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ชะลอวัยสมอง
นพ.เมธี วงศศิร ิสุวรรณ (พ.บ., ประสาทศัลยศาสตร?, น.บ.)
พุทธศาสนิกชนนั้นทราบดีวา กฎธรรมดาที่ไมธรรมดาที่องคพระศาสดาไดชี้ทางสวางไวคือ กฎแหงความเปนไปอันไมแนนอน หรือ ไตรลักษณ ซึ่งเปนกฎธรรมชาตินั้น
ประกอบดวยหลักการสามอยางคือ
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สัพเพ สังขารา อนิจจา - สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง
สัพเพ สังขารา ทุกขา - สังขาร คือ สังขตธรรมทั้งปวง เปนทุกข
สัพเพ ธัมมา อนัตตา - ธรรม คือ สังขตธรรมและอสังขตธรรม
หรือสังขารและวิสังขารทั้งปวง ไมใชตน
เมื่อสิ่งทั้งหลายรวมทั้งสังขารเปนของไมเที่ยง เมื่อเกิดขึ้น
ตั้งอยู แลวที่สุดก็มีการดับไปเปนธรรมดา หากแตในโลกแหงความเปนจริงแลว ปุถุชนคนทั่วไปแมทราบดีวา ไมอาจหลีกหนี
กฎเกณฑนี้ได แตก็ขอยืดระยะเวลาการเสื่อมลงของสังขารออกไปใหไดยาวนานที่สุด
ผิวหนังจุดเริ่มตนของศาสตรแหงการชะลอวัย
ผิวหนังดูจะเปนตัวอยางที่ดีที่สุดในเรื่องการพยายามหลีกหนีการเสื่อมตามกฎของธรรมชาติ เปนเวลานานมาหลายรอยหลาย
พันปที่มนุษยตองการปดบังสวนที่เปนสิ่งที่สังเกตและบงบอกรองรอยแหงกาลเวลาของคนเรา เริ่มตั้งแตการใสหนากากปด
บังใบหนาบางสวน การอาศัยสารเคมีมาปดบังรองรอยของใบหนา เรื่อยไปจนถึงการฉีดแมแตสารพิษจากปลาปกเปา หรือที่
รูจักกันดีในนามวา “โบทอกซ” เขาที่ใบหนาโดยตรง เพื่อทําใหผิวหนังแลดู
เตงตึงเหมือนการยอนเวลากลับไปยังวัยหนุมสาว
การเสื่อมของสมอง
สมองเปนอวัยวะที่มีการเสื่อมเร็วมากที่สุดอันหนึ่งของรางกาย เมื่อเราเกิดขึ้นมาจนถึงอายุเพียงไมกี่ปภายหลังคลอด ชวงนี้
สมองจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง หลังจากนั้นก็นับเปนการเริ่มตนของการเสื่อมอยางเปนทางการ แตเปนการเสื่อมที่มองไม
เห็นไดดวยตาเปลาอยางเชนผิวหนัง เปนการเสื่อมภายในที่หากไมประเมินใหดีแลวก็ไมอาจทราบไดวามีการเสื่อมของสมอง
เกิดขึ้นแลว ลองหลับตานึกถึงสาวใหญหรือนักธุรกิจผูมั่งคั่งที่สามารถลบริ้วรอยแหงกาลเวลาที่มองเห็นภายนอกไปได ดวยการ
ฉีดยาเขาที่ใบหนา สวมเสื้อผาอาภรณที่ปกปดรางกาย แตเมื่อมีการปฏิสันถารดวยวาจา ผูคนรอบขางจะพบความจริงที่ถูกซอน
เรน คือ การทํางานของสมองที่ไมดีเหมือนเมื่ออายุยังนอย เปนตนวา เริ่มมีการพูดลักษณะที่ฝรั่งเรียกวา “tip-of-tongue”
ทํานองวารูแตทําไมมันติดอยูที่ปาก ความสามารถในการจํา
สิ่งใหมๆ ลดลง ประสิทธิภาพในการตัดสินใจลดลง ความสามารถในการคํานวณลดลง หรือแมแตบางครั้ง
ก็จําไมไดวาเมื่อสักครูกอนเดินเขาหาง เราจอดรถไวที่ใดกันแน
สมองเสื่อมไดอยางไร
สมองเปนอวัยวะที่ประกอบดวยเซลลและเสนประสาทที่สรางขึ้นจากสวนประกอบของไขมันและโปรตีนเปนหลัก เซลลประสาท
เหลานี้จะไมสามารถสรางขึ้นใหม มีแตจะถูกทําลายลงไปเรื่อยๆ และเมื่อรางกายมีโรคประจําตัวตามอายุที่มากขึ้น
จะสงผลใหเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการแข็งตัวของเสนเลือดในสมอง อันเนื่องมาจากโรคหัวใจ เบา
หวาน หรือความดันโลหิตสูง ดังนั้นการควบคุมปจจัยเสี่ยงเหลานี้จึงเปนสิ่งสําคัญในการชะลอ
การเสื่อมของสมอง เปนตนวา การควบคุมระดับไขมันใน
เลือดใหอยูในเกณฑปกติตั้งแตเนิ่นๆ การควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือด การควบคุมระดับความดันโลหิต รวมไปถึงการ
ออกกําลังกายตามสมควร เพื่อกระตุนใหมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มมากขึ้นเปนชวงๆ
ยาที่ใชเพื่อชะลอการเสื่อมของสมอง
?ยาในกลุมฮอรโมน เชน DHEA ซึ่งเปนยาในกลุมแอนติออกซิแดนท
(antioxidant)
และยังมีผลในการควบคุมระดับไขมัน ปองกันการแข็งตัวของหลอดเลือด
แพทยมักใชยากลุมนี้
ในผูปวยบางจําพวกดวย เชน ผูปวยโรคซึมเศรา ยาจําพวกเมลาโทนิน ซึ่ง
เปนยาที่รูจักกันดีตัวหนึ่ง โดยเมลาโทนินนี้จัดเปนฮอรโมนที่หลั่งออกจาก
ตอมเล็กๆ ในสมองชื่อ ตอมไพเนียล (pineal gland) และมีผลควบคุม
วงจรหลังตื่นของคนเรา นักวิทยาศาสตรพบวาฮอรโมนนี้จะลดลงเมื่ออายุ
มากขึ้น จึงมีการทดลองนํามาใชในคนอายุมาก เพื่อทําใหระดับฮอรโมนนี้
สูงขึ้นเหมือนขณะที่ยังอายุนอยอยู ผลทางออม
ของฮอรโมนเมลาโทนินนี้ ยังทําใหระดับฮอรโมนที่เรียกวา โกรทฮอรโมน
(growth hormone) สูงขึ้น
ฮอรโมนที่สูงขึ้นนี้มีผลใหรางกายมีความสามารถในการสรางกลามเนื้อดี
ขึ้น ลดไขมันในเลือด และไปกระตุน
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วงจรของฮอรโมนเพศคือ เอสโตรเจน (estrogen) และเทสโทสเตอโรน (testosterone) ทั้งหมด
ดังกลาวนี้มีผลเปนลูกโซเพื่อชวยกระตุนความแข็งแรงของรางกายและชะลอการเสื่อมของสมองออกไป ซึ่งในทางปฏิบัติมัก
พบวาแพทยจะไมไดใหฮอรโมนเมลาโทนินเพียงตัวเดียว แตจะใหทั้งโกรทฮอรโมน เอสโตรเจน และเทสโทสเตอโรนไป
พรอมๆ กัน (ฮอรโมนที่ไดจากการฉีดหรือกินนี้ ถือเปนยาโดปตองหามในการแขงขันกีฬา) ซึ่งผูใชตองระมัดระวังเพราะอาจมี
ผลทําใหความสมดุลของรางกายเสียไปและอาจทําใหเกิดมะเร็งของรางกายบางอยางตามมาได
?ยาในกลุมกรดอะมิโน (amino acid) เชน L-tryptophan ซึ่งเปนสารตั้งตนของสาร
สื่อประสาทในสมอง แพทยมักใชกลุมนี้ในผูปวยโรคซึมเศรา เพื่อเพิ่มระดับเซโรโทนิน (serotonin)
ในเลือด ยาในกลุมนี้มักรูจักกันในชื่อสามัญวา “fluoxetine” จัดเปนยาที่มีราคาแพงมาก
?ยากลุมอื่น เชน deprenyl, piracetam, vinpocetine และ hydergine เปนตน ซึ่งขอไมกลาวในรายละเอียด เพราะจัดเปนยา
อันตรายที่จําเปนตองใหแพทยพิจารณา
10 กิจวัตรประจําวันที่ควรและไมควรทําเพื่อชะลอวัยสมอง
การออกงานสังคมหรือพบปะพูดคุยกับผูคน ถือเปนการออกกําลังกายของสมองที่ดีมากอยางหนึ่ง ทั้งนี้สมองก็เหมือนกลาม
เนื้อที่จําเปนตองมีการใชงานหรือออกกําลังเพื่อคงประสิทธิภาพการทํางานไวอยางตอเนื่อง
การแกปญหา เชน การตอจิ๊กซอว การขบคิดปริศนา หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด
เพื่อแกปญหา เหลานี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพความทรงจําของสมอง
การออกกําลังกาย โดยเฉพาะการออกกําลังกายชนิด
แอโรบิก เปนตนวาการวิ่งเหยาะๆ เปนระยะทางพอสมควร การวายน้ํา จะชวยเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอยางเปน
ธรรมชาติและยังผลทางออมใหมีการเชื่อมตอของเซลลประสาทมากขึ้นเหมือนเมื่อเรายังหนุมสาวอยู วงจรของระบบประสาทที่
มีการเชื่อมตอกันอยางดี
จะทําใหระบบความคิด ความทรงจํา กลับมาทํางานไดดี
โดยไมจําเปนตองพึ่งยาใดๆ ความรูขอนี้ไดรับการวิจัยและศึกษาอยางเปนระบบและไดรับคําตอบยืนยันตรงกันวา ผูที่ออกกําลัง
กายจนแข็งแรงตามวัยจะมีสมองที่เฉียบคมอยูเสมอ และผูที่เคยมีปญหาเรื่องน้ําหนัก เมื่อกลับมาควบคุมน้ําหนักดวยการออก
กําลังกายจะทําใหสมองกลับมาทํางานไดดีขึ้น
ใหอาหารสมองอยางถูกตองและพอเพียง การกินอาหารที่มีสารแอนติออกซิแดนท ซึ่งพบไดในผลไมและผักหลากสีนั้น นอก
จากจะชวยกําจัดอนุมูลอิสระซึ่งมีผลตอการตอตานโรคมะเร็งแลว ยังมีผลดีตอสมองอีกดวย
เรงความเร็วดวยการฝกสมอง เชน Brain Fitness Program ซึ่งมักประกอบดวยโปรแกรมการฝกภาษา และการไดยิน
โปรแกรมเหลานี้ไดพิสูจนแลววาสามารถทําใหสมองกลับมาทํางานไดดีขึ้นแมอายุรางกายจะ
มากขึ้นแลว บริษัท นินเทนโด ในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนบริษัทเกมชื่อดังไดออกแบบเกมสําหรับพกพาเรียกวา “Brain Age” เรา
จะเห็นคนจํานวนมากในญี่ปุนฆาเวลา
ระหวางนั่งรถไฟหรือรอรถเมลดวยการเลนเกมฝกสมองเหลานี้ เชื่อกันวาเกมเหลานี้เปนเสมือนเลนสที่รวมแสงหรือสมาธิของ
คนเราใหมาจดจอกับสิ่งที่อยูตรงหนา และทําใหสมองเกิดการเรียนรู (learning mode) และ
ซอมแซมวงจรประสาทของตนเอง
สงบเพื่อผอนคลาย แมวาการกระตุนการทํางานของสมองดวยกิจกรรมบางอยางจะมีความสําคัญในการชะลอวัยสมอง แตการ
ผอนคลายเมื่อมีโอกาสอันควรก็มีความสําคัญไมตางกัน เราควรหาเวลาหยุดพัก หายใจอยางสงบและผอนคลายในชวงระยะ
เวลาที่เราเครียดจากการทํางาน ความเครียดจากการทํางานไมดีตอเซลลสมองเลย ความเครียดเหลานี้จะทําลายกระบวนการ
เรียนรูและความจําของคนเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งสมองสวนที่เรียกวา hippocampus ซึ่งมีหนาที่ในการกระตุนให
เกิดความทรงจําตามมา การหาความสงบเพื่อผอนคลาย
หาไดจากการออกกําลังหรือการเลนโยคะ และหากนับถือศาสนาพุทธ การทําสมาธิ (meditation) ก็เปนวิธีเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความสงบและผอนคลายอยางดี
พักผอนใหพอดี จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮารวารด พบวา นักศึกษาที่อดนอนจะสูญเสียความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไปอยางมาก เมื่อเทียบกับกลุมที่พักผอนพอเพียง
หัวเราะ... การหัวเราะไปกระตุนใหมีการหลั่งสารเคมีในสมองที่เรียกวา โดพามีน (dopamine) เชื่อกันวาสารเคมี
ตัวนี้เปนสารเคมีที่ทําใหเรารูสึกสบายและผอนคลาย (feel good chemical)
มองโลกในแงดี จะชวยลดความเครียดที่มาเกาะกินสมอง
และในขณะเดียวกันก็ทําใหเรามีความรูสึกสงบไดงาย
การดูทีวี เปนกิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง ความเขาใจที่วา
การดูทีวีจะชวยกระตุนการทํางานของสมองเปนความเขาใจผิดๆ แทที่จริงแลวการนั่งอยูหนาจอทีวีเปนเวลานานๆ
จะทําใหสมองทึบยิ่งขึ้นไปอีก ไมตางกับการดื่มแอลกอฮอล
หรือการติดยากลอมประสาท ตัวอยางที่เห็นไดชัดวา
การนั่งเฝาหนาจอทีวีจะทําใหสมองเสื่อมเร็วขึ้นคือ
ผูสูงอายุในสังคมตะวันตก ซึ่งมักอยูตามลําพังเมื่ออายุมากขึ้น ทําใหตองหันหนาเขาหาทีวี เราจะพบวา
ผูสูงอายุเหลานี้มีการเสื่อมของสมองเร็วกวากลุมที่มี
กิจกรรมพบปะสังสรรคพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางตอเนื่อง?
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