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Long Term Effect on Temporomandibular Joint due 

to Chronic Traumatic Injuries  in Professional Thai 

Boxing Athletes in Northeast Thailand 

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย

เสี่ยงและผลกระทบของการบาดเจ็บเรื้อรังที่

บริเวณข้อต่อขากรรไกรในกลุ่มนักมวยไทยอาชีพ

ทีช่กมวยไทยมานานเกนิ	6	เดอืน	โดยศกึษาในคา่ย

มวยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่	 จังหวัด

อุดรธานี	ขอนแก่น	สกลนคร	มหาสารคาม	ชัยภูมิ	

และศรีสะเกษ	พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการ

บาดเจ็บเรื้อรังอันส่งผลต่อขากรรไกรจนทำาให้

เกดิอาการผดิปกตขิองขอ้ตอ่ขากรรไกรอยา่งมนียั

สำาคญัทางสถติ(ิp-value	<	0.05)ไดแ้ก	่ประวตักิาร

ได้รับการถอนหรือผ่าฟันคุด	และความวิตกกังวล	

และความเครียดในการชกมวย	นอกจากนี้ยังพบ

ว่านักมวยบางคนมีอาการผิดปกติของข้อต่อขา

กรรไกรเกิดขึ้นภายหลังจากชกมวยไประยะหนึ่ง

โดยที่ก่อนการประกอบอาชีพชกมวยไทยไม่ได้มี

อาการ	หรือความผิดปกติดังกล่าวมาก่อน	บ่งชี้ให้

เหน็ถงึผลของการบาดเจ็บเรื้อรังจากการชกมวยที่

มีต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อต่อขากรรไกร

บทนำ�
	 แรงที่กระทำาต่อข้อต่อขากรรไกรอย่างผิด

ปกติอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้	 คืออาชีพที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเรื้อรัง	

ความเครียด	 พฤติกรรมการบดเคี้ยว	 การนอน

กัดฟัน		ในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับความ

ชุกและปัจจัยต่างๆ	 ที่สัมพันธ์กับความผิดปกติ

ของข้อต่อขากรรไกรในผู้ป่วย	โดยในปี	ค.ศ.1998	

สมศักดิ์	ศิริรุ่งโรจน์ยิ่งและคณะ1	 	ศึกษาความชุก

ของผู้ป่วยทันตกรรมที่มีความผิดปกติข้อต่อขา

กรรไกรและปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง	 ในผู้ป่วย

ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรม	คณะ

ทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

พบว่าอาการผิดปกติบริเวณข้อต่อขากรรไกรที่
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พบมากที่สุดคือการมีเสียงดังบริเวณข้อต่อขา

กรรไกร		รองลงมาคือความเจ็บปวดบริเวณกล้าม

เนื้อใบหน้า	 นอกจากนี้ในกลุ่มที่มีอาการผิดปกติ

ของข้อต่อขากรรไกรมีอุปนิสัยเน้นฟัน	 มีอาการ

ปวดศีรษะและความเครียดรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่

ไม่มีอาการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 	 ในปี	 ค.ศ.	

2006	สมศักดิ์	 ไมตรีรัตนกุลและคณะ2-3	 	 ศึกษา

ปัจจัยที่สอดคล้องกับอาการปวดซึ่งสัมพันธ์กับ

ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรในกลุ่มผู้ป่วย

ทีม่ารบับรกิารทนัตกรรมทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหิดล	จากรายงานเฉพาะบุคคล	พบ

วา่ปจัจยัทีท่ำาใหเ้กดิอาการปวดซึง่สมัพนัธก์บัความ

ผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรคือความเครียดและ

การนอนไมห่ลบั		และจากผลการศกึษาเรือ่งปจัจยั

ทีส่มัพนัธก์บัความผดิปกตขิองขอ้ตอ่ขากรรไกรใน

ผูป้ว่ยจากรายงานเฉพาะบคุคลในปเีดยีวกนั	พบวา่

ความเครียด	การปวดศีรษะบ่อยๆ	และการเคี้ยว

อาหารขา้งเดยีวเปน็ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

มีอาการผิดปกติบริเวณข้อต่อขากรรไกร

	 แรงที่กระทำาต่อบริ เวณฟัน	 กระดูกขา

กรรไกร	 และข้อต่อขากรรไกรอย่างผิดปกติเป็น

ปจัจยัหนึง่ทีม่ผีลทำาใหเ้กดิการบาดเจบ็และเกดิการ

เปลีย่นแปลงโครงสรา้งบรเิวณขอ้ตอ่ขากรรไกรได	้	

ซึ่งการได้รับแรงกระทำาบริเวณดังกล่าวอย่างผิด

ปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุ	 เช่น	อุบัติเหตุจราจร	

การพลัดตกหกล้ม		การปะทะต่อสู้	การถูกทำาร้าย

ร่างกาย	 	 อุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นกีฬาก็เป็น

สาเหตหุนึง่ทีท่ำาใหเ้กดิการบาดเจบ็บรเิวณดงักลา่ว

ส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดและความสูญเสียมาก

หรอืนอ้ยขึน้กบัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้		นกัมวยไทย

อาชีพ	 	ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการ

บาดเจ็บเรื้อรัง	 และมีโอกาสเกิดความเครียดจาก

การประกอบอาชพีสงู	มวยไทยเปน็ศลิปะการตอ่สู้

และปอ้งกนัตวัแตกตา่งจากมวยสากล	คอืนอกจาก

จะใช้หมัดชกคู่ต่อสู้แล้ว	 ยังสามารถใช้ศอก	 เข่า

และเท้าได้อีก	 และเข้ากระทำาคู่ต่อสู้ได้ทุกส่วน

ของร่างกาย	จึงเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

การบาดเจ็บได้มากและเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง

สูงกว่ากีฬาประเภทอื่น	 ในปัจจุบันกีฬามวยไทย

เป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ	 ทั้ง

ในเพศหญิงและเพศชาย	 และในหลายกลุ่มอายุ	

ซึ่งในประเทศไทยมีข้อโต้แย้งกันในเรื่องอายุที่

เหมาะสมในการเล่นกีฬาประเภทนี	้ เนื่องจากเป็น

กีฬาที่มีการปะทะกันโดยตรงและด้วยแรงค่อน

ข้างมาก	 อาจเกิดผลกระทบการเจริญเติบโตของ

ร่างกายและพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะกระดูก

ขากรรไกรและใบหน้าได้

	 Temporomandibular	disorders	(TMD)	

เป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อบดเคี้ยว		

(masticatory	musculature)	 ข้อต่อขากรรไกร	

(temporomandibular	joint	:	TMJ)	และอวัยวะ

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	Temporomandibular	disor-

ders	(TMD)	เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่	“Cranioman-

dibular	 disorders”	 (CMD)	 โรคความผิดปกติ

ของข้อต่อขากรรไกรเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บ

ปวดบริเวณช่องปาก	 และใบหน้าที่ไม่ได้มีสาเหตุ

มาจากฟัน	 (nondental	 	 pain)	 แต่มาจากความ

ผิดปกติในการทำางานของกล้ามเนื้อและกระดูก	
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(musculoskeletal	disorders)	โดยเป็นกลุ่มของ

ความผิดปกติในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่มี

อาการผิดปกติหลายๆ	อย่างร่วมกัน	ผู้ป่วยมักจะ

มาดว้ยอาการเจบ็ปวดทีบ่รเิวณกลา้มเนือ้บดเคีย้ว	

ข้อต่อขากรรไกร	และหน้าต่อใบหู4

	 อาการที่พบร่วมบ่อยๆ	คือ	ปวดขากรรไกร	

ปวดศีรษะ	ปวดหู	และปวดบริเวณใบหน้า	อาการ

อื่นที่อาจพบได้คือ	 การโตเกินของกล้ามเนื้อบด

เคีย้ว	(hypertrophy)	โดยไมม่อีาการเจบ็ปวด	การ

สกึของฟนัอยา่งผดิปกตริว่มกบัการมกีารทำาหนา้ที่

ผิดปรกติ	 เช่น	การนอนกัดฟัน	(bruxism)	ความ

เจ็บปวด	หรือการทำางานผิดปกติ	 ที่ไม่ได้มาจาก

โครงสรา้งกลา้มเนือ้และกระดกู	แตม่สีาเหตมุาจาก	

ระบบประสาท	หลอดเลือด	การมีเนื้องอก	การติด

เชื้อในบริเวณช่องปากและใบหน้า	 จะไม่ถือว่าเป็น

โรคความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรถึงแม้จะมี

อาการของการเจบ็ปวดจากกลา้มเนือ้และขากรรไกร

รว่มดว้ย	อยา่งไรกต็ามโรคความผดิปกตขิองขอ้ตอ่

ขากรรไกรสามารถเกิดร่วมกับ	craniofacial	pain	

และ	orofacial	pain	disorders	อื่นๆ	ได้	5

	 ในปี	 ค.ศ.	 1990	 Nekora-Azak	 และ

คณะ	 ได้มีการศึกษาทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับ

ความผิดปกติข้อต่อขากรรไกรอย่างแพร่หลาย

ในต่างประเทศ	 พบว่ามีความชุกสูงถึง	 31%		

ของประชากรชาวตุรก	ี จากผู้ป่วย	 1,253	คน3	 ใน

ปีค.ศ.	 1991	Magnusson	และคณะ	พบว่าชาว

สวีเดนมีความผิดปกติของโรคความผิดปกติ

ของข้อต่อขากรรไกร	 ความชุกสูงถึง13%	 จากผู้

ป่วย	 124	คน6	 	 และในประเทศไทย	ที่คณะทันต

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน

ปี	 พ.ศ.	 2541	 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับโรคความ

ผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร	 โดยพบว่ามีผู้ป่วย

ที่มีอาการและอาการแสดงของโรคความผิดปกติ

ของข้อต่อขากรรไกรอย่างน้อย	1	อาการ		คิดเป็น	

10.8%	จากผู้ป่วย	1000	คน	ชาย	372	คน	หญิง		

628	คน	ซึ่งถือว่าค่อนข้างตำ่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับ

การศึกษาอื่น	 แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่

คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดลได้

ศึกษาโรคความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรในป	ี

พ.ศ.	 2544	 โดยสำารวจจากผู้ป่วยที่เข้ามารับการ

รักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์	 พบว่ามีผู้ป่วยที่มี

อาการและอาการแสดงของโรคความผิดปกติของ

ข้อต่อขากรรไกร	73.3%	จากผู้ป่วย	200	คน	ชาย	

73	คน	และผู้หญิง	127	คน	7-8

	 ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยมีพฤติกรรมการบริโภคและมีปัจจัย

ทางจิตสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ที่คณะวิจัยต้องการ

ศึกษาเนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดำาเนิน

โรคความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร	 โดยได้มี

การศึกษาในปี	พ.ศ.	2535	พิศเพลิน	และคณะ	ได้

ทำาการสำารวจภาวะฟันสึกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	

โดยสำารวจพฤติกรรมการบริโภค	พบว่าประชากร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชอบรับประทานเม็ด

มะขามคั่วร้อยละ	 36.8	 มะยมร้อยละ	 32.7		

รองลงมาคือ	มะเฟืองร้อยละ	26.0	นำ้าแข็งร้อยละ	

22.0	 และพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ที่

ศึกษาบริโภคข้าวเหนียวร้อยละ	 58.7	บริโภคข้าว

เจ้าร้อยละ	 39.9	 พฤติกรรมการบริโภคมีผลต่อ
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ปัจจัยเสี่ยงทำาให้เกิดโรคเนื่องจากมีผลทำาให้เกิด

ฟันสึก9-10

	 ปัจจุบันนี้การศึกษาในประเทศไทยใน

เรื่องของโรคความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร

มีค่อนข้างน้อยมาก	ซึ่งส่วนใหญ่จะศึกษาในเรื่อง

ของความชุกในการเกิดโรคความผิดปกติของข้อ

ต่อขากรรไกรของผู้ป่วย	 แต่ยังขาดการศึกษาใน

เรื่องปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคความผิดปกติของ

ข้อต่อขากรรไกร	 และการศึกษาของระดับความ

สำาคัญของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความผิด

ปกติของข้อต่อขากรรไกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้

ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จึงส่งผลทำาให้

ขาดประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคความ

ผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร	 ทางคณะผู้วิจัยจึง

มีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

เพื่อที่จะได้นำาข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างความเจ็บป่วยกับปัจจัยเสี่ยงที่มี

ความสมัพนัธก์บัการเกดิโรคความผดิปกตขิองขอ้

ตอ่ขากรรไกร	โดยศกึษาในกลุม่นกัมวยไทยอาชพี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 นอกจากนี้การศึกษานี้เป็นการศึกษาผล

ระยะยาวต่อข้อต่อขากรรไกร	 เพื่อทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในของข้อต่อขา

กรรไกรทีเ่กดิจากการบาดเจบ็เรือ้รงัโดยการตรวจ

ทางคลินิก	 	 และเพื่อศึกษาปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ย

งอื่นๆ	ที่ทำาให้เกิดการบาดเจ็บเรื้อรัง	 ซึ่งส่งผลต่อ

ขอ้ตอ่ขากรรไกร		ในกลุม่นกัมวยไทยอาชพีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีก�ร
	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบตัดขวางเชิง

วิเคราะห์	 (Cross-sectional	 analytic	 study)		

ประชากรศึกษาคือนักกีฬามวยไทยอาชีพสังกัด

ค่ายมวยไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่ง

นักกีฬามวยไทยอาชีพ	 หมายถึงผู้ที่เข้าแข่งขัน

ชกมวยไทยตามกติกาของศิลปะมวยไทยตาม

สนามมวยตา่งๆ	โดยมสีงักดัคา่ยมวยไทยทีช่ดัเจน	

และ	 เป็นผู้ที่มีการฝึกซ้อมตามตารางของค่าย

มวยนั้นๆ	ซึ่งค่ายมวยไทยในการศึกษานี้หมายถึง

ค่ายมวยไทยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	และมีการ

ขึ้นทะเบียนหัวหน้าค่ายมวยตามระเบียบคณะ

กรรมการกีฬามวยว่าด้วยทะเบียนประวัตินักมวย	

ผู้ฝึกสอน	และหัวหน้าค่ายมวย	พ.ศ.	2543		กลุ่ม

ตวัอยา่งคดัเลอืกดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลาย

ขั้นตอน	 โดยแบ่งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือเป็นตอนบนและตอนล่างตามตำาแหน่งที่ตั้ง

และเกณฑด์า้นภมูศิาสตร์	จากนัน้สุม่เลอืกจงัหวดั

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง

อย่างละ	 2	 จังหวัด	 ได้จังหวัดตัวอย่าง	 4	 จังหวัด		

สุ่มเลือกอำาเภอจังหวัดละ	5	อำาเภอโดยเป็นอำาเภอ

เมือง	1	อำาเภอ	จากนั้นสุ่มเลือกค่ายมวยในอำาเภอ

อำาเภอละ	 1-2	ค่าย	 	หากกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวก	

คัดเลือกใหม่จากอำาเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง	 มี

จำานวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด	260	คน	จากคา่ยมวย

ทั้งหมด	32	ค่าย	ใน	22	อำาเภอ	ของ	6	จังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	 คือแบบ

สัมภาษณ์และแบบตรวจช่องปากและข้อต่อขา

กรรไกร	โดยแบบสมัภาษณป์ระกอบดว้ย	4	สว่น	คอื	

	 ส่วนที่	1			ข้อมูลทั่วไป	ได้แก่	อายุ		เพศ		นำ้า

หนกั	สว่นสงู	ระดบัการศกึษาสงูสดุ	จำานวนปทีีเ่ปน็

นกัมวย		รุน่ของมวยไทย		ระยะเวลาและความถีใ่น

การฝึกซ้อม/แข่งขัน	

	 ส่วนที่	2	ประสบการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บ

บรเิวณฟนั	กระดกูขากรรไกรหรอืขอ้ตอ่ขากรรไกร

ทีเ่กดิจากการชกมวย		ซึง่รวมถงึประวตักิารบาดเจบ็		

ได้แก่	 จำานวนครั้งของการบาดเจ็บ	 ลักษณะการ

บาดเจ็บ	 สาเหตุที่ทำาให้เกิดการบาดเจ็บ	 การบาด

เจ็บเกิดในขณะฝึกซ้อมหรือแข่งขัน	สถานที่ที่เกิด

การบาดเจ็บ		การปฐมพยาบาล		การรักษาที่ได้รับ											

	 สว่นที	่3	คำาถามเกีย่วกบัปจัจยัทีส่มัพนัธต์อ่

การเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังอันส่งผลต่อข้อต่อ	 ขา

กรรไกร	ไดแ้ก	่การนอนกดัฟนั	การกดัเนน้ฟนั	การ

กัดเล็บหรือกัดริมฝีปาก	การเคี้ยวอาหารข้างเดียว	

การจัดฟัน	 การถอนฟันหรือผ่าฟันคุด	 การเกิด

อุบัติเหตุบริเวณใบหน้า-ขากรรไกร		ความเครียด	

	 ส่วนที่	 4	 คำาถามเกี่ยวกับอาการผิดปกติ

บริเวณขมับ-ขากรรไกร	 ประกอบด้วยการปวด	

เมือ่ยลา้	หรอืตงึบรเิวณขอ้ตอ่ขากรรไกรหรอืกลา้ม

เนือ้	การมเีสยีงดงับรเิวณขอ้ตอ่ขากรรไกร	การมขีา

กรรไกรคา้ง	การอา้ปากกวา้งไมไ่ดห้รอืสบฟนัไมส่นทิ						

	 แบบตรวจสภาวะช่องปาก	 อ้างอิงและ

ดัดแปลงจากแบบตรวจขององค์การอนามัยโลก	

(WHO)	 แบ่งเป็นการตรวจฟันและอวัยวะปริ

ทันต์	(CPI)		ตรวจด้วยชุดตรวจ	(mouth	mirror	

และ	 explorer)	 ส่วนแบบตรวจข้อต่อขากรรไกร

อ้างอิงและดัดแปลงจากแบบตรวจผู้ป่วย	 TMD		

ของคลินิกบำาบัดความปวดที่ช่องปากและใบหน้า		

คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยของแก่น		

ประกอบด้วยการตรวจเสียงผิดปกติ	 	อาการปวด

ขณะอ้าปาก	หุบปาก	 เยื้องขากรรไกรและการคลำา

บริเวณข้อต่อขากรรไกร	 การตรวจกล้ามเนื้อบด

เคีย้ว	โดยการฟงัเสยีงดว้ยหฟูงัทางการแพทยแ์ละ

การคลำาดว้ยมอื		ตรวจโดยทนัตแพทยห์นึง่คนทีไ่ด้

รับการปรับมาตรฐานจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ							

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงวิเคราะห์	 โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ

เกิดการบาดเจ็บของข้อต่อขากรรไกรกับปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งทัง้ในระดบัสองตวัแปรและหลายตวัแปร		

ในระดับสองตัวแปรวิเคราะห์โดยใช้	t-test,	Chi-

Square	test	ในกรณกีารแจกแจงขอ้มลูปกติ		และ

ใช้	non-	parametric	test	วิเคราะห์ในกรณีการ

แจกแจงข้อมูลไม่ปกติ	 	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระดับหลายตัวแปรโดยใช้สถิติ	multivariable	

logistic	regression

	 ในการศกึษานีม้กีารควบคมุคณุภาพในหลาย

ขั้นตอนคือ	 การสร้างแบบสัมภาษณ์ได้อ้างอิงจาก

การวิจัยหลายการวิจัยที่ผ่านมาและมีการปรึกษาผู้

เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มความถูกต้องของเนื้อหา	 	ตลอด

จนมีการศึกษานำาร่องและทดสอบแบบสอบถาม

ในกลุ่มประชากรจริง	 	 การบันทึกข้อมูลใช้วิธีการ

บันทึกข้อมูล	2	ครั้ง	 (double	data	entry)	โดยผู้

บันทึกคนละกลุ่ม	และตรวจสอบความถูกต้องของ

การบันทึกข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
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ผลก�รศึกษ�
	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประเทศไทย	 	 จำานวน	

260	คน	 เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพมวยไทยมากกว่า	

6	 เดือนขึ้นไป	 242	คน	 	 	 เป็นชาย	 229	คน(ร้อย

ละ94.60)	 และหญิง	 13	คน(ร้อยละ	 5.40)	 	 อายุ

เฉลี่ย	 14.87	 ปี	 	 โดยอายุตำ่าสุดและสูงสุดคือ	

6.50	และ	37.67	ปีตามลำาดับส่วนใหญ่สถานภาพ

โสด(รอ้ยละ	98.80)	เปน็นกักฬีามวยไทยอาชพีโดย

เฉลี่ย	4.38		ปี		ฝึกซ้อมมวยไทยโดยเฉลี่ย		18.18		

ชั่วโมง/สัปดาห์	 แข่งขันชกมวยไทยโดยเฉลี่ย	 19	

ครั้ง/ปี	 	 และมีรายได้เฉลี่ย	 2,686.39	บาท/เดือน	

ซึ่งแสดงข้อมูลระดับบุคคลในตารางที่	1

ตารางที่ 1 	แสดงข้อมูลระดับบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล จำานวน (n =242 คน) ร้อยละ

เพศ

	 -	ชาย

	 -	หญิง
229

13

94.63

5.37

อายุ

	 -	ตำ่ากว่า	15	ปี

	 -	15	ปี	ขึ้นไป
139

103

57.44

42.56

ระดับการศึกษา

	 -	กำาลังศึกษาระดับประถมศึกษา

	 -	ประถมศึกษา	(ป.6)

	 -	กำาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา

	 -	มัธยมศึกษา	(ม.3)

	 -	มัธยมศึกษา	(ม.6)

	 -	ปวช.

	 -	ปวส.

	 -	อนุปริญญา

	 -	กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรี

	 -	ปริญญาตรี

	 -	สูงกว่าปริญญาตรี

อื่นๆ

49

34

56

49

24

2

4

3

6

5

2

8

20.25

14.05

23.14

20.25

9.92

0.83

1.65

1.24

2.48

2.06

0.83

3.30



20

ข้อมูลส่วนบุคคล จำานวน (n =242 คน) ร้อยละ

รุ่นมวยไทย

	 -	นำ้าหนักตำ่ากว่า	45	กิโลกรัม

	 -	รุ่นมินิฟลายเวท		(47.50	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นจูเนียร์ฟลายเวท		(49.00	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นฟลายเวท		(51.00	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นจูเนียร์เบนตั้มเวท		(52.50	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นแบนตั้มเวท		(54.	00	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นจูเนียเฟเธอร์เวท		(55.50	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นเฟเธอร์เวท		(57.50	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นจูเนียไลท์เวท		(59.50	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นไลท์เวท	(61.50	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นจูเนียเวลเตอร์เวท	(64.00	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นเวลเตอร์เวท		(67.00	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นจูเนียมิดเดิลเวท		(70.00	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นมิดเดิลเวท		(73.00	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท		(79.00	กิโลกรัม)

	 -	รุ่นเฮฟวี่เวท	(>79.00	กิโลกรัม	ขึ้นไป)

127

38

13

11

8

11

7

6

4

6

5

3

1

2

0

0

52.48

15.70

5.37

4.55

3.30

4.55

2.89

2.48

1.65

2.48

2.06

1.24

0.42

0.83

0.00

0.00

สังกัดค่ายมวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

	 -	จังหวัดอุดรธานี

	 -	จังหวัดสกลนคร

	 -	จังหวัดขอนแก่น

	 -	จังหวัดมหาสารคาม

116

37

11

55

13

47.94

15.29

4.55

22.73

5.37

สังกัดค่ายมวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

	 -	จังหวัดชัยภูมิ

	 -	จังหวัดศรีสะเกษ

126

59

67

52.06

24.38

27.68

สังกัดค่ายมวยในเขตอำาเภอเมือง 65 26.86

สังกัดค่ายมวยในเขตอำาเภอรอบนอก 177 73.14
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ตารางที่ 2  แสดงคำาถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังอันส่งผลต่อข้อต่อ

	 	 	 ขากรรไกร

ปัจจัยเสี่ยง
อาการ	TMD

รวม p-value
ไม่เป็น เป็น

1.	คณุรูส้กึวา่ตวัเองนอนกดัฟนั	หรอืมคีนบอก

ว่านอนกัดฟันหรือไม่

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

18

158

9

7

46

4

25

204

13

0.682

2.	 คุณรู้สึกว่าตัวเองกัดเน้นฟันเป็นประจำา

หรือไม่	

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

11

166

8

6

49

2

17

215

10

0.487

3.	คณุชอบกดัเลบ็หรอืกดัรมิฝปีากเปน็ประจำา

ใช่หรือไม่

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

34

147

4

12

45

0

46

192

4

0.497

4.	คุณเคี้ยวอาหารข้างเดียวเป็นประจำาใช่หรือ

ไม่

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

71

107

7

23

29

5

94

136

12

0.272

5.	คุณเคยจัดฟันหรือไม่	(จัดเสร็จแล้ว)

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ	

0

178

7

1

53

3

1

231

10

0.172
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6.	คุณกำาลังอยู่ในระหว่างจัดฟันหรือไม่

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

2

177

6

0

54

3

2

231

9

0.577

7.	 คุณเคยมีอุบัติเหตุที่ใบหน้า-ขากรรไกร

หรือไม่

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

43

136

6

13

41

3

56

177

9

0.780

8.	 คุณเคยได้รับการถอนหรือผ่าตัดฟันคุด

หรือไม่

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

79

105

1

29

25

3

108

130

4

0.019

9.	 ชีวิตคุณเครียดจนทำาให้รู้สึกไม่มีความสุข

หรือไม่

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

35

142

8

17

39

1

52

181

9

0.166

10.	 คุณรู้สึกวิตกกังวลหรือเครียด	 ในการ

ชกมวยหรือไม่

-	มี

-	ไม่มี

-	ไม่แน่ใจ

30

149

6

19

34

4

49

183

10

0.006
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ตารางที่ 3   	คำาถามเกี่ยวกับอาการผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร

คำาถาม ก่อนชกมวย ไม่มี
อาการ

มี
อาการ

ไม่มี
อาการ

มี
อาการ

รวม

หลังชกมวย มี
อาการ

มี
อาการ

ไม่มี
อาการ

ไม่มี
อาการ

1	 รู้สึกปวดข้อต่อขากรรไกร	 ซึ่งอยู่บริเวณหน้าหู/

ปวดในหู

51 14 176 1 242

2	รู้สึกปวดกล้ามเนื้อบริเวณขมับ	หรือขากรรไกร 43 20 178 1 242

3	 รู้สึกเมื่อยล้าหรือตึงบริเวณขมับ	หรือขากรรไกร	

เมื่ออ้าปาก	ขยับขากรรไกร	หรือเคี้ยวอาหาร

37 10 195 0 242

4	มีเสียงดังคลิก	ๆ	บริเวณข้อต่อขากรรไกร 25 13 203 1 242

5	 รู้สึกปวดบริเวณขมับ-ขากรรไกรหรือข้อต่อขา

กรรไกร

20 7 214 1 242

6	อ้าปากกว้างไม่ได้/	รู้สึกติดขัด	หรือปวด 25 4 212 1 242

7	เคยอ้าปากไม่ได้/อ้าปากไม่ขึ้น 16 2 223 1 242

8	 	 ขากรรไกรค้างขณะอ้าปากกว้าง	 เช่น	 ขณะหาว		

หัวเราะดัง

9 3 230 0 242

9	เมื่อกัดฟันรู้สึกปวดหรือกัดได้ไม่สนิท 29 7 204 2 242

10	เคี้ยวอาหารแข็ง	แล้วปวดขากรรไกร 23 21 198 0 242

11	อืน่ๆ	(ระบ)ุ........................................................

12	นา่จะเคยมอีาการดงักลา่วขา้งตน้แตไ่มแ่นใ่จ/	จำา

ไม่ได้ว่าเป็นอาการใด
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อภิปร�ยผล
	 จากแนวคิดจากการศึกษาของ	Stegenga	

และคณะ11-13	 	 ในปี	 ค.ศ.1989	 	 เกี่ยวกับการเกิด	

การเสื่อมของข้อต่อขากรรไกรอันเนื่องมาจากแรง

ที่กระทำาต่อข้อต่อขากรรไกรอย่างผิดปกติ	 	 กล่าว

ว่าแรงดังกล่าวจะไปเปลี่ยนสมดุลระหว่างการ

สร้างและการสลายของกระดูกอ่อน	 เนื่องจาก

ประสิทธิภาพในการปรับตัวของเนื้อเยื่อภายในข้อ

ตอ่มจีำากดั	สง่ผลใหม้กีารสลายของ	proteoglycan			

การเปลี่ยนแปลงในเยื่อบุข้อต่อ	(synovium)	การ

อักเสบ	และการเปลี่ยนแปลงนำ้าเลี้ยงข้อต่อ	 (sy-

novial	 fluid)	 	นำาไปสู่ความพร่องในการหล่อลื่น

และการนำาสารอาหารมาเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อน		

นอกจากนี้	Milam	และคณะ14-15	 ในปี	ค.ศ.1995		

ได้เสนอว่าความเครียดอันเนื่องมาจากการขาด

ออกซิเจนซึ่งเป็นผลมาจากการมีเลือดออกในข้อ	

นำาไปสู่การเกิดอนุมูลอิสระสะสมภายในข้อต่อ		

ซึ่งส่งผลให้มีการสลายของ	matrix	 ของกระดูก

อ่อนและเกิดการอักเสบ	 	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดัง

กลา่วขา้งตน้แสดงออกในรปูของการปวดและเสยีง

บริเวณข้อต่อ		การเคลื่อนของแผ่นรองข้อต่อ	และ

การอ้าปากได้จำากัด		

	 สภาวะใด	ๆ	ก็ตามที่ทำาให้เกิด	การยืดยาว

ของ	discal	ligaments	หรอืเกดิการบางของ	disc	

สามารถทำาใหเ้กดิ	derangement	สว่นใหญส่ภาวะ

ดังกล่าวคือ	trauma	โดยแบ่งออกเป็น	2	ประเภท

คือ	macrotrauma	 และ	microtrauma	 โดย	

macrotrauma	คือแรงอย่างเฉียบพลัน	(sudden	

force)	กระทำาตอ่ขอ้ตอ่ขากรรไกรซึง่เปน็ผลใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง	ทีส่ำาคญัคอืการยดืยาว

ของ	discal	ligaments	ซึ่ง	macrotrauma	แบ่ง

ได้เป็น	direct	 และ	 indirect	 trauma	 โดย	di-

rect	trauma	แบ่งได้เป็น	open	mouth	trauma	

(separated	 tooth)	 ซึ่งคอนดายล์จะเคลื่อนขยับ

อย่างรวดเร็วจากแอ่งข้อต่อ	 ซึ่ง	 ligament	 จะ	

ต้านต่อการเคลื่อนไหวอย่างเฉียบพลันของข้อต่อ

ขากรรไกรนี้	ถ้าแรงมากพอ	ligament		จะ	elon-

gated	ซึ่ง	 อาจจะทำาให้	 normal	 condyle	 disc	

mechanism	ออ่นแอลงเปน็ผลใหเ้กดิ	looseness	

ของ	 ligaments	ทำาให้เกิด	disc	displacement		

เกิด	 clicking	 sound	และ	 joint	 catching	 ได้	

ขณะเดียวกัน	 articular	 surface	 ที่ได้รับแรง

กระแทก	จะเปลี่ยนจาก	 smooth	 sliding	 joint	

surface	 เป็นเหตุให้เกิดความขรุขระและติดขัด

ขณะเคลื่อนไหวขากรรไกรหรือการยึดติดของข้อ

ตอ่ซึง่คลา้ยกบัการกระแทกจากการใส่	tube	ขณะ

วางยาสลบหรอืขณะถอนฟนัคดุ	การรกัษาทางทนัต

กรรมนานเกิน	 การอ้าปากกว้างมากเกินเช่นการ

หาวมักทำาให้เกิด	 การยืดยาวของ	 discal	 	 liga-

ments	 นอกจากนี้อาจทำาให้เกิดเลือดออกในข้อ	

(hemarthrosis)	จากการฉกีขาดของ	retrodiscal	

tissue	จาก	external		jaw	trauma	หรอื	surgical	

intervention	 	ผลจากเลือดออกในข้อทำาให้เกิด	

adhesion	เนือ่งจาก	blood	byproduct	ทำาใหเ้กดิ	

matrix	และ	fibrous	union	adhesion16-27

	 Closed	 	mouth	 trauma	 	 เกิดขณะขา

กรรไกรประกบกนัซึง่ฟนัจะชว่ยปอ้งกนั	jaw	posi-

tion	และ	joint	displacement	ซึ่งทำาให้เกิดการ
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บาดเจ็บน้อยกว่า	open	mouth	trauma		16-27

	 Microtrauma	 เป็นแรงขนาดเล็กที่กระทำา

ต่อข้อต่อซำ้า	ๆ	 เป็นเวลานานเช่นนอนกัดฟัน	หรือ	

การกดัเนน้ฟนัอนัเนือ่งมาจาก	muscle	hyperac-

tivity	ทำาให้เกิด	disc	sticking	และ	displace-

ment	และ	hyperalgesia	เกิดจากการมี	reper-

fusion	phase	และ	free	radical	ที่	breakdown	

hyaluronic	acid	ซึ่งปกป้อง	phospholipids	ที่

บุผิวข้อต่อและทำาให้เกิดการหล่อลื่นที่สำาคัญ

	 Indirect	 trauma	 ได้แก่การบาดเจ็บที่ข้อ

ต่อขากรรไกรอันเนื่องมาจากแรงที่กระทำาอย่าง

เฉียบพลันทันทีทันใดซึ่งเกิดที่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่

ขากรรไกรล่างเช่น	การสะบัดของช่วงคอทำาให้เกิด	

flexion-extension	injuries	เชน่	whiplash	inju-

ries	จากอบุตัเิหตขุองรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์

เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บของ	 cervical	 spinal	

nerve	 (C1)	 ซึ่งมีแขนงบางส่วนมาเลี้ยงหน้าต่อหู

ทำาให้เกิดอาการปวดบริเวณหน้าต่อหูคล้าย	TMD	

ได้	28-30

	 ในการวจิยัมีพ้บวา่มนีกัมวยบางสว่นทีก่อ่น

ชกไม่มีอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ

ของข้อต่อขากรรไกร	 แต่กลับปรากฏอาการภาย

หลังชกมวยไปได้	 6	 เดือนบ่งชี้ให้เห็นถึงผลของ

การบาดเจ็บเรื้อรังจากการชกมวยที่มีแรงกระทำา

ต่อข้อต่อขากรรไกรเป็นส่วนใหญ่	และปัจจัยเสี่ยง

ที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร

ที่พบในกลุ่มนักมวยไทยครั้งนี้ได้แก่ประวัติการ

ถอนฟันคุดและความวิตกกังวลหรือเครียดใน

การชกมวย	ซึ่งการผ่าฟันคุดทำาให้เกิดการยืดยาว

ของ	discal		ligament		หรือเกิด	macrotrauma	

ชนิด	direct	trauma	และเป็น	open	mouth	หรือ	

separated	tooth	trauma	สว่นความเครยีดทำาให้

เกดิการกดัเนน้ฟนัซึง่เปน็	closed	mouth	trauma	

ทำาให้เกิดแรงกระทำาต่อข้อต่อซำ้า	 ๆ	 เป็นเวลานาน

จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ	disc	และ	muscle	

ดังกล่าวแล้วข้างต้นได้

	 จากเหตุผลดังกล่าวเมื่อเราทราบว่าการ

กระแทกหรือแรงที่กระทำาต่อขากรรไกรเป็นปัจจัย

เสี่ยงที่สำาคัญในการเกิด	TMD	ซึ่ง	 trauma	อาจ

เกดิจากพฤตกิรรมเสีย่งตา่ง	ๆ 	เชน่	การนอนกดัฟนั	

การกัดเน้นฟัน	การกระทำาใด	ๆ	ก็ตามที่ทำาให้เกิด	

micro	และ	macro	trauma	ต่อ	TMJ	ดังที่กล่าว

ข้างต้น	 ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดัง

กล่าว	เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อ	TMJ	หรือ

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกัน

การกระแทก	 เช่นเมาท์การ์ด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกลุ่มนักมวยอาชีพ	โดยพบว่าเมาท์การ์ดจะช่วย

ลดการบาดเจ็บบริเวณขากรรไกรล่างโดยเฉพาะ

บริเวณมุมขากรรไกร	 และคอนดายล์	 เนื่องจาก

สิ่งกันฟันกระแทกจะช่วยลดและกระจายแรงที่

กระทำาทำาให้แรงที่ส่งไปยังส่วนต่าง	ๆ	ของกระดูก

ขากรรไกรและข้อต่อขากรรไกรลดลง
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Abstract
 Objective:

	 To	compare	the	change	of	cognition	

and	the	 long	term	cognitive	outcome	be-

tween	Thai	AD	patients	who	received	ChEI	

and	the	expected	control	and	evaluate	the	

cognitive	outcome	in	AD	patients	who	did	

not	achieve	maximum	dose	of	ChEI.				

 Patients and Method:

		 We	collected	data	from	patients	who	

were	diagnosis	as	AD	and	received	treat-

ment	with	ChEI	at	least	6	months	up	to	5	

years.	Thai	Mini-mental	 status	 examina-

tion	 (TMSE)	was	used	 for	assessment	 	of	

the	cognitive	outcome	at	8th,	16th,	24th,	32nd,	

48th,	64th,	80th,	96th,	112th,	128th,	144th,	168th,	

192th,	 216th	 and	 240th	weeks.	 The	mean	

TMSE	score	was	compared	with	predicted	

score	in	patients	who	were	not	treated,	by	

using	mathematical	model.	The	decline	of	

TMSE	score	 in	patients	 treated	with	 low	

dose	rivastigmine	was	compared	with	that	

of	 the	patients	who	not	been	 treated	 (by	

predictive	model).				

	 Result:

	 Fourty	AD	patients	were	enrolled	in	

this	study.	The	mean	age	at	diagnosis	of	AD	

was	70.82	(+8.16)	years.	The	mean	baseline	

TMSE	score	was	19.2	 (+	7.52)	points	and	

mean	duration	of	follow	up	was	125.6	+	73.92	

weeks.	The	mean	change	of	TMSE	score	

in	patients	continually	received	ChEI	was	

higher	than	the	predicted	one.

	 Twenty-three	patients	had	not	reached	

the	maximum	dose	 of	 rivastigmine	 treat-

ment.	The	TMSE	score	among	these	patients	

showed	the	slower	rate	of	decline	compared	

with	that	of	untreated	group.	It	was	still	main-

tained	around	the	baseline	for	up	to	five	years	
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	 Conclusion:

	 This	study	showed	less	cognitive	de-

cline	among	Thai	AD	patients	that	received	

treatment	with	ChEI	when	compared	with	

untreated	patients	 for	up	to	5	years.	This	

benefit	was	still	recognized	even	in	patients	

who	did	not	reach	to	maximum	dose.

	 Key word:

	 Cognitive	outcome,	Alzheimer’s	dis-

ease,	Choline	esterase	inhibitor,	Thai

	 Introduction:

	 Alzheimer’s	 disease	 (AD)	 is	 an		

irreversible,	progressive	disorder	character-

ized	by	neuronal	deterioration	1.	That	results	

in	loss	of	cognitive	function,	such	as	mem-

ory,	 communication	 skill,	 judgment	 and	

reasoning.	The	disease	onset	 is	 insidious		

and	 evolves	 over	 a	 period	 of	 years	 from	

mildly	 impaired	memory	 to	severe	cogni-

tive	loss2.		

	 Choline-esterase	inhibitor	(doneprezil,	

rivastigmine,	galantamine)	have	been	ap-

proved	by	Food	and	Drug	Administration	

(FDA)	for	treatment	of	AD3.The	randomized,	

placebo-controlled	clinical	trials	of	Choline-

esterase	inhibitor	(ChEI)	have	shown	signifi-

cant	but	marginal	benefits	with	184-485	%	

improvement	in	global	measure	(cognition,	

daily	 function,	 and	behavior)	 .The	condi-

tion	of	patients	who	are	taking	these	drug	

remains	stable	for	a	year	or	more	and	then	

may	decline,	but	the	rate	is	slower	than	that	

of	untreated	patients.	Regarding	cognitive	

decline,	untreated	AD	patients	are	reported	

to	 show	average	 loss	 on	 the	mini-mental	

status	examination	 (MMSE)6	of	 3.4	points	

after	1	year,	6.5	points	after	2	years	and	9.1	

points	after	3	years7.	Long	term	outcomes	

are	more	meaningful	 than	short	 term	 im-

provement	from	these	reasons.	In	another	

open-label	study,	duration	of	treatment	with	

ChEI	was	 associated	with	 a	 significantly	

slower	 rate	of	decline	 in	cognitive	ability	

and	daily	function	up	to	5	years8.	Moreover,	

the	former	study	showed	AD	patient	that	

received	maximum	dose	of	ChEI	treatment	

had	more	 benefit	 than	 low	dose9,	 but	 in	

real	practice	some	patients	did	not	reach	

the	maximum	dosage	due	to	side	effect	or	

economic	problem.

	 The	first	objective	of	this	study	is	to	

assess	the	long	term	cognitive	outcome	in	

Thai	AD	patient	who	received	ChEI,	com-

pared	with	the	projection	of	decline	in	the	

same	patients	if	they	were	left	untreated,	by	

using	a	baseline-dependent	mathematical	

model.	The	second	objective	is	to	evaluate	

the	cognitive	outcome	in	AD	patients	that	
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did	not	achieve	maximum	dose	of	ChEI	for	

any	reason.				

	 Patients and Method:

	 The	data	were	collected	from	patients	

who	were	 diagnosed	 as	AD	 at	memory	

clinic,	Maharat	Nakornratchasima	Hospital	

by	Diagnostic	 and	 Statistical	Manual	 of	

mental	 disorders	 4th	 edition	 text	 revised	

(DSM-IV-TR)	 criteria10	 between	 January	

2005	and	December	2010.	All	patients	were	

received	ChEI	and	had	time	of	follow-up	at	

least	6	months.	The	other	concurrent	treat-

ments	were	done	if	necessary.

	 The	cognitive	outcome	was	assessed	

by	 using	 the	 Thai	Mini-mental	 status	

examination	 (TMSE).	 The	 TMSE	 score	

ranges	from	0-30	points,	which	lower	score	

indicates	worse	cognitive	impairment.	This	

score	 is	 referred	 to	Mini-mental	 state	ex-

amination	(MMSE)	in	Thai	version	from	the	

previous	study11.	All	patients	had	performed	

TMSE	score	at	8th,	16th,	24th,	32nd,	48th,	64th,	

80th,	96th,	112th,	128th,	144th,	168th,	192th,	216th	

and	240th	weeks.	The	mean	TMSE	score	was	

compared	with	the	projection	of	decline	of	

untreated	patients,	by	using	mathematical	

model	published	by	Mendiondo	et	al12.

	 This	model	 predicts	 the	number	 of	

years	per	one	point	decline	in	MMSE	as	a	

function	at	baseline	value	(baseline	refer	to	

the	baseline	MMSE	score).

	 Time = (0.0034 x baseline2) – (0.073 x 

baseline) + 0.6013 

	 For	 the	second	objective,	 the	medi-

cation	 confounding	was	 reduced	by	 the	

selection	of	patients	that	were	treated	only	

with	 rivastigmine.	The	patients	 that	 took	

rivastigmine	3,	6	or	9	mg/d	were	enrolled	

into	 the	 study	 and	 defined	 as	 low	 dose	

group.	The	changing	of	TMSE	score	was	

compared	with	that	of	patients	who	were	

not	 treated	by	using	 the	predicted	 score	

from	mathematic	model.

	 Result:

	 A	total	of	forty	AD	patients	were	en-

rolled	in	this	study.	Baseline	characteristics	

of	 these	patients	were	shown	 in	Table	1.	

The	mean	age	at	diagnosis	of	AD	was	70.82	

(+8.16)	 years.	 The	mean	 baseline	TMSE	

score	was	19.2	(+	7.52)	points.		The	mean	

duration	 of	 follow	 up	was	 125.6	 +	 18.48	

weeks.
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	 At	the	1st,	2nd,	3rd,	4th	and	5th	years,	the	

mean	change	 of	TMSE	 score	 in	patients	

continually	 received	ChEI	was	 1.75,	 2.37,	

1.72,	 1.09,	 -1.89	 and	 -1.29	 points	 respec-

tively,	compared	with	the	predicted	mean	

decline	of			TMSE	score	in	the	same	time	

which	was	 -1.3,	 -1.7,	 -5.6,	 -8.4,	 -11.1	 and	

-13.8	 points	 respectively.	 The	mean	 of	

TMSE	score	in	patients	continually	received	

ChEI	was	higher	than	the	predicted	value	

of	this	score	at	the	same	time.	(Figure	1)

	 From	34	patients	(85%)	that	received	

rivastigmine,	23	patients	did	not	reach	the	

maximum	dose	of	rivastigmine	(12	mg/d	or	

patch	9.5	cm2).	The	mean	age	at	diagnosis	

of	AD	was	 71.0	 (+6.74)	 years.	 The	mean	

TMSE	at	 the	diagnosis	 of	AD	was	 20.21	

points	and	mean	time	of	follow	up	was	104.5	

weeks.	(Table	2)

	 The	changing	of	TMSE	score	of	the	

low	 dose	 rivastigmine	 group	was	 com-

pared	with	that	of	the	patients	who	were	

not	 treated	and	 it	was	shown	in	figure	2.	

We	found	TMSE	score	did	not	decline	as	

in	untreated	patients,	moreover	the	score	

still	maintained	around	the	baseline	for	up	

to	five	years,	although	they	did	not	reach	

the	maximum	dose.	The	changing	of	TMSE	

score	was	less	than	that	of	the	patient	that	

took	the	maximum	dose	of	rivastigmine.	

Table 1:	Baseline	characteristic	of	patients

Characteristic

Mean	(+SD)	age,	years	 70.72+8.61

%	Men:women	 40:60

Mean	(+SD)	time	of	follow	up	(weeks)	 125.6	+	18.48

Mean	(+SD)	baseline	TMSE	score	 19.2+7.52

Type	of	choline-esterase	inhibitor	(%:	mean	dosage)

	 Rivastigmine	 85%:	7.68	mg/d

	 Doneprezil	 10%:	8.75	mg/d

				 Galantamine	 5%:	20	mg/d

	 Memantine	(add	on	only)	 12.5%:10	mg/d



33

Figure 1:  Mean	Thai	mini-mental	 state	 examination	 (TMSE)	 score	 in	 treated	 and	

	 	 	 untreated	patients.

Figure 2:		 Mean	change	of	Thai	mini-mental	state	examination	(TMSE)	score	in	low	dose	

	 	 	 rivastigmine	(dose	below	12	mg/d)	compared	with	untreated	patients
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	 Discussion:

	 The	meta-analysis	confirms	that	AD	

patients	 treated	with	ChEI	 demonstrate	

statistically	significant	global	improvement	

compared	with	those	treated	with	placebo13.

The	benefit	of	ChEI	was	shown	at	short	and	

long-term	treatment	1.	

	 The	 similar	 result	was	 found	 in	 our	

study,	the	benefit	of	AD	patient	with	ChEI	

treatment	was	more	prominent	 than	 the	

untreated	patients	 in	 cognitive	 outcome.	

However,	this	study	had	limitation	due	to	

the	prospective	 cohort	 study	design,	 the	

number	of	patients	during	5	years	period	

was	 too	 small,	 and	 the	use	of	calculation	

for	 predicted	decline	 of	TMSE	 instead	of	

real	control	patients.	The	calculated	model	

did	not	include	many	confounding	factors	

that	may	affect	the	cognitive	outcome	such	

as	caregiver,	neuropsychiatric	symptoms.	

However,	our	calculated	formula	was	well	

comparable	with	real	untreated	patient	in	

former	study	7.

	 In	our	study,	high	dose	rivastigmine	

treatment	group	had	more	decline	of	TMSE	

score	 than	 low	dose	 group.	 This	 finding	

did	not	confirm	the	previous	studies	which	

showed	more	benefit	on	several	measures	

in	high	dose	rivastigmine	than	low	dose14.	

These	results	may	be	from	more	severity	of	

patients	in	high	dose	rivastigmine	group.	

The	mean	TMSE	score	at	diagnosed	was	

lower	than	that	of	the	low	dose	group	(16.91	

vs	20.21	points).	The	other	reason	was	se-

Table 2:	Baseline	characteristic	of	rivastigmine	treated	group.

	 Characteristic	 Low	dose	of	 High	dose	of	 Overall
	 	 rivastigmine*	 rivastigmine**	 rivastigmine
	 	 (n=23)	 (n=11)	 (n=34)

Mean	(+SD)	age,	years	 71(+6.74)	 69.82(+11.15)	 70.62(+8.26)

Mean	(+SD)	time	of	follow	up		 104.5(+64.24)	 157.8(+79.36)	 122.12(+72.12)

(weeks)

Mean	(+SD)	baseline	TMSE	score	 20.21(+7.30)	 16.91(+7.31)	 19.15(+7.80)

Mean	(+SD)	dose	of	rivastigmine		 5.61(+1.37)	 12		 7.68(+3.24)

(mg/day)	

*	received	rivastigmine	3,	6	or	9	mg/d,	**	received	rivastigmine	12	mg/d	or	patch		9.5	cm2	/d
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lection	bias,	the	clinician	always	increased	

dosage	in	patients	who	showed	cognitive	

decline.

	 Conclusion:

	 For	Thai	AD	patients	 that	 received	

treatment	with	ChEI,	this	study	showed	less	

cognitive	decline	 than	untreated	patient	

for	up	 to	five	years.	This	benefit	was	still	

present	in	patients	who	did	not	receive	the	

maximum	dose	for	any	reason.	So,	if	AD	pa-

tient	is	treated	with	ChEI	in	any	dosage,	the	

cognitive	outcome	is	better	than	untreated	

patient	for	up	to	five	years.	However,	this	

study	show	the	cognitive	outcome	in	ChEI	

treatment	only.	There	are	many	confound-

ing	factors,	such	as	activities	of	daily	living,	

behavior	and	caregiver	burden,	etc.	These	

factors	may	have	influence	upon	cognitive	

outcomes	of	AD	patient,	but	they	are	not	

included	in	this	study.	The	further	study	is	

required	to	explore	the	effect	of	these	factors	

for	outcome	of	AD	patients.

References:
1.		 Krista	LL,	Nathan	H,	Kenneth	KY,	et	al.	

Efficacy	 and	 safety	 of	 cholinesterase	

inhibitors	 in	Alzheimer’s	 disease:	 a	

meta-analysis.	CMAJ	2003;169:557-64.

2.		 Richard	M.Early	Alzheimer’s	Disease:	

N	Engl	J	Med	2010;362:2194-201.

3.		 Farlow	MR,	Cummings	 	 JL.Effective	

pharmacologic	 	 management	 	 of		

Alzheimer’s	 disease.	 Am	 J	 Med	

2007;120:388-97.

4.		 Raskind	MA,	 Peskind	 ER,	 Wessel	

T,	 Yuan	W.	Galantamine	 	 in	AD:	A	

6-month	 	 randomized,	 placebo-con-

trolled		trial	with		a		6-month		extension.	

The	Galantamine	USA-1	Study	Group.	

Neurology	2000;54:2261-8.

5.		 Homma	 A,	 Takeda	 M,	 Imai	 Y,	 et	

al.Clinical		efficacy		and		safety	of	done-

pezil	on		cognitive		and	global		function		

in	patients	with	Alzheimer’s	disease.	

A	 24-week,	multicenter,	 double-blind	

placebo-controlled	 study	 in	 Japan.	

E2020	 Study	Group.	Dement	Geriatr	

Cogn	Disord	2000;11:299-313.

6.		 Folstein	MF,	Folstein	SE,	Mc	Hugh	PR.	

Mini-Mental	State:	a	practical	method	

for	grading	 the	cognitive	 state	 of	 pa-

tient	for	the	clinician.	J	Psychiatr	Res	

1975;12:189-98.

7.		 Klatte	ET,	Scharre	DW,	Nagaraja	HN,	

Davis	RA,	Beversdorf	DQ.Combination	

therapy	 of	 doneprezil	 and	 vitamin	E	

in	Alzheimer’s	disease.	Alzheimer	Dis	

Assoc	Disord	2003;17:113-6.



36

8.		 Rountree		SD,	 	Chan		W,	 	Pavlik	 	VN,	

Darby	EJ,	 Siddiqui	S,	Doody	RS.	Per-

sistent	 treatment	with	 cholinesterase		

inhibitors	 and/or	memantine	 slows	

clinical	 progression	 of	Alzheimer	dis-

ease.	Alzheimers	Res	Ther	2009;1:7.

9.		 Birsks	J,	Grimley	Ej,	Iakovidou	V,	Tso-

laki	M,	Holt	 FE.Rivastigmine	 for	Al-

zheimer’s	disease.Cochrane	database	

Syst	Rev.2000;4:CD001191.

10.		American	Psychiatry	Association.Diag-

nostic	and	statistical	manual	of	mental	

disorders	 text	 revised.	 (DSM-IV-TR)	

4th	edition.Washington	(DC):American	

psychiatric	Press;2000.

11.		Thai	Mini-Mental	 State	Examination	

(TMSE).Train	the	brain	forum	comittee.	

Siriraj	Hosp	Gaz	1993;45:359-74.

12.		Mendiondo	MS,	Ashford	 JW,	Kryscio	

RJ,	Schmitt	FA.	Modeling	mini-mental	

state	 exam	 changes	 in	Alzheimer’s	

disease.Stat	Med	2000;19:1607-16.

13.		Doody	RS,	Stevens		JC,	Beck	C,	et		al.	

Practice	 parameter:	management	 of	

dementia	(an	evidence-based	review).	

Report	 of	 the	Quality	Standards	Sub-

committee	of	the	American	Academy	of	

Neurology.	Neurology	2001;56:1154-66.

14.		Rõsler	M,	Anand	R,	Cicin-Sain	A,	 et	

al.	Efficacy	and	safety	of	 rivastigmine	

in	patients	with	Alzheimer’s	disease:		

international	 randomised	 controlled	

trial.	BMJ	1999;318:633-8.


