย
ระหว่างกลุ่มเป็นนิ่วซ้าํ และไม่เป็นซ้าํ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Z = 13.39, p < .05) สามารถ
อภิปรายได้วา่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซํา้ และไม่เป็นซํา้ มีความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพตนเองแตกต่างกัน กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่
กลับเป็นนิว่ ซา้ํ มีพฤติกรรมการแสดงออกเกีย่ วกับการดูแล
จัดการภาวะสุขภาพของตนเองทีด่ ี มีการปรับแบบแผนการ
รับประทานอาหารและนํ้า มาตรวจรับการรักษาตามนัด
สมา่ํ เสมอ มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันปัญหาสุขภาพทีจ่ ะเกิด
ขึ้นในอนาคต และสามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้ด้วย
ตนเอง แตกต่างจากผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีเ่ ป็นนิว่ ซา้ํ ทีส่ ว่ นใหญ่มคี วาม
เชือ่ ในบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นผูป้ ว่ ย และแสดงออกถึง
บทบาทหน้าทีใ่ นการดูแลสุขภาพของตนเองได้ แต่ขาดความ
มัน่ ใจและความรูท้ จ่ี �ำ เป็นในการดูแลจัดการภาวะสุขภาพของ
ตนเอง ขาดพฤติกรรมการแสดงออกเกีย่ วกับการดูแลจัดการ
ภาวะสุขภาพและพัฒนาภาวะสุขภาพทีด่ ขี องตนเอง และยัง
ขาดความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันปัญหาสุขภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
อนาคตและการจัดการปัญหาเหล่านัน้ ด้วยตนเอง ความรับ
ผิดชอบของผูป้ ว่ ยจึงอาจเป็นปัจจัยหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิด
ซํา้ ของนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะ ซึง่ หากผูป้ ว่ ยมีระดับ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพตนเองในระดั บ สู ง และมี
พฤติกรรมการแสดงออกในการจัดการภาวะสุขภาพของ
ตนเอง และมีการพัฒนาภาวะสุขภาพของตนเองทีด่ ี รวมไป
ถึงมีความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันปัญหาสุขภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
อนาคต และสามารถจัดการปัญหาเหล่านัน้ ได้ดว้ ยตนเอง
ดีแล้ว จะส่งผลให้อตั ราการกลับเป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบทาง
เดินปัสสาวะลดลง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาเกีย่ วกับผลของ
ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ยต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพทีผ่ า่ นมาว่า
การเพิม่ ขึน้ ของความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ยมีความสัมพันธ์กบั
ความรู้ของผู้ป่วย การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล
คุณภาพชีวิต และผลลัพธ์ทางคลินิกที่พึงประสงค์13 และ
สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ สี ว่ นร่วมในการ
ดูแลตนเองหลังผ่าตัดนิ่วในไตและท่อไตมีการฟื้นตัวหลัง
ผ่าตัดมากกว่า และมีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดน้อยกว่า
กลุม่ ทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมดูแลตนเอง25 เนือ่ งจากความรับผิดชอบ

ของผูป้ ว่ ยมีอทิ ธิพลต่อการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลทาง
สุขภาพเพือ่ การดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ย ซึง่ ความรับ
ผิดชอบของผู้ป่วยจะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและการ
จัดการอาการของผูป้ ว่ ยทำ�ให้เกิดสุขภาพทีด่ ตี ามมา15
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้พบว่า การรับรู้การดูแล
แบบบุคคลเป็นศูนย์กลางระหว่างกลุม่ ทีก่ ลับเป็นนิว่ ซํา้ และ
ไม่กลับเป็นซํ้าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (Z = 8.38, p > .05) ซึง่ มีความขัดแย้งกับผลการศึกษา
ทีผ่ า่ นมา สามารถอภิปรายได้วา่ วิกฤติการณ์ขาดแคลน
พยาบาลวิ ช าชี พ ในประเทศไทยที่มีค วามรุ น แรงเป็ น
อุปสรรคต่อการดูแลแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง มิตขิ องการ
ดูแลของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในประเทศ
จึงเป็นเพียงการดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางเท่านัน้ ยังไม่
ได้เป็นการดูแลทีย่ ดึ บุคคลเป็นศูนย์กลาง ทีม่ องผูป้ ว่ ยเป็น
บุคคลเฉพาะเจาะจงกับบุคคล การดูแลนัน้ จะไม่เพียงเพือ่
ลดการเกิดโรคเพียงอย่างเดียว แต่ดูแลรวมไปถึงสมาชิก
ครอบครัวและบูรณาการกับสภาพแวดล้อมทีบ่ คุ คลอาศัย
อยู่ เพือ่ วางแผนการดูแลในอนาคต และบริบทของผูป้ ว่ ยที่
ศึกษาในครัง้ นีม้ คี วามแตกต่างจากการศึกษาทีผ่ า่ นมา ซึง่
ผูป้ ว่ ยนิว่ เป็นกลุม่ การเจ็บป่วยเรือ้ รังหลังทำ�การรักษาทีก่ ลับ
ไปใช้ชวี ติ ปกติทบ่ี า้ นยาวนานมากกว่า 6 เดือน เว้นระยะ
เวลาจากการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์นาน การรับรู้
การดูแลทีไ่ ด้รบั จึงแตกต่างไป
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพการดูแลของ Donabedian model ที่ว่าการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคนิว่ ในระบบทางเดิน
ปัสสาวะจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1) โครงสร้าง ได้แก่ ความเครียดเรือ้ รัง คามแตกฉานทาง
สุขภาพ 2) กระบวนการ ได้แก่ ความรับผิดชอบของผูป้ ว่ ย
และ 3) ผลลัพธ์ คือ การกลับเป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบทาง
เดินปัสสาวะหรือไม่กลับเป็นซํา้
ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์ ในการให้การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนิว่ ในระบบ
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ทางเดินปัสสาวะภายหลังการรักษาเอานิ่วออก โดยการ
ส่งเสริมความแตกฉานทางสุขภาพ ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ย และการลดความเครียดเรือ้ รังของ
ผูป้ ว่ ยในขณะและภายหลังการรักษาเอานิว่ ออกด้วยวิธตี า่ งๆ
เพือ่ ป้องกันการกลับเป็นนิว่ ซา้ํ
ด้านการวิจยั
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวิจยั
ต่อไปเกีย่ วกับการศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของความเครียด
เรือ้ รัง ความแตกฉานทางสุขภาพ และความรับผิดชอบของ
ผูป้ ว่ ย ต่อการกลับเป็นซํา้ ของนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะ
เพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเกิดซํา้ ของนิว่ ในระบบทางเดินปัสสาวะ และ
เพือ่ นำ�ข้อมูลไปสร้างโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุม่ ทีเ่ ป็น
นิว่ ซํา้ เพือ่ ป้องกันหรือลดการกลับเป็นซา้ํ ของนิว่ ในระบบทาง
เดินปัสสาวะต่อไป
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