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Abstract
 Purpose: To examine factors predicting of functional status including symptom experiences, 
co-morbidity and social support in end stage renal disease older adults receiving hemodialysis. 
 Design: A correlation predictive design.
 Methods: A total of 100 end stage renal disease older adults receiving hemodialysis were  
selected for this research by convenience sampling. The data were collected through questionnaires: 
the personal information, the modified symptom experiences assessment, the Charlson Comorbidity 
Index, the Multidimention scale of perceived social support, and the Thai-modified functional status 
questionnaire. Descriptive statistic and multiple regression analysis were used to analyze data. 
 Main findings: The findings revealed that 68% and 32% of subjects displayed mild and  
moderate functional status, respectively. Symptom experiences, co-morbidity, and social support 
significantly predicted functional status in end stage renal disease older adults receiving hemodialysis 
and accounted for 31.8% of variance (p < .05). Social support was the best predictor to functional 
status (Beta = .286 p < .05) and symptom experience was the second predictor of functional status 
(Beta = - .252, p < .05).
 Conclusions and recommendations: Nurses should pay more attention to social support in 
order to manage the multiple concurrent hemodialysis symptom experiences and control  
co-morbidity which could enhance their functional status effectively.
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของปัจจัยประสบการณ์การมีอาการจากการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง 
ไตเทียม	ภาวะโรคร่วม	และแรงสนับสนุนทางสังคม	 กับภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับ
การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำานาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 ผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม	จำานวน	100	 ราย	 
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแบบสะดวก	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	
แบบสอบถามประสบการณ์การมีอาการจากการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม	แบบสอบถามภาวะโรคร่วม	แบบสอบถาม
การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม	 และแบบสอบถามภาวะการทำาหน้าท่ี	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ			
 ผลการวิจัย:	ผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมมีภาวะการทำาหน้าท่ีในระดับ
น้อยและปานกลาง	ร้อยละ	68	และ	ร้อยละ	32	ตามลำาดับ	ปัจจัยด้านประสบการณ์การมีอาการจากการฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียม	 ภาวะโรคร่วม	 และแรงสนับสนุนทางสังคม	 สามารถร่วมทำานายภาวะการทำาหน้าท่ีได้ร้อยละ	 31.8	 
โดยแรงสนับสนุนทางสังคม	 (Beta	 =	 .286	 p	 <	 .05)	 สามารถร่วมทำานายภาวะการทำาหน้าท่ีได้ดีท่ีสุด	 รองลงมา 
คือ	ประสบการณ์การมีอาการจากการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม	(Beta	=	-	.252,	p	<	.05).
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 พยาบาลควรให้ความสำาคัญกับการใช้ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมในการจัดการกับ
ประสบการณ์การมีอาการท่ีเกิดข้ึนพร้อมกันหลายอาการ	 และควบคุมโรคร่วม	 เพ่ือการส่งสริมภาวะการทำาหน้าท่ีของ 
ผู้สูงอายุโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมให้ดีย่ิงข้ึน
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