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Effect of Motivational Interviewing on Food Consumption Behavior among
Chronic Kidney Disease Patients
Anusorn Sanitchone*
Udonthani Hospital, Udonthani province
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the impact of motivation interviewing (MI) on food
consumption behavior among chronic kidney disease (CKD) patients. Quasi experimental was
conducted on 253 pre-dialysis patients age between 40-80 years old at internal medical clinic,
outpatient department, Udonthani hospital. The research tool was 4 parts questionnaire which
consisted of: personal data form, knowledge on CKD diet, consumption behavior, and laboratory test
report. The questionnaire was validated for content validity by professional experts. The reliability of
questionnaire was reported by Cronbach’s Alpha coefficients of 0.832. Data from motivation
interviewing were collected during July–November, 2018 and were analyzed using descriptive statistics
and pair t-test. The results revealed that 61.30 % of the participants were female with the average age
of 60.55 years, 52.20 % were diagnosed with CKD with the average duration of 7.53 years. The major
cause of CKD was diabetes (68.4%). Fifty point two percent of CKD patient had high score (6.82) in
knowledge on CKD diet. The average medium score (12.73) of food behavior was found among CKD
patients (64.40%). Weight and fasted blood glucose level (194.57mg/dl) post-motivation interviewing
consulting were significant (p<0.001) less than pre-motivation interviewing consulting (178.49 mg/dl)
whereas eGFR level (60.77 mL/min/1.73m2) post-motivation interviewing consulting was more than premotivation interviewing consulting (56.10 mL/min/1.73m2). The motivational interviewing was the
effective technique for doing counseling among CKD patients. It helps patients to change their
unhealthy eating habit which resulted in positive health outcomes and improved quality of life of the
patients.
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นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของการให้คาปรึกษาโดยการใช้การสัมภาษณ์ เพื่อเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
อนุสรณ์ สนิ ทชน*
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการให้คาปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รังทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลอุดรธานี โดยเป็ นรูปแบบการวิจยั แบบกึง่
ทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรื้อรังทีย่ งั
ไม่ได้รบั การบาบัดทดแทนไต ทีค่ ลินิกอายุรกรรมโรคไต แผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี อายุระหว่าง 4080 ปี จานวน 253 ราย โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม โดย
แบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ ข้อมูลทัวไป
่ ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารสาหรับผู้ท่เี ป็ นโรคไตเรื้อรัง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร และผลการตรวจทางคลินิก ซึง่ เนื้อหาผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญและ
ทดสอบความเชื่อมันโดยวิ
่
ธอี ลั ฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.832 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจต่อการดูแลตนเองด้านโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง
เดือน กรกฎาคม–พฤศจิกายน 2561 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตวิ เิ คราะห์ดว้ ย Paired t–test ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
61.30) โดยมีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 60.55 ปี ร้อยละ 52.20 ของผูป้ ่วยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรือ้ รังมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 7.53 ปี และพบว่าเป็ นโรคเบาหวานมากทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ 68.4 โดยมีผปู้ ่วยร้อยละ 50.20 มีระดับ
คะแนนความรูเ้ รือ่ งการบริโภคอาหารสาหรับผูท้ เ่ี ป็ นโรคไตเรือ้ รังอยู่ในระดับสูง (6.82 คะแนน) และผูป้ ่วยร้อยละ
64.40 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปฏิบตั ติ วั ถูกต้องปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน
เท่ากับ 12.73 เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนักตัวและผลการตรวจทางคลินิกก่อนและหลังก่อนการได้รบั คาปรึกษาโดย
การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยพบว่าน้ าหนักตัวและค่าน้ าตาลหลังอดอาหารในเลือด
(FBS,194.57 mg/dl) และค่าเฉลีย่ น้ าตาลสะสม (HbA1c, 6.47%) หลังได้รบั คาปรึกษามีค่าเฉลีย่ น้อยกว่าก่อน
ได้รบั คาปรึกษา (178.79 mg/dl และ 5.73%) ค่าอัตราการกรองของไต (eGFR, 60.77 mL/min/1.73m2) หลังให้
คาปรึกษามีค่า เฉลี่ย สูงกว่าก่อนได้รบั คาปรึกษา (56.10 mL/min/1.73m2 ) สรุปการศึกษาครัง้ นี้ พบว่ าการ
สัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป็ นเทคนิคทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการให้คาปรึกษาในผูป้ ่วยโรคไตเรื้อรัง ทาให้
ผูป้ ว่ ยเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

คาสาคัญ: การสัมภาษณ์เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจ การบริโภคอาหาร พฤติกรรม โรคไตเรือ้ รัง
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การสัมภาษณ์ เพื่อ เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation
Interviewing; MI) ของ จิราภรณ์ ชูวงศ์ 5 ซึ่งได้
เสนอกลยุ ท ธ์ ใ นการสร้ า งแรงจู ง ใจ ให้ เ กิด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยังยื
่ นการให้คาปรึกษา
แบบเสริมสร้างแรงจูงใจเป็ นการให้คาปรึกษาเฉพาะ
บุ ค คล การที่จ ะประสบผลส าเร็จ ได้นั น้ ต้องอาศัย
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ลกั ษณะสาคัญของ
MI ของผูใ้ ห้คาปรึกษา ซึง่ ลักษณะทีส่ าคัญของ MI ก็
คือ การยึด ผู้ร ับ คาปรึก ษาเป็ น ศูน ย์กลาง (Client–
Centered)
ซึ่ ง การให้ค าปรึก ษาต้ อ งมีค วาม
สอดคล้ อ งกั บ ความพร้ อ มในการเปลี่ ย นแป ลง
พฤติกรรมของผู้ร บั คาปรึกษาตามทฤษฎีข นั ้ ตอน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม The Stage of change
theory6 ทัง้ นี้เพื่อให้ผใู้ ห้คาปรึกษาสามารถประเมิน
ความพร้อมสาหรับการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ่วยและ
ให้ก ารปรึกษาแบบเสริม สร้า งแรงจูง ใจได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ การจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็ น แนวทางที่เ หมาะสมส าหรับ นั ก โภชนาการ
สามารถน าไปใช้ใ นการดู แ ลปรับ พฤติก รรมการ
บริโภคของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง ให้มคี ณ
ุ ภาพต่อไป

โรคไตวายเรื้อรังหรือปจั จุ บนั เรีย กโรคไต
เรื้อรัง( Chronic Kidney Disease) เป็ นปญั หา
สาธารณสุขทีส่ าคัญทัวโลก
่
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้อ รัง ประมาณ 19.2 ล้ า นคน
Coresh, และคณะ1 อัตราตายของผูป้ ่วยไตเรือ้ รังที่
รักษาโดยการล้า งไตเท่ากับ 174 ต่อพันประชากร
United States Renal Data System 2 การรักษา
ผูป้ ่วยโรคไต จะมีค่าใช้จ่าย เฉลี่ย 30,000 บาทต่อ
คนต่อเดือน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของ
บุ ค คล ครอบครัว และประเทศ เนื่ อ งจากต้ อ ง
สูญ เสีย ค่ า ใช้จ่ า ยในการรัก ษาพยาบาล และการ
สูญเสียรายได้ ทัง้ นี้ผปู้ ่วยโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่อยู่
ในระยะก่ อ นการฟอกไต Pre-dialysis
stage
จ าเป็ น ต้อ งได้ร ับ ความรู้ด้า นโภชนบ าบัด เพื่อให้
ผู้ป่วยเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะในการ
เลือกบริโภคอาหารทีถ่ กู ต้องเหมาะสมกับสภาวะโรค
ซึ่ ง จะช่ ว ยชะลอเวลาที่ เ ข้า สู่ ร ะยะรับ การบ าบั ด
ทดแทนไต3 และจากสถิตผิ รู้ บั บริการ ทีค่ ลินิกอายุรก
รรมโรคไต โรงพยาบาลอุดรธานี ปี 2560 ตุลาคม
วัตถุประสงค์ทวไป
ั ่ เพื่อศึกษาผลการให้คาปรึกษา
2560 ถึงเดือนมีนาคม 2560 พบผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง
เพื่อเสริม สร้า งแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการบริโ ภค
จานวน 10,033 คนสรุป รายงานการป่ว ยประจ าปี
อาหารของผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อรังที่ม ารับ การรักษาที่
พ.ศ.25604 ซึ่งมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากการสุ่ม สารวจ
โรงพยาบาลอุดรธานี
พฤติกรรมการบริโภคของผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง พบว่า
ผูป้ ่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.3 ไม่มนใจว่
ั ่ าจะเลือก
วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาการ ในประเด็น
บริโภคอาหารตามระยะของโรคได้ถูกต้อง ร้อยละ
ต่อไปนี้
35.7 มีพ ฤติก รรมการบริโ ภคที่ไ ม่ ถู ก ต้อ งส าหรับ
1. ความรูเ้ รือ่ งการบริโภคอาหารของผูป้ ่วย
กิจกรรมคลินิ กที่โ รงพยาบาลอุดรธานี จัดบริการ
โรคไตเรือ้ รัง
่
ให้กบั ผู้ปวยโรคไตเรื้อรัง คือ การจัดกิจกรรมการ
2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรค
เรีย นรู้ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม โดยทีม สหสาขาวิ ช าชีพ
ไตเรือ้ รัง
่
ร่วมกับผูป้ วยและญาติ ทุกวันเวลา 09.00 ถึง 11.00
3. น้ า ห นั ก ตั ว ค่ า ผ ล ก า ร ต ร ว จ ท า ง
น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้คลินิ กโรคเรื้อรัง ผู้จ ัด
ห้องปฏิบตั กิ าร (Lab) ค่าการทางานของไต (eGFR)
กิจกรรมได้แก่ พยาบาลวิชาชีพห้องตรวจเบาหวาน
4. แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความดัน โลหิต สู ง นั ก โภชนาการ และเภสัช กร
การบริโภคอาหาร
แนวคิด การสัมภาษณ์ เ พื่อเสริม สร้า งแรงจูงใจมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมแก่ผปู้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
ระยะก่อนการฟอกไต ทีม่ ารับบริการในคลินิกโรคไต
โรงพยาบาลอุดรธานี แนวคิดการให้คาปรึกษาโดย
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วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
(Quasi-experimental research) เลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรทีศ่ กึ ษา ด้วยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จานวน 253 คน โดย กลุ่ม
ตัวอย่า งได้ร ับโปรแกรมการให้คาปรึกษาโดยการ
สัม ภาษณ์ เ พื่อ เสริม สร้า งแรงจู งใจและได้ก าหนด
คุณสมบัตขิ องกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1.เป็ น ผู้ป่ว ยที่ได้ร บั การตรวจ วินิ จ ฉัย จาก
แพทย์ว่าเป็ นโรคไตเรือ้ รัง
2.เป็ นผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังทีย่ งั ไม่ได้รกั ษาด้วย
วิธฟี อกเลือด หรือล้างไตทางช่องท้อง
3.มีอายุระหว่าง 40-80 ปีทงั ้ เพศหญิงและ
เพศชาย
4.ไม่มปี ญั หาในการพูด การฟงั และอ่านออก
เขียนได้
5.เป็ นผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมสุข
ศึกษา จนสิน้ สุดการศึกษา
โปรแกรมการให้คาปรึกษาโดยการสัมภาษณ์เพือ่
เสริมสร้างแรงจูงใจ ตามโปรแกรมทีจ่ ดั ขึน้ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ผู้ดาเนินการวิจยั นัดพบกลุ่มตัวอย่างแจ้ง
ผลการตรวจร่า งกาย และผลการประเมินภาวะ
โภชนาการ
ด าเนิ น การวัด แรงจู ง ใจโดยใช้
แบบสอบถามแรงจูงใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร เอกสารคูม่ อื การดูแลตนเอง สมุด
บันทึกคู่มอื “เมนูไข่ขาว ตารางแบบประเมิน การ
รับประทานอาหารต่อวันตัวอย่างปริมาณโปรตีนที่
รับประทานใน 1 วันแผ่นพับอาหารโรคไตเรือ้ รังสื่อ
ทีใ่ ช้ม ี สื่อวีดที ศั น์ เรื่อง ทางเลือกสาหรับผูป้ ่วยโรค
ไตวายเรื้อรัง ตัวอย่างอาหารแลกเปลี่ยนโรคไต
ภาพพลิก อาหารโรคไตเรื้ อ รัง และให้ค าปรึก ษา
รายบุคคลให้กลุ่มตัวอย่างเตรียมตัว เพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร ให้ ส อดคล้ อ งกับ
Stage Of Change และกระตุ้นให้วางแผนการ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ด้ ว ยตนเองเพื่อ กลับ ไป
ปฏิบตั นิ ดั พบอีกครัง้ ใน 4 สัปดาห์
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ครัง้ ที่ 2 ผูด้ าเนินการวิจยั โทรติดตามกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อกระตุ้น ให้เ กิด การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ส่งเสริมความเชือ่ มันในความสามารถ
่
ของต นเอง พร้ อ มทั ้ง ท าป ฏิ ทิ น ปรั บ เ ปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ให้กาลังใจ และ
กระตุ้น ให้กลับ ไปทดลองปฏิบ ัติตามแผนที่ว างไว้
และนัดพบอีกครัง้ ใน 4 สัปดาห์
ครัง้ ที่ 3 กลุ่ ม ตัว อย่ า งพบผู้วิจ ัย เพื่อ ติด ตามการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม การบริโภคอาหารประเมิน
ภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เมื่อ ครบ 4 เดื อ น พร้ อ มผลการตรวจเลื อ ดทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ที่ได้รบั การตรวจจากโรงพยาบาล
อุดรธานี และยุติการให้คาปรึกษา กลุ่ม ทดลอง
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร สร้างความมันใจในการปฏิ
่
บตั อิ ย่างต่ อเนื่อง
ต่อไป
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
แบบสอบถาม ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน
คือ
ส่ว นที ่ 1 ข้อ มูล ทัวไปของกลุ
่
่ ม ตัว อย่ า ง ประกอบ
ด้ว ย ข้อมูล เกี่ย วกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความ
พึงพอใจเกีย่ วกับอาหารการกิน และระยะของโรค
ไตเรือ้ รัง
ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความรูเ้ รือ่ งการ
รับประทานอาหารของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังจานวน 11
ข้อ
มีลกั ษณะข้อคาถามเป็ นทางบวก
แบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ
ส่ ว นที ่ 3 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการบริโ ภค
อาหารของผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อรังจ านวน 11 ข้อ
ลักษณะคาถาม เป็ นการวัดการปฏิบตั ขิ องผูป้ ่วยใน
แต่ละกิจกรรมเรื่อง การรับประทานอาหาร แล้ว
นามาประเมินว่าถูกต้องหรือไม่ ทัง้ ด้านความถีแ่ ละ
ความต่ อ เนื่ อ ง ในการปฏิ บ ั ติ ต ามลั ก ษณะของ
กิจกรรม มีลกั ษณะ แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ
เป็ นประจา เป็ นบางครัง้ และไม่เคย
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ส่วนที ่ 4 ข้อมูลทางคลินิ ก ที่ประกอบไปด้ว ย
น้าหนักตัว ค่าผลการตรวจเลือดทางห้อง ปฏิบตั กิ าร
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ระยะก่อนการทดลอง
คัด เลือ กผู้ป่ ว ยโรคไตเรื้อ รัง ตามเกณฑ์
คุ ณ สมบัติท่ีก าหนดไว้ พร้อ มทัง้ สอบถามความ
สมัครใจทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการทาวิจยั และให้
ผู้ป่ว ยตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจ ัย สร้า งขึ้น เพื่อท า
การเก็บข้อมูล
2. การทดลอง
ในขัน้ ด าเนิน การทดลอง กลุ่ มตัวอย่า งจะ
ได้ ร ับ บริก ารโปรแกรมการสัม ภาษณ์ เพื่อ เสริม
สร้า งแรงจูงใจ ต่อ การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมการ
บริโภคของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังทีจ่ ดั ขึน้
2.1 โปรแกรมการสัม ภาษณ์ เพื่อ เสริ ม
สร้า งแรงจูงใจ ต่อ การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมการ
บริโภคของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการ
บริโ ภคอาหารของผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่ว ยกลุ่ ม
ทดลองในกลุ่มนี้ จะได้รบั บริการจากนักโภชนาการ
เรื่องการสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูป้ ่วยโรคไต
เรือ้ รัง
2.2 การให้คาปรึกษาตามปกติ หมายถึง
การที่ ผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้อ รัง ได้ ร ับ ค าปรึ ก ษาจาก
เจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่จากัดเวลา จานวนครัง้ ของการให้
สุขศึกษา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS (Statistical Package For the
Social Science) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
1) สถิตเิ ชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์
1.1) ข้อมูลทัวไป
่ ใช้สถิติ ร้อยละ
1.2) ข้อ มู ล ด้า นความรู้ แรงจู ง ใจและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
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สถิ ติ ท่ีใ ช้ วิ เ คราะห์ คื อ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งแบน
มาตรฐาน
1.3) ข้อมูลปริมาณการบริโภคโปรตีน
และโซเดียม สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ คือ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งแบนมาตรฐาน
2) สถิติเ ชิงวิเ คราะห์ กาหนดระดับ ความ
เชือ่ มันในการทดสอบทางสถิ
่
ติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
2.1) วิเคราะห์ความแตกต่าง ของข้อมูล
ทางคลินิก (LAB) ค่า Weight (Kg), Fasted blood
glucose (mg/dl), eGFR และ HbA1c ก่อนและหลัง
การโปรแกรมการสัมภาษณ์ เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจ
ต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคของผูป้ ่วย
โรคไตเรื้อรัง ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ Paired
Samples t-test
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัวไป
่
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูป้ ่วยโรคไต
เรื้อรัง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 61.3)อายุ
ระหว่ าง 61–80 ปี โดยมีอายุเ ฉลี่ย เท่ากับ 60.6 ปี
ร้อยละ 52.2 มีสถานะภาพสมรสมีระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่คอื ประถมศึกษาหรือต่ากว่า(ร้อยละ 68.0)
ส่วนใหญ่มอี าชีพหลักไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
ร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อย
ละ 18.2 ฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว พบว่ า
ส่วนใหญ่พอใช้คดิ เป็ นร้อยละ 71.5 สาหรับความพึง
พอใจเกีย่ วกับอาหารการกินของครอบครัวพบว่ามี
ความพึงพอใจมากคิด เป็ น ร้อ ยละ 33.6 พึง พอใจ
ปานกลางและพึง พอใจน้ อ ยคิด เป็ น ร้อ ยละ 33.2
เท่ า กัน โดยมีค่ า เฉลี่ย ของความพึง พอใจเท่ า กับ
6.49 ในเรื่องของระยะเวลาในการเป็ นโรคไตเรื้อรัง
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น มาไม่ เ กิน 5 ปี ร้อ ยละ 52.2
รองลงมาคือ เป็ น มากกว่ า 10 ปี ร้ อ ยละ 25.3 มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7.53 ปี และโรคประจาตัวพบว่าเป็ น
โรคเบาหวานมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 68.4
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2. ความรู้เรื่องการบริ โภคอาหารสาหรับผู้ที่เป็ น
โรคไตเรือ้ รัง
ผูป้ ่วยร้อยละ 50.20 (ตารางที่ 1) มีระดับ
คะแนนความรูเ้ รือ่ งการบริโภคอาหารสาหรับผูท้ เ่ี ป็ น
โรคไตเรื้อรังอยู่ในระดับสูง (6.82 คะแนน) กลุ่ ม
ตัว อย่ า งผู้ป่ ว ยโรคไตเรื้อ รัง มีค วามรู้ ถู ก ต้ อ ง 3
อันดับแรก ได้แก่เรื่องควรดื่มน้ าเปล่าประมาณ 6–8
แก้วต่อวันร้อยละ 88.5 รองลงมาคือการรับประทาน
ไข่ขาวทุกวัน จะทาให้ร่า งกายได้ร บั โปรตีน ที่ม ี
คุณภาพดีรอ้ ยละ 77.9 และถ้ารับประทานอาหารทีม่ ี
โซเดี ย มสู ง เช่ น ของหมัก ดอง ปลาร้ า แหนม
เนื้อสัตว์แดดเดียว ปลาทูเค็ม อาหารกระป๋อง จะทา
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ให้ไตทางานหนักร้อยละ 75.1 กลุ่มตัวอย่างผูป้ ่วย
โรคไตเรื้อรังมีความรูน้ ้อยทีส่ ุด 3 อันดับแรก ได้แก่
เรื่องควรรับประทานอาหาร จาพวกแป้งที่ปลอด
โปรตีน เช่น เส้นเซี่ย งไฮ้ วุ้น เส้นสาคู เป็ น ประจ า
ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือควรรับ ประทานผักที่ม ีส ี
เขียว สีสม้ สีเหลือง หรือผักประเภทหัว ในปริมาณ
ทีจ่ ากัด เพื่อป้องกันการได้รบั โปแตสเซียมสูงมาก
เกินความจาเป็ น (เกิน 5 ม.ก.) ร้อยละ 44.7 และ
ควรรับ ประมานผัก ผลไม้ ท่ีม ีส ีส้ ม สีเ หลื อ ง ใน
ปริมาณทีจ่ ากัด เพื่อป้องกันการได้รบั โปแตสเซียม
มากเกินความจาเป็ น (เกิน 5 มิลลิกรัม) ร้อยละ
47.0

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังจาแนกตามระดับความรู้
ระดับความรู้

จานวน (คน)

ร้อยละ

ระดับต่า

84

33.2

ระดับปานกลาง

42

16.6

ระดับสูง

127

50.2

X =6.82; S.D.=3.51; Min = 0; Max = 11
3. พฤติ กรรมการบริ โภคอาหาร
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู้ ป่ ว ยร้ อ ยละ 64.80
(ตารางที่ 2) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ใน
ระดับ ปฏิบ ัติต ัว ถู ก ต้อ งปานกลาง โดยมีค่ า เฉลี่ย
ของระดับ คะแนนถูกต้องปานกลางเท่า กับ 14.62
กลุ่มตัวอย่างผูป้ ่วยโรคไตเรื้อรัง มีพฤติกรรมการ
บริ โ ภ คอา ห า รถู ก ต้ อ ง 3 อั น ดั บ แ ร ก คื อ งด
รับประทานอาหารทีม่ โี ซเดียมสูง เช่น ของหมักดอง
ปลาร้า แหนม เนื้อสัตว์แดดเดียว ปลาทูเค็ม หรือ
อาหารกระป๋ อง เป็ นต้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 75.5
รองลงมาคือรับ ประทานเนื้ อ หมูไม่ ติด มัน เนื้ อ ไก่
ส่วนอกทีไ่ ม่เอาหนัง เนื้อปลาทีม่ ไี ขมันต่าเป็ นประจา

และรับประทานไข่ขาวทุกวัน อย่างน้ อยวันละ 2-3
ฟอง คิด เป็ น ร้อยละ 46.2 เท่ากัน ส่ว นพฤติกรรม
การบริโ ภคอาหารที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง 3 อัน ดับ แรกคือ
รับประทานแป้งปลอดโปรตีน เช่น เส้นเซี่ยงไฮ้ วุ้น
เส้ น หรือ สาคู เป็ น ประจ า คิด เป็ น ร้ อ ยละ 11.9
รองลงมาคือรับประทานอาหารที่มนี ้ า ตาลสูง เช่น
ขนมหวานต่างๆ ไอศกรีม เครื่องดื่มที่มนี ้ าตาลสูง
สั ป ดาห์ ล ะ 2-3 ครั ง้ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.6 และ
รับ ประทานผลไม้ ท่ีม ีส ีส้ ม สีเ หลือ ง เช่ น กล้ ว ย
ทุเ รีย น ฝรัง่ มะละกอ ลูกเกด ลูกพรุน ผลไม้แ ห้ง
เป็ นต้น สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 19.8
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง จาแนกตามระดับการปฏิบตั ติ วั
ระดับการปฏิ บตั ิ ตวั

จานวน (คน)

ร้อยละ

ปฏิบตั ถิ กู ต้องน้อย (0–11 คะแนน)

40

15.30

ปฏิบตั ถิ กู ต้องปานกลาง (12-17 คะแนน)

169

64.80

ปฏิบตั ถิ กู ต้องมาก (18-22 คะแนน)

52

19.90

X = 14.62 S.D = 3.36

Min = 3 Max = 22

4. การเปรียบเที ยบน้าหนักตัว และผลการตรวจ
น้ อ ยกว่ า น้ า หนั ก ตัว ก่ อ นได้ ร ับ ค าปรึก ษาอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 3
ทางห้ องปฏิ บตั ิ ก าร ก่ อนและหลัง การได้ รบั
คาปรึกษาโดยการสัมภาษณ์ เพื่ อเสริ มสร้า ง
ค่า Fasted blood glucose (mg/dl) ของ
แรงจูงใจ (Motivation Interviewing)
กลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังจากได้รบั คาปรึกษาโดย
ผลการวิเคราะห์โดย Paired t - test ใน
การสัมภาษณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจไปแล้ว 4
เรื่องของน้ าหนักตัว (Kg) ของกลุ่มตัวอย่างโรคไต
เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เรื้อรังก่อนระยะบาบัดทดแทนไต หลังจากได้รบั
(p<0.001) โดยค่า FBS (mg/dl) หลังให้คาปรึกษามี
ค าปรึก ษาโดยการสัม ภาษณ์ เพื่อ เสริม สร้า ง
ค่าเฉลีย่ น้อยกว่าก่อนได้รบั คาปรึกษา (ตารางที่ 4)
แรงจูงใจไปแล้ว 4 เดือน พบว่า มีน้ าหนักตัวเฉลี่ย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบน้ าหนักตัวเดือนที่ 1 กับเดือนที่ 2 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 4 หลังการให้คาปรึกษา
โดยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
น้าหนักตัว

X

S.D.

t

P

เดือนที่ 1

64.45

13.53

1.73

0.08

เดือนที่ 2

63.93

12.56

เดือนที่ 1

64.45

13.53

2.25

0.03

เดือนที่ 3

63.77

12.52

เดือนที่ 1

64.45

13.53

2.58

0.01*

เดือนที่ 4

63.66

12.47

*P<0.01 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการตรวจทางคลินิกค่าน้าตาลหลังอดอาหาร 8 ชัวโมง
่
(Fasted blood glucose,
FBS, mg/dl) เดือนที่ 1 กับ เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 4 หลังการให้คาปรึกษาโดยการสัมภาษณ์เพือ่
เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) ต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูป้ ว่ ยโรคไต
เรือ้ รัง
ค่า Fasted blood glucose (mg/dl)

X

S.D

t

P

เดือนที่ 1

194.57

81.60

6.96

<.001

เดือนที่ 2

185.23

77.96

เดือนที่ 1

194.57

81.60

7.29

<.001

เดือนที่ 3

181.48

71.64

เดือนที่ 1

194.57

81.50

7.66

<.001

เดือนที่ 4

178.79

58.78

*P<0.001 แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการตรวจทางคลินิกค่าอัตราการกรองของไต (eGFR, mL/min/1.73m2)เดือนที่ 1
กับ เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 4 หลังการให้คาปรึกษาโดยการสัมภาษณ์เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจ
(Motivation Interviewing) ต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
ค่า eGFR (mL/min/1.73m2)

X

S.D

t

P

เดือนที่ 1

56.10

34.15

7.16

<.001

เดือนที่ 2

58.24

34.39

เดือนที่ 1

56.10

34.15

9.58

<.001

เดือนที่ 3

59.93

33.38

เดือนที่ 1

56.10

34.15

9.66

<.001*

เดือนที่ 4

60.77

32.95

*P<0.001 แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบผลการตรวจทางคลินิกค่า HbA1c (%) เดือนที่ 1 กับ เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 และเดือน
ที่ 4 หลังการให้คาปรึกษาโดยการสัมภาษณ์เพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) ต่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
ค่า HbA1c(%)

X

S.D

t

P

เดือนที่ 1

6.47

6.04

0.17

0.87

เดือนที่ 2

6.55

8.30

เดือนที่ 1

6.47

6.04

2.73

0.067

เดือนที่ 3

5.71

4.17

เดือนที่ 1

6.47

6.04

2.81

0.005*

เดือนที่ 4

5.73

4.15

*P<0.005 แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ค่า eGFR ของกลุ่ ม ตัว อย่า งโรคไตเรื้อรัง
ก่อนและหลังจากได้รบั คาปรึกษา โดยการสัมภาษณ์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจแล้ ว 4 เดื อ น มี ค วาม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิต(ิ p<0.001)
โดยค่า eGFR (60.77 mL/min/ 1.73m2) หลังให้
คาปรึก ษามีค่ า เฉลี่ย สูงกว่ า eGFR (56.10
mL/min/1.73m2) ก่อนได้รบั คาปรึกษา (ตารางที่ 5)
ค่า HbA1c ของกลุ่มตัวอย่างโรคไตเรื้อรัง
ก่อน และหลังได้รบั คาปรึกษาโดยการสัมภาษณ์เพือ่
เสริมสร้างแรงจูงใจไปแล้ว 4 เดือน มีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิต(ิ p=0.005) โดยค่า
HbA1c (5.73%) หลังให้คาปรึกษามีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่า HbA1c (6.47%) ก่อนได้รบั คาปรึกษา (ตาราง
ที่ 6)
วิ จารณ์ ผล
ความรู้เ รื่อ งการบริโ ภคอาหารของกลุ่ ม
ตัวอย่างผูป้ ่วยโรคไตเรื้อรังทีไ่ ด้รบั ได้รบั คาปรึกษา
โด ยการ สั ม ภา ษ ณ์ เ พื่ อ เส ริ ม ส ร้ า งแ รงจู ง ใ จ
(Motivation Interviewing) ต่ อ การปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผลการศึกษาพบว่า

ส่ ว นใหญ่ ม ีค วามรู้ใ นภาพรวมอยู่ใ นระดับ สูง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของมยุร ี ปญั ญาสิม7 ได้
ท าการศึก ษาผลของการให้ ค วามรู้ ร่ ว มกับ การ
สนับสนุนของครอบครัว ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้
ทีเ่ ป็ นโรคไตเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ เ่ี ป็ นโรคไต
เรื้อรังในระยะที่ 4 หรือ 5 ทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาด้วย
การบาบัดทนแทนไต ทีม่ ารับการรักษาแผนกผูป้ ่วย
นอกคลิ นิ ก อายุ ร กรรมโรงพยาบาลจัง หวั ด เลย
ระหว่ า งเดือ นเมษายนถึง เดือ นกรกฎาคม 2561
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 30 ราย
แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 15 ราย และกลุ่มทดลอง 15
ราย โดยจับ คู่ ด้ า นเพศ อายุ และระยะของการ
ด าเนิ น โรค กลุ่ ม ทดลองจะได้ ร ับ การให้ ค วามรู้
ร่วมกับการสนับสนุ นของครอบครัว กลุ่มควบคุมจะ
ได้ ร ับ การให้ ค วามรู้ ป กติ ผลการศึก ษา พบว่ า
พฤติกรรมสุขภาพของผูท้ ่เี ป็ นโรคไตเรื้อรัง กลุ่มที่
ได้ ร ั บ การให้ ค วามรู้ ร่ ว มกั บ การสนั บ สนุ น ของ
ครอบครัว ดีกว่าพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทีไ่ ด้รบั
การให้ความรูต้ ามปกติ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Kiang, B.,
Bjorvell, H&Clyne.8 ได้ศกึ ษาผลของการให้ความรู้
แก่ผทู้ ่เี ป็ นโรคไตเรื้อรังที่ยงั ไม่ได้รบั การรักษาด้วย
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การบาบัดทดแทนไต จานวน 204 คน ต่อระยะเวลา
ปานกลาง ร้อ ยละ 52.7 ระดับ สูง ร้อ ยละ 41.8
ในการชะลอการรับ การบ าบัด ทดแทนไต โดยให้
คุณภาพชีวิตในระดับ ต่ า มีเ พีย ง ร้อ ยละ 5.5
ความรูเ้ กีย่ วกับ หน้าทีข่ องไตทัง้ ในภาวะปกติ และ
ตามล าดั บ เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ พบว่ า
ภาวะเจ็บป่วย อาหารทีเหมาะสาหรับผูท้ เ่ี ป็ นโรคไต
ความรู้ก ับ ทัศ นคติม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน อย่ า งมี
เรือ้ รัง
นัยสาคัญทางสถิตกิ บั พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
การจัดการเรื่องอาหารสาหรับผู้ท่เี ป็ นโรค
ผู้ป่ ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ส่ ว นตัว แปรอื่น ๆ ได้ แ ก่
ไตเรื้อ รัง ใช้ ร ะยะเวลาในการให้ ค วามรู้ 75นาที
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ภูมลิ าเนา
หลัง จากนั น้ ท าการประเมิน ผลของการให้ความรู้
การได้ร บั ข้อมูล ข่า วสาร อาชีพ ระยะเวลาที่ป่ว ย
ทันทีและมีการประเมินซ้าความรูแ้ ละความเข้าใจอีก
ประเภทการรักษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ครัง้ ในการติดตามเดือนที่ 2 ของการรักษา ผล
การดูแลตนเองของผูป้ ่วยโรคไตวายเรือ้ รัง และของ
การศึก ษา พบว่ า ผู้ท่ีเ ป็ น โรคไตเรื้อ รัง ที่ เ ข้า ร่ ว ม
จิร าภรณ์ ชูว งศ์5 ได้ศึกษาผลของการให้ค วามรู้
โปรแกรมการให้ความรู้ มีการปฏิบตั ิตวั เหมาะสม
ทางด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กับโรคมากขึ้น ส่งผลให้ชะลอการเข้าสู่การบ าบัด
ผูป้ ่วยไตวายเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ทดแทนไตซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาพร
ไตเทียม การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุ่ม
9
ปรัชญาประเสริฐ ซึง่ พบว่าสามารถขยายการบาบัด
เดี ย ววั ด สองครั ง้ ก่ อ นและหลั ง การทดลอง มี
ทดแทนไตได้น าน 4.6 เดือน และผู้ท่เี ป็ น โรคไต
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรูแ้ ละพฤติกรรม
เรื้อรังยัง มีความสามารถในการจัด การ เผชิญกับ
การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รบั การ
ปญั หาต่างๆ ในระยะก่อนได้รบั การบาบัดทดแทน
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อน และหลังการให้
ไตที่ดีกว่ า กลุ่ มที่ไม่ได้ร บั ความรู้ อภิป รายได้ว่ า
ความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ และเพื่ อ หาความสัม พัน ธ์
การให้ค าปรึก ษาเสริม สร้ า งแรงจู ง ใจท าให้ เ กิด
ระหว่างความรู้ทางด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ความรูท้ ส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมในการดูแลตนเองทีท่ า
ดูแลตนเองของผูป้ ่วยไตวายเรื้อรังทีไ่ ด้รบั การฟอก
ให้ผลการตรวจทางคลินิกทีเ่ กีย่ วข้องดีขน้ึ
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม กลุ่มตัวอย่างคือผูป้ ่วยไต
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของกลุ่ ม
วายเรื้อรังทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
ตัวอย่างผูป้ ่วยโรคไตเรื้อรังทีไ่ ด้รบั ได้รบั คาปรึกษา
เครื่องไตเทีย มที่แ ผนกไตเทีย ม โรงพยาบาลตรัง
โด ยการ สั ม ภา ษ ณ์ เ พื่ อ เส ริ ม ส ร้ า งแ รงจู ง ใ จ
จังหวัดตรัง จานวน 23 รายผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
(Motivation Interviewing) ต่ อ การปรับ เปลี่ย น
ตัวอย่า งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ทางด้านสุขภาพ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่ามีพฤติกรรมการ
เรื่อ งโรคไตวายเรื้อ รัง ที่ไ ด้ร ับ การฟอกเลือ ดด้ว ย
บริโ ภคอาหารอยู่ ใ นระดับ ปฏิบ ัติตัว ถู ก ต้อ งปาน
เครื่องไตเทีย มและค่าคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการ
กลางมากทีส่ ุดผลการวิจยั ในครัง้ นี้สอดคล้องกับผล
ดู แ ลตนเองก่ อ นและหลัง การทดลองแตกต่ า งกัน
9
การศึกษาของสุภาพร ปรัชญาประเสริฐ และคณะ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตแิ ละความรูม้ คี วามสัมพันธ์
ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่วยโรคไต
กับ พฤติกรรมการดูแ ลตนเองของผู้ป่ว ย ไตวาย
วายเรือ้ รัง และเพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
เรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่าง
กับการดูแลตนเองของผูป้ ่วยโรคไตวายเรือ้ รังเรือ้ รัง
มีนัย สาคัญทางสถิติทงั ้ ก่อนและหลัง การทดลอง
กลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นผู้ป่วยโรคไต
และการศึกษาของ ศิรลิ กั ษณ์ น้อยปาน 10 ได้ศกึ ษา
วายเรือ้ รังทีน่ อนพักรักษาอยู่ทต่ี กึ อายุรกรรมหญิง
ผลของโปรแกรมส่ ง เสริม การจัด การตนเองต่ อ
1 และ 2 อายุรกรรมชาย 1 และ2 โรงพยาบาลศรีสะ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในผูส้ งู อายุทร่ี กั ษาด้วย
เกษ เก็ บ ข้อ มู ล ตั ง้ แต่ เ ดื อ น เมษายน ถึ ง เดื อ น
การล้า งไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่ อง การวิจ ัย กึ่ง
มิถุนายน 2555 มีจานวนทัง้ หมด 110 คน พบว่า
ทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
ส่ว นใหญ่ ม ีพ ฤติกรรมการดูแ ลตนเองอยู่ใ นระดับ
ส่งเสริมการจัดการตนเอง ต่อพฤติกรรมการบริโภค
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อาหารในผู้สูงอายุท่รี กั ษาด้วยการล้างไตทางช่อง
ท้องแบบต่อเนื่อง จัดให้ผปู้ ่วย 25 รายแรกเป็ นกลุ่ม
ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ และ 25 ราย
หลัง เป็ นกลุ่มทดลอง ผลการวิจยั พบว่า ผู้ป่วยใน
กลุ่ ม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโ ภค
อาหารภายหลังเข้า ร่ว มโปรแกรมดังกล่ า วสูงกว่ า
ก่ อ นเข้า ร่ ว มโปรแกรมอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ
และสูงกว่า กลุ่ ม ควบคุม อย่า งมีนัย ส าคัญทางสถิติ
และพบว่าผูป้ ่วยในกลุ่มทดลองมากกว่าครึง่ (84%)
สามารถปฏิบ ัติพ ฤติก รรมการบริโ ภคอาหารได้
สาเร็จตามเป้าหมายทัง้ หมดมากทีส่ ุดในสัปดาห์ท่ี 2
และตลอดโปรแกรมมีผปู้ ่วยมากกว่าครึง่ (56%) ที่
สามารถปฏิบตั ติ ามเป้าหมายได้สาเร็จทัง้ หมด ใน 4
สัป ดาห์แ ละพบว่ าการปรับปรุงการบริโภคอาหาร
โปรตีน เป็ น เป้ าหมายที่ผู้ป่ ว ยต้ อ งการปฏิบ ัติใ ห้
สาเร็จมากที่สุด อภิป รายได้ว่า การสัม ภาษณ์ เ พื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) ต่อ
การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารของ
กลุ่มตัวอย่างส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผูป้ ่วยโรค
ไตเรือ้ รังทีท่ าให้ผลการตรวจทางคลินิกดีขน้ึ
สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
การให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง
ที่ ม ารั บ การรัก ษาที่ โ รงพยาบาลอุ ด รธานี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างคือ ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไต
เรื้อ รังก่ อ นการล้า งไต ที่ค ลินิ ก อายุร กรรมโรคไต
แผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี อายุระหว่าง
40-80 ปี จานวน 253 ราย ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย
ไม่มปี ญั หาในการพูด การฟงั และอ่านออกเขียนได้
และเป็ นผูป้ ่วยทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั โดย
การเลือ กแบบเจาะจง เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย
ได้แก่แบบสอบถาม ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งเป็ น 4
ส่วนคือ ข้อมูลทัวไป
่ ความรูเ้ รื่องการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และผลการตรวจทาง
คลินิกซึง่ ผ่านการการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
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จากผู้ เ ชี่ ย วชาญและทดสอบความเชื่ อ มั น่ โดย
วิธีอ ัล ฟาของครอนบาค มีค่ า เท่ า กับ 0.832 เก็บ
รวบรวมข้อ มูล โดยการสัม ภาษณ์ เ พื่อ เสริม สร้า ง
แรงจู ง ใจต่ อ การดู แ ลตนเองด้า นโภชนาการและ
พฤติ ก รรมการบริโ ภคอาหารของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ระหว่างเดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและสถิตวิ เิ คราะห์
ได้แก่ Paired t–test ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ
61.3 ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 61-80 ปี ร้อยละ 52.2
โดยมีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 60.55 ปี มีสถานะภาพสมรส
มากสุดคือมีค่แู ละอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 75.9 มีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่คอื ประถมศึกษาหรือต่า กว่าร้อย
ละ 68.0 ส่วนใหญ่มอี าชีพหลักไม่ได้ประกอบอาชีพ/
แม่ บ้ า นร้ อ ยละ 45.5 มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ของ
ครอบครัว ส่ ว นใหญ่ พ อใช้ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.5
สาหรับ ความพึงพอใจเกี่ย วกับ อาหารการกิน ของ
ครอบครัวพบว่ามีความพึงพอใจมากคิดเป็ นร้อยละ
33.6 โดยมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 6.49
ในเรื่องของระยะเวลาในการเป็ นโรคไตเรื้อรังพบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นมาไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 52.2 มีค่าเฉลีย่
เท่ า กั บ 7.53 ปี และโรคประจ าตั ว พบว่ า เป็ น
โรคเบาหวานมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 68.4
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง มีค วามรู้ถู กต้อง มากที่สุ ด
คือเรื่องควรดื่มน้ าเปล่าประมาณ 6-8 แก้วต่อวันคิด
เป็ นร้อยละ 88.5 รองลงมาคือการรับประทานไข่ขาว
ทุกวัน จะทาให้ร่างกายได้รบั โปรตีนที่มคี ุณภาพดี
คิดเป็ นร้อยละ 77.9 ส่วนมีความรูน้ ้อยทีส่ ุด คือเรื่อง
ควรรับประทานอาหารจาพวกแป้งที่ปลอดโปรตีน
เช่น เส้น เซี่ย งไฮ้ วุ้นเส้นสาคู เป็ นประจ า คิดเป็ น
ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือควรรับ ประทานผักที่ม ีส ี
เขียว สีสม้ สีเหลือง หรือผักประเภทหัว ในปริมาณ
ทีจ่ ากัด เพื่อป้องกันการได้รบั โปรแตสเซียมสูงมาก
เกินความจาเป็ น(เกิน 5 ม.ก.)คิดเป็ นร้อยละ 44.7
โดยพบว่าส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ รื่องการบริโภคอาหาร
อยู่ ใ นระดับ สู ง คิด เป็ นร้ อ ยละ 50.2 มีค่ า เฉลี่ ย
ความรูเ้ ท่ากับ 6.82 คะแนน
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กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2. ควรน ารู ป แบบไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการ
ถู ก ต้ อ ง มากที่ สุ ด คื อ งดรั บ ประทานอาหารที่ ม ี
จัดบริการในผูป้ ่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ เพื่อเป็ นแนวทาง
โซเดี ย มสู ง เช่ น ของหมัก ดอง ปลาร้ า แหนม
ในการพัฒ นา ปรับ ปรุ ง วิธี ก ารให้บ ริก ารการให้
เนื้อสัตว์แดดเดียว ปลาทูเค็ม หรืออาหารกระป๋อง
คาปรึกษาสาหรับผูป้ ่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งเน้นการ
เ ป็ น ต้ น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 75.5 ร อ ง ล ง ม า คื อ
ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
รับประทานเนื้อหมูไม่ตดิ มัน เนื้อไก่ส่วนอกทีไ่ ม่เอา
3. ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพในเรื่องของ
หนั ง เนื้ อปลา ที่ ม ี ไ ขมั น ต่ าเป็ นปร ะจ า แล ะ
วิถีช ีวิต และการปรับ ตัว ของผู้ป่ ว ยโรคไตเรื้อ รัง ที่
รับประทานไข่ขาวทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2-3 ฟอง
ส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
คิด เป็ น ร้อ ยละ 46.2 เท่ า กัน ส่ ว นพฤติก รรมการ
ทีด่ ขี น้ึ
บริโภคอาหารทีไ่ ม่ถูกต้อง มากทีส่ ุด คือรับประทาน
บรรณานุกรม
แป้ งปลอดโปรตีน เช่น เส้น เซี่ย งไฮ้ วุ้นเส้น หรือ
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