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บทคัดย่ อ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมวางแผนการรับประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังของ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลห้า
(HTML5) จาวาสคริ ปต์ และพีเอชพี เชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ดว้ ยฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (My SQL) ซึ่ ง
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นสามารถเข้าใช้งานได้ในรู ปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่ กลุ่มเป้าหมายของผูใ้ ช้งานโปรแกรมได้แก่ นัก
โภชนาการ โภชนากร พยาบาลวิชาชีพ และผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ องรังของโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย นอกจากนี้บุคคลทัว่ ไป
ที่ตอ้ งการวางแผนการรับประทานอาหารสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังก็สามารถใช้งานได้แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลได้ ผลจากการประเมินประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยภาพรวม ความยากง่ายในการ
ใช้โปรแกรมอยูใ่ นระดับง่าย ( x = 1.27±0.47) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรมอยูใ่ นระดับสู ง ( x = 4.73±0.47) ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นประสิ ทธิภาพที่ดี ถือได้ว่าการวิจยั ครั้งนี้อาจเป็ นแนวทางในการวางแผนการรับประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้ อรังได้เป็ นอย่างดี

คำสำคัญ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การวางแผนรับประทานอาหาร , โรคไตเรื้ อรัง
Abstract The purpose of this research was to develop a Food Consumption Planning
Program for Chronic Kidney Disease, Nutrition Department, Loei Hospital. The researcher
studied and developed a program by using HTML5, JavaScript, PHP, and relational
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databases software like MySQL. The program was developed on web application
platforms. Targeted users of the program are nutritionists, assistant nutritionist, nurses, and
chronic kidney disease patients of Loei Hospital. In addition, each individuals who want to
Planning Program for chronic kidney disease patient can also use it, but could not save the
data into database. The overall evaluation results of the program were submitted by targeted
users. The difficulty in using the program was easy ( x = 1.27, SD = 0.47) and the user
satisfaction was high ( x = 4.73, SD = 0.47). This study could be a guideline for the
development of a Food Consumption Planning Program for Chronic Kidney Disease.

Keywords : computer program, food consumption planning, chronic kidney disease

มีล ักษณะการรั บ ประทานอาหารที่ ต่ างกัน ดังนั้น การ
ควบคุ มอาหารโดยการปรั บ พฤติ กรรมการบริ โภคให้
เหมาะสมกับระยะของโรคและอาการของผูป้ ่ วยเป็ นสิ่ ง
สาคัญ อาหารที่ กาหนดให้กับผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อ รั งมีท้ งั
อาหารที่ จากัดปริ มาณโซเดี ยม โพแทสเซี ยม โปรตี น
และสารอาหารอื่ น ๆ เพื่ อ ชะลอการเสื่ อ มของไต [2]
ประกอบกับในปัจจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน
การดาเนิ นชี วิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการจัดการวางแผนอาหาร ดังเช่นงานวิจยั
ของ M. Pornpimon and J. Chantana [3] ได้พฒั นาระบบ
แนะนาอาหารสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตที่สร้างขึ้นด้วยภาษา
พีเ อชพี ท างานภายใต้ร ะบบปฏิ บ ัติ การ Windows XP
Professional โดยผูใ้ ช้ระบบจะต้องตอบคาถามเกี่ยวกับ
ลักษณะอาการที่ ระบบได้ถามออกไปทางจอภาพผ่าน
ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ระบบจะใช้วิธีการกลไกการอนุ มาน
แบบเดิ น หน้ า ในการหาเหตุ ผ ลและแสดงผลให้ กับ
ผูใ้ ช้งาน และงานวิจยั ของ S. Chakkarin and A. Jitimon
[4] ได้ ป ระเมิ น ความสามารถในการใช้ ง านของ
ซอฟต์แวร์ วางแผนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมน้ าหนักที่
พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการใช้
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ข อ ง ค น ไ ท ย โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ
ความสามารถในการใช้งานของซอฟต์แวร์ ถูกประเมิน
ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิ ทธิ ผลของซอฟต์แวร์ ด้าน
ประสิ ทธิภาพของซอฟต์แวร์ ด้านความเชื่อถือได้ในการ

1. บทนา
โรคไตเรื้ อรั ง เป็ นโรคที่ พ บบ่ อ ยและเป็ น
ปั ญหาทางสาธารณสุ ขที่ส าคัญของประเทศไทย ที่ ไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได้ จาเป็ นต้องได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่ อง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสู ง โดยเฉพาะ
เมื่อ โรคเข้า สู่ ภ าวะไตระยะสุ ด ท้า ยจาเป็ นต้อ งให้การ
รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม การล้างไต
ทางช่ องท้อง หรื อ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต นอกจากนี้ ใน
ปั จจุบนั ยังมีแนวโน้มอุบตั ิการณ์ของโรคนี้ เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว จึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งให้ก ารดู แ ลรั ก ษา
ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั ง เพื่อป้ องกันหรื อชะลอไม่ให้โรคนี้
เข้าสู่ ภาวะไตระยะสุ ดท้าย โดยการตรวจคัดกรองและ
ดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นเพื่อชะลอการเสื่ อมของไต
ให้มีป ระสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น [1] การป้ องกันโรคไตเรื้ อรั ง
เป็ นสิ่ งที่ส าคัญ ซึ่ งอาหารที่ บ ริ โภคมีบทบาทต่อ ความ
รุ นแรงของโรค ทางกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาล
เลย ได้เห็นความสาคัญของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังในการใช้
ชี วิ ต ประจ าวัน และการรั ก ษาผู ้ป่ วย รวมไปถึ ง การ
รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ซึ่ งมีผลต่อการ
ใช้ ชี วิ ต ในปั จ จุ บ ั น เป็ นอย่ า งมาก ผู ้ป่ วยบางคนไม่
สามารถคานวณปริ มาณอาหารที่ เหมาะสมได้ หรื อไม่
สามารถเข้าใจการเปรี ยบเทียบปริ มาณของอาหารหรื อ
รายการอาหารในแต่ละชนิดได้ เนื่องจากผูป้ ่ วยแต่ละคน
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ใช้งานซอฟต์แวร์ ด้านความยืดหยุน่ ของซอฟต์แวร์ ด้าน
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ ช้งานซอฟต์แวร์ ด้าน
ความผิดพลาด/ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และด้าน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานซอฟต์แวร์ เป็ นต้น
ดัง นั้ นเพื่ อ ให้ ผู ้ป่ วยโรคไตเรื้ อรั ง ได้เ ลื อ ก
บริ โภคอาหารที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อร่ างกาย ผูว้ จิ ยั จึง
มี แ นวคิ ดในก ารพั ฒ นาโปร แกรมวางแ ผนกา ร
รั บ ประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั ง กลุ่ ม งาน
โภชนศาสตร์ โ รงพยาบาลเลย จัง หวัด เลย เพื่ อ เป็ น
เครื่ องมือ ในการวางแผนการบริ โภคอาหารของผูป้ ่ วย
โรคไตเรื้ อรังได้สะดวกมากขึ้น

ประสิ ทธิภาพของโปรแกรม ด้านความยากง่ายในการใช้
โปรแกรม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรม
3.1.3 กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการวิ เ คราะห์ ซ อฟต์ แ วร์
ได้แก่ บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้อ ง
จานวน 3 คน
3.2 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนิ น การวิจัยแบ่งออกเป็ น 5 ระยะ
ตามแบบจาลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ตามแบบ
แผนของ SDLC ได้แก่ ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ
(Project Planning Phase) ระยะที่ 2 การวิ เ คราะห์
(Analysis Phase) ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design) ระยะ
ที่ 4 การนาไปใช้ (Implementation Phase) และระยะที่ 5
การบารุ งรักษา (Maintenance Phase) [5]
3.3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
โปรแกรม
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรม เป็ นแบบประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภาพของโปรแกรมวางแผนการรั บ ประทาน
อาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อ รั ง กลุ่มงานโภชนศาสตร์
โรงพยาบาลเลย จั ง หวัด เลย ที่ ผู ้วิ จั ย สร้ า งขึ้ นโดย
ดัดแปลงข้อคาถามจาก S. Chakkarin and A. Jitimon [4]
มีท้ งั หมด 2 ส่ วน ดังนี้
3.3.1 ข้ อมูลทั่วไปของของกลุ่มตัวอย่ าง วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและน าเสนอผลโดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3.3.2 แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมวาง
แผนการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคไตเรื้ อรัง กลุ่ม
งานโภชน ศาสตร์ โรงพยาบา ลเลย จั ง หวั ด เลย
ประกอบด้ว ยความยากง่ า ยในการใช้โ ปรแกรม และ
ระดับความพึงพอใจ เป็ นแบบเลือกตอบสเกล 5 ระดับ
จากนั้น น าค่ า คะแนนรวมมาจาแนกระดับ ด้ว ยวิธี ห า

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมวางแผนการรับประทานอาหาร
ของผู ้ ป่ วยโรคไตเรื้ อรั ง กลุ่ ม งานโภชนศาสตร์
โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
2.2 เพื่ อ ทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของโปรแกรมวาง
แผนการรับประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง กลุ่ม
งานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

3. วิธีการวิจยั
3.1 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แ บ่ ง
ออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย คือ
3.1.1 กลุ่ มวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ ประกอบด้ว ย นัก
โภชนาการ 3 คน โภชนากร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน
ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง 2 คน
3.1.2 กลุ่ม ผู้ ใ ช้ งาน ได้แ ก่ นักโภชนาการ โภชนากร
พยาบาลวิชาชี พ 10 คน จากโรงพยาบาลเลย โดยน า
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วยที่รับเข้ามา
รั ก ษาเป็ นผู ้ป่ วยในโรงพยาบาล พร้ อ มทั้ง ประเมิ น
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ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ตามสู ต รการหาอัน ตรภาคชั้น แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ความยากง่ า ยในการใช้โ ปรแกรม
ได้แก่ ระดับง่าย (1.00 - 2.33 คะแนน) ระดับปานกลาง
(2.34 - 3.67 คะแนน) และระดั บ ยาก ( 3.68 - 5.00
คะแนน) ความพึ ง พอใจ ได้แ ก่ ระดับ ต่ า (1.00 - 2.33
คะแนน) ระดับ ปานกลาง (2.34 - 3.67 คะแนน) และ
ระดับสู ง (3.68 - 5.00 คะแนน) [9] นาเสนอผลโดยใช้
ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในรู ป แบบการ
บรรยายและตาราง

กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ตามแบบแผนของ SDLC
ซึ่งได้ผลการวิจยั ดังนี้
4.1 ขอบเขตของโปรแกรม
จากการน าผลการส ารวจสภาพปั ญ หาและ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งาน ได้แก่
นักโภชนาการ โภชนากร พยาบาลวิชาชี พ และผูป้ ่ วย
โรคไตเรื้ อรัง มาวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานโดยใช้แผนภาพบริ บท ระบบการ
พัฒ นาโปรแกรมวางแผนการั บ ประทานอาหารของ
ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั ง โรงพยาบาลเลย จัง หวัด เลย ซึ่ ง
ประกอบไปด้ว ยผู ้ดู แ ลระบบ (Admin) และผูใ้ ช้ง าน
(User) ดังรู ปที่ 1

4. ผลการวิจยั
จากขั้ นตอนวี ธี ก ารด าเนิ น วิ จั ย ผู ้วิ จั ย ได้
ดาเนิ น การวิจัยแบ่ งออกเป็ น 5 ระยะ ตามแบบจาลอง

0

รู ปที่ 1 แผนภาพบริ บท (Context Diagram)
จากรู ปที่ 1 ผูด้ ูแลระบบ นาข้อมูลเข้า คือ เข้า
ใช้ ร ะบบ จัด การข้อ มู ล สาระความรู ้ จัด การข้ อ มู ล
ผูใ้ ช้งาน จัดการข้อมูลผูด้ ูแลระบบ จัดการข้อมูลอาหาร
และคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ และจัดการข้อ มูล อาหารที่
แนะน าจากนัก โภชนากร น าข้อ มู ล ออก คื อ รายงาน
ข้อ มูล การคานวณค่าการท างานของโรคไตเรื้ อรั งของ
ผูป้ ่ วย และรายงานข้อ มู ล การรั บ ประทานอาหารของ
ผูป้ ่ วย
ผูใ้ ช้งานที่เป็ นสมาชิก นาข้อมูลเข้า คือ เข้าใช้
ระบบ แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน กรอกข้อมูลการรับประทาน

อาหารของตนเอง นาข้อมูลออก คือ ข้อมูลสาระความรู ้
และผลการคานวณค่าการทางานของโรคไตเรื้ อรัง และ
ดูบนั ทึกการรับประทานอาหารของตนเอง
4.2 ผลการพัฒนาโปรแกรม
ระบบการพัฒ นาโปรแกรมวางแผนการ
รับประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง โรงพยาบาล
เลย จังหวัดเลย ผูศ้ ึกษาได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ การใช้ง าน โดยในระบบ
ประกอบได้ดว้ ยการทางาน 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ส่ วน
ของผูใ้ ช้งาน ในส่ วนของผูใ้ ช้งาน จะแบ่ งออกเป็ น 2
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กรณี คื อ กรณี ที่ 1 คื อ กรณี ที่ ยงั ไม่ ได้เข้าสู่ ระบบและ
กรณี ที่ผูใ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่มีการเข้าสู่
ระบบเพื่อใช้งานระบบแสดงเมนู ต่าง ๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้งาน

เลื อ กใช้งานได้ตามที่ ต้อ งการ โดยผูใ้ ช้งานสามารถดู
ข้อ มู ล สาระความรู ้ ดู ข้อ มู ล อาหารที่ แ นะน าจากนั ก
โภชนาการและสมัครสมาชิกได้ ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ส่ วนของผูใ้ ช้งานกรณี ที่ยงั ไม่ได้เข้าสู่ ระบบ
กรณี ที่ 2 คื อ กรณี ที่ มี ก ารเข้า สู่ ร ะบบเพื่ อ ใช้ง าน เมื่ อ
ล็อกอินเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ ระบบจะแสดงเมนูต่าง ๆ โดย
ผูใ้ ช้งานสามารถดูขอ้ มูลสาระความรู ้ ดูขอ้ มูลอาหารที่
แนะนะจากนักโภชนาการ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน และวางแผน

การรั บ ประทานอาหารของผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้งานสามารถ
วางแผนการรั บ ประทานอาหารได้ ดู บ ั น ทึ ก การ
รับประทานอาหารย้อนหลังได้ และสามารถแก้ไขข้อมูล
ของผูใ้ ช้งานได้ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ส่ วนของผูใ้ ช้งานกรณี ที่เข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว
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ส่ วนที่ 2 ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ ในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
เมื่อทาการเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ ระบบจะแสดงเมนู ต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ ผู ้ดู แ ลระบบจัด การระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผูด้ ู และระบบ จัดการ
ข้อมูลผูใ้ ช้งาน จัดการข้อมูลสาระความรู ้ จัดการข้อมูล

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ จัดการข้อมูลอาหารที่
แนะน าจากนักโภชนาการ จัดการการออกรายงานค่ า
การทางานของโรคไตเรื้ อรั ง และจัดการข้อมูลการออก
รายงานการรับประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั ง
ได้ ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ส่ วนของผูใ้ ช้งานกรณี ที่ยงั ไม่ได้เข้าสู่ ระบบ
4.3 ผลการทดลองใช้ งานและประเมินประสิ ทธิภาพของ ด้านการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 14.29 และผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั ง 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ
โปรแกรม
9.52
4.3.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ประเมินประสิ ทธิภาพของ
4.3.2 ความยากง่ ายในการใช้ โปรแกรม
โปรแกรม
จากการประเมิ น ความยากง่ า ยในการใช้
ผูป้ ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมวาง
แผนการรั บ ประทานอาหารของผู ้ป่ วยโรคไตเรื้ อรั ง โปรแกรมวางแผนการรับประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรค
จานวน 21 คน แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม วิเ คราะห์ ไตเรื้ อรัง โดยภาพรวม พบว่า โปรแกรมสามารถใช้งาน
ความต้องการ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.10 กลุ่ม ได้ง่าย ดังแสดงใน ตารางที่ 1
ผูใ้ ช้งาน จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.61 และกลุ่ม 4.3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ โปรแกรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ จานวน 3 คน คิด จากการประเมิน ความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรมวาง
เป็ นร้ อ ยละ 14.29 โดยทั้ง 3 กลุ่มประกอบไปด้วย นัก แผนการรั บประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั งโดย
โภชนาการ จ านวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.57 ภาพรวม พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ โปรแกรมอยู่ ใ น
โภชนากร จานวน 2 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.52 พยาบาล ระดับสู ง ดังแสดงใน ตารางที่ 2
วิชาชีพ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.10 ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
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ตารางที่ 1 ความยากง่ายในการใช้โปรแกรม
ความยากง่ ายในการใช้ โปรแกรม
1. ขั้นตอนในการทางานของระบบ
2. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซบั ซ้อน
3. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม
4. ลาดับเนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจน
5. ความยากง่ายของโปรแกรมโดยภาพรวม

x ±SD

1.36±0.50
1.18±0.40
1.27±0.47
1.27±0.47
1.27±0.47

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรม
ระดับความพึงพอใจ
1. ความชัดเจนและจุดมุ่งหมายของโปรแกรม
2. การใช้งานโปรแกรมทาให้วางแผนการรับประทานอาหารได้ง่ายขึ้น
3. การใช้งานโปรแกรมลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลได้
4. โปรแกรมมีขอ้ มูลเพียงพอต่อความต้องการ
5. โปรแกรมมีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
6. ความถูกต้อง แม่นยาของโปรแกรม
7. ความเหมาะสมในการใช้งานของโปรแกรม
8. ความสามารถของโปรแกรมในการนาไปใช้ประโยชน์
9. ความพึงพอใจต่อโปรแกรมภาพรวม

x ±SD

4.82±0.40
4.73±0.47
4.55±0.52
4.64±0.50
4.55±0.52
4.64±0.50
4.55±0.52
4.55±0.52
4.73±0.47

การแปลผล
ระดับง่าย
ระดับง่าย
ระดับง่าย
ระดับง่าย
ระดับง่าย

การแปลผล
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง

ความยากง่ายในการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับง่าย ความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรมอยู่ในระดับสู ง ซึ่ งถือว่าเป็ น
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี และถื อ ได้ว่า การวิจัยครั้ งนี้ อาจเป็ น
แนวทางในการวางแผนการรั บ ประทานอาหารของ
ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังได้เป็ นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วย
ในการชะลอการเสื่ อมของไต และทาให้ผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้ อรังมีภาวะสุ ขภาพและโภชนาการที่เหมาะสม

5. สรุ ปผลการวิจยั
จากการวิ จั ย ครั้ งนี้ พบว่ า โปรแกรมวาง
แผนการรับประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง กลุ่ม
งานโภชนศาสตร์ โ รงพยาบาลเลย จั ง หวัด เลย ใน
ภาพรวมโปรแกรมสามารถนาไปใช้ในการวางแผนการ
รั บ ประทานอาหารผูป้ ่ วยไตเรื้ องรั งได้อ ย่างเป็ นระบบ
และตรงความต้องการของผูใ้ ช้งาน และจากการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมโดยผูใ้ ช้งานระบบ โดยนา
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กับผูป้ ่ วยที่รับเข้ามา
รั ก ษาเป็ นผู ้ป่ วยในโรงพยาบาล พบว่ า โดยภาพรวม

6. ข้ อเสนอแนะ
ใน ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม วา ง แ ผ น ก า ร
รั บ ประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรั ง กลุ่ ม งาน
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โภชนศาสตร์โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย สามารถนาเอา
ระบบไปพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น สามารถพัฒนาให้เป็ นไปในรู ปแบบของโมบาย
แอพพลิเคชัน่ สาหรับวางแผนการรับประทานอาหารของ
ผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อ รั ง เพื่อให้ผูใ้ ช้งานมีความสะดวกมาก
ขึ้น
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