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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยาย (Descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของ
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กาหนด คือผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมที่มารับบริ การใน
โรงพยาบาลระดับ ตติ ยภูมิแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพมหานครจานวน 110 ราย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1)
แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลและด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ 2) แบบบันทึกภาวะโภชนาการ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
ข้อมูลการวัดสัดส่ วนของร่ างกายและข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยาย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีดชั นีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครึ่ งหนึ่งของผูส้ ูงอายุมีเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติ จากข้อมูล
การตรวจเลือดทางห้องปฏิบตั ิการพบว่า 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับอัลบูมินต่า คอเลสเตอรอลสู ง ไตรกลีเซอไรด์
สูง และเกือบครึ่ งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีระดับ high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ต่าและมีภาวะซีด จากการ
วิจยั ในครั้งนี้สรุ ปได้วา่ ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นมีโอกาสเกิดภาวะทุพโภชนาการคือ ภาวะอ้วน ภาวะซีด โปรตีน
ในเลือดต่า และไขมันในเลือดผิดปกติ
ABSTRACT
This descriptive study aimed to describe the nutritional status of elderly people with dementia. Purposive
sampling was used to select a sample of 110 elderly people with dementia who visited a tertiary care hospital in
Bangkok, Thailand. The instruments used in this study consisted of: 1) the Demographic and Health Data
Questionnaire, 2) the Nutritional Status Data Record Form, including anthropometric and biochemistry data. Data were
analyzed with descriptive statistics. The results revealed that approximately half of the sample were overweight to
obese and had a wider waist circumference than the standard. For biochemistry data, a quarter of the sample had
hypoalbuminemia, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia and nearly half of the sample had level of the highdensity lipoprotein cholesterol was less than normal and anemia. In conclusion, elderly people with dementia are
potential for the malnutritional status: obesity, anemia, hypoalbuminemia, and dyslipidemia.
คาสาคัญ: ภาวะโภชนาการ ผูส้ ูงอายุ ภาวะสมองเสื่ อม ข้อมูลการวัดสัดส่วนของร่ างกาย ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการ
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บทนา
ภาวะสมองเสื่ อมเป็ นหนึ่งในกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่ อมของระบบประสาท ที่พบบ่อยในผูส้ ู งอายุ จากสถิติ
ขององค์การอนามัยโลกนั้นพบว่ามีจานวนผูป้ ่ วยภาวะสมองเสื่ อมทั้งหมดประมาณ 47 ล้านคนและมีจานวนผูป้ ่ วยภาวะ
สมองเสื่ อมรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 9.9 ล้านคน ประมาณโดยนัยได้วา่ มีผปู ้ ่ วยรายใหม่เกิดขึ้น 1 คนทุกๆ 3 วินาที และ
ร้อยละ 60 ของผูป้ ่ วยภาวะสมองเสื่ อมนั้นอาศัยอยูใ่ นประเทศที่มีรายได้นอ้ ยถึงปานกลาง (World Health Organization
[WHO], 2017) ในประเทศไทยได้มีการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทยและมี การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่ อ มใน
ผูส้ ูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปจานวน 7,356 ราย พบความชุกของภาวะสมองเสื่ อมถึงร้อยละ 8.1 ทั้งนี้พบในผูช้ ายร้อยละ 6.8 และ
ผูห้ ญิงร้อยละ 9.2 โดยในกลุ่มอายุ 60-69 ปี มีความชุกต่าที่สุด และเพิ่มมากขึ้นตามอายุจนอยูใ่ นระดับสูงสุดในกลุ่ม 80 ปี
ขึ้นไป (วิชยั , 2557)
ภาวะสมองเสื่ อมเป็ นภาวะที่เนื้ อสมองมีความฝ่ อลงและส่ งผลกระทบต่อเนื้อสมองในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมความอยากอาหารและควบคุมสมดุลของพลังงานทาให้ผปู ้ ่ วยสมองเสื่ อมนั้นเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหาร (Albanese, Prina, 2014) ผูป้ ่ วยที่มีภาวะสมองเสื่ อมจะพบความเชื่อมโยงกับปั ญหาต่างๆ เช่น มีความอยากอาหาร
ลดลง ความสามารถในการจดจาอาหารบกพร่ อง มีการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมทั้งในเรื่ องของสารอาหารและ
ปริ มาณอาหารที่ได้รับ มีความบกพร่ องในความสามารถของการตักอาหารจากจานไปสู่ ปากและมีปัญหาด้านการเคี้ยว
และการกลืนลาบาก (Manthorpe, Watson, 2003) ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะนาไปสู่ การเกิดภาวะทุพโภชนาการใน
ผูป้ ่ วยที่ มีภาวะสมองเสื่ อมได้ เมื่อเกิ ดภาวะทุพโภชนาการแล้วย่อมส่ งผลกระทบในด้านลบหลายด้าน เช่น ทาให้การ
เสื่ อ มถอยของการรู ้ คิ ด เร็ ว มากขึ้ น มี ภ าวะพึ่ ง พาเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้คุ ณ ภาพชี วิ ต ของทั้ง ตัว ผู ้ป่ วยและผูด้ ู แ ลลดลง
(Droogsma et al., 2015)
ภาวะทุ พโภชนาการในผูป้ ่ วยที่ มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นพบได้ท้ งั ภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์และมี ภาวะ
โภชนาการเกิ นเกณฑ์ มีการศึ กษาพบว่าจากการประเมินภาวะโภชนาการด้วยดัชนี มวลกายของผูป้ ่ วยที่ มีภาวะสมอง
เสื่ อมในประเทศสเปนพบว่าดัชนีมวลกายอยูใ่ นช่วงระหว่าง 15.22 ถึง 43.64 กิโลกรัม/ตารางเมตร;กก./ตรม. ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 27 กก./ตรม. (Roque et al., 2013) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมมีดชั นีมวล
กายอยูใ่ นช่วงระหว่าง 11.6 ถึง 30.1 กก./ตรม. ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 20.2 กก./ตรม. (Takada et al., 2017) จากการศึกษาที่ผา่ นมา
นั้นจะเห็นได้วา่ ภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วยภาวะสมองเสื่ อมนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละการศึกษา ถ้าประเมินจาก
สัดส่วนของค่าดัชนีมวลกายในแต่ละช่วง (ต่ากว่าเกณฑ์ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ เกินเกณฑ์และภาวะอ้วน) ของแต่ละการศึกษา
นั้นจะพบสัดส่ วนที่ไม่เท่ากันในแต่ละการวิจยั ภาวะโภชนาการในผูป้ ่ วยที่มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นจะมีความแตกต่างกัน
ตามแต่ละบริ บทของพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาหรื อสถานที่ในการดาเนินการวิจยั อาจเนื่องจากพื้นที่และสถานที่ที่แตกต่าง
กัน ย่อมส่งผลให้มีลกั ษณะของอาหารที่แตกต่างกันและมีวฒั นธรรมการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของผูป้ ่ วยสมองเสื่ อมในหลายการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่
เป็ นการศึกษาในต่างประเทศและเป็ นประเทศในแถบตะวันตก (Liu et al., 2014) ซึ่งแบบแผน รู ปแบบ วัฒนธรรม ความ
เชื่อเกี่ยวกับอาหารและการรับประทานอาหารมีความแตกต่างกันกับบริ บทสังคมไทย ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะ
โภชนาการได้ นอกจากนี้ พบว่าการศึ กษาเกี่ ยวกับภาวะโภชนาการในผูป้ ่ วยที่ มีภาวะสมองเสื่ อมในประเทศไทยนั้น
(Jiamrungraksa, 2012) มีจานวนจากัด จึงทาให้ความรู ้และข้อมูลที่มีอยูอ่ าจจะไม่เพียงพอที่จะเข้าใจภาวะโภชนาการใน
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะสมองเสื่ อมในบริ บทของผูส้ ู งอายุไทยได้ จากสถิติที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลังของโรงพยาบาลรามาธิ บดีน้ นั
พบการเข้ารับบริ การของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า 2,000 คนต่อปี (หน่ วยบริ การข้อมูลและ
สถิ ติโรงพยาบาลรามาธิ บดี , 2560) เนื่ องจากโรงพยาบาลรามาธิ บดี น้ ัน เป็ นหนึ่ งในโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย และ
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โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในกรุ งเทพมหานคร มีความเชี่ยวชาญในการรักษาผูป้ ่ วยที่ซบั ซ้อนและเฉพาะทางหลายด้าน
ทาให้มีผสู ้ ู งอายุมาใช้บริ การจานวนมาก รวมทั้งได้รับการส่ งต่อมาจากแหล่งบริ การด้านสุ ขภาพอื่น ๆ ทาให้ผสู ้ ู งอายุที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่ งนี้ มีจานวนมาก และมาจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่ งอาจมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันในด้าน
การรับประทานอาหาร วัฒนธรรม และความเชื่ อต่าง ๆ เป็ นต้น ผูว้ ิจยั คาดว่าการวิจยั ในครั้งนี้ จะทาให้ทราบถึงภาวะ
โภชนาการของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมที่มาใช้บริ การสุ ขภาพในโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิเพื่อที่จะได้นาข้อมูล
พื้นฐานนี้ไปวางแผนโปรแกรมการดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุในบริ บทของสังคมไทยให้มีสุขภาพที่ดี
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ศึกษาภาวะโภชนาการของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมที่มารับบริ การในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
วิธีการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเชิ งบรรยาย (descriptive research) เพื่อศึ กษาภาวะโภชนาการของผูส้ ู งอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อม ประชากรเป้ าหมายในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมที่ เข้ารับบริ การ ณ คลินิก
ผูส้ ูงอายุ หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมและคลินิกความจา หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มตัวอย่างคือผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมที่เข้ารับบริ การคลินิกผูส้ ู งอายุและคลินิกความจา โรงพยาบาล
รามาธิบดี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเข้าคือ 1) อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป 2) ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์วา่ มีภาวะสมองเสื่ อมซึ่งอาจเป็ นชนิดหรื อระยะใดก็ได้ 3) รับประทานอาหารทางปากและไม่ได้รับอาหารทาง
สายยางหรื อทางหลอดเลือดดา 4) กลุ่มตัวอย่างยินยอมและ/หรื อญาติ/ผูร้ ับผิดชอบอนุญาตให้เข้าร่ วมการวิจยั การศึกษา
ในครั้งนี้ มีการคานวณกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ Yamane (1973) ตามสู ตรการคานวณขนาดตัวอย่างสัดส่ วน 1 กลุ่ม ใน
การศึกษาครั้งนี้ จานวนประชากร (N) คือ 617 คน ซึ่ งเป็ นจานวนของผูป้ ่ วยภาวะสมองเสื่ อมที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปที่
เข้ามารับบริ การที่ คลินิกผูส้ ู งอายุและคลินิกความจา โรงพยาบาลรามาธิ บดี ในปี 2559 (หน่ วยบริ การข้อมูลและสถิ ติ
โรงพยาบาลรามาธิ บดี , 2560) และ e เท่ากับ ร้อยละ 10 เมื่อคานวณขนาดตัวอย่างตามสู ตร จะได้ขนาดตัวอย่างที่ควรจะ
เป็ นอย่างน้อย 86 คน และเพื่อป้ องกันข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกประมาณร้อยละ 30 ในการวิจยั ครั้ง
นี้จึงจะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลและด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุและ
2) แบบบันทึกภาวะโภชนาการ
1) แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคลและด้ านสุ ขภาพของผู้ป่วย เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามแบบเลือกตอบและข้อคาถามปลายเปิ ด มีท้ งั หมด 16 ข้อ แบ่งออกเป็ น 2
ส่ วนคื อ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุ คคลประกอบด้วย เพศ อายุ เชื้ อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด สิ ทธิในการรักษา แหล่งที่มาของรายได้และบุคคลที่อาศัยอยูก่ บั ผูป้ ่ วย ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลด้าน
สุขภาพ ประกอบด้วย ชนิดของภาวะสมองเสื่ อม ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นภาวะสมองเสื่ อม การดื่มเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ โรคประจาตัว ยาที่ใช้ประจา และความสามารถในการปฏิบตั ิ กิจวัตรประจาวันโดยดัชนี
บาร์เธล (Barthel Activities of Daily Living Index)
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2) แบบบันทึกภาวะโภชนาการ เป็ นแบบบันทึกที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมมีลกั ษณะเป็ น
ช่องว่างให้เติมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลการวัดสัดส่ วนของร่ างกายประกอบด้วย น้ าหนัก ส่ วนสู ง ความกว้างของช่วงแขน (arm span)
ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว น้ าหนัก: บันทึกน้ าหนักจากการชัง่ ของเจ้าหน้าที่ที่หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรมและ
หน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกจิตเวช ซึ่งประเมินจากการใช้เครื่ องชัง่ น้ าหนักดิจิตอล โดยผูส้ ูงอายุจะต้องยืนบนเครื่ องชัง่ น้ าหนัก
เท้าทั้งสองข้างจะต้องอยู่บนเครื่ องชัง่ น้ าหนัก หากผูส้ ู งอายุยืนไม่ได้และใช้นั่งรถเข็น จะใช้เครื่ องชัง่ น้ าหนักสาหรับ
รถเข็นที่สามารถหักลบน้ าหนักรถเข็นออกได้ หน่วยของน้ าหนักจะบันทึกเป็ นกิโลกรัม ส่ วนสู ง: วัดโดยผูว้ ิจยั จากการ
ใช้เครื่ องวัดความสู งดิจิตอล ผูส้ ู งอายุจะต้องยืนบนพื้นราบ หลังยืดตรง ส้นเท้า หลัง ไหล่และศีรษะชิดผนัง หน่วยของ
ส่ วนสู งจะบันทึ กเป็ นเซนติ เมตร ในกรณี ที่ผูส้ ู งอายุไม่สามารถยืนได้หรื อมี ลกั ษณะหลังค่อม (kyphosis) ที่ สามารถ
สังเกตเห็นได้ชดั เจนด้วยตาเปล่าจะใช้การวัดความกว้างของช่วงแขนแทนการวัดส่วนสูง การวัดความกว้างของช่วงแขน
(arm span) วัดโดยผูว้ ิจยั ประเมินจากการใช้สายวัดโดยจะผูส้ ู งอายุให้เหยียดแขนทั้งสองข้างออกข้างลาตัว หันฝ่ ามือไป
ข้างหน้า การวัดจะวัดจากปลายนิ้วกลางด้านหนึ่งผ่านกระดูกไหปลาร้าไปยังปลายนิ้วกลางอีกด้านหนึ่ง (De Lucia et al.,
2002) หน่วยของความกว้างของช่วงแขน จะบันทึกเป็ นเซนติเมตร การวัดเส้นรอบเอว: วัดโดยผูว้ จิ ยั ประเมินจากการใช้
สายวัด ตาแหน่งที่วดั คือ วัดตามแนวนอนรอบเอวที่ระดับของสะดือ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทางห้องปฏิ บตั ิ การประกอบด้วยค่าดังต่อไปนี้ ค่าอัลบู มิน โปรตี นทั้งหมด ไขมันในเลือด
ฮีโมโกลบิน ฮีมาโทคริ ต โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิตามแผนการรักษาของแพทย์จากเวชระเบียน
ของผูป้ ่ วย โดยเก็บข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการล่าสุ ดย้อนหลังภายใน 6 เดือน ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการทั้งหมดจะได้รับ
การวิเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการกลางโรงพยาบาลรามาธิบดี
สาหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ทางผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามและแบบบันทึก
ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านการดู แลผูส้ ู งอายุที่มี ภาวะสมองเสื่ อ มจานวน 3 ท่ าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญด้านผูส้ ูงอายุ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านผูป้ ่ วยสมองเสื่ อม 1 ท่าน และแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์
ผูส้ ู งอายุ 1 ท่ าน เป็ นผูต้ รวจสอบความตรงของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ทดสอบความตรงของเนื้ อหาได้ค่า content
validity index เท่ากับ 1 แล้วนามาปรับปรุ งตามที่ ผทู ้ รงคุณวุฒิแนะนา หลังจากนั้นนาแบบประเมินที่ ปรับปรุ งแล้วไป
ทดลองสอบถามผูด้ ู แลและผูส้ ู งอายุที่ มีล ักษณะเช่ นเดี ย วกันกับ กลุ่มตัวอย่างในคลิ นิกผูส้ ู ง อายุแ ละคลิ นิกความจ า
โรงพยาบาลรามาธิ บดี จานวน 10 ราย เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการสอบถามตามแบบสอบถาม ความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้และปั ญหาที่พบในระหว่างการสอบถามตามแบบสอบถามนี้ และนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ปั ญหาที่พบก่อนนาไปใช้จริ ง
การพิทกั ษ์ สิทธิของผู้ร่วมวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ก ารขออนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิจัย ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล (Protocol number 06-61-10) ดาเนินการตามหลักจริ ยธรรมและคานึงถึงเรื่ อง
ต่อไปนี้ ความปลอดภัยต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั บุคคลรอบข้าง ผูเ้ กี่ยวข้อง การปกป้ องสิ ทธิของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั
มีการลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามความสมัครใจ และผูร้ ่ วมวิจยั ได้รับการชี้แจงว่า สามารถปฏิเสธหรื อถอนตัวจาก
การเข้าร่ วมวิจยั ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูร้ ่ วมวิจยั นอกจากนั้นข้อมูลของผูร้ ่ วมวิจยั ถูกเก็บเป็ นความลับ
และใช้รหัสแทน ชื่อ-นามสกุล การนาเสนอผลการวิจยั ในเชิงวิชาการจะเสนอในภาพรวมเท่านั้น
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วิธีการดาเนินการวิจยั
หลังจากผ่านการพิจารณาคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนและได้รับอนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องแล้ว ผูว้ ิจยั ศึกษาเวชระเบียนของผูป้ ่ วยที่ มารับบริ การที่คลินิกผูส้ ู งอายุและคลินิกความจา เพื่อคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กาหนดและนามาวางแผนในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาของการรอเข้า
พบแพทย์โดยการแนะนาตัวกับผูป้ ่ วยและผูด้ ู แลที่ มีสิทธิ ในการตัดสิ นใจ แล้วเชิ ญผูป้ ่ วยและผูด้ ู แลที่ มีสิทธิ ในการ
ตัดสิ นใจ ไปสัมภาษณ์ในสถานที่ ที่จดั เตรี ยมไว้ในห้องที่ มีความเป็ นส่ วนตัว หลังจากนั้นชี้ แจงวัตถุประสงค์ อธิ บาย
ขั้นตอนรายละเอียดของการวิจยั ประโยชน์ของการทาวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อขอความร่ วมมือในการวิจยั ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การพิทกั ษ์สิทธิ ของผูป้ ่ วยตามเอกสารการพิทกั ษ์สิทธิ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม หลังจากผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลที่มีสิทธิ
ในการตัดสิ นใจ รับทราบและยินยอมในการเข้าร่ วมการวิจยั ผูด้ ูแลที่มีสิทธิ ในการตัดสิ นใจ ลงนามในหนังสื อยินยอม
โดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
หลังจากนั้นจะเริ่ มต้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั จะอ่านข้อมูลในแบบสอบถามให้ผดู ้ ูแลฟังทีละข้อ และ
ให้ผดู ้ ูแลเป็ นผูเ้ ลือกคาตอบ โดยผูว้ ิจยั จะเป็ นผูท้ าเครื่ องหมายลงในแบบสอบถามให้ ในระหว่างการตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ผดู ้ ูแลตอบได้อย่างเป็ นอิสระ และหากผูด้ ูแลมีขอ้ สงสัยในข้อคาถาม ผูว้ ิจยั จะอธิ บายสิ่ งที่สงสัยให้
เข้าใจโดยไม่ชกั นาคาตอบแก่ผดู ้ ูแล ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที หลังจากการสัมภาษณ์ผดู ้ ูแล
เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะทาการวัดสัดส่ วนของร่ ายกายของผูป้ ่ วยพร้อมทั้งบันทึกลงในแบบบันทึกภาวะโภชนาการ ซึ่ ง
ได้แก่ การวัดส่ วนสู งและการวัดเส้นรอบเอว ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยไม่สามารถยืนได้หรื อมีลกั ษณะหลังค่อม (kyphosis) ที่
สามารถสังเกตเห็นได้ชดั เจนด้วยตาเปล่าจะใช้การวัดความกว้างของช่วงแขนแทนการวัดส่ วนสูง ผูว้ จิ ยั จะเปิ ดโอกาสให้
ผูด้ ูแลซักถามข้อสงสัย หลังจากนั้นกล่าวคาขอบคุณแก่ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแล ผูว้ ิจยั จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนของ
ชนิ ดของภาวะสมองเสื่ อม โรคประจาตัวของผูป้ ่ วย ยาที่ผปู ้ ่ วยใช้ประจาตามที่แพทย์ส่งั ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการและ
น้ าหนักจากเวชระเบียนอีกครั้งหนึ่ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องและนามาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ดังนี้ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูป้ ่ วย ข้อมูลด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วย ข้อมูลการวัดสัดส่ วนของ
ร่ า งกายและข้อ มู ล ทางห้ อ งปฏิ บัติ ก าร วิ เ คราะห์ ด้ว ยสถิ ติ บ รรยาย ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ส าหรั บ ข้อ มู ล แจงนับ
(categorical) และค่าเฉลี่ย พิสยั และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลต่อเนื่อง (continuous data)
ผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมที่มารับบริ การในโรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน 113 ราย อย่างไร
ก็ตามพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจานวน 3 รายถูกคัดออกจากการวิจยั เนื่ องจากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดออกคือผูป้ ่ วยที่มี
อาการกระสับกระส่าย อยูไ่ ม่นิ่งในระหว่างการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือช่วงระหว่างเดือนสิ งหาคม
ถึง ตุลาคม 2561
ประมาณสองในสามของกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั (ร้อยละ 67.27) เป็ นเพศหญิง 74 ราย อายุอยูร่ ะหว่าง 62-95
ปี อายุเฉลี่ย 81.15 ปี (SD = 7.52) จบการศึกษาสู งสุ ดระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 43.64) ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.18) ได้มาจากบุตร/หลานและส่ วนใหญ่แล้วผูส้ ู งอายุพกั อาศัยอยูก่ บั บุตร (ร้อยละ 82.73)
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กลุม่ ตัวอย่างจานวนมากกว่าครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 58.18) มีภาวะสมองเสื่ อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease)
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่ อมโดยประมาณ 3 เดือน-30 ปี ระยะเวลาเฉลี่ย 5.91 ปี (SD = 57.89) ผูส้ ู งอายุเกื อบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 99.09) มีโรคประจาตัว โรคประจาตัวที่พบมากที่สุดคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 70.91) รองลงมาคือโรค
ความดันโลหิ ตสู ง (ร้อยละ 70) โรคไขมันในเส้นเลือดสู ง (ร้อยละ 61.82) โรคทางระบบกระดูกและข้อต่อ (ร้อยละ
46.36) และโรคไต (ร้อยละ 23.64) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.73) ผูส้ ูงอายุได้รับการรักษาภาวะสมองเสื่ อมด้วยยา ยาที่ใช้มาก
ที่สุดคือยา Donepezil เพียงอย่างเดียว ร้อยละ 22.72 รองลงมาคือการใช้ยา Donepezil และ Memantine ร่ วมกัน ร้อยละ
13.64 ผูส้ ูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน 15.29 คะแนน (SD = 12.52) จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน ซึ่งแปลผลได้วา่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.46) อยูใ่ นเกณฑ์พ่ งึ พิงผูอ้ ื่นเพียงเล็กน้อย
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสื่ อม
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นมีน้ าหนักอยูใ่ นช่วงระหว่าง 36.15-90.10 กิโลกรัม เฉลี่ย 56.17 กิโลกรัม (SD =
11.08) มีดชั นีมวลกายอยูใ่ นช่วงระหว่าง 15.33-40.82 กก./ตรม. เฉลี่ย 23.67 กก./ตรม. (SD = 4.09) และมีดชั นีมวลกายอยู่
ในเกณฑ์ น้ าหนักปกติ ร้อยละ 35.45 และ อ้วนระดับ 1 ร้อยละ 29.09 คานวณค่าดัชนีมวลกายจากส่วนสูง 73 คน (ร้อยละ
66.36) และจากความกว้างของช่วงแขน 37 คน (ร้อยละ 33.64) ผูส้ ูงอายุมีความยาวเส้นรอบเอวอยูใ่ นช่วงระหว่าง 54.61114.3 เซนติเมตร เฉลี่ย 86.53 เซนติเมตร (SD = 10.33) ซึ่งผูส้ ูงอายุร้อยละ 50 มีความยาวเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติ
แบ่งเป็ นเพศชาย ร้อยละ 27.27 และเพศหญิง ร้อยละ 22.73 ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลภาวะโภชนาการของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม (n = 110)
ค่าสูงสุดข้อมูลภาวะโภชนาการ
จานวน
ร้อยละ
ค่าต่าสุด
น้ าหนัก (กิโลกรัม)
36.15-90.10
35-45.9
19
17.27
46-55.9
36
32.73
56-65.9
33
30.00
66-75.9
17
15.45
76-90.1
5
4.55
ดัชนีมวลกาย (กก./ตรม.)
15.33-40.82
น้ าหนักน้อย (<18.5)
10
9.09
น้ าหนักปกติ (18.5 – 22.9)
39
35.45
น้ าหนักเกิน (23 – 24.99)
24
21.82
อ้วนระดับ 1 (25 – 29.99)
32
29.09
อ้วนระดับ 2 (≥30)
5
4.55
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ค่าเฉลี่ย
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
56.17 (11.08)

23.67 (4.09)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลภาวะโภชนาการของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม (n = 110) (ต่อ)
ค่าสูงสุดข้อมูลภาวะโภชนาการ
จานวน
ร้อยละ
ค่าต่าสุด
ความยาวเส้นรอบเอว (เซนติเมตร)
54.61-114.3
เพศชาย
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (< 80)
6
5.45
มากกว่าเกณฑ์ปกติ (≥ 80)
30
27.27
เพศหญิง
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (< 90)
49
44.55
มากกว่าเกณฑ์ปกติ (≥ 90)
25
22.73

ค่าเฉลี่ย
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
86.53 (10.33)

ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นพบว่าค่าอัลบูมินอยูใ่ นช่วงระหว่าง 2.53-4.30
กรัม/เดซิ ลิตร (ก./ดล.) เฉลี่ย 3.65 ก./ดล. (SD = 0.35) ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 71.13) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และร้อยละ 28.87 อยู่
ในเกณฑ์นอ้ ยกว่าปกติ ค่าโปรตีนทั้งหมดอยูใ่ นช่วงระหว่าง 5.69-9.50 ก./ดล. เฉลี่ย 7.23 ก./ดล. (SD = 0.64) ส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 88) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ค่าคอเลสเตอรอล อยูใ่ นช่วงระหว่าง 84-271 มก./ดล. เฉลี่ย 171.24 มก./ดล. (SD = 35.81)
ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 76.36) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ค่า High-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) อยูใ่ นช่วงระหว่าง 25-95
มก./ดล. เฉลี่ย 51.32 มก./ดล. (SD = 13.49) อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติมากที่ สุด (ร้อยละ 42) รองลงมาค่าอยู่ในเกณฑ์
มากกว่าปกติ (ร้อยละ 32) ค่า Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) อยู่ในช่วงระหว่าง 37-203 มก./ดล. เฉลี่ย
95.04 มก./ดล. (SD = 29.34) เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 91.26) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ค่าไตรกลีเซอไรด์ อยูใ่ นช่วงระหว่าง 37318 มก./ดล. เฉลี่ย 124.08 มก./ดล. (SD = 54.54) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.67) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ค่าฮีโมโกลบิน อยูใ่ นช่วง
ระหว่าง 8.6-16.2 ก./ดล. เฉลี่ย 12.48 ก./ดล. (SD = 1.41) มากกว่าครึ่ งหนึ่ ง (ร้อยละ 54.26) อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติ
และร้อยละ 41.49 อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ค่าฮีมาโทคริ ต อยูใ่ นช่วงระหว่างร้อยละ 25.3-47.7 เฉลี่ยร้อยละ 37.57 (SD = 3.89)
มากกว่าครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 59.57) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และร้อยละ 40.43 อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ยกว่าปกติ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม
ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการ
อัลบูมิน (3.5-5.0 ก./ดล.) (n=97)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
โปรตีนทั้งหมด (6.4-8.3 ก./ดล.) (n=75)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
มากกว่าเกณฑ์ปกติ

จานวน

28
69

ร้อยละ

2.53-4.3

ค่าเฉลี่ย
(ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
3.65 (0.35)

5.69-9.5

7.23 (0.64)

ค่าสูงสุดค่าต่าสุด

28.87
71.13

7
66
2

9.33
88.00
2.67
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม (ต่อ)
ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการ
คอเลสเตอรอล (<200 มก./ดล.) (n=110)
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
มากกว่าเกณฑ์ปกติ
HDL-C (n=100)
(เพศชายปกติ 40-50 มก./ดล.)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
มากกว่าเกณฑ์ปกติ
(เพศหญิงปกติ 50-60 มก./ดล.)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
มากกว่าเกณฑ์ปกติ
LDL-C (60-180 มก./ดล.) (n=103)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
มากกว่าเกณฑ์ปกติ
ไตรกลีเซอไรด์ (<150 มก./ดล.) (n=103)
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
มากกว่าเกณฑ์ปกติ
ฮีโมโกลบิน (n=94)
(เพศชายปกติ 15-19 ก./ดล.)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(เพศหญิงปกติ 12-14 ก./ดล.)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
มากกว่าเกณฑ์ปกติ

จานวน

84
26

ร้อยละ

84-271

ค่าเฉลี่ย
(ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
171.24 (35.81)

25-95

51.32 (13.49)

37-203

95.04 (29.34)

37-318

124.08 (54.54)

8.6-16.2

12.48 (1.41)

ค่าสูงสุดค่าต่าสุด

76.36
23.64

11
11
10

11.00
11.00
10.00

31
15
22

31.00
15.00
22.00

8
94
1

7.77
91.26
0.97

80
23

77.67
22.33

26
5

27.66
5.32

25
34
4

26.60
36.17
4.26
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม (ต่อ)
ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการ
ฮีมาโทคริ ต (n=94)
(เพศชายปกติ ร้อยละ 40-50 ก./ดล.)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(เพศหญิงปกติร้อยละ 35-45 ก./ดล.)
น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ

จานวน

ร้อยละ

ค่าสูงสุดค่าต่าสุด
25.3-47.7

17

18.09

14

14.89

21
42

22.34
44.68

ค่าเฉลี่ย
(ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
37.57 (3.89)

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ในการวิจัยในครั้ งนี้ พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่แล้วมี ดัชนี มวลกายเกิ นเกณฑ์มาตรฐาน (≥23 กก./ตรม.) ซึ่ ง
คล้ายคลึงกับการศึกษาของ แฟกเซน-เอียร์ และคณะ (Faxen-Irving et al., 2014) ที่ศึกษาภาวะโภชนาการในผูป้ ่ วยภาวะ
สมองเสื่ อมที่ประเทศสวีเดน พบว่า เกือบครึ่ งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีดชั นีมวลกายเกินเกณฑ์ปกติ และจากการศึกษาใน
ผูป้ ่ วยที่ มีการรู ้คิดบกพร่ อง และในผูป้ ่ วยที่ มีภาวะสมองเสื่ อมที่ อาศัยอยู่ในสถานบริ บาลของประเทศนอร์ เวย์ พบว่า
มากกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีดชั นี มวลกายอยูใ่ นเกินเกณฑ์ปกติและอยูใ่ นเกณฑ์มีภาวะอ้วน (Aukner et al., 2013)
นอกจากนี้ในการวิจยั ครั้งนี้ ยงั พบว่าผูส้ ู งอายุมีความยาวเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เช่นเดียวกับการศึกษาของ
มาริ โนและคณะ (Marino et al., 2015) ที่พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในประเทศบราซิ ลนั้นส่ วนใหญ่มีเส้นรอบ
เอวเกินเกณฑ์มาตรฐานทาให้มีความเสี่ ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน แต่อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาในผูส้ ู งอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อมในประเทศนอร์ เวย์ที่มาเข้ารับบริ การในคลินิกความจา พบว่า 1 ใน 4 ของผูส้ ู งอายุ มีดชั นี มวยกายต่ า
กว่าเกณฑ์ปกติ (< 22 กก./ตรม.) (Lyngroth et al., 2016) และยังมีการศึกษาในประเทศแอฟริ กา โดยมีการสารวจดัชนี
มวลกายของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม พบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีดชั นี มวลกายอยูต่ ่ ากว่าเกณฑ์ (< 18.5 กก./
ตรม.) และน้อยกว่า 1 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่าง มีดชั นี มวลกายอยูใ่ นเกินเกณฑ์ปกติ (> 25 กก./ตรม.) (De Rouvray et al.,
2014) ส่ วนการศึกษาในผูป้ ่ วยที่มีภาวะสมองเสื่ อมชนิ ดอัลไซเมอร์ ในประเทศไทยนั้นพบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่ม
ตัวอย่างนั้นมีดชั นี มวลกายอยูใ่ นภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน นอกจากนั้นมากกว่าครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มตัวอย่างมีเส้น
รอบเอวเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน (Jiamrungraksa, 2012) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้
จากการวิจัยในครั้ งนี้ พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีดัชนี มวลกายเกิ นเกณฑ์มาตรฐานและเส้นรอบเอวมากกว่า เกณฑ์
มาตรฐานนั้นอาจเป็ นไปได้ว่า ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นมีปัญหาในเรื่ องของความจา โดยเฉพาะในส่ วนของ
ความจาระยะสั้น (วรพรรณ, 2559) อาจทาให้เกิดพฤติกรรมการลืมว่ารับประทานอาหารแล้วต้องการรับประทานอาหาร
อีกประกอบกับผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ในงานวิจยั ครั้งนี้ ยงั สามารถช่วยเหลือกิจวัตรประจาวันได้ คะแนนความสามารถใน
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันอยูใ่ นเกณฑ์พ่ ึงพิงผูอ้ ื่นเพียงเล็กน้อย จึงส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุสามารถจัดหาอาหารรับประทาน
ได้เ องอี กตามความต้อ งการ จึ ง อาจส่ ง ผลให้ผูส้ ู งอายุใ นงานวิจัย ครั้ งนี้ มี ดัช นี มวลกายและเส้นรอบเอวเกิ นเกณฑ์
มาตรฐานได้
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ผลการวิจยั ในครั้งนี้พบว่าผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่แล้วมีขอ้ มูลทางห้องปฏิบตั ิการคือ ค่าอัลบูมิน ค่าโปรตีนทั้งหมด
ค่าคอเลสเตอรอล ค่า low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) ค่าไตรกลีเซอไรด์ ค่าฮีมาโทคริ ต อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
อาจเป็ นผลมาจากผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่น้ นั มาพบแพทย์เป็ นประจาและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งมีผดู ้ ูแลที่มี
ความพร้ อมในการดู แล อย่างไรก็ตามผลการวิจยั นั้นยังพบอีกว่า 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างมี ระดับอัลบูมินต่ า ระดับ
คอเลสเตอรอลสู ง ระดับ ไตรกลี เ ซอไรด์สู ง และเกื อ บครึ่ งหนึ่ ง ของกลุ่ ม ตัว อย่า งมี ร ะดับ high-density lipoprotein
cholesterol (HDL-C) ต่าและมีภาวะซีด
จากการศึ กษาที่ผ่านมา (Ng et al., 2008) พบความเกี่ ยวข้องของระดับอัลบูมินในเลือดกับการเสื่ อมถอยของ
การรู ้คิด มีรายงานพบว่ามีการลดลงของระดับอัลบูมินในเลือดในผูป้ ่ วยอัลไซเมอร์เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม และ
ยังมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ากลไกการอักเสบนั้นเกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของภาวะสมองเสื่ อม ในผูส้ ูงอายุกระบวนการ
อักเสบนั้นจะเพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนเช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อ โรคอ้วนและการลดลงของฮอร์โมนเพศ เป็ นต้น
และจะรุ นแรงเพิ่มมากขึ้ นเมื่ อมี อาการแสดงของโรคเรื้ อรังต่างๆ แม้ว่าระดับอัลบู มินในเลื อดที่ ต่ านั้นจะถื อว่าเป็ น
เครื่ องหมายทางชีวเคมีของภาวะทุพโภชนาการโดยเฉพาะการขาดโปรตีนแต่อย่างไรก็ตามระดับอัลบูมินในเลือดที่ ต่ า
นั้นก็มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบเรื้ อรังด้วย ระดับอัลบูมินในเลือดนั้นจะลดลงเมื่อมีการตอบสนองต่อการ
อักเสบเรื้ อรังในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่าผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีค่าอัลบูมินอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่ก็มี
ผูส้ ู งอายุบางส่ วนที่มีระดับอัลบูมินในเลือดต่ากว่าเกณฑ์ปกติ เหตุผลอาจมาจากพยาธิ สภาพของภาวะสมองเสื่ อมนั้นมี
กลไลการอักเสบเกิดขึ้นและกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็ นโรคเรื้ อรัง จึงส่ งผลให้ระดับอัลบูมินในเลือดนั้นมีค่าต่ากว่า
เกณฑ์ปกติ
การตรวจค่าไขมันในเลื อดนั้นจากการวิจัยนี้ พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่แล้วพบค่า low-density lipoprotein
cholesterol (LDL-C) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่ในผูส้ ู งอายุบางส่ วนมีระดับ high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ที่
ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ ระดับคอเลสเตอรอลที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติและระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ
ผลการวิจัยอาจจะอธิ บายได้จากการศึ กษาของดิ โมปูลอสและคณะ (Dimopoulos et al., 2007) พบว่าระดับ
ความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลในเลือดนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างผูป้ ่ วยที่มีภาวะสมอง
เสื่ อมและผูป้ ่ วยในกลุ่มควบคุม และพบความเกี่ยวข้องทางบวกระหว่างระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกับการบกพร่ อง
ทางการรู ้ คิ ด ในผูส้ ู ง อายุ และภาวะคอเลสเตอรอลในเลื อ ดสู ง นั้น ยัง เป็ นปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะสมองเสื่ อ ม
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาของแวน อีเซล (Van Exel et al., 2002) ที่พบว่าระดับ HDL-C นั้นอาจมีบทบาทสาคัญในการ
บกพร่ องทางการรู ้คิด และระดับ HDL-C นั้นจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีภาวะสมองเสื่ อมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม
อย่างไรก็ตามคอเลสเตอรอลในเลือดนั้น ส่ วนใหญ่แล้วต้นกาเนิ ดของการสังเครา ะห์อยูภ่ ายในสมอง และยัง
ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องของผลโดยตรงของไขมันในเลือดต่ออุบตั ิการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรื อในเรื่ องของ
ไขมันในระดับหลอดเลือดส่ วนปลายนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของกระบวนการทางชีวเคมีทางสมองได้หรื อไม่
(Dietschy et al., 2001) แต่ก็มีบางการศึ กษาเชื่ อมโยงว่าระดับไขมันในเลือดมี ส่วนเกี่ ยวข้องในการทางานและพยาธิ
สภาพของหลอดเลือด มีสมมติฐานของการเชื่ อมโยงระหว่างพยาธิ สภาพของหลอดเลือดและโรคทางการเสื่ อมของ
ระบบประสาท ในผูส้ ู งอายุที่มีปัจจัยเสี่ ยงด้านหลอดเลือดนั้นอาจมีภาวะสมองเสื่ อมเกิดขึ้นตามมาได้หลังจากเกิดพยาธิ
สภาพของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Pappolla et al., 2003) นอกจากนี้ มีการศึกษาสนับสนุ นว่าระดับคอเลสเตอรอลใน
เลือดที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กบั ภาวะสมองเสื่ อม และการรักษาด้วยยาลดไขมันจะช่วยลดอุบตั ิการณ์ของภาวะสมอง
เสื่ อมได้ (Wolozin et al., 2000)
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ระดับฮีโมโกลบินและระดับฮีมาโทคริ ตที่ผิดปกติน้ นั ได้แสดงถึงภาวะซีด ภาวะซีดเกิดได้จากหลายสาเหตุ ใน
การวิจยั ครั้งนี้ อาจอธิ บายได้ว่าภาวะซี ดที่พบในผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นเกิ ดจากการขาดสารอาหาร เช่น ธาตุ
เหล็ก โฟเลตและวิตามี นบี 12 เนื่ องจากในผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นจะพบการทางานของต่อมรั บรสลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับผูส้ ูงอายุปกติ (Lang et al., 2006) ซึ่งอาจเป็ นผลให้ผสู ้ ูงอายุชอบรับประทานของหวานหรื อน้ าหวาน
เพิ่มมากขึ้น และยังพบว่าในผูป้ ่ วยสมองเสื่ อมจะพบพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและพบการเปลี่ยนแปลง
ความชอบในการรับประทานอาหาร (Kail et al., 2015) จึงส่งผลให้ผสู ้ ูงอายุมีการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมและไม่
เพียงพอ รวมถึงถ้าผูส้ ูงอายุมีปัญหาด้านการดูดซึมสารอาหารร่ วมด้วย ปั จจัยเหล่านี้อาจเป็ นสาเหตุของการเกิดภาวะซีดได้
นอกจากนั้นยังพบภาวะซี ด ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังเนื่ องจากในผูป้ ่ วยโรคไตการสร้ างสารอิริโธรพอยอิ ติน
(erythropoietin) ลดลง อิริโธรพอยอิตินจะทาหน้าที่กระตุน้ ไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดง มักพบร่ วมกับการขาดธาตุ
เหล็ก ทาให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถเจริ ญเป็ นเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ได้ (จิตติมา, 2558) ในการวิจยั ครั้งนี้พบว่าผูส้ ูงอายุ
ประมาณ 1 ใน 4 นั้นมีโรคประจาตัวเป็ นโรคไตเรื้ อรังซึ่ งอาจทาให้เกิดระดับฮีโมโกลบินและระดับฮีมาโทคริ ตที่ น้อย
กว่าปกติได้ และจากปั จจัยกระบวนการเสื่ อมตามอายุ (aging process) ของผูส้ ูงอายุ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
เซลล์ไขกระดูก มีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ทดแทนเซลล์เก่าช้าลง ทาให้จานวนเม็ดเลือดแดงและระดับฮีโมโกลบิน
ลดลงได้ (พรทิพย์, 2555)
ภาวะซี ดในผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมนั้นเป็ นข้อมูลที่สาคัญเนื่ องจากมีการศึกษาทดลองทางระบาดวิทยา
พบว่าการลดลงของออกซิ เจนในสมองแสดงให้เห็นถึงการเกิดความบกพร่ องในการรู ้คิดอย่างถาวรและในทางกลับกัน
การเพิ่มความสามารถในการหมุนเวียนออกซิเจนในเลือดช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของการรู ้คิดได้ (Atti et al., 2006) ดังนั้น
บุคลากรด้านสุขภาพและญาติผดู ้ ูแลควรหาวิธีส่งเสริ มสุขภาพและป้ องกันภาวะทุพโภชนาการและภาวะซีดที่อาจเกิดขึ้น
ต่อผูส้ ูงอายุในอนาคตเมื่อภาวะสมองเสื่ อมก้าวหน้าขึ้นตามลาดับและมีโอกาสเกิดภาวะเจ็บป่ วยที่มากขึ้นได้
ข้ อเสนอแนะและข้ อจากัดในการวิจยั ครั้งนี้
ควรพัฒนาบทบาทอิสระของพยาบาลในการส่ งเสริ มการดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในด้านโภชนาการ
ควรมี ก ารให้ค วามรู ้ แ ละให้ค าปรึ ก ษาแก่ ผูด้ ู แ ลในเรื่ อ งของการจัด การด้า นโภชนาการเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาทุ พ ภาวะ
โภชนาการที่เกิดขึ้น และควรมีการติดตามประเมินภาวะโภชนาการของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
ส่งเสริ มให้ผสู ้ ูงอายุมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
ข้อจากัดของการศึ กษา กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมที่ มาใช้บริ ก ารใน
โรงพยาบาล ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการดังกล่าวจึงอาจมีขอ้ จากัดในการเป็ นตัวแทนของผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้เข้า
มารับบริ การในโรงพยาบาล
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมและผูด้ ูแลทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการวิจยั เป็ นอย่างดี และ
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในคลินิกผูส้ ูงอายุและคลินิกความจาที่อานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และการวิจยั ใน
ครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั บางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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