Malnutrition Inflammation Score (M.I.S.) SWU-RAC

ชื่อผูปวย(.Sticker here)...............................................HN...........................วันที่...............................คะแนนที่ได ....................ลงชื่อ........................
ระบุโรครวมตาม MCC* (ถามี)ไดแก…………………………………………………................................................................................................
0
(ก) ประวัติทางการแพทยของผูปวย
1. การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักแหงหลัง dialysis ........ เทาเดิม หรือ
ลดลง < 0.5 kg
ครั้งลาสุด (การเปลี่ยนแปลงโดยรวมชวง 3-6
เดือนที่ผานมา)
2. การกินอาหาร
........ กินได
ตามปกติ

3. อาการของทางเดินอาหาร

....... ไมมีอาการ
และเจริญอาหาร

4. การทํางาน

....... ปกติ

5. โรครวมรวมทั้งระยะเวลาที่ทํา dialysis

.......Dialysis < 1 ป
และสุขภาพดี

(ข) การตรวจรางกาย
6. ไขมันสะสมใตผิวหนังลดลง (below eyes,
triceps, biceps, chest)
7. การสูญเสียมวลกลามเนื้อ
(ค) ดัชนีมวลกาย [Body mass index: BMI =
Wt (kg)/ Ht2 (m)]
8. ดัชนีมวลกาย
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......... ลดลง
≥0.5 kg แต <1
kg
....... กินอาหาร
แข็งลดลง
บางสวน
.......มีอาการ
เล็กนอย เบื่อ
อาหารและ
คลื่นไสบางครั้ง
....... ทํางานได
ลดลงแตยังชวย
ตัวเองได หรือ
รูสึกเหนื่อยบอย
.......Dialysis 1-4
ป หรือมีโรครวม
เล็กนอย
(นอกจาก MCC*)

......... ลดลง ≥1 kg
แต < 5%

........ ลดลง> 5%

1

...... กินอาหาร
เหลวลดลง จนถึง
ภาวะอดอาหาร
....... ทองเสียบอย
หรืออาเจียนบอย
หรือ severe
anorexia
........ ตองมีคนชวย ....... นั่ง หรือนอน
ติดเตียง

....... กินอาหาร
ลดลง เปลี่ยนมากิน
อาหารเหลว
....... มีอาการปาน
กลาง และอาเจียน
บางครั้ง

.......Dialysis > 4 ป
หรือมีโรครวมปาน
กลาง (รวมทั้ง 1
MCC*)

....... โรครวม
หลายโรค และ
รุนแรง (2 หรือ
มากกวา MCC*)
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3

........ ปกติ

....... เล็กนอย

........ ปานกลาง

........ มาก

........ ปกติ

...... เล็กนอย

...... ปานกลาง

....... มาก

0

........BMI ≥20
kg/m2

1

......BMI: 1819.99 kg/m2

2

3

.......BMI: 16-17.99 .......BMI < 16
kg/m2
kg/m2

0
1
2
3
(ง) ผลจากหองปฏิบัติการ
9. Serum albumin
...... Albumin
........Albumin
.......Albumin 3.0- ....... Albumin <
วันที่ตรวจ.............................................
≥4.0 g/dL
3.5-3.9 g/dL
3.4 g/dL
3.0 g/dL
10. Serum TIBC
…... TIBC
…..TIBC
…….TIBC
…....TIBC <
วันที่ตรวจ.............................................
≥ 250 mg/dL
200-249 mg/dL 150-199 mg/dL
150 mg/dL
คะแนนรวม = ผลรวมของ 10 ขอขางบน (0-30):MIS Grading: 1-2 = A, 3-5 = B, 6 และมากกวา = C
*MCC (Major Comorbid Conditions): 1)include CHF class III or IV, 2)full blown AIDS,3)severe CAD,
4)moderate to severe COPD,5)major neurologic sequelae, 6) and metastatic malignancies or s/p recent chemotherapy.
อางอิง: ดัดแปลงจาก Kalantar-Zadeh K et. al. Nephrol Dial Transplant (2004) 19: 1507-1519.
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