J Nurs Sci Vol.29 No.3 July-September 2011

Nursing Management for Cancer Patients
Experiencing Anorexia
Kanokporn Wisuttikul
Corresponding author: 
K. Wisutttikul   
E-mail: sikws@mahidol.ac.th
Kanokporn Wisutttikul  RN MNS 
Private Nursing Division, 
Nursing Department, Siriraj Hospital, 
Faculty of Medicine, Mahidol University, 
Bangkok, Thailand

J Nurs Sci 2011;29(3):  8-16



Abstract
Anorexia has been documented as a salient problem in patients with
cancer. It is a cause of inadequate energy and nutrition, which lead to
increasingly abnormal health problems. Progressive anorexia may
result in weight loss, an increase in anxiety and depression, a decrease
of dietary intake, and severe malnutrition. Prolonged anorexia directly
affects patients’ nutritional and overall health status. Patients with
cancer frequently experience a severe outcome of anorexia referred to
as “cancer cachexia” if they do not receive proper care through nursing
management from the early stage of their illness. Nursing
management of anorexia can be divided into 2 different types of
interventions: pharmacological and non-pharmacological. In
particular, the latter has a key role in the nursing management of such
patients, focusing on helping them to receive adequate nutrition and
decreasing energy expenditure to prevent weight loss in the early stage
of illness. Non-pharmacological interventions involve environmental
management, risk reduction for factors that motivate nausea and
vomiting, and promoting collaboration among health-team
professionals. In addition, nursing management includes providing
support and advice to patients and caregivers for increasing their
quality of life.
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บทคัดย่อ:
ภาวะเบือ่ อาหาร (Anorexia) เป็นปัญหาหลักปัญหาหนึง่ ทีพ่ บได้
บ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง ภาวะเบื่ออาหารนี้มีผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับ
พลังงานและสารอาหารที่ ไม่เพียงพอ เกิดความผิดปกติของการทำงาน
ภายในร่างกายมากขึน้ เมือ่ ภาวะนีด้ ำเนินต่อไปเรือ่ ยๆ ผูป้ ว่ ยจะ (1) มีนำ้
หนักตัวลดลง (2) มีสภาพจิตใจหดหู่ วิตกกังวล ซึมเศร้า (3) รับประทาน
อาหารได้นอ้ ยลง และ (4) มีภาวะเบือ่ อาหารทีร่ นุ แรงมากขึน้ การรับ
ประทานอาหารได้นอ้ ยนานยิง่ ขึน้ ไปอีก ซึง่ หากผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งไม่ ได้รบั
การดูแลช่วยเหลือ ด้วยการจัดการทางการพยาบาลตัง้ แต่ในระยะเริม่ ต้น
ภาวะเบื่ออาหารนี้ก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่เรียกว่า
cancer-cachexia การจัดการทางการพยาบาลเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยในภาวะดัง
กล่าวมี 2 แบบ คือ วิธกี ารใช้ยาและการไม่ใช้ยา วิธกี ารดูแลรักษาด้วยวิธี
ไม่ใช้ยา นับเป็นบทบาทสำคัญของพยาบาลในการจัดการ สิง่ สำคัญคือ
ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั สารอาหารทีเ่ พียงพอ ลดการใช้พลังงานลงเพือ่ ควบคุม
น้ำหนัก ไม่ ให้ลดลงจากเดิมตั้งแต่ ในระยะต้นๆ ร่วมกับการจัดสภาพ
แวดล้อม เพือ่ ลดสิง่ กระตุน้ อาการคลืน่ ไส้อาเจียน รวมทัง้ การสนับสนุน
ส่งเสริม และให้คำแนะนำแก่ผปู้ ว่ ยและญาติผดู้ แู ล พร้อมทัง้ ประสาน
งานกับสหสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ในการปรับวิถกี ารดำเนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยแต่ละ
รายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทัง้ ขณะทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาลและเมือ่ กลับ
ไปอยูบ่ า้ น เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั สารอาหารทีเ่ พียงพอและมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้
คำสำคัญ: ภาวะเบื่ออาหาร มะเร็ง น้ำหนักลด การจัดการทางการ
พยาบาล
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บทนำ

ภาวะเบือ่ อาหาร (Anorexia) หรือภาวะไร้ความอยาก
อาหาร ร่วมกับการทีร่ บั ประทานอาหารได้นอ้ ย เป็นภาวะที่
ขัดขวางไม่ให้รา่ งกายผูป้ ว่ ยมะเร็งได้รบั สารอาหารทีเ่ พียงพอ
เป็นหนึง่ ในปัญหาทีพ่ บบ่อยในผูป้ ว่ ยมะเร็งทุกชนิด นับเป็น
อาการทีร่ บกวนชีวติ ประจำวันของผูป้ ว่ ย1 ได้มผี ปู้ ระเมินไว้
ว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งจำนวนมากถึงร้อยละ 80 มีการเปลีย่ นแปลง
ในความอยากอาหาร เช่น รับประทานอาหารไม่อร่อย หรือ
ไม่มคี วามอยากอาหาร2 และยังพบอีกว่าร้อยละ 40-87 ของ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งในระยะลุกลาม มีภาวะเบือ่ อาหารเช่นเดียวกัน
ผูป้ ว่ ยจึงมี โอกาสทีจ่ ะได้รบั อาหารในปริมาณลดน้อยลง ซึง่
เมือ่ ร่างกายได้รบั พลังงานและโปรตีนไม่เพียงพอ ยิง่ ก่อให้
เกิดความผิดปกติของการทำงานภายในร่างกายของผูป้ ว่ ย
มากขึน้ และเมือ่ ภาวะนีด้ ำเนินต่อไปเรือ่ ยๆ จะทำให้ผปู้ ว่ ยมี
น้ำหนักตัวลดลง นอกจากนัน้ ผูป้ ว่ ยยังอาจมีสภาพจิตใจที่
หดหู่ วิตกกังวล ซึมเศร้า อันจะนำไปสู่การรับประทาน
อาหารได้นอ้ ยลงไปอีก และในทีส่ ดุ จะมีภาวะเบือ่ อาหารร่วม
ด้วย3 และมีผลกระทบต่อผู้ดูแล ซึ่งจะมีความวิตกกังวล
อย่างมากต่อการจัดการกับภาวะโภชนาการของผูป้ ว่ ย

กลไกของภาวะเบื่ออาหาร

เป็นผลจากก้อนเนือ้ ร้ายที่ โตมากกว่าปกติ และระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อก้อนเนื้อ
ร้าย ที่ ไปกระตุ้นการผลิตของสาร Interleukin 1B และ
Leptin มากขึน้ ซึง่ Interleukin 1B เป็นหนึง่ ในสารหลัก
ทีเ่ รียกว่า Cytokine ทีอ่ อกฤทธิ์ไปยัง Vagus nerve แล้ว
ส่ ง ผ่ า นการรั บ ความรู้ สึ ก ไปยั ง Brain stem และ
Hypothalamus ส่วนทีก่ ำหนดความอยากอาหาร Vagus
nerve เอง ก็เป็นตัวกำหนดความรูส้ กึ อิม่ ในทางเดินอาหาร
และอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยตรง Leptin เป็นฮอร์โมน
ความอิม่ ทีผ่ ลิตจาก Adipocyte cell แล้วถูกส่งผ่านเข้าไปใน
Blood Brain Barrier ทำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ อิม่ ไม่อยากอาหาร
รับประทานอาหารได้นอ้ ยลง และเบือ่ อาหารในทีส่ ดุ 4

ผลกระทบของภาวะเบื่ออาหารต่อพยาธิสภาพของ
ร่างกาย
ภาวะเบือ่ อาหารมีผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย เช่น มีผลต่อการทำงานของตับและกล้าม
เนื้อต่างๆ เนื่องจากร่างกายมีการเผาผลาญสารอาหาร
ประเภทโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตที่เก็บสะสมใน ตับ
และกล้ามเนือ้ ต่างๆ สูงกว่าปกติ การเผาผลาญพลังงานที่

10

มากขึ้นนี้ มีผลทำให้เกิดภาวะ hypermetabolism และ
เนื่องจากร่างกายต้องใช้พลังงานสูงมากในการเจริญของ
ก้อนเนือ้ (tumor growth) ทำให้มกี ารแย่งอาหารจากเซลล์
ปกติ แต่เมือ่ ผูป้ ว่ ยรับประทานอาหารได้ในปริมาณทีน่ อ้ ยลง
พลังงานที่ได้รบั จากการเผาผลาญสารอาหารนัน้ ไม่เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกาย จึงจำเป็นต้องมีการสลายและ
นำพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้ ส่งผลให้กล้ามเนื้อ (lean
body mass) ส่วนต่างๆ มีขนาดเล็ก และลีบ5,6 เรียกภาวะนี้
ว่า “cancer cachexia”
นอกจากนี้ผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดบางกลุ่ม
ได้แก่ Adriamycin Cyclophosphamide Fluorouracil
(5-FU) และ Carboplatin มีผลให้ตอ่ มรับรสอาหารเสียไป7
ผู้ ป่ ว ยจะเกิ ด ความผิ ด ปกติ ใ นการรั บ รส มี ก ารรั บ รส
เปลีย่ นแปลงไป อาจสูญเสียการรับรส โดยรับรสหวาน เค็ม
หรือเผ็ดได้มากขึน้ รูส้ กึ ขมในปาก ลิน้ ชา และอาจทนต่อ
กลิ่นอาหารต่างๆ ไม่ ได้ มีความอยากรับประทานอาหาร
ลดลง และรับประทานอาหารได้น้อยลง ทำให้ร่างกายมี
อาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า หรือไม่มเี รีย่ วแรงร่วมด้วย ผูป้ ว่ ย
สามารถปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจำวั น ได้ น้ อ ยลง และมี ก าร
เคลื่อนไหวของร่างกายน้อยลง ส่งผลให้การทำงานของ
ระบบการย่อยและดูดซึมอาหารลดลงตามไปด้วย ร่วมกับ
ภาวะสุขภาพทีเ่ จ็บป่วยมานาน ทำให้รา่ งกายและจิตใจเกิด
ความเครียด ซึง่ จะส่งสัญญาณไปกระตุน้ Hypothalamus
และ Sympathetic nervous system เป็นผลให้มกี ารหลัง่
น้ ำ ย่ อ ยในกระเพาะอาหารลดลง รวมทั้ ง มี ก ารสลาย
Glycogen และไขมันทีเ่ ก็บสะสมไว้ ทำให้ระดับน้ำตาลและ
สารอาหารในเลือดเพิ่มขึ้น อันจะไปยับยั้งการทำงานของ
ศูนย์หวิ (Satiety center)8,9 เป็นผลให้ความรูส้ กึ อยากรับ
ประทานอาหารลดน้อยลง
สาเหตุทสี่ ง่ ผลให้ผปู้ ว่ ยมีความอยากอาหารลดลง
การทีผ่ ปู้ ว่ ยแต่ละคนมีความอยากอาหารลดลงขึน้ อยู่
กั บ พยาธิ ส ภาพ การรั ก ษา หรื อ สภาพแวดล้ อ มอื่ น ๆ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. การรับรสผิดปกติ เมือ่ รับประทานอาหารอาจรูส้ กึ
ขมในปาก รับประทานอาหารหวานแล้วไม่คอ่ ยรูส้ กึ รสหวาน
บางครัง้ รสเปรีย้ วและเค็มก็อาจรับรสได้ผดิ ไป เกิดจากความ
ผิดปกติของเยือ่ บุในปากและต่อมรับรสทีล่ นิ้
2. ความทุ ก ข์ ท รมานระหว่ า งรั บ ประทานอาหาร
อันเนือ่ งมาจากสภาวะของโรคหรือการรักษา เช่น การมีแผล
การเจ็บปวด อาการร้อนในช่องปาก อาการร้อนในหลอดอาหาร
การกลืนอาหารยาก อาการปวดฟัน ปวดเหงือก เป็นต้น
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3. อาการคลืน่ ไส้อาเจียน ท้องเสีย ซึง่ มักเกิดในช่วง
ของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสง
4. อาการไม่สขุ สบายอืน่ ๆ เช่น มีความเจ็บปวด มี
ภาวะหายใจไม่ออก มีลมในท้อง แน่นท้อง ท้องผูก ซึง่ มัก
เป็นอาการทีเ่ กิดจากโรคมะเร็ง หรือเป็นผลข้างเคียงของการ
รักษา
5. การเปลี่ยนแปลงของความชอบหรือไม่ชอบใจ
ความหงุดหงิด ไม่พอใจในกลิน่ รสชาติ หรือชนิดของอาหาร
เฉพาะที่ใช้รกั ษาโรค
6. ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับ
อาหารอย่างเพียงพอ เช่น ภาวะแพ้แลคโตส ซึง่ เป็นน้ำตาล
ชนิดหนึง่ ได้จากนม ความรูส้ กึ อิม่ เร็วกว่าปกติ
7. การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ เช่น วิตกกังวล กลัว
เศร้า ท้อแท้ใจ หรือหมดหวัง จะยิง่ ทำให้รสู้ กึ เบือ่ อาหารและ
มีอาการไม่สขุ สบายต่างๆ มากขึน้
8. ความรูส้ กึ เหนือ่ ยล้า จากสภาวะการดำเนินของ
โรค ผลข้างเคียงจากการรักษา หรือการทีร่ า่ งกายพักผ่อนไม่
เพียงพอ
ภาวะเบือ่ อาหาร และการรับประทานอาหารได้นอ้ ย
ลงนัน้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับผูป้ ว่ ยมะเร็ง ถ้าไม่ได้รบั
การดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้อง ภาวะเบื่ออาหารนี้จะมีความ
รุนแรงเพิม่ มากขึน้ จนมีภาวะกล้ามเนือ้ ลีบเล็กได้ (cancer
cachexia)

การรักษาภาวะเบือ่ อาหาร

แบ่งออกเป็น 2 วิธ4,5,7
ี ได้แก่
1. การรั ก ษาโดยใช้ ย า (Pharmacological
Interventions) จากแพทย์ ซึง่ สามารถจำแนกได้ดงั นี้
		 - การใช้ยากลุ่ม Prokinetic เพื่อช่วยทำให้
อาหารผ่านเข้าไปในทางเดินอาหารได้เป็นจำนวนมากและ
ระยะเวลาเร็วขึน้ เช่น Metoclopramide
		 - การใช้ยากลุม่ Corticosteroid เป็นยาที่ใช้เพือ่
ลดการเจริญเติบโตของเนือ้ งอก กระตุน้ ความอยากอาหาร
และลดอาการไม่สุขสบายของผู้ป่วย เช่น prednisolone
เป็นต้น
		 - การใช้ยากลุม่ Megestrol acetate เป็นกลุม่
ฮอร์โมน เมือ่ ให้ ในปริมาณค่อนข้างสูง จะเพิม่ ความอยาก
อาหารในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง โรคอืน่ ๆ หรือ HIV 5 เป็นต้น
		 - การใช้ยากลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ ใช้ ในการรักษาสาเหตุ
ร่วม เช่น ผูป้ ว่ ยมีภาวะซึมเศร้า อาการปวด คลืน่ ไส้อาเจียน
หรืออาการร่วมอืน่ ๆ ซึง่ อาจมีผลทำให้ผปู้ ว่ ยเบือ่ อาหารได้

มากขึน้ แต่เมือ่ ได้รบั การรักษาสาเหตุรว่ มเหล่านีแ้ ล้ว อาการ
เบือ่ อาหารก็จะดีขนึ้ ตามลำดับ
2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-Pharmacological
Interventions) ได้แก่
		 - การให้ผปู้ ว่ ยได้รบั อาหารให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย
		 - การลดการใช้พลังงานและพักผ่อนอย่างเพียง
พอของผูป้ ว่ ย

บทบาทของพยาบาลต่อการจัดการภาวะเบื่ออาหาร
ในผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่ ใช้ยา

1. บทบาทด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล (Clinicians
role or care provider)
บทบาทของพยาบาลต่อการจัดการภาวะเบือ่ อาหารใน
ผู้ป่วยมะเร็งไม่ ใช้ยา โดยมุ่งเน้นการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับ
อาหารให้มากเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และ
ลดการใช้พลังงานและพักผ่อนอย่างเพียงพอของผู้ป่วย6,7
ได้แก่ การดูแลให้ชว่ ยเหลือกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมี
ความสุขสบาย และบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการ
ต่างๆ รวมทัง้ ให้ความรูแ้ ละคำแนะนำ ปรึกษา สนับสนุน
ส่งเสริมให้ปฏิบตั กิ จิ กรรมการดูแลตนเองแก่ผปู้ ว่ ยและผูด้ แู ล
พร้อมทั้งประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแล
ผูป้ ว่ ยแต่ละบุคคล ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวติ ของผูป้ ว่ ย
ทัง้ ขณะทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาลและเมือ่ กลับไปอยูบ่ า้ น เพือ่ ช่วย
ให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีขนั้ ตอนดังนี้
		 1.1 การประเมินภาวะเบือ่ อาหารของผูป้ ว่ ยสามารถ
ใช้วธิ กี ารใดวิธกี ารหนึง่ หรือหลายๆ วิธรี ว่ มกันดังนี้ 4,10
			 1.1.1 การสอบถาม ซักประวัตจิ ากผูป้ ว่ ยและ
ญาติผู้ดูแลโดยตรง (Subjective feeling) เกี่ยวกับชนิด
ปริมาณ มือ้ อาหารในแต่ละวัน การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของ
ร่างกาย รวมถึงการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันและการดำเนิน
ชีวิตของผู้ป่วย ควรใช้คำถามปลายเปิด เช่น ผู้ป่วยรับ
ประทานอาหารในแต่ละวันอย่างไรบ้าง มีการเปลีย่ นแปลง
ในการรับประทานอาหารอย่างไรบ้าง ตั้งแต่ ได้รับการ
วินจิ ฉัยโรค และในขณะที่ ได้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
หรือการรักษาด้วยวิธอี นื่ ๆ พร้อมทัง้ จดบันทึกในเวชระเบียน
			 1.1.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
หนักตัวของผูป้ ว่ ย11,12,13 ควรบันทึกน้ำหนักตัวทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ของผู้ป่วยเป็นระยะๆ เพื่อค้นหาสาเหตุได้อย่างทันท่วงที
การทีม่ นี ำ้ หนักตัวลดลง 5-20% ของน้ำหนักตัวปกติ แสดง
ว่าผูป้ ว่ ยมีภาวะน้ำหนักลดระดับที่ 2 (weight loss level 2)
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ตามเกณฑ์การประเมินของ CTCAE14
			 1.1.3 การบันทึกชนิดและปริมาณอาหารทีผ่ ู้
ป่วยได้รับ ควรให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ดูแลช่วยบันทึกชนิด
ปริมาณอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานในแต่ละครัง้ เพือ่ ประเมิน
ชนิดและปริมาณความเหมาะสมเพียงพอของอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ย
ได้รบั ทัง้ 5 หมู่ เพือ่ พิจารณาเพิม่ อาหารเสริม รวมทัง้ หลีก
เลี่ยงหรืองดอาหารบางชนิดในระยะนั้นๆ การบันทึกชนิด
และปริมาณอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั นัน้ สามารถบันทึกได้หลาย
วิธี เช่น:
				 - การบันทึกชนิดและอาหารที่ผู้ป่วย
รับประทานใน 24 ชัว่ โมง หรือ 3 วัน (24 hrs dietary
record or 3 days dietary record) โดยผูป้ ว่ ยหรือญาติ
ผูด้ แู ลช่วยบันทึก หรือทีมผูร้ กั ษาเป็นผูซ้ กั ถามและบันทึก
				 - การคำนวณพลังงานจากอาหารที่
ผูป้ ว่ ยได้รบั ในแต่ละวัน ส่วนมากจะทำในโรงพยาบาล โดย
ทีมผูร้ กั ษาเป็นผูค้ ำนวณและบันทึก
			 1.1.4 การวัดสัดส่วนของร่างกาย (Anthropometric
assessment) เป็นการวัดส่วนสูง การชัง่ น้ำหนัก การวัด
เส้ น รอบวงของอวั ย วะต่ า งๆ ของร่ า งกาย (Body
Circumferences) เช่น เส้นรอบแขน เส้นรอบขา เส้นรอบ
สะโพกและรอบเอว การวัดความหนาของไขมันใต้ผวิ หนัง
(Skin fold thickness) บริเวณกล้ามเนือ้ Biceps Triceps
Subscapular Suprailiac เป็นต้น ซึง่ ข้อมูลของน้ำหนักตัวที่
เปลีย่ นแปลงไปและอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทาน จะเป็นตัวบ่ง
ชีอ้ กี อย่างหนึง่ ของภาวะเบือ่ อาหารของผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ มากขึน้
หรือลดน้อยลง
			 1.1.5 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นการ
ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (Complete blood count)
การตรวจนับเฉพาะเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท์อย่างสมบูรณ์
(Total lymphocyte count) การตรวจระดับของโปรตีน
อัลบูมนิ ในเลือด (Albumin) การตรวจปริมาณธาตุเหล็กใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกาย (Transamine)
และการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด (Glucose) ซึง่
ต้องใช้รว่ มกับการประเมินวิธอี นื่ ๆ ร่วมด้วย เนือ่ งจากผล
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร แสดงถึงปัญหาสุขภาพหลายๆ
ด้าน และผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะมีปญ
ั หาสุขภาพทีเ่ รือ้ รัง ทัง้ นี้
อาจจะมีสาเหตุจากความเจ็บป่วยที่มีอยู่เดิม พยาธิสภาพ
ของโรคมะเร็ง หรือด้วยผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด
			 1.1.6 การใช้แบบประเมิน ESAS (Edmonton
Symptom Assessment System) เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีน่ ำ
มาใช้ ในการประเมิน และติดตามอาการต่างๆ ของผูป้ ว่ ย
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ณ เวลาทีม่ อี าการนัน้ ๆ เช่น ปวด เหนือ่ ย คลืน่ ไส้ ซึมเศร้า
วิตกกังวล ง่วงซึม เบือ่ อาหาร ความอยากอาหารเป็นต้น
ลักษณะของเครือ่ งมือเป็นช่วงคะแนน ให้ผปู้ ว่ ยหรือผูด้ แู ล
(ในกรณีที่ผู้ป่วยตอบเองไม่ ได้) เป็นผู้ประเมินอาการ มี
คะแนน ตัง้ แต่ 0-10 คะแนน 0 คะแนนหมายถึง ไม่เบือ่
อาหาร และ 10คะแนนหมายถึง เบือ่ อาหารมากทีส่ ดุ 15,16
การประเมินภาวะเบื่ออาหาร จึงควรกระทำอย่าง
สม่ำเสมอ ตัง้ แต่เริม่ แรกที่ ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าป่วยด้วยโรค
มะเร็ง ขณะทีท่ ำการรักษาโรคด้วยวิธตี า่ งๆ ตลอดระยะเวลา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยอยู่ในความดูแล เพราะการรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งนัน้
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเกือบ
ตลอดเวลา
		 1.2 การดูแลด้านโภชนาการ
		 การจัดการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่วิกฤติและผู้ป่วย
เรือ้ รังตัง้ แต่เนิน่ ๆ จะสามารถช่วยลดอัตราการติดเชือ้ ลงถึง
หนึง่ ในสาม17,18 และช่วยลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ และ
ชะลออัตราการตายของผูป้ ว่ ยลงได้ประมาณครึง่ หนึง่ 19 จาก
การศึกษาวิจยั โดยวิเคราะห์แบบ meta-analysis ในหลาย
การศึกษาพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อระบบภูมคิ มุ้ กันของผูป้ ว่ ย
วิกฤติและผูป้ ว่ ยเรือ้ รังนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาของการเริม่ ให้
อาหารเข้าสูร่ ะบบทางเดินอาหารได้เร็ว และปริมาณอาหาร
ที่ผู้ป่วยได้รับ20,21 จะช่วยฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ต่างๆ
ในระบบทางเดินอาหาร และรักษาสมดุลของร่างกายให้ตอบ
สนองต่อการเจ็บป่วยอย่างพอเหมาะและช่วยลดความซับ
ซ้อนในการดูแลรักษาลดลง
พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการดูแลให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั อาหารเข้าสูร่ า่ งกายอย่างเพียงพอ ไม่วา่ จะเป็น
โดยช่องทางใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ว่ ยที่ไม่สามารถ
รับประทานอาหารได้ตามปกติ ด้วยพยาธิสภาพของโรคหรือ
ผลข้างเคียงจากการรักษา พยาบาลสามารถดูแลช่วยเหลือผู้
ป่วยได้ดงั นี้ 21
			 1.2.1 การให้อาหารในระบบทางเดินอาหาร
(Enteral nutrition)19 มีดงั นี้
				 1) การให้อาหารเสริมชนิดรับประทาน
(Oral supplement) จะช่วยผูป้ ่วยได้รบั สารอาหารและ
วิตามินเกลือแร่ต่างๆ ครบทั้ง 5 หมู่ สำหรับการบริโภค
ระหว่างมือ้ อาหารและก่อนนอน นอกจากนีย้ งั สามารถนำ
อาหารเสริมมาใช้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยไม่รสู้ กึ อยากรับประทานอาหาร
ตามปกติ เพื่อเพิ่มสารอาหารและพลังงานให้แก่ผู้ป่วย
อาหารเสริมชนิดรับประทานมีขายทัว่ ไปตามท้องตลาด เช่น
อาหารเสริมทางการแพทย์ และสูตรในการเตรียมเองภายใน
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บ้าน ซึง่ สามารถประสานงานหรือสอบถามจากแหล่งข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องในระบบบริการสุขภาพ
				 2) การให้อาหารทางสายยางผ่านระบบ
ทางเดินอาหาร (Enteral feeding) คือวิธกี ารนำส่งอาหารผ่าน
ทางสายยาง ซึง่ จะสอดผ่านเข้าไปทางจมูก หลอดอาหาร หรือ
ผ่านทางผนังของช่องท้องโดยตรงเข้าไปในกระเพาะอาหาร
สำหรับวิธนี จี้ ะเหมาะสมกับผูป้ ว่ ยที่ ไม่สามารถรับประทาน
อาหารด้วยตนเองได้ แต่ระบบทางเดินอาหารยังทำงานได้ดี
อยู่ เช่น ผูป้ ว่ ยมะเร็งหลอดอาหาร ผูป้ ว่ ยมะเร็งหลังโพรง
จมูก เป็นต้น
			 1.2.2 การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ19,22
(Parenteral nutrition) เป็นวิธกี ารให้สารอาหารผ่านหลอด
เลือดดำ และส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย วิธีนี้
สามารถนำไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีร่ ะบบทางเดินอาหารไม่ทำงาน
แต่เนือ่ งจากการใช้วธิ นี ตี้ อ้ งสอดใส่สายยางเข้าไปในหลอด
เลือดดำใหญ่ จึงอาจจะทำให้เกิดภาวะเสีย่ งต่อการติดเชือ้
ได้งา่ ย
อย่างไรก็ตามการทีผ่ ปู้ ว่ ยจะนำสารอาหารที่ ได้รบั ไป
ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายเพี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินทางอาหารและ
อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งพยาธิสภาพของโรคมะเร็ง
สามารถส่งผลกระทบถึงระบบนี้ ได้หลายทาง
แต่ตราบใดทีร่ ะบบทางเดินอาหารยังทำงานได้ การให้
อาหารเสริมชนิดรับประทาน (Oral supplement) ยังคงเป็น
ทางเลือกทีด่ ี เพราะการไม่มสี ารอาหารส่งเข้าไปในระบบทาง
เดินอาหารเป็นเวลานาน จึงอาจทำให้ระบบทางเดินอาหาร
ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มปี ระสิทธิภาพ และส่งผลถึงสภาพ
การหน้าทีข่ องระบบทางเดินอาหารและปัญหาต่างๆ เกีย่ ว
กับสุขภาพของผูป้ ว่ ยได้ดงั กล่าวข้างต้น
2. บทบาทของพยาบาลในการให้ ค วามรู้ แ ละ
คำปรึกษา (Health Educator)
มีหลากหลายวิธี ในการให้ความรู้ คำแนะนำและวิธี
การเพิ่มความอยากอาหาร หรือช่วยในการรับประทาน
อาหารแก่ผปู้ ว่ ย โดยพยาบาลเป็นผูก้ ระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ น
ร่วม ในการวางแผนและการดูแลตนเองในการรับประทาน
อาหาร ผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลสามารถทบทวนวิธกี าร รายละเอียด
ต่างๆ และนำไปปฏิบตั ทิ ลี ะอย่าง แต่เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยอาจมี
การเปลีย่ นแปลงอารมณ์ ความรูส้ กึ ได้ตลอดเวลา พยาบาล
ควรพร้อมที่จะสนับสนุนให้กำลังใจ ให้ความสนใจและมี
ความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขในการรับประทาน
อาหาร นอกจากนีพ้ ยาบาลยังควรเปิดโอกาสให้ผดู้ แู ลพูดคุย

ปรับทุกข์ ระบายความวิตกกังวล และปรึกษาการแก้ ไข
ปัญหา และให้คำแนะนำแก่ผดู้ แู ล
การให้คำแนะนำแก่ผดู้ แู ล เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั อาหาร
อย่างเพียงพอ1,4,22,23
1. ทำความเข้าใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์
ของผูป้ ว่ ย ซึง่ เป็นผลจากพยาธิสภาพของโรคและการรักษา
ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยในการปรับตัวของผูด้ แู ลในกิจกรรมทีจ่ ะต้อง
พบ และจัดการกับปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้
ป่วย พร้อมทัง้ ต้องคอยให้กำลังใจ ปลอบใจและอยูเ่ ป็นเพือ่ น
ผูป้ ว่ ยอีกด้วย
2. เตรียมความพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจของตนเอง
ในการรับมือกับความต้องการด้านอาหารของผู้ป่วย ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาหารชนิดที่
ถูกปากผูป้ ว่ ยในวันนี้ อาจจะไม่ถกู ปากในวันพรุง่ นี้ หรือใน
บางวันผู้ป่วยอาจจะอยากรับประทานอาหารที่ ไม่ชอบมา
ก่อนได้
3. ควรวางแผนร่วมกับผู้ป่วยในการกำหนด/จัดมื้อ
อาหารล่วงหน้า หรือปรับเปลีย่ นเมนูอาหาร โดยเน้นอาหาร
ที่ให้พลังงานสูงและมีสารอาหารทีจ่ ำเป็นต่อร่างกาย แต่ควร
หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีม่ ี โปรตีนสูงก่อนรับยาเคมี
บำบัด
4. นำเสนออาหารที่มีความหลากหลายให้กับผู้ป่วย
โดยจัดอาหารที่ผู้ป่วยชอบและหลีกเลี่ยงอาหารที่ผู้ป่วยไม่
ชอบ เช่น ผูป้ ว่ ยบางรายกินไอศกรีมระหว่างมือ้ อาหารแล้ว
ทำให้กนิ อาหารได้มากขึน้ ข้อแนะนำทีส่ ำคัญคือ โรคมะเร็ง
จะทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบประสาทรับรสและกลิน่
ของผู้ป่วย ดังนั้นอาหารบางอย่างที่ผู้ป่วยเคยชอบรับประ
ทานเมือ่ ยังไม่ ได้ปว่ ย หลังจากทีป่ ว่ ยแล้วอาจจะไม่ชอบรับ
ประทานก็เป็นได้ ดังนัน้ คำแนะนำคือ ให้ลองให้ผปู้ ว่ ยเลือก
รับประทานอาหารหลายๆ อย่าง แล้วดูวา่ อย่างไหนทีผ่ ปู้ ว่ ย
ชอบรับประทานมากทีส่ ดุ
5. ควรเตรียมอาหารให้อยู่ในสภาพพร้อมรับประทาน
ตลอดเวลา เช่น นำขนม หรืออุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหารจัดวางไว้ ในภาชนะและสถานทีท่ ผี่ ปู้ ว่ ยสามารถหยิบ
จับได้งา่ ย หรือให้ผปู้ ว่ ยพกขนมไว้กบั ตัวในระหว่างวัน โดย
อาจใช้ประโยชน์จากอาหารสำเร็จรูป หรือวิธกี ารปรับเปลีย่ น
กลิน่ และรูปร่างของอาหาร
6. ควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีกิจกรรมต่างๆ ก่อนมื้อ
อาหารประมาณ 10-15 นาที เช่ น การเดิ น เล่ น
การออกกำลังกายเบาๆ การทำสมาธิ หรือพักผ่อน เป็นต้น
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7. ควรปรับบรรยากาศในห้องผู้ป่วยให้ผ่อนคลาย
ตกแต่งอาหารให้นา่ รับประทาน ตกแต่งโต๊ะและห้องอาหาร
ให้นา่ ดู เปิดเพลงระหว่างรับประทานอาหาร หรือรับประทาน
อาหารร่วมกันเป็นครอบครัว อาจช่วยให้ผปู้ ว่ ยรับประทาน
อาหารได้มากขึ้น และในระหว่างมื้ออาหารควรหลีกเลี่ยง
การขัดจังหวะขณะผูป้ ว่ ยรับประทานอาหาร
8. ควรสังเกตมื้ออาหารที่ผู้ป่วยรับประทานได้มาก
ซึง่ ส่วนใหญ่จะรับประทานได้ ในปริมาณมากในช่วงเช้า จึง
ควรจัดประทานอาหารเช้าทีม่ ปี ระโยชน์ และให้พลังงานสูง
9. ควรจัดให้มอี าหารว่างสำหรับผูป้ ว่ ยรับประทานได้
ระหว่างมือ้ โดยจัดเป็นมือ้ เล็กๆ ครัง้ ละน้อย และควรให้
ผูป้ ว่ ยพยายามรับประทานอาหารก่อนนอน เพือ่ ให้มคี วาม
รูส้ กึ สบายท้อง ควรปรับชนิดของอาหารให้มคี วามเหมาะสม
กับปัญหาของผูป้ ว่ ย เช่น ปัญหาการกลืน ให้อาหารข้น เช่น
โจ๊ก
10. ควรกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยสนใจและดูแลรักษาสุขลักษณะ
ของปากให้ ส ะอาดอยู่ เ สมอ เช่ น บ้ ว นปากก่ อ นและ
หลังอาหาร และควรตรวจสุขภาพเหงือกและฟันของผูป้ ว่ ย
ทุก 6 เดือน
11. ควรให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีอุณหภูมิของ
อาหารต่ำ (ของเย็นๆ) เพือ่ ความรูส้ กึ สบายในช่องปาก
12. ควรให้ รั บ ประทานอาหารที่ มี ร สเปรี้ ย ว เพื่ อ
กระตุน้ ต่อมรับรส เช่น มะนาว มะขาม มะขามป้อม มะกอก
บ๊วย แต่ควรงดในระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยมีแผลในปาก
13. ควรเพิ่มรสชาติให้อาหาร เช่น ปรุงอาหารให้มี
รสชาติเข้มขึน้ จากเดิม (รสชาติหวานมากขึน้ ) เนือ่ งจากมี
ความพร่องของประสาทการรับรส
14. ควรเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบอาหาร โดยจั ด ให้
รับประทานอาหารนิม่ ๆ อาหารเหลว หรือดืม่ เครือ่ งดืม่ บำรุง
ร่างกายแทนอาหารปกติ เมือ่ ผูป้ ว่ ยรับประทานไม่ได้ ควรใช้
หลอดสำหรับอาหารเหลวหรือเครือ่ งดืม่ เช่น ดืม่ น้ำผลไม้ปนั่
แทนการรับประทานผลไม้สด
15. ควรให้ผปู้ ว่ ยหลีกเลีย่ งการดืม่ เครือ่ งดืม่ ก่อนหรือ
หลังอาหารประมาณ 30-60 นาที เพือ่ ไม่ให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ อิม่
ก่อนรับประทานอาหาร หรือแน่นท้องจนเกินไปหลังรับ
ประทานอาหาร
16. ควรใช้ถ้วย ชาม จาน ที่เป็นพลาสติกในการ
รับประทานอาหารของผู้ป่วย หรือให้ผู้อื่นปรุงอาหารให้
เพื่อช่วยในการลดกลิ่นอาหาร และควรจัดอาหารให้น่า
รับประทาน หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ กี ลิน่ แรง อาจเป็นเหตุให้
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ หงุดหงิด ไม่ชอบใจอาหารได้
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17. มีการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ บ้าง
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความอยากรับประทานอาหาร
โดยจัดอาหารให้ผปู้ ว่ ยในปริมาณน้อย ควรใช้จาน ชาม หรือ
ภาชนะเล็กๆ เพือ่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยจะได้ ไม่รสู้ กึ ว่าอาหารมีปริมาณไม่
มากนัก และในงานเลีย้ งนัน้ ควรงดการสูบบุหรี่ เนือ่ งจาก
บุหรี่ และควันบุหรี่ ลดความอยากอาหาร
18. เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลควรให้คำแนะนำและทำความ
เข้าใจกับครอบครัวของผู้ป่วยว่า ไม่ควรคาดคั้นให้ผู้ป่วย
รับประทานอาหาร หากผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งการ เพราะจะทำให้เกิด
ความอึดอัดแก่ผู้ป่วยและอาจทำให้อาการคลื่นไส้อาเจียน
เป็นมากขึน้ ส่วนใหญ่ครอบครัวจะวิตกกังวลว่าผูป้ ว่ ยผอม
แห้ง เนือ่ งจากรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ควรอธิบาย
สาเหตุทที่ ำให้ผปู้ ว่ ยผอมไม่มแี รง ว่าไม่ ได้เกิดจากการทีร่ บั
ประทานอาหารไม่เพียงพอเพียงอย่างเดียว แต่จากพยาธิ
สภาพจากการเป็นโรคมะเร็งทีท่ ำให้เกิดการเผาผลาญสูง แต่
ร่างกายไม่สามารถนำอาหารทีเ่ ผาผลาญแล้วไปใช้ประโยชน์
ได้ ร่างกายจึงต้องนำสารอาหารจากกล้ามเนื้อต่างๆ ใน
ร่างกายมาใช้ทดแทน ทำให้เกิดการลีบของกล้ามเนือ้ ต่างๆ

สรุป

บทบาทของพยาบาลในการจัดการภาวะเบือ่ อาหารใน
ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งนี้ เริม่ จากการประเมินภาวะเบือ่ อาหารของ
ผูป้ ว่ ย จากการประเมินสภาพร่างกาย การบันทึกชนิดและ
ปริมาณอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การสอบถามและติดตามอาการ
และการสังเกตอาการเปลีย่ นแปลงต่างๆ การวัดสัดส่วนของ
ร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี้ เพือ่ นำข้อมูล
ที่ ได้มาวางแผนร่วมกับทีมสุขภาพในการปฏิบัติการรักษา
ภาวะเบื่ออาหารโดยการใช้ยาและไม่ ใช้ยา บทบาทของ
พยาบาลในการปฏิบตั กิ ารรักษาภาวะเบือ่ อาหารโดยการไม่
ใช้ยา คือการจัดการดูแลด้านโภชนาการเพื่อให้ผู้ป่วยได้
รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ การช่วยเหลือใน
กิจกรรมต่างๆ และการดูแลตนเองเพือ่ ลดอาการข้างเคียง
จากการรักษา พร้อมทัง้ การให้ขอ้ มูลความรูแ้ ละคำแนะนำ
ต่างๆ แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึน้ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร แนะนำแหล่งประโยชน์ตา่ งๆ
และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทัง้ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ
ให้กับผู้ดูแลและครอบครัว ตลอดจนมีการติดตามเยี่ยม
การดู แ ลภาวะสุ ข ภาพ ภาวะโภชนาการ เพิ่ ม ความ
อยากอาหาร และการส่งต่อผูป้ ว่ ย ไปยังเครือข่ายทางสังคม
ที่ใกล้บา้ น ตามความเหมาะสมกับการดำเนินชีวติ ของผูป้ ว่ ย
แต่ละราย
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