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การวิจัยเรื่อง ศึกษาการเรียนรู้สูก่ารปรับพฤติกรรมการควบคมุอาหารในผู้ป่วยเบาหวานและ   
ความดนัโลหติสูงที่มีภาวะไตเสื่อมระยะแรก โดยทมีสหสาขาวชิาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการเรียนรูแ้ละการน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรับพฤติกรรมการควบคมุอาหารพร้อมทั้ง
ศึกษาผลการใช้เมนูอาหารดดัแปลง เพื่อจ ากดัโปรตีนและโซเดียมรายบคุคลในผู้เปน็เบาหวาน ความดัน
โลหติสูงที่มีภาวะไตเสื่อมระยะแรก  วิธีการศกึษา เปน็การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 
คน ซึง่เปน็ผู้ปว่ยนอกแผนกอายุรกรรม และคลนิิกโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั (CDCU) โรงพยาบาลนพรตันราช
ธาน ี และผ่านการคัดกรองจากแพทย์วา่เปน็เบาหวาน หรือความดนัโลหิตสงู  โดยมีค่า eGFR ต่ ากว่า  
60  มิลลกิรัมต่อนาทตี่อเนือ่งเกนิ  3  เดือน  โดยในครัง้แรกได้ให้ผู้ปว่ยท าแบบวดัความรูก้่อนเข้าสู่
ขบวนการให้ค าปรกึษาและการเรียนรูก้ารดัดแปลงอาหารเพื่อการปรบัพฤตกิรรมการควบคุมอาหาร 
ติดตามกลุ่มตัวอย่าง  3  ครัง้  แต่ละครัง้ห่างกนั  3  เดอืน  และเก็บข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิตหิาคา่เฉลี่ย
ร้อยละค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบกบัพฤตกิรรมการปรุงอาหาร และการรับประทานอาหาร
ก่อนหลังดว้ย pair t test พบว่าการเปรียบเทียบสัดสว่นอาหารก่อนและหลังการเรียนรู้ทางโภชนาการ  
เปรียบเทียบกับสดัสว่นอาหารที่ควรได้รบัพบวา่การรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์  ไข่ขาว และผัก  
ถูกตอ้งมากขึน้มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05  ส่วนข้าว แป้ง ผลไม ้ ไขมัน  ยัง
รับประทานไมถู่กต้องตามสดัส่วน  การเปรียบเทียบการวดัความรูก้่อนหลังใหค้ าปรึกษาและการเรียนรู้สู่
การน าไปปฏิบตัิ  พบว่าหลงัเข้าร่วมโครงการพฤติกรรมการรบัประทานถูกต้องมากขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิ 0.05  แมว้่าคา่ eGFR  เพิ่มขึน้แต่ระยะของไตก็ยังอยู่ในขั้นที ่3  คือ ไตเรื้อรังระดับปานกลาง
เหมือนก่อนการเรียนรู้จากการให้ค าปรึกษา  และผลการศึกษาจงึสรปุได้ว่าหากมีผูใ้ห้ค าปรึกษา  โดย
ก าหนดสดัส่วนอาหารจ ากดัโซเดียมและโปรตีนให้เหมาะสมกับผูป้่วยแต่ละรายไดเ้รยีนรู้สู่การปรบั
พฤติกรรมควบคุมอาหารอยา่งถูกต้องเหมาะสมจะชว่ยชะลอการลดลงของค่า eGFR ได ้  
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Abstract 
 

Learning to study the behavior of diet control in Diabetes and hypertension 
patients  with renal failure stage I . 

 
The research of Learning to study the behavior of diet control in Diabetes and 

hypertension patients  with renal failure stage I by a multidisciplinary team in Nopparat  
Rajathani Hospital. The aim of this study is to study the result , Bring  knowledge to 
behavior modification for diet control and study the result of Modified Menu for 
restrict Protein and Sodium in  individual case : Diabetes and hypertension patients  
with renal failure stage I. Method : Purposive  sampling 30 out participants treated at  
medicine and  chronic disease care unit (CDCU) were included , and the doctor, who 
diagnosis is diabetes or hypertension , the eGFR values < 60 mg/min continuously for 
more than 3 months. For the first time, Participants did the Pre –test to measure the 
knowledge in nutrition and behavior before and after counseling. Then follow up  3 
times (3 months apart) and collect data for analysis.  The statistics used to analyze the 
data are Average (mean) ,Percent (%) , Standard deviation (SD). Compare between 
behavior cooking  and eating analyzed by pair t – test. Results: Comparison between 
the portions before and after learning nutrition and the portion that should have been 
, we found that   protein from meat  ,white egg and vegetable , participants eat  more 
accurate  significantly (p = 0.05). Rice , starch , fruit and lipid , participants eat not 
correct. After counseling , participants had nutrition knowledge after counseling more 
than before counseling significantly (p = 0.05). However , the eGFR values is stage III . In 
conclusion  : If have  a Dietitian  for restricted of protein and sodium  diet in individual 
case ,and they can  control  behavior of eating properly. It  can  help slow the decline 
of the eGFR . 
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