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สาขาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Preventive Strategies of Dementia

	 โรคสมองเสื่อม	 หรือ	 dementia เป็น

กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการทำางาน

ของสมองชั้นสูง (higher cortical function) 

หลายส่วนร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ 

พฤติกรรม รวมทั้งบุคลิกภาพ เป็นผลให้รบกวน

การทำางาน การเข้าสังคม หรือการมีสัมพันธภาพ

กับบุคคลอื่น โดยขณะที่ประเมินภาวะนี้ ผู้ป่วย

ตอ้งไมม่อีาการเพอ้ (delirium) หรอืระดบัการรูส้ติ

บกพร่อง (impaired level of consciousness)1,2  

 Vascular dementia (VaD) เปน็คำารวมๆ

ของโรคสมองเสื่อมที่มีสาเหตุเนื่องจากมีพยาธิ

สภาพที่หลอดเลือดสมอง สามารถแบ่งได้เป็น 

cortical vascular dementia, subcortical isch-

emic dementia, strategic-infarct dementia, 

hypoperfusion dementia, hemorrhagic 

dementia และโรคสมองเสื่อมที่มีสาเหตุมาจาก

ความผิดปกติของหลอดเลือดที่มีสาเหตุจำาเพาะ 

(specific arteriopathies)3 โรคสมองเสื่อมชนิด 

VaD พบได้บ่อย มีการประมาณว่าพบ 1-4 รายใน

ผู้สูงอายุ 100 รายที่อายุ 65 ปี และความชุกเพิ่ม

เป็น 14-16 รายในผู้สูงอายุที่อายุเกิน 80 ปี  และ

พบเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยเป็น

อนัดบั 2 รองมาจากโรคสมองเสือ่มชนดิอลัไซเมอร ์ 

Alzheimer’s disease; AD)4

 ปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิ VaD สามารถแบง่

ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่

ได้ และปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ โดยปัจจัยที่ปรับ

เปลี่ยนไม่ได้ ได้แก่ อายุมาก เพศชาย พันธุกรรม 

เชือ้ชาต ิและประวตัเิปน็โรคหลอดเลอืดสมอง สว่น

ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด โดยเฉพาะ โรคความ

ดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสงู โรค

หวัใจขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดแดงสว่นปลาย และ

การสูบบุหรี่3,5

 ในปัจจุบันโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ซึ่ง

รวมโรคสมองเสื่อมชนิด AD และ VaD ยังรักษา

ไมห่ายขาด การรกัษาในปจัจบุนัเปน็เพยีงชะลอการ

ดำาเนินโรค ดังนั้นการมองหาปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ในวัยก่อนที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม 

ได้แก่ช่วงอายุ 40-60 ปี น่าจะเป็นการป้องกันการ

เกิดโรคสมองเสื่อมได้
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แนวทางการป้องกันโรคสมองเสื่อม
 ข้อมูลในปัจจุบันพบว่าแนวทางการ

ป้องกันโรคสมองเสื่อมสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม

ใหญ่ ได้แก่ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือด การรับประทานอาหาร

และการทำากิจกรรม การเข้าสังคม และการฝึกสติ

ปัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การควบคมุปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิโรค

หัวใจและหลอดเลือด (vascular risk factors) ที่

สำาคัญได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคไขมันในเลือดสูง และการสูบบุหรี่

  1.1 โรคเบาหวาน พบว่าโรคเบาหวาน

เป็นปัจจัยเดียวของการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือดที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม

โดยไม่ขึ้นกับอายุ ทั้งชนิด AD และ VaD รวม

ทั้งภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อย แต่ยังไม่รบกวนการ

ดำาเนินชีวิต (mild cognitive impairment) ใน

การศึกษาที่เป็น observational cohort study 

หนึ่งพบว่าผู้ที่ เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดโรค

สมองเสื่อมมากกว่าคนที่ไม่เป็นเบาหวาน 1.85 

เท่า (95%CI 1.34 to 2.56) และการควบคุมเบา

หวานให้ดีสามารถลดการเกิดโรคสมองเสื่อมถึง 

4.9 เท่า (95%CI 1.9-8.0)6 ผู้ป่วยโรค AD ที่เป็น

เบาหวาน พบว่ามีสติปัญญาลดลงช้ากว่าผู้ป่วย

โรค AD ที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน โดยพบว่ากลุ่มที่มี

โรคเบาหวานร่วมด้วยมีพยาธิสภาพในสมองแบบ 

AD น้อยกว่า กล่าวคือมี amyloid plaques และ 

neurofibrillary tangles นอ้ยกวา่7 นอกจากนีพ้บ

วา่ภาวะนำา้ตาลในเลอืดตำา่ กม็คีวามสมัพนัธต์อ่การ

เกดิโรคสมองเสือ่มเชน่กนั โดยความถีข่องการเกดิ

ภาวะนำา้ตาลในเลอืดตำา่ สมัพนัธก์บัโอกาสการเกดิ

โรคสมองเสื่อมมากขึ้น8   

  1.2 โรคความดนัโลหติสงู  เปน็ปจัจยั

เสี่ยงของโรคของหัวใจและหลอดเลือดที่มีการ

ศกึษามากทีส่ดุ แตผ่ลการศกึษายงัไมแ่นน่อน การ

ศึกษาที่เป็น observational cohort study หลาย

การศกึษาพบวา่ผูท้ีม่โีรคความดนัโลหติสงูชว่งอาย ุ

40-60 ป ีมคีวามสมัพนัธต์อ่การเกดิโรคสมองเสือ่ม

มากกวา่คนทีไ่มไ่ดเ้ปน็โรคความดนัโลหติสงู แตไ่ม่

พบความสัมพันธ์นี้ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหลัง

อายุ 60 ปี ดังนั้นความดันโลหิตสูงจึงน่าจะเป็น

ปัจจัยที่ขึ้นกับอายุด้วย  นอกจากนี้พบว่าผู้ที่อายุ

เกิน 75 ปีที่มีความดันโลหิตตำ่า มีความสัมพันธ์

ต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมมากขึ้น8 การศึกษาที่

เป็น controlled trial ที่สำาคัญคือ Hypertension 

in the Very Elderly Trial cognitive function 

assessment (HYVET-COG) พบวา่การใหย้าลด

ความดนัโลหติใหค้วามดนัตำา่กวา่ 150/80 mmHg 

ไม่ได้ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคสมองเสื่อม

หรือภาวะ mild cognitive impairment แต่เมื่อ

รวมกบัการศกึษาอืน่เปน็ meta-analysis แลว้พบ

วา่สามารถลดการเกดิได ้0.87 (95%CI 0.76-1.00, 

p<0.045) ผลการศกึษาทีไ่มค่อ่ยดนีกัอาจเนือ่งจาก

การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ cognitive impair-

ment เป็นผลลัพธ์หลัก7,9 

  1.3 โรคไขมนัในเลอืดสงู การศกึษาที่

เปน็ observational cohort study พบวา่ระดบัไข

มันในเลือดสูงในผู้ที่อายุ 40-60 ปี มีความสัมพันธ์
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ต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม ส่วนการศึกษาในผู้ที่

อายุเกิน 60 ปีแล้วยังมีผลการศึกษาไม่ตรงกัน 

บางการศึกษาพบว่าลดลง บางการศึกษาพบว่าสูง

ขึน้และมอีบุตักิารณก์ารเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง

มากขึน้ดว้ย นอกจากนีพ้บวา่การใชย้ากลุม่ statin 

ไม่ได้ป้องกันและลดอุบัติการณ์ของโรคสมอง

เสื่อม3,7,8,10

  1.4 การสูบบุหรี่ พบว่านิโคตินเป็น

สารในบหุรีท่ีช่ว่ยในการเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนักเ็พิม่

ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

การศึกษาที่เป็น systemic review และ meta-

analysis พบว่าการสูบหรี่เพิ่มความเสี่ยงในการ

เกดิโรค AD และอาจเพิม่ความเสีย่งในการเกดิโรค

สมองเสื่อมชนิดอื่นๆ โดยทั่วไปจึงยังคงแนะนำาให้

เลิกสูบบุหรี่11 

  1.5 โรคอ้วน พบความสัมพันธ์เช่น

เดียวกับภาวะความดันโลหิตสูง กล่าวคือผู้ที่อ้วน

ช่วงอายุ 40-60 ปีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค

สมองเสื่อม ส่วนในผู้ที่อายุ 75 ปี ขึ้นไปพบความ

สัมพันธ์เป็นลักษณะ U curve ซึ่งหมายความ

ว่านำ้าหนักตัวที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปมีความ

สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมมากขึ้น7,8 

 2. การรบัประทานอาหารและยาบางชนดิ 

(นอกเหนือจากกลุ่ม cholinesterase inhibitors 

และ N-methyl-D-aspartate antagonists) 

เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อม

เท่าที่มีข้อมูลในปัจจุบัน เช่น โรคเบาหวาน โรคไข

มันในเลือดสูง โรคความดันในเลือดสูง และโรค

อ้วนสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการเลือกบริโภค

อาหารที่เหมาะสม จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับอาหาร

หลายชนิดที่จะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรค

สมองเสือ่มได ้โดยเชือ่วา่อาหารทีม่ ีanti-oxidant, 

anti-inflammatory และผลทางเมตะบอลิกจะ

ช่วยป้องกันหรือชะลอการดำาเนินโรคสมองเสื่อม

ได้ อาหารที่มีการศึกษากันมีดังนี้

  2.1 วิตามินและไขมันไม่อิ่มตัว จาก

การศึกษาที่เป็น observational study พบว่าการ

รับประทานวิตามิน ได้แก่ วิตามิน B1, B6, B12, 

E, folate และไขมันไม่อิ่มตัวสัมพันธ์กับการลด

การเกิดโรคสมองเสื่อม ส่วนรายที่เป็นโรคแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลว่าการให้วิตามินเหล่านี้ช่วยในการ

ชะลอการดำาเนินโรคแต่อย่างใด12 ส่วนการศึกษา

ที่เป็น randomized controlled trial พบผลไม่

ชัดเจน ซึ่งอาจเนื่องจากการศึกษาสั้นเกินไป ทำาให้

ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่ได้แนะนำาให้ใช้

วิตามินเหล่านี้ในการป้องกันหรือรักษาโรคสมอง

เสื่อมในปัจจุบัน7,13-15  

  2.2 แปะก๊วย การศึกษาที่เป็น ran-

domized controlled trial พบว่าการรับประทาน

แปะก๊วย 120 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ไม่ได้ลดการ

เกดิโรคสมองเสือ่มและ mild cognitive impair-

ment แต่อย่างใด16 ส่วนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า

เปน็โรคสมองเสือ่มแลว้ การศกึษาทีเ่ปน็ systemic 

review และ meta-analysis พบว่าไม่ได้ผลใน

การรักษาโรคสมองเสื่อมในแง่ของ cognitive 

function เช่นกัน17 แต่พบว่าการให้รับประทาน

ขนาด 240 มิลลิกรัมวันละครั้งนั้น ปลอดภัย ช่วย

ลดอาการทางจติเวชและชว่ยใหค้ณุภาพชวีติของผู้
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ดูแลดีขึ้น18

  2.3 อาหารชนิดเมดิ เตอเร เนียน 

(mediterranean diet) ได้แก่อาหารที่เน้นผัก ผล

ไม้ ไขมันจากนำ้ามันมะกอก มีไขมันอิ่มตัวปริมาณ

นอ้ย เนน้การรบัประทานอาหารคารโ์บไฮเดรตทีย่งั

ไมผ่า่นการขดัสจีำาพวกธญัพชื รบัประทานปลาปาน

กลาง และเนื้อสัตว์อื่นเล็กน้อย รับประทานไข่ไม่

เกนิ 4 ฟองตอ่วนั และดืม่ไวนป์รมิาณเลก็นอ้ย พบ

วา่ลดการเกดิโรคสมองเสือ่มได ้และอาจชะลอการ

เกิดโรคสมองเสื่อมได้ 7,13 มีข้อมูลสนับสนุนจาก

การตรวจทางรงัส ีพบวา่การรบัประทานอาหารชนดิ

นีส้มัพนัธก์บัการลดการเกดิเนือ้สมองขาดเลอืดได้

จากภาพถา่ยทางรงัสดีว้ยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้อยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ และไม่สัมพันธ์กับการเกิด

พยาธิสภาพแบบ white matter intensities19 

นอกจากนี้มีข้อมูลว่าการรับประทานผักและผล

ไม้ปริมาณมากสามารถลดการเกิดโรคสมองเสื่อม

ได้ถึง 6.5 เท่า (95%CI 0.2-13.1)6

  2.4 การรับประทานยาบางชนิด การ

ศึกษา observational study พบว่าคนที่ได้รับยา 

NSAIDS เป็นโรคสมองเสื่อมน้อยกว่าคนที่ไม่ได้

รับประทานยา แต่การศึกษาที่เป็น randomized 

controlled trial พบวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัยาม ีcognitive 

function ลดลงน้อยกว่าใน 2-3 ปีแรก หลังจาก

นั้นพบว่าผลไม่แตกต่างกัน20,21 อีกการศึกษาหนึ่ง

พบว่าผู้ที่เป็น bipolar disorder ที่รับประทานยา 

lithium พบความชุกของโรคสมองเสื่อมชนิด AD 

น้อยกว่า อย่างไรก็ตามคงต้องรอการศึกษาเพิ่ม

เติมในอนาคต22  

  2.5 การดื่มแอลกอฮอล์  การศึกษาที่

เป็น observational study หลายการศึกษารวม

ทั้งการศึกษาที่เป็น meta-analysis พบว่าการ

ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยถึงปานกลางลดการ

เกิดโรคสมองเสื่อมได้ในผู้ที่ไม่มียีน APOE e 4 

allele อย่างไรก็ตามปริมาณของแอลกอฮอล์นั้น

ระบุไม่ชัดเจน โดยทั่วไปคือปริมาณแอลกอฮอล์

น้อยกว่า 12 กรัมต่อวัน หรือดื่มน้อยกว่า 2 แก้ว

ต่อวันในเพศชายและน้อยกว่า 1 แก้วต่อวันใน

เพศหญงิ บางการศกึษาพบวา่แอลกอฮอลช์นดิไวน์

แดงเท่านั้นที่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตามการศึกษา

เหล่านี้อาจมี selection bias ร่วมด้วย ส่วนราย

ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากยังไม่มีข้อมูล เพราะ

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถูกตัดออกจากการศึกษา และมีผล

เสียต่อระบบอื่นของร่างกาย กลไกที่อธิบายฤทธิ์

ของแอลกอฮอลท์ีเ่ปน็ไปไดค้อื การดืม่แอลกอฮอล์

ขนาดปานกลางเพิ่มระดับ HDL-chol ซึ่งลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่ม

เลือดไปเลี้ยงสมอง ลดการเกิดการแข็งตัวของ

เลือด เพิ่ม endothelial relaxation และ insulin 

sensitivity โดยสรุปข้อมูลในปัจจุบันพบว่าการ

ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณน้อยถึงปานกลางไม่ได้

ทำาให้เกิดโทษต่อ cognitive function  แต่ยัง

ไม่สามารถสรุปปริมาณแอลกอฮอล์ที่ควรได้รับ

ต่อวันได้ชัดเจน และไม่ได้แนะนำาให้คนที่ไม่ได้

ดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรค

สมองเสื่อม23,24

 การทำากิจกรรมสมำ่าเสมอ (physical ac-

tivity) การศกึษาทีเ่ปน็ observational study พบ
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ว่าผู้ที่ทำากิจกรรมสมำ่าเสมอ โดยไม่ระบุชนิดของ

กิจกรรม มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม

ทุกชนิดแต่ชัดเจนในกลุ่ม AD และกลุ่มที่ทำางาน

อดเิรกสมำา่เสมอมากกวา่กลุม่ทีท่ำางานประจำา สว่น

การศึกษาที่เป็น controlled trial พบว่าการออก

กำาลังกายช่วยป้องกันและชะลอการลดลงของ 

cognitive function โดยไม่ขึ้นกับความหนัก

เบาของการออกกำาลังกาย25-27 แต่มีความสัมพันธ์

กับจำานวนชนิดของการออกกำาลังกาย พบว่าการ

ออกกำาลังกายตั้งแต่ 4 ชนิดขึ้นไป พบการเกิดโรค

สมองเสือ่มนอ้ยกวา่ผูท้ีอ่อกกำาลงักายจำานวนนอ้ย

กว่า13 แต่ยังขัดแย้งกับบางการศึกษาซึ่งพบว่าได้

ประโยชน์เฉพาะเรื่อง attention และ executive 

function7 สว่นผูท้ีเ่ปน็โรคสมองเสือ่มแลว้ยงัสรปุ

ประโยชน์ของการออกกำาลังกายในแง่ cognitive 

function ได้ไม่ชัดเจน28

 4. การเขา้สงัคม (social engagement) 

การศึกษาที่เป็น observational study พบว่าคน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมสมำ่าเสมอ เช่น เยี่ยม

เพื่อนหรือญาติพี่น้อง ท่องเที่ยวกับเพื่อน ดูหนัง 

ไปวัด เป็นโรคสมองเสื่อมน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ชอบ

เข้าสังคม อย่างไรก็ตามการไม่ชอบเข้าสังคมอาจ

ไมไ่ดเ้ปน็ปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิโรคสมองเสือ่มแต่

เปน็อาการเริม่แรกของผูท้ีจ่ะเปน็โรคสมองเสือ่มใน

อนาคตได้ ส่วนการศึกษาที่เป็น controlled trial 

ยังไม่มีมากพอที่จะสรุปความสัมพันธ์นี้ได้7,13,27,29 

 5. การฝึกสติปัญญา (cognitive train-

ing) การศึกษาที่เป็น observational study พบ

ว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงพบเป็นโรคสมองเสื่อมน้อย

กว่าผู้ที่มีการศึกษาตำ่า แต่พบว่าเมื่อผู้มีการศึกษา

สูงเป็นโรคสมองเสื่อมแล้ว จะมีการดำาเนินโรคที่

รวดเร็วกว่า อาจเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จะวินิจฉัย

โรคไดเ้มือ่พยาธสิภาพในสมองเปน็มากแลว้เพราะ

มี cognitive reserve มาก ผู้ที่ชอบทำากิจกรรมที่

ฝึกสติปัญญาสมำ่าเสมอทั้งตั้งแต่อายุน้อยและเมื่อ

อายุมากแล้วก็ตาม เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ 

พบเป็นโรคสมองเสื่อมน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ชอบทำา

กจิกรรมดงักลา่ว สว่นการศกึษาทีเ่ปน็ controlled 

trial พบว่าผู้ที่ได้ฝึกสติปัญญาจะมี cognitive 

function ลดลงช้ากว่าผู้สูงอายุทั่วไปที่ไม่ได้ฝึก 

และมีความสามารถในเชิงปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน

ดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง7,13,30

สรุปแนวทางการป้องกันโรคสมอง
เสื่อม
 โดยสรุปจากการศึกษาที่เป็น observa-

tional study พบวา่แนวทางการปอ้งกนัโรคสมอง

เสื่อมมี 5 กลุ่มที่ลดการเกิดโรคสมองเสื่อม ได้แก่ 

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลอืด การรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม การ

ทำากิจกรรมและการเข้าสังคมสมำ่าเสมอ และการ

ฝึกสติปัญญาเป็นประจำา ดังนั้นการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการดำาเนนิชวีติตามขอ้มลูทีม่ ีนา่จะชว่ย

ปอ้งกนัการเกดิโรคสมองเสือ่มได ้สว่นการศกึษาที่

เป็น controlled trial นั้น ข้อมูลเท่าที่มีพบว่า การ

ทำากิจกรรม การเข้าร่วมสังคมสมำ่าเสมอ และการ

ฝึกสติปัญญาเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยลดการเกิด

โรคสมองเสื่อม ส่วนการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
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เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นต้องกระทำาอย่าง

ระมัดระวัง เพราะมีหลักฐานว่าการควบคุมปัจจัย

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง 

เชน่ ภาวะนำา้ตาลในเลอืดตำา่ หรอืความดนัโลหติตำา่

เกนิไป กเ็ปน็ปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิโรคสมองเสือ่ม

เช่นกัน ส่วนอาหารหรืออาหารเสริมนั้น ในปัจจุบัน

ยงัไมแ่นะนำาใหร้บัประทานวติามนิหรอือาหารเสรมิ

ใดเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมเนื่องจากยังไม่มี

ข้อมูลเพียงพอในปัจจุบัน   
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