โดย นสภ.นรัชญา ตันธนศักดา 52236872
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาวะสมองเสือ่ มในผูสูงอายุ
เป%นธรรมดาในผู)สู งอายุ ที่มักพบป0ญหาในเรื่ องของการมีความจําบกพร5องไป เรามักพบว5าผู) สูงอายุจะมี อาการ
หลงๆลืมๆ ตัดสินใจช)า อารมณผิดปกติไป หรือพูดจาวกวน ซึ่งพฤติกรรมต5างๆเหล5านี้เกิดจากภาวะที่เรียกว5า “สมองเสื่อม” ซึ่ง
ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นได)ถ)ามีอายุมากขึ้น ทําให)ส5งผลกระทบต5อการดําเนินชีวิตประจําวันของผู)สูงอายุและครอบครัวหรือผู)ดูแลได)

สมองเสื่อม เกิดจากอะไร?
สาเหตุหลักของการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู)สูงอายุคืออายุและพันธุกรรม ในผู)สูงอายุที่มีอายุมากกว5า 65 ป@ ขึ้นไป
อาจเริ่มมีอาการแสดงของภาวะสมองเสื่อม โดยยิ่งมีอายุมากขึ้นความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมก็เพิ่มมากขึ้นด)วย อาจ
แบ5งสาเหตุการเกิดภาวะสมองเสื่อมออกเป%น 2 ประเภท คือ
1. เกิดจากการเสื่อมของเซลลสมองเอง ทั้งเกิดจากการเสื่อมตามอายุ และโรคอัลไซเมอร (Alzheimer's
disease) ซึ่งส5วนใหญ5ไม5สามารถรักษาให)หายได) แต5อาจทําได)เพียงชะลอการเสื่อมให)เกิดขึ้นช)าลง
2. เกิดจากสาเหตุภายนอกและโรคต5างๆ ไม5ว5าจะเป%น การได)รับการกระทบกระเทือนที่สมอง อุบัติเหตุ โรค
หลอดเลือดสมองหรือการติดเชื้อ ซึ่งหากรักษาที่สาเหตุให)หายก็จะสามารถหายจากอาการสมองเสื่อมได)

อาการของภาวะสมองเสื่อม สังเกตยังไง?
ผู)สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะมีความบกพร5องในการแสดงออกหลายด)าน ไม5ว5าจะเป%น
อารมณเปลี่ยนไป ผิดแปลกไปจากเดิม เช5น หงุดหงิด โมโหง5าย หรือซึมเศร)า ซึ่งอารมณซึมเศร)าถือว5าพบได)บ5อย
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป อาจจะกลายเป%นคนไม5กระตือรือ ร)น เหม5อลอย เฉยเมย ทําอะไรซ้ําๆ หรืออาจ
เปลี่ยนเป%นก)าวร)าว เอาแต5ใจตนเอง จึงทําให)ผู)สูงอายุค5อนข)างที่จะดูแลยาก
กิจวัตรประจําวันที่เคยทําได)เองกลับทําได)ช)าลง หรือไม5สามารถช5วยตนเองได) ต)องมีคนคอยดูแล
บกพร5องในการเรียนรู)ในสิ่งใหม5ๆ ลืมเหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้นได)ไม5นาน แต5จดจําเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล)วได)
มีป0ญหาด)านการเรียกชื่อ ทั้งคนและสิ่งของ อาจเรียกผิดๆถูกๆ นึกชื่อไม5ออก ใช)คําพูดไม5ต5อเนื่อง
หลงลืมทิศทาง ทําให)เดินทางกลับบ)านไม5ถูก เดินหลงไปในที่ไกลๆ จึงมักพบเหตุการณที่ผู)สูงอายุหายไปจากบ)านได)
บ5อยครั้ง

วิธีปฏิบัติตัว ช$วยชะลอการเสื่อมของสมอง
แม)ว5าภาวะการเสื่อมของสมองเป%นเรื่องที่อาจหลีกเลี่ยงได)ยากเมื่อย5างเข)าสู5วัยสูงอายุ แต5การช5วยชะลอการเสื่อมของ
สมองก็สามารถทําได)ดังนี้
ทานอาหารที่มีประโยชน ครบ 5 หมู5 เพื่อให)ร5างกายได)รับสารอาหารที่จําเป%นต5อการทํางานของระบบประสาทและสมอง
เช5น วิตามินบี 1 ที่พบมากใน นม ถั่วเหลือง รําข)าว ตับ ไข5แดง เป%นต)น และทานผักใบเขียวเพื่อให)ไ ด)รับสารโคลีน
(choline) ซึ่งจําเป%นต5อการนําไปสร)างสารสื่อประสาท ทานปลาทะเลสัปดาหละ 2-3 ครั้ง เพื่อเพิ่มกรดไขมันโอเมก)า 3
ออกกําลังกายอย5างสม่ําเสมอ เพื่อให)การทํางานของระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น เลือดไปเลี้ยงสมองได)มาก ในผู)สูงอายุ
อาจไม5จําเป%นต)องออกกําลังกายอย5างหนักหรือหักโหมนัก ควรออกกําลังกายเบาๆ อย5างเช5น แอโรบิก วิ่งเหยาะๆ โยคะ
ป0Wนจักรยานเป%นต)น
นอนหลับพักผ5อนให)เพียงพอ อย5างน)อยวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อไม5ให)สมองทํางานหนักจนเกินไป
ควบคุมความเครียด รู)จักผ5อนคลายโดยการหากิจกรรมทําให)เพลิดเพลิน เช5น ดูหนัง ฟ0งเพลง เลี้ยงสัตว รดน้ําต)นไม)
จะเห็นได)ว5า การชะลอการเสื่อมของสมองนั้นทําได)ไ ม5ยากเลย เพียงแค5หั นมาใส5ใจสุ ขภาพมากขึ้น ปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมเล็กน)อยเท5านั้น ก็จะทําให)สมองและความจําอยู5กับเราได)นานขึ้น

ขอควรรูสําหรับผูดูแล
ผู)ดูแลควรเข)าใจภาวะที่เกิดขึ้น หมั่นเอาใจใส5ดูแล ไม5แสดงกิริยารําคาญ โกรธหรือโมโห หากผู)ปYวยทําอะไรไม5
เหมาะสมไปบ)าง และหากิจกรรมทําร5วมกัน พูดคุยกับผู)ปYวยบ5อยๆ พาผู)ปYวยเข)าสังคมพบผู)คนบ)าง จัดสภาพแวดล)อมให)ผู)ปYวย
ได)อยู5ในสถานที่ที่คุ)นเคย และไม5เคลื่อนย)ายสิ่งของบ5อยๆ ผู)ปYวยจะได)ไม5เกิดความสับสน และที่สําคัญคือไม5ควรทิ้งให)ผู)ปYวยอยู5
ลําพังนอกบ)านเพราะอาจเสี่ยงต5อการหลงลืมทิศทางได)
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