ชื่อโครงการ Muscle and Malnutrition Care Initiative ประจาปี 2565 - 2566
ที่มา
ประเทศไทยกำลังจะก้ำวเข้ำสู่สงั คมสูงอำยุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2565 ผู้สูงอำยุ
ถือเป็ นกลุ่มที่มคี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรเกิดโรคหรือภำวะต่ำงๆ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอำยุ
เอง รวมไปถึงครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ เมื่อผูส้ ูงอำยุมอี ำยุเพิม่ มำกขึน้ จะเกิดกำรเปลีย่ นแปลง
ในระบบต่ำงๆของร่ำงกำยและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงเสื่อมถอยลงในทุกอวัยวะทัง้ โครงสร้ำงและ
ควำมสำมำรถในกำรทำหน้ ำที่ (Sichon Tongma et al. 2021) ภำวะมวลกล้ำมเนื้อ น้ อย(sarcopenia)
เป็ นภำวะที่มวล กล้ำมเนื้อลำย (muscle mass) ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ และสมรรถภำพทำงกำย
(physical performance) เสื่อมลง ตำมอำยุ โดยจะเริม่ พบในผู้สูงอำยุท่มี อี ำยุตงั ้ แต่อำยุ60 ปี ข้นึ ไป และ
เมื่ อ อำยุ ม ำกขึ้น ควำมชุ ก ของภำวะมวลกล้ ำ มเนื้ อ น้ อ ยจะเพิ่ ม มำกขึ้ น น ำไปสู่ ภ ำวะเปรำะบำง
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันลดลง มีควำมเสีย่ งพลัดตกหกล้ม เพิม่ ควำมเสีย่ งต่อกำรเกิด
ภำวะทุพลภำพและเสียชีวติ ได้ กำรศึกษำในประเทศไทยพบควำมชุกภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อยประมำณ 1
ใน 3 ของประชำกรทั ว่ ไป โดยพ บร้ อ ยละ 32.5 ในเพศชำย และร้ อ ยละ 34.5 ในเพ ศหญิ ง
(Pongchaiyakul C et al.2013) ในผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่มภี ำวะทุพโภชนำกำรและ
ภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อย(sarcopenia) ร่วมด้วย มีควำมเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีภำวะแทรกซ้อนจำกตัว
โรคและกำรรักษำเพิม่ ขึ้น เพิม่ ควำมเสีย่ งต่อกำรติดเชื้อ และเพิม่ อัตรำกำรเสียชีวติ (Landi et al. 2019)
ดังนัน้ กำรส่งเสริมโภชนกำรที่ถูกต้องและเหมำะสมจึงเป็ นหนึ่งในปั จจัย ที่จำเป็ นในกำรดูแลผู้ป่วยให้
แข็งแรง ฟื้ นตัวเร็วและมีคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยและผูด้ แู ลมีควำมรูใ้ นกำรดูแลตนเอง ด้ำนอำหำรโภชนำกำรและกำรป้ องกันกำร
ผลัดตกหกล้ม
2. เพือ่ พัฒนำทีมโภชนบำบัดต้นแบบ กำรประเมินควำมเสีย่ งภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อยในผูป้ ่ วย
ผูใ้ หญ่
3. เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยทีม่ คี วำมเสีย่ งมวลกล้ำมเนื้อน้อย และภำวะทุพโภชนำกำรได้รบั กำรดูแลรักษำด้วย
กระบวนกำรให้โภชนบำบัดทีเ่ หมำะสม

ผู้สนับสนุนทุนปี 2565
บริษทั แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส จำกัด จำนวน 850,000 บำท
คุณสมบัติผเ้ ู ข้าร่วมโครงการ
1. นักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร เป็ นสมำชิกตลอดชีพสมำคมนักกำหนดอำหำร
แห่งประเทศไทย
2. โรงพยำบำลที่มีทีมโภชนบำบัดอย่ำงน้ อ ย 2 คนขึ้นไป ที่ประกอบด้ว ย นักกำหนดอำหำร
นัก โภชนำกำร โภชนำกร และแพทย์ หรือ พยำบำล หรือ นักกำยภำพบ ำบัด ที่ท ำงำนใน
โรงพยำบำล
3. โรงพยำบำลเข้ำร่วมโครงกำรรวมทัง้ สิน้ 30 โรงพยำบำล
ผู้ป่วยกลุ่มเป้ าหมาย
• ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ทเ่ี ข้ำรับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล
• ผูป้ ่ วยในแผนก/ กลุ่มงำนผูส้ งู อำยุในโรงพยำบำล
• ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ หรือผูส้ งู อำยุทเ่ี ข้ำรับบริกำรแผนกผูป้ ่ วยนอกในโรงพยำบำล
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานและการรับทุน
1. สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย คัดเลือก เชิญ และรับสมัคร โรงพยำบำลที่มที ีม
โภชนบ ำบัด เข้าร่ว มโครงการตัง้ แต่ ว นั ที่ 11 กรกฎาคม– 31 สิงหาคม 2565 จานวน 30
โรงพยาบาล (ตามวัน เวลา ทีใ่ บสมัครมาถึงสมาคมฯ)
2. สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย จัดประชุม อบรมการประเมินควำมเสีย่ งภำวะมวล
กล้ำมเนื้อน้อย กำรประเมินและกำรดูแลภำวะทุพโภชนำกำรในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ภำยในเดือน
กันยำยน 2565
3. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประเมินความเสีย่ งภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและภาวะ
ทุพโภชนาการในผูป้ ่ วยแผนกผูป้ ่ วยนอก/ คลินิกผูส้ งู อายุ จานวน 10 รายต่อเดือน และผูป้ ่ วย
ใน 10 รายต่อเดือน รวมเป็ น 20 รายต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 4 เดือน
เครื่องมือคัดกรองความเสีย่ งภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
➢ คัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ด้วยแบบสอบถามคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
ชนิด SARC-F
➢ การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้ handgrip dynamometer
เครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการ
➢ การทาการประเมินความเสี่ยงภาวะโภชนาการเบื้องต้น โดยใช้แบบฟอร์ม Determine
ในผูส้ งู อายุแผนกบริการผูป้ ่ วยนอก

➢ ทาการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
โดยใช้แบบประเมิน NAFหรือ NT2013 รายงานผลภาวะโภชนาการ (จานวนผู้ป่วยที่ มี
ความเสีย่ งต่อภาวะทุพโภชนาการ ต่า ปานกลาง และ สูง)
▪ โดยส่งผลมาที่สมาคมนักกาหนดอาหารแห่ งประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ของเดือ น
ถัดไป โดยต้องรายงานผลให้ครบ 4 เดือน จะได้รบั ทุนสนับสนุนจานวน 14,500 บาท
4. ผู้เข้าร่ว มโครงการ คัด เลือ กกรณี ศึก ษาจานวน 1 case เพื่อ ส่งเข้าร่ว มประกวดการดูแ ล
ภาวะเสี่ย งมวลกล้า มน้ อ ยและภาวะทุ พ โภชนาการในผู้ป่ วยผู้ใ หญ่ โดยส่ ง มาที่ส มาคม
นักก าหนดอาหารแห่ งประเทศไทย ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้ทุนสนับสนุ น
จานวน 5,000 บาท
5. ผูท้ ่ไี ด้รบั การคัดเลือกกรณีศกึ ษาด้านการดูแลภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่เี ข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ในเดือนเมษายน 2566 จะได้รบั รางวัลดังต่อไปนี้
• รางวัลที่ 1 จานวน 25,000 บาท
• รางวัลที่ 2 จานวน 20,000 บาท
• รางวัลที่ 3 จานวน 15,000 บาท
เกณฑ์ในการพิ จารณา
• กรณี ศึก ษำมีก ำรคัด กรองภาวะมวลกล้ามเนื้ อ น้ อ ย และการประเมิน ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ
• กรณี ศึก ษำ มีก ระบวนกำรโภชนบ ำบัด ที่ค รบถ้ ว นโดยเริ่ม กำรคัด กรอง ประเมิน ภำวะ
โภชนำกำร กำรวำงแผนกำรให้โภชนบำบัด กำรดำเนินกำรให้โภชนบำบัด และกำรติดตำม
ประเมินผลและกำรบันทึกกำรรักษำผูป้ ่ วยด้วยโภชนบำบัด
• มีกำรวิเครำะห์ ถึงผลลัพธ์ของกำรดูแลโภชนบำบัดของผู้ป่วยรำยนัน้ ๆ หรือ อื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรสมำคมฯ กำหนดหรือเห็นสมควร
การเสนอผลงาน
• เสนอผลกำรศึกษำและวิจยั ในรูปแบบโปสเตอร์ในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี 2566 ของ
สมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย
• ได้ ร ับ กำรตีพ ิม พ์ บ ทคัด ย่ อ ผลกำรศึก ษำและวิจ ัย ในวำรสำรสมำคมฯ โดยมีก ำรแสดง
กิตติกรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวิจยั นัน้ ๆ ด้วย
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