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ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการพยาบาล :
บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล
ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์*

บทคัดย่อ

ภาวะสมองเสื่อมจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ เนื่องจาก มีการเพิ่มจ�านวนมาก เกิดผลกระทบ
ต่อผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อม ผู้ดูแล ชุมชนและสังคมสูง และยังไม่มียารักษาให้หายขาดในปัจจุบัน
ประกอบกับในปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมที่พักอาศัยในชุมชนและไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี
ภาวะสมองเสือ่ ม โดยพยาบาลซึง่ เป็นบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนได้รบั การคาดหวังให้เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�าคัญ
ในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและให้การพยาบาล เพื่อน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมและผู้ดูแลต่อไป บทความวิชาการนี้น�าเสนอความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม หลักการรักษาเพื่อชะลอ
ความเสือ่ มถอย การพยาบาลตามระยะการด�าเนินของภาวะสมองเสือ่ มทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามระยะต่างๆ ของ
โรคของผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับพยาบาล
ค�าส�าคัญ: ภาวะสมองเสื่อม, ผู้สูงอายุ, การพยาบาล
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Abstract

Dementia is a crucial health problem for four main reasons: high prevalence of dementia; high
negative impacts toward older people with dementia, their caregivers, community and
society; no current curative treatment; and a high rate of undiagnosed cases. Furthermore, nurses, who
are at the forefront of health care professions in primary care are expected to play a major role in
screening and providing nursing intervention effectively to achieve quality of life of older people with
dementia and their caregivers. Therefore, this article aims to present knowledge of dementia and
palliative treatments to delay deterioration and appropriate nursing care for people with dementia
according to the complexity, diversity, and stage, and their contexts which are challenges for nurses.
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ความเป็นมาและความส�าคัญ

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing
society) โดยมีผู ้ สู ง อายุ ท่ ีมีอ ายุ ม ากกว่ า 60 ปี ต่ อ
ประชากรทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 15.38 และผู้สูงอายุที่
มีอายุมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 10.291 ท�าให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงในผู้สูงอายุ ได้แก่
โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะสมองเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่
ส� า คั ญ ส� า หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ท วั ่ โลกและประเทศไทย 2-8
เนื่องจากมีความชุกของภาวะสมองเสื่อมมาก ดังใน
รายงานจากสมาคมอัลไซเมอร์โลก (Alzheimer’s Disease
International) ทีร่ ะบุวา่ ในปี 2551 มีจา� นวนผูม้ ภี าวะสมอง
เสือ่ มชนิดอัลไซเมอร์สงู มากกว่า 35 ล้านคนและจะมีการ
เพิม่ จ�านวนขึน้ เกือบ 2 เท่าหรือเท่ากับเป็น 65 ล้านคนใน
ปี 25739 โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
ได้แก่ จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ มีความ
ชุกของภาวะสมองเสื่อม เท่ากับ 3.9%10 เนื่องจากมี
การพั ฒ นาระบบการดู แ ลสุ ข ภาพประชาชนและการ
สาธารณสุขของประเทศต่างๆ ท�าให้มปี ระชากรผูส้ งู อายุ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ประชากรสูงอายุมักจะ
มีโรคเรือ้ รังทีส่ ง่ ผลกระทบต่อหลอดเลือดได้แก่ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจ จึงท�าให้มคี วามเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาความชุกของ
ภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ซึ่งได้จากการศึกษา
ภาวะสุขภาพประชาชนไทยพบว่ามี ความชุกของภาวะ
สมองเสื่อมในคนไทย โดยการส�ารวจและตรวจร่างกาย
ครัง้ ที่ 4 พศ. 2551-2552 พบว่า ความชุกของภาวะสมอง
เสื่อมในประชาชนไทยเท่ากับร้อยละ 12 หรือประมาณ
880,000 คน11 ประกอบกับภาวะสมองเสื่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและสังคมที่ซับซ้อนและ
รุนแรง12, 13 ตัวอย่างของผลกระทบของสมองเสื่อมที่เกิด
ต่อผู้สงู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มโดยตรง คือรู้สกึ สูญเสีย
จากการมีภาวะสมองเสือ่ ม ผลของอาการทีเ่ กิดขึน้ ท�าให้
สูญเสียความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆ
และขาดความมั่นใจในตนเอง14 เนื่องจาก การสูญเสีย
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ความสามารถในการรู้คิด ตัดสินใจที่ซับซ้อน เมื่อเป็น
สมองเสือ่ มระยะแรก ต่อมาเมือ่ มีอาการมากขึน้ จะท�าให้
ไม่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวัน ได้แก่ การเดิน การรับ
ประทานอาหาร และน�าไปสู่การช่วยเหลือตนเองไม่ได้ใน
ที่สุด นอกจากนี้ปัญหาของอารมณ์และพฤติกรรมเช่น
ก้าวร้าว ซึมเศร้า และหวาดระแวง ยังส่งผลกระทบต่อ
จิตใจของผู้ป่วยด้วย15, 16 ผู้ป่วยบางรายจ�าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนชีวิตประจ�าวันเพื่อให้ยังสามารถท�ากิจกรรม
ด้วยตนเองได้นานที่สุด14
นอกจากนี้ญาติผู้ดูแลยังได้รับผลกระทบจากการ
ให้การดูแลผู้สูงอายุท่มี ีปัญหาสมองเสื่อมโดยตรง เช่น
เกิดความเครียดในการดูแล17 โดยเฉพาะในผู้ป่วยสมอง
เสื่อมที่มีปัญหาทางจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรมมากๆ
ญาติผู้ดูแลจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการดูแลผู้สูงอายุมาก
ท�าให้สูญเสียโอกาสในการท�างาน และมีรายได้ลดลง14
นอกจากนี้ ยังพบว่า ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลมีการเสื่อม
ถอยลง เช่น มีปัญหาของการเกิดความดันโลหิตสูง ปวด
หลัง การนอนหลับ18 และความเครียด เป็นต้น พร้อมกัน
นี้ สมองเสื่อมยังส่งผลกระทบต่อสังคม ผู้สูงอายุนับเป็น
บุค คลที่เ ปี ่ ย มด้ ว ยความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ แต่ภาวะสมองเสือ่ มท�าให้ผสู้ งู อายุดงั กล่าว
ไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับ
คนรุ่นหลังได้ นอกจากนี้ภาวะสมองเสื่อมยังเพิ่มภาระ
การดูแลแก่สงั คม เช่น การสูญเสียเงินในการดูแลสุขภาพ
มาก ท�าให้สญ
ู เสียรายได้ของประเทศชาติ เนือ่ งจากต้อง
มีการน�าเข้ายาจากต่างประเทศที่มีราคาแพง เป็นต้น
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาภาวะสมองเสื่อมให้
หายขาดได้ มีแต่การรักษาเพื่อชะลอการสูญเสียความ
จ�า19 ดังนัน้ พยาบาลและบุคลากรสุขภาพจ�าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและการ
ดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างเหมาะสม บทความวิชาการ
นีน้ า� เสนอครอบคลุมใน 3 ประเด็นดังนี้ ภาวะสมองเสือ่ ม
การพยาบาลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มและประเด็นที่
ท้าทายบทบาทพยาบาล
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ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นความเสื่อมถอยของการท�า
หน้าทีข่ องสมอง ซึง่ จะครอบคลุมความสามารถเกีย่ วกับ
ความจ�า การรู้คิด ตัดสินใจ และการท�างานที่ยากและ
ซับซ้อน เป็นการเสื่อมถอยอย่างถาวร จนท�าให้เกิดการ
รบกวนความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันได้10 ใน
บางกรณี อ าจเกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องอารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมร่วมด้วย20 ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุ
จากโรคหรือความผิดปกติตา่ งๆ ได้แก่ อัลไซเมอร์ หลอด
เลือดสมอง พาร์กินสัน การติดเชื้อวัวบ้า และฮันติงตัน
ซึ่งเป็นความผิดปกติถาวร เป็นต้น แต่ในบางรายซึ่งเป็น
ความผิดปกติแบบชัว่ คราวเช่น การคั่งของน�้าในโพรง
สมอง ซิฟิลิสและไทรอยด์ต�่า ไม่ถือว่าเป็นภาวะสมอง
เสื่อมเนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงกลับสู่สภาพเดิมได้
การตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม ประกอบด้วย
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ
การ การตรวจสมรรถภาพของสมอง การตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ และรังสีวิทยา สามารถใช้เกณฑ์การประเมิน
หลัก 2 ประเภท จาก Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V)21 ได้แก่
1. มีความผิดปกติของสมองในด้านต่างๆ ได้แก่
ความจ�า ภาษา การท�ากิจกรรม ไม่รจู้ กั หรือไม่รเู้ รือ่ ง หรือ
วางแผนท�ากิจกรรมที่ซับซ้อน อย่างน้อย 1 อย่าง
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับความผิด
ปกติอื่นๆของระบบประสาท จิตเวช ได้รับสารพิษ การ
เผาผลาญอาหาร หรือ หลายๆ ระบบ
การตรวจวินิจฉัยโรค ประกอบด้วย10, 22
1. การซักประวัติ ได้แก่ ความผิดปกติท่เี กิดขึ้น
ระยะเวลาที่เริ่มต้น ลักษณะการลืม ลักษณะการด�าเนิน
ของโรค ช้า เร็ว หรือคงที่ แบบแผนการด�าเนินชีวิต การ
บาดเจ็บทางสมอง ลักษณะอาหาร ยา โรคประจ�าตัว
อัมพาตและอัมพฤกษ์ การติดเชื้อในระบบประสาท โดย
ทั่วไปให้แยกซักประวัตริ ะหว่างผูป้ ว่ ยและญาติ เพือ่ จะได้
น�าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

2. การตรวจร่างกาย ได้แก่ การวัดความดันโลหิต
การตรวจหาความผิดปกติในร่างกายทั่วไป การตรวจทาง
ระบบประสาทและการเดิน เป็นต้น
3. การตรวจสมรรถภาพของสมอง โดยการใช้แบบ
ประเมิน เช่น Mini Mental Status Examination (MMSET) หรือ Thai Mental Status Examination (TMSE) หรือ
การตรวจทางจิตวิทยาอื่นๆ เพื่อยืนยันผล เป็นต้น
4. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด)
ได้แก่ ไทรอยด์ ซิฟลิ สิ เบาหวาน ไขมัน เป็นต้น ในปัจจุบัน
ได้มนี กั วิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นวิธกี ารเจาะเลือดเพือ่
หาองค์ประกอบของโปรตีนและไขมัน23,24 เพื่อน�ามา
วินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ แต่ยังอยู่ในระยะของการทดลอง
และทดสอบความตรง ความเที่ยงและความไวของการ
ตรวจ
5. การส่งตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ การเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เพื่อหารอยโรคของหลอดเลือด10, 25 ขณะเดียวกัน
ได้ มี ค วามพยายามในการน� า ถ่ า ยภาพรั ง สี โ ดยใช้
โพสิตรอน (Positron Emission Tomography: PET scan)
ซึ่ ง สามารถเห็ น ถึ ง ลั ก ษณะการท�า งานของอวั ย วะที่
ต้องการตรวจ ส่วนใหญ่น�ามาใช้ในการวินจิ ฉัยโรคอัลไซ
เมอร์ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน หรือในระยะแรก แต่เนื่องจาก
การตรวจชนิดนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยสูงและไม่พบว่าเป็นการตรวจ
ที่ไวกว่าการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า26 จึงยังแพร่
หลายในระดับการศึกษาวิจัยเท่านั้น
การด�าเนินของภาวะสมองเสื่อม แบ่งได้เป็น 4
ระยะ27 ได้แก่
1. ก่อนสมองเสื่อมหรือมีความบกพร่องทางพุทธิ
ปัญญาเล็กน้อย (Mild Cognitive Impairment)
2. สมองเสือ่ มระยะแรก (Mild dementia) สามารถ
ตรวจพบความผิดปกติโดยแพทย์ เช่น พบว่ามีปญ
ั หาด้าน
ความจ�าเหตุการณ์ทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ สูญเสียความสามารถใน
การค�านวณ เช่น 100-7 จ�านวน 5 ครั้ง ไม่สามารถ
วางแผนกิจกรรมทีซ่ บั ซ้อน เช่น การจัดการเรือ่ งเงิน การ
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ประกอบอาหาร ลืมเรื่องราวส่วนตัวของตนเอง บางราย
อาจมีความผิดปกติทางอารมณ์หรือแยกตัวได้
3. สมองเสื่อมระยะกลาง (Moderate dementia)
ในระยะนี้จะพบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับความจ�าและ
การคิดมากขึ้น ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลในการท�า
กิจวัตรประจ�าวันง่ายๆ เช่น ไม่สามารถจ�าทีอ่ ยู่หรือเบอร์
โทรศัพท์ โรงเรียนที่เรียนจบมา อาจจะมีความสับสน
เกี่ยวกับวันเวลาสถานที่ เช่น มีการท�ากิจกรรมซ�้าๆ ใน
ตอนกลางคืน มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการค�านวณ หรือการนับ
เลขง่ายๆ เช่น 40-4 หรือ 20-2 จ�าเป็นต้องได้รบั การช่วย
เหลือจากผู้ดูแลเกี่ยวกับการอาบน�า้ สวมใส่เสื้อผ้าที่
เหมาะสม และยังช่วยตนเองเรือ่ งการรับประทานอาหาร
และการใช้ห้องสุขาได้ ในช่วงท้ายของระยะกลางอาจจะ
ใช้ห้องสุขาเองไม่ได้ กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ใน
ระยะนี้มักพบปัญหาของจิตเวชและพฤติกรรม เช่น การ
หลงผิด ประสาทหลอน การท�ากิจกรรมซ�า้ ๆ และเดิน
หลงทาง เป็นต้น
4. สมองเสือ่ มระยะสุดท้าย (Severe or advanced
dementia) มีปญ
ั หาด้านการเคลือ่ นไหว การหดเกร็งของ
กล้ามเนื้อ มีปัญหาเรื่องการกลืน การสนทนากับบุคคล
อื่น และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่วนใหญ่จะพบ
ในลักษณะของผู้ป่วยติดเตียง

จิตเวช (Antipsychotic drug) ไม่ได้รับค�าแนะน�าให้ใช้โดย
ทัว่ ไปหรือในระยะยาว เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน ดื้อยา31 หรือน�าไปสู่สาเหตุการตายได้ ดังนั้น
แพทย์จึงจ�าเป็นต้องมีการประเมินผลการใช้ยาร่วมกับ
การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ดูแล
1.2 การรักษาโดยไม่ใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการหรือ
ชะลอความเสื่อม ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์อภิมานยังไม่
พบผลที่ยืนยันการรักษาโดยไม่ใช้ยา32 แต่พบว่ามีการ
แนะน�าให้ใช้การรักษาโดยไม่ใช้ยา33 เช่น การปรับเปลีย่ น
ความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy)32
การท�าการกระตุ้นสมอง (Cognitive stimulation)34 การ
ระลึกถึงความหลัง (Reminiscence)32 กิจกรรมบ�าบัด การ
ใช้เทคนิคการผ่อนคลาย การนวด32 การใช้แสงสว่าง35
ออกก�าลังกาย36 และสุคนธบ�าบัดเพื่อลดความก้าวร้าว
รุนแรง เป็นต้น
จากความรูเ้ กีย่ วกับภาวะสมองเสือ่ มทีร่ ะบุถงึ ความ
หมาย สาเหตุ การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม การบ�าบัด
รั ก ษาดั ง อธิ บ ายไปแล้ ว ข้ า งต้ น ช่ ว ยท�า ให้ พ ยาบาล
ตระหนักถึงความส�าคัญของภาวะสมองเสือ่ มและมีความ
รู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม

หลักการรักษา
ในปัจจุบันยังไม่มกี ารรักษาภาวะสมองเสือ่ มเพือ่ ให้
หายขาด แต่สามารถจ�าแนกได้เป็นการรักษาส�าคัญ 2
ประเภท28 ได้แก่
1.1 การรักษาโดยการใช้ยา ได้แก่ ยาที่สามารถ
ชะลอความผิดปกติด้านความจ�าได้29 เช่นยา โดเนเพซิล
(Donepezil)30, กาแลนตามีน (Galantamine) ไรวาสติกมีน
(Rivastigmine) และ Memantine ภาวะแทรกซ้อนของยา
กลุ่มนี้ จะท�าให้เกิดการรบกวนระบบทางเดินอาหาร เช่น
คลืน่ ไส้อาเจียน การเต้นของหัวใจช้า ขาเป็นตะคริว นอน
ไม่หลับได้ ส่วนยาที่ออกฤทธิเพื่อต้านความผิดปกติทาง

การพยาบาลผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมมีความ
ซับซ้อนและต้องอาศัยการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์
ในการให้การพยาบาล ตลอดจนในการดูแลควรให้การ
ดูแลทัง้ ผู้ท่มี ีภาวะสมองเสื่อม และญาติหรือผู้ดูแลด้วย
เพราะภาวะสมองเสื่อมส่งผลกระทบโดยรวมบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกคน
การพยาบาลแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสมองเสื่อม
โดยตรง
การพยาบาลผู ้ สู ง อายุ ส มองเสื่ อ มโดยตรงถื อ
เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของพยาบาล เนื่องจาก
ผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายมีความแตกต่าง

การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อม
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ของระยะ อาการและอาการแสดง ประสบการณ์และภูมิ
หลังของผู้สูงอายุและครอบครัว บางครั้งพบว่าอาการ
และอาการแสดงอาจส่งผลให้พยาบาลเกิดความร�าคาญ
หรืออารมณ์หงุดหงิดได้ง่าย เช่น การถามซ�้า การหลง
ทาง การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ดังนั้น
พยาบาลควรมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ อือ้ ต่อการพยาบาลผู้สงู อายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม คุณสมบัติดังกล่าวได้แก่
1. การมีเจตคติท่ดี ีในการพยาบาลผู้สูงอายุท่มี ี
ภาวะสมองเสื่อม การตระหนักรู้และยอมรับว่าผู้สูงอายุ
มีความเจ็บป่วยด้วยภาวะสมองเสือ่ ม จะช่วยให้พยาบาล
มีความอดทนและมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธกี าร
จัดการกับปัญหาทางจิตเวชและพฤติกรรมของผู้ป่วย
เฉพาะกรณีได้
2. การมีความรู้ เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการ
พยาบาลผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมที่สอดคล้องกับ
ระยะหรื อ อาการที่เ กิ ด ขึ้ น จั ด เป็ น สิ่ ง ที่ส� า คั ญ เพื่ อ ให้
พยาบาลสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลเฉพาะ
กรณีและให้คา� แนะน�าเพือ่ ลดความเครียด วิตกกังวลและ
ภาระแก่ผู้ดูแล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ในระยะที่มี ป ั ญ หาความจ� า แต่ ยั ง ไม่
สามารถยืนยันว่าเป็นโรคสมองเสื่อมได้ ซึ่งจะพบได้มาก
ในชุมชน ควรจะมีการส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคที่
เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้น38 ได้แก่ การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักอาศัยในบริเวณ
ที่มีอากาศดี พักผ่อนเพียงพอ หลีกเลี่ยงการท�าให้สมอง
ได้รบั การบาดเจ็บหรือกระทบกระเทือน การสูบบุหรีห่ รือ
สารเสพติด ควรมีการพัฒนาสมองโดยการอ่านหนังสือ
ท�ากิจกรรมทีต่ นเองชอบ เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นต้น ขณะเดียวกันควรมีการพัฒนา
สมองขั ้น สู ง ได้ แ ก่ การฝึ ก สติ แ ละสมาธิ การคิ ด
จิ น ตนาการหรื อ สร้ า งภาพขึ้ น การกระตุ ้ น สมอง
(Cognitive stimulation) การระลึกถึงความหลัง การเล่า
ข่าว การเล่นเกมที่ไม่ท�าให้ผู้ป่วยเครียดมากเกินไป การ
ฝึกแบบนิวโรบิคเอ็กเซอร์ไซด์ ที่ใช้ประสาทสัมผัสหลาย

ประเภทมากระตุ้นการท�างานของสมอง เช่น การท�าสิ่ง
ที่ไม่ถนัดหรือคุ้นชิน เช่น แปรงฟันด้วยมือซ้าย การ
เปลีย่ นแปลงเส้นทางไปท�างาน การสูดดมหรือสัมผัสด้วย
มื อ แทนการมองเห็ น ส� า หรั บ ของที่ไ ม่ เ ป็ น อั น ตราย
นอกจากนี้การฝึกกิจกรรมทางกายที่กระตุ้นการท�างาน
ของสมอง ได้แก่ การเล่นเปียโน การท�างานฝีมือ การฝึก
ลีลาศ39 การใช้ตาราง 9 ช่อง40 การฝึก Brain Gym41
เป็นต้น จะเป็นการกระตุ้นให้มีเซลล์ประสาทแตกแขนง
เพิ่มขึ้นจากการใช้หรือกระตุ้นกล้ามเนื้อ หรือการท�า
กิจกรรมทีใ่ ช้มอื และเท้าเคลือ่ นไหวในทิศทางทีไ่ ม่เหมือน
กันจัดเป็นการฝึกสมองไปด้วย
2.2 เมื่อมีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรก และ
ได้รับการตรวจวินิจฉัย ในระยะนี้ผู้สูงอายุยังสามารถรับ
รู้ได้ถงึ ความยากล�าบากในการด�าเนินชีวติ ของตนเอง ดัง
นั้นอาจจะเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล หงุดหงิดหรือ
ก้าวร้าวได้ ดังนั้นในระยะนี้ ผู้ดูแลควรจะมีความเข้าใจ
ให้ก�าลังใจผู้ป่วยและแนะน�าวิธีการพัฒนาสมองเพื่อให้
คงความจ�าไว้ได้นานทีส่ ดุ ส�าหรับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
ทางสาธารณสุข ควรจะมีการประเมินความสามารถของ
สมองของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ให้ค�าแนะน�าต่อผู้ดูแลใน
การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นสมอง ซึ่งคล้ายคลึงกับใน
ระยะแรกที่ระบุไว้ข้างต้น ฝึกให้ผู้สูงอายุคุ้นเคยกับ
กิจกรรมและตารางเวลากิจกรรม เพื่อสะดวกในการ
จัดการเมือ่ มีภาวะสมองเสือ่ มระยะกลาง หากมีการถาม
ซ�้าๆ ควรใช้รูปภาพและเขียนอธิบายภาพเพื่อเป็นสื่อ ให้
ผู้สูงอายุได้อ่านและทบทวนความจ�าบ่อยๆ เป็นต้น
2.3 เมื่อมีภาวะสมองเสื่อมระยะกลาง จะพบ
ว่าผู้ป่วยจะลืมขั้นตอนการท�ากิจวัตรประจ�าวันหลาย
อย่าง เช่น การอาบน�า้ การรับประทานอาหาร ดังนั้น
พยาบาลควรปฏิบัติดังนี้
2.3.1 บอกขั้นตอนการปฏิบัติเป็นล�าดับ
ขั้นง่ายๆ หรือท�าให้ดู เช่นการบอกหรือท�าเป็นตัวอย่าง
เรือ่ งการอาบน�า้ โดยบอกเป็นขั้นตอนทีส่ ้นั ใช้ภาษาทีง่ า่ ย
หรือท�าเป็นตัวอย่างให้ดู เช่น การเอาน�้าราดตัว การใช้
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มือถูสบูใ่ ห้เป็นฟอง การฟอกสบูบ่ นอวัยวะแต่ละส่วน การ
เอาน�้าราดตัวเพื่อล้างสบู่ออก เป็นต้น ในระยะนี้ ควรคง
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุท่มี ีภาวะ
สมองเสื่อมไว้ให้นานที่สุด
2.3.2 หากผูป้ ว่ ยมีอาการลืมมากขึน้ และ
หลงผิด ควรใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจ โดยการ
เปลี่ยนเรื่องคุยจากสิ่งที่ผู้ป่วยหมกมุ่นไปท�ากิจกรรมที่ผู้
ป่ ว ยชอบ จะท�า ให้ อ ารมณ์ ดี ขึ้ น และลื ม สิ่ ง ที่ ต นเอง
หมกมุ่นไปได้ เช่น การเรียกร้องให้พาไปหาพ่อหรือแม่ที่
ตายไปแล้ว การขอกลับไปบ้านเดิมทีเ่ คยอยูส่ มัยเด็ก ควร
พาออกไปนอกบ้านเพือ่ ท�ากิจกรรมอืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยชอบหรือ
ให้รับประทานขนมหรืออาหารที่ผู้ป่วยชอบ หากไม่มี
ความจ�ากัดเรือ่ งโรคเบาหวาน พยายามหลีกเลีย่ งการถก
เถียงถึงแม้จะเป็นการน�าเสนอความจริงก็ตาม เพราะอาจ
จะท�าให้เกิดความขัดแย้งกับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม
ได้
2.3.3 ในระยะนีอ้ าจพบปัญหาทางจิตใจ
และพฤติกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การตามติดเป็นเงา
(Shadowing) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเกิดความร�าคาญอย่าง
มาก ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มส่วนใหญ่มกั เกิดความ
รู ้ สึ ก ไม่ มั ่น คงและกลั ว ถู ก ทอดทิ้ง จากญาติ ผู ้ ดู แ ล
เนื่องจากรับรู้ว่าความสามารถของตนเองลดลง ดังนั้น
พยาบาลจึงควรส่งเสริมความมั่นใจให้ผู้สูงอายุในเรื่อง
การได้รบั การดูแลและไม่ทอดทิง้ จากญาติผดู้ แู ล เป็นต้น
2.3.4 ควรมีการป้องกันการพลัดหลง
ของผู้สงู อายุ โดยการท�าป้ายชือ่ และทีอ่ ยู่ของผู้สงู อายุไว้
ในกรณีทหี่ ายออกจากบ้านขณะเดินออกไปนอกบ้านแล้ว
หาทางกลับบ้านไม่ได้ และควรถ่ายรูปที่เป็นปัจจุบันของ
ผู้ป่วยไว้ ติดต่อประสานงานกับร้านค้า ยามของหมู่บ้าน
หรือวินของรถจักรยานยนต์รบั จ้างทีอ่ ยู่ใกล้เคียง เพือ่ ให้
เป็นช่วยเป็นแหล่งข้อมูลหรือพาผู้สูงอายุท่เี ดินพลัดหลง
ออกจากบ้านเพื่อกลับมายังบ้านอย่างปลอดภัย และ
พยายามใช้แหล่งประโยชน์ เช่น มูลนิธิกระจกเงา ในการ
ประกาศตามหา เป็นต้น
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2.4 เมื่อมีภาวะสมองเสื่อมระยะสุดท้าย ใน
ระยะนี้ผู้ป่วยอาจจะนอนติดเตียง ลืมวิธีการกลืน หรือ
การกิน ดังนัน้ อาจจะต้องใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
หรือทางหน้าท้อง ผู้ดูแลจ�าเป็นต้องให้การดูแลแบบ
สมบูรณ์แก่ผู้ป่วยและระมัดระวังเรื่องภาวะแทรกซ้อน
จากการนอนนาน เช่น แผลกดทับ การส�าลักอาหาร
เป็นต้น
การพยาบาลแก่ผู้ดูแล
การพยาบาลแก่ผู้ดูแลมีความส�าคัญเนื่องจากผู้
ดูแลจัดเป็นผูป้ ว่ ยแอบแฝง มีความเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพ
ทางกายและจิ ต ดั ง นั ้น พยาบาลจึ ง ควรปฏิ บ ัติ ก าร
พยาบาลผูด้ แู ลควบคูไ่ ปด้วย กิจกรรมการพยาบาลผูด้ แู ล
สามารถท�าได้ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ญาติผู้ดูแลยอมรับการเจ็บป่วย
ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม แต่ยงั ต้องเคารพความ
เป็นบุคคลของผูส้ งู อายุดว้ ย จัดเป็นสิง่ ทีส่ า� คัญอันดับแรก
อันจะน�าไปสู่ความเข้าใจในพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่
เปลีย่ นแปลงไปของผู้ป่วย เนือ่ งจากภาวะสมองเสือ่ ม จะ
ท�าให้สมองของผูป้ ว่ ยซึง่ เคยเป็นบุคคลทีม่ คี วามสามารถ
สูง ได้ลดการท�าหน้าที่ของสมองลง ซึ่งอาจจะท�าให้
พฤติกรรม อารมณ์ของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ
แต่ลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ผู้สูงอายุไม่ได้มีการเจตนาหรือ
ประสงค์ทจี่ ะกลัน่ แกล้งแต่เกิดจากการท�างานของสมอง
ที่เปลี่ยนแปลงเท่านัน้ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุก็ยัง
คงมีคุณค่าและมีอารมณ์ ความรู้สึกอยู่ ดังนั้นการดูแล
หรือปฏิบัตกิ ารพยาบาลต้องมีการระลึกถึงศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ได้
ตัวอย่างทีพ่ บบ่อยในสถานบริบาลผูส้ งู อายุ คือ การ
ต่อสู้ระหว่างผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมกับผู้ดูแลหรือ
พยาบาลในการอาบน�า้ ซึ่งมีสาเหตุหลากหลาย เช่น
ความกลัวและวิตกกังวลของผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมอง
เสื่อม หรือยังเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อน หากผู้ดูแล
มีการพูดเสียงดังหรือสัมผัสตัวผู้สูงอายุกะทันหันหรือ
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

รุนแรง จะท�าให้เกิดการต่อต้านได้ ได้มีผลการศึกษาที่
สนับสนุนแนวคิดนี้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิด
จากความปวดของผูส้ งู อายุทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ มหรือเป็น
ผลจากพฤติกรรมของผู้ดูแล42 ดังนั้น การเคารพความ
เป็นบุคคลของผู้ป่วย เช่น ค้นหาสาเหตุทที่ �าให้ผ้สู งู อายุมี
การต่อต้าน การลดความเจ็บปวด การพูดอธิบายด้วย
น�้าเสียงอ่อนโยนกับผู้ป่วยก่อนสัมผัสร่างกายหรือการ
ยอมผ่อนปรนโดยการขยายเวลาในการอาบน�า้ อาจจะ
ลดการต่อต้านจากผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมได้ ใน
บางรายพยาบาลจ�าเป็นต้องมีการแนะน�าเทคนิควิธีการ
ในการดูแลผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมแก่ญาติผู้ดูแล
เพื่อน�าไปใช้เป็นทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุท่มี ีภาวะ
สมองเสื่อมให้เหมาะสมกับครอบครัวต่อไป
2. ส่งเสริมความคิดเชิงบวกและเสริมพลังอ�านาจ
ให้แก่ผู้ดูแล เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลมีพลังในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใน
ระหว่างการดูแลผู้สูงอายุท่มี ีปัญหาสมองเสื่อมจะท�าให้
เกิดความเหนื่อยล้า ความรู้สึกถึงการมีภาระได้ง่าย
3. ให้ค�าแนะน�าหรือส่งเสริมให้มีการจัดการใน
ครอบครัวทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันภาวะเครียดกดดันและ
ความรู ้ สึ ก เป็ น ภาระก่ อ นเวลาอั น ควรแก่ ผู ้ ดู แ ลหลั ก
เนื่องจากผู้ดูแลผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมมักจะมี
ภาวะเครี ย ดทางร่ า งกายและจิ ต ใจร่ ว มด้ ว ย 43
ดั ง นั้ น พยาบาลจึ ง ควรให้ ค� า แนะน� า ผู ้ ดู แ ลหลั ก ให้
พยายามจัดสรรเวลาทีเ่ ป็นส่วนตัวหรือมีการพักผ่อน โดย
ให้ผู้ดูแลรองหรืออื่นๆ มาช่วยดูแลผู้ป่วยแทน หากไม่
สามารถตกลงกันในครอบครัวเองได้ พยาบาลอาจจะเป็น
ตัวกลางในการประสานให้ครอบครัวได้มีการประชุม
ปรึกษาและวางแผนการดูแลร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย (win-win situation) เช่น ช่วยลดความเครียด
ความรู ้ สึ ก เป็ น ภาระของผู ้ ดู แ ลหลั ก ป้ อ งกั น ภาวะที่
ผู้ดแู ลรองเปลีย่ นหน้าทีเ่ ป็นผู้ดแู ลหลักเมือ่ ผู้ดแู ลหลักไม่
สามารถรับผิดชอบได้อีกต่อไป อันจะน�าไปสู่การดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สงู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาสมองเสือ่ ม

มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล

การพยาบาลผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อมและผู้
ดูแลถือเป็นบทบาทที่ท้าทาย เนื่องจากในปัจจุบนั ยังมี
จ�านวนผู้สูงอายุท่มี ีปัญหาสมองเสื่อมแต่ไม่ได้รับการ
วินิจฉัยโรค เนื่องจากคนทัว่ ไปยังมีความเข้าใจที่คลาด
เคลื่อนเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสูงอายุ อาการ อาการแสดงมีความหลาก
หลาย ไม่ชัดเจน จึงไม่พาผู้สูงอายุมาพบแพทย์ ประกอบ
กับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ประจ�าบ้านในชุมชน ดัง
นั้นบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาล ซึ่งเป็น
บุค ลากรด่ า นหน้ า ในชุ ม ชนและมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ
ประชาชน จะเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้ผู้
สูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มได้รบั การบริการและการดูแล
ที่เหมาะสม ทัง้ ในระดับชุมชนและในสถานบริการเช่น
สถานบริบาล ได้แก่
1. การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ดู แ ลเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง
ความส�าคัญ ผลกระทบของภาวะสมองเสื่อมและเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนผู้ดูแล
2. จัดระบบการสืบค้นภาวะสมองเสื่อมในชุมชน
ผ่านกระบวนการด�าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
และให้บริการคัดกรองผูส้ งู อายุทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ มเบือ้ ง
ต้น และส่งต่อไปยังสถานบริการทีส่ ามารถดูแลผู้สงู อายุ
ทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ มเพือ่ การวินจิ ฉัยและการรักษาต่อไป
3. การเสริมพลังอ�านาจแก่ผู้ดูแลในการวางแผน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม เช่น การให้ความ
รูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ ม นอกจาก
นี้พยาบาลควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลเข้าใจ ยอมรับการเจ็บ
ป่วยของผู้สงู อายุ ให้กา� ลังใจ และแนะน�าแหล่งประโยชน์
ในการสนับสนุนผู้ดูแล เพื่อจะช่วยให้ป้องกันหรือลด
ความขัดแย้งระหว่างผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้
ดูแลได้
4. การจัดบริการครบวงจรแก่ผู้สูงอายุในชุมชน
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เช่น การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคที่จะน�าไปสู่
ภาวะสมองเสือ่ ม การจัดคลินกิ กระตุน้ ความจ�า หรือดูแล
ผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อม ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
กลางวัน (Day care)
5. พยาบาลที่ป ฏิ บ ัติ ง านในโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพการดูแลที่สูงขึ้น หรือในสถานบริบาล ควรมี
ความรูแ้ ละสามารถปฏิบัตกิ ารพยาบาลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
สมองเสือ่ มทีอ่ าจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือฉุกเฉิน ปัญหา
ทางอารมณ์และพฤติกรรมรุนแรง เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งปัจจุบันมี
การเพิ่มจ�านวนขึ้นจากสภาพสังคมผู้สูงอายุ จัดเป็น
กิจกรรมที่ท้าทายส�าหรับพยาบาลหรือบุคลากรทาง
สาธารณสุข เนื่องจาก เป็นภาวะที่ซับซ้อน มีผลกระทบ
ต่อผู้ป่วย ผู้ดูแลและสังคมมาก จ�าเป็นจะต้องใช้ศาสตร์
และศิลปะในการดูแล และนอกจากนี้จ�าเป็นต้องมีการ
ดู แ ลทั ้ง ผู ้ สู ง อายุ ท่ มี ี ภ าวะสมองเสื่ อ ม ซึ่ ง มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะ และมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมาก รวมทั้งผู้ดูแลซึ่งจัดเป็นผู้ป่วยแฝงด้วย ดังนั้น
การมีความรู้และเข้าใจเกีย่ วกับความรู้พนื้ ฐานของภาวะ
สมองเสื่อม การพยาบาลผู้สูงอายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อม
โดยตรงและผู้ดูแล และบทบาทที่ท้าทายของพยาบาล
เช่น การจัดระบบการดูแลที่ครบวงจรในชุมชน เช่น การ
สืบค้นและคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การส่งเสริมให้ผู้
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