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บทที่ 10
กลุ่มอาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทย
นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์ กุล
ด้ วยเหตุที่ปัญหากลุม่ อาการสมองเสื่อมเป็ นปั ญหาสําคัญของประชากรสูงอายุเนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตแก่ทงผู
ั ้ ้ ป่วย ผู้ดแู ล ครอบครัว และสังคมอย่างมาก(1-3) ทําให้ เกิดความจําเป็ นในการจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาภาระดังกล่าว การที่จะจัดสรรทรัพยากรได้ อย่างเหมาะสมผู้กําหนดนโยบาย
และผู้บริ หารมีความจําเป็ นที่จะต้ องทราบถึงความต้ องการของประชากรเป้าหมายและขนาดของปั ญหา ในขณะ
ที่มีความต้ องการทราบถึงขนาดของปั ญหากลุม่ อาการสมองเสื่อมเป็ นอย่างยิ่งในปั จจุบนั แต่พบว่าข้ อมูลสภาวะ
บกพร่องทางปั ญญา (cognitive impairment) ของประชากรสูงอายุไทยมีอยูจ่ ํากัด การศึกษาที่ผา่ นมาจะ
เป็ นการศึกษาในประชากรเฉพาะกลุม่ โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะศึกษาความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมและ/หรื อ
ทดสอบคุณค่าของแบบทดสอบสภาพจิต(2-7)
กลุม่ อาการสมองเสื่อมเป็ นส่วนหนึง่ ของสภาวะบกพร่องทาง
ปั ญญาซึง่ มีการบกพร่องของปั ญญาอย่างกว้ าง (global cognitive impairment) และเป็ นปั ญหาสําคัญ
ของประชากรสูงอายุ
ในการวินิจฉัยบุคคลว่าเป็ นผู้ป่วยกลุม่ อาการสมองเสื่อมจะต้ องอาศัยบุคคลากรที่มีความชํานาญ
เฉพาะได้ แก่ แพทย์ทางสาขาวิชาประสาทวิทยา จิตแพทย์ แพทย์เวฃศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ หรื อแพทย์ที่มีประสบการณ์
ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเหล่านี ้ และอิงกับเกณฑ์วินิจฉัยของ DSM-4(8) หรื อ ICD10(9) ทําให้ การสํารวจ
ประเภท two-stage หรื อ three-stage survey สําหรับการศึกษาระดับชาติเป็ นไปได้ ยากและใช้ ทรัพยากร
สูงมาก
ถึงแม้ จะมีการพัฒนาแบบทดสอบจากเกณฑ์วินิจฉัยเหล่านี ้ขึ ้นใช้ ในการสํารวจทางระบาดวิทยาใน
ต่างประเทศเพื่อทดแทนการใช้ แพทย์ในการให้ การวินิจฉัย แต่ก็ยงั มีข้อจํากัดสูงในการนํามาใช้ ในประเทศไทย
เนื่องจากการสํารวจยังต้ องใช้ ผ้ สู มั ภาษณ์ที่มีประสบการณ์และความสามารถเพียงพอ นอกจากนันคุ
้ ณค่าของ
แบบทดสอบเหล่านี ้ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังในประเทศไทย มากไปกว่านันประชากรสู
้
งอายุไทยมีอตั ราของ
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มากกว่าร้ อยละ 30(10,11) ทําให้ เป็ นอุปสรรคต่อการใช้ แบบทดสอบดังกล่าว สําหรับ
การหาความชุกโดยการใช้ ประวัติเพียงอย่างเดียวจะทําให้ ได้ อตั ราความชุกที่ตํ่ากว่าความเป็ นจริง และการใช้
ระบบ registration ด้ วยการบันทึกของแพทย์ก็มีความจํากัดจากระบบบริการของประเทศไทยในปั จจุบนั ด้ วย
เหตุนี ้การศึกษาความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทยในระดับชาติที่เหมาะสมคือการค้ นหา
ผู้ที่มีสภาวะบกพร่องทางปั ญญา อย่างกว้ างที่มีโอกาสเป็ นผู้ป่วยกลุม่ อาการสมองเสื่อมสูง
การค้ นหาสภาวะบกพร่องทางปั ญญา ในผู้สงู อายุไทยที่น่าจะเหมาะสมที่สดุ คือการใช้ แบบทดสอบ
สภาพจิต เพื่อการตรวจคัดกรองกลุม่ อาการสมองเสื่อม แบบทดสอบสภาพจิตเพื่อการนี ้ที่ร้ ูจกั กันมากที่สดุ และมี
การใช้ มากที่สดุ คือ Mini Mental Status Examination (MMSE)(12) ได้ มีการศึกษาคุณค่าของ
แบบทดสอบนี ้ในประเทศไทยและพบข้ อจํากัดที่สําคัญของแบบทดสอบนี ้คือการอ่านออกเขียนได้ (3,13) ทําให้
คุณค่าของการนําแบบทดสอบนี ้มาใช้ ในประชากรสูงอายุไทยมีความไม่เหมาะสม ในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมาได้ มีการ
พัฒนาแบบทดสอบสภาพจิตที่สําคัญ 2 แบบทดสอบคือ Thai Mental Status Examination
(TMSE)(14) และ แบบทดสอบสภาพจิตจุฬา (Chula Mental Test - CMT)(6) โดย TMSE ได้ รับการ
พัฒนาต่อเนื่องโดยอิงกับ MMSE ทําให้ ไม่อาจขจัดข้ อจํากัดเกี่ยวกับปั ญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ประการ
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สําคัญ

ยังไม่เคยได้ รับการศึกษาคุณค่าในการค้ นหาผู้ป่วยกลุม่ อาการสมองเสื่อม (criterion
validity) สําหรับแบบทดสอบสภาพจิตจุฬาได้ รับการพัฒนาขึ ้นมาใหม่โดยมุง่ ที่จะลดผลกระทบจากการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ และได้ รับการทดสอบคุณค่าในการค้ นหาผู้ป่วยกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรกลุม่ ต่างๆทัง้
ในบ้ านพักผู้สงู อายุ ในโรงพยาบาลและในชุมชน(2,5,6) โดย มีคา่ ที่ใช้ เป็ นเกณฑ์วินิจฉัยคือ 15 (คะแนนตํ่ากว่า
15 แสดงว่ามีความบกพร่ องทางปั ญญาแบบกว้ าง) ดังนันในการศึ
้
กษาระบาดวิทยาระดับชาติครัง้ นี ้ จึงนําเอา
แบบทดสอบสภาพจิตจุฬามาใช้ ในการศึกษา เพื่อตรวจหาความชุกของสภาวะบกพร่องทางปั ญญาแบบกว้ าง
(global cognitive impairment) และเพื่อใช้ อนุมาณความชุกของผู้สงู อายุไทยที่มีปัญหากลุม่ อาการสมอง
เสื่อม
ในการศึกษากลุม่ อาการสมองเสื่อมในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ทํากันอย่างมากในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
พบว่ามีความหลากหลายอย่างมากในความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมที่มีระดับความรุนแรงน้ อย โดยพบ
รายงานความชุกของกลุม่ นี ้ตังแต่
้ ร้อยละ 2.0 - 52.7(15) ทําให้ การศึกษาโดยตรงและการศึกษาเปรี ยบเทียบ
ส่วนใหญ่จะใช้ เกณฑ์ที่เข้ มงวดขึ ้นโดยจะรวมเฉพาะผู้ที่มีความรุนแรงปานกลางหรื อรุนแรงมาก (ต้ องพึง่ พาใน
การดูแลสุขลักษณะส่วนตน) หรื อใช้ ข้อมูลจากการ registration ซึง่ มักได้ ผ้ ปู ่ วยที่อาการรุนแรงปานกลางหรื อ
รุนแรงมากเป็ นส่วนใหญ่
ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงเลือกใช้ เกณฑ์วินิจฉัยที่เข้ มงวดขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์
“ได้ คะแนนจาก
แบบทดสอบสภาพจิตจุฬาน้ อยกว่า 15 คะแนน” และ “ต้ องพึง่ พาในการประกอบกิจเพื่อการดูแลสุขลักษณะ
ส่วนตัว” (ได้ แก่ การรับประทานอาหาร การทําความสะอาดใบหน้ า การเข้ าใช้ ห้องสุขา การสวมใส่เสื ้อผ้ า และ
การอาบนํ ้า) ซึง่ เท่ากับการคัดแต่ผ้ ทู ี่มีความรุนแรงปานกลางถึงมาก(8,16)
TMSE

ความชุกของกลุ่มอาการสมองเสื่อม
ในการสํารวจครัง้ นี ้พบผู้สงู อายุที่มีความผิดปกติของสภาวะบกพร่องทางปั ญญาจากการทดสอบด้ วย
แบบทดสอบสภาพจิตจุฬาเท่ากับ 668 คน (ร้ อยละ 16.5 ของประชากรทังหมด
้ ) ในจํานวนนี ้ต้ องพึงพาในการ
ดูแลกิจส่วนตัวเป็ นจํานวน 132 คน (ร้ อยละ 19.8 ของผู้สงู อายุที่ได้ คะแนนตํ่า) ดังนัน้ ความชุก ของกลุม่
อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทยเท่ากับร้ อยละ 3.3 ของผู้สงู อายุทงหมด
ั้
(95% confidence
interval = 2.71-3.81) และภายหลังการปรับนํ ้าหนักด้ วยพื ้นที่อยูอ่ าศัยและเขตการปกครองได้ อตั ราความ
ชุกเท่ากับร้ อยละ 3.4 (95% confidence interval = 2.85-3.97)
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาที่ทําในประชากรศึกษาผู้สงู อายุที่มีอายุคอ่ นข้ างน้ อยในชุมชนแออัดและ
แฟลตคลองเตยในอดีต (พ.ศ. 2530-2531)(3) ที่เป็ นการสํารวจชนิด 3-stage survey โดยใช้ เกณฑ์วินิจฉัย
ของ DSM-3R(17) พบความชุกราวร้ อยละ 1.8 ซึง่ ค่อนข้ างแตกต่างจากผลการศึกษาครัง้ นี ้ แต่เมื่อพิจารณา
โดยละเอียดจะเห็นว่า ประชากรศึกษาของการศึกษาในชุมชนแออัดและแฟลตคลองเตยจะเป็ นประชากรสูงอายุ
ที่มีอายุคอ่ นข้ างน้ อย ในปั จจุบนั โครงสร้ างประชากรสูงอายุของประเทศเปลี่ยนไปจากเมื่อสิบปี ก่อนมาก(11) โดย
มีประชากรสูงอายุที่มีอายุมากๆเพิ่มขึ ้นทังสั
้ ดส่วนและจํานวน และเป็ นที่ทราบกันดีวา่ ประชากรสูงอายุที่มีอายุ
มากๆจะมีอตั ราความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมสูงมาก
ดังนันการที
้
่พบว่าอัตราความชุกของกลุม่ อาการ
สมองเสื่อมสูงราวร้ อยละ 3.3 จากการศึกษาครัง้ นี ้จึงไม่เป็ นสิง่ ที่นอกเหนือความคาดหมาย (ตารางที่ 10.1)
สําหรับการศึกษาอื่นในประเทศไทยที่มีรายงานที่สําคัญคือการศึกษาในชุมชนที่ตําบลศาลายา
กิ่ง
อําเภอพุทธมณฑล กทม (พ.ศ. 2535)(7) ในประชากรสูงอายุจํานวน 228 คนโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ของ
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Blessd (Information-Memory-Concentration) พบผู้ที่มีความผิดปกติร้อยละ 4.8 และได้ รับการ

สรุปว่าเป็ นความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อม แต่หากพิจารณาโดยละเอียดจากผลความไวและความจําเพาะ
ของแบบสัมภาษณ์นี ้ที่เท่ากับร้ อยละ 72 และ 87 ตามลําดับ(4) ทําให้ ประมาณค่า positive predictive
value ได้ ประมาณร้ อยละ 40-45 (อาจตํ่ากว่านี ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตราความชุก) ดังนันความชุ
้
กของกลุม่ อาการสมอง
เสื่อม จากการศึกษานี ้จึงสามารถ อนุมาณได้ ราวร้ อยละ 1.9-2.2 ซึง่ ก็ยงั สอดคล้ องกับการผลศึกษาในชุมชน
แออัดคลองเตยและผลการศึกษา NHES2 แต่สงิ่ หนึง่ ที่พงึ สังวรณ์คือ ประชากรศึกษาในการศึกษานี ้ค่อนข้ าง
น้ อย
ตารางที่ 10.1 การศึกษาความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทย
การศึกษา

จํานวนประชากรศึกษา
และสถานที่ศกึ ษา

Phanthumchida
1987-1988

500 คน; ชุมชนแออัดและ 3-stage survey;
MMSE-internistแฟลตคลองเตย
neurologist
(DSM3-R)
228 คน; ตําบลศาลายา กิ่ง 1-stage survey;
Informationอําเภอศาลายา
MemoryConcentration
ไม่แจ้ งจํานวนประชากร
1-stage survey;
one
question
สูงอายุของการสํารวจใน
interview
for
รายงาน; ระดับชาติ
“confusion
and
severe
memory
loss”
4,048 คน; ระดับชาติ
1-stage survey;
Chula Mental Test
plus dependence on
self care

1992

1994

1997

วิธีการศึกษา

ผลความชุก (ร้ อยละ)

1.8

1.9-2.2

4

3.3 (3.4*)

* ภายหลังปรับนํ ้าหนักด้ วยพื ้นที่อยู่อาศัยและเขตการปกครอง

ในปี พ.ศ. 2537 มีการศึกษาในระดับชาติที่จดั ทําโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ(18) โดยการสัมภาษณ์ถงึ
ความผิดปกติ “หลงหรื อความจําเสื่อมชนิดรุนแรง” ว่าปรากฏในผู้สงู อายุหรื อไม่? และพบความชุกร้ อยละ 4 ซึง่
ใกล้ เคียงกับผลการศึกษาครัง้ นี ้ แต่เมื่อพิจารณาความชุกตามกลุม่ อายุพบว่า กลุม่ อายุ 60-64; 65-69; 7074 และ 75 ปี ขึ ้นไปมีความชุกร้ อยละ 3.2, 2.8, 6.1 และ 8.9 ตามลําดับ ทําให้ เมื่อนําไปเปรี ยบความชุกตาม
กลุม่ อายุของการศึกษา NHES2 และการศึกษาที่สําคัญในต่างประเทศ (จะกล่าวต่อไป) จะพบความแตกต่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามถึงแม้ ผลการศึกษาของสํานักงานสถิติแห่งชาติอาจมีความคลาดเคลื่อนอยูบ่ ้ างแต่ผลที่ได้ ก็
ยังเป็ นประโยชน์และสอดคล้ องกับผลการศึกษาต่างๆรวมทังการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ (NHES2) ได้ ในระดับหนึง่
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เมื่อนําผลที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบกับความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมของประชากรสูงอายุในการศึกษา
ระดับนานาชาติที่ใช้ ข้อมูลจํานวนมากในการประมาณค่าความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อม (มีความรุนแรง
ปานกลางและรุนแรงมาก)(19-23) จะเห็นว่า อัตราความชุกของปั ญหานี ้ในประชากรไทยสูงคล้ ายคลึงกับผล
การศึกษาในต่างประเทศมาก (ตารางที่ 10.2) ความชุกกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประเทศทาง9ะวันตก
ประมาณร้ อยละ 4-7 ในประชากรอายุ 65 ปี ขึ ้นไปซึง่ ไม่แตกต่างจากความชุกที่พบจากการศึกษานี ้ (ผล
การศึกษา NHES2 พบร้ อยละ 4.1 ในประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป)
ตารางที่ 10.2 เปรี ยบเทียบความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมของการศึกษนี ้กับการศึกษาในต่างประเทศ
ประมาณการความชุกทังหมด
้
(ร้ อยละ)
กลุม่ อายุ

Preston
(1986)(19)

Jorm
(1987)(20)

Ritchie
(1991)(21)

EUROD
EM
(1991)(22,

1994survey*
(1994)

NHES2*
*
(1997)

23)

60-64
0.7
3.2
1.0
65-69
1.8
1.4
1.4
1.5
2.8
1.2
70-74
3.3
2.8
2.6
3.2
6.1
3.5
75-79
6.3
5.6
4.7
6.6
8.9#
3.5
80-84
11.7
10.5
8.1
11.8
10.1
85-89
22.0
20.8
14.9
20.5
13.0
90-94
41.3
38.6
25.7
29.9
31.3
* สัมภาษณ์วา่ “มีอาการหลงหรื อความจําเสื่อมชนิดรุนแรงหรื อไม่?”
** ผู้ที่มีคะแนนจากแบบทดสอบสภาพจิตจุฬาตํ่ากว่า 15 คะแนนและมีภาวะพึง่ พาการดูแลสุขลักษณะส่วนตน
# อายุตงแต่
ั ้ 75 ปี ขึ ้นไป

สําหรับการศึกษาความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรอื่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
รายงานการศึกษาในประชากรสิงคโปร์ (24) ที่เป็ น 2-stage survey โดยพบว่าประชากรเชื ้อสายมาเลย์มีความ
ชุกสูงกว่าเชื ้อสายจีน และมีความชุกสูงใกล้ เคียงกับผลการศึกษานี ้เช่นกัน (ตารางที่ 10.3)
ตารางที่ 10.3 ความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในผู้สงู อายุประเทศสิงคโปร์
ความชุก (ร้ อยละ)
กลุม่ อายุ

มาเลย์
(149 คน)

จีน
(612 คน)

65 - 74
75 +

2.5
10.3
4.0

1.2
5.0
2.3

ทังหมด
้

ความชุกของกลุ่มอาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุ ในช่ วงอายุต่างๆ
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สัดส่วนของผู้ที่มีกลุม่ อาการสมองเสื่อม
เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมากเมื่อมีอายุมากขึ ้น ผู้หญิงมีความชุก
มากกว่าผู้ชาย ผู้ที่อา่ นไม่ออกเขียนไม่ได้ มีความชุกมากกว่าผู้ที่อา่ นออกเขียนได้ และมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญของอัตราความชุกระหว่างประชากรในภาคต่างๆ (ตารางที่ 10.4)
ตารางที่ 10.4 ความชุกของความผิดปกติทางปั ญญาจากการตรวจด้ วยแบบทดสอบสภาพจิตจุฬาและความชุก
ของกลุม่ อาการสมองเสื่อมจากการประเมิน
จํานวน
ประชากรทังหมด
้

กลุม่ อาการสมองเสื่อม
อัตราความชุก
Odds ratios
(ร้ อยละ)

จํานวน

60 - 69
70 - 79
80 +

2323
1254
471

26
44
62

1.1
3.5
13.2

3.2
13.4

ชาย
หญิง

1731
2317

38
94

2.2
4.1

1.9

2029
872
1147

21
27
84

1.0
3.1
7.3

3.0
7.5

1756
1045
1247

16
24
92

0.9
2.3
7.4

2.6
8.7

2213
1056

74
28

3.3
2.7

-

591
188

20
10

3.4
5.3

-

685
723
871
883
886

33
30
17
26
26

4.8
4.1
2.0
2.9
2.9

2.5
2.2
1.5
1.5

1914
2134

65
67

3.4
3.1

-

กลุม่ อายุ*

เพศ**

การอ่านหนังสือ*
อ่านออกได้ คล่อง
อ่านออกแต่ไม่คล่อง
อ่านไม่ออก
การเขียนหนังสือ*
เขียนได้ คล่อง
เขียนได้ แต่ไม่คล่อง
เขียนไม่ได้
สถานะการเงินของครอบครัว
ไม่ขดั สน
ไม่ขดั สนยกเว้ นเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิด
ขัดสนบ้ าง
ขัดสนมาก
พื ้นที่อาศัย***
กรุงเทพมหานครฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
เขตการปกครอง
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
* p < 0.001
** p < 0.005
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p < 0.05

จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นชัดเจนถึงโอกาสของการมีกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุ
อย่างชัดเจน โดยผู้สงู ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 80 ปี ขึ ้นไปมีโอกาสผิดปกติมากกว่าผู้สงู อายุที่มีอายุ 60-69 ปี ถึง 13.4 เท่า
ผู้หญิงมีโอกาสมากกว่าผู้ชาย 1.9 เท่า ผู้ที่อา่ นหนังสือไม่ออกมีโอกาสมากกว่าผู้ที่อา่ นหนังสือออกได้ คล่อง 7.5
เท่า ผู้ที่เขียนหนังสือไม่ได้ มีโอกาสมากกว่าผู้ที่เขียนหนังสือได้ คล่อง 8.7 เท่า และประชากรสูงอายุในภาคกลางมี
โอกาสมากกว่าประชากรสูงอายุในภาคเหนือ 2.5 เท่า อย่างไรก็ตามปั จจัยเหล่านี ้เป็ นเพียงปั จจัยชนิด
univariate เท่านัน้

ปั จจัยอิสระทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มอาการสมองเสื่อม
ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจต่างๆ ของกลุม่ อาการสมองเสื่อมดังข้ างต้ นเป็ นปั จจัยที่ยงั ไม่ได้ พิจารณา
ถึงความสัมพันธ์ภายใน เมื่อทําการวิเคราะห์ด้วย Logistic regression analysis ทําให้ ได้ ทราบปั จจัยอิสระ
จํานวน 3 ปั จจัย ได้ แก่ กลุม่ อายุ การเขียนได้ และพื ้นที่อาศัย (ตารางที่ 10.5)
ตารางที่ 10.5 ปั จจัยอิสระทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุม่ อาการสมองเสื่อม
ปั จจัยอิสระ
อายุ
การเขียนหนังสือ
พื ้นที่อาศัย

Odds ratio

95% confident interval

2.91

2.28 - 3.71

2.44

1.88 - 3.17

1.29

1.14 - 1.47

จากผลการศึกษาถึงปั จจัยอิสระของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทยสอดคล้ องกับผล
การศึกษาส่วนใหญ่ในต่างประเทศที่ไม่พบว่าเพศมีความสัมพันธ์อิสระกับปั ญหานี(20)
้
การที่พบว่าระดับ
การศึกษาที่ตํ่าเป็ นปั จจัยสําคัญของกลุม่ อาการสมองเสื่อมสอดคล้ องกับการศึกษาจํานวนมากที่ใช้ แบบทดสอบ
สภาพจิตในการตรวจคัดกรองเพื่อหาความชุกของภาวะบกพร่องทางปั ญญา (cognitive impairment) หรื อ
เพื่อใช้ คดั กรองและทําการสํารวจต่อเนื่องเพื่อหาความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อม(25-28)
มีผ้ อู ธิบายว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและผลที่ได้ เกิดจากอคติของแบบทดสอบสภาพจิต(29-32) โดยเฉพาะเมื่อ
การสํารวจเพื่อการวินิจฉัยใช้ เกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิก แต่ในการศึกษาที่ใช้ การพึง่ พากิจวัตรประจําวันเป็ น
เกณฑ์วินิจฉัยเช่นเดียวกับการศึกษานี ้กลับไม่สนับสนุนลักษณะอคติดงั กล่าว(29,33) ดังนันผลการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ที่
พบความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนได้ กบั ความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมจึงไม่น่าจะเกิดจากอคติ สําหรับ
เหตุผลที่ใช้ อธิบายความสัมพันธ์ดงั กล่าวคือ brain reserve capacity หรื อ premorbid ability ที่วา่
สติปัญญาที่สงู หรื อการมีสมองที่ดีหรื อมีการพัฒนามาแต่วยั ต้ นของชีวิตจะเป็ นกําลังสํารองและทําให้ กลุม่ อาการ
สมองเสื่อมปรากฏช้ ากว่าผู้ที่มีกําลังสํารองตํ่า สมมติฐานนี ้ได้ มีงานวิจยั สนับสนุนทังงานวิ
้
จยั ที่ทําในมนุษย์และ
สัตว์ทดลอง(34-36)
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สําหรับการพบว่าสถานที่อยูอ่ าศัยเป็ นปั จจัยอิสระของกลุม่ อาการสมองเสื่อมนัน้
ถึงแม้ จะมีรายงาน
การศึกษาของความแตกต่าง ของความชุกกลุม่ อาการสมองเสื่อม ระหว่างพื ้นที่อาศัยในต่างประเทศ(37) แต่
ความแตกต่างระหว่างพื ้นที่ในประเทศไทยที่พบจากการศึกษานี ้ สมควรที่จะได้ รับการศึกษาเพิ่มเติม

สรุ ป
จากการศึกษาเพื่อประมาณการความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทยพบว่ามี
ความชุกประมาณร้ อยละ 3.3 โดยจะพบได้ สงู ถึง 1 ใน 6 ของผู้สงู อายุที่มีอายุ 80 ปี หรื อมากกว่า นอกจากอายุ
จะเป็ นปั จจัยที่สําคัญของกลุม่ อาการสมองเสื่อมแล้ วยังพบว่า การศึกษา และ สถานที่อยูอ่ าศัยยังเป็ นปั จจัย
อิสระของปั ญหานี ้ในประชากรสูงอายุไทย
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