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ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
 

 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2449  โดยจิตแพทย์ชาว
เยอรมันชื่อว่าอาลอยส์ อัลไซเมอร์ (Alois Alzheimer) โรคนี้จึงถูกตั้งชื่อตามชื่อผู้ค้นพบ  โรคอัลไซเมอร์
เป็นอาการความจ าเสื่อมท่ีรักษาไม่หาย โดยผู้ป่วยคนแรกท่ีนายแพทย์ผู้นี้พบ ในปี พ.ศ 2444 เป็นสตรี
อายุประมาณ 50 ปี  และเป็นช่วงหมดประจ าเดือน (menopause) แล้วจึงมีฮอร์โมนเพศหญิงชนิด
เอสโตรเจนต่ า  ผู้ป่วยมีอาการหลงลืม  ประสาทหลอน หลอดเลือดแดงแข็งตัว และเกิดสภาวะอัมพฤกษ์
ชั่วคราวก่อนเสียชีวิตในปี พ.ศ 2449  ต่อมาจึงสันนิษฐานว่าสตรีวัยหมดประจ าเดือนจะมีโอกาสเป็นโรคนี้
ได้ง่ายกว่าผู้ชาย  

         อาการของโรค (clinical features of Alzheimer’s disease) มีลักษณะดังนี้ 
1. การสูญเสียการจ า (amnesia) ส่งผลให้การเรียนรู้และความจ าบกพร่อง 
2. การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง (aphasia) 
3. การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ (apraxia)  
4. สูญเสียการระบุชื่อ (agnosia) ซึ่งเดิมเคยรู้ว่าส่ิงนี้ชื่อว่าอะไรแต่ปัจจุบันจ าไม่ได้แล้ว 
5. สภาวะความบกพร่องการรับกลิ่น (anosmia) เป็นความรู้สึกไม่ชอบกลิ่นท่ีเคยชอบมาก่อน 
6. การสูญเสียความสามารถการบริหารจัดการ (disturbance in executive functioning) และ

มีอาการซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น  
  

        บุคคลส าคัญท่ีมีอาการของโรคนี้ ตัวอย่างเช่น นางแจ็กเกอลีน ลี แจ๊คกี เคนเนดี โอนาสซิส หรือ 
แจ๊กกี เคนเนดี อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกา เริ่มมีอาการช่วงอายุ 50 กว่าปี จาก
ข้อมูลท่ีลงนิตยสารกล่าวว่าอาการแรกท่ีสังเกตเห็นคือ ในเช้าวันหนึ่งนางแจ็กเกอลีนไปซื้ออาหารมาแล้ว
เก็บไว้ในตู้เย็นตามปกติ และอีก 2 ชั่วโมงต่อมา  เธอกอ็อกไปซื้ออีกครั้งโดยเมื่อกลับถึงบ้านเปิดตู้เย็นเพื่อ
จะเก็บอาหาร  จึงพบว่าตู้เย็นเต็มไปด้วยสิ่งของชนิดเดียวกันกับท่ีเพิ่งซื้อมา ท าให้รู้ทันทีว่าเริ่มมีอาการ
ของโรคอัลไซเมอร์แล้ว จากการสืบประวัติของบุคคลในครอบครัวพบว่ามารดาของนางแจ็กเกอลีนก็ป่วย
เป็นโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นหากมีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้ควรต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่อายุ  40 ปี
เพื่อการป้องกัน อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นของผู้ป่วยท่ีมีอายุมากแล้วจึงแสดงอาการของโรคนี้คือ นายโรนัลด์ 
เรแกน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุกว่า 70 ปี เป็นช่วงภายหลังท่ี



                                                                                                                                                     

พ้นจากต าแหน่งประธานธิบดี  ในครอบครัวของเขามีประวัติว่ามารดาเป็นโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นโรคอัลไซ
เมอร์จึงมี 2 แบบหลัก ๆ คือ อัลไซเมอร์ท่ีเกิดในผู้ท่ีมีอายุน้อย (early-onset  Alzheimer) ซึ่งโดยมาก
จะเป็นผลจากกรรมพันธุ์ (genetics) ดังเช่นตัวอย่างของนางแจ็กเกอลีน ส่วนอีกชนิดหนึ่งเป็นแบบท่ีเกิด
ในผู้ท่ีมีอายุมาก (late-onset  Alzheimer) ดังตัวอย่างของ นายโรนัลด์ เรแกน แต่เมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้วผู้ป่วยแบบ early-onset จะเสียชีวิตเร็วกว่าเนื่องจากอาการป่วยเกิดขึ้นแบบฉับพลัน ท าให้มีผลต่อ
จิตใจ  แล้วความรู้สึกสลดหดหู่  ความซึมเศร้า (depression) ก็จะตามมาปั่นทอนอาการป่วยให้ทรุดเร็ว
ขึ้น 

        พฤติกรรมอื่นๆของผู้สูงอายุท่ีพบเห็นบ่อยครั้ง เช่น การปิดประตูบ้านแล้วเก็บกุญแจไว้ท่ีใดท่ีหนึ่ง
โดยที่ไม่ได้น าติดตัวมาด้วย เมื่อกลับบ้านนึกไม่ออกว่าเก็บไว้ท่ีใด  แบบนี้ไม่จัดเป็นอาการผิดปกติ เพราะ
ในคนปกติท่ัวไปท่ีจะเตรียมตัวออกจากบ้านโดยมากจะมีพฤติกรรมหลายอย่างพร้อมกัน ต้องสร้าง
หน่วยความจ ามาก แต่ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องให้ความสนใจ (concentrate) ในแต่ละพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ถ้า
เป็นคนวัยเด็กหรือวัยรุ่น จะสามารถท าส่ิงต่าง ๆ พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันและสามารถจดจ าพฤติกรรม
ต่างๆได้ ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงไม่ควรสร้างหน่วยความจ าหลายอย่างพร้อมกัน ควรท าทีละอย่าง ทีละ
เรื่อง และให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถจดจ าได้ดีขึ้น เพราะการ
กระท าด้วยความรีบร้อนจะจ าอะไรไม่ได้ เนื่องจากเซลล์ประสาทมีอายุมากเท่ากับอายุของคนๆนั้น  การ
สร้างหน่วยความจ าจึงล่าช้า ถ้าพยายามย้ าคิดย้ าท าสักเล็กน้อย คือท าแล้วต้องหันกลับไปทบทวน
พฤติกรรมอีกครั้งเพื่อเป็นการย้ าการสร้างความจ า 

การตรวจสอบโรคสมองเสื่อมเพื่อการยืนยันความเป็นโรคโรคอัลไซเมอร์ ในประเทศไทยมีใช้การ
ตรวจสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นเป็นแบบทดสอบฉบับภาษาไทยท่ีเรียกว่า mini mental state 
examination MMSE-Thai 2002 แล้วพิจารณาผลจากคะแนนท่ีท าได้ตามระดับการศึกษา  ส่วนการ
ตรวจด้วยเครื่องมือ magnetic resonance imaging (MRI) เป็นการเปรียบเทียบดูลักษณะสมองผู้ป่วย
กับคนปกติ พบว่า สมองของผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีขนาดเล็กลงจากปกติ เกิดอาการฝ่อ (shrink) 
และ พื้นท่ีส่วนท่ีฝ่อได้แก่ hippocampus อยู่บริเวณขมับในสมองบริเวณ  temporal lobe  เป็นท่ีเริ่ม
สร้างหน่วยความจ า และเก็บข้อมูลมายังบริเวณ parietal lobe นั่นเป็นสาเหตุให้ผู้ท่ีถูกตีศีรษะบริเวณ
ท้ายทอยจะลืมความทรงจ าสมัยวัยเด็ก  

        การตรวจโรคสมองเสื่อมเพื่อยืนยันอาการของโรคอัลไซเมอร์ด้วยเครื่อง Positron Emission 
Tomography (PET) Scan แสดงลักษณะการท างาน (metabolism) ของสมองผิดปกติเปรียบเทียบกับ
สมองปกติ ดังในรูปภาพจะแสดงปริมาณของสารกลูโคลสในบริเวณต่างๆ ของสมองท่ีสามารถวินิจฉัยโรค
ได้แม่นย าขึ้น กรณีกลูโคลสมีปริมาณต่ าบริเวณ hippocampus  แสดงว่าสมองเริ่มมีอาการเบื้องต้นของ
โรคแล้ว (mild cognitive impairment)   การดื่มเหล้าหรือมีคลอเรสเตอรอลสูงก็ส่งผลเช่นเดียวกัน คือ



                                                                                                                                                     

เริ่มมีการตายของเซลล์ประสาทท่ีเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับรอยโรคท่ีส าคัญคือ amyloid plaque และ 
neurofibrillary tangle  แล้วท าให้สารสื่อประสาทบางชนิดท างานน้อยลง เช่น acetylcholine  เมื่อ
พบว่าปริมาณลดลงกว่าปกติจะชี้บ่งว่าเป็นความจ าเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์      
 

 
        
   

สาเหตุและปัจจัยความเสี่ยง (risk factor) ของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ นอกจากจะพบใน
ผู้สูงอายุแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีก ได้แก่ 

1. Familial history: genetic   ประวัติการกลายพันธุ์ของยีนส์บางตัว (mutation) เช่น พรีเซนิ
ลิน1 พรีเซนิลิน2 ApoE 

2. Female   ผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจ าเดือน 
3. Severe head injury สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุ  
4. Cerebrovascular disease โรคเส้นเลือดในสมองตีบ 
5. Atherosclerosis โรคเส้นเลือดแข็ง  
6. High blood pressure ความดันโลหิตสูง 
7. Obesity โรคอ้วน 
8. Diabetes โรคเบาหวาน 
9. Stress   ความเครียด 
 
 
 

  



                                                                                                                                                     

การป้องกนัการเกิดโรค ส าหรับผู้สูงอายุควรมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
1. การออกก าลังกาย (exercise) ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการหลั่งสาร BDNF (brain derived 

neurotrophic factor) ในสมอง  
2. สภาพแวดล้อมท่ีดี (enriched environment) อากาศสดชื่น เป็นธรรมชาติ 
3. การนอนหลับอย่างพอเพียง (sufficient sleep) เนื่องจากผู้สูงอายุจะพบปัญหาการนอนไม่

หลับ ผู้สูงอายุควรนอนต่อเนื่องอย่างน้อย 6.5 ชั่วโมงต่อวัน โดยปราศจากส่ิงรบกวน เช่น เสียง กล่ิน แสง   
เป็นต้น ช่วงการนอนหลับข้อมูลที่สร้างหน่วยความจ าแบบระยะสั้น (short-term memory) จะ
เปลี่ยนไปเป็นแบบความจ าระยะยาว (long-term memory) 

4. การรับประทานอาหารอย่างระมัดระวัง (dietary restriction) พยายามงดรับประทานอาหาร
ท่ีมีไขมันสูงและรสจัด เช่น หวาน เค็ม   

5. กิจกรรมยามว่าง (leisure activities) โดยเน้นเกี่ยวกับการใช้มือ เพราะพื้นท่ีบริเวณสมอง 
frontal lobe หลายส่วนท่ีเกี่ยวกับ motor function   

6. ดนตรี (music) มีผลพิสูจน์แล้วว่า การฟังดนตรี จะมีคลื่นเสียงผ่านเข้าหูไปตามเส้นประสาทใน
หู แล้วกระตุ้นการหลั่งของสารท่ีเกี่ยวกับ opioid เช่น เอนดอร์ฟิน (endorphin) ท่ีท าให้เกิด euphoria 
(ภาวะเคล้ิมสุข) ซึ่งช่วยเพิ่มการสร้างความจ า ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการร้อง เล่น หรือฟัง ต่างส่งผลดีท้ังสิ้น 
ให้เป็นแนวดนตรีท่ีพอใจหรือชอบ 

7. สารแอนติออกซิแดนซ ์(antioxidants) เพื่อลดสารอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบของเซลล์ลดการ
ตายของเซลล์ เช่น ผักและผลไม้ที่มวิีตามินซี วิตามินอี มสีีเข้มต่างๆ ได้แก่ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ อะโวกาโด  
ขมิ้นชัน และในพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง  ส าหรับสาร docosahexaenoic acid (DHA) ท่ีมีในปลา
ทะเล เช่น ปลาแซลมอน เป็นต้น จะมีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ประสาท 
นอกจากนีย้ังมสีารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ แปะก๊วย กลีงกล่อม พลูดิน artichoke 
omega-3 fatty acid เป็นต้น 

8.  การรักษาโรคด้วยเซลล์ต้นก าเนิด (stem cells) โดยการพัฒนาเซลล์ต้นก าเนิดใหเ้จริญเติบโต
เป็นเซลล์ประสาทเพื่อน ามาทดแทนเซลล์ท่ีตายไปในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์  
 

 
 


