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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อ
พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร ที่โรงพยาบาล
ทุตยิ ภูมใิ นภาคใต้ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำ�นวน 57 ราย แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม 29 ราย และกลุม่ ทดลอง 28 ราย
โดยกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ให้ญาติ/ผู้ดูแลมีส่วนร่วม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการ และ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ .80
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพด้วยสถิติเชิงพรรณา สถิติไคสแควร์ และการทดสอบของฟิชเชอร์ และทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติทีอิสระ และสถิติทีคู่
ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการในกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วม
โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t= 25.01, p< .001 และ t= 5.19,
p< .001 ตามลำ�ดับ) และคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการในกลุม่ ทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ
สูงกว่า กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t=17.77, p< .001) สำ�หรับภาวะโภชนาการในกลุม่ ทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมภาวะโภชนาการกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=1.94, p> .05)
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยญาติ/ผู้ดูแลเป็นบุคคลสำ�คัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ; ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ; โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to examine the effects of the nutritional promoting program
on nutritional behaviors and nutritional status in older adults with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) and malnutrition at a secondary hospital in southern Thailand. Purposive sampling was used to
recruit 57 participants, divided into two groups: control-group (29) and experimental group (28). The control
group received the usual care while those in the experimental group received the nutritional promoting
program with the cooperation of patients’ relatives. The instruments used for data collection included: 1)
nutritional food diary and 2) nutritional behaviors questionnaire. The reliability of the nutritional behaviors
assessment questionnaire was .80 as tested by Cronbach’s alpha coefficient. Demographic data and health
status were analyzed by using descriptive statistics, Fisher ‘s exact test and Chi-square. Hypotheses were
tested by using independent sample t-test. and paired sample t-test.
The study results were as follows: The mean score of nutritional behaviors and nutritional status
in the experimental group after receiving the nutritional promoting program were statistically significantly
higher than before receiving the nutritional promoting program (t=25.01, p< .001 and t=5.19, p< .001,
respectively). The mean score of nutritional behaviors in the experimental group after receiving the nutritional
promoting program were statistically significantly higher than that of the control group (t=17.77, p< .001).
The nutritional status in the experimental group after receiving the nutritional promoting program was not
statistically significantly different from that of the control group (t=1.94, p> .05).
The results of this study indicated that the nutritional promoting program supported older adults
to change their nutritional behaviors. Family caregivers were the key persons that could promote the older
people with chronic obstructive pulmonary disease and malnutrition to continuously perform self-care.
Keyword: chronic obstructive pulmonary disease; nutritional behaviors; nutritional promoting program;
older adult
ความเป็นมาของปัญหา
ภาวะขาดสารอาหารในผู้ สู ง อายุ โ รคปอดอุ ด กั้ น
เรือ้ รัง เป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญ ก่อให้เกิดอัตราภาระ
พึ่งพิง และอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะขาดสารอาหาร ได้แก่ 1) ภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ซึ่งผู้ป่วยมีความต้องการสารอาหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำ�วันมีผลให้ร่างกายใช้พลังงานในการหายใจเพิ่มมากขึ้น
ทำ�ให้ร่างกายผู้ป่วยเกิดอาการหายใจหอบเหนื่อยได้ง่าย 2)
ผลข้างเคียงจากการรักษาและการใช้ยาชนิดต่างๆ เช่น การใช้
ยาสเตียรอยด์ ยาพ่น และออกซิเจน ส่งผลให้ปากแห้ง กลืน
อาหารลำ�บาก และรับรสเปลี่ยนแปลงไป 3) ความเครียด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจ็บป่วย ภาวะวิตกกังวล และอาการซึมเศร้า
เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ผู้ป่วยเกิดความอยากอาหารลดลง 4) การ
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แยกตัวออกจากสังคม และ 5) ผูป้ ว่ ยไม่สามารถเตรียมอาหาร
ได้ด้วยตนเอง2 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่สามารถควบคุมและ
เปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ ขาดความรู้ในการเลือกรับประทาน
อาหาร มีพฤติกรรมสุขภาพด้านภาวะโภชนาการทีไ่ ม่เหมาะสม
เคยชิน วัฒนธรรมและความเชื่อ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบ
ต่อผูป้ ว่ ยหลายประการ ได้แก่ ภูมติ า้ นทานต่�ำ ติดเชือ้ ได้งา่ ย
กล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง หายใจลำ�บาก มีอาการเหนื่อย
หอบกำ�เริบ ต้องมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบ่อยครัง้ ทำ�ให้
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา และทำ�ให้คุณภาพชีวิตลดลง3,4
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมในผู้สูง
อายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยรักษาภาวะขาดสารอาหาร
และลดโอกาสเกิดการกำ�เริบของโรคเฉียบพลัน ส่งเสริมการ
ทำ�งานของกล้ามเนื้อหายใจให้แข็งแรง และเสริมสร้างภูมิ
ต้านทานการติดเชือ้ ในร่างกาย โดยการสนับสนุนให้ปรับเปลีย่ น
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พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ เช่น การเลือกชนิดและ
ปริ ม าณอาหารที่ มี สั ด ส่ ว นของสารอาหารที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การลดอาหารประเภท
แป้ง การเพิ่มการรับประทานไขมันและโปรตีนที่เหมาะสม
เนือ่ งจากแป้งส่งผลให้มคี าร์บอนไดออกไซด์คง่ั ทำ�ให้ผสู้ งู อายุ
มีอาการกำ�เริบเฉียบพลันได้5 ดังนั้นการป้องกันความรุนแรง
ของโรคและภาวะแทรกซ้อน สามารถลดภาวะขาดสารอาหาร
โดยการให้ ร่ า งกายได้ รั บ สารอาหารและพลั ง งานให้
เพียงพอกับทีร่ า่ งกายสูญเสียไป โดยส่งเสริมสุขภาพด้านภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนือ่ ง แต่เนือ่ งจากผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร มีความสามารถในการทำ�
หน้าที่ของร่างกายลดลง ส่งผลให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ได้ยาก การได้รับการสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะจาก
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและคอยให้การ
สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุด จะช่วยให้ผู้ป่วยเผชิญกับ
การเจ็บป่วยเรื้อรังได้อย่างเหมาะสม มีการจัดการตนเองที่ดี
และทำ�ให้มีภาวะสุขภาพที่ดีต่อไป ตัวอย่างผลลัพธ์จากการ
ส่ ง เสริ ม แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากครอบครั วในผู้ ป่ ว ย
โรคไตเรื้อรัง พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
มีบทบาทสำ�คัญในผลลัพธ์สุขภาพทางบวก โดยรวมถึงการ
ได้รับการส่งเสริมทางด้านอารมณ์ การช่วยเหลือทางด้าน
กายภาพ และการจัดการกับปัญหาเพื่อนำ�ไปสู่การรับรู้ถึง
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (self-esteem) และการรับรู้ถึง
สมรรถนะในตนเอง (self-competency)6 เช่นเดียวกับผูป้ ว่ ย
สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะทุพโภชนาการ ญาติ
ผูด้ แู ล เป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั อาหารทีเ่ หมาะสม
กับโรคทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รังทีม่ อี าการในระดับปานกลางและรุนแรง มักจะเหนือ่ ยง่าย
เป็นอุปสรรคต่อการจัดเตรียมอาหารด้วยตนเอง และมีขอ้ จำ�กัด
ในการทำ�งาน ซึ่งการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ช่วยให้
ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจ และมีความสนใจเกี่ยวกับอาหาร และ
การบริโภคอาหาร เป็นผลทำ�ให้เกิดภาวะโภชนาการที่ดี
ตามมา7
จากแนวคิดส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ Pender
8
et al. ซึง่ ให้ความสำ�คัญต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนั้น
มีประโยชน์และคุณค่า โดยการส่งเสริมให้เกิดการรับรูป้ ระโยชน์
และคุณค่าของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ ปรับลดอุปสรรค
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มการรับรู้สมรรถนะ

ของตนในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ และใช้อทิ ธิพลระหว่าง
บุคคล โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) คุณลักษณะเฉพาะและ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นลักษณะ
เฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และ 2) สติปัญญา
และความรู้สึกที่เฉพาะเจาะจงต่อพฤติกรรม เป็นปัจจัยที่
สามารถเปลีย่ นแปลงและพัฒนาได้ ประกอบด้วย 1) การรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม 2) การรับรู้อุปสรรคต่อ
การปฏิบัติพฤติกรรม 3) การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 4) ความ
รูส้ กึ นึกคิดทีส่ มั พันธ์กบั กิจกรรม 5) อิทธิพลระหว่างบุคคล และ
6) อิทธิพลด้านสถานการณ์
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ พบว่า การศึกษาส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้
โปรแกรมการส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการโดยการให้ ค วามรู้
เกีย่ วกับการบริโภคอาหาร แต่ยงั ขาดการสนับสนุนทางสังคม
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ญ าติ / ผู้ ดู แ ลสนั บ สนุ นให้ ผู้ สู ง อายุ โ รคปอด
อุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า น
โภชนาการได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง9-13 ดังนั้นผู้วิจัย
ได้ ป ระยุ ก ต์ แ นวคิ ด การส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
Pender et al.8 มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้
เนือ่ งจากกรอบแนวคิดดังกล่าว ได้ค�ำ นึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่
1) การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม 2) การรับรู้
อุปสรรคต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรม 3) การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
และ 4) อิทธิพลระหว่างบุคคล ซึง่ ปัจจัยทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาได้ และส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพได้ครอบคลุม
ทุกมิติโดยเฉพาะปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล ร่วมกับ
การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระยะที่มีอาการทาง
คลินิกคงที่ของ Wongprakod et al.1 เกี่ยวกับการปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ ประกอบ
ด้วย 1) การปรับสัดส่วนของสารอาหารที่ได้รับให้เหมาะสม
กับสภาวะของโรค 2) การคำ�นวณความต้องการของสารอาหาร
และพลังงาน 3) การให้คำ�ปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร และ 4) การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วย
รับประทานได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพด้าน
โภชนาการ และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หรือการคงไว้ไม่ให้มีการดำ�เนินของภาวะโภชนาการลดลง
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ
ด้ า นโภชนาการและภาวะโภชนาการในผู้ สู ง อายุ โ รคปอด
อุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหารก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ
ด้ า นโภชนาการและภาวะโภชนาการในผู้ สู ง อายุ โ รค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร ภายหลังที่ได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติ (กลุ่มควบคุม)
สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
ภาวะขาดสารอาหาร หลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ (กลุ่มทดลอง) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
2. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
และภาวะโภชนาการของผู้ สู ง อายุ โ รคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
ที่มีภาวะขาดสารอาหาร ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม
ภาวะโภชนาการ (กลุ่มทดลอง) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ (กลุ่มควบคุม)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ
ของ Pender et al.8 ซึ่งเป็นกระบวนการสนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยการใช้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เกิดพฤติกรรมสุขภาพ เพือ่ นำ�มาออกแบบกิจกรรมการพยาบาล
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ดังนี้
1. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
(perceived benefits of action) คือ การที่บุคคลได้รับแรง
จูงใจจากการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านโภชนาการ
2. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมและ
พัฒนา (perceived barriers to action) คือ การที่บุคคล
มีการรับรู้ถึงความไม่พร้อม และความไม่สะดวกส่งผลให้
หลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นโภชนาการ
แต่ ห ากนำ � ปั จ จั ย มาปรั บ ลดจะทำ � ให้ เ กิ ด ความตั้ งใจที่ จ ะ
พยายามปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้แนวปฏิบัติ
การพยาบาลในการส่งเสริมภาวะโภชนาการผู้ป่วยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังในระยะทีม่ อี าการทางคลินกิ คงทีข่ อง Wongprakod
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กันตพร ยอดใชย และผาณิกา ทองสง

et al.1 ในการช่วยลดอุปสรรคของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้านโภชนาการ
3. การส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง (perceived
self-efficacy) คือ ทำ�ให้บคุ คลมีความมัน่ ใจในความสามารถ
ของตนเอง เกีย่ วกับการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
4. การใช้แหล่งอิทธิพลระหว่างบุคคล (interpersonal
influences) คือ การส่งเสริมอิทธิพลระหว่างบุคคล โดยให้
ญาติ ผู้ ดู แ ลมี ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม
ภาวะโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและ
ภาวะโภชนาการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
ภาวะขาดสารอาหาร
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
ภาวะขาดสารอาหาร ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลทุติยภูมิในภาคใต้ตอนบน เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ในการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง (inclusion criteria) ดังนี้ 1) มีอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไป 2) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป 3) มีภาวะขาดสาร
อาหาร BMI น้อยกว่า 18.5 4) สามารถรับประทานอาหาร
ทางปากได้ 5) มีญาติ/ผูด้ แู ลทีย่ นิ ดีเข้าร่วมการวิจยั 6) กลุม่
ตัวอย่างและญาติ/ผู้ดูแลสามารถติดต่อสื่อสาร ฟังและพูด
ภาษาไทยได้ 7) กลุ่มตัวอย่างและญาติ/ ผู้ดูแลต้องเป็น
คนเดิม และสามารถร่วมการวิจัยได้ครบตามแผนการศึกษา
และ 8) ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
เกณฑ์การคัดกลุม่ ตัวอย่างออก (exclusion criteria)
คือ 1) เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะทำ�กิจกรรม เช่น มีอาการ
หายใจเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย ขณะรักษาในโรงพยาบาล
(admission) และมีอาการหายใจเหนือ่ ยหอบจากการติดเชือ้
และ 2) กลุม่ ตัวอย่างและญาติ/ผูด้ แู ลไม่สามารถเข้าร่วมวิจยั
ได้ครบตามแผนการศึกษา
การคำ�นวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
คำ�นวณค่าขนาดอิทธิ (effect size) ของ Cohen14 โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากงานวิจัยที่ใกล้เคียง
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ที่สุดกับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผลของโปรแกรมการฟื้นฟู
สภาพต่อความสามารถในการทำ�หน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะทุพโภชนาการของ Phonthep
et al.15 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่าง ผูว้ จิ ยั จึงได้ลดขนาดอิทธิพลเท่ากับ .80 โดยกำ�หนด
ระดับนัยสำ�คัญหรือค่าแอลฟาเท่ากับ .05 อำ�นาจการทดสอบ
เท่ากับ .80 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 25 ราย เพือ่ ป้องกัน
กลุ่มตัวอย่างสูญหายระหว่างศึกษา ผู้วิจัยจึงได้กำ�หนดขนาด
ของกลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ได้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 30 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จำ�นวนสมาชิกใน
ครอบครัว ผู้ให้การดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย อาชีพ รายได้ และ
ความเพียงพอของรายได้ของครอบครัวกับค่าใช้จ่าย
2. แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ ประกอบด้วย 1) ผล
การตรวจร่างกาย ได้แก่ น้ำ�หนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย
2) โรคประจำ�ตัว 3) การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใน
ระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา 4) ประวัติการสูบบุหรี่ 5) การดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 6) การใช้สารเสพติด และ 7) การ
ประกอบอาหาร
3. แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร
ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ป่วยมุสลิมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ของ Jaiyen3 ซึง่ สร้างขึน้ ตามแนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของ Pender et al.8 เลือกใช้เฉพาะส่วนพฤติกรรมด้าน
โภชนาการ ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 20 ข้อ ได้แก่ การเลือก
ชนิดของอาหาร จำ�นวน 14 ข้อ และการกำ�หนดปริมาณ
อาหาร จำ�นวน 6 ข้อ โดยมีการดัดแปลงชนิดของอาหาร
จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง เป็นอาหารภาคใต้
ตอนบนแทน ผู้สูงอายุตอบแบบสอบถามพฤติกรรมด้าน
โภชนาการในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการทดลอง
มีดังนี้
1. โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ ภี าวะขาดสารอาหาร เป็นกิจกรรมปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ และเพิม่ ดัชนีมวลกาย
ซึง่ ผูว้ จิ ยั นำ�ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามแนวคิด

การส่งเสริมสุขภาพของ Pender et al.8 มาใช้ในการ
ออกแบบ ดังนี้ 1) การรับรู้ประโยชน์การปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพ 2) การรับรู้อุปสรรคการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
3) การรับรู้สมรรถนะของตนเอง และ 4) แหล่งอิทธิพล
ระหว่างบุคคล ร่วมกับประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลใน
การส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการผู้ ป่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
ในระยะที่มีอาการทางคลินิกคงที่ของ Wongprakod et al.1
มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) ปรับสัดส่วนของสารอาหารที่ได้รับ คือ คาร์โบไฮเดรต:
โปรตีน: ไขมัน เป็น 30: 20: 50 2) คำ�นวณความต้องการของ
สารอาหารและพลังงานสารอาหารโดยเฉลี่ย 27 กิโลแคลอรี่
ต่อน้�ำ หนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน และโปรตีนควรได้รบั 1.2 กรัม
ต่อน้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน 3) ให้คำ�ปรึกษาและความรู้
เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และ 4) ปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้มากขึ้น สื่อที่ใช้ประกอบ
มีดังนี้ 1) คู่มือการส่งเสริมภาวะโภชนาการในการเลือก
รับประทานอาหารสำ�หรับผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
ภาวะขาดสารอาหาร และ 2) สือ่ วีดที ศั น์เรือ่ งโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรังกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี16
2. แบบบันทึกการได้รับอาหาร โดยให้ผู้สูงอายุ
หรือญาติ/ผู้ดูแล บันทึกอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่
รับประทานในแต่ละวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้วิจัยใช้ติดตามผล
และประเมินผลการปฏิบตั เิ มือ่ นัดพบกลุม่ ตัวอย่างและโทรศัพท์
ติดตาม
3. แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ ประกอบด้วย 1) ข้อมูล
ทัว่ ไป 2) ความต้องการสารอาหารและพลังงาน และ 3) ภาวะ
โภชนาการของผู้สูงอายุ โดยการคำ�นวณค่าดัชนีมวลกาย
(BMI)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยนำ�เครื่องมือ จำ�นวน 6 เครื่องมือ ได้แก่
1) โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ 2) คู่มือการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการสำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ โ รคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี
ภาวะขาดสารอาหาร 3) สื่อวีดีทัศน์ 4) แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล 5) แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ และ 6) แบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความชัดเจนของเนื้อหา ความเหมาะสมด้านภาษาตามคำ�
แนะนำ�ของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 3 ราย ที่คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อตรวจสอบ
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ความเหมาะสมของภาษา และระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด และนำ�
แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาแล้ว ไปหาความเทีย่ งจากผูส้ งู
อายุทม่ี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา โรงพยาบาล
ทุติยภูมิ จำ�นวน 20 ราย แล้วนำ�มาหาค่าความสอดคล้อง
ภายใน โดยหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ
.80
จริยธรรมในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในการทำ�วิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ รหัสหนังสือรับรอง PSU IRB 2017-NST
030 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และจัดทำ�เอกสาร
พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างแนบกับแบบสอบถาม ก่อนการ
เก็บข้อมูล ซึ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถขอยกเลิกการให้
ข้ อ มู ล และการเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ระหว่ า งที่ ทำ � การศึ ก ษาได้
โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการรักษาพยาบาล หากการให้ขอ้ มูล
ทำ�ให้มีอาการเหนื่อยหอบจากการพูดคุย ผู้วิจัยจะยุติการ
เก็บข้อมูล และให้ความช่วยเหลือจนพ้นภาวะวิกฤต สำ�หรับ
งานวิจัยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือ
ด้านจิตใจในขณะที่ทำ�การเก็บข้อมูล และให้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองกลุ่มลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม
ตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเก็บเป็นความลับจะนำ�มา
เสนอเฉพาะในการวิจัยเท่านั้น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปคอมพิวเตอร์
กำ�หนดความมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ จำ�นวน ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) และการทดสอบของ
ฟิชเชอร์ (Fisher ‘s exact test)
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
และภาวะโภชนาการ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
8 สัปดาห์ ภายในกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติทีคู่ (Pair t-test)
3. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
และภาวะโภชนาการ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
8 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติที
อิสระ (Independent t-test)
จากการทดสอบข้อตกลงการใช้สถิติ พบว่า ข้อมูล
แจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ โดยมีการกระจายโค้งเชิงบวกหรือ
เบ้ขวาทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยได้ทำ�การตัดกลุ่มตัวอย่าง 3 ราย
ที่มีข้อมูลแตกต่างไปจากข้อมูลตัวอื่นๆ (outliers) โดยตัด
กลุ่มควบคุมออก 1 ราย (รายที่ 15) และกลุ่มทดลองออก
2 ราย (รายที่ 34 และ 46) และหลังตัดกลุ่มตัวอย่างทั้ง
3 ราย ออก พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำ�นวน 57 ราย
แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุม จำ�นวน 29 ราย และกลุ่มทดลอง
จำ�นวน 28 ราย
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ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร
กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 คลินิกโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
1. ผู้วิจัยแนะนำ�ตัว
2. อธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย
การพิทักษ์สิทธิ
3. เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ
4. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
6. นัดวัน เวลา สถานที่ในการติดตามผล
ที่คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การพยาบาลตามปกติ
โดยพยาบาลวิชาชีพประจำ�คลินิก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1. ผู้วิจัยแนะนำ�ตัว
2. อธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์
3. เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ
4. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
5. ชมวีดีทัศน์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (ครั้งที่ 1)
6. แจกคู่มือและให้ความรู้ตามแผนการสอน
7. คำ�นวณพลังงานที่ควรได้รับแต่ละวัน กำ�หนดสัดส่วน คาร์โบไฮเดรต:
โปรตีน:ไขมัน = 30:20:50 ตามลำ�ดับ สำ�หรับผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังแต่ละราย
8. พูดคุยแลกเปลี่ยนซักถามข้อสงสัย และสอนการบันทึกการได้รับอาหาร
ประจำ�วันนำ�กลับไปบันทึกที่บ้าน
ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1. กล่าวทักทาย บอกวัตถุประสงค์ แจ้งกิจกรรมครั้งที่ 2
2. ทบทวนความรู้ครั้งที่ 1 ตามความเข้าใจ ซักถามปัญหา อุปสรรค
3. ชมวีดีทัศน์ (ครั้งที่ 2)
4. แนะนำ�อาหารแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น ใช้การตวงด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ในบ้าน
และทำ�แบบทดสอบใบงานในคู่มือพร้อมเฉลย
5. พูดคุยแลกเปลี่ยน ซักถาม ตอบข้อสงสัย และแจ้งวัดนัดครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1. กล่าวทักทาย ซักถามปัญหา อุปสรรค และแสดงความคิดเห็นในแบบบันทึก
การได้รับอาหาร ร่วมแก้ปัญหา แนวทางแก้ไขกับญาติ/ผู้ดูแล
2. ญาติ/ผู้ดูแลสาธิตย้อนกลับการจัดเมนูอาหาร เลือกชนิด และปริมาณ
ของสารอาหาร
4. กล่าวคำ�ชมเชยและให้กำ�ลังใจ และแจ้งวันนัดครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3,5 สัปดาห์ที่ 5,7 ติดต่อทางโทรศัพท์
1. ซักถามปัญหาและอุปสรรค แสดงความคิดเห็นในแบบบันทึกการได้รับ
อาหาร ร่วมแก้ปัญหา หาแนวทางแก้ไขร่วมกับญาติ/ผู้ดูแล
2. พูดคุยให้กำ�ลังใจ แจ้งวันนัดหมายครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 8 คลินิกโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
1. ประเมินผลภาวะโภชนาการจาก BMI
2. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแนะนำ�สิ่งที่ควร
ปฏิบัติต่อเนื่อง

ครั้งที่ 6 สัปดาห์ที่ 8 คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1. ประเมินผลภาวะโภชนาการ BMI และแบบบันทึกการได้รับอาหาร
2. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแนะนำ�สิ่งควรปฏิบัติต่อเนื่อง

ภาพ 1 แผนภูมิสรุปขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย
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กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 57 ราย แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม
29 ราย และกลุม่ ทดลอง 28 ราย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ข้อมูลลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล สุ ข ภาพของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด
มาทดสอบ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และ
การทดสอบของฟิชเชอร์ (Fisher ‘s exact test) ผลการ
ทดสอบ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกันในด้าน
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p> .05) (ตาราง 1)
ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 96.6 และ
ร้อยละ 92.9 ตามลำ�ดับ โดยกลุม่ ควบคุม มีชว่ งอายุ 70-79 ปี

มากทีส่ ดุ ร้อยละ 44.8 สำ�หรับกลุม่ ทดลองมีชว่ งอายุ 60-79 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 78.6 กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีสถาน
ภาพคู่เกือบทั้งหมด ร้อยละ 96.6 และร้อยละ 89.3 ตามลำ�ดับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดจบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
ร้อยละ 100 กลุ่มควบคุมมีสมาชิกในครอบครัว จำ�นวนช่วง
1-3 คน มากทีส่ ดุ ร้อยละ 51.7 สำ�หรับกลุม่ ทดลอง มีจ�ำ นวน
สมาชิกในครอบครัว จำ�นวนช่วง 4-6 คน มากที่สุด ร้อยละ
42.9 กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่ผู้ให้การดูแล
เมื่อเจ็บป่วยเป็นบุตรหลาน ร้อยละ 58.6 และร้อยละ 82.1
ตามลำ�ดับมากกว่าครึ่งหนึ่งประกอบอาชีพ ร้อยละ 58.6 และ
ร้อยละ 53.6 ตามลำ�ดับ มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 58.6 และร้อยละ
64.3 ตามลำ�ดับ ส่วนความเพียงพอของรายได้ครอบครัวกับ
ค่าใช้จ่ายมากกว่าครึ่งไม่เพียงพอ ร้อยละ 62.1 และร้อยละ
53.6 ตามลำ�ดับ (ตาราง 1)

ตาราง 1 จำ�นวน ร้อยละ และผลทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จำ�แนกตามลักษณะข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร (N=57)
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ**
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)*
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
สถานภาพสมรส**
คู่
หม้าย/หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
จำ�นวนสมาชิกในครอบครัว*
1-3 คน
4-6 คน
มากกว่า 6 คน
ผู้ให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย**
คู่สมรส
บุตรหลาน
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กลุ่มควบคุม (n= 29)
จำ�นวน (ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง (n= 28)
จำ�นวน (ร้อยละ)

28 (96.6)
1 (3.4)

26 (92.9)
2 (7.1)

11 (37.9)
11 (39.3)
13 (44.8)
11 (39.3)
5 (17.3)
6 (21.4)
(กลุ่มควบคุม: M = 72.3 ปี, SD = 9.43, Min = 60 ปี, Max = 89 ปี)
(กลุ่มทดลอง: M = 73.2 ปี, SD = 7.81, Min = 60 ปี, Max = 89 ปี)
28 (96.6)
1 (3.4)
29 (100)
15 (51.7)
11 (37.9)
3 (10.4)
12 (41.4)
17 (58.6)

25 (89.3)
3 (10.7)

χ2

p-value

0.39

0.49

0.24

0.87

1.15

0.29

N/A

N/A

3.71

0.81

3.77

0.05

28 (100)
11 (39.2)
12 (42.9)
5 (17.9)
5 (17.9)
23 (82.1)
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มควบคุม (n= 29)
จำ�นวน (ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง (n= 28)
จำ�นวน (ร้อยละ)

12 (41.4)
17 (58.6)

13 (46.4)
15 (53.6)

17 (58.6)
8 (27.6)
4 (13.8)

18 (64.3)
4 (14.3)
6 (21.4)

11 (37.9)
18 (62.1)

13 (46.4)
15 (53.6)

อาชีพ*
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน(บาท)*
น้อยกว่า 5,000
5,000-10,000
มากกว่า 10,001
ความเพียงพอของรายได้ครอบครัวกับค่าใช้จ่าย**
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
*Chi-Square, ** Fisher ‘s exact test

ข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะโภชนา
การขาดสารอาหารระดับปานกลาง ร้อยละ 75.9 และร้อยละ
75 ตามลำ�ดับ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีโรคประจำ�ตัว ร้อยละ
100 และเกือบครึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 46.2
และร้อยละ 41.7 ตามลำ�ดับ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ครึ่งหนึ่งเคยเข้ารับการรักษา
ร้อยละ 51.7 และร้อยละ 57.1 ตามลำ�ดับ กลุ่มควบคุมและ

χ2

p-value

1.33

0.72

5.35

0.15

0.42

0.35

กลุ่มทดลองมีประวัติไม่เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 27.6 และร้อยละ
46.4 ตามลำ�ดับ ส่วนใหญ่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 82.8 และ ร้อยละ 78.6 ตามลำ�ดับ และทั้งหมด
ไม่ได้ใช้สารเสพติด กลุม่ ควบคุมประกอบอาหารโดยมากกว่า
ครึ่งปรุงโดยญาติ/ผู้ดูแล ร้อยละ 58.6 สำ�หรับกลุ่มทดลอง
ครึ่งหนึ่งประกอบอาหารเอง ร้อยละ 50 กลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทดลอง รับประทานอาหาร 3 มือ้ /วัน มากทีส่ ดุ ร้อยละ
75.9 และร้อยละ 71.4 ตามลำ�ดับ (ตาราง 2)

ตาราง 2 จำ�นวน ร้อยละ และผลทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจำ�แนกตามลักษณะข้อมูลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร (N=57)
ลักษณะข้อมูลสุขภาพ
ระดับภาวะโภชนาการ
ขาดสารอาหาร ปานกลาง
ขาดสารอาหาร รุนแรง
โรคประจำ�ตัว*
มีโรคประจำ�ตัว
ความดันโลหิตสูง
กลุ่มโรคหัวใจ
ต่อมลูกหมากโต
ไตวายเรื้อรัง
ไขมัน
เก๊าท์
เบาหวาน

กลุ่มควบคุม (n= 29)
จำ�นวน (ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง (n= 28)
จำ�นวน (ร้อยละ)

22 (75.9)
7 (24.1)

21 (75)
7 (25)

29 (100)
12 (46.2)
5 (19.1)
4 (15.5)
2 (7.8)
1 (3.8)
1 (3.8)
1 (3.8)

28 (100)
5 (41.7)
3 (25)
1 (8.3)
0 (0)
2 (16.7)
1 (8.3)
0 (0)
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χ2

p-value

0.39

0.53

N/A

N/A
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กันตพร ยอดใชย และผาณิกา ทองสง

ผลของโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพ

ตาราง 2 (ต่อ)
กลุ่มควบคุม (n= 29)
จำ�นวน (ร้อยละ)
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่เคย
14 (48.3)
เคย
15 (51.7)
ประวัติการสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบ
8 (27.6)
เคยสูบ แต่เลิกสูบมาแล้ว/กำ�ลังสูบ
21 (72.6)
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ดื่ม
5 (17.2)
ไม่ดื่ม
24 (82.8)
การใช้สารเสพติด
ไม่มี
30 (100)
การประกอบอาหาร
ปรุงเอง
12 (41.4)
ปรุงโดยญาติ/ผู้ดูแล/ ซื้อกิน
17 (58.6)
รับประทานอาหารกี่มื้อต่อวัน
2 มื้อ
5 (17.2)
3 มื้อ
22 (75.9)
2 (6.9)
5-6 มื้อ
ลักษณะข้อมูลสุขภาพ

กลุ่มทดลอง (n= 28)
จำ�นวน (ร้อยละ)
12 (42.9)
16 (57.1)
13 (46.4)
15 (53.6)
6 (21.4)
22 (78.6)
30 (100)
14 (50)
14 (50)

χ2

p-value

0.27

0.60

4.48

0.48

0.42

0.52

N/A

N/A

1.83

0.40

0.11

0.95

6 (21.4)
20 (71.4)
2 (7.2)

*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นโภชนาการก่ อ นและหลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มทดลอง พบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการโดยรวม
หลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมสู ง กว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรมอย่ า ง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=25.01, p< .001) และเมื่อวิเคราะห์

เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
รายด้านทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ (1) กำ�หนดชนิดอาหาร และ (2)
กำ�หนดปริมาณอาหาร พบว่า สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=18.53, p< .001; t=15.30, p
< .001) (ตาราง 3)

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านโภชนาการ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มทดลอง (n = 28)
t

p-value

กำ�หนดชนิดอาหาร

กลุ่มทดลอง (n = 28)
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
M (SD)
ระดับ
M (SD)
ระดับ
3.25 (0.29)
ปานกลาง
4.08 (0.24)
สูง

18.53

.000

กำ�หนดปริมาณอาหาร

2.93 (0.57)

ปานกลาง

4.01 (0.43)

สูง

15.30

.000

รวม

3.17 (0.22)

ปานกลาง

4.06 (0.16)

สูง

25.01

.000

พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
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ผลการทดสอบความแตกต่างของภาวะโภชนาการ
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการของ
กลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีภาวะโภชนาการหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t=5.75, p< .001) และมี

ภาวะโภชนาการก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ซึ่งวัดจากดัชนีมวลกาย ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายเท่ากับ 17.16
กิโลกรัมต่อตารางเมตร (SD=1.15) และหลังเข้าร่วมโปรแกรม
มีคา่ เฉลีย่ ดัชนีมวลกายเท่ากับ 17.36 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
(SD=1.11) (ตาราง 4)

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบความแตกต่างของภาวะโภชนาการ ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มทดลอง (n=28)
ภาวะโภชนาการ
ก่อนใช้โปรแกรม
หลังใช้โปรแกรม

M
17.16
17.36

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านโภชนาการในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วม
โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการโดยรวมของกลุ่มทดลอง
สูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=17.78,
p< .001) และเมือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
สุขภาพ ด้านโภชนาการรายด้าน ได้แก่ 1) กำ�หนดชนิด

กลุ่มทดลอง (n = 28)
SD
1.15
1.11

p-value

t
5.19

.000

อาหาร และ 2) กำ�หนดปริมาณอาหาร ระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
รายด้านทั้ง 2 ด้านของกลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=12.82, p< .001; t=9.49,
p< .001) (ตาราง 5)

ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมภาวะโภชนาการ (N=57)
พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
กำ�หนดชนิดอาหาร
กำ�หนดปริมาณอาหาร
รวม

กลุ่มควบคุม
M
SD
3.08
0.34
2.75
0.56
2.98
0.28

ผลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการในกลุ่มทดลอง
กับกลุม่ ควบคุมหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ
พบว่า ภาวะโภชนาการหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม

กลุ่มทดลอง
M
SD
4.08
0.24
4.01
0.43
4.06
0.16

t

p-value

12.82
9.49
17.78

.000
.000
.000

ภาวะโภชนาการ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t=1.94, p> .05)
(ตาราง 6)

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลทดสอบเปรียบเทียบภาวะโภชนาการในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
หลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ (N=57)
ภาวะโภชนาการ
ค่าดัชนีมวลกาย

กลุ่มควบคุม
M
SD
16.71
1.41

กลุ่มทดลอง
M
SD
17.36
1.11
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t

p-value

1.94

.06
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพ

การอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้าน
โภชนาการและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหารหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริม
ภาวะโภชนาการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ผลการวิจัย
ครั้งนี้ สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ว่า โปรแกรมส่งเสริม
ภาวะโภชนาการมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ
ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร
หลังการเข้าร่วมการวิจัยตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ อธิบาย
ได้ว่า จากการศึกษา เดิมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ตาราง 1) อาจมีความรู้ไม่เพียงพอ
ในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นโภชนาการที่ ถู ก ต้ อ ง
ดังนั้น การเพิ่มการสอนโดยการให้ความรู้ด้วยสื่อการสอนใน
การส่งเสริมภาวะโภชนาการ ได้แก่ คู่มือการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในการเลือกรับประทานอาหาร และสื่อวีดีทัศน์
เรื่ อ งโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง กั บ การมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี
ส่งผลให้มีการรับรู้อุปสรรคน้อยลง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นการปฏิ บั ติ ตั ว
การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ส่งผลให้ร่างกาย
แข็งแรง ป้องกันการกำ�เริบของโรค และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Farooqi el al.11 พบว่า ผู้ป่วย
โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง หลั งได้ รั บ คำ � แนะนำ � เกี่ ย วกั บ การรั บ
ประทานอาหารจากการติดตามระยะเวลา 1 ปี มีน้ำ�หนักตัว
เพิ่มขึ้น 1.3 กิโลกรัม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p= .02)
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Rooney et al.17 พบว่า
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้เรื่องการ
ประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคในระดับสูง จะมีค่าดัชนี
มวลกายที่ ดี ก ว่ า ผู้ ป่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี ก ารรั บ รู้
เกี่ยวกับอาหารในระดับต่ำ� อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุกอปร
กับมีโรคร่วม และมากกว่าร้อยละ 50 มีรายได้ต่ำ� (ตาราง 1)
เนื่ อ งจากมี อ าการหายใจเหนื่ อ ยง่ า ยจึ ง ทำ �ให้ ไ ม่ ส ามารถ
ประกอบอาชีพได้ และไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้
ด้วยตนเองทั้งหมด จึงต้องพึ่งพาผู้อื่นทำ�ให้รู้สึกว่าคุณค่าใน
ตนเองลดลง รู้สึกเป็นภาระแก่ลูกหลาน ทำ�ให้หมดกำ�ลังใจ
และส่งผลให้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพลดลง ซึ่งใน
โปรแกรมได้ใช้อิทธิพลระหว่างบุคคล โดยมีญาติ/ผู้ดูแลมา
มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
เพราะกลุม่ บุคคล เช่น ญาติหรือบุคคลในครอบครัวมีอทิ ธิพล
การในการสนับสนุนด้านการซื้ออาหาร คอยจัดหาอาหาร
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ปรุงอาหาร และมีผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า ทำ�ให้มีกำ�ลังใจ
ในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และผู้วิจัยใช้อิทธิพลระหว่าง
บุ ค คลในการโทรศั พ ท์ ติ ด ตามปั ญ หาและอาการรบกวน
การรับประทานอาหาร เพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ สำ�หรับ
การส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง ตนแก่ ญ าติ / ผู้ ดู แ ล
และผู้สูงอายุ โดยผ่านการฝึกทำ�กิจกรรมการจัดเมนูอาหาร
ที่เหมาะสมกับสภาวะของโรค โดยผู้วิจัยส่งเสริมให้ญาติ/
ผู้ดูแลเป็นผู้นำ�การทำ�กิจกรรม เพื่อให้ญาติ/ผู้ดูแลมีความ
มั่นใจในการเป็ น ผู้นำ� การบริ ห ารมื้อ อาหารแก่ ผู้สูง อายุ ไ ด้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Jaiyen3 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
คั ด สรรที่ สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในผู้ ป่ ว ยมุ ส ลิ ม
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำ�นวน 129 ราย พบว่า การรับรู้แรง
สนับสนุนทางสังคมของครอบครัว การรับรู้อุปสรรคในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูอ้ ทิ ธิพลด้านสถานการณ์
ที่ส่งเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r= .39,
.40, .54, p= .000 ตามลำ�ดับ) จากผลการวิจัยสามารถ
นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รังได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยส่งเสริมให้ญาติ/สมาชิกในครอบครัว
มีสว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย สอดคล้องกับ Wattanakitkrileart7
กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมและสถานะทางเศรษฐกิจ
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมกับ
โรคทั้งปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รังทีม่ อี าการในระดับปานกลางและรุนแรง มักจะเหนือ่ ยง่าย
เป็นอุปสรรคต่อการจัดเตรียมอาหารด้วยตนเอง และมีข้อ
จำ�กัดในการทำ�งาน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มีรายได้
บางรายอาศัยอยู่ตามลำ�พัง ซึ่งการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคม มีผลลัพธ์ทางบวกโดยทำ�ให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกอ้างว้าง
โดดเดีย่ วและภาวะซึมเศร้าลดลง การได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว องค์กรต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชน
จึ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญในการจั ด การกั บ ปั จ จั ย ที่ ทำ �ให้ เ กิ ด ภาวะ
ทุพโภชนาการ และได้รับอาหารที่เหมาะสม เพื่อคงความ
สมดุลของภาวะโภชนาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล
ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เพื่อเป็นการป้องกันและชะลอ
ความก้าวหน้าของโรคต่อไป
สมมติฐานที่ 2 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอด
อุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ มี ภ าวะขาดสารอาหารภายหลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ (กลุ่มทดลอง) สูงกว่า
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กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (t=17.77, p< .001) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน เนือ่ งจากแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender
et al.8 นำ�ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพในผู้สูงอายุ แล้วนำ�มาสร้างกิจกรรมการพยาบาล
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Pattarakantakul et al.9 เกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการในผู้ ป่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ภายหลั ง ได้ รั บ
โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ จำ�นวน 20 ราย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างหลังให้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการมีน้ำ�หนัก
ดัชนีมวลกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระดับ
โปรตีน ระดับอัลบูมิน จำ�นวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น และ
คะแนนผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันของผู้ป่วย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังลดลง (p< .01) อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหารประเมินภาวะโภชนาการใช้
ดัชนีมวลกายเพียงอย่างเดียว ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมภาวะโภชนาการ (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ (กลุม่ ควบคุม) ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=1.94, p> .05) อธิบายได้ว่า ถึงแม้
ว่าการศึกษาได้ใช้โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ ที่ใช้
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender et al.8 เป็นตัวช่วย
กระตุ้ นให้ ผู้ สู ง อายุ เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมและปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
การพยาบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีภาวะโภชนาการอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม แต่ยังไม่มีผลในการเพิ่มดัชนีมวลกายของ
ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มดัชนี
มวลกายมีหลายปัจจัย ได้แก่ 1) การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
เรียกว่า ค่าอัตราการเผาผลาญขณะพัก (Resting Energy
Expenditure: REE) ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมี
การเพิ่มขึ้นของค่า REE นี้ มักพบในผู้สูงอายุที่มีรูปร่างผอม
และ 2) ปัจจัยด้านร่างกาย เช่น การอักเสบเนื่องจากโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง18 และจากข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ตาราง 1) โดยเพศชายที่มีภาวะขาด
สารอาหารจะพบอาการที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การรั บ ประทาน
อาหารลดลง หรืออาการรบกวนทางโภชนาการ (nutrition
impact symptoms: NIS) มากกว่าเพศหญิง19 หลังจาก
ผู้วิจัยให้ความรู้เมื่อมีการซักถามในสัปดาห์ถัดมากลุ่มทดลอง
ส่ ว นใหญ่ ยั ง ตอบคำ � ถามไม่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง หมดในสิ่ ง ที่ ไ ด้

รับรู้ ซึง่ อาจเป็นผลมาจากระดับการศึกษาทีน่ อ้ ย มีสว่ นทำ�ให้
การรับรู้ การเข้าใจความรูเ้ รือ่ งโรค คำ�แนะนำ�ในการปฏิบตั ติ วั
เพื่ อ การเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ เ หมาะสมทำ � ได้ ไ ม่ ดี
เท่าที่ควร20 อย่างไรก็ตาม การจัดหาอาหารเป็นหน้าที่ของ
ญาติ/ผู้ดูแล ซึ่งผู้ดูแลหลักหลังจบโปรแกรมมีความรู้ความ
สามารถเพิ่มขึ้นจากการทำ�กิจกรรมสาธิตย้อนกลับการจัด
เมนูอาหาร และสามารถจัดเตรียมปรับเพิ่มมื้ออาหารให้ผู้สูง
อายุได้ถูกต้อง ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ให้มีภาวะ
โภชนาการจากการเพิม่ ดัชนีมวลกายทีช่ ดั เจน แต่พบว่าผูด้ แู ล
ไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ทำ�ให้ไม่
สามารถปรั บ เปลี่ ย นปริ ม าณอาหารให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าดัชนีมวลกายในกลุ่มทดลองไม่
สามารถเพิ่มขึ้นจนเกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง
และแนวโน้มสูงกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาของ
Buys et al.10 เกี่ยวกับโปรแกรมการเพิ่มภาวะโภชนาการ
หลังจากออกจากโรงพยาบาลและความพึงพอใจใน แบ่งเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 11 ราย และกลุ่มควบคุม 10 ราย
โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการส่งอาหารที่บ้านร่วมกับการให้
ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ในระยะเวลา 10 วัน สำ�หรับ
กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะโภชนาการทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม พบว่า พลังงานที่ได้รับ
ระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม
(1595 Vs 1235, p= .03) นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มทดลองมี
ความพึงพอใจระดับมากถึงมากทีส่ ดุ (82%-100%) เกีย่ วกับ
การดูแลคุณภาพของอาหารและการขนส่ง ดังนั้นบุคลากร
ด้ า นสุ ข ภาพควรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ภาวะโภชนาการของ
ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยสามารถใช้ผลการวิจัยเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อไป
สรุป

โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการช่วยสนับสนุน
ให้ ผู้ สู ง อายุ โ รคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง มี ก ารพั ฒ านาพฤติ ก รรม
สุขภาพด้านโภชนาการ อีกทัง้ ส่งเสริมให้ญาติ/ผูด้ แู ลมีสว่ นร่วม
ในการสนับสนุนและดูแลผูส้ งู อายุในการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ส่งผลให้ผสู้ งู อายุสามารถดูแลตนเองได้ และมีภาวะโภชนาการ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพ
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