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Abstract
 Purpose: To determine the relationships between co-morbidity, social support, symptom 
status, and quality of life among persons with end stage renal disease receiving hemodialysis.
 Design: Descriptive correlational research.
 Methods: The sample composed of 115 persons with end stage renal disease receiving  
hemodialysis in a tertiary care hospital in Hanoi, Vietnam.  Data were collected using the patients’ 
hospital record and interview with 3 questionnaires: The Multidimensional Scale Perceived Social 
Support, the Edmonton Symptom Assessment System Scale, and the Kidney Disease Quality of 
Life-Short Form 36 Scale.  Spearman’s Rho was employed to test the relationships among variables.
 Main findings: The findings revealed that the average score of quality of life among persons 
with end stage renal disease receiving hemodialysis was 45.53 (SD = 13.20), 62.61% of those had 
score of quality of life below average level.  Co-morbidity and symptom status were negatively  
related to QOL (rs = - .46, - .67, p < .05).  Social support was positively related to quality of life among 
persons with end stage renal disease (rs = .63, p < .05). 
 Conclusion and recommendations: In order to improve quality of life among persons with 
end stage renal disease receiving hemodialysis, it is recommended that nurses should assess and 
manage patients’ symptoms, control their co-morbidity, and seek appropriate resources to support 
them. 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย
ที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคร่วม	การสนับสนุนทางสังคม	และอาการท่ีสัมพันธ์กับโรคไตวาย

ระยะสุดท้าย	กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายท่ีได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายจำานวน	115	คนท่ีได้รับการรักษาด้วยการ

ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมท่ีหน่วยโรคไต	 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึงในกรุงฮานอย	 ประเทศเวียดนาม	 

เก็บข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล	 การวินิจฉัยโรค	 โรคร่วมและการรักษาจากแฟ้มประวัติของผู้ป่วย	 และใช้

แบบสอบถาม	3	 ชุดในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย	ประกอบด้วย	แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม	แบบสอบถามอาการ 

ท่ีสัมพันธ์กับโรคไตวายระยะสุดท้าย	 และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต	 ใช้สถิติ	 Spearman’s	 Rho	 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

 ผลการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนคุณภาพชีวิตเท่ากับ	45.53	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	13.20	

ร้อยละ	 62.61	 ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนคุณภาพชีวิตตำ่ากว่าค่าเฉล่ีย	 การมีโรคร่วม	 และอาการท่ีสัมพันธ์กับ 

โรคไตวายระยะสุดท้าย	 มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต	 (rs	 =	 -	 .46,	 rs	 =	 -	 .67)	 การสนับสนุนทางสังคมมี 

ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต	(rs	=	.63)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีได้รับการรักษาด้วย 

การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม	พยาบาลควรประเมินและจัดการกับอาการท่ีสัมพันธ์กับโรคไตวายระยะสุดท้าย	ควบคุม

ความรุนแรงของโรคร่วม	และแสวงหาแหล่งสนับสนุนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ป่วย	

คำาสำาคัญ:	 คุณภาพชีวิต	 การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม	 ภาวะไตวายระยะสุดท้าย	 การสนับสนุนทางสังคม	 

	 	 ภาวะโรคร่วม	อาการท่ีสัมพันธ์กับโรคไตวาย
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