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คาํนํา 

คูม่ือคาํแนะนําการดแูลทางโภชนาการในผู้ ป่วยผู้ใหญ่ท่ีนอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 เป็นคูม่ือแนะนําแรกท่ี

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลอืดดําและทางเดินอาหารแหง่ประเทศไทยได้จดัทําขึน้ เพ่ือให้บคุลากรทางการแพทย์ ได้แก ่

อายรุแพทย์ ศลัยแพทย์ หรือแพทย์ท่ีดแูลผู้ ป่วยวยัผู้ใหญ่ นําไปใช้เพ่ือการดแูลและรักษาหรือให้คาํแนะนําแก่ผู้ ป่วยท่ีมี

ความเสีย่งหรือมีภาวะทพุโภชนการแล้ว ในขณะเดยีวกนั การคดักรองผู้ ป่วย และการดแูลการให้อาหารผู้ ป่วยทางสายสวน

หลอดอาหาร เป็นสิง่ท่ีพยาบาลควรทราบและปฎิบตัิไปในแนวทางเดียวกนั ในหลายๆหวัข้อของคําแนะนํานี ้เก่ียวข้องกบั

ยาท่ีเภสชักรและพยาบาลควรทราบ ขณะเดยีวกนัคําแนะนําเร่ืองชนิดของสารอาหารและการเลอืกใช้อาหารทางการแพทย์ 

เป็นประโยชน์ตอ่นกักําหนดอาหารด้วย 

 คําแนะนํานี ้สาํเร็จลลุว่งได้เป็นอยา่งดี ด้วยการนําของ ผศ.พญ. ดรุณีวลัย์ วโรดมวิจิตร ท่ีทําหน้าท่ีเป็นประธาน

ในคณะอนกุรรมาการเวชปฎิบตัิ และการทบทวนหาข้อมลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ หากไมไ่ด้รับความร่วมมือ

ร่วมใจจากคณะอนกุรรมการ ในชดุท่ีมาจากสหสาขาวิชาชีพ กลัน่กรองออกมาเป็นคําแนะนําท่ีดแีละสมกบับริบทของ

ประเทศไทย  

นอกจากนีก้รรมการบริหาร และคณาจารย์ท่ีปรึกษาหลายทา่น ได้มาร่วมให้ความเห็นในท่ีประชมุ จนในท่ีสดุเกิด

เป็นคําแนะนําท่ีกระชบั สมเหตผุลและได้ใจความมากท่ีสดุ 

ผมหวงัวา่ หนงัสอืเลม่นีจ้ะเป็นแนวทางให้บคุลากรทางการแพทย์ทกุทา่น นําไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการทําเวช

ปฏิบตัิท่ีดี อยา่งไรก็ตามหนงัสอืนีไ้มใ่ช่เป็นข้อควรปฏิบตัิท่ีต้องกระทําตามเสมอไป เน่ืองจากโรคของผู้ ป่วยและบริบทของ

งาน เป็นพลวตัน์ท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ จะเห็นได้จากแนวทางการปฏิบตัิของสมาคมสากลตา่งๆท่ีมกีารปรับปรุง

ตลอดเวลา  
 

 

พนัเอก นายแพทย์อปถุมัภ์  ศภุสนิธุ์ 

นายกสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลอืดดาํและทางเดินอาหารแหง่ประเทศไทย 
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คาํนํา 

 

 ภาวะทพุโภชนาการเป็นปัญหาท่ีพบบอ่ยในผู้ ป่วยในโรงพยาบาลและมกัจะถกูละเลยจากบคุลากรทางการแพทย์ 

สง่ผลกระทบตอ่ผลการรักษา การให้การดแูลทางโภชนาการเร่ิมตัง้แตก่ารคดักรองและประเมินผู้ ป่วยท่ีมคีวามเสีย่งตอ่

ภาวะทพุโภชนาการ รวมถึงการให้โภชนบําบดัท่ีเหมาะสมจะช่วยทําให้ผลการรักษาท่ีดขีึน้ ลดภาวะแทรกซ้อนและ

คา่ใช้จา่ยในการรักษา การดแูลทางโภชนาการในผู้ ป่วยจะประสบความสาํเร็จได้ต้องอาศยัการทํางานร่วมกนัของทีมสห

สาขาวชิาชีพคาํแนะนําการดแูลทางโภชนาการในผู้ ป่วยผู้ใหญ่ท่ีนอนโรงพยาบาลฉบบันีจ้ดัทําขึน้เป็นครัง้แรกเพ่ือให้แพทย์

และบคุลากรทางการแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการดแูลผู้ ป่วยผู้ใหญ่ท่ีนอนโรงพยาบาลอยา่งมีระบบ เป็นขัน้ตอนและทนัยคุ

โดยรวบรวมข้อมลูจากการศกึษาท่ีเกิดขึน้ใหมเ่ป็นระยะ คณะผู้จดัทําหวงัวา่คําแนะนํานีจ้ะมีประโยชน์ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีมี

ภาวะทพุโภชนาการเพ่ือทําให้ผลการรักษาท่ีดีขึน้  
 
 
 
 

 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวลัย์ วโรดมวิจิตร 

ประธานคณะอนกรุรมการแนวทางเวชปฏิบตั ิ

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลอืดดําและทางเดินอาหารแหง่ประเทศไทย 
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คณะทาํงานจัดทาํคาํแนะนําการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวลัย์   วโรดมวจิิตร ประธาน 

2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรียานชุ   แย้มวงษ์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประณิธิ   หงสประภาส กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กวีศกัดิ์   จิตตวฒันรัตน์ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์เภสชักรหญิงจงจิตร  องัคทะวานิช กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระเดช   พิศประเสริฐ กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศานิต   วิชานศวกลุ กรรมการ 

8. พนัโทหญิงแพทย์หญิงสริกานต์   เตชะวณิช กรรมการ 

9. นายแพทย์สรวเิชษฐ์   รัตนชยัวงศ์ กรรมการ 

10. นายแพทย์วินยั  องึพินิจพงศ์ กรรมการ 

11. นายแพทย์ปริย  พรรณเชษฐ์ กรรมการ 

12. นายแพทย์กลุพงษ์  ชยันาม กรรมการ 

13. แพทย์หญิงศิรินทร์  จิวากานนท์ กรรมการ 

14. แพทย์หญิงประพิมพ์พร  ฉตัรานกุลูชยั (ฉนัทวศินกลุ) กรรมการ 

15. พนัตรีหญิง กรกต  วีรเธียร กรรมการ 

16. เภสชักรหญิง ดาราพร  รุ้งพราย กรรมการ 

17. เภสชักรหญิงนลนีิ  อ่ิมเอิบสนิ กรรมการ 

18. นางสาวสง่ศรี  แก้วถนอม กรรมการ 

19. นางสาวอรวรรณ  พิชิตไชยพิทกัษ์ กรรมการ 

20. นาวาอากาศเอกหญิงบชุชา  พราหมณสทุธ์ิ กรรมการ 

21. นางสาวธญัวรินทร์  ตัง้เสริมวงศ์ กรรมการ 
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คําแนะนําการดแูลทางโภชนาการในผู้ ป่วยท่ีนอนโรงพยาบาลเป็นเคร่ืองมือสง่เสริมคณุภาพการบริการด้าน

โภชนาการสาํหรับผู้ ป่วยในโรงพยาบาล ซึง่มีการปรับเปลีย่นบริบทตา่งๆให้เหมาะสมกบัทรัพยากรด้านสาธารณสขุและ

เง่ือนไขของสงัคมไทยโดยมุง่หวงัเพ่ือการสง่เสริมและพฒันาการดแูลผู้ ป่วยทางโภชนาการให้มีประสทิธิภาพ คุ้มคา่ และ

เกิดประโยชน์สงูสดุ คําแนะนําตา่งๆในเอกสารฉบบันีไ้ม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบตัิผู้ใช้สามารถปฏิบตัิแตกตา่งจาก

คําแนะนํานีไ้ด้ในกรณีท่ีสถานการณ์แตกตา่งออกไปหรือมีข้อจํากดัของสถานบริการและทรัพยากร หรือเหตผุลอนัสมควร

อ่ืนๆโดยใช้วิจารณญาณซึง่เป็นท่ียอมรับอยูใ่นพืน้ฐานหลกัวิชาการและจรรยาบรรณ 
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คุณภาพหลักฐาน (Quality of evidence) 

 

คณุภาพหลกัฐาน หลกัฐานท่ีได้จาก 

1 1. การทบทวนแบบมรีะบบ (systematic review) หรือการวเิคราะห์แปรฐาน (meta-

analysis) ของการศกึษาแบบกลุม่สุม่ตวัอยา่ง-ควบคมุ (randomize-controlled 

clinical trials) หรือ 

2. การศกึษาแบบกลุม่สุม่ตวัอยา่ง-ควบคมุท่ีมีคณุภาพดีเยี่ยม อยา่งน้อย 1 ฉบบั (a well-

designed,  randomize-controlled, clinical trial)  

2 1. การทบทวนแบบมีระบบของการศกึษาควบคมุ แตไ่มไ่ด้สุม่ตวัอยา่ง (systematic 

review of non-randomized, controlled, clinical trials) หรือ 

2. การศกึษาควบคมุ แตไ่มสุ่ม่ตวัอยา่ง ท่ีมคีณุภาพดเียี่ยม (well-designed, non-

randomized, controlled clinical trial) หรือ 

3. หลกัฐานจากรายงานการศกึษาตามแผนติดตามเหตไุปหาผล (cohort) หรือการศกึษา

วิเคราะห์ควบคมุกรณีย้อนหลงั (case control analytic studies) ท่ีได้รับการออกแบบ

วิจยัเป็นอยา่งดี มาจากสถาบนั หรือกลุม่วิจยัมากกวา่หนึง่แหง่/กลุม่ หรือ 

4. หลกัฐานจากพหกุาลานกุรม (multiple time series) ซึง่มีหรือไมม่ีมาตรการดําเนินการ 

หรือหลกัฐานท่ีได้จากการวจิยัทางคลนิิกรูปแบบอ่ืน หรือทดลองแบบไมม่ีการควบคมุ 

ซึง่มีผลประจกัษ์ถงึประโยชน์หรือโทษจากการปฏิบตัิมาตรการท่ีเดน่ชดัมาก  

3 1. การศกึษาพรรณนา (descriptive studies) หรือ 

2. การศกึษาควบคมุท่ีมคีณุภาพพอใช้ (fair-designed, controlled clinical trial) 

4 1. รายงานของคณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญ ประกอบกบัความเห็นพ้องหรือฉนัทามติ 

(consensus) ของคณะผู้ เช่ียวชาญ บนพืน้ฐานประสบการณ์ทางคลนิิก หรือ 

2. รายงานอนกุรมผู้ ป่วยจากการศกึษาในประชากรตา่งกลุม่ และคณะผู้ศกึษาตา่งคณะ 

อยา่งน้อย 2 ฉบบั 
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นํา้หนักคาํแนะนํา (Strength of recommendation) 

 

นํา้หนกัคาํแนะนํา คําอธิบาย 

++ ความมัน่ใจของคาํแนะนําให้ทําอยูใ่นระดบัสงู เพราะมาตรการดงักลา่วมีประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่

ผู้ ป่วยและคุ้มคา่ (cost effective) “ควรทาํ” (strongly recommend) 

+ ความมัน่ใจของคาํแนะนําให้ทําอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากมาตรการดงักลา่วอาจมี

ประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยและอาจคุ้มคา่ในภาวะจําเพาะ (อาจไมทํ่าก็ได้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และ

ความเหมาะสม) “น่าทาํ”(recommend) 

+/- ความมัน่ใจยงัไมเ่พียงพอในการให้คําแนะนํา เน่ืองจากมาตรการดงักลา่วยงัมีหลกัฐานไม่

เพียงพอในการสนบัสนนุหรือคดัค้านวา่ อาจมีหรืออาจไมม่ีประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย และอาจไม่

คุ้มคา่ แตไ่มก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ ป่วยเพ่ิมขึน้ ดงันัน้การตดัสนิใจกระทํา ขึน้อยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ 

“อาจทาํหรืออาจไม่ทาํก็ได้” (neither recommend nor against) 

- ความมัน่ใจของคาํแนะนําห้ามทําอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากมาตรการดงักลา่วไมม่ี

ประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วยและไมคุ่้มคา่ หากไมจํ่าเป็น (อาจทําก็ได้กรณีมีความจําเป็น) “ไม่น่าทาํ” 

(against) 

- - ความมัน่ใจของคาํแนะนําไมใ่ห้ทําอยูใ่นระดบัสงู เพราะมาตรการดงักลา่วอาจเกิดโทษ หรือ

ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ ป่วย “ไม่แนะนําให้ทาํ” (strongly against) 
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1. การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนาการ 

 

คาํแนะนําที่ 1.1  ผู้ ป่วยทกุรายควรได้รับการคดักรองความเสีย่งด้านโภชนาการภายใน 24-48 ชัว่โมงหลงัรับเข้าไว้ใน

โรงพยาบาล  สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลอืดดําและทางเดินอาหารแหง่ประเทศไทย (Society of Parenteral and 

Enteral Nutrition of Thailand; SPENT) แนะนําให้ใช้คาํถาม 4 ข้อ (SPENT nutrition screening tool) ได้แก ่

− ผู้ ป่วยมีนํา้หนกัตวัลดลงโดยไมไ่ด้ตัง้ใจในชว่ง6เดือนท่ีผา่นมาหรือไม ่

− ผู้ ป่วยได้รับอาหารน้อยกวา่ท่ีเคยได้เกินกวา่ 7 วนัหรือไม ่

− ดชันีมวลกาย (Body mass index; BMI) <18.5 หรือ >25 กก./ตร.ม. หรือไม่ 

− ผู้ ป่วยมีภาวะวกิฤตหรือกึ่งวิกฤตร่วมด้วยหรือไม ่

กรณีท่ีพบวา่มีภาวะหรือประวตัิดงักลา่วตัง้แต ่2 ข้อขึน้ไป ควรทําการประเมินความเสีย่งด้านโภชนาการตอ่ไป 

คุณภาพหลักฐาน 2 นํา้หนักคาํแนะนํา ++  

คาํอธิบาย 

ความเจ็บป่วยสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงเมตาบอลสิมของสารอาหาร ทําให้ร่างกายต้องใช้พลงังานมากขึน้ และ

ความอยากอาหารลดลง ทําให้เกิดความเสีย่งตอ่ภาวะทพุโภชนาการและสง่ผลกระทบตอ่ผลการรักษาในทกุด้าน ความชกุ

ของภาวะทพุโภชนาการในผู้ ป่วยในโรงพยาบาลอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10-50 (1-4) ดงันัน้การคดักรองผู้ ป่วยถือได้วา่เป็น

จดุเร่ิมต้นของกระบวนการดแูลด้านโภชนาการ  คําถามทัง้ 4 ข้อดงักลา่วเกิดขึน้จากความเห็นพ้องของผู้ เช่ียวชาญใน

ประเทศไทย (5)  และคําถามดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของแบบฟอร์ม 11 แบบแผนของฝ่ายการพยาบาลท่ีใช้ในโรงพยาบาล

ในประเทศไทย  การคดักรองด้วยคําถามดงักลา่วจงึไมทํ่าให้เพ่ิมภาระงานแก่พยาบาล  อยา่งไรก็ตามควรมีการจดัแยก

คําถามดงักลา่วเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในแบบประเมินขณะแรกรับ (5)  สาํหรับดชันีมวลกายแม้วา่จะเป็นตวัแปรท่ีต้อง

คํานวณ ในกลุม่ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนัทําให้มกีารบนัทกึคา่ดงักลา่วตัง้แต่

ผู้ ป่วยเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลจึงสามารถนํา BMI มาใช้สาํหรับการคดักรองผู้ ป่วยได้ ตวัอยา่ง SPENT Nutrition 

Screening Tool แสดงในภาคผนวก 1 

 

คาํแนะนําที่ 1.2 เมื่อผู้ ป่วยท่ีได้รับการคดักรองวา่มีความเสีย่งด้านโภชนาการ ให้ทําการประเมินภาวะโภชนาการด้วย

เคร่ืองมือมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีแนะนําโดย SPENTสาํหรับการประเมินภาวะโภชนาการ 2 เคร่ืองมอืได้แก่ Nutrition triage 

2013 (NT 2013) หรือ Nutrition Alert Form (NAF) 

คุณภาพหลักฐาน 2 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

แม้วา่จะมเีคร่ืองมือท่ีมคีวามหลากหลายในปัจจบุนั  แตเ่คร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในประเทศไทยใน 3 อนัดบัแรก ได้แก่  

NT 2013 (ซึง่เดิมเรียกวา่ BNT), NAF และ Subjective Global Assessment (SGA) (3, 6)มีรายงานวา่เคร่ืองมือทัง้สอง

คือ NT 2013 และ NAF สามารถทําได้ง่าย และจําแนกผู้ ป่วยท่ีมีความเสีย่งตอ่ภาวะทพุโภชนาการสอดคล้องกบั SGA (2, 

7, 8) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญจงึแนะนําให้ใช้เคร่ืองมือทัง้สองเพ่ือใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการในประเทศไทย (5) 

(รายละเอียดของ NT 2013 และ NAF ดงัในภาคผนวก 2 และ 3) 
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คาํแนะนําที่ 1.3 โรงพยาบาลควรจดัให้มีทีมสหสาขาโภชนบําบดัในโรงพยาบาล ทีมดงักลา่วควรประกอบด้วย แพทย์ 

พยาบาล นกักําหนดอาหาร/นกัโภชนาการ (ตามบคุลากรท่ีมีในโรงพยาบาล) และเภสชักร เพ่ือช่วยในการประสานงานและ

ร่วมกนัดแูลผู้ ป่วยท่ีมีภาวะทพุโภชนาการในโรงพยาบาล 

คุณภาพหลักฐาน 3 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

การคดักรองและประเมินภาวะโภชนาการอยา่งเป็นระบบในโรงพยาบาลจะเป็นการสง่เสริมให้มกีารจดัตัง้ทีมสห

สาขาวชิาชีพเพ่ือดแูลเก่ียวกบัโภชนบําบดัในโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัเมื่อเทียบกบัโรงพยาบาลท่ีไมม่ีการคดักรองและ

ประเมินอยา่งเป็นระบบ (6)  ผู้บริหารโรงพยาบาลควรให้ความสาํคญัและจดัตัง้ทีมสหสาขาโภชนบําบดัในโรงพยาบาล  

 

คาํแนะนําที่ 1.4 เมื่อคดักรองผู้ป่วยแล้วพบวา่ผู้ ป่วยไมม่ีความเสีย่งตอ่ภาวะทพุโภชนาการ ให้ทําการคดักรองซํา้ทกุ 5-7 

วนั ในกรณีท่ีผู้ ป่วยยงัคงรักษาในโรงพยาบาล เมื่อพบวา่ผู้ ป่วยมีความเสีย่งตอ่ภาวะทพุโภชนาการให้ทําการประเมินภาวะ

โภชนการตามข้อ 1.2 

คุณภาพหลักฐาน 3 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

แม้วา่ผู้ ป่วยจะไมม่ีความเสีย่งตอ่ภาวะทพุโภชนาการ ตัง้แตแ่รกรับเข้าในโรงพยาบาล อยา่งไรก็ตามอาจจะเกิด

ภาวะทพุโภชนาการในระหวา่งท่ีอยูใ่นโรงพยาบาล ผู้ เช่ียวชาญแนะนําวา่ระยะเวลาการคดักรองซํา้ทกุ5-7 วนัเป็น

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและไมเ่พ่ิมภาระงานมากเกินไป (5) 

 

คาํแนะนําที่ 1.5 การวินิจฉยัความเสีย่งตอ่ภาวะทพุโภชนาการ ควรมีการระบเุป็นเอกสารแนบในแฟ้มผู้ ป่วยหรือระบบ

สารสนเทศของโรงพยาบาลเพ่ือใช้ในการติดตามหลงัจากจําหนา่ยหรือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและการเบิกจา่ยตามระดบั 

Diagnosis-related group (DRG) 

คุณภาพหลักฐาน 2 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

เกณฑ์การวินิจฉยัท่ีได้รับการทบทวนและนําเสนอตอ่คณะกรรมการพิจาณา ICD-code แพทย์หรือบคุลากรทาง

การแพทย์และทีมโภชนบําบดัควรต้องระบหุลกัฐานดงักลา่วในแฟ้มผู้ ป่วย  ข้อเสนอการลงรหสัการวินิจฉยัในแตล่ะรหสัโรค

ท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะทพุโภชนาการรวมถึงเกณฑ์การวินิจฉยัดงัแสดงในตารางท่ี 1 (5) 
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ตารางที่ 1 ข้อเสนอการลงรหสัการวนิิจฉัยโรคภาวะทุพโภชนาการตาม ICD-code และเกณฑ์การวนิิจฉัย 

Code การวินิจฉยั เกณฑ์การวินิจฉยั 

E40 Kwashiorkor หรือ Protein malnutrition  ผมหลดุร่วงง่าย ท้องป่อง บวม สผิีวเปลีย่นแปลง แผล

หายช้า หรือแผลกดทบั ตรวจทางห้องปฏิบตัิการพบ 

ระดบัอลับมูินในเลอืด <2.8 ก./ดล. Transferrin <150 

มก./ดล. total iron-binding capacity <200 มคก./ดล. 

เม็ดเลอืดขาว <1500 เซลล์/มม.3 

E41 Marasmus หรือ Energy malnutrition  

 

ลกัษณะผอมแห้ง สญูเสยีกล้ามเนือ้และไขมนัทัว่ไป 

ยืนยนัโดยการตรวจพบสิง่ตอ่ไปนีอ้ยา่งน้อย 2 ข้อ 

- BMI <16 กก./ตร.ม.  

- ระดบัอลับมูินในเลอืดตํ่าแตไ่มต่ํา่กวา่ 2.8 ก./ดล. 

- Triceps skinfold <3 มม. 

- Mid-arm muscle circumference <15 ซม. 

- Creatinine:Height index <ร้อยละ 60 

E42 Marasmic-Kwashiorkor เกณฑ์ Marasmus ร่วมกบั Kwashiorkor 

E44.1 Mild malnutrition (Mild protein–calorie 

malnutrition) 

นํา้หนกัตํา่กวา่คา่เฉลีย่ประชากรนํา้หนกัอ้างอิง 1-1.9 

เทา่ของคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ BMI 17.00-18.49 

กก./ตร.ม. หรือ NT: 2  

E44.0 Moderate malnutrition (Moderate protein–

calorie malnutrition) 

นํา้หนกัตํา่กวา่คา่เฉลีย่ประชากรนํา้หนกัอ้างอิง 2-2.9 

เทา่ของคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ BMI 16.00-16.99 

กก./ตร.ม. หรือ NAF: B หรือ NT: 3 

E43 Severe malnutrition (Unspecified severe 

protein–calorie malnutrition) 

นํา้หนกัตํา่กวา่คา่เฉลีย่ประชากรนํา้หนกัอ้างอิงมากกวา่

หรือเทา่กบั 3 เทา่ของคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ BMI 

<16 กก./ตร.ม. หรือ NAF: C หรือ NT: 4 
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2. ข้อบ่งชีแ้ละเวลาที่เร่ิมให้โภชนบาํบดั 

 

คาํแนะนําที่ 2.1 ผู้ ป่วยท่ีมีข้อบง่ชีใ้นการให้โภชนบําบดัจะต้องมเีกณฑ์ตอ่ไปนี ้

− มีภาวะทพุโภชนาการหรือมคีวามเสีย่งตอ่การเกิดภาวะทพุโภชนาการตัง้แตร่ะดบัปานกลางขึน้ไป ซึง่อาจได้

จากการประเมินตัง้แตแ่รกรับไว้ในโรงพยาบาลหรือระหวา่งนอนโรงพยาบาล  

− กินอาหารได้ไมเ่พียงพอหรือคาดวา่จะไมเ่พียงพอ (<ร้อยละ 60) กบัความต้องการของร่างกายเกิน 7 วนั 

− มีสญัญาณชีพคงท่ี  

− ผู้ ป่วยท่ีไมอ่ยูใ่นระยะสดุท้ายของชีวิต 

คุณภาพหลักฐาน 2 นํา้หนักคาํแนะนํา ++ 

คาํอธิบาย 

ภาวะทพุโภชนาการสมัพนัธ์กบัภาวะแทรกซ้อนหลงัการผา่ตดั การติดเชือ้ คา่ใช้จา่ยและระยะเวลาในการนอน

โรงพยาบาลเพ่ิมขึน้(4, 9-13)ประโยชน์ของการให้โภชนบําบดัเห็นชดัเจนในผู้ ท่ีมีภาวะทพุโภชนาการหรือกลุม่ท่ีมีความ

เสีย่งตอ่การเกิดภาวะทพุโภชนาการตัง้แตร่ะดบัปานกลางขึน้ไปหมายถึงผลการประเมินทางโภชนาการเป็นอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ตอ่ไปนี ้NAF ได้ระดบั B หรือ C (>6 คะแนน) หรือ NT ได้ระดบั 3 หรือ 4 (>8 คะแนน)  ในทางตรงข้ามการให้โภชน

บําบดัไมจํ่าเป็นในผู้ ท่ีไมม่ีภาวะทพุโภชนการ มีความเสีย่งตอ่การเกิดภาวะทพุโภชนาการตํ่า และคาดวา่จะกลบัมา

รับประทานอาหารได้ภายใน 5-7 วนั อยา่งไรก็ตามควรมีการประเมินภาวะโภชนาการซํา้ เพ่ือติดตามวา่เกิด

ภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้ภาวะโภชนาการแยล่งหรือโรคท่ีเป็นอยูม่ีความรุนแรงมากขึน้จนทําให้ผู้ ป่วยต้องการโภชนบําบดั

หรือไม ่

 การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร(Enteral nutrition; EN) จะทําให้เลอืดมาเลีย้งลาํไส้ (splanchnic blood flow) 

เพ่ิมขึน้ ในผู้ ป่วยท่ีมีภาวะช็อก (shock) หรือสญัญาณชีพไมค่งท่ี ร่างกายจะมีการปรับตวัโดยลดปริมาณเลอืดท่ีมาเลีย้ง

บริเวณลาํไส้และในรายท่ีจําเป็นต้องได้รับยากระตุ้นความดนัโลหิต(vasopressor) ท่ีมีคณุสมบตัิทําให้หลอดเลอืดหดตวั

เพ่ือจะทําให้สญัญาณชีพคงตวั จะเพ่ิมความเสีย่งตอ่ภาวะลาํไส้ขาดเลอืด (bowel ischemia) อยา่งไรก็ตามในผู้ ป่วยท่ี

ได้รับ vasopressor ในขนาดตํ่า เช่ือวา่สามารถให้ EN ได้อยา่งปลอดภยั (14) ดงันัน้ควรเร่ิมให้โภชนบําบดัโดยเฉพาะการ

ให้EN หลงัจากท่ีได้รับการช่วยเหลอืเบือ้งต้นจนมีสญัญาณชีพคงท่ีเพ่ือลดความเสีย่งของการเกิดภาวะลาํไส้ขาดเลอืด 

การให้โภชนบําบดัในผู้ ป่วยระยะสดุท้ายของชีวติ ไมช่ว่ยทําให้ภาวะโภชนาการดีขึน้เน่ืองจากร่างกายไมส่ามารถ

จะนําเอาสารอาหารตา่งๆมาใช้ได้ ในกรณีท่ียงัไมส่ามารถระบไุด้วา่ผู้ ป่วยอยูใ่นระยะสดุท้ายของชีวิตหรือจะมีอายยุืนยาว

ไปอีกนานเทา่ไร การให้โภชนบําบดัจําเป็นต้องมีพดูคยุทําความเข้าใจกบัผู้ ป่วยและครอบครัวถงึประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ

ได้รับและผลข้างเคยีงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการให้โภชนบําบดัเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ  

 

คาํแนะนําที่ 2.2 ในกรณีท่ีต้องให้โภชนบําบดัควรเลอืกให้ EN ถ้าไมม่ีข้อห้ามและเร่ิมให้โภชนบําบดัทนัทีหรือโดยเร็วท่ีสดุ

ภายใน 24-48 ชัว่โมงแรก  

คุณภาพหลักฐาน 2 นํา้หนักคาํแนะนํา ++ 

คาํอธิบาย 

การให้ EN เป็นกระตุ้นให้มีเลอืดมาเลีย้งเซลล์ลาํไส้ กระตุ้นการหลัง่สารเคมีและฮอร์โมนจากลาํไส้ สง่เสริมการ

ทํางานของลาํไส้รวมทัง้เซลล์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบภมูิคุ้มกนั (gut-associated lymphoid tissue;GALT) ในร่างกาย การ

รวบรวมข้อมลูงานวิจยัแบบ meta-analysis พบวา่ EN ลดอตัราการติดเชือ้เมื่อเทียบกบัการให้อาหารทางหลอดเลอืดดาํ

13 
 



(Parenteral nutrition;PN) (15) นอกจากนีย้งัพบวา่การให้ EN โดยเร็วภายใน 24-48 ชัว่โมงลดอตัราตายลดการติดเชือ้

และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (16-18)การให้โภชนบําบดัในผู้ ป่วยทพุโภชนาการในโรงพยาบาลท่ีมีข้อบง่ชีจ้ะเกิด

ประโยชน์สงูสดุเมื่อให้อยา่งทนัทว่งทีแนวทางในการเลอืกให้โภชนบําบดัแสดงในรูปท่ี 1 

 

3. ช่องทางการให้โภชนบาํบดั 

 

คาํแนะนําที่ 3.1 คําแนะนําในการเลอืกชนิดสายให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (enteral access device; EAD) 

3.1.1 การเลอืก EAD ขึน้กบัปัจจยัทางคลนิิกของผู้ ป่วย และระยะเวลาท่ีคาดวา่จําเป็นต้องได้ EN  

3.1.2 การให้ EN ระยะสัน้ (<4-6 สปัดาห์) เลอืก EAD ชนิดสายให้อาหารผา่นทางจมกูหรือปาก  

3.1.3 การให้ EN ระยะยาว (>4-6 สปัดาห์) หรือ ผู้ ป่วยท่ีมกีารกลนือาหารผิดปกติรุนแรงอยา่งเรือ้รัง เลอืก EAD ชนิด

สายให้อาหารผา่นทางผนงัหน้าท้องถ้าไมม่ีข้อห้าม  

3.1.4 ควรเลอืกสายให้อาหารเข้ากระเพาะอาหารผา่นทางจมกู (nasogastric tube; NG tube) หรือผา่นทางปาก 

(orogastric tube; OG tube) เป็นลาํดบัแรกในการเร่ิม EN 

3.1.5 ควรเลอืกการให้อาหารเข้าลาํไส้เลก็ (postpyloric feeding) หากมีข้อห้ามหรือข้อจํากดัในการให้อาหารทาง

กระเพาะอาหาร หรือผู้ ป่วยรับอาหารทางกระเพาะอาหารไมไ่ด้ (gastric feeding intolerance) 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

การเลอืกชนิด EAD ขึน้กบัปัจจยัด้านผู้ ป่วยเป็นหลกัได้แก่ ความรุนแรงและระยะของโรคท่ีเป็นกายวิภาคของ

ทางเดินอาหารของผู้ ป่วย การเคลือ่นไหวของกระเพาะและลาํไส้ และระยะเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้ EAD การตดัสนิใจควร

พิจารณาด้วยวา่ควรให้ปลายสายให้อาหารอยูท่ี่กระเพาะอาหารหรือลาํไส้เลก็ โดยทัว่ไปควรเลอืกใช้ gastric feeding ก่อน

สว่นการให้อาหารเข้าลาํไส้เลก็ (postpyloric feeding) เหมาะสาํหรับผู้ ท่ีมีการอดุตนัของทางออกจากกระเพาะอาหาร 

(gastric outlet obstruction) อมัพาตกระเพาะ (gastroparesis) และผู้ ท่ีเสีย่งตอ่การสาํลกั (รูปท่ี 1) 

การใส ่NG tube หรือ OGtube ทําได้ง่าย ไมจํ่าเป็นต้องอาศยัความเช่ียวชาญมาก  ทําให้สามารถให้อาหารได้

เร็ว ควรใช้ในรายท่ีวางแผนให้ EN ในระยะสัน้ การใช้ NG tube สามารถให้ได้สาํเร็จเป็นสว่นใหญ่ในผู้ ป่วยท่ีนอน

โรงพยาบาล(19) แม้แตใ่นผู้ ป่วยวิกฤตท่ีมกัมีปัญหาเร่ืองการทํางานของทางเดินอาหารผิดปกต ิ(20, 21) ก็ยงัสามารถรับ 

gastric feeding ได้ (22) 

ในผู้ ป่วยวิกฤตท่ีใช้เคร่ืองชว่ยหายใจอาจต้องพิจารณาความเสีย่งท่ีจะเกิดการสดูสาํลกัอาหารเข้าปอดหรือการ

เกิดปอดอกัเสบ เน่ืองจากการศกึษา meta-analysis พบวา่ postpyrolic feeding เกิดปอดอกัเสบน้อยกวา่ gastric 

feeding (23, 24) แตร่ะยะเวลาการอยูใ่นหอผู้ ป่วยวกิฤตและอตัราตายไมแ่ตกตา่งกนั (24-26) และการให้ gastric 

feeding สามารถเร่ิมได้เร็วกวา่ (25, 26) การใส ่postpyrolic feeding tube ต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะในการใสส่าย 

และอาจทําให้การเร่ิมให้ EN ได้ช้า (27) ดงันัน้จงึควรเลอืกใช้ NG tube เป็นลาํดบัแรกและตดิตาม หากไมส่ามารถรับ

อาหารได้อาจจะใช้ยากระตุ้นการเคลือ่นไหวของทางเดินอาหาร (prokinetic drugs) เพ่ือชว่ยกระตุ้นการทํางานของลาํไส้

ก่อน หากยงัคงมีปัญหาการรับอาหารไมไ่ด้ (feeding intolerance) ควรปรึกษาผู้ เช่ียวชาญใส ่postpyrolic feeding tube 

ตอ่ไป ในผู้ ป่วยท่ีใสเ่คร่ืองช่วยหายใจมีการเลอืกใสE่AD ผา่นทางปากมากขึน้เน่ืองจากพบการเกิดโพรงจมกูอกัเสบในคนไข้

ท่ีสายผา่นทางจมกูถงึร้อยละ 11-13 (28) 
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คาํแนะนําที่ 3.2 คําแนะนําในการใส ่EAD ระยะสัน้ 

3.2.1 ควรเลอืกสายให้อาหารขนาดเลก็ (<12 Fr) ในการให้อาหารเพ่ือลดการระคายเคืองเยื่อบจุมกู  

3.2.2 ควรตรวจสอบตาํแหนง่ปลายสายทกุครัง้ภายหลงัจากใสส่ายวา่ปลายสายอยูใ่นตาํแหนง่ท่ีเหมาะสมก่อนจะให้

อาหารหรือยา 

3.2.3 หลกีเลีย่งการให้อาหาร ยา หรือสารนํา้เข้าทางสายให้อาหาร หากยงัไมส่ามารถยืนยนัได้วา่สายอยูใ่นตําแหนง่ท่ี

ถกูต้อง 

3.2.4 ควรบนัทกึตาํแหนง่ทางออกของสายให้อาหารภายหลงัใสส่าย เพ่ือประเมินทกุครัง้ท่ีใช้สายวา่ตําแหนง่ทางออก

ของสาย หรือความยาวของสายภายนอกเปลีย่นแปลงไป (เพ่ิมขึน้)หรือไม ่ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงให้ตรวจสอบ

ตําแหนง่ปลายสายตามวิธีข้างต้น 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

การใส ่NG tube  หรือ OG tube สามารถทําได้ข้างเตียง มีการคาดคะเนความยาวของสาย NG tube ท่ีใสอ่ยูใ่น

ตวัผู้ ป่วยโดยใช้วิธีวดัจากปลายจมกู (Nose) ถึงติ่งห ู(Earlobe) และจากติ่งหถูงึลิน้ป่ี (Xiphisternum) หรือวิธี NEX หรือ 

XEN ซึง่เป็นวธีิท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายและยาวนาน (29, 30) อยา่งไรก็ตามมีผู้วิจารณ์วา่ตาํแหนง่ของปลายสายท่ีได้จาก

วิธี NEX นีน้า่จะอยูบ่ริเวณรอยตอ่ระหวา่งหลอดอาหารกบักระเพาะอาหาร (esophagogastric junction) ซึง่ในขณะท่ีให้

อาหาร โอกาสท่ีจะให้อาหารเข้าหลอดอาหารมมีาก และเกิดภาวะแทรกซ้อน (31) จึงแนะนําให้คาดคะเนความยาวของ

สาย NG tube โดยวิธี NEX+10 ซม. (32) สว่นการใสส่ายให้อาหารเข้าลาํไส้ อาจจําเป็นต้องใช้การดภูาพรังสบีนจอหรือ

ฟลอูอโรสโคป หรือการสอ่งกล้องช่วย  

การเลอืกใช้สายให้อาหารควรเลอืกใช้สายให้อาหารขนาดเลก็ fine bore (<12 Fr) ซึง่ทําจากซิลโิคนหรือโพลยีเูร

เทน ทําให้สายมีความนุม่ ระคายเคืองเยื่อบจุมกูและเกิดแผลน้อยกวา่ และอายกุารใช้งานของสายให้อาหารนานกวา่สาย

ซึง่ทําจากพีวซีี อยา่งไรก็ตามยงัสามารถเลอืกใช้สายซึง่ทําจากพีวซีีได้และอาจใช้สายให้อาหารชนิด wide bore (14-22 Fr) 

สาํหรับ gastric feeding ในกรณีท่ีต้องการดดูระบายและตรวจสอบของเหลวจากกระเพาะอาหารบอ่ยๆ หรือการใช้อาหาร 

(หรือยา) ท่ีมีความหนืดสงูได้ 

วิธีการตรวจสอบตาํแหน่งของปลายสายให้อาหาร (ตารางท่ี 2) 

− ภาพถ่ายรังสถืีอเป็นวิธีตรวจมาตรฐาน (gold standard) เพ่ือดวูา่ปลายสายอยูใ่นตาํแหนง่กระเพาะอาหารหรือ

ลาํไส้ในกรณีท่ีเป็นสายให้อาหารท่ีมีแถบทบึรังส ี(33, 34)อยา่งไรก็ตามสายให้อาหารบางชนิดเชน่ PVC Ryle 

tube มองเห็นปลายสายไมช่ดัเจนจากภาพถ่ายรังส ี(insufficient radiopaque) ถึงร้อยละ 57-73 และมองไมเ่ห็น

เลยถึงร้อยละ 23 (35) 

− การตรวจความเป็นกรดดา่งของของเหลวท่ีดดูได้ หากพีเอช<5.5  บง่ชีว้า่ปลายสายอยูใ่นกระเพาะอาหาร ใน

ระยะอดอาหารจะมีพีเอช <5 แม้วา่จะได้รับยาลดกรด  หากพีเอชอยูร่ะหวา่ง 5.5-6.0 ให้ทําซํา้ ถ้าพีเอช>6.0 

หรือดดูของเหลวไมไ่ด้ อาจจะใสล่มเข้าประมาณ 20-30 มล. ลองขยบัสายเข้าเลก็น้อยแล้วดดูใหม ่ควร

ตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังส ี(34, 36) 

− การตรวจสอบโดยวิธีการอ่ืนเช่น การตรวจสอบโดยการฟังเสยีง (whoosh test) ร่วมกบัดลูกัษณะทางกายภาพ

ของของเหลวท่ีดดูได้เพ่ือยืนยนัตาํแหนง่ปลายสายเน่ืองจากการตรวจอยา่งใดอยา่งหนึง่อาจไมแ่มน่ยําและ
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แยกแยะไมไ่ด้วา่ปลายสายอยูใ่นกระเพาะอาหารหรือไม(่34) โดยเฉพาะหากใสส่ายให้อาหารขนาดเลก็ (fine 

bore feeding tube) 

สายให้อาหารอยู่ในระบบทางเดินหายใจหากสายให้อาหารอยูผิ่ดตําแหนง่ เข้าไปในระบบทางเดินหายใจ 

(tracheopulmonary placement)  จะเป็นอนัตรายตอ่ผู้ ป่วยหากมีการให้อาหาร ยา หรือ สารนํา้ใดๆ ข้อสงัเกตดงัตอ่ไปนี ้

จะช่วยบง่ชีว้า่สายให้อาหารอยูใ่นระบบทางเดินหายใจ(ตารางท่ี 2) 

− ในกรณีท่ีผู้ ป่วยรู้สกึตวัและไมไ่ด้ใสท่อ่ช่วยหายใจอาจมีอาการหายใจอดึอดั (respiratory distress) เช่น ไอ 

สาํลกั เขียว หรือพดูไมไ่ด้ เป็นต้นในกรณีท่ีผู้ ป่วยไมรู้่สกึตวั หรือมีความผิดปกติของระบบประสาทอาจไมม่ี

อาการเหลา่นี ้

− ลกัษณะทางกายภาพและความเป็นกรดดา่งของเหลวท่ีดดูได้ หากดดูได้เป็นนํา้ใสสเีหลอืงจางและพีเอช>7.0 

อาจเป็นนํา้ในเยื่อหุ้มปอด สว่นนํา้จากกระเพาะอาหาร และในระยะท่ีอดอาหารจะมีพีเอช<5.5 

− นําปลายสายให้อาหารตอ่กบัเคร่ือง capnography เพ่ือตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

สายอยู่ในตาํแหน่งหลอดอาหารมกัจะดดูไมไ่ด้ของเหลวจากทอ่ หรือถ้าดดูได้จะเป็นของเหลวจากกระเพาะท่ีย้อน

ขึน้มา หรือเป็นนํา้ลาย ดงันัน้การสงัเกตลกัษณะของของเหลวท่ีดดูได้หรือตรวจความเป็นกรดดา่ง อาจทําไมไ่ด้หรือไมช่่วย 

การฟังเสยีง bubbling sound แยกไมไ่ด้วา่ปลายสายอยูใ่นกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร จึงจําเป็นต้องอาศยัภาพถ่าย

รังสชี่วยบอกตาํแหนง่สาย 

การแยกระหว่างสายอยู่ในลาํไส้เล็กหรือกระเพาะอาหาร ในกรณีท่ีตัง้ใจใสp่ostpyloric tube บางครัง้ชว่งแรก

หลงัใสส่ายตรวจสอบแล้ววา่สายอยูใ่นตาํแหนง่ลาํไส้เลก็ แตเ่มือ่เวลาผา่นไปสายอาจเคลือ่นออกมาอยูใ่นกระเพาะอาหาร 

การฟังเสยีงเมื่อใสล่มเข้าสาย ก็ไมส่ามารถแยกได้วา่สายอยูใ่นลาํไส้หรือในกระเพาะอาหาร การตรวจลกัษณะและความ

เป็นกรดดา่งของของเหลวท่ีดดูได้ จะช่วยแยกแยะได้ ของเหลวในกระเพาะอาหารหลงัจากงดอาหาร จะใส ไมม่ีส ีหรืออาจ

มีสเีขียวใสได้ ในระยะอดอาหารจะมีพีเอช<5 แม้วา่จะได้รับยาลดกรด  สว่นของเหลวในลาํไส้ จะมีสขีองนํา้ดี และมีพีเอชท่ี

สงูกวา่ในกระเพาะอาหาร ในกรณีท่ีของเหลวท่ีดดูได้มีพีเอช>6 จะไมส่ามารถบอกได้วา่ตาํแหนง่ปลายสายอยูส่ว่นใดของ

ทางเดินอาหาร หรือทางเดินหายใจ การตรวจโดยภาพถ่ายรังสจีึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองจากสายให้อาหารเข้าลาํไส้เลก็ผา่น

ทางจมกูมกัเป็นสายท่ีมีแถบทบึรังส ี(ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 การแยกตาํแหน่งปลายสายให้อาหาร 

ตาํแหน่งสายให้อาหาร กระเพาะอาหาร ลาํไส้เล็ก ระบบทางเดนิหายใจ 

อาการทางคลนิิก ไมม่ีอาการ ไมม่ีอาการ อาการหายใจอดึอดั 

(respiratory distress) เช่น ไอ 

สาํลกั เขียว หรือพดูไมไ่ด้ 

ลกัษณะทางกายภาพ

ของของเหลวท่ีดดูได้ 

ใสหรืออาจมีสเีขียว สขีองนํา้ด ี ไมไ่ด้ของเหลว หรือนํา้ใสสี

เหลอืงจาง (นํา้ในเยื่อหุ้มปอด) 

พีเอช พีเอช<5.0-5.5 พีเอชสงูกวา่กระเพาะ พีเอช >7.0 

การตรวจยืนยนัอ่ืนๆ − Whoosh test ร่วมกบั

ลกัษณะทางกายภาพ 

− ภาพถ่ายรังสยีืนยนั 

ภาพถ่ายรังสยีืนยนั Capnography เพ่ือตรวจจบั

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
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การตรวจสอบตาํแหน่งสาย ควรทําเมื่อ 

− หลงัใสส่ายทนัที 

− ก่อนให้อาหารหรือยา หรือ อยา่งน้อยทกุ 8 ชัว่โมงในกรณีท่ีให้อาหารแบบตอ่เน่ือง (continuous feeding)   

− มีภาวะท่ีคาดวา่อาจจะมกีารเคลือ่นของสายให้อาหาร เช่น ภายหลงัท่ีมีการไออยา่งแรง อาเจียน หายใจอดึอดั 

รู้สกึไมส่บายคอ หรือสาํรอกอาหาร 

− ตําแหนง่สายภายนอกท่ีทําเคร่ืองหมายตรงทางออกไมอ่ยูท่ี่เดมิ 

การยืนยนัวา่ตาํแหนง่ปลายสายให้อาหารอยูใ่นตาํแหนง่ท่ีเหมาะสม จําเป็นต้องทําก่อนการให้อาหารหรือยา

เสมอ ทําได้โดยการถา่ยภาพทางรังส ีการตรวจลกัษณะทางกายภาพและพีเอชของของเหลวท่ีดดูได้ การตรวจหา

คาร์บอนไดออกไซด์ (capnometry) และ manometry แตห่ลายวธีิมีข้อจํากดัในหลายๆสถาบนั  

 

คาํแนะนําที่ 3.3 คําแนะนําในการใส ่EAD ระยะยาว 

3.3.1 สายให้อาหารระยะยาวมกัใสผ่า่นทางผนงัหน้าท้อง ใสส่ายให้อาหารผา่นรูเปิดกระเพาะอาหาร (gastrostomy) 

หรือผา่นรูเปิดเจจนูมั (jejunostomy) 

3.3.2 ในกรณีผู้ ป่วยมีลกัษณะทางกายวิภาคท่ีผิดปกติจนอาจทําให้ใสส่ายยาก อาจสง่ตรวจทางรังสบีริเวณช่องท้อง

ก่อนทําการใสส่าย 

3.3.3 บนัทกึชนิดและตาํแหนง่สายให้อาหารทัง้ตําแหนง่ปลายสายและตําแหนง่ทางออกของสาย  

คุณภาพหลักฐาน 3 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

การใส ่EAD ระยะยาว ควรพิจารณาจากระยะเวลาท่ีคาดวา่จําเป็นต้องให้ EN การยอมรับจากผู้ ป่วย ความ

ต้องการของผู้ ป่วยและผู้ดแูล เมือ่จําเป็นต้องได้รับ EN เป็นเวลานานเกิน 4-6 สปัดาห์ ควรพิจารณาให้ผา่นทางสายให้

อาหารระยะยาว เน่ืองจากลดผลกระทบตอ่เยื่อบจุมกู (37)การใส ่EAD ระยะยาว มกัใสผ่า่นทางผนงัหน้าท้อง 

gastrostomy หรือ jejunostomy โดยวิธีสอ่งกล้องผา่นหน้าท้อง(percutaneous endoscopic gastrostomy; PEG และ 

percutaneous endoscopic jejunostomy; PEJ) หรือโดยผา่ตดั ตวัอยา่งกลุม่ผู้ ป่วยท่ีจะได้ประโยชน์จากการใส ่EAD 

ระยะยาวเร็วขึน้เช่น 

− ผู้ ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง เน่ืองจากการใช้ PEG จะได้รับสารอาหารได้เร็วกวา่ การรักษาล้มเหลวน้อย 

เลอืดออกในทางเดินอาหารน้อย และระดบัแอลบมูินเพ่ิมสงูขึน้กวา่กลุม่ท่ีใช้ NG tube และได้ประโยชน์ในช่วง

กําลงัเปลีย่นเป็นการรับประทานอาหารทางปากในช่วงฝึกกลนื(38)(39) 

− ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้ออ่นแรง amyotrophic lateral sclerosis (ALS)การใช้ PEG จะชว่ยทําให้คงนํา้หนกั และ

อาจจะช่วยยืดระยะเวลาการมชีีวติอยูอ่ยา่งไรก็ดคีวรใส ่PEG ก่อนท่ีปริมาตรสงูสดุของอากาศท่ีหายใจออกอยา่ง

เร็ว (forced vital capacity; FVC) จะลดลง<ร้อยละ 50 (40) 

− ผู้ ป่วยท่ีมีการกลนืลาํบากถาวรหรือระยะยาวควรมีหลกัฐานวา่การใส ่PEG ได้รับอาหารตอ่วนัมากกวา่ การ

ประเมินภาวะโภชนาการโดยดจูากการเพ่ิมของนํา้หนกัตวัและโปรตีนในเลอืดสงูรวมทัง้ออกจากโรงพยาบาลเร็ว

ขึน้กวา่การใช้ NG tube (41, 42) 

การใช้ EAD ระยะยาวให้ประสบความสาํเร็จขึน้กบั การเลอืกชนิดสายให้อาหารให้เหมาะสม เทคนิคการใสส่าย 

และการดแูลรักษาสาย นอกจากนีค้วรนําข้อมลูกายวิภาค การเคลือ่นไหวของทางเดินอาหาร(GI motility)  ไมม่ีภาวะ
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ทางเดินอาหารอดุตนัระยะเวลาท่ีจะใช้งานของสายให้อาหาร ความเสีย่งในการดมยา ผลกระทบของโรคท่ีเป็นอยู ่และการ

พยากรณ์โรคของผู้ ป่วยมาพิจารณาด้วย ข้อห้ามและข้อจํากดัการใส ่PEG แสดงดงัตารางท่ี 3 ผู้ ป่วยท่ีต้องใสส่ายให้อาหาร

เข้าเจจนูมั อาจใสโ่ดย PEJ หรือใสส่ายผา่นทางรูเปิดกระเพาะอาหาร (percutaneous endoscopic gastrojejunostomy; 

PEG-J) ซึง่ต้องใช้สายยาวขึน้ ในระยะยาวพบวา่ผู้ ท่ีทํา PEG-J ต้องมาใสส่ายใหมส่งูถึงร้อยละ 55.9 เทียบกบัร้อยละ 13.5 

ในคนท่ีใส ่PEJ (25) 

การดดัแปลงการใช้สายอ่ืนท่ีมิได้ทําไว้สาํหรับให้อาหาร เช่นการใช้สายสวนปัสสาวะ (urinary catheter) หรือทอ่

ดดู หรือทอ่ระบายอ่ืน ในการใสส่ายให้อาหารระยะยาว อาจมีปัญหา การดงึสายหลดุ ตําแหนง่สายไมอ่ยูใ่นท่ีควรจะเป็น 

หรือสายเคลือ่นเข้าไปจนเกิดกระเพาะอาหารหรือลาํไส้เลก็อดุตนั (43) หรือสดูสาํลกั หรือร่ัว เน่ืองจากสายเหลา่นีไ้มม่กีาร

ยดึตรึง (retention device) ทัง้ด้านนอกและด้านใน 

 

ตารางที่ 3ข้อห้ามและภาวะที่ไม่ควรใส่ PEG 

โรคหรือภาวะที่ห้ามใช้ โรคหรือภาวะที่ไม่ควรใช้ 

ไมส่ามารถใสเ่อ็นโดสโคปผา่นคอหรือหลอดอาหารลงไปได้ อ้วนมาก (ทําได้ยาก) 

มีการอดุตนัของทางออกจากกระเพาะอาหาร ยงัแก้ไขภาวะเลอืดออกผิดปกติไมไ่ด้ 

มีท้องมาน (นํา้ในช่องท้อง) มาก มีความดนัโลหิตหลอดเลอืดดาํพอร์ทอลสงู/มีนํา้ในช่อง

ท้องเลก็น้อย 

มหีลอดเลอืดดาํในกระเพาะอาหารขอด(gastric varices) แผลในกระเพาะอาหารอยา่งรุนแรง มะเร็งกระเพาะ

อาหาร 

 อมัพาตกระเพาะอาหาร 

 ตดักระเพาะอาหารบางสว่น 

 สนัหลงัโก่งคดอยา่งรุนแรง (ทําได้ยาก) 

 ปริมาตรการหายใจสาํรองลดลง เช่นจากโรคกล้ามเนือ้

ออ่นแรง ALS เป็นต้น 

 ทําการบําบดัทดแทนไตโดยการล้างไตทางหน้าท้อง 

 ผู้ ป่วยระยะสดุท้ายของชีวิต หรือผู้ ป่วยสมองเสือ่มอยา่ง

รุนแรง 

ดดัแปลงจาก(44) 
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คาํแนะนําที่ 3.4 การเร่ิมใช้สายopen gastrostomy หรือ PEG 

3.4.1 ในกรณีท่ีไมม่ีภาวะแทรกซ้อน สามารถเร่ิมใช้สาย PEG สาํหรับให้อาหารได้ ภายในเวลา 4 ชัว่โมงหรือใช้สาย 

open gastrotomy สาํหรับให้อาหารได้ หลงัจากทําผา่ตดั 24 ชัว่โมง ร่วมกบัความเห็นชอบของแพทย์ผู้ ทํา

หตัถการ 

3.4.2 การเปลีย่นสาย PEG ตามอายกุารใช้งานของสาย มีความผิดปกติของสาย หรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการใสส่าย  

คุณภาพหลักฐาน 3 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

การศกึษาแบบ Meta analysis เปรียบเทียบการเร่ิมใช้ PEG ให้อาหารภายใน 4 ชัว่โมงกบัการเร่ิมให้อาหาร

หลงัจาก 24 ชัว่โมงไมพ่บวา่มีความแตกตา่งของการเกิดภาวะแทรกซ้อน สนบัสนนุการเร่ิมให้อาหารหลงัการทํา PEG ท่ีไม่

มีภาวะแทรกซ้อนภายใน 4 ชัว่โมง (45) (ในขณะท่ี open gastrostomy อาจจะเร่ิมให้อาหารได้หลงัจาก 24 ชัว่โมง) 

ร่วมกบัความเห็นชอบของแพทย์ผู้ ทําหตัถการ การเปลีย่นสาย PEG ขึน้กบัอายกุารใช้งานของสายให้อาหารตามท่ี

บริษัทผู้ผลติแนะนําพิจารณาเปลีย่นสายเร็วขึน้กวา่ท่ีกําหนด ถ้ามภีาวะดงัตอ่ไปนี ้(46-48) 

− การใช้งานหรือการทํางานของสายผิดปกต ิ

− บอลลนูแตก 

− รูปากแผลแยก (stromal tract disruption)  

− รูปากแผลติดเชือ้ท่ีไมต่อบสนองตอ่ยาปฏิชีวนะ 

− รูปากแผลถกูกดักร่อน (excoriation) 

− แผลไมห่าย (non-healing ulcer) 

− เกิด fistulas ท่ีสมัพนัธ์กบัการใส ่PEG 

 

คาํแนะนํา 3.5 การดแูลสาย PEG (46) 

3.5.1 การทําแผลหลงัผา่ตดัทําแผลแบบแห้ง (dry dressing) ทกุวนั 

3.5.2 ควรตรวจตาํแหนง่ของสายให้อาหารทกุชนิดทกุครัง้ก่อนใช้งาน 

3.5.3 สาย PEG หลงัทําความสะอาดแผล หมนุสาย 360 องศา และขยบัสายขึน้ลงเลก็น้อย สงัเกตวา่ตดิหรือไม ่

สามารถหมนุได้หรือไม ่เพ่ือป้องกนั buried bumper syndrome หากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้ดแูลหรือแพทย์ท่ีทํา

หตัถการ 

3.5.4 การยดึสายให้อาหารหลงัจากทําแผลแล้ว ให้ติดพลาสเตอร์ยดึสาย โดยให้สายทํามมุตัง้ฉากกบัผนงัหน้าท้อง 

เพ่ือป้องกนัการกดทบัผิวหนงัหน้าท้อง 

3.5.5 แผน่ยดึสายด้านนอก (external fixation plate) ต้องไมย่ดึแนน่กบัผนงัหน้าท้อง ควรมีระยะหา่งจากผนงัหน้าท้อง

เลก็น้อย (3-5 มม.) เพ่ือป้องกนัการกดทบั และหากผู้ ป่วยอ้วนขึน้หรือผอมลง ต้องปรับแผน่ยดึขึน้หรือลงให้

เหมาะสม นอกจากนีค้วรลดการดงึรัง้ของสายให้อาหาร เพ่ือลดความเสีย่งตอ่รูเปิดขยายใหญ่เกินไป หรือรูเปิด

ร่ัวซมึ 

3.5.6 การอาบนํา้สามารถทําได้หลงัจากแผลติดดี (ประมาณ 1-2 สปัดาห์)ร่วมกบัความเห็นของแพทย์ผู้ดแูล และ

บริเวณโดยรอบแผลไมม่ีการอกัเสบบวมแดง ก่อนอาบนํา้ให้ปิดปลายสายให้อาหารให้สนิท เอาผ้าก๊อซออก และ

หลงัอาบนํา้ให้ทําความสะอาดแผลให้แห้งทนัที 
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3.5.7 สาย PEG เป็นชนิดบอลลนูควรตรวจปริมาณนํา้และเปลีย่นนํา้ในบอลลนูของสาย PEGสปัดาห์ละครัง้ เพ่ือให้

มัน่ใจวา่บอลลนูยงัทํางานได้ดี หรือทําตามคําแนะนําของผู้ผลติสายแตล่ะชนิด โดยระวงัการเลือ่นหลดุของสาย 

PEG 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

 

คาํแนะนํา 3.6 การดแูลสาย open gastrostomy 

3.6.1 การทําแผลแบบแห้ง (dry dressing) หลงัผา่ตดั 24 ชัว่โมงและควรเปลีย่นแผลทกุวนัหรือตามคาํแนะนําของ

แพทย์ผู้ ทําหตัถการ 

3.6.2 ตรวจเช็คตําแหนง่ของสายให้อาหารทกุชนิดทกุครัง้ก่อนใช้งาน 

3.6.3 สาย open gastrostomy ท่ีเป็นชนิดท่ีมีแผน่ยดึด้านนอก (external fixation plate)ให้ดแูลเหมือนสาย PEG และ

เร่ิมหมนุสายเมื่อแผลผา่ตดัตดิดแีล้ว ควรสอบถามจากแพทย์ผู้ ทําหตัถการก่อนทําการหมนุสาย 

3.6.4 การหมนุสายควรทําหลงัทําความสะอาดแผล หมนุสาย 360 องศา และขยบัสายขึน้ลงเลก็น้อย สงัเกตวา่ติด 

หรือไม ่สามารถหมนุได้หรือไม ่เพ่ือป้องกนั buried bumper syndrome หากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้ดแูลหรือแพทย์

ท่ีทําหตัถการ 

3.6.5 สาย open gastrostomy ชนิดท่ีมีการเย็บสายติดกบัผิวหนงัไว้ ให้ดแูลตามคําแนะนําของแพทย์ผู้ทําหตัถการ 

3.6.6 การยดึสาย gastrostomy หลงัจากทําแผลแล้ว ให้ติดพลาสเตอร์ยดึสาย โดยให้สายทํามมุตัง้ฉากกบัผนงัหน้า

ท้องไมเ่กิดการดงึรัง้ทอ่จนเอียงหรือพบัไปด้านใดด้านหนึง่ ซึง่อาจทําให้เกิดการแผลกดทบัเนือ้เยื่อด้านนัน้ๆได้ 

ทําให้เกิดการอกัเสบติดเชือ้ หรือรูเปิดปากแผลขยายใหญ่ขึน้เร่ือยๆ ทําให้รูเปิดร่ัวซมึ 

3.6.7 สาย open gastrostomy ท่ีมีแผน่ยดึสายด้านนอก (external fixation plate) ต้องไมย่ดึแนน่กบัผนงัหน้าท้อง 

ควรมีระยะหา่งจากผนงัหน้าท้องเลก็น้อย (3-5 มม.) เพ่ือป้องกนัการกดทบั และหากผู้ ป่วยอ้วนขึน้ หรือผอมลง 

ต้องปรับแผน่ยดึขึน้หรือลงให้เหมาะสม  

3.6.8 สาย open gastrostomy ท่ีเป็นชนิดบอลลนูควรตรวจปริมาณนํา้และเปลีย่นนํา้ในบอลลนูของสาย open 

gastrostomy สปัดาห์ละครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ลกูโป่งยงัทํางานได้ดี หรือทําตามคาํแนะนําของผู้ผลติสายแตล่ะ

ชนิด โดยระวงัการเลือ่นหลดุของสาย 

3.6.9 การอาบนํา้ สาํหรับสาย open gastrostomy ท่ีทําโดยการผา่ตดั แนะนําให้สอบถามจากแพทย์ก่อน 

 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

 ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมีข้อห้ามหรือข้อจํากดัในการใส ่PEG หรือมีความจําเป็นต้องได้รับการผา่ตดัอยูแ่ล้ว อาจจะใส่

สาย gastrostomy โดยการผา่ตดั (open surgical gastrostomy)การดแูลนัน้ขึน้อยูก่บัชนิดของสายท่ีใสซ่ึง่มีทัง้แบบท่ี

แพทย์เย็บติดกบัผิวหนงัหน้าท้อง และแบบท่ีมีผา่นยดึสายด้านนอก (external fixation plate) การดแูลสาํหรับสายท่ีมกีาร

เย็บติดไว้ แนะนําให้ตรวจสอบกบัแพทย์ผู้ ทําหตัถการก่อน  การดแูลในระยะแรกหลงัจากทําผา่ตดั การเร่ิมให้อาหารหรือ

การดแูลทัว่ไปแนะนําให้ตรวจสอบกบัแพทย์ผู้ ทําหตัถการก่อน   
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OG; Orogastric, NG; Nasogastric, OJ; Orojejunal, NJ; Nasojejunal, PEG; Percutaneous endoscopic gastrostomy, PEJ; 

Percutaneous endoscopic jejunostomy, PEG-J; Percutaneous endoscopic gastrojejunostomy 

รูปที่ 1 ขัน้ตอนวิธีการให้โภชนบาํบดั (algorithm in nutrition support)  
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4. ความต้องการสารอาหาร 

 

คาํแนะนําที่ 4.1 การกําหนดเป้าหมายของพลงังานในแตล่ะวนั สามารถใช้วิธีใดวธีิหนึง่ตอ่ไปนี ้

4.1.1 คํานวณอยา่งงา่ยจากนํา้หนกั (49-51) (คุณภาพหลักฐาน 2  นํา้หนักคาํแนะนํา +) 

ดชันีมวลกาย (กก./ตร.ม.) คํานวณเป้าหมายพลงังานอยา่งง่ายจากนํา้หนกั 

<30 30-35 กิโลแคลอรี/กก. นํา้หนกัปัจจบุนัขณะท่ีไมบ่วม/วนั 

>30 11-14 กิโลแคลอรี/กก. นํา้หนกัปัจจบุนัขณะท่ีไมบ่วม/วนั 

หรือ 22-25 กิโลแคลอรี/กก. นํา้หนกัอดุมคต/ิวนั  

4.1.2 ใช้สมการอ่ืนๆท่ีมกีารตีพิมพ์แพร่หลายจากการศกึษาในผู้ ป่วยท่ีนอนในโรงพยาบาล 

(คุณภาพหลกัฐาน 3  นํา้หนักคาํแนะนํา +/-) 

4.1.3 Indirect calorimetry 

(คุณภาพหลกัฐาน 2  นํา้หนักคาํแนะนํา +/-) 

คาํอธิบาย 

ตวัอยา่งการคาํนวณความต้องการพลงังาน ผู้ ป่วยชายอาย ุ60 ปี นํา้หนกั 45 กก. สว่นสงู 165 ซม. BMI 16.5 กก./ตร.ม.  

• การคาํนวณเป้าหมายของพลงังานอยา่งง่ายจากนํา้หนกั ซึง่เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสดุ 

ความต้องการพลงังานอยูใ่นช่วง  = 45 x (30 ถึง 35) กิโลแคลอรี/วนั 

= 1,350 – 1,575 กิโลแคลอรี/วนั 

หรือ ประมาณ 1,300 – 1,600 กิโลแคลอรี/วนั  

• สมการอ่ืนๆท่ีมกีารตีพิมพ์แพร่หลายจากการศกึษาในผู้ ป่วยท่ีนอนในโรงพยาบาล (ตารางท่ี 4) 

a) สมการของ Harris-Benedict  กําหนดเป้าหมายพลงังานอยูใ่นชว่งระหวา่งคา่พลงังานพืน้ฐานของร่างกาย 

(basal energy expenditure; BEE) จากสมการ Harris-Benedict x (1.1 ถึง 1,4)(52, 53) 

โดย ในผู้ชาย:  BEE  =   66.47 + 13.75W + 5.00H – 6.76A กิโลแคลอร่ี/วนั 

      ในผู้หญิง:  BEE  =   655.10 + 9.56W + 1.85H – 4.68A กิโลแคลอร่ี/วนั 

 โดย W = นํา้หนกัตวัปัจจบุนัขณะไมบ่วม (กก.); H = ความสงู (ซม.); A = อาย ุ(ปี)  

เช่น ผู้ ป่วยชายอาย ุ60 ปี นํา้หนกั 45 กก. สว่นสงู 165 ซม. BMI 16.5 กก./ตร.ม. จะมีความต้องการพลงังานอยู่

ในช่วง   =    BEE สาํหรับผู้ชาย x (1.1 ถึง 1.4)    กิโลแคลอรี/วนั 

  =    (66.47 + 13.75W + 5.00H – 6.76A) x (1.1 ถึง 1.4)  กิโลแคลอรี/วนั 

=    [66.46 + 13.75(45) + 5(165) -6.76(60)] x (1.1 ถึง 1.4) กิโลแคลอรี/วนั 

  =    [66.45+618.75+825-405.6] x (1.1 ถึง 1.4)  กิโลแคลอรี/วนั 

  =    1104.6 x (1.1 ถึง 1.4)      กิโลแคลอรี/วนั 

=    1215.06 – 1545.6      กิโลแคลอรี/วนั 

ดงันัน้ ความต้องการพลงังานของผู้ ป่วยรายนีป้ระมาณ 1,200 -1,500  กิโลแคลอรี/วนั ซึง่ใกล้เคียงกบัการ

คํานวณอยา่งงา่ยจากนํา้หนกั 

b) สมการอ่ืนๆ เช่น  สมการ Penn State, สมการ Mifflin-St. Jeor, สมการ Ireton–Jones เป็นต้น 

• Indirect calorimetry เป็นวิธีตรวจมาตรฐาน (gold standard) ในการประเมินการใช้พลงังานในขณะพกั 

(resting energy expenditure; REE) เคร่ืองมือท่ีมีความซบัซ้อน ต้องใช้บคุลากรท่ีได้รับการฝึกฝนเฉพาะและมี
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ประสบการณ์ ราคาแพง และไมไ่ด้มีใช้ในโรงพยาบาลทัว่ไป มีใช้ในเพียงโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแหง่ สว่น

ใหญ่ใช้ในงานวิจยั จงึแนะนําให้ทําเฉพาะผู้ ป่วยบางรายท่ีมีปัญหาในการกําหนดเป้าหมายพลงังาน เช่น ผู้ ป่วยท่ี

ไมท่ราบนํา้หนกั หรือนํา้หนกัน้อยมากหรืออ้วนมากอายมุากผู้ ป่วยวิกฤต ผู้ ป่วยท่ีไมส่ามารถหยา่เคร่ืองชว่ย

หายใจได้ เป็นต้น(54-57) 

 

ตารางที่ 4 แสดงตวัอย่างสมการในการคาํนวณความต้องการพลังงานของผู้ป่วยในขณะพกั (58) 

ตวัอยา่งสมการ ความต้องการพลงังานของผู้ ป่วยในขณะพกั (กิโลแคลอรี/วนั) กลุม่ผู้ ป่วยท่ีแนะนําให้ใช้ 

Mifflin-St. Joer ชาย: 5+10(BWa)+6.25(Htb)-5(Ac)  

 

ผู้ ป่วยในทัว่ไป 

หญิง: -161+10(BWa)+6.25(Htb)-5(Ac) 

American College  

of Chest Physicians 

25 x BWa 

Ireton-Jones 1992 1,925+5(BWa)-10(Ac)+281(Gd)+292(Tre)+851(Bf) 

Ireton-Jones for 

obese individuals 

1,444+606(Gd)+9(BWa)-12(Ac)+400(Vg) ผู้ ป่วยอ้วน 

Swinamer -4,349+945(BSAi)6.4(Ac)+108(Tempj)+24.2(RRk)+81.7(TVl) ผู้ ป่วยวิกฤตท่ี 

ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ Penn State -6,433+0.85(Harris-Benedict)+33(VE
m)+175(Tm

n) 
aนํา้หนกัตวัเป็น กก.; bสว่นสงูเป็น ซม.; cอายเุป็นปี; dเพศ (1=ผู้ชาย, 0=ผู้หญิง); eTrauma (1=มี, 0=ไมม่ี); fBurns 

(1=มี, 0= ไมม่ี); gVentilated (1=มี, 0=ไมม่)ี; hBody mass index; iBody surface area (ตร.ม.); jTemperature 

(องศาเซลเซยีส); kRespiratory rate (ครัง้/นาที); lTidal volume (ลติร); mMinute ventilation (ลติร/นาที); nMaximum 

temperature (องศาเซลเซียส). 

 

คาํแนะนําที่ 4.2 การกําหนดเป้าหมายของโปรตีนในแตล่ะวนัคํานวณจาก  

4.2.1 คํานวณอยา่งงา่ยจากนํา้หนกั(50, 51) 

ดชันีมวลกาย (กก./ตร.ม.) คํานวณเป้าหมายโปรตีนตอ่วนัอยา่งง่ายจากนํา้หนกั 

<30 1.2-1.5 กรัม/กก.นํา้หนกัปัจจบุนั/วนั 

30-39.9 2 กรัม/กก.นํา้หนกัอดุมคติ/วนั  

>40 2-2.5 กรัม/กก.นํา้หนกัอดุมคติ/วนั 

4.2.2 คํานวณจากสมดลุโปรตีนหรือสมดลุไนโตรเจน 

คุณภาพหลักฐาน 3 นํา้หนักคาํแนะนํา +/-  

คาํอธิบาย 

• การคาํนวณสมดลุโปรตีน (Protein balance) 

สมดลุโปรตีน (กรัม/วนั) = โปรตีนท่ีได้รับ (Protein intake) (กรัม/วนั) – อตัราการสลายโปรตีนของร่างกาย (Protein 

catabolic rate; PCR) (กรัม/วนั)โดยคา่  

- ปริมาณโปรตีนท่ีผู้ ป่วยได้รับ สามารถคาํนวณจากบนัทกึอาหารหรือสตูรอาหารท่ีได้รับ  
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- PCR สามารถคํานวณได้จากปริมาณยเูรียไนโตรเจน ท่ีเก็บได้จากปัสสาวะ 24 ชัว่โมง (24-hour urinary urea 

nitrogen, 24-hr UUN) โดยใช้สตูรตอ่ไปนี ้

PCR = (24-hr UUN + 4) x 6.25  

− คา่คงท่ี “4” แทนปริมาณไนโตรเจนท่ีร่างกายสญูเสยีไปในรูปท่ีไมส่ามารถวดัได้ในปัสสาวะ (เช่น 

creatinine และกรดยริูค) เหง่ือ ผม ผิวหนงั และอจุจาระซึง่มีคา่ 2-4 กรัม/วนั 

− ตวัเลข 6.25 เป็นตวัคณู เน่ืองจากโปรตีนมีองค์ประกอบท่ีเป็นไนโตรเจนอยูร้่อยละ 16  

คา่ท่ีคาํนวณสามารถนํามาชว่ยกําหนดหรือปรับโปรตีนในอาหาร โดยให้ปรับโปรตีนในอาหารเทา่กบั PCR + 10 

กรัมตอ่วนั  

อยา่งไรก็ดีสตูรคํานวณดงักลา่วยงัมีข้อจํากดัในผู้ ป่วยท่ีไตเสือ่ม (eGRF น้อยกวา่ 50 มล./นาที/1.73 

ตร.ม.) ผู้ ท่ีมีการเปลีย่นแปลงของคา่ blood urea nitrogen (BUN) หรือสญูเสยีนํา้อยา่งรวดเร็ว ท้องเสยี สญูเสยี

สารคดัหลัง่ออกจาก stoma หรือ fistula มากเกินปกติ มีผิวหนงัลอกมากผิดปกติ เช่น exfoliative dermatitis 

ในช่วงท่ีเก็บปัสสาวะ 24 ชม. 

ตวัอยา่ง ผู้ ป่วยท่ีได้อาหารทางสายยางกําหนดพลงังาน 1,600 กิโลแคลอร่ี โปรตีน 45 กรัม แพทย์ได้เก็บ 24-hr 

UUN เพ่ือประเมินสมดลุโปรตีนและปริมาณโปรตีนท่ีควรได้รับตอ่วนั พบวา่ผล 24-hr UUN เทา่กบั 8 กรัมตอ่วนั 

ดงันัน้   PCR  =  (8+4) x 6.25  =  75 กรัมตอ่วนั 

แสดงวา่สมดลุโปรตีนของผู้ ป่วย  = 45 – 75 = (-) 30 คือ เป็นลบอยู ่30 กรัมตอ่วนั  

ดงันัน้ควรปรับเพ่ิมโปรตนีในอาหารเป็น 75 + 10 = 85 กรัมตอ่วนั 

• การคาํนวณสมดลุไนโตรเจน (Nitrogen balance) 

สมดลุไนโตรเจน = ไนโตรเจนท่ีได้รับ – ไนโตรเจนท่ีขบัออกมา 

ตวัอยา่งเช่น ผู้ ป่วยท่ีได้ EN กําหนดพลงังาน 1,600 กิโลแคลอร่ี โปรตีน 45 กรัม แพทย์ได้เก็บ 24-hr UUN เพ่ือ

ประเมินสมดลุไนโตรเจนและปริมาณโปรตีนท่ีควรได้รับตอ่วนัพบวา่ผล 24-hr UUN เทา่กบั 8 กรัมตอ่วนั 

              ดงันัน้ สมดลุไนโตรเจน = ไนโตรเจนท่ีได้รับ – ไนโตรเจนท่ีขบัออกมา 

         = (45/6.25) – (8+4)   = 7.2 – 12   = -4.8 

             ดงันัน้ สมดลุไนโตรเจนในผู้ ป่วนรายนีเ้ป็นลบ 4.8 กรัม/วนั 

การแปลผลทางคลนิิกมกัใช้สมดลุไนโตรเจนเป็นตวัประเมินวา่ผู้ ป่วยต้องการให้โภชนบําบดัมากน้อยตามระดบั

ความรุนแรงของการเกิดแคแทบอลซิมึของร่างกาย (ตารางท่ี 5) ทัง้นีก้ารแปลผลจะแมน่ยํามากขึน้ถ้าผู้ ป่วยได้รับโปรตีน

ขณะท่ีทําการเก็บปัสสาวะไมเ่กิน 20 กรัมตอ่วนั 

 

ตารางที่ 5 การแปลผลปริมาณยเูรียไนโตรเจนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง(59) 

ปริมาณยเูรียไนโตรเจนในปัสสาวะ 24 ชัว่โมง (กรัม/วนั) ระดบัความรุนแรงของการเกิดแคแทบอลซิมึของร่างกาย 

5-10 แคแทบอลซิมึน้อยหรือ ภาวะได้รับอาหารตามปกต ิ

10-15 แคแทบอลซิมึปานกลาง 

>15 แคแทบอลซิมึรุนแรง 
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คาํแนะนําที่ 4.3 สดัสว่นของคาร์โบไฮเดรตและไขมนั 

การกําหนดพลงังานและโปรตีนตามคาํแนะนําข้อ4.1 และ 4.2 พลงังานท่ีเหลอืมาจากคาร์โบไฮเดรตและไขมนั โดย

สดัสว่นของพลงังานจากโปรตีนประมาณร้อยละ15-20คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 45-60 และไขมนัร้อยละ 20-35 ของพลงังาน

ท่ีให้ตอ่วนั  

คุณภาพหลักฐาน 3 นํา้หนัก+/- 

คาํอธิบาย  

ในทางปฏิบตัคิวรกําหนดปริมาณพลงังานและโปรตีนให้เพียงพอ พลงังานท่ีเหลอื (หลงัจากลบพลงังานจากโปรตีน) 

มาจากคาร์โบไฮเดรตและไขมนัเน่ืองจากไมม่ีการกําหนดสดัสว่นของพลงังานท่ีชดัเจน นกักําหนดอาหารจะปรับสดัสว่น

ของไขมนัให้อยูใ่นช่วงร้อยละ 20-35 และพลงังานท่ีเหลอืจะจดัในรูปคาร์โบไฮเดรต ดงันัน้ในทางปฏิบตัิไมจํ่าเป็นต้อง

กําหนดสดัสว่นคาร์โบไฮเดรตและไขมนั เว้นแตต้่องการกําหนดเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ เช่น ผู้ ป่วยภาวะนํา้เหลอืงไขมนัปน

ร่ัวในช่องอก (chylothorax) เป็นต้น 

 

คาํแนะนําที่ 4.4 ความต้องการสารนํา้ 

ปริมาณสารนํา้ทัง้หมดท่ีร่างกายต้องการตอ่วนัประมาณ 30-35 มล./กก./วนั โดยต้องประเมินร่วมกบัโรคร่วม และ

สมดลุนํา้ในร่างกาย  

คุณภาพหลักฐาน 3  นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

นํา้มีความสาํคญัตอ่การดําเนินชีวิต ประมาณร้อยละ 60 ของนํา้หนกัตวัในร่างกายคือนํา้ โดยสองในสามอยูใ่นเซล 

(intracellular water) และอีกหนึง่ในสามอยูน่อกเซล (extracelluar water) ในผู้ใหญ่ควรดื่มนํา้เฉลีย่ 2-3 ลติร/วนั 

(ประมาณ 30-35 มล./กก./วนั) (60)หรือถ้าจะคิดอตัราสว่นของความต้องการนํา้ (มล./วนั) เทียบกบัพลงังาน (กิโลแคลอรี/

วนั) (ratio of average water intake, ml/d:estimated energy expenditure, kcal/d) เฉลีย่ 1.2-1.5 (61)อยา่งไรก็ดี

ปริมาณสารนํา้ในผู้ ป่วยอาจจะต้องพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆร่วมด้วยเช่น อณุหภมูิร่างกาย การทํางานของไตโรคร่วม หรือมกีาร

สญูเสยีสารนํา้ไปในช่องทางอ่ืน ดงันัน้ปริมาณสารนํา้ควรพิจารณาสมดลุของสารนํา้ในผู้ ป่วยประกอบด้วย  

 

คาํแนะนําที่ 4.5 ความต้องการวิตามินและแร่ธาตปุริมาณน้อย(Vitamins and Trace elements) 

แนะนําให้ผู้ ป่วยได้รับวิตามินและแร่ธาตปุริมาณน้อยในปริมาณเทียบเทา่กบัปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับ

ประจําวนัสาํหรับคนไทย (Thai Dietary Reference Intake, Thai DRI) (ภาคผนวกท่ี 4.1, 4.2 และ 4.3) ยกเว้น บางภาวะ

ท่ีต้องการวิตามินและแร่ธาตปุริมาณน้อยท่ีแตกตา่งไป 

คุณภาพหลักฐาน 4  นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

วิตามินเป็นสารอินทรีย์ท่ีร่างกายไมส่ามารถผลติขึน้มาได้และมีความสาํคญัตอ่การดาํรงชีวิตและเมแทบอลซิมึ

ตา่งๆในร่างกาย กรมอนามยัได้จดัทําข้อกําหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับประจําวนั (Dietary reference 

intake; DRI) เป็นคา่อ้างอิงท่ีเป็นคําแนะนําปริมาณของสารอาหารท่ีคนปกติควรได้รับประจําวนัเพ่ือสขุภาพท่ีดี ในผู้ ป่วย

อาจจะมีการขาดวิตามินและแร่ธาตปุริมาณน้อยตัง้แตก่่อนเข้ามาอยูใ่นโรงพยาบาล ความต้องการเพ่ิมขึน้หรือมีการ

สญูเสยีเน่ืองจากภาวะโรคท่ีเป็นร่วมกบัการรับประทานอาหารไมเ่พียงพอ ทําให้ผู้ ป่วยมคีวามเสีย่งในการขาดวิตามินและ
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แร่ธาตปุริมาณน้อย สง่ผลให้การทํางานของระบบตา่งๆของร่างกายบกพร่อง กล้ามเนือ้ออ่นแรง แผลหายช้า รวมทัง้สง่ผล

ตอ่ระบบภมูิต้านทานของร่างกายอีกด้วย กลุม่ท่ีเสีย่งตอ่ความผิดปกติของวิตามินและแร่ธาตปุริมาณน้อย เช่น 

− คนท่ีดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นระยะเวลานานหรือมีโรคสรุาเรือ้รังหรือโรคตบัเรือ้รังจากแอลกอฮอล์มคีวามเสีย่งตอ่

การขาดวติามินเช่น วิตามินเอ วติามินบี1วิตามินบี2 วิตามินบี6โฟเลต วิตามินดี และสงักะส ี (62) 

− ภาวะเหลอืงจากนํา้ดีคัง่ (cholestatic jaundice) เสีย่งตอ่การขาดวิตามินละลายในไขมนั และควรระมดัระวงัใน

การเสริมแมงกานีสและทองแดง  

− ไตวายเรือ้รังและกลุม่ท่ีได้รับการบําบดัทดแทนไต เสีย่งตอ่การขาดวิตามินละลายนํา้ สงักะส ีซีลเีนียม ทองแดง 

ในทางตรงข้ามระดบัวิตามินเอในเลอืดสงูขึน้ในผู้ ท่ีมีโรคไตเรือ้รังซึง่ยงัไมไ่ด้รับการบําบดัทดแทนไต ดงันัน้ไม่

แนะนําให้เสริมวิตามินเอในกลุม่นี ้ยกเว้นมีภาวะอ่ืนท่ีทําให้ความต้องการวิตามินเอสงูขึน้ร่วมด้วย ในขณะท่ี

วิตามินดีหรือวติามินอี ควรได้รับการเสริมในรายท่ีมีภาวะขาดหรือมีข้อบง่ชี ้(63, 64) 

− ผู้ ป่วยวิกฤตการอกัเสบ อนมุลูอิสระท่ีเกิดมากขึน้ร่วมกบัการรับประทานได้ลดลงทําให้เสีย่งตอ่การขาดวิตามิน

และแร่ธาตปุริมาณน้อย นอกจากนีพ้บวา่การเสริมวิตามินและสารต้านอนมุลูอิสระสมัพนัธ์กบัการลดอตัราตาย

ลงร้อยละ 20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (RR = 0.8; 95% CI 0.7–0.92; P = 0.001) แตไ่มพ่บความสมัพนัธ์กบั

การติดเชือ้ ระยะเวลาการนอนในหอผปู่วยวิฤต ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล หรือระยะเวลาการใช้เคร่ืองช่วย

หายใจ (51) อยา่งไรก็ดีปริมาณ ความถ่ี ช่องทางการให้ และระยะเวลาของการเสริมวิตามินและแร่ธาตปุริมาณ

น้อยยงัมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะการศกึษา นอกจากนีก้ารทํางานของไตก็จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการ

เสริมวิตามินและแร่ธาตปุริมาณน้อยอีกด้วย  

− กลุม่ผู้ ป่วยท่ีมกีารสญูเสยีวิตามินและแร่ธาตปุริมาณน้อยมากขึน้เช่น ผู้ ท่ีมี GI fistula ท้องเสยีเรือ้รัง การดดูซมึ

สารอาหารผิดปกติ (malabsorption) สาํไส้สัน้ แผลไฟไหม้นํา้ร้อนลวกรุนแรง หรือ Stevens–

Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) เสีย่งตอ่การขาดโปรตีน วิตามินทัง้วติามิน

ละลายนํา้และวติามินไมล่ะลายนํา้ สงักะส ีทองแดง ซีลเีนียม 
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5. การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (Enteral nutrition, EN) 

 

คาํแนะนําที่ 5.1 การเร่ิมให้ EN 

5.1.1 ผู้ ป่วยท่ีมีความเสีย่งสงูตอ่ภาวะทพุโภชนาการและไมส่ามารถรับประทานอาหารได้อยา่งเพียงพอ ควรเร่ิมให้ EN 

ภายใน 24-48 ชัว่โมง 

5.1.2 ผู้ ป่วยสามารถรับ EN ได้ดี ควรปรับเพ่ิมปริมาณอาหารให้ได้ตามความต้องการพลงังานภายใน 72 ชัว่โมง 

5.1.3 ผู้ ป่วยท่ีรับอาหารทางสายให้อาหารไมไ่ด้ (feeding intolerance)  ควรปรับเพ่ิมปริมาณอาหารอยา่งระมดัระวงัให้

ได้ตามความต้องการพลงังานภายใน 5-7 วนั 

5.1.4 หากไมส่ามารถให้พลงังานได้ตามต้องการ ควรพิจารณาให้อาหารทางหลอดเลอืดดําเสริม (supplemental 

parenteral nutrition; SPN) ควบคูไ่ปกบั EN 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

จากข้อมลูการศกึษาแบบ prospective observational study ในผู้ ป่วยวิกฤตพบวา่เมื่อผู้ ป่วยได้รับพลงังานจาก

อาหารในแตล่ะวนัไมเ่พียงพอสะสมไปเร่ือย ๆ ผลรวมของพลงังานท่ีขาดไป ผลรวมของปริมาณพลงังานท่ีขาดไป 

(cumulative energy deficit) ในแตล่ะวนัมากขึน้มคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราการตดิเชือ้แทรกซ้อนและอตัราการตายท่ีเพ่ิมขึน้

(65, 66) และพบวา่ในผู้ ป่วยท่ีได้รับพลงังานมากขึน้สมัพนัธ์กบัอตัราการตายท่ีลดลง (67)กําหนดชว่งเวลาท่ีควรเร่ิมให้ EN 

นัน้สว่นใหญ่มาจากข้อมลูการศกึษาแบบ systematic review และ meta-analysis ในกลุม่ผู้ ป่วยวกิฤต โดยพบวา่การเร่ิม

ให้ EN ภายใน 24-48 ชัว่โมง (เฉลีย่ 36 ชัว่โมง) หลงัจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสามารถลดอตัราการการติดเชือ้ 

ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และมีแนวโน้มท่ีจะลดอตัราการตายในผู้ ป่วยหลากหลายกลุม่เมื่อเปรียบเทียบกบั

การเร่ิมให้ EN ช้ากวา่ 48 ชัว่โมง ทัง้ผู้ ป่วยวิกฤตทางอายรุกรรมและทางศลัยกรรม(16, 18) ผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดั(68) และ

ผู้ ป่วยตบัออ่นอกัเสบเฉียบพลนั (69)ในกรณีท่ีผู้ ป่วยไมม่คีวามเสีย่งตอ่กลุม่อาการ refeeding จึงแนะนําให้แพทย์ปรับเพ่ิม

ปริมาณพลงังานให้ได้ตามความต้องการพลงังานของผู้ ป่วยภายในเวลา 48-72 ชัว่โมงนบัจากท่ีเร่ิมให้อาหารทางสายให้

อาหารการให้ EN แก่ผู้ ป่วยในวนัแรกควรเร่ิมต้นท่ีพลงังาน 10 กิโลแคลอรี/กก./วนั หรือประมาณร้อยละ 30 ของความ

ต้องการพลงังานของผู้ ป่วย หากผู้ ป่วยรับอาหารได้ดีวนัท่ีสองควรปรับเพ่ิมพลงังานขึน้เป็นร้อยละ 60-70 ของความ

ต้องการพลงังานและเพ่ิมเป็นร้อยละ 90-100 ของความต้องการพลงังานในวนัท่ีสามของการให้ EN ตามลาํดบั การปรับ

เพ่ิมอาหารทางสายให้อาหารในอตัราท่ีไมช้่าหรือเร็วจนเกินไปจะช่วยให้ผู้ ป่วยรับอาหารทางสายให้อาหารได้ดีขึน้ ลดความ

เสีย่งตอ่การเกิดกลุม่อาการ refeeding โดยไมทํ่าให้ผู้ ป่วยอยูใ่นสภาวะท่ีได้รับอาหารไมเ่พียงพอนานจนเกินไป 

ในกรณีท่ีผู้ ป่วยสามารถรับอาหารได้ดีควรเพ่ิมปริมาณอาหารจนได้ตามเป้าหมายใน 48-72 ชัว่โมง (47) ในผู้ ป่วย

ท่ีรับอาหารทางสายให้อาหารไมไ่ด้ (feeding intolerance)  ควรปรับเพ่ิมปริมาณอาหารอยา่งช้าๆด้วยความระมดัระวงั

เพ่ือให้ได้ตามความต้องการพลงังานของผู้ ป่วยภายใน 5-7 วนั (47)หากไมส่ามารถให้พลงังานได้ตามต้องการภายใน

ระยะเวลาท่ีแนะนําไว้ ควรพิจารณาให้ SPN ควบคูไ่ปกบั EN เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับพลงังานอยา่งเพียงพอ 

 

คาํแนะนําที่ 5.2 ในกลุม่ท่ีมีความเสีย่งตอ่กลุม่อาการ refeeding ควรได้รับการประเมินความเสีย่งก่อนเร่ิมให้โภชนบําบดั 

กําหนดแนวทางการให้โภชนบําบดัอยา่งเหมาะสม โดยให้วติามินบี 1 เร่ิมให้อาหารและสารนํา้ในปริมาณน้อยและปรับ

เพ่ิมช้าๆ จนได้ตามความต้องการพลงังานภายใน 4-10 วนั รวมถงึการเฝ้าตดิตาม ระวงั/แก้ไขภาวะเกลอืแร่ผิดปกติ และ

ภาวะการให้สารนํา้เกินอยา่งใกล้ชิด  
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5.2.1 ประเมินความเสีย่งตอ่การเกิดกลุม่อาการ refeeding 

5.2.2 แก้ไขการขาดนํา้ (dehydration) และตรวจระดบัเกลอืแร่ในร่างกาย (โซเดยีม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส และ

แมกนีเซียม ให้การแก้ไขถ้ามีระดบัเกลอืแร่ผิดปกต ิ

5.2.3 ให้วิตามินบี1 (thiamin) 200-300 มก./วนั อาจจะให้ในรูปแบบยารับประทานชนิดเม็ด (100 มก. 1 เม็ด 2 ครัง้ตอ่

วนั) หรือในรปแบบยาฉีดในกรณีท่ีไมส่ามารถให้ยาเข้าทางเดินอาหารได้ โดยควรให้อยา่งน้อย 30 นาที ก่อนเร่ิม

ให้โภชนบําบดัและควรให้ตอ่เน่ืองกนัอยา่งน้อย 2 วนั (ยาฉีด) หรืออาจให้ตอ่ไปจนถงึ 10 วนั (ยารับประทานชนิด

เม็ด) หรือจนกวา่ผู้ ป่วยได้รับพลงังานตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ นอกจากนีค้วรได้รับวิตามินรวมและแร่ธาตอ่ืุนๆ อยา่ง

ครบถ้วน 

5.2.4 ในวนัแรกควรให้พลงังานประมาณ 10 กิโลแคลอรี/กก./วนั จากนัน้คอ่ย ๆ ปรับเพ่ิมพลงังานอยา่งช้า ๆ เช่น เพ่ิม

ครัง้ละ 5-10 กิโลแคลอรี/กก./วนั จนถึงพลงังานเป้าหมายภายในเวลา 4-10 วนั เป็นต้น 

5.2.5 การให้สารนํา้และโซเดียม ปรับตามสมดลุสารนํา้ การเปลีย่นแปลงนํา้หนกั และอาการทางคลนิิก 

5.2.6 ติดตามอาการทางคลนิิกและการเปลีย่นแปลงระดบัของโพแทสเซยีม แมกนีเซยีม และฟอสฟอรัสในเลอืดอยา่ง

ใกล้ชิดในชว่งท่ีปรับเพ่ิมพลงังาน รวมถึงแก้ไขระดบัเกลอืแร่ผิดปกติท่ีเกิดขึน้ 

คุณภาพหลักฐาน 3 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

ผู้ ป่วยท่ีอยูใ่นภาวะขาดสารอาหารมาเป็นเวลานาน กินอาหารลดลง มีการดดูซมึสารอาหารลดลง หรือมีการสญูเสยี

สารอาหาร กลุม่ท่ีมีความเสีย่งตอ่กลุม่อาการrefeeding แสดงในตารางท่ี 6 นอกจากนี ้The National Institute for Health 

and Clinical Excellence (NICE) กําหนดเกณฑ์ในการคดักรองกลุม่เสีย่งตอ่กลุม่อาการ refeeding (ตารางท่ี 7) 

กลุม่อาการ refeeding คือภาวะผิดปกติของเกลอืแร่ในร่างกายซึง่เกิดตามหลงัการให้สารอาหารในปริมาณท่ีไมเ่หมาะสม

หลงัจากท่ีอดอาหารเป็นระยะเวลานาน ร่างกายจะมกีารปรับตวัทําให้ระดบัเกลอืแร่ตา่งๆในเซลลดลง หลงัจากท่ีมีการให้

อาหาร พลงังานจากสารอาหารโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตท่ีเข้าสูร่่างกายจะไปกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญพลงังานให้

เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว มีการกระตุ้นการหลัง่อินซูลนิ ทําให้เกลอืแร่ในเลอืดเกิดการเคลือ่นท่ีเข้าสูเ่ซลล์ และมีการใช้เกลอืแร่

และวิตามินบางตวัท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการเผาผลาญพลงังานอยา่งรวดเร็ว จนอาจเกิดอาการและอาการแสดง

ของภาวะเกลอืแร่ท่ีตํา่ลง หรือภาวะขาดวติามิน ความผิดปกติท่ีพบในกลุม่อาการ refeeding ได้แก่  

− ภาวะโปแตสเซียมในเลอืดตํ่า (hypokalemia) เกิดขึน้หลงัจากท่ีมเีก็บโปแตสเซยีมเข้ามาในเซล (cellular 

uptake) ในขณะท่ีมีการสร้างไกลโคเจนและโปรตีน เน่ืองจากโปแตสเซียมเป็นประจบุวกท่ีสาํคญัในเซล 

(intracellular cation) เพ่ือให้สมดลุกบัประจลุบของโปรตีน (negative charges on protein)  

− ฟอสเฟตในเลอืดตํ่า(hypophosphatemia) เน่ืองจากถกูใช้ไปในกระบวนการ phosphorylation ของกลโูคส และ

การสร้าง ATP เพ่ิมขึน้ นอกจากนีอ้าหารท่ีมคีาร์โบไฮเดรตและแคลเซียมสงู จะทําให้ฟอสเฟตลดลง โดยอาหารท่ี

มีคาร์โบไฮเดรตสงูทําให้มกีารเพ่ิมของอินสลุนิทําให้มีการเก็บฟอสเฟตเข้ามาในเซล ในขณะท่ีแคลเซียมในอาหาร

จะจบักบัฟอสเฟตทําให้การดดูซมึฟอสเฟตลดลง 

− แมกนีเซียมในเลอืดตํ่า(hypomagnesemia)เน่ืองจากมกีารเก็บแมกนีเซียมเข้าเซลเพ่ิมขึน้ 

− ภาวะขาดวติามินบี 1 หลงัจากให้อาหารจะมีการใช้วิตามินบี 1 มากขึน้ เน่ืองจากวิตามินบี 1 เป็น cofactor ใน

กระบวนการ glycolysis ของคาร์โบไฮเดรต ทําให้มีโอกาสเกิดภาวะขาดวิตามินบี 1 เช่น Wernicke’s 
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encephalopathy และ/หรือ cardic beriberi ซึง่ความเสีย่งจะสงูขึน้ในรายท่ีมีการอดอาหารเป็นเวลานาน หรือ

ในผู้ ป่วยซึง่มคีวามเสีย่งตอ่การขาดวติามินบี 1 อยูแ่ล้วเช่น ดืม่สรุาเรือ้รัง ได้รับยาขบัปัสสาวะเป็นเวลานาน  

− ภาวะนํา้และเกลอืคัง่ (salt and water retention) เป็นผลจากอินสลุนิสงูขึน้หลงัได้รับคาร์โบไฮเดรต (พลงังาน) 

กลุม่อาการดงักลา่วสามารถเกิดตามหลงัการให้สารอาหารได้ทัง้ EN และ PNแพทย์ควรตระหนกัถงึกลุม่อาการดงักลา่ว

และเฝ้าระวงัรวมทัง้แก้ไขความผิดปกติท่ีเกิดขึน้อยา่งทนัทว่งทีคําแนะนําในการประเมินความเสีย่งและแนวทางการปฏิบตัิ

ก่อนการให้โภชนบําบดัตามระดบัความเสีย่ง (70, 71)แสดงในตารางท่ี 7 นอกจากนีย้งัมีการกําหนดแนวทางการประเมิน

ซํา้ การวินิจฉยักลุม่อาการrefeeding และการดแูลหลงัจากให้โภชนบําบดัแล้วตามรูปท่ี 2 (70) 

 

ตารางที่ 6 กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกดิกลุ่มอาการ refeeding(71) 

นํา้หนกัลดลงโดยไมต่ัง้ใจ (>5% ใน 1 เดือน หรือ >7.5% ใน 3 เดอืน หรือ >10% ใน 6 เดือน) หรือ 

ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะทพุโภชนาการรุนแรง 

กินอาหารได้ลดลง 

- รับประทานอาหารได้น้อยเป็นเวลานาน หรือ อดอาหาร >7 วนั  

- Chronic alcoholism  

- Eating disorder เช่น anorexia nervosa 

- ผู้สงูอายทีุมีปัญหาซมึเศร้า 

- ผู้ ป่วยโรคทางสมองท่ีมีปัญหาเร่ืองการกลนื 

- ผู้ ป่วยมะเร็ง หรือโรคท่ีมีการอกัเสบเรือ้รังอ่ืนๆ เช่น วณัโรค เอดส์ ปอดอกัเสบอดุกนัเรือ้รัง 

- ผู้ ป่วยอ้วนรุนแรง (morbid obesity) ท่ีมีการลดนํา้หนกัอยา่งมาก 

- Diabetic hyperosmolar state 

เพ่ิมการสญูเสยีสารอาหาร หรือ ดดูซมึสารอาหารลดลง 

- ลาํไส้สัน้ ลาํไส้ล้มเหลว 

- คลืน่ไส้อาเจียน หรือ ถ่ายเหลวอยา่งรุนแรง หรือภาวะ hyperemesis gravidarum 

- หลงัการผา่ตดัลดนํา้หนกั bariatric surgery 

- ผู้ ท่ีได้รับยาขบัปัสสาวะขนาดสงู หรือ ยาลดกรดเป็นระยะเวลานาน 

- Maldigestion and malabsorption เช่น Inflammatory bowel disease ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รัง 
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ตารางที่ 7 การประเมินความเสี่ยงของกลุ่มอาการrefeeding รวมทัง้แนวทางการให้โภชนบาํบัด (70)  
1. การประเมินความเส่ียงของกลุ่มอาการ refeeding เบือ้งต้น 

ความเส่ียงรอง (minor risk) 

− BMI <18.5 กก./ตร.ม 

− นํา้หนกัลดลงโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ >ร้อยละ10 ใน 3-6 

เดือน 

− กินได้น้อยมากหรือไมไ่ด้กินอาหาร >5 วนั 

− มีประวตัิดื่มสรุาเรือ้รังหรือได้รับยาตอ่ไปนี ้อินซลูิน 

ยาเคมีบําบดั ยาลดกรด หรือยาขบัปัสสาวะ 

ความเส่ียงหลัก (major risk) 

− BMI<16 กก./ตร.ม. 

− นํา้หนกัลดโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ>ร้อยละ 15 ในชว่ง 3-6 

เดือน 

− กินได้น้อยมากหรือไมไ่ด้กินอาหาร >10 วนั 

− ระดบัโพแทสเซียม ฟอสเฟต หรือแมกนีเซียมใน

เลือดตํ่าก่อนได้รับอาหาร 

กลุ่มเส่ียง 

− อดอาหารประท้วงอด

อาหารรุนแรง 

− ผ่าตดักระเพาะลด

นํา้หนกั ลําไส้สัน้ 

− ผู้ ป่วยมะเร็ง ผู้สงูอายุ

ที่มีโรคร่วมเรือ้รัง 

2. การป้องกันกลุ่มอาการ refeeding ระหว่างการให้โภชนบาํบัด 

ประเมิน

ความเส่ียง 

ไม่มีความเส่ียง ความเส่ียงปานกลาง 

ความเสี่ยงรอง 1 ข้อ 

ความเส่ียงสูง 

ความเสี่ยงหลกั 1 ข้อ หรือ 

ความเสี่ยงรอง 2 ข้อ 

ความเส่ียงสูงมาก 

− BMI<14 กก./ตร.ม. 

− นํา้หนกัลดโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ>ร้อยละ 20  

− ไมไ่ด้กินอาหารหรือกินน้อยมาก >15 วนั 

การประเมิน

ก่อนให้

โภชนบาํบัด 

แก้ไขภาวะขาดนํา้และให้สารนํา้อยา่งระมดัระวงัเพ่ือป้องกนัภาวะการให้สารนํา้มากเกิน (fluid overload) 

ไมมี่ − แก้ไขภาวะเกลือแร่ที่ผิดปกติในผู้ ป่วยทีมี่ระดบัโปแตสเซียม <3.5 มิลลิโมล/ลติร, ฟอสเฟต <0.8 มิลลิ

โมล/ลิตร, แมกนีเซียม<0.7-0.75 มิลลโิมล/ลิตร  

− ให้วิตามินบ ี1 200-300 มก./วนัและวติามินรวมในวนัที่ 1-10, ทดแทน/แก้ไขการขาดแร่ธาตปุริมาณ

น้อย, จํากดัโซเดียม 1 (มิลลิโมล/กก./วนั) ในวนัที ่1-7 

วันที่ พลงังานจากทกุชอ่งทางการให้อาหาร (กิโลแคลอรี/กก./วนั)  

ร้อยละของคาร์โบไฮเดรทโปรตีน และไขมนัคือ  40-60, 15-20 และ 30-40 ตามลําดบั 

สารนํา้ (มล./กก./วนั) ขึน้กบัสมดลุสารนํา้เป็นศนูย์ การเปลี่ยนแปลงของนํา้หนกั 

1-3 ตามความ

ต้องการ

พลงังาน 

30-35 

(คําแนะนํา 4.1) 

สารนํา้  

30-35 (ไม่

จํากดั) 

พลงังาน 15-25 

สารนํา้ 30-35 

พลงังาน 10-15 

สารนํา้ 20-25 

พลงังาน 5-10 

สารนํา้ 20-25 

4 พลงังาน 30 

สารนํา้ 30-35 

พลงังาน 15-25 

สารนํา้ 30-35 

พลงังาน 10-20 

สารนํา้ 20-25 

5 ตามความต้องการพลงังาน 

สารนํา้ 30-35  6 พลงังาน 30 

สารนํา้ 30-35 

7-9 ตามความต้องการ

พลงังาน 

สารนํา้ 30-35 

พลงังาน 20-30 

สารนํา้ 25-35 

10 ขึน้ไป ตามความต้องการพลงังาน  

สารนํา้ 30-35 

โซเดียม ไมจํ่ากดั ไมจํ่ากดั จํากดั 1 มิลลิโมล/กก./วนั

วนัที่ 1-7 

จํากดั 1 มิลลิโมล/กก./วนั 

วนัที่ 1-10 

การติดตาม ติดตามระดบัเกลือแร่ทกุวนัในสามวนัแรก และทกุ 2-3 วนัหลงัจากนัน้ 

ติดตามอาการทางคลินิกของกลุม่อาการ refeeding (ชีพจรเต้นเร็ว หายใจเร็ว บวม) รวมถึงสมดลุสารนํา้ ทกุวนั  

ติดตามการตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจโดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสงูมาก  
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รูปที่ 2 การวินิจฉัยกลุ่มอาการrefeeding และการดูแลหลังจากให้โภชนบาํบัด 

ดดัแปลงจาก (70) 
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คาํแนะนําที่ 5.3 การให้ EN โดยให้พลงังานตํา่กวา่ความต้องการของผู้ ป่วย (permissive underfeeding)สามารถยอมรับ

ได้ในผู้ ป่วย 2 กลุม่ตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ป่วยภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลนัท่ีไมไ่ด้เกิดจากภาวะหวัใจล้มเหลว (acute lung injury/ARDS) ท่ี

อ้วนและไมม่ีภาวะทพุโภชนาการ 

2. ผู้ ป่วยท่ีมี BMI >30 กก./ตร.ม. 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

ข้อมลูการศกึษาแบบ multi-center randomized trial ในผู้ ป่วย acute lung injury/ARDท่ีไมม่ีภาวะทพุ

โภชนาการและอ้วน (BMI เฉลีย่ 30 กก./ตร.ม.)เปรียบเทียบผลของการให้ EN ตามพลงังานท่ีต้องการ (full feeding) กบั

การให้พลงังานเพียงเลก็น้อย (trophic feeding) โดยเร่ิมให้ EN แบบหยดตอ่เน่ือง (continuous feeding) ในทัง้สองกลุม่

ภายใน 6 ชัว่โมงหลงัเข้าสูก่ารศกึษา กลุม่ full feeding เร่ิมให้ EN ท่ีอตัรา 25 มล./ชม. และเพ่ิมขึน้จนได้พลงังานตามท่ี

ต้องการ 25-30 กิโลแคลอรี/กก./วนั (ได้รับเฉลีย่ 1300 กิโลแคลอรีคิดเป็นร้อยละ 80 ของความต้องการพลงังาน) ในขณะท่ี

กลุม่ trophic feeding เร่ิมให้ EN ท่ีอตัรา 20 มล./ชม. ใน 6 วนัแรก (ได้รับเฉลีย่ 400 กิโลแคลอรีคิดเป็นร้อยละ 25 ของ

ความต้องการพลงังาน) และเพ่ิมพลงังานจนได้ตามท่ีต้องการในวนัท่ี 7พบวา่ทัง้สองกลุม่มีจํานวนวนัท่ีไมต้่องใช้เคร่ืองช่วย

หายใจ (ventilator-free days) อตัราการตายท่ี 60 วนั และอตัราการติดเชือ้แทรกซ้อนไมแ่ตกตา่งกนั(72)อยา่งไรก็ตาม

ผู้ ป่วยกลุม่นีอ้ายไุมม่าก (อายเุฉลีย่ 52 ปี) ไมม่ีภาวะทพุโภชนาการและอ้วน มีระยะเวลาเฉลีย่ของการนอนในหอผู้ ป่วย

วิกฤตคอ่นข้างสัน้ประมาณ5 วนั (72) อยา่งไรก็ดี trophic feeding อาจจะไมเ่หมาะในผู้ ป่วยสงูอาย ุอ้วนมากหรือผอมมาก 

หรือผู้ ป่วยท่ีมีโรครุนแรง (73) 

การให้โภชนบําบดัในผู้ ป่วยโรคอ้วนมีจดุประสงค์เพ่ือลดการสลายมวลกล้ามเนือ้ระหวา่งท่ีภาวะเจ็บป่วยยงัคง

ดําเนินอยู ่หลกีเลีย่งการให้พลงังานมากเกินไปซึง่จะทําให้มีระดบันํา้ตาลในเลอืดสงูขึน้ เกิดการผลติคาร์บอนไดออกไซด์

เพ่ิมมากขึน้จากการเผาผลาญพลงังานสว่นเกิน ตลอดจนเพ่ิมไขมนัสะสมในร่างกายของผู้ ป่วย เน่ืองจากในปัจจบุนัยงัมีข้อ

ถกเถียงกนัมากวา่วิธีใดคือวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการคํานวณความต้องการพลงังานในผู้ ป่วยโรคอ้วน และการวดัพลงังาน

โดยวิธี indirect calorimetry ก็ยงัมีข้อจํากดัในเร่ืองเคร่ืองมอืและบคุลากรท่ีสามารถทําการวดัได้ คําแนะนําในการกําหนด

ปริมาณพลงังานท่ีจะให้ในผู้ ป่วยกลุม่นีจ้ึงมีแนวโน้มท่ีจะให้ permissive underfeeding ทัง้นีเ้พ่ือลดปัญหาท่ีจะเกิดตามมา

จากการให้พลงังานมากเกินความต้องการดงัท่ีกลา่วข้างต้น และเพ่ือเหน่ียวนําให้ร่างกายมีการสลายไขมนัท่ีสะสมไว้

ออกมาใช้เป็นพลงังานอีกด้วย(74, 75)จากการศกึษาพบวา่ในผู้ ป่วยโรคอ้วนท่ีอยูใ่นภาวะวกิฤติท่ีได้รับปริมาณพลงังานท่ี

ตํ่ากวา่ความต้องการพลงังานมจํีานวนวนัท่ีอยูใ่นหอผู้ ป่วยวกิฤติน้อยกวา่ มีจํานวนวนัท่ีต้องให้ยาปฏิชีวนะน้อยกวา่ และมี

แนวโน้มท่ีจะลดจํานวนวนัท่ีต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจเมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่ท่ีได้รับพลงังานตามปกต ิ(76) 

A.S.P.E.N./SCCM ได้แนะนําการกําหนดพลงังานในผู้ ป่วยวิกฤตท่ีอ้วนโดยให้ให้พลงังานเพียงร้อยละ 65-70 ของพลงังาน

ท่ีวดัได้จาก indirect calorimetry หรือให้พลงังาน 11-14 กิโลแคลอรี/กก. นํา้หนกัปัจจบุนั/วนั ในผู้ ป่วยท่ีมี BMI อยู่

ระหวา่ง 30-50 กก./ตร.ม. หรือ 22-25 กิโลแคลอรี/กก. นํา้หนกัอดุมคติ/วนัในผู้ ป่วยท่ีม ีBMI มากกวา่ 50 กก./ตร.ม.และให้

โปรตีน 2.0 กรัม/กก. นํา้หนกัอดุมคติ/วนัในผู้ ป่วยท่ีมี BMI อยูร่ะหวา่ง 30-40 กก./ตร.ม.หรือมากถึง 2.5 กรัม/กก. นํา้หนกั

อดุมคติ/วนั ในผู้ ป่วยท่ีม ีBMI มากกวา่ 40 กก./ตร.ม.(51) 
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6 การเลือกสูตร EN  

 

คาํแนะนําที่ 6 ควรเลอืกใช้อาหารทางการแพทย์สตูรมาตรฐานชนิด polymeric (standard polymeric formula) หรือ

อาหารชนิดป่ันผสม (blenderized diet) เป็นอนัดบัแรก 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

คาํอธิบาย 

อาหารทางการแพทย์สตูรมาตรฐานชนิด polymeric คืออาหารทางการแพทย์ท่ีมีสารอาหารครบถ้วนทัง้

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามิน เกลอืแร่ และแร่ธาตท่ีุจําเป็นตอ่ร่างกาย โดยสารอาหารหลกั (macronutrient) อยูใ่น

รูปท่ียงัไมผ่า่นกระบวนการยอ่ย โดยทัว่ไปจะมีความเข้มข้น 1-2 กิโลแคลอรี/มล. โดยสว่นใหญ่มกัจะใช้ความเข้มข้น 1 กิโล

แคลอรี/มล. แตจ่ะเลอืกใช้ ความเข้มข้นท่ีสงูขึน้ได้ในกรณีท่ีต้องจํากดันํา้ อยา่งไรก็ตามไมแ่นะนําให้เร่ิมต้นด้วยอาหารท่ีมี

ความเข้มข้นตํา่กวา่ 1 กิโลแคลอรี/มล. เน่ืองจากจะทําให้ผู้ ป่วยได้รับอาหารไมเ่พียงพอ การเลอืกใช้อาหารทางการแพทย์

ในผู้ ป่วยท่ีรับอาหารผา่นสายให้อาหารควรเลอืกอาหารทางการแพทย์สตูรมาตรฐานชนิด polymericทัง้สตูรมาตรฐานท่ีมี

หรือไมม่ีเส้นใยอาหาร (fiber)หรืออาหารป่ันผสม ก่อนอาหารทางการแพทย์สตูรเฉพาะโรคเสมอ หากผู้ ป่วยมีปัญหาขณะท่ี

ใช้อาหารทางการแพทย์สตูรมาตรฐานจงึคอ่ยพิจารณาใช้อาหารทางการแพทย์สตูรเฉพาะโรคเป็นรายๆ ไป โดยควรยดึ

ตามหลกัฐานการศกึษาวา่ผู้ ป่วยกลุม่นัน้ ๆ จะได้ประโยชน์จากอาหารทางการแพทย์สตูรเฉพาะโรคสตูรใดสาํหรับในรายท่ี

ปลายสายอาหารอยูใ่นลาํไส้เลก็สามารถใช้อาหารทางการแพทย์สตูรมาตรฐานได้ ไมม่ีความจําเป็นต้องใช้อาหารท่ีมีการ

ยอ่ยบางสว่นหรือมี oligopeptide (semielemental formula) (77, 78) 

 

7 วิธีการให้อาหารเข้าทางเดนิอาหาร 

คาํแนะนํา 7.1 แนะนําให้ให้อาหารด้วยวิธีการให้อาหารแบบหยดตอ่เน่ือง (Continuous feeding) ในผู้ ป่วยดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1.1 ผู้ ป่วยท่ีใสส่ายให้อาหารท่ีปลายสายอยูใ่นลาํไส้เลก็  

7.1.2 ผู้ ป่วยท่ีเสีย่งตอ่การสดูสาํลกั 

7.1.3 ผู้ ป่วยวิกฤต 

7.1.4 ผู้ ป่วยท่ีงดอาหารเป็นเวลานาน 

7.1.5 ผู้ ป่วยท่ีให้อาหารวธีิอ่ืนแล้วมีอาการรับอาหารไมไ่ด้ (feeding intolerance) 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา+/- 

คาํอธิบาย 

การให้ EN ด้วยวิธี continuous feeding ตลอด 24 ชัว่โมง ควรใช้เคร่ืองควบคมุอตัราการหยดอาหาร  (enteral 

feeding pump) เพ่ือให้สามารถควบคมุอตัราการหยดได้แนน่อนโดยเฉพาะในผู้ ป่วยท่ีเร่ิมให้อตัราการหยดน้อยๆ ใช้

สาํหรับผู้ ป่วยท่ีใสส่ายให้อาหารท่ีปลายสายให้อาหารอยูท่ี่ลาํไส้เลก็ ผู้ ป่วยวกิฤติ ผู้ ป่วยท่ีงดอาหารเป็นเวลานาน หรือ

ผู้ ป่วยท่ีให้อาหารโดยวิธีให้อาหารเป็นมือ้ (bolus feeding) หรือ ให้อาหารแบบหยดเป็นมือ้ (intermittent feeding) แล้วมี 

feeding intolerance (79-81) 
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คาํแนะนําที่ 7.2 แนะนําให้ให้อาหารด้วยวิธีหยดเป็นมือ้ (intermittent feeding) ในผู้ ป่วยดงัตอ่ไปนี ้ 

7.2.1 ผู้ ป่วยท่ีใสส่ายให้อาหารท่ีปลายสายอยูใ่นกระเพาะอาหาร  

7.2.2 ผู้ ป่วยเร่ิมให้อาหารเป็นครัง้แรก 

7.2.3 ผู้ ป่วยท่ีปรับตวัรับอาหารด้วยวิธี continuous feeding ได้ดีแล้ว 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

การให้ EN ด้วยวิธี intermittent feeding เป็นวิธีการให้อาหารโดยแบง่อาหารให้เป็นมือ้ ผา่นสายให้อาหารช้า ๆ 

ประมาณ 1-3 ชัว่โมงตอ่มือ้ (ขึน้กบัผู้ ป่วยแตล่ะราย) และมีช่วงพกัระหวา่งให้อาหารแตล่ะมือ้ วิธีนีผู้้ ป่วยจะรับได้ดีกวา่วธีิ 

bolus feeding และแตล่ะมือ้อาจให้ได้ปริมาณอาหารได้มากกวา่วิธี bolus feeding  

ในกรณีท่ีปลายสายให้อาหารอยูใ่นลาํไส้เลก็เร่ิมให้อาหารโดยวิธี continuous feeding หลงัจากท่ีผู้ ป่วยปรับตวั

รับอาหารได้ดีแล้วสามารถใช้ intermittent feeding ได้เพ่ือให้ผู้ ป่วยมชี่วงเวลาพกัระหวา่งมือ้อาหารและไมค่วรให้อาหาร

หมดเร็วกวา่ 3 ชัว่โมง (79-81) 

 

คาํแนะนําที่ 7.3 แนะนําให้ให้อาหารเป็นมือ้ด้วยวิธี bolus feeding ในผู้ ป่วยท่ีใสส่ายให้อาหารท่ีปลายสายอยูใ่น

กระเพาะอาหารเทา่นัน้ และควรใช้ในผู้ ป่วยอาการคงท่ีซึง่รับอาหารได้ดีแล้ว  

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา+/- 

คาํอธิบาย 

การให้ EN ด้วยวิธีให้อาหารเป็นมือ้ (bolus feeding) โดยผา่นทาง syringe หรือถงุให้อาหารตาม gravity จึงทําให้อาหาร

หมดเร็ว โดยไมค่วรให้อาหารหมดเร็วกวา่ 15 นาที (อตัราการให้ไมค่วรเร็วกวา่ 60 มล./นาที)วิธีนีใ้ช้กบัสายท่ีมีปลายสาย

ให้อาหารอยูใ่นกระเพาะอาหารเทา่นัน้ ควรใช้ในผู้ ป่วยท่ีสามารถปรับตวัในการรับอาหารได้ดีแล้ว หรือผู้ ป่วยท่ีวางแผนการ

ให้ EN ท่ีบ้าน ไมค่วรใช้วิธีนีใ้นผู้ป่วยวกิฤตและผู้ ป่วยท่ีเร่ิมให้อาหารเป็นครัง้แรก (81) 

 

คาํแนะนําที่ 7.4 EN ทกุชนิดท่ีผสมเสร็จแล้วให้นําเข้าตู้เย็นทนัทีหากยงัไมไ่ด้ใช้ และสามารถเก็บไว้ในตู้ เย็นไมเ่กิน 24 

ชัว่โมง เมื่อนํามาแขวนให้ผู้ ป่วยแล้ว แนะนําให้ใช้ระยะเวลาแขวนตามชนิดอาหารดงันี ้

 

ชนิดอาหาร ระยะเวลาแขวนอาหารที่อุณหภมิูห้อง 

1. อาหารป่ันผสม (Blenderized diet) ไมเ่กิน 2 ชัว่โมง(ดคูําอธิบายเพ่ิมเติม) 

2. อาหารสาํเร็จรูปที่ต้องเตรียมใหม่ก่อนนําไปให้ผู้ป่วย 

(อาหารผงสาํเร็จรูปท่ีต้องผสมกอ่นให้ รวมถงึการเตมิสว่นผสมอ่ืนๆ 

ลงในอาหาร) 

ไมเ่กิน 4 ชัว่โมง 

3. อาหารสาํเร็จรูปที่ไม่ต้องเตรียมใหม่ก่อนนําไปให้ผู้ป่วย 

(อาหารสาํเร็จรูปชนิดนํา้เปิดกระป๋องและเทใสช่ดุให้อาหาร) 
ไมเ่กิน 8 ชัว่โมง  

4. อาหารสาํเร็จรูปที่มีชุดให้อาหารมาต่อให้ผู้ป่วยได้ทนัท ี

(Closed-system EN formulas) 

สามารถให้ได้ 24-48 ชัว่โมง 

ขึน้อยูก่บัคาํแนะนําของผู้ผลติ 
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คุณภาพหลักฐาน 4  นํา้หนักคาํแนะนํา+ 

คาํอธิบาย 

EN สามารถเกิดการปนเปือ้นเชือ้ได้จากขัน้ตอนการเตรียม การผสมก่อนนําไปให้ผู้ ป่วย การเก็บรักษาอาหาร 

และการปนเปือ้นระหวา่งการให้อาหาร อณุหภมูิท่ีสงูขึน้ของสิง่แวดล้อมมีผลตอ่การเจริญเติบโตของเชือ้ (82) EN ท่ีเตรียม

เสร็จแล้วควรนํามาให้ผู้ ป่วยทนัที หากยงัไมใ่ช้สามารถเก็บไว้ในตู้ เย็นได้ไมเ่กิน 24 ชัว่โมง และเมือ่นําอาหารออกมาจาก

ตู้ เย็น ควรอุน่โดยนําอาหารมาแชใ่นนํา้อุน่ก่อนนํามาให้ผู้ ป่วย  

อาหารท่ีเสีย่งตอ่การปนเปือ้นเชือ้มากท่ีสดุได้แก่ อาหารป่ันผสมท่ีเตรียมเองจากวตัดุิบธรรมชาติ นํามาทําให้สกุ 

และป่ันผสมให้เข้ากนัตามความต้องการของผู้ ป่วย เก็บเข้าตู้ เย็น และแบง่มาให้ผู้ ป่วยเป็นมือ้ อาหารป่ันผสมนี ้แนะนําให้

แขวนให้ผู้ ป่วยไมเ่กิน 2 ชัว่โมง (48, 83) 

อาหารสาํเร็จรูปชนิดผงหรือชนิดนํา้ หากนํามาผสมกบันํา้หรือสว่นผสมเพ่ิมเตมิถือวา่มีโอกาสปนเปือ้นเชือ้

เช่นเดียวกนั แตข่ัน้ตอนการเตรียมจะเสีย่งน้อยกวา่อาหารป่ันผสม จึงแนะนําให้แขวนไมเ่กิน 4 ชัว่โมง (84) 

อาหารสาํเร็จรูปชนิดนํา้ท่ีนํามาเทใสช่ดุให้อาหาร โดยไมม่ีการเตมิสว่นผสม มีความเสีย่งตอ่การปนเปือ้นเชือ้ใน

ขัน้ตอนการเตรียมน้อยกวา่ จงึแนะนําให้แขวนไมเ่กิน 8 ชัว่โมง (84) 

สาํหรับอาหารสาํเร็จรูปท่ีมาพร้อมชดุให้อาหารสามารถนํามาตอ่ให้ผู้ ป่วยได้ทนัทีให้แขวนไมเ่กิน 24 ชัว่โมง หรือ

ตามคําแนะนําของผู้ผลติ (84) 

 

8 การบริหารยาผ่านสายให้อาหาร 

 

คาํแนะนําที่ 8.1 คําแนะนําทัว่ไปในการบริหารยาผา่นสายให้อาหารแก่ผู้ ป่วย 

8.1.1 พิจารณาเลอืกใช้ยารูปแบบรับประทานชนิดนํา้เป็นทางเลอืกแรกในการบริหารยาผา่นสายให้อาหาร  

8.1.2 ยารูปแบบรับประทานชนิดนํา้ท่ีมสีารให้ความหวานซอร์บิทอลเป็นสว่นประกอบควรมีการเจือจางยาก่อนด้วยนํา้

สะอาดอยา่งน้อย 10–30 มล. เพ่ือลดอาการถ่ายเหลวในผู้ ป่วย 

8.1.3 ผู้ ป่วยท่ีต้องได้รับการจํากดันํา้ หรือไมม่ียารูปแบบรับประทานชนิดนํา้ สามารถนํายารูปแบบรับประทานชนิดเม็ด 

(tablet) มาบดละลายนํา้ หรือแยกฝาแคปซูลชนิดแขง็ (hard gelatin capsule) แล้วนําผงยาออกมาละลายนํา้ 

หากเป็นแคปซูลชนิดน่ิม (soft gelatin capsule) อาจใช้เข็มเจาะแคปซูล แล้วนําของเหลวภายในออกมาผสมกบั

นํา้ได้ทัง้นีไ้มค่วรนํายารูปแบบรับประทานชนิดเม็ดบางตํารับ เช่น ยาเม็ดชนิดออกฤทธ์ิเน่ิน (extended-release 

tablet) ยาอมใต้ลิน้ (sublingual tablet) ยาเคมีบําบดัชนิดเมด็ เป็นต้น มาเตรียมเพ่ือใช้ในการบริหารผา่นสาย

ให้อาหาร หากไมท่ราบหรือไมแ่นใ่จ ควรปรึกษาเภสชักรก่อนการเตรียมยาเสมอ  

8.1.4 ควรล้างสายให้อาหารด้วยนํา้สะอาด 15–30 มล. ก่อนและหลงัการให้ยาผา่นสายให้อาหารแตล่ะครัง้  

8.1.5 เมื่อจําเป็นต้องบริหารยาหลายชนิด ควรแยกบริหารยาแตล่ะชนิด และควรล้างสายให้อาหารด้วยนํา้สะอาด 10–

15 มล. ก่อนการให้ยาชนิดตอ่ไป ไมค่วรผสมยาแตล่ะชนิดเข้าด้วยกนั เพ่ือบริหารพร้อมกนัในคราวเดียว ใน

ผู้ ป่วยท่ีได้รับยาจํานวนมากและจําเป็นต้องจํากดันํา้ ควรปรึกษาเภสชักร 

8.1.6 ไมค่วรผสมยาลงในอาหารท่ีบริหารให้แก่ผู้ ป่วย ยกเว้นมีข้อบง่ชีท้างการแพทย์ เช่น การผสมผงกรดอะมิโนจําเป็น 

หรือวิตามินตา่งๆ ลงในอาหาร และควรปรึกษาเภสชักรทกุครัง้ เพ่ือตรวจสอบความเข้ากนัได้ของอาหารและยาท่ี

ต้องการผสม 
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คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

แนวทางการบริหารยาผา่นสายให้อาหาร การเลอืกใช้รูปแบบและชนิดของยาในการบริหารยาผา่นสายให้อาหาร 

(แสดงในรูปท่ี 3) (85-88)ควรพิจารณาเลอืกใช้ยารูปแบบรับประทานชนิดนํา้เป็นทางเลอืกแรก เน่ืองจากสามารถบริหารได้

อยา่งสะดวก นอกจากนีย้งัเป็นการหลกีเลีย่งการอดุกัน้ของสายให้อาหาร โดยเฉพาะในผู้ ป่วยท่ีใช้สายให้อาหารท่ีมีขนาด

เลก็อยา่งไรก็ตามยารูปแบบรับประทานชนิดนํา้ มกัมคีา่ออสโมแลลติี (osmolality) สงูกวา่ออสโมแลลติีของของเหลวใน

ทางเดินอาหาร เน่ืองจากในตาํรับยารูปแบบรับประทานชนิดนํา้มกัจะมกีารเติมสารให้ความหวาน และสารเพ่ิมความหนืด 

จึงทําให้ตาํรับยานํา้มคีา่ออสโมแลลติีสงู โดยปกติมกัสงูกวา่ 1,000 มิลลอิอสโมล/กก. เมื่อบริหารยาผา่นสายให้อาหารลงสู่

ลาํไส้เลก็ ซึง่มคีา่ออสโมแลลติีประมาณ 300–500 มิลลอิอสโมล/กก. จึงสง่ผลให้นํา้นอกเซลล์เคลือ่นท่ีเข้าสูล่าํไส้เลก็ เพ่ือ

ปรับสมดลุให้คา่ออสโมลแลลติีของของเหลวในลาํไส้เลก็กลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ ผู้ ป่วยจึงเกิดอาการไมพ่งึประสงค์ ได้แก่ 

อาการถ่ายเหลว ปวดเกร็งช่องท้อง ท้องอืด (abdominal distention) และอาเจียนได้ สว่นประกอบหนึง่ในตาํรับยานํา้ท่ีมกั

ทําให้ผู้ ป่วยมีอาการถ่ายอจุจาระเหลวเป็นนํา้ (osmotic diarrhea) คือ ซอร์บิทอล (sorbitol) ซึง่เป็นนํา้ตาลแอลกอฮอล์ทํา

หน้าท่ีเป็นสารให้ความหวานในตาํรับยานํา้ สาํหรับยารูปแบบรับประทานชนิดนํา้ท่ีมีจําหนา่ยในท้องตลาด มกัมีสารให้

ความหวานซอร์บิทอลเป็นสว่นประกอบในปริมาณท่ีแตกตา่งกนัไป นอกจากนีย้งัมยีาในรูปแบบยาเตรียมสาํหรับผู้ ป่วย

เฉพาะราย (extemporaneous preparation)ท่ีเภสชักรในโรงพยาบาลเป็นผู้ตัง้ตาํรับเอง โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือบริหารยา

ในขนาดท่ีแมน่ยาํให้แก่ผู้ ป่วยเดก็เลก็ท่ีต้องการใช้ยาขนาดตํ่า และง่ายตอ่การบริหารผา่นสายให้อาหารในผู้ ป่วยบางรายท่ี

มีปัญหาการกลนื หรือไมส่ามารถรับประทานยาเมด็ได้ ซึง่ตํารับยาเตรียมสาํหรับผู้ ป่วยเฉพาะรายนี ้มกัมีการใช้นํา้กระสาย

ยา (solvent) ท่ีมีสว่นผสมของซอร์บิทอลเป็นตวัทําละลาย และเพ่ิมความหวานเพ่ือให้ตาํรับยาสามารถรับประทานได้งา่ย 

ซึง่นํา้กระสายยาชนิดนีม้กัมีคา่ออสโมแลลติีสงู เมื่อบริหารผา่นสายยางให้อาหารท่ีลงสูล่าํไส้เลก็โดยตรงจงึควรมีการเจือ

จางยากอ่นเสมอ เพ่ือลดอาการถา่ยเหลวในผู้ ป่วยโดยสามารถคํานวณปริมาตรของยานํา้ท่ีควรบริหารให้แก่ผู้ ป่วยได้จาก

สตูรดงันี ้

 
 

อยา่งไรก็ตามในผู้ ป่วยบางรายท่ีมีภาวะบวมนํา้ซึง่ต้องได้รับการจํากดันํา้ หรือในกรณีท่ียารูปแบบรับประทานท่ีต้องการ

บริหารให้ผู้ ป่วยนัน้ไมม่ีชนิดนํา้ วธีิการแก้ไขปัญหาอีกหนึง่ทางเลอืก คือ การนํายารูปแบบรับประทานชนิดเม็ด (tablet) มา

บดละลายนํา้ หรือแยกฝาแคปซลูชนิดแข็ง (hard gelatin capsule) แล้วนําผงยาออกมาละลายนํา้ หากเป็นแคปซูลชนิด

น่ิม (soft gelatin capsule) อาจใช้เข็มเจาะแคปซูล แล้วนําของเหลวภายในออกมาผสมกบันํา้ แม้วิธีการเตรียมยา

ดงักลา่วจะไมเ่พ่ิมออสโมแลลติีของสารละลายยาเทา่กบัการบริหารยารูปแบบรับประทานชนิดนํา้ แตส่ิง่ท่ีต้องพงึระวงั

อยา่งยิ่งในการบริหารสารละลายยาท่ีเตรียมจากยาชนิดเม็ด หรือยาแคปซูลชนิดแขง็ คือ การอดุตนัของสายให้อาหาร 

โดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีใสส่ายให้อาหารท่ีมีเส้นผา่นศนูย์กลาง<8 Fr นอกจากนีย้ารูปแบบรับประทานชนิดเม็ดบางตํารับเป็นยา

ไมเ่หมาะสมสาํหรับนํามาเตรียมเพ่ือบริหารผา่นสายให้อาหารเช่น 
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− ยาเม็ดชนิดออกฤทธ์ิเน่ิน (extended-release tablet): การบดเมด็ยาชนิดนีจ้ะเป็นการทําลายระบบนําสง่ยา ทํา

ให้ยาถกูปลดปลอ่ยออกมาอยา่งรวดเร็วเป็นปริมาณมาก สง่ผลให้มีระดบัยาสงูสดุท่ีก่อให้เกิดพิษได้ จากนัน้

ระดบัยาท่ีลดลงอยา่งรวดเร็วจะสง่ผลให้ประสทิธิภาพการรักษาลดลง อาจเกิดความล้มเหลวในการรักษาได้  

− ยาเม็ดท่ีมกีารเคลอืบแบบพิเศษเพ่ือให้ออกฤทธ์ิท่ีลาํไส้เลก็ (enteric-coated tablet) เป็นรูปแบบยาท่ีต้องการให้

เกิดการดดูซมึท่ีลาํไส้เลก็ หรือป้องกนักรดในกระเพาะอาหารทําลายยา การบดเม็ดยาจะทําลายคณุสมบตัิ

เหลา่นี ้และอาจทําให้ยาบางชนิดถกูทําลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร จงึประสทิธิภาพในการรักษาลดลงได้ 

อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีจําเป็นยาบางชนิดอาจเตรียมยาเพ่ือบริหารผา่นสายให้อาหารได้ โดยใช้วิธีการเตรียม

พิเศษ ยกตวัอยา่งเช่น ยา omerprazole และ lansoprazole หากต้องการบริหารให้ผู้ ป่วยท่ีมีปลายสายให้อาหาร

อยูใ่นกระเพาะอาหาร ให้เตรียมยาโดยถอดแคปซูลออก แล้วนําแกรนลูข้างใน (ห้ามบดแกรนลู) มาผสมนํา้ผลไม้

ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด เช่น นํา้ส้ม นํา้แอปเปิล้ นํา้สบัปะรด เป็นต้น แตห่ากผู้ ป่วยมีปลายสายให้อาหารอยูใ่นลาํไส้เลก็

ให้ผสมด้วยสารละลายท่ีมฤีทธ์ิเป็นดา่ง เช่นโซเดยีมไบคาร์บอเนต 

− ยาอมใต้ลิน้ (sublingual tablet) การบดเม็ดยาชนิดนีจ้ะทําให้การดดูซมึยาลดลง เน่ืองจากยาชนิดนีไ้มไ่ด้ถกู

ออกแบบมาเพ่ือดดูซมึบริเวณทางเดินอาหาร จงึอาจทําให้ประสทิธิภาพในการรักษาลดลงได้  

− ยาเคมีบําบดัชนิดเมด็หรือยาท่ีมคีณุสมบตัิเป็น cytotoxic, carcinogenic หรือ teratogenicagents การบดเม็ด

ยาเหลา่นีเ้พ่ือบริหารยาผา่นสายให้อาหารเป็นสิง่ท่ีไมค่วรปฏิบตัิ เน่ืองจากอาจทําให้เกิดการฟุ้ งกระจายของยา 

และเป็นอนัตรายตอ่บคุลากรผู้ปฏิบตัิงานได้ หากมีความจําเป็นในการบดเม็ดยาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ควรนําเม็ด

ยาใสใ่นถงุพลาสติก ปิดถงุให้สนิท แล้วใช้ช้อนบดโดยระวงัไมใ่ห้ถงุพลาสติกท่ีหอ่หุ้มยาแตกออก 

สาํหรับยาท่ีห้ามหกัแบง่ บด เคีย้ว หรือทําให้เม็ดยาแตกโดยเด็ดขาด มกัจะเป็นยาท่ีถกูออกแบบให้มีการควบคมุการออก

ฤทธ์ิในรูปแบบยาออกฤทธ์ินาน ช่ือยามกัลงท้ายด้วย CR, SR, MR, XL หรือ XR เป็นต้น ทัง้นีข้้อมลูยาท่ีห้ามหกัแบ่ง บด 

เคีย้ว หรือทําให้เม็ดยาแตก และแนวทางการบริหารยาผา่นสายให้อาหารลงสูล่าํไส้เลก็สว่นตา่งๆ 

ได้รวบรวมไว้ในภาคผนวก 5 และ 6 ตามลาํดบั(89-91) 
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รูปที่ 3แนวทางการบริหารยาผ่านสายให้อาหาร 

 

คาํแนะนําที่ 8.2 อนัตรกิริยาระหวา่งยาและอาหาร (drug-nutrient interaction; DNI) ในผู้ ป่วยท่ีได้รับอาหาร และยาเข้า

ทางเดินอาหารร่วมกนั 

8.2.1 ควรมีการตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัการเกิด DNI ทกุครัง้ก่อนการบริหารยาในรูปแบบรับประทานให้แก่ผู้ ป่วยทกุ

รายท่ีได้รับ EN โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุม่ผู้ ป่วยท่ีมีความเสีย่งในการเกิด DNI ได้แก่ ผู้ ป่วยสงูอาย ุผู้ ป่วยท่ีมีโรค

ร่วมจํานวนมาก ผู้ ป่วยวกิฤต และผู้ ป่วยท่ีได้รับ continuous feeding 

8.2.2 ไมค่วรผสมยาและอาหารใดๆ เข้าด้วยกนั หากไมม่ีข้อมลูหรือหลกัฐานทางวิชาการท่ียืนยนัความเข้ากนัได้ของ

สารทัง้สองชนิด 
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8.2.3 ควรหลกีเลีย่งการบริหารอาหารร่วมกบัยาท่ีมีข้อมลูชดัเจนในการก่อให้เกิด DNI หากมีความจําเป็นในการใช้ยา

ดงักลา่ว ควรมีการจดัการปัญหาอยา่งเหมาะสมตามกลไกการเกิด DNI เช่น การปรับขนาดยาให้เหมาะสม หรือ

การปรับเวลาในการบริหารยาและอาหาร เป็นต้นหากไมท่ราบข้อมลูการเกิด DNI ควรปรึกษาเภสชักร 

คาํอธิบาย 

ประเภทของอนัตรกิริยาระหวา่งยาและอาหาร แบง่ออกเป็น 4 ประเภท(92) ได้แก่ 

1) Type I: Ex Vivo Bioinactivations เป็นอนัตรกิริยาท่ีมีกลไกเก่ียวข้องกบัการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (chemical 

reactions) หรือทางกายภาพ (physical reactions) ซึง่เกิดขึน้ก่อนท่ียาหรืออาหารจะเข้าสูร่่างกายของผู้ ป่วย โดย

อนัตรกิริยาชนิดนีม้กัเกิดจากความไมเ่ข้ากนัของสาร ซึง่สามารถพบได้ในขัน้ตอนของการเตรียม หรือการบริหารยา

ร่วมกบักระบวนการให้ EN หรือ PN ดงันัน้ผู้ ป่วยท่ีได้รับอาหารด้วยวิธีเหลา่นี ้จึงเป็นผู้ ท่ีมีความเสีย่งในการเกิดอนัตร

กิริยาระหวา่งยาและอาหารแบบ Type I โดยอนัตรกิริยานีอ้าจเกิดขึน้จากการผสมยาและอาหารเข้าด้วยกนั ดงันัน้วิธีท่ี

ดีท่ีสดุในการหลกีเลีย่งอนัตรกิริยาชนิดนี ้คือ ไมค่วรผสมยา และอาหารใดๆ เข้าด้วยกนั หากไมม่ีข้อมลู หรือหลกัฐาน

ทางวชิาการท่ียืนยนัความเข้ากนัได้ของสารทัง้สองชนิด 

2) Type II: Absorption Phase-Associated Interactions เป็นอนัตรกิริยาท่ีพบได้บอ่ยท่ีสดุในการปฏิบตัิงานทางคลนิิก 

และสามารถพบได้ในผู้ ป่วยท่ีได้รับการบริหารยา และอาหารทางปาก หรือทางเดินอาหารเทา่นัน้ อนัตรกิริยาชนิดนีย้งั

ถกูแบง่แยกยอ่ยออกเป็น 3 แบบตามกลไกการเกิด ได้แก ่

− Type IIA interaction เป็นอนัตรกิริยาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากยา หรืออาหารท่ีผู้ ป่วยได้รับมีผลเปลีย่นแปลงการ

ทํางานของเอนไซม์ซึง่ทําหน้าท่ีแปรสภาพยาท่ีได้รับร่วมกนั 

− Type IIB interaction เป็นอนัตรกิริยาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากยา หรืออาหารท่ีผู้ ป่วยได้รับมีผลเปลีย่นแปลงการ

ทํางานของ transport protein ท่ีพบบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของผนงัลาํไส้เลก็ ซึง่บางชนิดเป็นโปรตีนท่ีทําหน้าท่ี

ควบคมุการนํายา หรือสารตา่งๆ เข้าสูเ่ซลล์ของร่างกาย (influx transporters) เช่น organic anion 

transport protein (OATP), organic cation transporter type 2 (OCTN2), oligopeptide transporter 

type 1(PEPT1) และบางชนิดทําหน้าท่ีขบัยา และสารตา่งๆ ออกจากเซลล์ของร่างกาย (efflux 

transporters) เช่น P-glycoprotein (P-gp), breast cancer resistance protein (BCRP) เป็นต้น 

− Type IIC interaction เป็นอนัตรกิริยาท่ีเกิดผา่นกลไกการรวมตวัหรือจบักนั (binding) ของยา และอาหาร

เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (complexation) หรือกระบวนการใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในทางเดินอาหาร และทําให้

การดดูซมึและการออกฤทธ์ิของยาลดลง 

การจดัการเบือ้งต้นเพ่ือลดโอกาสการเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งยาและอาหารชนิดนี ้สาํหรับอนัตรกิริยา Type IIA 

และ IIB สามารถทําได้โดยหลกีเลีย่งการบริหารอาหารร่วมกบัยาท่ีมีข้อมลูการเกิดอนัตรกิริยาดงักลา่วหรือหาก

จําเป็นต้องมีการใช้ยา ก็ควรปรับขนาดยาให้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการรักษาท่ีดีท่ีสดุ และลดการเกิดอาการไมพ่งึ

ประสงค์จากยา สว่นอนัตรกิริยา Type IIC สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเวลาในการบริหารยาและอาหารให้หา่งจาก

กนัโดยควรหยดุการบริหารอาหารเหลวอยา่งน้อย 15 – 30 นาที ก่อนและหลงัการบริหารยา ทัง้นีพ้งึระลกึถึงความ

เพียงพอของอาหารท่ีผู้ ป่วยได้รับและผลกระทบท่ีเกิดจากอนัตรกิริยาระหวา่งยา และอาหาร (93) 

3) Type III: Physiologic Action-Associated Interactions การเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งยาและอาหารชนิดนีเ้กิดขึน้

ภายหลงัจากยา หรืออาหารซึง่เป็นคูอ่นัตรกิริยาถกูดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลอืดอยา่งสมบรูณ์แล้ว อนัตรกิริยาชนิดนีเ้กิด

ผา่นกลไกท่ีก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิทางจลนศาสตร์บางอยา่งของยา หรืออาหารท่ีได้รับผลกระทบจาก
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อนัตรกิริยา เช่น การกระจายตวัเข้าสูเ่ซลล์ หรือเนือ้เยื่อตา่งๆ ของร่างกาย กระบวนการนําสง่สาร หรือกระบวนการเม

แทบอลซิมึนอกจากนีอ้นัตรกิริยาชนิดนีย้งัก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงหน้าท่ีการทํางานของโคแฟกเตอร์ (cofactor) เช่น 

clotting factors หรือฮอร์โมนในร่างกายบางชนิดอีกด้วยซึง่เป็นอนัตรกิริยาท่ีเกิดขึน้บริเวณตวัรับ (receptor) ของ

เนือ้เยื่อ หรือเซลล์เป้าหมาย (target cells) 

สาํหรับการจดัการปัญหาอนัตรกิริยาระหวา่งยา และอาหารชนิด Type III นัน้ การปรับเวลาในการบริหารยา หรือ

อาหารให้หา่งจากกนันัน้ ไมส่ามารถชว่ยลดการเกิดปัญหาจากอนัตรกิริยาระหวา่งยาและอาหารชนิดนีไ้ด้ การป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาจากอนัตรกิริยาชนิดนีส้ามารถทําได้โดยการปรับขนาดยาให้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการรักษาท่ีดีท่ีสดุ 

และลดการเกิดอาการไมพ่งึประสงค์จากยา 

4) Type IV: Elimination Phase-Associated Interactions เก่ียวข้องกบัความผิดปกติของกระบวนการกําจดัสารออก

จากร่างกายทางไต หรือการกําจดัออกทางตบัและระบบทางเดินนํา้ดีซึง่อนัตรกิริยาบางชนิดอาจเกิดจากการท่ียา หรือ

อาหารมกีารแขง่ขนักนัจบักบั tissue-specific transport protein ในกระบวนการกําจดัออกจากร่างกาย เช่น การ

จํากดัอาหารท่ีมีโซเดียมทําให้ระดบัโซเดยีมในเลอืดลดลง ซึง่สามารถกระตุ้นให้เกิดการดดูกลบัของยา lithium ทางตอ่

หนว่ยไต (renal tubular reabsorption) ได้เพ่ิมมากขึน้ 

   ทัง้นีผู้้ ป่วยท่ีได้รับอาหารและยาทางสายให้อาหารมแีนวโน้มในการเกิดอนัตรกิริยาระหวา่งยาและอาหารชนิดท่ี I 

และ II ได้มากท่ีสดุ 

 

อันตรกิริยาระหว่างยาและอาหารที่สาํคัญในการบริหารยาผ่านสายให้อาหาร (85-87, 94-96) 

1. ยา phenytoin สามารถถกูดดูซบัโดยสายให้อาหาร และตวัยา phenytoin รวมตวักบัโปรตีน และเกลอืแคลเซียม

ในสตูรอาหาร เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนทําให้ยาถกูดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลอืดน้อยลง ในผู้ ป่วยท่ีจําเป็นต้อง

ได้รับยานีผ้า่นสายให้อาหาร ควรมีการตดิตามวดัระดบัยาในเลอืดอยา่งใกล้ชิด เพ่ือปรับขนาดยาให้เหมาะสม 

2. ยา carbamazepine สามารถถกูดดูซบัโดยสายให้อาหารได้ 

3. ยา warfarin สามารถจบักบัโปรตีนแอลบมูินในเลอืดได้มากถงึ 99% ดงันัน้ยา warfarin จึงอาจจบัรวมตวักบั

โปรตีนในสตูรอาหารเหลวท่ีบริหารทางสายให้อาหาร ทําให้ยาถกูดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลอืดน้อยลง และสง่ผลลด

ฤทธ์ิของยา warfarin ในการต้านการแข็งตวัของเลอืดได้นอกจากนีก้ารให้ยา warfarin ร่วมกบัอาหารท่ีมีปริมาณ

วิตามินเคสงู เช่น ผกัใบเขยีวชนิดตา่งๆ สง่ผลให้การออกฤทธ์ิของยา warfarin ลดลงได้เช่นกนัในทางตรงกนัข้าม

การให้ยา warfarin ร่วมกบัอาหารท่ีมีปริมาณวติามินอีสงู จะทําให้เพ่ิมความเสีย่งตอ่การเกิดเลอืดออกมากขึน้ 

4. ยาต้านจุลชีพในกลุ่ม fluoroquinolones จากการศกึษาอนัตรกิริยาของยาในกลุม่ floroquinolones หลาย

การศกึษาพบวา่ยาciprofloxacin, levofloxacin และ ofloxacin สามารถรวมตวักบัองค์ประกอบในอาหารเหลวท่ี

มีคณุสมบตัเิป็นประจบุวก (cation) เช่น แคลเซยีม, แมกนีเซยีม, เหลก็ เป็นต้น เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน

นอกจากนีย้งัอาจเกิดการรวมตวักบัโปรตีนในสตูรอาหารเหลว ทําให้ยาถกูดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลอืดน้อยลงได้ 

อยา่งไรก็ตามพบวา่ยา moxifloxacin ไมเ่กิดอนัตรกิริยาดงักลา่วข้างต้น(97) 

5. ยา levothyroxine: ยา levothyroxine ละลายได้น้อย และสามารถถกูดดูซบัโดยสายให้อาหารได้ นอกจากนีต้วั

ยายงัสามารถรวมตวักบัองค์ประกอบในอาหารเหลวท่ีมีคณุสมบตัเิป็นประจบุวก (cation) เช่น แคลเซียม, 

แมกนีเซียม, เหลก็ เป็นต้น เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนทําให้ยาถกูดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลอืดน้อยลงได้ 
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6. ยา levodopa/carbidopaซึง่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสนั (Parkinson’s disease) จะถกูดดูซมึผา่นทางเดิน

อาหารลดลง เมื่อบริหารยาร่วมกบัอาหารเหลวท่ีมีโปรตีนสงู เน่ืองจากกรดอะมิโนจะรบกวนการดดูซมึของยา

สง่ผลให้ระดบัยาในกระแสเลอืดของผู้ ป่วยลดตํ่าลง และการรักษาไมเ่กิดประสทิธิผล(98) 

 

9. การประเมินและการตดิตามหลังการให้ EN 

 

คาํแนะนําที่ 9.1 ควรประเมินผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่ีได้รับ EN โดยการสอบถามอาการและตรวจร่างกายผู้ ป่วยเป็นประจํา 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

ควรซกัถามอาการและตรวจร่างกายผู้ ป่วยท่ีได้รับทางสายให้อาหารเป็นประจํา เพ่ือประเมินวา่ผู้ ป่วยสามารถรับ

อาหารได้ครบตามท่ีกําหนดหรือไมแ่ละมีภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายให้อาหารหรือไม ่อาการท่ีควรสอบถาม

จากผู้ ป่วยได้แก่ มีอาการปวดท้องหรือแนน่ท้อง คลืน่ไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ยงัรู้สกึหิวหลงัจากได้รับอาหารทางสายให้

อาหารหรือไม ่อาการเจ็บในโพรงจมกูหรือคอในกรณีท่ีใช้ NG tube การตรวจร่างกายควรตรวจสอบตําแหนง่ของสายให้

อาหาร  มีรอยแผลหรือลกัษณะท่ีบง่บอกวา่มกีารอกัเสบจากการกดทบัของสายให้อาหารในโพรงจมกู ช่องปากและคอ

หรือไม ่ตรวจอาการแสดงตา่งๆทางหน้าท้อง และการตรวจร่างกายอ่ืนๆเพ่ือประเมินสมดลุสารนํา้ (volume status) 

ทบทวนบนัทกึปริมาณสารนํา้เข้าออก ติดตามผลการตรวจระดบันํา้ตาลในผู้ ป่วยท่ีมีความเสีย่งตอ่การเกิดภาวะนํา้ตาลใน

เลอืดสงู (hyperglycemia) รวมทัง้ระดบัอิเลก็โทรไลท์ในเลอืดในผู้ ป่วยท่ีมีความเสีย่งตอ่การเกิดกลุม่อาการrefeeding ซึง่

เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้บอ่ยในเวชปฏิบตัิ  

 

คาํแนะนําที่ 9.2 ควรตดิตามวา่ผู้ ป่วยได้รับพลงังานเพียงพอหรือไม ่ 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

จากการศกึษาแบบ observational study ในผู้ ป่วยวิกฤตพบวา่ผู้ ป่วยท่ีได้รับพลงังานไมเ่พียงพอตอ่ความ

ต้องการในแตล่ะวนัสะสมไปเร่ือย ๆ (cumulative energy deficit)มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเกิดภาวะตดิเชือ้แทรกซ้อน

ท่ีเพ่ิมขึน้ (66) แพทย์ผู้ดแูลควรกําหนดความต้องการพลงังานและสารอาหารของผู้ ป่วยแตล่ะราย และติดตามประเมินวา่

ผู้ ป่วยได้รับอาหารตามปริมาณท่ีสัง่หรือไม ่เช่น มีการงดให้อาหารก่อนการทําหตัถการหรือการสง่ตรวจท่ีไมม่ีความ

จําเป็นต้องงดอาหารหรือไม ่มีการงดอาหารเน่ืองจากการแปลผล GRV ท่ีไมเ่หมาะสมหรือไม ่ซึง่การสือ่สารท่ีดีระหวา่ง

บคุลากรในทีมท่ีให้การดแูลรักษาผู้ ป่วยจะชว่ยลดปัญหาการหยดุให้อาหารทางสายให้อาหารท่ีไมจํ่าเป็น และชว่ยให้ผู้ ป่วย

ได้รับพลงังานตามเป้าหมายมากขึน้ ผู้ ป่วยได้รับพลงังานจากอาหารอยา่งเพียงพอคือผู้ ป่วยท่ีได้รับพลงังานอยา่งน้อยร้อย

ละ 70-80 ของความต้องการพลงังานในแตล่ะวนัซึง่เป็นจดุตดัท่ีหลายการศกึษาพบวา่ช่วยลดอตัราการเกิดภาวะวะตดิเชือ้

แทรกซ้อน และมีแนวโน้มท่ีจะลดอตัราการเสยีชีวิตได้ (99-101) 
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คาํแนะนําที่ 9.3 ควรมกีารจดัทําเกณฑ์วิธีในการให้อาหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ ป่วย (EN feeding protocol) ใน

โรงพยาบาลเพ่ือใช้ในการดแูลผู้ป่วยท่ีต้องการโภชนบําบดั 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

การจดัทําเกณฑ์วิธีในการให้อาหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ ป่วยเป็นวิธีการท่ีช่วยให้การเร่ิมให้โภชนบําบดัเร็วขึน้

ผู้ ป่วยได้รับอาหารมากขึน้ และการให้ EN อยา่งปลอดภยั(102)โดยควรเลอืกใช้เกณฑ์วิธีในการให้อาหารทางสายให้

อาหารแก่ผู้ ป่วยท่ีได้รับการตรวจสอบความสมเหตสุมผลแล้ว เช่น เกณฑ์วิธี volume-based feeding หรือ multi-strategy 

top-down ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับอาหารทางสายให้อาหารในโรงพยาบาลอาจจะนํามาใสใ่นสว่นของ feeding protocol  

Volume-based feeding ทําได้โดยตัง้เป้าหมายสารอาหารท่ีจะให้ผู้ ป่วยในแตล่ะวนั แม้จะมีการหยดุให้อาหาร

ชัว่คราวด้วยเหตผุลใดๆ สามารถปรับอตัราการให้อาหารเพ่ิมขึน้ได้ภายหลงั เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับสารอาหารครบตาม

เป้าหมาย (103) Multi-strategy top-down เป็นการคาดการณ์วา่ผู้ ป่วย (โดยเฉพาะในผู้ ป่วยวิกฤต) มีความเสีย่งในการ

เกิด feeding intolerance ดงันัน้จึงมกีารนําหลายกลยทุธ์มาใช้กบัผู้ ป่วยตัง้แตเ่ร่ิมต้นการให้อาหารเช่น การเลอืกใช้ 

volume-based feeding ยกศีรษะสงูขณะให้อาหาร ใช้ chlorhexidine ทําความสะอาดช่องปาก ใช้ยากระตุ้นการ

เคลือ่นไหวของลาํไส้ (prokinetics)หรือการใช้ postpyloric feeding เพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถรับอาหารได้ เมื่อผู้ ป่วยรับ

อาหารได้ดจีึงคอ่ยๆถอนบางกลยทุธ์ออก (47) 

 

คาํแนะนําที่ 9.4 ควรประเมิน feeding intolerance ด้วยอาการทางคลนิิกทกุรายในผู้ ป่วยท่ีได้รับ EN อาจจะใช้ GRV 

ร่วมในการพิจารณา อยา่งไรก็ตามไมค่วรใช้คา่ของ GRV เพียงอยา่งเดียวในการวินิจฉยัภาวะ feeding intolerance หรือ

หยดุการให้อาหาร ข้อแนะนําในการแปลผล GRV และการดแูลผู้ ป่วย ดงัรูปท่ี 4 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

การวดั GRV เป็นสว่นหนึง่ของการดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับอาหารทางสายให้อาหารท่ีปฏิบตัิสบืตอ่กนัมานาน มกัเข้าใจวา่การท่ี

ผู้ ป่วยมี GRV สงูจะทําให้ผู้ ป่วยเสีย่งตอ่การสดูสาํลกัอาหาร สง่ผลให้ให้บคุลากรทางการแพทย์ลงัเลท่ีจะให้ EN ตอ่และสัง่

หยดุ EN ไว้ชัว่คราว และเป็นสาเหตใุห้ผู้ ป่วยได้รับพลงังานไมเ่พียงพอ (104) จากหลกัฐานการศกึษาในปัจจบุนัพบวา่มี

ปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผลตอ่การวดั GRV และไมม่ีการกําหนดวธีิมาตรฐานในการวดัท่ีชดัเจนทําให้คา่ท่ีวดัได้ไมม่ีความ

นา่เช่ือถือในการแปลผล GRV ท่ีวดัได้ไมส่อดคล้องกบัปริมาตรจริงของอาหารในกระเพาะอาหารขณะนัน้และไมส่ามารถใช้

วินิจฉยัภาวะอาหารตกค้างในกระเพาะอาหารนานผิดปกติ (delayed gastric emptying) ได้ (105)การศกึษาของ 

Montejo และคณะ ถึงผลของจดุตดั GRV ท่ี 200 และ 500 มล. ในการหยดุการให้อาหารชัว่คราวในผู้ ป่วยวิกฤตพบวา่การ

เกิดท้องเสยี อาเจียน สาํรอก การสดูสาํลกัไมแ่ตกตา่งกนัทัง้สองกลุม่ นอกจากนีย้งัไมพ่บความแตกตา่งของการเกิดปอด

อกัเสบติดเชือ้ (pneumonia) ระยะเวลาการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ ระยะเวลาการนอนในหอผู้ ป่วยวกิฤต ระยเวลาการนอน

โรงพยาบาล หรืออตัราตาย (106) สอดคล้องกบัการศกึษาของ McClave และคณะท่ีไมพ่บความสมัพนัธ์ของ GRV กบั

การสาํรอก หรือการสดูสาํลกั การใช้จดุตดัท่ี 200 มล. หรือ 400 มล. เกิดการสาํรอกหรือการสดูสาํลกัไมแ่ตกตา่งกนั (104) 

ในทางกลบักนัการยกเลกิการวดั GRV กลบัทําให้ผู้ ป่วยได้รับอาหารอยา่งเพียงพอมากขึน้การศกึษาของ Pollard และคณะ 

พบวา่การไมว่ดั GRV เทียบกบัการใช้จดุตดั GRV ท่ี 250 มล. ทําให้ผู้ ป่วยวิกฤตได้รับอาหารมากขึน้ โดยการเกิดการ

อาเจียนและการเกิดปอดอกัเสบในผู้ ป่วยท่ีได้รับเคร่ืองช่วยหายใจ (ventilator associated pneumonia; VAP)ไมแ่ตกตา่ง

กนั (107) เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Reignier และคณะใช้จดุตดั GRV 250 มล.เทียบกบัการไมว่ดั GRV และใช้อาการ
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ทางคลนิิก (สาํรอก อาเจียน ท้องอืดมาก) เป็นข้อบง่ชีใ้นการหยดุให้อาหารชัว่คราวพบวา่กลุม่ท่ีไมว่ดั GRV ได้รับอาหาร

ครบตามท่ีกําหนดมากกวา่กลุม่ท่ีวดั GRV ในขณะท่ีระยะเวลาการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ การเกิด VAP การติดเชือ้ในหอ

ผู้ ป่วยวิกฤต ระยะเวลาการนอนในหอผู้ ป่วยวิกฤต และอตัราตายไมแ่ตกตา่งกนั (108) 

 จากข้อมลูการศกึษาท่ีเพ่ิมมากขึน้ทําให้เวชปฏิบตัใินปัจจบุนัมีแนวโน้มท่ีจะลดความสาํคญัของการวดั GRV ใน

การดแูลผู้ ป่วยท่ีให้อาหารทางสายให้อาหารและให้ความสาํคญัในการวินิจฉยัภาวะ feeding intolerance ด้วยอาการและ

อาการแสดงอ่ืนแทน เร่ิมมีการแนะนําให้ยกเลกิการวดั GRV ในผู้ ป่วยท่ีให้อาหารทางสายให้อาหารในบางประเทศ (51)ซึง่

มีข้อดีคือจะทําให้การปรับเพ่ิมปริมาณอาหารทางสายให้อาหารท่ีให้แก่ผู้ ป่วยได้ถงึตามเป้าหมายเร็วขึน้อยา่งไรก็ตามยงัไม่

มีข้อมลูการศกึษาถงึผลของการใช้ GRV ท่ีจดุตดัตา่ง ๆ กนัในการดแูลผู้ ป่วยในประเทศไทยซึง่อาจจะมีความแตกตา่งกบั

ผู้ ป่วยในตา่งประเทศ จงึแนะนําให้ใช้ GRV ในผู้ ป่วยท่ีมีความเสีย่งตอ่การสดูสาํลกัอาหารและใช้จดุตดัของคา่ GRV ท่ี 200 

และ 400 มิลลลิติรในการกระตุ้นให้แพทย์ผู้ดแูลตื่นตวัในการประเมินผู้ ป่วยและค้นหาสาเหตขุอง feeding intolerance 

และให้การดแูลรักษาอยา่งเหมาะสม ไมค่วรใช้คา่ GRV เพียงอยา่งเดียวในการหยดุให้อาหารทางสายให้อาหาร แตค่วรใช้

อาการทางคลนิิกร่วมพิจารณาด้วย ข้อแนะนําในการแปลผล GRV และดแูลผู้ ป่วยดงัรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปที่ 4 ข้อแนะนําในการแปลผล GRV และดูแลผู้ป่วย 
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คาํแนะนําที่ 9.5 ผู้ ป่วยท่ีได้รับ EN ทกุคนควรได้รับการประเมินความเสีย่งตอ่การสดูสาํลกัอาหาร 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

ปัจจยัเสีย่งตอ่การสดูสาํลกัอาหารในผู้ ป่วยท่ีได้รับอาหารทางสายให้อาหารได้แก่ อายมุากกวา่ 70 ปี มีระดบั

ความรู้สกึตวัผิดปกติ (altered mental status) ใสท่อ่ช่วยหายใจหรือ nasoenteric tube ผู้ ป่วยท่ีนอนหงาย (supine) เป็น

เวลานานและผู้ ป่วยท่ีได้รับ EN ด้วยวธีิ bolus feeding (109) 

 

คาํแนะนําที่ 9.6 ผู้ ป่วยท่ีมคีวามเสีย่งสงูในการสดูสาํลกัอาหาร ควรพิจารณาการดแูลเพ่ือลดความเสีย่งดงันี ้

− จดัให้ผู้ ป่วยนอนอยูใ่นทา่ยกศีรษะสงู 30-45 องศา 

− ให้อาหารทางสายให้อาหารโดยวธีิ continuous feeding 

− ใช้สายให้อาหารลกึลงไปในระดบัลาํไส้เลก็ 

− ให้prokinetic agent 

− ทําความสะอาดช่องปากด้วยนํา้ยาบ้วนปาก chlorhexidine  

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

ผู้ ป่วยท่ีมีปัจจยัเสีย่งตอ่การสดูสาํลกัควรได้รับการดแูลเพ่ือลดความเสีย่งโดยจดัให้ผู้ ป่วยนอนอยูใ่นทา่ยกศีรษะ

สงู 30-45 องศา หลกีเลีย่งหรือใช้ยา sedation ให้น้อยท่ีสดุ การเปลีย่นตําแหนง่ปลายสายให้อาหารจากกระเพาะอาหาร

เป็นลาํไส้เลก็ การให้อาหารทางสายให้อาหารด้วยวิธี continuousfeeding ซึง่จะทําให้ผู้ ป่วยรับอาหารได้ดีขึน้ (48)การใช้

ยา prokinetic ได้แก่ metoclopramide ขนาด 10 มิลลกิรัม วนัละ 4 ครัง้ ซึง่สามารถใช้ได้ทัง้ยารูปแบบรับประทานชนิด

เม็ดและยาฉีด (51) หรือ erythromycin ขนาด 200-250 มิลลกิรัม วนัละ 2-4 ครัง้(110, 111) (ในประเทศไทยมีเฉพาะยา

รูปแบบรับประทานชนิดเม็ดและชนิดนํา้) มีการศกึษาวา่สามารถกระตุ้นการเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารให้ดขีึน้ ช่วยลด 

GRVได้ จากการศกึษาพบวา่ erythromycinมีประสทิธิภาพในการกระตุ้นการเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารได้ดีกวา่ 

metoclopramide และการใช้ยาทัง้สองตวัร่วมกนัจะให้ผลการรักษาท่ีดยีิ่งขึน้ (112) ผลข้างเคียงของ metoclopramide ท่ี

ควรระวงัได้แก่ tardive dyskinesia ซึง่มกัพบในผู้สงูอายแุละผู้ ป่วยท่ีมีการทํางานไตผิดปกติ การใช้ metoclopramide ใน

ผู้ ป่วยกลุม่นีค้วรพิจารณาปรับลดขนาดลง สว่น erythromycin มีผลข้างเคยีงคือเป็นพิษตอ่หวัใจ และอาจทําให้เกิดเชือ้ดือ้

ยาได้ ผลข้างเคียงของยาทัง้สองตวัท่ีพบร่วมกนัได้แก่ ภาวะ prolonged QT  

การเกิดVAP พบได้บอ่ยในผู้ ป่วยวิกฤตสง่ผลให้ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานขึน้ คา่ใช้จ่ายสงูขึน้และเพ่ิม

ภาวะแทรกซ้อนรวมทัง้อตัราตายสงู นอกจากนีย้งัพบวา่สขุภาพในช่องปากมีสว่นในการเกิด VAP การทําความสะอาดช่อง

ปากของผู้ ป่วยด้วยนํา้ยาล้างปาก chlorhexidine ช่วยลดจํานวนแบคทีเรีย และลดการเกิด VAP การศกึษาแบบ meta-

analysis ผลการศกึษาสว่นใหญ่สนบัสนนุการทําความสะอาดช่องปากด้วย chlorhexidine สามารถช่วยลดการเกิดVAP 

(113-115)แตย่งัไมม่ีข้อสรุปวา่ความเข้มข้นใดดีท่ีสดุ การวิเคราะห์กลุม่ยอ่ยตามความเข้มข้นและความถ่ีของ 

chlorhexidine พบวา่ ความเข้มข้น 2% และความถ่ีของการทําความสะอาด 4 ครัง้ตอ่วนัลดการเกิด VAP อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (115) สอดคล้องกบัการศกึษาของ Zand et al. เปรียบเทียบการใช้ chlorhexidine 0.2% และ 2% ทํา

ความสะอาดช่องปากวนัละ 2 ครัง้ในผู้ ป่วยวิกฤตท่ีใสท่อ่ช่วยหายใจพบวา่ในกลุม่ท่ีได้ 2% chlorhexidine เกิด VAP ตํ่า

กวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (116) 
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10. ภาวะแทรกซ้อนรวมทัง้แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

 

คาํแนะนําที่ 10.1 การป้องกนัและแก้ไขสายให้อาหารอดุตนั 

10.1.1 การป้องกนัสายให้อาหารอดุตนัโดยการล้างสายให้อาหารด้วยนํา้สะอาดอยา่งน้อย 30 มล. ทกุครัง้ก่อนและหลงั

ให้อาหารและ/หรือยาหลงัดดูของเหลวออกจากทางเดินอาหาร หรือทกุ 4 ชม. ของการให้อาหารแบบ 

continuous feeding 

10.1.2 กรณีท่ีสายให้อาหารอดุตนัและไมส่ามารถล้างสายด้วยนํา้สะอาดได้ อาจจะใช้สารละลายเอนไซม์จากตบัออ่น

และโซเดียมไบคาร์บอเนต (ไมแ่นะนําให้ใช้สารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดในการล้างสาย) หรือปรึกษาแพทย์ผู้ใส่

สายให้อาหาร ก่อนจะพิจารณาเปลีย่นสาย 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +/- 

คาํอธิบาย 

การดแูลและล้างสายสายให้อาหารด้วยนํา้สะอาดสามารถป้องกนัการอดุตนัได้โดยควรล้างสายก่อนและหลงัการ

ให้อาหารและ/หรือยาและหลงัดดูของเหลวออกจากทางเดินอาหาร ปริมาตรนํา้สะอาดท่ีใช้ในการล้างสายในการให้อาหาร

แบบ continuous feeding มีความแตกตา่งกนัในทางปฏิบตัิตัง้แต ่20-100 มล. และแนะนําให้ล้างสายทกุ 4-8 ชัว่โมงใน

ขณะท่ีมีการใช้นํา้สะอาดตัง้แต ่15-100 มล. ล้างสายก่อนและหลงัการให้อาหารแบบ bolus หรือ intermittent feeding 

การใช้นํา้สะอาดมากขึน้จะชว่ยลดการอดุตนัของสายให้อาหารอยา่งไรก็ตามในผู้ ป่วยท่ีจําเป็นต้องจํากดันํา้อาจจะต้องใช้

นํา้สะอาดปริมาณน้อยลงในการล้างสาย (48) อยา่งไรก็ตามสายให้อาหารมีโอกาสเกิดการอดุตนัได้ขึน้กบัสตูรอาหารท่ีใช้ 

การให้ยาบางชนิดในสายให้อาหาร การไมเ่ข้ากนัของอาหารและยารวมถึงการดแูลไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะสายให้อาหาร

ขนาดเลก็จะเกิดการอดุตนัได้งา่ย ดงันัน้ไมค่วรใช้สายอาหารในการให้ยา แตถ้่าจําเป็นต้องให้ยาทางสายให้อาหารควรทํา

ตามคําแนะนําข้อ 8.1 (รูปท่ี 3) การใช้นํา้สะอาดล้างสายให้อาหารเป็นวิธีท่ีมีประสทิธิภาพในการป้องกนัการอดุตนัของ

สายให้อาหาร  

ในกรณีท่ีสายให้อาหารอดุตนัและไมส่ามารถล้างสายด้วยนํา้สะอาด มีการใช้เอนไซม์ตบัออ่น Viokase (non-

enteric coated pancreatic enzyme; lipase 8,000 IU, amylase 30,000 IU, protease 30,000 IU)1เม็ด บดละลายนํา้ 

5 มล. และเติมสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์จนได้สารละลายท่ีมีพีเอช 7.9 สามารถแก้ไขการอดุตนัของสายให้อาหารได้ 

โดยสารละลายท่ีมเีอนไซม์ท่ีมีพีเอช 7.9 มีประสทิธิภาพมากกวา่นํา้เปลา่ท่ีปรับพีเอชจนได้ 7.9 ดงันัน้ประสทิธิภาพท่ีเกิดขึน้

นา่จะมาจากเอนไซม์มากกวา่ความเป็นดา่งของสารละลาย(117)การศกึษาตอ่มาใช้ Viokase 1 เม็ด บดรวมกบักบั

โซเดียมไบคาร์บอเนต (324 มก.) 1 เม็ด ละลายในนํา้อุน่ 5 มล. ฉีดเข้าไปในสายให้อาหารขนาด 8 Fr ท่ีมีการอดุตนั 

สามารถแก้ไขการอดุตนัของสายได้ถึง ร้อยละ 96(118) เน่ืองจาก Viokase ไมม่ีจําหนา่ยในประเทศไทย เอนไซม์ตบัออ่นท่ี

มีข้อมลูการศกึษาในการแก้ไขการอดุตนัของสายให้อาหารท่ีมีจําหนา่ยในประเทศไทยคือ Creon การศกึษาของ Stumpf 

และคณะใช้โซเดยีมคาร์บอเนต (650 mg) 1 เม็ดบดและละลายในนํา้สะอาด 5-10 มล. หลงัจากละลายแล้ว แกะ

Creon12000 1 แคปซูลซึง่มี lipase 12,000 IU, protease 38,000 IU และ amylase60,000 IU เทแกรนลูลงใน

สารละลายโซเดยีมคาร์บอเนต จะได้สารละลายสนํีา้ตาลออ่น นําสารละลายใสใ่นสายให้อาหารท่ีมีการอดุตนั clamp สาย

ทิง้ไว้ 5-15 นาที unclamp สายให้อาหารแล้วใช้นํา้อุน่ดนัและดดูเบาๆในสายให้อาหาร ในการศกึษาดงักลา่วสว่นใหญ่ใช้ 

Creon ในขนาด lipase 12,000 IU แตม่ีสว่นน้อยท่ีมกีารใช้ lipase 6,000 IU (ร้อยละ 5) และ lipase 24,000 IU (ร้อยละ 

2.5) และประสทิธิภาพของการแก้ไขการอดุตนัของสายให้อาหารเพ่ิมขึน้ตามขนาดของ lipase 6,000 IU, 12,000IU และ 
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24,000 IU สามารถแก้ไขการอดุตนัของสายให้อาหารได้ร้อยละ 20, 46 และ 67 ตามลาํดบั (119) ดงันัน้หากจะนํามาปรับ

ใช้ในประเทศไทยก็นา่จะใช้ Creon 10000 (lipase 10,000 IU, , protease 600IU, amylase8,000 IU) 1-2 แคปซูล 

ไมแ่นะนําให้ใช้สารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดในการล้างสาย เชน่นํา้อดัลม (carbonate soda) นํา้ส้มสายช ูนํา้

มะนาว หรือนํา้ผลไม้ เพราะสารละลายท่ีเป็นกรดจะไปทําปฏิกิริยากบัโปรตีนในอาหารอาจจะเกิดการอดุตนัมากขึน้ และ

อาจจะทําให้อายขุองสายให้อาหารสัน้ลง ในกรณีท่ีไมป่ระสบความสาํเร็จควรปรึกษาแพทย์ผู้ใสส่ายให้อาหารก่อน

พิจารณาเปลีย่นสาย  

 

คาํแนะนําที่ 10.2 กรณีสายให้อาหารทางรูเปิดกระเพาะเลือ่นหลดุหลงัใสส่ายภายใน 7–10 วนัแรก ควรนําผู้ ป่วยมา

โรงพยาบาลทนัที เพ่ือใสส่ายใหมท่ี่ตําแหนง่เดิมโดยวิธีการสอ่งกล้องหรือเทคโนโลยีรังสกีรณีสายให้อาหารทางรูเปิด

กระเพาะเลือ่นหลดุหลงัใสส่ายระยะเวลาหนึง่จนกระทัง่รูใสส่ายพฒันาขึน้ชดัเจน (หลงัใสส่ายเกินกวา่ 7–10 วนั) สามารถ

ใสส่ายขนาดเทา่เดิมโดยเร็วท่ีสดุเพ่ือป้องกนัรูปิด โดยควรถ่ายภาพรังสกี่อนให้อาหารในกรณีสงสยัวา่ตาํแหนง่สายอยูไ่ม่

ถกูต้อง 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา +  

 

คาํแนะนําที่ 10.3 ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของสายให้อาหารรูเปิดกระเพาะควรประเมินหาสาเหตแุละหาวิธีการแก้ไขท่ี

เหมาะสม 

− หากพบวา่ม ีgranulation tissue รอบรูเปิดควรรักษาด้วยการจีซ้ิลเวอร์ไนเตรท 

− หากพบการติดเชือ้รอบๆรูเปิดควรให้ยาปฏิชีวนะแบบกินหรือผา่นทางสายให้อาหาร (มกัไมจํ่าเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ

ทางหลอดเลอืดดํา) อยา่งไรก็ตามการสง่เนือ้เยื่อเพาะเชือ้ไมไ่ด้จําเป็นทกุกรณีเน่ืองจากอาจแปลผลผิดพลาดจากการ

ปนเปือ้นจลุนิทรีย์อ่ืนๆ บริเวณผิวหนงัการตดิเชือ้รอบๆ สายให้อาหารมกัไมรุ่นแรง และไมจํ่าเป็นต้องถอดสายให้

อาหารออก ยกเว้นกรณีตดิเชือ้รุนแรง เช่น necrotizing fasciitis 

− หากพบการร่ัวซมึท่ีบริเวณผิวหนงัซึง่อกัเสบรุนแรง แนะนําให้ยาลดกรด เปลีย่นเป็น postpyloric feeding และปรึกษา

ผู้ เช่ียวชาญ 

− หากจําเป็นต้องถอดสายให้อาหารออกควรให้ปากแผลปิดก่อนพิจารณาใสส่ายใหมท่ี่ตาํแหนง่เดิมหรือเปลีย่น

ตําแหนง่ 

คุณภาพหลักฐาน 4 นํา้หนักคาํแนะนํา + 

 

คาํแนะนําที่ 10.4 อาหารทางสายให้อาหารไมใ่ช่สาเหตหุลกัของการเกิดท้องเสยีในผู้ ป่วยควรประเมินหาสาเหตอ่ืุนและให้

การรักษา หากไมพ่บสาเหตอ่ืุน อาจพิจารณาใช้สตูรอาหารท่ีมใียอาหารสงู หรือเปลีย่นเป็นอาหารสตูรเปปไทด์และ/หรือ

กรดไขมนัสายโซป่านกลาง (medium chain triglyceride; MCT) 

คุณภาพหลักฐาน  นํา้หนักคาํแนะนํา 

คาํอธิบายปัญหาท้องเสยีในผู้ ป่วยท่ีได้รับอาหารทางสายให้อาหารเกิดจากหลายสาเหตเุช่น ยา การใช้ยาฏิชีวนะเป็นระยะ

เวลานานสง่ผลให้มกีารเปลีย่นแปลงของแบคทีเรียในลาํไส้ทําให้เกิดอาการท้องเสยี (antibiotic-associated diarrhea)  

การติดเชือ้ลาํไส้อกัเสบจาก C.difficile โรคประจําตวัหรือภาวะโรคในขณะนัน้ และอาหารทางให้ทางสายให้อาหารซึง่

อาจจะเกิดจากการปนเปือ้นแบคทีเรียในอาหาร การให้อาหารไมเ่หมาะสม หรือสว่นประกอบของอาหารเช่น ไมม่ีใยอาหาร

หรือมี fermentable oligosaccharides, disaccharides, and monosaccharides and polyols (FODMAPs) สงู อยา่งไร
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ก็ตามอาหารทางสายให้อาหารไมใ่ช่สาเหตหุลกัของการเกิดท้องเสยีในผู้ ป่วยท่ีได้รับอาหารทางสายให้อาหาร (120) 

หลงัจากท่ีหาสาเหตอ่ืุนๆของท้องเสยีและแก้ไขแล้ว การปรับ EN โดยพิจารณาลดอตัราการให้อาหารให้ช้าลง เปลีย่นเป็น 

continuous feeding สว่นใหญ่ใยอาหารในอาหารทางการแพทย์มกัจะมีใยอาหารท่ีไมล่ะลายนํา้และใยอาหารท่ีละลายนํา้

รวมกนั โดยใยอาหารท่ีไมล่ะลายนํา้จะเพ่ิมปริมาณของอจุจาระ เพ่ิมการเคลือ่นไหวของลาํไส้ ในขณะท่ีใยอาหารท่ีละลาย

นํา้จะทําให้อจุจาระนุม่ขึน้และจะถกู ferment ได้ด้วยแบคทีเรียในลาํไส้ใหญ่ได้กรดไขมนัสายสัน้ (short chain fatty acid) 

หรือเรียกวา่ prebiotics ในสว่นของ FODMAPs มีคณุสมบตัขิอง prebiotics และ ใยอาหารละลายนํา้แตถ้่าได้มากเกินไป 

หรือในผู้ ป่วยมีปัญหาลาํไส้แปรปรวนอาจจะทําให้ท้องเสยีได้ อยา่งไรก็ตามผู้ ป่วยสว่นมากสามารถได้รับอาหารสตูร

มาตรฐานได้ด ีไมว่า่จะมีหรือไมม่ใียอาหาร หากอาการท้องเสยียงัไมด่ีขึน้เราอาจจะปรับโดยการเพ่ิมใยอาหาร (121-124) 

ลด FODMAPs (125) หรือเปลีย่นมาใช้อาหารสตูรเปปไทด์และ/หรือกรดไขมนัสายโซป่านกลางเพ่ือช่วยลดอาการท้องเสยี

ได้ (รูปท่ี 5) (126) 

 

  

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงแนวทางปฏิบัติเม่ือเกดิภาวะท้องเสียในโรงพยาบาล 

ดดัแปลงจาก (126) 
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ภาคผนวก 

 
 

ภาคผนวก 1 แบบคดักรองภาวะโภชนาการ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลอืดดําและทางเดินอาหารแหง่ประเทศไทย 

(SPENT Nutrition Screening Tool) 
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ภาคผนวก 2 แบบประเมินภาวะโภชนาการ Nutrition Triage 2013 (NT 2013) 
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ภาคผนวก 3 แบบประเมินภาวะโภชนาการ Nutrition Alert Form (NAF)

 

59 
 



ภาคผนวก 4.1 ปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับประจําวนั (Dietary reference intake; DRI): ปริมาณวิตามินท่ีแนะนําสาํหรับแตล่ะบคุคล 

กลุม่ตามอาย ุ

และเพศ 

วิตามินเอ 

(มคก./วนั)ก 

วิตามินซี 

(มก./วนั) 

วิตามินด ี

(มคก./วนั)ข 

วิตามินอี 

(มก./วนั)ค 

วิตามินเค 

(มคก./วนั) 

ไธอะมิน 

(มก./วนั) 

ไรโบฟลาวิน 

(มก./วนั) 

ไนอะซิน 

(มก./วนั)ง 

วิตามินบ ี6 

(มก./วนั) 

โฟเลท 

(มคก./วนั)จ 

วิตามินบี 12 

(มคก./วนั) 

กรดเพนโทธินิก 

(มก./วนั) 

ไบโอติน 

(มคก./วนั) 

โคลีน 

(มก./วนั) 

ผู้ใหญ่ ชาย               

19-30 ปี 700 90 5* 15 120* 1.2 1.3 16 1.3 400 2.4 5* 30* 550* 

31-50 ปี 700 90 5* 15 120* 1.2 1.3 16 1.3 400 2.4 5* 30* 550* 

51-70 ปี 700 90 10* 15 120* 1.2 1.3 16 1.3 400 2.4 5* 30* 550* 

>70 ปี 700 90 15* 15 120* 1.2 1.3 16 1.3 400 2.4 5* 30* 550* 

ผู้ใหญ่ หญิง               

19-30 ปี 600 75 5* 15 90* 1.1 1.1 14 1.3 400 2.4 5* 30* 425* 

31-50 ปี 600 75 5* 15 90* 1.1 1.1 14 1.3 400 2.4 5* 30* 425* 

51-70 ปี 600 75 10* 15 90* 1.1 1.1 14 1.3 400 2.4 5* 30* 425* 

>70 ปี 600 75 15* 15 90* 1.1 1.1 14 1.3 400 2.4 5* 30* 425* 

หญิงตัง้ครรภ์               

ไตรมาส 1 +200 +10 +0 +0 +0 +0.3 +0.3 +4 +0.6 +200 +0.2 +1* +0 +25* 

ไตรมาส 2 +200 +10 +0 +0 +0 +0.3 +0.3 +4 +0.6 +200 +0.2 +1* +0 +25* 

ไตรมาส 3 +200 +10 +0 +0 +0 +0.3 +0.3 +4 +0.6 +200 +0.2 +1* +0 +25* 

หญิงให้นมบุตร               

0-5 เดือน +375 +35 +0 +4 +0 +0.3 +0.5 +3 +0.7 +100 +0.4 +2* +5* +125* 

6-11 เดือน +375 +35 +0 +4 +0 +0.3 +0.5 +3 +0.7 +100 +0.4 +2* +5* +125* 
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หมายเหตุ  

คา่ท่ีนําเสนอในตารางนีส้าํหรับปริมาณสารอาหารท่ีควรได้รับประจําวนั (Recommended Dietary Allowance; RDA) แสดงด้วยตวัเลขทบึ  

ปริมาณสารอาหารท่ีเพียงพอในแตล่ะวนั (Adequate Intake; AI) แสดงด้วยตวัเลขธรรมดาและมีเคร่ืองหมาย * กํากบัอยูข้่างบน  

คา่ RDA และ AI เป็นปริมาณท่ีแนะนําสาํหรับแตล่ะบคุคลทัง้ 2 คา่ ความแตกตา่งอยูท่ี่การได้มา RDA จะเป็นปริมาณท่ีครอบคลมุความต้องการของบคุคลในกลุม่ (ร้อยละ 97-98)  

สาํหรับคา่ AI เช่ือวา่เป็นคา่ท่ีเพียงพอสาํหรับความต้องการของบคุคลในกลุม่แตย่งัขาดข้อมลู หรือความไมแ่นน่อนขอข้อมลูท่ีจะนําไปกําหนดปริมาณท่ีบริโภคคามเปอร์เซนต์ความเช่ือมัน่ 

ก เป็นคา่ retinol activity equivalent (RAE), 1RAE = 1 mg retinol, 12 mg β-carotene, 24 mg α-carotene 24 mg β-cryptoxanthin 

ข cholecalciferol, 1 mg cholecalciferol = 40 IU (หนว่ยสากล) vitamin D 

ค α-tocopherol รวมทัง้ RRR-α-tocopherol และ α-tocopherol ท่ีพบตามธรรมชาตใินอาหาร และ 2 R-stereoisomeric forms ของ α-tocopherol (RRR-, RSR-, RRS-, และ RSS-α-

tocopherol) ท่ีพบในอาหารเพ่ิมคณุคา่ (fortified food) และอาหารเสริม (supplement food) 

ง niacin equivalent (NE), 1 mg niacin = 60 mg tryptophan 

จ dietary folate equivalent (DFE), 1 DFE = 1 มคก. โฟเลตจากอาหาร = 0.6 มคก. กรดโฟลกิจากอาหารเพ่ิมคณุคา่ (fortified food) 
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ภาคผนวก 4.2 ปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับประจําวนั (Dietary reference intake; DRI): ปริมาณแร่ธาตท่ีุแนะนําสาํหรับแตล่ะบคุคล 

กลุม่ตามอาย ุ

และเพศ 

แคลเซียม 

(มก./วนั) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./วนั) 

แมกนีเซียม 

(มก./วนั) 

ฟลอูอไรด์ 

(มก./วนั) 

ไอโอดีน 

(มคก./วนั) 

เหล็ก 

(มก./วนั) 

ทองแดง 

(มคก./วนั) 

สงักะส ี

(มก./วนั) 

ซีลีเนียม 

(มคก./วนั) 

โครเมียม 

(มคก./วนั) 

มงักานีส 

(มก./วนั) 

โมลิบดินมั 

(มคก./วนั) 

ผู้ใหญ่ ชาย             

19-30 ปี 800* 700 310 2.8* 150 10.4 900 13 55 35* 2.3* 45 

31-50 ปี 800* 700 320 2.8* 150 10.4 900 13 55 35* 2.3* 45 

51-70 ปี 1000* 700 300 2.8* 150 10.4 900 13 55 30* 2.3* 45 

>70 ปี 1000* 700 280 2.8* 150 10.4 900 13 55 30* 2.3* 45 

ผู้ใหญ่ หญิง             

19-30 ปี 800* 700 250 2.6* 150 24.7 900 7 55 25* 1.8* 45 

31-50 ปี 800* 700 260 2.6* 150 24.7 900 7 55 25* 1.8* 45 

51-70 ปี 1000* 700 260 2.6* 150 9.4 900 7 55 20* 1.8* 45 

>70 ปี 1000* 700 240 2.6* 150 9.4 900 7 55 20* 1.8* 45 

หญิงตัง้ครรภ์             

ไตรมาส 1 +0 +0 +30 +0 +50 -ก +100 +2 +5 +5* +0.2* +5 

ไตรมาส 2 +0 +0 +30 +0 +50  +100 +2 +5 +5* +0.2* +5 

ไตรมาส 3 +0 +0 +30 +0 +50  +100 +2 +5 +5* +0.2* +5 

หญิงให้นมบุตร             

0-5 เดือน +0 +0 +0 +0 +50 -ข +400 +1 +15 +20* +0.8* +5 

6-11 เดือน +0 +0 +0 +0 +50  +400 +1 +15 +20* +0.8* +5 
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 หมายเหตุ  

คา่ท่ีนําเสนอในตารางนีส้าํหรับปริมาณสารอาหารท่ีควรได้รับประจําวนั (Recommended Dietary Allowance; RDA) แสดงด้วยตวัเลขทบึ  

ปริมาณสารอาหารท่ีเพียงพอในแตล่ะวนั (Adequate Intake; AI) แสดงด้วยตวัเลขธรรมดาและมีเคร่ืองหมาย * กํากบัอยูข้่างบน  

คา่ RDA และ AI เป็นปริมาณท่ีแนะนําสาํหรับแตล่ะบคุคลทัง้ 2 คา่ ความแตกตา่งอยูท่ี่การได้มา RDA จะเป็นปริมาณท่ีครอบคลมุความต้องการของบคุคลในกลุม่ (ร้อยละ 97-98)  

สาํหรับคา่ AI เช่ือวา่เป็นคา่ท่ีเพียงพอสาํหรับความต้องการของบคุคลในกลุม่แตย่งัขาดข้อมลู หรือความไมแ่นน่อนขอข้อมลูท่ีจะนําไปกําหนดปริมาณท่ีบริโภคคามเปอร์เซนต์ความเช่ือมัน่ 

ก หญิงตัง้ครรภ์ควรได้รับยาเมด็ธาตเุหลก็เสริมวนัละ 60 มก. 

ข หญิงให้นมบตุรควรได้รับธาตเุหลก็จากอาหาร 11 มก./วนั เน่ืองจากหญิงให้นมบตุรไมม่ีประจําเดือนจึงไมม่ีการสญูเสยีธาตเุหลก็
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ภาคผนวก 4.3 ปริมาณโซเดียม โปแตสเซียม คลอไรด์ท่ีควรได้รับประจําวนั 

กลุม่ตามอาย ุ

และเพศ 

นํา้หนกั 

(กก.) 

สว่นสงู  

(ซม.) 

พลงังาน  

(กิโลแคลอรี/วนั) 

โซเดียม 

(มก./วนั) 

โปแตสเซียม 

(มก./วนั) 

คลอไรด์ 

(มก./วนั) 

ผู้ใหญ่ ชาย       

19-30 ปี 57 166 2150 500-1475 2525-4200 750-1500 

31-50 ปี 57 166 2150 475-1450 2450-4100 725-1475 

51-70 ปี 57 166 2150 475-1450 2450-4100 725-1475 

>70 ปี 57 166 1750 400-1200 2050-3400 600-1225 

ผู้ใหญ่ หญิง       

19-30 ปี 52 155 1750 400-1200 2050-3400 600-1225 

31-50 ปี 52 155 1750 400-1200 2050-3400 600-1225 

51-70 ปี 52 155 1750 400-1200 2050-3400 600-1225 

>70 ปี 52 155 1550 350-1050 1825-3025 600-1075 

หญิงตัง้ครรภ์       

ไตรมาส 1   +0 +0 +0 +0 

ไตรมาส 2   +300 (+50) – (+200)  (+350) – (+575) (+100) – (+200) 

ไตรมาส 3   +300 (+50) – (+200) (+350) – (+575) (+100) – (+200) 

หญิงให้นมบุตร       

0-5 เดือน   +500 (+125) – (+350) (+575) – (+975) (+175) – (+350) 

6-11 เดือน   +500 (+125) – (+350) (+575) – (+975) (+175) – (+350) 
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ภาคผนวก 5 ข้อมลูการบริหารยาผา่นสายให้อาหารลงสูล่าํไส้เลก็สว่นตา่งๆ 

รายการยา 

การบริหารยาผ่านสายให้อาหารลงสู่ลาํไส้เลก็* 

เม่ือปลายสายให้อาหารอยู่บริเวณ

ดูโอดินัม 

เม่ือปลายสายให้อาหารอยู่บริเวณ

เจจูนัม 

Abacavir ND ND 

Acarbose +a +a 

Acetaminophen + + 

Acetazolamide ND ND 

Acetylcysteine ND ND 

Acyclovir ND ND 

Alendronate ND ND 

Allopurinol + ยาถกูดดูซมึได้เพียงบางสว่น 

Amlodipine ND ND 

Amoxicillin + + 

Ascorbic acid + + 

Aspirin -b -b 

Atenolol ND ND 

Azathioprine +c +c 

Baclofen ยาถกูดดูซมึได้เพียงบางสว่น ND 

Bupropion NDd NDd 

Caffeine + + 

Calcium + ยาถกูดดูซมึได้เพียงบางสว่น 

Carnitine + + 

Carvedilol ND ND 

Cefdinir ND ND 

Chlorothiazide + + 

Ciprofloxacin +c +c 

Clarithromycin + + 

Clindamycin ND ND 
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รายการยา 

การบริหารยาผ่านสายให้อาหารลงสู่ลาํไส้เลก็* 

เม่ือปลายสายให้อาหารอยู่บริเวณ

ดูโอดินัม 

เม่ือปลายสายให้อาหารอยู่บริเวณ

เจจูนัม 

   

Clonazepam ND ND 

Cotrimoxazole ND ND 

Cyclosporine -e -e 

Dapsone + + 

Digoxin + - 

Docusate +a +a 

Enalapril ND ND 

Erythromycin + - 

Escitalopram ND ND 

Ferrous sulfate ยาถกูดดูซมึได้เพียงบางสว่นb -b 

Fluconazole +c +c 

Fluoxetine ND ND 

Folic acid + - 

Furosemide + + 

Gabapentin + ยาถกูดดูซมึได้เพียงบางสว่น 

Griseofulvin + - 

Guaifenesin ND ND 

Hydrochlorothiazide + + 

Hydrocortisone ND ND 

Hydroxychloroquine ND ND 

Isotretinoin -e -e 

Lactobacillus spp. +a +a 

Lamivudine ND ND 

Lamotrigine ND ND 

Lansoprazole ND ND 

Levetiracetam + + 
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รายการยา 

การบริหารยาผ่านสายให้อาหารลงสู่ลาํไส้เลก็* 

เม่ือปลายสายให้อาหารอยู่บริเวณ

ดูโอดินัม 

เม่ือปลายสายให้อาหารอยู่บริเวณ

เจจูนัม 

   

Levothyroxine + + 

Levofloxacin + + 

Linezolid ND ND 

Loperamide ND ND 

Lopinavir/ritonavir + ยาถกูดดูซมึได้เพียงบางสว่น 

Lorazepam + ND 

Magnesium + + 

Medium-chain triglyceride oil + + 

Metformin + - 

Methadone ND ND 

Metoprolol + + 

Metronidazole ND ND 

Midazolam +f +f 

Morphine ND ND 

Mycophenolate + - 

Olanzapine ND ND 

Oseltamivir + + 

Oxcarbazepine + + 

Phenobarbital + + 

Phenytoin +e -e 

Phosphate ND ND 

Potassium ND ND 

Pravastatin +c - 

Pregabalin + + 

Propranolol + + 

Ramipril +f NDf 
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รายการยา 

การบริหารยาผ่านสายให้อาหารลงสู่ลาํไส้เลก็* 

เม่ือปลายสายให้อาหารอยู่บริเวณ

ดูโอดินัม 

เม่ือปลายสายให้อาหารอยู่บริเวณ

เจจูนัม 

   

Rifampicin + + 

Risperidone ND ND 

Senna +a +a 

Sertraline ND ND 

Sevelamer -$,a -$,a 

Sidenafil + + 

Sirolimus + ยาถกูดดูซมึได้เพียงบางสว่น 

Spironolactone + + 

Sucralfate -a -a 

Tacrolimus + + 

Theophylline +f +f 

Tocopheral + - 

Topiramate + + 

Ursodiol + + 

Valproic acid - - 

Voriconazole ND ND 

Warfarin + + 

Zidovudine ND ND 

Zinc NDC NDC 

Zonisamide ND ND 

a  = ไม่ถูกดดูซมึเข้าสู่กระแสเลือด, b  = ต้องอาศยัสภาวะกรดในการดดูซมึ, c  = อาจมีการดดูซมึเพ่ิมขึน้เม่ือบริหารลงสู่ลําไส้เล็ก

โดยตรง, d = ข้อมลูการดดูซมึในลําไส้เล็ก, e = ถกูดดูซบัโดยสายให้อาหาร, f = ข้อมลูจากการทดลองโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (in 
silico) ยงัไม่มีการตรวจสอบความถกูต้องเทียบกบัผลลพัธ์เชิงคลินิก 

*ในกรณีท่ีND หมายถึง ไม่ทราบตําแหน่งท่ีแน่ชดัของลําไส้เล็กท่ีเกิดการดดูซมึยา บุคลากรทางการแพทย์ควรใช้การตดัสินใจทาง

คลินิกร่วมด้วยวา่ควรบริหารยาเหล่านัน้ผ่านสายให้อาหารลงสู่ลําไส้เล็กโดยตรงหรือไม่ 
$ยา sevelamer รูปแบบรับประทานท่ีมีจําหน่ายในประเทศไทย มีเพียงชนิดยาเม็ดเคลือบฟิล์มซึง่ควรบริหารโดยการกลืน ทัง้เม็ด ไม่

ควรบด เคีย้ว หรือ แบ่งเม็ดยาก่อนรับประทาน แตกต่างจากในต่างประเทศซึ่งมีทัง้ชนิดผงและชนิดเม็ด ดังนัน้สําหรับผู้ ป่วยใน

ประเทศไทยจงึควรหลีกเล่ียงการบริหารยานีผ้่านสายให้อาหาร และควรใช้ยาอย่างระมดัระวงัในผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติของการกลืน 

ลําไส้เคล่ือนไหวผิดปกต ิหรือมีอาการท้องผกูรุนแรง เน่ืองจากยานีอ้าจก่อให้เกิดการอดุตนัของทางเดนิอาหารได้ 
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ภาคผนวก 6 รายการยาท่ีมรูีปแบบการปลดปลอ่ยพิเศษซึง่ควรระมดัระวงัในการหกัแบง่ บด เคีย้ว หรือทําให้เม็ดยาแตก 

เพ่ือบริหารยาทางสายให้อาหาร (เรียงตามลาํดบัตวัอกัษรของช่ือสามญัทางยา) 

ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า* บด เคีย้ว หรือ 

ทาํให้เม็ดยาแตก 

หักแบ่งคร่ึง หรือ 

แกะแคปซูลออก 

Alfuzosin Xatral XL® tablet   

Ambroxol Mucosolvan PL®  capsule   

Bezafibrate Bezalip Retard® tablet   

Bupropion Quomem® tablet   

Carbamazepine Tegretol CR® tablet   

Cefaclor Distaclor MR 375® tablet   

Clarithromycin Klacid MR® tablet   

Co-dergocrine Hydergine FAS®   

Diclofenac Voltaren SR® tablet   

Didanosine Videx EC®  capsule   

Diethylpropion Dietil Retard® tablet   

Diltiazem Cardil CR® tablet 

Dilatam SR® tablet 

Herbesser SR® capsule 

Herbesser 90R® capsule 

  

Esomeprazolea Nexium MUPS® tableta   

Felodipine Plendil® tablet   

Fluvastatin Lescol XL® tablet   

Gliclazide Diamicron MR® tablet   

Indapamide Natrilix SR® tablet   

Indomethacin Indocid R® capsule   

Isosorbide mononitrate Imdur® tablet, Ismo® tablet  

Monotrate® tablet 

Monolin SR® capsule 

  

Isradipine Dynacirc SRO® capsule   

Itraconazole Sporal® capsule   

Lansoprazolea Prevacid FDT® capsulea   

Lansoprazoleb Prevacid® capsuleb   

Levodopa/Benserazide Madopa HBS® capsule   

Levodopa/Carbidopa Sinemet CR® tablet   
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ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า* บด เคีย้ว หรือ 

ทาํให้เม็ดยาแตก 

หักแบ่งคร่ึง หรือ 

แกะแคปซูลออก 

Loratadine/Pseudoephedrine Clarinase Repetab® 

Clarinase 24 Hour® tablet 

  

Morphine MST® tablet   

Morphinec Kapanol® capsulec   

Nicardipine  Cardepine® capsule   

Nifedipine Adalat CR® tablet   

Nifedipinec Nelapine SR® tabletc   

Omeprazolea Losec MUPS® tableta   

Omeprazoleb Losec® capsuleb 

Miracid® capsuleb 
  

Orphenadrine Norflex® slow release tablet   

Pantoprazole Controloc® tablet   

Pentoxifylline Trental® tablet 

Flexital® tablet 
  

Phenytoinc Dilantin (100 mg) Kapseal®c   

Piribedil Trivastal Retard 50® tablet   

Potassium chloride Addi-K® tablet   

Rabeprazole Pariet® tablet   

Salbutamol Volmax® tablet   

Sodium valproate Depakine Chrono® tablet   

Theophylline Nuelin SR® tablet   

Tramadol Tramal Retard® tablet   

Trimetazidine Vastarel MR® tablet   

Venlafaxine Efexor XR® capsule   

Verapamil Isoptin SR® tablet   

= สามารถปฏิบตัไิด้;  = ห้ามปฏิบตัโิดยเดด็ขาด; a = เตรียมยาท่ีต้องการบริหารทางสายให้อาหารโดยใส่เม็ดยาลงในกระบอก

ให้ยาท่ีตอ่กบัสายให้อาหาร เตมินํา้ เขย่าเบาๆ จนเม็ดยาละลายกลายเป็นเม็ดเลก็ๆ กระจายตวัในนํา้ แล้วจึงดนัยาลงไปตามสายให้

อาหารทนัที; b = หากต้องการบริหารให้ผู้ ป่วยท่ีมีปลายสายให้อาหารอยู่ในกระเพาะอาหาร ให้เตรียมยาโดยถอดแคปซูลออก แล้ว

นําแกรนลูข้างใน (ห้ามบดแกรนูล) มาผสมนํา้ผลไม้ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด เช่น นํา้ส้ม นํา้แอปเปิล้ นํา้สับปะรด เป็นต้น แต่หากผู้ ป่วยมี

ปลายสายให้อาหารอยู่ในลําไส้เล็กให้ผสมด้วยสารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง เช่น สารละลาย sodium bicarbonate 8.4%; c = แกะ

แคปซูล เทผงยาท่ีอยู่ภายในลงในสายให้อาหาร แล้วล้างสายทนัทีด้วยนํา้ 

*ช่ือการค้าท่ีระบใุนตารางเป็นเพียงการยกตวัอย่างเท่านัน้ ยาชนิดเดียวกันท่ีมีช่ือการค้าต่างกนัอาจมีรูปแบบการปลดปล่อยยาท่ี

แตกตา่งกนั ซึง่มีผลตอ่ความสามารถในการหกัแบ่ง บด เคีย้ว หรือทําให้เม็ดยาแตก และกระบวนการเตรียมยาเพ่ือบริหารทางสาย

ให้อาหาร หากไม่ทราบข้อมลูของรูปแบบการปลดปล่อยยา หรือต้องการเตรียมยาเพ่ือบริหารทางสายให้อาหาร ควรปรึกษาเภสชักร 

70 
 


