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บทคัดย่อ 
 
 พฤติกรรมการจดัการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูสู้งอายุโรคไต
เร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการ
จดัการตนเอง และปัจจยัท านายในผูป่้วยกลุ่มน้ี จึงมีความส าคญัส าหรับบุคคลากรสุขภาพในการ
ดูแลผูป่้วย การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการตนเอง และความสามารถใน
การท านายพฤติกรรมการจดัการตนเองของปัจจยัได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติั
ตวั ภาพสะทอ้นทางความคิดต่อการเจ็บป่วย  การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจดัการตนเอง และ
การสนบัสนุนทางสังคม ในกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการลา้งไต
ทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง 110 ราย ท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกโรคไต โรงพยาบาลนครพิงค ์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รวบรวมขอ้มูลดว้ยการ
สัมภาษณ์ โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล แบบวดัพฤติกรรมการจดัการตนเอง แบบวดัความรู้
เก่ียวกบัการปฏิบติัตวั แบบวดัภาพสะทอ้นทางความคิดต่อการเจ็บป่วย แบบวดัการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนในการจดัการตนเอง และแบบวดัการสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา และหาความเช่ือมั่นแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ
สหสัมพนัธ์แบบ สเปียร์แมน สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ปกติ 
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 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. คะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเองโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการ
จดัการตนเองด้านการแพทย์ ด้านบทบาทท่ีด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวนั และด้านอารมณ์ อยู่ใน
ระดบัสูง ( X ± SD = 123.20 ± 9.51, 102.92 ±8.90, 8.35 ± 1.40, 12.0± 2.38 ตามล าดบั) 
 2. คะแนนความรู้เก่ียวกับการปฏิบติัตัว การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจดัการ
ตนเอง และการสนบัสนุนทางสังคมอยูใ่นระดบัสูง ( X ± SD = 20.45 ± 2.23, 175.48 ± 11.0, 42.64 
±4.05 ตามล าดบั) และภาพสะทอ้นทางความคิดต่อการเจ็บป่วยอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X ± SD = 
225.42 ± 21.08) 
 3. อายุ ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตวั การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจดัการตนเอง 
และการสนบัสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการจดัการตนเอง (p < .01) 
 4. อายุ ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตวั การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจดัการตนเอง 
และการสนบัสนุนทางสังคม สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการจดัการตนเองไดร้้อยละ 41 (p < 
.001) 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีพยาบาล และบุคลากรดา้นสุขภาพ สามารถใชใ้นการ
วางแผนเพื่อส่งเสริมการจดัการตนเองของผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการลา้งไต
ทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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ABSTRACT 
 
 Effective self-management is vital for the elderly with chronic end-stage renal disease 
undergoing continuous peritoneal dialysis. Knowledge of self-management and its influencing 
factors in this particular group is, therefore, essential for health personel in planning patient care 
intervention. This study aimed to describe self management behaviors and examine the ability to 
predict self management behaviors based on factors including personal factors, self care 
knowledge, illness representation, self-efficacy and social support. Participants  were people aged 
60 years and over who were attending renal outpatient clinics at Nakornping Hospital, 
Buddhachinaraj Hospital, and Sawanpracharak Hospital (n = 110). Data were collected through 
interviews using a personal data recording form, a self management behavior scale, a self care 
knowledge scale, an illness representation scale, a self efficacy scale and a social support scale. 
All instruments had been content valid and tested for reliability. Data were analyzed using 
descriptive statistics, Spearman Rank correlation, Pearson Product moment correlation, and 
multiple regression. 
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 The results showed that: 
 1. The score for overall self-management behaviors was at a high level ( X = 123.20 
±9.51), with sub dimensions including medical self-management, role management, and 
emotional management behaviors also at a high level ( X = 102.92± 8.90, 8.35±1.40, and 
12.0±2.38, respectively). 
 2. The scores for self care knowledge, self-efficacy, and social support were at a 
high level ( X = 20.45 ± 2.23, 175.48± 11.0, and 42.64 ±4.05, respectively), whereas the score for 
illness representation was at a moderate level. ( X = 225.42 ± 21.08). 
 3. Age, self care knowledge, self-efficacy and social support positively related to 
self –management behaviors. (p < .01). 
 4. Age, knowledge of the practices, self-efficacy and social support together could 
explain 41 percent of the variability in self-management behaviors. (p < .001). 
 The results of this study can be used as background data for developing future 
programs to promote the effective self-management of the elderly with chronic end-stage renal 
disease undergoing peritoneal dialysis. 
 


