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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าความไว	 (sensitivity)	 ค่าจ�าเพาะ	 (specificity)	 ค่าพยากรณ์		

(predictive	value)	และ	ค่าความเที่ยง	(reliability)	ของแบบคัดกรอง	Cognistat	เปรียบเทียบ

กับ	TMSE

วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจากสถาบันประสาทวิทยา

จ�านวน	 50	 รายและผู้สูงอายุปกติที่เป็นอาสาสมัครจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม	

ผูส้งูอายบุ้านบางแคจ�านวน	50	ราย	ท�าการทดสอบซ�า้เพือ่หาค่าความเทีย่งจ�านวนกลุม่ละ	30	ราย		

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วยแบบคดักรอง	Cognistat	ใช้เพือ่ประเมนิ	cognitive	function		

แบบทดสอบสมรรถภาพทางสมองของไทย	(Thai	mental	state	examination	:	TMSE)	เพือ่ประเมนิ	

ภาวะสมองเสื่อมและแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า	2	ค�าถาม	(2Q)	เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้า

ผลการศึกษา พบว่าแบบทดสอบ	Cognistat	มีความไวสูงกว่า	TMSE	(ร้อยละ	92	เทียบกับ	82)	

แต่ค่าจ�าเพาะกลบัน้อยกว่าแบบทดสอบ	TMSE	(ร้อยละ	34	เทยีบกบั	70)	แบบทดสอบ	Cognistat		

มีค่าท�านายผลทดสอบทางบวก	 (positive	predictive	 value)	น้อยกว่า	 (ร้อยละ	58	 เทียบกับ		

ร้อยละ	73)	และค่าท�านายผลทดสอบทางลบ	 (negative	predictive	 value)	มากกว่า	 TMSE		

(ร้อยละ	 80	 เทียบกับ	 ร้อยละ	 79)	 นอกจากนี้	 Cognistat	 มีค่าความเที่ยงในระดับที่ดีจาก	

การทดสอบซ�้า	 (kappa	 =	 .63	 และ	 .55)	 และค่าความสอดคล้องภายในของข้อค�าถามดี		

(α	=	.769-.829)
สรุป แบบทดสอบ	Cognistat	เป็นแบบประเมิน	cognitive	function	ที่มีคุณภาพ	เหมาะที่จะน�า

มาเป็นแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม	 (dementia)	แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแบบทดสอบ	TMSE	

พบว่าแบบทดสอบ	TMSE	ยังคงเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายกว่าและให้ผลแม่นย�ากว่าแบบทดสอบ	

Cognistat	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน�าแบบทดสอบไปใช้งาน

ค�าส�าคัญ	Cognistat,	TMSE,	sensitivity,	specificity,	reliability,	dementia
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ABSTRACT

Objective :	To	assess	the	sensitivity,	specificity,	predictive	value	and	reliability	of	the		

Cognistat	screening	test	compare	to	the	Thai	mental	state	examination	(TMSE).

Methods : The	sample	size	consisted	of	50	dementia	patients	from	Prasart	Neurological		

Institute,	Thailand	and	50	volunteer	elderly	people	from	Ban	Bang	Kae	Social	Welfare		

Development	Center	for	Older	Persons	and	retested	to	assess	the	reliability	in	a	group	

of	 30	using	 the	Cognistat	 test	 to	 evaluate	 cognitive	 function	and	Thai	mental	 state		

examination	(TMSE)	to	evaluate	their	dementia	condition	and	a	two-question	screening	

test	for	depression.	

Results : Cognistat	was	found	to	have	superior	sensitivity	over	TMSE	(92%	versus	82%)	

but	inferior	specificity	(34%	versus	70%).	Cognistat	had	a	positive	predictive	value	of	

58%	and	a	negative	predictive	value	of	80%.	Cognistat	had	good	test-retest	reliability	

(Kappa	=	.63	and	.55)	as	well	as	good	internal	consistency	reliability	(α=	.769-.829).
Conclusion : Cognistat	was	a	qualified	screening	test,	suitable	for	evaluating	cognitive	

functions	 in	dementia	patients.	On	the	other	hand,	TMSE	was	more	convenient	and	

accurate.	However,	the	use	of	TMSE	or	Cognistat	depends	upon	the	objective	of	the	

evaluation.

Keywords : Cognistat,	TMSE,	sensitivity,	specificity,	reliability,	dementia

The Study of Psychometric Properties 

of Cognistat Thai Version

Sornnarin  Kanjananopinit M.Sc. (Clinical psychology)*, 

Suwit  Charoensak M.D.**, 

Titawee  Keawpornsawan M.D.**

J Psychiatr Assoc Thailand 2014; 59(4): 409-418

*	 Division	of	Clinical	Psychology,	**	Department	of	Psychiatry,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	
Hospital,	Mahidol	University.



The Study of Psychometric Properties of Cognistat Thai Version Sornnarin Kanjananopinit et al.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 59 No. 4 October - December 2014 411

บทน�า
	 ปัจจุบันอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น	

โครงสร้างของประชากรไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป	

โดยสัดส่วนของประชากรไทยวัยสูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ	

60	ปีขึ้นไป	มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	9.4	ในปี	พ.ศ.	

2543	เป็นร้อยละ	20.0	ในปี	พ.ศ.	2568	และยังคงเพิ่ม

จ�านวนขึ้นเรื่อยๆ	 จนสามารถก้าวเข้าสู ่ภาวะที่เรียก

ว่า	 “ภาวะประชากรสูงอายุ”	 (population	 ageing)1		

ผู้สูงอายุนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ	 ด้าน	 ได้แก่	

ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคม2	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง		

เรือ่งของระบบประสาทและสมองทีเ่สือ่มถอยลงไปมาก3  

การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทจะมีผลกระทบต่อ

ความคิดและความจ�า	 ซึ่งพบได้ทั่วๆ	 ไปในผู้สูงอายุ	

ส�าหรบัในบางราย	อาจมคีวามเปลีย่นแปลงอย่างรนุแรง

หรือเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจนสามารถเรียกได้ว่า

เกิดภาวะโรค	“dementia”	โดยปกติ	dementia	เป็นโรค

ที่รักษาไม่หายขาดจึงท�าให้เป็นโรคที่ต้องใช้การดูแล

รกัษาอย่างต่อเนือ่งและยาวนานรวมถงึมภีาระค่าใช้จ่าย

ในการรักษาสูง	 หากสามารถท�าการป้องกันหรือรักษา

ตัง้แต่ช่วงเริม่แรกของอาการกจ็ะช่วยเหลอืในการชะลอ	

ความเร็วในการด�าเนินโรคและช่วยลดภาระในการ	

รกัษาลงได้	ดงันัน้	การวนิจิฉยัหรอืการประเมนิจงึมคีวาม

ส�าคัญมากในการประเมินเพื่อการป้องกันหรือรักษา	

โรคนี	้ซึง่ปัจจบุนั	การประเมนิตรวจวดัทางประสาทวทิยา

สามารถท�าได้หลายวธิ	ีเช่น	การใช้เครือ่งมอืคอมพวิเตอร์	

MRI,PET	 scan	 หรือ	 CT	 scan	 การใช้แบบทดสอบ

ทางจิตประสาทวิทยา	 เป็นต้น	 ซึ่งแต่ละอย่างก็มีข้อด	ี

ข้อจ�ากัดแตกต่างกันไป

	 การใช้แบบทดสอบทางจิตประสาทวิทยา	ก็เป็น

อีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยในการประเมินและวินิจฉัยโรค

ได้อย่างแม่นย�า	 ในการประเมินโรค	dementia	การใช้

แบบทดสอบคัดกรองเบื้องต้นทางจิตประสาทวิทยา

มีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและ	

รักษาอย่างมากเพราะสามารถท�าได้รวดเร็วและเสีย	

ค่าใช้จ่ายน้อยแต่มีความแม่นย�าสูงในประเทศไทย	

มีการน�าแบบคัดกรองเบื้องต้นทางจิตประสาทวิทยา

มาใช้อย่างหลากหลาย	 เช่น	 Mini-mental	 state		

examination;	Thai	version	(MMSE-Thai	2002),	Thai	

mini-mental	status	examination	(TMSE),	Montreal	

Cognitive	Assessment	 (MoCA)	 เป็นต้น4	 ถึงแม้ว่า

จะมีแบบทดสอบคัดกรองที่ใช้ในประเทศไทยหลายชิ้น		

แต่ก็พบว่า	บางเครื่องมือก็ยังมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับความ

สามารถในการใช้งานอยูบ้่าง	ส�าหรบัประเทศไทย	TMSE		

เป็นเครือ่งมอืทีถ่กูน�ามานยิมใช้ในการคดักรองผูป่้วยทีม่	ี

ภาวะสมองเสื่อมเป็นจ�านวนมากและได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นแบบคัดกรองที่ เป ็นมาตรฐานทั่วโลก	 และ	

มีการน�ามาปรับปรุงเพื่อใช้ส�าหรับกลุ่มคนไทยเช่นกัน	

แต่ทว่า	 TMSE	 เป็นแบบทดสอบที่แสดงผลคะแนนอยู่

ในรูปของคะแนนรวม	 จึงท�าให้ไม่สามารถบ่งบอกได้

อย่างเด่นชัดว่า	 ผู้ป่วยมีการบกพร่องของ	 cognitive	

function	 ในด้านใดอย่างเด่นชัด	 ซึ่งท�าให้ทราบข้อมูล

เกีย่วกบัความบกพร่องในด้านต่างๆ	ของสมองไม่ชดัเจน	

แบบทดสอบคดักรอง	The	Neurobehavioral	Cognitive	

Status	Examination	หรอื	Cognistat	เป็นเครือ่งมอืหนึง่

ทีแ่สดงผลคะแนนในรปูของ	profile	ในแต่ละด้าน	ซึง่จะ

ช่วยระบุได้อย่างชัดเจนว่า	 ผู้ป่วยมีความบกพร่องทาง

สมองในด้านใดบ้างและมีความบกพร่องด้านนั้นๆ	 ใน

ระดับใด	จากผลคะแนนที่แสดงในรูป	profile	นี้	จะช่วย

ท�าให้ผูป้ระเมนิเข้าใจได้ง่ายในการทราบผลคะแนน	การ

วเิคราะห์เพือ่วนิจิฉยัโรคและท�าการรกัษาโรคได้อย่างถกู

ต้องประกอบกับ	Cognistat	เป็นเครื่องมือคัดกรองที่ใช้

เวลาประมาณ	10	นาทใีนการท�าแบบทดสอบ	เนือ่งจาก

มีข้อค�าถามที่เป็นส่วนของ	 screening	 item	ซึ่งช่วยใน

การประหยัดเวลาในการท�าแบบทดสอบได้อย่างมาก	

ซึ่งเหมาะส�าหรับการน�าไปใช้ในทางคลินิกหรือใช้เป็น	

bed-side	 instrument	 ได้ดี5	 ซึ่ง	 Cognistat	 ใช้เวลา	
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ใกล้เคียงกับแบบคัดกรองอื่นๆ	ที่นิยมใช้กันแต่สามารถ

ที่จะแสดงผลการทดสอบได้ละเอียดมากกว่า	 ส�าหรับ

ในต่างประเทศ	Cognistat	ได้ถูกน�าไปใช้ในคลินิกและ

งานวิจัยกับกลุ่มผู้ป่วยโรคทางสมองส�าหรับกลุ่มผู้ป่วย	

dementia	ก็พบว่า	Cognistat	สามารถคัดกรองผู้ป่วย	

dementia	ได้ตั้งแต่ร้อยละ	80-1006	อย่างไรก็ตาม	ใน

ประเทศไทย	แม้จะมีการน�าแบบคัดกรองนี้มาแปลเป็น

ฉบับภาษาไทยแล้ว	 แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการศึกษา

เกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องมือชิ้นนี้มาก่อน	จากเหตุผล

ที่กล่าวมาพร้อมทั้งจุดเด่นของเครื่องมือดังกล่าวข้าง

ต้น	จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจในการที่จะน�าเครื่องมือชิ้นนี้มา

ปรับประยุกต์ให้ใช้ได้เหมาะสมกับประเทศไทยโดยน�า

แบบทดสอบที่เป็นฉบับภาษาไทยที่ได้รับการแปลแล้ว

มาทดสอบคุณสมบัติการวัดของแบบทดสอบในกลุ่ม

ผู้สูงอายุซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกและ

ประสิทธิภาพในการใช้แบบทดสอบของผู้ที่เกี่ยวข้องให้

มากขึน้อนัจะส่งเสรมิให้การประเมนิและวนิจิฉยัโรคเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

วัตถุประสงค์ 
 1.	 เพือ่ศกึษาค่าความไว	(sensitivity)	ค่าจ�าเพาะ		

(specificity)	 และค่าท�านายผลทดสอบ	 (predictive	

value)	ของแบบคัดกรอง	Cognistat	ฉบับภาษาไทย	

	 2.		 เพื่อศึกษาค่าความเที่ยง	 (reliability)	 ของ

แบบคัดกรอง	Cognistat	ฉบับภาษาไทย

วิธีการศึกษา
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ผู ้วิจัยได้ก�าหนด

ขอบเขตของประชากรแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่ม

ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งเข้ารับการรักษา

ในคลินิกความจ�าผู้สูงอายุ	 และผู้สูงอายุปกติจากศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุ้านบางแค	ตาม

เงื่อนไขดังนี้

	 1.		 กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	

	 	 1.1		ผูป่้วยอายตุัง้แต่หกสบิปีขึน้ไปไม่จ�ากดัเพศ

	 	 1.2		ได้รบัการวนิจิฉยัโรคจากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ

ว่ามีภาวะสมองเสื่อม	(dementia)	ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ไว้ผู้ป่วยที่เข้าร่วมจะครอบคลุมเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะ	

dementia	ในระดบั	mild	และ	moderate	เท่านัน้	ผูป่้วย

ในระดับ	severe	จะถูกคัดออกจากกลุ่มประชากร

	 	 1.3		ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัต้องไม่มภีาวะของโรค

ทางจิตเวชอื่นๆ	ร่วมด้วย

	 	 1.4		ไม่มีภาวะพิการทุพลภาพร้ายแรงซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อการร่วมมือในการท�าแบบทดสอบ

	 	 1.5		ให้ความร่วมมือและเต็มใจเข้าร่วมใน

การวิจัย

	 2.	กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม	

	 	 2.1	 ผูส้งูอายตุัง้แต่หกสบิปีขึน้ไปไม่จ�ากดัเพศ

	 	 2.2		ไม่มหีรอืเคยมปีระวตัขิองโรคทางจติเวช

ใดๆ	มาก่อนจากการสอบถามและตรวจสอบประวตัขิอง

ผู้เข้าร่วมการวิจัย

	 	 2.3		ไม่มีภาวะพิการทุพลภาพร้ายแรงซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อการร่วมมือในการท�าแบบทดสอบ

	 	 2.4		ให้ความร่วมมือและเต็มใจเข้าร่วมใน

การวิจัย

	 กลุ่มตัวอย่าง

 การหา	 internal	 consistency	 (Cronbach’s	

alpha)	 ของค�าถามของแบบคัดกรอง	 Cognistat		

ซึง่ประกอบด้วย	5	domains	จะใช้กลุม่ตวัอย่างประมาณ	

10	 เท่า	 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงจะท�าการศึกษาในกลุ่ม	

ผู้ป่วย	dementia	50	ราย	และกลุ่มคนปกติ	50	ราย

	 ส�าหรบัการเกบ็ข้อมลูซ�า้จากกลุม่ตวัอย่างเพือ่หา

ค่า	test-retest	reliability	จะท�าการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย	

dementia	และกลุ่มคนปกติ	กลุ่มละ	30	ราย

	 การค�านวณขนาดตัวอย่างเพื่อการประมาณค่า	

sensitivity	และ	specificity	ของ	Cognistat	 เทียบกับ		
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TMSE	 มาจากการวิจัยในอดีต	 พบว่า	 Cognistat		

มี	sensitivity	ร้อยละ	83	(n=12	ที่เป็น	organic	mental	

disorder),	specificity	ร้อยละ	47	(n=56	ที่เป็น	mood	

และ	 psychotic	 disorder)	 แต่ไม่มีการศึกษาการใช้	

Cognistat	 ในคนปกติ	 ในการศึกษานี้จึงประมาณว่า	

95%	CI	 ของ	 sensitivity	 เท่ากับร้อยละ	 85±10	 จึง

ต้องท�าการศึกษาในคนที่เป็น	dementia	 50	 ราย	และ	

ถ้าประมาณว่า	 95%	 CI	 ของ	 specificity	 เท่ากับ	

ร ้อยละ	 85±10	 เช่นเดียวกันจะต้องท�าการศึกษา	

ในคนปกติ	50	ราย	

	 ส�าหรบัค่าท�านายผลทดสอบ	(predictive	value)	

ใช้จ�านวนประชากรกลุ่มเดียวกันและจ�านวนเท่ากันกับ

การค�านวณค่าความไว	 (sensitivity)	 และค่าจ�าเพาะ	

(specificity)	คือ	กลุ่มละ	50	ราย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 1.		แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 เป็นค�าถาม

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 อายุ	

เพศ	การศึกษา	อาชีพ	สถานภาพสมรส

	 2.		แบบคัดกรอง	 The	 neurobehavioral		

Cognitive	 Status	 Examination	 ฉบับภาษาไทย		

(Cognistatthai	 version;	 2010)	 แปลโดย	 สุวิทย์		

เจริญศักดิ์	จากต้นฉบับเดิมคือ	The	neurobehavioral	

Cognitive	Status	Examination	(NCSE)	ฉบับปี	ค.ศ.	

2010	ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ	Cognistat	 Joint	 Venture	

LTD.	 เป็นแบบทดสอบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการ

ประเมิน	 cognitive	 function	 ของสมองแบ่งออกเป็น	

5domains	ได้แก่	language,	construction,	memory,	

calculation	และ	reasoning	แบบคัดกรอง	Cognistat		

จะแสดงผลการประเมินสมองส่วนต่างๆ	 ในรูปของ		

profile	ซึ่งแยกเป็นอิสระกันในแต่ละด้าน

	 3.		แบบคดักรอง	Thai-mental	state	examination		

หรือ	 TMSE	พัฒนาจาก	MMSE	 (Mini	mental	 state	

examination)	ของ	Folstein	และ	คณะ	โดย	Train	the		

Brain	 Forum	 Thailand	 เพื่อน�ามาวินิจฉัยภาวะ		

dementia	ในผูป่้วยมจีดุตดัคะแนนในการวนิจิฉยัภาวะ	

dementia	ที่ระดับ	23/30	คะแนน	

	 4.		แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า	 2	ค�าถาม	 (2Q)	

เป็นข้อค�าถามคดักรองภาวะซมึเศร้า	ให้ผูร้บัการทดสอบ

ตอบค�าถามแต่ละข้อว่า	 “ใช่”	 หรือ	 “ไม่ใช่”	 หากผู้ป่วย

ตอบ	“ใช่”	1	ใน	2	ข้อหรือ	“ใช่”	ทั้งหมดให้สงสัยภาวะ

ซึมเศร้า	ข้อค�าถามประกอบด้วยข้อค�าถาม	2	ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 น�าเสนอข้อมลูสดัส่วนอาย	ุเพศ	การศกึษา	อาชพี	

และสถานภาพสมรสในรูปแบบสัดส่วนร้อยละ

	 หาค่าความตรงของแบบทดสอบ	 โดยค�านวณ

หาค่า	 sensitivity,	 specificity	และ	predictive	 value	

เปรียบเทียบกับ	TMSE	โดยค�านวณจากสูตร

	 หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ	Cognistat		

โดยหา	 test-retest	 reliability	 ด้วย	 intraclass		

correlation	(Cohen’s	kappa	coefficient)	และ	internal	

consistency	reliability	ด้วย	Cronbach’s	alpha

ผลการศึกษา
	 จากการศึกษาค่าความไว	 (sensitivity)	 ของ

แบบทดสอบ	Cognistat	และ	TMSE	ในกลุ่มผู้สูงอายุที่

มีภาวะสมองเสื่อม	(dementia)	จ�านวน	50	ราย	พบว่า	

แบบทดสอบ	Cognistat	 สามารถแสดงผลว่าผู้ป่วยมี

ความผิดปกติทางสมองได้จริง	 (true	positive)	จ�านวน	

46	 ราย	 และไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติใน	

ผูป่้วย	(false	negative)	จ�านวน	4	ราย	ดงันัน้ค่าความไว		

(sensitivity)	 ของแบบทดสอบ	Cognistat	 จึงเท่ากับ	

92	%	ส่วนแบบทดสอบ	 TMSE	สามารถแสดงผลว่า	

ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางสมองได้จริง	 (true	positive)	

จ�านวน	41	ราย	และไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติ

ในผู้ป่วย	 (false	 negative)	 จ�านวน	 9	 ราย	ดังนั้นค่า

ความไว	(sensitivity)	ของแบบทดสอบ	TMSE	จงึเท่ากบั	

ร้อยละ	82	
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	 จากการศกึษาค่าจ�าเพาะ	(specificity)	ของแบบ

ทดสอบ	Cognistat	และ	TMSE	 ในกลุ่มผู้สูงอายุปกติ	

จ�านวน	50	ราย	พบว่าแบบทดสอบ	Cognistat	สามารถ

แสดงผลว่าผูร้บัการทดสอบไม่มคีวามผดิปกตทิางสมอง

ได้ถูกต้อง	(true	negative)	จ�านวน	17	ราย	และแสดง

ผลว่ามีความผิดปกติในกลุ่มคนปกต	ิ (false	positive)

จ�านวน	 33	 ราย	ดังนั้นค่าความจ�าเพาะ	 (specificity)

ของแบบทดสอบ	Cognistat	จึงเท่ากับร้อยละ	34	ส่วน

แบบทดสอบ	TMSE	แสดงผลว่าผู้รับการทดสอบไม่มี

ความผิดปกติทางสมองได้ถูกต้อง	 (true	 negative)	

จ�านวน	 35	 คน	 และแสดงผลว่ามีความผิดปกติใน

กลุ่มคนปกติ	 (false	positive)	 จ�านวน	15	 ราย	ดังนั้น	

ค่าความจ�าเพาะ	(specificity)	ของแบบทดสอบ	TMSE	

จึงเท่ากับร้อยละ	70

	 จากการศกึษาค่าท�านายผลทดสอบ	(predictive	

value)	ของแบบทดสอบ	Cognistat	พบว่า	แบบทดสอบ		

Cognistat	สามารถแสดงผลว่าผูป่้วยมคีวามผดิปกตจิรงิ		

(true	 positive)	 เท่ากับ	 46	 ราย	 จากจ�านวนผลการ

ทดสอบทั้งหมดที่แสดงผลว่าผิดปกติจ�านวน	 79	 ราย		

ดงันัน้ค่าท�านายผลทดสอบเป็นบวก	(positive	predictive		

value)	ของแบบทดสอบ	Cognistat	จงึเท่ากบัร้อยละ	58		

และแสดงผลว่าคนปกติไม่มีความผิดปกติ 	 (true		

negative)	จ�านวน	17	ราย	จากจ�านวนผลการทดสอบ

ทั้งหมดที่แสดงผลว่าไม่มีความผิดปกติจ�านวน		21	ราย	

ดงันัน้ค่าท�านายผลทดสอบเป็นลบ	(negative	predictive		

value)	ของแบบทดสอบ	Cognistat	จึงเท่ากับ	ร้อยละ	80	

	 จากการศกึษาค่าท�านายผลทดสอบ	(predictive	

value)	ของแบบทดสอบ	TMSE	สามารถแสดงผลว่าผูป่้วย	

มีความผิดปกติจริง	 (true	 positive)	 เท่ากับ	 41	 ราย		

จากจ�านวนผลการทดสอบทัง้หมดทีแ่สดงผลว่าผดิปกติ	

จ�านวน	 56	 ราย	 ดังนั้นค่าพยากรณ์บวก	 (positive		

predictive	value)	ของแบบทดสอบ	TMSE	จึงเท่ากับ	

ร้อยละ	 73	และแสดงผลว่าคนปกติไม่มีความผิดปกติ	

(true	negative)	จ�านวน	35	ราย	จากจ�านวนผลการทดสอบ

ทั้งหมดที่แสดงผลว่าไม่มีความผิดปกติจ�านวน	44	ราย		

ดงันัน้	ค่าท�านายผลทดสอบเป็นลบ	(negative	predictive		

value)	ของแบบทดสอบ	Cognistat	จงึเท่ากบัร้อยละ	79		

(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1 แสดงค่าความไว	ความจ�าเพาะ	ค่าท�านายผลทดสอบของ	Cognistat	และ	TMSE

เครื่องมือ Sensitivity

(ร้อยละ)

Specificity

(ร้อยละ)

Positive	Predictive	

Value	(ร้อยละ)

Negative	Predictive	

Value	(ร้อยละ)

Cognistat 92 34 58 80

TMSE 82 70 73 79

	 จากการศึกษาค่าความเที่ยง	 (reliability)	 ด้วย

วิธีการทดสอบซ�้า	 (test-retest	 reliability)	 ของแบบ

ทดสอบ	Cognistat	ในกลุม่ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะสมองเสือ่ม	

(dementia)	จ�านวน	13	ราย	พบว่ามีการแสดงผลเป็น	

positive	 เหมือนกันในครั้งแรกและครั้งที่สองจ�านวน	

11	 ราย	 แสดงผลครั้งแรกเป็น	 negative	 ครั้งที่สอง	

เป็น	negative	เช่นกันจ�านวน	1	ราย	และแสดงผลครั้ง

แรกเป็น	positive	ครั้งที่สองเป็น	negative	1	ราย	เมื่อ

ค�านวณด้วยสูตรการหาค่า	 kappa	coefficient	พบว่า		

ค่า	 kappa	มีค่าเท่ากับ	 0.63	 ส่วนผลการทดสอบซ�้า	

(test-retest	 reliability)	 ในกลุ่มผู้สูงอายุปกติจ�านวน	

30	ราย	พบว่ามีการแสดงผลเป็น	negative	เหมือนกัน
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ในครั้งแรกและครั้งที่สองจ�านวน	12	คน	แสดงผลเป็น	

positive	ในครัง้แรกและครัง้ทีส่อง	11	ราย	และแสดงผล

ครั้งแรกเป็น	positive	ครั้งที่สองเป็น	negative	จ�านวน		

7	ราย	เมือ่ค�านวณด้วยสตูรการหาค่า	kappa	coefficient	

พบว่า	ค่า	kappa	มีค่าเท่ากับ	0.55	(ตารางที่	2)

	 จากการศกึษาค่าความเทีย่ง	(reliability)	จากค่า

ความสอดคล้องภายใน	(internal	consistency	reliability)		

ของแบบทดสอบ	Cognistat	ในกลุ่มผู้สูงอายุปกติและ

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	 (dementia)	จ�านวน

กลุ่มละ	 50	 ราย	พบว่า	 ค่า	Cronbach’s	 alpha	 เมื่อ

ค�านวณจากกลุ่มผู้สูงอายุปกติมีค่าเท่ากับ	 .829	ซึ่งอยู่

ในระดับที่สูง	 และค่าCronbach’s	 alpha	 เมื่อค�านวณ

จากกลุ่มผู ้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	 (dementia)		

มีค่าเท่ากับ	.769	ซึ่งอยู่ในระดับสูงเช่นกัน	(ตารางที่	3)

ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้แบบทดสอบ	Cognistat	 ในการค�านวณค่าความเที่ยงจากการทดสอบซ�้า	 (test-retest	

reliability)	ด้วยค่า	kappa	ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	(dementia)จ�านวน	13	ราย	และกลุ่ม	

ผู้สูงอายุปกติจ�านวน	30	ราย

ผลการทดสอบครั้งที่ 2

positive negative

ผลการทดสอบ

ครั้งที่	1

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ

สมองเสื่อม	(N=	13)

positive 11 1

negative - 1

กลุ่มผู้สูงอายุปกติ

(n=	30)

positive 12 -

negative 7 11

ตารางที่ 3 แสดงค่า	internal	consistency	reliability	ค�านวณด้วยค่า	Cronbach’s	alpha	ในกลุม่ผูส้งูอายปุกตแิละ

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม	(dementia)	กลุ่มละ	50	ราย

ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน	subtest ค่า	Cronbach’s	alpha

กลุ่มผู้สูงอายุปกติ 50 10 0.829

กลุ่มผู้สูงอายุสมองเสื่อม	(dementia) 50 10 0.769

	 จากผลการวิจัยทั้งหมด	สามารถสรุปผลรวมได้

ดงันี	้แบบทดสอบ	Cognistat	มค่ีาความไว	(sensitivity)	

มากกว่าแบบทดสอบ	TMSE	(ร้อยละ	92	และ	82)	แต่

มค่ีาจ�าเพาะ	(specificity)	น้อยกว่าแบบทดสอบ	TMSE		

(ร้อยละ	 34	 และ	 70)	 ค่าท�านายผลทดสอบเป็นบวก	

(positive	predictive	value)	ของแบบทดสอบ	Cognistat		

น้อยกว่า	TMSE	ร้อยละ	58	กบั	73)	ค่าท�านายผลทดสอบ

เป็นลบ	(negative	predictive	value)	ของแบบทดสอบ	

Cognistat	มากกว่า	TMSE	(ร้อยละ	80	และ	79)	ส่วน

ค่าความเทีย่งจากการทดสอบซ�้า	(test-retest	reliability)	
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ด้วยแบบทดสอบ	Cognistat	 พบว่า	 ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะสมองเสื่อมมีค่า	 kappa	=	0.63	ส่วนในกลุ่ม	

ผู ้สูงอายุปกติมีค่า	 kappa=	 0.55	 ส�าหรับค่าความ

เที่ยงภายใน	 (internal	 consistency	 reliability)	 ของ

แบบทดสอบ	Cognistat	พบว่า	ในกลุ่มผู้สูงอายุปกติมี

ค่า	Cronbach’s	 alpha=	0.829	และในกลุ่มผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะสมองเสื่อม	 (Dementia)	 มีค่า	Cronbach’s		

alpha=	0.769	ซึ่งอยู่ในระดับสูงทั้งคู่	

วิจารณ์
	 1.	 จากผลการศึกษาพบว ่ า 	 ค ่ าความไว		

(sensitivity)	ของแบบทดสอบ	Cognistat	อยู่ในเกณฑ์

ที่ดีมากส�าหรับการตรวจจับความผิดปกติในสมองของ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในการศึกษาครั้งนี้	โดยสูง

ถงึร้อยละ	92	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัอืน่ๆ	ทีร่ายงานถงึ

ค่าความไว	(sensitivity)	ในช่วงระดับ	ร้อยละ	72-1006	

ส่วนค่าจ�าเพาะ(specificity)ของแบบทดสอบ	Cognistat	

จากการศึกษาครั้งนี้	 พบว่า	 ค่าจ�าเพาะ	 (specificity)	

ของแบบทดสอบ	Cognistat	มีค่าน้อย	เพียงร้อยละ	34	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Lamarre	 และคณะ	ที่ได้

รายงานผลของค่าจ�าเพาะ	(specificity)	ไว้ที่ร้อยละ	47	

จากค่าทั้งสองของแบบทดสอบ	Cognistat	 จะเห็นได้

ว่า	แบบทดสอบ	Cognistat	มีค่าความไว	(sensitivity)	

ในระดับที่ดีมากมีความเหมาะสมในการน�ามาใช้เป็น

แบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น	 อย่างไรก็ตาม

ด้วยความไวที่สูงมากนี้	 จึงท�าให้คนปกติสามารถถูก

ระบวุ่าผดิปกตไิด้เช่นกนั	ดงันัน้แบบทดสอบ	Cognistat		

จึงไม่สมควรใช้เป็นแบบทดสอบหลักส�าหรับวินิจฉัย

โรค	 (diagnosis	 test)	ควรมีการใช้แบบทดสอบเฉพาะ

ที่มีความละเอียดแม่นย�ากว่าแบบทดสอบนี้มาทดสอบ

เพิม่เตมิอกีขัน้ตอนหนึง่	เพือ่ให้แน่ใจว่า	ผลทีไ่ด้จากการ

ทดสอบนี้มีความถูกต้องจริง	 เมื่อพิจารณาค่าจ�าเพาะ	

(specificity)	ของแบบทดสอบ	Cognistat	พบว่า	มค่ีาต�า่		

ซึง่สอดคล้องกบัค่าความไว	(sensitivity)	ทีส่งูมาก	แบบ

ทดสอบนีจ้งึเหมาะทีจ่ะน�ามาใช้คดักรองโรคและวนิจิฉยั

แยกโรคออกไป	(rule	out)	นอกจากนี้	ยังสามารถน�าไป

ใช้ในการประเมินเพื่อติดตามโรคในระยะยาว	 (follow		

up)	 หรือเพื่อประเมินการด�าเนินของโรคได้เช่นกัน	

อย่างไรก็ตาม	 ในกรณีที่ต้องการความแม่นย�าในการ

วินิจฉัยในการคัดกรองมากขึ้นหากพิจารณาเปรียบเทียบ

กับแบบทดสอบ	TMSE	แล้ว	แม้ว่าแบบทดสอบ	TMSE	

จะมีค่าความไว	 (sensitivity)	ที่ต�่ากว่าเล็กน้อยแต่เมื่อ

พิจารณาค่าจ�าเพาะ	 (specificity)	 ที่สูงกว่ามากแล้ว	

TMSE	ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการคัดกรองภาวะ

สมองเสื่อมเบื้องต้น	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้แบบ

ทดสอบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในแต่ละงาน

	 2.	 ในส่วนของค่าท�านายของแบบทดสอบ		

Cognistat	 พบว่า	 ค่าท�านายเมื่อผลทดสอบเป็นบวก	

(positive	 predictive	 value)	 มีค่าเท่ากับร้อยละ	 58	

หมายถึง	โอกาสที่ผลการทดสอบซึ่งแสดงผลว่าผิดปกติ		

จะเป็นคนทีผ่ดิปกตจิรงิเท่ากบัร้อยละ	58	ค่าดงักล่าวอยู่

ในระดับกลางไม่สูงมาก	 เนื่องจาก	แบบทดสอบนี้มีค่า	

ความไวสูงมาก	 จึงท�าให้คนที่ถูกระบุว่าป่วยจึงมีคน

ที่ไม่ป่วยจริงปะปนอยู่ด้วยจ�านวนหนึ่ง	 อย่างไรก็ตาม		

ค่าดังกล่าวก็อยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือได้	 ไม่ต�่าจนเกินไป		

เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์บวก	 (positive	

predictive	 value)	 ของ	 TMSE	ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ		

73	 จะเห็นได้ว่า	 TMSE	มีค่าพยากรณ์บวก	 (positive	

predictive	 value)	 ที่ดีกว่า	 แต่ไม่มากนัก	 ส่วนค่า

พยากรณ์ลบ	 (negative	predictive	 value)	 ของแบบ

ทดสอบ	Cognistat	 มีค่าเท่ากับ	 80	หมายถึง	 โอกาส

ที่ผลการทดสอบแสดงผลว่าปกติจะเป็นคนปกติจริง

เท่ากับร้อยละ	 80	 ซึ่งอยู่ในระดับสูง	 ค่าที่ได้มีค่าสูง	

เนื่องจาก	แบบทดสอบนี้	 มีความละเอียดและค่อนข้าง	

ยาก	ดังนั้น	ผู้ที่ผ่านการทดสอบจึงต้องมีความสามารถ

ที่สูงหรือสมบูรณ์จริงๆ	 จึงจะผ่านการทดสอบได้		
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เมื่อน�าค่าพยากรณ์ลบ	 (negative	predictive	 value)		

มาเปรียบเทียบกับ	TMSE	ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ	79	ซึ่ง	

แทบจะไม่แตกต่างกนั	ดงันัน้จงึจะเหน็ได้ว่า	แบบทดสอบ		

Cognistat	 เป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับ

แบบทดสอบ	TMSE	และมีคุณภาพเพียงพอที่จะน�ามา

ใช้ในการคัดกรองในกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อม

	 3.		ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ	Cognistat	

เมือ่ท�าการทดสอบด้วยการค�านวณจากค่าความเชือ่มัน่	

ภายใน	(internal	consistency	reliability)	พบว่าในทั้ง	

2	กลุม่	คอื	กลุม่ผูส้งูอายปุกตแิละกลุม่ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะ

สมองเสื่อม	 (dementia)	มีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง	

(α	 =	 .829,	 .769)	สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่
แสดงค่าความเชือ่มัน่ที	่α	=	.947	ซึง่หมายความว่า	แบบ

ทดสอบนี้มีความคงที่ในการวัดสูง	เป็นแบบทดสอบที่ดี	

อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาจากการทดสอบค่าความ

เที่ยงจากการทดสอบซ�้า	 (test-retest	 reliability)	 ของ

แบบทดสอบ	Cognistat	 จะเห็นว่า	ค่า	 kappa	=0.63	

และ	0.55	ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในระดับกลางไม่สูงเหมือนค่า

ความเชื่อมั่นภายใน	(internal	consistency	reliability)	

ค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบซ�้าที่มีค่าน้อยนี้	 เป็นไป

ได้ว่า	 น่าจะมาจากกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลซ�า้มี

จ�านวนน้อยเกินไป	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ

สมองเสื่อมซึ่งสามารถท�าการทดสอบซ�้าได้เพียงแค่	 13	

รายเท่านั้น	นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อการ

เก็บข้อมูลซ�้า	 เช่น	ภาวะของโรคสมองเสื่อมที่ขึ้นลงไม่

คงที่	 ระยะเวลาในการท�าแบบทดสอบซ�้าซึ่งเว้นระยะ

ห่างเพยีง	1	เดอืน	การเรยีนรูจ้ากการเคยท�าแบบทดสอบ

ในครั้งแรก	สมาธิ	ความตั้งใจ	และการให้ความร่วมมือ		

เป็นต้น	 อย่างไรก็ดี	 ค่าความเที่ยงจากการทดสอบซ�้า	

(test-retest	reliability)	ทีไ่ด้นีก้ไ็ม่ได้ต�า่จนเกนิไป	ยงัอยู	่

ในระดับที่ใช้ได้	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Lamarre	และคณะ	ที่ออกแบบงานวิจัยคล้ายคลึงกัน	

และรายงานค่า	kappa	=	.69	6ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับงาน

วิจัยนี้	(kappa	=	.63	และ	.55)

ข้อเสนอแนะ
	 1.		แบบทดสอบ	Cognistat	 เป็นแบบทดสอบ

ใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุญาตให้แปลใช้ในประเทศไทยและ

ยังไม่มีงานวิจัยอื่นๆ	 ในประเทศไทยรองรับมาก่อน		

ดงันัน้	การน�าแบบทดสอบนีไ้ปใช้ประโยชน์จงึควรศกึษา

วจิยัเพิม่เตมิ	เพือ่ให้คณุภาพของเครือ่งมอืเป็นทีย่อมรบั

ก่อนน�าไปใช้งานได้จริง

	 2.	 แบบทดสอบนี้เหมาะส�าหรับผู ้ที่มีความรู ้

ด้านจิตประสาท	หรือ	ด้านประสาทวิทยาเป็นผู้ใช้งาน	

เนื่องจากในการแปลผลการทดสอบ	 ผลการทดสอบ	

จะแสดงในรปูของโปรไฟล์	ไม่มจีดุตดั	(cut	off	point)	ใน

รปูแบบคะแนนรวม	(global	score)	ดงันัน้จงึต้องอาศยั

ความรู	้ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการวนิจิฉยั

เป็นส่วนส�าคัญ

	 3.	 เนื่องจากแบบทดสอบ	 Cognistat	 เป็น

แบบทดสอบที่ต้องอาศัยความรู ้	 ความช�านาญและ

ประสบการณ์ในการท�าการทดสอบ	 การคิดคะแนน	

และการแปลผล	ดังนั้น	การน�าแบบทดสอบนี้ไปใช้งาน

ผู้ทดสอบควรศึกษาคู่มือวิธีการใช้	 การให้คะแนน	และ

การแปลผลจากคะแนนที่ได้อย่างละเอียด	

	 4.	 แบบทดสอบ	Cognistat	 เป็นแบบทดสอบที่

มีจุดเด่นในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว	มีข้อค�าถามที่

เป็น	screening	partหากผูร้บัการทดสอบสามารถท�าได้

ในส่วนนี	้การทดสอบจะใช้เวลาน้อย	ซึง่เป็นแบบทดสอบ

ที่มีคุณสมบัติการเป็นแบบคัดกรองที่ดี	 ทั้งยังมีความ

ละเอียดในตัวแบบทดสอบเอง	คือ	มีส่วนของ	domain	

ต่างๆ	ที่แยกไว้อย่างละเอียด	ท�าให้วิเคราะห์และอ่าน

ผลได้ง่าย	จากจดุเด่นดงักล่าว	หากน�าแบบทดสอบนีไ้ป

ใช้ให้เหมาะสมกบัความสามารถของแบบทดสอบ	แบบ

ทดสอบนี้จะเป็นเครื่องมือที่สามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
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	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งต่อไป

	 1.		 ในการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างจ�านวนไม่

มาก	ผลของการศึกษาจึงอาจมีผลกระทบจากปัจจัยนี้	

ส�าหรับการศึกษาในอนาคต	ควรท�าการศึกษาในกลุ่มที่

มีขนาดใหญ่ขึ้น	และท�าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจาก

แหล่งเดียวกัน	 ไม่จ�าเป็นต้องแยกออกเป็น	 2	กลุ่ม	 ซึ่ง

จะท�าให้สามารถค�านวณค่าคุณสมบัติการวัดต่างๆ	 ได้

หลากหลายยิ่งขึ้น

	 2.		นอกจากการน�าแบบทดสอบ	Cognistat	มาใช้

ประเมินในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม	(dementia)		

ควรท�าการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางด้านสมองอื่นๆ

เพิ่มเติม	เช่น	delirium	เป็นต้น	ซึ่งแบบทดสอบนี้มีแนว

โน้มที่จะใช้ได้ดีในกลุ่มผู้ป่วยทางสมองโรคอื่นๆ	เช่นกัน
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คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	อาจารย์นกัจติวทิยา

คลินิกจากสถาบันประสาทวิทยา	 กรมการแพทย์และ	

เจ ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม	

ผู้สูงอายุบ้านบางแค	ที่ให้ความอนุเคราะห์	 ช่วยเหลือ		

ในการด�าเนินการศึกษาครั้งนี้อย่างดียิ่ง	
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