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คํานํา
FOREWORD
ภาวะสมองเสือ่ ม เปนปญหาสาธารณสุขทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ประชากรกวา 50 ลานคนทัว่ โลกมีภาวะสมองเสือ่ ม มีผปู ว ย
รายใหมเพิ่มขึ้นกวา 10 ลานคนในทุกป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปน 3 เทาภายในป ค.ศ. 2050 ภาวะสมองเสื่อมเปนสาเหตุสําคัญ
หลักของการเกิดภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพิงในผูสูงอายุ และสงผลกระทบอยางใหญหลวงทั้งตอบุคคลนั้นเอง ผูดูแล
และครอบครัว นอกจากนี้ตัวโรคยังกลายเปนภาระทางเศรษฐกิจอันหนักอึ้งของสังคมในภาพรวม ดวยการประมาณการคาใชจาย
ในการดูแลผูมีภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 2 ลานลานดอลลารสหรัฐภายในป ค.ศ. 2030
ในขณะที่ยังไมมีวิธีรักษาภาวะสมองเสื่อม การจัดการเชิงรุกในปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไดสามารถชะลอหรือทําให
การเกิดหรือการดําเนินโรคชาลง ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ครั้งที่ 70 ในเดือนพฤษภาคม
ป ค.ศ. 2017 ไดรับรองแผนปฏิบัติการระดับโลกดานสาธารณสุขเพื่อแกไขภาวะสมองเสื่อม ป พ.ศ. 2560-2568 (Global Action
Plan on the Public Health Response to Dementia 2017–2025) เพื่อกระตุนใหประเทศสมาชิกดําเนินการตอบสนองตอปญหา
ทีท่ า ทายนีใ้ นระดับประเทศใหเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได การลดความเสีย่ งของภาวะสมองเสือ่ มถือเปน 1 ใน 7 ดานของแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับโลก
แนวปฏิบัติขององคการอนามัยโลกฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูกับผูใหบริการสุขภาพ รัฐบาล ผูกําหนดนโยบาย
และผูท เี่ กีย่ วของ เพือ่ ลดความเสีย่ งของภาวะการรูค ดิ ถดถอยและภาวะสมองเสือ่ มโดยแนวทางสาธารณสุข และเนือ่ งจากปจจัยเสีย่ ง
ของภาวะสมองเสื่อมหลายอยางเปนปจจัยรวมกับกลุมโรคไมติดตอ คําแนะนําหลักเหลานี้จึงสามารถบูรณาการเขากับโปรแกรม
สําหรับเลิกบุหรี่ การลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ และการดูแลดานโภชนาการ
ขาพเจาจึงอยากกระตุนใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน นําคําแนะนําเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดเพื่อพัฒนาชีวิต
ของผูที่มีภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งผูดูแลและครอบครัว

Dr Ren Minghui

ผูชวยผูอํานวยการดานหลักประกันสุขภาพ โรคติดตอ และโรคไมติดตอเรื้อรัง
(Universal Health Coverage/Communicable and Noncommunicable Diseases)
องคการอนามัยโลก
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บทสรุปผูบริหาร
EXECUTIVE SUMMARY

บทนํา
INTRODUCTION
ภาวะสมองเสื่อมเปนปญหาสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ประชากรประมาณ 50 ลานคนทัว่ โลกมีภาวะสมองเสือ่ ม
และกวารอยละ 60 อาศัยอยูในกลุมประเทศรายไดตํ่าและ
ปานกลาง (low- and middle-income countries; LMIC)
ในทุกปจะมีผปู ว ยภาวะสมองเสือ่ มรายใหมเพิม่ ขึน้ กวา 10 ลานคน
ประมาณการจํ า นวนผู  ป  ว ยภาวะสมองเสื่ อ มอาจมี ม ากถึ ง
82 ลานคนในป ค.ศ. 2030 และจะเพิ่มขึ้นเปน 152 ลานคน
ในป ค.ศ. 2050 ภาวะสมองเสื่อมนําไปสูตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของ
รัฐบาล ชุมชน ครอบครัว และบุคคล ทั้งยังรวมถึงการสูญเสีย
การเติบโตทางเศรษฐกิจอีกดวย ในป ค.ศ. 2015 คาใชจายทาง
สังคมในการดูแลผูป ว ยภาวะสมองเสือ่ มมากถึงปละ 818 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ เทียบเทากับรอยละ 1.1 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติทั่วโลก (global gross domestic product: GDP)
สิ่งสําคัญคือ แมวาอายุจะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของการ
รูคิดถดถอย (cognitive decline) แตภาวะสมองเสื่อมไมใช
ผลลัพธตามธรรมชาติหรือไมสามารถหลีกเลีย่ งไดเมือ่ อายุมากขึน้
ในปจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางการเกิดภาวะการรูคิดบกพรองและภาวะสมองเสื่อม
กับปจจัยเสี่ยงจากวิถีการดําเนินชีวิต เชน การขาดการออก
กําลังกาย การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ และ
การดื่มสุราแบบอันตราย นอกจากนี้ยังพบวาโรคบางโรคเพิ่ม
ความเสีย่ งการเกิดภาวะสมองเสือ่ ม เชน ภาวะความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคอวน และ
โรคซึมเศรา เปนตน สวนปจจัยเสีย่ งอืน่ ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได
เชน การแยกตัวเองจากสังคม และการขาดกิจกรรมฝกการรูค ดิ
การมีปจ จัยเสีย่ งทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นไดแสดงถึงความเปนไปได
ในการปองกันภาวะสมองเสือ่ มผานกระบวนการทางสาธารณสุข
รวมถึงการนํามาตรการที่สําคัญไปใชเพื่อลดหรือชะลอภาวะ
การรูคิดถดถอย หรือภาวะสมองเสื่อม
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly)
ครั้งที่ 70 ในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2017 ใหการรับรองแผน
ปฏิบตั กิ ารระดับโลกดานสาธารณสุขเพือ่ แกไขภาวะสมองเสือ่ ม
ป พ.ศ. 2560-2568 (Global action plan on the public
health response to dementia 2017–2025) (WHO,
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2017a) ซึ่งประกอบดวยแผนการดําเนินงานจํานวน 7 ประเด็น
หนึง่ ในนัน้ คือแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ การลดความเสีย่ งการเกิดภาวะ
สมองเสื่อม แผนปฏิบัติการไดรองขอใหสํานักเลขาธิการของ
องคการอนามัยโลกดําเนินการ สนับสนุน แลกเปลี่ยน และ
เผยแพรหลักฐานเชิงประจักษ รวมทั้งแลกเปลี่ยนและเผยแพร
เพื่ อ สนั บ สนุ น มาตรการด า นนโยบายในการลดป จ จั ย เสี่ ย ง
ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดสําหรับภาวะสมองเสื่อม รวมถึงการ
จัดทําฐานขอมูลความชุกของปจจัยเสีย่ ง ผลของการลดปจจัยเสีย่ ง
และสนับสนุนการสรางและนํามาตรการแบบหลายภาคสวน
เกี่ยวของที่มีหลักฐานเชิงประจักษไปสูการปฏิบัติเพื่อลดปจจัย
เสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม
แนวปฏิบัติเพื่อการลดปจจัยเสี่ยงการรูคิดถดถอยและ
ภาวะสมองเสือ่ มสอดคลองกับกฎบัญญัตขิ ององคการอนามัยโลก
ในการจั ด ทํ า คํ า แนะนํ า ที่ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ แ ก ร ะบบ
สาธารณสุขเพื่อรับมือกับภาวะสมองเสื่อม

ระเบียบวิธีการทบทวนแนวปฏิบัติ
GUIDELINE DEVELOPMENT METHODS
กระบวนการการพัฒนาแนวทางเหลานี้ไดทําตามคูมือ
การพั ฒ นาแนวทางปฏิ บั ติ ข ององค ก ารอนามั ย โลก (WHO
handbook for guideline development) ซึง่ ประกอบไปดวย
1. การรวบรวมกลุมคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติ (guideline
development group; GDG);
2. การเปดเผยประเด็นผลประโยชนทับซอนโดยคณะทํางาน
พัฒนาแนวปฏิบัติ (GDG) และกลุมทบทวนโดยนักวิชาการ
(peer reviewers);
3. การทบทวนกรอบเพื่อสรางขอคําถามและคัดเลือกผลลัพธ;
4. การกําหนด ประเมิน และสังเคราะหหลักฐานที่มีอยูใน
ปจจุบัน;

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (GDG) เปนกลุม ผูเ ชีย่ วชาญ
นานาชาติทใี่ หขอ มูลเพือ่ กําหนดกรอบแนวปฏิบตั ิ และสนับสนุน
คณะกรรมการกํากับทิศเพือ่ ตัง้ ขอคําถามหลัก PICO ทีม่ ที งั้ หมด
12 ขอ (ประชากร มาตรการ การเปรียบเทียบ และผลลัพธ)
การตอบคําถาม PICO จะมีการทบทวนอยางเปนระบบ
(systematic review) และจัดเตรียมคุณภาพของหลักฐาน
ตามหลักการ Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation (GRADE) จากการประชุมที่
สํานักงานใหญขององคการอนามัยโลกวันที่ 2–3 กรกฎาคม
ค.ศ. 2018 ณ กรุงเจนีวา คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติ (GDG)
ไดอภิปรายถึงหลักฐานหาความชัดเจนและตีความขอคนพบ
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาคําแนะนํา คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติได
พิจารณาความสมดุลระหวางประโยชนและอันตรายของแตละ
มาตรการ คุณคาและความพอใจ ตนทุนและการใชทรัพยากร
และประเด็นในทางปฏิบตั อิ นื่ ๆ สําหรับผูใ หบริการกลุม ประเทศ
รายไดตํ่าและปานกลาง
การกําหนดคําแนะนําระดับสูง (strong recommendation)
นั้น คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติมั่นใจวามาตรการนั้น ๆ มีผล
ที่นาพอใจมากกวาไมนาพอใจอยางชัดเจน หากคณะทํางาน
พัฒนาแนวทางรูส กึ ไมมนั่ ใจในความสมดุลระหวางผลทีน่ า พอใจ
และไมนาพอใจ ทางคณะทํางานจะกําหนดเปนคําแนะนํา
แบบมีเงื่อนไข (conditional recommendation) คําแนะนํา
ระดับสูง (Strong recommendations) สามารถบงบอกได
วาบุคคลสวนใหญตอ งการและควรไดรบั การดูแลตามมาตรการ
นั้ น ในขณะที่ คํ า แนะนํ า แบบมี เ งื่ อ นไข (conditional
recommendations) บงบอกวามีทางเลือกที่แตกตางกัน
ทีอ่ าจจะมีความเหมาะสมกับแตละบุคคลและอาจตองการความ
ชวยเหลือในการชวยตัดสินใจในการเลือก ทั้งนี้คณะทํางาน
พัฒนาแนวทางไดมติที่เปนเอกฉันทสําหรับทุกคําแนะนําและ
การจัดระดับ

5. การสรางคําแนะนําจากขอมูลหลายภาคสวน; และ
6. การจัดเตรียมเอกสารแนวปฏิบัติและวางแผนการเผยแพร

x

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS
มาตรการออกกําลังกาย
Physical activity interventions

การออกกําลังกาย ควรแนะนําใหผใู หญทมี่ กี ารรูค ดิ ปกติ เพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะ
การรูคิดถดถอย
คุณภาพของหลักฐาน: ปานกลาง (moderate)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)
การออกกําลังกาย อาจแนะนําใหผใู หญทมี่ ภี าวะการรูค ดิ บกพรองเล็กนอย (MCI)
เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

มาตรการเลิกบุหรี่
Tobacco cessation
interventions

มาตรการเลิกบุหรี่ ควรแนะนําใหผใู หญทสี่ บู บุหรี่ เพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะการรูค ดิ
ถดถอยและภาวะสมองเสื่อม เสริมจากประโยชนเพื่อสุขภาพอื่น ๆ
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)

มาตรการดานโภชนาการ
Nutritional interventions

อาหารแบบเมดิเตอเรเนียน อาจแนะนําใหผใู หญทมี่ กี ารรูค ดิ ปกติและผูใ หญทมี่ ี
ภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI) เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย
และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ปานกลาง (moderate)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)
อาหารเพื่อสุขภาพที่สมดุล ควรแนะนําใหผูใหญทุกคน ตามคําแนะนําบริโภค
อาหารสุขภาพขององคการอนามัยโลก
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low) ถึงสูง (high) (ขึ้นอยูกับองคประกอบของอาหาร)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)
อาหารเสริมพวกวิตามินบี วิตามินอี กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (PUFA) และ
อาหารเสริมรวม ไมควรแนะนําให เพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะการรูค ดิ ถดถอย และ/
หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ปานกลาง (moderate)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)

มาตรการดูแลรักษาความผิดปกติ
พฤติกรรมดื่มสุรา
Interventions for alcohol
use disorders
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มาตรการเพื่อลดหรือหยุดการดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ควรแนะนํา
ใหผูใหญที่มีการรูคิดปกติและผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI)
เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม เสริมจาก
ประโยชนเพื่อสุขภาพอื่น ๆ
คุณภาพของหลักฐาน: ปานกลาง (moderate) (จากหลักฐานเชิงสังเกต)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

xi

มาตรการดานการรูคิด
Cognitive interventions

การฝกการรูคิด (cognitive training) อาจแนะนําใหผูสูงอายุที่มีการรูคิดปกติ
และมีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI) เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิด
ถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่ามาก (very low) ถึงตํ่า (low)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

กิจกรรมทางสังคม
Social activity

ยังมีหลักฐานไมเพียงพอสําหรับการทํากิจกรรมทางสังคม (social activity)
และการลดลงของภาวะการรูคิดถดถอย/ภาวะสมองเสื่อม
การมีสวนรวมในสังคม (social participation) และการสนับสนุนทางสังคม
(social support) เชื่อมโยงกับสุขภาพดีและการอยูดีมีสุขตลอดชีวิต และ
ควรสนับสนุนใหเกิดการเขาสังคม (social inclusion) ตลอดชวงชีวติ ทุกชวงวัย

การควบคุมนํ้าหนัก
Weight management

มาตรการควบคุมนํา้ หนัก อาจแนะนําใหในคนวัยกลางคนทีม่ นี าํ้ หนักตัวเกินหรือ
เปนโรคอวน เพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะการรูค ดิ ถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสือ่ ม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low) ถึงปานกลาง (moderate)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

การควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง
Management of hypertension

มาตรการควบคุมความดันโลหิตสูง ควรแนะนําใหผใู หญทมี่ ภี าวะความดันโลหิตสูง
ตามแนวปฏิบัติขององคการอนามัยโลกที่มีอยู
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low) ถึงสูง (high) (ขึ้นกับวิธีการรักษาที่แตกตางกัน)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)
มาตรการควบคุมความดันโลหิตสูง อาจแนะนําใหผใู หญทมี่ ภี าวะความดันโลหิตสูง
เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่ามาก (very low) (ขึ้นกับผลลัพธของภาวะสมองเสื่อม)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

การดูแลรักษาโรคเบาหวานดวยยา และ/หรือดวยการปรับเปลีย่ นวิถกี ารใชชวี ติ
การดูแลรักษาโรคเบาหวาน
Management of diabetes mellitus ควรแนะนําใหผใู หญทเี่ ปนโรคเบาหวานตามแนวปฏิบตั ขิ ององคการอนามัยโลก
ที่มีอยู
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่ามาก (very low) ถึงปานกลาง (moderate) (ขึ้นอยูกับ
วิธีการรักษาที่แตกตาง)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)

การดูแลรักษาโรคเบาหวาน อาจแนะนําใหผูใหญที่เปนโรคเบาหวาน เพื่อลด
ความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่ามาก (very low)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)
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แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

การควบคุมภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ
Management of dyslipidaemia

การควบคุ ม ภาวะไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ อาจแนะนํ า ในผู  ใ หญ วั ย กลางคน
เพื่อชวยลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

การดูแลรักษาโรคซึมเศรา
Management of depression

ขณะนี้ยังมีหลักฐานไมเพียงพอที่จะแนะนําใหใชยาตานซึมเศรา เพื่อลดความ
เสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
การดูแลรักษาโรคซึมเศรา ในรูปแบบของยาตานซึมเศรา และ/หรือการบําบัด
ทางจิตใจ ควรแนะนําใหในผูใหญที่เปนโรคซึมเศราตามแนวปฏิบัติการเพื่อลด
ชองวางบริการสุขภาพจิตขององคการอนามัยโลก (WHO mhGAP)

การดูแลชวยเหลือภาวะสูญเสีย
การไดยิน
Management of hearing loss

บทสรุปผูบริหาร EXECUTIVE SUMMARY

ยังไมมหี ลักฐานเพียงพอทีจ่ ะแนะนําใหใชเครือ่ งชวยฟง เพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะการ
รูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
การคัดกรองและจัดหาเครื่องชวยฟง ควรจัดใหผูสูงอายุ เพื่อคนหาปญหาและ
ดูแลรักษาภาวะสูญเสียการไดยินไดทันเวลา ตามขอแนะนําในแนวปฏิบัติการ
ดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการขององคการอนามัยโลก (WHO ICOPE)
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บทนํา
INTRODUCTION

1.1

ความเปนมาและเหตุผลในการพัฒนา
แนวปฏิบัติ
BACKGROUND AND RATIONALE
FOR THESE GUIDELINES
ภาวะสมองเสือ่ ม เปนกลุม ความผิดปกติทมี่ กี ารลดลงของ
การรูคิดจากระดับเดิม จนสงผลกระทบตอความสามารถใน
กิจกรรมตามชีวิตประจําวัน (activities of daily living; ADL)
และความสามารถทางสังคม ภาวะสมองเสือ่ มไดกลายเปนความ
ทาทายระดับโลกของบริการสุขภาพและสังคมในศตวรรษที่ 21
ในป ค.ศ. 2015 มีประชากรราว 50 ลานคนทัว่ โลก (หรือ
ประมาณรอยละ 5 ของประชากรผูส งู อายุทมี่ อี ายุมากกวา 60 ป)
มีภาวะสมองเสื่อม ไดมีการคาดการณไววาในป ค.ศ. 2030
จะมีประชากรผูใหญที่มีภาวะสมองเสื่อมราว 82 ลานคน และ
เพิ่มเปน 152 ลานคนภายในป ค.ศ. 2050 โดยประมาณอัตรา
การเกิดภาวะสมองเสื่อมไวระหวางรอยละ 5–81 เพราะภาวะ
สมองเสือ่ มจะเพิม่ ขึน้ อยางมากเมือ่ อายุมากขึน้ และประชากรโลก
มีอายุยืนยาวขึ้น การคาดการณขางตนใชความชุกของภาวะ
สมองเสื่ อ มเมื่ อ กลุ  ม อายุ แ ละเพศคงที่ และพบว า ภาวะ
สมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในกลุมประเทศรายไดตํ่าและ
ปานกลาง (LMIC) ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางประชากรอยางชัดเจน
ภาวะสมองเสื่อมเปนสาเหตุหลักของความทุพพลภาพ
และการพึ่งพิงในกลุมผูสูงอายุทั่วโลก ภาวะสมองเสื่อมสง
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญที่ไมจํากัดแตเพียงบุคคลนั้น ยังสง
ผลกระทบตอผูด แู ล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ภาวะสมองเสือ่ ม
คิดเปนรอยละ 11.9 ของจํานวนปทมี่ ชี วี ติ อยูก บั ความทุพพลภาพ
(years lived with disabilities) อันเนื่องมาจากโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDs) ทั่วโลก
ซึ่งภาวะสมองเสื่อมทําใหคาใชจายในการดูแลเพิ่มขึ้นทั้งของ
รัฐบาล ชุมชน ครอบครัว และตัวผูปวยเอง รวมถึงความสูญเสีย
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกดวย ปจจุบนั โลกตองเสียคาใชจา ย
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ในการดูแลผูปวยโรคสมองเสื่อมมากกวาปละ 818 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ (OECD, 2015; WHO, 2017b) โดยกวารอยละ 85
ของรายจายมาจากคาใชจายในครัวเรือนและสังคมซึ่งเปน
จํานวนมากกวาคาดูแลรักษาพยาบาล (GBD 2015 Neurological
Disorders Collaborator Group, 2017) ระบบบริการสุขภาพ
สวนใหญยังขาดความพรอมและขาดทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ตอสถานการณในปจจุบันของภาวะสมองเสื่อม ดังนั้นสังคมที่มี
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและความชุกของภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้น
ตามมา จึงนาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพเพื่ อ การดู แ ลผู  ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มและ
การสนับสนุนครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ
ภาวะสมองเสื่ อ มมี ส าเหตุ ก ารเกิ ด ที่ แ ตกต า งกั น และ
จํ า แนกได ห ลายชนิ ด โดยกลุ  ม ภาวะสมองเสื่ อ มปฐมภู มิ
(primary dementia) หมายถึง โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s
disease) โรคสมองเสื่ อ มจากหลอดเลื อ ดในสมองผิ ด ปกติ
(vascular dementia) โรคสมองเสือ่ มจากลิววีบอดี้ (dementia
with Lewy bodies) และโรคสมองส ว นหน า เสื่ อ ม
(frontotemporal dementia) (ซึ่งความสามารถของการรูคิด
ที่ลดลงนั้นสวนใหญมาจากการเสื่อมของระบบประสาทและ
ไมไดเกิดจากสาเหตุอนื่ โดยตรง) โรคอัลไซเมอรเปนสาเหตุทพี่ บ
ไดบอยที่สุดตามดวยโรคสมองเสื่อมจากเสนเลือดในสมอง
ผิดปกติและโรคสมองเสื่อมจากลิววีบอดี้ ภาวะสมองเสื่อมที่มี
มากกวาหนึ่งสาเหตุ (mixed dementia) สามารถพบไดบอย
เชนกันโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ ในขณะที่โรคสมองสวนหนา
เสื่อมอาจพบไดไมบอยนักและมักจะพบในกลุมกอนที่จะเขาสู
วัยสูงอายุ
กลุม ภาวะสมองเสือ่ มทุตยิ ภูมิ (secondary dementias)
เปนกลุม สมองเสือ่ มทีเ่ กิดจากหรือสัมพันธกบั โรคตาง ๆ ทีท่ ราบ
สาเหตุ เชน ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง (HIV) อุบัติเหตุที่ศีรษะ
โรคปลอกประสาทเสือ่ มแข็ง (multiple sclerosis) โรคไทรอยด
หรือภาวะขาดวิตามินบี 12 ซึง่ ในกลุม ภาวะสมองเสือ่ มทุตยิ ภูมนิ ี้
ภาวะการรูคิดบกพรองจะมาพรอมกับอาการและอาการแสดง
ของระบบรางกายอืน่ ๆ และการรักษาจะมุง เปาไปทีก่ ารจัดการ
กับตนเหตุนั้น ๆ

WHO & King’s College London (2017). Global prevalence of dementia – updated figures 2017. Available at: https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/dementia
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แนวปฏิบัตินี้จัดทําขึ้นสําหรับภาวะสมองเสื่อมปฐมภูมิ
ถึ ง แม ว  า การรั ก ษาในระยะเริ่ ม แรกของบางโรคจะสามารถ
ปองกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมทุติยภูมิได แตจะไมรวมอยูใน
แนวทางปฏิบัตินี้ เนื่องจากไดมีแนวปฏิบัติการปองกัน หรือการ
รักษาที่เหมาะสมสําหรับแตละโรคหรือภาวะเฉพาะนั้นอยูแลว
ที่สามารถลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมได อยางไรก็ตามใน
การเกิดภาวะสมองเสื่อมที่เริ่มเปนตอนอายุมาก (late-onset
dementia) นั้นอาจมีสาเหตุและความผิดปกติมาจากหลาก
หลายปจจัย (เชน การไดรบั บาดเจ็บทางศีรษะ ภาวะขาดวิตามิน
B12 ในวัยผูใหญ) ซึ่งอาจจะมีสวนใหเกิดภาวะสมองเสื่อมได
เมือ่ อายุมากขึน้ (ไมจาํ กัดเพียงภาวะสมองเสือ่ มทุตยิ ภูมเิ ทานัน้ )

ปจจัยเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
RISK FACTORS FOR DEMENTIA
ปจจัยเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนได
ไดแก ปจจัยทางพันธุกรรม (gene polymorphism) อายุ เพศ
เชือ้ ชาติ และประวัตคิ รอบครัว แมวา อายุเปนตัวแปรสําคัญของ
ปจจัยเสีย่ งในการเกิดของภาวะการรูค ดิ ถดถอย แตภาวะสมองเสือ่ ม
ไมใชผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไมสามารถหลีกเลี่ยงได
จากความสูงวัย ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา การศึกษาวิจัย
หลายชิ้ น แสดงให เ ห็ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเกิ ด ภาวะ
การรู  คิ ด ถดถอยและภาวะสมองเสื่ อ ม กั บ ความสํ า เร็ จ ใน
การศึกษาเลาเรียน และปจจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับวิถกี ารใชชวี ติ เชน
การไมออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ กินอาหารไมถูกโภชนาการ
และการดืม่ สุราแบบอันตราย นอกจากนีโ้ รคประจําตัวอืน่ ๆ เชน
ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคอวน และโรคซึมเศรา สามารถเพิ่มปจจัยเสี่ยงของการเกิด
ภาวะสมองเสื่ อ มได เ ช น กั น ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได เชน การแยกตัวจากสังคม (social isolation)
และการขาดกิจกรรมฝกการรูค ดิ (cognitive inactivity) ปจจัย
เสี่ ย งที่ ก ล า วถึ ง ในแนวการปฏิ บั ติ ชุ ด นี้ คั ด เลื อ กขึ้ น จากการ
ทบทวนอยางเปนระบบและขอปฏิบัติจาก National Institute
of Health and Care Excellence, NICE ของสหราชอาณาจักร
ในป ค.ศ. 2015, United States of America Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ) systematic
review (Kane et al., 2017), World Alzheimer report
ป ค.ศ. 2014 (Prince et al., 2014) และจากรายงานของ
Lancet Commission on Dementia Prevention,
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Intervention, and Care (Livingston et al., 2017) คําแนะนํา
นีม้ ุงเนนเรื่องการแกไขปจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได โดย
มีเปาหมายเพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อมและ/หรือชะลอการ
เสื่อมของภาวะการรูคิดถดถอย

ความตองการแนวปฏิบัตินี้
NEED FOR THESE GUIDELINES
การมีปจ จัยเสีย่ งทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงไดแสดงถึงความ
เปนไปไดในการหาแนวทางปองกันภาวะสมองเสื่อมผานระบบ
สาธารณสุข ซึ่งรวมไปถึงการนํามาตรการหลักไปใช เพื่อชะลอ
หรือทําใหการดําเนินโรคของภาวะการรูคิดถดถอยหรือภาวะ
สมองเสื่อมเกิดขึ้นชาลง
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly)
ครั้งที่ 70 ในเดือนพฤษภาคมป พ.ศ. 2560 ใหการรับรอง
แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ โลกด า นสาธารณสุ ข เพื่ อ แก ไ ขภาวะ
สมองเสือ่ ม ป พ.ศ. 2560-2568 (Global action plan on the
public health response to dementia 2017–2025; WHO,
2017a) วิสยั ทัศนของแผนปฏิบตั กิ ารคือ โลกมีการปองกันภาวะ
สมองเสื่อม และผูที่มีภาวะสมองเสื่อมรวมทั้งผูดูแลสามารถ
ใชชีวิตไดอยางปกติสุข ไดรับการดูแลและสนับสนุนตามความ
จําเปนเพื่อเติมเต็มศักยภาพ ตามสิทธิ การยอมรับ การเปน
ตัวของตัวเอง และความเทาเทียม เปาหมายของแผนการปฏิบตั ิ
การคือปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของผูที่มีภาวะสมองเสื่อม
ผูด แู ลและครอบครัว พรอมกับลดผลกระทบจากภาวะสมองเสือ่ ม
ทีม่ ตี อ ชุมชน สังคมและประเทศ แผนปฏิบตั กิ ารมีทงั้ หมด 7 ดาน
หนึง่ ในนัน้ เปนแผนการลดปจจัยเสีย่ งภาวะสมองเสือ่ ม โดยแผน
ปฏิบตั กิ ารนีเ้ รียกรองใหสาํ นักเลขาธิการขององคการอนามัยโลก
ทํ า หน า ที่ เ สริ ม สร า ง แลกเปลี่ ย น และเผยแพร ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษเพื่อสนับสนุนแนวทางระดับนโยบายในการลด
ปจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนไดสําหรับภาวะสมองเสื่อม
การจัดทําฐานขอมูลของหลักฐานเกี่ยวกับความชุกของปจจัย
เสี่ยง ผลของการลดปจจัยเสี่ยง และสนับสนุนการสรางและ
นํามาตรการแบบหลายภาคสวนที่มีหลักฐานเชิงประจักษไป
สูการปฏิบัติในการลดปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อม
แนวปฏิบัติชุดนี้เปนกาวแรกในการสนับสนุนประเทศตาง ๆ
เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการชะลอหรื อ ป อ งกั น การเกิ ด ภาวะ
สมองเสื่อม
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แนวปฏิบัติเพื่อลดปจจัยเสี่ยงของภาวะการรูคิดถดถอย
และภาวะสมองเสื่ อ มสอดคล อ งกั บ กฎบั ญ ญั ติ ข ององค ก าร
อนามัยโลกในการจัดทําคําแนะนําที่มีหลักฐานเชิงประจักษแก
ระบบสาธารณสุ ข เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภาวะสมองเสื่ อ มด ว ยการ
สนับสนุนบุคลากรดานสุขภาพและสังคมโดยเฉพาะการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดหามาตรการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ รวมกัน
หลายภาคสวน และเหมาะสมตอเพศภาวะและวัฒนธรรม
สําหรับประชากรทั่วไป รวมไปถึงการลดปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดของภาวะสมองเสื่อมที่รวมกับกลุมโรคไมติดตอ
เรื้อรังอื่น ๆ (NCDs) เพื่อลดปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะสมองเสื่อม
หรือทําใหการดําเนินโรคชาลง โดยทางปฏิบตั นิ เี้ ปนไปในทิศทาง
เดียวกับงานขององคการอนามัยโลกดานการปองกันและรักษา
กลุม โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง ทีม่ เี ปาหมายเพือ่ สนับสนุนประเทศตาง ๆ
ในการลดอุบตั กิ ารณการเจ็บปวย และการเสียชีวติ จากกลุม โรค
ไมติดตอเรื้อรัง องคการอนามัยโลกไดรวมมือกับผูมีสวนได
สวนเสียในหลายภาคสวน รวมถึงที่หนวยงานสาธารณสุขทั้งใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศที่ทํางานดานการปองกัน
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง และภาวะสมองเสื่อม
แนวปฏิ บั ติ นี้ เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ หลั ก การและ
กลยุทธของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธอื่นขององคการ
อนามัยโลก ไดแก Comprehensive mental health action
plan 2013–2020,2 Global action plan for the prevention
and control of noncommunicable diseases 2013–2020,3
Global strategy and action plan on ageing and health
2016–2020,4 Global strategy to reduce harmful use
of alcohol5 และ Global strategy on diet, physical
activity and health6 แนวปฏิบัติชุดนี้ยังสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนขององคการอนามัยโลกในการดูแลรักษาโดยผูปวย
เปนศูนยกลางมากขึ้น สุดทายนี้แนวทางปฏิบัตินี้จะนําพาไปสู
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goal) ลําดับที่ 3 เปาหมายขอ 3.8 ไดแก การดูแลสุขภาพ
ถวนหนา (universal health coverage) ซึง่ รวมถึงการคุม ครอง
ความเสีย่ งดานการเงิน การเขาถึงระบบบริการสุขภาพจําเปนที่
มีคณ
ุ ภาพ และการเขาถึงยาและวัคซีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และสามารถจายได (UN, 2019)
2
3
4
5
6

1.2

แนวปฏิบัติและเครื่องมือขององคการ
อนามัยโลกที่เกี่ยวของ
RELATED WHO GUIDELINES AND
TOOLS
แนวปฏิ บั ติ แ ละเครื่ อ งมื อ ขององค ก ารอนามั ย โลก
หลายชิน้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สําหรับประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วของกับสภาวะ
สุขภาพที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะการรูคิดถดถอยหรือ
ภาวะสมองเสื่อมในบุคคลที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิด
บกพรองเล็กนอย (mild cognitive impairment; MCI)
แนวปฏิบัติและเครื่องมือขององคการอนามัยโลกที่นํามาใชใน
การพัฒนาแนวปฏิบัติในปจจุบัน ไดแก
• mhGAP Intervention guide – Version 2.0 for mental,
neurological and substance use disorders in nonspecialized health settings. Geneva: WHO, 2016.
http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_
intervention_guide_02/en/
• Prevention and control of noncommunicable
diseases: guidelines for primary health care in lowresource settings. Geneva: WHO, 2012.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76173/1/
9789241548397_eng.pdf
• Package of essential noncommunicable (PEN)
disease interventions for primary health care in
low-resource settings. Geneva: WHO, 2010.
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/
publications/pen2010/en/
• Global recommendations on physical activity for
health. Geneva: WHO, 2010.
http://www.who.int/dietphysicalactivity/
publications/9789241599979/en/

Available at http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en/
Available at http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en/
Available at http://who.int/ageing/global-strategy/en/
Available at http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/
Available at http://www.who.int/dietphysicalactivity/Indicators%20English.pdf
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• Integrated care for older people (ICOPE):
Recommendations on interventions to improve
physical and mental capacities of older people at
community level. Geneva: WHO, 2016.
• HEARTS Technical package for cardiovascular
disease management in primary health care:
evidence-based treatment protocols.
http://www.who.int/cardiovascular_diseases/
hearts/en/
• Global age-friendly cities: a guide. Geneva: WHO,
2007.
http://www.who.int/ageing/publications/Global_
age_friendly_cities_Guide_English.pdf
• Recommendations on healthy diet. Geneva: WHO,
2019.
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/
detail/healthy-diet

1.3

กลุมเปาหมายผูใชแนวปฏิบัติ
TARGET AUDIENCE
แนวปฏิ บั ติ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี ก ลุ  ม เป า หมายหลั ก คื อ
ผูใหบริการดานสุขภาพที่ทํางานในหนวยบริการปฐมภูมิ หรือ
ทุตยิ ภูมิ หรือระดับอําเภอ รวมถึงบริการผูป ว ยนอกและผูป ว ยใน
ทั่วไป ผูใหบริการดานสุขภาพอาจเปนแพทย พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทยดานตาง ๆ ทีมพัฒนาคุณภาพทุกระดับ
จะไดรับประโยชนจากแนวปฏิบัตินี้ดวยเชนกัน
นอกจากนี้ แ นวปฏิ บั ติ แ ละผลผลิ ต ของแนวปฏิ บั ติ นี้
ยังมีประโยชนสําหรับผูกําหนดนโยบาย ผูวางแผนดานสุขภาพ
และผูบ ริหารโครงการทัง้ ในระดับประเทศและระหวางประเทศ
รวมทั้งประชากรทั่วไป

• Strengthening health systems for treating tobacco
dependence in primary care. Geneva: WHO, 2013.
http://www.who.int/tobacco/publications/building_
capacity/training_package/treatingtobacco
dependence/en/
• Framework on integrated people-centred health
services. Geneva: WHO, 2016.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/
A69_39-en.pdf?ua=1
แนวปฏิบัติและเครื่องมือขององคการอนามัยโลกขางตน
ได ก ล า วถึ ง บางมาตรการที่ อ ยู  ใ นกรอบของแนวปฏิ บั ติ นี้
แตแนวทางเหลานี้ยังไมไดรวมถึงผลลัพธภาวะการรูคิดถดถอย
หรือภาวะสมองเสือ่ ม ในขณะเดียวกันแนวปฏิบตั นิ มี้ บี างเนือ้ หา
ทีท่ บั ซอนกับแนวปฏิบตั อิ นื่ เชน แนวปฏิบตั กิ ารบูรณาการและ
การดูแลผูสูงอายุตามแนวทางองคการอนามัยโลก (ICOPE)
ซึง่ ใหคาํ แนะนํามาตรการการรูค ดิ ในผูท มี่ ภี าวะการรูค ดิ บกพรอง
เล็กนอยเชนกัน แนวปฏิบัติชุดปจจุบันนี้จะอางถึงคําแนะนํา
ที่มีอยูโดยไมใหคําแนะนําใหม ทั้งนี้เพื่อชวยเติมเต็มขอมูล
และไมทําซํ้ากับขอมูลที่มีอยูแลว
5
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1.5

• เพือ่ ใหคาํ แนะนําทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษเกีย่ วกับพฤติกรรม
การใช ชี วิ ต และมาตรการเพื่ อ ชะลอหรื อ ป อ งกั น ภาวะ
การรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อมในประชากรทั่วไป

หลักการตอไปนี้เปนวิธีการพัฒนาแนวปฏิบัติ และเปน
แนวทางการนําแนวปฏิบัตินี้ไปใช

เปาหมายและวัตถุประสงค
GOALS AND OBJECTIVES

• เพื่ อ ให คํ า แนะนํ า ที่ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการภาวะทางสุขภาพกายและทางสุขภาพจิตโดยเฉพาะ
เพื่ อ ชะลอหรื อ ป อ งกั น ภาวะการรู  คิ ด ถดถอยและภาวะ
สมองเสื่อม
แนวปฏิบัตินี้รวบรวมขอมูลของหลักฐานเชิงประจักษใน
ปจจุบนั ทีอ่ า งอิงคําแนะนําขององคการอนามัยโลกจาก Global
action plan on the public health response to
dementia 2017–2025, Comprehensive mental health
action plan 2013–2020 WHO’s Mental Health Gap
Action Programme (mhGAP),7 Global action plan for
the prevention and control of noncommunicable
diseases 2013–2020,8 Global strategy and action plan
on ageing and health 2016–2020,9 Global strategy to
reduce harmful use of alcohol,10 และ Global strategy
on diet, physical activity and health.11

หลักการแนะนํา
GUIDING PRINCIPLES
• แนวปฏิบัตินี้ควรจะชวยชี้นําไปสูเปาหมายแผนปฏิบัติการ
ระดั บ โลกด า นสาธารณสุ ข เพื่ อ แก ไ ขภาวะสมองเสื่ อ ม
ป พ.ศ. 2560-2568 (Global action plan on the public
health response to dementia 2017–2025) รวมถึง
เปาหมายที่ 3.4 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) ซึง่ เนนในเรือ่ งของการลดการเสียชีวติ
กอนวัยอันควรจากกลุม โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง และการสงเสริม
สุขภาพจิตและความอยูดีมีสุข (well-being) (UN, 2019)
• กระบวนการการพัฒนาแนวปฏิบัติและการนําไปใชควร
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรมในสิทธิความเทาเทียมกันดาน
สุขภาวะของผูที่เสี่ยงตอการเกิดภาวะการรูคิดถดถอยและ
ภาวะสมองเสื่อมและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
• คําแนะนํานีค้ วรถูกนําไปใชรว มกับการปกปองสิทธิมนุษยชน
ในกลุมของผูที่มีภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม
รวมถึงลดการตีตราและการกีดกัน ลดอุปสรรคในการเขาถึง
บริการดานสุขภาพและสังคม และการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเลือกรับการรักษา
การนําคําแนะนําเหลานี้ไปใช ควรไดรับการปรับให
เขากับบริบทของทองถิ่น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรดานการเงินและ
ด า นบุ ค ลากร อย า งไรก็ ต ามความไม เ สมอภาคที่ ก ล า วใน
แนวปฏิบตั นิ เี้ ปนสิ่งที่พบไดบอยในหลายประเทศ และควรถือ
เปนความสําคัญลําดับตนในระบบบริการสุขภาพ

7
8
9
10
11

Available at http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en/
Available at http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en/
Available at http://who.int/ageing/global-strategy/en/
Available at http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/
Available at http://www.who.int/dietphysicalactivity/Indicators%20English.pdf
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2

กระบวนการพัฒนา
แนวปฏิบัติ

GUIDELINE DEVELOPMENT PROCESS

กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัตินี้ดําเนินการตาม WHO
Handbook for guideline development (2nd edition,
http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/
Js22083en/) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

2.1

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติ
GUIDELINE DEVELOPMENT GROUP
คณะกรรมการกํากับทิศขององคการอนามัยโลก (WHO
steering group) นําโดยแผนกสุขภาพจิตและสารเสพติด
ประกอบด ว ย ตั ว แทนจากสํ า นั ก งานองค ก ารอนามั ย โลก
สวนภูมิภาค หนวยงานและโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของ
องคการอนามัยโลก คณะกรรมการนี้ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติและไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน
ขึ้น 2 กลุม คือคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติ (guideline
development group; GDG) และผู  ท บทวนภายนอก
(external review group; ERG) ซึ่งสมาชิกคณะทํางานพัฒนา
แนวปฏิบัติประกอบดวยกลุมนักวิชาการ และบุคลากรทางการ
แพทยสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ครอบคลุม
เนื้อหาของแนวปฏิบัติ โดยการคัดเลือกคณะทํางานพัฒนา
แนวปฏิบัติพิจารณาจากความหลากหลายของภูมิภาคและ
ความสมดุลระหวางเพศ (ภาคผนวกที่ 1)
ประธานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกเปนนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ
อย า งมากในระเบี ย บวิ ธี ก ารพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ แ ละการมี
สวนรวมพัฒนาในแนวปฏิบตั อิ นื่ คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ทุกคนจะตองบันทึกชี้แจงในแบบบันทึกแสดงผลประโยชน
ทับซอนขององคการอนามัยโลกซึ่งจะไดรับการทบทวนโดย
คณะกรรมการกํากับทิศขององคการอนามัยโลก

2.2

การแสดงประเด็นผลประโยชนทับซอน
โดยคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติ
และผูทบทวนภายนอก
DECLARATIONS OF INTEREST BY
THE GDG MEMBERS AND EXTERNAL
REVIEWERS
คณะทํ า งานพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ผู  ท บทวน และคณะ
การทบทวนอยางเปนระบบทุกคน จะไดรับแบบบันทึกแสดง
ผลประโยชนทับซอนขององคการอนามัยโลก (the WHO
declaration of interest form: DOI) กอนเขากระบวนการ
ทบทวนพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ โดยสมาชิ ก จะได รั บ การเชิ ญ
เขาประชุมคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติก็ตอเมื่อแบบบันทึก
แสดงผลประโยชนทบั ซอนไดรบั การตรวจสอบและอนุญาตแลว
เทานั้น นอกจากนี้คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติจะตองกรอก
คํารองการรักษาความลับของขอมูล เมื่อฝายเลขาธิการของ
องคการอนามัยโลกทบทวนแบบบันทึกแสดงผลประโยชนทบั ซอน
และขอมูลอื่น ๆ (อินเทอรเน็ตและฐานขอมูลบรรณานุกรม)
และประเมินวามีผลประโยชนทับซอนใด ๆ หรือไม หากมี
ประเด็นผลประโยชนทบั ซอนจําเปนตองมีมาตรการจัดการใด ๆ
หรือไม การคัดเลือกคณะทํางานจะเสร็จสิน้ หลังผานกระบวนการ
ตรวจสอบทั้งหมด
ชือ่ และประวัตยิ อ ของคณะทํางานทีเ่ ขารวมในการพัฒนา
แนวปฏิบัตินี้จะเปดเผยสูสาธารณะและอภิปรายกอนการเริ่ม
การประชุม
ในตอนตนของการประชุมคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
จะมี ก ารชี้ แ จงผลประโยชน ทั บ ซ อ นของสมาชิ ก แต ล ะคน
และคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติ รวมถึงผูทบทวนภายนอก
จะถูกรองขอใหชี้แจงขอมูลที่เปนปจจุบันตอเลขาธิการของ
องคการอนามัยโลกหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของเกิดขึ้น
การชี้ แ จงผลประโยชนทับซอนจะไดรับการประเมิน
อีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากอนการประชุมที่กรุงเจนีวา ไมพบ
สมาชิกทานใดมีผลประโยชนทับซอนที่สําคัญ ผลการตัดสิน
แสดงในเอกสารแนบ (ภาคผนวกที่ 2)

กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ GUIDELINE DEVELOPMENT PROCESS
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2.3

การรวมมือกับภาคีภายนอก
COLLABORATION WITH
EXTERNAL PARTNERS
ศู น ย วิ จั ย โรคอั ล ไซเมอร ข องสถาบั น แคโรลิ น สกา
ณ กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน (The Center for Alzheimer
Research at Karolinska Institutet) สถาบันจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยนิวเซาทเวลส (School of Psychology at the
University of New South Wales) และสถาบั น วิ จั ย
ประสาทวิทยา (Neuroscience Research) ประเทศออสเตรเลีย
ใหการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัตินี้โดยเปนผูดําเนินการ
ทบทวน และสังเคราะหหลักฐานเชิงประจักษ

2.4

การกําหนด ประเมิน และสังเคราะหหลักฐาน
ที่มีอยูในปจจุบัน
IDENTIFYING, APPRAISING AND
SYNTHESIZING AVAILABLE EVIDENCE
กระบวนการจัดทํากรอบการทบทวนเพื่อกําหนดราง
ขอคําถามเกี่ยวกับกลุมประชากร มาตรการการเปรียบเทียบ
และผลลัพธ (population, intervention, comparison and
outcome; PICO) ประกอบดวยการระบุปจจัยเสี่ยงที่ปรับ
เปลี่ยนไดและมาตรการสําหรับผูที่มีภาวะการรูคิดถดถอยและ
ภาวะสมองเสื่อม มาตรการเหลานี้ไดสรุปไวในแนวปฏิบัติของ
องคการอนามัยโลกกอนหนานี้ เชน Prevention and control
of noncommunicable diseases; Package of essential
noncommunicable (PEN) disease interventions for
primary health care in low-resource settings; และ
Integrated care for older people (ICOPE) guidelines
อยางไรก็ตามแนวปฏิบัติเหลานี้ยังไมมีการกลาวถึงผลลัพธ
ของภาวะการรูคิดถดถอยหรือภาวะสมองเสื่อม
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จากรายงานสรุปลาสุด คณะกรรมาธิการของ Lancet
ดานการปองกัน มาตรการ และการดูแลภาวะสมองเสื่อม
(Lancet Commission on Dementia Prevention,
Intervention, and Care) ไดรายงานสรุปความรูใ หมในปจจัยเสีย่ ง
และมาตรการสําหรับภาวะสมองเสื่อม (Livingston et al.,
2017) ปจจัยเสี่ยงและมาตรการที่รายงานจากการทบทวน
อยางเปนระบบนี้ ประกอบดวย การศึกษา การออกกําลังกาย
การคงกิจกรรมรวมในสังคม การลดการสูบบุหรี่ การดูแลรักษา
ภาวะสูญเสียการไดยนิ การดูแลรักษาโรคซึมเศรา การควบคุม
ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวานและนํ้าหนักเกิน การทบทวน
อยางเปนระบบอีกชิ้นหนึ่งที่ไดรับการสนับสนุนโดยสถาบัน
สูงอายุแหงชาติ (National Institute on Aging; NIA) ในสังกัด
สถาบันสุขภาพแหงชาติ (national Institute of Health)
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได ชี้ ถึ ง ป จ จั ย เสี่ ย งและหลั ก ฐานของ
มาตรการดูแลรักษาที่เฉพาะเจาะจง อาทิเชน การฝกสมอง
(cognitive training) การควบคุมความดันเลือด และการ
ออกกําลังกาย (Kane et al., 2017) รายงานมาตรการจากการ
ทบทวนนี้นํามาเปนมาตรการพื้นฐานที่รวมอยูในขอคําถาม
PICO
กลุมประชากรในแนวปฏิบัตินี้เปนกลุมผูใหญที่มีภาวะ
การรู  คิ ด ปกติ แ ละภาวะการรู  คิ ด บกพร อ งเล็ ก น อ ย (mild
cognitive impairment; MCI) แนวปฏิบตั นิ ใี้ หความหมายของ
ภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอยหรือ MCI วาเปนความผิดปกติ
ที่มีลักษณะความจําเสียไป การเรียนรูทําไดลําบาก และความ
สามารถในการจดจอตอกิจกรรมที่ไมสั้นมากลดลงมากเกินกวา
ที่จะพบไดในผูสูงอายุปกติ ผูที่มี MCI มักมีความรูสึกลาสมอง
อย า งมากเมื่ อ ต อ งพยายามทํ า กิ จ กรรมที่ ต  อ งใช ค วามคิ ด
และการเรียนรูสิ่งใหมกลายเปนเรื่องยากแมวาจะทําได อาการ
เหล า นี้ ไ ม รุ น แรงมากพอที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย ว า มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม
อยางไรก็ตามผูที่ไดรับการวินิจฉัยมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะ
เปนภาวะสมองเสือ่ ม การรวมกลุม ผูใ หญทมี่ ภี าวะรูค ดิ บกพรอง
เล็กนอยในแนวปฏิบัตินี้เพื่อใหสามารถใชมาตรการตาง ๆ ใน
การชะลอการดําเนินโรคภาวะการรูค ดิ ถดถอย ทีจ่ ะเปลีย่ นจาก
ภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอยเปนภาวะสมองเสื่อม

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

ขอบเขตของแนวปฏิบตั นิ คี้ อื การปองกันหรือลดปจจัยเสีย่ ง
ของภาวะการรูคิดถดถอยหรือภาวะสมองเสื่อม (ผลลัพธหลัก)
ภาวะการรูคิดถดถอยหมายถึง การสูญเสียหรือความบกพรอง
ทีส่ งั เกตเห็นและวัดคาไดของความสามารถในการจดจอ ความจํา
หรือการคิดในระดับสูงที่ (ไดแก สมาธิจดจอ การใชภาษา และ
การใชเหตุผล) ภาวะสมองเสื่อมหมายถึง กลุมอาการที่รวมถึง
การรู  คิ ด ถดถอยและอาการอื่ น ๆ และสามารถวิ นิ จ ฉั ย ได
ตามเกณฑการวินิจฉัยของ ICD-10 โดยเกณฑการวินิจฉัย
ประกอบไปดวยความจําแยลงรวมกับมีความบกพรองการรูคิด
อยางนอยหนึ่งชนิด เชน การสูญเสียทักษะการเคลื่อนไหว
(limb apraxia) การใชภาษา (aphasia) หรือการรูคิดวิเคราะห
(executive function) (เชน การวางแผน สมาธิจดจอ และ
คิดตรรกะเชิงนามธรรม) ความถดถอยเหลานี้ควรเปนการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมจากเดิมและสูญเสียความสามารถ
ดานสังคม และ/หรืออาชีพการงาน ดังที่กลาวไวในบทนํา
คําวาภาวะสมองเสื่อมในแนวปฏิบัติชุดนี้ หมายถึงกลุมภาวะ
สมองเสือ่ มปฐมภูมิ (primary dementia) หรือภาวะสมองเสือ่ ม
จากความเสื่อมของระบบประสาท (neurodegenerative
dementias)
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติไดกําหนดขอบเขตของ
แนวปฏิ บั ติ แ ละช ว ยคณะกรรมการกํ า กั บ ทิ ศ ในการจั ด ทํ า
ข อ คํ า ถามหลั ก ของแนวปฏิ บั ติ นี้ ได เ ป น ข อ คํ า ถามแบบมี
โครงสราง 12 ประเด็นตามแนว PICO (ภาคผนวกที่ 3)
ผลลัพธไดรับการประเมินโดยสมาชิกคณะทํางานพัฒนา
แนวปฏิบัติตามลําดับความสําคัญ ซึ่งแบงเปน “สําคัญหลัก
(critical)” “สํ า คั ญ (important)” หรื อ “ไม สํ า คั ญ
(unimportant)” ผลลัพธทงั้ หมดทีไ่ ดรบั การระบุวา สําคัญหลัก
หรือสําคัญจะไดรับเลือกใหอยูในประเด็นสําคัญของ PICO
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั มิ กี ารสือ่ สารและปรึกษาหารือกัน
อยางสมํ่าเสมอผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสและการประชุม
ทางไกล (teleconference) ตามลําดับ
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คณะทํางานการทบทวนอยางเปนระบบ (systematic
review) พั ฒ นาแบบร า งเพื่ อ ทบทวนหลั ก ฐานที่ มี สํ า หรั บ
มาตรการดูแลรักษาเพื่อชวยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะ
การรูคิ ดถดถอยและ/หรื อภาวะสมองเสื่ อม (ตามที่ระบุ ใน
ขอคําถามของ PICO) สําหรับผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือผูใหญ
ทีม่ ภี าวะการรูค ดิ บกพรองเล็กนอย (ภาคผนวกที่ 4) การทบทวน
หลักฐานอยางเปนระบบที่เกี่ยวของจะถูกใชในแตละขอคําถาม
ของ PICO คณะกรรมการกํากับทิศจะประเมินคุณภาพของ
การทบทวนนั้นโดยใชแบบประเมิน the assessment of
multiple systematic reviews (AMSTAR) checklist ผลการ
ทบทวนอย า งเป น ระบบที่ พ บว า มี คุ ณ ภาพสู ง จะได รั บ การ
ประเมินความเหมาะสมในดานเวลาเพือ่ ใหมนั่ ใจวาเปนหลักฐาน
ที่ทันสมัยที่สุดในการสรางแนวปฏิบัติ
ระเบียบวิธีของ Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation (GRADE)
(Guyatt et al., 2011) รวมไปถึงคูม อื การพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิ
ขององคการอนามัยโลก (WHO Handbook for guideline
development) ได นํ า มาใช ใ นโครงร า งของหลั ก ฐานการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก ฐานตามหลั ก ของ GRADE โดย
พิจารณาจากรูปแบบการศึกษาวิจัย เชน เปนงานวิจัยแบบสุม
เปรียบเทียบ (randomized controlled trial: RCT) หรือ
งานศึกษาแบบสังเกต (observational study) จากความเสี่ยง
ตอการมีอคติ (risk of bias) ความไมแนนอน การขาดความ
เที่ ย งตรง ไม ชั ด เจน และความเสี่ ย งต อ การรายงานอคติ
ระดับของหลักฐานแบงเปน สูง (high) ปานกลาง (moderate)
ตํ่า (low) หรือตํ่ามาก (very low)
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2.5

การตัดสินใจจากการประชุมของคณะทํางาน
พัฒนาแนวปฏิบัติ
DECISION-MAKING DURING THE GDG
MEETING
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ปิ ระชุมทีอ่ งคการอนามัยโลก
สาขาสํานักงานใหญ ณ กรุงเจนีวา ในวันที่ 2–3 กรกฎาคม
ค.ศ. 2018 เอกสารการทบทวนหลักฐานไดสง ออกไปกอนหนานี้
และไดมีการสรุปเนื้อหาเพื่อนําเสนอในระหวางการประชุม
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ไิ ดทบทวนหลักฐาน ชีแ้ จงประเด็น
สํ า คั ญ และแปลความหมายของหลั ก ฐานเพื่ อ นํ า มาพั ฒ นา
คําแนะนําโดยอิงจากเอกสารรางทีจ่ ดั เตรียมโดยสํานักเลขาธิการ
ขององค ก ารอนามั ย โลก คณะทํ า งานพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ไ ด
พิจารณาคําแนะนําที่เกี่ยวของสําหรับผูใหญที่มีการรูคิดปกติ
หรือมีการรูค ดิ บกพรองเล็กนอยตามกรอบความคิดของ GRADE
Evidence-to-Decision (EtD) (Alonso-Coello et al., 2016)
โดยพิจารณาจากความสมดุลระหวางประโยชนและความเสี่ยง
ของแตละมาตรการ คุณคาและความพึงพอใจของแตละคนที่
เกี่ยวของ คาใชจายและทรัพยากรที่ใช การยอมรับมาตรการนี้
ของบุคลากรสาธารณสุขในประเทศกลุมรายไดตํ่าถึงปานกลาง
(LMIC) การศึกษาความเปนไปไดในการนําไปใช และผลกระทบ
ตอความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน ไมมกี ารทําการสํารวจหรือ
การศึ ก ษาต น ทุ น ประสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ดู ข  อ จํ า กั ด ด า นทรั พ ยากร
แตมีการปรึกษากันในประเด็นเหลานี้โดยใชทั้งความเชี่ยวชาญ
และประสบการณของสมาชิกคณะพัฒนาแนวปฏิบัติ ความ
เสมอภาคและสิทธิมนุษยชนไดพิจารณาจากการสืบคนฐาน
ขอมูลเฉพาะทีม่ กี ารศึกษาวิจยั ในกลุม ประเทศ LMIC ตรวจสอบ
ฐานขอมูลเพื่อการจําแนกกลุมยอยเฉพาะ ผลของมาตรการ
แตกตางกันตอกลุมยอยที่แตกตางที่สัมพันธกับเศรษฐานะ การ
จางงานหรืออาชีพ การศึกษา แหลงที่อยูอาศัย เพศ หรือ
เชือ้ ชาติ จะไดรบั การพิจารณาจากคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ิ

หากคณะทํางานเกิดความไมมนั่ ใจระหวางความสมดุลของ
ผลที่พึงประสงคและไมพึงประสงค คณะทํางานจะกําหนดให
เปนคําแนะนําแบบมีเงือ่ นไข (conditional recommendation)
การให คํ า แนะนํ า ระดั บ สู ง (strong recommendation)
หมายถึง มาตรการที่คนสวนใหญตองการ และควรจะไดรับ
ขณะทีค่ าํ แนะนําแบบมีเงือ่ นไข (conditional recommendation)
หมายถึง มาตรการทางเลือกที่อาจจะเหมาะกับแตละบุคคล
แตกตางกันและอาจตองไดรบั ความชวยเหลือเพือ่ ใหการตัดสินใจ
ในบางกรณีหากคุณภาพของหลักฐานตํ่า (low) หรือตํ่ามาก
(very low) แตคําแนะนํานี้โดยภาพรวมแลวมีผลดีมากกวา
อันตราย ก็อาจจัดใหเปนคําแนะนําในระดับสูงได หากคณะทํางาน
มีความเห็นไมตรงกัน ประธานและผูเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธี
จะเปนผูตัดสินขอขัดแยงนี้ วาเกิดจากการแปลขอมูลหรือ
เปนจากวิธกี ารจัดทําคําแนะนํา หากไมสามารถตัดสินใจโดยมติ
เห็นชอบได คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติจะใชวิธีลงคะแนน
และมีคะแนนเสียงตัดสินที่เกินกวารอยละ 70 โดยเจาหนาที่
ขององคการอนามัยโลกและผูเชี่ยวชาญภายนอกที่มีบทบาท
ในการรวบรวมและทบทวนหลั ก ฐานจะไม มี สิ ท ธิ์ ใ นการลง
คะแนน หากคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั มิ มี ติเห็นชอบรวมกัน
ในคําแนะนําทุกขอแลว ไมจําเปนตองมีการใหคะแนนและ
ลงคะแนนเสียง

หากพิจารณาหลักฐานทัง้ หมดแลวใหคาํ แนะนําในระดับสูง
(strong recommendation) นัน่ คือ คณะทํางานพิจารณามัน่ ใจ
ว า การใช ม าตรการนี้ จ ะมี ผ ลที่ พึ ง ประสงค ม ากกว า ผลที่ ไ ม
พึงประสงคอยางชัดเจน
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แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

2.6

การจัดทําเอกสารและการทบทวน
โดยกลุมนักวิชาการ
DOCUMENT PREPARATIONAND
PEER REVIEW
ร า งแนวปฏิ บั ติ แ ละข อ มู ล หลั ก ฐานที่ จั ด เตรี ย มโดย
องคการอนามัยโลกและคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติไดสงให
กลุม ผูท บทวนภายนอกและคณะกรรมการกํากับทิศ ซึง่ บทบาท
หนาที่ของกลุมผูทบทวนภายนอกคือตรวจสอบขอผิดพลาด
หรือขอมูลทีข่ าดหายไป รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเพือ่ ความ
ชัดเจน กําหนดประเด็นเฉพาะ และการนําไปใชมากกวาที่จะ
เปลี่ยนแปลงคําแนะนํา ขอมูลและขอสังเกตทั้งหมดจะปรึกษา
และตกลงรวมกันกับคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ผิ า นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส

กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ GUIDELINE DEVELOPMENT PROCESS
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3

หลักฐานและคําแนะนํา

EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS
ในบทนี้เสนอภาพรวมของขอคําถามแตละ PICO ภายใตหัวขอหลักดังนี้ ความเปนมา (background)
คําแนะนํา (recommendation) และขอพิจารณาเพิ่มเติม (additional considerations)
หลักฐานและเหตุผลสนับสนุนคําแนะนําอิงตามการสังเคราะหหลักฐาน และเกณฑตามตาราง
GRADE evidence-to-decision (EtD) สวนชุดขอมูลหลักฐานตามขอคําถามแตละ PICO ที่สมบูรณ
รวมถึงตาราง GRADE และตาราง EtD แสดงไวในหมวดภาคผนวกเสริมในอินเทอรเน็ต (Web Annex)

3.1

มาตรการออกกําลังกาย
PHYSICAL ACTIVITY INTERVENTIONS
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) มาตรการออกกําลังกายมีประสิทธิผลดีกวา
การดูแลตามปกติ หรือการไมมีมาตรการใด ๆ เพื่อลดความ
เสีย่ งภาวะการรูค ดิ ถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสือ่ ม หรือไม

ประชากร
ผูใหญ (อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป) ที่มีการรูคิดปกติหรือ
มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI)

มาตรการ
มาตรการออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกายแบบ
แอโรบิก การออกกําลังกายแบบฝกแรงตาน (resistance training)
หรือการออกกําลังกายหลายองคประกอบ (multicomponent)

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI)
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา

หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS

ความเปนมา
BACKGROUND
วิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวของรางกาย (physically
active) สัมพันธกับสุขภาพของสมอง จากการศึกษาเชิงสังเกต
ขนาดใหญทตี่ ดิ ตามหลายทศวรรษพบวา คนทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
ของรางกายมีโอกาสนอยกวาที่จะเกิดภาวะการรูคิดถดถอย
ภาวะสมองเสือ่ มทุกสาเหตุ สมองเสือ่ มจากโรคหลอดเลือดสมอง
และอัลไซเมอร เมื่อเทียบกับคนที่ไมคอยมีการเคลื่อนไหว
ของรางกาย (Gallaway et al., 2017; Hamer & Chida, 2009;
Sofi et al., 2011; Stephen et al., 2017) โดยเฉพาะการ
ออกกําลังกายในระดับสูงมีแนวโนมปองกันไดมากทีส่ ดุ (Hamer
& Chida, 2009; Sofi et al., 2011) การออกกําลังกายมีผลดี
ตอโครงสรางสมองซึง่ อาจอธิบายความสัมพันธนี้ (Rovio et al.,
2010)
กลไกอื่น ๆ ที่อาจอธิบายความสัมพันธนี้สวนใหญเปน
ผลทางออม เชน ขอดีของการออกกําลังกายตอปจจัยเสี่ยง
การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (cardiovascular risk
factors; CVRFs) ที่ปรับเปลี่ยนได เชน ภาวะความดันโลหิตสูง
ภาวะดือ้ ตออินซูลนิ และภาวะคอเลสเตอรอลสูง ตลอดจนกลไก
ทางชีวภาพอื่น ๆ ที่ไมจํากัดเพียงการเสริมสรางการทํางานของ
ระบบภู มิ คุ  ม กั น คุ ณ สมบั ติ ล ดการอั ก เสบ และเพิ่ ม ป จ จั ย
สงเสริมการเจริญเติบโตและการอยูรอดของเซลลสมองใหม
(neurotrophic factors) มาตรการออกกําลังกายไดอธิบายไว
ในคํ า แนะนํ า การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพขององค ก าร
อนามัยโลก (WHO’s Global recommendations on
physical activity for health; 2010)
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คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา 1:
การออกกําลังกาย ควรแนะนําใหผูใหญที่มีการรูคิดปกติ เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย
คุณภาพของหลักฐาน: ปานกลาง (moderate)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)
คําแนะนํา 2:
การออกกําลังกาย อาจแนะนําใหผใู หญทมี่ ภี าวะการรูค ดิ บกพรองเล็กนอย (MCI) เพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะการรูค ดิ ถดถอย
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

คําแนะนําการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพขององคการอนามัยโลก
WHO’s Global recommendations on physical activity for health (2010)
(http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/)
ขอสรุปคําแนะนําสําหรับผูใหญที่อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป มีดังนี้:
การออกกําลังกายในผูใ หญทอี่ ายุ 65 ปขนึ้ ไป เชน การออกกําลังกายเพือ่ พักผอนหยอนใจหรือเปนงานอดิเรกยามวาง การเดินทาง
(เชน การเดินหรือปน จักรยาน) การทํางาน (ในคนทีย่ งั คงทํางานอยู) การทํางานบาน เลนเกมส เลนกีฬา หรือการออกกําลังกาย
ตามบริบทในกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน ทัง้ นี้ เพือ่ เสริมความแข็งแรงของหัวใจ ปอด และกลามเนือ้
สุขภาพของกระดูกและการเคลื่อนไหว และลดความเสี่ยงของกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) โรคซึมเศรา และภาวะ
การรูคิดถดถอย มีขอแนะนําตอไปนี้
1. ผูใหญที่อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป ควรออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่เขมขนปานกลางอยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห หรือ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่เขมขนมากอยางนอย 75 นาทีตอสัปดาห หรือออกกําลังกายทั้งสองแบบที่ทดแทนกันได
2. กิจกรรมแบบแอโรบิก ควรทําเปนชุดตอเนื่องกันนานอยางนอย 10 นาที
3. ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดประโยชนตอ สุขภาพมากขึน้ ผูใ หญทอี่ ายุตงั้ แต 65 ปขนึ้ ไป ควรเพิม่ การออกกําลังกายแบบแอโรบิกทีเ่ ขม
ขนปานกลางเปน 300 นาทีตอสัปดาห หรือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่เขมขนมากเปน 150 นาทีตอสัปดาห หรือ
เพิ่มการออกกําลังกายทั้งสองแบบที่ทดแทนกันได
4. ผูใ หญในกลุม อายุนที้ เี่ คลือ่ นไหวลําบาก ควรออกกําลังกายเพือ่ เสริมการทรงตัวและปองกันการหกลม อยางนอย 3 วันตอสัปดาห
5. การเพิ่มความแข็งแกรงของกลามเนื้อควรเนนที่กลุมกลามเนื้อมัดหลัก อยางนอย 2 วันตอสัปดาห
6. ผูใ หญในกลุม อายุนที้ ไี่ มสามารถออกกําลังกายตามทีแ่ นะนําขางตนได เนือ่ งจากขอจํากัดของภาวะสุขภาพ ควรออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอเทาที่ศักยภาพและสุขภาพเอื้ออํานวย
ในภาพรวม ตลอดชวงกลุม อายุดงั กลาว การนําคําแนะนําไปใชและการคงการออกกําลังกายสมํา่ เสมอมีประโยชนมากกวาอันตราย
คําแนะนําใหออกกําลังกายที่เขมขนปานกลางอยางนอย 150 นาทีตอสัปดาหนั้นพบอัตราเสี่ยงการบาดเจ็บของกลามเนื้อ
ไดไมบอย ในระดับประชากรพบวาการเริ่มออกกําลังกายในระดับปานกลางแลวคอย ๆ เพิ่มเปนระดับสูงขึ้น สามารถลด
ความเสี่ยงการบาดเจ็บของกลามเนื้อได
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แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

ขอพิจารณาเพิ่มเติม:
• การออกกําลังกายเหมาะสําหรับทุกคน และมีประโยชนได
หลากหลาย
• กิจกรรมแอโรบิกเปนการออกกําลังกายหลักที่มีประโยชน

หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
มาตรการออกกําลังกาย เชน ออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ออกกํ า ลั ง กายแบบฝ ก ใช แ รงต า น หรื อ การออกกํ า ลั ง กาย
แบบหลายองคประกอบ เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ หรือ
การไมมีมาตรการใด ๆ พบวามีมาตรการออกกําลังกายที่
แตกตางกัน 6 แบบจากรายงานการทบทวนอยางเปนระบบ
4 รายงาน (Barha et al., 2017; Barreto et al., 2017;
Northey et al., 2018; Song et al., 2018) ดังนี้
1. มาตรการออกกําลังกายแบบแอโรบิก เปรียบเทียบกับการดูแล
ตามปกติ หรือการไมมมี าตรการใด ๆ ในผูใ หญทมี่ กี ารรูค ดิ ปกติ
2. มาตรการฝกออกกําลังกาย เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ
หรือการไมมีมาตรการใด ๆ ในผูใหญที่มีการรูคิดปกติ
3. มาตรการออกกําลังกายหลายรูปแบบ เปรียบเทียบกับการดูแล
ตามปกติ หรือการไมมมี าตรการใด ๆ ในผูใ หญทมี่ กี ารรูค ดิ ปกติ
4. มาตรการออกกําลังกายแบบแอโรบิก เปรียบเทียบกับการดูแล
ตามปกติ หรือการไมมมี าตรการใด ๆ ในผูใ หญภาวะการรูค ดิ
บกพรองเล็กนอย

ผลลัพธการรูคิดในผูใหญที่มีสุขภาพปกติพบมีหลักฐาน
คุณภาพปานกลางชีว้ า มาตรการออกกําลังกายมีผลดีตอ การรูค ดิ
แตมีหลักฐานคุณภาพตํ่าถึงปานกลางพบวา การออกกําลังกาย
ไมมีผลตอความเสี่ยงภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอยและภาวะ
สมองเสื่อม สําหรับผลลัพธการรูคิดในผูใหญที่มีภาวะการรูคิด
บกพร อ งเล็ ก น อ ยพบมี ห ลั ก ฐานคุ ณ ภาพตํ่ า ชี้ ว  า มาตรการ
ออกกําลังกายมีผลดีตอการรูคิด อยางไรก็ตามประโยชนที่พบ
ยังไมสอดคลองกันในการรูค ดิ แตละดาน (cognitive domains)
จากหลักฐานพบวา ขนาดผลลัพธของการฝกแบบแอโรบิก
มากกวาการฝกแบบใชแรงตาน และในผูใหญที่มีการรูคิดปกติ
(โดยเฉพาะในกลุมที่ฝกแบบแอโรบิก) มีหลักฐานที่ชัดเจน
มากกวาผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติสรุปวา การออกกําลังกาย
มีผลทีน่ า พึงประสงคมากกวาผลทีไ่ มนา พึงประสงค โดยสรุปแลว
หลั ก ฐานคุ ณ ภาพตํ่ า ถึ ง ปานกลางแสดงให เ ห็ น ว า การออก
กําลังกายมีประโยชนตอการรูคิดแมจะไมมาก สวนในกลุมที่มี
ภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย หลักฐานคุณภาพตํ่าแสดงให
เห็นประโยชนของการออกกําลังกายตอการรูคิด โดยผลเหลานี้
สวนใหญเกิดจากการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ดังนั้นจาก
คุณภาพของหลักฐานดังกลาว จึงใหคาํ แนะนําระดับสูง (strong
recommendation) สําหรับผูใ หญทมี่ สี ขุ ภาพดี และใหคาํ แนะนํา
อยางมีเงื่อนไข (conditional recommendation) สําหรับ
ผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI)

5. มาตรการฝกออกกําลังกาย เปรียบเทียบกับการดูแลโดยทัว่ ไป
หรือการไมมีมาตรการดูแล ในกลุมผูใหญที่มีภาวะการรูคิด
บกพรองเล็กนอย
6. มาตรการออกกําลังกายหลายรูปแบบ เปรียบเทียบกับการ
ดูแลตามปกติ หรือการไมมมี าตรการใด ๆ ในผูใ หญทมี่ ภี าวะ
การรูคิดบกพรองเล็กนอย

หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS
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3.2

มาตรการเลิกบุหรี่
TOBACCO CESSATION INTERVENTIONS
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) ที่สูบบุหรี่ มาตรการเลิกบุหรี่มีประสิทธิผลดี
กวาการดูแลตามปกติ หรือการไมมีมาตรการใด ๆ ในการลด
ความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
หรือไม

กลุมประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) ที่สูบบุหรี่

มาตรการ
มาตรการเลิกบุหรี่ (พฤติกรรมบําบัด และการรักษาดวยยา
เชน นิโคตินทดแทน ยา bupropion หรือ varenicline)

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ หรือการไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา

ความเปนมา
BACKGROUND
การติดบุหรี่ เปนสาเหตุอันดับตนของการเสียชีวิตที่
ปองกันได โดยเปนเหตุของการเสียชีวติ ทัว่ โลกมากกวา 5 ลานคน
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ตอปโดยประมาณ (WHO, 2011) และมีตน ทุนคารักษาพยาบาล
มากกวาพันลานดอลลาหสหรัฐ (Lightwood et al., 2000)
บุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคตาง ๆ เชน มะเร็ง
หลายชนิด โรคหัวใจและหลอดเลือดและปจจัยเสี่ยง และ
โรคระบบทางเดินหายใจ (US Department of Health
Human Services, 2004) การเลิกบุหรีพ่ บวาชวยลดปจจัยเสีย่ ง
ตอสุขภาพไดอยางมาก (Pirie et al., 2013) การเลิกบุหรี่
ยังสัมพันธกับการลดภาวะซึมเศรา วิตกกังวล และเครียด และ
ชวยใหอารมณและคุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อเทียบกับการยังคง
สูบบุหรี่ตอเนื่อง (Taylor et al., 2014)
การติดบุหรี่ยังสัมพันธกับโรคอื่น ๆ และภาวะสุขภาพ
ที่สัมพันธกับอายุ อาทิเชน ความออนแอ หรือความสามารถ
ในการทํางานของผูสูงอายุ (Amorim et al., 2014; Kojima
et al., 2015) รวมไปถึงภาวะสมองเสื่อมและภาวะการรูคิด
บกพรอง (Durazzo et al., 2014).
มาตรการเพื่อรักษาภาวะติดบุหรี่มีหลากหลายวิธี ไมวา
จะเปนการบําบัดทางพฤติกรรมและจิตใจ และ/หรือ ควบคูกับ
การรักษาดวยยา การรักษาโดยไมใชยาใหผลลัพธทหี่ ลากหลาย
(Niaura, 2008) การใหคําปรึกษา (counselling) เปนวิธีที่
บอยทีส่ ดุ แตยงั มีวธิ อี นื่ ๆ เชน สติบาํ บัด (mindfulness-based
approaches) การบําบัดเพือ่ ปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรม
(cognitive behavioural therapy) การบําบัดแบบกระตุน
พฤติกรรม (behavioural activation therapy) การบําบัดแบบ
เสริมสรางแรงจูงใจ (motivational interviewing) การบําบัด
โดยใหสิ่งจูงใจ (contingency management) การใหเผชิญ
(exposure) และ/หรือมีสิ่งเราที่ไมพึงประสงค (aversion)
กับการสูบบุหรี่ สวนการรักษาภาวะติดบุหรี่ดวยยานั้น การใช
นิโคตินทดแทน การใหยา bupropion หรือ varenicline
เปนวิธที ใี่ ชบอ ยทีส่ ดุ แตประสิทธิภาพโดยรวมตํา่ และมีขอ จํากัด
จากผลขางเคียง (Gómez-Coronado et al., 2018) วิธีการ
บําบัดรักษารวมทัง้ ใชยาและไมใชยาเปนทางเลือกทีม่ ปี ระสิทธิผล
ที่สุดในการชวยใหเลิกบุหรี่ได (Gómez-Coronado et al.,
2018)

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา:
มาตรการเลิกบุหรี่ ควรแนะนําใหผูใหญที่สูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม
เสริมจากประโยชนเพื่อสุขภาพอื่น ๆ
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)

ขอพิจารณาเพิ่มเติม:
• ตามมาตรการในชุดการอบรมภาวะติดบุหรี่ขององคการ
อนามัยโลก (WHO training package for tobacco
dependence) ผูสูบบุหรี่ควรไดรับคําแนะนําใหเลิกสูบ
และเขารับการบําบัดดวยวิธีที่เหมาะสม โดยมีเปาหมาย
เพื่อปองกันการใชบุหรี่ สงเสริมการเลิกสูบ รวมถึงการ
วินิจฉัยและบําบัดรักษาภาวะติดบุหรี่ มาตรการนี้ ไดแก
มาตรการพฤติกรรมบําบัด รวมทั้งการใชยารักษา (การใช
นิโคตินทดแทน หรือใหยา bupropion หรือ varenicline)
(http://www.who.int/tobacco/publications/
building_capacity/training_package/treating
tobaccodependence/en/)
• มาตรการระดับบุคคล ควรจัดเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม
เลิกบุหรี่ระดับประชากร

หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติจึงใหคําแนะนําระดับสูง
(strong recommendation) แมวาจะไมมีหลักฐานจากการ
วิจัยเชิงทดลองก็ตาม เนื่องจากการสูบบุหรี่ทําใหเกิดอันตราย
ชัดเจน และมีหลักฐานทางระบาดวิทยา/เชิงสังเกตของการ
สูบบุหรีแ่ ละการเพิม่ ความเสีย่ งภาวะสมองเสือ่ มครบตามเกณฑ
สาเหตุสว นใหญของ Bradford และ Hill (the Bradford-Hill’s
criteria for causation) (Lafortune et al., 2016) โดย
หลักฐานมีความชัดเจน ความเสีย่ งระดับประชากรสูง ไดผลลัพธ
เชนเดียวกันในหลายแหง ระเบียบวิธวี จิ ยั ถูกตอง กลุม เปาหมาย
เฉพาะ และผลตอบสนองตอปริมาณทีห่ ลากหลาย นอกจากนัน้
ยังมีเหตุผลอื่น ๆ เชน ความไมคงที่ (การสูบบุหรี่ในวัยกลางคน
สัมพันธกับความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในอายุมาก (late-life
dementia) สูงกวา) (Lafortune et al., 2016) ความสอดคลอง
(ผลการศึกษาเชิงทดลองไดผลเชนเดียวกับหลักฐานเชิงสังเกต)
(Durazzo et al., 2014) และหลักฐานเชิงกลไกทีช่ ใี้ หเห็นวาการ
สู บ บุ ห รี่ ทํ า ให ส มองถู ก ทํ า ลายและทํ า ให เ กิ ด ภาวะการรู  คิ ด
ถดถอยตามมา

ไมพบรายงานการทบทวนอยางเปนระบบทีเ่ ปรียบเทียบ
มาตรการเลิกบุหรี่กับการไมมีมาตรการใด ๆ จากหลักฐาน
เชิงสังเกตขนาดใหญพบวา การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงความ
ผิดปกติการรูคิดและภาวะสมองเสื่อม การศึกษาเหลานี้แสดง
ใหเห็นความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่ (ในชวงวัยกลางคน)
และภาวะสมองเสือ่ มหรือภาวะการรูค ดิ ถดถอยเมือ่ อายุมากขึน้
(Beydoun et al., 2014; Di Marco et al., 2014; Lafortune
et al., 2016; North et al., 2015; Xu et al.,2015; Zhong
et al., 2015) มีรายงานผลขางเคียงไมพงึ ประสงคเพียงเล็กนอย
และเกิดจากการรักษาดวยยาเทานั้น (Motooka et al., 2018)
ดังนั้นในทุก ๆ มาตรการที่มีเปาหมายเพื่อเลิกบุหรี่นาจะเปน
ประโยชนมากกวาอันตราย
หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS
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3.3

มาตรการดานโภชนาการ
NUTRITIONAL INTERVENTIONS
3.3a

3.3b

ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) มาตรการดานโภชนาการรวมทั้งผลิตภัณฑ
อาหารเสริม มีประสิทธิผลดีกวาการดูแลตามปกติ หรือการ
ไมมีมาตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ยง/การดําเนินโรคของ
ภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) มาตรการดานโภชนาการ อาทิเชน อาหาร
เพือ่ สุขภาพ (อาหารเมดิเตอเรเนียน) มีประสิทธิผลดีกวาการ
ดูแลตามปกติ หรือการไมมมี าตรการใด ๆ ในการลดความเสีย่ ง/
การดําเนินโรคของภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะ
สมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI)

มาตรการ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม (เชน วิตามินบี สารตานอนุมลู อิสระ
โอเมกา 3 และแปะกวย)

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ/ยาหลอก หรือการรักษาชนิดหนึ่ง
เทียบกับอีกชนิดหนึ่ง

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา
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ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI)

มาตรการ
อาหารเพื่อสุขภาพ (เชน อาหารเมดิเตอเรเนียน)

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

ความเปนมา
BACKGROUND
อาหารเพื่อสุขภาพตลอดชีวิตทุกชวงวัยมีบทบาทสําคัญ
ตอพัฒนาการที่เหมาะสม และการคงไวซึ่งสุขภาพที่ดีและ
ปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) การศึกษามาตรการดาน
โภชนาการที่ผานมาพบวา การเปลี่ยนลักษณะอาหารสัมพันธ
กับการปองกันภาวะตาง ๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
เชน เบาหวาน (Diabetes Prevention Program Research
Group, 2002; Tuomilehto et al., 2001) และโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (Rees et al., 2013) ตัวอยางกลไกและสัตวทดลอง
พบวามีหลากหลายชองทางที่เชื่อมปจจัยดานอาหารกับการ
เปลีย่ นแปลงของประสาทพยาธิสภาพทีน่ าํ ไปสูภ าวะสมองเสือ่ ม
(Swaminathan & Jicha, 2014) ดังนั้น ปจจัยดานอาหาร
อาจเกี่ยวของกับการพัฒนาไปสูภาวะสมองเสื่อมทั้งทางตรง
หรือผานปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ และอาหารเพือ่ สุขภาพอาจมีบทบาท
สําคัญในการปองกันการรูคิดบกพรองได
อาหารแบบเมดิเตอเรเนียนไดมีการศึกษาวิจัยมากที่สุด
ทั้งในดานทั่วไป และดานที่สัมพันธกับการรูคิด การทบทวน
อยางเปนระบบของการศึกษาเชิงสังเกตหลายชิ้นสรุปไดวา
การบริโภคอาหารแบบเมดิเตอเรเนียนอยางสมํ่าเสมอสัมพันธ
กับการลดความเสี่ยงภาวะบกพรองทางการรูคิดเล็กนอยและ
ภาวะสมองเสื่อม แตจะไมมีผลหากบริโภคไมสมํ่าเสมอ (Singh
et al., 2014; Wu & Sun, 2017) ยิ่งไปกวานั้น ในกลุมที่มี
การรูคิดปกติ ยิ่งบริโภคสมํ่าเสมอมากเทาไหรก็จะสงผลดีตอ

ความจําแบบเปนครั้งคราว (episodic memory) และการรูคิด
โดยรวม (global cognition) มากขึน้ (Loughrey et al., 2017)
การบริโภคอาหารแบบอื่น ๆ ที่สัมพันธกับการรูคิดที่ดีขึ้น เชน
แนวทางการบริโภคอาหารทีห่ ยุดภาวะความดันโลหิตสูง (DASH)
(Berendsen et al., 2017; Morris et al., 2015a; 2015b;
Wengreen et al., 2013) และอาหาร DASH แบบ
เมดิเตอรเรเนียนสําหรับสุขภาพสมองเพื่อชะลอการทําลาย
เซลลสมอง (brain health-specific Mediterranean-DASH
Intervention for Neurodegenerative Delay; MIND)
เมื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง อาหารและโภชนาการของแต ล ะบุ ค คล
การบริโภคผักและผลไม (Jiang et al., 2017; Wu et al., 2017)
และปลา (Bakre et al., 2018; Zhang et al., 2016) นั้น
สั ม พั น ธ อ ย า งต อ เนื่ อ งมากที่ สุ ด กั บ การลดความเสี่ ย งภาวะ
สมองเสื่อม การบริโภคปลาเพิ่มขึ้นสัมพันธกับความจําถดถอย
นอยลงในกลุม ประชากรทีม่ สี ขุ ภาพดีในหลายงานวิจยั (Samieri
et al., 2018) เช น เดี ย วกั น กั บ การบริ โ ภคกรดไขมั น ชนิ ด
ไมอิ่มตัวเชิงซอนที่ไดมาจากปลา (polyunsaturated fatty
acids: PUFA) (Zhang et al., 2016) อาหารและสารอาหาร
ชนิดอื่นที่สัมพันธกับการลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมหรือ
ภาวะบกพรองทางการรูคิด ไดแก ถั่ว นํ้ามันมะกอก และกาแฟ
(Solfrizzi et al.,2017) นอกจากนีย้ งั พบหลักฐานของโฟเลท
วิตามินอี คาโรทีน วิตามินซี และวิตามินดี (Balion et al., 2012;
Dangour et al., 2010; Rafnsson et al., 2013; Travica
et al., 2017) แตขอคนพบทั้งหลายยังไมไปในทิศทางเดียวกัน

คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา 1:
อาหารแบบเมดิเตอเรเนียน อาจแนะนําใหผูใหญที่มีการรูคิดปกติและผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI)
เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ปานกลาง (moderate)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)
คําแนะนํา 2:
อาหารเพื่อสุขภาพที่สมดุล ควรแนะนําใหผูใหญทุกคน ตามคําแนะนําบริโภคอาหารสุขภาพขององคการอนามัยโลก
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่าถึงสูง (ขึ้นอยูกับองคประกอบของอาหาร)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)
หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS
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คําแนะนํา 3:
อาหารเสริมพวกวิตามินบี วิตามินอี กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (PUFA) และอาหารเสริมรวม ไมควรแนะนําให
เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ปานกลาง (moderate)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)

คําแนะนําบริโภคอาหารสุขภาพขององคการอนามัยโลก
WHO recommendations on a healthy diet
(http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet)
แนวปฏิบัติขององคการอนามัยโลกมีขอแนะนําตอไปนี้ สําหรับผูใหญ
อาหารเพื่อสุขภาพประกอบดวย:
• ผลไม ผัก พืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเมล็ดแบน (lentils) ถั่วฝก (beans) ถั่วเปลือกแข็ง (nuts) ธัญพืช (เชน ขาวโพด
ที่ยังไมผานการแปรรูป ขาวฟาง ขาวโอต ขาวสาลี ขาวกลอง)
• บริโภคผลไมและผักอยางนอย 400 กรัม (หรือ 5 สวน) ตอวัน โดยอาหารประเภท มันฝรั่ง มันเทศ มันสําปะหลัง และ
หัวแปงชนิดอื่น ๆ ไมจัดอยูในกลุมผลไมหรือผัก
• บริโภคนํา้ ตาลนอยกวารอยละ 10 ของพลังงานทัง้ หมดทีไ่ ดรบั ซึง่ เทียบเทาไดกบั นํา้ ตาลประมาณ 50 กรัม (หรือ ประมาณ
12 ชอนชา) สําหรับผูที่มีนํ้าหนักตัวปกติที่บริโภคอาหารประมาณ 2,000 แคลอรีตอวัน แตจะเกิดประโยชนเพิ่มขึ้น
หากบริโภคตํ่ากวารอยละ 5 ของพลังงานที่ไดทั้งหมด นํ้าตาลสวนใหญจะใสอยูในอาหารหรือเครื่องดื่มจากผูผลิต
การปรุงอาหาร หรือจากผูบ ริโภคเอง และยังพบไดจากนํา้ ตาลธรรมชาติ เชน นํา้ ผึง้ นํา้ เชือ่ ม นํา้ ผลไม และนํา้ ผลไมเขมขน
• บริโภคไขมันนอยกวารอยละ 30 ของพลังงานทัง้ หมดทีไ่ ดรบั โดยไขมันไมอมิ่ ตัว (พบในปลา อะโวคาโด เมล็ดถัว่ ทานตะวัน
คาโนลา และนํ้ามันมะกอก) ดีกวาไขมันอิ่มตัว (พบในเนื้อติดมัน เนย นํ้ามันปาลมและนํ้ามันมะพราว ครีม ชีส เนยใส
และนํ้ามันหมู) และไขมันทรานสทุกชนิด ไดแก ไขมันทรานสที่เกิดจากอุตสาหกรรม (พบในกระบวนการผลิตอาหาร
อาหารฟาสตฟูด ขนมขบเคี้ยว อาหารทอด พิซซาแชแข็ง พาย คุกกี้ บิสกิต เวเฟอร มาการีน และผลิตภัณฑทาขนมปง)
และไขมันทรานสจากสัตวเคี้ยวเอื้อง (พบในเนื้อและผลิตภัณฑนมจากสัตวเคี้ยวเอื้อง เชน วัว แกะ แพะ อูฐ ฯลฯ)
ควรลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวนอยกวารอยละ 10 จากพลังงานทั้งหมดที่ไดรับ และไขมันทรานสนอยกวารอยละ 1
ของพลังงานทัง้ หมดทีไ่ ดรบั โดยเฉพาะอยางยิง่ ควรหลีกเลีย่ งไขมันทรานสจากอุตสาหกรรมซึง่ ไมเปนอาหารเพือ่ สุขภาพเลย
• บริโภคเกลือนอยกวา 5 กรัม (1 ชอนชาโดยประมาณ) ตอวัน และควรใชเกลือเสริมไอโอดีน
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แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

ขอพิจารณาเพิ่มเติม:
• หลักฐานและคําแนะนํานี้ใหถือวา ภาวะโภชนาการและ
การขาดสารอาหารรอง (micronutrients deficiencies)
ทั้งในวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ไดรับการตรวจประเมิน
และรักษาแลว

1. การให อ าหารเสริ ม หลายชนิ ด เปรี ย บเที ย บกั บ ยาหลอก
ในผูใหญที่มีการรูคิดปกติ (D’Cunha et al., 2018)
2. การใหอาหารเสริมหลายชนิดเปรียบเทียบกับการใหยาหลอก
ในผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (FitzpatrickLewis et al., 2015)

• อาหารทีห่ ลากหลายและสมดุล คือมีโพลีฟน อล (polyphenols)
และโปรตีนจากธรรมชาติ

3. การใหกรดไขมันชนิดไมอมิ่ ตัวเชิงซอน (PUFA) เปรียบเทียบ
กับการใหยาหลอก (Forbes et al., 2015)

• คําแนะนําขางตนเกีย่ วกับอาหารเสริมกลุม วิตามินบี วิตามินอี
ไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว เชิ ง ซ อ น (PUFA) และอาหารเสริ ม รวม
ใชสําหรับคนที่ไมมีการขาดสารอาหารเทานั้น

4. การใหวิตามินบีเปรียบเทียบกับการใหยาหลอก (Forbes
et al., 2015)

หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE

6. การใหโพลีฟนอล (polyphenols) เปรียบเทียบกับการให
ยาหลอก (Solfrizzi et al., 2018)

จากการศึกษาเชิงสังเกตพบรายงานที่สอดคลองกันวา
อาหารเพื่อสุขภาพนั้นสัมพันธกับประสิทธิภาพการรูคิดที่ดีขึ้น
(Berendsen et al., 2017; Frith et al., 2018; Loughrey
et al., 2017; Morris et al., 2015; Wengreen et al., 2013)
แตหลักฐานการทดลองทางคลินิกยังไมไปในทิศทางเดียวกัน
(D’Cunha et al., 2018; Fitzpatrick-Lewis et al., 2015a;
2015b; Forbes et al., 2015; Radd-Vagenas et al., 2018;
Solfrizzi et al., 2018) สิ่งสําคัญที่ตองทราบคือ มาตรการ
ปรั บ เปลี่ ย นอาหารที่ ป รั บ ปรุ ง หลาย ๆ ด า นในการบริ โ ภค
ครัง้ เดียวนัน้ มีแนวโนมจะชวยใหการรูค ดิ ดีขนึ้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการเสริมดวยสารอาหารเพียงบางอยาง ปจจัยดานอาหาร
อาจเปนผลเสริมฤทธิ์กันที่พบไดเฉพาะเมื่อรวมกันอยูในอาหาร
เทานั้น (Jacobs Jr et al., 2009)

7. การใหอาหารเสริมโปรตีนเปรียบเทียบกับการใหยาหลอก
(Solfrizzi et al., 2018)

มาตรการดานโภชนาการ เชน ผลิตภัณฑอาหารเสริม
หรืออาหารเพื่อสุขภาพ (เชน อาหารแบบเมดิเตอเรเนียน)
เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ หรือการไมมีมาตรการใด ๆ
พบมาตรการดานโภชนาการ 9 แบบที่แตกตางกันจากรายงาน
การทบทวนอยางเปนระบบ 6 การศึกษา ดังนี้
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5. การใหวิตามินอีเปรียบเทียบกับการใหยาหลอก (Forbes
et al., 2015)

8. การใหซุปไกสกัดเปรียบเทียบกับการใหยาหลอก (Teoh
et al., 2016)
9. การบริ โ ภคอาหารแบบ เมดิ เ ตอเรเนี ย นเปรี ย บเที ย บกั บ
อาหารทางเลือกหรืออาหารตามปกติ (Radd-Vagenas
et al., 2018)
ผลลัพธอุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
และภาวะสมองเสื่อมพบรายงานเฉพาะการใหอาหารเสริม
หลายชนิดกับการบริโภคอาหารเมดิเตอเรเนียนในผูใหญที่มี
การรู  คิ ด ปกติ เ ท า นั้ น (D’Cunha et al., 2018; RaddVagenas et al., 2018) อยางไรก็ตาม ไมมีมาตรการใดที่พบวา
มีผลโดยตรงตอการลดอุบัติการณของภาวะสมองเสื่อม และ/
หรือภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
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ทุ ก มาตรการและกลุ  ม เปรี ย บเที ย บรายงานผลลั พ ธ
การรูค ดิ อาหารแบบเมดิเตอเรเนียนมีหลักฐานคุณภาพปานกลาง
วาสามารถเพิ่มความจําภาษาและความจําภาพ (verbal and
visual memory) (Radd-Vagenas et al., 2018)
การวิเคราะหเชิงอภิมาน (meta-analysis) พบวาไดผลดีตอ
การรูค ดิ โดยรวมอยางชัดเจนและผลลัพธการรูค ดิ ดานอืน่ ๆ ดีขนึ้
(สมาธิ ความจําระยะสัน้ ความเร็วในการประมวลผล ภาษา และ
การทํางานของสมองขั้นสูง) แตไมชัดเจน (Radd-Vagenas
et al., 2018) นอกจากนี้ ยังพบผลทีส่ อดคลองกันวาโพลีฟน อล
มีผลดีตอประสิทธิภาพการรูคิด อยางไรก็ตามคุณภาพของ
หลักฐานอยูในระดับตํ่า (Solfrizzi et al.,2018) เชนเดียวกัน
กับอาหารเสริมโปรตีนทีพ่ บวามีประโยชนตอ การรูค ดิ ในผูส งู อายุ
แตผลลัพธยงั ไมไปในทิศทางเดียวกันและคุณภาพของหลักฐาน
อยูในระดับตํ่า (Solfrizzi et al., 2018)

คณะทํ า งานพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ส รุ ป ว า อาหารแบบ
เมดิ เ ตอเรเนี ย นและอาหารแบบสมดุ ล (balanced diet)
มี ป ระโยชน ม ากกว า อั น ตราย และให คํ า แนะนํ า ที่ ร ะดั บ สู ง
(strong recommendation) สําหรับอาหารแบบเมดิเตอเรเนียน
และคําแนะนําแบบมีเงือ่ นไข (conditional recommendation)
สําหรับอาหารแบบสมดุล คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ยิ งั กลาว
ถึงวิตามินอี และอาหารเสริมโปรตีนในขนาดสูงสัมพันธกับ
ผลขางเคียงอันไมพึงประสงคมากกวาประโยชน และไมแนะนํา
ใหใช

โดยสรุปแลว ไมพบผลลัพธจากการใหอาหารเสริมผสม
(D’Cunha et al., 2018; Fitzpatrick-Lewis et al., 2015)
วิตามินบี วิตามินอี (Forbes et al., 2015) และกรดไขมันชนิด
ไมอมิ่ ตัวเชิงซอน (Forbes et al., 2015) สวนอาหารเสริมโปรตีน
และโพลีฟนอลมีหลักฐานคุณภาพตํ่า (Solfrizzi et al., 2018)
และประโยชน ข องอาหารแบบเมดิ เ ตอเรเนี ย นมี ห ลั ก ฐาน
คุณภาพปานกลาง (Radd-Vagenas et al., 2018)
มาตรการอาหารเสริมหลายชนิด 3 สูตร ไดแก สูตรทีห่ นึง่
ประกอบด ว ย docosahexaenoic acid (DHA) +
eicosapentaenoic acid (EPA) + วิ ต ามิ น อี + soy
phospholipids + tryptophan + เมลาโทนิน; สูตรที่สอง
ประกอบดวยวิตามิน อี + วิตามินรวม; สูตรที่สามประกอบดวย
lyophilized royal jelly + สารสกัดจากใบแปะกวย (gingko
biloba) + โสมเกาหลี (Panax ginseng) พบวาไมมีสูตรใด
เพิ่มความเสี่ยงของผลขางเคียงไมพึงประสงครุนแรงในชวง
ติดตามผล (คุณภาพหลักฐานปานกลาง, Fitzpatrick-Lewis
et al., 2015)
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3.4

มาตรการดูแลรักษาความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา
INTERVENTIONS FOR ALCOHOL USE DISORDERS
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) รวมกับมีความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา
มาตรการพฤติกรรมบําบัดและการบําบัดทางจิตใจเพือ่ รักษา
ความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา มีประสิทธิผลดีกวาการดูแล
ตามปกติ หรือการไมมีมาตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ยง
ภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) และดื่มสุรามากเกินไป

มาตรการ
• มาตรการพฤติกรรมบําบัดหรือการบําบัดดานจิตใจเพือ่ รักษา
ความผิ ด ปกติ พ ฤติ ก รรมดื่ ม สุ ร า (เช น การบํ า บั ด แบบ
เสริมสรางแรงจูงใจ; motivational interviewing)
• มาตรการรักษาดวยยาเพื่อรักษาความผิดปกติพฤติกรรม
ดื่มสุรา

การเปรียบเทียบ
มาตรการดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา
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ความเปนมา
BACKGROUND
การดื่มสุรามากเกินไปพบไดบอยในหลายประเทศ (Gell
et al., 2015) ในป ค.ศ. 2012 รอยละ 5.9 ของประชากร
ทั่วโลก (ประมาณ 3.3 ลานคน) เสียชีวิตโดยตรงจากเหตุเนื่อง
มาจากการดื่มสุราแบบอันตราย (WHO, 2014) นอกจากนี้
การดื่มสุรามากเกินไปยังเปนสาเหตุหลักของความบกพรอง
สุขภาวะในระดับโลก (WHO, 2014) และเปนสาเหตุโดยตรง
ของโรคมากกวา 200 ชนิด รวมถึงเปนปจจัยเสี่ยงของภาวะ
สมองเสื่อมและการบาดเจ็บ (WHO, 1992; WHO 2019a)
มีหลักฐานจํานวนมากที่แสดงวา การดื่มสุรามากเกินไป
เปนปจจัยเสี่ยงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมและการรูคิดถดถอย
(Langballe et al., 2015; Sachdeva et al., 2016; Zhou
et al., 2014)
มาตรการหลากหลายไดนาํ มาเพือ่ ใชกบั การดืม่ สุราแบบเสีย่ ง
(hazardouse use) และดื่มแบบอันตราย (harmful use)
การรักษาดวยยาหลากหลายชนิด (เชน opioid antagonists
หรือ ALDH2 inhibitors) พบวามีประสิทธิผลหลากหลายระดับ
ในผูใ หญทมี่ คี วามผิดปกติพฤติกรรมดืม่ สุรา แมวา จะไมพบวายา
ชนิดไหนดีกวากันในการศึกษาเปรียบเทียบ มาตรการพฤติกรรม
บําบัดและการบําบัดทางจิตใจแสดงถึงประสิทธิผลการบําบัด
ความผิดปกติพฤติกรรมดืม่ สุรา โดยเฉพาะในกลุม ทีด่ มื่ แบบเสีย่ ง
และดื่ ม แบบอั น ตราย การคั ด กรองและการบํ า บั ด แบบสั้ น
(brief intervention) ในบริการปฐมภูมเิ ปนวิธกี ารหนึง่ ทีม่ คี วาม
คุม คาประสิทธิผลทีส่ ดุ (cost-effective) ในการลดความเจ็บปวย
และเสียชีวติ เนือ่ งจากการดืม่ สุรา (Kaner, 2018) มาตรการดูแล
รักษาความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราไดกลาวไวใน แนวปฏิบตั ิ
เพื่อลดชองวางการเขาถึงบริการจิตเวชในหนวยบริการสุขภาพ
ทั่วไป (mhGAP intervention guide - version 2.0 for
mental, neurological and substance use disorders in
non-specialized health settings) (http://www.who.int/
mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_
guide_02/en/)
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คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา:
มาตรการเพื่อลดหรือหยุดการดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบอันตราย ควรแนะนําใหผูใหญที่มีการรูคิดปกติและผูใหญ
ที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI) เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
เสริมจากประโยชนเพื่อสุขภาพอื่น ๆ
คุณภาพของหลักฐาน: ปานกลาง (moderate) (จากหลักฐานเชิงสังเกต)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

แนวปฏิบัติเพื่อลดชองวางการเขาถึงบริการจิตเวชในหนวยบริการสุขภาพทั่วไปขององคการอนามัยโลก
WHO mhGAP Intervention guide - version 2 for mental, neurological and substance use disorders
in non-specialized health settings
(http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02/en/)
ขอแนะนําตามแนวปฏิบัติเพื่อลดชองวางการเขาถึงบริการจิตเวช มีดังนี้
การดื่มสุราแบบอันตราย (harmful use of alcohol)
• ใหสขุ ภาพจิตศึกษา (psychoeducation) เนนยํา้ เรือ่ งระดับและแบบแผนการดืม่ สุราทีเ่ ปนสาเหตุของอันตรายตอสุขภาพ
• สํารวจหาแรงจูงใจในการดืม่ สุราของบุคคลนัน้ ๆ และใหการบําบัดแบบเสริมสรางแรงจูงใจ (motivational interviewing)
• แนะนําใหเลิกดืม่ สุราโดยเด็ดขาด หรือดืม่ ในระดับทีไ่ มเปนอันตรายตอสุขภาพ (หากมีระดับการดืม่ ทีไ่ มเปนอันตราย) และ
แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะชวยเหลือบุคคลนั้นใหเลิกหรือลดการดื่ม ถามความพรอมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
• คนหากลยุทธเพื่อลดหรือหยุดดื่มสุรา และกลยุทธเพื่อลดอันตราย
• ประเมินความตองการในดานอาหาร ที่อยูอาศัย และการทํางาน
• เสนอใหกลับมาติดตามการรักษาตอเนื่อง
การดื่มแบบติด (alcohol dependence)
• ให thiamine ในชวงที่ดื่มสุรา
• ให diazepam ในชวงถอนพิษสุราเพื่อรักษาอาการขาดสุรา
• ให naltrexone, acamprosate หรือ disulfiram เพื่อปองกันการกลับดื่มซํ้าหลังผานกระบวนการถอนพิษสุรา
• ใหมาตรการบําบัดดานจิตใจ อาทิเชน การบําบัดเพือ่ ปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรม (cognitive behaviour therapy)
การบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ (motivational enhancement therapy: MET) การบําบัดโดยมีสิ่งจูงใจ
(contingency management: CM) การใหคาํ ปรึกษาครอบครัวหรือครอบครัวบําบัด (family counselling or therapy)
การใหคาํ ปรึกษาหรือการบําบัดแบบเนนการแกไขปญหา (problem-solving counselling or therapy) และกลุม เพือ่ น
ชวยเพื่อน (self-help group)
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ขอพิจารณาเพิ่มเติม:
มาตรการเหลานี้ขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิต
และพฤติกรรม หรือการรักษาดวยยาตามแนวปฏิบตั เิ พือ่ ลดชอง
วางการเขาถึงบริการจิตเวชขององคการอนามัยโลก (WHO
mhGAP) มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีการใชชีวิตเปน
วิ ธี ที่ มั ก จะได รั บ การยอมรั บ มากกว า และมี ผ ลข า งเคี ย งไม
พึงประสงคนอยกวา
มีรายงานความสัมพันธระหวางการดื่มสุราและความ
สามารถการรูคิดในรูปแบบ U-shaped อยางไรก็ตาม จากขอ
จํ า กั ด ในระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ของการศึ ก ษาส ว นใหญ ที่ พ ยายาม
อธิบายถึงความสัมพันธนี้ จึงไมสามารถสรุปไดวาการดื่มสุรา
ระดับนอยถึงปานกลางสามารถปองกันภาวะสมองเสื่อมและ/
หรือภาวะการรูคิดถดถอยได นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงตอ
สุขภาพอื่น ๆ และภาระทางสังคมและเศรษฐกิจที่สัมพันธกับ
การดื่มสุรา จึงไมเลือกใหคําแนะนําในการดื่มสุรา
มาตรการระดับบุคคลควรนําไปใชตามบริบทของกลยุทธ
ระดับโลกเพือ่ ลดการดืม่ สุราแบบอันตรายขององคการอนามัยโลก
(WHO Global strategy to reduce harmful use of alcohol;
WHO 2010) และมาตรการระดับประชากรควรดําเนินการผาน
การควบคุมการเขาถึงสุราอยางเขมงวด บังคับใชมาตรการ
จัดการกรณีเมาแลวขับ สนับสนุนการเขาถึงการคัดกรองและ
การบําบัดแบบสั้นและการรักษา บังคับใชมาตรการหามหรือ
ควบคุมการโฆษณา การสนับสนุนทุน และการสงเสริมการขาย
สินคาประเภทเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล การเพิม่ ราคาสุราผานภาษี
สรรพสามิตและนโยบายดานราคา
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หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
ไมพบรายงานการทบทวนอยางเปนระบบสําหรับมาตรการ
ดู แ ลรั ก ษาสํ า หรั บ การดื่ ม สุ ร าแบบเสี่ ย งและแบบอั น ตราย
(พฤติกรรมบําบัด การบําบัดทางจิตใจ และการรักษาดวยยา)
กับการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดการถดถอยและ/หรือภาวะ
สมองเสื่อม
อยางไรก็ตาม จากหลักฐานเชิงสังเกตจํานวนมากพบวา
สุราเปนปจจัยเสีย่ งตอภาวะการรูค ดิ ถดถอยและภาวะสมองเสือ่ ม
(Beydoun et al., 2014; Hersi et al., 2017; Ilomaki et al.,
2015; Lafortune et al., 2016; Piazza-Gardner et al.,
2013; Xu et al., 2017) โดยทั่วไปงานวิจัยเดี่ยว ๆ อาจใหผล
การศึกษาที่ไมเหมือนกันเสมอไป (สวนใหญเนื่องจากมีการ
ออกแบบวิธีวิจัยที่แตกตางกัน) แตผลที่สอดคลองกันมากที่สุด
คือ ความสัมพันธแบบ U-shaped ระหวางการดื่มสุราและ
ภาวะสมองเสื่อมและ/หรือภาวะความบกพรองของการรูคิด
ซึง่ การดืม่ สุราปริมาณมากเกินไปเชือ่ มโยงกับการเพิม่ ความเสีย่ ง
อยางชัดเจน (Xu et al., 2017)
มีรายงานผลขางเคียงไมพึงประสงคจากมาตรการรักษา
ดวยยาที่มีเปาหมายเพื่อลดการดื่มสุราที่มากเกินไป ในขณะที่
มาตรการปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตที่สวนใหญเปนมาตรการ
พฤติกรรมบําบัด ไมพบหลักฐานของผลขางเคียงไมพึงประสงค
(นอกจากอาการที่เกี่ยวกับภาวะถอนพิษสุรา) (NICE, 2011)
โดยรวมแล ว คณะทํ า งานพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ส รุ ป ว า
จากหลักฐานเชิงสังเกตในระดับสูงพบประโยชนมากกวาอันตราย
จึงใหคาํ แนะนําอยางมีเงือ่ นไข (conditional recommendation)
สําหรับมาตรการเพื่อลดหรือเลิกดื่มสุราแบบเสี่ยงและแบบ
อันตราย
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3.5

มาตรการดานการรูคิด
COGNITIVE INTERVENTIONS
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) การกระตุน การรูค ดิ (cognitive stimulation)
หรือการฝกการรูคิด (cognitive training) มีประสิทธิผลดี
กวาการดูแลตามปกติ หรือการไมมีมาตรการใด ๆ ในการลด
ความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI)

มาตรการ
• การกระตุนการรูคิด (cognitive stimulation)
• การฝกการรูคิด (cognitive training)

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา

ความเปนมา
BACKGROUND
ภาวะสมองเสื่อมจะมีภาวะการรูคิดถดถอยนํามากอน
อยางไรก็ตาม คนที่เผชิญปจจัยเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมจะไมเกิด
ความบกพรองการรูค ดิ ทุกคน แนวคิดการรูค ดิ สํารอง (cognitive
reserve) ไดถกู เสนอใหเปนปจจัยปกปองทีอ่ าจชวยลดความเสีย่ ง
ของการเริม่ เกิดอาการทางคลินกิ ของภาวะสมองเสือ่ มและภาวะ
การรูคิดถดถอย (Stern, 2012) การรูคิดสํารองหมายถึง ความ
สามารถของสมองที่จะจัดการหรือชดเชยพยาธิสภาพระบบ
ประสาทหรือการถูกทําลาย (Stern, 2012) จากการศึกษาพบวา
การเพิม่ กิจกรรมการรูค ดิ อาจชวยกระตุน (หรือเพิม่ ) การรูค ดิ สํารอง
และชวยตานการเสื่อมอยางรวดเร็วของการรูคิด (Stern &
Munn, 2010) รวมทัง้ ลดความเสีย่ งภาวะการรูค ดิ บกพรองเล็กนอย
หรือภาวะสมองเสือ่ มอัลไซเมอรลงอยางชัดเจน เมือ่ เปรียบเทียบ
ระหวางคนทีม่ กี จิ กรรมการรูค ดิ ระดับสูงกับระดับตํา่ (combined
OR 0.38, 95% CI: 0.15–0.99) (Sattler, 2012)
การเพิ่มกิจกรรมการรูคิดสามารถทําไดผานการบําบัด
ดวยการกระตุนการรูคิด (cognitive stimulation) และ/
หรือการฝกการรูคิด (cognitive training) การบําบัดดวยการ
กระตุนการรูคิดหมายถึง “การทํากิจกรรมหลากหลายที่มี
เปาหมายเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการรูค ดิ และความสามารถทางสังคม”
(Clare & Woods, 2004) ส ว นการฝ ก การรู  คิ ด หมายถึ ง
“แนวปฏิ บั ติ ข องกิ จ กรรมมาตรฐานที่ อ อกแบบมาเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการรูค ดิ ดานใดดานหนึง่ โดยเฉพาะ” (Clare & Woods,
2004) NIA ของประเทศสหรัฐอเมริกาใหคํานิยามการฝกการ
รูค ดิ วา เปนมาตรการทีม่ เี ปาหมายเพือ่ ปองกันหรือชะลอการเริม่
เกิดภาวะการรูคิดถดถอยที่สัมพันธกับอายุ การเกิดภาวะการ
รูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI) หรือการเกิดภาวะสมองเสื่อมจาก
โรคอัลไซเมอร (Kane et al., 2017) นอกจากนั้นแนวปฏิบัติ
การบูรณาการการดูแลผูส งู อายุขององคการอนามัยโลก (WHO
ICOPE guidelines) (http://www.who.int/ageing/
publications/guidelines-icope/en/) ไดแนะนําใหกระตุน
การรูคิดในผูสูงอายุที่มีการรูคิดบกพรอง
มาตรการเหลานีไ้ ดรบั การประเมินผลลัพธทพี่ บวาสําคัญ
มากสําหรับประชากรกลุมนี้
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แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา:
การฝกการรูคิด (cognitive training) อาจแนะนําใหผูสูงอายุที่มีการรูคิดปกติและมีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
(MCI) เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่ามาก (very low) ถึงตํ่า (low)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
มีหลักฐานการทบทวนอยางเปนระบบหนึ่งการศึกษา
ที่กลาวถึงการกระตุนการรูคิด (cognitive stimulation)
ในผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ หรือ
ไมมีมาตรการใด ๆ (Strout et al., 2016) และไมพบหลักฐาน
ในผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย (MCI) จากการ
ทบทวนพบวาครึ่งหนึ่งของมาตรการประเมินแลวพิสูจนวามี
ประสิทธิผลในการเพิ่มการรูคิดดีขึ้นอยางนอยหนึ่งดาน เชน
การทํางานของสมองขัน้ สูง สมาธิ ความจํา การใชภาษา และ/หรือ
ความเร็วในการประมวลผล (Strout et al., 2016) โดยคุณภาพ
ของหลักฐานอยูในระดับตํ่า ผลการศึกษารายงานในรูปแบบ
การบรรยาย และไมมการวิ
ี เคราะหเชิงอภิมาน (meta-analysis)
ไมพบหลักฐานเกี่ยวกับอุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอยหรือภาวะสมองเสื่อม
มีหลักฐานการทบทวนอยางเปนระบบหนึ่งการศึกษา
ที่กลาวถึงการฝกการรูคิดเทียบกับการดูแลตามปกติ หรือไมมี
มาตรการใด ๆ ในผูสูงอายุที่สุขภาพดี (Chiu et al., 2017)
การทบทวนจากการวิเคราะหอภิมานพบวา การฝกการรูคิด
ในผู  สู ง อายุ ที่ มี สุ ข ภาพดี มี ผ ลดี ป านกลางต อ ความสามารถ
การรูค ดิ โดยรวม โดยคุณภาพของหลักฐานอยูใ นระดับนอย และ
ไมพบหลักฐานเกี่ยวกับอุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอยหรือภาวะสมองเสื่อม
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การฝกการรูคิดเทียบกับการดูแลตามปกติ หรือไมมี
มาตรการใด ๆ ในผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
มีหลักฐานการทบทวนอยางเปนระบบสองรายงาน (Chandler
et al., 2016; Sherman et al., 2017) ในดานผลลัพธความ
สามารถการรูค ดิ ดวยหลักฐานคุณภาพตํา่ พบวาการฝกการรูค ดิ
ในผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอยใหผลดีตอการรูคิด
เล็กนอย สวนผลลัพธอบุ ตั กิ ารณของภาวะสมองเสือ่ มมีหลักฐาน
คุณภาพตํ่ามากและเปนรายงานผลเชิงบรรยาย มีรายงานวิจัย
หนึ่งชิ้นที่พบวาครึ่งหนึ่งของกลุมควบคุมที่ไมไดรับมาตรการ
ดูแลใด ๆ มีภาวะสมองเสือ่ มเมือ่ ติดตามนาน 8 เดือน ในขณะที่
ไมพบภาวะสมองเสื่อมเลยในกลุมที่ไดรับมาตรการฝกการรูคิด
แตอีกการศึกษาหนึ่งพบวากลุมที่ไดรับมาตรการฝกการรูคิด
มีอุบัติการณของภาวะสมองเสื่อมมากกวากลุมควบคุมเมื่อ
ติดตาม 2 ป (Chandler et al., 2016) สวนคุณภาพชีวิตและ
ระดับความสามารถในการทําหนาที่ ดวยหลักฐานคุณภาพตํ่า
พบวา การฝกการรูค ดิ ในผูใ หญทมี่ ภี าวะการรูค ดิ บกพรองเล็กนอย
มีผลดีเพียงเล็กนอยตอการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (ADL)
แตไมมีผลตอคุณภาพชีวิต
หลักฐานของมาตรการดานการรูคิดศึกษาในผูสูงอายุ
เปนหลัก คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั สิ รุปวา ประชากรกลุม นี้
ผลที่พึงประสงคจากมาตรการดานการรูคิดมากกวาผลอันไม
พึงประสงค และใหคําแนะนําแบบมีเงื่อนไข (conditional
recommendation) สําหรับการฝกการรูค ดิ สวนหลักฐานการ
กระตุนการรูคิดเพื่อลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมนั้นยังมี
ไม เ พี ย งพอและคณะทํ า งานพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ จึ ง ยั ง ไม ใ ห
คําแนะนํานี้
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3.6

กิจกรรมทางสังคม
SOCIAL ACTIVITY
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) การคงไวและการสงเสริมใหทํากิจกรรม
ทางสังคมในระดับสูง มีประสิทธิผลดีกวาการดูแลตามปกติ
หรื อ การไม มี ม าตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ ย งภาวะ
การรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI)

มาตรการ
การคงไวและการสงเสริมใหทํากิจกรรมทางสังคม ทั้งใน
ชุมชนและครอบครัว

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม

ความเปนมา
BACKGROUND
การมีสว นรวมในสังคม (social engagement) เปนปจจัย
ทํ า นายความอยู  ดี มี สุ ข (well-being) ที่ สํ า คั ญ ตลอดชี วิ ต
ทุกชวงวัย (Cherry et al., 2011) ในทางกลับกัน การไมมี
สวนรวมในสังคม (social disengagement) ของบุคคลสูงอายุ
เพิ่มความเสี่ยงภาวะการรูคิดบกพรองและภาวะสมองเสื่อม
(Fratiglioni et al., 2004) จากผลการทบทวนอยางเปนระบบ
และการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ของการศึกษา
ระยะยาวแบบติดตามไปขางหนา (longitudinal cohort
studies) แสดงใหเห็นวา การมีสว นรวมในสังคมนอย การติดตอ
กับผูคนไมบอย และความเหงา สัมพันธกันอัตราการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมสูงขึ้น (Kuiper et al., 2015)
จากรายงานของคณะกรรมาธิการดานการปองกันและ
ดูแลรั ก ษาภาวะสมองเสื่ อ ม (Lancet Commission on
Dementia Prevention, Intervention, and Care) ระบุวา การ
มีสวนรวมในสังคมจัดเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถใชปองกัน
ภาวะสมองเสื่อมได (Livingston et al., 2017)

• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา
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แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา:
ยังมีหลักฐานไมเพียงพอสําหรับการทํากิจกรรมทางสังคม (social activity) และการลดลงของภาวะการรูคิดถดถอย/
ภาวะสมองเสื่อม
การมีสว นรวมในสังคม (social participation) และการสนับสนุนทางสังคม (social support) เชือ่ มโยงกับสุขภาพดี
และการอยูดีมีสุขตลอดชีวิต และควรสนับสนุนใหเกิดการเขาสังคม (social inclusion) ตลอดชวงชีวิตทุกชวงวัย
(Global age-friendly cities: a guide, http://www.who.int/ageing/publications /Global_age_friendly_cities_
Guide_English.pdf)

หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
การคงไวและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคมรวมถึงการ
มีสวนรวมกับชุมชนและครอบครัว เปรียบเทียบกับการดูแล
ตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ มีหลักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบหนึ่งรายงานที่ศึกษาในผูใหญที่มี
ภาวะการรูคิดปกติ (Kelly et al., 2017) แตไมพบหลักฐาน
ในผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย ในสวนผลลัพธ
ความสามารถการรูคิดมีหลักฐานคุณภาพตํ่ามาก การประเมิน
ความสัมพันธระหวางการรูคิดและการทํากิจกรรมในสังคม
พบมีการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุม (RCT) สามรายงานที่
เขาเกณฑทบทวน โดยการรายงานผลเปนรูปแบบบรรยาย
(Kelly et al., 2017) การรูคิดโดยรวมประเมินดวยแบบวัดการ
รูคิดหลายชนิด ไดแก แบบประเมิน ADAS-cog, MMSE และ
MDRS ผลการศึกษาหนึง่ จาก RCT สามรายงานพบวามาตรการ
กิจกรรมทางสังคมสัมพันธกับความสามารถการรูคิดดีขึ้นอยาง
ชัดเจน (Pitkala et al., 2011) ไมพบหลักฐานเกี่ยวกับ
อุ บั ติ ก ารณ ข องภาวะการรู  คิ ด บกพร อ งเล็ ก น อ ยหรื อ ภาวะ
สมองเสื่อม คุณภาพชีวิต ระดับความสามารถในชีวิตประจําวัน
(ADL, IADL) ผลขางเคียงไมพึงประสงค หรือการออกจาก
การวิจยั

หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS

คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติสรุปวา หลักฐานยังจํากัด
และไมสามารถสรุปผลได จึงไมมีคําแนะนําสําหรับการทํา
กิจกรรมทางสังคมและความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย/ภาวะ
สมองเสื่อม นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงอคติ (risk of bias)
ที่เกิดจากเหตุผลยอนกลับ กลาวคือมีการเขาสังคมนอยกอน
ไดรับวินิจฉัยภาวะการรูคิดถดถอยหรือภาวะสมองเสื่อม ทั้งที่
อาจเปนเพียงสวนหนึง่ ของการดําเนินโรคได คณะทํางานพัฒนา
แนวปฏิบตั จิ งึ ไมออกคําแนะนําตอตานการทํากิจกรรมทางสังคม
โดยสรุ ป ว า กิ จ กรรมทางสั ง คมมี ป ระโยชน ต  อ สุ ข ภาพและ
ความอยูดมี ีสุขอื่น ๆ ในวงกวาง
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3.7

การควบคุมนํ้าหนัก
WEIGHT MANAGEMENT
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) และมีนํ้าหนักตัวเกินหรืออวน มาตรการ
ลดนํา้ หนัก (หรือควบคุมนํา้ หนัก) มีประสิทธิผลดีกวาการดูแล
ตามปกติ หรือการไมมีมาตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ยง
ภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) ที่มีนํ้าหนักตัวเกินหรืออวน

มาตรการ: ควบคุมนํ้าหนัก
• มาตรการควบคุมนํ้าหนักโดยไมใชยา เชน มาตรการบําบัด
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด และพฤติ ก รรม (cognitive
behavior intervention) และมาตรการปรับเปลีย่ นวิถกี าร
ใชชีวิต (life style)
• มาตรการควบคุมนํ้าหนักดวยยา เชน ยาลดนํ้าหนัก (เชน
orlistat)

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา
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ความเปนมา
BACKGROUND
นํา้ หนักตัวเกินและโรคอวนเปนตัวอยางหนึง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีก่ อ
ให เ กิ ด ความเสี่ ย งโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง (NCDs) หลายชนิ ด
เปนเหตุของการเสียชีวิตมากกวา 2.8 ลานคนตอปทั่วโลก และ
กอใหเกิดความสูญเสียปสุขภาวะ (disability-adjusted life
years: DALYs) ราว 35.8 ลานคนหรือรอยละ 2.3 ทัว่ โลก (WHO,
2019b) ในป ค.ศ. 2008 ผูใหญอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปพบ
มีนํ้าหนักตัวเกินรอยละ 35 (BMI ≥ 25 kg/m2) (รอยละ 34
ในผูชายและรอยละ 35 ในผูหญิง) โดยมีความชุกแตกตางกัน
ตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลก ในแถบสหรัฐอเมริกา แถบยุโรป
แถบตะวันออกของเมดิเตอเรเนียน เปนภูมิภาคที่ประชากร
มีนํ้าหนักเกินหรือเปนโรคอวนหนาแนนที่สุด (WHO, 2019b)
นํา้ หนักตัวเกินและโรคอวนเชือ่ มโยงกับภาวะแทรกซอนทางการ
แพทยหลายชนิด เชน เบาหวานชนิดที่ 2 (Chan et al., 1994)
มะเร็ ง (Renehan et al., 2015) การเสี ย ชี วิ ต ก อ นวั ย
อันควร (Fontana & Hu, 2014) และโรคหลอดเลือดหัวใจ
(Eckel, 1997) ทั้งจากเปนปจจัยเสี่ยงโดยตรงหรือทําใหเพิ่ม
ป จ จั ย เสี่ ย งโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ตั ว อย า งเช น ภาวะ
คอเลสเตอรอลสูง หรือภาวะความดันโลหิตสูง
โรคอวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะกลุม
ผูสูงอายุในชวงหลายสิบปที่ผานมา (Nguyen & El-Serag,
2010) และแมวามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นวา การมีนํ้าหนักเกิน
(25 < BMI < 30) ในผูสูงอายุสามารถปองกันการเสียชีวิต
โดยรวมไดมากกวาการมีนาํ้ หนักตัวปกติ (Flicker et al., 2010)
แตพบวามีความสัมพันธระหวางการมีมวลไขมันมากเกินไปกับ
ภาวะการรูค ดิ บกพรอง (Xu et al., 2011) จากการทบทวนอยาง
เปนระบบและการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ของการ
ศึกษาเชิงสังเกตลาสุดในกลุมประชากรจํานวน 600,000 คน
พบวา โรคอวนในชวงวัยกลางคน (ไมใชเพียงนํ้าหนักตัวเกิน)
เพิ่ ม ความเสี่ ย งของภาวะสมองเสื่ อ ม (RR = 1.33; 95%
ชวงความเชื่อมั่น: 1.08–1.63) (Albanese et al., 2017)

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

การลดนํา้ หนักชวยลดความเสีย่ งภาวะสมองเสือ่ มทางออม
โดยช ว ยทํ า ให ป  จ จั ย เมตาโบลิ ก ที่ สั ม พั น ธ กั บ การก อ ให เ กิ ด
ภาวะการรูค ดิ บกพรองและภาวะสมองเสือ่ มดีขนึ้ (เชน ความทน
ตอนํ้าตาล (glucose tolerance) ความไวตออินซูลิน (insulin
resistance) ความดันโลหิต ภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน
(oxidative stress) และการอักเสบ (inflammation) เปนตน)
(Bennett et al., 2009) อยางไรก็ตาม ประโยชนโดยตรงของ

การลดนํ้าหนักนั้นยังคงเปนไปไดเชนกัน ถึงแมวาหลักฐาน
ประโยชนของการรูคิดที่ดีขึ้นจากการลดนํ้าหนักนั้นมีความ
สัมพันธอยางมากกับการออกกําลังกายมากขึ้น (Colcombe
et al., 2006; Erickson et al., 2010) ในป ค.ศ. 2011 การทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบสรุปวา การตัง้ ใจลดนํา้ หนักสามารถ
เพิม่ ศักยภาพการรูค ดิ บางดาน (cognitive domain) อยางนอย
ในคนที่เปนโรคอวน (Siervo et al., 2011)

คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา:
มาตรการควบคุมนํ้าหนัก อาจแนะนําใหในคนวัยกลางคนที่มีนํ้าหนักตัวเกินหรือเปนโรคอวน เพื่อลดความเสี่ยงภาวะ
การรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low) ถึงปานกลาง (moderate)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

ขอแนะนําสําหรับนํ้าหนักตัวเกินและโรคอวน ตามแนวปฏิบัติสําหรับบริการปฐมภูมิที่มีทรัพยากรจํากัด
เรื่องการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังขององคการอนามัยโลก
WHO guidance on overweight and obesity outlined in Prevention and control of noncommunicable
diseases: guidelines for primary health care in low-resource settings (2012)
(http://www.who.int/nmh/publications/phc2012/en/)
ขอแนะนําสําหรับนํ้าหนักตัวเกินและโรคอวนขององคการอนามัยโลก มีดังนี้
• แนะนําใหผูปวยที่มีนํ้าหนักเกินลดนํ้าหนักลงโดยบริโภคอาหารที่สมดุล (balanced diet)
• แนะนําใหผูปวยเลือกรับประทานอาหารที่มีคาดัชนีนํ้าตาลตํ่า (low glycemic-index foods) เปนแหลงคารโบไฮเดรต
ในอาหาร เชน ถั่วฝก ถั่วเมล็ดแบน ขาวโอต ผลไมที่ไมหวาน
• แนะนําใหผูปวยในการลดพฤติกรรมที่เคลื่อนไหวนอย (sedentary behavior) และมีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
ที่เหมาะสมเพื่อสมรรถนะทางกาย (เชน การเดิน)

หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS
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ขอพิจารณาเพิ่มเติม:
• มาตรการปรับเปลีย่ นวิถกี ารใชชวี ติ (lifestyle intervention)
ที่รวมทั้งการควบคุมอาหารและการมีการออกกําลังกาย
นาจะใหผลลัพธที่ดีที่สุด
• นอกเหนือจากมาตรการระดับบุคคลแลว ควรพิจารณา
มาตรการปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตในระดับประชากร เชน
กิจกรรมในสวนสาธารณะ พืน้ ทีส่ เี ขียว และโครงสรางพืน้ ฐาน
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเดิ น ทางที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว (active
commuting)
• การมีนาํ้ หนักตัวตํา่ กวาเกณฑทงั้ ในวัยกลางคนตอนปลายและ
วัยสูงอายุ อาจสัมพันธกับความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม เปนไปไดที่ความสัมพันธนี้จะเปนเหตุผล
ยอนกลับ กลาวคือ พยาธิสภาพในสมองอาจเปนเหตุให
นํ้าหนักตัวลดกอนจะเริ่มเกิดอาการทางคลินิกของภาวะ
สมองเสื่อม

ไมพบการทบทวนอยางเปนระบบในประเด็นมาตรการ
ควบคุมนํ้าหนักดวยยา (หรือควบคุมโรคอวน) เปรียบเทียบกับ
กลุมการดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติสรุปวา มาตรการควบคุม
นํ้าหนักนี้มีประโยชนมากกวาอันตราย และใหคําแนะนําแบบ
มีเงื่อนไข (conditional recommendation) เนื่องจาก
หลักฐานเชิงสังเกตพบความสัมพันธระหวางนํ้าหนักตัวเกิน/
โรคอวน และการเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมชัดเจนและ
เปนในทิศทางเดียวกันในวัยกลางคนมากกวาวัยสูงอายุ (Hersi
et al., 2017; Lafortune et al., 2016; Pedditzi et al., 2016;
Prickett et al., 2015; Xu et al., 2015) คณะทํางานพัฒนา
แนวปฏิบัติจึงใหคําแนะนําแบบมีเงื่อนไขสําหรับประชากร
กลุมนี้

• การมีนํ้าหนักลดโดยไมไดตั้งใจและภาวะทุพโภชนาการ
มีความสัมพันธกับสุขภาพรางกายที่ออนแอ และควรไดรับ
การตรวจและรักษาในทุกชวงอายุ อยางไรก็ตาม มาตรการ
ชวยเพิ่มนํ้าหนักในวัยกลางคนตอนตนหรือตอนปลายที่มี
นํ้าหนักตัวตํ่ากวาเกณฑ ไมนาจะชวยลดความเสี่ยงของ
ภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะการรูคิดบกพรองได

หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
การลดนํา้ หนักดวยมาตรการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและ/
หรือวิถีการใชชีวิต (หรือควบคุมโรคอวน) เปรียบเทียบกับการ
ดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ พบหลักฐานการทบทวน
อยางเปนระบบหนึ่งรายงานที่ศึกษาในผูใหญที่มีภาวะการรูคิด
ปกติและมีนํ้าหนักเกินหรืออวน (Veronese et al., 2017)
แตไมพบหลักฐานสําหรับผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย มาตรการปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตที่มีเปาหมาย
เพื่ อ ลดนํ้ า หนั ก ทํ า ให ค วามสามารถการรู  คิ ด ในด า นสมาธิ
ความจํา และภาษาดีขนึ้ ดวยหลักฐานคุณภาพนอยถึงปานกลาง
มาตรการนีม้ รี ะยะเวลาสัน้ มาก (ตัง้ แต 8 สัปดาหถงึ 48 สัปดาห)
ไมพบขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับอุบตั กิ ารณเกิดภาวะการรูค ดิ บกพรอง
เล็กนอยและภาวะสมองเสื่อม ไมพบหลักฐานผลขางเคียง
ไมพึงประสงคเชนกัน
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3.8

การควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง
MANAGEMENT OF HYPERTENSION
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) และมีภาวะความดันโลหิตสูง การรักษาภาวะ
ความดันโลหิตสูง มีประสิทธิผลดีกวายาหลอกหรือการไมมี
มาตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย
และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) และมีภาวะความดันโลหิตสูง

มาตรการ
การใหยาลดความดันโลหิต มาตรการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ใชชีวิต

การเปรียบเทียบ
ยาหลอก/ไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)

- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา

ความเปนมา
BACKGROUND
ภาวะความดันโลหิตสูงในวัยกลางคน สัมพันธกบั การเพิม่
ความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมในชวงทายของชีวิต (Kivipelto
et al., 2001) โดยเฉพาะผูที่มีลักษณะความดันโลหิตสูงขึ้น
ในชวงวัยกลางคนและความดันโลหิตลดลงอยางรวดเร็วเมือ่ อายุ
มากขึน้ พบวาบางคนเกิดภาวะสมองเสือ่ มได (Kivipelto et al.,
2001; Launer et al., 2000; Stewart et al., 2009)
หลักฐานการลดความดันโลหิตในวัยกลางคนตอนปลาย
และวัยสูงอายุท่ีตามมาดวยภาวะการรูคิดถดถอยหรือภาวะ
สมองเสือ่ มนัน้ ยังมีหลากหลาย อยางไรก็ตาม มีหลักฐานทีแ่ สดง
วาการลดลงของภาวะความดันโลหิตสูงมีประโยชนอยางมาก
ในการชวยลดความเจ็บปวยและการเสียชีวติ จากโรคหลอดเลือด
หัวใจ และยังทําใหสขุ ภาพโดยรวมของประชากรวัยสูงอายุดขี นึ้
อีกดวย (Musini et al., 2009)
ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถปองกันไดผานปจจัย
การใชชีวิตหลายอยาง เชน การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
การควบคุมนํา้ หนักใหอยูใ นเกณฑปกติ การมีการออกกําลังกาย
ในระดับเพียงพอ นอกจากนี้ยังสามารถใชยาลดความดันโลหิต
ชวยควบคุมไดดวย อยางไรก็ตามหลักฐานที่แสดงวาการรักษา
เพื่อลดความดันโลหิตมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงภาวะ
การรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อมยังไมแนนอน

คําแนะนําและขอพิจารณา RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา 1:
มาตรการควบคุมความดันโลหิตสูง ควรแนะนําใหผใู หญทมี่ ภี าวะความดันโลหิตสูง ตามแนวปฏิบตั ขิ ององคการอนามัยโลก
ที่มีอยู
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low) ถึงสูง (high) (ขึ้นกับวิธีการรักษาที่แตกตางกัน)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)
หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS
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คําแนะนํา 2:
มาตรการควบคุมความดันโลหิตสูง อาจแนะนําใหผใู หญทมี่ ภี าวะความดันโลหิตสูง เพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะการรูค ดิ ถดถอย
และ/หรือภาวะสมองเสือ่ ม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่ามาก (very low) (ขึ้นกับผลลัพธของภาวะสมองเสื่อม)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

ชุดคูมือการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับบริการปฐมภูมิ: หลักฐานเชิงประจักษ
HEARTS Technical package for cardiovascular disease management in primary health care:
evidence-based treatment protocols
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260421/WHO-NMH-NVI-18.2-eng.pdf?sequence=1)
การใชยาเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
• ยาลดความดันโลหิตสูงมี 4 กลุม ไดแก ยากลุม angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors ยากลุม
angiotensin receptor blockers (ARBs) ยากลุม calcium channel blockers (CCB) และกลุมยาขับปสสาวะ
และที่ออกฤทธิ์คลายยาขับปสสาวะ ยาลดความดันโลหิตทั้งสี่กลุมนี้อาจใชไดถาไมมีขอบงชี้หามใช การรักษาภาวะ
ความดันโลหิตสูงที่เหมาะสมมักตองใชยาลดความดันโลหิตหลายตัวรวมกัน
ขอควรระวังการใชยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงบางกลุม
• ผูหญิงที่ตั้งครรภและผูหญิงวัยเจริญพันธุที่ไมไดมีการคุมกําเนิด ไมควรไดรับยากลุม ACE inhibitors กลุม ARBs หรือ
ยาขับปสสาวะ ควรใชยากลุม CCB แทน หากไมสามารถควบคุมความดันไดในขนาดยาที่สูงขึ้นแลว ควรสงตอแพทย
ผูเชี่ยวชาญ
• ไมแนะนําใหใชยากลุม beta blockers เปนตัวแรก แตหากไดรับการวินิจฉัยวามีภาวะหัวใจวายภายใน 3 ปนี้ หรือ
มีภาวะการเตนของหัวใจผิดปกติ หรือภาวะหัวใจลมเหลว จึงควรเพิ่มยากลุม beta blockers ในขนาดเริ่มตนของ
ยาลดความดันโลหิตสูง ผูปวยที่มีกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจไดรับประโยชนจากยากลุม beta blockers ดวย
ขอพิจารณาการรักษาอื่น ๆ
• หากมีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองมากอนหนานี้ หรือบุคคลนัน้ มีความเสีย่ งสูงตอโรคหลอดเลือดหัวใจ
ควรเริม่ ให statin พรอมกับเริม่ ใหยาลดความดันโลหิต (statin ไมควรใชในผูห ญิงทีต่ งั้ ครรภหรือมีแนวโนมวาจะตัง้ ครรภ)
• หากมีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (ischemic stroke) ใหเริม่ รักษาดวย aspirin ในขนาดตํา่
• แนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในคูมือนี้ใชไดสําหรับการเริ่มตนรักษาภาวะความดันโลหิตสูงและการรักษา
ตอเนือ่ งเมือ่ ควบคุมไดแลว หากมีผลขางเคียงไมพงึ ประสงครา ยแรงเกิดขึน้ หรือไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได หรือ
มีภาวะแทรกซอนทางการแพทยที่สําคัญ ควรสงตอใหแพทยผูเชี่ยวชาญ
• หากผูปวยไดรับยาในกลุมอื่นอยูแลว ความดันโลหิตสามารถควบคุมไดตามเปาหมายและยาที่ผูปวยใชสามารถเขาถึงได
และราคาไมแพง ก็ไมมีความจําเปนที่จะเปลี่ยนยา
• หากผูปวยรูสึกหนามืดขณะยืน ใหวัดความดันโลหิตขณะยืน หากความดันชวงบนคงนอยกวา 110 มิลลิเมตรปรอท
ในผูปวยที่ไดรับการรักษาอยู ใหพิจารณาลดขนาดยาหรือจํานวนยาลง
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หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงดวยยาลดความดันโลหิต
เทียบกับยาหลอกหรือไมมีมาตรการใด ๆ พบหลักฐานจากการ
ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 2 รายงานที่ศึกษาในผูใหญ
ทีม่ กี ารรูค ดิ ปกติและมีภาวะความดันโลหิตสูง (Parsons et al.,
2016; Weiss et al., 2016) แตไมพบหลักฐานสําหรับผูใหญที่
มีภาวะการรูค ดิ บกพรองเล็กนอย ผลลัพธความสามารถการรูค ดิ
และอุบัติการณของภาวะสมองเสื่อมนั้นมีหลักฐานคุณภาพตํ่า
ที่แสดงวาการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงไมมีผลตอภาวะการ
รูคิดถดถอยหรืออุบัติการณของภาวะสมองเสื่อม สวนผลลัพธ
คุณภาพชีวิตและระดับความสามารถการทําหนาที่ มีหลักฐาน
คุณภาพตํ่ามากที่แสดงวาผลการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
ไมไดลดคุณภาพชีวิตหรือลดความสามารถในการทําหนาที่ลง
ผลลัพธดา นผลขางเคียงไมพงึ ประสงคมหี ลักฐานคุณภาพตํา่ มาก
แสดงผลไมแนนอนของการใชยาลดความดันโลหิตสูง ไมพบ
ขอมูลเกีย่ วกับอัตราการเกิดภาวะการรูค ดิ บกพรองเล็กนอยหรือ
อั ต ราการออกจากการศึ ก ษา ผลเบื้ อ งต น จากการทดลอง
SPRINT-MIND ซึ่งเปนการศึกษายอยของการทดลอง the
Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) ที่มี
เปาหมายเพื่อประเมินผลของการควบคุมความดันโลหิตอยาง
เขมขนตอความเสีย่ งภาวะสมองเสือ่ ม สนับสนุนความเปนไปได
วามีความสัมพันธตามขนาดการตอบสนอง (dose-response
relationship) ระหวางความดันโลหิตและความเสี่ยงภาวะ
การรูคิดถดถอยหรือภาวะสมองเสื่อม (SPRINT-MIND 2019)
หลักฐานเชิงสังเกตพบความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางความดัน
โลหิ ต สู ง และอุ บั ติ ก ารณ ข องภาวะการรู  คิ ด ถดถอย/ภาวะ
สมองเสื่อม

หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS

การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงดวยมาตรการปรับเปลีย่ น
วิถีการใชชีวิต เทียบกับยาหลอกหรือไมมีมาตรการใด ๆ ยังไม
พบรายงานการทบทวนอยางเปนระบบ
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติใหคําแนะนําในระดับสูง
(strong recommendation) สําหรับมาตรการควบคุมภาวะ
ความดันโลหิตสูงเพื่อประโยชนตอสุขภาพ และใหคําแนะนํา
แบบมีเงื่อนไข (conditional recommendation) สําหรับ
มาตรการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงเพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะ
การรูค ดิ ถดถอย/ภาวะสมองเสือ่ ม คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
สรุ ป ว า ถึ ง แม จ ะมี ห ลั ก ฐานการทดลองทางคลิ นิ ก จํ า กั ด ใน
การรักษาภาวะความดันสูงวาชวยลดความเสี่ยงภาวะการรูคิด
ถดถอยหรือภาวะสมองเสื่อม แตประโยชนมีมากกวาอันตราย
เนื่องจากหลักฐานไดแสดงวามาตรการนี้ไมทําใหคุณภาพชีวิต
หรือระดับความสามารถในการทําหนาที่ลดลง และยังมีผลการ
ศึกษาที่ไมแนนอนในผลขางเคียงอันไมพึงประสงคที่อาจขึ้นกับ
ชนิดของยาที่ใช นอกจากนี้ยังพบหลักฐานชัดเจนในความ
สัมพันธเชิงสาเหตุอีกดวย
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3.9

การดูแลรักษาโรคเบาหวาน
MANAGEMENT OF DIABETES
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็ ก น อ ย (MCI) และเป น โรคเบาหวาน การดู แ ลรั ก ษา
โรคเบาหวาน มีประสิทธิผลดีกวายาหลอก หรือการไมมี
มาตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย
และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) ที่เปนโรคเบาหวาน

มาตรการ
• การใหยาเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาล
• มาตรการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารและวิถีการใชชีวิต

การเปรียบเทียบ
ยาหลอก/ไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา
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ความเปนมา
BACKGROUND
การเกิดโรคเบาหวานในผูใหญตอนปลาย (late-life
diabetes) สัมพันธกับการเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
(Luchsinger, 2010; Prince et al., 2014; Profenno
et al., 2010) อยางไรก็ตาม ยังไมทราบกลไกการเกิดที่ชัดเจน
การควบคุมระดับนํ้าตาลไมดีพบวาสัมพันธกับการลดความ
สามารถการรูคิดและเพิ่มภาวะการรูคิดถดถอยมากขึ้น (Yaffe
et al., 2012) นอกจากนี้ ภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน เชน
โรคไต โรคจอประสาทตา การสูญเสียการไดยิน และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ยังเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมได (Bruce
et al., 2014; Exalto et al., 2013)
การทบทวนงานวิจัยในมาตรการที่มีเปาหมายควบคุม
นํ้าตาลใหดีขึ้นพบผลลัพธการรูคิดที่หลากหลาย (Launer
et al., 2011; Luchsinger et al., 2011) นอกจากนั้น
หลักฐานที่แสดงประสิทธิผลของการรักษาดวยยาเบาหวานที่มี
ตอการลดความเสีย่ งภาวะสมองเสือ่ มนัน้ ไมไปในทิศทางเดียวกัน
(Cheng et al., 2014; Moore et al., 2013; Parikh et al.,
2011) มีหลักฐานบางชิ้นสนับสนุนวาการรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่พบรวมกับโรคเบาหวาน เชน คอเลสเตอรอลสูง
และความดันโลหิตสูง อาจชวยลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
ไดบาง (Johnson et al., 2012; Parikh et al., 2011)

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา 1:
การดูแลรักษาโรคเบาหวานดวยยา และ/หรือดวยการปรับเปลีย่ นวิถกี ารใชชวี ติ ควรแนะนําใหผใู หญทเี่ ปนโรคเบาหวาน
ตามแนวปฏิบัติขององคการอนามัยโลกที่มีอยู
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่ามาก (very low) ถึงปานกลาง (moderate) (ขึ้นอยูกับวิธีการรักษาที่แตกตาง)
ระดับของคําแนะนํา: สูง (strong)
คําแนะนํา 2:
การดูแลรักษาโรคเบาหวาน อาจแนะนําใหผใู หญทเี่ ปนโรคเบาหวาน เพือ่ ลดความเสีย่ งภาวะการรูค ดิ ถดถอย และ/หรือ
ภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่ามาก (very low)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

ชุดมาตรการดูแลรักษาโรคไมติดตอเรื้อรังสําคัญสําหรับบริการปฐมภูมิที่มีทรัพยากรจํากัด
Package of essential noncommunicable (PEN) disease interventions for primary health care in
low-resource settings
(https://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/pen2010/en/)
สําหรับผูที่เปนโรคเบาหวาน ขอแนะนําตามแนวปฏิบัติขององคการอนามัยโลก มีดังตอไปนี้:
โรคเบาหวานชนิดที่ 1
• ฉีดอินซูลินทุกวัน (ระดับ 1)
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
• ให ป รั บ การบริ โ ภคอาหาร ควบคุ ม ให มี นํ้ า หนั ก ที่ เ หมาะสมต อ สุ ข ภาพ และออกกํ า ลั ง กายสมํ่ า เสมอ (ระดั บ 1)
หากไมสามารถลดระดับนํ้าตาลไดตามเปาหมาย พิจารณาใหยาลดระดับนํ้าตาลในเลือดสําหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2
• เริ่มให metformin เปนตัวแรกในผูปวยที่มีนํ้าหนักตัวเกิน (ระดับ 1) และผูปวยที่มีนํ้าหนักตัวไมเกิน (ระดับ 4)
• ใหยาควบคุมระดับนํ้าตาลชนิดอื่น ๆ เสริมกับ metformin หากปริมาณนํ้าตาลไมลดลงตามเปาหมาย (ระดับ 3)
• ยา aspirin, ACE inhibitor และ statin ชวยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูที่เปนโรคเบาหวาน และ
ในผูที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดนานกวา 10 ป ไดมากกวารอยละ 20 (ระดับ 1)

หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS
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หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
การรักษาโรคเบาหวานดวยยาควบคุมระดับนํา้ ตาลเทียบ
กับยาหลอก หรือไมมมี าตรการใด ๆ ไดหลักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบหนึง่ รายงานทีศ่ กึ ษาในผูใ หญทมี่ กี าร
รูคิดปกติและเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Areosa Sastre
et al., 2017) ไมพบหลักฐานสําหรับผูใหญที่มีภาวะการรูคิด
บกพรองเล็กนอย ผลลัพธความสามารถการรูคิดมีหลักฐาน
คุณภาพปานกลาง และผลลัพธอบุ ตั กิ ารณของภาวะสมองเสือ่ ม
มีหลักฐานคุณภาพตํ่ามาก ซึ่งพบวาการควบคุมระดับนํ้าตาล
แบบเขมงวดเปรียบเทียบกับการควบคุมระดับนํ้าตาลแบบ
มาตรฐานมีผลตอความสามารถการรูคิดไมชัดเจน และไมมีผล
ตออุบตั กิ ารณของภาวะสมองเสือ่ ม โดยหลักฐานไดมาจากขอมูล
การศึกษาขนาดใหญรว มกัน 215 หนวยจาก 20 ประเทศทัว่ โลก
ทัง้ เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ สวนผลขางเคียง
ไมพงึ ประสงคพบหลักฐานคุณภาพตํา่ มากทีแ่ สดงวาการควบคุม
ระดับนํ้าตาลแบบเขมงวดเพิ่มความเสี่ยงผลขางเคียงภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า ไมพบขอมูลอุบัติการณของภาวะการรูคิด
บกพรองเล็กนอย คุณภาพชีวติ ผลลัพธความสามารถหนาที่ หรือ
การออกจากงานการศึกษา โดยรวมแลว หลักฐานที่มีสนับสนุน
ใหผูใหญที่มีการรูคิดปกติ ควบคุมระดับนํ้าตาลแบบมาตรฐาน
เพราะการควบคุมระดับนํา้ ตาลแบบเขมงวดไมมผี ลตอการรูค ดิ
แตอาจทําใหเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าเปนครั้งคราวได
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การรักษาโรคเบาหวานดวยมาตรการควบคุมอาหารและ
ปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิต เทียบกับการใหยาหลอก หรือไมมี
มาตรการใด ๆ มีหลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบหนึ่งรายงานที่ศึกษาในผูใหญที่มีการรูคิดปกติและเปน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Podolski et al., 2017) ไมพบหลักฐาน
สําหรับผูใหญที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย คุณภาพของ
หลักฐานตํ่ามากและผลการศึกษาหลากหลาย ไมพบการศึกษา
วิเคราะหอภิมาน และไมมีขอมูลชัดเจนที่จะบอกความแตกตาง
ทางคลินิกอยางชัดเจน
คณะทํ า งานพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ใ ห คํ า แนะนํ า ระดั บ สู ง
(strong recommendation) สําหรับการรักษาโรคเบาหวาน
เพื่ อ ประโยชน ต  อ สุ ข ภาพ และให คํ า แนะนํ า แบบมี เ งื่ อ นไข
(conditional recommendation) สําหรับการรักษาโรคเบาหวาน
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งภาวะการรู  คิ ด ถดถอย/ภาวะสมองเสื่ อ ม
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั สิ รุปวา แมจะมีหลักฐานการศึกษา
ทางคลินกิ จํากัดในการดูแลรักษาโรคเบาหวานเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ภาวะการรูคิดถดถอยหรือภาวะสมองเสื่อม แตประโยชนมี
มากกวาอันตราย และจากหลักฐานเชิงสังเกตพบวาเบาหวาน
เพิ่มความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

3.10

การควบคุมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
MANAGEMENT OF DYSLIPIDAEMIA
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) และมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การควบคุม
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ มีประสิทธิผลดีกวายาหลอก หรือ
การไมมีมาตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิด
ถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติ

มาตรการ
• ยากลุม statin (เชน simvastatin และ pravastatin)
• มาตรการปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิต

การเปรียบเทียบ
ยาหลอก หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา

ความเปนมา
BACKGROUND
คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงที่ปรับ
เปลีย่ นไดของโรคหัวใจและหลอดเลือด หนึง่ ในสามของโรคหัวใจ
หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS

ขาดเลื อ ดทั่ ว โลกเกิ ด จากภาวะไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ และ
ประมาณการวาเปนเหตุของการเสียชีวิตมากกวา 2.6 ลานคน
ตอปทั่วโลก (รอยละ 4.5 ของทั้งหมด) ถือเปนเหตุของความ
ทุพพลภาพในสัดสวนที่สูง (WHO, 2019b) ความชุกของภาวะ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูงของแตละประเทศมักสัมพันธกัน
กับความมั่งคั่ง โดยในกลุมประเทศที่มีรายไดสูง ผูใหญมากกวา
รอยละ 50 มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง คิดเปนสองเทา
ของกลุมประเทศที่มีรายไดตํ่า (WHO, 2019c)
แนวคิดวาภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึน้ อาจสัมพันธ
กับความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น ไดมีการกลาวถึงตั้งแต
กลางทศวรรษที่ 1970 (Richardson et al., 2000) ตั้งแตนั้น
เปนตนมา การศึกษาระบาดวิทยาจํานวนมากไดแสดงความสัมพันธ
ใกลชิดระหวางระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกับการเริ่มเกิด
โรคอัลไซเมอรและภาวะสมองเสื่อม (Kivipelto et al., 2002;
Solomon et al., 2007; Whitmer et al., 2005) แตผลการ
ศึกษายังไมไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากบางการศึกษาไมพบ
ความสัมพันธหรือพบความสัมพันธแบบตรงกันขาม (Mainous
et al., 2005; Mielke et al., 2005)
การปรับเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตหรือการใชยาสามารถลด
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไดขนึ้ อยูก บั ความรุนแรงของภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติและความเสี่ยงโดยรวมของโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง โดยการลดนํา้ หนักและลดอาหารไขมันอิม่ ตัวสูง
(เชน ลดการบริโภคอาหารทีม่ าจากสัตว) เปนคําแนะนําทีใ่ ชบอ ย
และมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการปรับเปลีย่ นวิถกี ารใชชวี ติ (Perk
et al., 2012) อยางไรก็ตาม ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติมักได
รับการควบคุมและรักษาดวยยา โดยยากลุม statin เปนยาตัวเลือก
แรกในการรักษา การศึกษาเชิงสังเกตหลายรายงานไดศึกษา
ความเปนไปไดของประโยชนจาก statin ในการปองกันภาวะ
สมองเสือ่ ม แตยงั มีอคติและความหลากหลายของคุณภาพหลักฐาน
โดยรวม (Song et al., 2013; Swiger et al., 2013; Wong et al.,
2013) เมือ่ ไมนานมานี้ ไดมกี ารวิเคราะหผลการใชยากลุม statin
ในผูปวยโรคอัลไซเมอรอีกครั้งหลังจากงานทดลองทางคลินิก
ลมเหลว พบวาการใช simvastatin อาจชวยชะลอการดําเนินโรค
ของภาวะการรูค ดิ ถดถอยไดในบางราย (Geifman et al., 2017)
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คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา:
การควบคุมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ อาจแนะนําในผูใหญวัยกลางคน เพื่อชวยลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย
และภาวะสมองเสื่อม
คุณภาพของหลักฐาน: ตํ่า (low)
ระดับของคําแนะนํา: มีเงื่อนไข (conditional)

ขอพิจารณาเพิ่มเติม
การใหยากลุม statin ในผูส งู อายุ ไมควรเริม่ ใหเพือ่ ปองกัน
ภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม แตอาจให
เพื่อประโยชนตอสุขภาพอื่น ๆ ตามแนวปฏิบัติสําหรับบริการ
ปฐมภูมิที่มีทรัพยากรจํากัด เรื่องการปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรังขององคการอนามัยโลก (WHO’s Prevention
and control of noncommunicable diseases: guidelines
for primary health care in low-resource settings)
(http://www.who.int/nmh/publications/phc2012/en/)

หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
การควบคุมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติโดยการรักษาดวย
ยากลุม statin เทียบกับยาหลอก มีหลักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบหนึ่งรายงานที่ศึกษาในผูใหญที่มี
การรูคิดปกติและมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (McGuinness
et al.,2016) ไมพบหลักฐานสําหรับผูใหญที่มีภาวะการรูคิด
บกพรองเล็กนอย ผลลัพธดา นความสามารถการรูค ดิ มีหลักฐาน
คุณภาพปานกลางและผลลัพธอุบัติการณของภาวะสมองเสื่อม
มีหลักฐานคุณภาพตํ่าที่แสดงวายากลุม statin ไมมีผลทั้งตอ
อุบตั กิ ารณของภาวะสมองเสือ่ มและ/หรือภาวะการรูค ดิ ถดถอย
มีเพียงหลักฐานคุณภาพปานกลางทีพ่ บวาการรักษาดวยยากลุม
statin ไมเพิ่มอุบัติการณของผลขางเคียงไมพึงประสงค
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หลักฐานเชิงสังเกตขนาดใหญพบความเชื่อมโยงระหวาง
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติกบั การเพิม่ ความเสีย่ งภาวะสมองเสือ่ ม
และ/หรือภาวะการรูคิดถดถอย และพบความสัมพันธระหวาง
การควบคุมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติกับการลดความเสี่ยง
ภาวะสมองเสื่อมและ/หรือภาวะการรูคิดถดถอย (Geifman
et al., 2017; Hersi et al., 2017; Reitz, 2013; Song et al.,
2013) กลาวโดยสรุป หลักฐานทางออมแนะนําวาการควบคุม
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในชวงวัยกลางคนสามารถชวยลด
ความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและ/หรือภาวะสมองเสื่อมได
ไมพบการศึกษาที่ระบุวัตถุประสงคเฉพาะการควบคุม
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติดว ยมาตรการปรับเปลีย่ นวิถกี ารใชชวี ติ
และแสดงผลลั พ ธ ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาวะสมองเสื่ อ ม และ/หรื อ
ภาวะการรูคิดบกพรอง
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติสรุปวา การรักษาภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติมีผลที่นาพึงประสงคมากกวาผลไมนา
พึงประสงคจงึ จัดใหเปนคําแนะนําแบบมีเงือ่ นไข (conditional
recommendation)
จากหลักฐานเชิงสังเกตพบความสัมพันธทชี่ ดั เจนระหวาง
คอเลสเตอรอลสูงและภาวะสมองเสื่อมในวัยกลางคนมากกวา
ในวัยสูงอายุ (Hersi et al., 2017; Reitz,2013) หลักฐานการ
ทบทวนอยางเปนระบบที่เนนการทดลองทางคลินิกในผูสูงอายุ
(65 ปขึ้นไป) พบวายากลุม statin ไมมีผลตอผลลัพธดานการ
รูคิดหรือภาวะสมองเสื่อม (McGuinness et al., 2016) ดังนั้น
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั จิ งึ สรุปวาไมมเี หตุผลทีจ่ ะแนะนํา
ให ใ ช ย ากลุ  ม statin ควบคุ ม คอเลสเตอรอลในวั ย สู ง อายุ
แตแนะนําใหเฉพาะวัยกลางคนเทานั้น

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

3.11

การดูแลรักษาโรคซึมเศรา
MANAGEMENT OF DEPRESSION
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็ ก น อ ย (MCI) ที่ มี โ รคซึ ม เศร า การรั ก ษาโรคซึ ม เศร า
มีประสิทธิผลดีกวาการดูแลตามปกติ ยาหลอก หรือการไมมี
มาตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย
และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) ที่มโรคซึ
ี มเศราระดับปานกลางถึงรุนแรง

มาตรการ
• การใชยาเพื่อรักษาโรคซึมเศรา (ยาตานเศรา)
• การบําบัดทางจิตใจเพื่อรักษาโรคซึมเศรา เชน การบําบัด
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด และพฤติ ก รรม (cognitive
behavioural therapy; CBT), การบําบัดทีม่ งุ เนนแกปญ
 หา
(problem-solving therapy) การบําบัดระหวางบุคคล
(interpersonal therapy) และการกระตุนพฤติกรรม
(behavioural activation)

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ ยาหลอก หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา

หลักฐานและคําแนะนํา EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS

ความเปนมา
BACKGROUND
มีหลักฐานสําคัญทีพ่ บความเชือ่ มโยงโรคซึมเศรากับภาวะ
การรู  คิ ด ถดถอยและภาวะสมองเสื่ อ ม การทบทวนนี้ เ ป น
สวนหนึ่งของรายงานโรคอัลไซเมอรระดับโลก (The World
Alzheimer Report) ในป ค.ศ. 2014 ที่ไดวิเคราะหอภิมาน 32
การศึกษาเพื่อดูผลของโรคซึมเศราตอความเสี่ยงอุบัติการณ
ของภาวะสมองเสื่อม รายงานนี้มีกลุมตัวอยางรวม 62,568 คน
ที่ไดรับการติดตามโดยเฉลี่ย 5 ป (ตั้งแต 2 ถึง 17 ป) ผลการ
ทบทวนพบวาการมีโรคซึมเศราเพิม่ ความเสีย่ งภาวะสมองเสือ่ ม
ขึ้นเกือบสองเทา (pooled effect size = 1.97, 95% CI:
1.67–2.32) (Prince et al., 2014)
ผูน พิ นธยงั ไดวเิ คราะหอภิมานถดถอย (meta regression)
ในชวงการติดตาม พบวาการศึกษาที่ติดตามระยะยาวกวามี
แนวโนมทีข่ นาดผลลัพธ (effect size) จะนอยกวา และไดเสนอ
วาโรคซึมเศราอาจเปนอาการนํา (prodromal) ของภาวะ
สมองเสือ่ ม ซึง่ เปนทีน่ า สังเกตวาภาวะการรูค ดิ บกพรองอาจเปน
อาการหลักสําคัญหนึง่ ของโรคซึมเศราในผูส งู อายุ ปรากฏการณนี้
เคยใชคําวา ภาวะสมองเสื่อมเทียม (pseudodementia)
คําอธิบายความเชื่อมโยงระหวางโรคซึมเศราและภาวะ
การรูคิดบกพรองเปนไปไดหลากหลาย บางเหตุผลกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางโรคซึมเศรากับการเปลี่ยนแปลงของ
สารสือ่ ประสาท noradrenergic และรอยโรคในเนือ้ สมองสีขาว
(white matter lesion) หรือโรคซึมเศราที่มีเหตุมาจากการ
รับรูต วั เองวาความสามารถการรูค ดิ ตัวเองบกพรองลงในชวงแรก
ของการปวย และภาวะซึมเศราเองยังเสริมใหความผิดปกติที่มี
อยูเดิมเดนชัดขึ้น เชน โดยการลดแรงจูงใจ หรือโดยภาวะ
การรูคิดบกพรองของตัวเอง เปนตน (Camus et al., 2004;
Jorm, 2001; Kales et al., 2005; Schweitzer et al., 2002)
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คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา:
ขณะนี้ยังมีหลักฐานไมเพียงพอที่จะแนะนําใหใชยาตานซึมเศรา เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือ
ภาวะสมองเสื่อม
การดูแลรักษาโรคซึมเศรา ในรูปแบบของยาตานซึมเศรา และ/หรือการบําบัดทางจิตใจ ควรแนะนําใหในผูใหญที่เปน
โรคซึมเศราตามแนวปฏิบัติการเพื่อลดชองวางบริการสุขภาพจิตขององคการอนามัยโลก (WHO mhGAP)

แนวปฏิบัติเพื่อลดชองวางการเขาถึงบริการจิตเวชในหนวยบริการสุขภาพทั่วไปขององคการอนามัยโลก
WHO mhGAP Intervention guide - Version 2 for mental, neurological and substance use disorders
in non-specialized health settings
(https://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02/en/)
ขอแนะนําการรักษาสําหรับผูใหญที่เปนโรคซึมเศราระดับปานกลางถึงรุนแรง ตามแนวปฏิบัติขององคการอนามัยโลก
มีดังตอไปนี้:
การบําบัดทางจิตใจ/การรักษาโดยไมใชยา และการใหคําแนะนํา
• การใหสขุ ภาพจิตศึกษา (psychoeducation) (สําหรับผูป ว ยและครอบครัว ตามความเหมาะสม) คนหาตัวกระตุน ทางจิต
สังคมในปจจุบัน
• กระตุนการกลับคืนสูเครือขายทางสังคม
• หากสามารถทําได ควรทําจิตบําบัดระยะสั้น
• แนะนําใหติดตามอยางตอเนื่อง
การใชยาซึมตานเศรา
• เลือกยาตานซึมเศราจากบัญชียาแหงชาติหรือบัญชียาขององคการอนามัยโลก ยาตานเศรากลุม SSRI (fluoxetine) และ
กลุม tricyclic (amitriptyline) เปนกลุมยาตานซึมเศราที่ระบุอยูในบัญชียาที่องคการอนามัยโลกแนะนํา และยังอยูใน
บัญชียาหลักขององคการอนามัยโลกอีกดวย (WHO model list of essential medicines)
• การเลือกใชยาตานซึมเศรา ควรพิจารณาลักษณะอาการของผูปวย ผลขางเคียงของยา และประสิทธิผลของยาตาน
ซึมเศราที่เคยไดรับมากอน
• หากมีภาวะโรครวม กอนจายยาตานซึมเศรา ใหพิจารณาความเปนไปไดของปฏิกิริยาระหวางยากับโรค (drug-disease)
หรือ ยากับยา (drug-drug interaction) โดยดูไดจากบัญชียาแหงชาติหรือบัญชียาขององคการอนามัยโลก
• การใชยาตานเศรารวมกับยาที่มีผลออกฤทธิ์ตอจิตประสาทตัวอื่น ควรไดรับการดูแลหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
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หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
การใชยารักษาโรคซึมเศรา (ยาตานซึมเศรา) เทียบกับ
การดูแลตามปกติหรือยาหลอก มีหลักฐานจากการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบหนึ่งรายงานที่ศึกษาในผูใหญที่มี
ภาวะการรูคิดปกติและเปนโรคซึมเศรา (major depressive
disorder) (Baune et al., 2018) ไมพบหลักฐานสําหรับผูใหญ
ที่มีภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย เปนการทบทวนที่วิเคราะห
แบบอภิมานเครือขาย (network meta-analysis) และรายงาน
คาความแตกตางของคาเฉลีย่ มาตรฐาน (standardized mean
difference) ของแบบวัด Digit Symbol Substitution Test
ทีใ่ ชวดั ความสามารถการรูค ดิ ผลการทบทวนพบวายา vortioxetine
(เมื่อเทียบกับยาหลอก) เพิ่มความสามารถการรูคิดได แตไมพบ
ผลดังกลาวในยา duloxetine, sertraline, citalopram,
escitalopram, phenelzine และ nortriptyline (Baune
et al., 2018) คุณภาพของหลักฐานอยูใ นระดับตํา่ มาก และไมมี
ขอมูลของอุบัติการณของภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอยหรือ
ภาวะสมองเสื่อม คุณภาพชีวิต ผลขางเคียงไมพึงประสงค
ความสามารถการทําหนาที่ และการออกจากการวิจัยกอน
กําหนด โดยสรุปแลว สมดุลระหวางขอดีกับขอเสียยังยากที่จะ
ยืนยัน มีหลักฐานสนับสนุนการใชยา vortioxetine (แตไมใชยา
ตานซึมเศราชนิดอื่นชนิดอื่น) สําหรับรักษาโรคซึมเศราเพื่อลด
ความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยหรือภาวะสมองเสื่อม อยางไร
ก็ ต ามไม พ บข อ มู ล ของผลข า งเคี ย งไม พึ ง ประสงค อาทิ
ผลขางเคียงจากยา หรือปฏิกิริยาระหวางกัน
มาตรการบําบัดทางจิตใจ เทียบกับยาหลอก หรือไมมี
มาตรการใด ๆ ไมพบรายงานการทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบที่เกี่ยวของ
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั สิ รุปวา ถึงปจจุบนั นี้ ยังไมมี
หลักฐานเพียงพอสําหรับการดูแลรักษาโรคซึมเศราและการลด
ความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย/ภาวะสมองเสื่อม และยังได
สรุปวา การดูแลรักษาโรคซึมเศรานั้นมีความสําคัญที่ทําใหเกิด
ประโยชนดานอื่น ๆ และไมไดใหคําแนะนําขัดแยงมาตรการนี้
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3.12

การดูแลรักษาภาวะสูญเสียการไดยิน
MANAGEMENT OF HEARING LOSS
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) และมีภาวะสูญเสียการไดยนิ การรักษาภาวะ
สูญเสียการไดยิน มีประสิทธิผลดีกวาการดูแลตามปกติ หรือ
การไมมีมาตรการใด ๆ ในการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิด
ถดถอย และ/หรือภาวะสมองเสื่อม หรือไม

ประชากร
ผูใหญที่มีการรูคิดปกติหรือมีภาวะการรูคิดบกพรอง
เล็กนอย (MCI) ที่มีภาวะสูญเสียการไดยิน

มาตรการ
มาตรการเพื่อรักษาภาวะสูญเสียการไดยิน (เชน การใส
เครื่องชวยฟง)

การเปรียบเทียบ
การดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ

ผลลัพธ
• สําคัญหลัก
- การรูคิด (cognitive function)
- อุบัติการณของการรูคิดบกพรองเล็กนอย
- ภาวะสมองเสื่อม
• สําคัญ
- คุณภาพชีวิต
- ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน
(ADL, IADL)
- ผลขางเคียงไมพึงประสงค
- อัตราการออกจากการศึกษา
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ความเปนมา
BACKGROUND
ภาวะสูญเสียการไดยินเปนโรคที่พบไดบอยในผูสูงอายุ
เปนสาเหตุนาํ อันดับสีข่ องการสูญเสียปสขุ ภาวะจากความพิการ
ของประชากรทั่วโลก (WHO, 2012) โดยประมาณการวา
พบไดหนึ่งในสามคนของผูสูงอายุวัย 65 ปขึ้นไป และจากสถิติ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (Wilson et al., 2017) อยางไรก็ตาม
ภาวะสูญเสียการไดยนิ มักจะประมาณไดตาํ่ กวาความเปนจริงทัง้
ในระดับบุคคลและระดับประชากร (Blustein et al., 2018)
ภาวะการสูญเสียการไดยนิ มีผลทําใหความสามารถในการ
ทําหนาทีแ่ ละสุขภาวะทางอารมณและสังคมเสียไป การไดยนิ ที่
เสื่อมลงสงผลกระทบตอความสามารถของบุคคลในการสื่อสาร
กับผูอื่น กอใหเกิดความรูสึกเครียดกังวล แยกตัวและโดดเดี่ยว
(Ciorba et al., 2012) ประชากรผูสูงอายุที่มีประสบการณ
แยกตัวเองเนื่องจากปจจัยตามอายุ เชน ความคลองตัวลดลง
การหยุดขับรถ การสูญเสียคูชีวิต หรือการใชชีวิตคนเดียว
ตางมีความเสี่ยงตอผลกระทบทางจิตใจเหลานี้
การสูญเสียการไดยินยังสัมพันธกับการเพิ่มความเสี่ยง
ภาวะการรูคิดถดถอยหรือภาวะสมองเสื่อม (Lin et al., 2013)
จากการวิเคราะหอภิมานการศึกษาแบบไปขางหนา (prospective
cohort study) พบวาความเสี่ยงสัมพัทธ (relative risk)
ของความบกพรองการไดยินตออุบัติการณของโรคอัลไซเมอร
และภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอยมีคา 2.82 เทา (95%
CI: 1.47–5.42) (Zheng et al., 2017) นอกจากนี้ รายงานผล
การวิเคราะหอภิมานของคณะกรรมาธิการ Lancet พบวาภาวะ
สูญเสียการไดยินสามารถเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมได
เกือบสองเทา (RR = 1.94, 95%CI: 1.38–2.73) (Livingston
et al., 2017) ภาวะสูญเสียการไดยนิ และภาวะการรูค ดิ บกพรอง
หรือภาวะสมองเสื่อมอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันสามารถ
ทํานายความสามารถการทําหนาที่และภาระการดูแลได ดังนั้น
มาตรการดูแลรักษาภาวะสูญเสียการไดยินจึงมีโอกาสที่จะชวย
ใหผลลัพธในผูสูงอายุดีขึ้นไดในหลายดาน
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คําแนะนําและขอพิจารณา
RECOMMENDATIONS AND CONSIDERATIONS
คําแนะนํา:
ยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนําใหใชเครื่องชวยฟง เพื่อลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอย และ/หรือภาวะ
สมองเสื่อม
การคัดกรองและจัดหาเครื่องชวยฟง ควรจัดใหผูสูงอายุ เพื่อคนหาปญหาและดูแลรักษาภาวะสูญเสียการไดยินไดทัน
เวลา ตามขอแนะนําในแนวปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการขององคการอนามัยโลก (WHO ICOPE)

แนวปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการขององคการอนามัยโลก
WHO Guidelines on integrated care for older people (ICOPE)
(http://www.who.int/ageing/publications/guidelines-icope/en/)
สําหรับผูสูงอายุ องคการอนามัยโลกมีขอแนะนําดังตอไปนี้:
การคัดกรองและจัดหาเครื่องชวยฟง ควรจัดใหผูสูงอายุ เพื่อคนหาปญหาและดูแลรักษาภาวะสูญเสียการไดยินไดทันเวลา
ขอพิจารณาคําแนะนํา
• ควรสนับสนุนใหเกิดความตระหนักของชุมชนเกี่ยวกับภาวะสูญเสียการไดยิน และประโยชนจากการฟนฟูโสตประสาท
ในผูสูงอายุ ผานการคนหาในชุมชนและกิจกรรมเชิงรุก
• บุคลากรทางการแพทยควรไดรับการสนับสนุนใหคัดกรองภาวะสูญเสียการไดยินในผูสูงอายุ โดยถามความสามารถ
การไดยินเปนครั้งคราว และแนะนําใหตรวจสมรรถภาพการไดยิน การตรวจดวยกลองสองหู และทดสอบดวยการ
พูดเสียงกระซิบ (whisper voice test)
• เครื่องชวยฟงเปนการรักษาหลักสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะสูญเสียการไดยิน เพราะชวยบรรเทาการไดยินเสียงที่ลดลง
และชวยเพิ่มความสามารถการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
• ควรทบทวนยาที่ใชอยูที่อาจมีอันตรายตอหู (ototoxicity)
• คนที่มีหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังหรือมีภาวะสูญเสียการไดยินเฉียบพลัน หรือไมสามารถคัดกรองดวยวิธีใด ๆ ได ควรสงตอ
พบแพทยเชี่ยวชาญดานหูคอจมูก
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หลักฐานสนับสนุนและเหตุผล
SUPPORTING EVIDENCE AND RATIONALE
มาตรการดูแลรักษาภาวะสูญเสียการไดยิน (เชน เครื่อง
ชวยฟง) เทียบกับการดูแลตามปกติ หรือไมมีมาตรการใด ๆ
มีหลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบหนึ่ง
รายงานที่ศึกษาในผูใหญที่มีการรูคิดปกติและสูญเสียการไดยิน
(Cherko et al., 2016) ไมพบหลักฐานสําหรับผูใหญที่มีภาวะ
การรูคิดบกพรองเล็กนอย ผลลัพธดานความสามารถการรูคิด
และคุณภาพชีวิต คุณภาพของหลักฐานอยูในระดับตํ่ามาก
ไมพบการวิเคราะหอภิมาน และเปนรายงานผลการศึกษาดวย
วิธีบรรยายโดยไมมีขอมูลตัวเลขเพื่อสนับสนุนขอสรุปนั้น ๆ
(Cherko et al., 2016) โดยมีสองรายงานวิจัยที่มีการวัดระดับ
ความสามารถการรูคิด และไดขอสรุปวา แมการใชเครื่อง
ช ว ยฟ ง จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความสามารถการรู  คิ ด ที่ ดี ขึ้ น
แตประโยชนเหลานี้อาจมีขอจํากัด เนื่องจากเมื่อติดตามหนึ่งป
พบการรูคิดที่ดีขึ้นตกกลับไปอยูในระดับเดิม ดังนั้นจึงสรุปจาก
งานวิจยั สองรายงานนีว้ า การใชเครือ่ งชวยฟงในผูส งู อายุสมั พันธ
กับคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสรุปแลว หลักฐานไมไดสนับสนุน
ทั้งมาตรการดูแลรักษาภาวะสูญเสียการไดยิน หรือมาตรการ
เปรี ย บเที ย บ เครื่ อ งช ว ยฟ ง อาจทํ า ให คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น
แตหลักฐานทีม่ อี ยูย งั จํากัด ไมพบขอมูลอุบตั กิ ารณภาวะการรูค ดิ
บกพรองเล็กนอยหรือภาวะสมองเสื่อม ความสามารถการทํา
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน ผลขางเคียงไมพึงประสงค หรือ
การออกจากการวิจัยกอนกําหนด
คณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติสรุปวา จนถึงปจจุบันยัง
ไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะใหคําแนะนําการใชเครื่องชวยฟง
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งภาวะการรู  คิ ด ถดถอย/ภาวะสมองเสื่ อ ม
คณะทํางานยังไดสรุปวา การใชเครื่องชวยฟงมีสวนสําคัญ
ที่จะชวยแกไขภาวะสูญเสียการไดยินในผูสูงอายุดวยประโยชน
อื่น ๆ และแนะนําใหทําตามแนวปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุแบบ
บูรณาการขององคการอนามัยโลก (WHO ICOPE guidelines)
ในเรื่องนี้
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4

ขอพิจารณาในการนําไปปฏิบัติ

IMPLEMENTATION CONSIDERATIONS

การนําแนวปฏิบตั ไิ ปใชในแตละประเทศจะไดรบั สนับสนุน
ผานการฝกอบรมบุคลากรสุขภาพและผานศูนยความเปนเลิศ
ดานวิชาการ (center of excellence) เพือ่ พัฒนาคุณภาพของ
การดูแล โดยจะไดรับการสนับสนุนในระดับพื้นที่ผานการใช
แผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อการแกไขปญหาสาธารณสุขดาน
ภาวะสมองเสื่อม (Global action plan on the public
health response to dementia 2017–2025); แผนปฏิบตั กิ าร
ดานสุขภาพจิตแบบองครวม (Comprehensive mental
health action plan 2013–2020); และแผนปฏิบัติการ
ระดั บ โลกด า นการป อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต อ ไม เ รื้ อ รั ง
(Global action plan for the prevention and control of
noncommunicable diseases 2013–2020) ที่ปรับใชใน
ระดับประเทศ กระบวนสรางศักยภาพระดับประเทศจะไดรับ
การสนับสนุนผานองคการอนามัยโลกรวมกับองคกรและสมาคม
ระหวางประเทศ

เนื่องจากประเทศเปนผูพิจารณาการนําแนวปฏิบัตินี้
ไปใช จึงควรมีการวิเคราะหความตองการดานงบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคล และการใชระบบสุขภาพอื่น ๆ เพื่อบงบอกวา
ขณะนี้มีตนทุนหรือระบบใดอยูแลว และดานใดที่ตองการ
การลงทุนเพิ่ม โดยอาจรวมถึงการฝกอบรมบุคลากรสุขภาพ
การจัดหายา และการปรับระบบฐานขอมูลสุขภาพเพือ่ รวบรวม
ขอมูลการใชบริการ
องคการอนามัยโลกจะสรางชุดเครื่องมือยอย ที่จะชวย
ตรวจสอบการนํ า คํ า แนะนํ า ไปใช ใ นมุ ม มองด า นคลิ นิ ก และ
ดานการจัดบริการตามทีก่ าํ หนดไวในแนวปฏิบตั นิ ี้ เพือ่ สนับสนุน
การดําเนินการในแตละประเทศ

มาตรการทีบ่ รรจุในแนวปฏิบตั นิ หี้ ลายมาตรการเกีย่ วของ
กับการดูแลรักษาปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดและ
เบาหวานอยางมาก การนําคําแนะนํานีไ้ ปใชจงึ ควรใหไปรวมกับ
โครงการปองกันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเหลานี้ที่ดําเนินการ
อยูแลว (หากเปนไปไดและเปนกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกัน)
ผลของการปองกันที่ดีที่สุดอาจเกิดจากการแกไขปจจัยเสี่ยง
หลายปจจัยในเวลาเดียวกัน อาจจําเปนตองมีความรวมมือ
จากกลุมผูมีสวนไดเสียและใชวิธีแบบสหสาขาวิชาชีพรวมกัน
คําแนะนําทีร่ ะบุในแนวปฏิบตั นิ ี้ ควรปรับใหเหมาะสมกับ
พื้นที่และตรงกับความตองการของแตละประเทศและบริการ
สุขภาพของประเทศนั้น ๆ องคการอนามัยโลกสํานักงานใหญ
จะรวมทํางานอยางใกลชดิ ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ
รวมทัง้ ภาคีผรู ว มดําเนินงานและหนวยงานสาธารณสุขในระดับ
ประเทศ เพือ่ ใหมนั่ ใจในการสือ่ สารและการปรับแนวปฏิบตั ติ าม
บริ บ ทเฉพาะของแต ล ะประเทศโดยผ า นการประชุ ม ระดั บ
ภูมิภาคและระดับประเทศ
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5

การตีพิมพ เผยแพร
และการประเมินผล

PUBLICATION, DISSEMINATION
AND EVALUATION

5.1

การตีพิมพและเผยแพร
PUBLICATION AND DISSEMINATION
แนวปฏิ บั ติ นี้ จ ะได รั บ การเผยแพร แ บบสิ่ ง พิ ม พ แ ละ
แบบอิเล็กทรอนิกสหนาเว็บไซตขององคการอนามัยโลก (WHO
website)
แนวปฏิบัตินี้จะเผยแพรผานทั้งกิจกรรมเผยแพรดาน
สุขภาพจิตและดานโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังตามแผนปฏิบตั กิ ารระดับโลก
เพื่อการแกไขปญหาสาธารณสุขดานภาวะสมองเสื่อม (Global
action plan on the public health response to dementia
2017–2025) ตัวอยางเชน รูปแบบการแลกเปลีย่ นความรูจ ากชุด
การสังเกตภาวะสมองเสื่อมระดับโลก; แผนปฏิบัติการดาน
สุขภาพจิตแบบองครวม (Comprehensive mental health
action plan 2013–2020); และแผนปฏิบตั กิ ารระดับโลกดาน
การปองกันและควบคุมโรคติดตอไมเรือ้ รัง (Global action plan
for the prevention and control of noncommunicable
diseases 2013–2020) แนวปฏิบัติเหลานี้จะผนวกเขาไปใน
แนวปฏิบัติเพื่อลดชองวางการเขาถึงบริการจิตเวช (mhGAP)
และเผยแพรผา นศูนยแหลงขอมูลหลักฐาน mhGAP และผลผลิต
อื่น ๆ ของ mhGAP รวมไปถึงคําแนะนํามาตรการ mhGAP
เนือ่ งจากแนวปฏิบตั นิ เี้ ชือ่ มโยงกับแนวปฏิบตั อิ นื่ ๆ ขององคการ
อนามัยโลก เชน แนวปฏิบตั กิ ารปองกันและควบคุมโรคไมตดิ ตอ
เรื้อรัง (NCD) และแนวปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการ
(ICOPE) และแหลงขอมูลอื่น ๆ ของผูสูงอายุ ซึ่งการเผยแพร
จะทําไปพรอม ๆ กับแนวปฏิบัติเหลานี้ดวย
แนวปฏิบตั แิ ละงานทีผ่ ลิตขึน้ จัดทําเปนภาษาอังกฤษและ
แปลเปนภาษาทางการ (official language) ขององคการอนามัยโลก
เพื่อใหสามารถเผยแพรไดกวางขวางและดวยความรวมมือจาก
สํานักงานองคการอนามัยโลกสวนภูมภิ าค การปรับตามพืน้ ทีน่ นั้
มีความจําเปนอยางยิง่ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาแนวปฏิบตั นิ เี้ หมาะสมกับ
บริบทในพืน้ ทีอ่ นั จะสงผลถึงการดูแลผูท มี่ ภี าวะการรูค ดิ ถดถอย
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และภาวะสมองเสื่อมในหนวยบริการสุขภาพและในชุมชน
การปรับแนวปฏิบัตินี้รวมไปถึงการแปลภาษาและตองมั่นใจวา
มาตรการเหลานีเ้ ปนทีย่ อมรับในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
และเหมาะกับระบบบริการสุขภาพในพืน้ ที่ ควรนําแนวทางคูม อื
การปรับใชแนวปฏิบัติ (ADAPTE manual for guideline
adaptation) มาใช12 คําแนะนําควรจะไดรบั การตรวจสอบการ
ยอมรับและการนําใชไดจริงตามบริบทวัฒนธรรมเฉพาะ รวมทัง้
ความพรอมของระบบสุขภาพ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากร
และการบริหารจัดการของบริการสุขภาพ รวมไปถึงลักษณะ
ประชากร ความเชือ่ ตามวัฒนธรรม และการใหคณ
ุ คาทางสังคม
หนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของภายในกระทรวงสาธารณสุข
จะรับทราบแนวปฏิบตั นิ ผี้ า นทางสํานักงานองคการอนามัยโลก
สวนภูมิภาคและสํานักงานในประเทศ ชุดขอสรุปไดจัดเตรียม
ใหเจาหนาที่วิชาการนอกสํานักงานใหญองคการอนามัยโลก
พรอมบทสรุปผูบริหาร และคําถามที่พบบอยเกี่ยวกับนโยบาย
และการนําแนวปฏิบัติไปใช
การเผยแพรแนวปฏิบตั จิ ะไดรบั การสนับสนุนผานองคการ
อนามัยโลกรวมกับองคกรและสมาคมระหวางประเทศ ดวย
ความรวมมือกับฝายสื่อสารขององคการอนามัยโลก (WHO
Communications) สื่อเหลานี้จะไดรับทราบถึงแนวปฏิบัติ
ใหมนี้
ในแตละประเทศจะสนับสนุนการนําแนวปฏิบัตินี้ไปใช
ผานการฝกบุคลากรดานสุขภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพบริการและ
ผานศูนยความเปนเลิศวิชาการ กิจกรรมสงเสริมศักยภาพจะ
ดําเนินการผานรูปแบบดวยเว็บไซต และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
(workshop) ในระดับภูมิภาค
การเผยแพรแนวปฏิบัติจะไดรับการสนับสนุนโดยการ
ตีพิมพเกี่ยวกับหลักฐานและการทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบทีค่ ดั เลือกเฉพาะลงในวารสารวิชาการทีม่ กี ลุม ผูเ ชีย่ วชาญ
ทบทวน และนําเสนอหรือจัดประชุมเชิงปฏิบตั งิ านในเหตุการณ
หรือการประชุมสัมมนาที่สําคัญ

http://www.g-i-n.net/document-store/working-groups-documents/adaptation/adapte-resource-toolkit-guideline-adaptation-2-0.pdf
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5.2

การติดตามและประเมินผล
MONITORING AND EVALUATION
หลังจากเผยแพรแนวปฏิบัตินี้แลว องคการอนามัยโลก
จะยังคงรวบรวมขอเสนอแนะสะทอนกลับจากกิจกรรมการนําไปใช
เพื่อประเมินการใชประโยชนและผลกระทบของแนวปฏิบัตินี้
โดยขอมูลจะนําไปประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติและบงบอก
วาดานไหนที่จําเปนตองปรับปรุง โดยใชชุดการสังเกตภาวะ
สมองเสือ่ มขององคการอนามัยโลก (WHO’s Global Dementia
Observatory) ซึ่งเปนแหลงขอมูลออนไลนและมีรูปแบบการ
แลกเปลีย่ นความรูเ รือ่ งภาวะสมองเสือ่ ม เปนกรอบในการติดตาม
การนําแนวปฏิบัตินี้ไปใช13

5.3

การดําเนินงานวิจัยในอนาคต
IMPLICATIONS FOR FURTHER
RESEARCH
คําแนะนําสวนใหญสอดคลองตามแนวปฏิบัติปจจุบัน
สําหรับการรักษาภาวะสุขภาพและภาวะเสพติดที่มีอยู อยางไร
ก็ตาม จําเปนตองมีหลักฐานมากกวานี้เพื่อจะบอกใหไดวา
มาตรการเหลานี้มีผลอยางไรตอผลลัพธอุบัติการณของภาวะ
การรูคิดบกพรองเล็กนอยและภาวะสมองเสื่อม
ยังไมสามารถใหคําแนะนําสําหรับกิจกรรมทางสังคม
และภาวะสูญเสียการไดยนิ ไดนนั้ เนือ่ งจากมีหลักฐานไมเพียงพอ
บางการศึกษากําลังทดลองมาตรการสําหรับภาวะสูญเสียการ
ไดยนิ ซึง่ แนวปฏิบตั นิ อี้ าจจําเปนตองปรับเพิม่ เติม เมือ่ ไดผลการ
ศึกษานี้ อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีงานวิจัยไมกี่เรื่องที่กําลัง
ศึกษาผลลัพธของกิจกรรมทางสังคมตอภาวะการรูคิดถดถอย
และภาวะสมองเสื่ อ ม ส ว นที่ ย ากในงานวิ จั ย ลั ก ษณะนี้ คื อ
กิจกรรมทางสังคมนัน้ ใหคาํ นิยามและวัดเชิงปริมาณไดยาก และ
ยังแยกออกจากกิจกรรมออกกําลังกายกับกิจกรรมดานจิตใจได
ลําบาก เพราะทัง้ สองมักเปนองคประกอบของมาตรการกิจกรรม
ทางสังคม ดังนั้น การพัฒนาโครงรางวิจัยมาตรการกิจกรรม
ทางสังคมทีไ่ ดมาตรฐานอาจจําเปนตองใชการทดลองทางคลินกิ
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หลักฐานบางชิน้ ทีน่ าํ เสนอในทีน่ อี้ า งอิงจากงานวิจยั แบบ
RCTs ทีต่ ดิ ตามคอนขางสัน้ (เชน มาตรการฝกการรูค ดิ มาตรการ
รักษาโรคซึมเศรา หรือมาตรการกิจกรรมทางสังคม) ซึ่งจํากัด
ความสามารถในการตัดสินความเปนไปไดของผลลัพธมาตรการ
ตอการเกิดภาวะการรูค ดิ ถดถอยและภาวะสมองเสือ่ ม เนือ่ งจาก
ภาวะเหลานีม้ ชี ว งระยะอาการนําของโรค (prodromal period)
ยาวนาน จึงจําเปนตองมีหลักฐานที่มีการติดตามระยะยาว
จํานวนมากขึ้นเพื่อใหประมาณการผลของมาตรการตอการ
ลดความเสีย่ งภาวะการรูค ดิ ถดถอย/ภาวะสมองเสือ่ มในระยะยาว
ไดแมนยําขึน้ นอกจากนี้ ควรทําการศึกษาวิจยั มากขึน้ เพือ่ สราง
ความเขาใจวาชวงเวลามีผลกับมาตรการเหลานีต้ อ ภาวะการรูค ดิ
ถดถอยและภาวะสมองเสื่อมอยางไร (เชน การออกกําลังกาย
ในชวงวัยกลางคนเทียบกับชวงวัยสูงอายุ)
ความชุกของภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นในกลุมประเทศ
รายไดตํ่าและปานกลาง (LMIC) อยางไรก็ตาม การวิจัยคลินิก
สวนใหญศกึ ษาในกลุม ประเทศรายไดสงู จึงมีหลักฐานนอยมาก
ที่ศึกษาประสิทธิผลของมาตรการเหลานี้ในกลุมประเทศ LIMC
ดังนั้น จึงควรใหความสนใจวาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อลดภาวะการรูคิด
ถดถอยและภาวะสมองเสื่อมในกลุมประเทศ LMIC ควรทํา
อยางไร
คําถามของ PICO ไดประยุกตเพื่อใชรวบรวมหลักฐาน
สําหรับจัดเตรียมแนวปฏิบัตินี้ รวมทั้งมาตรการของปจจัยเสี่ยง
เดี่ยวอีกดวย อยางไรก็ตาม ภาวะสมองเสื่อมมีสาเหตุจากหลาย
ปจจัย และปฏิกริ ยิ าระหวางปจจัยเสีย่ งทีม่ ตี อ วิถกี ารใชชวี ติ ของ
แตละบุคคล มาตรการหลายดาน (multidomain) จึงมีการ
ศึกษาวิจยั มากขึน้ เรือ่ ย ๆ และแสดงแนวโนมวาจะมีประสิทธิผล
ดีกวาวิธีการดูแลปจจัยเดี่ยว ลาสุดมีการศึกษาขนาดใหญที่ใช
มาตรการหลายดาน (multidomain) ทดลองแบบสุมมีกลุม
ควบคุ ม (RCTs) สามรายงาน ได แ ก Finnish Geriatric
Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment
and Disability (FINGER); Effect of long-term omega-3
PUFA supplementation with or without multidomain
intervention on cognitive function in elderly adults
with memory complaints (MAPT); และ Prevention of
dementia by intensive vascular care (preDIVA) (Ngandu
et al., 2015; Andrieu et al., 2017; Moll von Charante
et al., 2016) แมวาเฉพาะการศึกษาที่ใชมาตรการปรับปรุงวิถี

Available at http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/Global_Observatory/en/
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การใชชวี ติ หลายดานทีท่ ดสอบใน FINGER ไดผลลัพธชดั เจนจาก
การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ แตโดยสรุปจากสามการศึกษานั้น
เสนอวา การมุงเปาในบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงสูงอาจเปนวิธีที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลที่ สุ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในมาตรการอื่ น ๆ
พบผลลัพธทชี่ ดั เจนในผูเ ขารวมวิจยั ทีม่ คี ะแนนความเสีย่ งภาวะ
สมองเสื่อมสูงจากการศึกษา MAPT (เชนเดียวกับ FINGER)
และในบุ ค คลที่ ไ ม รั ก ษาภาวะความดั น สู ง ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น จาก
การศึกษา preDIVA
ตามบริบทของมาตรการหลายดาน การมีเทคโนโลยี
แบบใหม และบริการสุขภาพอิเล็กทรอนิกส (e-health solutions)
สามารถใชเปนเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชนเพือ่ ลดความเสีย่ งโดยการ
ขยายการเขาถึงมาตรการเหลานี้ (Barbera et al., 2018)
เนื่องจากลักษณะปจจัยเสี่ยงที่หลากหลายในประชากร
สูงอายุ การขับเคลือ่ นระดับโลก อาทิเชน World Wide FINGERS
Network (www.wwfingers.com) ไดเปดตัวเร็ว ๆ นี้โดย
มี จุ ด ประสงค เ ฉพาะเพื่ อ ทดสอบมาตรการที่ ค ล า ยกั น ที่ ไ ด
ปรับเปลี่ยนตามความแตกตางทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม
(Kivipelto et al., 2017)

5.4

การทบทวนในอนาคตและการปรับใหทนั สมัย
FUTURE REVIEW AND UPDATE
แนวปฏิบัตินี้คาดวาจะทบทวนซํ้าอีกครั้งในอีก 5 ป
ข า งหน า หลั ก ฐานใหม ใ นด า นนี้ จ ะได รั บ การติ ด ตามจาก
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารขององค ก ารอนามั ย โลก ด ว ยการปรึ ก ษา
รวมกับคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบตั แิ ละนักวิชาการผูเ ชีย่ วชาญ
เพื่อชี้บงกระบวนการทบทวนหลักฐาน และศูนยความรวมมือ
องคการอนามัยโลก (WHO collaborating centres) และ
สถาบันการศึกษา ดวยหลักฐานมาตรการดูแลหลายดานที่
คาดวาจะสามารถรายงานไดในไมกี่ปขางหนา ในฉบับทบทวน
ครั้งหนาจึงควรพิจารณาคําถาม PICO เพิ่มเติมที่กลาวถึง
มาตรการเหลานี้

การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในอนาคตจํ า เป น ต อ งมี ก ารศึ ก ษา
ประสิทธิผลของมาตรการหลายดานที่ไดปรับตามบริบทเฉพาะ
ทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรมในประชากรกลุมเสี่ยงมากขึ้น
และ (หากเปนไปได) โดยการใชเครือ่ งมือสุขภาพอิเล็กทรอนิกส
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คํานิยามศัพท GLOSSARY
Adverse event

Cognitive behavioural intervention/therapy

เหตุการณทางการแพทยทไี่ มเหมาะสมใด ๆ ในผูป ว ยหรือ
อาสาสมัครการวิจัยทางคลินิก ที่เกิดจากการจัดบริการสุขภาพ

เปนจิตบําบัดชนิดหนึ่งที่คนหาและแกไขความเชื่อที่ไม
ตรงกับความจริง โดยใชการฝกหัดความคิดและประสบการณจริง
เพื่อชวยบรรเทาอาการลงและปรับการทํางานไดดีขึ้น

ผลขางเคียงไมพึงประสงค

Aerobic exercise

การออกกําลังกายแบบแอโรบิก
รู ป แบบการออกกํ า ลั ง กายที่ ต  อ งการออกซิ เ จนเพื่ อ
ตอบสนองความตองการพลังงานอยางเพียงพอผานกระบวนการ
เมตาบอลิซึ่มที่ใชออกซิเจน (aerobic metabolism) ในชวง
ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ออกซิเจนจะถูกใชในการ
“เผาผลาญ” ไขมั น และกลู โ คส เพื่ อ ผลิ ต adenosine
triphosphate ซึ่งเปนตัวพาพลังงานพื้นฐานสําหรับทุกเซลล
การออกกําลังกายประเภทนี้ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย โดย
การสงเสริมการไหลเวียนออกซิเจนผานเลือด ซึ่งสัมพันธกับ
อั ต ราการหายใจที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และรวมทั้ ง การออกกํ า ลั ง กาย
ทุกประเภททีเ่ ลนนานขึน้ จนไดระดับมากพอทีจ่ ะเกิดกระบวนการ
เมตาบอลิซมึ่ ที่ใชออกซิเจน

การบําบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม

Cognitive decline
ภาวะการรูคิดถดถอย

เปนการเสื่อมสภาพทางสรีรวิทยาของการทํางานของ
สมองที่สัมพันธกับกระบวนการสูงวัยตามปกติ เชน ความจํา
สมาธิ หรือความสามารถในการเรียนรู เปนตน แตแตกตางจาก
ภาวะการรูคิดบกพรองที่พบในทุกคนเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะมี
ภาวะการรูคิดถดถอยลงในบางระดับที่แตกตางกัน ภาวะการ
รูคิดบกพรองนี้มักเกิดจากพยาธิสภาพ เชน การบาดเจ็บ โรค
หรือภาวะการรูคิดถดถอยที่เปนมากขึ้น

Cognitive function
ความสามารถการรูคิด

Behavioural activation

กิจกรรมของสมอง เชน การใชเหตุผล ความจํา สมาธิ
และภาษา ที่นําไปสูการไดรับขอมูลและความรู

พฤติกรรมบําบัดสําหรับโรคซึมเศราที่แนะนําใหผูปวย
ซึมเศราเพิ่มจํานวนกิจกรรมที่เปนรางวัลใหกับชีวิตตัวเอง

Cognitive stimulation

Body mass index

การเขารวมกิจกรรมหลากหลายทีอ่ อกแบบมาเพือ่ พัฒนา
ความสามารถในการรูคิดและการเขาสังคม

การวัดโดยคํานวณจากมวลกาย (หรือนํ้าหนักตัวหนวย
เปนกิโลกรัม) หารดวยความสูง (หนวยเปนเมตร) และแสดงเปน
คาสากลในหนวย kg/m2 โดยดัชนีมวลกายนี้ใชเปนตัวบงชี้โดย
ประมาณกับจํานวนมวลเนื้อเยื่อ (กลามเนื้อ กระดูก และไขมัน)
ของแตละบุคคล จากความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายและ
ความเสี่ยงของการเกิดโรคบางชนิด เชน เบาหวานหรือภาวะ
หลอดเลือดแข็ง คาดัชนีมวลกายนีใ้ ชแบงกลุม เปนนํา้ หนักตํา่ กวา
เกณฑ นํา้ หนักปกติ นํา้ หนักตัวเกิน หรืออวน สวนภาวะอวนสามารถ
แบงกลุมยอยออกไดเปนระดับปานกลาง รุนแรง และเปนโรค

Cognitive training

การกระตุนพฤติกรรม

ดัชนีมวลกาย
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การกระตุนการรูคิด

การฝกการรูคิด

แนวปฏิบัติของชุดกิจกรรมที่เปนมาตรฐานออกแบบมา
เพื่อเพิ่มความสามารถการรูคิดดานหนึ่งโดยเฉพาะ

แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

Dementia

Motivational interviewing

ภาวะสมองเสื่อมเปนกลุมโรคที่มีลักษณะคือ มีระดับ
การรู  คิ ด ที่ ถ ดถอยลงจากเดิ ม จนมี ผ ลกระทบต อ กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวันหรือความสามารถในการเขาสังคม

เปนวิธีการรักษาผูที่มีความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา
ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ โดยเนนการสํารวจและแกไขความ
ลังเลใจ และยึดหลักกระบวนการสรางแรงจูงใจของแตละคน
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ภาวะสมองเสื่อม

Dietary supplements

การบําบัดแบบเสริมสรางแรงจูงใจ

ผลิตภัณฑอาหารเสริม

Multidomain intervention

ผลิตภัณฑอาหารเสริม เชน วิตามิน แรธาตุ ไฟเบอร
กรดไขมัน หรือกรดอะมิโน และสารอื่น ๆ โดยผลิตภัณฑ
อาหารเสริมนีไ้ มเพียงแตเปนการเพิม่ การบริโภคสารอาหาร และ
ยังเปนการเพิ่มสารเคมีที่ไมใชสารอาหารที่มีประโยชนทาง
ชีวภาพดวย

เปนมาตรการทั่วไปที่มีเปาหมายเพื่อปองกันหรือคนหา
โรคหรื อ ภาวะบางอย า ง โดยจั ด การป จ จั ย เสี่ ย งหลายชนิ ด
พรอม ๆ กัน ซึ่งปจจัยเสี่ยงเหลานี้อาจสัมพันธกัน หรือไม
เกี่ยวของกันเลยก็ได

Health-related quality of life

Nicotine replacement therapy

เปนการรับรูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของแตละบุคคล
หรือแตละกลุมคนเมื่อเวลาผานไป คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับ
สุขภาพตามแนวคิดหลากหลายมิติ ประกอบดวยความสามารถ
หนาที่ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม และเปนหนึ่งในวิธี
การประเมินผลกระทบของภาวะสุขภาพที่มีตอคุณภาพชีวิต

เปนการรักษาชนิดหนึ่งที่ใชผลิตภัณฑเฉพาะ ที่ปลอย
ปริมาณนิโคตินทีละนอยแตคงที่ เพื่อชวยลดอาการอยากสูบ
(craving) และบรรเทาอาการถอนยา (withdrawal) ในคนที่
พยายามเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ผลิ ต ภั ณ ฑ นิ โ คติ น ทดแทนนี้ ได แ ก
หมากฝรั่งนิโคติน นิโคตินแบบสูด นิโคตินแบบพนยาเขาจมูก
นิโคตินแบบลูกอม แผนแปะนิโคติน โดยไมมสี ารเคมีอนื่ ใดทีพ่ บ
ในผลิตภัณฑยาสูบ

คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ

Mediterranean diet

อาหารแบบเมดิเตอเรเนียน
อาหารที่ประกอบไปดวยซีเรียล ผลไม ปลา ถั่ว และ
ผักในปริมาณสูง และมีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑนมในปริมาณตํ่า

Mild cognitive impairment
ภาวะการรูคิดบกพรองเล็กนอย

เปนความผิดปกติที่มีลักษณะคือ มีความบกพรองของ
ความจํา การเรียนรูไดยาก และลดความสามารถในการจดจอ
ทํากิจกรรมในชวงเวลาหนึง่ หากมีความพยายามทีจ่ ะทํามักเห็น
ความเหนือ่ ยลาทางจิตใจชัดเจน การเรียนรูส งิ่ ใหมทาํ ไดยากขึน้
แมวา จะทําสําเร็จก็ตาม อยางไรก็ตาม อาการทัง้ หมดนีไ้ มรนุ แรง
ถึงเกณฑวนิ จิ ฉัยภาวะสมองเสือ่ มหรือภาวะเพอสับสน (delirium)

มาตรการหลายดาน

การรักษาโดยใชนิโคตินทดแทน

Physical activity

กิจกรรมออกกําลังกาย
การเคลื่อนไหวรางกายใด ๆ ที่เกิดจากกลามเนื้อลาย
ที่ตองใชพลังงาน หมายรวมถึงกิจกรรมที่ทําในขณะทํางาน
การเลน การทํางานบาน การเดินทาง หรือการเขารวมกิจกรรม
สันทนาการ

Physical exercise
การออกกําลังกาย

หมวดหมูย อ ยของกิจกรรมออกกําลังกายทีม่ กี ารวางแผน
มีรูปแบบ มีการทําซํ้า ๆ และมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางหรือ
คงรักษาสมรรถภาพทางกายดานใดดานหนึ่งหรือหลาย ๆ ดาน
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Problem-solving therapy
การบําบัดโดยการแกปญหา

เปนการบําบัดทางจิตใจชนิดหนึ่ง ที่ผูปวยตองคนหา
ปญหาของตนเองอยางเปนระบบ สรางทางเลือกหลากหลาย
ในการแกแตละปญหา เลือกวิธีแกไขปญหาที่ดีที่สุด พัฒนา
และวางแผน และประเมินวาปญหาไดรับการแกไขหรือไม

Quality of life
คุณภาพชีวิต

เปนการรับรูของแตละบุคคลที่มีตอจุดยืนในชีวิตของตน
ตามบริบททางวัฒนธรรมและระบบคานิยมทีค่ น ๆ นัน้ อาศัยอยู
และสัมพันธกบั เปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และขอกังวล
ของพวกบุคคลนั้น

Resistance training

การฝกออกกําลังกายแบบใชแรงตาน
เปนรูปแบบการออกกําลังกายโดยการเคลื่อนไหวของ
แขน ขา ตานแรงที่สูงหรือตานแรงคงที่ ที่ทําใหกลามเนื้อลาย
หดตัว สรางความแข็งแรง ความอดทนแบบไมใชออกซิเจน
(anaerobic endurance) และขนาด แรงตานภายนอกสามารถ
ทําไดดว ยการใช ดัมเบล ทอยางออกกําลังกาย นํา้ หนักของตัวเอง
กอนอิฐ ขวดนํ้า เครื่องออกกําลังกายที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ
เพื่อวัตถุประสงคนี้ หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ทําใหกลามเนื้อหดตัว
แรงต า นจะต อ งเป น การทํ า ซํ้ า ๆ ไม กี่ ค รั้ ง โดยไม พั ก นาน
การฝกแบบใชแรงตานหรือความแข็งแกรงเปนกิจกรรมแบบ
แอนแอโรบิกหลัก (anaerobic activity) แมวา บางองคประกอบ
มีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดประโยชนจากการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิก ผานการฝกออกกําลังกายแบบเซอรกิต (circuit
training)

Social activity

กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมทางสังคมมีไดหลากหลายและยากที่จะนิยาม
อยางไรก็ตามกิจกรรมเหลานี้อาจรวมถึงการพบปะเพื่อนฝูง
การเขารวมกิจกรรมหรือหนาที่ตาง ๆ การเปนอาสาสมัครหรือ
เขารวมในหนาที่การงาน หรือเขารวมกลุมกิจกรรมสันทนาการ
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แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงภาวะการรูคิดถดถอยและภาวะสมองเสื่อม โดยองคการอนามัยโลก

