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การสูญเสียความจาจากเหตุสูงอายุ
-------------------------------------------คงจะไม่ใช่คำกล่ำวที่เกินเลยที่ว่ำ จิตคือแก่นแท้ ของควำมเป็ นตัวตนของเรำ จิตทำให้ เรำ
รับรู้ว่ำเรำเป็ นใคร และควำมจำคือสิ่งที่ยึดโยงทุกสิ่งที่เป็ นตัวเรำเข้ ำด้ วยกันและทำให้ เรำรับรู้ได้ นี่คือ
เหตุผลที่ว่ำทำไมเรำทุกคนจึงวิตกต่อกำรสูญเสียควำมจำ ในสังคมของเรำ เรำได้ รับรู้เรื่องโรคระบบ
ประสำทโดยเฉพำะสมองเสื่อม (Dementia) ซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เรำคงได้ เคยเห็นเพื่อน
เพื่อนบ้ ำน ญำติพ่ีน้อง ที่อยู่ในวัยทองเกิดอำกำรอันน่ำหวำดหวั่นนี้มำบ้ ำงแล้ ว
สำหรับผู้ท่อี ยู่ในวัยทอง สิ่งที่นำควำมตระหนกมำให้ คือเมื่อตอนที่พบกับอำกำรนี้ในครั้ง
แรกๆ คือ อยู่ดีๆก็เกิดอำกำร “นึกไม่ออก” กับใบหน้ ำที่เคยรู้จัก บำงทีจำได้ แต่นึกชื่อไม่ออก บำงทีจำ
สถำนที่ สิ่งแวดล้ อมที่ค้ ุนเคยไม่ได้ ไม่ร้ ูว่ำอยู่ท่ไี หน กลับบ้ ำนไม่ถูก
บำงคนมีปัญหำนึกคำพูดไม่ออก ไม่สำมำรถคิดเรื่องที่ซับซ้ อน ไม่มีสมำธิกบั สิ่งใดนำนๆ
อำกำรเหล่ำนี้ ผ่ำนมำแล้ วผ่ำนไป เรำก็จะพยำยำมไม่สนใจกับมัน เห็นเป็ นเรื่องที่เกิดขึ้น “ชั่วขณะของวัย
ทอง”
แต่ในรำยที่เป็ นมำก ส่วนใหญ่จะเป็ นคนในครอบครัวที่เริ่มเห็นควำมผิดปกติ อำจจะเป็ น
ภรรยำที่สังเกตว่ำต้ องพูดซำ้ หลำยๆครั้งกับสำมีจึงจะได้ รับคำตอบ(ไม่ใช่หูตึง) หรือพบว่ำผู้สงู อำยุของ
ครอบครัวเริ่มจำบ้ ำนของตนเองไม่ได้ ไม่ร้ ูว่ำอยู่ท่ไี หน
เอกสำรนี้จะอธิบำยว่ำทำไมเรำจึงมีอำกำรดังกล่ำวเมื่ออำยุมำกขึ้น และจะแสดงว่ำเรำจะ
รักษำจิตและควำมจำให้ เฉียบคมอยู่นำนเท่ำนำนในวัยทองได้ อย่ำงไร
ความสนใจในอาการ “ชัว่ ขณะของวัยทอง”
ในปัจจุบัน ควำมสนใจเกี่ยวกับอำกำรของวัยทองมีมำกขึ้น มีท้งั ข่ำว เรื่องรำว นิยำย
รวมทั้งวิดิโอหรือภำพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของคนควำมจำเสื่อม ในวงกำรแพทย์เองก็หันมำสนใจอำกำร
“ชั่วขณะของวัยทอง” กันมำกขึ้น โดยมีคำถำมว่ำอำกำรนี้อำจจะเป็ นกำรเริ่มต้ นของโรคควำมจำเสื่อม

(Alzheimer’s disease) ที่ร้ำยแรงในภำยหลังหรือไม่ โดยเฉพำะเมื่อพบว่ำ อำกำรดังกล่ำวมีควำม
ใกล้ เคียงกับอำกำรเริ่มต้ นของ Alzheimer’s disease มำก
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เรำเรียกอำกำรควำมจำเสื่อมชั่วครำวหรือ “ชั่วขณะของวัยทอง” ในภำษำวิชำกำรว่ำ
“ควำมจำเสื่อมอย่ำงอ่อน (Mild Cognitive Impairment - MCI)” มีอำกำรที่เกี่ยวกับควำมสำมำรถ
ในกำรคิด (Cognition) หลำยอย่ำงรวมอยู่ในกลุ่มนี้ คือเกี่ยวกับควำมเสื่อมของ
 กำรเพ่งควำมคิด (Focus) ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 ควำมมีสมำธิ
 กำรเบี่ยงเบนควำมสนใจจำกเรื่องสู่เรื่อง
 ควำมเร็วในกำรคำนวณ
 กำรรับรู้ส่งิ แวดล้ อม
 แรงบันดำลใจ
 กำรจดจำอำรมณ์ ควำมรู้สกึ ต่อเหตุกำรณ์ท่ปี ระสบ
 ควำมคิดสร้ ำงสรรค์
บทบำทของสมองที่ทำหน้ ำที่เหล่ำนี้ เรำเรียกว่ำ บทบำทบริหำร (Executive Function)
ซึ่งเป็ นบทบำทเดียวกับที่ผ้ ูบริหำรองค์กรพึงกระทำ และส่วนของสมองที่ทำหน้ ำที่น้ ีอยู่ท่ผี ิวส่วนหน้ ำ

(Prefrontal cortex)
เรำเคยเข้ ำใจว่ำ อำกำรเหล่ำนี้เป็ นเรื่องปกติธรรมดำของผู้สงู วัย แต่ปัจจุบัน เรำเริ่มจะไม่
แน่ใจ เนื่องจำกมีหลักฐำนว่ำผู้ท่สี มองมีอำกำรบกพร่องเหล่ำนี้ ถ้ ำเป็ นมำก จะมีโอกำสเกิดโรคสมองเสื่อม

(Alzheimer’s disease) ได้ ในอัตรำที่สูงกว่ำปกติ
ปัญหำใหญ่คือ ทำไมคนบำงคนที่มีอำกำร “ชั่วขณะของวัยทอง” จึงก้ ำวหน้ ำต่อไปจนเป็ น
โรคสมองเสื่อม (Dementia) ในขณะที่บำงคนอำกำรคงที่ แต่บำงคนกลับอำกำรดีข้ นึ ?
ความบกพร่องของข้อต่อ (Synapses) ของเซลล์สมอง
ในอดีตเรำเคยเชื่อว่ำโรคควำมจำเสื่อมเกิดจำกกำรมีแผ่นของสำร Amyloid ไปสะสมอยู่
ในเนื้อสมองทำให้ สมองเสื่อม แต่หลักฐำนใหม่แสดงว่ำ ควำมบกพร่องเกิดจำกข้ อต่อ (Synapses) ระหว่ำง
กิ่งหรือขำ (Dendrite) ของเซลล์สมอง ตัวเซลล์สมองไม่ได้ ตำยไปด้ วย หำกระยะของโรคไม่ถึงขั้นร้ ำยแรง
จริงๆ
นี่คือข่ำวดีจริงๆ เพรำะเหตุใด ?
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เพรำะว่ำ ตรำบใดที่เซลล์สมองยังไม่ตำย โอกำสที่จะสร้ ำงกิ่งหรือขำของเซลล์สมองและข้ อ
ต่อระหว่ำงเซลล์ข้ นึ มำใหม่ย่อมเป็ นไปได้ และวงกำรวิทยำศำสตร์จะได้ ศึกษำว่ำเกิดอะไรขึ้นในสมองก่อนที่
บุคคลจะเกิดอำกำรของ Alzheimer’s disease เป็ นเวลำนำนนับสิบๆปี
การขาดพลังงานและการสะสมของแร่ธาตุคือผูร้ า้ ยสาคัญ
เรำทรำบว่ำ ก่อนที่จะปรำกฏอำกำรของโรคควำมจำเสื่อม ได้ มีกำรเสื่อมสมรรถนะของ
สมองในกำรผลิตพลังงำนมำก่อนเป็ นเวลำนำน (บำงทีอำจถึง 20 ปี ) นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ เมื่ออำยุมำกขึ้น
สมองจะผลิตอนุมูลอิสระและสำรจำกกำรย่อยสลำยไขมัน (Lipid peroxidase) มำกขึ้น เหล่ำนี้เป็ น
สำเหตุของอำกำรควำมจำเสื่อมอย่ำงอ่อน MCI รวมทั้งโรคควำมจำเสื่อม (Altzheimer’s disease)
นอกจำกนี้ กำรเกิดอำกำรไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั กำรขำดพลังงำนของสมองเพียงอย่ำงเดียว แต่
เกิดจำกเสื่อมสภำพของกิ่งหรือขำของเซลล์สมองและข้ อต่อระหว่ำงเซลล์ (Dendrite & synapses) อัน
เนื่องมำจำกกำรสะสมของอนุมูลอิสระและสำรจำกกำรย่อยสลำยของไขมันด้ วย กำรสะสมของสำรที่มีพิษ
เหล่ำนี้ เมื่อโรคก้ ำวหน้ ำมำกขึ้น ก็จะยิ่งมีปริ มำณมำกขึ้น และเกิดกำรทำลำยของข้ อต่อของเซลล์มำกขึ้น
เป็ นลำดับ
ยังมีสำเหตุอ่นื นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ ว นั่นคือ กำรสะสมของแร่ธำตุในสมอง ซึ่งจะมีอยู่เป็ น
เวลำนำนก่อนหน้ ำกำรเกิดโรคเช่นเดียวกัน แร่ธำตุเหล่ำนี้จะทำลำยทั้งเซลล์สมองและข้ อต่อระหว่ำงเซลล์
แร่ธำตุได้ แก่
 ปรอท
 อลูมิเนียม
 แคดเมียม
 ตะกั่ว
 เหล็ก
กำรมีแร่ธำตุเหล่ำนี้ในปริมำณสูงในสมองจะเสี่ยงที่จะเกิดอำกำรควำมจำเสื่อมอย่ำงอ่อน
หรือเป็ นโรคควำมจำเสื่อมได้ มำก
เรำทุกคนอยู่ในสภำพแวดล้ อมที่ต้องพบกับแร่ธำตุเหล่ำนี้ในชีวิตประจำวัน จำกอำหำรที่
บริโภค จำกนำ้ ดื่ม สถำนที่ทำงำน รวมทั้งอำกำศที่หำยใจ เพรำะฉะนั้น สถำนที่ๆเรำจะใช้ ชีวิตอยู่จึงเป็ น
เรื่องสำคัญที่ต้องพิจำรณำให้ ดี ถ้ ำเป็ นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงสถำนที่ๆอำจทำให้ เกิดปัญหำสุขภำพ เช่นที่ใกล้
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โรงงำนอุตสำหกรรม บ่อขยะสำรพิษ สำรตะกั่ว ปรอท กำรใช้ ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ ำ รวมทั้งยำกำจัดเชื้อรำ
วัคซีนบำงอย่ำงเช่นวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ วัคซีนรวม เหล่ำนี้ต่ำงก็มีปรอทอยู่ด้วย
ปรอท มีพิษต่อกลไกกำรทำงำนของสมองเป็ นอย่ำงมำก โดยเฉพำะกลไกที่ป้องกันกิ่งหรือ
ขำและข้ อต่อระหว่ำงเซลล์สมองไม่ให้ เสียหำยจำกอนุมูลอิสระและสำรจำกกำรย่อยสลำยของไขมัน พิษของ
ปรอทจะเกิดได้ แม้ ในควำมเข้ มข้ นที่ต่ำมำกๆ ต่ำกว่ำระดับที่เรำเคยคิดว่ำปลอดภัย
นอกจำกนี้ ปรอทยังเป็ นพิษต่อกลไกกำรสร้ ำงพลังงำนของเซลล์สมองด้ วย
อลูมิเนียม เป็ นแร่ธำตุอกี ตัวที่มีพิษมำกและสำมำรถเข้ ำสู่ร่ำงกำยได้ หลำยทำง ทั้งทำง
อำหำร นำ้ และอำกำศ เช่นเดียวกับปรอท อลูมิเนียมมีพิษต่อระบบกำรสร้ ำงพลังงำนของสมอง กระตุ้นให้
เกิดอนุมูลอิสระและสำรจำกกำรย่อยสลำยไขมันในปริมำณสูง นอกจำกนี้ ยังกระตุ้นกระบวนกำรสร้ ำง
ภูมิค้ ุมกันพร้ อมทั้งปลดปล่อยสำรพิษที่เกิดจำก Glutamate ในสมองด้ วย (excitotoxicity)
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ป่วยเป็ นโรคควำมจำเสื่อม (Altzheimer’s disease) มีปรอทและ
อลูมิเนียมสะสมอยู่ในสมองส่วนที่เกี่ยวกับกำรเกิดโรคนี้ในปริมำณสูง
เหล็กก็เช่นกัน ถ้ ำอยู่ในลักษณะเป็ นธำตุอสิ ระ จะสำมำรถกระตุ้นให้ เกิดอนุมูลอิสระได้ เป็ น
อย่ำงมำก ในกรณีเส้ นโลหิตฝอยแตกในสมอง ผู้ป่วยอำจไม่แสดงอำกำร แต่จะพบจุดเลือดได้ ท่วั ไปบนผิว
สมอง และกำรทำลำยของเม็ดเลือดจะทำให้ มีเหล็กตกค้ ำงเป็ นจำนวนมำก เหล็กตกค้ ำงจะไปก่อให้ เกิดกำร
อักเสบของสมองซึ่งไปกระตุ้นภูมิค้ ุมกันเรื้อรังจนเกิดเป็ นพิษ
สาเหตุร่วมกันของโรค
เรำมักมีควำมเข้ ำใจกันว่ำ โรคเกิดจำกสำเหตุเดียว หำกสำมำรถค้ นพบสำเหตุน้ันและทำ
กำรแก้ ไข โรคก็จะหำย แต่ควำมจริงไม่ได้ เป็ นเช่นนั้น เรำมีโอกำสน้ อยมำกที่จะแก้ ปัญหำโรคได้ โดยจัดกำร
กับสำเหตุเดี่ยวๆ โดยเฉพำะในกรณีของโรคของสมองและระบบประสำท
เช่นเดียวกัน ในกรณีโรคควำมจำเสื่อม เรำอำจจะมีหลักฐำนที่แสดงว่ำควำมจำเสื่อมเกิด
จำกสำเหตุหลำยๆอย่ำงซึ่งก็เป็ นควำมจริง เช่น สำเหตุเกิดจำกพิษของอลูมิเนียมหรือปรอท จำกสมอง
ได้ รับอันตรำย จำกยำฆ่ำแมลง หรือจำกเส้ นเลือดในสมองผิดปกติ แล้ วเรำจะสรุปสำเหตุได้ อย่ำงไรว่ำเกิด
จำกอะไรแน่ ?
คำตอบคือ ที่เรียกว่ำ “สำเหตุ” ต่ำงๆเหล่ำนี้จะไปทำให้ เกิดปฏิกริ ิยำในสมองอย่ำง
เดียวกัน เป็ นปฏิกริยำที่จะทำให้ สมองถูกทำลำยลงทีละน้ อย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรทำลำยของเซลล์สมอง (เช่น
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ในโรค Parkinson’s disease) หรือกำรทำลำยของกิ่งหรือขำและข้ อต่อของเซลล์สมอง (MCI &

Altzheimer’s disease)
กลไกอย่ำงเดียวกันที่สำเหตุเหล่ำนี้กระทำต่อสมองคือ ไปกระตุ้นให้ เกิดกำรสร้ ำง
ภูมิค้ ุมกันซึ่งในกระบวนกำรนั้นก็สร้ ำงสำรที่เป็ นพิษประเภท Glutamate ด้ วย
ทาไมผูส้ ูงอายุจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
พวกเรำทุกคนต่ำงก็ได้ รับพิษซึ่งสำมำรถทำให้ เกิดโรคควำมจำเสื่อมกันมำแล้ ว พิษเหล่ำนี้
บ้ ำงก็ให้ ผลแบบเฉพำะตัว บ้ ำงก็ให้ ผลแบบเสริมพลังกัน ตัวอย่ำงเช่น อลูมิเนียม ปรอท และยำฆ่ำแมลงจะ
เป็ นพิษแบบเสริมพลัง เมื่อเรำอำยุมำกขึ้น พิษเหล่ำนี้กจ็ ะสะสมมำกขึ้น และเมื่อร่วมกับสำเหตุอ่นื ๆเช่น
กำรบริโภคอำหำรที่มีคุณภำพต่ำลง ก็จะทำให้ เกิดสิ่งเหล่ำนี้
 ควำมต้ ำนทำนของร่ำงกำยเสื่อมลง
 สมองได้ รับเลือดเลี้ยงน้ อยลงเนื่องจำกหลอดเลือดแข็งตัวและควำมดันโลหิตสูง
 สมองสร้ ำงพลังงำนเพื่อทำหน้ ำที่น้อยลง
ในภำพรวม หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรกำจัดพิษต่ำงๆของสมองจะเสื่อมลง
ทั้งหมดนี้คือคำอธิบำยที่ว่ำทำไมผู้สูงอำยุจึงมีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคควำมจำเสื่อมได้
มำกกว่ำคนหนุ่มสำว และควำมเสื่อมของพลังปกป้ องของสมองจะมีมำกน้ อยไม่ เท่ำกัน จึงทำให้ โอกำสกำร
เกิดโรคนี้แตกต่ำงกัน บ้ ำงก็เป็ น บ้ ำงก็ไม่เป็ นโรคหรือมีอำกำรควำมจำเสื่อม
กำรศึกษำเกี่ยวกับเรื่องควำมเสี่ยงนี้ ยังมีปัญหำเกี่ยวกับวิธกี ำรอยู่ จึงทำให้ ตัวเลขที่ออกมำ
จำกสำนักต่ำงๆแตกต่ำงกันมำก แต่ตัวเลขที่น่ำจะใกล้ เคียงควำมจริงที่สดุ มีดังนี้
 2.8 % จะก้ ำวหน้ ำจำก MCI ไปเป็ น Altzheimer’s disease
 26.5 % ของ MCI จะคืนสภำพเป็ นปกติ
 72 % ของ MCI จะคงเดิม ไม่ก้ำวหน้ ำ
สาเหตุอื่นๆทีม่ ีผลต่ออาการความจาเสือ่ ม
มีเหตุผลบำงประกำรที่อธิบำยว่ำทำไมผู้ท่มี ีอำกำรจำนวนหนึ่งจึงกลับหำยเป็ นปกติได้
เหตุผลคือ สภำพแวดล้ อมบำงอย่ำงของคนเหล่ำนั้นเป็ นสภำพชั่วครำว สภำพดังกล่ำวรวมถึง
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 อำกำรซึมเศร้ ำ
 โรคเรื้อรัง
 อ่อนเพลียเรื้อรัง
 ต่อไทรอยด์ทำงำนน้ อย
 โภชนำกำรไม่ดี
 รับประทำนยำมำกเกินไป
สำเหตุจำกกำรบริโภคยำมำกเกินไปนับว่ำเป็ นสำเหตุสำคัญในปัจจุบัน แต่สำหรับผู้ท่มี ี
ปัญหำควำมจำเสื่อมอย่ำงอ่อน (MCI) จะสำมำรถกู้คืนได้ โดยกำรหยุดยำ
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ เรำสำมำรถทำนำยโอกำสของกำรเกิดโรคสมองเสื่อมได้ จำกสภำพ
ของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยที่เป็ นโรคข้ ออักเสบจะมีโอกำสเกิดโรคสมองเสื่อมมำกกว่ำ เช่นเดียวกับผู้ท่มี ีควำม
ดันโลหิตสูง หรือต่ำ (เนื่องจำกทั้งสองสำเหตุรบกวนกำรไหลเวียนของโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง)
นอกจำกนี้ ผู้ท่เี ป็ นเบำหวำน มีควำมต้ ำนทำนอินซูลินสูง หรือเป็ นโรคเกี่ยวกับกำรเผำ
ผลำญพลังงำน (Metabolism) หรือ โรคของสมองอื่นๆก็มีควำมเสี่ยงมำกเช่นกัน
ในทำงตรงข้ ำม ผู้ท่มี ีจมูกรับรู้กลิ่นดี หรือพวกที่มีบุคลิกร่ำเริง เปิ ดเผย (Extrovert) จะมี
ควำมเสี่ยงน้ อยกว่ำ
สรุปว่ำ สำเหตุส่วนใหญ่ของอำกำรควำมจำเสื่อม (MCI ) เกิดจำกสภำพแวดล้ อมหรือวิถี
ชีวิตที่อำจปรับเปลี่ยนได้ เช่น ปรับเปลี่ยนกำรบริโภคอำหำรให้ มีคุณค่ำ พักผ่อนให้ เพียงพอ ออกกำลังกำย
สม่ำเสมอ และลดควำมเครียดในชีวิต
การกระตุน้ สมองช่วยป้องกันอาการเสือ่ ม
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับอำกำรควำมจำเสื่อมมำกว่ำ มักจะเกิดกับคนที่มีปัญหำสุขภำพอยู่แล้ ว
เช่น เป็ นเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงที่ไม่ควบคุม มีประวัติหัวถูกกระทบกระเทือนหรือเป็ นอัมพำต มีโรค
ข้ ออักเสบเรื้อรัง บริโภคอำหำรไม่ถูกหลักโภชนำกำร เป็ นต้ น โดยสรุปคือ สุขภำพโดยทั่วไปของเรำจะมี
ส่วนอย่ำงมำกในกำรเกิดหรือไม่เกิดอำกำรควำมจำเสื่อม
มีกำรศึกษำที่แสดงว่ำ คนที่ใช้ ควำมคิดอย่ำงสม่ำเสมอ เช่นชอบเล่นทำยปัญหำ เรียนภำษำ
ใหม่ แก้ ปัญหำที่ท้ำทำย เหล่ำนี้จะไม่ค่อยมีอำกำรควำมจำเสื่อม กำรวิจัยใหม่ๆพบว่ำกำรใช้ สมองอย่ำงมำก
สำมำรถช่วยให้ เกิดกำรเชื่อมต่อใหม่รวมทั้งทำให้ เกิดเซลล์สมองใหม่ ๆได้ ปัจจุบันนี้ มีเกมส์ใหม่ๆทำง
อินเตอร์เน็ตที่ออกแบบมำสำหรับกระตุ้นกำรทำงำนของสมองส่วนต่ำงๆซึ่งนับว่ำน่ำสนใจติดตำม
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อย่ำงไรก็ดี เมื่อคนเรำอำยุมำกขึ้น กำรทำอะไรซำ้ ๆกันกับที่เคยทำมำอย่ำงจำเจจะไม่ช่วย
ให้ เกิดกำรกระตุ้นสมอง ถ้ ำจะให้ ดี ต้ องทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมำก่อน เช่นเรียนรู้วิชำใหม่ๆ เล่นดนตรีฯ
ฯลฯ
ออกกาลังกายแต่พอควรอย่างสมา่ เสมอ
ปัจจุบัน กำรออกกำลังกำยกำลังเป็ นที่นิยม ผลที่ชัดเจนคือจะยกระดับกำรเผำผลำญ
พลังงำนของร่ำงกำย โดยเฉพำะกำรเผำผลำญนำ้ ตำลกลูโคส ช่วยป้ องกันเส้ นเลือดแข็ง รวมทั้งเพิ่มปริมำณ
โลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง
กำรออกกำลังกำยจะช่วยกระตุ้นสมองให้ ผลิตสำร Neurotrophins ที่ซ่อมแซมเซลล์
สมองและข้ อต่อระหว่ำงเซลล์ท่เี สียหำย ช่วยกระตุ้นกำรสร้ ำงข้ อต่อระหว่ำงเซลล์ใหม่ รวมทั้งช่วยสร้ ำง
เอนไซม์ต้ำนอนุมูลอิสระด้ วย
ดังนั้น กำรออกกำลังกำยจึงมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยหลำยอย่ำง แต่ควรถือทำงสำยกลำง
เพรำะกำรออกกำลังกำยที่มำกเกินไปจะให้ ผลในทำงตรงกันข้ ำมได้
กำรออกกำลังกล้ ำมเนื้อนอกจำกจะทำให้ กล้ ำมเนื้อแข็งแรงแล้ ว ยังช่วยย่อยสลำยสำร
Glutamate และ Glutamine ด้ วย ซึ่งจะทำให้ พิษที่เกิดจำกกำรกระตุ้นภูมิค้ ุมกัน (Excitotoxicity)
ลดลง
ฮอร์โมนช่วยป้องกันเนื้ อสมอง
ฮอร์โมนมีบทบำทสำคัญในกำรรักษำสภำพของเซลล์ต่ำงๆทั่วร่ำงกำย รวมทั้งปกป้ องเซลล์
สมองด้ วย
กำรเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศในสตรี (Estrogen) ในช่วงต่ำงๆของ
ประจำเดือน จะทำให้ กำรทำงำนของกระแสไฟฟ้ ำในสมองเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของ
อำรมณ์และพฤติกรรมดังเป็ นที่ทรำบดีในหมู่สำมีท้งั หลำย ในทำนองเดียวกัน กำรเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์โมนเพศชำย (Testosterone) ก็นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของอำรมณ์และพฤติกรรมดังที่ภรรยำ
ทั้งหลำยทรำบดี
ฮอร์โมนเพศในระดับปกติจะช่วยปกป้ องกำรทำงำนของสมอง ดังนั้น จึงมีเหตุผลสมควรที่
จะใช้ ฮอร์โมนเสริมทั้งในเพศชำยและหญิงเมื่อถึงเวลำที่ระดับฮอร์โมนเพศในเลือดลดลง
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สำหรับชำย ไม่ต้องห่วงเรื่องกำรใช้ ฮอร์โมนเพศจะไปกระตุ้นกำรเกิดมะเร็งต่อมลูกหมำก
ในทำงตรงกันข้ ำม กำรศึกษำใหม่ๆแสดงว่ำ กำรเกิดมะเร็งต่อมลูกหมำกที่รุนแรงมักจะพบในชำยที่มีระดับ
ฮอร์โมนเพศต่ำ
ฮอร์โมนอีกตัวที่ทำหน้ ำที่ปกป้ องสมองคือ ฮอร์โมนสำหรับกำรเติบโต (Growth

Hormone) ฮอร์โมนตัวนี้นิยมใช้ กนั ในหมู่นักเพำะกำย เพรำะมีคุณสมบัติกระตุ้นกำรสร้ ำงกล้ ำมเนื้อ
กำรศึกษำใหม่ๆพบว่ำฮอร์โมนนี้สำมำรถปกป้ องสมอง และบำงกรณีรักษำอำกำรควำมจำเสื่อมได้
แก้ปัญหาความต้านทานอินซู ลิน
เมื่อเซลล์สมองเกิดปัญหำไม่สำมำรถดูดซึมและย่อยสลำยนำ้ ตำล นอกจำกจะไม่มีกำลัง
งำนพอใช้ ในกำรทำหน้ ำที่แล้ ว ยังไปกระตุ้นให้ เกิดสำรพิษ เรำเรียกกรณีน้ ีว่ำกำรต้ ำนทำนอินซูลิน ควำม
บกพร่องนี้อำจเกิดก่อนอำกำรควำมจำเสื่อมเป็ นเวลำนำน
กำรปรับเปลี่ยนอำหำร กำรเพิ่มอำหำรเสริมบำงชนิดเช่น Curcumin, quercetin,

luteolin, สำรสกัดอบเชย และ resveratrol จะช่วยแก้ ปัญหำควำมต้ ำนทำนอินซูลินได้
นอกจำกนี้ ยังมีสำรเสริมอำหำรอีกหลำยอย่ำงที่จะช่วยต่อสู้กบั ควำมเครียดในกำรใช้
ชีวิตประจำวัน เช่น Magnesium ที่ช่วยลดควำมเครียดและปกป้ องสมอง หรือสำรประเภท Flavonoids
จำกพืช เช่น Hesperidine จำกผลส้ ม Luteolin จำกผักชีฝรั่ง และ Quercetin จำกชำ หัวหอม และพืช
อีกหลำยชนิด เหล่ำนี้ จะช่วยให้ สมองสงบลงได้ ส่วน L-theanine สำมำรถลดควำมเครียด และ

melatonin ก่อนนอน 30 นำทีจะช่วยคุ้มครองสมอง
กำรใช้ ชำเขียวสกัดร่วมกับ L-theanine จะช่วยยกระดับควำมจำและหน้ ำที่อ่นื ของสมอง
ในกลุ่มเดียวกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม กำรได้ เข้ ำสังคมจะเติมเต็มชีวิต ทำให้ มีควำมสุข คนที่ชอบเข้ ำ
สังคม ชอบใช้ ชีวิตกับเพื่อนฝูงจะไม่ค่อยมีอำกำรควำมจำเสื่อม
คนที่ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ ก็จะไม่ค่อยมีอำกำรควำมจำเสื่อมเช่นเดียวกัน
โอเมกา-3 กับอาหารเสริมอื่นๆ
สมองของเรำมีส่วนประกอบของไขมันประมำณ 60 % ส่วนใหญ่เป็ นโอเมกำ-3

(Docosahexaenoic acid -DHA) ซึ่งมีมำกในปลำทะเลและนำ้ มันปลำ สำหรับในส่วนข้ อต่อของเซลล์
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สมอง (Synapses) จะมีปริมำณโอเมกำ-3 สูงมำก และกำรบริโภคโอเมกำ-3 จะช่วยซ่อมแซมข้ อต่อที่
เสียหำยรวมทั้งช่วยลดกำรอักเสบของสมอง (ผู้ใหญ่ควรได้ รับนำ้ มันที่เป็ น Omega-3 อย่ำงน้ อยวันละ
1,000 มก.)
นอกจำกโอเมกำ-3 แล้ ว ยังมีอำหำรเสริมอีกหลำยชนิด เช่น Ginko biloba,

vinpocetin, huperzine, gotu cola, acetyl L-carnitine และ R-lipoic acid อำหำรเสริมเหล่ำนี้จะ
ให้ ประโยชน์หลำยประกำร เช่นเป็ นสำรต้ ำนอนุมูลอิสระ ลดกำรอักเสบ และช่วยเสริมสร้ ำงควำมจำ
วิตำมินทุกชนิดจะมีบทบำทในกำรเผำผลำญพลังงำนของสมอง แต่ท่สี ำคัญได้ แก่ Folate,

methylcobalamine, B-1, B-2, B-6 และ niacinamide นอกจำกนี้กม็ ีวิตำมิน D-3 ซึ่งเป็ น
ฮอร์โมนที่ช่วยลดกำรสร้ ำงอนุมูลอิสระจำกกำรอักเสบของสมอง สำหรับแร่ธำตุท่สี ำคัญก็มี Magnesium,
selenium, zinc (สังกะสี) ซึ่งทำหน้ ำที่ปกป้ องสมองในทำนองเดียวกัน
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