บทที่ 5
ภาวะสมองเสื่อม
จักรกฤษณ สุขยิ่ง
ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา จํานวนประชากรสูงอายุไทยเพิ่มขึ้นจาก 4,034,000 คน ในป
พ.ศ.2533 (รอยละ 7.2) เปน 5,733,000 คน ในป พ.ศ.2543 (รอยละ 9.2) ในขณะที่ life expectancy
เพิ่มขึ้นจาก 62 ป สําหรับผูชาย และ 66 ป สําหรับผูหญิง ในป พ.ศ.2533 เปน 67 ป สําหรับผูชายและ
71 ป สําหรับผูหญิงในป พ.ศ.2543 ดังนั้นความผิดปกติที่พบไดบอยในวัยสูงอายุจึงพบไดมากขึ้นอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ภาวะสมองเสื่อม (dementia) เปนภาวะผิดปกติอยางหนึ่งที่พบไดบอยมากในผูสูงอายุ
(รอยละ 6-12 ของผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป) ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอชีวิตความเปนอยูของผูปวย และ
ภาระในการดูแลผูปวยของครอบครัว ดังนั้นความรูความเขาใจในการวินิจฉัย รวมทั้งการดูแลรักษาจะมี
สวนชวยอยางมากในการที่จะบรรเทาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแมวาในปจจุบันภาวะนี้ยังไมสามารถที่จะ
รักษาใหหายขาดไดก็ตาม
สมองเสื่อมเปนความผิดปกติของการทํางานของระบบสมอง สงผลทําใหมีการเสื่อมลงของระบบ
ความจําและการใชความคิดในดานอื่นๆ และกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนผูนั้น
ในกรณีที่มีความผิดปกติของความจําและการทํางานของสมองดานใดดานหนึ่ง แตยังไมมีการ
สูญเสียตอการใชชีวิตประจําวัน ควรคํานึงวาอาจจะเปนภาวะสมองเสื่อมในชวงเริ่มแรก ควรติดตาม
อาการอยางตอเนื่อง
การประเมินผูปวย
ควรประเมินความรวดเร็วของการเกิดอาการ ระยะเวลาที่เปน ลักษณะการดําเนินโรค และความ
รุนแรงของโรค เพื่อชวยในการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค และวางแผนในการดูแลรักษา การประเมินผูปวย
สมองเสื่อม มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประเมินขอมูลตางๆ จากญาติรวมดวย
การวินิจฉัย
1. ประเมินความจํา
โดยเฉพาะความจําในระยะสั้น (short term memory) ซึ่งเปนความจําในชวงไมกี่นาทีจนถึง
ชั่วโมง ตัวอยางคําถามเชน
- ในชวงที่ผานมา มีปญหาความจําอยางไรบางใหยกตัวอยางเหตุการณประกอบดวย (สามารถ
ประเมิน onset, nature และแยกระหวาง memory impairment และ forgetfulness ได
- ปญหาเรื่องความจํานั้น เปนปญหาความจําของเหตุการณที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไมนานหรือเปน
เหตุการณในอดีต เปน 10 ถึง 20 ปที่ผานมา? (สามารถประเมินความรุนแรงของโรคได)
- วันๆ หนึ่ง มีปญหาเรื่องความจําบอยแคไหน? (ประเมินความถี่ ความรุนแรงของโรค)
- มีอาการ จําชื่อ หรือจําหนาคนรูจักคุนเคย หรือคนใกลชิดไมได? (ประเมินอาการ)
- เคยออกจากบาน เชน เดินหรือขับรถแลวกลับบานไมถูกบางหรือไม? (ประเมินอาการ
ความรุนแรงของโรค)
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- ประเมินโดยตรงโดยการตรวจความจํา เชน ใหจําของ 3 สิ่ง โดยใหพูดตามหลังจากบอกจบ
เพื่อดูความสามารถในการ encoding หรือ registration ซึ่งเปนขบวนการแรกของความจํา หลังจากนั้น
เบี่ยงเบนโดยชวนคุยเรื่องอื่น 2-3 นาที แลวยอนกลับมาถามเพื่อดู recall โดยประเมินรวมกับขอมูลจาก
การซักประวัติ เชน ถาจําไมได 1 คํา ใหถือวาสงสัย แตถามีประวัติชัดเจนใหถือวานาจะมีความจําบก
พรอง เปนตน
2. ประเมิน aphasia
ประเมินจากญาติหรือจากผูปวย โดยอาจใชแนวคําถามตอไปนี้
- รูสึกวามีปญหาในการที่จะเลือกใชคําพูดใหถูกตองหรือไม เชน จะพูดถึงแกวนํ้า แตไมสามารถ
บอกได อาจจะเลี่ยงเปนการชี้ หรือพูดวา “ไอนั่น" "ไอนี่” หรือเลี่ยงพูดถึงหนาที่ของมัน เชน "ที่เอาไวดื่ม
นํ้า" เปนตน
- พูดผิดพูดถูก เชน แทนที่จะพูดวาโตะ กลับบอกวาเกาอี้
- พูดๆ อยูแลวความคิดหยุด พูดตอไมได
- ประเมินโดยตรงจากผูปวย โดยการชี้สิ่งของแลวใหบอกวาสิ่งนั้นเรียกวาอะไร เชน นาฬิกา
ปากกา กระดุม ไมแขวนเสื้อ เปนตน
3. ประเมิน apraxia โดยอาจใชแนวคําถามตอไปนี้
- ทํากิจกรรมตางๆ เหลานี้ ไดเองหรือไม เชน แปรงฟน หวีผม อาบนํ้า แตงตัว ใสเสื้อผาไดถูก
แยกแยะเสื้อกางเกงผานุงได ทานอาหาร รูจักวิธีใชชอน สอม ถาไมสามารถทําได จะตองไมใชเปน
เพราะระบบสั่งการของกลามเนื้อ (motor function) ผิดปกติ
- ประเมินโดยตรงจากผูปวย ใหผูปวยแสดงทาแปรงฟน หรือหวีผม หรืออาจออกคําสั่งใหผูปวย
ทําตาม เชน รับกระดาษดวยมือขวา พับครึ่ง แลววางลงบนพื้น หรือทดสอบใหผูปวยวาดรูปหา
เหลี่ยมตัดกันตามภาพ (ทดสอบ apraxia และ visuospatial skill)

4.ประเมิน agnosia โดยอาจใชแนวคําถามตอไปนี้
- จําสิ่งที่คุนเคยไมได เชน หนาคนที่คุนเคย สถานที่หรือสิ่งของสวนตัวที่คุนเคย
- ประเมินโดยตรงจากผูปวย โดยใหบอกสิ่งของที่กําอยูในมือ ในขณะที่หลับตา เชน กุญแจ
เหรียญเงิน
5. ประเมิน executive function โดยอาจใชแนวคําถามตอไปนี้
- มีปญหาในการที่จะเขาใจ ตัดสินใจ วางแผนที่จะทําตอไป ในเหตุการณทั่วๆ ไปหรือไม
- มีปญหาในการที่จะใชเครื่องมือตางๆ ที่ใชอยูเปนประจํา เชน การเปดปดเตาแกส หรือมีปญหา
ในการเรียนรูที่จะใชของใหม เชน การใชเตาไมโครเวฟ หรือไม
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- ประเมินโดยตรงจากผูปวย ใหผูปวยอธิบายความเหมือนของสิ่งตางๆ ดังนี้ โตะ-เกาอี้ สมกลวย เสื้อ-กางเกง แมนํ้า-ลําคลอง เปนตน หรือทดสอบโดยใหวาดรูปตามดังนี้

6. ประเมินผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ประเด็นที่ควรประเมิน เชน การจับจายใชสอย การดูแลจัดการเงินทองคาใชจายประจําวัน การ
หุงหาอาหาร การออกนอกบาน การนัดหมาย หรือตารางกิจวัตรประจําวันอื่นๆ ที่ทําอยูเสมอๆ เปนตน
ตารางที่ 1 เกณฑการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม
- ตองมีความผิดปกติของความจํา และ
- มีความผิดปกติของการทํางานของสมองในดานตางๆ เหลานี้อยางนอย 1 ดาน
- Aphasia
- Apraxia
- Agnosia
- Executive function
- และ มีการสูญเสียหรือกระทบกระเทือนตอการใชชีวิตประจําวันของคนผูนั้น

การวินิจฉัยแยกโรค
ก. แยกโรคสมองเสื่อมออกจากโรคอื่นๆ
1. Delirium เปนอาการสับสนทางสมองอยางเฉียบพลัน มีลักษณะที่แตกตางจาก dementia
คือ อาการเปนเร็ว แปรปรวนในแตละวัน สูญเสีย attention อยางมาก อาจมีประสาทหลอนรวมดวย
และมักมีสาเหตุกระตุนชัดเจน เชน การใชยา การติดเชื้อ หรือภาวะหลังผาตัด เปนตน
2. Depression หรือโรคซึมเศรา ที่อาจมีอาการคลายความจําเสื่อมได แตเปนผลมาจากอารมณที่
ซึมเศรา หดหู ไมมีแกจิตแกใจที่จะทําอะไร การตอบสนองตอสิ่งแวดลอมลดลง เฉื่อยชา จนในที่สุดอาจ
คลายภาวะสมองเสื่อมได อยางไรก็ตามบางครั้งอาจพบ delirium และ depression รวมกับ dementia ได
3. Endocrine conditions เชน hypothyroidism, hyperthyroidism, hypercalcemia,
hypoglycemia
4. Infectious diseases เชน syphilis, HIV infection
5. Vitamin deficiencies เชน thiamine, niacin, vitamin B 12
6. Autoimmune disorders เชน systemic lupus erythematosus
7. Metabolic disorders เชน hepatic, renal disease
ข. แยกโรคในกลุม Dementia
1. Alzheimer’s disease พบบอยรอยละ 50-70 ของภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด โดยจะมีอาการ
คอยเปนคอยไป
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2. Cerebrovascular disease (multiinfarct dementia, stroke) อาการจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
พรอมทั้งมีความผิดปกติของระบบประสาทสมองรวมดวย
3. Normal-pressure hydrocephalus มี gait ataxia และ incontinence รวมดวย
4. Parkinson’s disease เปน subcortical dementia ที่มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวเปน
อาการเดน
5. Traumatic brain injury (subdural hematoma) เปนสาเหตุของสมองเสื่อมที่ควรระวังในผูสูง
อายุที่มีประวัติอุบัติเหตุทางศีรษะ
การรักษา
1. การรักษาโดยการใชยา ยากลุมประคับประคองอาการสมองเสื่อม

Acetylcholineesterase inhibitor ยากลุมนี้มีกลไกการออกฤทธิ์โดยยับยั้งการทําลาย
acetylcholine บริเวณ synaptic cleft ทําใหมีสารชนิดนี้เพิ่มขึ้น ไมไดออกฤทธิ์แกไขสาเหตุที่ทําใหเกิด
โรคโดยตรง ยากลุมนี้ไดรับการศึกษาเพื่อใชในผูปวยสมองเสื่อมจาก Alzheimer’s disease เปนสวน
ใหญ ผลขางเคียงที่พบไดคือ อาการกระวนกระวาย หงุดหงิด ทองเสีย นอกจากนี้ราคาของยากลุมนี้
คอนขางแพงมาก จึงควรพิจารณาดวยความรอบคอบ
Donepezil มีขนาด 5 และ 10 มก. (ในประเทศไทยมีเฉพาะ 5 มก.) ขนาดที่ใช 5 มก.ตอวัน
ใหวันละครั้ง
Rivastigmine มีขนาด 1.5, 3, 4.5 และ 6 มก. ใหวันละครั้ง ขนาดที่ใชเริ่มจาก 3 มก.ตอวัน
ปรับขนาดทุกๆ 2 สัปดาห เปน 6, 9 จนถึง 12 มก. ตอวัน ทั้งนี้ขึ้นกับผลขางเคียงของยาดวย
2. การรักษาโดยไมใชยา เปนแนวทางที่สําคัญยิ่งในการดูแลผูปวยโรคสมองเสื่อม เนื่องจาก
ในปจจุบันยังไมมียาใดที่สามารถรักษาและสามารถสงบอาการรวมตางๆ ได เชน อาการทางจิต อาการ
กระวนกระวาย ปญหาในการนอน นอกจากนี้ผลขางเคียงของยาและราคายาที่คอนขางสูงมาก ทําใหมี
ขอจํากัดในการรักษาโดยการใชยา
หลักการ
- ใชไดดีในผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง
- อาการหรือพฤติกรรมใดที่ไมเปนอันตรายตอชีวิต รางกายของผูปวยและคนใกลชิด ควร
พิจารณาการรักษาดวยวิธีนี้
2.1 กลุมอาการที่เปนผลจากความจําบกพรอง เชน หลงผิด เชื่อวามีคนในบานขโมยของ
ของตนเองไป หรือทึกทักวากําลังจะเกิดเหตุการณบางอยางขึ้นกับตน เชน เชื่อวามีนัดพบกับเพื่อน
แนวทางปฏิบัติ
- เบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นสักครู ผูปวยจะลืมเรื่องที่กําลังทึกทักอยู
- หลีกเลี่ยงการอธิบายดวยเหตุผล เนื่องจากผูปวยเชื่อวาสิ่งที่ตนคิดนั้นเปนความจริง ในที่สุดจะ
เกิดความขัดแยง และปากเสียง
2.2 กลุมอาการโรคจิต เชน ประสาทหลอน หูแวว
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แนวทางปฏิบัติ
- ในกรณีที่เปนไมมาก และภาพหลอนหรือเสียงแววนั้น ไมเปนอันตรายตอตัวผูปวยหรือคนใกล
ชิด ควรอธิบายใหญาติและผูปวยเขาใจวาเปนสวนหนึ่งของโรคเทานั้น อาจไมตอบสนองตอการใชยา
และมักเกิดผลขางเคียงตามมาได
2.3 กลุมอาการการนอนผิดปกติ เชน กลางคืนไมนอน เดินไปมา หรือ กลางวันนอนมากเกิน
ไป
แนวทางปฏิบัติ
- พยายามใหมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหวางวัน เชน การเดินรับแสงแดดตอนเชา หรือตอน
เย็นเปนประจํา
- หลีกเลี่ยงการนอนระหวางวัน ถาจะมีการงีบหลับ ชวงเวลาที่เหมาะสมคือระหวาง 12.0015.00 น.
- ปลุกใหตื่นนอนตอนเชาใหตรงเวลาสมํ่าเสมอทุกวัน
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