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บทคัดย่อ 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับอาหารทางสายปัญหาที่ส าคัญและพบได้พบบ่อยขณะผู้ป่วยพัก
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล คือปัญหาเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการซึ่งเป็นสภาวะของร่างกายที่รับอาหารไม่
เพียงพอกับความต้องการของร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบท าให้ขาดสารอาหารร่วมกับการขาดพลังงาน
ท าให้เกิดโรคเช่น โรคขาดโปรตีนท าให้ร่างกายขาดสารอาหาร ระดับAlbumin ในเลือดต่ า จึงท าการ
พัฒนาสูตรอาหารทางสายที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารทางสายสูตรมาตรฐานเดิมของโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม่กับสูตรอาหารทางสายสูตรใหม่ที่ผู้วิจัยคิดค้นขึ้น โดยศึกษาส่วนประกอบและสารอาหารของ
อาหารทางสายที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับ Albumin ใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ที่ได้รับอาหารทางสาย มคี่าระดับAlbumin ในเลือดต่ ากว่า 3.2gm/dl  ไม่มี
โรคร่วมคือ โรคตับ โรคไต ภาวะการติดเชื้อ และเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 
1 คือ กลุ่มควบคุมที่ใช้สูตรอาหารทางสายตามปกติ จ านวน 22 คน และกลุ่มที่ 2คือ กลุ่มทดลองที่ใช้สูตร
อาหารทางสายที่พัฒนาใหม่จ านวน 22 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรวม 44 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้
สถิติพรรณา คือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานเปรียบเทียบค่า
ระดับ Albumin ในเลือดก่อนและหลังได้รับอาหารทางสายทั้งสูตรใหม่และสูตรเดิม ด้วยสถิติ Wilcoxon 
Sign Rank Test และเปรียบเทียบค่าระดับ Albumin ในเลือดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ด้วย
สถิติ Mann-Whitney U test 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมมีค่าระดับAlbuminก่อนทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 2.677 และ
หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.755  เพ่ิมขึ้น 0.078 ส่วนกลุ่มทดลองมีค่าระดับ Albumin ก่อน
ทดลอง เฉลี่ยเท่ากับ 2.696 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.264  เพ่ิมขึ้น 0.568 เมื่อท าการ
เปรียบเทียบค่าระดับ Albumin ที่เพ่ิมขึ้นระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่า
ระดับ Albumin  เพ่ิมขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( P < 0.001 ) นั่น
คือผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายสูตรพัฒนาใหม่จะท าให้ระดับ Albumin ในเลือดเพ่ิมขึ้น มีภาวะ
โภชนาการที่ดีขึ้นสามารถฟ้ืนตัวจากโรคได้เร็วขึ้น การให้อาหารทางสายสูตรพัฒนาใหม่ลดโอกาสสูญเสีย 
Albumin ลงได ้
 ดังนั้น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่กินอาหารเองไม่ได้ ควรได้รับสูตรอาหารทางสายที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเฉพาะ เพ่ือลดโอกาสสูญเสีย Albumin จากร่างกาย 

ค าส าคัญ     อาหารทางสาย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองAlbumin 



บทน า 

 ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความพิการในผู้ใหญ่ และ
เป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 3 รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ1,2ในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ประมาณ7 ล้านคน โดยเฉลี่ยทุก 4 นาที จะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง1 คน และมากกว่าร้อย
ละ 30 ของผู้ป่วยที่รอดชีวิต จะเป็นผู้ที่มีความพิการหลงเหลืออยู่3โดยผู้ป่วยที่มีความพิการนี้จะพบว่าเป็น
อัมพาตครึ่งซีกได้ถึงร้อยละ 50 และร้อยละ 30 ไม่สามารถเดินได้เอง1, 2ส าหรับประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 พบมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 354.54, 366.81และ 352.30 
รายต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ และมีจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 31.69, 
36.13และ38.66 รายต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ4และจ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบจ านวน 455, 489 และ 504คน ตามล าดับ5โรคหลอดเลือด
สมองส่งผลกระทบหลายด้านทั้งด้านตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว และผู้ดูแล โดยอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือเกิด
ความพิการหลงเหลือจากความบกพร่องของระบบสั่งการต่าง ๆ ท าให้การทรงตัว การมองเห็น กล้ามเนื้ออ่อน
แรง ท าให้ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง การกลืนอาหารผิดปกติไม่สามารถรับประทานอาหาร
ได้เอง เป็นต้น 

ปัญหาที่ส าคัญและพบได้บ่อยเมื่อผู้ป่วยพ้นจากระยะวิกฤติขณะผู้ป่วยพักอยู่ในโรงพยาบาล คือปัญหา
เกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการซึ่งเป็นสภาวะของร่างกายที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
ได้รับสารอาหารไม่ครบ ท าให้ขาดสารอาหารร่วมกับการขาดพลังงาน ท าให้เกิดโรค เช่น โรคขาดโปรตีน โรค
ขาดวิตามินต่าง ๆ และภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ า เป็นต้น6สาเหตุของการเกิดภาวะทุพโภชนาการเกิดจาก 2 
สาเหตุ คือ1) การรับประทานอาหารได้น้อยกว่าปกติ เนื่องจากผู้ป่วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับ
การเคี้ยว การกลืนจากพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นของโรค และ 2) ภาวะที่ร่างกายต้องการสารอาหาร และพลังงาน
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในภาวะเจ็บป่วยเกิดภาวะเครียด ความเครียดทางกายภาพและอยู่ในภาวะวิกฤต
ต่างๆ การเจ็บป่วย ท าให้ร่างกายมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น (Hypermetabolism)และสลายโปรตีนมากขึ้น 
สูญเสียไนโตรเจน (Nitrogen loss)เพ่ิมขึ้นกว่าปกติ เกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงานและ
สารอาหารที่ได้รับ7ผลของภาวะทุพโภชนาการต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเช่น เกิดความผิดปกติของเซลล์
สมองในส่วนของโครงสร้าง หน้าที่ และความสามารถในกระบวนการปรับตัวของเซลล์ประสาท เพ่ิมระดับการ
ตอบสนองต่อความเครียด และไวต่อการกระตุ้น8เพ่ิมอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจ และระบบปัสสาวะ ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลนานขึ้น และมีอัตราการ
เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน9 
 โดยทั่วไปพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะทุพโภชนาการสูงถึงร้อยละ 62 ของผู้ป่วยทั้งหมด10

และร้อยละ 56.3 พบได้ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลมากกว่า 3 สัปดาห์11และจากการประเมินภาวะโภชนาการ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการให้อาหารทางสายในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม่ ในปี 2558 ทั้งหมด 126 คน พบผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการปานกลางถึงระดับรุนแรง โดยประเมิน
จากระดับอัลบูมิน(Albumin) ที่มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ท้ังหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 40.475 



 โปรตีนชนิดที่สามารถบ่งบอกถึงสภาวะโภชนาการได้ คือ Albumin , Prealbumin ,Transferring12ซึ่ง
ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สามารถตรวจค่าโปรตีนได้คือAlbumin เท่านั้น 
 Serum Albumin มี Half life 14-20 วันซึ่งค่อนข้างยาว จึงเป็นตัวชี้วัดสภาวะโภชนาการได้ไม่ดีใน
ผู้ป่วยวิกฤติ แต่จะใช้ได้ดีในผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินเป็นระยะ ๆ และข้อจ ากัดอ่ืนๆของ 
Serum Albumin คือ ปริมาณน้ าในร่างกายมีผลกระทบต่อระดับ Albumin ในเลือด เนื่องจาก Albumin มี
การกระจายตัวอยู่ทั้งในและนอกเซลล์ ในช่วงที่อดอาหารระยะแรกๆ ระดับ Albumin อาจเพ่ิมขึ้นได้จากภาวะ
น้ าในร่างกายมีปริมาณลดลง Albumin เป็นโปรตีนที่สร้างมาจากตับ ในเวลาที่มีปฎิกิริยาการอักเสบเกิดขึ้น 
ร่างกายจะลดการสร้าง Albumin ลงและไปสร้าง Positive Acute Phase protein เช่น CPR แทน อาจมีการ
สูญเสีย Albumin เนื่องจากความผิดปกติอ่ืนๆ เช่น โรคตับ โรคไตที่มีภาวะบวมน้ า การติดเชื้อ การผ่าตัด การ
บาดเจ็บ13 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ที่ได้รับอาหารทางสายสูตรส าหรับผู้ป่วยทั่วไป  
(BD 1:1) ก าหนดสัดส่วนของพลังงาน 1 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 มิลลิลิตร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ร้อยละ 
50:20:30 ตามล าดับ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งหากสูตรอาหารที่พัฒนาขึ้น
ประกอบไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ และประโยชน์ในการส่งเสริมให้สมองท างานปกติ ป้องกัน
การเสื่อม การตีบตันของหลอดเลือดสมองและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วย เพ่ือให้การท างานของเซลล์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทานดีขึ้น เสริมสร้างภูมิต้านทาน ปรับเปลี่ยนขบวนการอักเสบในร่างกายและลด
โอกาสการติดเชื้อรวมถึงส่งเสริมการรักษาของแพทย์ จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนท าให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวจากโรคได้
เร็วขึ้น 
 จึงมีแนวคิดในการปรับสูตรอาหารทางสาย โดยการค านวณสูตรอาหารโดยใช้โปรแกรมNutrisurvey
และInmucal - Nutrients เพ่ือให้มีสัดส่วนของสารอาหารและพลังงานที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะสารอาหาร
ประเภทโปรตีน เป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องการในการสร้างเซลล์เนื้อเยื้อต่างๆ และเป็นส่วนประกอบ
ของ เอมไชม์ ฮอร์โมน ฮีโมโกลบิน และแอนติบอดี หรือภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งพบได้ใน เนื้อสัตว์ต่างๆ นม 
ไข่ ข้าว พืชตระกูลถั่ว ผักต่างๆ 

 ผู้วิจัยจึงได้ท าการค้นคว้าข้อมูลจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของไทย กลุ่มงานวิเคราะห์
อาหารและโภชนาการ กองอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หาข้อมูลวัตถุดิบพืชผักพ้ืนบ้านที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ทางภาคเหนือ ที่หาง่าย มีราคาถูกและเป็นพืชผักและอาหารที่มีสารอาหารที่เหมาะสมผู้ป่วยกับโรคระบบ
ประสาทและมีปริมาณโปรตีนมากที่สุดได้แก่ ผักเชียงดา ,ปลา,ถั่วเหลืองเป็นต้น ซึ่งพืชผักและอาหารเหล่านี้มี
สารอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการดังต่อไปนี้14 

ผักเชียงดาเป็นผักท้องถิ่นของทางภาคเหนือ และเป็นพืชผักสวนครัวที่เราจะน าดอกและยอดอ่อนมา
ท าเป็นอาหารคุณค่าทางโภชนาการใน 100 กรัม ให้พลังงาน 60 แคลอรี โปรตีน 5.4 กรัม,คาร์โบไฮเดรต 6.2 
กรัม, วิตามินบี1981 มิลลิกรัม, เส้นใยอาหาร 2.5 กรัม, สรรพคุณทางสมุนไพรของผักเชียงดาช่วยลดน้ าตาลใน
ผู้ที่เป็นเบาหวาน ใช้รักษาอาการท้องผูก ท าให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้น มีฤทธิ์ช่วยควบคุมการท างานภายใน
ร่างกาย ให้เป็นไปอย่างปกติช่วยก าจัดสารพิษต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย รวมถึงไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ใน
ล าไส้ โดยจะควบคุมปริมาณของไขมันในร่างกายให้มีความสมดุล บรรเทาอาการปวดข้อหรือปวดกระดูกจาก
โรคเกาต์ และยังช่วยลดอาการปวดเมื่อยจากการท างานหนัก15 



ปลา  ปลาชนิดต่างๆให้โปรตีนในปริมาณที่สูงพอสมควรใน เนื้อปลา100กรัม คือ ปลาช่อนจะ
ประกอบด้วยโปรตีน 20.5  เมื่อท าการศึกษาลงไปในรายละเอียดในด้านคุณภาพของโปรตีนในเนื้อปลาโดยท า
การวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโน  พบว่าโปรตีนในเนื้อปลาช่อนประกอบด้วย กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อ
ร่างกายสูง  โดยเฉพาะไลซีนและทรีโอนีน จากการประเมินคุณภาพของโปรตีนโดยใช้ค่าคะแนนของกรดอะมิ
โน  (Amino acid score) ปลาช่อน 76  คุณค่าทางด้านวิตามิน เนื้อปลามีส่วนประกอบของวิตามินบีหนึ่ง บี
สอง ไนอะซิน ที่ช่วยในการเกิดพลังงานของสารคาร์โบไฮเดรท ไขมันและโปรตีนท าให้ร่างกายมีประสิทธิภาพ16 

ถั่วเหลืองมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบส าคัญของเอนไซม์ ฮอร์โมนโลหิตและของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ 
ในเมล็ดถั่วเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญ ถั่วเหลืองประกอบไปด้วย โปรตีนร้อยละ 35-50 โปรตีนในเมล็ดถั่วเหลือง
เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้เพราะมีกรดอะมิโนที่จ าเป็น  essential amino acid) ทั้ง
ชนิดและปริมาณที่สมดุลมากกว่าถั่วชนิดอ่ืน ปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็นในถั่วเหลืองเปรียบเทียบกับปริมาณที่ 
FAO/WHO แนะน ากรดอะมิโนจ าเป็นที่ร่างกายสร้างไม่ได้ทั้งสิบชนิดไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์เพียงแต่มีปริมาณ
ของกรดอะมิโนบางชนิดน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ กรดอะมิโนในถั่วเมล็ดแห้ง คือ ไลซีน อาลานีนและไธโลซีน 
มีเมตไทโอนิน มีเส้นใยอาหารท าให้ระบบย่อยอาหารดี ป้องกันท้องผูก  เมื่อรับประทานถั่วร่างกายจะย่อยแป้ง
ที่มีอยู่ในถั่วและดูดซึมน้ าตาลที่ได้ไปใช้อย่างช้าๆ ท าให้มีกลูโคสล าเลียงเข้าไปในเลือดอย่ างสม่ าเสมอ ท าให้
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น ลดโคเลสเตอรอลเนื่องจากเป็นพืชที่มีเส้นใยอาหารสูง เส้นใยละลายน้ า 
ถั่วจะช่วยจับโคเลสเตอรอลในน้ าดีและขับออกไปทางอุจจาระ ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลชนิดเลว  LDL) มี
เกลือแร่ที่จ าเป็นต่อร่างกายถึง 15 ชนิด นอกจากนี้ยังมี Iron, Zinc, Magnesium , Phosphorus , 
Seleniumคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลือง ต่อ 100 กรัมพลังงาน 446 กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 30.16 
กรัมโปรตีน 36.49 กรัมเส้นใย 9.3 กรัมวิตามินบี1 0.874 มิลลิกรัม17 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญว่าหากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับอาหารทางสายให้อาหารที่
เหมาะสมกับโรคดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง 
ๆ ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย และครอบครัวได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาส่วนประกอบและสารอาหารของอาหารทางสายที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับ Albumin จากการได้รับอาหารทางสายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง 
3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารทางสายสูตรมาตรฐานเดิมของร.พกับสูตรอาหารทางสายสูตร

ใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ Albumin ในเลือด 

 
 
 
 



วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษา: กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับอาหารทางสาย มี Albuminต่ า ไม่มีโรค

ร่วมคือ โรคตับ โรคไต ภาวะการติดเชื้อ และผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัด จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 44 รายโดย
ท าการสุ่มแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ22รายดังนี้ 
1.1กลุ่ม Control คือ ใช้สูตรอาหารทางสายตามปกติ 
1.2กลุ่มศึกษา คือ กลุ่มท่ีใช้สูตรอาหารทางสายที่ทดลองท า 
วิธีการศึกษา 
2.1ค านวณสูตรอาหารทางสาย  
2.2 น าสูตรอาหารทางสายมาตรฐานเดิมและสูตรอาหารทางสายที่พัฒนาใหม่ เข้าโปรแกรมวิเคราะห์
สารอาหารทางคอมพิวเตอร์ Nutrisurveyและ Inmucal - Nutrients 
2.3ผลิตอาหารทางสาย ตามสูตรที่ได้ท าการวิเคราะห์สารอาหาร 
2.4น าอาหารทางสายส่งวิเคราะห์สารอาหารโดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารอาหาร ที่
วิเคราะห์คือ Protein, Fiber , Carbohydrate , Thiamin  
2.5แจ้งแพทย์เจ้าของไข้เพ่ือขออนุญาตน าผู้ป่วยเข้าโครงการวิจัย 
2.6น าสูตรอาหารทางสาย มาใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลAlbuminต่ า 
2.7เจาะเลือดผู้ป่วยเพ่ือตรวจหาค่าAlbuminในเลือดหลังได้รับอาหารทางสายไปแล้ว 2 สัปดาห์โดยให้
พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยท าการเจาะเลือดท่ีแขนผู้ป่วยปริมาณ 5 มิลลิลิตร 

2. ขนาดศึกษา: โดยใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปภายใต้สมมุติฐาน PT Stroke Enteral Tube Feeding 
รูปแบบปกติ ผลAlbumin  Means 3.0 + 0.5   PT Stroke Enteral Tube Feeding รูปแบบเฉพาะราย
ผลAlbumin  Means 3.5 + 0.5 ระดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.5  power 90ได้จ านวนทั้งหมด 44 คน 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 22 คน แต่ในความเป็นจริงจะน าผู้ป่วยทั้งหมดที่ยินยอมร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวตามตาราง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

อาหารทางสาย 
 

เจาะเลือดดูค่าAlbumin/Total Lymphocyte เพ่ือเปรียบเทียบ 
หลังให้สูตรอาหาร 2 สัปดาห์ จากค่าเฉลี่ยวันนอน) 

 

วิเคราะห์สารอาหารโดยโปรแกรมNutrisurvey 
Inmucal - Nutrients 

 

สูตรมาตรฐานเดิม A 
  ร.พประสาท) 

- เนื้อไก่ 

- ฟักทอง 

- กล้วยหอม 

- น้ าตาลทรายแดง 

- น้ ามันถั่วเหลือง 

- ไข่ไก่ 

- เกลือป่น 

 

 

 

สูตรพัฒนาใหม่B 

- ปลาช่อน 

- ถั่วเหลือง 

- กล้วยน้ าว้า 

- น้ าตาลทรายแดง 

- ไข่ไก่ 

- เกลือป่น 

- ผักเชียงดา 

- ข้าวกล้อง 

 

ผลิตอาหารทางสาย 

วิเคราะห์สารอาหารโดยห้องปฎิบัติการ 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีAlbumin ต่ า 
N= 44 

 

สูตรมาตรฐานเดิม A  

กลุ่มควบคุม N=22 

 

 

 

สูตรใหม่โรคหลอดเลือดสมอง B 
กลุ่มทดลอง N=22 

 

ช22 

สุ่ม
6j 



3. สถานที่ศึกษา :หอผู้ป่วยในและหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
4. รูปแบบการศึกษา :ศึกษาแบบช่วงเวลาตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น :สูตรอาหารทางสาย , ส่วนประกอบและสารอาหารของอาหารทางสายที่เหมาะสมใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ตัวแปรตาม : ผลทางชีวเคมีของ Albumin หรือผล Total Lymphocyte จากการได้รับอาหารทาง
สายที่ได้รับการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ตัวแปรภายนอก : เพศ, อายุ , สภาพร่างกายผู้ป่วย, โรคประจ าตัวหรือโรคร่วม, โดยประเมินจากแบบ
คัดกรองทางโภชนาการ   nutrition Alert form )  18 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล: 
 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณา คือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน โดยเปรียบเทียบค่าระดับ Albumin ในเลือดก่อนและ
หลังได้รับอาหารทางสายทั้งสูตรใหม่และสูตรเดิม ด้วยสถิติ Wilcoxon Sign Rank Test และเปรียบเทียบค่า
ระดับ Albumin ในเลือดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ด้วยสถิติ Mann-Whitney U  
6.ระยะเวลาด าเนินการ :มกราคม 2559  ถึง กันยายน 2561 
7.ทีม่าของทุนวิจัย :ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยTDA Research Award ประจ าปี 2559 ทุนประเภท Clinical 
8. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ :น าผลการทดลองที่ได้ไปเป็นสูตรมาตรฐานในการผลิตอาหารสายที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพแสดงอาหารสูตรมาตรฐานเดิม A และสูตรพัฒนาใหม่ B 
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ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
control experimental 

P-Value 
n(%) n (% ) 

1. เพศ 
   

ชาย 12 (54.5) 10 (45.5) 0.546 

หญิง 10 (45.5) 12 (54.5) 

2. อายุ ปี)  
  

 

Mean±SD 63.18±11.99 72.50±12.50 0.016 

3. ส่วนสูงที่ญาติบอก  cm.)     

Mean±SD 87.91±82.28 43.09±72.24 0.054 

4. น้ าหนักปัจจุบัน  Kg.)     

Mean±SD 51.52±17.51 43.43±21.49 0.176 

5. รูปร่างผู้ป่วย 
  

 

ผอม 7 (31.8) 4 (18.2) 0.170 

ผอมมาก 2 (9.1) 0 (0.00) 

ปกติ 12 (54.5) 18 (81.8) 

อ้วน 1 (4.5) 0 (0.00) 

อ้วนมาก 0 (0.00) 0 (0.00) 

6. น้ าหนักท่ีเปลี่ยนแปลง 
  

 
ลดลง/ผอมลง 1 (4.50) 0 (0.00) 0.351 
 ไม่ทราบ 20 (90.90) 22 (100.00) 

 เท่าเดิม 1 (4.50) 0 (0.00) 

7. ความสามารถในการเข้าถึงอาหาร    

 นอนติดเตียง 18 (81.80) 22 (100.00) 0.036 

 ต้องมีผู้ช่วยบ้าง 4 (18.20) 0 (0.00)  
 
 
 

   



ข้อมูลทั่วไป 
control experimental 

P-Value 
n(%) n (% ) 

8.โรคประจ าตัว 

เบาหวาน 5 (22.70) 4 (18.20) 0.709 

หลอดเลือดสมอง 19 (86.40) 20 (90.00) 0.635 

อัมพาต 22 (100.00) 22 (100.00) 1.000 

ถุงลมโป่งพอง 1 (4.50) 1 (4.50) 1.000 

ปอดบวม 1 (4.50) 2 (9.10) 0.550 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 54.5 มีอายุเฉลี่ย 63 ปี ไม่มีแผลกดทับ รูปร่าง
ผู้ป่วยเป็นรูปร่างปกติ 54.5  ความสามารถในการเข้าถึงอาหารคือนอนติดเตียง 81.8   เป็นโรคเบาหวาน 22.7  
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 86.4  เป็นอัมพาต100  เป็นถุงลมโป่งพอง 4.5 เป็นปอดบวม 4.5 

การศึกษาในกลุ่มทดลองพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 54.5   มีอายุเฉลี่ย 72 ปี ไม่มีแผลกดทับ รูปร่าง
ผู้ป่วยเป็นรูปร่างปกติ 81.8  ความสามารถในการเข้าถึงอาหารคือนอนติดเตียง 100   เป็นโรคเบาหวาน 18.2  
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 90  เป็นอัมพาต 100  เป็นถุงลมโป่งพอง 4.5 เป็นปอดบวม 9.1  

ปัจจัยทางด้านเพศ ส่วนสูง น้ าหนัก แผลกดทับ รูปร่างผู้ป่วย  โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ถุง
ลม ปอดบวม  ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่าปัจจัยทางด้านอายุและ
ความสามารถในการเข้าถึงอาหารส่งผลให้มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สารอาหารในอาหารทางสายด้วยโปรแกรม Nutrisurvey 

สารอาหาร สูตรมาตรฐาน A สูตรใหม่ B 
Protein 52.32 71.9 
Fiber 6.83 14.29 
Carbohydrate 123.38 181.07 
Thiamin B1 0.56 1.27 
Energy 1195.07 1201.08 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สารอาหารในอาหารทางสายด้วยโปรแกรมInmucal - Nutrients 

สารอาหาร สูตรมาตรฐาน A สูตรใหม่ B 
Protein 64.69 76.76 
Fiber 0.38 10.91 
Carbohydrate 121.41 163.65 
Thiamin B1 0.386 0.654 
Energy 1146.05 1213.6 



ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สารอาหารในอาหารทางสายด้วยการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

สารอาหาร สูตรมาตรฐาน A สูตรใหม่ B 
Protein 42.5 43.8 
Fiber 0.9 40.2 
Carbohydrate 89.8 120 
Thiamin B1 0 0.36 
Energy 767.2 831.24 

 จากตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์สารอาหารจากโปรแกรม Nutrisurveyพบว่าสูตรอาหารที่พ ฒนาใหม่ มี
สารอาหารเพิ่มข้ึนมากกว่าสูตรมาตรฐานเดิม คือ  Protein71.9 gm , Fiber 14.29 gm , Carbohydrate 
181.07 gm , Thiamimn 1.27 gm , Energy 1201.08 kcal 
 จากตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์สารอาหารจากโปรแกรม Inmucal - Nutrients พบว่าสูตรอาหารที่
พัฒนาใหม่ มีสารอาหารเพ่ิมข้ึนมากกว่าสูตรมาตรฐานเดิม คือ  Protein76.76 gm , Fiber 10.91 gm , 
Carbohydrate 163.65 gm , Thiamimn 0.654 gm , Energy 1213.6 kcal 
 จากตารางท่ี 4 ผลวิเคราะห์สารอาหารจากโปรแกรมทางห้องปฎิบัติการพบว่าสูตรอาหารที่พัฒนา
ใหม่ มีสารอาหารเพ่ิมขึ้นมากกว่าสูตรมาตรฐานเดิม คือ  Protein43.8 gm , Fiber 40.2 gm , 
Carbohydrate 120 gm , Thiamimn 0.36 gm , Energy 831.24 kcal 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ทั้ง 3 โปรแกรม พบว่าสูตรอาหารที่พัฒนาใหม่มีสารอาหารเพ่ิมขึ้นมากกว่า
สูตรมาตรฐานเดิม 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบระดับ Albumin ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ของแต่ละกลุ่ม 

Group 
Pre test Post test 

p-value 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

Control 2.677 0.380 2.755 0.460 0.172 

Experimental 2.696 0.353 3.264 0.408 <0.001 

จากตารางที่ 6 พบว่าในกลุ่มควบคุมมี ระดับ Albuminก่อนทดลอง เฉลี่ยเท่ากับ 2.677และหลังการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.755  เพ่ิมขึ้น 0.078 เมื่อท าการทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   P = 0.172)  

ในกลุ่มทดลองมี ระดับ Albuminก่อนทดลอง เฉลี่ยเท่ากับ 2.696และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.264  เพ่ิมขึ้น 0.568 เมื่อท าการทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   P < 0.001 )นั่นคือผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายสูตรพัฒนาใหม่จะท าให้ระดับ Albumin ในเลือด
เพ่ิมข้ึน มีภาวะโภชนาการที่ดีข้ึนสามารถฟ้ืนตัวจากโรคได้เร็วขึ้น 



ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบของระดับ Albumin ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

Group n 
 

 ̅ S.D. p-value 

Pretest – posttest Control 22 
 

0.078 0.291 < 0.001 

Pretest – posttest Experimental 22 
 

0.568 0.474 

จากตารางที่ 7พบว่าการเปรียบเทียบของระดับ Albumin ในกลุ่มควบคุมก่อนและหลัง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.078 และการเปรียบเทียบของระดับ Aluminในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.568 เมื่อท าการ
ทดสอบทางสถิติพบว่า ระดับ Albumin ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05(p < 0.001) 
 
อภิปรายผล 
 ผลวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารของสูตรอาหารทางสายพบว่าการค านวณสารอาหารโดยใช้โปรแกรม 
NutrisurveyและInmucal– Nutrients จะมีปริมาณสารอาหารและพลังงานใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมาก 
แต่เมื่อน าสูตรอาหารทั้ง2 สูตรมาวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารและพลังงานทางห้องปฎิบัติการพบว่าสูตรอาหาร
ที่พัฒนาใหม่ มีสารอาหารมากกว่าสูตรมาตรฐานเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางศถิติ การที่สารอาหารเพ่ิมข้ึนอาจเป็น
จากการที่ปรับวัตถุดิบที่มีสารอาหารและพลังงานสูงซึ่งมีส่วนประกอบของเนื้อปลา ถั่วเหลือง  ฯลฯ ซึ่งจากสูตร
มาตรฐานเดิมให้พลังงาน 767.2 กิโลแคลอรี่ เป็น831.24กิโลแคลอรี่ จากพลังงานทั้งหมด1,200 กิโลแคลอรี่ 
ผลการศึกษาได้ใกล้เคียงกับผลการศึกษาในอาหารทางสายให้อาหารของโรงพยาบาลสงขลานครรินทร์จาก
ห้องปฎิบัติการสู่งานบริการ พบว่าการศึกษาการเปรียบเทียบสารอาหารในอาหารทางสายให้อาหารของ
โรงพยาบาลทั้ง3 สูตรพบว่าสูตรนมถั่ว เป็นสูตรอาหารที่มีสัดส่วนพลังงานเหมาะสมและมีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่า
สูตรผสมหมูและสูตรผสมไก่ โดยมีความหนืดต่ าและราคาถูกกว่า แต่อย่างไรก็ตามการให้อาหารทางสายให้
อาหารสูตรนมถั่วแก่ผู้ป่วยควรพิจารณาเสริมวิตามินรวมและแกลือแร่ เช่นเดียวกับสูตรอาหารปั่นผสมสูตรอื่นๆ
ที่เตรียมเองภายในโรงพยาบาลเนื่องจากเตรียมอาหารจะมีส่วนประกอบเพียงไม่ก่ีชนิดและควรควบคุมคุณภาพ
การเตรียมเพ่ือให้ได้สารอาหารสม่ าเสมอและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 19) มีหลายการศีกษาพบว่าสูตรอาหาร
ปั่นผสมมีความไม่คงที่ของสารอาหารรวมถึงการต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการเตรียมอาหารปั่นอย่าง
มากอีกด้วย ท าให้มีหลายโรงพยาบาลที่เปลี่ยนมาใช้อาหารทางการแพทย์แบบพร้อมชงมากข้ึน   20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผล 
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในอาหารทางสายให้อาหารทางห้องปฎิบัติการของสูตรอาหารทาง

สายมาตรฐานเดิมและสูตรอาหารทางสายที่พัฒนาใหม่ พบว่าทุกสูตรมีสารอาหารที่ต่ ากว่าที่ค านวณไว้โดยใช้
โปรแกรม NutrisurveyและInmucal– Nutrients โดยสูตรอาหารทางสายที่พัฒนาใหม่จะมีสารอาหาร
ใกล้เคียงกับท่ีค านวณไว้มากท่ีสุด เนื่องด้วยส่วนประกอบหลักในการท า อาจมีส่วนให้คุณค่าทางโภชนาการและ
สารอาหารแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเปรียบเทียบสารอาหารในอาหารทางสายให้อาหารทั้ง 2 สูตร พบว่าสูตร
อาหารทางสายทีพั่ฒนาใหม่ เป็นสูตรอาหารที่มีสัดส่วนพลังงานเหมาะสมและมีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่าสูตร
มาตรฐานเดิม นอกจากนี้มีวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มีในท้องถิ่น ราคาไม่แพง แต่ถ้าหากจะปรับส่วนประกอบเพ่ือให้
ได้พลังงานตามที่ก าหนด ควรปรับโดยการเพ่ิมแหล่งพลังงานจากน้ ามันพืช มอลโตเด็กตรินท์ ฯลฯ 

  การพัฒนาสูตรอาหารทางสายยางที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สูตรอาหารทางสาย
ที่พัฒนาใหม่เม่ือเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานเดิมสามารถเพ่ิมระดับ Albumin ได้ดีกว่าสูตรอาหารมาตรฐาน
เดิมลดโอกาสสูญเสีย Albumin ลงได้ สามารถน าผลการทดลองท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการผลิตอาหารสายที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบประสาทและสมองที่มีโปรตีนสูงสามารถเพ่ิมระดับAlbumin
ได้ แต่มีข้อจ ากัดคือสูตรอาหารปั่นผสม   Blenderized diet) จัดเป็นสูตรมาตรฐานที่ยังไม่ผ่านการย่อย 
สารอาหารที่ได้รับนั้นไม่เหมือนกันทุกสูตรเนื่องจากข้ึนกับวัตถุดิบที่น ามาใช้มักมีวิตามินที่น้อยไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย มีความไม่คงที่ของสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามินที่สลายได้ง่ายเมื่อโดนความร้อน
และอากาศ ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับในระยะยาวมีความมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางตัวได้ 
หากจ าเป็นต้องใช้สูตรอาหารปั่นในระยะยาวควรพิจารณาการให้วิตามินเกลือแร่และใยอาหารเสริมให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่กินอาหารเองไม่ได้ ควรได้รับสูตรอาหารทางสายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแบบเฉพาะ เพ่ือลดโอกาสสูญเสีย Albumin จากร่างกาย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ พ.ญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แพทย์ พยาบาลและ

เจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี
และสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยที่ได้ให้ทุนสนับสนุนในการท าวิจัย  

 
 
 
 
 
 



 
เอกสารอ้างอิง 

1. Flynn RW, MacWalter RS, Doney AS. The cost of cerebral ischaemia. 
Neurophamacology 2008;55 3):250–6.  

2. Doyle KP, Simon RP, Stenzel-Poore MP. Mechanisms of ischemic brain damage,  
Neuropharmacology 2008;55 3):310–8. 

3. Scherbakov N, Doehner W. Sarcopenia in stroke-facts and numbers on muscle loss  
accounting for disability after stroke, J Cachexia Sarcopenia Muscle 2011;2 1):5-8. 

4. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ส านักโรคไม่ติดต่อ. รายงานประจ าปี 2558. นนทบุรี: กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักโรคไม่ติดต่อ; 2559.  

5. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ งานเวชระเบียนและสถิติ. สถิติผู้ป่วย. เชียงใหม่: โรงพยาบาล; 2558. 
6. Schlenker ED, Gilbert J. Williams’essentials of nutrition & diet therapy. 11thed. 

Philadephia: Elsevier; 2015. 
7. พงศ์ธร เกียรติด ารงศ,์ บรรณาธิการ. Nutrition update. กรุงเทพฯ: พราวเพรส(2002) จ ากัด; 2556. 
8. Prosser-Loose EJ, Verge VM, Cayabyab FS, Paterson PG. Protein-energy malnutrition 

alters hippocampal plasticity-associated protein expression following global ischemia 
in the gerbil. Curr Neurovasc Res 2010;7 4):341–60. 

9. Kang Y, Lee HS, Paik NJ, Kim WS, Yang M. Evaluation of enteral formulas for nutrition, 
health, and quality of life among stroke patients. Nutr Res Pract 2010;4 5):393–9. 

10. Foley NC, Salter KL, Robertson  J, Teasell RW, Woodbury MG. Which reported 
estimate of the prevalence of malnutrition after stroke is valid?. Stroke 
2009;40 3):e66-74. 

11. Corrigan ML, Escuro AA, Celestin J, Kirby DF. Nutrition in the stroke patient. Nutr Clin 
Pract 2011; 26 3):242–52. 

12. วีรเดช พิศประเสริฐ. การคัดกรองและประเมินสภาวะโภชนาการ. ใน: พงศ์ธร เกียรติด ารงศ์, 
บรรณาธิการ. Nutrition Update. กรุงเทพฯ: พราวเพรส(2002)จ ากัด; 2556. หน้า 26.  

13. ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงค์. บทบาทของทีมโภชนบ าบัดในการดูแลผู้ป่วย: บทบาทของนักก าหนดอาหาร. 
ใน: ส่งศรี แก้วถนอม, บรรณาธิการ. พยาบาลโภชนบ าบัด. กรุงเทพฯ: สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอด
เลือดด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย; 2557. หน้า 20-1 . 

14. สุรีย์พันธุ์  บุญวิสุทธิ์, บรรณาธิการ. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. นนทบุรี: กลุ่ม
งานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กองอนามัย กรมอนามัย; 2544. 

15. สุภาภรณ์ ปิติพร. 3 สมุนไพรพิชิตโรคเบาหวาน [อินเตอร์เน็ต]. 2553 [เข้าถึงเมื่อ 19 ส.ค. 2558].  
เข้าถึงได้จาก: https://www.doctor.or.th/article/detail/11212 

16. กรมอนามัย กองอนามัย กลุ่มงานวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ. ปลา-อาหารคู่ชีวิต [อินเตอร์เน็ต]. 
2556 [เข้าถึงเมื่อ 19 ส.ค. 2558]. เข้าถึงได้จาก: http://nutrition.anamai.moph.go.th/ 
temp/main/view.php?group=2&id=122 

17. ชนิดา ปโชติการ . โภชนบ าบดัทางการแพทย์. ใน: การประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทย ; 25-27 เมษายน 2559; ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า. กรุงเทพฯ; 2559.  



18. Komindr S, Tangsermwong T, Janepanish P. Simplified malnutrition tool for Thai 
patients. Asia Pac J Clin Nutr 2013; 4):516-21. 

19. อารีรักษ์ พืชน์บูลย์, เสาวนีย์ บรมธนรัตน์, ชะอ้อน จันจะนะ. อาหารทางสายให้อาหารของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร:์ จากห้องปฏิบัติการสู่งานบริการ . สงขลานครินทร์เวชสาร 
2545;20 3):189-99. 

20. วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ . Nutrition review: Enteral nutrition and monitoring. กรุงเทพฯ: กรุงเทพ
เวชสาร;2560. หน้า 33. 
 

  

 

 

 


