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บทคัดย่อ
การวิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบชนิดภาคตัดขวาง เพื่อ
ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมใน
คนวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จำแนกตามโมเดล CAIDE ใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิจากโครงการวิจัยดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเมษายน 2562
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 4 แห่ง รายงานนี้วิเคราะห์เฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่อายุน้อยกว่า 65 ปี จำนวน 219 ราย จำแนกระดับความ
เสี่ยงสูงใช้จุดตัดคะแนน ≥10 ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 2 ใน 3 ราย เป็นวัย
ผู้ใหญ่ตอนปลาย (ร้อยละ 63.47) และเพศหญิง (ร้อยละ 68.95) เกินกว่าครึ่ง
(ร้อยละ 57.53) มีระดับความเสี่ยงสูง การวิเคราะห์ โลจิสติกโมเดลปัจจัยเดี่ยว
พบว่า ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูง (p-value <0.001)
โดยมีค่าขนาดความสัมพันธ์สูงสุดกับ อายุยิ่งมาก (Wald = 35.95) ออกกำลัง
กายน้อย (Wald = 26.70) และการศึกษาระดับพื้นฐานหรือไม่เรียนหนังสือ
(Wald = 24.82) นอกจากนี ้ การวิ เ คราะห์ โ มเดลพหุ ป ั จ จั ย พบค่ า ขนาด
ความสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นอย่างมีค่าสำคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ของกลุ่ม
ปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะบุคคลและสังคม (Wald = 40.79) กลุ่มปัจจัยเสี่ยง
โรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิก (Wald = 15.53) เมื่อร่วมกับกลุ่มปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการออกกำลังกายน้อย โดยสรุป ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดในโมเดล
CAIDE และกลุ่มปัจจัยเสี่ยง สามารถอธิบายบ่งชี้ระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
โรคสมองเสื่อมในผู้ใหญ่กลุ่มนี้
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ปััจจััยเสี่่�ยงบ่่งชี้้�ระดัับความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดโรคสมองเสื่่�อมในผู้้�ใหญ่่อายุุน้้อยกว่่า 65 ปีี ที่่�มีีภาวะความดัันโลหิิตสููง

Abstract
This comparative analysis, and cross-sectional study aims at determining the risk factors of the high risk
for developing dementia in adults with treated hypertension. Dementia risk was identified based on the CAIDE
risk model. We analyzed secondary data from the complete project, which was performed from May 2017 to
April 2019. The participants were recruited from four Health Promotion Hospitals. This study included 219
cases of adults aged <65 years old. The cut-off CADIE risk scores of ≥10 were considered high-risk.
Approximately 2 in 3 of the participants were late adults (63.47%), and women (68.95%). Over half (57.53%)
was in the high-risk group. All of the risk factors were statistically significant (p-value <0.001) associated with
the high risk in a univariate test. Increased age (Wald = 35.95), inactivity exercise (Wald = 26.70, and primary
education or never school (Wald = 24.82) were the most powerful attributors of the high risk. Increment Wald
values (p-value <0.001) on high-risk were seen when added health behavior-exercise domain with sociodemographic
(Wald = 40.79), and cardiometabolic risk factor (Wald = 15.53) domains. In conclusion, all of the CAIDE risk
factors, and domains explained the high risk of future dementia in these hypertension participants.
Keywords: Adults, Dementia, Hypertension, Prevention, Risk factors

บทนำ
โรคสมองเสื่อมเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต
ภาวะข้อจำกัด และการสูญเสียปีสุขภาวะของคนวัยสูงอายุทั่ว
โลก(1) โดยภาวะความดันโลหิตสูงในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นถึงตอน
ปลายหรือวัยกลางคน อายุ 30-64 ปี เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง
หลักของการเกิดโรคสมองเสื่อม ทั้งโรคสมองเสื่อมทุกชนิด โรค
สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ และโรคสมองเสื่อมจากสาเหตุหลอด
เลือด(2, 3) โดยความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับระดับความดัน
โลหิตที่ยิ่งสูง ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตระดับ ที่ 1 (Stage 1
Hypertension) มีความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมจากสาเหตุ
ทุกชนิด และโรคสมองเสื่อมจากสาเหตุหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
ประมาณสองเท่า และหกเท่า ตามลำดับ ส่วนผู้ที่มีภาวะความ
ดันโลหิตสูงระดับที่ 2 (Stage 2 Hypertension) มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมแต่ละชนิดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าสองเท่า
และสิบเท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตระดับปกติ(2)
ทั้งภาวะความดันโลหิตสูง และโรคสมองเสื่อม เป็นปัญหา
สุขภาพที่พบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้น จัดเป็นภาวะ
เสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตลอดชั่วอายุขัย (Life time risk)
ดังนั้น ทั้งภาวะความดันโลหิตสูง และอายุ เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วม
ของโรคสมองเสื่อม แม้ไม่สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ด้านอายุได้ แต่สามารถลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมที่เกิดจาก
ภาวะความดันโลหิตสูงได้ ดังจะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง ที่ได้รับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตสูงด้วยยาลด

2

ความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาการติดตามประมาณ
4 ปี สามารถลดอุบัติการณ์โรคสมองเสื่อมได้ ร้อยละ 13 และ
ลดอุบัติการณ์โรคสมองเสื่อมหรือภาวะพร่องการทำหน้าที่ด้าน
สติปัญญาและการรู้คิดหรือปริชาน (Cognitive impairment)
อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ร้อยละ 7 ตามลำดับ(4) อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง ยังมีปัจจัยเสี่ยงร่วมชนิดอื่น ที่จะยิ่งเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมตามโมเดลทำนาย Cardiovascular
Risk Factors, Aging, and Incidence of Dementia ห รื อ
CAIDE(5) จำแนกเป็น 4 กลุ่มปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยเสี่ยงด้าน
ลักษณะบุคคลและสังคม (Sociodemographic) ประกอบด้วย
อายุ เพศ และระดับการศึกษา 2) ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดและเมแทบอลิก (Cardio-metabolic risk factor)
นอกจากภาวะความดันโลหิตสูงแล้ว ยังมีภาวะอ้วน ภาวะไขมัน
ในเลือดสูง 3) ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior)
คือการออกกำลังกายน้อย และ 4) ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของ
โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ ในผู้ที่มียีน APOE ε4 (E4/E4
homozygous) โดยความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมจะเพิ่ม
สูงขึ้นตามชนิด และจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่พบในบุคคลนั้น
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคสมองเสื่อมสูงกว่าคนที่ไม่มีความดันโลหิตสูงประมาณสอง
เท่า(6) โดยความเสี่ยงยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือดและเมแทบอลิกชนิดอื่นร่วมด้วย ซึ่งปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่าวนี้ มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุตั้งต้นของโรคความ
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ดันโลหิตสูง หรือเกิดขึ้นในภายหลังโดยการชักนำของภาวะ
ความดันโลหิตสูงที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติทางเมแทบอลิกชนิด
อื่นตามมา (7) และหรือร่วมกับมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย
น้อย(8) ดังจะเห็นได้ว่า การเกิดภาวะสมองเสื่อม เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยเสี่ยงหลายชนิดร่วมกัน มีความซับซ้อน และมีปัจจัยเสี่ยง
ชนิดที่สามารถจัดการป้องกันได้ และไม่สามารถจัดการได้ (3, 9)
ดังนั้น การจัดการลดความเสี่ยงในบุคคลกลุ่มความเสี่ยงสูง
อาทิเช่นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จึงต้องทำทันทีที่วินิจฉัยพบ
เริ่มตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมที่จะเกิดใน
อนาคตเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหรือในวัยสูงอายุ การประเมินความ
เสี่ยงโดยใช้เครื่องมือจำเพาะที่น่าเชื่อถือ เป็นขั้นตอนสำคัญของ
การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม โดยจำแนกชนิด จำนวน
และระดั บ ความเสี ่ ย งของบุ ค คล ทำให้ ม ี ข ้ อ มู ล สำหรั บ การ
พิจารณาเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงอย่างจำเพาะ
และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
เครื่องมือจำแนกความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมโมเดล
CAIDE พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณสองทศววรรษที่ผ่านมา (5) และ
ใช้กันอย่างแพร่ห ลายในงานวิจัยศึกษาความเสี่ยงโรคสมอง
เสื่อมในผู้ใหญ่วัยกลางคน เพื่อทำนายการเกิดโรคสมองเสื่อมใน
อนาคตข้างหน้าทั้งระยะสั้น (10) และระยะยาว 20 ถึง 40 ปี
หรือเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ (5) จากการทบทวนหลักฐานความรู้ใน
ประเทศไทย พบว่า มีโครงการวิจัยระยะยาวศึกษาเกี่ยวกับ
อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม(11)
แต่ไ ม่พบรายงานวิจ ั ย ที่ ศ ึ กษาเกี่ ย วกับ ปัจ จัย เสี่ ยงและการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อคาดการณ์ การเกิดโรคสมองเสื่อมใน
อนาคตของคนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ทั้งในประชากรทั่วไป และกลุ่ม
เสี่ยงสูง อาทิเช่นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ศึกษาปัจจัยเสี่ยงบ่งชี้ที่สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการ
เกิดโรคสมองเสื่อม ในผู้ใหญ่วัยกลางคน ที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูง โดยใช้โมเดลความเสี่ยง CAIDE ที่ไม่รวมคะแนนปัจจัย
เสี่ยงพันธุกรรม ซึ่งเหมาะสมสำหรับใช้ทั้งในทางปฏิบัติและการ
วิจัย ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีค่าอำนาจจำแนกทำนายไม่ต่าง
จากโมเดลที่รวมคะแนนปัจจัยเสี่ยงพันธุกรรม ข้อมูลจากการ
วิจัยนี้ จะเป็นแนวทางในการจำแนกระดับความเสี่ยง และระบุ
ชนิดปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค
สมองเสื่อมในอนาคตข้างหน้า ของคนวัยผู้ใหญ่อายุน้อยกว่า
65 ปี ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์
เพื ่ อ ศึ ก ษาชนิ ด ปั จ จั ย เสี ่ ย งโมเดล CAIDE ที ่ บ ่ ง ชี ้ เ ชิ ง
สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมใน
ผู้ใหญ่อายุน้อยกว่า 65 ปี ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ
ชนิดภาคตัดขวางในช่วงเวลาเดียว (Comparative analysis
and cross sectional study) โดยศึ ก ษาจากข้ อ มู ล ที ่ ม ี ก าร
บันทึกไว้แล้วในโปรแกรมสถิติวิเคราะห์ (Secondary use of
data) ซึ่งการวิจัยเป็นการระบุชนิดปัจจัยเสี่ยงที่พบในกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงระดับสูงเทียบกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ โดยใช้
เครื่องมือโมเดล CAIDE ที่ไม่รวมปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม ใช้
ข้อมูลจากโครงการวิจัยที่ดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
ถึงเมษายน 2562 ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาโรค
ความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน
4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้
ตีพิมพ์งานวิจัยจากโครงการหลัก(12) และการวิจัยที่ใช้ข้อมูลชุด
เดียวกันนี้แล้ว(13-14)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีข้อมูลบันทึก
ไว้ แ ล้ ว ในโปรแกรมสถิ ติ ว ิ เ คราะห์ จำนวน 492 ราย กลุ่ ม
ตัวอย่างที่นำมาศึกษา เฉพาะผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 65 ปี จำนวน
219 ราย ซึ ่ ง มี ข ้ อ มู ล ของตั ว แปรที ่ ศ ึ ก ษาครบถ้ ว น โดย
โครงการวิจัยหลัก(12) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ ไม่มีประวัติการวินิจฉัยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจ
ผิดปกติ ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดแตก และโรคหลอดเลือด
ส่วนปลาย และไม่มีประวัติโรคสมองเสื่อม
เครื่องมือการวิจัย
ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ในรางานนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงโรคสมองเสื่อม หมายถึง ชนิดปัจจัย
เสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมทุกชนิดในคนวัยผูใ้ หญ่อายุน้อยกว่า
65 ปี ตามโมเดล CAIDE(5) รวม 7 ชนิด จำแนกเป็น 3 กลุ่ม 1)
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงลักษณะบุคคลและสังคม ได้แก่ เพศ (หญิง
ชาย) อายุ (วัยผู้ใหญ่ตอนต้น < 47 ปี วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 4753 ปี และวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย 54-64 ปี) และระดับการศึกษา

Health Sci J Thai 2022 July – September 4(3): 1-12.

3

ปััจจััยเสี่่�ยงบ่่งชี้้�ระดัับความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดโรคสมองเสื่่�อมในผู้้�ใหญ่่อายุุน้้อยกว่่า 65 ปีี ที่่�มีีภาวะความดัันโลหิิตสููง
(พื้นฐานหรือไม่ได้เรียน 0-6 ปี ระดับกลาง 7-9 ปี และค่อนข้าง
สูงหรือสูง ≥10 ปี)2) กลุ่มปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดและเม
แทบอลิก ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง (กลุ่มตัวอย่างทุกราย)
ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลสูง (ค่า ไขมันคอเลสเตอรอลรวม
≥251 มก.ดล.) และภาวะอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย ≥30 กก./ตร.ม.)
3) กลุ่มปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ คือการออก
กำลังกาย จำแนกเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอ (Active)
และการออกกำลั ง กายน้ อ ย (Inactive) ตามการจำแนกใน
โมเดลความเสี่ยง CAIDE อนึ่ง การวิจัยนี้ใช้คำว่า “การออก
กำลั ง กาย” แทนคำว่ า “การออกแรงเคลื ่ อ นไหวร่ า งกาย”
(Physical activity) ซึ่งใช้ในโมเดลความเสี่ยง CAIDE เนื่องจาก
ให้คำนิยามการวัดตัวแปร “Physical activity” สอดคล้องกับ
ความหมายของคำว่ า “การออกกำลั ง กาย” ที ่ เ ข้ า ใจกั น
โดยทั่วไปในบริบทสังคมไทย ซึ่งนิยามการวัดในโมเดล CAIDE
หมายถึ ง ลั ก ษณะกิ จ กรรมการออกแรงประเภทกิ จ กรรม
พักผ่อนหย่อนใจ กีฬาแข่งขัน และการออกกำลังกายมีแบบ
แผน โดยไม่รวมการออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบการ
ออกแรงทำงาน การทำงานบ้าน และการเคลื่อนไหวร่างกายใน
การเดินทางแต่เป็นการออกกำลังกาย ในความหมายที่ใช้กัน
โดยทั่วไป และเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ขนาดความ
หนักปานกลางเป็นอย่างน้อย
การวิจัยนี้ จำแนกระดับการออกกำลังกาย โดยใช้ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ด้วยข้อคำถามแบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับ
ความถี่การออกกำลังกายในหนึ่งสัปดาห์ และปริมาณเวลาที่ใช้
ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งอย่างน้อย 20 ถึง 30 นาที หรือ
จนกระทั่งได้เหงื่อ หรือ รู้สึกเหนื่อย เป็นการออกกำลังกายที่
นอกเหนือจากการออกแรงทำงานบ้าน การทำงาน และการ
ออกแรงเดินทาง เช่นเดียวกันกับโมเดลความเสี่ยง CAIDE โดย
ให้คะแนนการออกกำลังกาย 4 ระดับ ดังนี้ ไม่ค่อยออกกำลัง
กาย หมายถึงออกกำลังกายน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์หรือไม่
ออกกำลังกายเลย (คะแนน 1) ออกกำลังกายบ้าง สัปดาห์ละ
1 ครั้ง (คะแนน 2) ออกกำลังกายบ่อย สัปดาห์ละ 2 ถึง 3 ครั้ง
(คะแนน 3) และออกกำลังกายเป็นประจำ มากกว่า 3 ครั้งใน
สัปดาห์ (คะแนน 4) จากนั้น นำมาจำแนกเป็นกลุ่มออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ (คะแนน 3 และ 4) เทียบได้กับการออกแรง
เคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่น้อยกว่าระดับขนาดปานกลาง (Active
หรื อ Moderate physical activity) กั บ กลุ ่ ม ออกกำลั ง กาย
น้อย (คะแนน 1 และ 2) เทียบได้กับการออกแรงเคลื่อนไหว
ร่างกายระดับเล็กน้อย (Inactive)
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ส่วนที่ 2 ระดับความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อม
การจำแนกจากค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง 7
ชนิ ด ตามโมเดลความเสี ่ ย ง CAIDE โดยไม่ ร วมปั จ จั ย เสี ่ ย ง
พั น ธุ ก รรม ใช้ จ ุ ด ตั ด ค่ า คะแนนจำแนกระดั บ ความเสี ่ ย งสู ง
(High-risk) ที่ ≥10 คะแนน และค่าคะแนนจำแนกระดับความ
เสี่ยงต่ำ (Low-risk) ซึ่งรวมกลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลางกับ
ความเสี่ยงต่ำ (Low-to-moderate risk) <10 คะแนน(5, 15)
ส่วนที่ 3 ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส การอยู่อาศัย สถานะทำงาน
อาชีพ ความเพียงพอของรายได้ 2) ลักษณะโรคความดันโลหิต
สูงและการรักษา ได้แก่ ค่าความดันโลหิต ชนิดของยาที่ใช้ใน
การรักษาความดันโลหิต จำนวนกลุ่มยาที่ได้รับ และ 3) ปัจจัย
เสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิก ได้แก่ ประวัติการ
รักษาเบาหวาน ค่าน้ำตาลในเลือด ประวัติการรักษาไขมันใน
เลือดสูง ค่าไขมันคอเลสเตอรอล ค่าไขมันเอชดีแอล ค่าไขมัน
ไตรกลีเซอร์ไรด์ ค่าไขมันแอลดีแอล ภาวะอ้วนลงพุง การสูบ
บุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้นำเสนอ
แล้วในรายงานก่อนนี้ (12-14) โดยสังเขปคือ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโทจำนวน 5 คน ซึ่งผ่าน
การอบบรมตามแนวทางปฏิบัติการวิจัย และคู่มือเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัย ค่าความเชื่อมั่นทดสอบระหว่างผู้เก็บข้อมูล 2 คนที่
0.98 วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ บุ ค คล
ดึ ง ข้ อ มู ล จากบั น ทึ ก เวชระเบี ย นผู้ ป่ ว ย การตรวจร่ า งกาย
(ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย และวัดรอบเอว)
และการเก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ต ิ ก าร
(ค่ า น้ ำ ตาลในเลือด และค่าไขมันในเลือด)
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการวิจัย ผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หมายเลข WUEC-21-332-01 ลง
วันที่ 2 ธันวาคม 2564)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ โ ปรแกรมสถิ ต ิ ว ิ เ คราะห์ ส ำเร็ จ รู ป วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
(SPSS Version 18) ข้อมูลนี้บันทึกอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์
และตรวจสอบสอบความครบถ้วนถูกต้องซ้ำแล้ว ดังเสนอใน
รายงานก่อนนี้(13, 14) ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการเกิด
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Determining Risk Factors of High-risk Level for Developing Dementia in Adults Aged <65 Years Old ...
โรคสมองเสื่อม (เสี่ยงสูง กับเสี่ยงต่ำ) และลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สถิติบรรยาย แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
ชุกของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดที่พบในผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ ยงสูง
กับกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square test)
หรือค่าสถิติของ ฟิชเชอร์ (Fisher’s exact test) ในกรณีพบ
ตัวแปรที่มีค่าความถี่น้อยกว่า 5 เกินกว่าร้อยละ 20 ของเซลล์
ทั ้ ง หมดในตารางความถี ่ ท ี ่ ท ดสอบ ผู ้ ว ิ จ ั ย ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด พบค่า Variance
inflation factor (VIF) น้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรปั จ จั ย
เสี ่ ย ง แต่ ล ะชนิ ด ไม่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ พ หุ ร ่ ว มเชิ ง เส้ น
(Multicollinearity) เป็ น ไปตามข้ อ ตกลงเบื ้ อ งต้ น ของการ
วิเคราะห์โมเดลพหุปัจจัย
ผู้วิจัยทดสอบวัตถุประสงค์การวิจัยหลัก เริ่มจากการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยโลจิสติกอย่างง่าย (Simple logistic
regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ อย่างหยาบของปัจจัย
เสี่ยงแต่ละชนิด กับระดับความเสี่ยงสูง (Univariate factor)
รายงานค่ า อั ต ราส่ ว นความเสี่ ย งแบบหยาบโดยไม่ เกี ่ย วกับ
อิ ท ธิ พ ลปั จ จั ย เสี ่ ย งร่ ว ม (Unadjusted odds ratio [UOR])
จากนั ้ น จึ ง วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ต ิ ถ ดถอยโลจิ ส ติ ก พหุ ป ั จ จั ย
(Multiple logistic regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ
กลุ่ ม ปั จ จั ย เสี ่ ย ง (Multivariate factor) ด้ า นลั ก ษณะบุ ค คล
และสังคม ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและเมแทบอลิก และพฤติกรรม
สุขภาพด้า นการออกกำลัง กาย (โมเดลที ่ 1 และ 2) ผู้วิ จั ย
พิจารณาขนาดความสัมพันธ์จากค่าสถิติของวอลด์ (Wald’s
test) ค่ า อั ต ราส่ ว นความเสี ่ย งปรับ อิ ท ธิ พ ลปั จ จัย เสี ่ ย งร่วม
(Adjusted odds ratio [AOR]) กับช่วงค่า อันตรภาคชั้นความ
เ ช ื ่ อ ม ั ่ น ( 95% Confidence intervals [95%CI]) โ ด ย
กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติ p-value <0.05

ผลการศึกษา
คุณลักษณะผู้ป่วยโรความดันโลหิตสูง
กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรความดันโลหิตสูง จำนวน 219 ราย
อายุ 34-64 ปี เฉลี่ย 55.24 (6.23) ปี ลักษณะส่วนบุคคลและ
สังคมที่พบเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้ วัยผู้ใหญ่ตอนปลายหรืออายุ
มากกว่า 53 ปี (ร้อยละ 63.47) เพศหญิง (ร้อยละ 68.95) มีคู่
สมรส (ร้อยละ 87.67) อยู่อาศัยกับคู่สมรส บุตรหลาน หรือ

ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 94.97) การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
(ร้อยละ 74.88) รู้หนังสือ (ร้อยละ 91.32) ทำงานที่มีรายได้
(ร้อยละ 74.43) อาชีพเกษตรกรหรืองานที่ใช้แรงงาน (ร้อยละ
76.72) และรายได้เพียงพอใช้จ ่า ย ข้อมูลลักษณะความดัน
โลหิ ต สู ง และการรั กษา พบค่ าเฉลี ่ ยความดั นซิ สทอลิ ก และได
แอสทอลิก ต่ำกว่า 140/90 มม.ปรอท (131.55±11.48 / 77.70
± 10.12) ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ ค ุ ม ความดั น โลหิ ต ได้ ต ามเกณฑ์
เป้าหมาย (ร้อยละ 73.97) เกินกว่าครึ่งหนึ่งได้รับยารักษาความ
ดันโลหิตสูงมากกว่าหนึ่งชนิด (ร้อยละ 54.34) ชนิดกลุ่มยาที่
ได้รับ มากที่สุด ตามลำดับ คื อ AECIs/ARBs (ร้อยละ 58.45)
และ CCBs (ร้อยละ 55.25) ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด
และเมแทบอลิก แต่ละชนิดที่พบน้อยสุดคือ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ร้ อ ยละ 11.41) และที ่ พ บมากสุ ด คื อ ภาวะ
น้ำหนักเกิน/อ้วน (ร้อยละ 77.62)
การเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดที่พบในกลุ่มที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงกับกลุ่มความเสี่ยงต่ำ
ในการการเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดที่พบในกลุ่ม
ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกับกลุ่มความเสี่ยงต่ำ จากกลุ่มตัวอย่าง
รวม 219 ราย มีค ่า คะแนนความเสี่ยงตั้งแต่ 2-14 คะแนน
(เฉลี่ย 9.41±1.95) จำแนกเป็นระดับความเสี่ยงสูง จำนวน
126 ราย (ร้อยละ 57.53) และความเสี่ยงต่ำ จำนวน 93 ราย
(ร้อยละ 42.47) การทดสอบในเบื้องต้น พบว่ากลุ่มความเสี่ยงสูง
มี ป ั จ จั ย บ่ ง ชี ้ ค วามเสี ่ ย งสู ง ทุ ก ชนิ ด (High risk factor) เป็ น
จำนวนสู ง กว่ า กลุ่ ม ความเสี่ ย งต่ ำ อย่ า งมี ค่ า สำคั ญ ทางสถิ ติ
(ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงสูง เทียบกับ [vs.] กลุ่มเสี่ยงต่ำ มีค่า
p-value <0.05 ทุกปัจจัย) ชนิดปัจจัยเสี่ยงสูงนี้ ประกอบด้วย
เพศชาย (ร้ อ ยละ 22.37 vs. 8.67) วั ย ผู้ ใ หญ่ ต อนปลาย
(ร้ อ ยละ 81.95 vs. 39.78) การศึกษาพื้นฐานหรือไม่ได้เรียน
(ร้อยละ 95.23 vs. 65.59) ภาวะอ้วน (ร้อยละ 24.60 vs.
10.75) ภาวะไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 18.25 vs. 1.07) ความ
ดันโลหิตสูง (ร้อยละ 57.53 vs. 42.46) และออกกำลังกายน้อย
(ร้อยละ 71.42 vs. 35.48)
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดกับระดับความ
เสี่ยงสูง
สำหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดกับระดับ
ความเสี่ยงสูงด้วยการวิเคราะห์โลจิสติก อย่างง่ายโมเดลปัจจัย
เดี่ยว พบว่า ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด มีความสัมพันธ์กับระดับความ
เสี่ยงสูงอย่างมีค่าสำคัญทางสถิติ ชนิดปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าขนาด
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ความสั ม พั น ธ์ ส ู ง สุ ด ตามลำดั บ ดั ง นี ้ อายุ (Wald = p-value = 0.003) เ พ ศ ( Wald = 8.27, p-value = 0.004)
35.95, p-value <0.001) การออกกำลังกาย (Wald = 26.70, และภาวะอ้วน (Wald = 6.41, p-value = 0.011) ดังแสดงใน
p-value <0.001) ก า ร ศ ึ ก ษ า ( Wald = 24.82, p-value ตารางที่ (Table) 1
<0.001) ภาวะไขมั น คอเลสเตอรอลสู ง (Wald = 8.58,
Table 1 Univariate analysis of association of individual CAIDE risk factors on the high risk for developing
dementia (n = 219)
CAIDE risk factors
Wald (p-value)
UOR, 95%CI
Sex
Women
Ref.
1
Men
8.27 (0.004)
2.47, 1.33-4.60
Age(A)
Young and middle adult, ≤53 years old
Ref.
1
Late adult, >53 years old
35.95 (<0.001)
6.43, 3.50-11.82
(B)
Education
Intermediate and high, ≥7 years
Ref.
1
Primary and never school, 0-6 years
24.82 (<0.001)
10.49, 4.16-26.45
Obese
No, body mass index ≤30 kg/m2
Ref.
1
2
Yes, body mass index >30 kg/m
6.41 (0.011)
2.71, 1.25-5.86
Hypercholesterolemia
No, cholesterol-total ≤251 mg/dl
Ref.
1
Yes, cholesterol-total >251 mg/dl
8.58 (0.003)
20.54, 2.72-155.14
Exercise
Active
Ref.
1
Inactive
26.70 (<0.001)
4.54, 2.56-8.07
Note: Abbreviation: CAIDE, Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Incidence of Dementia; CI, confidence
interval; Ref, reference group; UOR, unadjusted odds ratio; None or less of the high-risk group was
presented: (A) young adult, aged <47years old (n = 0); and (B) only one case (n = 1) had high education.
Therefore, these variables were combined into 2 categories.
ความสัมพันธ์ของกลุ่มปัจจัยเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงสูง
จากการวิเคราะห์โลจิสติกโมเดลพหุปัจจัย พบว่า ใน
โมเดลที่ 1 มีเฉพาะกลุ่มปัจจัยด้านลักษณะบุคคลและสังคม
เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีค่าสำคัญทางสถิติกับระดับ
ความเสี่ยงสูง (Wald = 35.75, p-value <0.001) ทั้งนี้ เมื่อ
เพิ่มกลุ่มปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับกลุ่มปัจจัยเสี่ยง
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ทั้งสองกลุ่ม ในโมเดลที่ 2 พบว่า ค่าขนาดความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
จากเดิม ทั้ง การวิเคราะห์ ร่วมกับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคล
และสังคม (Wald = 40.79, p-value <0.001) และกลุ่มปัจจัย
เสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิก (Wald = 15.53, pvalue <0.001) ดังแสดงในตารางที่ (Table) 2
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Determining Risk Factors of High-risk Level for Developing Dementia in Adults Aged <65 Years Old ...
Table 2 Multivariate test the association of the sociodemographic, and cardiometabolic risk domains
(Model 1), and the combination of health behavior into the domains (Model 2) on the high-risk for
developing dementia (n = 219)
Model 1
Model 2
CAIDE risk domains
Wald (p-value) AOR, 95%CI Wald (p-value)
AOR, 95%CI
Sociodemographic + Health
Behavior
35.75 (<0.001)
40.79 (<0.001)
Late adult (Ref. Young and
middle adult)
33.23 (<0.001) 8.78, 4.19-18.38 33.11 (<0.001) 50.79, 13.33-193.55
Primary and never school (Ref.
Intermediate and high)
25.96 (<0.001) 20.78, 6.46-66.75 28.44 (<0.001) 272.59, 34.7-2141.13
Men (Ref. Women)
19.02 (<0.001) 7.70, 3.08-19.29 28.18 (<0.001) 55.54, 12.60-244.79
Inactive exercise (Ref. Active)
35.90 (<0.001) 68.86, 17.25-274.94
Cardiometabolic Risk Factors +
Health Behavior
0.46 (0.519)
15.53 (<0.001)
Obese (Ref. None obese)
8.59 (0.003)
3.22, 1.47-7.06 5.46 (0.019)
2.71, 1.17-6.26
Hypercholesterolemia (Ref. No)
9.44 (0.002) 23.99, 3.16-182.16 11.03 (0.001)
33.10, 4.19-261.08
Inactive exercise (Ref. Active)
26.03 (<0.001)
5.04, 2.71-9.39
Note: Abbreviation: AOR, adjusted odds ratio; CAIDE, Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Incidence of
Dementia; CI, confidence interval; Ref, reference group; Sociodemographic: accounted for 88.9% in
explained high-risk; -2Log likelihood = 206.87; Cox & Snell = 0.34; Chi-square (p-value) = 91.72 (<0.001);
Sociodemographic + health behavior: accounted for 87.7% in explained high-risk; -2Log likelihood =
133.52; Cox & Snell = 0.53; Chi-square (p-value) = 165.00 (<0.001); Cardiometabolic risk factors:
accounted for 41.3% in explained high-risk; -2Log likelihood = 268.44; Cox & Snell = 0.13; Chi-square
(p-value) = 30.15 (<0.001); Cardiometabolic risk factors + health behavior: accounted for 85.7% in
explained high-risk; -2Log likelihood = 240.33; Cox & Snell = 0.23; Chi-square (p-value) = 58.27 (<0.001)

อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีข้อค้นพบสำคัญสองประการ ดังนี้ (1) ปัจจัย
เสี่ยงโมเดล CAIDE ทุกชนิดเป็นปัจจัยบ่งชี้สัมพันธ์กับระดับ
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมในคนวัยผู้ใหญ่อายุน้อย
กว่า 65 ปี ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และ (2) กลุ่มปัจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย เพิ่มขนาดความสัมพันธ์
บ่งชี้ระดับความเสี่ยงสูงของกลุ่มปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะบุคคล
และสังคม และกลุ่มปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดและเม
แทบอลิก ในโมเดลสหปัจจัย ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดมีความ
สันพันธ์อย่างมีค่าสำคัญทางสถิติกับระดับความเสี่ยงสูง อนึ่ง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้มีลักษณะบุคคลและสังคม ลักษณะ

ความดันโลหิตสูงและการรักษา ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอด
เลื อ ดและเมแทบอลิ ก และพฤติ ก รรมการออกกำลั ง กาย
ใกล้เคียงกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในรายงานก่อนนี้ ซึ่งศึกษา
ในระดับประเทศ(16) ผู้วิจัยเห็นว่า ผลการวิจัยนี้น่าจะอ้างอิงได้
ในระดับประชากรผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นปัจ จัยเสี่ยงหลักของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมักมีปัจจัยเสี่ยง
โรคสมองเสื่อมมากกว่าหนึ่งชนิด ที่จัดอยู่ในกลุ่มปัจจัยเสี่ยง
โรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิก ประกอบด้วยภาวะไขมัน
คอเลสเตอรอลสูง และภาวะอ้วน ซึ่งอาจมี ปัจจัยเสี่ยงร่วมสอง
ชนิดนี้ในช่วงเวลาก่อนหรือหลังจากเป็นโรคความดันโลหิตสูง
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กลุ่มปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและเมแทบอลิก เกี่ยวข้องกับพยาธิ
สภาพความเสื่อมของหลอดเลือดสมอง กลไกการปกป้องสมอง
ลดลง เร่งความชราภาพของสมอง ก่อรอยโรคของสมองที่นำไปสู่
การเกิดอาการโรคสมองเสื่อ ม รวมถึงเป็นปัจจัยของโรคหลอด
เลือดสมอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของโรคสมองเสื่อมทั้ง
จากสาเหตุหลอดเลือด และโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์(17)
ชนิดของปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าน้ำหนักคะแนนความเสี่ยง
สูงสุด ตามโมเดลความเสี่ยง CAIDE คือ เพศชาย อายุในวัย
ผู้ใหญ่ตอนปลาย การศึกษาระดับพื้นฐานหรือไม่ได้เรียน มี
ภาวะความดันโลหิตสูง มีภาวะไขมันคอเลสเตอรอลสูง มีภาวะ
อ้วน และออกกำลังกายน้อย (5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
เปรียบเทียบความชุกของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดที่พบในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง กลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงสูง กับกลุ่มความ
เสี่ยงต่ำ โดยผลการวิจ ัยสนับสนุนโมเดลความเสี่ยง CAIDE
กล่าวคือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงมีปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดในอัตราสูงกว่า
กลุ่มเสี่ยงต่ำ ข้อมูลจากการวิจัยนี้ จึงทำให้เห็นถึงลักษณะของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคสมอง
เสื่อม ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดแตกต่างอย่างชัดเจนจากกลุ่ม
ความเสี่ยงต่ำ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงน่าจะมีอุบัติการณ์การเกิดโรค
สมองเสื่อมในอนาคตเป็นอัตราสูงกว่ากลุ่มความเสี่ยงต่ำ ดังจะ
เห็นได้จากรายงานวิจัยที่ประเมินความเสี่ยงโมเดล CAIDE พบ
อุบัติการณ์โรคสมองเสื่อมเพิ่มสูงขึ้นตามค่าคะแนนความเสี่ยง
จากน้อยกว่าร้อยละ 2 ในผู้มีคะแนนน้อยกว่า 8 เพิ่มสองเท่า
เมื่อค่าคะแนน 8-9 และร้อยละ 7.4 ถึง 16.4 ในกลุ่มเสี่ยงสูง(5,18)
ผลการวิ จ ั ย นี ้ ย ั ง พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นอายุ มี ค ่ า ขนาด
ความสั ม พั น ธ์ ส ู ง สุ ด (Wald = 35.95) ในโมเดลปั จ จั ย เดี ่ ย ว
รองลงมาคือการออกกำลังกาย และการศึกษา แสดงถึงปัจจัย
เสี่ยงหลักที่พบในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มเสี่ยงสูง คือวัย
ผู้ใหญ่ตอนปลาย การศึกษาระดับพื้นฐานหรือไม่เรียน และการ
ออกกำลังกายน้อย ซึ่งอยู่ในกลุ่มปัจจัยด้านลักษณะบุคคลและ
สังคม และพฤติกรรมสุขภาพตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัย
เสี่ยงเหล่านี้มีความสำคัญ สามารถอธิบายระดับความเสี่ยงสูง
ได้ดีกว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิก ดังจะ
เห็นได้จากผลการวิเคราะห์โมเดล 2 กลุ่มปัจจัยเสี่ยงลักษณะ
บุคคลและสังคม มีค่าขนาดความสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยง
โรคหัวใจและเมแทบอลิก และขนาดความสัมพันธ์ของทั้งสอง
กลุ่มปัจจัยเพิ่มสูงขึ้นในโมเดล 2 เมื่อร่วมกับปัจจัยเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้ จากแนวคิดการประเมินความเสี่ยง จะ
เห็นได้ว่าปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะบุคคลและสังคม เป็นข้อบ่งชี้
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กำหนดเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ ภายใต้เงื่อนไข
สภาวะความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัย
เสี่ยงอย่างอื่น รวมทั้งเป็นปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาวะ ซึ่งเป็น
บริบทเงื่อนไขที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาวะ
และความเจ็บป่วยของบุคคล การทบสอบโมเดล CAIDE แสดงให้
เห็นว่า อายุเป็นปัจจัยอิสระทำนายการเกิดโรคสมองเสื่อมในอา
นาคต โดยกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย และวัยผู้ใหญ่ ตอนกลาง มี
อั ต ราเสี ่ ย งสู ง กว่ า กลุ ่ ม วั ย ผู ้ ใ หญ่ ต อนต้ น (5) ทั ้ ง นี ้ นอกจาก
เกี่ยวข้องกับความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยแล้ว ปัจจัยด้านอายุยัง
เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงร่วมอย่างอื่นร่วมด้วย
ปัจจัยด้านการศึกษา เป็นข้อบ่งชี้ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะด้านการเรียนรู้ข องบุคคล พัฒนาการของสมอง การ
ฝึกฝนทางด้านสติปัญญาและการรู้คิดหรือปริชาน (Cognitive
domain) และการฟื้นสภาพของสมอง ในปัจจุบันมีหลักฐาน
ความรู้สนับสนุนสมติฐานว่า จำนวนปีที่ศึกษาในระบบ มีความ
เกี่ยวข้องกับแนวคิดพลังงานสะสมของสมอง (Brain reserve
hypothesis)(19, 20) แนวคิ ด นี ้ อธิ บ ายถึ ง ศั ก ยภาพสมองหรื อ
ระดั บ ความทนของสมอง ต่ อ สภาวะการเปลี ่ ย นแปลงทาง
สรีรวิทยาจากกระบวนการชราภาพ และจากพยาธิสภาพจาก
โรค ที่ก่อให้เกิดภาวะพร่องด้านปริชาน โดยผู้ที่มีพลังงานสะสม
ของสมองสูง จะแสดงภาวะพร่องด้านปริชานน้อยกว่าความ
รุนแรงของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น บุคคลที่มีการศึกษาสูง จึง
น่าจะมีพลังงานสะสมของสมองสูง ปรากฎอาการของโรคสมอง
เสื่อมช้า หรือมีช่วงระยะเวลาการปลอดอาการของโรคสมอง
เสื่อมนานกว่าบุคคลที่มีการศึกษาน้อย สำหรับปัจจัยปัจจัยด้าน
เพศ นั้น แม้ว่าโมเดลทดสอบ CAIDE พบว่า เพศหญิงและชาย
มีความเสี่ยงไม่ต่างกัน แต่เพศชายมีแนวโน้มความเสี่ยงสูงกว่า
เพศหญิง ซึ่งอธิบายได้จากความแตกต่างทางเพศและเพศภาวะ
เป็นปัจจัยกำหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ปัจจัยเสี่ยงร่วมชนิดอื่น
รวมทั้งอายุ และพฤติกรรมสุขภาพ(5)
อนึ่ง โมเดลทดสอบ CAIDE พบว่า ภาวะอ้วนขณะอยู่ใน
วัยผู้ใหญ่ เป็นปัจจัยเสี่ยงทำนายอุบัติการณ์โรคสมองเสื่อมใน
อนาคต ส่วนภาวะน้ำหนักเกิน หรือค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25.0
ถึง 30.0 กก./ตร.ม. ไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม แต่
โมเดลความเสี่ยงอื่นที่ผู้วิจัยพัฒนาจากการวิเคราะห์อภิมานนั้น
มีทั้งค่าคะแนนภาวะอ้วน และภาวะน้ำหนักเกินในโมเดลตั้งต้น
(21,22) แต่ในโมเดลทดสอบกลับพบว่า น้ำหนักตัวไม่ทำนายการ
เกิดโรคสมองเสื่อม(23) ตรงกันข้ามกับการศึกษาในชาวไต้หวัน
พบว่า คนวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน ภาวะน้ำหนักเกิน และผอม
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Determining Risk Factors of High-risk Level for Developing Dementia in Adults Aged <65 Years Old ...
ตามเกณฑ์จำแนกของชาวเอเชีย มีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคสมอง
เสื่อมสูงกว่ากลุ่มน้ำหนักปกติ (24) จากหลักฐานนี้ หมายความว่า
ภาวะอ้วนตามเกณฑ์ดัชนีมวลกายจำแนกของชาวเอเชีย หรือ
ค่าดัชนีมวลกายในเกณฑ์ภาวะน้ำหนักเกินตามโมเดล CAIDE
เป็น ปัจ จัยเสี ่ ยงของโรคสมองเสื่ อ มที่ พบในชาวไต้ หวัน ข้อ
แตกต่างของโมเดลความเสี่ยงเหล่านี้คือ ช่วงอายุที่ประเมิน
ความเสี่ยงของบุคคล โดยโมเดล AUN-ADRI เป็นการพยากรณ์
ความเสี่ยงและประเมินน้ำหนักตัวขณะเป็นผู้ใหญ่ตอนปลายถึง
วัยสูงอายุ(22, 23) ส่วนโมเดล CAIDE(5) และรายงานวิจัยในชาว
ไต้หวัน (24) เป็นการพยากรณ์ความเสี่ยงของบุคคลวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้นถึงตอนปลาย
ภาวะไขมั น คอเลสเตอรอลสู ง เป็ น ปั จ จั ย ทำนาย
อุ บ ั ต ิ ก ารณ์ โ รคสมองเสื ่อ มในโมเดล CAIDE(5) แต่ ไ ม่ ท ำนาย
อุ บ ั ต ิ ก ารณ์ โ รคสมองเสื ่ อ มในโมเดล ANU-ADRI(23) ส่ ว น
ผลการวิจัยในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนี้ แสดงให้เห็นว่า
ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลสูง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
ความเสี ่ ย งสู ง สอดคล้ อ งตามโมเดลความเสี ่ ย ง CAIDE
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้วิจัยมีข้อสังเกตหลายประการเกี่ยวกับปัจจัย
เสี ่ ย งชนิ ด นี ้ ประการแรก โมเดล CAIDE พบว่ า ค่ า ไขมั น
คอเลสเตอรอลตั้งแต่ 250 มก./ดล. ทำนายอุบัติการณ์โ รค
สมองเสื ่ อ ม ซึ ่ ง เป็ น ค่ า ที ่ ส ู ง กว่ า เกณฑ์ จ ำแนกภาวะไขมั น
คอเลสเตอรอลสูง ที่ใช้ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ประการที่สอง การระบุปัจจัยเสี่ยง ใช้ค่าไขมันคอเลสเตอรอล
จากผลการตรวจครั้งแรกที่ประเมินความเสี่ยง ไม่ได้จำแนกค่า
อ้างอิงของผู้ที่ใช้ยากับไม่ใช้ยาลดไขมันในเลือด และไม่นับจาก
ประวัติการวินิจฉัยหรือการใช้ ยารรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง
ประการที่ส าม การศึกษานี้พบกลุ่มตัวอย่า ง 1 ใน 10 ราย
เท่ า นั ้ น มี ภ าวะไขมั น คอเลสเตอรอลสู ง การแปลผลค่ า
ความสัมพันธ์จึงต้องคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างน้อย ดังจะเห็นได้จากช่วงอันตรภาคชั้นความเชื่อมั่น
กว้ า งมาก (95%CI: 2.72-155.14) อย่ า งไรตาม หลั ก ฐาน
ความรู้ล่าสุดจากรายงานวิเคราะห์อภิมาน (25) พบว่า ภาวะ
ไขมันในเลือดสูงในวัยกลางคน หรือกลุ่มอายุน้อยกว่า 65 ปี
เป็นปัจจัยทำนายอุบัติการณ์โรคสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ หรือ
ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า นับจากเวลาที่ประเมินความเสี่ยง
การออกกำลังกายน้อย เป็น หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของ
โรคสมองเสื่อม การวิเคราะห์โมเดลพหุปัจจัยแสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญของกลุ่มปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพ ที่จะลดหรือเพิ่ม
ระดับความเสี่ยง โดยเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านการออกกำลังกาย

ร่วมกับกลุ่มปัจจัยลักษณะบุคคลและสังคม หรือร่วมกับกลุ่ม
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิก แสดงให้เห็น
ว่าการออกกำลังกายน้ อย ยิ่งเพิ่มค่าขนาดความสัมพันธ์ของ
กลุ ่ ม ปั จ จั ย เสี ่ ย งลั ก ษณะบุ ค คลและสั ง คม และปั จ จั ย เสี ่ ย ง
โรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิกในการอธิบายระดับความ
เสี่ยงสูง ค่าดัชนีบ่งชี้โมเดลโลจิสติกมีความสมมูล (Model fit)
และปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดมีความสัมพันธ์อย่างมีค่าสำคัญทางสถิติ
กับระดับความเสี่ยงสูง หมายความว่า การออกกำลังกายน้อย
ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในผู้ที่มีความเสี่ยงชนิดอื่นสูงอยู่แล้ว อาทิเช่น
เพศชาย วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย มีภาวะอ้วน หรือมีภาวะไขมันใน
เลือดสูง ซึ่ง ตรงกันข้า มกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็น
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายและจิต
อารมณ์ มีผลปกป้องระบบประสาทสมอง ชะลอความเสื่อมของ
ระบบประสาทสมอง ชะลอความชราของสมอง(26) และชะลอความ
เสื่อมการทำหน้าปริชาน(27, 28) ลดความดันโลหิต(29) เพิ่มสมรรถนะ
หัวใจและการไหลเวียน ป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด
และเมแทบอลิกชนิดอื่น(8) และลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (30) ผลการวิจ ัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าการออก
กำลังกาย
ข้อจำกัดของการวิจัย
การวิจัยนี้มีข้อจำกัดสำคัญคือ จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง
แม้ ว่ า ปั จ จั ย เสี่ ย งแต่ ล ะชนิ ด มี ค่ า ขนาดความสั ม พั น ธ์ บ่ ง ชี้
ความเสี่ยงสูง ทั้ง ในโมเดลปัจ จั ย เดี่ ยว และโมเดลพหุปั จ จั ย
แต่เมื่ อพิจารณาจากค่าอัตราส่วนความเสี่ยงนั้น พบว่ามีช่วงค่า
อั น ตรภาคชั ้ น ความเชื ่ อ มั ่ น กว้ า ง อาทิ ภาวะไขมั น
คอเลสเตอรอลสูง โมเดลปัจ จัยเดี่ ยว (OR: 20.54, 95%CI:
2.72-155.14) หรือระดับการศึกษาในโมเดลพหุป ัจจัย (OR:
272.59, 95%CI: 34.7-2141.13) รวมถึ ง ปั จ จั ย เสี ่ ย งชนิ ด อื่ น
ด้วย การแปลผลค่าขนาดความสัมพันธ์จะต้องคำนึงถึงว่ามีกลุ่ม
ตัวอย่างในปัจจัยชนิดนั้นๆ จำนวนน้อย อาจทำให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในแง่ของค่าขนาดอิทธิพลสูงเกินจริง อย่างไรก็
ตาม การวิจัยนี้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช่วงชั้นตามเพศและ
อายุ ชนิดปัจ จัยเสี่ยงที่พบในกลุ่มตัวอย่า งจำนวนน้อย นั้น
น่าจะสะท้อนถึงลักษณะธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ มี
จำนวนน้อยที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูง จำนวนผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงเพศหญิงมากกว่าเพศชาย หรืออาจเกิดเนื่องจาก
การวางแผนวิจัยไม่รัดกุมตั้งแต่ต้น จึงไม่ครอบคลุมถึงลักษณะ
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

Health Sci J Thai 2022 July – September 4(3): 1-12.

9

ปััจจััยเสี่่�ยงบ่่งชี้้�ระดัับความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดโรคสมองเสื่่�อมในผู้้�ใหญ่่อายุุน้้อยกว่่า 65 ปีี ที่่�มีีภาวะความดัันโลหิิตสููง
ข้อเสนอแนะ
4. Hughes D, Judge C, Murphy R, Loughlin E, Costello
ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดในโมเดล CAIDE และกลุ่มปัจจัยเสี่ยง
M, Whiteley W, Bosch J, O'Donnell MJ, Canavan M.
สามารถอธิบายบ่งชี้ระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคสมอง
Association of blood pressure lowering with
เสื่อมของคนวัยผู้ใหญ่อายุน้อยกว่า 65 ปี ที่มีภาวะความดัน
incident dementia or cognitive impairment: a
โลหิตสูง ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง การระบุชนิดปัจจัย
systematic review and meta-analysis. JAMA. 2020;
เสี่ยง และการจำแนกระดับความเสี่ยงในคนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
323(19): 1934-1944.
จนถึงตอนปลาย เพื่อคาดการณ์โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคสมอง 5. Kivipelto M, Ngandu T, Laatikainen T, Winblad B,
เสื่อมในอนาคต จึงต้องพิจารณาจากความเสี่ยงรวมกันหลาย
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