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Recent Advances 

รศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ภาวะสมองเสื่อมชนิดที่รักษาให้หายได้ 

ภาวะสมองเสื่อมคืออะไร
	 ภาวะสมองเส่ือม	 (dementia	หรือ	major	

neurocognitive	disorder)	 เป็นภาวะที่การรู้คิด

บกพร่อง	 อันเป็นผลมาจากหลายสาเหตุท่ีทำาให้

เซลล์สมองเสื่อมสลาย	ทำาให้การทำางานของสมอง

เสื่อมหลายด้านจนมีผลต่อการดำาเนินชีวิตและ

ความสามารถในการอยู่ร่วมกนัในสงัคม	โดยทัว่ไป

ภาวะสมองเสือ่มพบมากในผูส้งูอาย	ุโดยพบความ

ชุกในคนอายุ	65	ปี	ประมาณร้อยละ	6-8	และเพิ่ม

เป็นสองเท่าทุก	 5	 ปี	 หลังอายุ	 60	 ปี	 และพบถึง 

ร้อยละ	30	 ในผู้ที่อายุ	 85	ปี	 ในสถานพยาบาลใน

ต่างประเทศ	(nursing	home)	พบได้ถงึร้อยละ	50	

ภาวะสมองเสื่อมพบเป็นอันดับ	 3	 ของโรคท่ีพบ

บ่อยและเป็นปัญหาในผูส้งูอายุ1,2   สำาหรบัข้อมลูใน

ประเทศไทย	พบว่าผู้สูงอายุไทยมีความชุกของ

ภาวะสมองเสื่อมประมาณร้อยละ	2-10	โดยในผู้ที่

อายุ	 60-69	 ปี	 พบร้อยละ	 7.1	 อายุ	 70-79	 ปี	 

พบร้อยละ	 14.7	 และอายุ	 80	ปีขึ้นไปพบร้อยละ	

32.5	และพบในเพศหญิง	(ร้อยละ	15.1)	มากกว่า

เพศชาย	(ร้อยละ	9.8)3 

	 ภ า ว ะ สมอ ง เ ส่ื อ ม ชนิ ด อั ล ไ ซ เ ม อ ร  ์

(Alzheimer’s	 disease:	AD)	 เป็นภาวะสมอง

เสือ่มทีพ่บมากทีส่ดุประมาณร้อยละ	60-70	รองลง

มาได้แก่	 ภาวะสมองเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากขาด

เลือดไปเลี้ยงสมอง	(vascular	dementia:	VaD)	

พบประมาณร้อยละ	 201,2,4	 ในปัจจุบันการรักษา

ภาวะสมองเสือ่มทัง้	2	อย่างข้างต้นนีย้งัไม่สามารถ

รักษาให้หายขาดได้	 การรักษาเป็นเพียงชะลอการ

ดำาเนินโรค

	 ผลกระทบของภาวะสมองเสื่อมส่งผลต่อ

ตัวผู้ป่วยให้มีความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบตัว

และความสามารถเชิงปฏิบัติลดลง	มีภาวะพึ่งพิง

มากขึ้น	 เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางกายอ่ืนร่วมด้วย

ง่ายขึ้น	 ส่งผลต่อการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษา	 และเพ่ิมภาระของผู ้ดูแล	 (caregiver	 

burden)5	สาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคทางกายอื่น	เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีปัญหา

ในการสื่อสาร	 และการร ่วมมือในการรักษา	

นอกจากนี้ภาวะนี้มักพบในผู้สูงอายุที่ซึ่งเมื่อเจ็บ

ป่วย	มกัมอีาการและอาการแสดงทีไ่ม่จำาเพาะ	ทำาให้
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การวินิจฉัยล่าช้า	 ผิดพลาด	 ผลการรักษาไม่ดี

เหมือนวัยผู้ใหญ่6,7

ภาวะสมองเส่ือมท่ีรักษาให้หายได้ มี
จริงหรือไม่ 
 ภาวะสมอง เสื่ อมที่ รั กษา ให ้ ห าย ได 	้ 

เดิมเรียกว่า	 reversible	dementia	แต่เนื่องจาก

การรักษาในผู ้ป่วยกลุ่มนี้อาจไม่หายขาดเป็น 

ปกตเิหมอืนเดมิ	หรอืหากวนิจิฉยัและรกัษาได้ช้าก็

อาจไม ่ดีขึ้นเลย	 จึงเปลี่ยนเป ็น	 treatable	 

dementia	 กล่าวคือเป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดที่

รักษาได้น่าจะเหมาะสมกว่า	 โดยสาเหตุที่พบบ่อย

ของภาวะสมองเสื่อมกลุ่มนี้แสดงในตารางที่	18

ตารางที่ 1		 สาเหตุที่พบบ่อยของภาวะสมองเสื่อมที่รักษาได้8

ระบบ การวินิจฉัย

ระบบประสาท โรคท่ีมีรอยโรคในสมองกินที่ภายในกะโหลกศีรษะ	 (intracranial	 space	 

occupying	lesion)

ภาวะโพรงสมองคั่งนำ้าชนิดความดันปกติ	(normal	pressure	hydrocepha-

lus;	NPH)

ความผิดปกติทางโภชนาการ ภาวะขาดวิตามินบี	12	และโฟเลต

วิตามินอื่นๆ	ที่พบไม่บ่อย	ได้แก่	ธาตุเหล็ก	วิตามินบี1	ไนอะซิน

ความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อ ภาวะไทรอยด์ทำางานตำ่าหรือสูงกว่าปกติ

ภาวะพาราไทรอยด์ทำางานตำ่า

ภาวะอื่นๆ	ที่พบไม่บ่อย	 ได้แก่	Cushing	 syndrome,	Wilson’s	disease,	

paraneoplastic	syndrome		และภาวะพาราไทรอยด์ทำางานมากกว่าปกติ

ความผิดปกติทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน/

หลอดเลือด

โรค	Systemic	lupus	erythematosus	(SLE)

โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ	

โรคติดเชื้อ โรคซิฟิลิสขึ้นสมอง

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเรื้อรัง

โรคเอดส์

ความผิดปกติทางเมตาบอลิก	 และ	

ภาวะเป็นพิษจากยา

กลุ่มกล่อมประสาท	(tranquillizers),	ยาลดความดัน,	

ยา	anticholinergics	

ความผิดปกติทางจิตเวช ภาวะซึมเศร้า

โรคจิตเภทที่เป็นตอนอายุมาก	(late-onset	schizophrenia)

โรคหรือภาวะอื่นๆ โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

กลุ่มอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
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	 ความชุกของภาวะสมองเส่ือมชนิดที่รักษา

ได้มีความหลากหลายอยู่ในช่วงร้อยละ	8-40	โดย

ทัว่ไปพบประมาณร้อยละ	12	พบบ่อยในรายทีอ่ายุ

น้อยกว่า	65	ปี	ซึง่มีความชกุเท่ากบัร้อยละ	18	ขณะ

กลุ ่มที่อายุเกิน	 65	 ปีพบร้อยละ	 5	 ข้อมูลใน

ประเทศไทยที่คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลศิริราช

พบว่าในกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้ว	พบภาวะ

สมองเสื่อมชนิดที่รักษาได้ประมาณร้อยละ	 7	

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ	ภาวะไทรอยด์ทำางานตำ่า

กว่าปกติ	(ร้อยละ	2.6)	รองลงมาได้แก่	ภาวะขาดวิ

ตามินบี	 12	 (ร้อยละ	 1.7)	 ภาวะโพรงสมองคั่งนำ้า

ชนิดความดันปกติ	 (ร้อยละ	 0.9)	 ภาวะซึมเศร้า	

(ร้อยละ	0.9)	ภาวะขาดโฟเลต	(ร้อยละ	0.4)	ภาวะ

ซิฟิลิสขึ้นสมอง	(ร้อยละ	0.4)	และภาวะเลือดออก

เรื้อรังใต้เยื่อหุ้มสมอง	(ร้อยละ	0.4)	ส่วนในผู้ป่วย

ที่มีภาวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้อย	

(mild	 cognitive	 impairment;	MCI)	พบว่ามี

สาเหตุท่ีสามารถรักษาได้ร้อยละ	 3.3	 โดยมาจาก

ภาวะขาดวิตามินบี	 12	 (ร้อยละ	 1.7)	 และภาวะ

ไทรอยด์ทำางานตำ่ากว่าปกติ	(ร้อยละ	1.7)9

	 แม้ว่าสัดส่วนของภาวะสมองเสื่อมที่รักษา

ได้ดังกล่าวข้างต้นพบค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับ

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมอื่นๆ	 โดยเฉพาะภาวะ

สมองเสือ่มชนดิอลัไซเมอร์และสมองขาดเลอืด	ซึง่

การรกัษาในปัจจบุนัเป็นเพยีงการชะลอการดำาเนิน

โรคดังที่กล่าวข้างต้นน้ัน	 การมองหาสาเหตุของ

ภาวะสมองเสื่อมชนิดที่รักษาได้จึงมีความสำาคัญ	

เพราะสาเหตุบางอย่างหากได้รับการรักษาล่าช้า

หรือไม ่ เหมาะสม	 เช ่น 	 การได ้ รับยากลุ ่ม	 

acetylcholinesterase	inhibitors	ซึ่งใช้ในภาวะ

สมองเสือ่มชนดิอลัไซเมอร์	อาจทำาให้ผูป่้วยเกดิผล

ข้างเคียงจากยาโดยไม่จำาเป็นและนำาไปสู่ภาวะ

ทุพพลภาพตามมาได้	นอกจากนี้ภาวะสมองเสื่อม

ชนิดท่ีรักษาได้	 หากได้รับการรักษาตั้งแต่แรก	

สามารถช่วยให้ลดภาวะทุพพลภาพของผูป่้วย	และ

เพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วยเองและครอบครัว8

แนวทางการวินิจฉัยและการดูแล
รักษา
	 แนวทางการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม	

ประกอบด้วย	การซักประวัติ	 การตรวจคัดกรอง

ภาวะสมองเสือ่ม	การตรวจร่างกาย	โดยเฉพาะการ

ตรวจทางระบบประสาท	การตรวจทางห้องปฏิบัติ

การ	โดยมีหลักการที่สำาคัญดังนี้1,2,10-16

	 •	 การซักประวัติ	 เป็นส่วนที่สำาคัญที่สุดใน

การวินิจฉัยภาวะสมองเส่ือม	 เพราะคำาถามที่

จำาเพาะไม่ก่ีคำาถาม	 สามารถช่วยในการวินิจฉัย

ภาวะสมองเสื่อมและสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

ได้	 โดยซักประวัติจากผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ใกล้ชิด	

อาการและอาการแสดงที่บ่งชี้สาเหตุของภาวะ

สมองเสื่อมที่รักษาได้ที่พบบ่อยจากการประซักวัติ

แสดงในตารางท่ี	 2	 และแนวทางการซักประวัติที่

สำาคัญ	ได้แก่	

	 	 -	 ประวัตกิารเปลีย่นแปลงความสามารถ

ในการรู้คิดให้ครอบคลุมพุทธิพิสัย	 (cognitive	

domains)	ทั้ง	 6	ด้าน	 ได้แก่	 ความใส่ใจเชิงซ้อน	

ความสามารถในการบรหิารจดัการ	การเรยีนรูแ้ละ

ความจำา	 การใช้ภาษา	ความสามารถในการรับรู้ท่ี

เก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวและความรู้คิดทาง

สังคม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
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และอาการทางจติเวช	โดยซกัประวตัอิาการเร่ิมต้น	

ระยะเวลาที่มีอาการผิดปกติ	

	 	 -	 ประวัตกิารเปลีย่นแปลงความสามารถ

เชิงปฏิบัติ	 ท้ังกิจวัตรประจำาวันต่อเนื่อง	 (instru-

mental	activities	of	daily	living	(ADLs))	และ

พื้นฐาน	(basic	ADLs)	เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและ

ประเมินความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม

	 	 -	 โรคประจำาตัว	อาการร่วม	ประวัติการ

ใช้ยา	 เพื่อหาสาเหตุ	 เช่น	การใช้ยานอนหลับกลุ่ม	

benzodiazepines	ยาต้านเศร้ากลุ่ม	 tricyclic	

antidepressants	 ยารักษาพาร์กินสัน	 เช่น	bro-

mocriptine,	carbidopa-levodopa,	tolcapone,	

benztropine,	trihexyphenidyl	ยาแก้ปวดและ

ยากลุม่เสพตดิ	เช่น	ยาต้านการอกัเสบทีไ่ม่ใช่สเตยี

รอยด์	 (nonsteroidal	 anti-inflammatory	

drugs;	NSAIDs),	COX-2	inhibitors,	opiates		

ยาต้านฮีสเตมีน	 เช่น	 cimetidine,	 ranitidine,	

hydroxyzine	 และยากลุ่มสเตียรอยด์	 ประวัติ

ปัสสาวะเลด็	ประวตักิารกนิอาหารมงัสวริตั	ิเป็นต้น

	 	 -	 ประวตัคิรอบครวัว่ามีภาวะสมองเสือ่ม	

โรคทางจติเวช	โรคทางระบบประสาท	และอายตุอน

ที่เริ่มมีอาการ

	 	 -	 ประวัติทางสังคม	 ได้แก่	 ระดับการ

ศึกษา	 อาชีพ	ลักษณะบุคลิกภาพ	 ใครเป็นผู้ดูแล	

ความช่วยเหลือทางสังคมที่ได้รับ	 การบริหาร

จัดการเรื่องค ่าใช ้จ ่าย	 และซักประวัติความ

ปลอดภัย	 ได้แก่	 สิ่งแวดล้อมที่บ้าน	ประวัติการ

หกล้ม	ประวัติการขับรถเองและอุบัติเหตุที่ได้รับ

	 •	 การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม	

เครื่องมือที่แนะนำาให้ใช้หลักตามแนวเวชปฏิบัติ

ภาวะสมองเส่ือมของประเทศไทย	 ได้แก่	 Thai	

Mental	 State	 Examination	 (TMSE)	 หรือ	

Mini-Mental	 State	Examination	ฉบับภาษา

ไทย	 (MMSE-Thai	 2002)	นอกจากนี้ยังแนะนำา

เครื่องมืออื่น	ได้แก่		7	minutes	test,	Montreal	

Cognitive	Assessment	 (MoCA),	Rowland	

Universal	 Dementia	 Assessment	 Scale	

(RUDAS)	และ	 Informant	Questionnaire	on	

Cognitive	Decline	in	the	Elderly	(IQCODE)	

การทดสอบเหล่านี้ช่วยในการวินิจฉัย	 บ่งบอก

ความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม	และบอกอัตรา

การเสื่อมถอยของโรค17-23

	 •	 การตรวจร่างกาย	 นอกเหนือจากการ

ตรวจร่างกายทั่วไปรวมทั้งการตรวจทางระบบ

ประสาทแล้ว	 การตรวจที่จำาเพาะและการแปลผล

สาเหตุที่พบบ่อยของภาวะสมองเสื่อม	 แสดงใน

ตารางที่	 2	 และ	 3	 การตรวจอื่นๆ	 ได้แก่	 การวัด

สัญญาณชีพ	 โดยเฉพาะความดันโลหิต	 การจับ

ชพีจร	เพือ่ประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอด

เลือดสมอง	 ที่สำาคัญคือการตรวจทางระบบ

ประสาทเพือ่หาพยาธสิภาพในสมอง	โดยการตรวจ

ลักษณะการเดิน	 อาการแสดงเฉพาะที่ทางระบบ

ประสาท	 (focal	 neurologic	 signs)	 และอาการ

แสดงของ	 extrapyramid	 (extrapyramidal	

signs)	

	 •	 การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร	มเีป้าหมาย

เพือ่หาสาเหตขุองภาวะสมองเสือ่มทีส่ามารถรกัษา

ได้	 เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย	 และเพื่อเป็นผลตรวจ

พืน้ฐานก่อนการรกัษา	การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร

ที่ควรทำาทุกรายตามคำาแนะนำาของแนวเวชปฏิบัติ
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ภาวะสมองเสือ่มของประเทศไทย	ได้แก่	การตรวจ

นับเม็ดเลือด	การตรวจระดับนำ้าตาล	 เกลือแร่ใน

เลือด	 การตรวจการทำางานของไต	 ตับ	 ไทรอยด์	

และการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส	(serum	VDRL	

หรือ	RPR)	และการตรวจทางรังสีสมอง	 เช่น	การ

ตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมอง	(CT	brain)	และ	

การตรวจสมองด้วยเคร่ืองสนามแม่เหล็กกำาลังสูง	

(MRI	brain)	ส่วนการตรวจอื่นๆให้พิจารณาตาม

ข้อบ่งชี้	 (ตารางที่	2)	 เช่น	ระดับวิตามินบี	12	และ

กรดโฟลิกในเลือด	การตรวจระดับสารพิษ	 โลหะ

หนกั	การตรวจปัสสาวะ	การเจาะนำา้ไขสนัหลงั	การ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	เป็นต้น23,24

ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงที่สำาคัญของสาเหตุที่พบบ่อยของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่รักษาได้

และแนวทางการรักษา8,25

โรค/ภาวะ
อาการและอาการแสดงร่วมกับอาการความรู้คิดบกพร่อง 

(cognitive impairment)
การรักษา

ระบบประสาท

เนื้องอกสมอง	เช่น	

meningioma,	

เนื้อร้ายระยะแพร่

กระจาย

ปวดหัว	ชัก	อาการค่อยเป็นค่อยไป	

ตรวจร่างกายพบความผิดปกตทิางระบบประสาทเฉพาะที	่พบจอ

ประสาทตาบวม

การผ่าตัด

ภาวะโพรงสมองคั่ง

นำ้าชนิดความดัน

ปกติ	

ภาวะปัสสาวะกลั้นไม่ได้	การเดินผิดปกติ	(magnetic	gait)	การ

ตรวจนำ้าไขสันหลังพบความดันปกติหรือสูงเล็กน้อย	และเมื่อทำา	

CSF	tap	test	ซึง่เป็นการเจาะเอานำา้ไขสนัหลงัออก	30-50	ซซีต่ีอ

วัน	นาน	3	วัน	แล้วพบว่าการเดินและการรู้คิดดีขึ้น

การใส่สายสวนระบายนำ้าในโพรง

สมอง	(ventricular	shunting)

ความผิดปกติทางโภชนาการ

ภาวะขาดวิตามินบี	

12 

ประวัติกินมังสวิรัติ	หรือ	เนื้อสัตว์น้อย	ผู้ที่มีปัญหา	malabsorp-

tion	syndrome	เช่น	celiac	disease,	blind	loop	syndrome,	

ผู้ที่ตัดกระเพาะอาหารและลำาไส้เล็กส่วนปลาย

ปัญหาการสูญเสียความจำาอาจนำามาก่อนภาวะซีด	อาจมี	 perni-

cious	anemia	ความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบ	เช่น	my-

elopathy,	neuropathy,	เดินเซ	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	รีเฟร็กซ์ลด

ลง	กลั้นอุจจาระและปัสสาวะไม่ได้	ความดันโลหิตตำ่าเมื่อเปลี่ยน

ท่า	ตามัว

การฉีดวิตามินบี	12

ภาวะสมองเสื่อมอาจไม่กลับเป็น

ปกติ	แต่มีข้อมูลว่าการรักษาด้วยวิ

ตามินบี	12	และกรดโฟลิกช่วยลด

อัตราการฝ่อของเนือ้สมอง	และบาง

รายพบว่ามีการรู้คิดดีขึ้นได้

ภาวะขาดโฟเลต อาการคล้ายกับที่พบในภาวะขาดวิตามินบี12

ประวตัพิษิสรุาเรือ้รงั	มภีาวะดดูซมึอาหารผดิปกต	ิได้รบัยา	phe-

nytoin

การให้โฟเลตทดแทน
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โรค/ภาวะ
อาการและอาการแสดงร่วมกับอาการความรู้คิดบกพร่อง 

(cognitive impairment)
การรักษา

ความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อ

ภาวะไทรอยด์ทำางาน

ตำ่า

อาการและอาการแสดงของไทรอยด์ทำางานตำ่า	 และผลเลือดมี	

TSH	สูง	บางการศึกษาพบว่าแม้ผลเลือดเป็น	subclinical	hy-

pothyroidism	ก็ส่งผลให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้

ยาฮอร์โมนไทรอยด์

ภาวะไทรอยด์ทำางาน

สูง

อาการและอาการแสดงของไทรอยด์ทำางานสูง	ในผู้สูงอายุอาจมา

ด้วยหน้าตาเฉยเมย	 ไม่มีอาการของไทรอยด์เป็นพิษเลยก็ได้	

(apathetic	hyperthyroidism)	การตรวจเลอืดมรีะดบัฮอร์โมน

ไทรอยด์สูง	 บางการศึกษาพบว่าแม้ผลเลือดเป็น	 subclinical	

hyperthyroidism	กส่็งผลให้เกดิภาวะสมองเสือ่มได้คล้ายกลุม่

ไทรอยด์ทำางานตำ่ากว่าปกติ

ยาต้านไทรอยด์

การผ่าตัด

รังสีรักษา

ความผิดปกติทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน/หลอดเลือด

โรค	SLE มักมีประวัติเป็นโรค	SLE	มาก่อน

มีอาการชัก	 ร่วมกับอาการของโรคท่ีเกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆของ

ร่างกาย

ยาสเตียรอยด์

โรคหลอดเลือด

สมองอักเสบ

ปวดหัว	อาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง	อาการทางระบบที่เข้า

ได้กับหลอดเลือดอักเสบ

ตรวจนำ้าไขสันหลัง	พบมีการอักเสบ	ระดับ	ESR	ในเลือดสูงกว่า

ปกติ	หลอดเลือดสมองผิดปกติคล้ายลูกปัดเรียงต่อกัน	 (bead-

ing	arteriogram)

ยาสเตียรอยด์

โรคติดเชื้อ

โรคซิฟิลิสขึ้นสมอง	

(neurosyphilis)

โรคซิฟิลสิสามารถทำาให้ผู้ป่วยมีอาการได้หลากหลาย	รายท่ีมภีาวะ

สมองเสื่อมร่วมด้วยมักเป็นระยะท้ายๆของโรค	อาการทางระบบ

ประสาทที่พบอื่นๆ	 ได้แก่	 Tabes	dorsalis,	 general	 paresis,	

sensory	ataxia	และมีการทำางานของกระเพาะปัสสาวะ/ลำาไส้ผดิ

ปกติ	การตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้แก่การตรวจ	VRDL	ในเลือด

ให้ผลบวก	ซึง่ยนืยนัการวนิจิฉยัต่อด้วยการตรวจ	TPHA	หากได้

ผลบวก	 จากนั้นให้ตรวจระดับ	VDRL	 ในนำ้าไขสันหลังต่อเพื่อ

ยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นชนิดที่ขึ้นสมอง	

โดยทั่วไปหากผู้ป่วยมีภาวะสมอง

เสื่อมแล้ว	การรักษาโรคซิฟิลิสขึ้น

สมองมักไม่ช ่วยให้ภาวะสมอง

เสือ่มดขีึน้ในบางราย	แต่หากรกัษา

ตัง้แต่ระยะทีเ่ป็น	MCI	มกัหายเป็น

ปกติได้

โรคเยื่อหุ้มสมอง

อักเสบเรื้อรัง

เช่น	 จากเชื้อวัณโรค	 เชื้อรา	Cryptococcus	 neoformans	มี

ประวัติปวดหัวเรื้อรัง	ไข้	ซึม	ถ้าเกิดจากเชื้อรา	มักพบในผู้ที่มีภูมิ

ต้านทานตำา่	ตรวจร่างกาย	พบคอแขง็	(positive	stiffness)	ตรวจ

นำ้าไขสันหลังและผลเพาะเชื้อเข้าได้กับเชื้อดังกล่าว

รักษาตามสาเหตุของเชื้อ
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โรค/ภาวะ
อาการและอาการแสดงร่วมกับอาการความรู้คิดบกพร่อง 

(cognitive impairment)
การรักษา

โรคเอดส์ อาการทางการรู้คิดที่พบอาจมีเล็กน้อย

จนถึงสูญเสียความสามารถของสมองอย่างรุนแรง	 เช่น	AIDS-

dementia	complex,	HIV	encephalopathy,	HIV-associat-

ed	 dementia	 และความผิดปกติของระบบประสาทส่ังงาน	

(motor	dysfunction)	

ยาต้านไวรัส

มีหลายการศึกษาพบว่าการให้ยา

ต้านไวรัสสามารถช่วยในภาวะ

สมองเสื่อมหายเป็นปกติได้

ความผิดปกติทางเมตาบอลิก และ ภาวะเป็นพิษจากยา

กลุ่มกล่อมประสาท	

(tranquillizers),	

ยาลดความดัน,	ยา	

anticholinergics

ยาที่พบบ่อย	ได้แก่

-	ยาสเตียรอยด์	

-	ยาที่มีฤทธิ์	anticholinergic	ได้แก่	ยาต้านเศร้า	ยาที่ใช้ในการ

รกัษาโรคจติ	(antipsychotics),	atropine,	antihistamines	รุ่น

แรก	 เช่น	 chlorpheniramine,	 ยาต้านการบีบตัวของกระเพาะ

ปัสสาวะ	(bladder	antimuscarinics)	

-	 ยา	 benzodiazepines	พบว่าส่งผลให้มีอาการผิดปกติด้าน

พฤติกรรมและอาการทางระบบประสาทต่างๆ	 เช่น	 ซึม	 เดินเซ	

สบัสน	มนึงง	วงิเวยีน	หน้ามอื	อารมณ์เศร้า	การรู้คดิผิดปกติ	และ

มปัีญหานอนไม่หลบั	โดยยาชนดิออกฤทธิย์าวมคีวามเสีย่งในการ

เกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่ากลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้น	 นอกจากนี้ยา 

กลุ่ม	 non-benzodiapepines	 เช่น	 zolpidem	พบว่าอาจเพิ่ม

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ	 โดยสัมพันธ์

กับขนาดยาสะสม	 โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูง	

เบาหวาน	และโรคหลอดเลือดสมอง26

-	ยาอื่นๆ	ได้แก่	valproate,	ยาเคมีบำาบัด,	thalidomide

หยุดยาที่เกี่ยวข้อง

ความผิดปกติทางจิตเวช

ภาวะซึมเศร้า บางครั้งเรียกว่า	 pseudodementia	 เน่ืองจากภาวะนี้ไม่ได้เป็น

ภาวะสมองเสือ่มอย่างแท้จรงิ		ผูป่้วยนอกจากมปัีญหาความจำา	ซึง่

มกัเป็นชนดิ	episodic	memory	กล่าวคือเป็นความจำาโดยอาศยั

ภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน	 อาการร่วม	 ได้แก่	

อารมณ์เศร้า	ตรวจประเมินความสามารถทางการรู้คิด	มักพบว่า

ความจำาไม่ได้ลดลงมากเมื่อเทียบกับที่ผู้ป่วยแจ้ง	ผู้ป่วยมักไม่

ค่อยร่วมมือในการทำาแบบทดสอบ

ยาต้านเศร้า
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โรค/ภาวะ
อาการและอาการแสดงร่วมกับอาการความรู้คิดบกพร่อง 

(cognitive impairment)
การรักษา

โรคหรือภาวะอื่นๆ

กลุ่มอาการหยุด

หายใจขณะนอน

หลับ

นอนกรนเสียงดัง	ง่วงนอนตอนกลางวัน	ปวดศีรษะตอนเช้าหลัง

ตืน่นอน	ตรวจ	polysomnography	มีช่วงท่ีหยดุหายใจเกนิเกณฑ์

ปกติ

ใส่เครื่องพยุงการหายใจ

ลดนำ้าหนัก

รกัษาปัจจยัอืน่ทีส่่งเสรมิให้เกดิอาการ

ตารางที่ 3	 ความผิดปกติจากการตรวจร่างกายและสาเหตุที่พบบ่อยของภาวะสมองเสื่อม24

ความผิดปกติจากการตรวจร่างกาย โรคที่พบบ่อย

Gait	apraxia Normal	pressure	hydrocephalus,	subdural	hematoma

Incontinence Normal	pressure	hydrocephalus,	subdural	hematoma

Seizure Brian	tumor,	CNS	infections

Localised	symptoms Brain	tumor,	subdural	hematoma,	abscess,	stroke

Papilledema Brain	tumor,	subdural	hematoma,	CNS	infections

Primitive	reflexes		(sucking,	gasping) Organic	brain	lesions

	 แนวทางการรักษาขึ้นกับสาเหตุของภาวะ

สมองเสื่อมท่ีรักษาได้	 (ตารางที่	 3)	 อย่างไรก็ตาม

หากรักษาล่าช้า	การพยากรณ์โรคย่อมไม่ดี	ดังนั้น

การวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะแรกถือว่ามีความสำาคัญ

มาก	นอกจากน้ีแม้ว่าสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

ส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมและโรคหลอดเลือด

สมองซ่ึงรักษาไม่หายขาด	สาเหตุของภาวะสมอง

เสื่อมชนิดที่รักษาได้อาจเกิดร่วมกับภาวะสมอง

เสื่อมที่รักษาไม่หายขาด	(reversible	comorbid-

ity)	เช่น	ภาวะซึมเศร้า	ภาวะไทรอยด์ทำางานตำ่า	ซึ่ง

พบร่วมได้ถึงร้อยละ	 20-2527	 ดังนั้นจึงควรหา

สาเหตุที่รักษาได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมทุก

รายแม้ว่าอาการจะบ่งชี้ว่าเป็นสาเหตุจากชนิดท่ี

รักษาไม่ได้	 เช่น	 โรคอัลไซเมอร์	 เป็นต้น	 เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการรกัษาและช่วยให้การ

พยากรณ์ของผู้ป่วยดีขึ้น	
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