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ABSTRACT
Malnutrition in hospital is commonly found. It is caused by 2 main factors, i.e.
inadequate dietary intake and having underlying chronic diseases which increase nutrient requirement.
Thus, evaluation and monitoring daily energy intake is a means to prevent and control malnutrition in
hospitalized patients. Presently, Pattani hospital does not have any simple dietary assessment tool
which is appropriate for the hospital context. This study aimed to develop the simple tool for monitoring
energy and protein intake; to compare the performance of the developed tool with the standard tool.
Thirty patients aged 18-64 years in special room were included in the study. The 24 hour dietary
intakes were recorded by weighing method for the foods served by hospital and estimated food record
for the foods taken from outside hospital (reference method). In the evening of the same day, the
patients were also asked to recall food intake in the past 24 hour according to developed food record
form (studied method). INMUCAL-Nutrient v.2 program was used to analyze energy and protein in 24
hour dietary intake collected by the reference method while Food Exchange List was applied for
analyzing energy and protein intake from the studied method. The results showed that the average
energy and protein intakes derived by the studied tool were not significantly different from those derived
by reference method. Correlation coefficient for energy and protein are 0.957 (p<0.05) and 0.830
(p<0.05), respectively. The agreement of the two methods in classifying groups by levels of energy and
protein intake was moderate (kappa 0.644, p<0.05) and fair (kappa 0.333, p<0.05), respectively. In
conclusion, the developed simple tool is appropriate for evaluation and monitoring energy and protein
intake of patients in Pattani hospital.
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นิพนธ์ต้นฉบับ
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อาหารของผูป้ ่ วยวัยผูใ้ หญ่ที่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาลปัตตานี
ลักษณา ไชยมงคล1*, อนิ รตุ เกปัน2 และ ฮัสมา กาโน1
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บทคัดย่อ
ปญั หาทุพโภชนาการในผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็ นปญั หาทีพ่ บบ่อยในทุกโรงพยาบาล
โดยภาวะทุพโภชนาการเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ การได้รบั อาหารไม่เพียงพอ และการทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโรคเรือ้ รัง
ทาให้รา่ งกายมีความต้องการสารอาหารเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ การติดตามพลังงานจากการบริโภคอาหารต่อวันของ
ผูป้ ว่ ยเป็ นวิธกี ารทีจ่ ะทาให้ทราบได้ว่าผูป้ ว่ ยได้รบั อาหารในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ปจั จุบนั
โรงพยาบาลปตั ตานียงั ไม่มเี ครือ่ งมือในการติดตามพลังงานจากการบริโภคอาหารของผูป้ ว่ ย
การศึกษานี้ม ี
วัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการติดตามพลังงานและโปรตีนจากการบริโภคอาหารของผูป้ ว่ ย และ
เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในการประเมินพลังงานและโปรตีนทีไ่ ด้รบั โดย
เทียบกับเครือ่ งมือมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ว่ ยอายุระหว่าง 18 – 64 ปี ทีพ่ กั รักษาตัวในหอผูป้ ว่ ยพิเศษ
โรงพยาบาลปตั ตานี จานวน 30 ราย ข้อมูลการรับประทานอาหารของผูป้ ว่ ยใน 24 ชัวโมงจะเก็
่
บรวบรวมโดย
วิธกี ารชังน
่ ้าหนักสาหรับอาหารทีโ่ รงพยาบาลจัดเสิรฟ์ ส่วนอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยนามาเองจะใช้วธิ กี ารจดบันทึกอาหาร
โดยการประมาณ และในเย็นวันเดียวกันผูว้ จิ ยั จะสอบถามข้อมูลการบริโภคใน 24 ชัวโมงจากผู
่
ป้ ว่ ย โดยใช้
เครือ่ งมือประเมินอาหารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ วิเคราะห์ปริมาณพลังงาน โปรตีนทีไ่ ด้รบั จากการบริโภคของข้อมูลจากการ
ประเมินด้วยวิธมี าตรฐาน โดยใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrient v. 2 ส่วนข้อมูลอาหารทีไ่ ด้จากการประเมินด้วย
เครือ่ งมืออย่างง่ายวิเคราะห์พลังงานและโปรตีนโดยใช้ รายการอาหารแลกเปลีย่ น ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณ
พลังงานและโปรตีนทีป่ ระเมินด้วยเครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
เทียบกับเครือ่ งมือมาตรฐาน มีคา่ เฉลีย่ ที่
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ปริมาณพลังงานทีไ่ ด้จากการประเมินทัง้ สองวิธมี คี วามสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญ ทีร่ ะดับความสัมพันธ์ 0.957 (p<0.05) ปริมาณโปรตีนทีไ่ ด้จากการประเมินทัง้ สองวิธมี คี วามสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญ ทีร่ ะดับความสัมพันธ์ 0.830 (p<0.05) ผลการประเมินความสอดคล้องของทัง้ สองวิธใี นการ
จาแนกกลุ่มตามระดับปริมาณพลังงานทีไ่ ด้รบั พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์แคปปาของพลังงานและโปรตีนมีคา่
0.644
(p<0.05), 0.333 (p<0.05) ตามลาดับจึงสรุปได้ว่า เครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพในการประเมิน
พลังงานและโปรตีนทีไ่ ด้รบั จากการบริโภคอาหารของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลปตั ตานี
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บทนา
ปญั หาทุพโภชนาการในผูป้ ่วยทีเ่ ข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล พบได้บ่อยในทุกโรงพยาบาล
โ ด ย พ บ ว่ า ภ า ว ะ ทุ พ โ ภ ช น า ก า ร ใ น ผู้ ป่ ว ย มี
ความสัมพันธ์กบั การเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรค
แทรกซ้อนต่ า งๆ การฟื้ น ตัว ช้า น ามาซึ่ง การพัก
รัก ษาตั ว ในโรงพยาบาลนานขึ้น ถึ ง 1 สัป ดาห์
ส่งผลให้สญ
ู เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 30 และ
ยังส่งผลให้เกิดอัตราการตายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมร้อย
ละ 5 เป็ น ร้อยละ 12 อีกด้วย1 การให้โภชนบาบัด
ั หาภาวะทุ พ โภชนาการจะส่ ง ผลให้
ในการแก้ป ญ
ผูป้ ่วยลดการเข้ารับการรักษาซ้า ร้อยละ 28 ลด
จ านวนวัน ในการนอนโรงพยาบาลมากถึง 2 วัน
ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ร้อยละ 14 และลดการ
เกิดแผลกดทับมากถึงร้อยละ 25 2
สาเหตุหลักของภาวะทุพโภชนาการ ใน
ผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษาในโรงพยาบาลคือ
การได้รบั
อาหารทีไ่ ม่เพียงพอ และการทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโรคเรือ้ รังมา
ก่อน หรืออาจเกิดจากภาวะเจ็บปว่ ยทีร่ นุ แรงหรือ
วิกฤติทท่ี าให้รา่ งกาย มีความต้องการสารอาหาร
เพิม่ ขึน้
ต้องใช้พลังงานจากสารอาหารทีส่ ะสมใน
ร่างกายมากขึน้
จากรายงานการศึกษาของ
Hiesmayr et al.1 พบว่านับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2523 ถึง
ปจั จุบนั
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่แล้ว มีแนวโน้มในการรับประทานอาหารที่
น้อยลง ส่งผลให้ได้รบั พลังงานและโปรตีนน้อยกว่า
ร้อยละ 80 เมือ่ เทียบกับปริมาณทีค่ วรได้รบั ต่อวัน
การติดตามพลังงาน จากการบริโภคอาหารต่อวัน
ของผูป้ ว่ ย เป็ นวิธกี ารทีจ่ ะทาให้ทราบได้ว่าผูป้ ว่ ย
ได้รบั อาหารในปริมาณทีเ่ พียงพอ กับความต้องการ
หรือไม่ มีความเสีย่ งกับการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
มากน้อยแค่ไหน จึงนับได้ว่าเป็ นกระบวนการทีม่ ี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการป้องกัน และแก้ไขปญั หา
ทุพโภชนาการ
ในผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษาตัวใน
โรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามวิธกี ารประเมินทีใ่ ช้
กันทัวไปในการประเมิ
่
นอาหารทีบ่ ริโภคนัน้
เป็ น
วิธกี ารทีซ่ บั ซ้อน ใช้เวลามาก และยังต้องใช้ผู้
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ประเมินทีม่ คี วามชานาญ จึงจะได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
ซึง่ วิธดี งั กล่าวไม่เหมาะสม กับการประเมินอาหาร
ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล ทีไ่ ม่ตอ้ งการการใช้เวลามาก
และสามารถทาได้งา่ ย
ไม่ตอ้ งใช้ความชานาญ
เฉพาะด้านมากนัก เนื่องจากเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลก็ม ี
งานประจาทีล่ น้ มืออยูแ่ ล้ว ดังนัน้ หากมีเครือ่ งมือ
การประเมินอาหารอย่างง่าย
และให้ขอ้ มูลที่
ใกล้เคียงกับการประเมินด้วยวิธมี าตรฐาน และเป็ น
ทีย่ อมรับก็จะเป็ นการดีมาก ปจั จุบนั โรงพยาบาล
ปตั ตานี ยังไม่มเี ครือ่ งมือในการติดตามพลังงานจาก
การบริโภคอาหารของผูป้ ว่ ย ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้
จึงมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
ติดตามพลังงานจากการบริโภคอาหาร ของผูป้ ว่ ย
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครือ่ งมืออย่าง
ง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในการประเมินพลังงานและโปรตีนที่
ได้รบั โดยเทียบกับเครือ่ งมือมาตรฐานทัง้ นี้เครือ่ งมือ
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
จะนามาใช้ในหอผูป้ ว่ ยพิเศษของ
โรงพยาบาลปตั ตานี เพือ่ เป็ นการนาร่องการใช้งาน
และเป็ นการป้องกัน แก้ไขและติดตามการเกิดภาวะ
ทุพโภชนาการในอนาคต
วิ ธีการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย แบบตัด ขวาง
(cross-sectional study) แบ่งการศึกษาเป็ น 2
ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการติ ดตาม
พลัง งานและโปรตี น ที่ ไ ด้ ร ับ จากการบริ โ ภค
อาหาร
สร้างเครือ่ งมืออย่างง่ายทีใ่ ช้ในการประเมิน
อาหารที่บ ริโ ภคทัง้ วัน โดยดัด แปลงจากรูป แบบ
เค รื่ อ งมื อ การ ป ร ะเ มิ น อา ห า รข อ ง ผู้ ป่ ว ย ใ น
โรงพยาบาลในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ใ ช้ ช่ื อ ว่ า
Pictorial Dietary Assessment Tool (PDAT) จาก
การศึกษาของ Budiningsar et al.3 โดยเครื่องมือที่
พัฒนาขึน้ เป็ นแบบสอบถามปริมาณอาหารทีผ่ ปู้ ่วย
รับประทานใน 24 ชัวโมงที
่
ผ่ า่ น โดยกาหนดรายการ
อาหารทีส่ อบถามเป็ นรายการกลุ่มอาหาร ดังนี้ กลุ่ม
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ข้า วแป้ ง เนื้ อ สัต ว์ ผลไม้ นม อาหารทางสายให้
อาหาร อาหารทางสายหลอดเลือดดา และอาหาร
อืน่ ๆ ดังแสดงใน รูปที่ 1 ในการใช้งาน เจ้าหน้าทีจ่ ะ
เป็ นผูส้ อบถามปริมาณการรับประทาน โดยให้ผปู้ ่วย
กะปริมาณอาหารทีร่ บั ประทานในแต่ละกลุ่มอาหาร
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ในหน่ วยอย่างง่าย เช่น ช้อนกินข้าว ผล กล่อง เป็ น
ต้น ครอบคลุมมื้ออาหารจานวน 5 มื้อคือ เช้า ว่าง
เช้า เทีย่ ง ว่างบ่าย และเย็น การประเมินคุณค่าทาง
โภชนาการโดยใช้ร ายการอาหารแลกเปลี่ย นของ
ไทย ทาให้ได้ปริมาณพลังงานทัง้ หมด และโปรตีน

หมายเหตุ ข้าว 1 เสิรฟ์ คือ ข้าว 3 ทัพพี

รูปที่ 1 แบบประเมินอาหารอย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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2. การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของเครื่องมืออย่าง
ง่ า ยที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ตามพลัง งานและโปรตี น ที่
ได้รบั จากการบริ โภคอาหาร
2.1 กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูป้ ่วยทีพ่ กั รักษาตัว
ในหอผูป้ ่วยพิเศษ โรงพยาบาลปตั ตานี เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 30 คน อายุ 18 – 64
ปี เป็ นผูท้ ร่ี สู้ กึ ตัวดี และรับประทานอาหารทางปาก
เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ และได้รบั การยินยอม
ด้วยวาจา หลังจากผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ
ให้ทราบ
2.2 การเก็บข้อมูลการรับประทานอาหาร
ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 ทาการชังน
่ ้าหนักอาหาร
ทีจ่ ดั เสิร์ฟให้อาสาสมัครพร้อมทัง้ ถ่ายรูปอาหารทัง้
ก่อนและหลังการบริโภคอาหารของผู้ป่วย (เฉพาะ
อาหารของโรงพยาบาล) ในแต่ละมือ้ จานวน 3 มือ้
คือ เช้า เที่ย ง เย็น ส าหรับ อาหารที่อ าสาสมัค ร
รั บ ปร ะทาน แต่ เป็ นอา หา รน อกเห นื อ จา กที่
โรงพยาบาลจัด บริการจะให้อ าสาสมัครหรือญาติ
บั น ทึ ก อาหารโดยการกะปริ ม าณ ( Estimated
dietary record) โดยผูว้ จิ ยั แนะนาวิธกี ารบันทึกให้
อาสาสมัครจนเข้าใจเป็ นอย่างดี
ผูว้ จิ ยั คนที่ 2 ใช้เครื่องมือ อย่างง่ายที่
พัฒนาขึน้ ในการสอบถามข้อมูลการบริโภคอาหาร
ของอาสาสมัครย้อนหลัง ในมื้ออาหารทีผ่ ่านมา ซึ่ง
เป็ นมือ้ เดียวกันกับทีผ่ วู้ จิ ยั คนที่ 1 เก็บข้อมูลไว้แล้ว
โดยผูว้ จิ ยั คนที่ 2 ไม่ทราบข้อมูลการบริโภคอาหาร
ดังกล่าว
2.3 การค านวณปริ ม าณพลัง งาน และ
โปรตี น ที่ ไ ด้ ร ับ จากการบริ โ ภค จากข้ อ มู ล การ
ประเมิน อาหารทัง้ 2 วิธี โดยมีวิธีการคานวณ
สารอาหารทีแ่ ตกต่างกันดังนี้
1) ข้ อ มู ล การประเมิ น อาหารจาก
เครื่องมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ คานวณสารอาหาร
โดยใช้รายการอาหารแลกเปลีย่ น4
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2) ข้อมูลการประเมินอาหารจากวิธกี ารชัง่
น้ า หนัก อาหารที่ร บั ประทานและการกะประมาณ
อาหารค านวณสารอาหารโดยใช้ โ ปรแกรม
INMUCAL-Nutrient Version 25
2.4 การประเมินประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
1)
เปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณ
สารอาหารทีไ่ ด้รบั ต่อวัน จากประเมินอาหารด้วยวิธี
ที่ใ ช้เ ครื่อ งมือ อย่า งง่า ยที่พ ฒ
ั นาขึ้น กับ วิธีก ารชัง่
น้ า หนักอาหารที่รบั ประทาน เป็ น เวลา 1 วัน (วิธี
มาตรฐาน) โดยใช้สถิติ paired t test
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
พลังงานและโปรตีน ที่ป ระเมิน ด้วยสองวิธี โดยใช้
Pearson correlation
3) วิเคราะห์หาความสอดคล้อง (limit of
agreement) ของการแบ่งกลุ่มสารอาหารที่ได้รบั
จากการประเมินอาหารทัง้ สองวิธี โดยใช้ Cohen’s
kappa statics
ข้อพิ จารณาทางจริ ยธรรมการวิ จยั
การศึก ษานี้ ได้ผ่า นการพิจ ารณารับ รอง
จริย ธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการ
จริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลป ตั ตานี
อาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั เป็ นไปโดยความ
สมัครใจ และให้ความยินยอมด้วยวาจาหลังจากได้
รับคาชีแ้ จงจากผูว้ จิ ยั
ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
การพัฒ นาเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการติ ด ตาม
พลังงานทีไ่ ด้รบั จากการบริโภคอาหารของผูป้ ่วยวัย
ผูใ้ หญ่ทพ่ี กั รักษาตัวในโรงพยาบาลปตั ตานี โดยทา
การเก็บข้อมูลการบริโภคอาหารของผูป้ ่วยจานวน
30 คน ด้วยเครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เทียบกับ
วิธกี ารชังน
่ ้ าหนักอาหาร (วิธมี าตรฐาน) เป็ นเวลา 1
วัน ได้ผลการวิจยั ดังนี้
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่มตัวอย่าง
1. คุณลักษณะทัวไปของกลุ
่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ จานวน 30
คน เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลีย่ 44.5
± 12.5 ปี อาสาสมัครส่วนใหญ่รบั ประทานอาหาร
ธรรมดา (ร้อยละ 59.4) ผูท้ ม่ี คี วามอยากอาหารเป็ น

ปกติ รั บ ประทาน อาหารได้ ป านกล าง แล ะ
รับประทานอาหารได้น้อยลงมาก คิดเป็ นร้อยละ 40,
23.3 และ 36.7 ตามลาดับ ไม่มปี ญั หาการเคีย้ วหรือ
การกลืน (ร้อยละ 90) และไม่มปี ญั หาทางระบบทางเดิน
อาหาร (ร้ อยละ 96.8) ดัง แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา (n=30)
คุณลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 34 ปี
35 – 46 ปี
47 – 56 ปี
57 ปี ขน้ึ ไป
ประเภทอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทาน
อาหารธรรมดา
อาหารอ่อน
อาหารทางสาย
ความอยากอาหาร
รับประทานอาหารน้อยลงมาก
รับประทานอาหารได้ปานกลาง
รับประทานอาหารได้ปกติ
ปญั หาทางการเคีย้ วหรือการกลืน
สาลัก
เคีย้ ว/กลืนลาบาก
กลืนได้ปกติ
ปญั หาระบบทางเดินอาหาร
คลื่นไส้
การย่อยอาหารปกติ (ไม่มที อ้ งอืดแน่นท้อง)
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จานวน (คน)

ร้อยละ

14
16

46.7
53.3

7
9
8
6

23.3
30.0
26.7
20.0

19
11
2

59.4
34.4
6.2

11
7
12

36.7
23.3
40.0

1
2
27

3.3
6.7
90

1
30

3.2
96.8
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2.
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อ งมื อ
อย่างง่ายที่ พฒ
ั นาขึน้
ในการศึกษาประสิท ธิภ าพของเครื่องมือ
การประเมินอาหารอย่างง่ายที่พฒ
ั นาขึน้ นัน้ จะทา
โดยการเปรีย บเทียบผลการประเมิน สารอาหารที่
ได้รบั จากการบริโภคโดยการสัมภาษณ์ยอ้ นหลัง 24
ชัวโมง
่
เป็ นเวลา 1 วัน ด้วยเครื่องมืออย่างง่ายที่
พัฒนาขึน้ หากผลทีไ่ ด้ให้ค่าทีเ่ ทียบเคียงได้กบั การ
ประเมินอาหารโดยใช้วธิ มี าตรฐาน ซึง่ ในการศึกษา
นี้ ใช้วิธกี ารชังน
่ ้ าหนักอาหารที่บริโภคเป็ นเวลา 1
วัน สาหรับอาหารทีโ่ รงพยาบาลจัดให้ และใช้วธิ กี าร
บันทึกอาหารทีบ่ ริโภคเป็ นเวลา 1 วัน โดยการกะ
ปริมาณ สาหรับอาหารทีน่ อกเหนือจากโรงพยาบาล
จัดให้ แสดงว่าเครื่องมือประเมินอาหารอย่างง่ายที่
พัฒนามีประสิทธิภาพในการประเมินอาหารในผูป้ ว่ ย
ได้
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การประเมินพลังงานและโปรตีนที่ได้จาก
วิ ธี ก ารชั ง่ น้ าห นั ก อาหารที่ ร ั บ ประทาน (วิ ธี
มาตรฐาน) กับการใช้เครื่องมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ให้ค่าเฉลี่ยของการประเมินพลังงาน และโปรตีน ที่
ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่
2 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Budiningsar et
al.3 โดยให้ผลการศึกษาการประเมินพลังงาน และ
โปรตีน ที่ไ ด้ จ ากเครื่อ งมือ Pictorial
Dietary
Assessment Tool (PDAT) เทียบกับวิธีการชัง่
น้ าหนักอาหารทีร่ บั ประทาน โดยปริมาณพลังงานมี
ค่าเฉลี่ย คือ 295±163 และ 292±158 แคลอรี
(P>0.05) และปริม าณโปรตีน เฉลี่ย คือ 13.9±7.8
และ 14.1±8.0 กรัม จะเห็นได้ว่าเครื่องมืออย่างง่าย
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถประเมินพลังงาน และโปรตีนที่
เทียบเคียงกับวิธมี าตรฐาน

ตารางที่ 2 พลังงานและโปรตีนทีไ่ ด้จากการประเมินด้วยวิธกี ารชังน
่ ้าหนักอาหารทีร่ บั ประทาน(วิธมี าตรฐาน) กับ
การใช้เครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ (n=30)
สารอาหาร

วิธมี าตรฐาน

เครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

P-value

(mean ± SD)

(mean ± SD)

พลังงาน (กิโลแคลอรี)

1,056 ± 682

1,040 ± 606

0.681

โปรตีน (กรัม)

51.5 ± 34.2

46.4 ± 27.3

0.156

เมื่อ วิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ข องปริม าณ
พลังงานและโปรตีน ระหว่ า งการประเมิน โดยวิธี
มาตรฐาน กับวิธที ใ่ี ช้เครื่องมือประเมินอาหารอย่าง
ง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 2 เห็นได้ว่า
ปริ ม าณพลั ง งานที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี
มาตรฐาน กับการใช้เครื่องมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง ที่ร ะดับ
ความสัม พัน ธ์ 0.957 (p<0.05) ซึ่ง เป็ น ค่ า ระดับ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ สู ง ก ว่ า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

Budiningsar et al.3 ทีพ่ บว่าการประเมินพลังงานที่
ได้ ด้วยเครื่องมือ Pictorial Dietary Assessment
Tool (PDAT) เทียบกับวิธกี ารชังน
่ ้ าหนักอาหารที่
รับประทาน มีค่าระดับความสัมพันธ์ในการประเมิน
พลังงานคือ 0.919 (p<0.05) และในการศึกษานี้
ให้ ผ ลการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ
Matsuzaki et al.6 โดยให้ผลการศึกษาการประเมิน
พลัง งาน ระหว่ า งวิธีก ารค านวณโดยใช้เ ว็ บ ไซต์
อาหารจานเดียว (Internet website Dish-Based
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Dietary Record) เทียบกับวิธกี ารชังน
่ ้ าหนักอาหาร
โดยมีคา่ ระดับความสัมพันธ์ในการประเมินพลังงาน
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คือ 0.870 (p<0.05)

r = 0.957 (p<0.05)

r = 0.830 (p<0.05)

(a)

(b)

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของปริมาณพลังงาน (กิโลแคลอรี) (a) และปริมาณโปรตีน (กรัม) (b) ทีไ่ ด้จากการประเมิน
ด้วยวิธมี าตรฐาน กับการใช้เครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ (n=30)
สาหรับปริมาณโปรตีนทีไ่ ด้จากการประเมิน
ด้ว ยวิธีม าตรฐาน กับ การใช้เ ครื่องมือ อย่า งง่า ยที่
พัฒนาขึน้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญยิง่ ที่
ระดับความสัมพันธ์ 0.830 (p<0.05) ซึ่งสอดคล้อง
กับ การศึกษาของ Budiningsar et al.3 โดยให้ผล
การศึกษาในการประเมินพลังงานและโปรตีนที่ได้
ด้วยเครื่องมือ Pictorial Dietary Assessment Tool
(PDAT) เที ย บกั บ วิ ธี ก าร ชั ง่ น้ าห นั ก อาหาร ที่
รับ ประทาน โดยมีค่ า ระดับ ความสัม พัน ธ์ ใ นการ
ประเมินโปรตีนคือ 0.843 (p<0.05) ดังนัน้ จะเห็น
ได้ ว่ า การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อย่ า งง่ า ยที่ พ ั ฒ นาขึ้น ใน
การศึก ษานี้ ส ามารถใช้ ใ นการประเมิน อาหารที่
บริโภคของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลปตั ตานีได้
เมื่อพิจ ารณาความสอดคล้องของผลการ
ประเมิน พลัง งานและโปรตีน ด้ว ยวิธีก ารประเมิน
อาหาร 2 วิธี (ตารางที่ 3) พบว่า ผลการประเมิน

สารอาหารของทัง้ สองวิธมี คี วามสอดคล้องกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (K=0.644 สาหรับพลังงาน และ
K=0.333 สาหรับโปรตีน) อ้างอิงตามเกณฑ์จาก
การศึกษาของ Crewson7
ที่กล่ า วไว้ว่ า ค่า
สัมประสิทธิ ์แคปปาทีเ่ หมาะสม ควรอยูร่ ะหว่าง 0.21
- 0.41 หรือมากกว่า นัน้ 8
แสดงให้เห็นว่าการ
ประเมินอาหารด้วยเครื่องมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี
ความสอดคล้องกับวิธมี าตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม
ค่า ความสอดคล้องที่ได้จ ากการศึกษานี้ ยังไม่สูง
มากนัน้ โดยเฉพาะโปรตีน ซึง่ มีรอ้ ยละของข้อมูลทีม่ ี
ความสอดคล้องกัน เพีย งร้อยละ 50 เท่า นัน้ ทัง้ นี้
อาจจะเป็ นเพราะการประเมินพลังงานและโปรตีน
สาหรับข้าวต้ม (อาหารอ่อน) กับข้าวสวย (อาหาร
ธรรมดา) โดยใช้ตัว คูณ คงที่ป ริม าณโปรตีน และ
พลังงานเท่ากันเพราะจัดอยู่ในกลุ่มอาหารเดียวกัน
ท าให้ ค่ า คลาดเคลื่ อ นจา กความเป็ นจริ ง มาก
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เนื่องจาก ในอาหารธรรมดา กลุ่มอาหารข้าวจะถูก
จัดเสิร์ฟด้วยข้าวสวย 150 กรัม หรือ 1 ถ้วยเสิร์ฟ
ต่อ 1 มื้อ หากเป็ นรายการอาหารอ่อน กลุ่มอาหาร
ข้ า ว ถู ก จั ด เสิ ร์ ฟ ด้ ว ยข้ า วต้ ม 150 กรั ม หรื อ
ประมาณ 1 ถ้ว ยเสิร์ฟ ต่ อ 1 มื้อ ในกรณี ท่ผี ู้ป่ว ย
บริโ ภคหมด หากค านวณปริม าณพลัง งานด้ ว ย
เครื่องมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น จะได้ว่า อาหารทัง้
สองประเภทนี้มพี ลังงานเท่ากับ 240 กิโลแคลอรีต่ ่อ
มื้ อ แต่ ถ้ า หากค านวณปริ ม าณ พลั ง งานด้ ว ย
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โปรแกรมค านวณสารอาหาร INMUCAL-Nutrient
Version 2 สาหรับ ข้า วสวยได้ป ริมาณพลังงาน
เท่ากับ 219 กิโลแคลอรี่ ต่อ150 กรัม และข้าวต้มได้
ปริมาณพลังงานเท่ากับ 96 กิโลแคลอรี่ ต่อ 150
กรัม ดังนัน้ การใช้เครื่องมือประเมินอาหารอย่างง่าย
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จึงประเมินปริมาณพลังงานและโปรตีน
ได้สูงกว่าวิธีมาตรฐาน ในกรณีทผ่ี ปู้ ่วยรับประทาน
อาหารอ่อน

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ ์ของแคปปา ตามค่าควอไทล์ของการประเมินพลังงาน โปรตีนทีไ่ ด้ดว้ ยวิธมี าตรฐาน กับ
การใช้เครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ (n=30)
ค่าสัมประสิทธิ ์ของแคปปา

p-value

%ความสอดคล้องa

พลังงาน

0.644

<0.05

74

โปรตีน

0.333

<0.05

50

สารอาหาร

หมายเหตุ: a หมายถึง ค่าความสอดคล้อง (%Agreement) โดยคานวณจากกลุ่มตัวอย่างทีถ่ ูกจัดกลุ่มให้อยู่ในควอไทล์
เดียวกันด้ายค่าสารอาหารหลักทีไ่ ด้จากการประเมินด้วยวิธมี าตรฐาน และวิธที ใ่ี ช้เครื่องมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

เ นื่ อ ง จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพของเครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ครอบคลุม
ผูป้ ่วยทีบ่ ริโภคอาหารได้ในปริมาณแตกต่างกันไป
ตั ้ง แ ต่ ผู้ ท่ี บ ริ โ ภ คไ ด้ น้ อย ป า น ก ล า ง ไ ป ถึ ง
รับประทานอาหารได้ตามปกติ ทาให้ผลการศึกษานี้
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นกลุ่ ม ผู้ป่ ว ยที่ม ีก ารบริโ ภค
อาหารได้ในทุกระดับ
สรุปผลการวิ จยั

ทางสายหลอดเลือดด า โดยให้ผู้ป่วยบอกปริมาณ
อาหารทีไ่ ด้บริโภคในแต่ละกลุ่มดังกล่าวโดยรวมใน
แต่ละมือ้ ในหน่ วยอย่างง่าย ได้แก่ ช้อนกินข้าว ผล
กล่อง ประเมินคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้รายการ
อาหารแลกเปลีย่ นของไทย โดยนาปริมาณอาหารที่
ผู้ป่ ว ยบอกไปคูณ กับ ตัว คูณ คงที่ป ริม าณพลังงาน
และโปรตี น ต่ อ หน่ ว ยที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ช่ ว ยให้
สามารถค านวณปริม าณพลัง งาน และโปรตีน ที่
บ ริ โ ภ ค ต่ อ วั น ไ ด้ อ ย่ า ง ง่ า ย แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว
ประสิทธิภาพของเครื่องมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใน
การประเมิน พลัง งาน และโปรตีน ที่ไ ด้ร ับ จาการ
บริโ ภคอาหาร เทีย บกับ วิธีการชังน
่ ้ า หนักอาหาร
(วิธีมาตรฐาน) ให้ค่าเฉลี่ยที่ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ทางสถิติ มีค่า ความสัม พัน ธ์ใ นระดับ สูง และมีค่ า
ความสอดคล้องในการจ าแนกผู้ป่ว ยตามปริม าณ

เครื่องมืออย่างง่า ยที่พ ฒ
ั นาขึ้น เพื่อใช้ใ น
การติดตามปริมาณพลังงานทีไ่ ด้รบั จากการบริโภค
อาหารของผูป้ ่วยในโรงพยาบาล เป็ นแบบสอบถาม
ย้ อ นหลั ง ปริ ม าณอาหารที่ ผู้ ป่ ว ยบริ โ ภคใน 24
ชัวโมงที
่
่ผ่ า นมา โดยก าหนดรายการอาหารเป็ น
กลุ่มๆ ทีจ่ ะสอบถามผู้ป่วย ดังนี้ คือ กลุ่มข้าวแป้ง
เนื้อสัตว์ ผลไม้ นม อาหารทางสายให้อาหาร อาหาร
http://www.Nutritionthailand.org
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พลั ง งาน และโปรตี น ในระดับ ดี และระดั บ ต่ า
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
เนื่ องจากการประเมิ น โปรตี น โดยใช้
เครื่ อ งมื อ อย่ า งง่ า ยที่ พ ั ฒ นาขึ้ น ยั ง มี ค่ า ความ
สอดคล้องต่ า กับวิธีมาตรฐาน ดังนัน้ ควรจะมีการ
ปรับปรุงเครือ่ งมืออย่างง่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยการการ
เพิ่ม กลุ่ ม อาหาร ซึ่ง แยกตามประเภทอาหารที่จ ัด
เสิร์ฟแก่ผปู้ ่วย (อาหารธรรมดา อาหารอ่อน) และ
เพิม่ หน่ วยย่อยของกลุ่มอาหารข้าว ได้แก่ ข้าวสวย
ข้าวต้ม เป็ นต้น เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นการวิจยั จาก
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประเภท
ทุน TDA Research Award ประจาปี 2561
ขอขอบคุณ อาสาสมัครที่เ ข้า ร่ว มวิจ ัย ทุกท่า นที่ใ ห้
ความร่วมมือในการวิจยั นี้เป็ นอย่างดี
เอกสารอ้างอิ ง
1. Hiesmayr M., Schindler K., Pernicka E.,
Schuh C., Schoeniger-Hekele A., Bauer
P. and Schuetz T. Decreased food
intake is a risk factor for mortality in
hospitalized patients.The Nutrition Day
Survey. 2006;28(5): 484-491
2. Alliance to Advance Patient Nutrition.
2014. The problem in Malnutrition.
สืบค้นจาก http://static.abbottnutrition.
com/cmsprod/malnutrition.com/img/Allia
nce_Brochure_2014_v2.pdf.
[cited
2018 May 8]

ISSN 2630-0060 (Online)

3. Budiningsari D., Shahar S., Manaf Z.,
and Susetyowati S. A simple dietary
assessment tool to monitor food intake
of hospitalized adult patients. J
Multidiscip Health c.9. 2016; 311-322.
4. สมาคมนั ก ก าหนดอาหารไทย. รายการ
อาหารแลกเปลีย่ นไทย. ใน: กินตามวัยให้
พอดี. นนทบุร:ี กองโภชนาการ กระทรวง
สาธารณสุข; มปป. หน้า 76-86.
5. สถาบันโภชนาการ. โปรแกรม INMUCALNutrients V2. นครปฐม: สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.
6. Matsuzaki E., Michile M. and Kawabata
T.Validity of Nutrient Intakes Derived
from an Internet Website Dish-Based
Dietary Record for Self-Management of
Weight among Japanese Women.
Nutrients. 2017; 9: 1-13.
7. Crewson PE. Reader agreement
studies. Am J Roentgenol. 2005; 184:
1391-1397.
8. Masson LF, McNeill G, Tomany JO,
Simpson JA, Peace HS, Wei L, et al.
Statistical approaches for assessing the
relative validity of a food frequency
questionnaire: use of correlation
coefficients and the kappa statistic.
Public Health Nutr. 2003; 6: 313-321.

http://www.Nutritionthailand.org

