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มีการศึกษามากมายที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการลดลงของความจำ� (cognitive decline) ปัจจัย
หนึ่งที่อาจส่งผลต่อการลดลงของความจำ�คือสมรรถภาพของหัวใจและหายใจ (cardio respiratory fitness:
CRF) ซึ่งเป็นความสามารถในการทำ�กิจกรรมทางกาย โดยพบว่าสมรรถภาพของหัวใจและหายใจ เกี่ยวข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างและหน้าทีก่ ารทำ�งานของสมองมนุษย์ อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาทีน่ อ้ ยเกีย่ วกับ
ความแตกต่างระหว่างผูส้ งู อายุทมี่ คี วามบกพร่องของการรูค้ ดิ กับผูส้ งู อายุสขุ ภาพดีในคนไทยต่อสมรรถภาพหัวใจ
และหายใจ
วิธีการศึกษา:
การศึกษานี้เป็นการศึกษา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional study) ในผู้สูงอายุไทยทั้งเพศชาย และ
หญิงที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไปจำ�นวน ๑๕๖ คน ถูกให้ทำ�แบบประเมินความบกพร่องของการคิด (Thai-Mini
Mental Status Examination (Thai-MMSE)) แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดีจำ�นวน ๗๘ คน และกลุ่มผู้สูงอายุ
ไทยที่มีความบกพร่องของการรู้คิด จำ�นวน ๗๘ คน ทำ�การทดสอบการเดิน ๖ นาที และความแข็งแรงของกล้าม
เนือ้ หายใจเข้า-ออก โดยใช้เครือ่ งวัดแรงดันของการหายใจ (Respiratory pressure meter) ทำ�การเปรียบเทียบ
ค่าระยะทางในการเดิน ๖ นาที และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า-ออก โดยใช้สถิติทดสอบ t-test
ผลการศึกษา:
จากการศึกษา พบว่าอาสาสมัครจำ�นวน ๑๕๖ คน อายุเฉลี่ย ๗๔.๓๑ ± ๘.๑๘ ปี ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของ
การรู้คิด มีระยะทางการเดิน ๖ นาที และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า - ออก ที่น้อยกว่าผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพดี (-๑๔๕.๙๒ ± ๑๔.๔๕ เมตร, -๒๕.๔๕ ± ๒.๙๑ ซม.น้ำ� และ -๒๕.๗๒ ± ๓.๖๔ ซม.น้ำ� ตามลำ�ดับ)
วิจารณ์ และ
กลุ่มผู้สูงอายุไทยที่มีความบกพร่องของการรู้คิด มีสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด และความแข็งแรงของ
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ั หาทางด้านความบกพร่อง
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บทน�ำ
ในปี ค.ศ. 2009, World Alzheimer๑ ได้คาดการณ์วา่ ปี
ค.ศ. 2010 จะมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี ที่มีภาวะสมอง
เสื่อม (dementia) อยู่ประมาณ ๓๕.๖ ล้านคน หรือประมาณ
๔.๗ % ของจ�ำนวนกลุม่ ประชากรทัง้ หมด และคาดการณ์วา่ ในปี
ค.ศ. 2050 ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้น ถึง ๑๑๕.๔
ล้านคน ส�ำหรับประเทศไทย มีการศึกษาพบว่าประชากรไทย
วัยสูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ ๙.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๒๐.๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
และยังคงเพิม่ จ�ำนวนขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูภ่ าวะ
ประชากรสูงอายุ (population aging)๒ การศึกษาในประชากร
ผู้สูงอายุไทยพบความชุกของผู้ที่มีความบกพร่องของการรู้คิด
(cognitive impairment) ร้อยละ ๓.๔ ซึ่งความชุกของความ
บกพร่องของการรู้คิดจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยพบอัตรา
ความชุกร้อยละ ๑ ในกลุ่มอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี, ร้อยละ ๓ ในช่วง
อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี, ร้อยละ ๑๐ ในช่วงอายุ ๘๐ - ๘๙ ปี และ
ร้อยละ ๓๐ ในช่วงอายุตั้งแต่ ๙๐ ปีขึ้นไป๓
ความแก่ชราส่งผลต่อระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ
อวัยวะ และระบบต่างๆ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท�ำงาน
ของร่างกาย เป็นทีท่ ราบกันว่าการเปลีย่ นแปลงของระบบหัวใจ
และหลอดเลือดรวมไปถึงสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
(cardiovascular fitness) ในผู้สูงอายุเกิดขึ้นจากระบบต่างๆ
เช่น ระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมหลักของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือระบบต่อมไร้ท่อ ที่แสดงให้
เห็นว่าการลดลงของฮอร์โมนในผูส้ งู อายุ ซึง่ ส่งผลต่อการท�ำงาน
ของกล้ามเนื้อหัวใจ๔ นอกจากนี้ การท�ำงานของระบบหัวใจ
และหลอดเลือดได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสมองส่วนที่ควบคุม
ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system)
ซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่ท�ำงานด้านการรู้คิด (cognition) ทั้งยังมี
การศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของความจ�ำคือ
สมรรถภาพของหัวใจและหายใจ (cardiorespiratory fitness:
CRF)๕ โดย Hayes และคณะ (2014)๕ ท�ำการศึกษาสมรรถภาพ
ของหั ว ใจและหายใจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความสามารถของ
การรูค้ ดิ (cognitive performance) ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ โดยพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิดจะมีสมรรถภาพทาง
ด้านหัวใจและหายใจที่ลดลง๕ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ในสมองของมนุษย์๖ โดยพบว่า
สมรรถภาพหัวใจและหายใจจะมีความสัมพันธ์กับการลดลง
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ของสมองในส่วน ของ hippocampus, parahippocampal
gyrus, และ amygdala รวมถึงมีการศึกษาพบว่าอัตราการใช้
ออกซิเจนสูงสุด (VO2 peak) มีความสัมพันธ์กับปริมาณของ
hippocampus ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา๗
มีการศึกษาพบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ
(Respiratory muscle strength) จะลดลงในผู้สูงอายุด้วย
หลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างทรวงอกใน
ผู้สูงอายุ ท�ำให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจอยู่ในความยาวที่ไม่
เหมาะสมในการท�ำงานท�ำให้ประสิทธิภาพในการหดตัวลดลง
หรืออีกสาเหตุหนึง่ คือการเสือ่ มของเซลล์ประสาทยนต์ทมี่ าเลีย้ ง
กล้ามเนื้อหายใจ ท�ำให้เกิดการเสื่อมสลายของเส้นใยกล้ามเนื้อ
(Muscle fiber) และมวลกล้ามเนื้อ (muscle mass) ลดลง
เป็นต้น๘ นอกจากนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่มีการเสื่อมลงของระบบประสาทซึ่งเป็น
ตัวบ่งชีถ้ งึ ความจุปอด (vital capacity) ผลการวิจยั พบว่า ความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ หายใจทีล่ ดลงเป็นผลมาจากกระบวนการ
แก่ชราและการเสือ่ มลงของระบบประสาทซึง่ จะส่งผลต่อบริเวณ
สมองทีส่ ง่ สัญญาณประสาทมาควบคุมการท�ำงานของกล้ามเนือ้
หายใจ เช่น bulbo-spinal pathway ทีค่ วบคุมการท�ำงานของ
กล้ามเนือ้ กระบังลมให้ท�ำงานแบบเป็นจังหวะ เป็นไปได้วา่ หาก
มีการเปลีย่ นแปลงของทางเดินประสาทเหล่านี้ จะส่งผลต่อการ
ท�ำงานของกล้ามเนื้อหายใจ
นอกจากนี้ ส มรรถภาพของหั ว ใจและหายใจอาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการรู้คิด โดยผ่านทางกลไกทางด้าน
ชีวประสาท (neurobiological mechanisms) เนื่องจากมี
การศึกษาพบว่าการออกก�ำลังแบบแอโรบิคและสมรรถภาพ
หัวใจและหายใจส่งผลให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของปริมาณโครงสร้างของ
hippocampus และ prefrontal cortex๕
ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิด จะมี
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ซึ่งอาจน�ำไปสู่การระบายอากาศที่
ไม่เพียงพอและมีความบกพร่องในการก�ำจัดเสมหะออกจาก
ทางเดินหายใจ ท�ำให้เสี่ยงต่อการพัฒนาไปเป็นภาวะปอดแฟบ
(atelectasis) และภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจอื่นๆ เช่น
aspirated pneumonia๙ อีกทั้งมีการศึกษาพบว่าอัตราความ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มี ความบกพร่องของการรู้คิด
จะเพิ่มขึ้นเมื่อมี สมรรถภาพของหัวใจและหายใจลดลง๑๐ และ
พบว่ า โรคทางระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ดเป็ น สาเหตุ ห ลั ก
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ของการป่ ว ยและเสี ย ชี วิ ต ในผู ้ สู ง อายุ ๑๑ อย่ า งไรก็ ต ามการ
ศึกษา สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและความแข็งแรง
ของกล้ า มเนื้ อ หายใจในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ยั ง พบการศึ ก ษาไม่
มากในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงท�ำการศึกษา
สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหายใจในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีกับผู้สูงอายุที่มี
ความบกพร่องของการรูค้ ดิ ซึง่ จะก่อให้เกิดความตระหนักรูแ้ ละ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรู้คิดที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้าน
ต่างๆ เช่น สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหายใจ

วิธีการศึกษา
จากการค�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างโดยการอ้างอิงการศึกษา
ของ Boyle และคณะในปี ค.ศ. 2009๑๒ ซึ่งท�ำการเปรียบเทียบ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี
และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิด และโดยใช้
โปรแกรม G-power ได้ อาสาสมัครชายและหญิง อายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป จ�ำนวน ๑๕๖ คน ถูกแบ่งออกเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
จ�ำนวน ๗๘ คน และผู้ที่มีความบกพร่องของการรู้คิด จ�ำนวน
๗๘ คน ซึ่งได้จากการประเมินจากแบบประเมิน Thai mini
mental state examination (Thai-MMSE)๑๓ ในบ้านพักคน
ชรา และชุมชน ทั้งเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยการติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ผ่านโปสเตอร์และผู้สูงอายุที่สนใจ โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าคือ
ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ชาย และหญิง ไม่มีประวัติการก�ำเริบ
ของโรคทางระบบทางเดินหายใจในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา และ
สามารถเข้าใจ สือ่ สาร และเขียนภาษาไทยได้ เกณฑ์การคัดออก
ได้แก่ มีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักมากกว่า ๑๒๐ ครั้ง
ต่อนาที ความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมได้ (>๑๘๐/๙๐
มม.ปรอท) ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือตนเอง เช่น cane
หรือ walker ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคเบาหวานได้,
มีประวัติความเจ็บป่วยทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ทาง
ระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ความเจ็บป่วยทาง
ด้านจิตใจ เช่น โรคทางจิตเภท ซึง่ ถูกวินจิ ฉัยโดยแพทย์ มีประวัติ
ความเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีผลต่อ

การเดิน (เช่น อาการปวดเข่า หรือได้รับอุบัติเหตุ) เป็นผู้ที่
สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา และมี
ประวัติการล้มในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา งานวิจัยชุดนี้ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ ระดับมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ ๑๔๙/๒๕๕๙
อาสาสมัครถูกทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หายใจ โดยใช้เครือ่ ง Respiratory pressure meter วัดค่าแรงดัน
สูงสุดขณะหายใจเข้า (Maximal inspiratory pressure; MIP)
และค่าแรงดันสูงสุดขณะหายใจออก (Maximal expiratory
pressure; MEP) ตามหลักการของ American Thoracic
Society/European Respiratory Society 2002 ๑๔
โดยการหายใจเข้า - ออก ผ่านเครื่องให้เร็วและแรงที่สุดแล้ว
ค้างไว้ ๑.๕ วินาที ท�ำการวัดซ�้ำ ๓ - ๕ ครั้ง เลือกค่าสูงสุด
โดยแต่ละค่าต่างกันไม่เกินร้อยละ ๕ อาสาสมัครนัง่ พักเป็นเวลา
๑๐ นาที หรืออัตราการหายใจหรือความดันโลหิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ หลังจากนั้นท�ำการทดสอบ สมรรถภาพของหัวใจ
และหลอดเลือดโดยการวัดระยะทางการเดิน ๖ นาที (6 MWD)
บันทึกค่าระยะทางการเดินที่ได้ภายใน ๖ นาที ตามเกณฑ์การ
ทดสอบของ The American Thoracic Society๑๕
วิธีการทดสอบทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล
ท�ำการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
SPSS for Microsoft Windows version 20.0 เพื่อวิเคราะห์
การกระจายตัวปกติของข้อมูล โดยใช้ Kolmogorov-Smirnov
Goodness-of-Fit Test แสดงลักษณะข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ศึกษาความ
แตกต่าง สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและความแข็ง
แรงของกล้ามเนื้อหายใจด้วยสถิติทดสอบ t-test ก�ำหนดค่า
p-value น้อยกว่า ๐.๐๕ (p < ๐.๐๕)

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย
จากอาสาสมัครทัง้ สิน้ ๑๕๖ คน แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุไทยที่มีสุขภาพดีจ�ำนวน ๗๘ คน และกลุ่ม
ผูส้ งู อายุไทยทีม่ คี วามบกพร่องของการรูค้ ดิ จ�ำนวน ๗๘ คน อายุ
เฉลี่ย ๗๔ ปี (ช่วงอายุ ๖๐ - ๙๒ ปี) ดังตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
Healthy
n = ๗๘

Cognitive impairment
n = ๗๘

Total
n = ๑๕๖

๓๔
๔๔
(Mean ± SD)
๗๒.๐ ± ๗.๕๑

๓๙
๓๙
(Mean ± SD)
๗๕.๗๓ ± ๘.๖๑

๗๓
๘๓
(Mean ± SD)
๗๔.๓๑ ± ๘.๑๘

Characteristic
				
Male (n)
Sex
		
Female (n)
				
Age (year)

สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหายใจ
กลุ่มผู้สูงอายุไทยจ�ำนวน ๑๕๖ คนทั้งเพศชายและ
หญิง มีระยะทางการเดินในระยะเวลา ๖ นาที เฉลี่ย ๓๒๓.๘๓
± ๑๑๖.๑๐ เมตร, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าและ
ออก เฉลี่ย ๓๖.๗๘ ± ๒๒.๑๕ ซม.น�้ำ และ ๖๐.๔๔ ± ๒๖.๑๐
ซม.นำ�้ ตามล�ำดับ นอกจากนีก้ ลุม่ ผูส้ งู อายุไทยทีม่ สี ขุ ภาพดี จะมี
ค่าของ สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและความแข็งแรง

ของกล้ามเนือ้ หายใจมากกว่าในกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ ี ความบกพร่อง
ของการรู้คิด ทั้งระยะทางการเดินใน ๖ นาที รวมถึงค่าความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าและออก อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ดังตารางที่ ๒ ทัง้ นีพ้ บว่าค่าระยะทางของกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ ี
สุขภาพดี มีระยะทางการเดิน ๖ นาทีได้มากกว่าในกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ทีม่ ี ความบกพร่องของการรูค้ ดิ อยูท่ ี่ ๑๔๕.๙๒ ± ๑๔.๔๕ เมตร
ค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าและออกอยู่ที่ ๒๕.๔๕
± ๒.๙๑ ซม.น�้ำ และ ๒๕.๗๒ ± ๓.๖๔ ซม.น�้ำ ตามล�ำดับ

ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจระหว่างผู้สูงอายุไทยที่มี
สุขภาพดีและผู้สูงอายุไทยที่มีความบกพร่องของการรู้คิด
			
Healthy
Cardiorespiratory (Mean ± SD)
		 function
n = ๗๘
				
		
6MWD (meter)
MIP (cmH2O)
MEP (cmH2O)

๓๙๖.๗๙ ± ๘๙.๘๗
๔๙.๕ ± ๒๑.๔๖
๗๓.๒๙ ± ๒๕.๐๖

6MWD; 6 minute walk distance
MIP; Maximum inspiratory pressure
MEP; Maximum Expiratory pressure

Cognitive
impairment
(Mean ± SD)
n = ๗๘
๒๕๐.๘๘ ± ๙๐.๖๑
๒๔.๐๕ ± ๑๔.๑๐
๔๗.๕๘ ± ๒๐.๒๐

๙๕% of		
confidence
t (๑๕๔)
interval
๑๑๗.๓๖ to ๑๗๔.๔๖
๑๙.๗๐ to ๓๑.๑๙
๑๘.๕๒ to ๓๒.๙๒

๑๐.๑๐
๘.๗๕
๗.๐๖

p-value

p < ๐.๐๐๑
p < ๐.๐๐๑
p < ๐.๐๐๑
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อภิปรายผล
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional
study เปรียบเทียบ สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้สูงอายุไทยที่มีสุขภาพดี
และผู้สูงอายุไทยที่มีความบกพร่องของการรู้คิด โดยผู้เข้าร่วม
วิจยั เป็นผูส้ งู อายุทงั้ ชายและหญิง อายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไป โดยแบ่งกลุม่
ผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยแบบทดสอบการรู้คิด (Thai-MMSE 2002)
จากนั้นท�ำการทดสอบ สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
โดยใช้การทดสอบด้วยการเดิน ๖ นาที และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหายใจเข้าและออก ด้วยเครื่องวัดแรงดันของการ
หายใจ
จากการศึกษาพบว่า อายุและเพศของผู้เข้าร่วมงาน
วิจัยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อย่างไร
ก็ ต ามพบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ไ ทยที่ มี สุ ข ภาพดี มี ร ะยะทางการ
เดินในระยะเวลา ๖ นาที ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ
เข้าและออก มากกว่าในกลุ่มที่มีความบกพร่องของการรู้คิด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหายใจ
จากการศึ ก ษาพบว่ า สมรรถภาพของหั ว ใจและ
หลอดเลื อ ดในผู ้ สู ง อายุ ที่ มี สุ ข ภาพดี แ ละผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ค วาม
บกพร่องของการรูค้ ดิ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญซึง่ วัด
ได้จากค่าระยะทางการเดิน ในระยะเวลา ๖ นาที โดยในผูส้ งู อายุ
สุขภาพดีจะมีสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าผูส้ งู
อายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Sanches และคณะในปี 2014๑๖ ซึ่งอธิบายไว้ว่าการเสื่อม
และการตายของเซลล์สมองอาจมีผลท�ำให้ผสู้ งู อายุมปี ญ
ั หาด้าน
การรู้คิด เนื่องจากมีการตายของเซลล์สมองบริเวณ cortical
และ subcortical เช่น thalamus, hypothalamus, amydala
และ hippocampus ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ควบคุมการท�ำงาน
ด้านต่างๆ เช่น ความตั้งใจ (attention), ความจ�ำ (memory),
ภาษา (language) รวมถึงควบคุมการท�ำงานของระบบประสาท
อัตโนมัติ ซึ่งท�ำหน้าที่ในการควบคุมการท�ำงานของระบบหัวใจ
และปอดซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิด
มีสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดต�่ำกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ
ที่สุขภาพดี นอกจากนี้ การศึกษาของ Vidoni และคณะใน
ปี 2012๑๗ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ สมรรถภาพของหัวใจ
และหลอดเลือดในระยะเวลา ๒ ปี ในผู้ป่วยระยะเริ่มต้นของ
โรคอัลไซเมอร์ (early-stage Alzheimer’s disease) และ

ผู้สูงอายุที่ไม่มีความบกพร่องของการรู้คิด และประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่าง สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดกับการ
รู้คิดที่ลดลง โดยพบว่า สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
จะต�่ำในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้ง มีสมรรถภาพของ
หัวใจและหลอดเลือดทีต่ ำ�่ กว่าค่าพืน้ ฐาน (baseline) โดยพบว่า
มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วย
โรคอั ล ไซเมอร์ แ ละมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การฝ่ อ ลี บ ของสมอง
โดยเฉพาะในส่วน parahippocampus เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Burns และคณะในปี 2008๑๘ ท�ำการทดสอบสมรรถภาพ
ของหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้การทดสอบการออกก�ำลังกาย
สูงสุด (maximal exercise testing) ในผู้กลุ่มผู้ที่ไม่มีความ
บกพร่องของการรูค้ ดิ และผูท้ เี่ ป็นระยะเริม่ ต้นของโรคอัลไซเมอร์
ในผู้ป่วยระยะเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ โดยศึกษาหาความ
สัมพันธ์ของสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดกับระดับ
กิจกรรมทางกาย ตัวบ่งชี้ทางสุขภาพ (health markers)
และความสามารถของการรู้คิด (cognitive performance)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยระยะเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์จะมี
ค่าอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ต�่ำกว่ากลุ่มที่ไม่มี
ความบกพร่องของการรู้คิด นอกจากนี้ Burns และคณะได้
อธิบายว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านการรู้คิดจะมีการฝ่อของ
สมองส่วน frontal lobe และสมองส่วน temporal lobe
ซึ่งจะท�ำให้ระบบการท�ำงานของ mitochondria ลดลง ซึ่ง
mitochondria ท�ำหน้าที่สร้างพลังงานจากการใช้ออกซิเจน
(oxygen consumption) ส่งผลท�ำให้เกิดความบกพร่องของ
เมตาโบลิซมึ (metabolic dysfunction) ท�ำให้การใช้ออกซิเจน
ในเซลล์ต่างๆ ทั้งร่างกายโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อลดลง ก่อให้
เกิดค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ มีการ
ศึกษาพบว่า การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคจะสามารถส่งผล
ต่อสมรรถภาพทางหัวใจและหายใจซึง่ จะส่งผลต่อไปยังการเพิม่
ปริมาณของ hippocampus และ prefrontal cortex รวมถึง
การเพิ่มความหนาแน่นของ gray matter ที่บริเวณสมองส่วน
frontal region และ parietal region, เพิ่มการท�ำงานของ
connectivity ในเครือข่ายระบบประสาท (neural networks)
โดยเฉพาะสมองในส่วนของ episodic memory และ executive
function, เพิ่ม cerebral perfusion และเพิ่ม cerebral
blood volume และ hippocampal neurogenesis๖
ดังนั้น ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิดจะมี
สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดต�่ำกว่าผู้สูงอายุสุขภาพดี
อาจเกิ ด จากผลการเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ า งของส่ ว น
hippocampus และ prefrontal cortex๖
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ผู้สูงอายุที่สุขภาพดี มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หายใจมากกว่าผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิด อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Boyle และ
คณะ๑๒ ซึ่งท�ำการศึกษา โดยติดตามผลศึกษาประมาณ ๓.๖ ปี
และพบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หายใจมีความสัมพันธ์กบั
ระดับความเสื่อมของการรู้คิด (rate of cognitive decline)
และสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดภาวะความบกพร่อง
ของการรู้คิด นอกจากนี้ Sanches และคณะ๑๖ พบว่ากลุ่มผู้สูง
อายุสุขภาพดีมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจมากกว่ากลุ่ม
ผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้สูงอายุที่มีการ
เสื่อมลงของระบบประสาทรวมถึงมีปัญหาด้านการรู้คิดหาก
มีการรบกวนของ pathway บางอย่างเช่น bulbo - spinal
pathway, cortico-bulbar-spinal pathway หรือ upper
cortical pathways ที่ควบคุมเกี่ยวกับการท�ำงานของการ
หายใจและกล้ามเนือ้ หายใจ อาจท�ำให้การท�ำงานของกล้ามเนือ้
หายใจมีประสิทธิภาพลดลง รวมถึงผูส้ งู อายุทมี่ กี ารเสือ่ มลงของ
ระบบประสาทร่วมกับปัญหาด้านการรูค้ ดิ พบว่าจะมีปญ
ั หาของ
สมองที่ใกล้กับบริเวณที่ควบคุมการหายใจ รวมทั้งมีปัญหาใน
บริเวณที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจ
ส่งผลถึงประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อหายใจได้ นอกจากนี้มีการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจที่ลดลง
เป็นผลมาจากกระบวนการแก่ชราและการเสื่อมลงของระบบ
ประสาทซึ่งจะส่งผลต่อบริเวณสมองที่ส่งสัญญาณประสาทมา
ควบคุมการท�ำงานของกล้ามเนื้อหายใจ เช่น bulbo-spinal
pathway ทีค่ วบคุมการท�ำงานของกล้ามเนือ้ กะบังลมให้ท�ำงาน
แบบเป็นจังหวะ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงของทางเดินประสาทเหล่านี้
จะส่ ง ผลต่ อ การท�ำงานของกล้ า มเนื้ อ หายใจ รวมทั้ ง มี
การศึกษาว่ากระบวนการแก่ชราจะท�ำให้มกี ารฝ่อของสมองส่วน
frontal และ temporal lobe ที่ควบคุมระบบการท�ำงานของ
mitochondria ในกล้ามเนือ้ ท�ำให้การใช้ออกซิเจนในกล้ามเนือ้
ลดลงกล้ามเนื้อท�ำงานไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สูงอายุที่มี
ความบกพร่องของการรู้คิดจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หายใจลดลงเมื่ อ เปรียบเทียบกับ กลุ่ม ผู้สูงอายุที่มีสุข ภาพดี
ซึ่ ง อาจน�ำไปสู ่ ก ารระบายอากาศที่ ไ ม่ เ พี ย งพอและมี ค วาม
บกพร่องในการก�ำจัดเสมหะออกจากทางเดินหายใจ๑๖ - ๑๗, ๑๙
อย่างไรก็ตามความบกพร่องของการรู้คิด ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
เสือ่ มถอยของเซลล์ประสาท ซึง่ เป็นสาเหตุส�ำคัญของปัญหาทาง
ด้าน motor ทัง้ หมดของร่างกาย และแสดงออกผ่านการท�ำงาน
ของกล้ามเนื้อที่ลดลง ซึ่งอาจจะไม่ได้จ�ำเพาะต่อกล้ามเนื้อ
หายใจเพียงอย่างเดียว
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ข้อจ�ำกัดในงานวิจัยและการศึกษาในอนาคต
ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแบบ cross - sectional
study ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งท�ำให้
ไม่ ส ามารถแสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ไ ด้ และใน
การศึกษานี้ผู้วิจัยไม่ได้ท�ำการประเมินระดับความรุนแรงของ
ความบกพร่องของการรู้คิด จึงท�ำให้ไม่สามารถทราบได้ว่า
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่พบเป็นผลมาจาก
ความรุนแรงของความบกพร่องของการรู้คิดระดับใด รวมถึงมี
ข้อจ�ำกัดด้านปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับกิจกรรมทางกายและค่า
ดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุที่อาจมีค่าแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผล
ต่อผลการศึกษาได้ ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรท�ำการศึกษา
แบบ prospective study เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความ
บกพร่ อ งของการรู ้ คิ ด ว่ า มี ผ ลต่ อ สมรรถภาพของหั ว ใจและ
หลอดเลือด และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ รวมทั้ง
ควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการศึกษาต่อไป

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา
กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ไ ทยที่ มี สุ ข ภาพดี มี ส มรรถภาพของ
หัวใจและหลอดเลือด และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ
มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยที่มีความบกพร่องของการรู้คิดอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาทีไ่ ด้จากงานวิจยั
แสดงให้เห็นว่าควรตระหนักถึงความส�ำคัญในการรักษาร่วมกับ
การออกก�ำลั ง กายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถภาพของหั ว ใจและ
หลอดเลือด และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิดเพื่อน�ำไปสู่การป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุในด้านของระบบหายใจ หัวใจ
และหลอดเลือดต่อไป
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Introduction:

Several studies have been reported that age-related cognitive decline. One factor that might
attenuated age-related cognitive declined is cardiorespiratory fitness (CRF) which is abilities
to perform physical activity. Further, structural and functional changes in human brain are
related to CRF. However, little is known regarding the differences between older adults with
and without cognitive impairment in CRF.
Methods:
A cross sectional study was designed. One hundred fifty-six older adults both males and
females aged > 60 years olds were asked to complete the Thai mini mental state examination
(Thai- MMSE) which is cognitive impairment screening test. Seventy-eight Thai healthy
older adults and 78 Thai older adults with cognitive impairment were then performed 6-minute
walk test. Further, respiratory pressure meter was measured maximal inspiratory pressure (MIP)
and maximal expiratory pressure (MEP). To analyses whether 6-minute walk distance (6-MWD),
MIP and MEP differed in older adults, t-tests were computed.
Results:
There were significant differences in the 6-MWD, MIP, and MEP. Compare with the healthy
elderly, older adults with cognitive impairment exhibited lower 6-MWD, MIP and MEP (-145.92
meters, -25.45 cmH2O and -25.72 cmH2O, respectively).
Discussion and Significant different was observed in CRF and respiratory muscle strength among healthy
conclusion:
elderly and older adults with cognitive impairment. Therefore, poor cardiovascular function
and poor ventilation might be found in older adults with cognitive impairment.
Key words: cardiovascular fitness, respiratory muscle, cognitive impairment, ageing

