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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ
(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: BPSD) ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
จากโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อติดตามอาการ 24 สัปดาห์ และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ BPSD
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (retrospective descriptive study)
รวบรวมข้อมูลจากบันทึกรายงานทางการแพทย์ของผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ มจากโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ารับ
การรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 จ�ำนวน 54 ราย
เก็ บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล การเจ็ บ ป่ ว ย และประเมิ น ปั ญ หาพฤติ ก รรมอารมณ์ แ ละจิ ต ใจในผู ้ ป ่ ว ย
โรคสมองเสื่อมด้วย Neuropsychiatric Inventory Questionnaire Thai version (NPI-Q Thai) วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตเิ ชิงวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis)
ผลการศึกษา ผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ มจากโรคหลอดเลือดสมองทัง้ หมด 54 คน ส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย 29 คน
(ร้อยละ 53.7) อายุเฉลี่ย 71.9 ± 8 ปี ความรุนแรงของโรคตาม clinical global impression scale
(CGI-S) ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยอยู่ในระดับป่วยเล็กน้อย (ร้อยละ 27.8-38.9) ความชุกของ BPSD
อยู่ที่ร้อยละ 87 และ 83.3 ในสัปดาห์ที่ 1 และ 24 ตามล�ำดับ อาการ BPSD ที่พบบ่อยทั้ง 2 ครั้งคือ
อารมณ์เฉยเมย (ร้อยละ 50-55.6) อารมณ์หงุดหงิด (ร้อยละ 31.5-38.9) พฤติกรรมกระวนกระวาย
ก้าวร้าว (ร้อยละ 22.2-38.9) อารมณ์วิตกกังวล (ร้อยละ 25.9-31.5) ปัญหาการนอน (ร้อยละ 29.6)
และปัญหาการกิน (ร้อยละ 24.1-27.8) อาการที่พบน้อยที่สุดคืออารมณ์ดีกว่าปกติ (ร้อยละ 3.7-9.3)
ไม่พบปัจจัยที่มีสหสัมพันธ์กับการเกิด BPSD อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05)
สรุป ความชุกของ BPSD ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองพบได้สูงถึงร้อยละ 87 และเมื่อ
ติดตามไป 24 สัปดาห์ ความชุกเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลักษณะอาการ BPSD ที่พบบ่อยคล้ายคลึงกัน
ทั้ง 2 ช่วงเวลา โดยไม่พบปัจจัยที่มีสหสัมพันธ์กับการเกิด BPSD อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นควร
ค้นหาอาการ BPSD ในผู้ป่วยกลุ่มนี้และพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ดูแลและครอบครัว
ค� ำ ส� ำ คั ญ ปั ญ หาพฤติ ก รรมอารมณ์ แ ละจิ ต ใจในผู ้ ป ่ ว ยโรคสมองเสื่ อ ม โรคสมองเสื่ อ มจาก
โรคหลอดเลือดสมอง ความชุก
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ABSTRACT
Objective : To study the prevalence and the trend of change during 24 weeks of follow-ups in
pattern of behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD), the associated factors
among patients with major neurocognitive disorder due to vascular disease.
Method : A retrospective chart review of 54 patients with major neurocognitive disorder due
to vascular disease who attended psychiatric outpatient department at Srinagarind Hospital
during 2014 to 2018 was performed. Demographic data, history of major neurocognitive
disorder due to vascular disease and factor associated with BPSD were collected.
Neuropsychiatric inventory questionnaire-Thai version (NPI-Q Thai) was used to measure BPSD
in these patients. Data analysis used descriptive statistics for baseline characteristic and
percentage of BPSD and analysis statistic for factors associated with BPSD using correlation
analysis.
Results : Among 54 patients with major neurocognitive disorder due to vascular disease,
predominately males (29 case, 53.7%), with a mean age of 71.9±8 years, mostly mildly ill
(27.8-38.9%) according to clinical global impression scale (CGI-S). The prevalence of BPSD
were 87% and 83.3% in the 1st and 24th week, respectively. Most common BPSD was apathy
(50-55.6%), the second frequent was irritability (31.5%-38.9%). The least frequent BPSD was
elation (3.7-9.3%). There is no statistically significant correlation between various factors and
prevalence of BPSD.
Conclusion : The prevalence of BPSD in patients with major neurocognitive disorder due to
vascular disease was high and a little change during 24 weeks of follow-ups. Patterns of BPSD
were the same at both points. None of clinical factors were found to be correlated with BPSD.
Early detection and multidisciplinary approach for patients, caregivers and their families should
be considered.
Keywords : behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD), vascular disease,
major neurocognitive disorder, prevalence
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บทน�ำ

โรคสมองเสือ่ ม (dementia) ซึง่ ในปัจจุบนั ตรงกับ
กลุ่มโรค major neurocognitive disorder ในระบบ
การวิ นิ จ ฉั ย ของสมาคมจิ ต แพทย์ อ เมริ กั น ฉบั บ ที่ 5
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders 5th edition: DSM-5)1 คือ กลุ่มอาการที่เกิด
จากความเสื่ อ มของสมอง ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ พุ ท ธิ ป ั ญ ญา
(cognition) หรือความสามารถของสมอง 6 ด้าน ได้แก่
ด้านความจ�ำและการเรียนรู้ (memory and learning)
ภาษา (language) การคงความใส่ใจเชิงซ้อน (complex
attention) การจัดการขั้นสูง (executive function)
การรับรู้รูปทรงและการกะระยะ (visuospatial) และ
การเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปญ
ั ญา (social cognition)
จนท�ำให้มปี ญ
ั หาในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน โรคสมองเสือ่ ม
นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคหลอดเลือด
สมอง (cerebrovascular disease) โรค Lewy bodies
(Lewy bodies disease) โรคสมองส่ ว นหน้ า และ
ส่วนข้างเสื่อม (frontotemporal lobar degeneration)2
ผู้ป่วยสมองเสื่อมนอกจากจะมีอาการด้าน cognition
แล้ว อาจจะพบอาการด้าน non-cognition ซึ่งก็คือ
ปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจ (behavioral
and psychological symptoms of dementia: BPSD)
ร่วมด้วยได้มากถึงร้อยละ 90 ขึน้ ไป3-5 ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั กลุม่
ประชากรและเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ปัญหา BPSD
ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมพบได้ในโรคสมองเสื่อมจาก
ทุกสาเหตุ3 เกิดได้ในทุกระยะของการด�ำเนินโรคแม้แต่
ในระยะแรก อาการอาจสัมพันธ์กบั ระยะเวลาและความ
รุนแรงของโรค2 บางอาการมีแนวโน้มทีจ่ ะพบได้บอ่ ยใน
บางระยะของการด�ำเนินโรค6,7 และลักษณะของ BPSD
ทีพ่ บบ่อยในโรคสมองเสือ่ มแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน
โดยอาการที่ พ บมี ไ ด้ ห ลากหลาย เช่ น พฤติ ก รรม
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กระวนกระวาย ก้ า วร้ า ว (agitation/aggression)
พฤติกรรมท�ำซ�้ำ (aberrant motor behavior) อารมณ์
วิ ต กกั ง วล (anxiety) อารมณ์ ดี ก ว่ า ปกติ (elation)
อารมณ์หงุดหงิด (irritability) อารมณ์เศร้า (depression)
อารมณ์เฉยเมย (apathy) พฤติกรรมขาดความยับยั้ง
ชัง่ ใจ (disinhibition) อาการหลงผิด (delusions) อาการ
ประสาทหลอน (hallucination) ปัญหาการกิน (appetite
changes) และปัญหาการนอน (sleep problem)
ซึ่งอาการที่พบได้บ่อยมากคือ อารมณ์เฉยเมย อาการ
กระวนกระวาย อารมณ์ ห งุ ด หงิ ด ปั ญ หาการนอน
ปัญหาการกิน และอารมณ์เศร้า5 อาการ BPSD ทีส่ ง่ ผล
ให้ เ กิ ด ภาระอย่ า งมากต่ อ ผู ้ ดู แ ล คื อ พฤติ ก รรม
กระวนกระวาย ก้ า วร้ า ว และ กลุ ่ ม อาการโรคจิ ต
(psychotic symptoms)3
โรคสมองเสือ่ มจากโรคหลอดเลือดสมอง (major
neurocognitive disorder due to vascular disease)
เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคหลอดเลือดสมองชนิด
สมองขาดเลือด (ischemic stroke) โรคหลอดเลือด
สมองชนิดเลือดออกในสมอง (hemorrhagic stroke)
หรือโรคของ white matter (white matter disease)
เป็นต้น โดยลักษณะอาการและการด�ำเนินโรคนัน้ จะขึน้
อยู่กับสาเหตุ และบริเวณของสมองที่มีพยาธิสภาพ
การศึกษาในต่างประเทศพบอาการ BPSD ในโรคสมองเสือ่ ม
สาเหตุ จ ากโรคหลอดเลื อ ดสมองได้ บ ่ อ ยถึ ง ร้ อ ยละ
69.4-96.48-11 ในประเทศไทยยังไม่มกี ารศึกษาความชุก
ของ BPSD ในโรคสมองเสื่อมเฉพาะกลุ่มสาเหตุจาก
โรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่ท�ำการศึกษาไปพร้อม
กับโรคสมองเสือ่ มจากสาเหตุอนื่ โดย Taemeeyapradit
U และคณะ12 ศึกษาความชุกของ BPSD ในผู้ป่วยโรค
สมองเสื่อมโดยไม่จ�ำแนกสาเหตุการเกิดโรคพบร้อยละ
90.5 และ Pinidbunjerdkool A และคณะ13 ศึกษา
อาการ BPSD ในโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ ชนิด
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สาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมอง และชนิดจากหลาย
สาเหตุ พบว่ามีความชุกของอาการ BPSD ร้อยละ 86.6
โดยอาการ BPSD ที่พบบ่อยในโรคสมองเสื่อมจากโรค
หลอดเลือดสมอง คือ อารมณ์เศร้า (depression)5,8,9
อารมณ์เฉยเมย (apathy)5,9,11,14 อารมณ์วิตกกังวล
(anxiety)5,9 อารมณ์หงุดหงิด (irritability)5,11เมือ่ ผูป้ ว่ ยมี
อาการ BPSD จะเร่งความเสื่อมของพุทธิปัญญาท�ำให้
เกิดความบกพร่องในการท�ำหน้าที่ด้านต่างๆ เร็วมาก
ขึ้น15-17 อาการ BPSD นั้นจัดการยากกว่าอาการด้าน
พุทธิปัญญา และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ
ผู้ดูแล14-17 ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะไม่สุขสบายใจ 3,16,17
เพิ่มความรู้สึกเป็นภาระ (burden) และท�ำให้เกิดภาวะ
ไม่ สุ ข สบายใจแก่ ผู ้ ดู แ ล 3,4,16-18 เพิ่ ม โอกาสในการ
นอนโรงพยาบาล2,4,15,18 น�ำไปสู่การใช้ยาในทางที่ผิด3
และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มากขึ้น3,19
เนื่ อ งจากในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษา
ความชุ ก ของ BPSD ในโรคสมองเสื่ อ มจากโรค
หลอดเลือดสมองโดยตรง และยังไม่ทราบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของ BPSD ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ท� ำ การศึ ก ษาลั ก ษณะอาการ BPSD ในผู ้ ป ่ ว ยโรค
สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ เพื่อ
ทราบความชุกของอาการ BPSD ลักษณะอาการ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอาการ
BPSD เพื่อวางแผนและพัฒนาการให้ความช่วยเหลือ
น�ำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ใน
อนาคต

วิธีการศึกษา

เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบเก็ บ ข้ อ มู ล
ย้อนหลัง (retrospective descriptive study) รวบรวม
ข้อมูลจากบันทึกรายงานทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรค

374

ศิรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ และคณะ

สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยไม่จ�ำกัดอายุ
เพศ และระยะการด�ำเนินโรคทีม่ ารับการรักษา ณ แผนก
ผูป้ ว่ ยนอกจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในช่วงปี พ.ศ.
2557-2561 ซึง่ ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั การประเมิน BPSD ด้วย
แบบประเมิน neuropsychiatric inventory-questionnaire-Thai version (NPI-Q Thai) 2 ครั้ง ห่างกัน 24
สัปดาห์เพือ่ ให้ระยะเวลานานเพียงพอต่อการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของอาการ BPSD และผลการตอบสนอง
ต่อการรักษา ส่วนเกณฑ์การคัดออก คือข้อมูลในบันทึก
รายงานทางการแพทย์ที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์ งานวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
เลขที่ HE611245
ขนาดตัวอย่าง
การค�ำนวณขนาดตัวอย่างของประชากรใช้สูตร
ของ Taro Yamane20 โดยอ้างอิงความชุกของ BPSD
ที่ 96.4% จากการศึกษาก่อนหน้านี้10 โดยก�ำหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (d) ที่ 5% ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 54 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การเก็บข้อมูล BPSDใช้แบบสอบถาม NPI-Q
สอบถามจากผู้ดูแลหลัก รายละเอียดการให้คะแนน
NPI-Q สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารอ้างอิง21
โดยสรุปแล้วค�ำถามของ NPI-Q นัน้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1. ค�ำถามประเมินความถี่และความรุนแรงของ
อาการ คะแนนรวมสูงสุด 12 คะแนน ต่ออาการแต่ละ
ด้าน (0 แปลว่า ไม่มีอาการ และ 12 แปลว่า มีอาการ
บ่อยและรุนแรงมาก) คะแนนรวมทัง้ 12 ด้านจึงรวมเป็น
ทั้งหมด 144 คะแนน และ 2. ค�ำถามประเมินผลกระทบ
ต่ออารมณ์ผดู้ แู ลทีม่ ตี อ่ อาการ BPSD คะแนนรวมสูงสุด
5 คะแนน ต่ออาการแต่ละด้าน (0 แปลว่า อาการนีไ้ ม่สง่
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ผลกระทบต่ออารมณ์ และ 5 แปลว่า อาการนี้ส่งผลต่อ
อารมณ์รุนแรง) คะแนนรวมทั้ง 12 ด้านจึงรวมเป็น
ทั้งหมด 60 คะแนน
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ มูลประชากรศาสตร์ ข้อมูลโรค
หลอดเลือดร่วม โรคทางจิตเวช ความบกพร่องทางการ
มองเห็นและการได้ยิน ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโรคสมอง
เสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ คะแนนความ
สามารถในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันจาก Barthel index
คะแนนความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ� ำ วั น ขั้ น สู ง โดย The Lawton Instrumental
Activities of Daily Living Scale คะแนนของอาการด้าน
พุ ท ธิ ป ั ญ ญาโดยแบบทดสอบสมรรถภาพสมอง
เบื้ อ งต้ น ฉบั บ ภาษาไทย (Thai mental state
examination: TMSE) คะแนนความรุนแรงของอาการ
โรคสมองเสื่อมจากความเห็นโดยรวมของแพทย์ด้วย
clinical global impression-severity scale (CGI-S)
และผลของภาพถ่ า ยคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า สมอง
(magnetic resonance imaging) ตามเกณฑ์ทางรังสี
ของ NINDS-AIREN for vascular dementia22 โดย
รังสีแพทย์

Sirinapa Aphisitphinyo et al.

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�ำหรับตัวแปรข้อมูลพื้นฐานของ
ผูป้ ว่ ย รายละเอียดเกีย่ วกับตัวโรคสมองเสือ่ มสาเหตุจาก
โรคหลอดเลือดสมองและความชุกของ BPSD สถิติเชิง
วิ เ คราะห์ ส� ำ หรั บ ตั ว แปรปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
BPSD โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation
analysis) การศึกษานี้ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่
p < 0.05 ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS for Windows
Version 19

ผลการศึกษา

จากบันทึกรายงานทางการแพทย์มีผู้ป่วยครบ
ตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 54 ราย ส่วนใหญ่เป็น
ผูช้ าย 29 คน (ร้อยละ 53.7) อายุเฉลีย่ 71.9 ปี ส่วนใหญ่
มีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 4 ปี (ร้อยละ 42.6) ปี มีโรคร่วม
คือ ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 68.5) ภาวะไขมันผิดปกติ
(ร้อยละ 57.4) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 33.3) พบโรคทาง
จิตเวชร่วม (ร้อยละ 38.9) ได้แก่ depressive disorder
(ร้อยละ 24.1) anxiety disorder (ร้อยละ 3.7) มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น ร้อยละ 3.7 ความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ร้อยละ 7.4 ดูตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง
เพศชาย
อายุ (ปี)
จ�ำนวนปีการศึกษา
4 ปี
12 ปี
16 ปี
โรคหลอดเลือด
ความดันโลหิตสูง
ภาวะไขมันผิดปกติ
เบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคทางจิตเวชร่วม
Depressive disorder
Anxiety disorder
Bipolar disorder
Psychotic disorder
ความบกพร่องทาง
การมองเห็น
การได้ยิน
อาการที่น�ำมาโรงพยาบาล
หลงลืม
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ท�ำกิจกรรมช้าลง
หลงทาง
ท�ำงานผิดพลาด
นึกไม่ออก ใช้ค�ำพูดไม่ถูก
จ�ำนวนปีที่ป่วย
1 ปี
2 ปี
3 ปี
การใช้ยารักษากลุ่ม cognitive enhancer
Donepezil
Galantamine
Rivastigmine
Memantine
Rivastigmine ร่วมกับ Memantine
มีภาพถ่ายคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าสมองเข้าเกณฑ์ทางรังสีของ
NINDS-AIREN for vascular dementia
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คน (ร้อยละ)
29 (53.7)
23 (42.6)
6 (11.1)
14 (25.9)

ค่าเฉลี่ย (Mean ± SD)
71.9 ± 8
9.2 ± 5.77

37 (68.5)
31 (57.4)
18 (33.3)
5 (9.3)
21(38.9)
13(24.1)
2(3.7)
1(1.9)
1(1.9)
2 (3.7)
4 (7.4)
31 (57.4)
11 (20.4)
6 (11.1)
4 (7.4)
1 (1.9)
1 (1.9)
13 (24.1)
11 (20.4)
10 (18.5)
53 (98.1)
21 (38.9)
13 (24.1)
12 (22.2)
5 (9.3)
2 (3.7)
23 (42.6)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

2.75 ± 2.62
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ตารางที่ 2 แสดงความรุนแรงของโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองประเมิน 2 ครั้งห่างกัน 24 สัปดาห์

ระดับความรุนแรงของโรค
- mild (TMSE19-30)
- moderate(TMSE 9-18)
- severe (TMSE 0-8)
คะแนน Barthel index
คะแนน Lawton IADL
CGI-S (0-7)
1. Normal, not at all ill
2. Borderline mentally ill
3. Mildly ill
4. Moderately ill
5. Markedly ill
6. Severely ill
7. Among the most extremely ill patients
CGI-C (0-7)
1. Very much improved
2. Much improved
3. Minimally improved
4. No change
5. Minimally worse
6. Much worse
7. Very much worse

สัปดาห์ที่ 1
คน
ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)
(Mean ± SD)
19.1±8.1
36(66.7)
10(18.5)
8(14.8)
81.3±26
7.5±5.8

สัปดาห์ที่ 24
คน
ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)
(Mean ± SD)
18.6±8.5
30(55.6)
9(16.7)
9(16.7)
81.4±25.8
6.3±5.5

7(13)
7(13)
15(27.8)
17(31.5)
4(7.4)
3(5.6)
-

6(11.1)
2(3.7)
21(38.9)
14(25.9)
6(11.1)
4(7.4)
-

10(18.5)
14(25.9)
13(24.1)
7(14.6)
4(7.4)
-

1(1.9)
8(14.8)
11(20.4)
19(35.2)
8(14.8)
5(9.3)
-

รูปที่ 1 แสดงความชุกของ BPSD ในโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง
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ความชุกของอาการ BPSD ในผู้ป่วยโรคสมอง
เสือ่ มจากโรคหลอดเลือดสมองซึง่ วัดโดย NPI ในสัปดาห์
ที่ 1 และ 24 พบว่าใกล้เคียงกันเท่ากับ ร้อยละ 87 และ
83.3 ตามล�ำดับ โดยสัปดาห์ที่ 1 อาการ BPSD ที่พบ
บ่อยที่สุด คือ อารมณ์เฉยเมย (ร้อยละ 55.6) รองลงมา
คือ อารมณ์หงุดหงิด (ร้อยละ 38.9) ส่วนสัปดาห์ที่ 24
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อาการ BPSD ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ อารมณ์ เ ฉยเมย
(ร้อยละ 50) รองลงมาคือพฤติกรรมกระวนกระวาย
ก้าวร้าว (ร้อยละ 38.9) ในขณะที่อาการ BPSD ที่พบ
น้อยที่สุดจากการวัดทั้ง 2 ครั้งคือ อารมณ์ดีกว่าปกติ
รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในรูปที่ 1

รูปที่ 2 แสดงผลกระทบต่ออารมณ์ผู้ดูแลที่มีต่ออาการ BPSD
ในภาพรวม พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย คะแนนรวมของ
ผลกระทบต่ออารมณ์ผดู้ แู ลทีม่ ตี อ่ อาการ BPSD เท่ากับ
5.5±6.3 ในสั ป ดาห์ ที่ 1 และคะแนนลดลงเท่ า กั บ
3.5±4.7 ในสัปดาห์ที่ 24 อาการ BPSD ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ออารมณ์ผู้ดูแลมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 1 คือ
อารมณ์ เ ฉยเมย (ร้ อ ยละ 35.2) อารมณ์ ห งุ ด หงิ ด
(ร้อยละ 25.9) และพฤติกรรมกระวนกระวาย ก้าวร้าว
(ร้อยละ 16.7) ส่วนสัปดาห์ที่ 24 คือ อารมณ์เฉยเมยและ
พฤติกรรมกระวนกระวาย ก้าวร้าวส่งผลกระทบต่อ
อารมณ์ผู้ดูแลมากที่สุดเท่ากัน (ร้อยละ 16.7) รองลงมา
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คื อ อารมณ์ วิ ต กกั ง วลและอารมณ์ ห งุ ด หงิ ด เท่ า กั น
(ร้อยละ 14.8) รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในรูปที่ 2
จากการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พิม่ เติมโดยใช้ Mann Whitney U test พบว่าค่าเฉลี่ยของอายุ จ�ำนวนปีการ
ศึกษา ระยะเวลาการป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมระหว่าง
กลุ่มประชากรที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยของ vascular
dementia ตามเกณฑ์ทางรังสีของ NINDS-AIREN และ
กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ เ ข้ า เกณฑ์ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (Z> -1.96, p >0.05) และเมื่อ
เปรี ย บเที ย บความรุ น แรงเฉลี่ ย ของอาการ BPSD
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ระหว่ า งกลุ ่ ม ประชากรที่ เ ข้ า เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ของ
vascular dementia ตามเกณฑ์ทางรังสีของ NINDSAIREN กับกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์วินิจฉัย พบว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนรวม NPI ระหว่างทั้ง 2 กลุ่มนั้นไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) คือเท่ากับ 18.3
±13.1 และ 13.2 ±13.8 คะแนนในสัปดาห์ 1 และเท่ากับ
16.1 ±10.3 และ12.5 ±14.1 คะแนนในสัปดาห์ที่ 24
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของ TMSE
ระหว่าง 2 กลุ่มนี้พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
TMSE ในกลุ่มที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยของ vascular
dementia ตามเกณฑ์ทางรังสีของ NINDS-AIREN กับ
กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ เ ข้ า เกณฑ์ วิ นิ จ ฉั ย เท่ า กั บ 14.9±8.8 และ
22.2±5.9 คะแนนในสัปดาห์ที่ 1 และเท่ากับ 12.8±9.8
และ 22.7±3.9 คะแนนในสัปดาห์ที่ 24

บทวิจารณ์

การศึ ก ษานี้ พ บความชุ ก ของ BPSD ในโรค
สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 87
และ 83.3 ในสัปดาห์ที่ 1 และ 24 ตามล�ำดับ ซึง่ ใกล้เคียง
กับการศึกษาในต่างประเทศก่อนหน้านี้คือพบความชุก
อยู่ระหว่างร้อยละ 69.4-94.68-11,23 ซึ่งเป็นการศึกษา
หาความชุกของอาการ BPSD ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
จากโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้เครื่องมือชนิดเดียวกัน
คือ NPI
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งานวิ จั ย ในประเทศไทย
พบว่ า ความชุ ก ของ BPSD ในการศึ ก ษานี้ มี ค วาม
ใกล้เคียงกับงานของ Taemeeyapradit U และคณะ12
ซึ่งพบ BPSD ร้อยละ 90.5 ในผู้ป่วยสมองเสื่อมโดย
ไม่จ� ำ แนกสาเหตุการเกิด โรค โดยใช้เครื่อ งมือ NPI
เหมือนกัน และใกล้เคียงกับงานของ Pinidbunjerdkool
A และคณะ13 ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจาก
โรคอัลไซเมอร์ จากโรคหลอดเลือดสมอง และจากหลาย
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สาเหตุพบความชุกของ BPSD ร้อยละ 86.6 แม้วา่ จะใช้
เครื่องมือ BEHAVE-AD ต่างจากการศึกษานี้
ความชุกและลักษณะอาการ BPSD ของการ
ศึกษานีแ้ ตกต่างจากงานวิจยั ก่อนหน้าเล็กน้อยเนือ่ งมา
จากงานวิจยั ก่อนหน้าเลือกประชากรทีม่ กี ารวินจิ ฉัยครบ
ตามเกณฑ์ทางรังสีของ NINDS-AIREN for vascular
dementia แต่เกณฑ์การคัดเข้าของประชากรในการ
ศึกษานี้อ้างอิงตามระบบ DSM-5 ซึ่งในการศึกษานี้
ประชากรทีเ่ ข้าเกณฑ์การวินจิ ฉัยตามเกณฑ์ทางรังสีของ
NINDS-AIREN for vascular dementia จะมีแนวโน้ม
ที่พบรอยโรคในสมองมากกว่า DSM-5 แม้ระดับของ
พุ ท ธิ ป ั ญ ญาไม่ แ ตกต่ า งกั น และจากการศึ ก ษา
ก่อนหน้านี้พบว่าในประชากรที่มีความรุนแรงของโรค
สมองเสือ่ มมากกว่า24 จะพบความชุกของ BPSD สูงกว่า
ซึ่งการศึกษานี้มีประชากรที่ถูกวินิจฉัยตามเกณฑ์ทาง
รังสีของ NINDS-AIREN for vascular dementia เพียง
ร้อยละ 42.6 นั่นหมายถึงความรุนแรงต�่ำกว่าการศึกษา
ก่อนหน้า ท�ำให้ความชุกของ BPSD ในการศึกษานี้
ต�่ำกว่าการศึกษาก่อนหน้านี้บางส่วน10 อย่างไรก็ตาม
เมือ่ เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลีย่ ของ NPI พบว่าในกลุม่
ที่มีการวินิจฉัยตามเกณฑ์รังสีของ NINDS-AIREN for
vascular dementia มีแนวโน้มสูงกว่ากลุม่ ทีว่ นิ จิ ฉัยตาม
เกณฑ์ DSM-5 อาจคาดเดาได้ว่ายิ่งรอยโรคทางสมอง
ปริมาณมากยิ่งท�ำให้โอกาสเกิดอาการ BPSD ได้มากขึ้น
และรูปแบบอาการ BPSD ทีเ่ กิดขึน้ ก็จะแตกต่างไปตาม
พยาธิสภาพรอยโรคของสมอง แม้ระดับความรุนแรงของ
อาการทางพุทธิปัญญาจะไม่แตกต่างกัน
อาการ BPSD ที่พบบ่อยที่สุดจากการวัด 2 ครั้ง
ในงานวิจยั นีค้ อื อารมณ์เฉยเมย ซึง่ สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของงานวิจัยก่อนหน้านี9-11,23
้ อาการ BPSD ที่พบ
บ่อยเป็นล�ำดับแรกๆ สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้
คือ อารมณ์หงุดหงิด5,10,11,25-27 พฤติกรรมกระวนกระวาย
ก้าวร้าว10,11,23,25-29 อารมณ์วิตกกังวล5,10,23,25 อาการ
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BPSD ทีพ่ บบ่อยรองลงมาในงานวิจยั นีค้ อื ปัญหาการนอน
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hsieh CJ และคณะ 28
ซึง่ พบมากเป็นอันดับทีห่ นึง่ แต่ไม่สอดคล้องกับงานของ
Fernandez-Martinez M และคณะ10 ซึ่งพบปัญหา
การนอนน้อยที่สุด นอกจากนี้การศึกษานี้พบอาการ
อารมณ์เศร้าเพียงร้อยละ 24.1 และ 13 เมื่อติดตามไป
24 สัปดาห์ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ซึ่งพบ
อาการ อารมณ์เศร้าใกล้เคียงกับอารมณ์เฉยเมย5,9-11
หรื อ พบอารมณ์ เ ศร้ า มากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ แรก 29,30
อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของพยาธิสภาพรอย
โรคทางหลอดเลือดสมอง ซึ่งหากเกี่ยวข้องกับบริเวณ
subcortical มากกว่าท�ำให้เกิดปัญหาด้านอารมณ์ได้
มากกว่า ซึ่งในงานวิจัยนี้คาดว่า น่าจะมีรอยโรคสมอง
บริเวณ subcortical น้อยกว่า เพราะประชากรที่เข้า
เกณฑ์ NINDS-AIREN น้อยกว่า ท�ำให้พบปัญหาด้าน
อารมณ์น้อยกว่าได้ ส่วนอาการ BPSD ที่พบน้อยที่สุด
ในการศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า9,11,29 คือ
อารมณ์ดีกว่าปกติ
การศึกษานี้เมื่อติดตามอาการ BPSD ไป 24
สัปดาห์ พบว่าความชุกของการเกิด BPSD ลดลงเล็ก
น้อยจากร้อยละ 87 เป็น 83.3 บ่งบอกว่าเมื่อระยะเวลา
การป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมยาวนานมากขึ้น พบอาการ
BPSD ได้ลดลงแต่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ รวมถึงเมื่อ
พิ จ ารณาด้ า นปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาการ BPSD
การศึกษานี้ไม่พบสหสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อาการ BPSD อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาก่อนหน้านีใ้ นต่างประเทศหลายชิน้ ทีพ่ บว่า
ปัจจัยด้านเพศ9,11,31 ความรุนแรงของโรคสมองเสื่อม9
ระยะเวลาการป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม32 ไม่สัมพันธ์กับ
การเกิด BPSD แต่ขัดแย้งกับการศึกษาก่อนหน้านี้เรื่อง
ความบกพร่องทางการสือ่ สารเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิด
BPSD33 อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านระยะเวลาการด�ำเนิน
โรค2,34 ความรุนแรงของโรค2,3,35 และค่าคะแนน TMSE34
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ในหลายการศึกษาก่อนหน้านีบ้ ง่ บอกว่ามีความสัมพันธ์
กับการเกิด BPSD กล่าวคือเมือ่ ระยะการด�ำเนินโรคนาน
ขึ้น ความรุนแรงของโรคมีแนวโน้มมากขึ้น ค่าคะแนน
TMSE ยิ่งน้อยลง บ่งบอกว่าผู้ป่วยมีความบกพร่องทาง
สมองมากขึ้น สูญเสียความสามารถในการท�ำหน้าที่
หลายด้านมากขึน้ ช่วยเหลือตนเองได้ลดลง พึง่ พิงผูด้ แู ล
มากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดอาการ BPSD มากขึ้นตามไป
ด้วย บางการศึกษาพบว่าความรุนแรงของโรคสมอง
เสื่อมสัมพันธ์กับความชุกของ BPSD ในทิศทางตรงกัน
ข้ามคือ เมือ่ ความรุนแรงของโรคสมองเสือ่ มทีม่ ากขึน้ จะ
พบอาการ BPSD ลดลง31 นอกจากนีป้ จั จัยจากตัวผูป้ ว่ ย
และปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เกิด BPSD เช่น ลักษณะบุคลิกนิสัยเดิมของผู้ป่วย
อาการปวด ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
(unmet needs) ปัญหาสุขภาพทางกาย ประสบการณ์
ชีวิตในอดีต (life history) ความทุกข์ทรมานและความรู้
ของผู้ดูแล การกระตุ้นที่มากหรือน้อยเกินไปจากผู้ดูแล
(over-under stimulation) เป็นต้น36
ด้านผลกระทบของอาการ BPSD ต่ออารมณ์ของ
ผู้ดูแล พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 24 สัปดาห์ ผลกระทบต่อ
อารมณ์ผู้ดูแลลดลง จากร้อยละ 64.8 เป็น 51.9 ซึ่ง
สอดคล้องกับความชุกของ BPSD ที่ลดลง ท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่ อ อารมณ์ ข องผู ้ ดู แ ลลดลงไปด้ ว ย หรื อ
ตัวผู้ดูแลเองอาจมีความเข้าใจในตัวโรคและรับมือกับ
อาการ BPSD ได้ดีขึ้น โดยรูปแบบอาการ BPSD ที่ส่ง
ผลกระทบต่ออารมณ์ผู้ดูแลคล้ายคลึงกันจากการวัด
2 ครั้งคือ มักเป็นปัญหาด้านอารมณ์ เช่น อารมณ์
เฉยเมย อารมณ์หงุดหงิด อารมณ์วติ กกังวล และปัญหา
พฤติกรรมก้าวร้าว ซึง่ คล้ายคลึงกับการศึกษาก่อนหน้า37
ท�ำให้ยากต่อการดูแลจัดการ
จุดแข็งของการศึกษานีไ้ ด้แก่ เป็นการศึกษาแรก
ในประเทศไทยเกี่ยวกับความชุก BPSD ของผู้ป่วยโรค
สมองเสือ่ มจากโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ อีกทัง้ มี
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Characteristics of Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia
in Patients with Major Neurocognitive Disorder due to Vascular Disease
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ BPSD ในช่วง 24
สัปดาห์
จุดอ่อนที่ส�ำคัญของงานวิจัยนี้ได้แก่ เป็นการ
ศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังในโรงเรียนแพทย์ระดับ
ตติยภูมิท�ำให้ลักษณะของประชากรที่พบอาจมีความ
รุนแรงซับซ้อนกว่าประชากรในโรงพยาบาลทั่วไป
โดยสรุปแล้ว การศึกษานี้พบว่าอาการ BPSD
เป็นปัญหาในโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง
ทีม่ คี วามชุกสูง และส่งผลกระทบต่ออารมณ์ผดู้ แู ล และ
เมือ่ ติดตามในเวลา 24 สัปดาห์ พบว่าความชุกลดลงเล็ก
น้อย ขณะทีผ่ ลกระทบต่ออารมณ์ผดู้ แู ลลดลงพอสมควร
โดยอาการ BPSD ที่ พ บบ่ อ ยและส่ ง ผลกระทบต่ อ
อารมณ์ผดู้ แู ลมากคือ อารมณ์เฉยเมย อารมณ์หงุดหงิด
พฤติกรรมกระวนกระวาย ก้าวร้าวและอารมณ์วติ กกังวล
ซึ่งผลจากการศึกษานี้ช่วยให้แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
สมองเสือ่ มจากโรคหลอดเลือดสมองนัน้ ได้ตระหนักเห็น
ความส�ำคัญของการประเมิน BPSD เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาการที่มักไม่เห็นเด่นชัด เช่น อารมณ์เฉยเมย
ซึ่งพบบ่อยมากและส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ดูแล
เป็นอันดับต้นๆ นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังบ่งชีท้ างอ้อม
ว่าจิตแพทย์ที่ให้การวินิจฉัย major neurocognitive
disorder due to vascular disease ที่ มี อ าการ
BPSD นั้ น อาจพบรอยโรคในสมองจากภาพถ่ า ย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองไม่มากจนเข้าเกณฑ์ทางรังสี
ของ NINDS-AIREN แต่อาการ BPSD ของผู้ป่วยก็
สามารถรุนแรงพอๆ กันได้ ดังนั้นอาการ BPSD จึงเป็น
ประเด็นทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคสมองเสือ่ ม
จากโรคหลอดเลือดสมอง และมีความจ�ำเป็นต้องได้รับ
การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าเพื่อดูอุบัติการณ์การเกิด
BPSD ในโรงพยาบาลระดับอืน่ ๆ เช่น โรงพยาบาลทัว่ ไป
หรือโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ๆ ทีม่ ผี ปู้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองปริมาณมาก
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