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บทคัดยอ 

 โรคไตเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในระดับโลก เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 12 และทําใหเกิด

ภาวะพิการหรือทุพพลภาพอันดบัที่ 17 มีแนวโนมสูญเสียคาใชจายจํานวนมากขึ้น สําหรับในประเทศไทยในแตละปมี

แนวโนมผูปวยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มจํานวนผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทายสูงถึงรอยละ 15 - 20 

ตอป ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งชนิด จํานวนที่ไมเหมาะสม ดังนัน้การนําการสื่อสาร

โภชนาการประกอบดวยกระบวนการสื่อสาร กลยุทธการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร มาใชเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคของผูปวยไตเรื้อรัง ทั้งการพัฒนากระบวนการสื่อสาร การปรับกลยุทธในการสื่อสารตั้งแตผูสง

สาร ตัวสาร สื่อที่ใช และผูรับสาร การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อนําตัวสาร ที่เหมาะสม ครบถวนไปเพิ่มความรู 

ความเขาใจ ใหผูปวยและญาติ เพื่อใหเกิดทัศนคติ ความเชื่อที่ถูกตอง อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคที่เหมาะสม สงผลใหเกิดการลดภาวะแทรกซอนและความชุกของการเกิดผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทาย ชวย

ชะลอความรุนแรงของโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวย รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการ

สื่อสารสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังอื่นได 

 

คําสําคัญ: การสื่อสารโภชนาการ การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบริโภค ผูปวยไตเรื้อรัง 
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Abstract  

 Chronic kidney disease is a major public health problem worldwide. It is the 12th leading 

cause of death and the 17th leading disability and likely to lose more expenses. In Thailand there 

has been steady increase in the number of patients especially, the number of end-stage chronic 

kidney patients is up to 15-20% per year, which is caused by the food consumption behavior 

including both inappropriate amount and kinds of food. Therefore, the introduction of nutrition 

communication that consists of communication processes, communication strategy, 

communication model will be used to modify the consumption behavior of chronic kidney patients 

both the development of the communication process and the adjustment of the communication 

strategy from the messenger, the message, the media and the receiver. The development of 

communication styles has been done in order to bring appropriate and complete message to 

increase knowledge and understanding of patients and relatives. Consequently, right attitude and 

belief will lead to the adjustment of appropriate consumption behavior. This resulted in a reduction 

in complications and the prevalence of end-stage chronic kidney disease. It can help slow down 

the severity of the disease and improve the quality of life for the patients. It can also be applied 

to develop communication for patients with other chronic diseases. 
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บทนํา 

 การสื่อสารเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับมนุษยในทุกดานเพราะมนุษยไมอาจอยูไดโดยปราศจากการสื่อสาร 

โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ ไมวาจะเปนการสื่อสารเพื่อหาขอมูล การพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นตอประเด็น

สุขภาพ ทั้งเรื่องการดูแลรักษา การปองกัน การสงเสริมสุขภาพ ซึ่งปจจุบันมีแนวคิดการสงเสริมสุขภาพในยุคที่การ

สื่อสารมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี และความตองการของประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้น  รวมถึงพฤติกรรม

สุขภาพไดรับอิทธิพลจากสิ่งที่เปนความคิด  ความรูสึก โดยการสงผานในระดับทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและผาน

วัฒนธรรม  (DiClemente et al., 2002 : 1) ประเด็นสําคัญที่นาสนใจในเรื่องการสื่อสารสุขภาพ คือ การสราง

รูปแบบการสื่อสารความรูเพื่อสุขภาพมีจํานวนมาก หากแตไมสามารถสื่อหรือเผยแพรออกมาไดเทาที่ควร สงผลให

ความรูไมถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนตามที่คาดหวัง ปญหาคือรูปแบบการสื่อสารความรูที่ผลิตได ไมตรงใจ ไมสื่อ

ความหมายที่ตองการ หรือปญหาที่เกิดจากสมรรถนะของผูสงสาร ผูรับสาร รวมถึงเนื้อสารที่ไมเหมาะสมกับผูรับสาร

และสถานการณตางๆ สอดคลองกับแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 ดานสุขภาพ (พ.ศ.2560 ถึง 2564) 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2559 : 36) ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่พูดถึงสถานการณ

และปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสุขภาพในแงของการสื่อสารวา ระบบขอมูลขาวสารและการวิจัยดานสุขภาพ ยังไม

สามารถใชประโยชนจากขอมูลและงานวิจัยที่มีไดอยางเพียงพอ ความรอบรูดานสุขภาพ (health literacy) ของ

ประชาชนยังไมเพียงพอในการปองกันปจจัยเสี่ยงตางๆ ดานสุขภาพ  กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพในระดับชาติ

และระบบอภิบาลยังไมชัดเจน ไมรองรับการปรับโครงสรางประเทศไปสูประเทศไทย 4.0  การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
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การปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ประเด็นสถานการณและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสุขภาพในปจจุบัน ซึ่งการ

เตรียมแผนรองรับและเผชิญกับสภาพปญหาจะชวยใหสามารถรองรับความเสี่ยงและภัยคุกคามดานสุขภาพที่จะ

เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (อรรถนนท อุรบุญนวลชาติ และเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, 2561 : 199) ดังนั้นการ

สื่อสารโภชนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวย ตองมีการพัฒนาการสื่อสารทั้งกระบวนการ 

ตั้งแตผูสงสาร ตัวสาร สื่อ ผูรับสาร การจัดทํากลยุทธในการสื่อสาร การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อใหการสื่อสาร

ความรูเพื่อสุขภาพที่ผลิตขึ้นเกิดประสิทธิภาพ  

 การสื่อสารทางโภชนาการเปนกระบวนการที่ความรูทางโภชนาการถูกแปลงไปสูรูปแบบการสื่อสารเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหาร การสื่อสารดานโภชนาการมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและเสริมสรางศักยภาพ

ใหกับผูคนเกี่ยวกับโภชนาการ ขอมูลโภชนาการมุงเนนไปที่การปรับปรุงการรับประทานอาหารของผูคน เชนการ

จํากัดขอมูลที่ไมถูกตองเกี่ยวกับโภชนาการหรือการปรับเปลี่ยนองคประกอบ ความพรอมใชงานหรือราคาของอาหาร 

บทบาทของผู เชี่ยวชาญดานโภชนาการและสุขภาพคือการสื่อสารถึงประโยชนที่ เปนไปไดของอาหารและ

สวนประกอบของอาหารตอผูบริโภค โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพอันดับตนๆ ของ

พวกเขา เชน สุขภาพ หัวใจ น้ําหนักและโรคไต  

 การสื่อสารโภชนาการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทาย ควรคนหาสื่อ

ที่ผูปวยเปดรับ เพื่อใหผูสงสารเลือกใชสื่อไดถูกตอง ตรงเปาหมาย การเลือกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค

ที่ผูปวยควรบริโภคและควรงดบริโภค และจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดผลลัพธที่ดียิ่งขึ้น หากสารนั้นสอดคลองกับ

ปญหาการบริโภคของผูปวยแตละราย การเลือกใชสื่อที่ผูรับสารเขาใจไดงาย เขาถึงไดงาย ผูสงสารสามารถรับรู

ปญหา และถามตอบไดทันที ไมวาจะเปนสื่อโซเชียลรูปแบบใหม การถามตอบหรืออธิบายเปนรายบุคคล หรือ

สนทนากลุม การใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ลวนเปนรูปแบบการสื่อสารที่สงผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิตที่ถูกตองของ

ผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทาย เพื่อลดภาวะแทรกซอนและคาใชจายของทั้งผูปวยและครอบครัว และลดภาระดาน

งบประมาณของประเทศ และสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตใหผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทายและ

ครอบครัว 

 ปจจุบันโรคไตเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญระดับโลก โดย นายแพทยมรุต จิรเศรษฐสิริ รอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มรุต จิรเศรษฐสิริ : 2561) เปดเผยวา จากสถานการณของโรคไตกําลังเปนปญหาใน

ระดับทั่วโลกในรอบ 10 ปที่ผานมา โรคไตเรื้อรังเปนอันดับที่ 12 ของสาเหตุการเสียชีวิตและอันดับที่ 17 และเกิด

ภาวะพิการหรือทุพพลภาพ โดยในป 2563 ประเทศไทยมีผูปวยโรคไตเรื้อรังจํานวนกวา 8 ลานคน และจากขอมลู ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2560 พบวา มีผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายทั้งสิ้น จํานวน 39,411 ราย จะเห็นไดวาโรคไตวาย

เรื้อรัง เปนโรคที่คุกคามสุขภาพประชากรขณะนี้ และจากประมาณการณผูปวยไตวายเรื้อรังในอีก 3 ปขางหนา (ป 

2564)  จะมีผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในระบบเพิ่มเปนจํานวน 59,209 ราย คิดเปนอัตราการเพิ่มจํานวนรอย

ละ 15 - 20 ตอป เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศไทยจากขอมูลสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 

พบวา ความชุกของผูปวยไตเรื้อรังที่ตองรับการบําบัดทดแทนไตเทากับ 2,274 คนตอลานประชากร และเปนผูปวย

ใหม 338.4 คนตอลานประชากร (สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย, 2563 : 46)   

 ผูปวยที่เปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย (end stage renal disease) มีการสูญเสียหนาที่การทํางานของ

ไตลดลงมากที่สุด โดยอัตราการกรองของไตลดลงจนไตไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ มีพยาธิสภาพที่เนื้อไต เกิด

การคั่งคางของของเสียจํานวนมาก ซึ่งมีความรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได หากไมไดรับการบําบัด
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ทดแทนไต ดวยเหตุผลดังกลาวอาหารที่ผูปวยโรคไตจะบริโภคเขาไปจึงมีความสําคัญทั้งชนิดและปริมาณ ซึ่ง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาว มีผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติ ของผูปวยโรค

ไตเรื้อรัง ผูเขียนจึงศึกษาถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการสงตอความรูเรื่องอาหารที่ผูปวยโรคไตเรื้อรังควร

บริโภคและงดบริโภค การปรับทัศนคติของผูปวย เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค เพื่อ

ลดภาวะแทรกซอนในผูปวยกลุมนี้ สงผลใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป สามารถลดคาใชจายในการ

รักษาไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะผลในระยะยาว ผูปวยจะมีชีวิตที่ยืนยาวอยางมีคุณภาพ 

 การปองกันการเพิ่มจํานวนผูปวยไตเรื้อรังเปนสิ่งสําคัญและจําเปน หากแตปจจุบันการสื่อสารดาน

โภชนาการสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังสวนใหญ เปนการสื่อสารและอธิบายในรูปแบบวิชาการทางการแพทย นําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติไดยาก ผูปวยตองทําความเขาใจอยางมาก บางครั้งสงผลตอใหการปฏิบัติตัวผิด สงผลใหเกิด

ความเสี่ยงของโรคมากยิ่งขึ้น ผูสงสารคือทีมสหวิชาชีพยังไมมีรูปแบบการสื่อสารที่สอดคลอง เติมเต็มซึ่งกันและกัน 

ทําใหผูปวยสูญเสียโอกาสในการรับรูขอมูล ขาวสาร ความรูที่เปนประโยชนดานโภชนาการอยางแทจริง ทีมสห

วิชาชีพ ขาดการประสานงาน รวมถึงหวงเวลาการสื่อสารตั้งแตแรกรับ ชวงเวลาการฟอก ชวงเวลาปวยดวย

ภาวะแทรกซอน สงผลใหเกิดปญหาที่ตามมาคือ รูปแบบการสื่อสารดานโภชนาการ ยังไมเพียงพอ ทั้งดานจํานวน 

ลักษณะ ความครอบคลุม สงผลใหผูปวยไมสนใจ ตอการใหความรวมมือในการปรับพฤติกรรม อีกทั้งการจัดการการ

สื่อสาร หรือองคประกอบตางๆ ในการสื่อสารเรื่องโภชนาการสําหรับผูปวยไตเรื้อรัง ขาดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สงผลตอความรวมมือของผูปวยในเรื่องโภชนาการ ดังนั้นการพัฒนากระบวนการจัดการการสื่อสาร

โภชนาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและปองกันการเกิดโรคจึงมีความสําคัญ 

 บทความนี้ผูเขียน มีวัตถุประสงคในการศึกษาการสื่อสารดานโภชนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคของผูปวยไตเรื้อรัง โดยอาศัยทฤษฎีการสื่อสารโภชนการ ความสัมพันธระหวางการสื่อสารและพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับผูปวยไตเรื้อรัง ความสําเร็จของการสื่อสาร

โภชนการสําหรับผูปวยไตเรื้อรัง โดยคาดวาจะเกิดการพัฒนากระบวนการสื่อสาร การปรับกลยุทธในการสื่อสาร

ตั้งแตผูสงสาร ตัวสาร สื่อที่ใช และผูรับสาร การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อนําตัวสาร ที่เหมาะสม ครบถวนไปเพิ่ม

ความรู ความเขาใจ ใหผูปวยและญาติ เพื่อใหเกิดทัศนคต ิความเชื่อที่ถูกตอง อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

การบริโภคที่ถูกตอง เหมาะสม สงผลใหเกิดการลดภาวะแทรกซอนและความชุกของการเกิดผูปวยไตเรื้อรังระยะ

สุดทาย ชวยชะลอความรุนแรงของโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวย รวมทั้งเปนแนวทางในการศึกษาและ

ประยุกตใชรูปแบบการสื่อสารดังกลาว สําหรับผูปวยโรคเรื้อรังอื่นๆ 

 

การสื่อสารโภชนการ 

 การสื่อสารทางโภชนาการเปนกระบวนการที่ความรูทางโภชนาการถูกแปลงไปสูรูปแบบการสื่อสารเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหาร ซึ่งการสื่อสารมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหงานโภชนศึกษาคือการใหความรูที่

ถูกตองเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว ผูเขียนเห็นวาการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญ

ในการถายทอดขาวสาร ความรู สรางทัศนคติที่ดีและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานอาหารและโภชนาการที่เอื้อตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยไตเรื้อรังได จึงจําเปนตองศึกษาทฤษฎีการสื่อสารใหเขาใจมีรายละเอียดดังนี ้

 การสื่อสารในปจจุบันซึ่งไดชื่อวาเปนยุคโลกาภิวัตน เปนยุคของขอมูลขาวสาร  การสื่อสารชวยใหคนมี

ความรูและโลกทัศนที่กวางขวางขึ้น   ทําใหมนุษยสามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู และรับรูวัฒนธรรมของตนเองและ
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สังคมได  การสื่อสารเปนพื้นฐานสําคัญที่สัมพันธกับการดําเนินชีวิตของมนุษยและเปนกระบวนการที่สงผานหรือสื่อ

ความหมายระหวางบุคคลในสังคม โดยการสื่อสารมีกระบวนการที่สามารถสื่อความหมายและนําไปสูความเขาใจ

รวมกันระหวางมนุษยซึ่งการสื่อสารมีองคประกอบ สําคัญ 4 ประการ (เกษราภรณ สุตตาพงค และคณะ (2563 : 

127 - 128) ดังนี้  

  1. ผูสงสาร (sender) หรือแหลงสาร (source) หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ เปนผูสงสารซึง่เปน

แหลงกําเนิดของสาร เพื่อสื่อสารถึงความคิด ความรูสึก และเจตนารมณของผูสงสาร ใหผูรับสารเขาใจสารของตน ผู

สงสารจึงมีความสําคัญในลําดับตนๆ ในการดึงดูดความสนใจจากผูรับสาร ดังที่ ฐนิต วินิจจะกูล (2559) นักกําหนด

อาหารวิชาชีพ ไดพูดถึงการใหคําปรึกษาทางโภชนาการกับคนไข โดยเฉพาะกลุมคนไขโรคไมติดตอเรื้อรัง ถึงเทคนิค

ที่มีการนํามาใชในการใหคําปรึกษาคนไขกลุมนี้อยางแรกคือ การประเมินความพรอมของคนไขในดานตางๆ แลวให

คําแนะนําตามลําดับขั้นที่คนไขพรอม อาจเริ่มตนอยางแรก ดวยการสื่อสารดวยการใหเอกสารประกอบการบรรยาย 

(handout) หรือเอกสารตางๆ กับคนไข เพื่อนําไปศึกษาดูกอนมาพบเราอีกครั้ง เพื่อวางแผนรวมกันวา จะเริ่มตนที่

จุดไหน แบบคอยเปนคอยไป อยางที่สอง การฟงคนไขเพื่อที่เราจะเขาใจและประเมินคนไขได สงผลใหทั้งผูให

คําปรึกษาและคนไขสามารถวางเปาหมาย และคนไขสามารถทําตามเปาหมายได อยางสุดทายก็คือ การใชเทคนิค

การสัมภาษณเพื่อสรางแรงจูงใจ หลังจากประเมินความพรอมของคนไข ฟงคนไขแลว สิ่งที่ควรทําตอมาก็คือการถาม

คนไขวาอะไรคือสิ่งที่คนไขพรอมจะเปลี่ยน และคนไขพรอมมากนอยแคไหน แลวคอยๆ ตั้งเปาหมายรวมกับคนไข 

ใหคนไขเปนคนเริ่มตนตั้งเปาหมาย แลวนักกําหนดอาหารเปนคนคอยสนับสนุน จะทําใหคนไขมีพลัง และมี

ความรูสึกที่อยากจะเปลี่ยนมากขึ้น  

  2. ผูรับสาร (receiver) หรือผูถอดรหัส (decoder) หมายถึง บุคคลที่รับสารจากผูสงสาร ทําการ

ตีความหมายสารของผูสงสารโดยมีปฏิกิริยาของการตอบสนองกลับ (feedback) ไปยังผูสงสาร โดยผูรับสารใชการ

ถอดรหัส (decoding) ซึ่งหมายถึง การที่ผูรับสารแปลงสารใหกลับไปอยูในรูปแบบขาวสารที่สงมาจากผูสงสาร โดยมี

ความเขาใจตรงกัน  

  3. สารหรือเนื้อหา (message) หมายถึง สารที่มีความหมายที่แสดงออกมาโดยใชภาษาหรือสัญลักษณ 

(symbol) โดยสามารถสรางการรับรูรวมกันได ซึ่งมนุษยตองการถายทอดสารเพื่อแลกเปลี่ยนใหเกิดความเขาใจ

รวมกัน และสารหรือเนื้อหาตองเปนภาษาหรือสัญลักษณที่ตองเรียบเรียงและมีรูปแบบของการใชภาษาในการ

สื่อสารที่ดี เพราะจะทําใหสารหรือเนื้อหาสามารถสื่อสารไดดีและแสดงเจตนารมณที่สื่อถึงความคิด ความรูสึกและ

วัตถุประสงคของผูสงสาร ดังนั้น สารจึงมีความสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เชน การวิจัยผลของ

พิมพสุภัค ปานเพียรกุลภัค (2559 : 206) โดยศึกษาโปรแกรมควบคุมอาหารสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังในคลินิก

ชะลอไตเสื่อมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผลงานวิจัยพบวา โปรแกรมการควบคุมอาหารสามารถสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการรับรูความสามารถตนเองในการควบคุมอาหารและความคาดหวัง นอกจากนี้ผลลัพธของการควบคุม

อาหารและพฤติกรรมการควบคุมอาหาร สงผลใหคา Cr และ eGFR ไมเปลี่ยนแปลง 

  4. ชองทางการสื่อสาร (channel) หรือสื่อ (media) หมายถึง ชองทางที่ชวยนําสารจากผูสงสารสงผาน

ไปยังผูรับสาร โดยชองทางการสื่อสารเปรียบเหมือนทางหรือพาหนะระหวางผูรวมสื่อสาร ดังเชน ผลการวิจัยเพื่อ

ศึกษาผลการใหคําปรึกษาโดยการใชการสัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวย

โรคไตเรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี (อนุสรณ สนิทชน, 2562 : 56) พบวา การสัมภาษณเพื่อ

เสริมสรางแรงจูงใจเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการใหคําปรึกษาในผูปวยโรคไตเรื้อรังทําใหผูปวยเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม สงผลใหผูปวยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และยังมีงานวิจัยของ  

พิมพพิลัย ไชยพรม (2561) พบวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) รวมกับ

ประยุกตแนวคิดการเสริมพลังอํานาจชุมชนโดยการใชการสื่อสารหลายรูปแบบไดแก 1) การเสวนา ซึ่งเปนการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางอิสระ 2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ ชวยลดภาวะแทรกซอนจากโรคไตเรื้อรัง

จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยหรือผลการวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองสําหรับผูปวยโรคไต

เรื้อรังในเครือขายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลา (เบญจมาส เรืองดิษฐ และคณะ, 2559 : 194) ที่

ชี้ใหเห็นการเลือกกลวิธีการสื่อสารโดยการเยี่ยมบานรวมกันของทีมสหวิชาชีพ โภชนากร เภสัชกร มาบูรณาการกับ

รูปแบบการจัดสนทนารายบุคคล ชวยใหผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะกอนการบําบัดทดแทนไตชะลอความกาวหนาของ

โรคและการไดรับการบําบัดทดแทนไตได 

 

ความสัมพันธระหวางการสื่อสารและพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 

 ปจจุบันการสื่อสารถือเปนเครื่องมือสรางสังคมใหม เพราะการสื่อสารชวยทําใหคนสามารถเรียนรูขอมูล

ตางๆได หากแตการสื่อสารในปจจุบันแตกตางจากในอดีต ผูเขียนมองวาการสื่อสารในอดีต ผูสงสารเปนผูมีอิทธิพล

ตอผูสงสาร ตั้งแตการกําหนดสาร การกําหนดสื่อ การกําหนดตัวผูรับสาร แตปจจุบันในยุคที่การสื่อสารไรพรมแดน 

ผูรับสารเปนผูเลือกรับขาวสารดวยตนเองมากขึ้น  

 ทฤษฎีที่สําคัญในการอธิบายการเปดรับสื่อมี 2 ทฤษฎี (วิกานดา พรสกุลวานิช, 2560 : 36 - 38) ดังนี้ 

  1. ทฤษฎีการบมเพาะ (cultivation theory) มีหลักทฤษฎี เริ่มจากจอรจ เกอรบเนอร และคณะ ได

ทําการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบตอการดูโทรทัศนของชาวอเมริกัน เริ่มในตน ค.ศ. 1980 และอฺธบิายหลัก

ทฤษฎีวา คนที่เปดรับสื่อโทรทัศนมากๆ ในแตละวันเปนระยะเวลานาน จะทําใหมีความคิดบิดเบี้ยวไปจากโลกแหง

ความเปนจริงเกิดผลกระทบในกลุมคนดูโทรทัศนมากและยาวนานอาจเกิดขึ้นไดใน 2 รูปแบบ คือ ผลที่มีลักษณะ

คลายกัน (mainstreaming) คือ ผลของสื่อโทรทัศนที่มีตอแนวความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และการมองโลก ซึ่งจะ

เกิดกับกลุม “คนดูที่ใชเวลามาก” และ ผลที่เปนเสียงสะทอน (resonance) คือ เมื่อผูชมใชเวลาในการดูโทรทัศน

เปนเวลานานและตอเนื่อง จะทําใหผูชมเชื่อวาโลกในความจริงและโลกในโทรทัศนมีความเปนหนึ่งเดียวกัน  

  2. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theory) มาจากหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาโดย อัลเบริต 

บันดูระ ไดอธิบายแนวคิดและหลักทฤษฎีวา คนจะเรียนรูผานการสังเกตจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือเรียนรูผานการ

เปดรับสื่อและขาวสารตางๆ การเรียนรูนี้ทําใหคนเราทําการเลียนแบบพฤติกรรมจากสิ่งที่สังเกตเห็น และคนเรา

เลือกที่จะเลียนแบบพฤติกรรมเมื่อเห็นวาพฤติกรรมนั้นจะไดรับการตอบสนองในทางบวก หรือมีแนวโนมที่จะไดรับ

สิ่งจูงใจตางๆ ตามมา 

 แคลปเปอร (Klapper, 1960 : 19 - 25) กลาววา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (media exposure) เปน

กระบวนการเปดรับขาวสาร ซึ่งเปรียบดังเครื่องมือในการกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ประกอบดวย 4 

ขั้นตอน ดังนี ้ 

  1. ขั้นตอนการเลือกเปดรับ (selective  exposure) เมื่อมีการสื่อสารเขามา บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อ

และขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง ตามความสนใจ และตามทักษะความชํานาญในการรับรูขาวสาร

ของแตละคน 
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  2. ขั้นตอนการเลือกใหความสนใจ (selective attention) เมื่อเลือกเปดรับสื่อแลว ผูรับสารจะเลือก

สารหรือเนื้อหาจากแหลงใดแหลงหนึ่งตามความสนใจของตน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนทัศนคติ หรือความเชื่อที่มีอยูเดิม 

และเพื่อลดการเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือมีความไมสบายใจ 

  3. ขั้นตอนการเลือกรับรูและตีความหมาย (selective perception and interpretation) สําหรับสาร

หรือเนื้อหาที่สนใจ ผูรับสารจะเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ 

ความเชื่อ หรือความคาดหวังของผูรับสาร ซึ่งอาจไมเปนไปตามเจตนาของผูสงสารทั้งหมด  

  4. ขั้นตอนการเลือกจดจํา (selective retention) โดยผูรับสารจะเลือกจดจําสารหรือเนื้อหาเฉพาะ

สวนที่ตรงกับความสนใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ของตนเอง ซึ่งสารหรือเนื้อหาที่เลือกจดจํานั้นจะชวยสงเสริมหรือ

สนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยมหรือ ความเชื่อของแตละบุคคลที่มีอยูเดิม ใหมีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น 

 จะเห็นไดวาในยุคการสื่อสารที่ไรพรมแดนนี้ ผูรับสารเปนผูเลือกรับขาวสารที่สนใจดวยตนเอง ผานชองทาง

ที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังเชน สื่อสังคม (social media) ซึ่งพบวาการเปดรับสื่อสังคมไมมีผลตอ

ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลแตอยางใด อยางไรก็ตามพบวาความสามารถของโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลตอทักษะ

การสื่อสารระหวางบุคคลของผูใชในแงของการปรับปรุงหรือเรียนรูทักษะใหมๆ หรือการไดรับความรูที่ทันสมัย 

สามารถนําไปใชกับงานในอนาคตได (Loreto, 2019 : 18) นอกจากนี้ในสถานการณปจจุบันที่คนใหความสําคัญ

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จะพบวาผูคนจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานสื่อมวลชน (mass media) ที่

หลากหลาย ไดแก การดูโทรทัศน การฟงวิทยุ และการอานหนังสือพิมพ เปนตน ซึ่งสื่อสารเหลานี้ไดสงเสริมใหเกิด

การดูแลสุขภาพ นอกจากนี้สื่อมวลชนยังสามารถสงผลตอทัศนคติใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีตอสุขภาพ 

อีกทั้งยังเปนการใหขอมูล เครื่องมือ การควบคุมทางสังคม และการทํางานรวมกันของการสื่อสารดานสุขภาพ 

(Fatema and Lariscy, 2020 : 2 - 3) อยางไรก็ตามแมสารหรือเนื้อหาที่ผูรับสารกําลังเปนที่นาสนใจ เชน การ

ระบาดของเชื้ออีโบลาในป พ.ศ. 2557 ไดทําใหเกิดการรายงานขาวและใหขอมูลเกี่ยวกับการแพรระบาดจากสื่อ

อยางกวางขวาง โดยการเปดรับขาวสารนี้ไดสงผลกระทบตอการรับรูและทัศนคติของผูรับสารอีกดวย (Li, 2018 : 

2641) หรือสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID - 2019) ผูรับสารจําเปนตองเลือกรับรู 

ตีความหมาย และจดจําเฉพาะสวนที่จําเปนตอสภาพรางกายและจิตใจของตน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบ

ดานสุขภาพและจิตใจจากการเปดรับสื่อในชวงวิกฤตดังกลาว โดยที่สาธารณสุขจําเปนตองถายทอดขอมูลเรงดวนไป

ยังประชาชนแบบเรียลไทม หากผูรับสารที่เปดรับอยางไมมีวิจารณาญาณแลวก็จะนําไปสูการตอบสนองที่มี

ผลกระทบตอความเครียดและกระทบกระเทือนจิตใจได (Garfin et al., 2020 : 357)  

 จากคํากลาวขางตนแมปจจุบันการสื่อสารจะเกิดจากผูสงสารมีความตองการในการใหสารหรือเนื้อหาอยาง

รวดเร็วผานชองทางที่ทันสมัยและหลากหลาย ผูรับสารจําเปนตองเลือกรับรู ตีความหมาย และจดจําเฉพาะสวนที่

จําเปนตอตนเอง และควรมีการเปดรับขาวสารอยางมีวิจารณาญาณ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งดาน

สุขภาพรางกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อใหตนเองสามารถนําไปใชกับการดํารงชีวิตตอไปในอนาคตได   

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับผูปวยไตเรื้อรัง 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จําเปนตองเขาใจถึงหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมไดแก ความหมายของ

พฤติกรรมซึ่งหมายถึงทุกสิ่งที่บุคคลทําทั้งที่สามารถสังเกตไดและไมไดการเกิดขึ้นของพฤติกรรม การเกิดขึ้นของ
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พฤติกรรมเกิดจาก กระบวนการทางรางกายจากการสั่งการของสมองที่เชื่อมโยงกับอวัยวะสวนตางๆของรางกายและ

กระบวนการทางจิตใจ 

 พฤติกรรมสุขภาพ มีการใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพไวหลากหลายโดยในยุคแรกๆมีการใหความหมาย

ของคําวาพฤติกรรมสุขภาพไวในลักษณะที่คอนขางเฉพาะเจาะจงไปที่วิธีการหรือกิจกรรมใดๆที่บุคคลหรือกลุมบคุคล

เรียกใชเพื่อปองกันภาวะเจ็บปวยทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต  

 สําหรับประเทศไทยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง

การปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคลในการกระทํา หรืองดเวนการกระทําในสิ่งที่มีผลตอสุขภาพของตนเอง โดย

อาศัยความรู  ความเขาใจ เจตคติและการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพตางๆ คือสุขภาพกาย จิตใจ อารมณและสังคม 

ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางสมดุล (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2563 : 2) 

  พฤติกรรมสุขภาพจําแนกเปน 2 ลักษณะคือ 

 1. เปนการกระทํา (action) พฤติกรรมสุขภาพในลักษณะที่เปนการกระทํา คือ การกระทํา หรือ การ

ปฏิบัติของบุคคลที่มีผลดีหรือผลเสียตอสุขภาพ เชน ออกกําลังกาย 

 2. เปนการไมกระทํา (non action) พฤติกรรมสุขภาพที่เปนการไมกระทํา คือ การงดเวนไมกระทํา หรือ 

การไมปฏิบัติของคนที่มีผลดีหรือผลเสียตอสุขภาพ เชน ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหร่ี 

 นอกจากนี้ คอคเคอแฮม (Cockerham, 2014 : 764 - 766) ไดใหความหมายคําวาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาหรือกิจกรรมที่ควรกระทําเกี่ยวกับชีวิตและความเปนอยูทั้งที่เปนพฤติกรรม

ภายนอกและพฤติกรรมภายในตัวบุคคล ทั้งที่อยูในรูปแบบของการกระทําและละเวนการกระทําและทั้งที่สงผลดีตอ

รางกายจิตใจอารมณและสังคมของบุคคลกลุมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การ

ปองกันตนเองจากโรคภัยไขเจ็บ การรักษาชีวิตและการเสริมสรางรางกายใหมีรูปรางกายที่สวยงามตามตองการ  

 สรุป พฤติกรรมสุขภาพหมายถึง การกระทําหรือการงดเวนการกระทําใดๆที่มีผลดีและผลเสียตอสุขภาพ

ทางดานกายจิตใจสังคมและจิตวิทยาทั้งตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน พฤติกรรมสุขภาพแบงออกเปน 5 ประเภท

คือ1 พฤติกรรมการรักษาโรค 2 พฤติกรรมการปองกันโรค 3 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 4 พฤติกรรมการมีสวน

รวมในการดูแลสุขภาพและ 5 พฤติกรรมการคุมครองสุขภาพของผูบริโภค 

 พฤติกรรมการดูแลตนเองเของผูปวยไตเรื้อรัง นอกจากการไปรับยาในสถานบริการ สิ่งสําคัญคือการจัดการ

ตนเองเรื่องอาหารหรือโภชนาการ เพื่อใหผูปวยดูแลตนเองได และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเองในดาน

โภชนาการ เชน  การศึกษาเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรัง ในเครือขายบริการ

สุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลา (เบญจมาส เรืองดิษฐ และคณะ, 2559 : 194) พบวาการพัฒนาพฤติกรรม

การดูแลตนเองสามารถทําใหผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะกอนการบําบัดทดแทนไตชะลอความกาวหนาของโรคและการ

ไดรับการบําบัดทดแทนไตได และพิมพพิลัย ไชยพรม (2561) ศึกษาการดําเนินงานหมูบานรักษไตโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน หมู 3 ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม พบวา กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อปองกันโรคไตเรื้อรังในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยโรงพยาบาลชื่น

ชมไดดําเนินการมาในระยะหนึ่ง แตพบวาจํานวนผูปวยยังเพิ่มมากขึ้นทุกป มีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมการบริโภค

อาหารรสเค็ม รวมถึงปจจัยอื่นๆที่สงผล เชน ความเชื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อ

การแกไขปญหาใหรอบดาน โรงพยาบาลชื่นชมจึงอาศัยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย มุงเสริมพลังอํานาจของ
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ผูปวย ครอบครัวและชุมชน ใหชุมชนไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ คิด วิเคราะห เห็นความสําคัญของปญหา รวม

หาแนวทางแกไขโดยชุมชน อันจะกอใหเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยั่งยืนตอไป 

 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยไตเรื้อรังโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคจึงมี

ความสําคัญเพื่อใหผูปวยชะลอการเสื่อมของไตจนถึงระยะสุดทาย รวมถึงการลดภาวะแทรกซอนของโรค โดยหัวใจ

สําคัญของการปรับพฤติกรรมการกิน คือการฝกกินโดยรูตัว เพื่อควบคุมสิ่งที่หยิบเขาปาก เลือกกิน สิ่งที่มีประโยชน

ซึ่งเราอาจไมชอบรสชาติเชน ผักและจํากัดปริมาณการกินของที่ไมมีประโยชนซึ่งเราอาจติดใน รสชาติและมีแนวโนม

กินมากเกิน เชน ของหวานขนมเคก ไอสครีมของทอด ของรสจัด อาหารที่มีเกลือและน้ําตาลสูง 

 

ความสําเร็จของการสื่อสารโภชนการสําหรับผูปวยไตเรื้อรัง 

 ความรู ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถือวาเปน “ผล” ที่สามารถวัดและบงชี้ความสําเร็จของ

การสื่อสารที่มีผลตอการสื่อสารดานโภชนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได  

 ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (knowledge) ทัศนคติ (attitude) และการยอมรับ

ปฏิบัติ (practice) ของผูรับสารอันมีผลกระทบตอพฤติกรรมจากการรับสารนั้นๆ (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533 : 

118) การเปลี่ยนแปลงทั้งสามประเภทนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะตอเนื่อง กลาวคือ เมื่อผูรับสารไดรับสารจะทําใหเกิด

ความรู เมื่อเกิดความรูขึ้นก็จะไปมีผลทําใหเกิดทัศนคติและขั้นสุดทายคือการกอใหเกิดการกระทําซึ่งมีลักษณะ

สัมพันธกันเปนลูกโซ  เปนที่ยอมรับกันวา   การสื่อสารเปนเครื่องมืออันสําคัญในการเพิ่มพูนความรู สรางทัศนคติที่ดี

และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม โดยผานสื่อชนิดตางๆไปยังประชาชนกลุมเปาหมาย ดังนั้น 

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม จึงมีความสัมพันธและมีผลซึ่งกันและกัน กลาวคือ ความรูมีผลตอทัศนคติ ทัศนคติมี

ผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกันการแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลตอความรู ทัศนคติของ

บุคคลดวย 

 

 
 

รูปที ่1 ความสมัพันธระหวางตวัแปรตางๆ ในแบบจําลอง KAP 

ที่มา: ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ (2556 : 88) 

 

 จากรูปที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ในแบบจําลอง KAP ดานพฤติกรรมศาสตร ของ               

คอเนโจ เจเรส และคาซาโนวา กลาวคือ ความรู (K) สงผลใหเกิดทัศนคติ (A) ซึ่งสงผลใหเกิดการปฏิบัติ (P) โดยมี

ทัศนคติ เปนตัวกลางระหวางความรูกับการปฏิบัติ คือ ทัศนคติจะเกิดจากความรูที่มีอยูและการปฏิบัติจะแสดง

ออกไปตามทัศนคตินั้น ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ (2556 : 88) โดยเชื่อไดวาผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีความรูและทัศนคติที่ดีที่

จะชวยใหปฏิบัติตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  
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 จากขอมูลขางตน การเพิ่มประสิทธิภาพงานโภชนศึกษาในกลุมผูปวยไตเรื้อรัง ตองมีการพัฒนาการสื่อสาร

ตั้งแต กระบวนการสื่อสาร กลยุทธการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูปวย

เพื่อปรับชองทางการสื่อสาร การพัฒนาเนื้อสาร (message) โดยนําเอาทฤษฎีความรู ทัศนคติและพฤติกรรม (KAP) 

มาใชเพิ่มความรู ความเขาใจ ใหผูปวยและญาติ เพื่อใหเกิดทัศนคติ ความเชื่อที่ถูกตอง อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคของผูปวยไต ชวยลดการเกิดภาวะแทรกซอนและความชุกของการเกิดผูปวยไตเรื้อรังระยะ

สุดทาย ชวยชะลอความรุนแรงของโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวย รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาการสื่อสารสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังอื่น อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย

ควรศึกษาและนําองคความรูเรื่องการสื่อสาร พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร การนําทฤษฎีความรู ทัศนคติและ

พฤติกรรม (KAP) ไปประยุกตใชในการสื่อสารโภชนศึกษาสําหรับผูปวยไตเรื้อรัง เพื่อลดภาระงานในการดูแลผูปวยไต

เรื้อรังจากภวะแทรกซอน ลดคาใชจายของผูปวยและลดภาระงบประมาณของประเทศ 

 

บทสรุป 

 จากขอมูลแนวโนมการเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องของจํานวนผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทาย โดยมีสาเหตุมาจาก

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาวมีผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกับ

ความรู ทัศนคติ ของผูปวยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูเขียนเห็นวา  การพัฒนา

กระบวนการสื่อสาร การปรับปรุงกลยุทธในการสื่อสาร รวมทั้งหารพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหทีมบุคลากรทางการแพทยสามารถสงตอองคความรูที่เหมาะสม ครบถวน  ใหผูปวยมีความรูถึงอาหารที่ผูปวย

โรคไตเรื้อรังควรบริโภคและงดบริโภค การปรับทัศนคติของผูปวย เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่

พึงประสงค เพื่อลดภาวะแทรกซอนในผูปวย ทําใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป สามารถลด

คาใชจายในการรักษาได โดยเฉพาะผลในระยะยาว ผูปวยจะมีชีวิตที่ยืนยาวอยางมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาการสื่อสารสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังอื่นได 
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