
 

ช่ือโครงการ  Muscle and Malnutrition Care Initiative  ประจ าปี 2565 - 2566 
 

ท่ีมา   

  ประเทศไทยก ำลงัจะก้ำวเข้ำสู่สงัคมสูงอำยุแบบสมบูรณ์  (Aged Society) ในปี 2565 ผู้สูงอำยุ    
ถอืเป็นกลุ่มที่มคีวำมเสีย่งสูงต่อกำรเกดิโรคหรอืภำวะต่ำงๆ ซึ่งท ำให้เกดิผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอำยุ
เอง รวมไปถงึครอบครวั ชุมชน และระดบัประเทศ เมื่อผูสู้งอำยุมอีำยุเพิม่มำกขึน้จะเกดิกำรเปลีย่นแปลง 
ในระบบต่ำงๆของร่ำงกำยและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงเสื่อมถอยลงในทุกอวยัวะทัง้โครงสร้ำงและ
ควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำที่ (Sichon Tongma  et al. 2021) ภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อย(sarcopenia) 
เป็นภำวะที่มวล กล้ำมเนื้อลำย (muscle mass) ควำมแขง็แรงของกล้ำมเนื้อ และสมรรถภำพทำงกำย 
(physical performance) เสื่อมลง ตำมอำยุ โดยจะเริม่พบในผู้สูงอำยุที่มอีำยุตัง้แต่อำยุ60 ปีขึ้นไป และ
เมื่ ออำยุมำกขึ้นควำมชุกของภำวะมวลกล้ำมเนื้ อน้อยจะเพิ่มมำกขึ้น น ำไปสู่ภำวะเปรำะบำง 
ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตักิจิวตัรประจ ำวนัลดลง มคีวำมเสีย่งพลดัตกหกลม้ เพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรเกดิ 
ภำวะทุพลภำพและเสยีชวีติได ้กำรศกึษำในประเทศไทยพบควำมชุกภำวะมวลกลำ้มเนื้อน้อยประมำณ 1 
ใน 3 ของประชำกรทัว่ ไป  โดยพบร้อยละ 32.5 ใน เพศชำย และร้อยละ 34.5 ใน เพศหญิ ง  
(Pongchaiyakul C  et al.2013) ในผู้ป่วยที่เขำ้รบักำรรกัษำในโรงพยำบำลที่มภีำวะทุพโภชนำกำรและ
ภำวะมวลกลำ้มเนื้อน้อย(sarcopenia) ร่วมดว้ย มคีวำมเสีย่งทีจ่ะส่งผลใหผู้ป่้วยมภีำวะแทรกซ้อนจำกตวั
โรคและกำรรกัษำเพิม่ขึ้น เพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชื้อ และเพิม่อตัรำกำรเสยีชวีติ  (Landi et al. 2019)
ดงันัน้ กำรส่งเสรมิโภชนกำรที่ถูกต้องและเหมำะสมจึงเป็นหนึ่งในปัจจยั ที่จ ำเป็นในกำรดูแลผู้ป่วยให้
แขง็แรง ฟ้ืนตวัเรว็และมคีุณภำพชวีติทีด่ขีึน้ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้ป่้วยและผูด้แูลมคีวำมรูใ้นกำรดแูลตนเอง ดำ้นอำหำรโภชนำกำรและกำรป้องกนักำร
ผลดัตกหกลม้ 

2. เพือ่พฒันำทมีโภชนบ ำบดัต้นแบบ กำรประเมนิควำมเสีย่งภำวะมวลกลำ้มเนื้อน้อยในผูป่้วย
ผูใ้หญ่ 

3. เพือ่ใหผู้ป่้วยทีม่คีวำมเสีย่งมวลกลำ้มเนื้อน้อย และภำวะทุพโภชนำกำรไดร้บักำรดูแลรกัษำดว้ย
กระบวนกำรใหโ้ภชนบ ำบดัทีเ่หมำะสม 
 



 
ผู้สนับสนุนทุนปี 2565 

บรษิทั แอ๊บบอต ลำบอแรตอรสี จ ำกดั  จ ำนวน 850,000 บำท 

คณุสมบติัผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

1. นักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร เป็นสมำชกิตลอดชพีสมำคมนักก ำหนดอำหำร
แห่งประเทศไทย 

2. โรงพยำบำลที่มีทีมโภชนบ ำบัดอย่ำงน้อย 2 คนขึ้นไป ที่ประกอบด้วย นักก ำหนดอำหำร    
นักโภชนำกำร โภชนำกร และแพทย์ หรือพยำบำล หรอืนักกำยภำพบ ำบัด ที่ท ำงำนใน
โรงพยำบำล  

3. โรงพยำบำลเขำ้ร่วมโครงกำรรวมทัง้สิน้ 30 โรงพยำบำล 
 
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 

• ผูป่้วยผูใ้หญ่ทีเ่ขำ้รบักำรรกัษำตวัในโรงพยำบำล 
• ผูป่้วยในแผนก/ กลุ่มงำนผูส้งูอำยุในโรงพยำบำล 
• ผูป่้วยผูใ้หญ่ หรอืผูส้งูอำยุทีเ่ขำ้รบับรกิำรแผนกผูป่้วยนอกในโรงพยำบำล 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงานและการรบัทุน 

1. สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย คดัเลอืก เชญิ และรบัสมคัร โรงพยำบำลที่มทีีม
โภชนบ ำบัด เข้าร่วมโครงการตัง้แต่วนัที่ 11 กรกฎาคม– 31 สิงหาคม 2565 จ านวน 30 
โรงพยาบาล (ตามวนั เวลา ทีใ่บสมคัรมาถงึสมาคมฯ) 

2. สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย จดัประชุม อบรมการประเมนิควำมเสีย่งภำวะมวล
กล้ำมเนื้อน้อย กำรประเมนิและกำรดูแลภำวะทุพโภชนำกำรในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ภำยในเดือน
กนัยำยน 2565 

3. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการ ประเมนิความเสีย่งภาวะมวลกลา้มเนื้อน้อยและภาวะ
ทุพโภชนาการในผูป่้วยแผนกผูป่้วยนอก/ คลนิิกผูส้งูอายุ จ านวน 10 รายต่อเดอืน และผูป่้วย
ใน 10 รายต่อเดอืน รวมเป็น 20 รายต่อเดอืน เป็นระยะเวลา 4 เดอืน  
เครื่องมอืคดักรองความเสีย่งภาวะมวลกลา้มเนื้อน้อย 
➢ คดักรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ด้วยแบบสอบถามคดักรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

ชนิด SARC-F  
➢ การประเมนิความแขง็แรงของกลา้มเนื้อโดยใช ้handgrip dynamometer  
เครื่องมอืประเมนิภาวะโภชนาการ 
➢ การท าการประเมนิความเสี่ยงภาวะโภชนาการเบื้องต้น โดยใช้แบบฟอร์ม Determine 

ในผูส้งูอายุแผนกบรกิารผูป่้วยนอก  



➢ ท าการคดักรองและประเมนิภาวะโภชนาการในผู้ป่วยเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
โดยใช้แบบประเมนิ NAFหรอื NT2013 รายงานผลภาวะโภชนาการ (จ านวนผู้ป่วยที่ มี
ความเสีย่งต่อภาวะทุพโภชนาการ ต ่า ปานกลาง และ สงู)  

▪ โดยส่งผลมาที่สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย  ภายในวนัที่ 15 ของเดือน
ถดัไป โดยตอ้งรายงานผลใหค้รบ 4 เดอืน จะไดร้บัทุนสนบัสนุนจ านวน 14,500 บาท  

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกกรณีศึกษาจ านวน 1 case เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดการดูแล    
ภาวะเสี่ยงมวลกล้ามน้อยและภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่  โดยส่งมาที่สมาคม        
นักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ภายในวนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้ทุนสนับสนุน
จ านวน 5,000 บาท  

5. ผูท้ี่ได้รบัการคดัเลอืกกรณีศกึษาด้านการดูแลภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาล ในเดอืนเมษายน 2566 จะไดร้บัรางวลัดงัต่อไปนี้  

• รางวลัที ่1 จ านวน  25,000 บาท 

• รางวลัที ่2 จ านวน  20,000 บาท 

• รางวลัที ่3 จ านวน  15,000 บาท  

เกณฑ์ในการพิจารณา 

• กรณีศึกษำมีกำรคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และการประเมินความแข็งแรงของ
กลา้มเนื้อ 

• กรณีศึกษำ มีกระบวนกำรโภชนบ ำบัดที่ครบถ้วนโดยเริ่มกำรคัดกรอง ประเมินภำวะ
โภชนำกำร กำรวำงแผนกำรให้โภชนบ ำบดั กำรด ำเนินกำรใหโ้ภชนบ ำบดั และกำรตดิตำม
ประเมนิผลและกำรบนัทกึกำรรกัษำผูป่้วยดว้ยโภชนบ ำบดั 

• มกีำรวเิครำะห์ ถึงผลลพัธ์ของกำรดูแลโภชนบ ำบดัของผู้ป่วยรำยนัน้ๆ หรอื อื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรสมำคมฯ ก ำหนดหรอืเหน็สมควร 

การเสนอผลงาน 

• เสนอผลกำรศึกษำและวจิยัในรูปแบบโปสเตอร์ในกำรประชุมวชิำกำรประจ ำปี 2566 ของ
สมำคมนกัก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย 

• ได้รับกำรตีพิมพ์บทคัดย่อผลกำรศึกษำและวิจัยในวำรสำรสมำคมฯ โดยมีกำรแสดง
กติตกิรรมประกำศชื่อทุนนี้ในงำนวจิยันัน้ๆ ดว้ย 



 

ระยะเวลาด าเนินการด าเนินงานโครงการ “Muscle and Malnutrition Care Initiative  ประจ าปี 

2565 – 2566 
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