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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของการขาดวิตามินดีและแคลเซียมในสตรีวัยทอง ตามเกณฑ์ของ National
Comprehensive Cancer Network ในเขตชุมชนเมือง
วิธีด�ำเนินการวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง ศึกษาในผู้ป่วยวัยทองจ�ำนวน 107 คน ตามเกณฑ์
ของ National Comprehensive Cancer Network ที่เข้ารับบริการตรวจรักษา ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
แผนกศัลยกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน ข้อมูล โรคประจ�ำตัวอืน่ ๆ
อายุ เพศ อายุทหี่ มดประจ�ำดือน วันทีท่ �ำการตรวจผลเลือด ระยะเวลาทีห่ มดประจ�ำเดือนจนถึงวันทีท่ �ำการตรวจเลือด
ระดับของ serum calcium ระดับของ serum 25 –hydroxyvitamin D
ผลการวิจัย: ผู้ป่วยวัยทองตามเกณฑ์ของ National Comprehensive Cancer Network ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
ยังมีความพร่องของการขาดแคลเซียมประมาณร้อยละ 63 และ การขาดวิตามินดี ประมาณร้อยละ 93
และไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ระหว่างอายุและภาวะการขาดแคลเซียมและวิตามินดีรวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาหลังหมดประจ�ำเดือนกับการขาดแคลเซียมและวิตามินดี
สรุป: ผู้ป่วยวัยทองที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ยังมีภาวะการขาดแคลเซียม และ วิตามินดี อยู่เป็นจ�ำนวนมาก การดูแลรักษา
แก่ผู้ป่วยวัยทองด้วย aromatase inhibitor จึงจ�ำเป็นจะต้องให้แคลเซียมและวิตามินดี ตามเกณฑ์ของ
National Comprehensive Cancer Network
ค�ำส�ำคัญ: การขาดวิตามินดี, การขาดแคลเซียม, สตรีวัยทอง, มะเร็งเต้านม
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Abstract

Background: Vitamin D is important in the absorption of calcium in the gastrointestinal tract.
It plays role in promoting the accumulation of calcium in the bones and muscles.
Major resources of vitamin D are in the diet, such as liver, fish, salmon, and eel. Vitamin
D-synthesis through the skin is activated by sunlight. Even though Thailand is located near
the equator, between latitudes 5 ° 40 ‘N - 20 ° 30’ N sunlight, there is a report about the
situation of vitamin D deficiency in the country. NCCN recommended that patients receiving
aromatase inhibitors get vitamin D and calcium supplements. These results provided the data
of vitamin D and calcium levels in Thai postmenopausal patients. The prescription for vitamin D
and calcium supplements should be given. in those patients who received aromatase inhibitor.
Objective: To study the prevalence of vitamin D deficiency and calcium in postmenopausal women
in the urban areas.
Methods: A cross-sectional, descriptive study was conducted in the postmenopausal patients without
underlying diseases related to gastrointestinal absorption in Vajira Hospital. The information
about the underlying disease, age, sex, menopausal period, serum calcium, and serum 25 –
hydroxyvitamin D was collected and analyzed by statistical software (SPSS version 18).
Outcome: Postmenopausal women according to the National Comprehensive Cancer Network
criteria in the urban areas have a low level of serum calcium and serum 25-hydroxyvitamin D.
The supplements of Vitamin D and calcium in these patients are necessary.
Results: 107 cases of postmenopausal women were recruited. They are postmenopausal women
aged 52-90 years old. The mean serum 25 –hydroxyvitamin D level among the postmenopausal
women was 17.05 ng/mL and mean serum calcium level was 8.4 mg/dL. The prevalence of
vitamin D deficiency and calcium deficiency in postmenopausal women was 93 percent and
63 percent, respectively.
Conclusion: There is a high prevalence of vitamin D deficiency and calcium deficiency among
postmenopausal urban women. This study supports the guideline of the National Comprehensive
Cancer Network to supplement calcium and vitamin D for all patients who received aromatase
inhibitor.
Keywords: vitamin D deficiency. calcium deficiency, postmenopausal women, breast cancer
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บทน�ำ

มนุ ษ ย์ เราได้ รั บ วิ ต ามิ น ดี ไ ด้ จ ากทั้ ง อาหารและจาก
การสั ง เคราะห์ ที่ ผิ ว หนั ง โดยผ่ า นแสงรั ง สี เ หนื อ ม่ ว งชนิ ด บี
ทางด้านอาหารได้มาจากอาหารนมที่มีการเสริมวิตามินดีและ
น�ำ้ มันตับปลา เป็นต้น ส่วนทีไ่ ด้จากผิวหนังจะมากหรือน้อยขึน้
อยูก่ บั การได้รบั แสงรังสีเหนือม่วงชนิดบีของบุคคลนัน้ การสัมผัส
แสงแดด จากการรับประทานอาหารและจากการรับประทาน
อาหารเสริมและวิตามิน บุคลากรทางการแพทย์หลายสาขา
ต่างคิดว่า ภาวะขาดวิตามินดี ไม่นา่ จะเป็นปัญหาสุขภาพทีส่ �ำคัญ
ของประชากรในประเทศไทย เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีสภาพอากาศร้อนและมีแสงแดดจัด
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรระหว่างเส้นรุ้ง
ที่ 5° 40’ N – 20° 30’ N มีแสงแดดจ้าเกือบตลอดทั้งปี
และเกือบเท่ากันทัง้ ประเทศ ซึง่ อาจจะส่งผลให้ระดับของวิตามินดี
และแคลเซียมของคนไทยน่าจะมีวิตามินดีและแคลเซียมอยู่
ในระดับทีพ่ อเพียง และยังไม่ได้มกี ารศึกษาในเรือ่ งของวิตามินดี
และแคลเซียมในกลุ่มสตรีวัยทองในประเทศไทยตามค�ำจ�ำกัด
ความของ national cancer network มาก่อน ดังนัน้ การศึกษา
ถึงระดับวิตามินดีและแคลเซียมในผู้ป่วยวัยทอง จึงสามารถที่
จะพัฒนาศึกษาต่อยอดในเรือ่ งของแบบแผนในการรักษาผูป้ ว่ ย
มะเร็งเต้านมทีไ่ ด้รบั aromatase inhibitor เนือ่ งจากยากลุม่ นี้
มีผลต่อการลดระดับของฮอร์โมน estrogen ซึง่ ท�ำให้มผี ลต่อระดับ
ของแคลเซียม และวิตามินดี ถ้าพบว่าผูป้ ว่ ยวัยทองในประเทศไทย
ไม่มีภาวะพร่องของวิตามินดี หรือ แคลเซียม อาจจะช่วยลด
ขนาดยาหรือการจ่ายวิตามินดีและแคลเซียมโดยไม่จ�ำเป็นต่อไป
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ความชุ ก ของการขาดวิ ต ามิ น ดี
และแคลเซี ย มในสตรี วั ย ทองตามเกณฑ์ ข อง National
Comprehensive Cancer Network (NCCN)
รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยแบบพรรณนา ณ ช่วงเวลา ศึกษาในผู้ป่วยวัยทอง
ตามเกณฑ์ของ National Comprehensive Cancer Network
ทีม่ ารับการรักษา ทีค่ ณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผปู้ ว่ ย
ที่รับอาสาจ�ำนวน 107 คน

ภาวะหมดประจ�ำเดือนเป็นส่วนหนึง่ ของพัฒนาการตามวัย
ซึง่ ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงทางชีวภาพ สตรีวยั ทองเป็นวัย
ทีม่ กี ารท�ำงานของรังไข่เสือ่ มสภาพการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน
ลดลงท�ำให้เกิดอาการร่วมทีร่ บกวนความรูส้ กึ และจิตใจ ร่วมกับ
การทีม่ รี ะดับของเอสโตรเจนลดลงท�ำให้การดูดซึมของแคลเซียม
ในระบบทางเดินอาหารลดลง ท�ำให้เกิดภาวะขาดระดับของ
แคลเซียมในร่างกายและท�ำให้เกิดโรคกระดูกพรุนตามมา
วิ ต ามิ น ดี มี ส ่ ว นส�ำคั ญ ในการดู ด ซึ ม ของแคลเซี ย มในระบบ
ทางเดินอาหาร เป็นตัวส�ำคัญในการส่งเสริมให้แคลเซียมสะสม
ในกระดูกและช่วยให้กล้ามเนือ้ ท�ำงานได้ดขี นึ้ หากขาดวิตามินดี
ท�ำให้ระดับของแคลเซียมในกระแสเลือดลดลง แหล่งส�ำคัญ
ของวิตามินดีในอาหาร เช่น น�ำ้ มันตับปลา ปลา แซลมอนปลาไหล
และการสังเคราะห์วติ ามินดีทางผิวหนังโดยแสงแดด จากการศึกษา
วิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ พบว่าประชากรในหลายประเทศ
มีปัญหาภาวะพร่องและขาดวิตามินดีค่อนข้างมาก1-3 โดยพบ
ทั้งในประชากรหนุ่มสาววัยท�ำงานและสูงอายุ และยังพบว่า
ภาวะขาดวิตามินดี จะเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดภาวะกระดูกพรุน
เกิดโรคเรือ้ รังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคข้อรูมาตอยด์ โรคมะเร็ง
เช่น มะเร็งล�ำไส้ มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมากและ
เชือ่ ว่า การให้วติ ามินดีเสริมจะสามารถป้องกันโรคต่างๆ เหล่านี้
ได้ในประเทศไทย ยังมีขอ้ มูลในเรือ่ งของสภาวการณ์ขาดวิตามินดี
ค่อนข้างน้อย รวมทัง้ ยังไม่มเี ครือ่ งมือทีด่ พี อทีจ่ ะคัดกรองภาวะ
การขาดวิตามินดีได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาภาวะขาดวิตามินดีในประชาชนสตรีวยั ทอง ค�ำจ�ำกัด
ความของ hypovitaminosis D หรือ subclinical vitamin D
deficiency มีหลายค�ำจ�ำกัดความและยังมีขอ้ ถกเถียง เนือ่ งจาก
การขาดวิตามินดีจะส่งผลให้มีการเพิ่มของระดับ PTH ใน
การศึ กษานี้ เราถื อว่า ระดับ ของ calcidiol ที่ท�ำให้เริ่มมี
การเพิ่มขึ้นของระดับ PTH อย่างมีนัยส�ำคัญเป็นระดับของ
การขาดวิ ต ามิ น ดี Soontrapa Sp และคณะ (2002) 4-5
ท�ำการศึกษาหาความชุกของการขาดวิตามินดีในสตรีสูงอายุ
ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง จ.ขอนแก่ น พบว่ า ระดั บ
ของ calcidiol มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับระดับของ PTH
อย่างมีนัยส�ำคัญ (r= -0.42, p<0.001) และ calcidiol ที่ ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
< 35 ng/ml จะท�ำให้ระดับ PTH เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
1. ศึกษาระดับวิตามินดี และแคลเซียมในเลือดของ
ทางสถิ ติ จึ ง สรุ ป ว่ า ในคนไทยระดั บ ของ calcidiol ที่ หญิงไทยวัยหมดประจ�ำเดือนตามเกณฑ์ในการคัดเข้าและ
<35 ng/ml เป็นระดับของการขาดวิตามินดี
ออกจากงานวิจัย
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วศิน โชติวานิช ภิญญพันธ์ พุฒค�ำ
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วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง

ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2563

2. เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ แ ผนกผู ้ ป ่ ว ยนอก
โรงพยาบาลวชิร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช จ�ำนวน 107 คน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 31 ธันวาคม 2559
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
		 a. ตัวแปรต้น คือ อายุผู้เข้าร่วมวิจัย อายุที่เข้าสู่วัย
หมดประจ�ำเดือน และจ�ำนวนปีหลังเข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือน
		 b. ตัวแปรตาม คือ ระดับวิตามินดี และแคลเซียม
ในเลือด
นิยามศัพท์
อุบัติการณ์
การวัดขนาดของโรคหรือสภาวะ
			
ที่เกิดใหม่ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
วัยหมดประจ�ำเดือน วัยหมดประจ�ำเดือนหรือวัยทอง
			
เป็นวัยที่รังไข่หยุดท�ำงาน และ
			
ไม่ มี ก ารตกไข่ อี ก ท�ำให้ ไ ม่ มี
			
ประจ�ำเดื อ น และมี ก ารสร้ า ง
			
ฮอร์ โ มนเพศหญิ ง จากรั ง ไข่
			
ลดน้อยลงจากระดับปกติ
ภาวะพร่องวิตามินดี ภ า ว ะ ที่ มี ร ะ ดั บ วิ ต า มิ น ดี
			
(25-hydroxyvitamin D)
			
ในเลือดน้อยกว่า 35 ng/mL
ภาวะพร่องแคลเซียม ภาวะทีม่ รี ะดับแคลเซียมในเลือด
			
น้อยกว่า 8.5 mg/dL

ขนาดตัวอย่าง จากการ ศึกษาพบอุบัติการณ์ของ
การขาดวิ ต ามิ น ดี ใ นกลุ ่ ม วั ย ทองร้ อ ยละ 65.4 4-5 และถ้ า
ต้องการความเชือ่ มัน่ มากกว่าร้อยละ 90 น�ำมาค�ำนวนโดยใช้สตู ร
n = (Z/α2)2 p (1-p)
δ2

Z = Z score- value of error (10%), n= sample size,
p = population proportion/ estimated prevalence;
d2= the degree of accuracy (margin of error)
n = (1.96)2 (0.65) (0.35) / (0.1)2 ดังนั้นควรจะมี
อาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษานี้ไม่น้อยกว่า 87 ราย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ผูว้ จิ ยั อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประสิทธิภาพ
ทราบแล้วลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐานในหนังสือยินยอม พร้อมทัง้ ซักถาม
ข้อมูลพืน้ ฐาน บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล และเบอร์โทรศัพท์
ทีส่ ามารถติดต่อได้ โดยการสอบถามทัง้ หมดกระท�ำทีห่ อผูป้ ว่ ย
ศัลยกรรมล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรม
ตกแต่ง และที่ห้องตรวจศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
2. สตรี ที่ เข้ า เกณฑ์ ข องการท�ำวิ จั ย และสมั ค รใจ
เข้าร่วมโครงการวิจัย จึงรับเข้ามาในโครงการวิจัย
3. สตรีวยั ทองตามเกณฑ์ของ National Comprehensive
Cancer Network ทีส่ มัครเข้ามาในโครงการวิจยั และมารักษา
ในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยกรรมหญิง
ศั ล ยกรรมตกแต่ ง และที่ ห ้ อ งตรวจผู ้ ป ่ ว ยศั ล ยกรรม ที่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ทุ ก รายได้ รั บ การตรวจระดั บ ของแคลเซี ย มและวิ ต ามิ น ดี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบอุบัติการณ์เกิดภาวะการพร่องวิตามินดี และ ในเลือด วิธีการตรวจจะท�ำการเจาะเลือดที่บริเวณเส้นเลือด
ด�ำปริมาณ 10 mL เพื่อใช้ในการส่งตรวจหาระดับของระดับ
แคลเซียมในหญิงไทยวัยหมดประจ�ำเดือน
2. บอกความสัมพันธ์ระดับวิตามินดี และแคลเซียม ความเข้มข้นของ serum 25–hydroxyvitamin D ในกระแส
เลือดในการวัดระดับวิตามินดีและตรวจหาระดับ serum
กับอายุและจ�ำนวนปีหลังเข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือน
calcium เพื่อใช้ในการตรวจระดับแคลเซียม
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ เพศ อายุทหี่ มดประจ�ำเดือน เกณฑ์การคัดเข้า
ผู ้ ป ่ ว ยหญิ ง ในวั ย ทองตามเกณฑ์ ข อง National
วันที่ท�ำการตรวจผลเลือด ระยะเวลาที่หมดประจ�ำเดือนจนถึง
วันที่ท�ำการตรวจเลือด ระดับของ serum calcium ระดับ Comprehensive Cancer Network6
ผู้ป่วยที่มีประวัติการผ่าตัดรังไข่ทั้งสองข้าง
ของ serum 25 –hydroxyvitamin D น�ำเสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ผู้ป่วยหญิงที่อายุมากกว่า 60 ปี
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
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ผู้ป่วยหญิงอายุน้อยกว่า 60 ปี ที่มีประวัติประจ�ำเดือน
- แปลงข้อมูลลงในโปรแกรมสถิติ SPSS version 18.0
ขาดมากกว่า 12 เดือน และไม่มีประวัติการได้รับยาในกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ที่กดฮอร์โมนเอสโตรเจน
ผูป้ ว่ ยหญิงทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ทีม่ ปี ระวัตริ บั ประทาน 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
tamoxifen ที่ได้รับการเจาะเลือดพบว่าระดับของ FSH และ
- การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา
estradioal อยู่ในระดับของ สตรีวัยทอง
ศึกษาลักษณะของข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา หาค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน มัธยฐาน และพิสยั เกีย่ วกับข้อมูลเบือ้ งต้น
เกณฑ์การคัดออก
ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เช่น อายุ จ�ำนวนปีทเี่ ข้าสูว่ ยั หมดประจ�ำเดือน
ปฏิเสธเข้าร่วมการวิจัย
ระดับวิตามินดี และแคลเซียมในเลือด แล้วน�ำเสนอในรูป
ผู้ป่วยที่มีประวัติการได้รับแคลเซียมและวิตามินดี
ตาราง ข้อความ หรือกราฟ
ผูป้ ว่ ยทีพ่ บว่ามีภาวะขาดสารอาหารจากการชัง่ น�ำ้ หนัก
- การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน
หรือจากการตรวจร่างกาย
แบ่งกลุ่มข้อมูลและศึกษาลักษณะการแจกแจงของ
ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคไต
แต่ละกลุม่ ข้อมูล เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้สถิตทิ เี่ หมาะสม
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีความผิดปกติในการดูดซึม ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล โดยใช้ Independent
ในระบบทางเดินอาหาร
Sample T Test และ Mann-Whitney U Test ในการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร
วิธีการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. การคัดกรองอาสาสมัคร
ส�ำเร็จรูป SPSS version 18 ทดสอบการกระจายข้อมูลโค้งปกติ
- คั ด กรองผู ้ เข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย ตามเกณฑ์ ก ารคั ด เข้ า โดยใช้ Kolmogorov–Smirnov test ข้อมูลเชิงปริมาณทีก่ ระจาย
และคัดออก พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ และขัน้ ตอนการท�ำวิจยั แบบโค้งปกติรายงานเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ให้ผเู้ ข้าร่วมงานวิจยั รับทราบอย่างชัดเจน รวมถึงให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติด้วย unpaired t-test ข้อมูลที่
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือยินยอม
ไม่กระจายในโค้งปกติรายงานเป็นมัธยฐาน และ interquartile
range และทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ย Mann-Whitney U test
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพรายงานในรูปจ�ำนวน ร้อยละ และทดสอบ
- เก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอายุ อายุตอนเข้าสู่วัย ความสัมพันธ์โดยใช้ chi-square test หรือ Fisher’s exact test
หมดประจ�ำเดือน และจ�ำนวนปีหลังเข้าสู่วัยหมดประจ�ำเดือน ตามความเหมาะสม ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติน้อยกว่า
- ตรวจวัดระดับของแคลเซียมและวิตามินดีในเลือด หรือเท่ากับ 0.05
โดยเก็บเลือดจากเส้นเลือดด�ำปริมาณ 10 มิลลิลิตร เพื่อใช้ใน
การส่งตรวจหาระดับของระดับความเข้มข้นของวิตามินดี ผลการศึกษา
ในรูป 25-hydroxyvitamin D และแคลเซียม
ในการศึกษานีไ้ ด้มผี ปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การตรวจระดับวิตามินดี
และแคลเซียมในกระแสเลือดจ�ำนวน 107 ราย ประกอบไปด้วย
3. การจัดการข้อมูล
ผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 51-92 ปี โดยอายุเฉลี่ยของผู้ป่วย
- รวบรวมข้อมูลผลวิตามินดีและแคลเซียมในเลือด ในงานวิจัยนี้ 71 ปี อายุผู้ป่วยที่มากและน้อยที่สุด คือ 92 ปี
ทีต่ รวจวัดได้ลงในโปรแกรม Microsoft excel 2010 พร้อมทัง้ และ 51 ปี ตามล�ำดับ ในการศึกษานีผ้ ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นผูป้ ว่ ย
จัดการข้อมูล (data cleaning) โดยตรวจสอบความถูกต้อง ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิรพยาบาล ในการศึกษานี้
ของข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานยืนยันว่าผู้เข้าร่วมวิจัยผ่านเกณฑ์ ระยะเวลาเฉลี่ ย ที่ ห มดประจ�ำเดื อ นของผู ้ ป ่ ว ยที่ ม าตรวจ
การคัดเข้าและคัดออกจริง และมีการลงข้อมูลถูกต้อง ไม่เกิด ในการศึกษานี้ เท่ากับ 20 ปี ระยะเวลาที่หมดประจ�ำเดือน
การสลับข้อมูลหรือลงข้อมูลผิดพลาด
ที่มากที่สุดคือ 40 ปี และระยะเวลาที่หมดประจ�ำเดือนที่น้อย
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ที่สุดเท่ากับ 2 ปี ในการศึกษานี้พบว่าระดับของวิตามินดี
ที่มากที่สุดและน้อยที่สุดเท่ากับ 3 และ 43 ng/MLระดับ
วิตามินดีเฉลีย่ ในการศึกษานีเ้ ท่ากับ 17 ng/ML ระดับแคลเซียม
ในกระแสเลือดมากทีส่ ดุ และน้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 6.9 และ 10.3 ระดับ
แคลเซียมในกระแสเลือดเฉลีย่ เท่ากับ 8.42 ในการศึกษานีพ้ บว่า
มีผป้ ู ว่ ยทีม่ รี ะดับของวิตามินดี ในระดับต�ำ่ กว่าปกติจ�ำนวน 99 ราย

คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 93 ของจ�ำนวนผู้ป่วยในงานวิจัยนี้
มีเพียง 8 รายที่อยู่ในระดับที่ปกติ และพบว่ามีผู้ป่วยที่มีระดับ
ของแคลเซียมต�ำ่ กว่าปกติจ�ำนวน 66 ราย คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 63
ดังตารางที่ 3,4 จ�ำนวนผู้ป่วยที่มีการขาดของแคลเซียมและ
วิตามินดีในกระแสเลือด เท่ากับ 99 และ 66 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 1: แสดงข้อมูลพื้นฐานของระยะเวลาที่หมดประจ�ำเดือนของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการวิจัย
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ตารางที่ 2: แสดงข้อมูลพื้นฐานอายุของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการวิจัย
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ตารางที่ 3: แสดงความชุกของผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะขาดวิตามินดีและแคลเซียม
ตารางที่ 4:
แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานทางสถิติ
ข้อมูลพื้นฐานทางคลินิก
อายุ
อายุผู้ป่วยเฉลี่ย
ระยะเวลาหมดประจ�ำเดือน
ระยะเวลาที่หมดประจ�ำเดือนเฉลี่ย
ความชุกของการขาดวิตามินดี
ความชุกของการขาดแคลเซียม
ระดับของวิตามินดีเฉลี่ย
ระดับของแคลเซียมเฉลี่ย

ระดับแคลเซียม

adequte
37%

deficiency
63%

ตารางที่ 5: แสดงการเปรี ย บเที ย บผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ร ะดั บ ของ
แคลเซียมปกติและผู้ที่ขาดแคลเซียม

51 - 92 ปี
71 ปี
2 - 40 ปี
20 ปี
99 ราย
66 ราย
17.05
8.42

adequte
7%

ระดับวิตามินดี

deficiency
93%
ตารางที่ 6: แสดงการเปรี ย บเที ย บผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ร ะดั บ ของ
วิตามินดีปกติและผู้ที่ขาดวิตามินดี
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วิจารณ์

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับแสงอาทิตย์
ทัง้ ปี ในอดีตคนไทยส่วนใหญ่จงึ เชือ่ กันว่าคนไทยไม่ขาดวิตามินดี
ในงานวิ จั ย นี้ จ ะพบว่ า ระดั บ ความชุ ก ของผู ้ ป ่ ว ยในวั ย ทอง
ในเขตเมืองที่ขาดแคลเซียมและวิตามินดี มีจ�ำนวนมาก และ
เมือ่ พิจารณาถึงในเรือ่ งของความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระยะเวลา
ในการหมดประจ�ำเดื อ น ระดั บ วิ ต ามิ น ดี และแคลเซี ย ม
ในกระแสเลือด พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญ
จากการศึกษานีจ้ งึ พอสรุปได้วา่ ในผูป้ ว่ ยวัยทองตามเกณฑ์ของ
National Comprehensive Cancer Network ทีอ่ าศัยอยูใ่ น
เขตเมือง มีภาวะการขาด calcium และ vitamin D ดังนัน้ การให้
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่จ�ำต้องให้ยาซึ่งมีผลต่อระดับ calcium
และ vitamin D เช่น ยากลุ่ม aromatase inhibitor ยังมี
ความจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงและควรให้ vitamin D และ calcium
เสริมในผูป้ ว่ ยดังกล่าว นอกจากนีม้ ขี อ้ จ�ำกัดงานวิจยั คือ การตรวจ
ระดับของแคลเซียมและวิตามินดี มีค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจาก
ทุนที่ได้รับจากการวิจัยมีจ�ำกัดจึงท�ำให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษาจึงท�ำได้เท่ากับจ�ำนวนน้อยที่สุดที่จะ
ท�ำให้มีค่านัยส�ำคัญทางสถิติจากการค�ำนวณ

สรุป

ในการศึกษาพบว่าในผู้หญิงไทยวัยหมดประจ�ำเดือน
ตามค�ำจ�ำกัดความยังมีความพร่องของระดับแคลเซียมและ
วิตามินดี ดังนั้นการให้การรักษาด้วยยาหรือสารที่จะมีผลต่อ
การดูดซึมวิตามินดีหรือแคลเซียม จึงควรต้องบริหารและใช้ยา
ด้วยความระมัดระวัง
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การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนส่งเสริมการวิจัย
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน
ของกรุงเทพมหานครที่อนุญาตให้ด�ำเนินการวิจัย ขอขอบคุณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
ทีอ่ นุญาตให้เสนอผลงานวิจยั นี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์สง่ เสริม
การวิจัยทุกท่าน
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ความชุกของการขาดวิตามินดีและแคลเซียมในสตรีวัยทองตามเกณฑ์ของ National Comprehensive Cancer Network ในเขตชุมชนเมือง
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