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Risk Factors of Vascular Dementia

บทนำ�
	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบ

ประสาทที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิต	

อันดับที่	 3	 รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง	 แนว

โน้มความชุกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูง

ขึ้นเรื่อย	ดังจะเห็นได้จากการศึกษาระบาดวิทยา

ของโรคหลอดเลือดสมอง	 ในปีพ.ศ.	 2526	 ใน

ประชากรอายมุากกวา่	20	ป	ีขึน้ไป	พบความชกุ	690	

ต่อประชากร	100,000	คน	การศึกษาในผู้ป่วยอายุ

ตัง้แต	่45	ปขีึน้ไป	ในป	ีพ.ศ.	2541	พบความชกุรอ้ย

ละ	1.12	ของประชากร		ลา่สดุในป	ีพ.ศ.	2547	ศกึษา

ในประชากรอายุ	45	–	80	ปี	 	พบความชุกร้อยละ	

2.46		ของประชากร	ผลกระทบของโรคหลอดเลอืด

สมองเกดิวงกวา้งตัง้แตผู่ป้ว่ยเอง	คนในครอบครวั		

ที่ทำางาน	ชุมชน	ตลอดจนเป็นปัญหาของประเทศ

เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีส่งู	และการเปน็ภาระเนือ่งจาก

ผูป้ว่ยไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองได	้ความผดิปกติ

ทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองนั้นมิใช่เพียงแค่การอ่อนแรง	 การ

เคลื่อนไหวลำาบาก		ทานอาหารลำาบาก	ผู้ป่วยส่วน

หนึ่งมีอาการผิดปกติด้านความจำา	 	 การตัดสินใจ	 

การวางแผน	 การใช้ภาษาหรือการทำากิจกรรม

ประจำาวัน	 รวมเรียกว่าภาวะสมองเสื่อมจากโรค

หลอดเลือดสมอง	(vascular	dementia;	VaD)

	 ภาวะสมองเสื่อมพบบ่อยในผู้สู งอายุ

ประมาณร้อยละ	 9.8	 ของประชากรสูงอายุ	 และ

ส่งผลกระทบ	ต่อคนในครอบครัวและประเทศ	ไม่

ตา่งกบัโรคหลอดเลอืดสมอง	ภาวะสมองเสือ่มและ

โรคหลอดเลือดสมองก็พบบ่อยในผู้สูงอายุ	ดังนั้น

ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง	จึงพบ

เป็นสาเหตุได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะสมอง

เสื่อมในผู้สูงอายุ		

	 สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมประกอบด้วย	

1.	Degenerative	process	 เช่น	Alzheimer’s	

disease	(AD)	2.	โรคหลอดเลือดสมอง	(stroke)	

ได้แก่	 vascular	dementia	และ	3.	สาเหตุอื่นๆ	

เช่น	metabolic	causes,	CNS	infection	และยา	

	 จากการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า

ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในประชากรอายุ

ตั้งแต่	45	ปี	และ	60	ปีขึ้นไป	พบร้อยละ	2.35	และ	

3.82	ตามลำาดับ	หรือพบผู้ป่วยสมองเสื่อม	 1209	

คน	ต่อประชากร	100	000	คนที่มีอายุระหว่าง	45-
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64	ปี	และถ้าอายุตั้งแต	85	ปีขึ้นไป	พบถึงร้อยละ	

25

	 กรณีภาวะสมองเสื่อมมีสาเหตุจาก	 stroke	

หรือความผิดปกติของหลอดเลือดสมองเรียกว่า	

vascular	dementia:	VaD	ซึ่งพบเป็นสาเหตุของ	

dementia	ที่พบบ่อยเช่นเดียวกัน	Alzheimer’s	

disease	 (AD)	ผู้ป่วย	AD	ที่พบร่วมกับ	 stroke	

เรียกว่า	AD	with	CVD

	 การวินิจฉัย	VaD	 โดย	 ischemic	 score	

ถ้ามีค่าคะแนนมากกว่า	7	จะบอกสาเหตุของ	de-

mentia	วา่นา่จะเกดิจาก	vasculardementia		ราย

ละเอียดดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย	vascular	dementia	โดย	Hachinski	scale

A	score	of	>	7	suggest	multi-infarct	dementia

A	score	of	<	or	=		4	indicates	probable	primary	degenerative	dementia

Clinical finding Score

Abrupt	onset 2

Fluctuating	course 2

History	of	stroke 2

Focal	neurologic	symptoms 2

Focal	neurologic	signs 2

Stepwise	deterioration 1

Nocturnal	confusion 1

Preservation	of	personality 1

Depression 1

Somatic	complaints 1

Emotional	incontinence 1

Hypertension 1

Evidence	of	atherosclerosis 1
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	 	VaD	ประกอบด้วย	3	ชนิดหลักคือ

	 1.	 Multi-infarct	 dementia	 :	 large	 

cortical	and	subcortical	infarcts	

	 2.	 Subcortical	 VaD:	 small,	 deep	

infarcts,	 periventricular	 white	 	matter	

changes	and	ischemic	injury

	 3.	 Strategic	 infarct	 VaD	 :	 small	

ischemic	lesions	in	area	critical	for	higher	

cortical	functions		

กลไกก�รเกิด VaD
	 กลไกการเกิด	VaD	มีหลายแนวคิด	ในทาง

คลินิกพบผู้ป่วยที่เกิด	 VaD	 มักเกิดในผู้ป่วยที่

มีปัจจัยเสี่ยงของ	 atherosclerotic	 risks	 โดยผู้

ปว่ยดงักลา่วอาจเกดิ	stroke	และ	dementia	หรอื	

คอ่ยๆมอีาการของ	mild	cognitive	impairment	

และอาการค่อยๆ	รุนแรงขึ้นเป็น	dementia	ในผู้

ป่วย	small	vessel	dementia	ดังรูปที่	1

	 ผู้ป่วย	 large	 infarction,	white	matter	

lesions	หรือ	lacunar	infarcts	ทั้งที่มีอาการและ

ไม่มีอาการ	 (silent	 infarcts)	พบว่ามีโอกาสเกิด	

dementia	สูงกว่าคนปกติ	 	ดังนั้นการป้องกันไม่

ให้เกิด	infarcts	น่าจะป้องกันการเกิด	dementia	

ได้

	 Poststroke	 cognitive	 impairment		

กรณีที่เสียเพียง	domain	เดียวของความจำา		พบ

ถึงร้อยละ	 62	 และ	 2	 domain	 ร้อยละ	 35	 ในผู้

ป่วย	poststroke	อายุ	55	–	85	ปี		เมื่อประเมินที่	3	

เดือน	domain					ที่เสียบ่อยได้แก่	short	–	term	

memory,	 long-term	memory,	constructive	
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และ	 visuospatial,	 executive	 function	และ	

aphasia	ร้อยละ	31,23,37,25	และ	14	ตามลำาดับ		

	 ปัจจัยเสี่ยงของ	 atherosclerotic	 ก็เป็น

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะ	mild	 cognitive	 impair-

ment	 (MCI)	 และ	AD	 	ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญคือ	

ความดันโลหิตสูง	 	 ไขมันสูง	 เบาหวาน	 อ้วน	 ไม่

ออกกำาลังกาย		ภาวะ	silent	infarcts,	recurrent	

stroke	และ	white	matter	lesions	

	 จากการศึกษาของ	Ronnemaa	Elina	และ

คณะ	พบวา่การตรวจพบ	APOE	4	allele,	fasting	

plasma	glucose,	 dyslipidemia,	 high	body	

mass	index,	smoking,	hypertension	การสูบ

บุหรี่	 เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิด	 dementia	ทั้ง

ชนิด	AD,	VaD	และ	mixed	typed	โดยพบว่ายิ่ง

มหีลายปจัจยัเสีย่งยิง่มโีอกาสทีส่งูมากขึน้	นอกจาก

นี้จากการศึกษาของ	Ettorre	E	และคณะพบว่าผู้

ป่วยที่มีภาวะ	mild	 cognitive	 impairment	ที่

มีปัจจัยเสี่ยงข้างต้นมีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง

ของโรคไปเปน็	AD	เรว็กวา่ผูป้ว่ยทีไ่มม่ปีจัจยัเสีย่ง	

3	เดือน

	 การศึกษาของ	Forti	Paola	และคณะพบว่า

ผู้ที่มีภาวะ	high	TSH	มีโอกาสการเกิด	VaD	สูง

กว่าปกติ	 และยังพบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างภาะ	hyperhomocysteinemia	กับภาวะ	

dementia	อีกด้วย

Cortical VaD หรือ Multi-infarct  
dementia
	 Cortical	VaD	ลักษณะสำาคัญคือ	abrupt	

onset,	 stepwise	deterioration,	 fluctuation		

ซึ่งพบได้บ่อยใน	large	vessel	stroke	และ	car-

diac	embolic		stroke	ส่วนใหญ่จะเป็น	stroke	

บริเวณ	cortical,	 cortico	 –	 subcortical	 	 และ	

watershed	 infarcts	 ผู้ป่วยมักมี	 memory	

impairment	ร่วมกับ	cortical	symptoms		เช่น	

aphasia,	apraxia,	agnosia,	visuospatial		หรอื	

constructional,	visual	field	defect	และ	gait	

impairment

Subcortical ischemic vascular  
disease and dementia (SIVD) 
	 Small	vessel	dementia	ได้แก่	 lacunar	

และ	Binswanger’s	disease	ลกัษณะการดำาเนนิ

โรคจะต่างกับ	 cortical	VaD	คือ	 ร้อยละ	 60	จะ

ค่อยเป็นค่อยไป	พบ	prolong	 transient	 isch-

emic	attack	 (TIA)	หรือ	multiple	TIA	หรือมี	

neurological	deficit	เพียงเล็กน้อย		ซึ่งพบในผู้

ป่วย	lacunar	infarcts,	white	matter	lesions	

โดยมสีาเหตจุาก	small	vessels	disease	ลกัษณะ

สำาคัญคือ	 dysexecutive	 syndrome	คือ	 ขาด

เป้าหมาย	 ขาดการวางแผน	สับสนในลำาดับ	 โดย

เสีย	memory	น้อยกว่า	AD	ถ้ามี	cue	ก็จะจำาได้		

บคุลกิภาพเปลีย่นแปลง	พบภาวะซมึเศรา้		อารมณ์

แปรปวน		และมกีารกลัน้ปสัสาวะ	อจุจาระเสยี	ชว่ง

เริม่มอีาการอาจตรวจพบ	แขนขาออ่นแรงเลก็นอ้ย	
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reflex	ไมเ่ทา่กนั,	incoordination,	gait	disorder	

เช่น	small	stepped,	imbalanced,	falls,	dysar-

thria,	hypokinesia	และ	rigidity	

Strategic infarct dementia
	 ภาวะ	 dementia	 ที่พบรอยโรคเฉพาะตำา

แหน่งเล็กๆ	 ของ	 cortical	 หรือ	 subcortical	 ที่

เกี่ยวข้องกับความจำา	 เช่น	 hippocampal,	 an-

gular,	caudate,	globus	pallidus	และ	genue	

หรือ	anterior	limb	ของ	internal	capsule		ดัง

นั้นลักษณะการดำาเนินโรคจะแตกต่างกันขึ้นกับ

ตำาแหน่งของสมองที่เกิดโรค

 สรุป	 ผู้ป่วย	 dementia	 ส่วนใหญ่มักพบ

สาเหตุร่วมกันของ	AD	และ	 stroke	 	 ซึ่งมีปัจจัย

เสีย่งรว่มกนั		และมลีกัษณะทางคลนิกิรว่มกนัรวม

ทั้ง	 imaging	ด้วย	ดังนั้นการป้องกันหรือรักษาผู้

ป่วย	dementia	 ไม่ว่าจะมีสาเหตุจาก	AD,	VaD	

หรือ	mixed	 typed	ก็ตาม	ต้องแก้ไขปัจจัยเสี่ยง

ดังกล่าวข้างต้นเพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะสมอง
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