โรคสมองเสื่ อมไทยอยู่ตรงไหน?
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หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวันที่ 21 กันยายนของทุกปี นับเป็ นวันอัลไซเมอร์โลก โรคอัลไซเมอร์เป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่งของอาการสมองเสื่ อม
ในวัยสูงอายุ โดยประมาณทุกๆ 68 วินาทีจะมีผปู้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นคนหนึ่งบนโลกใบนี้ ในปั จจุบนั โรคอัลไซเมอร์เป็ นโรคที่ยงั ไม่มี
ทางรักษา และสาเหตุที่มาของโรคยังไม่เป็ นที่แน่ชดั
ในปี พ.ศ. 2553 องค์การ Alzheimer’s Disease International ได้ประเมินว่ามีผปู ้ ่ วยเป็ นโรคสมองเสื่ อมทัว่ โลกมากกว่า
35 ล้านคน อยูใ่ นเอเซี ยอาคเนย์ 2.4 ล้านคน สําหรับในส่ วนของประเทศไทยนั้น จากรายงานการสํารวจสุ ขภาพประชาชนโดยการตรวจ
ร่ างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 โดยสํานักงานสํารวจสุ ขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข ซึ่ งทําการสํารวจประชาชน
ทั้งสิ้ น 21,960 คน [1] พบว่า


ผู้สูงอายุอายุ 60 ปี ขึน้ ไป มีภาวะสมองเสื่ อม 12.4% โดยในผู้ชายพบ 9.8% ขณะทีผ่ ู้หญิงอยู่ที่
15.1% เทียบเท่ าผู้สูงอายุวยั เกิน 60 ปี ทุกๆ 8 คน จะพบคนเป็ นโรคสมองเสื่ อม 1 คน



แบ่ งตามช่ วงอายุ 60 – 69 ปี อยู่ที่ 7.1% หรือเทียบเท่ าผู้สูงอายุวยั 60-69 ทุกๆ 14 คน จะเป็ นโรคสมองเสื่ อม
1 คน



ช่ วงอายุ 70-79 ปี อยู่ที่ 14.7% หรือเทียบเท่ าทุกๆ 7 คน จะพบโรคสมองเสื่ อม 1 คน



อายุ 80 ปี ขึน้ ไปพบสู งถึง 32.5% หรือทุกๆ 3 คน จะมีอาการสมองเสื่ อม 1 คน



โดยประมาณคาดว่ ามีผ้ ูป่วยโรคสมองเสื่ อมในไทยอยู่ 800,000 คน

จากตัวเลขเบื้องต้นจะเห็นว่าโรคสมองเสื่ อมไม่ได้เป็ นเรื่ องที่ไกลตัวแต่อย่างใดเลย นอกจากนี้ยงั มีความเป็ นไปได้สูงว่าญาติผใู ้ หญ่สกั ฝ่ ายของ
ผูอ้ ่านอาจจะกําลังต้องทนอยูก่ บั อาการของโรคสมองเสื่ อมโดยไม่รู้ตวั
โรคอัลไซเมอร์เป็ นภาวะหนึ่งของอาการโรคสมองเสื่ อม เมื่อพูดถึงโรคอัลไซเมอร์ คนทัว่ ไปมักจะนึกถึงการสู ญเสี ยความจํา หรื อคนแก่ที่จาํ
ไม่ได้แม้กระทัง่ ลูกหลานตัวเอง ในความเป็ นจริ งแล้ว ถึงแม้วา่ อาการส่ วนหนึ่งคือการสู ญเสี ยความจําระยะยาว แต่นนั่ เป็ นเพียงอาการของโรค
สมองเสื่ อมที่พฒั นาไปขั้นหนึ่งแล้วเท่านั้น อาการในขั้นต้นอาจจะรวมถึง สมาธิส้ นั ความสามารถในการวางแผนล่วงหน้าลดลง เมื่ออาการเริ่ ม
พัฒนาต่อไปผูป้ ่ วยอาจจะเริ่ มมีอารมณ์กา้ วร้าว หวาดระแวง ในขณะเดียวกันก็อารมณ์อ่อนไหว ซึ มเศร้า ร้องไห้ได้ง่าย อาจมีอาการบกพร่ องใน
การใช้ภาษา พูดไม่ได้ศพั ท์ ใช้คาํ สลับกัน หรื อนึกคําศัพท์ไม่ออก บกพร่ องในการประสานการเคลื่อนไหว ทําให้ดูเงอะงะงุ่มง่าม ในส่ วนของ
ความจํานั้น ความจําชนิดแรกที่มกั จะสู ญหายไปได้ง่ายก่อนคือความจําระยะสั้น หรื อที่คนไทยทัว่ ไปเข้าใจกันว่า “หลงๆลืมๆ” จนกระทัง่ เมื่อ
อาการสมองเสื่ อมพัฒนาไปถึงระยะปานกลางถึงระยะสุ ดท้ายจึงจะเริ่ มสู ญเสี ยความทรงจําระยะยาว ทักษะทางภาษาอาจจะลดลงเหลือประโยค
สั้นๆหรื อวลี หรื ออาจจะพูดไม่ได้เลย การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเริ่ มลดลงจนอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลย และสุ ดท้ายผูป้ ่ วยมักจะเสี ยชีวติ จาก
ปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น แผลกดทับ หรื อปอดบวม แต่ไม่ใช่จากตัวโรคโดยตรง [2]
แม้อาการโรคสมองเสื่ อมอาจจะไม่มีการรักษา แต่เราสามารถลดปั จจัยเสี่ ยงได้ จากการศึกษากลุ่มแม่ชีที่เรี ยกว่า Nun study โดย
University of Minnesota [3] ค้นพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการลดอัตราความเสี่ ยงที่จะพัฒนาโรคอัลไซเมอร์คือกิจกรรมการ
ใช้สมองอย่างสมํ่าเสมอในวัยหนุ่มสาว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุ ขในไทยที่พบว่า กลุ่มผูส้ ู งอายุที่ไม่รู้หนังสื อ มีความชุก
(Prevalence) ของภาวะสมองเสื่ อมสูงที่สุด ถึงร้อยละ 26.7 รองลงมาคือกลุ่มที่จบประถมศึกษาคือร้อยละ 10.8 และตํ่าสุ ดในกลุ่ม
ที่จบสูงกว่าประถมศึกษา ร้อยละ 6.6 (ดังนั้นกิจกรรมการใช้สมอง เช่น หาอ่านความรู ้สาระเชิงวิเคราะห์บนอินเตอร์เน็ต แบบที่ผอู ้ ่านกําลังทํา
อยู่ สามารถช่วยลดปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ได้) นอกจากนี้อีกปั จจัยที่สามารถลดความเสี่ ยงได้คือวิถีการดําเนินชีวติ การออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคดังกล่าวอาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดโรคสมองเสื่ อมได้
มีคาํ กล่าวว่าโรคอัลไซเมอร์เป็ น “โรคครอบครัว” เนื่องจากอาการของโรคไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวผูป้ ่ วยเท่านั้น แต่ยงั ส่ งผลกระทบไปถึงผูด้ ูแล
และทุกคนในครอบครัว ถึงแม้วา่ โรคอัลไซเมอร์จะเป็ นโรคที่ยงั ไม่มีทางรักษา และนับวันอาการของผูป้ ่ วยมีแต่จะแย่ลง แต่การแพทย์ปัจจุบนั
สามารถชะลอการเสื่ อมถอยและลดอาการก้าวร้าวหรื อซึมเศร้าได้ การดูแลรักษาทั้งทางการแพทย์และความเข้าใจจากญาติสามารถทําให้ท้ งั ตัว
ผูป้ ่ วย ผูด้ ูแล และครอบครัวของผูป้ ่ วยอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ขได้มากขึ้น อาการของโรคสมองเสื่ อมเป็ นอาการที่ตอ้ งการความเข้าใจจากผูด้ ูแล
สูง ว่าบางทีอารมณ์ที่กา้ วร้าว หวาดระแวงเรื่ องเงินทอง ขโมยของ ขี้นอ้ ยใจ หลงๆลืมๆ งุ่มง่าม ของพ่อหรื อแม่หรื ออาจจะเป็ นปู่ ย่าตายาย บางที
อาจไม่ใช่ความผิดของเขา แต่เป็ นเพียงอาการเริ่ มแรกของโรคร้ายนี้ที่ยงั รอความเข้าใจและความเอาใจใส่ จากลูกหลานอยู่
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