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Abstract
Nutrition screening (NS) and Nutrition assessment (NA) are the first steps in Nutrition Care
Process (NCP). In 2000, the BNT format (Bhumibol Adulyadej Hospital Nutrition Triage) was proposed to
medical personels and widely used in many hospitals for NS and NA. In 2002, a study between BNT and
SGA was done with a comparable result(1-5). Until 2013, the BNT was updated to be the NT 2013 format in
conformance with the Consensus Statement 2012 of A.S.P.E.N., ESPEN, and the Academy on Identification
of Adult Malnutrition(6-10). Recently, the Society of Parenteral and Enteral Nutrition Support of Thailand
(SPENT) got support from the Ministry of Public Health (MOPH) to start up “The Qualified Nutrition Support
Hospital” and initiated a Nutrition Support Team in various hospitals. Subsequently the National Health
Security Organization (NHSO)(11) began allowing hospitals to file claims for reimbursement for the cost of
performing the Nutrition Care Process in the form of the NT 2013 format. Also a study of a group of authors
by HITAP (Health Intervention and Technology Assessment Program)(12) has recommended the NT 2013 to
be used for nutrition screening and nutrition assessment in Thailand.
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ตามแนวความคิดเห็นใหม่ของสากล จากแบบฟอร์ม BNT 2000 เป็ น NT 2013
วิบูลย์ ตระกูลฮุน พบ., บุชชา พราหมณสุทธิ พว.

บทคัดย่อ
การประเมิน-คัดกรองภาวะทุพโภชนาการ เป็นขันตอนเบืองต้นของการดูแลรักษาผู ้ป่ วยด้านโภชนบําบัดอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในปี พ.ศ.
(ค.ศ. ) ผูเ้ ขียนได้นาํ เสนอแบบฟอร์มการประเมิน-คัดกรองฯ BNT (Bhumibol Adulyadej Hospital
Nutrition Triage)(1-5) และได้ศึกษาปรับปรุงรูปแบบมาตามลําดับ ในปี พ.ศ.
(ค.ศ.
) จึงศึกษาวิจยั เปรียบเทียบ
BNT กับแบบประเมิน SGA และในปี พ.ศ.
(ค.ศ.
) ได้ทาํ การเรียบเรียงเนื อหาและปรับเกณฑ์การประเมิน
ในแบบฟอร์มการประเมินฯ ให้สอดคลอ้ งกันกับมติสากล (Consensus Statement) ของ A.S.P.E.N., ESPEN, และ
สมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแห่ง
Academy(6-10) เป็ นแบบฟอร์ม NT 2013 ต่อมาในปี พ.ศ.
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ประเทศไทย (Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand : SPENT) ได้ร บั การสนับสนุ นจาก
กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพโภชนบําบัด ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ มีการประเมิน-คัดกรอง
และจัดตังทีมโภชนบําบัดเพิมขึน เป็ นการเพิมคุณภาพการดู แลรักษาเชิงรุกด้านโภชนบําบัดใหแ้ ก่ผูป้ ่ วย นอกจากนีก็ได้รบั การ
สนับสนุ นจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)(11) ให้มีการจ่ายค่าชดเชยค่ ารักษาพยาบาลทางการแพทย์เพิมขึน
(reimburstment) โดยเมือผลการประเมิน-คัดกรองจาก NT 2013 พบว่าเป็ นผูป้ ่ วยทีมีภาวะทุพโภชนาการ และมีการกําหนด
หลักเกณฑ์อย่างเป็ นรูปธรรม เป็ นการเพิมรายได้ให้แก่โรงพยาบาลควบคู่กนั ไปและหน่วยงานวิจยั HITAP ภายใต้สาํ นักนโยบาย
และยุทธ์ศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (Health Intervention and Technology Assessment Program)(12) ก็ได้แนะนํา
แบบฟอร์ม NT 2013 ในการใช้ประเมิน-คัดกรองภาวะทุพโภชนาการ
คําสําคัญ : การประเมิน-คัดกรองภาวะทุพโภชนาการ; แบบประเมิน BNT; แบบประเมิน NT 2013

. คํานํ า

นํา ๆ หรือ . กรณีได้รบั BD หรืออาหารทางการแพทย์ :::
การประเมิ น -คัดกรองภาวะทุพ โภชนาการ เป็ น ประเมินเพิมได้ความว่า ได้รบั จากผูส้ งให้ที
ั มีความรู-้ น่าเชือถือ
ขันตอนเบืองต้นของการดูแลรักษาผู ้ป่ วยด้านโภชนบําบัดอย่าง และเป็ นสู ตรอาหารครบถ้วน มิใช่ว่าถ้าเป็ น BD หรืออาหาร
มีคณ
ุ ภาพ ซึงมีจุดมุง่ หมายเพือสืบสวน-สืบค้นว่าผู ้ป่ วยมีภาวะ เหลวทางการแพทย์ ก็จะถือว่าผิดปกติเลย ก็ไม่สมเหตุสมผล
ทุพโภชนาการหรือไม่ - มากน้อยอย่างไร และนํามาวางแผนการ หรือ . กรณี นาหนั
ํ กลดลง ::: เมื อประเมินเพิ มเติมก็ได้
รักษาทีเหมาะสม ซึงจะมีอยู ่ ลักษณะ คือ การคัดกรอง ข้อมูลว่านําหนักลดลง กิโล คิดเป็ น % ในระยะเวลา
(nutrition screening) ส่วนใหญ่จะเป็ นคําถามหรือการตรวจ ประมาณ - เดือน โดยเสือผ้า-กางเกง-นาฬกิ า-แหวนหลวมไป
อย่างง่าย ๆ เพือหาความเสียงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ชัดเจน หรือ . ในกรณีป่วยเป็ นโรคมะเร็ง ::: เมือประเมิน
เช่ น การถามหรือชังนําหนักตัว หรือคํานวณดัชนีมวลกาย เพิ มเติ มก็ ได้ข อ้ มู ล ว่าเป็ นมะเร็ง เต้านม ระยะที จึ งได้
โดยใช้เวลาน้อย ไม่ต ้องลงรายละเอียด ทําได้สะดวกดี แต่ความ อธิ บายว่ายังไม่ มีผ ลกระทบต่ อร่ างกาย ซึ งจะแตกต่างจาก
แม่นตรงถูกต้องจะไม่มาก จึงได้มกี ารปรับเกณฑ์เพิมขึนเป็ น ระยะที หรือ (ดูเนือหาและรายละเอียดเพิมเติมในหัวข้อ
คําถาม ข้อ เพือให้ได้ผลน่าเชือถือได้มากยิงขึน และเมือได้ผล การประเมินในบทความนีทีได้แสดงไว ้ด้วย) โดยหลักการแล ้ว
ว่าผู ้ป่ วยน่าจะมีความเสียงต่อภาวะทุพโภชนาการ ก็จะใช้วิธีการ รู ปแบบและเนือหาการประเมินทีมีคุณภาพ จะต้องมีปจั จัยที
ประเมิน (nutrition assessment) เพื อตรวจหาปัจจัยที สัมพันธ์ตอ่ การเกิดภาวะทุพโภชนาการอยูห่ ลาย ๆ ปัจจัย และ
สั ม พั น ธ์ ต่ อ การเกิ ด ภาวะทุ พ โภชนาการ โดยลงลึ ก ใน แต่ละปัจจัยนันมีคุณสมบัตทิ ดีี สมเหตุสมผล ทีจะช่วยแยก
รายละเอียดมากขึน เพือเพิมนําหนักและความน่าเชือถือของ แยะความหนัก-เบาทีกระทบต่อร่างกาย ให้มคี วามน่าเชือถือปัจจัยนัน ๆ ซึงจะทําให้สามารถจําแนกแจกแจงระดับความ แม่ นตรงได้อย่างมีน ัยสําคัญเพื อจะช่ วยจําแนกว่าผู ป้ ่ วยมี
รุนแรงของผลกระทบต่อร่างกายให้ชดั เจนยิงขึน
ภาวะทุพโภชนาการระดับใด ทังนี เพือให้ได้ผลการประเมิน
วิธี ประเมิน จะใช้เ วลามากกว่า ใช้ความรู ้-พิ นิ จ ทีไม่ไวมากเกินไป (over-sensitivity) เพราะจะเป็ นการเพิม
พิเคราะห์และความสามารถมากกว่า จะขอยกตัวอย่างบาง ภาระงานให้แก่บคุ ลากรโดยไม่จาํ เป็ นและทําให้โรงพยาบาลเสีย
ประการเพื อให้เ ห็ น ความแตกต่ างและนั ยสํา คั ญระหว่ าง ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้านโภชนบําบัดแก่ผู ้ป่ วยโดยใช่เหตุ
การคัดกรอง ::: การประเมิน ซึงจะเป็ นการปรับนามธรรม ซึงอาจจะเป็ นปัญหาหรือจะเป็ นทีหนักใจต่อครอบครัวผู ป้ ่ วย
ให้เป็ นรู ปธรรมให้มีคุณภาพมากขึน เช่น . คัดกรองพบว่า ตลอดจนภาครัฐผูจ้ ่ ายค่าชดเชยในการรักษาพยาบาล ดังนัน
รูปร่างผูป้ ่ วยค่ อนข้างสูงผอม ::: แต่เมือประเมินเพิมเติมได้ การประเมินจึงควรมีความจําเพาะสูง (high specificity) และ
ความว่าผู ป้ ่ วยมิได้ผอมลง รูปร่างเป็ นแบบนีมาตังแต่เป็ นสาว ถูกต้องเหมาะสมตามตรรกะมากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้
ในครอบครัวก็คล ้าย ๆ กัน ปกติแข็งแรงดี หรือ . กรณีผูป้ ่ วย
กินได้นอ้ ยลง ::: เมือประเมินเพิมเติมพบว่ากินได้ไม่ถงึ ครึง . แนวความคิ ด เห็ น ใหม่ ในการประเมิ น ภาวะ
ของปกติหรือได้แค่มอละ
ื
- คํา หรือได้แต่อาหารเหลวหรือ ทุพโภชนาการ (A.S.P.E.N. 2012)
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โภชนาการและนักกําหนดอาหาร (Academy of Nutrition
and Dietetics Evidence Analysis Library) ในผูป้ ่ วย
ทีขาดอาหารหรือได้รบั พลังงานและโปรตีนอย่างจํากัดและมี
นําหนักตัวลดลง, หรือในกรณี anorexia nervosa, หรือใน
ผู ป้ ่ วยอ้วนมีนาหนั
ํ กเกิน ได้รบั การผ่าตัดปรับลดความจุของ
กระเพาะอาหาร พบว่าระดับของ serum albumin และ
prealbumin ทีตําลงและเปลียนแปลงไปจะไม่ สมั พันธ์กบั
นําหนักตัวทีลดลง นอกจากนีในภาวะ active inflammation
มักไม่ มีการเปลียนแปลงของระดับในการตอบสนองต่อการ
ได้รบั โภชนบําบัดใหเ้ ห็นชัดเจน
. ดัชนีทงั ข ้อ ใช้จาํ แนกระหว่างภาวะ severe
และ non severe malnutrition เป็ นสําคัญ และควรจะมี
การติด ตามประเมิ นเป็ นระยะ ๆ อย่ างต่ อเนื อง จะดีกว่ า
การประเมินเพียงช่วงเวลาเดียว ในปัจจุบนั ยังไม่มีลกั ษณะ
ทางคลินิกใดทีจะสามารถแยกแยะภาวะ mild กับ moderate
ได้อย่างชัดเจน
. ผู ้ป่ วยในกลุม่ เจ็บป่ วยเรือรัง (chronic illness)
กําหนดไว ้ว่าจะต้องเป็ นมานาน อย่างน้อย เดือนหรือนานกว่า
(ตามแนวทาง ของThe National Center for Health
Statistics)
. ในการประเมินวินิจฉัย พึงระมัดระวัง เกณฑ์
การพิจารณาบางประการว่า เช่น ผู ป้ ่ วยทีมีอายุ - ปี
ดูมสี ุขภาพดี ทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้สมวัย แต่พบว่ากินอาหาร
ได้น อ้ ยกว่าปริมาณทีแนะนํา และมีนาหนั
ํ กตัวตํากว่าทีควร
จะเป็ น จะให้การวินิ จฉั ยว่ าผิด ปกติก็ อาจจะไม่ เหมาะสม
อีกลักษณะหนึงคือผูป้ ่ วยซึงมีการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง หรือ
ผู ป้ ่ วยซึงมีภาวะกลา้ มเนื อลีบจากระบบสมอง-ประสาทเสือม
จากการทีมีนาหนั
ํ กตัวลดลง แต่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอแล้ว
ในทัง ลักษณะนีจะไปประเมินว่าผูป้ ่ วยมีภาวะทุพโภชนาการ
ก็ไ ม่ ถูกต้อง อี กกรณี หนึ งซึ งเป็ นปัญหาในการประเมิน คื อ
ผู ป้ ่ วยในวัยหนุ่ มสาวหรือวัยกลางคนซึ งมีสุ ขภาพดีแต่เกิด
ภาวะวิกฤตเจ็บป่ วยกะทันหัน หรือได้รบั อุบตั เิ หตุเมือ - วัน
ก่อน ก็อาจจะอยู ่ ในสภาวะทุ พโภชนาการได้รุ น แรงตามมา
เนื องจากการทีร่ างกายเปลียนแปลงไป เพราะมีพยาธิ สรีระ
เกิดขึน คือ ภาวะ hypermetabolic, hypercatabolic และ
severe inflammation เกิดขึน และอาจถูกซําเติมด้วยการ
ขาดอาหารหรือได้รบั -รับได้ไม่เพียงพอ เช่น การงดอาหารเพือ
ทําหัตถการหรือกรรมวิธีการรักษาอืน ๆ
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. เรืองแนวความคิดใหม่ในการวินิจฉัยภาวะ
ทุพโภชนาการ จะต้องได้ร บั การติดตาม-ทบทวน-ปรับปรุ ง
เป็ นระยะๆ

. แบบฟอร์ม การประเมิ น -คั ด กรองภาวะทุ พ โภชนาการ NT 2013
แบบฟอร์มการประเมิน-คัดกรองภาวะทุพโภชนาการ NT 2013 (Nutrition Triage) จะประกอบด้วย ส่วน
หลัก คือ ส่วนแรกจะเป็ นส่วนการคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ
(nutrition screening) ซึงจะประกอบด้วยคําถามหรือดัชนี
ข้อ เพือค้นหาคําตอบว่าผูป้ ่ วยจะมีหรือไม่มคี วามเสียงหรือ
ความผิ ดปกติ หรื อไม่ โดยจะไม่ ล งลึกหรื อหารายละเอี ยด
มากนัก แต่ถ ้าการคัดกรองพบมีข ้อสงสัยหรือผิดปกติตามดัชนี
ทีกําหนด ก็จะดําเนินการสืบค้นในเชิงลึกด้วยวิธีการประเมิน
ต่อไป ซึ งส่ วนการประเมินภาวะทุพโภชนาการ (nutrition
assessment) จะประกอบด้วยคําถามหรือเกณฑ์ ข้อ โดยได้
ประยุกต์ปรับข้อมูลให้สอดคลอ้ งกันกับแนวความคิดเห็นใหม่
คื อ Consensus Statement ของ A.S.P.E.N. 2012
(ดูรายละเอียดตามข้อ และ )

. การคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ : รูปแบบและ
ความหมาย (nutrition screening) ใน NT 2013
. รูปแบบและความหมายการคัดกรอง ในส่วน
ของแบบฟอร์ม NT 2013 (ภาพที ) ใช้คาํ ถาม ข้อ ซึงจะ
เกียวข ้องกับการเกิด ภาวะทุพโภชนาการ โดยประกอบด้วย
. รับอาหารหรือสารอาหารได้นอ้ ยลง ในช่วงเวลา วันหรือ
นานกว่า ในระยะเวลาทีผ่านมาหรือไม่ ? . นําหนักตัวลดลง
ในช่วงเวลา เดือนทีผ่านมา หรือไม่ ? . ดัชนีมวลกายผิดไป
จากเกณฑ์ปกติหรือไม่ (< . หรือ > ) ? . มีภาวะวิกฤต
หรือกึงวิกฤตหรือไม่ ? ในข้อ นีหมายถึงผูป้ ่ วยมีภาวะใดภาวะ
หนึงทีมีผลคุกคามต่อชีวติ เช่น มีสญั ญาณชีพผิดปกติ (เช่น
การหายใจ ชีพจร ความดันโลหิต) หรือดูงา่ ย ๆ ว่าต้องเข้ารับ
การรักษาในห้องไอซียูหรือไม่ การคัดกรองข้อนีจะมีประโยชน์
ในผู ป้ ่ วยทีมีการเจ็บป่ วยแบบเฉี ยบพลัน-กระทันหัน หรือทีมี
ภาวะเครี ยดทางกายภาพ (physical stress) ทังผู ป้ ่ วย
อายุรกรรมและศัลยกรรม เช่ น ผู ป้ ่ วยระบบหายใจ หรื อ
หัวใจวาย ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ ผูป้ ่ วยผ่าตัดใหญ่ หรือการบาดเจ็บ
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จากความร้อน โดยร่างกายจะใช้พลังงานเพิมขึน (hypermetabolism) และก็จะมีการสลายเนือเยือโดยเฉพาะกลา้ มเนือ
มากขึน (hypercatabolism) ประเด็นนี จะสอดคล อ้ งกับ
แนวความคิ ดใหม่ ในการตรวจประเมินภาวะทุพโภชนาการ
ลักษณะที ซึงสัมพันธ์กบั ภาวะ acute inflammation :
Consensus Statement - A.S.P.E.N. 2012 ในการคัดกรอง
นี ถ้าได้ร บั คํา ตอบว่ามี เพียง ข้อ ใน ข้อ ก็จะทําการ
ประเมินเชิงลึกต่อไป แต่ถ ้าได้รบั คําตอบว่าไม่มที งั ข้อหรือ
มี เพียง ข้อ อาจไม่ตอ้ งทําการประเมินต่อ (ดูรายละเอียด
ความแตกต่างระหว่างการคัดกรองและการประเมินในกรอบ
การประเมิน ข้อ . เพือนํามาประยุกต์ใช้)
ภาพที ข้อมูล ส่วนการคัดกรอง
(nutrition screening)

. เหตุผลการใช้ คําถาม : ในการคัดกรอง
ไม่ควรใช้ดชั นีใดเพียงดัชนีเดียว เพราะจะขาดความน่าเชือถือ
และความแม่นตรงจะลดน้อยลงได้ เมือเปรียบเทียบกับการใช้
- - ดัชนี เช่น ถ้าใช้เพียงค่านําหนักตัว หรือ ค่าดัชนีมวลกาย
ก็จะมีข ้อดี คือ สะดวก, ง่าย, ใช้เวลาน้อย, ไม่สนเปลื
ิ อง แต่มี
ข้อด้อย คือ จะมีความน่าเชือถือหรือความแม่นยําลดน้อยลง
และอาจแปลผลผิดพลาดได้ จากการทีมีโรคหรือภาวะผิดปกติ
ทีส่งผลกระทบต่อนําหนักตัวแฝงอยู ่ เช่น ภาวะบวมนําหรือ
นําคังหรือก้อนเนืองอก อาจจะได้ค่า BMI ปกติ ด้วยเหตุนีจึง
ควรใช้ทงั ดัชนีร่วมกัน ซึงข้อมูลจะช่วยตรวจสอบนัยยะ
ซึงกันและกันได้เองในตัว ทังนีเพือให้ได้ผลการคัดกรองทีมี
คุณภาพและน่ าเชือถือได้ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามการจะเลือก
ใช้ดชั นีขอ้ ใด-หรือจํานวนเท่าใด ก็ข ึนอยู ่กบั บริบทและความ
พร้อมของแต่ละโรงพยาบาล

. การประเมินภาวะทุพโภชนาการ : ความหมายและ
รูปแบบ (nutrition assessment) NT 2013
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6.1 ความหมาย การประเมินภาวะทุพโภชนาการ
(nutrition assessment) หมายถึง กระบวนการสืบค้นที
ละเอียดลออมากขึน เพือหาความเสียงทีส่งเสริมต่อการเกิด
ภาวะทุพโภชนาการให้หนักแน่นมากขึน ตัวอย่างสัน ๆ เช่น
เรืองอาหาร กินหรือรับอาหารได้นอ้ ยลงช่วง วันทีผ่านมา
(คัดกรอง) แต่ ถา้ เป็ นการประเมินจะต้องหาข้อมู ลต่อไปว่า
กินหรือรับอาหารได้นอ้ ยเพียงใด ประมาณครึงหรือไม่ถงึ ครึง
ทีเคยกินปกติหรือได้แค่ - ช้อนต่อมือ หรือเรืองนําหนักรูปร่างว่านําหนักลดลงหรือผอมลง (คัดกรอง) แต่ถ ้าเป็ นการ
ประเมินจะต้องหาข้อมู ลต่อไปว่าลดลงจากเดิมมาก-น้อยกี
กิโลกรัม คิดเป็ นกีเปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาเท่าไหร่ (ดูรายละ
เอียดในแต่ละข้อตามเนือความต่อไป)
6.2 รูปแบบ ในแบบฟอร์ม NT 2013 จะมีกรอบ
ทีไม่นาํ มาคิดคะแนนการประเมินอยู ่ กรอบ คือ กรอบแสดง
ข้อมู ลทัวไป ซึ งประกอบ ด้วยความหมายเรื องนําหนักตัว
(ภาพที ) กรอบแสดงสภาวะหรื อสมรรถนะของร่ างกาย
(ECOG และ KPS) (ภาพที ) ส่ ว นที เหลื อต่ อไปคื อ
ส่วนทีนํามาคิดคะแนน การประเมินภาวะทุพโภชนาการ จะมี
อยู ่ กรอบ (รายละเอียดในข ้อ )
6.3 แนวทางการพิ จ ารณาให้คะแนน ของผล
กระทบจากโรคหรือภาวะนัน ๆ และข้อสังเกตในแต่ละกรอบ
จะแสดงตัวอย่างปัจจัยหรือภาวะต่าง ๆ หรือโรคภัยไข้เจ็บที
สัมพันธ์กบั การเกิดภาวะทุพโภชนาการ ทังนีเพืออํานวยความ
สะดวกและช่วยประหยัดเวลาให้ผูป้ ระเมินและไม่ถูกมองข้าม
ไป โดยในแต่ละปัจจัยจะมีการจําแนกผลกระทบต่อร่างกาย
ออกเป็นคะแนน ระดับ คือ , , , ตามลําดับ โดยคะแนน
หมายถึงว่าผูป้ ่ วยไม่มสี ภาวะของปัจจัยนัน ๆ หรือไม่มผี ล
กระทบหรือมีแค่ ปจั จัยเสียง คะแนน หมายถึงสภาวะของ
ปัจจัยนัน ๆ มีผลกระทบเล็กน้อย ส่วนคะแนน จะมีผล
กระทบมากขึนในระดับปานกลาง สําหรับคะแนน หมายถึง
มีผลกระทบมากขึนในระดับรุนแรง
ข้อสังเกต คือ การกําหนดให้โรคหรือภาวะนัน ๆ มี
คะแนนเพียง ค่าคงที เช่น กําหนดว่าถ้าเป็ นเนืองอกมะเร็ง
ก็จะให ้คะแนน ไปเลย ซึงไม่น่าจะถูกต้องตามตรรกะความ
เป็ นจริง เพราะโรคมะเร็ง (solid cancer) มิได้มผี ลกระทบ
เท่ากันทุกระยะ ตัวอย่างเช่น ผู ป้ ่ วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร
stage 1 จะไม่มอี าการผิดปกติใด ก็อาจใหค้ ะแนน ส่วน
stage 2 ก็อาจให ้คะแนน ถ้ามีความผิดปกติเรืองการกลืน

Vol. 66 No. 2 May - August 2020

ส่วน stage 3 ก็ให้คะแนน สําหรับ stage 4 ซึงจะมี
distant metastasis ก็ให้คะแนน อีกกรณี คื อ ผู ป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ถ้ากําหนดว่าจะได้คะแนน เท่ากัน-เหมือนกัน
ถ้าเช่ น นั นผู ้ป่ วยที ดู แ ลตัว เองดี โดยการควบคุ ม อาหาร
ออกกําลังกาย แทบจะไม่ตอ้ งพึงยา และระดับนําตาลในเลือด
สูงเล็กน้อย ตามทีได้รบั คําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย์
ก็คงจะมีคณ
ุ ค่าไม่แตกต่างจากผู ้ป่ วยทีมีระดับนําตาลในเลือดสูง
เพราะไม่ใส่ใจเรืองอาหารเลย ได้ยารักษาเบาหวาน แต่กินยา
บ้าง-ไม่กนิ บ้าง หรือในกรณีผู ้ป่ วยวิกฤตกําหนดว่าจะได้คะแนน
ดังนันผู ป้ ่ วย sepsis, severe sepsis, septic shock
ก็คงจะมีผลกระทบต่อร่างกายเหมือน ๆ กัน ซึงเป็ นจริงเช่นนัน
หรือ ? ดังนันทีถูกทีควรผู ป้ ระเมินพึงใช้ดุลยพินิจใหส้ มเหตุ
สมผลในการให้คะแนน โดยต้องประเมินความรุ นแรงของ
ภาวะหรือโรคทีเป็ นอยู ่น ันว่าอยู ่ในระยะใด มีผลกระทบต่อ
ภาวะโภชนาการหรือเมตาบอลิซึมรุนแรงมาก-น้อย-หนัก-เบา
เพียงใด แบบค่ อยเป็ นค่ อยไป-ใช้เวลามาตามลําดับ ผลการ
ดู แลบําบัดรักษาหรือมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่อย่างไรให้สอด
คลอ้ งกับตรรกะ
6.4 การกําหนดระดับภาวะทุพโภชนาการ เมือให้
คะแนนแต่ละปัจจัยในแต่ละกรอบคะแนนเรียบร้อยแล ้ว ก็ให้
นําคะแนนของทัง กรอบทีมีการให้คะแนนประเมิน มาบวก
รวมกันเพื อได้คะแนนรวมสุ ดท้าย จากนั นนําคะแนนรวม
สุ ดท า้ ยนันมาพิจารณาว่าอยู ่ในระดับภาวะทุพโภชนาการใด
ของใน ระดับ คือระดับ NT-1 ถึงระดับ NT-4 ขึนอยูก่ บั
ว่าได้ผลคะแนนรวมสุดทา้ ยเท่าใด คือ NT-1 จะเป็ นระดับ
ภาวะโภชนาการปกติหรือมีเพียงแค่ปจั จัยเสียง ระดับนี จะมี
ช่วงคะแนนระหว่าง - คะแนน ส่วน NT-2 มีช่วงคะแนนรวม
- จัดว่าผูป้ ่ วยมีภาวะทุพโภชนาการเล็กน้อย NT-3 มีช่วง
คะแนนรวม - หมายถึงมีภาวะทุพโภชนาการปานกลาง
แต่ถ ้าได้ > คะแนน ก็จะตกอยูใ่ น NT-4 คือ ระดับภาวะ
ทุพโภชนาการรุนแรง (ซึงคะแนนรวมสูงสุดทัง ข้อ คือ
คะแนน)
6.5 ข้อมูลทัวไปและความหมาย เรืองนํ าหนักตัว
ภาพที ข้อมูลทัวไปของแบบฟอร์ม NT 2013
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ความหมาย เรือง BW : IBW (ideal BW) หรือ
นําหนักตัวอุดมคติหรือนําหนักตัวทีควรจะเป็ น คิดง่าย ๆ โดย
ใช้ค่าส่วนสูงเป็ นเซนติเมตร แล ้วลบด้วยค่าตัวเลขโดยประมาณ
ทีนิยมใช้กนั คือ ในเพศชาย และ - ในเพศหญิง
เช่น ส่วนสูงคือ ซม. โดยในเพศชายจะคํานวณได้เท่ากับ
- = กิโลกรัม แต่ถ ้าเป็ นเพศหญิงก็จะคํานวณได้
เท่ากับ - ( หรือ ) = - กิโลกรัม หรือจะใช้
สูตรคํานวณ คือ ผูช้ าย IBW (kg.) = 50 + (0.91 x (ht. in
cm.-152.4) ผูห้ ญิง IBW (kg.) = 45.5 + (0.91 x (ht. in cm
- . ) จาก IBW Formula from : ARDS Network. NEJM.
May 2000,342(18):1301-08 ส่ วน UBW (usual BW)
หมายถึงนําหนักตัวปกติขณะทีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใด
และจะอยู ่ในระดับคงทีดี แต่จะเริมเปลียนแปลงไปเมือแรก
เริมของการเจ็บป่ วย สําหรับ CBW (current BW) หมายถึง
นําหนักตัวทีพบผูป้ ่ วยหรือมารับการตรวจรักษาจะเป็ นนําหนัก
ตัวทีชังได้จริง ไม่วา่ จะมีภาวะบวม ท้องมานหรือมีกอ้ นเนืองอก
หรือไม่ ก็ตาม (บางตําราใช้คาํ ว่า ABW-actual BW หรือ
แปลว่านําหนักตัวจริง ซึงผูเ้ ขียนไม่เห็นด้วย)
ความสําคัญในประเด็นการให้การดูแลรักษาพยาบาล
ผู ป้ ่ วยทีมีภาวะบวม-นําคังหรือท้องมาน พึงระวังในการสังให้
สารนําหรื อเกลื อ แร่ ตลอดจนการสั งให้ส ารอาหารด้าน
โภชนบําบัดในเรื องปริมาณแคลอรี และโปรตีน ให้แก่ผู ป้ ่ วย
ตัวอย่ างเช่ น CBW = 70 กก. โดยที ผู ป้ ่ วยมี ภาวะบวม
ทังตัวหรือท้องมาน แต่มขี ้อมูลว่าผูป้ ่ วยมี UBW = 60 กก.
(โดย IBW ประมาณ กก.) แต่ จ ากการประมาณว่ า
ถ้าไม่บวมหรือไม่มที ้องมาน ผู ้ป่ วยน่าจะมีนาหนั
ํ กราว ๆ กก.
(eneBW = estimated non edematous BW) หรือกรณี
ถ้าไม่มีทอ้ งมาน (ascites) ร่วมด้วย ผู ป้ ่ วยน่าจะมีนาหนั
ํ ก
ราว ๆ กก. (enaBW = estimated non ascites BW)
ตําราบางแห่งอาจใช้คาํ ว่านําหนักแห้ง (dry weight) ปัญหา
คือแห้งอย่างไร ? แห้งแค่ไหน ? ซึงผูเ้ ขียนมีความคิดเห็นว่า
น่ าจะใช้นาหนั
ํ กตัวโดยการประมาณนี น่ าจะดู เ ข้าท่ ากว่ า
ปลอดภัยกว่าและนํามาใช้ในการคํานวณปริมาณแคลอรีและ
โปรตีนให ้แก่ผูป้ ่ วยในเบืองต้น ทังนีเพือการรักษาส่วนเนือเยือ
ของร่างกาย มิใช่รวมปริมาณนําทีคังอยู ่ อีกประเด็นหนึงคือ
ถ้าผู ป้ ่ วยขาดสารอาหารมานาน มีภาวะทุพโภชนาการระดับ
รุ นแรงหรือปานกลางร่ วมด้วย ต้องระวังเรื อง refeeding
syndrome ซึงจะต้องปรับ-แก้ไขภาวะ fluid-electrolytes
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โดยเฉพาะอย่างยิง K, Mg, P ให้ปกติก่อน และเมือเริมต้น
ให้อาหารในวันแรก ๆ ก็จะต้องจัดแบ่งให้น้อย ๆ ก่อน เช่น
ประมาณ - % ของเป้ าหมาย รวมทังวิตามิน B1 เพือให้
ร่างกายปรับตัวเมือผูป้ ่ วยสามารถรับได้ดกี ค็ ่อย ๆ ปรับเพิมถึง
เป้ าหมาย โดยทัวไปใช้เวลาประมาณ - วัน และเห็นว่าจะ
ช่วยป้ องกันการให้อาหารมากเกินไป-เร็วเกินไปในช่วงต้น ๆ
6.6 กรอบแสดงสภาวะหรือสมรรถนะของร่างกาย
โดยประเมินด้วย ECOG และ KPS (ไม่นาํ มาคิดคะแนน)
ในแบบฟอร์ ม จะมี กรอบแสดงสภาวะหรื อ
สมรรถนะของร่างกาย (ECOG และ KPS) ซึงเป็ นส่วนทีไม่นาํ
มาคิดคะแนน โดยจะเป็ นการประเมินสภาพทัวไปของผู ป้ ่ วย
(หรือเรียกว่า performance status) ซึงมี แบบ คือ ECOG
(Eastern Cooperative Oncology Group) และ KPS
(Karnofsky Performance Status scores) (ภาพที )
โดยนิ ยมใช้ประเมินกันในผู ป้ ่ วยมะเร็ง ซึงในแบบฟอร์มได้
นําเสนอภาพแสดงลักษณะสภาวะในแต่ละช่วงประกอบไว ้ด้วย
ดังนันถ ้าพิจารณาสภาวะในรูปเทียบกับผูป้ ่ วย ก็พอจะประเมิน
เพือให้ระดับและคะแนนได้งา่ ยยิงขึนหรือถ้าสรุปง่าย ๆ ECOG
- คือมีสุขภาพดีและแข็งแรงดี ECOG - 1 คือ มีสุขภาพดี
แต่ความแข็งแรงไม่เต็ม ECOG - 2 มีสุขภาพและความ
แข็งแรงลดลง ทํางานทํากิจกรรมได้นอ้ ยลงและมีการนังพัก
บ่อย ECOG - 3 มี สุ ข ภาพและความแข็งแรงลดลงมาก
ต้องนังพักและนอนมากขึน ส่วน ECOG - 4 สุขภาพและ
ความแข็งแรง-หมดสภาพ เดินไปไหนมาไหนไม่ ไหว-ไม่ได้
นอนเป็ นหลัก ต้องมีคนช่วยเหลือตลอดเวลา
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ประวัติ สารอาหารหรื ออาหารการกิน ที ได้ร ับและรับได้จริ ง
(กรอบที ) นําหนักตัวลดลง/คงที/เพิมขึน (กรอบที ) การคัง
ของสารนําเป็ นบริ เวณ-เฉพาะตําแหน่ งหรื อแบบบวมทัวตัว
(กรอบที ) การสู ญเสียมวลไขมันใต้ผิวหนัง (กรอบที )
การสู ญเสี ยมวลกล า้ มเนื อ (กรอบที ) สมรรถภาพของ
กล้ามเนือ (กรอบที ) โรคหลัก/โรคร่วมทีเป็ นลักษณะเรือรัง
(กรอบที ) โรคหรื อภาวะที เป็ น ลักษณะเฉี ยบพลัน หรื อ
กึงเฉี ยบพลัน เช่น ภาวะ acute condition หรือ stress
ต่าง ๆ ส่วน (กรอบที ) สุดท ้าย จะแสดงผลคะแนนรวมของ
ทัง ข้อ เพื อนํา ไปกํา หนดระดับความรุ นแรงของภาวะ
ทุพโภชนาการ
ความหมายของปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละกรอบทีใช้ใน
การประเมินและนํามาคิดคะแนนในแบบฟอร์ม NT 2013
# กรอบที ประวัติอาหารและสารอาหารที รับ
ได้จริงหรือกินได้จริง โดยต้องได้ข้อมูลจากผู ้ป่ วย มิใช่ดูข ้อมูล
จากคําสังการรักษาของแพทย์ และพิจารณาความผิดปกติ
เรืองอาหารเพือนํามาประมวลประเมินผลในภาพรวม ใน
ลักษณะร่วมกัน คือ ประเภท, ปริมาณ, คุณภาพของอาหาร
ทีรับได้และระยะเวลาของความผิดปกติ โดยถ้าเป็นผู ้ป่ วย OPD
หรือ รับใหม่ ก็ควรจะซักประวัตดิ ้านอาหาร-การกินทีกินได้จริง
ตังแต่เมือเริมเจ็บป่ วยอยูท่ บ้าน
ี โดยหาข้อมูลการเปลียนแปลง
ของประเภท เช่น จาก regular มาเป็ น soft มาเป็ น liquid
diet เพราะคุณภาพแตกต่างกัน ทางด้านปริมาณมีการเปลียน
แปลงไปจากเดิมอย่างไร เช่น กินอาหารได้จริงประมาณ ใน
ของปกติ หรือว่าไม่ถงึ ครึงหรือแต่ละมือได้เพียง - คํา
หรือช้อน หรือบอกว่ากินได้แต่ส่วนใหญ่เป็ นขนมและผลไม้
ภาพที แสดงระดับคะแนนของ ECOG หรือ KPS
ซึงในแง่คณ
ุ ภาพแล ้วจะไม่เหมาะสมถูกต้อง ประเด็นสุดท้ายคือ
score ทีสัมพันธ์กบั สภาวะและสมรรถนะของผูป้ ่ วย
ความผิ ดปกตินี เป็ นมาระยะเวลานานประมาณเท่าไหร่ แล ว้
ยิงนานก็น่าจะยิงแย่ เช่น นานประมาณ - เดือนก่อนมา
ส่ วนผู ป้ ่ วยทีอยู ่ในโรงพยาบาลมาระยะหนึ งแลว้ ก็ตอ้ งอย่า
ลืมว่าผู ป้ ่ วยมีความผิดปกติตงแต่
ั อยู ่ทีบ้านก่อนมาและรวม
. กรอบที ใช้ในการประเมิน ภาวะทุ พโภชนาการและคิ ด ช่วงเวลาทีอยูใ่ นโรงพยาบาลว่าผู ้ป่ วยได้รับโภชนบําบัดทีถูกต้อง
คะแนน
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ในการซักประวัตเิ รืองอาหาร-การกิน
ส่วนทีนํามาคิดคะแนนการประเมินภาวะทุพโภชนาการ ให้พึ งสังเกตว่ามิ ใช่ ดู แ ต่ ข อ้ มู ลอาหารที แพทย์ส ังหรื อที ให้
จะมีอยู ่ กรอบ ซึงส่วนนีจะประยุกต์ให้มีเกณฑ์หรือดัชนี เพียงด้านเดียว แต่พงึ ระลึกว่าผู ้ป่ วยกินหรือรับอาหารได้จริง ๆ
สําคัญทีนํามาใช้ประเมิน โดยจะสัมพันธ์กบั ภาวะทุพโภชนาการ เท่าไร เช่น พอจะรับได้บ ้าง, เป็ นปริมาณมาก-น้อยเท่าใด หรือ
ตามแนวคิดเห็นใหม่ ตามแบบ Consensus Statement ของ ต้องงดอาหารหรือได้รบั แต่นาเกลื
ํ อทัวไป, ขอเน้นว่าไม่ควรใช้
A.S.P.E.N. 2012 อยู ่ในแต่ละกรอบคือ :- (กรอบที ) การประมาณว่าพอกินได้, กินได้บ ้าง, กินได้เล็กน้อย, ไม่ค่อย

Vol. 66 No. 2 May - August 2020

กินอาหารแต่ควรใช้ข ้อมูลทีชัดเจนขึนเช่น กินได้มอละ
ื - คํา
หรือประมาณครึงหนึงของแต่ละมือหรือแต่ละวันทีโรงพยาบาล
จัดให้เพือให้เป็ นรู ปธรรมยิงขึน ซึ งการสืบค้นข้อมูลส่ วนนี
เรียกว่า food count เป็ นการประเมินปริมาณทีรับได้อย่าง
คร่าว ๆ ง่าย ๆ แต่กจ็ ะต้องอาศัยความสนใจใส่ใจของแพทย์
และพยาบาลโดยตรง ซึ งจะเป็ น ข้อมู ล ที นํา มาใช้ประเมิ น
พลังงานทีผูป้ ่ วยรับได้จริง เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานที
ผู ป้ ่ วยควรได้ร บั แล ว้ นําไปประมวล-ประเมินผลในภาพรวม
เป็ นปริมาณร้อยละ ว่ามีการขาดสมดุ ลด้านอาหารหรือสาร
อาหารอย่างไร แต่ในกรณีถ ้ามีความผิดปกติและต้องการข้อมูล
ชัดเจนก็จะปรึกษานักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหารเพือทํา
calorie count ต่อไปเพือให้นึกภาพได้ชดั เจนมากขึน
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ได้ประมาณเท่าไร เช่น - % หรือน้อยกว่านีของปกติหรือ
ทีควรได้รบั เช่น นานประมาณ สัปดาห์ ก็ควรจะได้รบั
คะแนนเป็ น คะแนน แต่ถ า้ ผิดปกติมานานประมาณ
สัปดาห์ ก็ควรจะได้ คะแนน ในบางกรณีระยะเวลาผิดปกติ
เรืองอาหาร กินเวลานานเป็ นเดือน ก็ควรจะได้รับคะแนนเป็ น
(ดังนันคะแนนเต็ม-รวมทังแบบ มีค่า = )
# กรอบที แสดงการพิจารณาให้คะแนนความ
ผิดปกติเรืองนําหนักตัว ซึงมีปจั จัยทีเกียวข้องหลัก ๆ อยู ่
ส่วน คือ . นําหนักตัวปกติ (usual BW) 2. นําหนักปัจจุบนั
(current BW) คือ นําหนักตัวทีชังได้เมือมาพบแพทย์ ซึงอาจ
จะมีภาวะบวมหรือท้องมานหรือก้อนเนืองอกร่วมอยูด่ ้วยก็ตาม
. หาปริมาณนําหนักทีเปลียนแปลงไปจากนําหนักปกติว่า
เพิมขึน-คงที-ลดลงไปเท่าไร แล ้วนํามาคิดคํานวณเป็ นร้อยละ
ภาพที (กรอบที ) แสดงประวัตอิ าหารและสารอาหาร
และ . ประมาณระยะเวลาของนําหนักตัวทีเปลียนแปลงไป
ทีรับได้จริงและการพิจารณาให้คะแนน
โดยข้อมู ล ในกรอบนี ได้ประยุ กต์ ม าจาก Kovacevich
(Kovacevich DS, et al N.risk classification in PN
Handbook. A.S.P.E.N. 2009, page 4) ซึงมีความละเอียด
ลออมากกว่าแบบอืน ๆ และคิดว่าใช้ได้ดีในผู ป้ ่ วยทัวไปทีมี
โรคภัยไข้เจ็บ โดยมีภาวะร่างกายซู บโทรมร่วมกับนําหนักตัว
ลดลงตามลําดับ และจะนํามาให้คะแนนความรุนแรง เฉพาะ
กรณี ผูป้ ่ วยมีนาหนั
ํ กลดลงโดยไม่ตงใจเท่
ั านัน (ยกเวน้ กรณี
anorexia nervosa) หรือไม่ได้รบั ยาขับปัสสาวะ เช่น นําหนัก
ตัวปกติ (usual BW) คื อ กก. แต่ นาหนั
ํ กปัจจุ บ นั
ข้อสังเกต ในกรณีทผูี ้ป่ วยรับได้แต่อาหารเหลวหรือ (current BW) คือ นําหนักตัวทีชังได้เมือมาพบแพทย์หรือ
นํา ๆ นัน จะต้องพิจารณาถึงคุณภาพด้วย เพราะถ้าเป็ นอาหาร ทําการประเมินได้ กก. เพราะฉะนันนําหนักลดลงไป =
เหลวชนิดครบถ้วน (complete diet) เช่น BD อาหารเหลวปัน - = กก. ซึงจะช่วยบ่งบอกความผิดปกติได้เพียงระดับ
(blenderized diet) หรืออาหารทางการแพทย์ (medical food) หนึง ตัวอย่างเช่น มีผูป้ ่ วย คน แต่ละคนมีนาหนั
ํ กลดลง
และได้รับจากผู ้สังทีมีความรู ้ในปริมาณทีเหมาะสม ผู ้ป่ วยก็อาจ กก.เหมือนกัน คําถามคือผู ้ป่ วยรายใดน่าจะเป็นห่วงมากกว่ากัน
จะได้รบั อาหารทีมีคุณค่าเทียบได้กบั ปกติหรือในกรณี ทผูี ป้ ่ วย ก็ตอบไม่ได้ แต่ถา้ นําการเปลียนแปลงของนําหนักไปคิดเป็ น
ได้รบั อาหารทางหลอดเลือดดํา ก็พจิ ารณาในทํานองเดียวกัน ร้อยละ ก็จะช่วยให้เห็นความผิดปกติได้ชดั เจนยิงขึน เช่น
คือ จะต้องพิจารณาถึง ประเภท, ปริมาณ, คุณภาพด้วยเช่นกัน ลดลงคิดเป็น %, %, % ตามลําดับ และถ้ายิงนําไป
ซึงถ้าผู ป้ ่ วยได้รบั อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็อาจจะไม่มปี ญ
ั หา เปรียบเทียบกับระยะเวลาทีนําหนักลดลงจะยิ งมีน ัยสําคัญ
ทุพโภชนาการ ในประเด็นระยะเวลา ความผิดปกติดา้ นอาหาร มากขึนอีก เช่น ลดลง % เท่ากัน แต่เมือเทียบกับระยะเวลา
จะเห็นว่ามีช่วงระยะเวลาแสดงไวด้ ว้ ยเป็ น ช่วง คือ < , ก็พบว่าใช้เวลาแตกต่างกัน เช่น , , และ เดือน ตามลําดับ
- , > วัน อธิบายได้วา่ เป็ นช่วงเวลาทีใช้กนั ทัวไป ส่วน เพราะฉะนันผู ป้ ่ วยทีนําหนักตัวลดลง % เท่ากัน แต่ใน
คะแนนก็จะแบ่งเป็ นช่วงเช่นกัน เพือให้สมั พันธ์กบั ระยะเวลา ผู ป้ ่ วยที มีนาหนั
ํ กตัวลดลงเร็วกว่าก็ น่ าจะเป็ นห่ วงมากกว่า
ความผิ ดปกติ เมื อประมวลประเมิ นผลแล ว้ ก็ นาํ ข้อมู ล มา ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี จะนํามาใช้ให้คะแนนความรุ นแรงของ
บูรณาการในภาพรวมว่าผู ป้ ่ วยน่าจะรับอาหารหรือสารอาหาร นําหนักตัวทีลดลงโดยไม่ตงใจเท่
ั านัน
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ในกรณี นาหนั
ํ กตัว ลดลงมาตามลํา ดับ เช่ น มี
ประวัติว่าป่ วยมาประมาณ เดือน โดยนําหนักตัวระหว่าง
เวลาทีผ่านมาเป็ น , , , , , ซึงถ้าย้อนหลังไป
เดือนก่อน ๆ หน้านี คือ เดือนที - แลว้ ได้ขอ้ มูลว่ามี
นําหนักตัวค่อนข้างคงทีทีประมาณ จึงถือได้วา่ มีนาหนั
ํ กตัว
ปกติ กก. แต่นาหนั
ํ กปัจจุบนั (current BW) คือ นําหนักตัว
ทีชังได้เมือมาพบแพทย์หรือเมือทําการประเมินชังได้ กก.
ดังนันจะมีนาหนั
ํ กตัวลดลง = - = กก. คิดเป็ น
14.3 %
ในกรณี เป็ นผู ป้ ่ วยเรือรัง ป่ วยมานานเป็ นปี ป่ วย
เป็ น ๆ หาย ๆ เดียวดีเดียวทรุด เดียวก็กนิ ได้ เดียวก็กนิ ไม่ได้
ทําให้นาหนั
ํ กตัวของผู ป้ ่ วยไม่ คงที เช่น ผู ป้ ่ วยมะเร็ง หรือ
เมื อได้ร บั การผ่ าตัดหรือยาเคมีบาํ บัดหรือฉายแสง จึ งต้อง
พยายามซักประวัติหรือหาข้อมูลนําหนักตัวจากบันทึกต่าง ๆ
เพือหาช่วงทีนําหนักตัวค่ อนข้างคงทีหรือมีการเปลียนแปลง
น้อยทีสุดเพือนํามาใช้อา้ งอิงว่าเป็ นนําหนักตัวปกติ เหตุผลก็
เพราะว่ามีการศึกษาทีแสดงนัยสําคัญของนําหนักตัวทีลดลงนัน
จะมีกรอบระยะเวลานานเพียง เดือนเท่านัน แต่ถ ้าไม่สามารถ
หาข้อมูลนําหนักตัวได้ก็จะพิจารณาใช้นาหนั
ํ กตัวทีมากทีสุด
ในรอบ เดือนทีผ่านมาเป็ นนําหนักตัวปกติ (ต้องไม่มภี าวะ
บวมร่ ว มอยู ่ ด ว้ ย) เช่ น ป่ วยเป็ น มะเร็ งมาประมาณ ปี
มีนาหนั
ํ กเมือเริมป่ วยคือ กก. นําหนักเมือ ปี ครึงก่อนคือ
กก. นําหนักเมือ ปี ก่อนคือ กก. ส่วนนําหนักเมือ
, , , , , , เดือนก่อนคือ , , , , , ,
, ส่วนนําหนักตัวเมือมาพบแพทย์ซงก็
ึ คอื นําหนักปัจจุบนั
(current BW) คือ กก. ในกรณีนีเมือจะหานําหนักตัว
ปกติเพือใช้อา้ งอิง (ในกรอบระยะเวลา เดือน) ก็น่าจะเลือก
เอา หรือ เป็ นนําหนักตัวปกติเพือใช้อา้ งอิง ดังนันก็จะ
เป็ นนําหนักตัวลดลง = - = กก. ในระยะเวลา
ประมาณ - เดือน หรือกรณีไม่มกี ารชังนําหนักต่อเนือง
แต่มนี าหนั
ํ กลดลงถึง % หรือมากกว่าใน ปี ก็ถอื ว่ามีความ
รุนแรง (A.S.P.E.N. PN Handbook 2014 page 10)
ข้อสังเกต โดยทัวไปจะใช้ค่านําหนักตัว (usual BW)
ปกติหรือเมือแรกเริมป่ วย เป็ นค่ าพืนฐานหรือเป็ นค่ าอ้างอิง
ในการพิจารณาการเปลียนแปลงของ BW แต่ควรจะอยู ่ใน
กรอบระยะเวลา เดือน ส่วน BW ทีจะใช้คาํ นวณการเปลียน
แปลง คือ current BW ของผูป้ ่ วยทีชังได้ในวันหรือใกล ้ ๆ
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วันทีตรวจผูป้ ่ วยโดยไม่คาํ นึงว่าจะมีภาวะบวมนําหรือท้องมาน
หรือเนืองอกหรือไม่ (ส่วนในกรณีทมีี นาหนั
ํ กตัวเพิมขึนอย่าง
เฉียบพลันจะไม่นาํ มาคิดคะแนน เพราะจะไปพิจารณาในกรอบ
การมีภาวะบวมนําหรือนําคังจากสาเหตุต่าง ๆ ตามแนวทาง
ความคิดเห็นใหม่ของการประเมินภาวะทุพโภชนาการ)
ภาพที (กรอบที ) แสดงการพิจารณาให้คะแนน
ความผิดปกติเรืองนํ าหนักตัว

# กรอบที สภาวะบวมนําหรือนําคัง โดยการตรวจ
ร่างกายเพือประเมินเรืองอาการบวมนําของผู ป้ ่ วย (ตามแบบ
Consensus Statement ของ A.S.P.E.N. 2012) ซึงจะ
แยกเป็ น ลักษณะ คื อ บวมเฉพาะที บางบริ เวณหรื อ
บางตําแหน่ง แห่ง เช่น หลังเท้าหรือข้อเท้า บริเวณหน้าแข้ง
หรือต้นขา ข้าง หรือบวมทีแขน ข้าง ซึงมักจะมีสาเหตุ
ผิดปกติสมั พันธ์กบั อวัยวะใกล ้เคียงซึงจะแตกต่างจากลักษณะ
บวมทัวตัวหรือบวมหลายตําแหน่ง เช่น บวมใบหน้า หรือบวม
ทังส่วนมือ-ส่วนแขน และส่วนขาหรือผิวหนังส่วนหน้าท้องหรือ
บริเวณส่วนเอวทัง ข้าง หรือบริเวณก้นกบ ซึงโดยทัวไปมักจะ
มีสาเหตุผิดปกติสมั พันธ์กบั อวัยวะทีมีผลกระทบทัวร่างกาย
เช่น หัวใจวาย ตับวาย ไตวาย ภาวะขาดสารอาหาร (systemic
effect) ลักษณะนีจะสัมพันธ์กบั ภาวะทุพโภชนาการมากกว่า
การบวมเฉพาะที
การตรวจ ให้ดูส่วนทีบวมว่าบวมมาก-น้อยเพียงใด
เป็ น ลักษณะบวมกดบุ ๋ ม หรื อบวมตึ ง ในกรณี บวมกดบุ ๋ ม
ให้ใช้นิ วมือกดผิวหนังลงไป ด้วยแรงพอประมาณตึงนิ วมือ
นานประมาณ วินาทีแลว้ ปล่อย แลว้ พิจารณาดู ว่าผิวหนัง
บุม๋ ลึกลงไปจากการกดมาก-น้อยเท่าไรคือ , , , มิลลิเมตร
ตามลําดับอย่างไรก็จะมีค่าสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของความ
บุม๋ น้อย-มาก เป็ นระดับ +, 2+, 3+, 4+ ตามลําดับ
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ภาพที แสดงลักษณะ, การตรวจภาวะบวมนํ าหรือนํ าคัง (ภาพได้รบั อนุ ญาติจากผูป้ ่ วยแล้ว-รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช)

สําหรับการให้คะแนนความรุนแรงสภาวะบวมของ
ร่างกาย ภาพในกรอบที โดยประการแรกจะต้องพิจารณาว่า
เป็นลักษณะบวมทัวตัว (หรือบวมหลายตําแหน่ง) ซึงมักจะเกิด
จากผลกระทบต่ อร่ างกายได้มากกว่าลักษณะบวมเฉพาะที
เช่นหลังจากการผ่าตัดเอามะเร็งเต้านมและต่อมนําเหลืองข้างซ้าย
ออกไป ต่อมาแขนซ้ายก็มลี กั ษณะบวมตามมา บวมกดบุม๋ +
ก็อาจจะพิจารณาให้คะแนนความรุนแรงของการบวมนี =
แต่ในอีกกรณีคือบวมหลายตําแหน่ง เช่น ผู ้ป่ วยมีการบวมแขน
และมือ ข้าง กดบุม๋ + ร่วมกับบวมขาและเท้า ข้าง โดย
กดบุม๋ + และ + ก็อาจจะพิจารณาให้คะแนนความรุนแรง
ของการบวมนี = (เป็ นลักษณะ systemic)
ภาพที (กรอบที ) แสดงผลการตรวจและการให้คะแนน
ภาวะบวมนํ าหรือนํ าคังในร่างกาย

3

# กรอบที ปริมาณมวลไขมัน-ใต้ผวิ หนัง โดย
ตรวจประเมินปริมาณของไขมัน ตามตําแหน่ งต่าง ๆ ของ

ร่างกาย (ตามแบบ Consensus Statement ของ A.S.P.E.N.
) ว่ามีหรือไม่มไี ขมันสะสมมาก-น้อยอย่างไร โดยตรวจ
ประเมิน เช่น บริเวณขมับบุม๋ หนังตาบนบาง-ตาลึก แก้มตอบ
เห็นกระดูกซีโครงได้ชดั เจน ไขมันหน้าท้องและบริเวณเหนือ
กระดูกเชิงกราน ส่วนไขมันใต้ผวิ หนังบริเวณต้นแขนทังด้าน
หน้าต่อกลา้ มเนื อไบเซพ และด้านหลังต่อกลา้ มเนื อไตรเซพ
หรือสภาพทัวไปเป็ นลักษณะหนังหุม้ กระดูกหรือไม่ เป็ นต้น
สําหรับการให้คะแนนความรุนแรงสภาวะมวลไขมันของร่างกาย
ก็จะต้องประเมินเป็ นภาพรวมโดยเฉลียทัวทังตัวร่วมกับข้อมูล
การเปลียนแปลงจากการซักประวัติผู ป้ ่ วยหรือญาติด ว้ ยว่า
เปลียนแปลงไปจากเดิมเพียงใด โดยให้ผู ป้ ่ วยให้ข อ้ มู ลว่า
ลักษณะรู ปร่ างหรื อแขน-ขามี ขนาดลดลงกว่ าเดิ มอย่ างไร
ลดไปเท่าตัวหรือประมาณครึงหนึง
ภาพที แสดงการตรวจ ปริมาณ มวล ไขมัน ใต้ผิวหนัง
(ภาพได้รบั อนุ ญาติจากผูป้ ่ วยแล้ว-รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช)
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ภาพที (กรอบที ) แสดงการให้คะแนน โดยประเมิน
ในภาพรวม ปริมาณมวลไขมันใต้ผิวหนังของร่างกาย

ภาพที (กรอบที ) แสดงการให้คะแนนโดยประเมิน
ภาพรวม ปริมาณมวลกล้ามเนื อของร่างกาย

# กรอบที ปริ มาณมวลกล า้ มเนื อ แนวทาง
ความคิดเห็นใหม่ (ตามแบบ Consensus Statement ของ
A.S.P.E.N. 2012) ได้เน้นการตรวจสอบมวลกลา้ มเนื อว่า
สู ญเสียไปมาก-น้อยเพี ยงใด มีเหลืออยู ่ มาก-น้อยแค่ ไหน
โดยเฉพาะอย่างยิ งถ้าได้เปรี ยบเทียบกับก่ อนหน้านี และให้
ผูป้ ่ วยหรือญาติเป็ นผูเ้ ปรียบเทียบ ควรตรวจประเมินหลาย ๆ
ตําแหน่ง เช่น กล้ามเนือคอ-แขน-ขา-มือ-เท้า โดยการดู-คลํา
ว่ามวลกลา้ มเนื อฝ่ อ-ลีบ-เล็กหรือไม่ อย่างไร สําหรับการให้
คะแนนความรุนแรงการเปลียนแปลงสภาวะมวลกล้ามเนือของ
ร่างกายก็จะต้องประเมินเป็นภาพรวมโดยเฉลียทัวทังตัวร่วมกับ
ข้อมูลนําหนักตัวทีลดลงและขนาดทีลดลงของรูปร่าง-แขน-ขาลําตัว ตลอดจนเรืองเสือผ้า นาฬกิ า แหวน จากการซักประวัติ
ผู ป้ ่ วย-ญาติดว้ ย

หมายเหตุ : กรณีการใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มา
เหมารวมเป็ น ค่ ามวลไขมันและมวลกล า้ มเนื อของร่ างกาย
ไม่น่าจะถูกต้องสมเหตุผลเพราะโดยแท้จริงแล ้ว BMI เป็นค่าที
บ่งชีว่ามีปริมาณไขมัน ในร่างกายมาก-น้อยอย่างไร โดยเฉพาะ
อย่างยิงค่าสูง ๆ ซึงใช้เป็ นเกณฑ์แสดงระดับโรคอ้วน เพราะว่า
(มิใช่กล้ามเนื อ) เกณฑ์ปกติคือ . - . ตามที สปสช.
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) กําหนดไว ้โดยอ้างอิง
จาก International classification of adult BMI. Asian
& Pacific population. WHO 2004 ซึงเหมาะสมกับคนไทย
คนเอเชีย - แปซิฟิกมากกว่าประชากรด้านตะวันตก สําหรับค่า
BMI พบว่าบางสถาบันเห็นว่าน่าจะใช้เกณฑ์ปกติเป็ น . . จะดีกว่าเพราะมีขอ้ สังเกตว่าค่ า BMI ทีสู งกว่า .
มีแนวโน้มทีจะเกิดภาวะหรือโรค NCD (non-communicable
disease) ได้มากขึนตามลําดับค่า BMI อย่างไรก็ตามค่า BMI
ที อยู ่ ในเกณฑ์ปกติ ก็ อาจมี ภาวะโภชนาการที ผิ ด ปกติ ได้
เช่นผูป้ ่ วยบวม-ท้องมาน-เนืองอก การใช้ค่าดัชนีมวลกายหรือ
BMI จึงมีจุดอ่อนอยูเ่ ช่นกันกับค่านําหนักตัว ลองพิจารณาค่า
BMI ของนักวิงมาราธอน, นักเต้นบัลเล่ต,์ นักจ๊อกกีขีม้าแข่ง
ซึงมักจะตํากว่าเกณฑ์ปกติหรือนักมวยปลํา นักซูโม่ ซึงมักจะ
สูงกว่าเกณฑ์ปกติได้มาก
# กรอบที สมรรถภาพกล้ามเนือ ตามแนวทาง
ความคิ ดใหม่ (ตามแบบ Consensus Statement ของ
A.S.P.E.N. 2012) การตรวจวัดสมรรถภาพกล้ามเนือจะใช้
เครืองมือ hand-grip strength (ภาพที ) โดยให้ผูป้ ่ วย
กํามือบีบก้านวัดเพือวัดแรง ซึงจะมีขอ้ ดีคือแสดงค่ าแรงบีบ
เป็ นตัวเลขให้เห็นและจดบันทึกได้ ส่วนข้อด้อยคือราคาแพง
และไม่ ค่ อยสะดวกในการใช้จริ งและที สํา คัญคื อเพี ยงแค่
แรงบีบของมือ ๆ เดียวจะสามารถใช้แปลผลแทนสมรรถภาพ
กล้ามเนือทัวร่างกายได้จริงหรือ ในทางปฏิบตั สิ ่วนตัวจะเป็ น
การให้ผูป้ ่ วยแสดงการเคลือนไหว (ภาพที ) คอ, มือ, แขน,
ขา, และส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายในภาพรวม เช่น สัมผัส
จับมือกันแล ้วให้ผู ้ป่ วยออกแรง เช่น บีบมือของผู ้ประเมินเต็มที
เพือสัมผัสถึงกําลังกล้ามเนือหรือการให้ผูป้ ่ วยพยายามงอศอก

ภาพที แสดงลักษณะและการตรวจประเมินปริมาณ มวลกล้ามเนื อ
(ภาพได้รบั อนุ ญาติจากผูป้ ่ วยแล้ว-รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช)

Vol. 66 No. 2 May - August 2020

หรื อเหยียดศอกด้วยตัวเองและร่ ว มกับการต้านสู แ้ รงจาก
ผู ต้ รวจประเมินพร้อมกันก็ น่ าจะได้น ัยยะของสมรรถภาพ
กล า้ มเนื อได้ดีกว่า เพราะใช้ว ิธี การประเมินภาพรวมทัวทัง
ร่างกาย
ภาพที แสดงการตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื อ
โดยให้ผูป้ ่ วยใช้มอื กําบีบเครืองมือทีแสดงค่าแรงบีบ
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แข็งแรงดี-ดีมาก ก็จะเป็ น grade 4 หรือ ซึงจะสอดคล ้อง
กับเกณฑ์การให้คะแนนความผิดปกติทคะแนน
ี
คือ กําลัง
ของกล้ามเนือปกติดี
ภาพที แสดงสมรรถภาพหรือกําลังของกล้ามเนื อ
จากระดับ (grade) 0-5 และการให้คะแนน (กรอบที )

# กรอบที ความรุนแรงของโรคหลัก/โรคร่วม
ลักษณะเรือรัง : chronic diseases โดยกรอบนีจะแยกแสดง
ตัวอย่าง ชือโรค หรือภาวะเรือรัง ไวท้ งทางอายุ
ั
รกรรมและ
ศัลยกรรมเพืออํานวยความสะดวกให้ผูป้ ระเมินไว ้เป็นแนวทาง
การพิจารณา ไม่ตอ้ งเสียเวลา และไม่หลงลืม หรือไม่มองข้าม
โรคต่าง ๆ ไป เช่น โรคมะเร็ง, โรคปอด, โรคตับอักเสบเรือรัง,
โรคตับแข็ง, โรคตับอ่ อนอักเสบเรื อรัง, โรคไตวายเรื อรัง
(โดยเฉพาะอย่างยิงต้องพึงพาอาศัยการล า้ งไต-ฟอกเลือด),
โรคลําไส้ส นั (short bowel syndrome), โรคภู มิคุ ม้ กัน
บกพร่ อง, อนึ งในกรณี ที ผู ้ ป่ วยมี โ รคหรื อ ภาวะอื น ๆ
แต่ไม่มอี ยูใ่ นรายการก็จะมีช่องว่างคือ โรค/สภาวะอืน ๆ ..........
(other chronic condition) ให้บนั ทึกสําหรับโรคทีผู ป้ ่ วย
เป็ นอยู ่
การประเมินความรุนแรงของภาวะหรือโรค (เรือรัง)
ทีเป็ นอยู ่ ตามแนวทางความคิดเห็นใหม่ (ตามแบบ Consensus Statement ของ A.S.P.E.N. 2012) ได้เน้นว่าภาวะเรือรัง
นี ต้องใช้เวลา เดือนหรื อนานกว่ าซึ งต้องพิ จารณาระยะ
เรืองทีจะต้องระวัง เพราะอาจจะเกิดความสับสนได้ ของโรค, ความรุนแรง, มีอาการมาก-น้อย-หนัก-เบาเพียงใด
ระหว่างเกณฑ์การประเมินกําลังหรือสมรรถภาพของกล้ามเนือ มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ ผลของการดูแลรักษาและผลกระทบ
ซึ งจะแบ่งเป็ น grade 0, 1, 2, 3, 4, 5 โดย grade 0 ต่อภาวะโภชนาการหรือเมตาบอลิซึม แบบค่ อยเป็ นค่ อยไปจะหมายถึงกล้ามเนือเป็ นอัมพาต เคลือนไหวไม่ได้ ก็จะสอด ใช้เวลามาตามลําดับ กรณี โรคเรือรังทีมีน ันสามารถคุมได้ดี
คลอ้ งกับเกณฑ์การให้คะแนนความผิดปกติรุนแรงทีคะแนน ไม่ มีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการและเมตาบอลิซึม จะให้
ในทางตรงกันขา้ มถา้ ประเมินว่าสมรรถภาพของกล้ามเนือ คะแนนเป็ น จากนันเมือรวมคะแนนของภาวะต่าง ๆ ใน
ภาพที แสดงลักษณะและการตรวจประเมินสมรรถภาพกล้ามเนื อ
ในภาพรวม (ภาพได้รบั อนุญาติจากผูป้ ่ วยแล้ว-รพ.ภูมิพลอดุลยเดช)
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กรอบที นี แล ้วกําหนดไว ้ว่าคะแนนรวมสุดท้ายในกรอบนี
ทังหมดต้องไม่มากกว่า คะแนน เพือป้ องกันคะแนนการ
ประเมินมากไปทําให้ผลทีได้มีความไวมากเกินสภาพความ
เป็ นจริง
ภาพที (กรอบที ) แสดงการประเมินผลกระทบต่อร่างกาย
จากตัวอย่างโรคเรือรังของผูป้ ่ วยและการให้คะแนน

3

คะแนน = รูส้ ึกเหนือย-หายใจไม่ค่อยไหวเมือจะออกจาก
บ้านหรือขณะแต่งตัว (Harrison “s Internal Medicine 2018,
p.1991, table 286-1 และ p.1996, figure 286-5)
นํามาประยุกต์ใช้ในการประเมินด้วย NT : ในข ้อ
โรคปอดนี (อาจรวมถึงโรคปอดเรือรังอืน ๆ) จะจําแนกการให้
คะแนนในแบบ NT เป็ น ในกรณีคะแนน mMRC ได้ ,
ให้คะแนน ในกรณีคะแนน mMRC ได้ , ให้คะแนน
ในกรณีคะแนน mMRC ได้คะแนน - , ให้คะแนน NT 3
ในกรณีคะแนน mMRC ได้ (ภาพที )
ภาพที การประเมินความรุนแรงของ COPD
และนํ ามาประยุกต์ให้คะแนนประเมินใน NT

คําอธิบาย ความหมายของแต่ละโรคหรือภาวะใน
กรอบที และการพิจารณาให้คะแนน
. โรคมะเร็ง (solid cancer) ซึงจําแนกระยะโรค
(staging) เป็ น ระยะ คือ ระยะที , , , เพราะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อร่างกายรุนแรงมาก-น้อยแตกต่างกัน ดังนันคะแนน
ต้องไม่มีค่าคงทีและไม่เท่ากันในแต่ละระยะของโรค
นํามาประยุกต์ใช้ในการประเมินด้วย NT : จําแนก
คะแนนเป็น - - - (คือระยะโรคมะเร็งที - ตามลําดับ)
. โรคปอด ตัวอย่างเช่น COPD13, TB, chronic
bronchitis จากการมีพยาธิสภาพเรือรังและมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของปอดมาก-น้อยตามแต่ระยะของ
โรค ยกตัวอย่าง COPD จะแบ่งเป็ น ระยะตาม GOLD
criteria (Global Initiative for chronic obstructive lung
disease (table 286-1) และการประเมินความรุนแรงของภาวะ
COPD โดย CAT (COPD-severity-assessment test)
ด้วย mMRC (modified Medical Research Council
Dyspnea scale) โดยจะจําแนกและให้คะแนนเป็ น ระดับ
คือคะแนน = เมือต้องออกแรงมาก ๆ อย่างบากบันผูป้ ่ วย
แทบจะหยุดหายใจ, คะแนน = เมือต้องเร่งรีบในแนวราบ
หรือเดินขึนเนินสู งชันเล็กน้อยก็เหนื อยแล ว้ , คะแนน =
ผู ป้ ่ วยเดินช้าลงกว่าเพือนหรือต้องหยุดเดิน, คะแนน =
เดินได้ประมาณ
หลา หรือเดินได้ไม่กีนาทีในแนวราบ,

. โรคตับ (Harrison “s Internal Medicine 2018,
p.;2337,2404)(14) จากการมีพยาธิสภาพเรือรังและมีผลกระทบ
ต่ อประสิทธิ ภาพการทํา งานของตับมาก-น้อยตามแต่ ระยะ
ของโรคซึงจะคล ้าย ๆ กัน คือมักจะลงเอยด้วยภาวะตับแข็ง
(cirrhosis) อาการผิดปกติทพบได้บ่
ี
อย คือ ตาเหลือง ตัวเหลือง
ตับโต ม้ามโต palmar erythema, spider angiomata ถ้าตับ
เสียประสิทธิภาพการทํางานมากขึนก็อาจจะตรวจพบว่าผู ป้ ่ วย
มีภาวะ muscle wasting, edema, ascites, confusion,
stupor, coma ซึงจะจําแนกความรุนแรง (grading of disease severity) ออกเป็น active หรือ inactive หรือ mild,
moderate, severe และจําแนกระยะโรค (disease stage)
เป็ น early และ late หรือ pre-cirrhotic, cirrhotic, end
stage หรือจะจําแนกเป็ น stable, compensated cirrhosis
และ decompensated cirrhosis ร่วมกับมี complication
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เช่น ascites, portal hypertension, esophageal varices โรคทีเกิด จากปัจจัยสิงแวดลอ้ มและโครงสร้างทางกายวิภาค
bleeding หรือใช้แนวทางของ Child-Pugh classification: ของไตหรือพยาธิสภาพ (not Graded) 3. แบ่งระยะตาม
NT score
ระดับของ eGFR ดังนี
นํามาประยุกต์ใช้ในการประเมินด้วย NT : โดยนํา
ภาพที การนํ า Prognosis of CKD by GFR
Child-Pugh classification มาประยุกต์ใช้-ให้คะแนนมาประยุกต์ให้คะแนนประเมินใน NT
ในหัวข้อความรุนแรงของโรคตับ ในแบบ NT ข้อ โรคเรือรัง
ส่วนในกรณีของ ascites ก็พจิ ารณาประเมินความรุนแรงจาก
ปริมาณนําในท้องโดยใช้สะดือเป็ นเกณฑ์ ถ้าสูงกว่าสะดือเกือบ
ถึงลินปี หรือมีประวัติเจาะระบายนําในท อ้ งมาก่อนหน้า ก็ให้
คะแนนความรุนแรง = , ถ้านําประมาณระดับสะดือก็ให้
คะแนนความรุนแรง = , ถ้าตํากว่าสะดือแต่เหนือหัวเหน่า =
หรือประเมินจากความยาก-ง่ายของการตอบสนองต่อการ
รักษาตามการจําแนกในโรคตับ (ในตาราง ส่วน ascites)
(ภาพที )
ภาพที การนํ า Child-Pugh classification
มาประยุกต์ ให้คะแนนประเมินใน NT

. โรคหรือความผิ ดปกติทางระบบประสาทหรือ
กล้ามเนื อ เป็ นผลให ้ร่างกายเสือมสมรรถภาพช่วยเหลือตัวเอง
พอได้หรือได้บ า้ งหรือไม่ ไ ด้เ ลย เช่ น โรคสันนิ บาตลู กนก
(severe Parkinsonism) หรืออัมพาตครึงตัวหรือทังตัว (post
Stroke attack) หรือความผิดปกติของสมอง เช่น :- ขีหลงขีลืม
(dementia), โรคความจําเสือม (Alzheimer) ให้พิจารณาว่า
ผูป้ ่ วยช่วยเหลือตัวเองได้ - ไม่ได้, มาก-น้อยเพียงใด ? ได้รบั
การติดตามดูแลดีเพียงพอหรือไม่ ? มีผลกระทบต่อการได้รับรับได้ อาหาร-สารอาหารของผู ้ป่ วยอย่างไร ซึงในการให้คะแนน
ความรุนแรงของโรคหรือแต่ละสภาวะจะเป็ นคะแนน - - ขอให้พจิ ารณาดูก่อนว่าโรคหรือความผิดปกตินนมี
ั ผลกระทบ
ต่อผู ป้ ่ วยมาก-น้อยอย่างไร อย่าให้คาํ วินิ จ ฉัยโรคนําพาให้
หลุดหลงไป โดยให้นึกถึงภาพนักกีฬาพาราลิมปิกเป็นตัวอย่าง
มิใช่วา่ เมือได้รับการวินจิ ฉัยว่าเป็น stroke / CVA ก็ให้คะแนน
คงทีได้เลย
นํามาประยุกต์ใช้ในการประเมินด้วย NT : เช่น
นักกีฬาพาราลิมปิ ก จะให ้คะแนน (ต้องไม่ให้คะแนนเป็ น )
หมายถึงการประเมินในส่ วนทีมีกาํ ลัง (ส่วนทีดี) ในการให้
. ผูป้ ่ วยโรคไต(15) การแบ่งระยะของโรคไตเรือรัง คะแนน
(มีความผิดปกติมานานกว่า เดือน) . ควรแบ่งระยะของโรค
. ผูป้ ่ วยเบาหวาน ในกรณีแรก เป็นผู ้ป่ วยทีปฎิบตั ิ
ไตตามสาเหตุ แ ละพิ จ ารณาระดับ eGFR รวมทังปริ ม าณ ตัวตามคําแนะนําของแพทย์และนักโภชนาการอย่างใส่ใจและ
อัลบูมนิ ในปัสสาวะ (++ / II) 2. ควรแบ่งสาเหตุและชนิดของ ให้การดูแลรักษาตัวเองในเรืองอาหารการกิน การออกกําลังกาย
โรคไตตามโรคร่วม (systemic diseases) โรคทางพันธุกรรม เป็ นอย่างดี สามารถปรับลดขนาดยาหรือเลิกกินยาลงได้อย่าง
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น่ าพอใจ ซึ งผลการติ ดตาม-ควบคุ มระดับนําตาลในเลือด
ได้ผลใกล ้เคียงกับค่าปกติหรือสูงกว่าปกติเล็กน้อย ซึงในกรณี
เช่นนีผลเสียต่อร่างกายจะต้องแตกต่างจากกรณีผู ้ป่ วยทีไม่ใส่ใจ
ดู แลตัวเองหรือไม่ได้ปฎิบตั ิตวั ตามคําแนะนําของแพทย์หรือ
นักโภชนาการอย่างแน่ นอน จึงไม่ควรให้คะแนนคงทีเท่ากัน
เพียงเพราะวินิจ ฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวาน
นํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการประเมิ น ด้ว ย NT :
ในกรณีแรกนี ผู ้ประเมินก็มเี หตุผลเพียงพอทีจะให้คะแนนเป็ น
หรือ (แต่ถา้ จะให้ คะแนน เพราะถือว่ามีตาํ หนิจาก
โรคเบาหวานหรือผลการดู แลตัวเองยังไม่ดมี ากพอก็ไม่วา่ กัน)
แต่ทแน่
ี นอนคือต้องไม่ให้คะแนนเป็ น แต่ควรให้คะแนน
เมือผู ป้ ่ วยทีได้รบั ยาเบาหวานทังกินหรือฉี ดร่ วมกับมีอาการ
ของภาวะ Ketoacidosis (เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายนํามาก
เหนือยง่าย อ่อนเพลีย ตาลาย ปวดท้อง คลืนไส้ อาเจียน
ลมหายใจมีกลิน ketones สับสน ระดับนําตาลในเลือดสู ง
ตรวจพบ Ketones ในเลือดและปัสสาวะ)
# กรอบที ความรุนแรงของโรคหลัก/โรคร่วมจาก
ภาวะเครี ยดทางกายภาพหรื อการอักเสบเฉี ยบพลัน หรื อ
กึ งเฉี ยบพลัน หรื อระยะแรก (acute or very recent
inflammation หรือ stress) ตามการจําแนกประเภทภาวะ
ทุพโภชนาการ ลักษณะที (ตามแบบ Consensus Statement ของ A.S.P.E.N. 2012)(6) ซึงจะมีผลกระทบต่อภาวะ
โภชนาการหรือเมตาบอลิซึมตามมา โดยร่ างกายจะมีภาวะ
hypermetabolism หรือ hypercatabolism ซึงจะมีความ
รุ น แรงมากน้อยจะสัม พัน ธ์ ก ับประเภทของโรคภัยไข้เ จ็ บ
เฉี ยบพลันนันรวมทังโรคหรื อภาวะทางอายุรกรรมหรือทาง
ศัลยกรรมหรือการเกิดอุบตั เิ หตุ (acute disease or injuryrelated malnutrition) ในกรอบนีได้แสดงตัวอย่างโรคหรือ
ภาวะต่าง ๆ เหล่านีไว ้ด้วย เพือช่วยประหยัดเวลานึกคิด การ
พิจารณาความรุนแรงของความผิดปกติน ันให้พิจารณาจาก
สาเหตุและสภาวะของผู ป้ ่ วยโดยอาศัยประวัติการเจ็ บป่ วย
หรือลักษณะของอุบตั ิเหตุ, ข้อมูลการตรวจต่างๆทางคลินิก,
เพือประมวลประเมินดู ว่าจะมีผลกระทบต่อร่ างกายได้มากน้อยเพียงใด ก็จะให ้คะแนนตามผลกระทบในแต่ละประเภทแต่ละลักษณะนัน ๆ
ภาพที

(กรอบที ) แสดงตัวอย่างภาวะเจ็บป่ วยเฉี ยบพลัน
หรือกึงเฉี ยบพลันและการให้คะแนน
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คําอธิบาย – ความหมายของแต่ละโรคหรือภาวะ
ในกรอบที และการพิจารณาให้คะแนน
. ผูป้ ่ วยวิกฤต (critically ill) (Harrison 2018;
p.2023-4, 2044, 2047)16-200. ในศาสตร์วชิ าการด้านนี
มีการใช้แบบประเมินความรุนแรงของภาวะผู ป้ ่ วย เป็ นระบบ
คะแนน (SOI = scoring system assessment SeverityOf-Illness) เช่ น SOFA, APACHE, SAPS ในทีนี จะ
ยกตัวอย่าง SOFA score (Sequential Organ Failure
Assessment) ซึงใช้ประเมินสภาวะของ อวัยวะ โดยจําแนก
คะแนนเป็ น - - - - คือจากไม่มีความผิดปกติเป็ น-ผิดปกตินอ้ ย - ไปหา - มาก พบว่าคะแนนทีเพิมขึนจะสัมพันธ์กบั
อัตราตายทีสูงขึนเช่นกันแต่ในทางปฏิบตั เิ ป็นเรืองยุง่ ยากในการ
จําแนกความรุนแรงเพราะต้องอาศัยการตรวจประเมินทังทาง
คลินิคและทางห้องปฏิบตั กิ ารอืน ๆ ร่วมด้วย
: นํามาประยุกต์ใช้ประเมินความรุนแรง ในประเด็น
นี คงต้องใช้ความรู แ้ ละประสบการณ์ในภาพรวม ถ้าใช้แบบ
ฟอร์มข ้างต้นมาประเมินได้กด็ มี าก แต่ในทางปฏิบตั อิ าจจะไม่
สะดวกและยุ่งยากดังนันก็อาจจะประยุกต์ใช้โดยพิจารณาถึง
โรคหรือสภาวะทีเป็ นอยู ่และตรวจพบว่ามีความผิดปกติระยะ
ใดมีผลกระทบ-คุกคามต่อสัญญาณชีพ (vital signs) มากน้อยเพียงใดมีการทํางานของอวัยวะล ้มเหลวอย่างไรตอบสนอง
ต่อการรักษายาก-ง่ายแค่ไหนแล้วจึงพิจารณาภาพรวมว่าความ
รุนแรงน่ าจะเป็ น stress ระดับใด คือเล็กน้อย-ปานกลางรุนแรง ( - - ) ตัวอย่าง เช่น กรณีทผูี ป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดใหญ่
แต่ ข อส่ ง มาสั ง เกต-ติ ด ตามอาการในไอซี ยู ว่ าจะมี ภ าวะ
แทรกซ้อนหลังการผ่าตัดหรือไม่อย่างไร (โดยจะได้คะแนนจาก
การผ่าตัดใหญ่มใิ ช่เป็นผู ้ป่ วยวิกฤตจากการเข้าไอซียู) ก็ประเมิน
ให้คะแนน หรือ ซึงจะต่างจากผูป้ ่ วยทีมีระบบการหายใจ
หรือหัวใจล ้มเหลวหรือ shock
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. ผู ้ป่วยติดเชื อ (sepsis-3)
พบว่านิ ยาม
ความหมายในปี
หมายถึง การตอบสนองทีผิดปกติของ
ร่างกายต่อการติดเชือและนําไปสูค่ วามล ้มเหลวในประสิทธิภาพ
การทํางานของอวัยวะแบบเฉียบพลัน ซึงต้องแยกภาวะนีจาก
การติ ด เชื อโดยยัง ไม่ มี ภ าวะแทรกซ้อนและในกรณี นี ได้มี
การดัดแปลงแบบ SOFA score ให้สันลงและง่ายขึน เรียกว่า
(quick) qSOFA score (bed side score) โดยมี
รายงานผลดีในการศึกษาวิจยั เกียวกับการใช้ qSOFA score
คณะผู เ้ ชียวชาญจึงได้เสนอให้นํามาใช้ประเมินผูป้ ่ วยทีคาดว่า
หรือเชือว่าจะเป็ นการติดเชือ โดยใช้ clinical criteria 3
ลักษณะ ถ้าพบว่ามีความผิดปกติจากเดิมและได้คะแนน > 2
จะถือว่าเป็ นผลบวก ซึ งจะสัมพันธ์กบั โอกาสเสียชีวติ สู งขึน
และมุ่งหมายใช้ในการ screen การรับผูป้ ่ วยไว ้รักษาในไอซียู
ส่วน septic shock ตาม rd international consensus
จัดเป็ นส่วนย่อยของ sepsis โดยมีความผิดปกติของระบบ
ไหลเวียนและการทํา งานของเซลรวมทังระบบเมตาบอริ ซึม
โดยต้องใช้ยากระตุน้ ระบบไหลเวียนเพือปรับให้ MAP > 65
มม.ปรอท และ serum lactate > 2 แม้วา่ จะได้รบั สารนํา
เพียงพอแล ้ว
(16-20)

ภาพที

Sequential (sepsis-related) organ failure
assessment (SOFA) score.

ภาพที การนํ า qSOFA score
มาประยุกต์ให้คะแนนประเมินใน NT

. ในกรณี ผูป้ ่ วย pneumonia ล่าสุดนีได้มีการ
จําแนกเป็ น ลักษณะ (Harrison “s Internal Medicine(18)
2018, p. 908, 912) คือ CAP / HAP-VAP / HCAP
(Community-Acquired-Pneumonia / Hospital-Ventilator-Acquired-Pneumonia / Health-Care-AssociatedAcquired-Pneumonia) ซึงนิยมจําแนกความรุนแรงของโรค
เป็ น แบบ คื อ PSI (Pneumonia-Severity-Index)
โดยมีปจั จัยทีเกียวข้องอยู ่ variables ทําให้ไม่ค่อยสะดวก
ในทางปฏิบตั ิ ดังนันจะแสดงถึงอีกแบบ คือ CURB-65 ซึงจะ
ประกอบด้วย ปัจจัย คือ C = confusion; U = urea > 7
mmol/L; RR = respiratory rate > 30/min; B = SBP <
หรือ DBP < 60; 65 = age > ปี จากการศึกษาวิจยั
พบว่า ถ้าได้คะแนนรวม = จะมีอตั ราตายที วัน คือ
. % ถ้าได้คะแนนรวม = - ควรรับผูป้ ่ วยไว ้รักษาใน
โรงพยาบาล แต่ถา้ ได้คะแนนรวม > ควรจะรับผู ป้ ่ วยไว ้
รักษาในไอซียูเพราะว่ามีโอกาสเสียชีวติ ถึง %
ภาพที การนํ า CURB-65 score
มาประยุกต์ให้คะแนนประเมินใน NT
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. กรณีผูป้ ่ วย > 20 degree Burn (แผลไฟไหม้
ระดับ ขึนไป)(22,23) การตอบสนองของผูป้ ่ วยทีได้รบั อันตราย
จากความร้อน (burns) จะกระตุน้ ร่างกายมีภาวะเมตาบอลิซมึ
เพิ มขึน (hypermetabolic-hypercatabolic rate) การ
ตอบสนองก็จะเพิ มมากขึนโดยสัมพันธ์กบั ขนาดความกว้าง
และความลึกของผิวหนังทีได้รบั บาดเจ็บนัน (มิได้มีค่าคงที)
เช่น มีบาดแผลจากความร้อนทีผิวหนัง %, %, %,
% หรือ % ก็จะมีภาวะ metabolic rate ทีเพิมมากขึน
ตามลําดับ
อนึง โดยทัวไปแล ้วบาดแผลจากความร้อนทีผิวหนัง
< % ผู ้ป่ วยส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งใช้ iv. resuscitation เพียงใช้
oral hydration ก็พอ (Schwartz “s Principle of Surgery;
) และเพือความสะดวกในทางปฏิบตั อิ าจจะจําแนกความ
รุนแรงของแผลความร้อนโดยใช้ความกว้างของแผลเป็ นเกณฑ์
คือแผลความร้อนขนาดเล็ก (small size) = 10-20 %, แผล
ความร้อนขนาดใหญ่ไม่มาก (large size) = 20-40 %, แผล
ความร้อนขนาดใหญ่มาก (major) = 40-60 %, แผลความร้อน
ขนาดใหญ่รุนแรง > % และนํามาให้คะแนนในแบบฟอร์ม
NT กรอบที (Basic Clinical Nutrition; 4th edition,
2011, p. 563)
ภาพที การนํ าความรุนแรงของแผลความร้อน
มาประยุกต์ให้คะแนนประเมินใน NT

. กรณี ผูป้ ่ วยได้รบั การผ่าตัดใหญ่ (recent major operation) ในช่วงเวลา - สัปดาห์ทผ่ี านมา ซึงเป็น stress
ประเภทหนึง (ส่งผลให้ร่าง กายเกิดภาวะ hypermetabolic hypercatabolic) โดยทัวไปการผ่าตัดใหญ่หมายถึงการผ่าตัด
ทีมีระยะเวลานานมากกว่า ชม. หรือเป็ นการผ่าตัดทีเสียง
ต่ อการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนทางระบบการหายใจและระบบ
ไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือด (intermediate and high
surgical risk) (จาก Perioperative management โดย
นพ.ณภัทร หัสมินทร์ และ อาจารย์ทปรึ
ี กษา นพ.เกียรติพนั ธุ ์
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สุ ค ันธปรี ย)์ ซึ งการจะพิจารณาถึง ผลกระทบต่อร่ างกายว่า
รุนแรงมาก-น้อยอย่างไร ก็ใช้ลกั ษณะการผ่ าตัดใหญ่น ัน ๆ
เป็ นเกณฑ์พจิ ารณาร่วมกับมีการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการ
ผ่าตัดมาเพิมปัญหาขึนอีกหรือไม่อย่างไร เช่น กรณีผู ้ป่ วยได้รับ
การผ่าตัดใหญ่ เช่น มะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งตับ ผลการ
ผ่าตัดน่าพอใจ ไม่มภี าวะแทรกซ้อน ทีผ่านมาอยูใ่ นระยะฟื นตัว
หลังผ่าตัด ก็อาจพิจารณาให้คะแนนความรุนแรง = หรือ
ซึงจะต่างจากกรณีการ ผ่าตัดเล็ก เช่น Appendectomy หรือ
Hernioraphy หรือ excision of breast mass ทีไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนมี ผ ลกระทบเพี ยงเล็ กน้อย โดยทัวไปจะ
จําหน่ ายจากโรงพยาบาลได้ใน - วัน ก็อาจพิจารณาให้
คะแนน =
ภาพที การพิจารณา Post recent major operation
or Trauma มาประยุกต์ให้คะแนนประเมินใน NT

... อนึง ในแบบประเมิน NT ฉบับแรก ๆ-ประมาณ
ปี ก่อน ได้เคยกําหนดให้โรคหรือภาวะต่าง ๆ มีค่าคะแนน
คงทีโดยมิได้จาํ แนกให้มีคะแนนมาก-น้อยตามความรุ นแรง
หรือสภาวะของโรคนัน ๆ ทังนี เพื อให้ผู ป้ ระเมินทําได้ง่ายสะดวก-ไม่ตอ้ งคิดมาก แต่ต่อมาได้รบั คําแนะนํา-คําทักท้วง
จากนักวิชาการว่าไม่ ถู กต้องควรจะปรับแก้ไขใหม่ มิเ ช่ นนัน
ผลประเมินทีได้จะมีความไวมาก ไม่สอดคล ้องความเป็ นจริง
ไม่สมเหตุสมผล ซึงก็มคี วามเห็นพ้องต้องกันจึงได้ปรับรูปแบบ
โดยมี การให้คะแนนมาก-น้อย ที สัมพัน ธ์กบั ระยะของโรค
และความรุ นแรงทีส่ งผลกระทบต่อร่ างกายตามทีปรากฎใน
แบบการประเมินในปัจจุบนั
# กรอบที รวมผลคะแนนการประเมินทัง กรอบ
และจําแนกระดับภาวะทุพโภชนาการ (มิใช่ระดับความเสียง)
โดยรวมคะแนนในกรอบที - แล ว้ นํา คะแนนรวมที ได้
มาจําแนกดังนีคือ :- ระดับ NT-1 (0-4 คะแนน) : ไม่มภี าวะ
ทุพโภชนาการหรือมี เพียงปัจจัยเสี ยง; ระดับ NT-2 (5-7
คะแนน) : มีภาวะทุพโภชนาการระดับเล็กน้อย; ระดับ NT-3
( - คะแนน) : มีภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลาง; ระดับ
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