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Background: Unintentional weight loss (UWL) is a common problem in the older adults. UWL has devastating
impacts on public healthcare systems and on the rate of morbidity and mortality. With specific reference to
Thailand, no information on associated risk factors of UWL in the older adults could be traced.
Objectives: To identify risk-related factors of UWL and to assess the common causes of UWL among the older
adults in a university hospital geriatric outpatient clinic.
Methods: A case-control observational study was conducted during the period from June 1st, 2020 to December
31st, 2020. Eighty older adults with UWL were enrolled while the control group consisted of one hundred sixty
participants. The exclusion criteria were patients with bed bound status, no data of body weight in medical
record or intentional weight loss. By definition, UWL is loss at least 5% of baseline body weight within 12
months. Data collection was performed by the structural questionnaire including baseline characteristics,
psychosocial factors, lifestyle behaviors and medications. The risk-related factors of UWL were analyzed by
using univariate and multivariate logistic regression analysis. Causes of UWL were recorded from electronic
medical record.
Results: Among 240 participants, the mean age was 79.6 years (SD=7.4). Most patients were female (79.2%)
and level of education less than 12 years (62.6%). The three common causes of UWL were reduced appetite
(20.1%), dementia and behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) (13.7%) and medications
(11.0%). In the case of risk-related factors of UWL, multivariate logistic regression analysis presented that
Charlson Comorbidity Index (CCI) score > 1 (OR 2.59, 95% CI: 1.41-4.77; P=0.002), vitamin D deficiency
(OR 4.07, 95% CI: 1.65-10.03; P=0.002), history of admission within 12 months (OR 2.29, 95% CI: 1.06-4.93;
P=0.035) and hemoglobin level less than 12 g/dl were significantly associated with UWL (OR 2.28, 95% CI:
1.22-4.26; P=0.01).
Conclusion: This study revealed that risk-related factors of UWL were CCI score >1, vitamin D deficiency,
history of admission within 12 months, and hemoglobin level less than 12 g/dl.
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หลัักการและเหตุุผล ภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้ง� ใจเป็็นปััญหาที่่�พบบ่่อยในกลุ่่�มประชากรผู้้สูู� งอายุุ ภาวะนี้้�ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อระบบสาธารณสุุข อีีกทั้้�งส่่งผลต่่อภาวะทุุพพลภาพและอััตราการเสีียชีีวิิต ในบริิบทประเทศไทยข้้อมููลของปััจจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้�งใจในผู้้�สููงอายุุมีีอย่่างจำำ�กััด
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ� สามารถระบุุปัจั จััยเสี่่�ยงของภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้ง� ใจในผู้้สูู� งอายุุ และทราบถึึงสาเหตุุที่่พ� บบ่่อย
ของภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้�งใจในคลิินิิกผู้้�สุุงอายุุ
วิิธีีวิิจััย และขอบเขตของการวิิจััย การวิิจััยนี้้�เป็็น case-control observational study ที่่�ดำำ�เนิินการวิิจััยตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1
มิิถุุนายน 2563 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 ผู้้�ร่่วมวิิจััยแบ่่งเป็็นสองกลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่่�มีีภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้�งใจ จำำ�นวน
80 คน และกลุ่่�มควบคุุม จำำ�นวน 160 คน เกณฑ์์การคััดออกคืือ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ไม่่มีีบัันทึึกน้ำำ��หนัักตััวในเวชระเบีียน และ
ผู้้�ที่่�ตั้้�งใจลดน้ำำ��หนััก การวิินิิจฉััยภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้�งใจในการศึึกษานี้้� วิินิิจฉััยจากน้ำำ��หนัักตััวปััจจุุบัันที่่�ลดลง
จากน้ำำ��หนัักปกติิมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 5% ขึ้้�นไป ภายในเวลา 12 เดืือน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููลประกอบด้้วย แบบ
สััมภาษณ์์ข้้อมููลพื้้�นฐาน สุุขภาพจิิต ปััจจััยทางสัังคม ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้�งใจที่่�นำำ�มาศึึกษา
ได้้รัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ Univariate และ multivariate logistic regression analysis สำำ�หรัับสาเหตุุของภาวะ
น้ำำ��หนัักตััวลดได้้จากการติิดตามเวชระเบีียนอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ผลการศึึกษา จากผู้้เ� ข้้าร่่วมงานวิิจัยั ทั้้�งหมด 240 คน พบว่่ามีีอายุุเฉลี่่�ย 79.6±7.4 ปีี ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง (79.2%) และ
มีีระดัับการศึึกษาน้้อยกว่่า 12 ปีี (62.6%) สาเหตุุของภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้�งใจ 3 อัันดัับแรกได้้แก่่ ความอยาก
อาหารลดลง (20.1%) โรคสมองเสื่่อ� มและความผิิดปกติิทางด้้านอารมณ์์และพฤติิกรรมจากโรคสมองเสื่่อ� ม (13.7%) และ
จากยา (11.0%) ปััจจััยอิิสระที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้�งใจ ได้้แก่่ Charlson Comorbidity
Index (CCI) มากกว่่า 1 คะแนน (OR 2.59, 95% CI: 1.41-4.77; P=0.002) ภาวะขาดวิิตามิินดีี (OR 4.07, 95% CI:
1.65-10.03; P=0.002) มีีประวััติินอนโรงพยาบาลภายใน 1 ปีี (OR 2.29, 95% CI: 1.06-4.93; P=0.035) และมีีระดัับ
ฮีีโมโกลบิินน้้อยกว่่า 12 กรััมต่่อเดซิิลิิตร (OR 2.28, 95% CI: 1.22-4.26; P=0.01)
บทสรุุป การศึึกษานี้้�พบว่่า ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะน้ำำ��หนัักตััวลดโดยไม่่ตั้้�งใจ ได้้แก่่ Charlson
Comorbidity Index (CCI) มากกว่่า 1 คะแนน ภาวะขาดวิิตามิินดีี มีีประวััติินอนโรงพยาบาลภายใน 1 ปีี และมีีระดัับ
ฮีีโมโกลบิินน้้อยกว่่า 12 กรััมต่่อเดซิิลิิตร
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