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โดยเครื่องไตเทียม
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บทคัดยอ
การวิจัยแบบทดลองกลุมตัวอยางกลุมเดียวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการให
โปรแกรมโภชนศึกษาในผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด โดยเปรียบเทียบ
(1) ผูรับผิดชอบบทความ: นักศึกษา
ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ปริมาณสารอาหารที่บริโภค ภาวะโภชนาการ ระดับปริมาณ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สารในเลือดของผูปวยกอนและหลังการใหโปรแกรมโภชนศึกษา กลุมตัวอยางเปนผูปวยที่
สาขาวิชาโภชนศาสตรเพื่อสุขภาพ
ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือ ดที่รับบริก ารที่แผนกไตเทียม โรงพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร
สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 33 ราย ใชเวลาทดลอง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(โทรศัพท: 0801877793,
14 สัปดาห ระหวางเดือนเมษายนกรกฎาคม 2560 เปรียบเทียบผลกอนและหลังการให
email: visutmachapato@gmail.com) โปรแกรมโภชนศึกษาดวยสถิติ dependent ttest และWilcoxon sign rank test ผล
(2) อาจารย โรงพยาบาลสุทธาเวช
การศึกษาพบวา ระดับภาวะโภชนาการ (SGA) ผูปวยกลุมตัวอยางดีขึ้น ความรูเกี่ยวกับ
คณะแพทยศาสตร
การบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจาก 15±10 คะแนน เปน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19±7 คะแนน (pvalue<0.0001) คาเฉลี่ยปริมาณสารอาหารที่ใหพลังงานและโปรตีนที่
บริโภคเพิ่มขึ้น 103.20 กิโลแคลอรี่ตอวัน (95% CI=26.95179.19, pvalue=0.0052) และ
9.35 กรัมตอวัน (95% CI=4.7913.90, pvalue<0.0001) ตามลําดับ หลังจากการให
โปรแกรมโภชนศึกษา สรุปไดวาการใหโปรแกรมโภชนศึกษาครั้งนี้ทําใหผูปวยที่ไดรับการ
บําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดมีความรู และการปฏิบัติตัวในการบริโภคอาหารและ
ภาวะโภชนาการดีขึ้น จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการใหบริการผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทายที่รับการฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียมเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตที่
ยืนยาวขึ้น
คําสําคัญ: โปรแกรมโภชนศึกษา, ภาวะโภชนาการ, ผูปวยที่บําบัดทดแทนไตดวย
การฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียม
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Abstract
The objective of this one group pretestposttest design was to assess
the nutritional education program for renal failure patients on hemodialysis
(1) Corresponding author:
by comparing knowledge of nutrition, quantity of nutrients intake, nutritional
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status and blood chemistry before and after implementing nutritional
in Nutrition for Health,
education program. The participants were 33 renal failure patients treated
Faculty of Public health,
with hemodialysis attending at Renal Unit, Suthavej Hospital, Faculty of
Khon Kaen University
Medicine, Mahasarakham University. The program was conducted for 14 weeks
(Tel.: 0801877793,
email: visutmachapato@gmail.com) during AprilJuly, 2017. Dependent ttest and Wilcoxon sign rank test were
(2) Lecturer Suddhavaj Hospital,
performed for comparison. The results demonstrated that nutritional statuses
Faculty of Medicine,
(SGA) of the participants were improved. Knowledge scores of nutrition after
Mahasarakham University
implementing therapeutic program were improved statistically significant
from 15±10 to 19±7 (pvalue<0.0001). Means of energy and protein intake
were increased 103.20 kilocalories/day (95% CI=26.95179.19, pvalue=0.0052)
and 9.35 grams/day (95% CI=4.7913.90, pvalue<0.0001), respectively. It is
concluded that this nutritional education program for renal failure patient
on hemodialysis results in improving knowledge, nutrient intake and nutritional
status. This should be part of health care service for endstage renal failure
patient on hemodialysis in order to have good quality of life as well as to
prolong life.
Keywords: Nutritional Education Program, Nutritional Status, End Stage
Renal Disease, ESRD
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บทนํา

โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย (End stage
renal disease) เปนโรคที่พบมากขึ้นทุกป เมื่อ
ผูปวยเขาสูภาวะไตวายจะเกิดการคั่งของน้ําของเสีย
เกลือแรภาวะกรดดางและระบบตางๆ ของรางกาย
เสียสมดุล ผูปวยจําเปนตองไดรับการบําบัดทดแทน
ไต ซึ่งอาการดังกลาวทําใหผูปวยไดรับความทุกข
ทรมาน รวมทั้งเสียคาใชจายสูง
ภาวะโรคเรื้อรังเปนภาวะที่มีปจจัยเสี่ยง
ทําใหเกิดการขาดสารอาหารไดงาย (สมาคมโรคไต
แหงประเทศไทย, 2557) จากการศึกษาที่ผานมา
พบวา ผูปว ยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตมักเกิ ด
ภาวะขาดสารอาหารซึ่งเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ
1) จากการฟอกเลือด ไดแก กระบวนการฟอกเลือด
โดยเครื่ องไตเที ย ม ที่ พบว ามี การสู ญ เสี ย โปรตี น
และกรดอะมิโนที่จําเปนในระหวางการฟอกเลือด
(ประเสริ ฐ ธนกิ จ จารุ , 2546) 2) จากตั ว ผู ป ว ย
โดยตรง ไดแก การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ํา
และพลังงานต่ํา การเบื่ออาหาร การเจ็บปวยซ้ําซอน
ภาวะซึมเศรา และความผิดปกติของเมตาบอลิซึม
ในรางกาย (อุปถัมถ ศุภสินธุ, 2550) นอกจากนี้
ยังเปนผลจากการมีความรูความเขาใจที่ไมถูกตอง
หรื อ ไม เ พี ย งพอในเรื่ อ งการรั บ ประทานอาหาร
เนื่องจากกอนไดรับการบําบัดทดแทนไตผูปวยไดรับ
การสอน และคําแนะนําใหจํากัดโปรตีนจากการ
รับประทานอาหาร 0.6 กรัมตอกิโลกรัมตอวันเพื่อ
ชะลอการเสื่ อมของไต (ป นแกว กล ายประยงค ,
2550) และเมื่อตองฟอกเลือดผูปวยตองรับประทาน
โปรตีนเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่กําหนดคือ 1.2 กรัมตอ
กิโลกรัมตอวันแตผูปวยสวนใหญยังคงรับประทาน
อาหารตามขอกําหนดเดิม แมไดรับคําแนะนําจาก
แพทย และพยาบาลแลวก็ตาม (พิมพร ออนแสงงาม,
2546) การใหโภชนศึกษากับผูปวยจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งสามารถชวยปองกันและแกไขภาวะขาด
สารอาหาร การใหอาหารที่มีพลังงานและสารอาหาร
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ที่ครบถวนเหมาะสมกับวัยและภาวะเจ็บปวยของ
โรคชวยใหรางกายมีภูมิตานทานโรค การใหอาหาร
ที่ถูกตองเหมาะสม จะชวยเสริมภูมิตานทานโรคให
ดี ขึ้น และฟ น ฟู ส ภาพได เ ร็ ว ขึ้ น ดั ง นั้ น การตรวจ
ติ ด ตามภาวะโภชนาการอย า งสม่ํ า เสมอจึ ง มี
ความสําคัญ
ในป จ จุ บั น ยั ง ไม มี โ ปรแกรมในการให
โภชนศึ กษาในผู ป ว ยไตเรื้ อรั ง ที่ ไ ด รั บ การบํ า บั ด
ทดแทนไตดวยการฟอกเลือดที่ชัดเจนที่สงผลตอ
ภาวะโภชนาการของผู ป ว ย จึ ง ทํ า ให ผู วิ จั ย เห็ น
ความสําคัญในการพัฒนาการใหโภชนศึกษาและ
การดูแลผูปวยในสวนนี้เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ
ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซอน
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อประเมินผลการใหโปรแกรมโภชนศึกษา
ในผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตโดยการ
ฟอกเลือด
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบทดลอง
กลุมตัวอยางกลุมเดียว (One group pretest
posttest design) งานวิ จัย ได การรั บรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE602047
 ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่รับการ
บําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดที่แผนกไตเทียม
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 33 ราย
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
(1) สัปดาหที่ 1 ผูวิจัยประเมินภาวะ
โภชนาการเพื่อนําไปวางแผนโภชนศึกษาสําหรับ
ผูปวยแตละราย โดยมีการวางแผน การใหโภชนศึกษา
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โดยผูวิจัย (ซึ่งไดรับรองเปนนักกําหนดอาหารวิชาชีพ
กอ.ช.) บันทึกระดับสารในเลือด สัมภาษณความรู
ในการบริโภคอาหารผูปวยรายบุคคล แนะนําวิธีการ
ลงบันทึกรายการอาหารที่รับประทาน 3 วัน และ
แจกแบบฟอรม เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย หาก
มีปญหาและไมเขาใจในเนื้อหา ใชเวลาประมาณ
45 นาที
(2) สัปดาหที่ 2 ผูวิจัยดําเนินแผน
โภชนศึกษา ใหความรูแกผูปวยและผูดูแล บรรยาย
เกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ไดรับการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม โดยแนะนําใหรับรู
วาผูปวยมีความเสี่ยงตอโรค รับรูวาเมื่อเปนโรคนั้น
อาจตายหรือพิการ รับรูวาเปลี่ยนพฤติกรรมแลวจะ
ชว ยชะลอความรุน แรงของโรค รับ รูว า อุป สรรค
อะไรบางเปนปญหา ในสวนความรูมีเนื้อหาประกอบ
ไปดวย ไตและหนาที่ไต สาเหตุของไตวาย การบําบัด
ทดแทนไต การปฏิบัติตัวกอนฟอกเลือดระหวาง
ฟอกเลือดและหลังการฟอกเลือด อาหารสําหรับ
ผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดโดยเครื่อง
ไตเที ย ม แนะนํ า การปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา
การเลือกรับประทานอาหารเฉพาะโรคในปริมาณ
ที่ไดวางแผนโภชนศึกษาไวเพื่อใหไดรับสารอาหาร
อยางเพียงพอ โดยมีพลังงาน 3035 กิโลแคลอรี/
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน และโปรตีน 1.2 กรัม/
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยโปรตีนที่แนะนําให
ผูปวยรับประทานเปนชนิดที่มีคุณคาทางโภชนาการ
สูง (High biological value) และมีสัดสวนของ
ฟอสฟอรัสตอน้ําหนักโปรตีนต่ํา ฝกจัดอาหาร
แลกเปลี่ยนจากตัวอยางอาหาร แจกคูมือปฏิบัติตัว
(สมศรี เผาสวัสดิ์, 2556) และเปดโอกาสใหซักถาม
ขอสงสัย หากมีปญหาและไมเขาใจในเนื้อหา ใชเวลา
ประมาณ 60 นาที
(3) สัปดาหที่ 3 ผูวิจัยใหความรูและ
แนะนําบทบาทหนาที่แกผูดูแลกลุมละ 45 ราย
ประกอบดวยการใหกําลังใจผูปวย ชวยจัดและเตรียม
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อาหารให ผู ป ว ยเพื่ อให ผู ป ว ยมี การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม สงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ
จากผูดูแลในกลุมที่ใหการดูแลผูปวย โดยใชคําพูด
ชักจูง ทําใหเกิดกระบวนการกลุม รวมกับทบทวน
ใชเวลา 45 นาที
(4) สั ป ดาห ที่ 47 ผู วิ จั ย โทรศั พ ท
ติ ด ตามในระหว า งให โ ปรแกรมทุ ก สั ป ดาห โดย
ติดตามสัปดาหละ 1 ครั้ง มีการกระตุนเตือน เปด
โอกาสใหซักถามหากมีปญหาในการปฏิบัติตัว ให
กําลังใจและตอบปญหาที่กลุมตัวอยางซักถาม
(5) สัปดาหที่ 8 ผูวิจัยประเมินผล
โภชนศึกษาและปรั บ แผนโภชนศึกษาตามความ
เหมาะสมแตละราย โดยทําการประเมินจากการ
สอบถาม เรื่องปริมาณอาหารที่รับประทาน ชนิด
ของอาหารที่รับประทาน และใหคําแนะนํา ผูปวย
และญาติ และเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย หาก
มีปญหาและไมเขาใจในเนื้อหา ใชเวลาประมาณ
45 นาที
(6) สัปดาหที่ 14 ผูวิจัยประเมินภาวะ
โภชนาการแต ล ะราย บั น ทึ กระดั บ สารในเลื อ ด
สั ม ภาษณ ค วามรู ใ นการบริ โ ภคอาหาร แนะนํ า
วิธีการลงบันทึกรายการอาหารที่รับประทาน 3 วัน
และแจกแบบฟอรม เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
หากมีปญหาและไมเขาใจในเนื้อหา ใชเวลาประมาณ
45 นาที
รวมระยะเวลาในการให โ ปรแกรม
และเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 14 สัปดาห
2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล
และข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ป ว ย ประกอบด ว ย อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา การ
ประกอบอาชีพ ความเพียงพอของรายได สิทธิการ
รักษาพยาบาล ระยะเวลาในการฟอกเลื อดด ว ย
เครื่องไตเทียม การไดรับความรูเรื่องอาหาร แหลง
ในการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหาร
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จัดแยกจากคนอื่น จํานวนมื้อของการรับประทาน
อาหารหลัก และอาหารวางตอวัน
(2) แบบประเมิ น ภาวะโภชนาการ
Subjective Global Assessment (SGA) ประกอบ
ไปดวยคําถาม 8 ขอ ที่เกี่ยวกับน้ําหนักตัวที่ลดลง
ไปในชวง 6 เดือน, ลักษณะของอาหารที่รับประทาน,
ปริ มาณอาหารที่ รั บ ประทาน, อาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร, ความสามารถในการทํางาน, ดัชนี
มวลกาย และ Albumin (ในเลือด)
(3) แบบสั ม ภาษณ ค วามรู ใ นการ
บริโภคอาหารของผูปวยไตวายเรื้อรังที่ไดรับการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
(4) แบบบั น ทึ ก การบริ โ ภคอาหาร
(Food record)
(5) แบบบั น ทึ ก ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการระดับสารในเลือด ประกอบไปดวย
Potassium, Phosphate, Hematocrit,
Hemoglobin, Albumin, Cholesterol,
Creatinine
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1) ข อ มู ล ทั่ ว ไป ความรู ใ นการบริ โ ภค
อาหารและภาวะโภชนาการ ใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA 11 แสดงผลเปน
ค า จํ า นวน ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2) วิเคราะหปริมาณพลังงานและสารอาหาร
ที่ไดรับจากการสัมภาษณการบริโภคอาหาร จํานวน
3 วันโดยใชโปรแกรมวิเคราะห INMUCAL
NUTRIENT V.3 แสดงผลขอมูลปริมาณพลังงาน
และสารอาหารที่ไดรับเปนคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เที ย บกั บ ปริ มาณสารอาหารอ า งอิ ง ที่
ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546
3) เปรี ย บเที ย บข อ มู ล ความรู ใ นการ
บริโภคอาหาร ปริมาณสารอาหารที่บริโภค และ
ระดับสารในเลือด กอนและหลังการใหโปรแกรม
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โภชนศึกษา ใชการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย
2 กลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน (paired ttest) ในกรณี
ที่ขอมูลมีการแจกแจงปกติและ Wilcoxon sign
rank test ในกรณีที่ขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ
 ขอจํากัดในการศึกษา
การศึ กษาการใหโ ภชนศึ กษาในผู ป ว ยที่
ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดโดย
เครื่ อ งไตเที ย มเป น การศึ ก ษาแบบทดลองกลุ ม
ตัวอยางกลุมเดียว (One group pretestposttest
design) เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนจํากัด ไม
สามารถมีกลุมควบคุมในการศึกษาได
ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
กลุมตัวอยางทั้งหมดมีจํานวน 33 คน
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 66.7 อายุ
เฉลี่ย 63.55 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=12.15 ป)
โดยมี อ ายุ ม ากกว า 60 ป ขึ้ น ไป ร อ ยละ 72.8
สถานภาพสมรสคู เ ป น ส ว นใหญ (ร อ ยละ 84.9)
จบการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป คิดเปนรอยละ
60.6 และ 39.4 ตามลํ า ดั บ อาชี พเกษตรกรรม
และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 48.5
และ 33.3 ตามลําดั บ รายไดครอบครัวต อเดือน
มากกวา 20,000 บาท และ 10,00120,000 บาท
คิด เป น รอยละ 66.7 และ 18.2 ตามลํา ดั บกลุ ม
ตัว อย างสามารถเบิ กค า รั กษาพยาบาลไดโ ดยใช
สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของข า ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
คิดเปนรอยละ 78.8 และ 21.2 ตามลําดับ กลุม
ตัวอยางทุกรายมีระยะเวลาในการฟอกเลือดครั้ง
สุดทาย 4 ชั่วโมง การไดรับขอมูลขาวสารความรู
เรื่ อ งอาหารสํ า หรั บ ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การฟอกเลื อ ด
ไดรับจากพยาบาลและแพทย คิดเปนรอยละ 69.7
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และ 12.1 ตามลําดับ การไดมาของแหลงอาหาร
หลักที่รับประทาน ญาติทําอาหารใหรับประทาน
และทําอาหารรับประทานเอง คิดเปนรอยละ 84.9
และ 9.1 ตามลําดับ รับประทานอาหารแยกจาก
คนอื่น คิดเปนรอยละ 45.5 จํานวนมื้ออาหารหลัก
3 มื้อและ 2 มื้อ คิดเปนรอยละ 84.9 และ 15.1
ตามลําดับ จํานวนมื้อของการรับประทานอาหารวาง
ไมรับประทานอาหารวางและรั บประทาน 1 มื้ อ
คิดเปนรอยละ 78.8 และ 12.1 ตามลําดับ ประวัติ
การเจ็บปวย โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
คิดเปนรอยละ 50.0 และ 36.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
2. ความรู ใ นการบริ โ ภคอาหารของผู ป ว ยที่
ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
จากการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความรู
ในการบริโภคอาหาร ในผูปวยที่ไดรับการบําบั ด
ทดแทนไตดวยการฟอกเลือดกอนการทดลอง มีคา
เทากั บ 15 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10
คะแนน และหลังการทดลอง มีคาเทากับ 19 คะแนน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7 คะแนน และแตกตางกัน
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (pvalue<0.0001)
(ตารางที่ 2)
จากการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยความรู
ในการบริโภคอาหาร เปรียบเทียบรายขอคําถาม
ในผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอก
เลือด มีการเปลี่ยนแปลงของความรูเพิ่มขึ้นหลั ง
การทดลอง ในขอคําถามสวนใหญ รอยละ 90.9
(20 ขอคําถาม) ซึ่งพบวาความรูที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
กลุ ม ของข อคํ า ถามเรื่ องสั ด ส ว นของการบริ โ ภค
อาหารเพิ่มขึ้นมากที่สุด กอนทดลองรอยละ 61.2
หลังทดลอง รอยละ 89.7 รองลงมาเปนความรูที่
เกี่ยวกับกลุมของขอคําถามหลีกเลี่ยงการบริโภค
อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง กอนทดลองรอยละ 54.5
หลังทดลอง รอยละ 72.7 สวนกลุมขอคําถามเรื่อง
ประเภทของไขมันพบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
ความรูเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย (ตารางที่ 3)

15
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560

3. พลั งงานและสารอาหารของผู ป วยที่ ไ ด รั บ
การบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
จากการวิ เ คราะห ค า เฉลี่ ย ปริ ม าณของ
พลังงานและสารอาหารที่บริโภค ในผูปวยที่ไดรับ
การบํ า บั ด ทดแทนไตด ว ยการฟอกเลื อ ด พบว า
เพิ่มขึ้นหลังการทดลอง โดยคาเฉลี่ยปริมาณของ
พลังงาน กอนการทดลอง มีคาเทากับ 1217.43 กิโล
แคลอรี่ ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 340.10 กิ โ ล
แคลอรี่ และหลังการทดลอง มีคาเทากับ 1320.50
กิโลแคลอรี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 392.89 กิโล
แคลอรี่ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณพลังงาน
ที่บริโภค กอนและหลังการทดลอง พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (103.20 กิโลแคลอรี่
(95% CI=26.95179.19, pvalue=0.0052)
สวนคา เฉลี่ ยปริมาณสารอาหารที่ บริ โภคเพิ่ มขึ้ น
มากที่สุด คือสารอาหารประเภทโปรตีน กอนการ
ทดลองมี ค า เท า กั บ 50.06 กรั ม ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 15.49 กรัม และหลังการทดลอง มีคา
เทากับ 59.41 กรัม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.57
กรัม เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณสารอาหาร
โปรตีนที่บริโภค กอนและหลังการทดลอง พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (9.35 กรั ม
(95% CI=4.7913.90), pvalue<0.0001)
(ตารางที่ 4)
จากการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยรอยละ
ปริ มาณสารอาหารอ า งอิ ง ที่ ควรได รั บ ประจํ า วั น
(DRI) ของพลั ง งานและสารอาหารที่ บ ริ โ ภค ใน
ผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
หลังการทดลองมีคาเพิ่มขึ้น จากกอนการทดลอง
มีคาเทากับ รอยละ 64.4 และหลังการทดลอง มี
คาเทากับ รอยละ 70.0 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
รอยละ (DRI) ของสารอาหารที่บริโภคของพลังงาน
ทั้ง 2 กลุม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (รอยละ 5.59, 95% CI=1.329.86, pvalue=
0.0108) สวนคาเฉลี่ย รอยละปริมาณสารอาหาร
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อางอิงที่ควรไดรับประจําวัน (DRI) สารอาหารของ
โปรตีนที่บริโภค หลังการทดลองมีคาเพิ่มขึ้น จาก
กอนการทดลอง มี คาเทากั บ ร อยละ 90.8 และ
หลังการทดลอง มีคาเทากับ รอยละ 107.6 เมื่อ
เปรียบเที ยบคาเฉลี่ ย รอยละปริมาณสารอาหาร
อางอิงที่ควรไดรับประจําวัน (DRI) ของสารอาหาร
ของโปรตีนที่บริโภค ทั้ง 2 กลุม พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 16.8, 95% CI=
8.4425.15, pvalue<0.0001) (ตารางที่ 5)
4. ภาวะโภชนาการของผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
จากการวิเคราะหพบวา ระดับของภาวะ
โภชนาการ โดยใชแบบประเมิน Subjective Global
Assessment (SGA) ในผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ทดแทนไตดวยการฟอกเลือดกอนการทดลอง ไมมี
หรือมีความเสี่ยงนอย ที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
รอยละ 81.8 มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
รอยละ 14.4 มีภาวะทุพโภชนาการอยางรุนแรง
รอยละ 3.8 และหลังการทดลอง ไมมี หรือมีความ
เสี่ ย งน อย ที่ จะเกิ ดภาวะทุ พโภชนาการ รอยละ
86.4 มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ร อยละ 9.8 มี ภ าวะทุ พโภชนาการอย า งรุ น แรง
รอยละ 3.8 พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (pvalue=0.153) (ตารางที่ 6)
เมื่อวิเคราะหตามรายขอคําถามของแบบ
ประเมิน Subjective Global Assessment (SGA)
พบวา มีการเปลี่ยนแปลงระดับของภาวะโภชนาการ
ดีขึ้น ในขอคําถามเรื่องของ น้ําหนักตัวที่เปลี่ยนแปลง
ไปกอนการทดลอง ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอย ที่จะ
เกิดภาวะทุพโภชนาการ รอยละ 69.7 มีความเสี่ยง
สูงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ รอยละ 24.2 มี
ภาวะทุพโภชนาการอยางรุนแรง รอยละ 6.1 และ
หลังการทดลอง มีคา ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอย
ที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ รอยละ 87.9 ความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ รอยละ 0.0
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มีภาวะทุพโภชนาการอยางรุนแรง รอยละ 12.1
ปริมาณอาหารที่รับประทานกอนการทดลอง ไมมี
หรือมีความเสี่ยงนอย ที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ร อ ยละ 90.9 มี ความเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเกิ ด ภาวะทุ พ
โภชนาการ ร อ ยละ 3.0 มี ภ าวะทุ พ โภชนาการ
อยางรุนแรง รอยละ 6.1 และหลังการทดลอง ไมมี
หรือมีความเสี่ยงนอย ที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
ร อ ยละ 97.0 มี ความเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเกิ ด ภาวะทุ พ
โภชนาการ ร อ ยละ 3.0 มี ภ าวะทุ พ โภชนาการ
อยางรุนแรง รอยละ 0.0 สวนขอคําถามเรื่องของ
ดัชนีมวลกาย และ Albumin (ในเลือด) ไมมีการ
เปลี่ยนของระดับภาวะโภชนาการ (ตารางที่ 7)
5. ระดั บ สารในเลื อ ดของผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การ
บําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
จากการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย
ระดั บ สารในเลื อ ด ก อ นและหลั ง ทดลอง พบว า
ระดั บ สารในเลื อดไม มีการเปลี่ ย นแปลงมากนั ก
(ตารางที่ 8)
บทสรุปและอภิปรายผล
1. ความรู ใ นการบริ โ ภคอาหารของผู ป ว ยที่
ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
จากการประเมินความรูเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารของผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวย
การฟอกเลื อด จากการให ความรู พบว า ผู ป ว ยมี
ความรูเ พิ่มขึ้ นหลั งจากจบโปรแกรมโภชนศึ กษา
โดยคาเฉลี่ยความรูในการบริโภคอาหารกอนการ
ทดลอง มี ค า เท า กั บ 15 คะแนน ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 10 คะแนน และหลังการทดลอง มีคา
เทากับ 19 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7 คะแนน โดยพบวากลุมของความรูที่เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดเกี่ยวกับเรื่ องสัดสวนของการบริโภคอาหาร
เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด เป น เพราะกลุ ม ตั ว อย า งเป น
ผูสูงอายุ ความสามารถการจดจํานอยแมมีการให
โภชนศึกษา หรือเปนเพราะการใหโภชนศึกษาที่
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KKU Journal for Public Health Research
Vol.10 No.4 October – December 2017

ผานมาไมไดใหหรือไมเนน และมีขอสังเกตวากลุม
ตั ว อย า งมี ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความรู
คอนข างกว างเนื่องจากกลุ มตัว อยางหนึ่งในสาม
เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกษียณ จึง
ทําใหมีความรูในการปฏิบัติตัวดีอยูแลว สอดคลอง
กับ ภทรพรรณ อุ ณ าภาค (2558) ที่ พบว าป จ จั ย
ดานประชากร คือ อายุ รายได ระดับการศึกษา มี
ความสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ
ชะลอไตเสื่อมของผูปวยโรคไตเรื้อรัง
2. พลั งงานและสารอาหารของผู ป วยที่ ไ ด รั บ
การบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
จากการเปรีย บเทีย บการบริ โภคอาหาร
พบวาหลังจากจบโปรแกรมโภชนศึกษา ผูปวยมี
การบริ โ ภคอาหารในปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น แต จ าก
ค า เฉลี่ ย ปริ ม าณสารอาหารและร อยละปริ ม าณ
สารอาหารอ า งอิ ง ที่ ค วรได รั บ ประจํ า วั น (DRI)
สารอาหาร ของโปรตีน ที่บ ริโภค มี ระดับ ต่ํ ากว า
ปริ ม าณของโปรตี น ที่ ได แนะนํ าให ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ
การบํ า บั ด ทดแทนไตด ว ยการฟอกเลื อ ด ซึ่ ง
ปริมาณโปรตีนที่แนะนําใหบริโภคอยูที่ 1.2 กรัม
ตอกิโ ลกรัมตอวัน ตามขอแนะนํ าเวชปฏิ บัติ การ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (สมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย, 2557) ทําใหรางกายนําโปรตีนไปใช
เปนพลังงานทดแทน สงผลใหการนําโปรตีนไปใช
ประโยชนไมเพียงพอซึ่งเกิดจากการมีความรูความ
เข า ใจที่ ไ ม ถู ก ต อ งหรื อ ไม เ พี ย งพอ ในเรื่ อ งการ
รับประทานอาหารเนื่องจากกอนไดรับการบําบัด
ทดแทนไตผูปวยไดรับการสอน และคําแนะนําให
จํากัดโปรตีนจากการรับประทานอาหาร 0.6 กรัม
ต อ กิ โ ลกรั ม ต อ วั น เพื่ อ ชะลอการเสื่ อ มของไต
(ปนแกว กลายประยงค, 2550) และเมื่อการดําเนิน
ของโรคไตวายมาถึงระยะที่ต องฟอกเลือดผูปว ย
จะต อ งรั บ ประทานโปรตี น เพิ่ ม ขึ้ น ตามเกณฑ ที่
กําหนดคือ 1.2 กรัมตอกิโลกรัมตอวัน แตผูปวย
สวนใหญยังคงรับประทานอาหารตามขอกําหนด

17
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560

เดิม แมจะไดรับคําแนะนําจากแพทย และพยาบาล
แลวก็ตาม (พิมพร ออนแสงงาม, 2546)
3. ภาวะโภชนาการของผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
จากการเปรี ย บเที ย บระดั บ ของภาวะ
โภชนาการ โดยใชแบบประเมิน Subjective Global
Assessment (SGA) หลั ง จากการทดลองมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงดี ขึ้นกวา กอนการทดลองโดยมี การ
เปลี่ยนแปลง จากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะทุพ
โภชนาการ เปลี่ยนเปนไมมี หรือมีความเสี่ยงนอย
ที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการมากขึ้น ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน โดยเฉพาะในขอคําถามเรื่องน้ําหนักตัว
ที่เปลี่ยนแปลงไป และการตรวจรางกายของภาวะ
บวม การที่น้ําหนักดีขึ้น และภาวะบวมลดลง ชี้วา
กลุมตัวอยางปรับเปลี่ยนการบริโภค ซึ่งสืบเนื่องจาก
การมีความรูเพิ่มขึ้น แสดงวาผูปวยกลุมนี้มีความ
พร อมที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรม ส ว นหนึ่ ง อาจ
เปนเพราะกลุมตัวอยางเปนขาราชการเกษียณหรือ
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาและ
ประสบการณคอนขางสูง และมีเศรษฐานะคอนขางดี
เพราะฉะนั้นเมื่อมีโปรแกรมโภชนศึกษา จึงทําให
ผูปวยกลุมนี้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สงผลใหน้ําหนัก
และภาวะบวมดีขนสอดคลองกับสาวิกา อรามเมือง
(2555) ที่พบวา ผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการรักษา
ดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ที่มีการรับรู
สมรรถนะของตนเองสูง และรายไดสูง จะสงผลให
ผูปวยมีพฤติกรรมการจํากัดน้ําสูงขึ้น
4. ระดั บ สารในเลื อ ดของผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การ
บําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด
เมื่ อ พิ จ ารณาจากระดั บ สารในเลื อ ด
พบว า ค า อั ล บู มิ น ไม มี การเปลี่ ย นแปลงมากนั ก
รวมถึ ง ค า ฮี โ มโกลบิ น /ฮี ม าโตคริ ต อาจเกิ ด จาก
ระยะเวลาในการศึ ก ษาที่ สั้ น เกิ น ไปทํ า ให ก าร
เปลี่ ย นแปลงของระดั บ สารในเลื อ ดไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากนัก จากคาฮีโมโกลบิน แสดงให
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เห็นวา ผูปวยสวนหนึ่ง มีภาวะโลหิตจาง โดยสาเหตุ
ที่พบบอยคือจากการสรางฮอรโมนอิริโธรพอยอิติน
ลดลงมีสารพิษที่ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดเลือด
แดงเม็ดเลือดแดงแตกตัวงาย (Hemolysis) มีการ
สูญเสียเลือดโดยเฉพาะในกระบวนการฟอกเลือด
และการขาดธาตุเหล็กแตจะดีขึ้นหลังจากการให
เลือดหรือการฉีดอิริโธรพอยอิตินเพื่อกระตุนใหไข
กระดูกมีการสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นในบางราย
อาจพบคาความเขมขนของเม็ดเลือดแดงต่ําไดถึง
รอยละ 1520 ผูที่มีความเขมขนของเม็ดเลือดแดง
นอยกวารอยละ 30 มีอัตราเสี่ยงตอการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นรอยละ 1233 (Ma et al., 1999) สวนตัว
แปรทางคลิ นิ ก ได แ ก ร ะดั บ ซี รั ม อั ล บู มิ น ในเลื อ ด
โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสของกลุมตัวอยางอยู
ในระดับคงที่
ผลของการใหโปรแกรมโภชนศึกษาของ
งานวิ จั ย นี้ ทํ า ให ผู ป ว ยโรคไตวายเรื้ อ รั ง ระยะ
สุ ด ท า ยที่ รั บ การฟอกเลื อ ดโดยเครื่ อ งไตเที ย มมี
ความรูพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและภาวะ
โภชนาการเพิ่มสูงขึ้นจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการ
จั ดโปรแกรมโภชนศึ กษาให กั บ ผู ป ว ยโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดทายที่รับการฟอกเลือดโดยเครื่อง
ไตเที ย มซึ่ ง คาดว า อาจทํ า ให ผู ป ว ยสามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น
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ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
1. โปรแกรมโภชนศึ ก ษาในผู ป ว ยที่
ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดโดย
เครื่ อ งไตเที ย มส ง เสริ มให ผู ป ว ยมี ค วามรู ใ นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร มีผล
ตอระดับของภาวะโภชนาการและสารในรางกายดี
ขึ้น อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กลุ ม ควบคุ ม เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการใช
โปรแกรมและควบคุมปจจัยอื่นๆ
2. ควรสงเสริมแนวคิดการรับรูใหผูปวย
มี ค วามตระหนั ก ว า ตนเองมี ค วามเสี่ ย ง โดยให
ได รั บ ความรู เนื้ อ หาที่ ถู ก ต อ งและเสริ ม สร า ง
ประสบการณ เ พื่ อ พั ฒ นาการรั บ รู ที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสมใหมากขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิผลของ
โปรแกรมในการศึกษาครั้งตอไป
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลของโปรแกรม
โภชนศึกษาในผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต
ดวยการฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียมในระยะยาว
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทระ
แสนไชยสุริยา และคณาจารยสาขาวิชาการบริหาร
สาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ โภชนาการ ที่กรุณา
ใหคําชี้แนะในการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไป (N=33)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
22
66.7
หญิง
11
33.3
อายุ
9
3159 ป
27.2
24
60 ปขึ้นไป
72.8
X ±S.D.=63.55±2.15
สถานภาพการสมรส
โสด
4
12.1
คู
28
84.9
หมาย
1
3.0
ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
20
60.6
มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
13
39.4
อาชีพ
เกษตรกรรม
16
48.5
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
11
33.3
แมบาน/พอบาน
4
12.1
คาขาย/ธุรกิจ
2
6.1
รายไดครอบครัวตอเดือน
ไมมีรายได
1
3.0
5,00010,000 บาท
4
12.1
10,00120,000 บาท
6
18.2
>20,000 บาท
22
66.7
สิทธิการรักษาพยาบาล
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
26
78.8
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
7
21.2
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด จําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไป (N=33)
(ตอ)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
รอยละ
ระยะเวลาในการฟอกเลือดครั้งสุดทาย
4 ชั่วโมง
33
100
การไดรับขอมูลขาวสารความรูเรื่องอาหาร
แพทย
4
12.1
พยาบาล
23
69.7
นักโภชนาการ
2
6.1
สื่อตางๆ
4
12.1
การไดมาของแหลงอาหารหลักที่รับประทาน
ทําอาหารรับประทานเอง
3
9.1
ญาติทําอาหารใหรับประทาน
28
84.9
ซื้ออาหารมารับประทาน
2
6.0
รับประทานอาหารจัดแยกจากคนอื่นหรือไม
แยกจากคนอื่น
15
45.4
ไมไดแยกจากคนอื่น
18
54.6
จํานวนมื้อของการรับประทานอาหารหลัก
2 มื้อ
5
15.1
3 มื้อ
28
84.9
จํานวนมื้อของการรับประทานอาหารวาง
1 มื้อ
4
12.1
2 มื้อ
2
6.1
3 มื้อ
1
3.0
ไมรับประทานอาหารวาง
26
78.8
ประวัติการเจ็บปวย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
โรคเบาหวาน
18
36.0
โรคความดันโลหิตสูง
25
50.0
โรคเกาท
5
10.0
โลหิตจาง
2
4.0
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความรูการบริโภคอาหาร กอนและหลังทดลอง (N=33)
รายการ
กอนทดลอง
หลังทดลอง
mean difference
(95%CI)
Mean
SD
Mean
SD
ความรูการบริโภคอาหาร
15
10
19
7
3.64 (2.55–4.72)
* Wilcoxon signedrank test
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความรูการบริโภคอาหารรายขอคําถาม กอนและหลังทดลอง (N=33)
ความรูทางโภชนาการ
กอนทดลอง
หลังทดลอง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. อาหารโปรตีนคุณภาพดีที่ผูปวยฟอกเลือดควรเลือกรับประทาน คือ อาหารที่
27
81.8
31
93.9
ไดจาก ไข เนื้อสัตว ปลา นม ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และนม
2. เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวที่ผูปวยฟอกเลือดควรหลีกเลี่ยง คือ เครื่องใน
32
97.0
33
100.0
สัตว ปลาเค็ม กุนเชียง ไสกรอก
3. ผักที่มีโพแทสเซียมสูง ซึ่งผูปวยฟอกเลือดควรหลีกเลี่ยง คือ บร็อคโคลี่
22
66.7
33
100.0
ฟกทอง แครอท ผักสีเขียวเขม
4. ผลไมที่มีโพแทสเซียมสูง ซึ่งผูปวยฟอกเลือดควรหลีกเลี่ยง คือ ทุเรียน กลวย
29
87.9
33
100.0
ขนุน นอยหนา
5. โซเดียม พบไดใน เกลือแกง น้ําปลา ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส
25
75.8
28
84.9
6. ปริมาณโซเดียมที่ผูปวยฟอกเลือดควรบริโภคใน 1 วัน = 2000 มิลลิกรัม
13
39.4
23
69.7
(หรือเทากับเกลือ 1 ชอนชา)
7. เมื่อรางกายมีฟอสฟอรัสสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารทีม่ าจาก นม และผลิตภัณฑ
23
69.7
32
97.0
จากนม ถั่วตาง ๆ เคก น้ําอัดลมสีเขม ชา กาแฟ ไขแดง
8. ผูปวยฟอกเลือดตองจํากัดปริมาณน้ําดื่มในแตละวันตามที่กําหนด
28
84.9
33
100.0
9. ผูปวยฟอกเลือดไมควรใชน้ํามันจากสัตว ในการปรุงอาหาร เชน น้ํามันหมู
20
60.6
23
69.7
เปนตน
10. อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง ไดแก ปลาหมึก ปู กุง หอย
26
78.8
24
72.7
11. เครื่องเทศที่ใชประกอบอาหารได เพื่อชูรสอาหาร ไดแก กระเทียม กระเพรา 24
72.7
30
90.9
มะนาว ขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด
12. ผูปวยฟอกเลือดควรกินโปรตีนในปริมาณมากกวาคนปกติ คือ 1.2 กรัมตอ
24
72.7
29
87.9
กิโลกรัมน้ําหนักตัว
13. ผูปวยฟอกเลือดควรไดพลังงานในแตละวัน คือ 3035 กิโลแครอรี่ตอวัน
28
84.9
30
90.9
14. ผูปวยฟอกเลือดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเค็ม เชน ปลาทูเค็ม
31
93.9
33
100.0
ไขเค็ม แหนม สมผัก ดองผลไม อาหารกระปอง
15. ขาวที่ผูปวยฟอกเลือดควรเลือกรับประทานคือ ขาวขัดขาว
13
39.4
16
48.5
16. เนื้อสัตว 1 สวน เทากับเนื้อสัตว 2 ชอนโตะ
13
39.4
28
84.9
17. สม 1 สวน เทากับสม 1 ผล
8
24.2
28
84.9
18. อาหารสําเร็จรูปเปนอาหารที่ไมเหมาะกับผูปวยฟอกเลือด
23
69.7
31
93.9
19. ไขมัน หรือน้ํามันที่ดี ไดแก น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะกอก น้ํามันรําขาว
21
63.6
26
78.8
20. อาหารประเภทแกงกะทิ หรืออาหารที่มีกะทิเปนสวนผสม ผูปวยฟอกเลือด
31
93.9
29
87.9
ไมควรรับประทาน
21. ผักที่ผูปวยฟอกเลือดควรเลือกรับประทาน ไดแก ถั่วงอก ผักกาดขาว
26
78.8
31
93.9
แตงกวา ฟกเขียว บวบหอม
22. น้ําผัก และน้ําผลไม เปนอาหารที่ไมเหมาะกับผูปวยฟอกเลือด
21
63.6
24
72.7
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณพลังงานและสารอาหารที่บริโภคตอวัน กอนและหลังทดลอง (N=33)
สารอาหารที่บริโภค
คาเฉลี่ยปริมาณสารอาหาร (S.D.)
Mean difference
(95% CI)
กอนทดลอง
หลังทดลอง
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
1217.43 (340.10) 1320.50 (392.89)
103.20 (26.95–179.19)
คารโบไฮเดรต (กรัม)
184.45 (68.22)
193.79 (69.85)
9.34 (3.83–22.51)
ไขมัน (กรัม)
30.77 (15.27)
33.66 (16.48)
2.89 (0.23–6.02)
โปรตีน (กรัม)
50.06 (15.49)
59.41 (21.57)
9.35 (4.79–13.90)
* Wilcoxon signedrank test
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรอยละ DRI ของพลังงานและสารอาหารที่บริโภค กอนและหลังทดลอง (N=33)
สารอาหารที่บริโภค
คาเฉลี่ย %DRI (S.D.)
Mean difference
(95% CI)
กอนทดลอง
หลังทดลอง
พลังงาน
64.4 (18.63)
70.0 (22.66)
5.59 (1.32–9.86)
โปรตีน
90.8 (28.16)
107.6 (39.07)
16.8 (8.44–25.15)
* Wilcoxon signedrank test

pvalue*
0.0052*
0.0282*
0.0516*
0.0001*

pvalue*
0.0108
0.0001*

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาระดับภาวะโภชนาการ Subjective Global Assessment (SGA) กอนและหลังทดลอง (N=33)
ระดับภาวะโภชนาการ
กอนทดลอง
หลังทดลอง
pvalue
รอยละ
รอยละ
ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอย ที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
81.8
86.4
0.153
มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
14.4
9.8
มีภาวะทุพโภชนาการอยางรุนแรง
3.8
3.8
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคาระดับภาวะโภชนาการ Subjective Global Assessment (SGA) กอนและหลังทดลอง รายขอคําถาม
(N=33)
ขอคําถาม
ระดับภาวะโภชนาการ
กอนทดลอง (รอยละ)
หลังทดลอง (รอยละ)
A
B
C
A
B
C
น้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไป
69.7
24.2
6.1
87.9
0.0
12.1
ลักษณะอาหารที่รับประทาน
97.0
3.1
0.0
93.9
6.1
0.0
ปริมาณอาหารทีร่ ับประทาน
90.9
3.0
6.1
97.0
3.0
0.0
อาการของทางเดินอาหาร
97.0
0.0
3.0
100.0
0.0
0.0
ความสามารถในการทํางาน
75.8
21.2
3.0
81.8
9.1
9.1
การตรวจรางกาย
93.9
6.1
0.0
100.0
0.0
0.0
ดัชนีมวลกาย
90.9
0.0
9.1
90.9
0.0
9.1
Albumin (ในเลือด)
39.4
57.6
3.0
39.4
60.6
0.0
หมายเหตุ: A = ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอย ที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
B = มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ
C = มีภาวะทุพโภชนาการอยางรุนแรง

การใหโภชนศึกษาในผูป วยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดโดยเครื่องไตเทียม
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับสารในเลือด กอนและหลังทดลอง (N=33)
สารในเลือด
Mean (S.D.)
กอนทดลอง
หลังทดลอง
Potassium (mmol/l)
4.31 (0.66)
4.32 (0.52)
Phosphate (mg %)
4.30 (1.60)
4.22 (1.98)
Hematocrit ( % )
30.4 1(3.77)
30.69 (3.30)
Hemoglobin (g/dl)
10.14 (1.23)
10.25 (1.09)
Albumin (g/dl)
3.38 (0.41)
3.31 (0.41)
Cholesterol (mg/dl)
148.42 (25.76) 146.58 (54.58)
Creatinine (mg/dl)
9.43 (2.79)
10.12 (3.13)
* Wilcoxon signedrank test

Mean difference
(95% CI)
0.01 (0.28 – 0.29)
0.08 (0.69 – 0.53)
0.28 (1.31 – 1.88)
0.11 (0.41 – 0.62)
0.07 (0.19 – 0.06)
1.84 (23.39 – 19.69)
0.69 (0.11 – 1.50)

pvalue*
0.9796
0.9359*
0.7183
0.687
0.2743
0.8623
0.0887

Implementing Nutritional Education Program for Renal Failure Patients on Hemodialysis by the Dialysis Machine

