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 Clinical Risk Score for 
Predicting Vascular 

Dementia after Ischemic 
Stroke in Thailand

Thammanard Charernboon,  
Pornpatr A Dharmasaroja

Abstract

Introduction: Poststroke dementia is an 

important consequence of stroke and warrants 

early prevention, detection, and management. The 

objective of the study was to develop a simple 

clinical risk score for predicting risk of vascular 

dementia in patients with ischemic stroke.

Materials and Methods: The design was a 

prospective cohort study with 177 ischemic stroke 

survivors. A standard stroke evaluation was 

performed at admission and dementia evaluation 

was conducted at six months after stroke. The 

significant predictors were used to develop a risk 

score using a multivariable logistic regression model. 

Results: Six months after stroke, 27.1% of the 

patients were diagnosed with vascular dementia. 

Five predictors were used in the risk score:  

age, education, history of stroke, white matter 

hyperintensities, and stroke subtype. The risk 

score had an area under receiver operating 

characteristic curve (AuROC) of 0.76, 72.9% 

sensitivity, and 79.1% specificity in predicting risk 

of vascular dementia. The predicted probability of 

vascular dementia for each risk score point was also 

reported.

Conclusion: The clinical risk score had an 

acceptable accuracy in predicting vascular 

dementia in ischemic stroke survivors. It can be 

used for identifying those who are at a high risk of 

developing vascular dementia.
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rule, risk score, stroke, vascular dementia
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 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ดูแล
ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของ 

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ชนิศา วุฒิโชติวรกิจ,  
ภรภัทร ปัญญากร,  

วรรธนัย ฤทธิรงค์วัฒนา,  
ณัฐสุดา เต้พันธ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสบการณ์ทางจิตใจ

ของผูด้แูลทีเ่ป็นสมาชกิในครอบครวัของผูป่้วยอลัไซเมอร์ 

โดยต้องเป็นดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลอย่างน้อย 

6 เดือนและไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการดูแลผู้ป่วย 

อัลไซเมอร์

ระเบียบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพแนวปรากฏการณ์วทิยา: 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิง

จ�านวน 6 ราย อายุระหว่าง 31-72 ปี และเป็นผู้ดูแลหลัก

ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ คัดเลือก

แบบเฉพาะเจาะจงและเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง

ผลการศึกษา: ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ดูแล

ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู ้ป่วยอัลไซเมอร์พบ 

7 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ปัจจัยท่ีท�าให้ตัดสินใจมาเป็น

ผู้ดูแลหลักซึ่งประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อยคือการรับรู้ว่า

เป็นหน้าทีท่ี่ต้องรบัผดิชอบ และปัญหาจากการให้บคุคล

ที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวมาดูแลผู ้ป่วยอัลไซเมอร์ 

2. อาการของผูป่้วยอัลไซเมอร์ซึง่ประกอบด้วย 4 ประเด็น

ย่อยคือด้านความสามารถทางปัญญาของผู ้ป ่วย, 

ด้านอารมณ์ของผู้ป่วย, ด้านพฤติกรรมของผู้ป่วย และ

การด�าเนินของโรค 3. การดูแลผู ้ป ่วยอัลไซเมอร ์

ซึง่ประกอบด้วย 4 ประเดน็ย่อยคอืหลกัการส�าคญัในการ

ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์, การดูแลผู้ป่วยในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน, การได้รับความช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย

จากคนรอบข้าง และการพัฒนาแนวทางในการดูแลที่

เหมาะสมกับผู้ป่วย 4. ปัญหาของผู้ดูแลซึ่งประกอบด้วย 

2 ประเด็นย่อยคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลโดยตรง

และอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 5. การปรับตัว

ของผูด้แูลเพ่ือจดัการปัญหาซึง่ประกอบด้วยการปรับมมุ

มองความคดิของผูดู้แลและการปรบัพฤติกรรมของผู้ดูแล 

6. สิ่งที่ผู้ดูแลได้รับจากการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และ 

7. มุมมองของผู ้ดูแลต่อการสนับสนุนผู ้ดูแลผู้ป่วย

อัลไซเมอร์ในประเทศไทย 

สรุป: จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถช่วยให้เข้าใจ

ประสบการณ์ทางจิตใจของผู ้ดูแลที่ เป ็นสมาชิกใน

ชนิศา วุฒิโชติวรกิจ, ภรภัทร ปัญญากร,  

วรรธนัย ฤทธิรงค์วัฒนา, ณัฐสุดา เต้พันธ์

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ของผล กระทบท่ีเกิดข้ึน

กับผู้ดูแลรวมไปถึงแนวทางในการดูแลและปรับตัวของ

ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

แต่ละคน ซ่ึงเป็นประโยชน์ส�าหรับครอบครัวที่มีสมาชิก

ในครอบครวัเป็นอลัไซเมอร์ อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางส�าหรับ

หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องในการสนับสนุนให้เกิดการ

ช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว

ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ค�าส�าคัญ: ประสบการณ์ทางจิตใจ , Alzheimer’s 

disease, ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว 
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 The New Multi-textured 
Puzzles Improved  

Visuospatial Memory and 
Attention in MCI Patients

Pattarapol Kanjanapipatkul,  
Pinnakarn Srisarakorn,  

Arada Rojana-udomsart,  
Tasanee Tantirittisak

Abstract

Objectives: To study the effectiveness of the 

newly invented multi-textured puzzles in enhancing 

visuospatial memory and attention in mild cognitive 

impairment (MCI) patients. 

Material and Methods: Four multi-textured 

puzzles were created by the researchers. Twenty-six 

medical personnel in Prasat neurological institute 

with MCI were recruited to the study. They were 

randomized into two groups with 1:1 allocation. The 

intervention group played the multi-textured puzzles 

once a week for eight weeks consecutively, 

while the control group received only medical 

suggestions. We compared the scores of pre-tests 

and post-tests of primary outcome (block design 

test, digit spanning and spatial spanning test), 

and MOCA, which was the secondary outcome.

Results: Regarding the primary outcome, only 

the improvement in block design test was significant 

(different median score 2.0 and 0 (p =0.003) 

in the intervention and control group, respectively. 

Median MoCA improved 1 score intervention group, 

but not in control group, however, this is without 

statistical significance. 

Conclusion: The multi-textured puzzles 

improved spatial ability, and, may be MoCA score 

in mild cognitive impaired patients.

Keywords:  mild cognitive impairment, 

multi-textured puzzles, visuospatial memory, 

attention
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 Effects of Vagus Nerve 
Stimulation on Attention 

and Working Memory
in Neuropsychiatric  

Disorders: A Systematic 
Review

Daruj Aniwattanapong,  
Justine J. List,  

Nithya Ramakrishnan,  
Gursimrat S. Bhatti,  

Ricardo Jorge

Abstract

Background: Vagus nerve stimulation (VNS) is 
a neuromodulation that has had some evidence of 
effects on attention and working memory. However, 
these studies showed conflicting results due to 
variability of research methodology, outcome 
measures, and stimulation parameters.

Objectives: We aimed to assess the effects of 
VNS on attention and working memory in patient 
with neuropsychiatric disorders, including epilepsy, 
depression, and dementia, investigate stimulation 
parameters, and provide mechanistic hypothesis, 
and suggestion for future studies.

Materials and Methods: A systematic review 
from articles published between March 1886 
and December 2020 was conducted. Narrative 
synthesis was used to describe therapeutic effects 
of VNS, stimulation parameters, explanatory 
mechanisms, and future suggestion.

Results: From 1,480 studies, we identified 
20 studies reporting VNS effects on attention and 
working memory in epilepsy or depression. For 
epilepsy, 14 out of the 18 studies presented 
improvement of attention or working memory after 
VNS, but difference between VNS and control was 
not significant. For depression, one study revealed 
increase of attention, but the other did not. Although 
the positive trends were identified, there is 
insufficient evidence to establish VNS as an effective 
intervention for attention and working memory in 
neuropsychiatric disorders.

Conclusion: Our study demonstrates a 
potential therapeutic effect of VNS on attention and 
working memory in neuropsychiatric disorders. 
Further studies of such intervention are needed.

Keywords: Vagus nerve stimulation, attention, 
working memory, neuropsychiatric disorders
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 The Correlation of  
Orthostatic Hypotension  

and Cognitive Dysfunction 
in Patients with Parkinson’s 
Disease: A Cross-sectional 

Comparative study

Kittithatch Booncharoen,  
Chayasak Wantaneeyawong,  

Surat Tanprawate

Abstract

Objective: To investigate the association of 
orthostatic hypotension and cognitive dysfunction 
in Parkinson’s disease patients, and to compare the 
cognitive function tests in Parkinson’s disease 
patients with and without orthostatic hypotension in 
Chiang Mai University hospital.

Materials and Methods: This cross-sectional 
comparative study included 49 Parkinson’s disease 
patients. Blood pressure was measured at rest in 
the supine position then at 1 and 3 minutes after 
standing up. Cognitive functions were assessed by 
using the Thai Mental State Examination (TMSE) and 
Montreal cognitive assessment (MoCA) Thai version.

Results: Orthostatic hypotension was objectively 
confirmed in 13 out of 49 Parkinson’s disease 
patients (26.5%). The prevalence of cognitive 
dysfunction (defined by MoCA score < 25) was 38 
out of 49 patients (77.6%). The prevalence of major 
cognitive dysfunction (defined by TMSE score <24) 
was 9 out of 49 (18.4%). There was no significant 
difference in cognitive dysfunction between the 
non-orthostatic and the orthostatic hypotension 
groups (P = 1.000). Median MoCA score was 20 in 
the non-orthostatic group (IQR 17.00-24.00) and 21 
in the orthostatic group (IQR 16.00-24.00) (P = 0.874). 
Median TMSE score was 26 in the non-orthostatic 
group (IQR 24.50-28.00) and 26 in the orthostatic 
group (IQR 25.00-29.00) (P = 0.882).

Conclusion: There was no correlation between 
orthostatic hypotension and cognitive dysfunction in 
PD patients. Cardiovascular autonomic dysfunction and 
cognitive impairment may progress independently. 
Prevalence of cognitive dysfunction in the study was 
very high so this emphasizes the importance of 
cognitive dysfunction screening in Parkinson’s 
disease patients.

Keywords: cognitive function, orthostatic 
hypotension, Parkinson’s disease
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 การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยี 
เพื่อการป้องกันภาวะสมอง

เสื่อมของผู้สูงอายุ โรงเรียน 
ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาวิตรี สิงหาด,  
อธิพงศ์ สุริยา,  

เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ,  
สุฬดี กิตติวรเวช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยี

เพือ่การป้องกนัภาวะสมองเสือ่มของผูส้งูอายใุนโรงเรยีน

ผูส้งูอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีแบบ

ผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามมลูส่วนบคุคล แบบประเมนิความ

รู้และการป้องกันภาวะสมองเสื่อม แบบทดสอบสภาพ

สมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย  ส่วนที่ 2 แนวประเด็น

ค�าถามการสนทนากลุ่ม และส่วนที่3 รูปแบบเพื่อการ

ป้องกนัภาวะสมองเสือ่มของผูส้งูอาย ุการวเิคราะห์ข้อมลู

โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี ่ร้อยละ 

ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เนือ้หา 

และ การทดสอบค่าที

ผลการวิจัย: พบว่า ผู ้สูงอายุมีความรู ้และ

พฤตกิรรมการดูแลตนเองในการป้องกนัภาวะสมองเสือ่ม

อยู่ในระดับดีและผลการสนทนากลุ่มได้พัฒนารูปแบบ

การป ้องกัน ภาวะสมองเสื่อม 4 ขั้นตอน ได ้แก ่ 

ขั้นเตรียมการ ขั้นด�าเนินการ ขัน้ตดิตาม ประเมินผลและ

ขั้นการพัฒนา โดยมีแนวทางการป้องกัน ภาวะสมอง

เสื่อม 6 ด้าน 1) ด้านการรู้คิด 2. ด้านความจ�า 3. ด้าน

ทักษะ 4. ด้านอารมณ์จิตใจ 5. ด้านพฤติกรรม 6. ด้าน

การเข้าสงัคม ผลการน�ารปูแบบและเทคโนโลยใีนป้องกัน

ภาวะสมองเสื่อมมาใช้ในกลุ ่มตัวอย่าง พบค่าเฉล่ีย

คะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม แตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

สรปุ: รูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันภาวะ

สมองเสื่อมของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถ

น�าไปประยุกต ์ใช ้ในการป้องกันภาวะสมองเส่ือม 

การส่งเสรมิสขุภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติผูส้งูอายุ 

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนน�าไปขยายผลเป็นต้น

แบบของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุให้กับ

โรงเรยีนผูส้งูอาย ุชมุชน หรอืหน่วยงานภาคีเครอืข่ายอืน่ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ค�าส�าคัญ การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยี, 

การป้องกนัภาวะสมองเสือ่ม, ผูส้งูอายุ, โรงเรียนผู้สงูอายุ

สาวิตรี สิงหาด
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,  

เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
3
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2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย60 Vol.37 • NO.3 • 2021

 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
สื่อสังคมออนไลน์กับภาวะ 
ปริชานบกพร่องเล็กน้อย 

และการมีส่วนร่วมทางสังคม 
ในผู้สูงอายุ

ธนพร จิระวิชชเลิศ,  
พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ,  

กุลเชษฐ์ เกษะโกมล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับภาวะปริชานบกพร่อง
เลก็น้อย (mild neurocognitive disorder; MND) 2) เพือ่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์กับการมีส่วนร่วมทางสังคมในผู้สูงอายุ

วสัดแุละวธิกีาร: การศึกษาเชิงพรรณาภาคตดัขวาง 
(cross-sectional study) ในผู้สูงอายุ 285 คน ที่มา
รับบริการ คลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
พระมงกฎุเกล้า ตัง้แต่วนัท่ี 1 มนีาคม ถงึ วนัที ่31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 สุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม 4 ส่วน ได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไป การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media 
Addiction Screening Scale ; S-MASS) ประเมิน MND 
โดยแบบประเมินภาวะปริชาน (Montreal Cognitive 
Assessment ; MoCA ) และประเมินองค์ประกอบการมี
ส่วนร่วมทางสังคมตามแนวคิดพฤฒิพลังขององค์การ
อนามัยโลก วิ เคราะห ์ โดยใช ้สถิติ เชิ งพรรณนา, 
Chi-square test, Fisher’s exact test, Kruskal-Wallis 
H test และ Oneway ANOVA 

ผลการวจิยั: ผูเ้ข้าร่วมวิจยัมอีายเุฉลีย่ 72.0 ± 7.3 ปี 
เวลาเฉล่ียในการใช้สือ่ออนไลน์ 116.9 ± 137.8 นาทต่ีอวนั 
เป็นผูท้ีใ่ช้สือ่สงัคมออนไลน์ร้อยละ 78.6 โดยใช้สือ่ระดบั
น้อย,ปานกลาง และมาก ร้อยละ 48.1, 27.7 และ 2.8 
ตามล�าดับ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อสนทนา และติดตามข่าวสาร 
ร้อยละ 67 และ 51.9 ตามล�าดับ ผู้เข้าร่วมวิจัยมี MND 
คิดเป็นร้อยละ 38.9 ผู้ที่ไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือใช้
น ้อยสัมพันธ์กับ MND อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p<0.01) การมส่ีวนร่วมสงัคมส่วนใหญ่มรีะดบัสงูคดิเป็น
ร้อยละ 60.4 การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ไม่สมัพันธ์กบัการมี
ส่วนร่วมทางสังคม (p=0.16)

สรุป: การไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์และการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์น้อยมีความสัมพันธ์กับภาวะปริชาน
บกพร่องเล็กน้อยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ การใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการเข้าสงัคม ดงันัน้
ควรสนับสนุนให้ผูส้งูอายใุช้สือ่สงัคมออนไลน์โดยเฉพาะ
การใช้เพือ่สนทนาและตดิตามข้อมลูข่าวสารอย่างเหมาะสม

ค�าส�าคัญ: การใช้สื่อสังคมออนไลน์, ภาวะปริชาน
บกพร่องเล็กน้อย, การมีส่วนร่วมทางสังคม 

ธนพร จิระวิชชเลิศ, พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ, กุลเชษฐ์ เกษะโกมล

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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 Neuropsychiatric  
Symptom in Stroke and 

Transient Ischemic  
Attack by Cognitive  

Status and Stroke Subtype 

Peelanta Trivitayanurak,  
Pimchanok Sriprayoon,  
Chaisak Dumrikarnlert,  

Songkram Chotik-anuchit,  
Chatchawan Rattanabannakit,  

Vorapun Senanarong

Abstract

Introduction: Neuropsychiatric disorders are 

common complications post-stroke, the development 

of them in stroke patients are of great interest and 

are associated with worsened outcomes. Although 

many studies had examined neuropsychiatric 

disturbance in patients with stroke, there is relatively 

little data on the manifestations of neuropsychiatric 

symptoms in patients with different levels of cognitive 

functioning and stroke subtypes. Therefore, in this study, 

we aimed to characterize and assess post-stroke 

neuropsychiatric symptomatology using the NPI.

Objectives: 1) To examine the association of the 

frequency of neuropsychiatric symptoms and symptom 

clusters with different cognitive level and stroke 

subtype 2) To study the demographic, clinical data 

and neuropsychiatric profile in post stroke patients.

Materials and Methods: Patients aged 40 years 

or older admitted to Siriraj hospital between April 

and November 2020 with a diagnosis of stroke or 

TIA were eligible to participate in the study. Exclusion 

criteria were patients who had aphasia, intubation 

or GCS below twelve. During third to seventh day 

of admission cognitive functions were evaluated 

using Thai Mental State Examination (TMSE), 

Montreal Cognitive Assessment (MOCA), IQCODE. 

NPI-Q was assessed at baseline, 3rd and 6th month.

Results: 103 patients were recruited. 77 (74.8%) 

and 26 (25.2%) patients were rated as having normal 

cognition and cognitive decline respectively. The 

most common stroke subtypes was small vessel 

disease 41 (39.8%). At the period of admission the 

most common neuropsychiatric symptoms was 

anxiety (23.3%) followed by nighttime behavior 

(22.3%), irritability (18.4%) and depression (13.6%). 

In both cognitive normal and decline groups and 
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 across all stroke subtypes The most frequent 

symptom cluster was mood disturbance. No 

significant relationship between frequencies of 

neuropsychiatric symptoms with cognitive decline 

group nor stroke subtypes was found (p>0.05).

Conclusion: In our study, frequency of 

neuropsychiatric symptoms were not increased with 

level of cognitive impairment. However, we found 

that anxiety was associated with small vessel 

disease. Moreover, the severity of apathy in 

cognitive impairment patients were more than in 

normal cognitive group at admission and there was 

correlation between acute temporal lobe infarction 

and apathy.

Keywords: neuropsychiatric symptom in stroke 

and TIA
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 Changes in Cognition and 
Perception of Cognitive 

Decline after 1-2 years in 
non-Demented Patients 

with Parkinson’s Disease

Nutchaphol Wongkanjana,  
Chatchawan Rattanabannakit,  

Rabwas Munjit,  
Wikrom Warunyuwong,  

Prachaya Srivanitchapoom,  
Vorapun Senanarong

Abstract

Objective: We aimed to evaluate the change 

of cognition and perception of cognitive decline in 

non-demented Thai patients with Parkinson’s 

disease (PD) after 1-2 years follow-up.

Material and Methods: Sixty two non-demented, 

non-depressed PD patients were recruited and 

evaluated the following parameters at baseline and 

after 1-2 years follow-up. The Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) was used to assess cognition. 

Perception of cognitive decline was assessed using 

the Cognitive Change Index by asking patients 

(CCI-S) and their informants (CCI-I) in the domain 

of memory, executive function, and language. Data 

on their total scores and subscale scores were 

analyzed. 

Results: The MoCA score insignificantly 

declined from 20.6±5.1 to 20.1±4.9 (mean changes 

-0.53±3.2, p=0.195). For each subscore of MoCA, 

it did not significantly change except the decline in 

orientation subscale score (p=0.025). The median 

CCI-S score at baseline and follow-up was 28 (IQR 

25-38) and 29 (IQR 26-41), which did not significantly 

change (p=0.25). The mean CCI-I increased 

significantly from baseline (34.03±12.47) to the 

follow-up visit (39.06±14.47) (p=0.003). All subscale 

scores of CCI-I were increased significantly 

(all p<0.01), but for CCI-S, only the language-

domain had a trend towards increasing (p=0.085). 

The apathy score evaluated from the Starkstein 

Apathy Scale was associated with CCI-I and MoCA 

at follow-up (r=0.37 and -0.34, p<0.01).

Nutchaphol Wongkanjana, Chatchawan Rattanabannakit, 

Rabwas Munjit, Wikrom Warunyuwong,  

Prachaya Srivanitchapoom, Vorapun Senanarong

Division of Neurology, Department of Medicine, Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
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MoCA Baseline assessment Follow-up assessment p-value 

Visuospatial/executive 3±1.56 (0-5) 2.89±1.569 (0-5) 0.407

Naming 2.79±0.45 (1-3) 2,84±0.45 (1-3) 0.317

Attention 4.58±1.35 (1-6) 4.45±1.38 (1-6) 0.472

Language 1.42±1.05 (0-3) 1.31±0.88 (0-3) 0.305

Abstraction 0.69±0.84 (0-2) 0.71±0.82 (0-2) 0.864

Delayed recall 1.95±1.67 (0-5) 2.05±1.65 (0-5) 0.807

Orientation 5.77±0.66 (3-6) 5.48±1.05 (2-6) 0.025

CCI Baseline assessment Follow-up assessment p-value

CCI-S memory part 20.87±8.34 (12-51) 22.08±9.63 (12-56) 0.287

CCI-S executive part 7.89±3.13 (5-15) 8.37±3.62 (5-24) 0.457

CCI-S language part 3.85±1.62 (3-11) 4.46±2.17 (3-12) 0.085

CCI-I memory part 20.31±8.11 (12-48) 23.26±8.64 (12-49) 0.009

CCI-I executive part 9.16±4.23(5-23) 10.72±4.68 (5-24) 0.002

CCI-I language part 4.56±2.30 (3-13) 5.31±2.42 (3-12) 0.003

Conclusion: Only orientation domain of MoCA 

and Informant perception of cognitive decline 

significantly changed in non-demented Thai PD 

patients after 1-2 years follow-up. Apathy might play 

a role in these changes. Studies with larger sample 

size and more comprehensive cognitive evaluation 

are needed.
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 Subjective and Objective 
Cognitive Decline in  
Patients Suspected of  

Obstructive Sleep Apnea

Sorawich Kuendee,  
Chatchawan Rattanabannakit,  

Wattanachai Chotinaiwattarakul

Abstract

Objectives: We aimed to study the subjective 

and objective cognitive decline and its relation to 

polysomnography parameters in patients suspected 

of obstructive sleep apnea (OSA).

Material and Methods: A prospective cohort, 

cross-sectional study of patients suspected of OSA 

scheduled for polysomnography (PSG) was 

conducted. Baseline demographic data and PSG 

parameters were collected. Cognition was assessed 

by the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and 

the Color Trail Test (CTT). Cognitive impairment was 

defined using MoCA<25, or CTT-time part 1 (CTT1) 

or 2 (CTT2) score below 16th percentile. The presence 

of subjective cognitive complaint (SCC) was 

assessed by asking patients directly and using the 

Cognitive Change Index rated by self (CCI-S) or 

informants (CCI-I).Results: Among 182 patients with 

age of 61.5±7.4 years, 53.3% are female. Based on 

PSG, patients were classified as having mild 

(14.9%), moderate (29.3%), and severe OSA 

(51.9%). Cognitive impairment was found in 107 

patients (58.8%). The median MoCA score was 25 

(IQR 21-27), which significantly correlated to the 

CTT1 and CTT2-time (r=-0.55 and -0.63, p<0.01). 

MoCA score was also significantly correlated with 

the number of comorbidities, sleep efficiency (SE), 

and sleep onset latency (SOL) (r=-0.25, 0.26, and 

-0.29, respectively, all p<0.05). CTT1-time was 

significantly correlated with SE and SOL (r=-0.25 

and 0.27). SCC was presented in 48.4% of patients. 

CCI-S and CCI-I scores were significantly correlated 

with each other (r=0.31, p<0.01) but not with MoCA 

nor CTT. However, CCI-S significantly correlated 

with depressive symptoms evaluated by the 

Thai-Geriatr ic Depression Scale (T-GDS), 

Sorawich Kuendee, Chatchawan Rattanabannakit,  
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 CTT1-prompt, Epworth Sleepiness Scale, SOL, and 

the wake after sleep onset (WASO) (r=0.24 to 0.39). 

CCI-I significantly correlated with CTT1-prompt 

(r=0.24). After controlling with age, gender, and 

education, significant correlations remained 

between CCI-S and WASO, CCI-S and T-GDS, and 

CCI-I and CTT1-prompt.

Conclusion: About a half of patients suspected 

of OSA had subjective and objective cognitive 

impairment. Several PSG parameters were 

associated with cognitive scores. Longitudinal 

studies are needed to demonstrate the progression 

to dementia and the treatment effect of OSA.
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 การพัฒนาเครื่องมือท่ีเหมาะ
สมส�าหรับใช้ ในการคัดกรอง
สมองเส่ือม ในบริบทประเทศไทย

อรวรรณ์ คูหา, นัดดา ค�านิยม,  
จารุณี วิทยาจักษุ์, พิมพ์นารา ดวงดี,  

นิติกุล ทองน่วม, สกานต์ บุนนาค,  
พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ, ดาวชมพู นาคะวิโร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสม 

ในการใช้คัดกรองภาวะความจ�าในผู้สูงอายุ 

วิธีการศึกษา: ศึกษาในประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

อาศัยในชุมชน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด

นครราชสีมา เกณฑ์การคัดเข้า คือ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

สามารถอ่านออกเขยีนได้ ไม่มปัีญหาหตูงึ หรอืการได้ยนิ 

และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เกณฑ์คดัออก มปัีญหา

ด้านการสื่อสาร เช่น เป็นใบ้ หูตึง และมีภาวะซึมเศร้า 

ผู ้ เข ้าร ่วมวิจัยได้รับ 1) การคัดกรองในชุมชนโดย

อาสาสมัครสาธารณสุข ใช้เครื่องมือ 14 ข้อค�าถาม, 

Mini-Cog (2 ข้อ), IQCODE-Modified (8 ข้อ) 2) บคุลากร

ทางสุขภาพ คัดกรองใช้เครื่องมือ AMT, และ Mini-Cog 

(S.Borson) ชุดที่ 1 และ Mini-Cog (S.Borson) ชุดที่ 2 

และคดัแยก ใช้ MMSE Thai-2002, MoCA 3) การวนิิจฉัย

ของแพทย์ โดย clinical diagnosis, DSM-V 

การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้ Pearson’s correlation, 

cut-off point, sensitivity, specificity, reliability, validity 

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์

ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร

เพื่อผู ้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารเลขที่ 4/2561 

ผลการศึกษา: ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะ

สมองเสื่อมในชุมชนจ�านวน 765 คน ผลการวินิจฉัยของ

แพทย์ พบภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 5.5 มีภาวะการรู้คิด

บกพร่องเล็กน้อย (MCI) ร้อยละ 85.9 และไม่พบปัญหา

ความจ�า ร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับ gold standard คือ 

1) การวินิจฉัยของแพทย์ (DMS-V) 2)เครื่องมือแบบ

ประเมนิสภาพสมอง คอื MMSE-Thai 2002 และ MoCA 

พบเครือ่งมอืการคดักรองส�าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

คือ แบบทดสอบ 14 ข้อค�าถาม ค่า reliability สูงสุด 

เท่ากบั 0.928 แบบทดสอบ Mini cog (2 ข้อ) ค่า reliability 

ต�่าสุด เท่ากับ 0.340 แต่เมื่อพิจารณา ค่า sensitivity 

แบบทดสอบคัดกรองภาวะสมองเสือ่ม (IQCODE- 8 ข้อ) 

ค่า sensitivity สูงสุด เท่ากับ 0.579 และเครื่องมือการ

คัดกรองส�าหรับบุคลากรทางสุขภาพ คือ แบบประเมิน 

อรวรรณ์ คูหา
1
, นัดดา คำานิยม

2
,จารุณี วิทยาจักษุ์

3
,  

พิมพ์นารา ดวงดี
1
, นิติกุล ทองน่วม

1
, สกานต์ บุนนาค

1
,  

พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ
4
, ดาวชมพู นาคะวิโร

3
 

1
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

4
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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Mini-Cog (S.Borson) ชุดที่ 2 ค่า sensitivity สูงสุด 

เท่ากับ 0.968 

สรุป: เครื่องมือการคัดกรองสมองเสื่อมส�าหรับ

อาสาสมัครสาธารณสุข คือ แบบทดสอบ 14 ข้อค�าถาม 

แบบทดสอบ Mini cog (2 ข้อ) แบบทดสอบคัดกรอง

ภาวะสมองเสื่อม (IQCODE-8 ข้อ) และเครื่องมือการ

คัดกรองส�าหรับบุคลากรทางสุขภาพ คือแบบทดสอบ

สมอง AMT แบบประเมิน Mini-Cog (S.Borson) 2 ชุด 

คอื ชุดที ่1 และ ชดุท่ี 2 โดยเครือ่งมอืการทัง้หมดได้มกีาร

ใช้ในการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจ�าในปัจจุบัน 

ร่วมกบัการวนิจิฉยัของแพทย์และอาการแสดงทางคลนิิก 

มีค่าความไว ความจ�าเพาะ ค่าพยากรณ์บวก และค่า

พยากรณ์ลบ แตกต่างกัน การเลือกใช้เครื่องมือตาม

บริบทและความเหมาะสมของพื้นที่ ที่ยอมรับได้ ผู้น�าใช้

เครือ่งมอืการคัดกรองทัง้ในระดับวชิาชพี และอาสาสมคัร

ในชุมชนต้องได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้

เครื่องมือก่อนน�าใช้จริงในพื้นที่ 


