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ภาวะพร่องของสมรรถภาพสมองในผู้ป่วยสูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

COGNITIVE IMPAIRMENT IN ELDERLY 

PATIENTS WITH ACUTE STROKE 

สามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน โดยใช้แบบ

ประเมิน Barthel Index ฉบับภาษาไทย (Thai 

BI) และประเมินความวิตกกังวลและภาวะซึม

เศร้า ด้วยแบบสอบถาม Hospital Anxiety and 

Depression Scale ฉบบัภาษาไทย(Thai HADS)  

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และภาวะพร่องของ

สมรรถภาพสมองด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ภาวะพร่องของ

สมรรถภาพสมองโดยใชส้ถติ ิlogistic regression

 ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ว่ยสงูอายโุรคหลอด

เลือดสมองในระยะเฉียบพลันมีภาวะพร่องของ

สมรรถภาพสมองรอ้ยละ 58.80 สำาหรบัปจัจยัเสีย่ง

ต่อการเกิดภาวะสมรรถภาพสมองพร่องในผู้ป่วย

สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน

ไดแ้กก่ารมอีาการออ่นแรงของรา่งกายซกีขวา (OR 

นันทกา  ภักดีพงษ์*   เจียมจิต  แสงสุวรรณ**

* พยม. พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

** รองศาสตราจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทคัดย่อ
 ภาวะพร่องของสมรรถภาพสมองพบได้

บ่อยในผู้สูงอายุทั่วไปและพบได้มากขึ้นในผู้สูง

อายุที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และการเกิด

ภาวะดงักลา่วพบวา่สง่ผลตอ่การเสยีชวีติ และการ

ฟื้นตัวของร่างกาย   การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับภาวะพร่องของสมรรถภาพสมองในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันที่อายุตั้งแต่ 

60 ปีขึ้นไป ที่สามารถสื่อสารได้ จำานวน 125  ราย

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยได้รับการ

ประเมนิในชว่ง 7 วนัหลงัจากเริม่มอีาการโรคหลอด

เลือดสมอง ประเมินสมรรถภาพสมองโดยใช้แบบ

ประเมิน Mini-Mental State Examination 

ฉบับภาษาไทย (Thai MMSE) ประเมินความ
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 2.5 95% CI: 1.2-5.5)   การมีความสามารถใน

การทำากิจวัตรประจำาวันน้อยหรือช่วยเหลือตัวเอง 

ไมไ่ด ้(OR 2.5 95% CI: 1.1-5.7) และมคีวามซมึเศรา้  

(OR 2.9 95% CI: 1.3-6.2)   

 สรุป จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 

ผูป้ว่ยสงูอายโุรคหลอดเลอืดสมองระยะเฉยีบพลนั 

มีภาวะสมรรถภาพสมองพร่องค่อนข้างสูง และมี

ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญคือการมีอาการอ่อนแรงของ

รา่งกายซกีขวา ชว่ยเหลอืตนเองไดน้อ้ย และความ

ซีมเศร้า ดังนั้นจึงควรทำาการประเมินสมรรถภาพ

สมอง ความซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองในระยะเฉียบพลันทุกรายซึ่งจะช่วย

ให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 คำ�สำ�คญั: ภาวะพรอ่งสมรรถภาพสมอง ผูป้ว่ย

สงูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง โรคหลอดเลอืดสมอง

ระยะเฉียบพลัน

Abstract
 Cognitive impairment effects on re-

habilitation and QOL both stroke patients 

and their family 

	 Objective: The aim of this study was 

to indentify cognitive impairment among 

elderly patients with acute first stroke and 

to determine clinical factors that associate 

with cognitive impairment.

	 Method: One hundred twenty – five 

stroke patients in acute wards were as-

sessed within the first 7 days after stroke on 

Thai Mini Mental State Examination (Thai 

MMSE) (cut of score < 24), Hospital Anxiety 

and Depression Scale (HADS) [HADS Anxi-

ety subscale (HADS – A) > 11, and HADS 

Depression subscale (HSADS – D) > 11] and 

functional disability by Barthel Index (BI 

score < 12). Logistic regression analysis 

was used to indentify factors associated 

with cognitive impairment.

	 Results: The prevalence of cognitive 

impairment was 52.8% in the elderly stroke 

patient during acute phase. Factor associ-

ates of cognitive impairment were the right 

sided weakness (OR 2.5 95%CI: 1.2-5.5), 

moderate to severe functional disability (OR 

2.5 95%CI: 1.1-5.7) and depression (OR 2.9 

95%CI: 1.3-6.2).  

	 Conclusions: Cognitive impairment 

occurs frequently among acute elderly 

stroke. Right sided weakness, functional 

impairment and depression are important 

predictors of cognitive impairment and 

should be addressed on evaluation and 

intervention process.

	 Keywords: cognitive impairment,	

elderly,	acute stroke.
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บทนำ�
 อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญอย่างหนึ่งของ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันลักษณะ

โครงสร้างของประชากรทั่วโลกมีสัดส่วนของ

ประชากรสูงอายุสูงขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ประมาณว่า  65% ของการเกิดโรคโรคหลอด

เลือดสมองเกิดในช่วงอายุมากกว่า 65 ปี1 ด้วย

ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงทำาให้มีผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

 การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองที่เป็นผู้สูงอายุทำาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการ

เกิดภาวะพร่องของสมรรถภาพสมอง (cognitive 

impairment) ตามมาสูง ซึ่งโดยทั่วไปสามารถ

พบภาวะพร่องของสมรรถภาพสมองในกลุ่มผู้สูง

อายปุระมาณรอ้ยละ 5-102,3 แตพ่บภาวะพรอ่งของ

สมรรถภาพสมองในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองค่อนข้างสูงหรือประมาณร้อยละ 32 – 724,5,6  

มีการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่

มภีาวะพรอ่งของสมรรถภาพสมองเลก็นอ้ย (mild 

cognitive impairment) ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การประเมินภาวะสมองเสื่อมจะเสี่ยงต่อการเกิด

ภาวะสมองเสื่อมตามมาร้อยละ 10 – 30 ต่อปี7 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบักลุม่ควบคมุทีม่ภีาวะปกตจิะเสีย่ง

ต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมเพียงร้อยละ  1 – 2% 

ตอ่ปี7,8 สำาหรบัการฟืน้ตวัของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืด

สมองทีม่ภีาวะพรอ่งของสมรรถภาพสมองเลก็นอ้ย

พบได้ร้อยละ 2.7-318

 นอกจากนี้การศึกษาถึงผลของภาวะพร่อง

ของสมรรถภาพสมองผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

กับความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆหรีอผลลัพธ์ที่

ตามมา พบว่าภาวะพร่องของสมรรถภาพสมอง 

ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองมบีทบาทสำาคญัในการ

ที่จะช่วยให้การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองประสบผลสำาเร็จหรือไม่9  และยังพบ

ว่าภาวะพร่องทางสติปัญญารับรู้เช่น การคิดเชิง

นามธรรม การตัดสินใจ ความจำาระยะสั้น ความ

เข้าใจภาษาและการรับรู้วัน เวลา สถาน  เป็นปัจจัย

สำาคัญในการทำานายความสามารถของการทำางาน

ของร่างกายตอนจำาหน่ายผู้ป่วย9,10 เช่นเดียวกับ 

Heruti และคณะ (2002) ที่พบว่าผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมองทีไ่มม่ภีาวะพรอ่งของสมรรถภาพสมอง

มีโอกาสที่จะมีสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้นจาก

การฟื้นฟูสภาพได้มากกว่าผู้ที่มีภาวะพร่องของ

สมรรถภาพสมองถึง 2 เท่า11 และที่สำาคัญยังพบ

ว่าภาวะพร่องของสมรรถภาพสมองยังเป็นปัจจัย

เสี่ยงที่สำาคัญปัจจัยหนึ่งของการเสียชีวิตในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง และถ้าผู้ป่วยมีภาวะพร่อง

ของสมรรถภาพสมองร่วมกับภาวะพร่องของการ

ทำาหนา้ทีท่างรา่งกายดว้ยกจ็ะเสีย่งตอ่การเสยีชวีติ 

มากขึ้นหรือมากกว่าคนที่มีความพร่องอย่างหนึ่ง

อย่างใดถึง 2-3 เท่า12 

 สำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รอด

ชีวิตภาวะพร่องของสมรรถภาพสมองในผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมองกม็กัจะทำาใหเ้ปน็อปุสรรคตอ่

การเขา้ถงึระบบบรกิารสขุภาพและแหลง่ประโยชน์

ต่างๆ2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะพร่องของ

สมรรถภาพสมองของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง

ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในระยะโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลัน
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง 

(cross-sectional study) เพือ่ศกึษาอตัราการเกดิ

ภาวะพร่องของสมรรถภาพสมองในสูงอายุที่เจ็บ

ปว่ยดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองในระยะเฉยีบพลนั 

และปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยพื้นฐานที่มีความ

สมัพนัธก์บัภาวะพรอ่งของสมรรถภาพสมองในสงู

อายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ

เฉียบพลัน 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่อายุตั้งแต่ 

60 ปีขึ้นไปที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น

โรคหลอดเลือดสมอง ที่เข้ารับการอยู่รับการรักษา 

ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจำานวน 56 คน และโรง

พยาบาลอดุรธานจีำานวน 69 คน รวม 125 คน และ 69 คน รวม 125 คน และคน รวม 125 คน และ

เป็นโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก  ที่อยู่ในระยะ

เวลาของการเกิดโรคภายใน 7 วัน สามารถสื่อสาร 

โต้ตอบได้ ไม่มีประวัติ หรือได้รับการวินิจฉัยว่ามี

ภาวะสมองเสือ่ม หรอืไมไ่ดร้บัการวนิจิฉยัหรอืการ

รกัษาดว้ยโรคทางจติเวชมากอ่น รวมถงึไมไ่ดอ้ยูใ่น

ภาวะที่ได้รับยากล่อมประสาท  ยาต้านการชักหรือ

ยาทางจิตเวชที่มีผลต่อการทำางานของสมรรถภาพ

สมอง

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบ

ด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นอายุ 

เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และ

รายได้ เป็นต้น แบบบันทึกข้อมูลทางคลินิกเช่น

การวินิจฉัยโรค โรคที่เกิดร่วม อาการของโรค 

ประวัติการเจ็บป่วย และการรักษาเป็นต้น แบบ

ประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL 

Index) เป็นแบบประเมินความสามารถในการทำา

กิจวัตรประจำาวันพื้นฐานโดยมีค่าคะแนนที่เป็นไป

ได้อยู่ระหว่าง 0-20 คะแนน คะแนน >12 คะแนน      

หมายถงึ สามารถชว่ยเหลอืตนเองในการทำากจิวตัร

ประจำาวันได้ดีถึงปานกลาง และ < 12 คะแนน 

หมายถงึ สามารถชว่ยเหลอืตนเองในการทำากจิวตัร

ประจำาวันได้น้อยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ในการทำากิจวัตรประจำาวันได้   และประเมินความ และประเมินความและประเมินความ

ซึมเศร้าและความวิตกกังวลโดยใช้แบบประเมิน 

Hospital  Anxiety and Depression scale ฉบบั

ภาษาไทย (Thai HADS) โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์ 

และคณะ (2539)14 ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณคา่ มทีัง้หมด  14  ขอ้  คะแนนขอ้คีท่ัง้หมด 

เป็นคะแนนความวิตกกังวล  และคะแนนข้อคู่

ทั้งหมดเป็นคะแนนความซึมเศร้า  คะแนนตั้งแต่ 

11 คะแนนขึ้นไปหมายถึงมีความวิตกกังวล หรือ

ความซึมเศร้า และประเมินสมรรถภาพสมองโดย

ใช้แบบประเมินสมรรถภาพสมองแบบย่อฉบับ

ภาษาไทย (Thai Mini- Mental State Exami-

nation: TMMSE) ที่พัฒนาโดย Folstein และ

คณะในปี ค.ศ. 1975 เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่

นยิมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย และถกูพฒันาเปน็ฉบบั

ภาษาไทยโดยโดยอัญชุลี เตมียประดิษฐ์และคณะ 

(2533)15 ซึ่งมีช่วงของค่าคะแนนที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 

0-30 คะแนน  คา่คะแนน >  24 หมายถงึการมภีาวะ

สมรรถภาพสมองปกติ   ค่าคะแนน < 24 หมายถึง

การมีภาวะพร่องของสมรรถภาพสมอง

 วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยว

กับภาวะสมรรถภาพสมองในผู้ป่วยสูงอายุโรค
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หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา และวิเคราะห์ปัจจัยด้าน เพศ  อายุ   

ระดับการศึกษา  ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองที่

เป็น ด้านของร่างกายที่อ่อนแรง  ความวิตกกังวล

และความซึมเศร้า ในการทำานายภาวะสมรรถภาพ

สมองในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะ

เฉียบพลัน โดยใช้สถิติ logistic regression โดย

กำาหนดการมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ 0.05

ผลก�รวิจัย
 ลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่งผูป้ว่ย

สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน 

125 ราย ที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60) และมีอายุอยู่

ในช่วง 60 – 92 ปี มีอายุเฉลี่ย 70.7 ปี (ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 7.86 ปี) หรือมีอายุอยู่ในช่วง 60-75 ปี 

(รอ้ยละ 73.6) โดยมากกวา่ครึง่มสีถานะภาพสมรส

คู ่(รอ้ยละ 55.2) และเกอืบทัง้หมดไดร้บัการศกึษา

ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 92)  นอกจากนี้ยัง

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ค่อนข้างตำ่าหรือมีราย

ได้เฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาทต่อเดือน 

(รอ้ยละ 90)  โดยพบวา่รอ้ยละ 32.8 ไมไ่ดป้ระกอบ

อาชพี และเกอืบทงัหมดยงัอาศยัอยูก่บัคูส่มรสและ

บุตรหลานหรือกับญาติอื่นๆในบ้านเดียวกัน (ร้อย

ละ 98.4) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

ต�ร�งที่	1  จำานวน และร้อยละ  ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (125 ราย) (125 ราย)125 ราย)

ลักษณะทั่วไป จำ�นวน ร้อยละ

เพศ	:	

 ชาย 75 60.0

	 หญิง 50 40.0

อ�ยุ

 60-75 ปี 92 73.6

 >75   ปี 33 26.4

สถ�นะภ�พสมรส

 โสด 3 2.40

 คู่ 69 55.20 

 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 53 42.40 
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ระดับก�รศึกษ�

 ระดับปะถมศึกษาหรือตำ่ากว่า 115 92.00

 ระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่ามัธยมศึกษา 6 4.80 

อ�ชีพ

 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 41 32.80

 เกษตรกรรม/รับจ้าง 75 60.00

 อื่นๆ เช่น ข้าราชการบำานาญ ค้าขาย 9 7.20

ร�ยได้

 < 3000 บาท 90 72.00

 3001 - 10000 14 11.20 

 >10000 21 16.80

สภ�พก�รอยู่อ�ศัย

 อยู่คนเดียว 2 1.6

 อยู่คู่สมรสและบุตรหลานหรือญาติอื่นๆ 123 98.4

	 ลักษณะทางด้านคลินิกของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เป็น 

โรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรือตัน (ร้อยละ 

85.60) มีร่างกายที่อ่อนแรงด้านซ้าย (ร้อยละ 

54.40) และพบโรคทีเ่กดิรว่มโรคหลอดเลอืดสมอง

ได้แก่โรคเบาหวานพบมากมากที่สุดเป็นอันดับ

แรก รองลงมาได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

และไขมนัในเลอืดสงู (รอ้ยละ69.60, 42.40, 16.80 

และ16.80 ตามลำาดับ) สำาหรับความสามารถใน

การทำากิจวัตรประจำาวันหรือการช่วยเหลือตนเอง

ในพบว่า ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้หรือได้น้อย (ร้อยละ 68.8) นอกจากนี้

ยังพบว่ามีภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลใน

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 51.12 และ 61.60 ตามลำาดับ)  61.60 ตามลำาดับ) 61.60 ตามลำาดับ)  

ดังแสดงในตารางที่ 2
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ต�ร�งที่	2  จำานวน และร้อยละ  ของลักษณะทางคลินิกของกลุ่มตัวอย่าง (125 ราย)(125 ราย)125 ราย)

ลักษณะท�งคลินิก จำ�นวน ร้อยละ

ก�รวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

 Ischemic stroke 107 85.60

 Hemorrhagic stroke 18 14.40

ด้�นของร่�งก�ยที่อ่อนแรง

 Lt hemiplegia  68       54.40

       Rt hemiplegia   57       45.60

โรคที่เกิดร่วม

 Hypertension 87 69.60

 Diabetes Mellitus 53 42.40

 Heart Disease 21 16.80

 Dyslipidemia 21 16.80

 อื่นๆ เช่น gout, Chronic Kidney Disease, anemia ฯลฯ 18 14.40

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วัน	(BI)      

 สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีถึงปานกลาง 39 31.2

 ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือได้น้อย 86 68.8

คว�มซึมเศร้�

 ไม่มีภาวะซึมเศร้า 64 51.12

 มีภาวะซึมเศร้า 61 48.80

คว�มวิตกกังวล

 ไม่มีภาวะวิตกกังวล 48 38.40

 มีภาวะวิตกกังวล 77 61.60
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 ผลการวิเคราะห์ความซุกของภาวะสมรรถ 

ภาพสมองพร่องในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือด

สมองเกดิโรคหลอดเลอืดสมองในระยะเฉยีบพลนั 

125 ราย พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนน TMMSE 

16.3  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6. 1  เมื่อใช้จุด

ตัดที่คะแนนที่ 24 พบว่ามีผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 66 รายที่มี

ภาวะสมรรถภาพสมองพร่อง คิดเป็นร้อยละ 52.8		

(95%CI: 44% - 62%)    

 การวเิคราะหห์าความสมัพนัธ์ (univariate) 

ของปัจจัยด้าน เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  ชนิด

ของโรคหลอดเลือดสมองที่เป็น ด้านของร่างกาย

ที่อ่อนแรง  ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำา

วัน ความวิตกกังวลและความซึมเศร้ากับภาวะ

สมรรถภาพสมองในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือด

สมองระยะเฉียบพลันพบว่า ปัจจัยด้าน   อายุ      

ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองที่เป็น ด้านของ

รา่งกายทีอ่อ่นแรง  ความสามารถในการทำากจิวตัร

ประจำาวัน ความวิตกกังวล และความซึมเศร้า มี

ความสัมพันธ์กับภาวะพร่องของสมรรถภาพ

สมอง(p-value<0.05) แต่ไม่พบความสัมพันธ์

ของปจัจยัดา้น เพศ และระดบัการศกึษา  กบัภาวะ

พร่องของสมรรถภาพสมอง

 เมื่อควบคุมผลกระทบของปัจจัยอื่นๆแล้ว 

พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอ่อน

แรงของร่างกายซีกขวามีความเสี่ยงต่อการเกิด

ภาวะสมรรถภาพสมองพร่องสูงเป็น 2.5 เท่าของ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอ่อน

แรงของร่างกายซีกซ้าย (OR 2.5 95%CI: 1.2-5.5)  

และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความสามารถ

ในการทำากิจวัตรประจำาวันน้อยหรือช่วยเหลือตัว

เองไมไ่ดม้คีวามเสีย่งตอ่การเกดิภาวะสมรรถภาพ

สมองพร่องสูงเป็น 2.5 เท่าของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองที่มีความสามารถในการทำากิจวัตร

ประจำาวนัปานกลางถงึมากหรอืชว่ยเหลอืตวัเองได ้

(OR 2.5 95%CI: 1.1-5.7) และผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองที่มีความซึมเศร้ามีความเสี่ยงต่อการ

เกิดภาวะสมรรถภาพสมองพร่องสูงเป็น 2.9 เท่า

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่มีความซึม

เศร้า(OR 2.9 95%CI: 1.3-6.2)  ดังแสดงในตาราง

ที่ 3
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ต�ร�งที่	3 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมรรถภาพสมองพร่องของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัย จำ�นวน ภ�วะ

สมรรถภ�พ

สมอง

พร่อง(%)

OR

crude

OR

Adjust

95%CI	

ของ	OR	

Adjust

p-value

ด้�นของร่�งก�ยที่อ่อนแรง

 อ่อนแรงซีกซ้าย 43 46.74 1 0.019*  

 อ่อนแรงซีกขวา 23 69.70 2.5 2.5 1.2-5.5

คว�มส�ม�รถท�งร่�งก�ย	(BI)

 สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี
ถึงปานกลาง

14 35.9 1 0.026*

 ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
หรือได้น้อย 

52 60.5 2.7 2.5 1.1-5.7

ภ�วะซึมเศร้�

 ไม่มีภาวะซึมเศร้า 26 40.63 1 0.007**

 มีภาวะซึมเศร้า 40 65.57 2.8 2.9 1.3-6.2

ก�รอภิปร�ยผล
 การศึกษาภาวะพร่องของสรรถภาพสมอง

ครั้งนี้พบความชุกภาวะสมรรถภาพสมองพร่อง

ในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่ป่วยด้วย

โรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกและอยู่ในระยะ

เฉียบพลันร้อยละ 52.8	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน

การศึกษาของ Heruti และคณะ (2002)11  ได้

ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอายุตั้งแต่ 

60 ปีขึ้นไปที่เข้ารับการฟื้นฟูสภาพภายหลังระยะ

เฉียบพลันจำานวน 315 คน พบว่าร้อยละ 55.2  

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะพร่อง

ของสมรรถภาพสมองขณะรับเข้ารักษา และ 

ผู้ป่วยร้อยละ 6.7 มีคะแนน MMSE < 10 คะแนน  

เช่นเดียวกับการศึกษาของ Zwecker และคณะ 

(2006)10  ที่ได้ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่

อายุ 60 ปีขึ้นในหอผู้ป่วยสูงอายุที่ส่งมาจากแผนก

ผู้ป่วยเฉียบพลันเช่นเดียวกันโดยใช้แบบประเมิน 

3 ชนิดเพื่อประเมินภาวะสมรรถภาพสมองและดู

ความสามารถในการทำานายความสามารถในการ

ทำางานของร่างกาย (functional outcome) พบ

ว่าจากการประเมินด้วยแบบประเมิน MMSE 

โดยใช้จุดตัดที่ 24 คะแนนพบอัตราการเกิดภาวะ
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พร่องของสมรรถภาพสมองในผู้ป่วยดังกล่าว

ร้อยละ 51 นอกจากนี้การศึกษาของ Saxena 

(2006)16	 ซึ่งได้ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ในประเทศสิงคโปร์ 200 คนในโรงพยาบาลชุมชน

ทีม่กีารฟืน้ฟสูภาพผูป้ว่ยพบวา่ ผูป้ว่ยมภีาวะพรอ่ง

ของสมรรถภาพสมองขณะรับเข้ารับการรักษาใน 

โรงพยาบาล ร้อยละ 54.5 ในประเทศไทย อลิสรา  

เตชะไพฑูรย์ และคณะ (2543)4 ทำาการศึกษา

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระยะฟื้นฟูใน

ประเทศไทย จำานวน 50 คนโดยใช้แบบประเมิน

สมรรถภาพสมองฉบับภาษาไทย (Thai Mental 

State Examination หรอื TMSE )ในการประเมนิ

ภาวะสมรรถภาพสมอง พบว่าร้อยละ 32 ของ 

ผู้ป่วยมีภาวะพร่องของสมรรถภาพสมอง แต่ทั้งนี้

ความแตกต่างของความชุกของภาวะพร่องของ

สมรรถภาพสมองในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือด

สมองทีพ่บในแตล่ะการศกึษาอาจมคีวามแตกตา่ง

กันในลักษณะของผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ ช่วงระยะ

เวลาที่ประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน จึงอาจ

ทำาใหเ้ปรยีบเทยีบความชกุของการเกดิภาวะพรอ่ง

ของสมรรถภาพสมองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองได้ยาก  

 สำาหรับปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยสูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันในการศึกษา

ครั้งนี้พบว่าการมีอาการอ่อนแรงของร่างกายซีก

ขวา การมีความสามารถในการทำากิจวัตรประจำา

วันน้อยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และมีความซึม

เศร้าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมรรถภาพ

สมองพร่องสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Patel และคณะ (2002)6 ที่ศึกษาภาวะพร่องของ

สมรรถภาพสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป จำานวน 645 คน และพบว่า

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพสมองซีกซ้ายหรือมีอาการ

ร่างกายอ่อนแรงซีกขวาจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

พรอ่งของสมรรถภาพสมองเปน็ 1.6 เทา่ของผูป้ว่ย

ที่มีพยาธิสภาพสมองซีกขวาหรือการอ่อนแรงของ

ร่างกายซีกซ้าย โดยในการศึกษาของ Patel และ

คณะ6 นี้พบผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของร่างกาย

ซีกขวาจะมีภาวะสมรรถภาพสมองพร่องสูงกว่าผู้

ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีร่างกายอ่อน

แรงด้านซ้าย (ร้อยละ 46.3 และ 30.6 ตามลำาดับ) 

แต่ในการศึกษาครั้งนี้พบภาวะสมรรถภาพสมอง

พร่องในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของร่างกายซีก

ขวาร้อยละ 69.7 ขณะที่พบภาวะดังกล่าวในผู้ป่วย

ทีม่อีาการออ่นแรงของรา่งกายซกีซา้ยรอ้ยละ 46.7 

เช่นเดียวกับ Tool และคณะ (2004)17 ที่ทำาการ

ศกึษาผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่อีายมุากกวา่ 

65 ปี จำานวน 5,344 คน พบว่าผู้ป่วยที่มีรอยโรค

สมองซีกซ้ายมีภาวะพร่องของสมองมากกว่า 

ผูป้ว่ยทีม่รีอยโรคของสมองซกีขวา และมแีนวโนม้

ที่จะมีภาวะพร่องของสมรรถภาพสมองลดลงใน

ช่วงระยะ 1 ปีแรกหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

มากกว่าผู้ที่มีรอยโรคที่สมองซีกขวา และอาจจะ

ขดัแยง้กบัการศกึษาของ อลสิรา เตชะไพฑรูยแ์ละ

คณะ (2543)4 ที่พบว่าการมีอัมพาตซีกซ้ายที่มีการ

ละเลยซีกซ้ายของร่างกาย (left side neglect) มี

ความสัมพันธ์กับคะแนนรวมของ TMSE 
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 ส่วนปัจจัยเสี่ยงด้านความสามารถในการ

ทำากิจวัตรประจำาวันของร่างกายที่พบว่าผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองที่มีความสามารถในการทำา

กิจวัตรประจำาวันน้อยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมรรถภาพสมอง

พร่องสูงเป็น 2.5 เท่าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองที่มีความสามารถในการทำากิจวัตรประจำา

วันปานกลางถึงมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Heruti และคณะ11 ที่พบว่าคะแนน MMSE 

มคีวามสมัพนัธก์บัความสำาเรจ็ของการฟีน้ฟสูภาพ 

หลังจากควบคุม อายุ เพศ ระยะเวลาที่นอนใน

โรงพยาบาล และอาการทางระบบประสาท โดย

พบว่าทุก 5 คะแนนของ MMSE ที่เพิ่ม จะทำาให้

ความสำาเร็จของการฟี้นฟูสภาพเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

และพบว่าภาวะสมรรถภาพสมองตอนแรกรับจะ

มีความสัมพันธ์กับผลลัทพ์ของการฟื้นฟูสภาพ

ค่อนข้างมากกล่าวคีอในผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอด

เลอืดสมองทีม่ภีาวะสมรรถภาพสมองในตอนแรก

รับดีมักจะมีผลลัพท์ของการฟี้นฟูสภาพในการทำา

หน้าที่ของร่างกายดี และมีระยะเวลาในการนอน

รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสัน้ เชน่เดยีวกนักบัการ

ศึกษาของ  Sexana และคณะ (2007)18 ที่ทำาการ

ศึกษาภาวะซึมเศร้า ภาวะพร่องของสมรรถภาพ

สมอง กับการมีความสามารถในการทำาหน้าที่ของ

ร่างกายในผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ระยะเฉียบพลัน จำานวน 141 ราย โดยการติดตาม

ศึกษาระยะยาว 6 เดือน พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะซึม

เศร้าดีขึ้นจะมีการมีการฟื้นคืนสภาพร่างกายดีขึ้น 

นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะสมรรถภาพสมองและ

อาการรุนแรงทางระบบประสาทก็มีความสัมพันธ์

กับการฟื้นสภาพของร่างกายของผู้ป่วยด้วยเช่น

กัน นอกจากนี้ Ozdemir และคณะ (2001)19 พบ

วา่ MMSE มคีวามสมัพนัธก์บั คะแนนของ motor 

FIM ที่ดีขึ้นในตอนจำาหน่ายโดยเฉพาะคะแนนใน

ดา้นการรบัรูเ้วลาสถานทีแ่ละบคุคล (Orientation) 

จะมีความสัมพันธ์กับคะแนนเพิ่มขึ้นของความ

สามารถในการเดิน (functional ambulation 

score) ตอนจำาหน่าย 

 สำาหรับปัจจัยด้านความซึมเศร้าต่อความ

เสี่ยงของการเกิดภาวะพร่องของสมองในผู้ป่วย

สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันนั้น

คงต้องยอมรับว่าความซึมเศร้าและความวิตก

กังวลเป็นปัญหาทางด้านจิตใจที่พบได้บ่อยภาย

หลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง Berod และ

คณะ (2000)20 ทำาการศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองหลงัเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง 30 วนั จำานวน 

1,385 คน พบว่าผู้ป่วยมีความวิตกกังวลร้อยละ 

33  และมภีาวะซมึเศรา้รอ้ยละ 24 (จากการใชแ้บบ

ประเมนิ HADS) การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การศกึษาใน

ผู้ป่วยสูงอายุและระยะเฉียบพลันพบว่าผู้ป่วยมี

ความวิตกกังวลร้อยละ 61.6  และมีภาวะซึมเศร้า

ร้อยละ 48.8 (จากการใช้แบบประเมิน HADS เช่น

เดียวกัน)  สำาหรับในประเทศไทย Masskulpan 

และคณะ (2008)21 ทำาการศึกษาในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองในศูนย์การฟื้นฟูสภาพ 9 แห่ง 

จำานวน 250 ราย โดยใช้แบบประเมิน HADS ใน

การประเมินความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า 

พบว่า ในตอนแรกรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 



77

Vol.7 No.1

ดงักลา่วมคีวามวติกกงัวลรอ้ยละ 37.8 และมภีาวะ

ซึมเศร้า ร้อยละ17.5 นอกจากนี้ยังพบว่าความ

วิตกกังวลกับภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับการ

มีความสามารถในการทำาหน้าที่ของร่างกายและ

การมีคุณภาพชีวิตที่ตำ่า  รวมทั้งมีความสัมพันธ์

กับเพศหญิงอีกด้วย ส่วนความซึมเศร้าต่อความ

เสีย่งของการเกดิภาวะพรอ่งของสมองนัน้ Saxena 

(2006)16 ทำาการศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ในประเทศสิงคโปร์ 200 คนพบว่าปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดภาวะบกพร่องของสมรรถภาพสมอง 

ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองคอื การมภีาวะซมึเศรา้

ขณะเข้ารับการรักษา (OR 3.19,  95%  CI  1.61 – 

6.30) รวมถึง การมีอายุ > 81 ปี (OR 6.78,  95%  

CI  2.34 – 19.64) การมีการศึกษาตำ่า (OR 4.73,  

95%  CI  1.41 – 13.11) และมีความรุนแรงทาง

ระบบประสาทขณะเข้ารับการรักษา(OR 5,  95%  

CI  1.7 – 14.67) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้ง

นี้ที่พบว่าการมีภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดภาวะพร่องของสมรรถภาพสมอง(OR 

2.9,  95%CI: 1.3-6.2) แต่การศีกษาครั้งนี้พบ

อัตราการเกิดความซึมเศร้าและความความวิตก

กังวลร้อยละ สูงกว่าการศึกษาอื่นๆอาจเป็นเพราะ

เปน็การศกึษาทีเ่กบ็ขอ้มลูในชว่ง 7 วนัแรกหลงัเกดิ

โรคหลอดเลอืดสมองครัง้แรก จงึอาจทำาใหผู้ป้ว่ยมี

ความกงัวลกบัอาการทีเ่กดิขึน้ หรอืมคีวามซมึเศรา้

กบัความพรอ่งทางดา้นรา่งกาย การตอ้งอยูใ่นภาวะ

พึงพา หรือไม่สามารถควบคุมตนเองได้

 สำาหรับข้อจำากัดของการศึกษาครั้งนี้ซึ่ง

เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุและอยู่ในระยะ

เฉียบพลันหรือในระยะเวลา 7 วันหลังมีอาการ

ทางระบบประสาท และเป็นผู้ป่วยที่ไม่เคยเป็น

โรคหลอดเลือดสมองมาก่อน และประเมินภาวะ

สมรรถภาพสมองโดยใช้แบบประเมิน MMSE 

ฉบับภาษาไทยโดยใช้จุดตัดที่ 24 คะแนน ซึ่งการ

ศึกษาอื่นอาจใช้จุดตัดที่แตกต่าง และไม่ได้มีจุด

ตัดด้วยค่าคะแนนอื่นตามระดับการศึกษา และ

ประเมินความซึมเศร้าและความวิตกกังวลโดยใช้

แบบประเมิน HADS ฉบับภาษาไทย นอกจากนี้

ยงัถกูจำากดัดว้ยขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง แตอ่ยา่งไร

ก็ตามการประเมินภาวะสมรรถภาพสมอง และ

ความวติกกงัวล และความซมึเศรา้ในผูป้ว่ยสงูอายุ

โรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันก็เป็นสิ่ง

จำาเป็นที่จะช่วยในการวางแผนการดูแลและรักษา

ในการลดภาวะดังกล่าวซึ่งจะช่วยในการป้องกัน

การเกิดภาวะสมองเสื่อมตามมา รวมถึงการช่วย

ให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูสภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีด้วย
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