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Factors Related to Nutritional Status of the Head and Neck
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Abstract:

This descriptive research aimed at studying the relationships among taste
alteration, stress, social support, and nutritional status in older patients with head and
neck cancer receiving concurrent radiochemotherapy. The sample consisted of 80 patients
aged 60 years and above. The older patients who met the inclusion criteria were recruited
in this study. The participants were interviewed using five instruments: the Demographic
Questionnaire, the Taste Alteration Questionnaire, the Stress Questionnaire, the Social
Support Questionnaire, and the Mini Nutrition Assessment-Short Form. Data were
collected from April 2019 to January 2020. Descriptive statistics and Spearman’s Rank
Correlation Coefficient were used to analyze the data. The results revealed that 52.50%
of the sample was at risk for malnutrition, and 36.25% had malnutrition. The sample’s
taste alteration was between mild and severe levels. Most of them had low-level stress
but high-level social support. Taste alteration and stress had a significant negative
correlation with the nutritional status. However, there was no significant relationship
between social support and nutritional status. Nurses should realize the importance of
nutritional assessment, including stress and taste alteration, to continuously provide
patients with the most appropriate treatment.  
Keywords: Taste alteration, Stress, Social support, Nutritional status, Head and neck
cancer, Concurrent radiochemotherapy
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะโภ นาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอ
ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด

ความสำำ�คััญของปััญหา
มะเร็็งศีีรษะและคอในผู้้�สููงอายุุมีีอััตราการเกิิด
สููงขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับในอดีีตที่่�ผ่่านมา โดยพบว่่า
ประมาณครึ่่ง� ของผู้้ป่� ว่ ยรายใหม่่มีีอายุุมากกว่่า 65 ปีี และ
มีีอััตราการรอดชีีวิิตลดลงในผู้้�ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 75 ปีี1
เนื่่�องจากกระบวนการสููงอายุุส่่งผลให้้ระบบต่่างๆ ใน
ร่่างกายทำำ�งานลดลง ผู้้สูู� งอายุุจึงึ มีีความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด
ผลข้้างเคีียงจากการรัักษามากขึ้้�น  และความทนต่่อการ
รัักษาลดลง ประกอบกัับตำำ�แหน่่งการเกิิดโรคเป็็นอวััยวะ
ที่่�สังั เกตอาการผิิดปกติิได้้ยาก เช่่น ช่อ่ งจมููก โพรงอากาศ
รอบจมููก โพรงหลัังจมููก กล่่องเสีียง ใต้้กล่่องเสีียง และ
โคนลิ้้�น เป็็นต้้น ตลอดจนความผิิดปกติิที่่�เยื่่�อบุุทางเดิิน
อาหารและทางเดิินหายใจส่่วนต้้น ผู้้ป่� ว่ ยจึึงมาพบแพทย์์
เมื่่�อมีีอาการในระยะที่่� 3 และ 42 ซึ่่�งมัักเป็็นระยะที่่�มีีการ
แพร่่กระจายของโรคไปยัังต่่อมน้ำำ��เหลืือง หรืืออวััยวะ
ใกล้้เคีียง การผ่่าตััดจึึงเป็็นไปได้้ยาก จุุดมุ่่�งหมายของ
การรัักษาจึึงเพื่่�อประคัับประคอง หรืือจำำ�กััดการแพร่่
กระจายของก้้อนมะเร็็ง ด้้วยการฉายรัังสีีหรืือการฉาย
รัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด ซึ่่�งการฉายรัังสีีบริิเวณศีีรษะและ
คอมัักทำำ� ให้้เกิิ ด อาการไม่่ สุุ ข สบายในช่่ อ งปาก การ
เปลี่่ย� นแปลงการรัับรส น้ำำ��ลายแห้้ง กลืืนลำำ�บาก และเยื่่อ�
บุุช่อ่ งปากอัักเสบ ในขณะที่่�เคมีีบำำ�บััดมีีผลทำำ�ให้้คลื่่น� ไส้้ 
อาเจีียน เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส เยื่่�อบุุช่่องปาก
อัักเสบ ภาวะเม็็ดเลืือดขาวต่ำำ��  ภาวะแทรกซ้้อนทางไต 
และสููญเสีียการได้้ยิิน1
การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััดเป็็น
วิิธีีมาตรฐานที่่�ได้้รัับการยอมรัับและนำำ�มาใช้้ในผู้้ป่� ว่ ยสููง
อายุุมะเร็็งศีีรษะและคอระยะที่่� 3-42 แม้้ว่่าการรัักษา
ด้้วยวิิธีีนี้้�จะมีีประสิิทธิิภาพ และมีีการพััฒนาวิิธีีการฉาย
รัังสีีเพื่่อ� ทำำ�ลายก้้อนมะเร็็งโดยตรงและช่่วยลดผลกระทบ
ต่่ออวััยวะข้้างเคีียงของก้้อนมะเร็็ง รวมทั้้�งวิิธีีการให้้ยา
เคมีีบำำ�บััดในขนาดต่ำำ��เพื่่�อลดอาการข้้างเคีียงก็็ตาม แต่่
ขณะรัับการรัักษาผู้้�ป่่วยมัักประสบปััญหาเกี่่�ยวกัับ การ
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เปลี่่�ยนแปลงการรัับรส การกลืืนลำำ�บาก ปากแห้้ง และ
ช่่องปากอัักเสบ3 ประกอบกัับตำำ�แหน่่งของโรค มัักอยู่่�
ใกล้้เคีียงกัับทางเดิินอาหารส่่วนต้้น ทำำ�ให้้ปริิมาณอาหาร
ที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับลดลง ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงภาวะ
โภชนาการขณะรัับการรัักษา4 นำำ�ไปสู่่�ภาวะทุุพโภชนาการ
การตอบสนองต่่อการรัักษาลดลง ระยะเวลาของการ
รัักษาจะยาวนานขึ้้�น  เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนระหว่่างการรัักษา ได้้แก่่ ภาวะเม็็ดเลืือดขาว
ต่ำำ�� ช่่องปากอัักเสบระดัับรุุนแรง และการติิดเชื้้�อ ส่่งผล
ต่่อการพัักการฉายรัังสีีหรืือการให้้เคมีีบำำ�บััด นำำ�ไปสู่่�การ
พยากรณ์์โรคที่่�เลวลง รวมทั้้ง� การมีีคุุณภาพชีีวิิตลดลงใน
ระหว่่างการรัักษาและหลัังสิ้้�นสุุดการรัักษา1
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่ า  ปัั จจัั ยที่่�
เกี่่� ย วข้้องกัับภาวะโภชนาการในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ มะเร็็ ง
ศีีรษะและคอ ขณะที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วม
กัับเคมีีบำำ�บััดสามารถจำำ�แนกได้้ 5 ปััจจััย ประกอบด้้วย
ปััจจััยส่่วนบุุคคล พยาธิิสภาพของโรค ผลข้้างเคีียงจาก
การรัักษา ปััจจััยด้้านจิิตใจ และด้้านจิิตสัังคม ซึ่่�งปััจจััย
ส่่วนบุุคคลและพยาธิิสภาพของโรค เกิิดจากก้้อนมะเร็็ง
มีีการหลั่่ง� สารไซโตไคน์์ (cytokine) ส่่งผลให้้เพิ่่�มการใช้้
พลัังงานและการสููญเสีียมวลกล้้ามเนื้้�อ5 และการตอบ
สนองของระบบการทำำ�งานของร่่างกายต่่อก้้อนมะเร็็ง
การเกิิดกระบวนการอัักเสบ เพิ่่�มการเผาผลาญสาร
อาหาร อีีกทั้้�งกระบวนการสููงอายุุที่่�ส่่งผลต่่อการทำำ�งาน
ของระบบทางเดิินอาหาร เช่่น การรัับรส จำำ�นวนของฟััน
ที่่�ใช้้บดเคี้้�ยว การย่่อย และการดููดซึึม มีีประสิิทธิิภาพ
ลดลง6 ตำำ�แหน่่งของก้้อนมะเร็็งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการอุุดกั้้�น
หรืือกดเบีียดทางเดิินอาหาร4 และการบวมของเซลล์์เยื่่อ�
บุุช่่องปากที่่�เกิิดจากกระบวนการอัักเสบขณะได้้รัับการ
ฉายรัังสีี7 และเคมีีบำำ�บััด3 ทำำ�ให้้รัับประทานอาหารได้้ใน
ปริิมาณที่่�ลดลง เมื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการฉายรัังสีีร่่วมกัับ
เคมีีบำำ�บััด ผลข้้างเคีียงที่่�พบได้้บ่่อยและเกิิดขึ้้น� ได้้ตั้้ง� แต่่
สััปดาห์์แรกคืือ การเปลี่ย่� นแปลงการรัับรส ระยะเวลาใน
การเกิิดพบได้้ตั้้�งแต่่เป็็นชั่่�วโมงในแต่่ละวัันระหว่่างรัับ
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การรัักษา จนถึึงระยะเวลาเป็็นเดืือนหลัังสิ้้�นสุุดการ
รัักษา8  ทำำ�ให้้มีีอาการการเปลี่ย่� นแปลงการรัับรสระหว่่าง
รัักษา9 ผู้้�ป่่วยรัับประทานอาหารไม่่อร่่อย มีีความอยาก
อาหารลดลง และรัับประทานอาหารได้้น้้อยลง ส่่งผลต่่อ
น้ำำ��หนัักตััวที่่�ลดลง อีีกทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรสใน
ระดัับสููงมีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะซึึมเศร้้าหลัังสิ้้น�
สุุดการรัักษา ซึ่่�งอาจเกิิดจากความเครีียดเรื้้�อรัังขณะรัับ
การรัักษา
ผู้้� ป่่ ว ยมะเร็็ ง ศีีรษะและคอมัักประสบกัับ
ความเครีียดจากการรัักษา และอาการข้้างเคีียงจากการ
รัักษา โดยความเครีียดทำำ�ให้้เกิิดความอยากอาหารลด
ลงจากกระบวนการหลั่่ง� ฮอร์์โมนเพื่่อ� ควบคุุมความอยาก
อาหารและเผาผลาญพลัังงานจากไกลโคเจนและไขมััน
ที่่� ส ะสมไว้้ ทำำ� ให้้แบบแผนการรัับประทานอาหาร
เปลี่่�ยนแปลง ผู้้�ป่่วยจึึงหลีีกเลี่่�ยงการมีีกิิจกรรมร่่วมกัับ
บุุคคลอื่่�น  โดยเฉพาะกิิจกรรมที่่�ต้้องร่่วมรัับประทาน
อาหาร เมื่่� อ อาการข้้างเคีียงของการรัักษาและ
ความเครีียดไม่่ได้้ถููกจััดการ ทำำ�ให้้เกิิดความเครีียด
เรื้้อ� รััง และนำำ�มาสู่่�ภาวะทุุพโภชนาการในที่่�สุดุ 10 ทั้้ง� นี้้ห� าก
ผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอมีีสมาชิิกในครอบครััว
หรืือผู้้�ดููแลที่่�มีีความเข้้าใจต่่อการจััดการความเครีียด
และการดููแลการรัับประทานอาหารจะสามารถช่่วยส่่ง
เสริิมให้้ผู้้ป่� ่วยมีีภาวะโภชนาการที่่�เหมาะสม ซึ่�ง่ การช่่วย
เหลืืออาจเป็็นทัักษะการแก้้ปััญหา แหล่่งประโยชน์์ทาง
ด้้านวััตถุุ และแหล่่งสนัับสนุุนทางสัังคม
แรงสนัับสนุุนทางสังั คมมีีทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม
ในผู้้ป่� ว่ ยบางคนอาจต้้องการเพีียงการให้้ข้้อมููล การช่่วย
เหลืือเพื่่�อจััดการอารมณ์์ ซึ่่�งเป็็นแรงสนัับสนุุนทางอ้้อม
ในขณะที่่�ผู้ป่้� ว่ ยบางคนต้้องการแรงสนัับสนุุนทางตรง คืือ
ความช่่วยเหลืือด้้านสิ่่�งของ และแรงงาน โดยในผู้้�ป่่วย
มะเร็็งความยากลำำ�บากในการรัับประทานอาหาร และ
การเตรีียมอาหารเป็็นปัญ
ั หาที่่�พบได้้เสมอ การมีีสมาชิิก
ในครอบครััว หรืือผู้้�ดููแลทำำ�หน้้าที่่�เตรีียมอาหาร จะช่่วย
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับอาหารอย่่างเพีียงพอ โดยเฉพาะ
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ในผู้้�สููงอายุุครอบครััวเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้ได้้รัับ
อาหารในปริิมาณที่่�เพีียงพอเมื่่�อประสบปััญหาด้้านการ
รัับประทานอาหาร11 อีีกทั้้�งแรงสนัับสนุุนทางสัังคมที่่�
ผู้้ป่� ว่ ยได้้รัับอย่่างเพีียงพอก่่อให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่ดีีต่
� อ่ ภาวะ
สุุขภาพ  และช่่วยส่่งเสริิมการปรัับตััวต่่อการเจ็็บป่่วย
เรื้้�อรััง12 ส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตระหว่่างรัักษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่ า งานวิิ จัั ยที่่�
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับภาวะโภชนาการในผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งศีีรษะและ
คอ เป็็นการศึึกษาในกลุ่่�มช่่วงวััยผู้้ใ� หญ่่ตอนกลางถึึงตอน
ปลาย และได้้รัับการรัักษาด้้วยหลากหลายวิิธีี  แต่่ยัังไม่่
พบการศึึกษาเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยสููงอายุุที่่�ได้้รัับการ
รัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด ซึ่่�งในผู้้�สููงอายุุ
เป็็นวััยที่่�มีีการทำำ�งานของระบบต่่าง ๆ ในร่่างกายลดลง
เช่่น  ระบบไหลเวีียนโลหิิต  ระบบภููมิิคุ้้�มกััน ระบบทาง
เดิินอาหาร และการทำำ�งานของไต เป็็นต้้น อีีกทั้้�งวิิธีีการ
รัักษาเป็็ น การรัักษาร่่ ว มกัันทั้้� ง การฉายรัังสีีและเคมีี
บำำ�บััด ทำำ�ให้้ผู้้สูู� งอายุุมีีโอกาสเกิิดภาวะทุุพโภชนาการได้้
มากกว่่าการรัักษาด้้วยวิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�งเพีียงอย่่างเดีียว
ส่่งผลต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนในระดัับรุุนแรงระหว่่าง
การรัักษา1 รวมถึึงการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลง
การรัับรส ในประเทศไทยยัังมีีข้้อมููลค่่อนข้้างจำำ�กััด ส่่วน
ด้้านความเครีียดและแรงสนัับสนุุนทางสัังคมในกลุ่่�มผู้้�
ป่่วยกลุ่่�มนี้้� เป็็นการศึึกษาที่่�มุ่่�งเน้้นคุุณภาพชีีวิิต ซึ่่ง� ยัังไม่่
ชััดเจนในการอธิิบายความสััมพัันธ์์ของภาวะโภชนาการ
ระหว่่างการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
ผู้้� วิิ จัั ยจึึ ง มีีความสนใจในการศึึ ก ษาปัั จจัั ยที่่� มีี ความ
สัั มพัันธ์์ กัั บภาวะโภชนาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็ง
ศีีรษะและคอที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับ
เคมีีบำำ�บััด เพื่่อ� ช่่วยให้้บุุคลากรทีีมสุุขภาพมีีความเข้้าใจ
ในปััจจััยที่่�มีีความสัมั พัันธ์์ต่อ่ ภาวะโภชนาการของผู้้ป่� ว่ ย
กลุ่่�มนี้้� และสามารถใช้้เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการจััดทำำ�
เป็็นแนวทางการประเมิินภาวะโภชนาการ เพื่่�อป้้องกััน
การเกิิดภาวะทุุพโภชนาการในระหว่่างที่่�ได้้รัับการรัักษา
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะโภ นาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอ
ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาภาวะโภชนาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุ
โรคมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉาย
รัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
2. เพื่่อ� ศึึกษาความสัมั พัันธ์์ของการเปลี่ย่� นแปลง
การรัับรส ความเครีียด และแรงสนัับสนุุนทางสังั คม กัับ
ภาวะโภชนาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�
ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด

กรอบแนวคิิดและวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรอบแนวคิิ ดของการวิิ จัั ยได้้จากการทบทวน
วรรณกรรม เกี่่�ยวกัับพยาธิิสภาพของโรคมะเร็็งศีีรษะ
และคอ ผลข้้างเคีียงจากการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วม
กัับเคมีีบำำ�บััด และการประเมิินภาวะโภชนาการผู้้�ป่่วย
มะเร็็ง สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยสููงอายุุภาวะโภชนาการมีีความ
สำำ�คััญอย่่างมาก เพราะเป็็นวััยที่่�มีีการถดถอยของเซลล์์
มากกว่่าการสร้้าง อีีกทั้้ง� การเจ็็บป่่วยด้้วยโรคมะเร็็งศีีรษะ
และคอ มีีสาเหตุุหลายประการที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับ
ความต้้องการและความไม่่ ส มดุุ ล ของสารอาหารที่่�
ร่่างกายได้้รัับ ประกอบด้้วย พยาธิิสภาพของโรค การ
ตอบสนองของร่่างกายต่่อเซลล์์มะเร็็ง การกดเบีียดของ
ก้้อนมะเร็็งบริิเวณตำำ�แหน่่งทางเดิินอาหาร สภาวะด้้าน
จิิตใจ จิิตสัังคม และผลข้้างเคีียงจากการรัักษาแต่่ละวิิธีี 
ซึ่่�งการฉายรัังสีีในผู้้�ป่่วยมะเร็็งศีีรษะและคอใช้้ปริิมาณ
รัังสีี 66-70 เกรย์์ ใน 35 ครั้้�ง เฉลี่�ย่ วัันละ 1.6-2.2 เก
รย์์ 5 วััน/สััปดาห์์ เมื่่อ� อนุุภาคของรัังสีีตกกระทบบริิเวณ
ไมโครวิิลไล (microvilli) ที่่�ลิ้้�น และผิิวชั้้นน
� อกของต่่อม
รัับรส ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายของเนื้้�อเยื่่�อบริิเวณนั้้�น 
ตั้้�งแต่่ 2-4 เกรย์์ ในช่่วงสััปดาห์์แรกของการฉายรัังสีี 
โดยพบว่่าปริิมาณรัังสีีในช่่วง 1.4-15.2 เกรย์์ 8 ทำำ�ให้้
เกิิดความเสีียหายต่่อเนื้้�อเยื่่�อและต่่อมรัับรสบริิเวณ
ปลายและข้้างลิ้้�น จึึงทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการ
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รัับรสขึ้้�น  ซึ่่�งเป็็นอาการข้้างเคีียงระยะเฉีียบพลััน ทำำ�ให้้
ผู้้�ป่่วยรัับประทานอาหารได้้น้้อยลง ส่่งผลให้้น้ำำ��หนัักตััว
ลดลง เมื่่�อได้้รัับปริิมาณรัังสีีมากขึ้้�น จะส่่งผลให้้ต่่อม
น้ำำ��ลายฝ่่อลีีบ การผลิิตน้ำำ��ลายลดลง และเกิิดภาวะน้ำำ��ลาย
แห้้งถาวร รวมทั้้�งเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรสใน
ระดัับรุุนแรง จนส่่งผลต่่อภาวะโภชนาการ และความ
ต้้องการอาหารทางสายยาง ขณะที่่�ยาเคมีีบำำ�บััดที่่�นิิยม
นำำ�มาใช้้ในการรัักษาสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยมะเร็็งศีีรษะและคอ
คืือ ซิิ สพล าติิ น  (cisplatin) และ คาร์์ โ บพลาติิ น 
(carboplatin) ออกฤทธิ์์�ในการยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโต
ของเซลล์์ โดยทำำ�ลายโครงสร้้างของ DNA ในระยะหลััง
สร้้าง DNA ก่่อนการแบ่่งโครโมโซม และไซโทพลาสซึึม
(G2 phase) และในกรณีีที่่� เ ป็็ น การรัักษาร่่ ว ม
(concurrent radiochemotherapy) จะทำำ�หน้้าที่่�กระตุ้้�น
การทำำ�งานของอนุุภาครัังสีีที่่�ตกกระทบสู่่�เซลล์์ ทำำ�ให้้เกิิด
การตายของเซลล์์13 เนื่่�องจาก cisplatin เป็็นยาในกลุ่่�ม
platinum base เมื่่�อเข้้าสู่่�ร่่างกาย และถููกคััดหลั่่�งออกมา
กัับน้ำำ��ลาย ผู้้ป่� ว่ ยมัักเกิิดการรัับรสคล้้ายโลหะ หรืือเฝื่่อ� น
ฝาด5 ส่่งผลให้้รัับประทานอาหารไม่่อร่่อย รัับประทาน
อาหารลดลง เกิิดความเบื่่�อหน่่าย น้ำำ�� หนัักตัวั ลดลง และ
เป็็นอาการที่่�ถููกรายงานว่่าก่่อให้้เกิิดความเครีียดขณะรัับ
การรัักษาที่่�สามารถนำำ�ไปสู่่�ภาวะทุุพโภชนาการ
ผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งศีีรษะและคอมัักประสบความเครีียด
จากความผิิดปกติิบริิเวณอวััยวะที่่�พบก้้อนมะเร็็ง และ
ความยากลำำ�บากในการรัับประทานอาหาร3,4 รวมทั้้�ง
เหตุุการณ์์ที่่ต้้� องเผชิิญในขณะรัับการรัักษา ซึ่ง่� เกิิดได้้ทั้้ง�
จากปััจจััยภายนอกและภายในที่่�มากระตุ้้�น  เมื่่�อร่่างกาย
ตอบสนองต่่อความเครีียด จะมีีการหลั่่�งแอดรีีโนคอร์์ติิ
โคทรอพิิกฮอร์์โมน (adrenocorticotrophic hormone)
ออกมากระตุ้้� นที่่� ต่่ อ มหมวกไต ทำำ� ให้้คอร์์ ติิ ซ อล 
(cortisol) ถููกปล่่อยออกมา เป็็นผลให้้มีีการหลั่่ง� น้ำำ��ย่อ่ ย
ในกระเพาะอาหารลดลง รวมทั้้�งมีีการสลายไกลโคเจน 
และไขมัันที่่�สะสมไว้้ ทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ตาลและสารอาหาร
ในเลืือดเพิ่่�มขึ้้�น  ความเข้้มข้้นของเลืือดสููงขึ้้�น14 ความ
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รุ่่�งนภา คงภัักดีี และคณะ
อยากอาหารและความสนใจในการรัับประทานอาหารจึึง
ลดลง อีีกทั้้�งการได้้รัับ cisplatin มีีฤทธิ์์�ในการยัับยั้้�ง
ฮอร์์ โ มนอิิ นซููลิิ น  ระดัับน้ำำ��ต าลในเลืือดยัังคงสููงแต่่
ร่่างกายไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ จึึงเกิิดกระบวนการเผา
ผลาญน้ำำ��ตาลรุุนแรง ส่่งผลต่่อการลดลงของน้ำำ��หนัักตััว
และมีีความสััมพัันธ์์กัับฮอร์์โมนความเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้น� 15
การเจ็็บป่่วย หรืือการมีีข้้อจำำ�กััดในการปฏิิบััติิ
กิิจวััตรประจำำ�วััน และการอาศััยอยู่่�เพีียงลำำ�พััง ส่่งผลต่่อ
การจััดหา และเตรีียมอาหารที่่�เหมาะสม11 ผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุ
มะเร็็งศีีรษะและคอต้้องเผชิิญกัับผลกระทบทางร่่างกาย
จิิ ต ใจ  และด้้านจิิ ต สัั ง คมตลอดเวลา ต้้องการแรง
สนัับสนุุนทางสัังคมทุุกขั้้�นตอนการรัักษา หากไม่่ได้้รัับ
การตอบสนอง อาจส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพการรัักษาและ
การฟื้้�นหายลดลง ครอบครััว หรืือผู้้�ดููแล จึึงเป็็นส่่วน
สำำ�คััญที่่�ช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิดภาวะโภชนาการที่่�ดีี16 ใน
การศึึกษาครั้้�งนี้้�ใช้้แนวคิิดแรงสนัับสนุุนทางสัังคมของ
เฮาส์์17 ที่่�อธิิบายถึึงการให้้ความช่่วยเหลืือระหว่่างบุุคคล 
4 ด้้าน คืือ การสนัับสนุุนด้้านอารมณ์์ ด้้านการประเมิิน 
ด้้านข้้อมููลข่่าวสาร และด้้านเครื่่�องมืือ แรงงาน หรืือ
สิ่่ง� ของ แรงสนัับสนุุนทางสังั คมมีีความสำำ�คััญทั้ง้� ด้้านการ
มีีผู้้� ดูู แลที่่� ใ ห้้ความช่่ ว ยเหลืือด้้านอาหาร และการมีี
ผู้้สนัั
� บสนุุนทางจิิตใจเพื่่อ� การเผชิิญปัญ
ั หาในกลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ย
มะเร็็ง

สมมติิฐาน
การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส และความเครีียด มีี
ความสัั ม พัันธ์์ ท างลบกัับภาวะโภชนาการ และแรง
สนัับสนุุนทางสัังคม มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับภาวะ
โภชนาการของผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอขณะรัับ
การฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� เ ป็็ น การศึึ ก ษาเชิิ ง บรรยาย
(descriptive research) เพื่่อ� ศึึกษาความสััมพัันธ์์ของการ
เปลี่่�ยนแปลงการรัับรส ความเครีียด และแรงสนัับสนุุน
ทางสัังคม กัับภาวะโภชนาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็ง
ศีีรษะและคอ ที่่�มีีอายุุตั้ง้� แต่่ 60 ปีีขึ้้น� ไป จากโรงพยาบาล
ระดัับตติิยภููมิิ 3 แห่่ง ในกรุุงเทพมหานคร เก็็บรวบรวม
ข้้อมููลที่่�แผนกรัังสีีรัักษา หลัังผู้้�ป่่วยพบแพทย์์ในวัันที่่�
ตรวจประจำำ�สััปดาห์์ และผู้้ป่� ว่ ยที่่�พัักในหอผู้้�ป่ว่ ยเมื่่อ� มา
รัับยาเคมีีบำำ�บััดที่่�ต้้องนอนพัักในโรงพยาบาล ระหว่่าง
เดืือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึึงเดืือนมกราคม พ.ศ. 2563
คััดเลืือกตัั ว อย่่ า งด้้วยวิิ ธีี เฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) โดยกำำ�หนดคุุณสมบััติิของตัวั อย่่าง ดัังนี้้�
เกณฑ์์การคััดเข้้าศึึกษา (Inclusion criteria)
1. ได้้รัับการฉายรัังสีีตั้้�งแต่่ 5 เกรย์์ ขึ้้�นไป ซึ่่�งเป็็น
ปริิมาณรัังสีีที่่�น้้อยที่่�สุุดที่่�ได้้รัับใน 1 สััปดาห์์ร่่วมกัับการ
ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดมาแล้้วอย่่างน้้อย 1 ครั้้ง� และไม่่มีีการ
วิิ นิิ จฉัั ยว่่ า เป็็ น มะเร็็ ง บริิ เ วณอื่่� นร่่ ว มด้้วย (second
primary tumor)
2. อุุณหภููมิิร่่างกายไม่่มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 38.0
องศาเซลเซีียส ติิดต่่อกััน 3 ครั้้ง� ใน 24 ชั่่ว� โมง หรืือ 38.5
องศาเซลเซีียส 1 ครั้้�ง ใน 24 ชั่่�วโมง หรืือไม่่มีีผลตรวจ
ทางห้้องปฏิิ บััติิ การที่่� บ่่ ง ชี้้� ว่่ ามีีภาวะเม็็ ด เลืือดขาวต่ำำ�� 
(WBC) น้้อยกว่่า 3000 เซลล์์/ไมโครลิิตร หรืือ absolute
neutrophil count (ANC) น้้อยกว่่า 1500 เซลล์์/   
ลบ.มม. เนื่่�องจากหากมีีภาวะดัังกล่่าว จะได้้รัับการพััก
การฉายรัังสีีหรืือให้้ยาเคมีีบำำ�บััด
3. สามารถติิดต่่อสื่่อ� สารด้้วยภาษาไทย และเข้้าใจ
ภาษาไทยได้้ และผ่่านการทดสอบการรู้้คิ� ิดปกติิ โดยใช้้
เครื่่� อ งมืือแบบทดสอบสมรรถภาพทางสมองของ
ผู้้�สููงอายุุ (Mini-Cog) ได้้คะแนนตั้้�งแต่่ 3 คะแนน ขึ้้�นไป 
คำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยใช้้หลัักวิิเคราะห์์
อำำ�นาจการทดสอบ (power analysis) กำำ�หนดระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�น (alpha) .05 อำำ�นาจการทดสอบ (power)
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะโภ นาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอ
ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
.8018 แทนค่่าขนาดอิิทธิิพลเท่่ากัับ .32 ซึ่่�งได้้จากการ
คำำ�นวณค่่าเฉลี่่�ยของค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสัมั พัันธ์์ (r) โดย
อ้้างอิิงค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์จากงานวิิจััยที่่�ผ่่านมา
ในช่่วง .26-.3710,19,20 ได้้ขนาดตััวอย่่างเท่่ากัับ 69 ราย
เพื่่�อป้้องกัันการสููญหายของข้้อมููลผู้้�วิิจััยจึึงเพิ่่�มขนาด
ตััวอย่่างร้้อยละ 10 ได้้ขนาดตััวอย่่างเท่่ากัับ 80 ราย
เครื่่�องมืือวิิจััย
เครื่่�องมืือวิิจััย ประกอบด้้วย เครื่่�องมืือคััดกรอง
และเครื่่�องมืือเก็็บรวบรวมข้้อมููล ดัังนี้้�
1. เครื่่อ� งมืือคััดกรอง ใช้้แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางสมองของผู้้�สููงอายุุ Mini-cog พััฒนาโดยบอร์์สััน 
และคณะ21 แปลเป็็นภาษาไทยโดยสุุภาพร ตรงสกุุลและ
คณะ 22 เพื่่อ� ประเมิินการรู้้คิ� ดิ ของผู้้�สููงอายุุ ประกอบด้้วย
2 ส่่วนคืือ ส่่วนแรกเป็็นการทดสอบความจำำ� โดยให้้จำำ�คำำ� 
3 คำำ�  และส่่วนที่่�สองคืือการวาดหน้้าปััดนาฬิิกาที่่�เวลา
11.10 น. แปลผลโดยการจำำ�คำำ� ตอบถููกคำำ�ละ 1 คะแนน 
และการวาดหน้้าปัั ด นาฬิิ ก า ให้้  1-2 คะแนน ถ้้า
องค์์ ป ระกอบของเข็็ ม ชี้้� ถูู กตำำ� แหน่่ ง และตัั ว เลขครบ
คะแนนรวมตั้้�งแต่่ 3 ขึ้้�นไป หมายถึึงไม่่มีีความบกพร่่อง
ทางการรู้้คิ� ิด
2. เครื่่�องมืือเก็็บรวบรวมข้้อมููล
2.1 แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่�งรวม
ถึึงข้้อมููลสุุขภาพของกลุ่่�มตััวอย่่าง และข้้อมููลผู้้�ดููแล 
ผู้้�วิิจััยพััฒนาขึ้้�นจากการทบทวนวรรณกรรม จำำ�นวน 18
ข้้อ ประกอบด้้วย เพศ อายุุ โรคร่่วม สถานภาพสมรส 
ระดัับการศึึกษา อาชีีพ รายได้้ ยาหรืือผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เสริิมที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน โรค ระยะของโรค ปริิมาณรัังสีีที่่�ได้้
รัับ สููตรยาเคมีีบำำ�บััด จำำ�นวนครั้้�งของการมารัับเคมีี
บำำ�บััด น้ำำ��หนััก ส่่วนสููง ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
เพศและอายุุของผู้้�ดููแล ความเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ป่่วย อาชีีพ
และรายได้้ของผู้้ดูู� แล 
2.2 แบบประเมิินการเปลี่ย่� นแปลงการรัับรส
ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งที่่�ได้้รัับการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
ผู้้�วิิจััยได้้ขออนุุญาตใช้้และปรัับจากแบบประเมิินการ
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เปลี่ย่� นแปลงการรัับรสในเด็็กป่่วยโรคมะเร็็ง ของภาวิิณีี 
โอภาสถิิระกุุล23 ร่่วมกัับการทบทวนวรรณกรรมเพื่่�อให้้
เหมาะสมกัับบริิบทผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�
ได้้รัับการฉายรัังสีีร่่ ว มกัับเคมีีบำำ�บัั ด โดยปรัับคำำ�ว่่ า
“หนูู” เป็็น “ท่่าน” และ “การให้้เคมีีบำำ�บััด” เป็็น “การ
ฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด” ในทุุกข้้อ คำำ�ถามมีีจำำ�นวน 
6 ข้้อ ประเมิินการเปลี่�ย่ นแปลงการรัับรส 6 รสชาติิ คืือ
รสหวาน รสขม รสเค็็ม รสเปรี้้�ยว รสเฝื่่�อนฝาด และ
รัับรสชาติิไม่่ได้้ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบประมาณค่่า
คะแนนอยู่่�ในช่่วง 0-3 คะแนน แปลผลโดย คะแนนรวม
ตั้้�งแต่่ 0-18 คะแนน แบ่่งการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส
เป็็น  3 ระดัับ คืือ 1-6 คะแนน มีีการเปลี่่�ยนแปลงการ
รัับรสน้้อย 7-12 คะแนน มีีการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส
ปานกลาง และ 13-18 คะแนน มีีการเปลี่่�ยนแปลงการ
รัับรสมาก การศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยนำำ�เครื่่�องมืือที่่�ปรัับ
แล้้วไปตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหา จากผู้้ท� รงคุุณวุฒิ
ุ ิ
3 ท่่าน ประกอบด้้วย อาจารย์์พยาบาล  2 ท่่าน  และ
พยาบาลปฏิิบััติกิ ารขั้้นสูู
� งด้้านมะเร็็งศีีรษะและคอ 1 ท่่าน 
ได้้ค่่า CVI (content validity index) เท่่ากัับ 1 หลัังจาก
นั้้� นนำำ� ไปทดลองใช้้กัับผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีีลัั กษณะคล้้ายกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง จำำ�นวน 10 ราย ได้้ค่่าสัมั ประสิิทธิ์์�แอลฟาของ
ครอนบาค เท่่ากัับ .93 และการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เท่่ากัับ
.89
2.3 แบบประเมิินความเครีียด ST-5 ใช้้เพื่่อ�
ประเมิิ น ความเครีียด ผู้้� วิิ จัั ยได้้รัับอนุุ ญ าตจากกรม
สุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข24 ประกอบด้้วยคำำ�ถาม
5 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบประมาณค่่า ช่่วงคะแนน 
0-3 คะแนน แปลผลโดย คะแนนรวม 0- 15 คะแนน 
แบ่่งความเครีียดเป็็น  4 ระดัับ คืือ 0-3 คะแนน มีี
ความเครีียดน้้อย 5-7 คะแนน มีีความเครีียดปานกลาง
8-9 คะแนน มีีความเครีียดมาก และ 10-15 คะแนน 
มีีความเครีียดมากที่่�สุุด การศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้วิ้� ิจััยนำำ�เครื่่�อง
มืือไปทดลองใช้้กัับผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกลุ่่�มตัวั อย่่าง
จำำ�นวน 10 ราย ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์ส� หสััมพัันธ์์เท่่ากัับ .80
และการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เท่่ากัับ .81
Rama Nurs J • May-August 2021

รุ่่�งนภา คงภัักดีี และคณะ
2.4 แบบวััดการได้้รัับแรงสนัับสนุุ น ทาง
สัังคมผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�ได้้รัับการรัักษา
ด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด ผู้้�วิิจััยขออนุุญาตใช้้
และปรัับจากแบบวััดการได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคม
และแหล่่งสนัับสนุุนทางสัังคมของผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังที่่�
ได้้รัับการล้้างไตทางช่่ อ งท้้อง ซึ่่� ง พััฒนาโดยสุุ ภ าพ 
อิ่่�มอ้้วน และกล้้าเผชิิญ โชคบำำ�รุุง19 ร่่วมกัับการทบทวน
วรรณกรรมเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับบริิบทผู้้�ป่่วยสููงอายุุ
มะเร็็ ง ศีีรษะและคอที่่� ไ ด้้รัับการฉายรัังสีีร่่ ว มกัับเคมีี
บำำ�บัั ด ข้้อคำำ� ถาม 32 ข้้อ เป็็ น การวััดการรัับรู้้� แ รง
สนัับสนุุนทางสัังคม 4 ด้้าน คืือ การสนัับสนุุนด้้านอารมณ์์
ด้้านการประเมิิน ด้้านความรู้้� ข้้อมููล ข่่าวสาร และด้้าน
ทรััพยากร การเงิิ น  และแรงงาน คำำ�ต อบเป็็ น แบบ
ประมาณค่่า 5 ระดัับ ช่่วงคะแนน 1-5 คะแนน แปลผล
โดยคะแนนรวม 32-160 คะแนน แบ่่งการสนัับสนุุน
ทางสัั ง คมเป็็ น  3 ระดัับ คืือ 32-74 คะแนน  การ
สนัับสนุุนทางสัังคมระดัับต่ำำ��  75-117 คะแนน  การ
สนัับสนุุนทางสัังคมระดัับปานกลาง 118-160 คะแนน 
การสนัับสนุุนทางสังั คมระดัับสููง ผู้้วิ� จััิ ยปรัับข้้อคำำ�ถามให้้
สอดคล้้องกัับบริิบทในการศึึกษาครั้้�งนี้้� เช่่น  “การล้้าง
ไต” ปรัับเป็็น “การฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด” “อาการ
เบื่่� อ อาหาร หรืือระดัับอััลบููมิิ น ในเลืือดต่ำำ�� ” เป็็ น 
“มีีปััญหาเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส หรืือน้ำำ��หนััก
ลด” เป็็นต้้น  ผู้้�วิิจััยนำำ�เครื่่�องมืือที่่�ปรัับแล้้วตรวจสอบ
ความตรงของเนื้้�อหาจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน ประกอบ
ด้้วย อาจารย์์พยาบาล 2 ท่่าน และพยาบาลปฏิิบััติิการ
ขั้้�นสููงด้้านมะเร็็งศีีรษะและคอ 1 ท่่านได้้ค่่า CVI เท่่ากัับ
1 หลัังจากนั้้นนำ
� ำ�ไปทดลองใช้้กัับผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีีลัักษณะคล้้าย
กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 10 ราย ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟา
ของครอนบาคเท่่ากัับ .82 และการศึึกษาครั้้�งนี้้� เท่่ากัับ
.89
2.5 แบบประเมิินภาวะโภชนาการ ผู้้�วิิจััยใช้้
แบบประเมิิ น ภาวะโภชนาการฉบัับย่่ อ (The Mini
Nutritional Assessment-Short Form: MNA-SF)
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พััฒนาโดย รููเบนสไตน์์และคณะ25 ผู้้�วิิจััยขออนุุญาตใช้้
ฉบัับภาษาไทย จากรููเบนสไตน์์ แบบประเมิิน ประกอบ
ด้้วย การประเมิิน  6 ด้้าน คืือ ด้้านที่่� 1 การรัับประทาน
อาหารน้้อยลงหรืือความอยากอาหารลดลงจากปััญหา
เรื่่�องการย่่อยอาหาร การเคี้้�ยว และการกลืืน ใน 3 เดืือน
ที่่�ผ่่านมา มีีคะแนน 0-2 ด้้านที่่� 2 น้ำำ�� หนัักตัวั ที่่�ลดลง มีี
คะแนน 0-3 ด้้านที่่� 3 ความสามารถในการช่่วยเหลืือตััว
เอง มีีคะแนน 0-2 ด้้านที่่� 4 ภาวะเครีียดรุุนแรงหรืือการ
เจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน มีีคะแนน 0-2 ด้้านที่่� 5 ภาวะทาง
ระบบประสาท มีีคะแนน 0-2 และ ด้้านที่่� 6 ดััชนีีมวล
กาย มีีคะแนน 0-3 โดยคะแนน 0 คืือ มีีปััญหารุุนแรง
และคะแนนสููงสุุดในแต่่ละด้้าน คืือ ปกติิ แปลผลโดย
คะแนนรวมช่่วง 0-14 คะแนน แบ่่งภาวะโภชนาการเป็็น 
3 ระดัับ คืือ 0-7 คะแนน มีีภาวะทุุพโภชนาการ 8-11
คะแนน  เสี่่� ย งต่่ อ ภาวะทุุ พ โภชนาการ และ 12-14
คะแนน  ภาวะโภชนาการปกติิ ผู้้�วิิจััยนำำ�เครื่่�องมืือไป
ทดลองใช้้กัับผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีีลัั กษณะคล้้ายกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง
จำำ�นวน 10 ราย ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� อลฟาของครอนบาค
เท่่ากัับ .76 และการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เท่่ากัับ .75 ในการ
ศึึ กษาครั้้� ง นี้้� ผู้้� วิิ จัั ยใช้้แบบประเมิิ น ภาวะโภชนาการ
ร่่วมกัับการใช้้ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติกิ าร ได้้แก่่ ค่า่
เซลล์์เม็็ดเลืือดแดง ค่่าฮีีโมโกลบิิน ค่่าฮีีมาโตคริิต  และ
ค่่าอััลบููมิิน  เพื่่�อพิิจารณาภาวะโภชนาการของผู้้�ป่่วย
สููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉาย
รัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด

การพิิทักษ์
ั ์สิิทธิิของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ผ่่ า นการพิิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริิยธรรมการทำำ�วิจััิ ยในคน คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี เอกสารรัับรองเลขที่่� 2019/202
สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ เอกสารรัับรองเลขที่่� 025/2562
และโรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า เอกสารรัับรองเลขที่่�
639/25 คำำ�ต อบและข้้อมููลทุุ ก อย่่ า งจะถููกเก็็ บ เป็็ น
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะโภ นาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอ
ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
ความลัับ และนำำ� เสนอในภาพรวม ในระหว่่ า งการ
สััมภาษณ์์หากกลุ่่�มตััวอย่่างรู้้�สึึกไม่่สบายใจ อ่่อนเพลีีย
หรืือต้้องการยุุติิการเข้้าร่่วมเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง สามารถ
ขอถอนตััวได้้ทัันทีี  และไม่่ มีีผลต่่อการรัับบริิ การใน
โรงพยาบาล กรณีีพบความผิิดปกติิจากการคััดกรองและ
รวบรวมข้้อมููล  ผู้้�วิิจััยจะขออนุุญาตกลุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อ
ส่่งต่่อข้้อมููลให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อดำำ�เนิินการดููแลช่่วย
เหลืือต่่อไป 

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลเริ่่ม� หลัังได้้รัับอนุุญาตจาก
คณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในคนทั้้�ง 3 แห่่ง โดย
ผู้้� วิิ จัั ยนำำ� หนัังสืือแนะนำำ� ตัั ว จากบััณฑิิ ตวิิ ท ยาลััย
มหาวิิทยาลััยมหิิดลเข้้าพบผู้้อำ� ำ�นวยการ หััวหน้้าฝ่่ายการ
พยาบาล และหััวหน้้าแผนกที่่�เข้้าเก็็บรวบรวมข้้อมููล เพื่่อ�
ชี้้�แจงรายละเอีียดในการวิิจััย หลัังจากนั้้�นคััดเลืือกกลุ่่�ม
ตัั ว อย่่ า งตามคุุ ณส มบััติิ ที่่� กำำ� หนดจากแฟ้้ ม ประวััติิ
ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วััน ในวัันเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้วิ� จััิ ย
เข้้าพบกลุ่่�มตััวอย่่าง แนะนำำ�ตััว ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ วิิธีี
การวิิจััย และการสััมภาษณ์์ เมื่่อ� กลุ่่�มตััวอย่่างยิินดีีเข้้าร่่วม
วิิจััย จึึงให้้ลงนามในหนัังสืือยิินยอมเข้้าร่่วมวิิจััย แล้้วคััด
กรองด้้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางสมองของ
ผู้้�สููงอายุุ (Mini-Cog) เมื่่�อผ่่านการคััดกรองจึึงเริ่่�ม
ทำำ� การเก็็ บ รวบรวมข้้อมููลโดยการสัั ม ภาษณ์์ ด้้ วย
แบบสอบถาม ประกอบด้้วย แบบสอบถามข้้อมููลส่่วน
บุุคคล แบบประเมิินการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส แบบ
ประเมิินความเครีียด แบบวััดการได้้รัับแรงสนัับสนุุน
ทางสังั คม และแบบประเมิินภาวะโภชนาการ โดยใช้้เวลา
ประมาณ 20-30 นาทีี และบัันทึึกข้้อมููลการรัักษาจาก
แฟ้้มประวััติิ ซึ่่�งประกอบด้้วย การวิินิิจฉััยโรค ระยะของ
โรค ปริิมาณรัังสีี ปริิมาณยาเคมีีบำำ�บััด ผลตรวจทางห้้อง
ปฏิิบััติิการ น้ำำ�� หนััก และส่่วนสููง
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การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติบิ รรยาย ได้้แก่่ ความถี่่�
ร้้อยละ ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ค่่าต่ำำ��สุุด และค่่าสููงสุุด
สำำ�หรัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล ข้้อมููลผู้้ดูู� แล และข้้อมููลสุุขภาพ 
การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส ความเครีียด แรงสนัับสนุุน
ทางสัังคม และภาวะโภชนาการ เนื่่�องจากทดสอบข้้อ
ตกลงเบื้้�องต้้นของข้้อมููล พบว่่า การเปลี่ย่� นแปลงการรัับ
รส  ความเครีียด และแรงสนัับสนุุนทางสัังคม มีีการ
แจกแจงแบบไม่่ปกติิ จึงึ วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ด้้วยสถิิติิ
สเปีียร์์แมน 

ผลการวิิจััย
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและข้้อมููลสุุขภาพ
กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมดจำำ�นวน 80 ราย ส่่วนใหญ่่
เป็็ น ผู้้� สูู งอายุุ ต อนต้้นร้้อยละ 78.75 มีีอายุุ ร ะหว่่ า ง
60–84 ปีี อายุุเฉลี่่ย� 65.70 ปีี (SD = 5.94) เป็็นเพศชาย
ร้้อยละ 85 และมีีสถานภาพสมรสคู่่�ร้้อยละ 68.75 ไม่่ได้้
ประกอบอาชีีพ และมีีรายได้้เฉลี่่�ยต่ำำ��กว่่า 5,000 บาท
ต่่อ/เดืือน ร้้อยละ 40 มีีโรคประจำำ�ตััว ร้้อยละ 52.50
โรคประจำำ� ตัั ว ที่่� พ บมากที่่� สุุ ด คืือ โรคความดัันโลหิิ ต
สููง ในจำำ�นวนนี้้พ� บว่่า ร้้อยละ45 มีีโรคร่่วมมากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับ 2 โรค มีีการใช้้ยาหรืือผลิิตภััณฑ์์อาหารเสริิม
ร้้อยละ 88.75 ซึ่ง่� เลืือกใช้้ตามคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์มาก
ที่่�สุุดจำำ�นวน ร้้อยละ 71.30 ส่่วนใหญ่่ได้้รัับการวิินิิจฉััย
เป็็นมะเร็็งช่่องปาก มากที่่�สุุด ร้้อยละ 27.50 และอยู่่�ใน
ระยะที่่� 4 ร้้อยละ 55 ยาเคมีีบำำ�บััดที่่�ได้้รัับร่่วมกัับการ
ฉายรัังสีีมากที่่�สุุดคืือ cisplatin ร้้อยละ 78.75 บริิหารยา
ทุุกสััปดาห์์ ร้้อยละ 62.5 และทุุก 3 สััปดาห์์ร้้อยละ 37.5
ส่่วนใหญ่่ได้้รัับเคมีีบำำ�บััดครั้้�งที่่� 1-3 ร้้อยละ 51.25
ปริิมาณรัังสีีที่่�ได้้รัับเฉลี่่�ย 27.53 เกรย์์ (SD = 12.72)
จำำ�นวนครั้้�งของการฉายรัังสีีเฉลี่่�ย 13.06 ครั้้�ง (SD =
6.06) กลุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ 23.75 มีีค่่าดััชนีีมวลกายต่ำำ��
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กว่่ า 18.50 กิิ โ ลกรััม/ เมตร 2 และมีีน้ำำ�� หนัักตัั ว ลด
มากกว่่าร้้อยละ 2 ใน 1 สััปดาห์์ ร้้อยละ 68.75
กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งทั้้� ง หมดมีีผู้้� ดูู แล  เป็็ น เพศหญิิ ง
ร้้อยละ 83.75 มีีอายุุเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 51.63 ปีี (SD =
12.79) ซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มตัวั อย่่างเป็็นคู่่�สมรส
ร้้อยละ 58.75 ประกอบธุุรกิิจส่่วนตััวมากที่่�สุุด ร้้อยละ
27.50
ข้้อมููลตััวแปรที่่�ศึกึ ษา
ภาวะโภ นาการ
ระดัับความรุุนแรงของคะแนนภาวะโภชนาการ
พบว่่ า ร้้อยละ 52.50 เสี่่� ย งต่่ อ ภาวะทุุ พ โภชนาการ
รองลงมามีีภาวะทุุพโภชนาการ ร้้อยละ 36.25 และภาวะ
โภชนาการปกติิเพีียง ร้้อยละ 11.25 เมื่่�อพิิจารณาตาม
องค์์ประกอบทั้้�ง 6 ด้้านของแบบประเมิิน พบว่่ากลุ่่�ม
ตััวอย่่างรัับประทานอาหารได้้น้้อยลงหรืือมีีความอยาก
อาหารลดลงในช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากมีีปััญหา
การย่่ อ ย การเคี้้� ย ว และการกลืืนลำำ� บากในระดัับ
ปานกลาง ร้้อยละ 47.50 กลุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ 66.20 มีี
น้ำำ��หนัักลดลงมากกว่่า 3 กิิโลกรััม ในช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่่าน
มาส่่วนใหญ่่มีีความสามารถในการช่่วยเหลืือตนเอง เดิิน
และเคลื่่อ� นไหวได้้เองปกติิ ร้้อยละ 88.80 กลุ่่�มตัวั อย่่าง
ร้้อยละ 55.50 มีีภาวะเครีียดรุุนแรง หรืือเจ็็ บป่่ วย
เฉีียบพลัันในช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่่านมา และร้้อยละ 23.75
มีีดััชนีีมวลกายน้้อยกว่่า 18.5 กิิโลกรััม/เมตร2
ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติกิ ารของกลุ่่�มตัวั อย่่าง
พบว่่า ค่่าเซลล์์เม็็ดเลืือดแดง อยู่่�ในช่่วง 2.73-13.2 x
106/ไมโครลิิตร ค่่าเฉลี่ย่� เท่่ากัับ 4.20 x 106/ไมโครลิิตร
(SD = 1.15) ส่่วนใหญ่่มีีค่่าน้้อยกว่่าเกณฑ์์ปกติิร้้อยละ
51.25 ค่่ า ฮีีโมโกลบิิ น อยู่่�ในช่่ ว ง 8.6-15.8 กรััม/
เดซิิลิิตร ค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 11.76 กรััม/ เดซิิลิิตร (SD =
1.59) ร้้อยละ 91.25 อยู่่�ในเกณฑ์์น้้อยกว่่าปกติิ ค่า่ ฮีีมา
โตคริิตอยู่่�ในช่่วง 25.4-46.5 % ค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 35.06 %
(SD = 4.55) ร้้อยละ 82.50 อยู่่�ในเกณฑ์์น้้อยกว่่าปกติิ
และกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 71 ราย ที่่�มีีการรายงานค่่าอััล
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บููมิิ น  ซึ่่� ง อยู่่�ในช่่ ว ง 1.98-4.8 กรััม/เดซิิ ลิิ ต ร
ค่่าเฉลี่ย่� เท่่ากัับ 3.8 กรััม/ เดซิิลิติ ร (SD = 0.54) ร้้อยละ
25.38 มีีค่่าน้้อยกว่่าเกณฑ์์ปกติิ
ความเครีียด
กลุ่่�มตััวอย่่างทุุกรายมีีความเครีียด และคะแนน
ระดัับความเครีียดอยู่่�ในช่่วง 1-15 คะแนน เฉลี่�ย่ 5.01
คะแนน (SD = 3.60) ร้้อยละ 57.50 มีีความเครีียด
ระดัับน้้อย รองลงมา ร้้อยละ 13.75 มีีความเครีียดใน
ระดัับปานกลางและระดัับมากเท่่ากััน และ ร้้อยละ 15 มีี
ความเครีียดระดัับมากที่่�สุุด
การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส
กลุ่่�มตัวั อย่่างทุุกรายมีีการเปลี่ย่� นแปลงการรัับรส 
และคะแนนการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรสโดยรวมอยู่่�ใน
ระดัับเล็็กน้้อย เท่่ากัันกัับระดัับมาก ร้้อยละ36.25 และ
ระดัับปานกลางร้้อยละ 27.50 เฉลี่ย่� 9.83 คะแนน (SD
= 5.67) เมื่่�อจำำ�แนกตามชนิิดของการเปลี่�ย่ นแปลงการ
รัับรส พบว่่าการรัับรสหวานมีีการเปลี่่ย� นแปลงในระดัับ
มาก ร้้อยละ 46.25 รองลงมาคืือรสเค็็ม ร้้อยละ 40 และ
รสเปรี้้�ยว ร้้อยละ 33.75 ตามลำำ�ดัับ
แรงสนัับสนุุนทางสัังคม
กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ ร้้อยละ 70 ได้้รัับแรง
สนัับสนุุ น ทางสัั ง คมโดยรวมอยู่่�ในระดัับสููง ระดัับ
ปานกลางร้้อยละ 30 คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 122.14
คะแนน (SD = 18.24) เมื่่�อจำำ�แนกคะแนนการได้้รัับ
แรงสนัับสนุุนทางสังั คมเป็็นรายด้้าน พบว่่าด้้านอารมณ์์
ด้้านความรู้้ ข้้
� อมููล ข่่าวสาร และด้้านสิ่่�งของ การเงิินและ
แรงงาน มีีคะแนนการได้้รัับแรงสนัับสนุุนทางสัังคมใน
ระดัับสููง คิิดเป็็นร้้อยละ 78.50 50 และ 82.50 ตาม
ลำำ�ดัับ มีีเพีียงด้้านการประเมิินเท่่านั้้�นที่่�กลุ่่�มตััวอย่่าง
ร้้อยละ 63.75 ได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมในระดัับ
ปานกลาง แหล่่งสนัับสนุุนทางสัังคมที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างได้้
รัับโดยรวมมีีทั้้�งหมด 7 แหล่่ง ครอบครััวเป็็นแหล่่ง
สนัับสนุุนที่่�ได้้รัับมากที่่�สุุด รองลงมาคืือพยาบาล และ
แพทย์์ ตามลำำ�ดัับ
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะโภ นาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอ
ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรที่่ศึ� ึกษา
ผลการศึึกษาพบว่่า การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรสมีี
ความสัั ม พัันธ์์ ท างลบกัับภาวะโภชนาการอย่่ า งมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ (rs = -.22, p = .049) และความเครีียด
มีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับภาวะโภชนาการอย่่างมีีนััย

สำำ�คััญทางสถิิติิ (rs = -.51, p < .001) มีีเพีียงแรง
สนัับสนุุนทางสัังคมเท่่านั้้นที่่
� ไ� ม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะ
โภชนาการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ  ดัังแสดงในตาราง
ที่่� 1

ตารางที่่� 1 ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์สเปีียร์์แมนของ การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส ความเครีียด และแรงสนัับสนุุน
ทางสังั คม กัับภาวะโภชนาการทางสัังคมของตััวอย่่าง (N = 80)
ปััจจััย
1 การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส
2 ความเครีียด
3 แรงสนัับสนุุนทางสังั คม
4 ภาวะโภชนาการ
*p = .05, **p = .01

การอภิิปรายผล
ภาวะโภชนาการของผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุโรคมะเร็็งศีีรษะ
และคอที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีี
บำำ�บััด จากผลการศึึกษาพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีภาวะทุุพ
โภชนาการเพีียงร้้อยละ 36.25 ในขณะที่่�มากกว่่าครึ่่�ง
ของกลุ่่�มตััวอย่่าง จััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะ
ทุุพโภชนาการเท่่านั้้�น สามารถอธิิบายได้้ว่่า ถึึงแม้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ มีีการวิินิิจฉััยโรคเป็็นมะเร็็งช่่องปาก
และพบว่่ า เกืือบครึ่่� ง ของกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง มีีปัั ญ หาจาก
การย่่อย การกลืืน และการเคี้้�ยว ลดลงในช่่วง 3 เดืือนที่่�
ผ่่านมาในระดัับรุุนแรง ซึ่่�งอาจเป็็นเพราะตำำ�แหน่่งของ
ก้้อนมะเร็็งอยู่่�บริิเวณระบบทางเดิินอาหาร เกิิดการอุุด
กั้้�นทางเดิินอาหาร อีีกทั้้�งส่่งผลต่่อการเคี้้�ยว การกลืืน 
ทำำ�ให้้ปริิมาณอาหารที่่�ได้้รัับในแต่่ละวัันลดลง4 สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของเพลลอด์์ และคณะ26  ที่่�พบว่่าผู้้ป่� ว่ ยสููง
อายุุที่่�มีีตำำ�แหน่่งของก้้อนมะเร็็งใกล้้เคีียงหรืืออยู่่�ใน
ระบบทางเดิินอาหาร มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะ
ทุุพโภชนาการ อย่่างไรก็็ตาม พบว่่า 3 ใน 4 ของกลุ่่�ม
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ตััวอย่่างได้้รัับอาหารเสริิมทางการแพทย์์ร่่วมด้้วย และ
ในจำำ�นวนนี้้� 1 ใน 3 ได้้รัับอาหารทางสายยางเสริิมจาก
การรัับประทานทางปาก จึึงทำำ�ให้้กลุ่่�มตัวั อย่่างส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในระดัับเสี่่ย� งมากกว่่ากลุ่่�มที่่�เกิิดภาวะทุุพโภชนาการ
แล้้ว แตกต่่างจากการศึึกษาของอาทิิตย์์ กระภููฤทธิ์์� และ
คณะ27 พบว่่า ผู้้�ป่่วยมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�เข้้ารัับการ
รัักษาในโรงพยาบาลภาคใต้้ มีีภาวะทุุ พ โภชนาการ
รุุนแรงร้้อยละ 70 ถึึงแม้้ว่่าในจำำ�นวนนี้้ม� ากกว่่าครึ่่ง� จะได้้
รัับอาหารทางสายยางก็็ตาม
เมื่่�อพิิจารณาค่่าดััชนีีมวลกายของกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�แนกตามเกณฑ์์ขององค์์การอนามััยโลก28 พบว่่า 1 ใน 
4 ของกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งมีีค่่ า ดััชนีีมวลกายต่ำำ�� กว่่ า 18.5
กิิโลกรััม/ เมตร2 และในจำำ�นวนนี้้พ� บว่่า 1 ใน 6 มีีค่่าดััชนีี
มวลกายต่ำำ�� กว่่า 16 กิิโลกรััม/ เมตร2 อีีกทั้้�งมากกว่่าครึ่่�ง
ของกลุ่่�มตััวอย่่าง มีีน้ำำ��หนัักตััวลดลงมากกว่่าร้้อยละ 2
ใน 1 สััปดาห์์ พิจิ ารณาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมพบว่่าในจำำ�นวนนี้้�
มีีดััชนีีมวลกายก่่ อ นรัักษาต่ำำ�� กว่่ า เกณฑ์์ ป กติิ และมีี
ตำำ�แหน่่งของก้้อนมะเร็็งอยู่่�ใกล้้เคีียงทางเดิินอาหาร ร่่วม
กัับมีีการเปลี่่ย� นแปลงการรัับรสในระดัับมากขณะรัับการ
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รุ่่�งนภา คงภัักดีี และคณะ
รัักษา ทำำ�ให้้รัับประทานอาหารได้้น้้อยลง จึึงมีีค่่าดััชนีี
มวลกายต่ำำ��ทั้้�งก่่อนและขณะรัักษา สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาของกานตรััชต์์ โรจนพัันธ์์ และคณะ29 ที่่�พบว่่า
ผู้้�ป่่วยมะเร็็งศีีรษะและคอ มีีค่่าดััชนีีมวลกายเฉลี่่�ยก่่อน
การรัักษาน้้อยกว่่า 18.5 กิิโลกรััม/ เมตร2 ร้้อยละ 22.5
อีีกทั้้�งดััชนีีมวลกายก่่อนการรัักษามีีความสััมพัันธ์์ทาง
บวกกัับภาวะโภชนาการขณะรัักษาด้้วยการฉายรัังสีี หรืือ
การฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
การที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างเกืือบทั้้�งหมดมีีภาวะซีีด และ
ส่่วนใหญ่่มีีระยะของโรคอยู่่�ในระยะที่่� 4 อธิิบายได้้ว่่า
ระยะที่่� 4 เป็็นระยะที่่�มัักมีีการแพร่่กระจายของโรค ทำำ�ให้้
เกิิดกระบวนการเผาผลาญโปรตีีนมากกว่่าปกติิเพราะ
ก้้อนมะเร็็งต้้องนำำ�พลัังงานไปใช้้ในการเจริิญเติิบโต5 รวม
ทั้้�งกระบวนการสููงอายุุ ทำ�ำ ให้้มีีการเปลี่�่ยนแปลงปริิมาณ
เซลล์์ต้้นกำำ�เนิิดเม็็ดเลืือดแดงในไขกระดููก ทำำ�ให้้สร้้าง
เม็็ดเลืือดแดงลดลง และการได้้รัับ cisplatin ยัังส่่งผลให้้
มีีการผลิิตฮอร์์โมนอีีริิโทรโพอิิติิน (erythropoietin) ลด
ลงจึึงทำำ�ให้้เกิิดภาวะซีีดได้้30 สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
ชูู และคณะ31 พบว่่า ผู้้�ป่่วยมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด มากกว่่า
ครึ่่�งของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีค่่าฮีีโมโกลบิินต่ำำ��กว่่า 11 กรััม/
เดซิิลิิตร และจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับเลืือดทดแทนระหว่่างรัับ
การรัักษา อีีกทั้้�งมีีระยะเวลาของการฉายรัังสีีนานขึ้้�น
ความสัั ม พัันธ์์ ข องการเปลี่่� ยนแปลงการรัับรส 
ความเครีียด และแรงสนัับสนุุ น ทางสัั ง คมกัับภาวะ
โภชนาการของผู้้ป่� ่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่ วมกัับเคมีีบำำ�บัั ด พบว่่ า
การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรสมีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับ
ภาวะโภชนาการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ จิ ากการที่่�กลุ่่�ม
ตััวอย่่างทุุกรายมีีการเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส และการ
เปลี่่�ยนแปลงการรัับรสโดยรวมอยู่่�ในระดัับเล็็กน้้อยถึึง
มาก พบว่่า ส่่วนใหญ่่มีีการเปลี่ย่� นแปลงการรัับรสหวาน 
รองลงมาคืือ รสเค็็ม และรสเปรี้้ย� ว ส่่วนการรัับรสขม รัับ
รสชาติิอาหารไม่่ได้้ และรสเฝื่่อ� นฝาด มีีการเปลี่่ย� นแปลง
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น้้อยที่่�สุุด กลุ่่�มตััวอย่่างมีีจำำ�นวนครั้้�งของการฉายรัังสีี
เฉลี่่ย� 13.06 ครั้้ง�  ปริิมาณรัังสีีที่่�ได้้รัับเฉลี่่ย� 27.53 เกรย์์
ส่่วนใหญ่่ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดชนิิด cisplatin มากที่่�สุดุ และ
มีีวิิธีีการบริิหารยาทุุกสััปดาห์์มากที่่�สุุด สามารถอธิิบาย
ได้้ว่่าต่่อมรัับรสบริิเวณส่่วนปลายและด้้านข้้างลิ้้�นเกิิด
ความเสีียหายจากรัังสีีตกกระทบ ในปริิมาณ  1.4015.20 เกรย์์ ซึ่ง่� ทำำ�ให้้รสหวานและรสเปรี้้ย� วเปลี่ย่� นแปลง
ก่่อนรสอื่่น 
� ในขณะที่่�ปริมิ าณรัังสีีมากกว่่า 38 เกรย์์ จึงึ จะ
ทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�ถึึงรสขมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างชััดเจน8
อีีกทั้้�งการทำำ�งานของ cisplatin ที่่�มีีหน้้าที่่�เป็็นตัวั กระตุ้้�น
การทำำ�งานของอนุุภาครัังสีีที่่�ตกกระทบสู่่�เซลล์์ ทำำ�ให้้เกิิด
การตายของเซลล์์ ร่่วมกัับถููกคััดหลั่่�งออกมาทางน้ำำ�ล
� าย
จึึงทำำ�ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมดมีีการรัับรสเปลี่่�ยนไปจาก
เดิิม เมื่่�อพิิจารณาเพิ่่�มเติิมพบว่่า 1 ใน  3 ของกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง ได้้รัับอาหารทางสายยางร่่วมด้้วย รวมทั้้ง� ในสููตร
ของเคมีีบำำ�บััด กลุ่่�มตัวั อย่่างต้้องได้้รัับยาสเตีียรอยด์์ ซึ่ง่�
เป็็ น ยาที่่� ใ ห้้ก่่ อ นเริ่่� ม เคมีีบำำ�บัั ดเพื่่� อ ป้้ อ งกัันการเกิิ ด
อาการไม่่พึงึ ประสงค์์ขณะได้้รัับเคมีีบำำ�บััด30 จึึงอาจทำำ�ให้้
น้ำำ��หนัักตััวของกลุ่่�มตััวอย่่างเปลี่่�ยนแปลงไปไม่่มากนััก
ทำำ�ให้้คะแนนภาวะโภชนาการแสดงออกมาในระดัับ
เสี่่ย� งต่่อภาวะทุุพโภชนาการ สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
เนโอห์์ และคณะ32 ที่่�พบว่่า ผู้้�ป่่วยมะเร็็งศีีรษะและคอ ที่่�
ได้้รัับการฉายรัังสีี และการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด มีี
การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรสร้้อยละ 50 ในช่่วงกลางของ
การรัักษา และร้้อยละ 100 ในช่่วงสิ้้�นสุุดการรัักษา และ
มีีความสััมพัันธ์์กัับการลดลงของน้ำำ��หนััก และความ
ต้้องการอาหารทางสายยางในระหว่่างรัับการรัักษา
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� พ บว่่ า ความเครีียดมีีความ
สััมพัันธ์์ทางลบกัับภาวะโภชนาการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ สามารถอธิิบายได้้ว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างเกิิดการสำำ�รวจ
เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�มากระทบต่่อร่่างกายและ
จิิตใจ ซึ่่�งเป็็นเหตุุการณ์์เดิิมที่่�มากระตุ้้�นในแต่่ละวััน ทั้้�ง
สิ่่�งกระตุ้้�นภายนอก คืือ การรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วม
กัับเคมีีบำำ�บััด และสิ่่�งกระตุ้้�นภายในคืือ ผลข้้างเคีียงที่่�
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะโภ นาการของผู้้�ป่่วยสููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอ
ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
เกิิดจากการรัักษา พยาธิิสภาพของโรค ซึ่่�งกลุ่่�มตััวอย่่าง
ส่่วนใหญ่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็นมะเร็็งช่่องปาก มีีความ
ยากลำำ� บากในการรัับประทานอาหาร และเกิิ ด การ
เปลี่ย่� นแปลงการรัับรสขณะได้้รัับการรัักษา กลุ่่�มตััวอย่่าง
ทุุ ก รายจึึ ง รัับรู้้� ว่่ า มีีความเครีียด ทำำ� ให้้มีีความอยาก
อาหารและรัับประทานอาหารลดลง จากการทำำ�งานของ
ฮอร์์โมนที่่�ควบคุุมความอยากอาหาร14 และกระบวนการ
เผาผลาญน้ำำ��ต าลเมื่่� อ อิิ นซููลิิ นถูู กยัับยั้้� ง หลัังได้้รัับ
cisplatin15 เมื่่อ� พิิจารณาข้้อมููลเพิ่่�มเติิม กลุ่่�มตัวั อย่่างเริ่่ม�
กระบวนการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััด
หลัังได้้รัับการวิินิจฉัั
ิ ยจากแพทย์์ประมาณ 1-3 เดืือน ซึ่่ง�
กลุ่่�มตััวอย่่างอาจอยู่่�ในระยะต่่อต้้านต่่อสิ่่�งกระตุ้้�น ต่่อม
หมวกไตจะเก็็บกลููคอร์์ติคิ อยด์์ไว้้ เซลล์์ที่่ถูู� กทำำ�ลายมีีการ
ซ่่อมแซมเข้้าสู่่�ภาวะปกติิ ทำำ�ให้้ในระยะนี้้�น้ำำ��หนัักตัวั ใกล้้
เคีียงหรืือกลัับสู่่�ภาวะปกติิ33 จึึงพบว่่าความเครีียดมีี
ความสัั ม พัันธ์์ ท างลบกัับภาวะโภชนาการอย่่ า งมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติ สิ อดคล้้องกัับการศึึกษาของ ซูู และคณะ34
พบว่่า ผู้้�ป่่วยมะเร็็งที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลภาค
ใต้้ของประเทศจีีน มีีคะแนนความเครีียดอยู่่�ในระดัับ
ปกติิ ส่่วนใหญ่่มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะทุุพโภชนาการ และ
ความเครีียดมีีความสัั ม พัันธ์์ ท างลบกัับภาวะทุุ พ
โภชนาการ เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของมา และคณะ10
พบว่่า ภาวะทุุพโภชนาการของผู้้ป่� ว่ ยมะเร็็งศีีรษะและคอ
ระยะลุุ ก ลามมีีความสัั ม พัันธ์์ กัั บความเครีียด และ
ความเครีียดมีีความสััมพัันธ์์ต่่อปริิมาณอาหารที่่�ผู้้�ป่่วย
ได้้รัับ
การศึึกษาครั้้�งนี้้� พบว่่า แรงสนัับสนุุนทางสัังคม
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะโภชนาการ อาจเป็็นเพราะมีี
หลายปััจจััยที่่�มีีผลต่่อภาวะโภชนาการของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ได้้แก่่ ปัจจัั
ั ยด้้านพยาธิิสภาพของโรค การเกิิดก้้อนมะเร็็ง
อุุดกั้้น� ทางเดิินอาหาร และการกระตุ้้�นจากก้้อนมะเร็็งส่่ง
ผลต่่อกระบวนการอัักเสบในร่่างกาย อีีกทั้้ง� ผลข้้างเคีียง
จากการฉายรัังสีีร่่วมกัับเคมีีบำำ�บััดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบ
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โดยตรงบริิเวณทางเดิินอาหารส่่วนต้้น ทั้้ง� การเปลี่ย่� นแปลง
การรัับรส คลื่่�นไส้้ อาเจีียน รวมทั้้�งการเผาผลาญน้ำำ��ตาล
ที่่�เกิิดจากการยัับยั้้ง� ฮอร์์โมนอิินซููลินิ ของ cisplatin15 และ
ความอยากอาหารลดลงเมื่่อ� เกิิดความเครีียด14 ถึึงแม้้ว่่า
จะได้้รัับแรงสนัับสนุุนจากด้้านต่่างๆ ในระดัับสููง แต่่
ปััจจััยต่่าง ๆ ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่สมดุุลต่่อความ
ต้้องการกัับพลัังงานที่่�ได้้รัับ จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีีความสัมั พัันธ์์
ระหว่่างแรงสนัับสนุุนทางสัังคมกัับภาวะโภชนาการ แตก
ต่่ า งจากการศึึ ก ษาของรัังสัันต์์ ไชยคำำ�  และคณะ 16
พบว่่าการสนัับสนุุนทางสัังคมมีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
กัับพฤติิกรรมโภชนาการของผู้้ป่� ่วยมะเร็็งศีีรษะและคอ
ที่่�มารัับการรัักษาที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกโรงพยาบาลมะเร็็ง
ชลบุุรีี  ซึ่่�งการรัับรู้้�ถึึงการได้้รัับแรงสนัับสนุุนทางสัังคม
ต่่อการปฏิิบััติิพฤติิกรรมโภชนาการมาก จะช่่วยให้้มีี
พฤติิกรรมโภชนาการที่่�เหมาะสม และส่่งผลต่่อภาวะ
โภชนาการดีีขึ้้�นตามมาด้้วย
ในการศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งได้้รัับแรง
สนัับสนุุนทางสังั คมโดยรวมอยู่่�ในระดัับสููง เมื่่อ� พิิจารณา
รายด้้านพบว่่า ด้้านอารมณ์์ ด้้านความรู้้ ข้้
� อมููล ข่่าวสาร
และด้้านสิ่่�งของ การเงิินและแรงงาน มีีคะแนนการได้้รัับ
แรงสนัับสนุุนทางสัังคมในระดัับสููง มีีเพีียงด้้านการ
ประเมิินเท่่านั้้�น ที่่�มีีคะแนนการได้้รัับแรงสนัับสนุุนทาง
สัังคมในระดัับปานกลาง แสดงให้้เห็็นถึึงสััมพัันธภาพ
ในครอบครััวของกลุ่่�มตััวอย่่าง ที่่�เป็็นลัักษณะการช่่วย
เหลืือเกื้้�อกููลกัันของสมาชิิก ซึ่่�งผู้้�ดููแลหลัักส่่วนใหญ่่คืือ
คู่่�สมรส  และบุุ ต ร ซึ่่� ง มีีสัั ม พัันธภาพระหว่่ า งสมาชิิ ก
เป็็นการส่่วนตััวและมีีการแสดงออกถึึงปฏิิสััมพัันธ์์ของ
บุุคคลในสัังคมของการรัับรู้้�ถึึงการได้้รัับการช่่วยเหลืือ
ตามกรอบแนวคิิดของเฮาส์์17 สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ สุุชาดา ธราพร และสุุรีีพร ธนศิิลป์์12 ศึึกษาการ
สนัับสนุุนทางสัังคม กัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยมะเร็็ง
ศีีรษะและคอ เพศชายและอาศััยอยู่่�เขตภาคใต้้ขณะได้้
รัับรัังสีีรัักษา พบว่่า การสนัับสนุุนทางสัังคมอยู่่�ในระดัับ
สููง และได้้รัับจากครอบครััวมากที่่�สุุด
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โดยสรุุปจากการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่า การฉายรัังสีี
ร่่ ว มกัับเคมีีบำำ�บัั ดทำำ� ให้้เกิิ ด ผลข้้างเคีียงในระยะ
เฉีียบพลัันคืือ การเปลี่่�ยนแปลงการรัับรส เมื่่�อไม่่ได้้รัับ
การจััดการที่่� เ หมาะสม อาจทำำ� ให้้เกิิ ด ความเครีียด
ร่่างกายหลั่่�งฮอร์์โมนที่่�ทำำ�ให้้มีีความอยากอาหารลดลง
ประกอบกัับกระบวนการเผาผลาญพลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น แต่่
พลัังงานที่่�ร่่างกายได้้รัับไม่่เพีียงพอ จึึงเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
ภาวะทุุ พ โภชนาการ และมีีแนวโน้้มที่่� จ ะเกิิ ด ภาวะ
ทุุพโภชนาการได้้หากมีีความเครีียดและการเปลี่ย่� นแปลง
การรัับรสมาก ดัังนั้้� นบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ควร
ตระหนััก และให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินและจััดการ
กัับปััจจััยดัังกล่่าวในทุุกระยะของการรัักษา

ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใ
1. พยาบาลควรมีีการประเมิินภาวะโภชนาการ
และปััจจััยที่่�มีีความสัมั พัันธ์์กัับภาวะโภชนาการ คืือ การ
เปลี่่�ยนแปลงการรัับรส  และความเครีียด ของผู้้�ป่่วย
สููงอายุุมะเร็็งศีีรษะและคอที่่�ได้้รัับการฉายรัังสีีร่่วมกัับ
เคมีีบำำ�บัั ด ในทุุ ก ระยะของกระบวนการรัักษา โดย
ติิ ด ตามประเมิิ นส ถานการณ์์ หรืือสิ่่� ง ที่่� ก่่ อ ให้้เกิิ ด
ความเครีียดเป็็นระยะ เพื่่�อช่่วยเหลืือและส่่งเสริิมให้้มีี
การจััดการความเครีียดที่่�เหมาะสม อีีกทั้้�งการให้้ข้้อมููล
ทั้้ง� ผู้้ป่� ว่ ยและผู้้ดูู� แล ในการจััดเตรีียมอาหารและภาชนะ
ใส่่อาหารที่่�เหมาะสมเมื่่อ� พบการเปลี่ย่� นแปลงการรัับรส 
2. เป็็นแนวทางในการพััฒนาโปรแกรมการให้้
ความรู้้� ที่่� จ ะช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ภาวะโภชนาการและลด
ความเครีียดขณะรัับการรัักษาด้้วยการฉายรัังสีีร่่วมกัับ
เคมีีบำำ�บััด
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