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ปจจุบันมีผูปวยภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึน้ ทําใหผูดูแลตองรับหนาที่หนักหลาย
ดาน เพราะเหตุใด  มาหาคําตอบพรอม ๆ กันครับ 
 
           ภาวะสมองเสือ่ม เปนภาวะที่ความสามารถทางสติปญญาลดลง คิดและจําไมได เปนโรค

ที่มักพบในผูสูงอาย ุทําใหผูที่เปนมีอาการหลงลืม การใชภาษาผิดปกติ และพฤติกรรมรวมถึง

อารมณเปลี่ยนไป 

 
สาเหตขุองโรคสมองเสื่อม 
          เกิดไดจากหลายสาเหตทุั้งทีแ่กไขไดและไมได  เชน โรคอัลไซเมอร  โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคพารกนิสัน ขาดธัยรอยดฮอรโมน  เนื้องอกสมอง โพรงน้ําในสมองขยายตัว ขาดวิตามนิ หรือ

จากโรคติดเชือ้บางชนิด เชน ซิฟลิส และเอดส เปนตน แตโรคอัลไซเมอร เปนโรคสมองเสื่อมที่
พบบอยทีสุ่ด โดยเฉลี่ยผูปวยที่เปนโรคอัลไซเมอรจะอยูไดนาน 8 -10 ป 
 
อาการเริม่แรก  
        อาการเริ่มแรก มักเปนการลืมเร่ืองราวที่เพิง่เกิดขึ้นใหม ๆ ไมนาน ในขณะที่ความจําเรื่อง

เกาๆ ในอดีตจะยังดีอยู ผูปวยอาจถามซ้าํเรื่องที่เพิ่งบอกไป หรือพูดซ้ําเรื่องที่เพิ่งเลาให

ฟง  นอกจากนั้นยังอาจมีอาการอืน่ ๆ เชน วางของแลวลืม ทําอะไรที่เคยทําประจาํไมได สับสน

เร่ืองวัน เวลา สถานที ่หลงทศิทาง นึกคําพดูไมคอยออก หรือใชคําผิด ๆ แทน  มี

อารมณ  พฤตกิรรมและบุคลิกภาพที่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม การตัดสินใจแยลง ไมสามารถมี

ความคิดริเร่ิมใหม ๆ ได  ซึ่งอาการตาง ๆ เหลานี้จะคอยเริ่มเปลี่ยนแปลง จนทาํใหเกดิปญหาตอ

การทาํงานและกิจวัตรประจาํวนั ซึ่งการทีจ่ะเหน็การเปลี่ยนแปลงไดเร็วหรือชา ข้ึนกับระดับ

ความสามารถเดิม การศึกษา  และหนาที่เดิมของผูปวย รวมถึงความชางสงัเกตและเอาใจใสของ

ญาติดวย 

 



สาเหตุโรคอัลไซเมอร  
      สาเหตทุี่ชัดเจนนัน้ยงัไมแนชัด  รูแตวาเกดิการเปลี่ยนแปลงหลายอยางในสมองขึน้ จนทํา

ใหสมองทําหนาที่ลดลงและเหี่ยวไป ที่แน ๆ ไมไดเปนโรคติดตอ แตอาจมีการถายทอดในครอบครัว

ทางกรรมพนัธุไดในผูปวยสวนนอย สวนใหญจะไมถายทอดทางกรรมพนัธุ  ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญคือ 

อายุทีม่ากขึ้น โดยจะพบมากขึ้นสองเทาทกุ5 ป ที่อายมุากกวา 60 ป  คือ รอยละ1 ตอนอาย ุ60 ป 

เปนรอยละ 2 ตอน 65 ป  เพิ่มจนเปนรอยละ32 ตอน 85 ป  และเนื่องจากปจจุบนันี้คนเราอายุยนื

ข้ึน โรคนี้จึงพบไดมากขึ้นเรือ่ยๆ และจะเปนปญหาที่สําคัญของทุกประเทศ ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ การ

วินิจฉัยโรคนี้ใหไดตั้งแตระยะเริ่มแรกเพื่อชะลอการดําเนนิโรค ซึ่งในปจจุบันนีม้ีการศึกษาถึงวิธี

ตางๆ ในการปองกันการเกิดโรคอัลไซเมอร แตยังไมไดผลชัดเจน 

การวินิจฉัย  
      เมื่อมาพบแพทยและสงสัยวาจะเปนโรคสมองเสื่อม  แพทยจะดําเนนิการตรวจวินจิฉัยโรค

ดังนี ้

          1. ซักประวัติและตรวจรางกาย  เพื่อตองการรายละเอยีดของอาการผูปวย โดยทัว่ไปผูปวย

มักใหประวัติไมได เนื่องจากอาการหลงลืม จึงควรมีญาตหิรือผูดูแลผูปวยที่อยูกับผูปวยมา

นาน  และทราบรายละเอียดอยางดีมารวมในการซกัประวัติดวย  

          2. ตรวจเบื้องตนวามีอาการซึมเศราหรือไม 

         3. ทดสอบความจํา 

           4. ตรวจเลือด เพื่อหาสาเหตอ่ืุนที่อาจทาํใหความจําไมด ี เชน ตอมธยัรอยดทํางาน

นอยลง  เกลือแรผิดปกติ  การขาดสารอาหารบางอยาง และโรคซิฟลิส เปนตน  

        5. อาจตรวจเอกซเรยสมอง อาจเปนเอกซเรยคอมพิวเตอร หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 
การรกัษา 
          การรักษาภาวะสมองเสื่อมข้ึนกับสาเหต ุสําหรับโรคอัลไซเมอรในปจจุบันยงัไมมียารักษา

ใหหายขาด แตยาบางตัวอาจชวยลดอาการของผูปวยได  โดยทั่วไปแบงการรักษาออกเปน 

      1. รักษาสาเหตุที่ตรวจพบ  เชน  ถาเกดิจากเนื้องอกหรือโพรงน้ําในสมองขยายตัว อาจ

ตองผาตัดสมอง  ถาเกิดจากขาดธัยรอยดฮอรโมน ก็รับประทานยาทดแทน เปนตน 

          2. รักษาเรื่องความจําเสื่อม  ยากลุม cholinesterase inhibitors สามารถชะลออาการ

ของผูปวยโรคสมองเสื่อมบางชนิดได ซึ่งจะไดผลดีเมื่อใหในผูปวยที่มีอาการระยะแรก ๆ แตยานี้

ไมไดทําใหโรคนี้หายขาด  เพยีงชะลอการดาํเนนิโรคไมใหเปลี่ยนแปลงเร็ว    

         3. รักษาปญหาเกีย่วกบัพฤติกรรมจากโรค ผูปวยโรคอัลไซเมอรมักมีปญหาเรื่อง

พฤติกรรมตางๆ ดวย เชน เอะอะวุนวาย เหน็ภาพหลอน  ไมรวมมือกับญาติในการดูแล เปนตน 



การแกไขปญหานี้ตองใชการปรับเปลี่ยนรปูแบบการดูแล  ในบางรายที่ไมไดผลอาจตองใชยาเพื่อ

ลดอาการ 

       4. ผูดูแลผูปวย  เนื่องจากการดูแลผูปวยโรคสมองเสือ่มมีผลตอสุขภาพกายและใจของ

ผูดูแลผูปวยเปนอยางมาก ยิ่งผูดูแลเปนบุตรหลานหรอืญาติดวยแลว จะยิ่งเกิดความเครียด รูสึก

หอเหีย่วและทกุขใจมากกวาผูดูแลทั่วไป ฉะนัน้หากผูดูแลเหลานี้ไดรับความรูเกีย่วกบัโรค การดูแล

ตลอดจนแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมชีวงพักเพือ่คลายเครียดใหกับตนเอง  ซึ่งอาจพบปะ

พูดคุยกับผูอ่ืน หรือโทรศัพทขอคําแนะนาํจากทีมแพทยและพยาบาล  และตรวจสุขภาพประจําป

อยางตอเนื่องแลว ก็จะชวยใหผูดูแลลดความเครียดและความทุกขลงไดมาก  

 
วิธีปองกันความจําเสื่อม 
        ในปจจุบันยังไมมีขอมูลเพยีงพอสาํหรับการปองกนัโรคสมองเสื่อมนี ้   อยางไรก็ตาม การ

ปฏิบตัิตัวบางอยางอาจชวยใหสมองมีความจําที่ดีได   

           1. หลีกเลี่ยงยาหรือสารที่จะทําใหเกิดอันตรายแกสมอง เชน การดื่มเหลาจัด การ

รับประทานยาโดยไมจําเปน 

           2. การฝกฝนสมอง ไดแก การพยายามฝกใหสมองไดคิดบอย ๆ  เชน อานหนงัสือ  เขียน

หนงัสือบอยๆ คิดเลข  เลนเกมสตอบปญหา  ฝกหัดการใชอุปกรณ ใหม ๆ  เปนตน 

         3. ออกกําลงักายสม่าํเสมอ สัปดาหละ 3 - 5 คร้ัง  เชน  เดินเลน รํามวยจีน  เปนตน 

             4. การพูดคุย พบปะผูอ่ืนบอยๆ  เชน  ไปวัด  ไปงานเลีย้งตาง ๆ  หรือเขาชมรมผูสูงอาย ุ

เปนตน 

     5. ตรวจสุขภาพประจําป หรือถามีโรคประจําตัวก็ตองติดตามการรักษาเปน

ระยะ  เชน  การตรวจหา ดแูล และรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เปนตน 

    6. ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุตอสมอง ระวังการหกลม เปนตน 

         7. พยายามมสีติในสิ่งตางๆ ที่กาํลังทาํและ ฝกสมาธิอยูตลอดเวลา 

         8. พยายามไมคิดมาก ไมเครยีด หากิจกรรมตาง ๆ  ทําเพื่อคลายเครียด  เนื่องจาก

ความเครียดและอาการซึมเศราอาจทาํใหจําอะไรไดไมดี 

 

                  *ลองนําไปปฏิบัติดูนะครบั   จะชวยใหคุณภาพชีวติดีขึ้น* 

 

  

 


