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This descriptive correlational study aimed to
determine 1) prevalence of malnutrition using Body
Mass Index (BMI) and Nutrition Alert Form (NAF)
in nutritional assessment, 2) sensitivity, specificity
and accuracy of BMI in assessing the nutritional status
compared with those from NAF as a gold standard
and 3) relationship between results of nutritional
assessment from BMI and those from NAF among the
same cancer patients receiving radiotherapy while
admitted in Surat Thani Cancer Hospital. Secondary data
were collected from the NAF used to assess nutritional
status of cancer patients admitted and receiving
radiotherapy between September 2557 and March 2558.
Stratified random sampling was used to select 98
subjects. Data were analyzed using descriptive statistics
and Spearman’s Rank Correlation. The results showed
that the subjects were aged 27 - 86 years. Most were

male (66.3%). The prevalence of malnutrition using
BMI and NAF were 34.6% and 89.8%, respectively.
Results of correlation analysis found that BMI had
a significantly positive correlation with NAF scores
(p < 0.001) at low degree (r = 0.314). The sensitivity,
specificity and accuracy of BMI in assessing the
nutritional status compared with those from NAF as
a gold standard were 38.6%, 100%, and 44.9%,
respectively. The result suggested that BMI was
inappropriate to use as an index or acquire it to
replace NAF in nutritional assessment, since it had
quite low validity. Reasonably, NAF should be used
for nutritional assessment to enhance the opportunity
of patients to receive applicable nutritional therapy.
Keywords : Malnutrition, Body mass index, Nutrition
alert form
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บทคัดย่อ
การศึกษาสหสัมพันธ์เชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง
ทีไ่ ด้รบั รังสีรกั ษา จากการประเมินภาวะโภชนาการด้วยค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) และจากการประเมินด้วยแบบประเมินภาวะ
โภชนาการ (NAF) 2) ศึกษาค่าความไว ความจ�ำเพาะ และความ
แม่นย�ำในการประเมินภาวะโภชนาการของ BMI เทียบกับ NAF
ที่เป็น Gold standard และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการประเมิ น ภาวะทุ พ โภชนาการด้ ว ย BMI และ NAF
ในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง คนเดี ย วกั น ที่ ไ ด้ รั บ รั ง สี รั ก ษา ขณะเข้ า รั บ
การรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลทุตยิ ภูมิ
จากแบบฟอร์ ม ประเมิ น ภาวะโภชนาการอย่ า งง่ า ยที่ ใ ช้
ในการประเมินผู้ป่วยที่เข้าพักและรับรังสีรักษา ระหว่างเดือน
กันยายน 2557- มีนาคม 2558 จ�ำนวน 98 ราย โดยการสุ่ม
แบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Spearman’s Rank Correlation ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีอายุ
ระหว่าง 27 - 86 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 66.3 ความชุก
ของภาวะทุพโภชนาการจากการประเมินด้วย BMI และ NAF
พบร้ อ ยละ 34.6 และ 89.8 ตามล� ำ ดั บ ผลการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ พบว่า BMI มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับ
คะแนน NAF อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับน้อย (r = 0.314) ค่าความไว ความจ�ำเพาะ
และความแม่นย�ำในการประเมินภาวะโภชนาการของ BMI
เมื่อเทียบกับ NAF ที่เป็น Gold standard มีค่าร้อยละ 38.6,
100 และ 44.9 ตามล�ำดับ จากผลการศึกษาให้ข้อสรุปว่า
การใช้ BMI ไม่มีความเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้เป็นตัวบ่งชี้เดียว
หรือใช้ทดแทน NAF ในการประเมินภาวะโภชนาการ เนือ่ งจาก
มีความสามารถในการวัดที่ถูกต้องค่อนข้างต�่ำ ดังนั้นควรใช้
แบบประเมินภาวะโภชนาการ NAF ในการประเมินภาวะ
โภชนาการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับโภชนบ�ำบัดอย่าง
ทันท่วงที
ค� ำ ส� ำ คั ญ : ภาวะทุ พ โภชนาการ ค่ า ดั ช นี ม วลกาย
แบบประเมินภาวะโภชนาการ

บทนำ�
โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญและเป็นสาเหตุ
การตายอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับต้นๆ ของคน
ทั่วโลก1-2 และยังเป็นโรคที่ต้องรับการดูแลรักษาที่ยาวนาน
มีผลข้ า งเคี ย งจากการรั กษาค่ อนข้า งรุ นแรง ค่ าใช้ จ่ ายใน
การรั ก ษาสู ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ3 นอกจากผลกระทบที่กล่าว
มาแล้วยังมีผลกระทบที่มีความส�ำคัญมากกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
คือ การเกิดภาวะทุพโภชนาการ4-5 ซึง่ เป็นโรคร่วมทีพ่ บมากทีส่ ดุ
ในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคมะเร็ง
อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ให้บริการทางการแพทย์ให้ความ
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วารสารกรมการแพทย์

ส�ำคัญต่อการประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่เข้ามา
รับการรักษาในโรงพยาบาลค่อนข้างน้อย6 การเฝ้าระวังภาวะ
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการ
แล้วไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลให้มีอาการแย่ลง เกิดภาวะ
แทรกซ้อน ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
การประเมินและการดูแลทางโภชนาการไม่ดี จะมีผลท�ำให้
ผูป้ ว่ ยมีความสูญเสียความอยากอาหารร้อยละ 52.0 และน�ำ้ หนัก
ลดลงร้ อ ยละ 18.07 ท� ำ ให้ ร ะยะเวลาในการรั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น
ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและครอบครัวตามมาได้8
การเฝ้าระวังภาวะความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย
(BMI) วัดไขมันใต้ผิวหนัง เส้นรอบวงกล้ามเนื้อกึ่งกลางแขน
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และประวัติการรับประทานอาหาร
รวมถึงการใช้แบบประเมิน หรือแบบประเมินภาวะโภชนาการ9
เอกวิทย์ 3 ท�ำการศึกษาภาวะโภชนาการของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน
642 ราย โดยใช้แบบประเมินภาวะทุพโภชนาการ Bhumibol
Nutrition Triage (BNT) พบผูป้ ว่ ยมีภาวะทุพโภชนาการร้อยละ
14.3 และมีการศึกษาความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผูป้ ว่ ย
มะเร็ ง รายใหม่ ที่ เ ริ่ ม เข้ า รั บ การรั ก ษาในแผนกรั ง สี รั ก ษา
และมะเร็ ง วิ ท ยา วิ ท ยาลั ย แพทย์ ศ าสตร์ ก รุ ง เทพมหานคร
และวชิ ร พยาบาล โดยใช้ แ บบประเมิ น Nutrition Risk
Screening (NRS-2002) พบว่า ผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการ
ร้อยละ 21.710 นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาประเมินภาวะโภชนาการ
ในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ศี ร ษะและล� ำ คอที่ พั ก รั ก ษาในโรงพยาบาล
จ�ำนวน 140 ราย โดยใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ Patient
Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA)
พบว่า มีผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรงร้อยละ 70.011
จากรายงานการศึ ก ษาข้ า งต้ น ที่ ใ ช้ แ บบประเมิ น
เป็นเครือ่ งมือในการประเมินภาวะทุพโภชนาการนัน้ แบบประเมิน
BNT เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยอาศั ย ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ของประชากรในประเทศ ส่วนแบบประเมิน NRS-2002 12,
PG-SGA13 รวมถึงรูปแบบอืน่ ๆ อีก เช่น Malnutrition Screening
Tool (MST)14, Short Nutritional Assessment Questionnaire©
(SNAQ)15, Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)16,
Subjective Global Assessment (SGA) 17 และ Mini
Nutritional Assessment® (MNA)18 เหล่านีไ้ ม่ได้ถกู พัฒนาขึน้
โดยอาศัยข้อมูลพืน้ ฐานของประชากรในประเทศ มีความยุง่ ยาก
ในการใช้ มี ค วามตรงในการประเมิ น และเกณฑ์ แ ปลผล
การประเมินแตกต่างกัน ท�ำให้ไม่สามารถน�ำผลมาเปรียบเทียบ
กันได้ ด้วยเหตุนี้ท�ำให้การประเมินภาวะโภชนาการไม่เป็น
ที่นิยมและถูกละเลยในโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการเสียโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษา

อย่างไรก็ตาม รายงานการศึกษาในต่างประเทศพบผูป้ ว่ ย
ทีพ่ กั ในโรงพยาบาลมีภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 20.0 - 50.019
และในประเทศมีผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการสูงถึงร้อยละ
40.0 - 70.020 ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�ำคัญ
ในการประเมินภาวะโภชนาการ และการพัฒนาเครื่องมือ
ประเมิ น ที่ เ ป็ น มาตรฐาน เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ปั ญ หา
ทุพโภชนาการของผู้ป่วย เพิ่มโอกาสในการได้รับการรักษา
รวมถึงการพัฒนาการจัดท�ำข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาระบบ
การบริ ก ารทางการแพทย์ ร วมถึ ง เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในเชิ ง
นโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ
สุรัตน์6 ได้ศึกษาพัฒนาแบบประเมินภาวะโภชนาการ
Nutrition Alert Form (NAF) ขึน้ โดยดัดแปลงจากแบบประเมิน
SGA และใช้ข้อมูลพื้นฐานของคนไทยเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเสี่ ย งในการเกิ ด ภาวะทุ พ โภชนาการ
ของผู้ป่วย ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือจาก
210 โรงพยาบาลในประเทศไทยและมีการกระจายการประเมิน
ครอบคลุม 16 โรค รวมถึงโรคมะเร็งด้วย มีการทดลองและ
ตรวจสอบการใช้โดยนักโภชนาการและพยาบาลในผู้ป่วย 90
ราย พบว่า มีความไว ความจ�ำเพาะ และมีความถูกต้องสูง
ในการตัดระดับคะแนนของภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งในปี 2559
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้การยอมรับว่าแบบประเมิน
NAF เป็นหนึ่งในสองชิ้นที่สามารถใช้เป็น Gold standard21
ในการประเมินภาวะโภชนาการนอกเหนือไปจาก แบบประเมิน
BNT
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การท�ำงานของผู้ศึกษา
ในต�ำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎร์ธานี พบว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พยาบาล
ส่วนใหญ่นิยมประเมินภาวะโภชนาการด้วย BMI ซึ่งมีจุดตัดที่
18.5 กก./ม2 ผลที่ได้คือผู้ป่วยอยู่ในภาวะปกติ แต่เมื่อผู้ศึกษา
ใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ (NAF) ในการประเมินภาวะ
โภชนาการผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาที่มาพักรักษาที่หอผู้ป่วยใน
พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 89.7 มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง22
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา
ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสี
รักษาจากการประเมินภาวะโภชนาการด้วยค่าดัชนีมวลกาย
(BMI) และจากการประเมินด้วยแบบประเมินภาวะโภชนาการ
(NAF) ศึกษาความสัมพันธ์ของผลการประเมินภาวะโภชนาการ
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รบั รังสีรกั ษา ด้วย BMI และจากการประเมิน
ด้วย NAF และศึกษาค่าความไว ความจ�ำเพาะ และความ
แม่ น ย� ำ ในการประเมิ น ของ BMI เที ย บกั บ NAF ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับว่าสามารถใช้ Gold standard ในผู้ป่วยมะเร็ง
คนเดียวกัน ขณะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิ จ ารณาเลื อ กใช้ แ บบประเมิ น ภาวะโภชนาการที่ มี ค วาม

เหมาะสม เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
รวมถึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุและวิธีการ
งานศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พรรณนา
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รบั รังสี
รักษา และได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ ขณะเข้ารับ
การรั กษาในหอผู ้ ป่ ว ยใน โรงพยาบาลมะเร็ง สุร าษฎร์ธ านี
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 - มีนาคม พ.ศ. 2558 จ�ำนวน
98 ราย โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified
Random Sampling)23-24 ซึ่งมีการจัดเก็บจากงานทะเบียน
การประเมินภาวะโภชนาการ กลุม่ งานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาล
มะเร็ ง สุ ร าษฎร์ ธ านี เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ผู ้ ศึ ก ษา
เก็บข้อมูลจากแบบประเมินภาวะโภชนาการ (NAF) ที่สร้างขึ้น
โดย สุรัตน์6 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
ประกอบด้วย จ�ำนวน ร้อยละ ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการวิเคราะห์เพื่อแปลผลภาวะ
โภชนาการ ตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือการประเมิน
ด้ ว ยค่ า BMI ตามเกณฑ์ ข ององค์ ก ารอนามั ย โลก 25 และ
การประเมินด้วยแบบประเมินภาวะโภชนาการ NAF6 การ
วิเคราะห์หาค่าความไว ความจ�ำเพาะ และความแม่นย�ำ
ของผลการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยค่าความถี่ และร้อยละ26
และมีการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างผลการประเมินภาวะทุพโภชนาการด้วย BMI และ NAF
ซึ่งมีระดับการวัดมาตราจัดอันดับ (Ordinal scale) โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman’s
Rank Correlation) การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณา
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ

ผล
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับรังสี
รักษา จ�ำนวน 98 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 66.3
อายุต�่ำสุด 27 ปี อายุสูงสุด 86 ปี ส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า
50 ปี ร้อยละ 75.5 มีคา่ BMI ต�ำ่ สุด 12.12 กิโลกรัม/เมตร2 สูงสุด
37.25 กิโลกรัม/เมตร2 ค่า BMI เฉลี่ย 19.23 กิโลกรัม/เมตร2
ผลการประเมินภาวะโภชนาการด้วยค่า BMI พบว่าส่วนใหญ่
มีภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 34.7 แบ่งเป็นภาวะทุพโภชนาการ
ระดับปานกลางร้อยละ 10.2 และระดับรุนแรงร้อยละ 24.5
ผลการประเมิ น ภาวะโภชนาการด้ ว ยแบบประเมิ น ภาวะ
โภชนาการ (NAF) พบว่าส่วนใหญ่ มีภาวะทุพโภชนาการ
ร้อยละ 89.8 แบ่งเป็นภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลาง
ร้อยละ 42.9 และระดับรุนแรง ร้อยละ 46.9 (ตารางที่ 1)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560
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ตารางที่ 1  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป ผลการประเมินภาวะทุพโภชนาการ
ด้วยค่าดัชนีมวลกาย และแบบประเมินทางโภชนาการอย่างง่าย (n=98)
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
< 30
30-50
> 50
=60.09 ± SD 13.24 min=27.00 max=86.00
ผลการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
Normal-Mild Malnutrition (≥17.00 กก./ม2)
Moderate Malnutrition (16.00 -16.99 กก./ม2)
Severe Malnutrition (<16.00 กก./ม2)
=19.23 ± SD 4.85 min=12.12 max=37.25
ผลการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยแบบประเมินภาวะโภชนาการ (NAF)
Normal-Mild Malnutrition (0-5 คะแนน)
Moderate Malnutrition (6-10 คะแนน)
Severe Malnutrition ( ≥ 11 คะแนน)
=9.87 ± SD 2.88 min=4 max=16
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างของ BMI และระดับ
คะแนน NAF ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สเปียร์แมน (Spearman’s Rank Correlation) พบว่า BMI มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับระดับคะแนน NAF อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(p-value < .001) โดยมีความสัมพันธ์ในระดับน้อย (r = 0.314)

จ�ำนวน

ร้อยละ

65
33

66.3
33.7

1
23
74

1.0
23.5
75.5

64
10
24

65.3
10.2
24.5

10
42
46

10.2
42.9
46.9

การศึกษานีใ้ ช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ (NAF) เป็นตัวเทียบ
(Gold standard) เพื่อวิเคราะห์ค่าความไว ค่าความจ�ำเพาะ
และความแม่นย�ำของการประเมินภาวะโภชนาการด้วยค่า
ดัชนีมวลกาย (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินภาวะโภชนาการด้วยค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
กับผลการประเมินด้วยแบบประเมินภาวะโภชนาการ (NAF) (n=98)
การประเมินด้วยค่าดัชนีมวลกาย
ผลบวก
ผลลบ
รวม
1. TP (True Positive)
2. FN (False Negative)
3. FP (False Positive)
4. TN (True Negative)
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วารสารกรมการแพทย์

ผลการประเมินด้วยแบบประเมินภาวะโภชนาการ (NAF)
เป็นโรค
ไม่เป็นโรค
34
0
54
10
88
10
จ�ำนวนคนที่เป็นโรค ที่ BMI ระบุถูกต้องว่าเป็นโรค
จ�ำนวนคนที่เป็นโรค ที่ BMI ระบุผิดว่าไม่เป็นโรค
จ�ำนวนคนที่ไม่เป็นโรค ที่ BMI ระบุผิดว่าเป็นโรค
จ�ำนวนคนที่ไม่เป็นโรค ที่ BMI ระบุถูกว่าไม่เป็นโรค

รวม
34
64
98
34 ราย
54 ราย
0 ราย
10 ราย

โดยที่
TP + FN
TN + FP
TP + TN + FP + FN

จ�ำนวนคนทั้งหมดที่เป็นโรค
จ�ำนวนคนทั้งหมดที่ไม่เป็นโรค
จ�ำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน

88 ราย
10 ราย
98 ราย

ความไวของ BMI

38.6%

ความจ�ำเพาะของ BMI

100%

ความแม่นย�ำของ BMI

44.9%

วิจารณ์
ผลการศึกษาความชุกของภาวะทุพโภชนาการ จากการ
ประเมินด้วย BMI พบเพียง ร้อยละ 34.7 ต�่ำกว่าที่ประเมินด้วย
NAF ที่พบภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 89.8 ทั้งนี้เนื่องจาก
การประเมินภาวะโภชนาการด้วย NAF มีการพิจารณาจาก
หลายองค์ ป ระกอบทั้ ง จากน�้ ำ หนั ก BMI ลั ก ษณะรู ป ร่ า ง
การเปลี่ ย นแปลงของน�้ ำ หนั ก ในรอบ 4 สั ป ดาห์ ประเภท
และปริ ม าณอาหาร อาการของระบบทางเดิ น อาหาร
ความสามารถในการเข้าถึงอาหาร รวมถึงโรคที่เป็นอยู่ จึงมี
ความละเอียด และมีความตรงมากกว่า ท�ำให้ได้รบั การยอมรับ
ให้ใช้เป็น Gold standard21 ความชุกของภาวะโภชนาการ
ที่พบจึงมีค่าแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Jager27
ที่ ศึ ก ษาในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ศี ร ษะและล� ำ คอด้ ว ยแบบประเมิ น
UMCG Head and Neck Clinical Screening Tool พบว่า
ผู้ป่วยมะเร็งมีภาวะทุพโภชนาการ เพียงร้อยละ 31.9 โดยกลุ่ม
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและล�ำคอมีภาวะทุพโภชนาการ
มากกว่ า กลุ ่ ม โรคอื่ น ๆ ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาของอาทิ ต ย์ 11
ที่ประเมินภาวะโภชนาการด้วยแบบประเมิน PG-SGA พบว่า
ผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและล�ำคอ ที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
มีภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลางถึงรุนแรงในอัตราสูงถึง
ร้อยละ 91.4
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า BMI มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับระดับคะแนน NAF อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (p-value < .001) กล่าวคือการประเมินของ BMI
และ NAF เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์
ในระดับน้อย (r = 0.314) เมื่อวิเคราะห์ค่าความจ�ำเพาะ
ค่าความไว และความแม่นย�ำของการประเมินภาวะโภชนาการ
ด้วย BMI เทียบกับ NAF พบว่ามีค่าร้อยละ 100, 38.6 และ
44.9 ตามล�ำดับ แสดงว่า BMI สามารถใช้ในการตรวจแยก
บุคคลที่ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ (Disease -) ได้ถูกต้อง
ในระดับสูงมากหรือถูกต้องทุกราย แต่มีความสามารถในการ

ตรวจแยกบุคคลที่มีภาวะทุพโภชนาการได้ถูกต้อง (Disease
+) ในระดับต�่ำ ส่งผลให้มีความแม่นย�ำต�่ำ หมายถึงว่า BMI
มี ค วามสามารถในการประเมิ น ภาวะโภชนาการที่ ถู ก ต้ อ ง
ค่อนข้างต�่ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกวิทย์ 3 ที่ได้ท�ำ
การประเมิ น ในผู ้ ป ่ ว ยทั่ ว ไปที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ชนิ ด
และความรุ น แรงของโรค โดยประเมิ น ภาวะโภชนาการ
ด้วยแบบประเมิน BNT และ BMI พบว่ามีความสอดคล้องกัน
ในระดับต�่ำมากและไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นแม้ BMI
จะเป็นดัชนีที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือการประเมิน
ภาวะโภชนาการเกื อ บทุ ก ชนิ ด แต่ ถ ้ า น� ำ ไปเป็ น ดั ช นี ที่ ใ ช้
ในการประเมิ น ภาวะโภชนาการเพี ย งตั ว เดี ย ว นอกจาก
จะจ�ำแนกผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการได้ตำ�่ กว่าทีเ่ ป็นจริงแล้ว
ยังไม่สามารถจ�ำแนกความรุนแรงของภาวะทุพโภชนาการได้ดี
พออีกด้วย จึงไม่ควรใช้ BMI แทนการประเมินด้วยเครื่องมือ
ที่มีความละเอียดมากกว่าหรือที่ได้รับการแนะน�ำให้ใช้และ
เป็นที่ยอมรับ เช่น NAF หรือ BNT21 ซึ่งมีการประเมินภาวะ
โภชนาการหลายองค์ประกอบ สามารถใช้ได้ง่าย กระชับ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ6
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ที่เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีมีปัญหาเรื่องภาวะ
ทุพโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยกลุ่มนี้
จึ ง ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น การโดยเร็ ว
เพือ่ สามารถค้นหาความเสีย่ ง ระดับความรุนแรงของโรค เพือ่ ให้
ได้รับการป้องกันและรักษาอย่างรวดเร็ว ลดโอกาสเกิดภาวะ
ทุพโภชนาการ ลดระดับความรุนแรงของภาวะ ทุพโภชนาการ
ลดโอกาสเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นและผลข้ า งเคี ย งที่ รุ น แรง
และนาน28-31 ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาทีส่ งู รวมถึงลดอัตรา
การตาย32-33 ซึ่ง NAF เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการตรวจ
ประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างง่าย ๆ และสามารถระบุผปู้ ว่ ย
ที่มีความเสี่ยงได้รวดเร็ว นอกเหนือไปจากเครื่องมือประเมิน
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ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ ที่ใช้กันในประเทศไทย เช่น SGA และ BNT ทั้งนี้
ในทางปฏิ บั ติ ข องโรงพยาบาลมะเร็ ง สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ มี
การประเมิ น ภาวะโภชนาการด้ ว ย NAF และมี ก ารให้
โภชนบ�ำบัดในผู้ป่วยที่มีผลการประเมินที่ระดับ ModerateSevere Malnutrition ตามขั้นตอนที่แนะน�ำโดย HITAP21
โดยนักโภชนาการจะเขียนบันทึกการให้โภชนบ�ำบัดถึงแพทย์
มี พ ยาบาลเป็ น สื่ อ กลาง จากนั้ น แพทย์ จ ะให้ สั่ ง อาหาร
ตามสมควร
34

สรุป
การศึกษาการประเมินภาวะโภชนาการ โดยใช้ BMI
และ NAF พบผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ที่ ไ ด้ รั บ รั ง สี รั ก ษา มี ภ าวะทุ พ
โภชนาการสูงมาก ประมาณว่า 9 คน ใน 10 คน เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง BMI และระดับคะแนนที่ได้จาก NAF
ในการประเมินภาวะโภชนาการ พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับน้อย เมือ่ ท�ำการประเมินความไว ความจ�ำเพาะ
และความแม่นย�ำของการประเมินด้วย BMI เทียบกับ NAF
พบว่า มีระดับค่าความไวต�ำ่ ความจ�ำเพาะสูง และความแม่นย�ำ
อยู่ในระดับปานกลาง จึงไม่เหมาะสมที่น�ำ BMI มาใช้ในการ
ประเมินภาวะโภชนาการเพียงดัชนีเดียว เพราะไม่สามารถ
จ� ำ แนกภาวะทุ พ โภชนาการ และความรุ นแรงของได้ ดีพอ
จึ ง ไม่ อ าจจะใช้ แทนกั นได้ แต่ เหมาะที่จ ะใช้ เป็น ส่ ว นหนึ่ ง
หรือดัชนีหนึง่ ร่วมกับดัชนีหรือองค์ประกอบอืน่ ๆ ในการประเมิน
ภาวะโภชนาการ เพราะมีค่าความจ�ำเพาะที่สูง เช่นที่พบใน
NAF รวมถึงควรให้ความส�ำคัญกับการใช้แบบประเมินภาวะ
โภชนาการ NAF ในการประเมิ น ภาวะโภชนาการต่ อ ไป
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับโภชนบ�ำบัดอย่างทันท่วงที

นักโภชนาการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
มะเร็ง ควรตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการประเมินภาวะ
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา และไม่ควรใช้ค่า
ดัชนีมวลกาย (BMI) เพียงดัชนีเดียวในการประเมินภาวะ
โภชนาการ แต่ควรใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็น Gold standard เช่น NAF หรือ BNT
เป็นเครือ่ งมือในการประเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ว่ ยทุกราย
โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เพื่อที่ผู้ป่วย
จะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ควรมีการศึกษาติดตามผู้ป่วย
มะเร็งทีไ่ ด้รบั รังสีรกั ษา และได้รบั การประเมินภาวะโภชนาการ
ด้วย NAF ขณะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
มะเร็งสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือน กันยายน 2557 – มีนาคม
2558 แล้วพบว่ามีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ 89.8 ว่าได้รับ
โภชนบ�ำบัดทุกรายตามขั้นตอนที่แนะน�ำหรือไม่ และมีภาวะ
โภชนาการดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร นักโภชนาการ/เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้รับรังสีรักษา
ควรมี ก ารศึ ก ษาในลั ก ษณะเช่ น นี้ เ พิ่ ม เติ ม ในผู ้ ป ่ ว ย
กลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบ�ำบัด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
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