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บทคัดย่อ

ประเทศไทยพบอุบตั กิ ารณ์ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ภาวะสมองเสือ่ มทีเ่ กิดขึน้
จะน�ำมาสูผ่ ลกระทบด้านลบ อาทิ ต้องใช้เงินจ�ำนวนมหาศาลในการดูแลรักษา การขาดแคลนอัตราก�ำลังบุคลากรในการดูแล
การขาดความช�ำนาญในการดูแล สถานทีใ่ นการดูแลไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึง่ คาดว่าประเทศไทยเตรียมรับมือกับปัญหา
ที่จะเกิดจากภาวะสมองเสื่อมยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ในปัจจุบันวิธีที่ดีที่สุดคือ การมุ่งเน้นการชะลอภาวะสมองเสื่อม
เนือ้ หาบทความนีป้ ระกอบด้วย ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มระยะเริม่ ต้นโดยเน้นแนวคิดหลักการดูแลรักษา แนวคิดการดูแล
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มระยะเริม่ ต้นโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และบทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวใน
การดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มระยะเริม่ ต้น โดยมีเนือ้ หาส�ำคัญ อาทิ การประเมินความพร้อมของครอบครัวและผูส้ งู อายุ
การวางแผนการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มระยะเริม่ ต้นร่วมกับครอบครัวโดยการใช้เทคนิคโค๊ชชิง่ ซึง่ ประกอบด้วยหลัก
4 ประการ ได้แก่ เทรนนิ่ง ไกด์ดิ้ง การให้ค�ำปรึกษา และการจัดโครงการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในชุมชนโดยใช้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง พร้อมให้การส่งเสริมครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการประเมินผลการส่งเสริม
ครอบครัวที่เป็นผลลัพธ์การพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ: การใช้เทคนิคโค๊ชชิ่ง การส่งเสริมครอบครัว การชะลอภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น การพยาบาลผู้สูงอายุ
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Abstract

The increasing incidence rate continues of the dementia syndrome in older adult in Thailand.
The dementia syndrome will have a negative impact such as it takes a lot of money to maintain, shortage
of staffing rates, lack of expertise in care, inadequate care facilities. It is expected that Thailand is prepared
to deal with the problem of dementia does not cover all issues. Current, the best practice is focus on
slowing progressive with dementia syndrome. The article content consists of following; first, older adult
with early stage dementia: concepts and principles care. Second, older adult care concept with early
stage dementia focused on family centered. Finally, nurses’ roles in families promoting to care for an
older adult with early stage dementia; assess the readiness of families and the older adult, older adult
with early stage dementia care planning with family, use of coaching technique 4 components; training,
guiding, counseling and development of caregivers for the elderly with dementia in the community use
the family is center. The nurses support their family and evaluation of family support outcomes in nursing
practice.
Keywords: Coaching in nursing care, Family promoting, Slow progressive with early stage dementia,
Gerontological nursing
บทน�ำ

แนวคิดการดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
(family-centered care) เป็นอีกกลวิธีหนึ่งทางด้านการ
พยาบาลที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมระยะเริ่มแรก เนื่องจากในระยะนี้หากได้รับการดูแล
เอาใจใส่ด้วยความเข้าใจ สร้างกิจกรรมส่งเสริมการชะลอ
ภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการ
กระตุ้นให้เซลล์สมองท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1]
เนื่องจากความละเอียดของกิจกรรม รวมทั้งเนื้อหาความรู้
และทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การป้องกัน ภาวะสมองเสื่อมที่ให้กับ
ผู้สูงอายุ โดยตามหลักวิชาการได้อธิบายว่า การชะลอภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุต้องฝึกให้ผู้สูงอายุปฏิบัติทุกวันหรือมี
คนคอยชักน�ำ กระตุ้นให้ฝึกคิด และมีลักษณะของโปรแกรม
ที่แน่นอน ดังนั้นคนในครอบครัวจึงเป็นบุคคลส�ำคัญที่สุดที่
จะเป็นผู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติการชะลอสมอง
เสื่อม เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดและอยู่กับผู้สูงอายุทุกวัน ดังนั้น
หลักแนวคิดการพยาบาลที่มุ่งเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
นั้นจึงมีความเหมาะสมต่อการน�ำมาประยุกต์ใช้ เพราะ

ครอบครัวเป็นบุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ [2]
การน�ำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนอกจากจะก่อ
ให้เกิดความไว้วางใจที่ดีกับผู้สูงอายุแล้ว คนในครอบครัวจะ
เป็นผู้ส่งเสริมก�ำลังใจที่ดีที่สุดอันก่อเกิดแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุ
อยากจะปฏิบัติกิจกรรม มั่นใจในความปลอดภัย รู้สึกอุ่นใจ
กับความรักของครอบครัว ส่งเสริมการมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
ซึ่งจะน�ำไปสู่ความร่วมมือที่ดี อันน�ำไปสู่การประสบความ
ส�ำเร็จในการชะลอภาวะสมองเสือ่ มได้มากขึน้ อย่างไรก็ตาม
กิ จ กรรมส� ำ หรั บ ชะลอภาวะสมองเสื่ อ มระยะเริ่ ม ต้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพนั้น นอกจากคนในครอบครัวจะเอาใจใส่และ
ร่ ว มดู แ ลส่ ง เสริ ม ผู ้ สู ง อายุ ใ นการชะลอภาวะสมองเสื่ อ ม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล้ ว การเลื อ กใช้ กิ จ กรรมที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมก็จะมีผลอย่างมากกับประสิทธิภาพการชะลอภาวะ
สมองเสือ่ มระยะเริม่ ต้นทีจ่ ะเกิดขึน้ จากประสบการณ์ตรงของ
ผู ้ นิ พ นธ์ ที่ น� ำ แนวคิ ด การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ เ น้ น ครอบครั ว
เป็นศูนย์กลางไปใช้ดูแลป้องกันและชะลอการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุนั้นพบว่า เกิดประสิทธิภาพสูงในทาง
ปฏิบตั ทิ งั้ ต่อระบบการพยาบาลและระบบครอบครัว และจาก
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การทบทวนวรรณกรรมพบว่า กิจกรรมส่งเสริมการชะลอ
ภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุนั้น ควรเป็นกิจกรรมที่ผ่าน
การศึกษาวิจัยหรือมีการทดลองใช้แล้ว และได้ประสิทธิผล
จริง ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่
สามารถจัดโปรแกรมชะลอสมองเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิผล
ดังนัน้ บทความวิชาการนีจ้ งึ มุง่ เสนอบทบาทของพยาบาลต่อ
การส่งเสริมครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสือ่ มระยะเริม่ ต้น โดยใช้แนวคิดการดูแลทีเ่ น้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่พยาบาลสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้สำ� หรับการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มระยะ
เริ่มต้นได้อย่างเหมาะสม
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มระยะเริม่ ต้น: แนวคิดหลักการ
ดูแลรักษา
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นปัญหาส�ำคัญทาง
สาธารณสุขทัว่ โลก โดยความชุกของปัญหาจะพบในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ภาวะสมอง
เสื่อมจะพบความชุกเพิ่มมากขึ้นตามจ�ำนวนอายุที่เพิ่มขึ้น
ปี ค.ศ. 2005 ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเสื่อมได้คาดคะเนจาก
สถิติไว้ว่า จากการที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั่วโลกจะท�ำให้พบ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก ๆ 20 ปี
จากการส�ำรวจครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 มีผู้ป่วยสมองเสื่อม
ทัว่ โลกทีส่ ำ� รวจพบจ�ำนวน 21 ล้านคน คาดคะเนว่าจะเพิม่ ขึน้
เป็น 40 ล้านคน และ 81 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2020 และปี
ค.ศ. 2040 ตามล�ำดับ [3] ซึ่งผลการคาดคะเนดังกล่าวมี
แนวโน้มที่จะเป็นจริง โดยข้อมูลจากการส�ำรวจขององค์การ
อนามัยโลกในปี ค.ศ. 2016 พบผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ทั่วโลก จ�ำนวน 47.5 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 7.7
ล้านคน [4] และจากการส�ำรวจข้อมูลใน 10 ปี ที่ผ่านมา
พบสัดส่วนของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มสูงสุดในประเทศ
จีนและเอเชียใต้ [5] แต่ขอ้ มูลในปัจจุบนั พบว่าประเทศญี่ปนุ่
มีจำ� นวนผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มมากทีส่ ดุ ในทวีปเอเชีย
โดยมีจ�ำนวนมากถึง 3,450,000 คน [4, 6] ทั้งนี้ข้อมูลด้าน
อุบัติการณ์ปัจจุบันพบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมราย
ใหม่พบมากขึ้นในประเทศที่ก�ำลังพัฒนามากกว่าประเทศที่
พัฒนาแล้ว เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มด�ำเนินการ
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รักษาผู้ป่วยเหล่านั้น รวมทั้งมีนโยบายในการป้องกันภาวะ
สมองเสือ่ มทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั คงพบความ
ชุกสูงสุดในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคภาวะ
สมองเสือ่ มสูงถึง 229,100 คน และคาดการณ์วา่ ประเทศไทย
จะมีผปู้ ว่ ยภาวะสมองเสือ่ ม จ�ำนวน 450,200 คน เป็นจ�ำนวน
ขั้นต�่ำในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ใน พ.ศ. 2593
[7] และจากรายงานส� ำ รวจภาวะสุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ใ นปี
พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทยมีผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม
ประมาณ 600,000 คน [8] ซึ่งสอดคล้องกับชัชวาล [9] ที่
คาดคะเนว่าจ�ำนวนผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทยทั้ง
กลุม่ ทีข่ นึ้ ทะเบียนและกลุม่ ทีย่ งั เข้าไม่ถงึ การรักษาในปัจจุบนั
มีจ�ำนวนมากกว่า 500,000 คน โดยร้อยละ 60 ของผู้ที่มี
ภาวะสมองเสือ่ มนัน้ เกิดจากโรคอัลไซเมอร์ ซึง่ สาเหตุเกิดจาก
สมองโดยตรง อุบัติการณ์พบสูงขึ้นตามอายุและพบในเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย [1] ภาวะสมองเสื่อมท�ำให้ผู้สูงอายุ
ทุพพลภาพและมีภาวะพึง่ พา ซึง่ ต้องการความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น และต้องการการดูแลระยะยาว อันส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว ญาติผู้ให้การดูแล และระบบบริการสุขภาพ
[10] ภาวะสมองเสือ่ มเป็นภาวะของสมองทีแ่ สดงออกถึงการ
เสื่อมถอยด้านเชาว์ปัญญา (cognitive function) และทาง
ด้านสติปัญญา (intellectual function) และสิ่งที่ยากต่อ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม คือ ผู้ที่มีภาวะสมอง
เสื่อมจะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ โดยร้อยละ
61-92 จะมีอาการก้าวร้าว มีพฤติกรรมการแสดงออกที่
วุ่นวาย มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน เดินออกนอกบ้าน
อาการซึมเศร้า หลงลืม ชอบทะเลาะกับผู้ให้การดูแล และมี
ปัญหาการนอน [9] ทั้งนี้แนวคิดหลักการดูแลรักษาผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเลื่อมระยะเริ่มต้น ประกอบด้วย
1. การแบ่งระดับความรุนแรงและเกณฑ์การ
วิ นิ จ ฉั ย ภาวะสมองเสื่ อ ม ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่พบภาวะของสมองที่
แสดงออกถึงการเสื่อมถอยด้านเชาว์ปัญญาและทางด้านสติ
ปัญญา ซึ่งมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ผิดปกติทางการรับรู้
ความจ�ำจินตนาการ การคิดการใช้เหตุผล การคิดค�ำนวณ
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การตัดสินใจ และการใช้ภาษา เมื่อมีอาการมากขึ้นจะพบ
บุคลิกภาพและระดับความรูส้ กึ ตัวเปลีย่ นแปลง ส่งผลต่อการ
ท�ำงานและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับโรค
ซึมเศร้าและไม่มีอาการของโรคทางจิตเวชในช่วงวินิจฉัย [1,
4, 11] กล่าวโดยสรุปภาวะสมองเสื่อม ระยะเริ่มต้น เป็นการ
บกพร่ อ งของการรู ้ คิ ด เล็ ก น้ อ ย (mild cognitive
impairment) พบได้ร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุทั่วไป แม้ว่าจะ
มีความผิดปกติเกิดขึน้ หลายด้านแต่ยงั สามารถด�ำเนินชีวติ ท�ำ
หน้าที่ด้วยตนเองในชีวิตประจ�ำวันได้ ระยะปานกลาง เริ่มมี
ปัญหาในการเรียนรูแ้ ละการจดจ�ำสิง่ แปลกใหม่ สถานที่ หรือ
บุคคลใหม่ ๆ ไม่ได้ ต่อมาจะลืมประวัติส่วนตัวและรับรู้
เหตุการณ์ทเี่ ป็นปัจจุบนั ลดลง ความรูค้ ดิ จะเริม่ สูญเสีย สับสน
วัน เวลา สถานที่ ตลอดจนเรือ่ งส�ำคัญของชีวติ ระยะสุดท้าย
ระดับความรู้คิดจะสูญเสียอย่างรุนแรง ผู้ป่วยจะไม่สามารถ
จ�ำเหตุการณ์แม้เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ และ
ในที่สุดคือ ไม่รับรู้ตนเอง ไม่รับรู้การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น และ
จะไม่ทราบว่าตนเองมีการสูญเสียการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
ซึ่งการด�ำเนินของภาวะสมองเสื่อมหรืออาการวิทยาของ
ภาวะสมองเสื่อมจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับพื้นฐานทาง
สุขภาพตามปัจเจกบุคคล
ผู้สูงอายุที่มีการด�ำเนินของโรคเร็วกว่าปกติ กลุ่ม
โรคทีส่ ง่ เสริมให้เกิดปรากฎการณ์ดงั กล่าว มักเกิดจากสาเหตุ
ทีม่ ตี วั อักษรย่อว่า “VITAMINS” [11] ได้แก่ สาเหตุทเี่ กิดจาก
หลอดเลือด (vascular) การติดเชื้อ (infectious) สารพิษ
และเมตาบอลิกที่ผิดปกติ (toxic and metabolic) ภูมิแพ้
ตนเอง (autoimmune) เนื้องอกชนิดร้าย (neoplasma/
metastasis) โรคที่เกิดจากการปฏิบัติการทางการแพทย์
(iatrogenic) เช่น ยาต่าง ๆ ที่ใช้รักษาแล้วมีผลต่อสมอง
เป็นต้น การเสือ่ มของเซลล์ประสาท (neurodegenerative)
และโรคตามระบบ (systemic) เช่ น โรคเรื้ อ รั ง ทาง
อายุรศาสตร์ เป็นต้น
2. เกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม [11]
จากการศึกษาการใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม
เดิมใช้เกณฑ์ของ Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder (DSM) IV ซึ่งเป็นคู่มือการวินิจฉัยและ
สถิติส�ำหรับความผิดปกติทางจิต พบว่ามีความเหมาะสมกับ
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การใช้วินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์มากกว่าภาวะสมองเสื่อมจาก
สาเหตุอื่น และมีข้อจ�ำกัดอยู่หลายประการ สมาคมจิตเวช
แห่งอเมริกา (American Psychiatric Association) จึงได้
ทบทวนและก�ำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมที่
จ�ำเพาะมากขึ้นในการปรับปรุงใหม่เป็น DSM-5 (ซึ่งเกณฑ์
ใหม่ให้ใช้ตวั เลขอารบิกแทนโรมัน) และใช้คำ� ว่า ความผิดปกติ
เด่นทางจิตประสาท (major neurocognitive disorders )
และให้คำ� นิยามของภาวะสมองเสือ่ มดังนี้ (1) มีหลักฐานของ
การรู้คิดเสื่อม (cognitive decline) ที่มากพอไปจากระดับ
เดิมอย่างน้อย 1 ด้านของการรูค้ ดิ และมีการลดลงของความ
สามารถในประสาทการรู ้ คิ ด (neurocognitive
performance) อย่างน้อย 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ประมาณต�่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 3: 3th percentile) (2)
การรู้คิดบกพร่องมากพอจนมีผลกระทบต่อการดูแลตนเอง
เช่ น ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ห รื อ คนช่ ว ยเหลื อ ในการท� ำ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวัน (3) การรูค้ ดิ บกพร่องทีไ่ ม่ได้เกิดจากภาวะซึมเศร้า
สับสนเฉียบพลัน (delirium) และ (4) การรู้คิดบกพร่องที่ไม่
ได้เกิดจากโรคทางจิตเวช
3. สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสือ่ มทีแ่ ก้ไขและสามารถป้องกันได้ ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
สมองเสื่อม ร้อยละ 5-10 เกิดจากสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้
หรือยับยั้งไม่ให้เกิดการด�ำเนินของโรคไปสู่จุดที่รุนแรงมาก
ขึน้ โดยมีตวั อักษรย่อทีจ่ ำ� ได้งา่ ย คือ“DEMENTIA” [11] โดย
อธิบายพอสังเขป ดังนี้ D: Drug toxicity โดยเฉพาะใน
ผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ ยากลุ ่ ม ที่ ใ ช้ รั ก ษาทางจิ ต ประสาท เช่ น
ยานอนหลับและยาคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
สับสน E: Emotional disorders ได้แก่ โรคซึมเศร้า M:
Metabolic and endocrine ทีส่ ำ� คัญคือ ภาวะพร่องไทรอยด์
ฮอร์โมนที่ท�ำให้เกิดท้องผูก นอนมาก ท�ำอะไรช้าลง E: Eye
and ear disorder ท�ำให้ขาดการกระตุน้ จากระบบประสาท
N: (1) Nutrition ส่วนมากที่เป็นสาเหตุคือ ขาดวิตามิน บี 1
บี 6 และบี 12 และขาดกรดโฟลิก (2) Normal pressure
hydrocephalus ภาวะน�้ำเกินในโพรงสมองก่อให้เกิดการ
เดินทีผ่ ดิ ปกติ เช่น เดินซอยเท้า ก้าวขาไม่ออก ยกขาไม่พน้ พืน้
ในขั้นรุนแรงผู้ป่วยจะเดินไม่ได้ และมีความจ�ำลดลง ในที่สุด
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จะเกิดสมองเสือ่ ม T: Tumors and trauma โดยเฉพาะกลุม่
ทีม่ เี ลือดออกแบบเรือ้ รังในช่องแร็กนอยด์และเนือ้ งอกทีส่ มอง
I: Infection เป็นการติดเชื้อที่ขึ้นสู่สมองหลังได้รับการรักษา
แล้ ว ระดั บ การท� ำ งานของสมองมั ก ไม่ ก ลั บ คื น มา A:
Arteriosclerosis and alcohol หลอดเลือดที่แข็งตัวก่อให้
เกิดการล�ำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลง และแอลกอฮอล์
ท�ำให้เกิดสมองเสือ่ มจากหลายสาเหตุ เช่น (1) ภาวะสมองเสือ่ ม
จากสุรา (alcoholic dementia) ซึ่งเป็นผลจากการติดสุรา
และมีการดื่มสุรายาวนานจนท�ำให้สมองเกิดการสูญเสีย
หน้าที่การท�ำงาน (2) กลุ่มอาการเวอร์นิก-คอร์ซาคอฟ
(Wernicke-Korsakoff syndrome) พบได้ในผู้สูงอายุทั่วไป
แต่ จ ะพบสู ง ขึ้ น ในผู ้ สู ง อายุ ที่ ดื่ ม สุ ร าและติ ด สุ ร าเรื้ อ รั ง
แบ่งออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มอาการเวอร์นิก
(Wernicke syndrome) ประกอบด้วยอาการ 3 อาการ ได้แก่
อาการเพ้อหรือสันสน (delirium) การเคลื่อนไหวของลูกตา
ผิดปกติ (ophthalmoplegia) ซึ่งจะเป็นอาการที่สามารถ
ตรวจพบได้เร็วกว่าอาการอืน่ และอาการสุดท้ายคือ ภาวะเสีย
การทรงตัว (ataxia) และกลุ่มอาการซาคอฟ (Korsakoff
syndrome หรือ Korsakoff’s psychosis) เป็นภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดหลังกลุ่มอาการเวอร์นิก กล่าวคือ เมื่อกลุ่ม
อาการเวอร์ นิ ก เริ่ ม ดี ขึ้ น จะพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยจะมี ป ั ญ หาเรื่ อ ง
ความจ� ำ และมี ป ั ญ หาการหลงลื ม จากความจ� ำ เสื่ อ ม
(confabulation) เป็นอาการเด่น นอกจากนี้การศึกษาใน
ประเทศไทยยังพบว่า การสูบบุหรี่ การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมน้อย (พูดน้อยและคิดน้อย) มีความสัมพันธ์กับการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 [12]
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด
ก็ตาม เมือ่ การด�ำเนินของโรคเพิม่ มากขึน้ ผูป้ ว่ ยจะไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ จะเริม่ ส่งผลกระทบต่อผูด้ แู ลมากขึน้ และ
ต้องใช้เงินรักษาเพิ่มขึ้น ดังนั้นสังคมรอบข้างควรมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น
4. แนวทางการบ�ำบัดรักษาภาวะสมองเสื่อม วิธี
บ�ำบัดรักษาภาวะสมองเสื่อมที่ให้ผลดีในปัจจุบันต้องรักษา
ควบคู่กันระหว่างวิธีไม่ใช้ยาและวิธีที่ใช้ยาในการบ�ำบัด [13]
ดังนี้
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4.1 การบ�ำบัดรักษาที่ไม่ใช้ยา วิธีนี้เน้นการใช้
กิจกรรมบ�ำบัด แบ่งตามวัตถุประสงค์การบ�ำบัดได้ 4 วิธี ได้แก่
(1) เพือ่ ให้รบั รูค้ วามเป็นปัจจุบนั ของวัน เวลา สถานที่ บุคคล
และเหตุการณ์ทเี่ ป็นปัจจุบนั กิจกรรมทีส่ อดคล้อง ได้แก่ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ การเล่ารายการทีวหี รือละคร ฝึกจ�ำหน้าคน
ฝึกทายสิ่งของ ฟังเพลงที่คุ้นเคย และฝึกแต่งตัวด้วยตนเอง
เป็นต้น (2) เพื่อช่วยกระตุ้นพฤติกรรมด้านอารมณ์ให้เกิด
ความจ�ำดีขนึ้ เน้นปฏิบตั กิ จิ กรรมทีส่ ะท้อนประสบการณ์ชวี ติ
ทีผ่ า่ นมาของผูส้ งู อายุ เช่น ดูรปู ภาพทีถ่ า่ ยตามสถานทีต่ า่ ง ๆ
และภาพบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุในอดีต เป็นต้น (3) เพือ่
ปรับอารมณ์และความคิดด้วยกิจกรรมนันทนาการ เช่น
การเล่นเกมจากคอมพิวเตอร์ เกมไพ่ เกมกระดาน ท�ำงาน
ฝีมือ งานศิลปะ และฟังดนตรี รวมทั้งให้เขียนบันทึกการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของตน เป็นต้น (4) เพื่อค้นหาสาเหตุ
ของพฤติกรรมและพฤติกรรมทีห่ ายไป ลดการเกิดปัญหาจาก
พฤติกรรมที่หายไป เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว ตะโกนเอะอะ
โวยวาย ปัสสาวะราด เน้นกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย มีแรงจูงใจ
ให้กระท�ำ อาทิ ให้รางวัลเล็กน้อยแก่ผู้สูงอายุเมื่อเข้าห้องน�้ำ
ถ่ายอุจจาระและท�ำความสะอาดเองได้เรียบร้อย เป็นต้น
4.2 การรักษาด้วยยา จะมีเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน
โดยเลือกใช้ตามความรุนแรงของภาวะสมองเสือ่ ม ซึง่ ยาทีไ่ ด้
รับความนิยมแพร่หลายได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร
และยาของหลายประเทศ [13, 14] ได้ แ ก่ ยากลุ ่ ม
cholinesterase inhibitors และ NMDA receptor
antagonist ยาเหล่านีส้ ามารถช่วยชะลอการเสือ่ มของเซลล์
สมอง มีผลประคับประคองความจ�ำ  การรู้คิด และความ
สามารถในการดูแลตนเอง ซึ่งยากลุ่ม cholinesterase
inhibitors ให้ผลการรักษาที่ดีกับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม
ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนยากลุ่ม NMDA receptor
antagonist ให้ ผ ลการรั ก ษาที่ ดี ผู ้ ที่ มีอ าการรุ น แรงมาก
อย่างไรก็ดีจากผลการศึกษายังพบว่า ผู้ป่วยสมองเสื่อมไม่
สามารถตอบสนองต่อยาได้ ขณะเดียวกันยาเหล่านั้นมีผล
ข้างเคียงที่รุนแรงโดยเฉพาะภาวะเบื่ออาหารที่เกิดต่อเนื่อง
จนก่อเกิดภาวะทุโภชนาการในผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นปัญหาทีแ่ ก้ไข
ได้ ย ากเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู ้ สู ง อายุ และผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสือ่ มมีปญ
ั หาการเข้าถึงยาเนือ่ งจากราคาค่อนข้างแพง
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แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น
โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มระยะเริม่ ต้น หมายถึง
ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และตรวจพบความบกพร่องของการ
รู้คิดเล็กน้อย อาทิ พบความผิดปกติของการคิด การสั่งการ
การคิดค�ำนวณ การจดจ�ำ โดยความผิดปกติเกิดขึน้ หลายด้าน
แต่ยังสามารถด�ำเนินชีวิตท�ำหน้าที่ด้วยตนเองในชีวิตประจ�ำ
วันได้ ลักษณะเด่นของพฤติกรรมในระยะนี้ ได้แก่ หลงลืมบ่อย
ลืมสิ่งของไว้ในที่ที่ไม่ควรจะลืม เช่น ลืมลูกกุญแจรถไว้ใน
ตู้เย็น เป็นต้น [1, 9] ซึ่งระยะนี้ผู้สูงอายุจะแสดงพฤติกรรม
แบบที่ตัวผู้สูงอายุเองไม่รู้ตัว สมาชิกในครอบครัวจะเริ่ม
สังเกตเห็นอาการหลงลืมดังกล่าว ซึ่งจ�ำนวนการเกิดจะถี่
มากขึ้น พร้อมจะแสดงอารมณ์ที่เริ่มหงุดหงิดง่าย หากค้นหา
อาการได้เร็ว และได้รับการดูแลส่งเสริมการชะลอการเสื่อม
ของสมองให้นานที่สุด ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อเนื่องยาวนานจนกว่าสมองจะเสื่อมมากขึ้น ส่วนแนวคิด
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นโดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (family centered care for
dementia syndrome in older adult) การดูแลผู้สูงอายุ
ทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ มเป็นแนวคิดทีเ่ น้นครอบครัวโดยใช้บคุ คล
ที่มีความส�ำคัญในครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ได้ผลดีกับ
การดูแลผูส้ งู อายุในทวีปยุโรปทีม่ งุ่ เน้นให้คนในครอบครัวดูแล
กันเอง และรัฐบาลสนับสนุนให้ชุมชนดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ใน
ชุมชนด้วยกระบวนการกลุ่ม [15] ท�ำให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลด้วยความเข้าใจและความเอาใจใส่จากครอบครัว เกิด
คุ ณ ค่ า ซึ่ ง กั น และกั น ซึ่ ง แนวคิ ด นี้ ต รงกั บ หลั ก การของ
ประเทศไทยที่ต้องการให้คนในครอบครัวและชุมชนร่วมกัน
ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มระยะเริ่ ม ต้ น [9] ใน
วัฒนธรรมสุขภาพของประเทศไทยซึ่งถือว่าครอบครัวคือ
บุคคลส�ำคัญ [2] กล่าวคือ ครอบครัวจะช่วยจัดหาอาหาร
เครื่องนุ่มห่ม ดูแลกิจวัตรประจ�ำวันให้กับผู้สูงอายุ กล่าวโดย
สรุปกระบวนการใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางเป็นกระบวนการ
เสริมสร้างการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
โดยการมีสว่ นร่วมของคนในครอบครัว ทัง้ นีเ้ พราะครอบครัว
เป็นบุคคลที่คุ้นเคย สนิทใกล้ชิด รวมทั้งมีความผูกพันทาง
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สายเลือด หรือผูกพันฉันญาติสนิทกับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมอง
เสื่อมมากที่สุด ครอบครัวจึงต้องมีบทบาทดูแลผู้สูงอายุ โดย
พยาบาลเป็นผู้สร้างเสริมวิธีการและความรู้สู่ครอบครัวเพื่อ
การดูแลที่ถูกต้อง ทั้งนี้องค์ประกอบส�ำคัญที่บุคลากรทาง
สุขภาพต้องยึดและปฏิบตั ติ อ่ ครอบครัวของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
สมองเสื่อมตามแนวคิดการยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง [1,
2, 16, 19] มีดังนี้
1) การให้เกียรติและการเคารพ (dignity and
respect) คือ การเคารพในวิธวี ฒ
ั นธรรมและจิตวิญญาณ โดย
ยึดคุณค่าของบุคคลเป็นที่ตั้ง พยาบาลท�ำหน้าที่เสริมความรู้
ตามสิ่งที่ควรจะเป็นตามหลักวิชาเท่านั้น การวางแผนดูแล
ควรให้เป็นหน้าที่ของครอบครัวเป็นผู้วางแผน โดยพยาบาล
มีสว่ นร่วมแบ่งปันความรูแ้ ละการดูแลในแต่ละกิจกรรมให้กบั
ครอบครัวได้เข้าใจเรียนรู้และฝึกทักษะก่อนให้การดูแล
2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (information sharing)
บุคลากรทางสุขภาพต้องมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัว โดยมี
การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเปิดเผย จริงใจ
3) การมี ส ่ ว นร่ ว มและการให้ ค วามร่ ว มมื อ
(participation and collaboration) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้และ
ผู ้ รั บ มากกว่ า นั้ น ต้ อ งติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง และเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะแก่ครอบครัว
4) การเจรจาต่อรองด้านสุขภาพ (negotiation)
เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลที่สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมอย่างองค์รวมตามปัจเจกบุคคล โดยมีส่วนร่วม
เจรจากับครอบครัวตัง้ แต่การให้ขอ้ มูล การออกแบบการดูแล
การปฏิบัติการดูแลสุขภาพ และการตัดสินใจด้วยเหตุผลที่
เห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในการเลือกวิธีปฏิบัติ การวางแผนการ
ดูแลให้ยืดหยุ่นตามลักษณะครอบครัวแต่ยังคงมาตรฐาน
การดู แ ล มี จ ริ ย ธรรม พร้ อ มยึ ด ถื อ ความปลอดภั ย ของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก
กระบวนการพยาบาลที่ประยุกต์ใช้กับครอบครัว
เป็นศูนย์กลางนั้น มุ่งเน้นผลลัพธ์เหมือนกับพยาบาลลงมือ
ปฏิบัติเอง ซึ่งพยาบาลมีบทบาทเด่นในการใช้เทคนิคโค๊ชชิ่ง
(coaching) ซึง่ เป็นกระบวนการฝึกสอนรูปแบบหนึง่ ทีม่ งุ่ เน้น
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ให้ผู้ถูกฝึกเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นล�ำดับขั้น เพื่อให้
เกิดความรู้และทักษะตามเป้าหมายกับบุคคลในครอบครัว
เพื่ อ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ส มองเสื่ อ มระยะเริ่ ม ต้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้องค์ประกอบเด่นของโค๊ชชิง่ 4 ประการ
[17, 18] คือ (1) เทรนนิ่ง (training) คือ การสอนความรู้
เฉพาะเกี่ยวกับการดูแลและวิธีซึ่งเป็นทักษะเฉพาะในการ
ชะลอภาวะสมองเสื่อม (2) ไกด์ดิ้ง (guiding) คือ การให้
ค�ำชีแ้ นะเมือ่ ครอบครัวต้องการความรูเ้ ฉพาะของวิชาชีพ เพือ่
ออกแบบดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม (3) การให้
ค�ำปรึกษา (counseling) จ�ำเป็นอย่างยิ่งเมื่อครอบครัวเกิด
ความไม่มั่นใจหรือเจอเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย พยาบาลต้อง
สือ่ สารให้คำ� ปรึกษาแบบเร่งด่วนซึง่ อาจจะผ่านโทรศัพท์ ไลน์
(line) หรือวีดิโอคอล (video call) ให้ข้อมูลที่เพียงต่อการ
ตัดสินในเลือกของครอบครัว เป็นต้น และ (4) การจัด
โครงการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในชุมชนโดยใช้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (personal center development)
ที่กล่าวมาทั้งหมด คือ กระบวนการของพยาบาลที่จะใช้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสือ่ มระยะเริม่ ต้น ซึง่ เนือ้ หาความรูแ้ ละทักษะทีส่ อดคล้องกับ
การดูแลระยะนี้ คือ เน้นชะลอการเสื่อมของสมอง
บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น
พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในการจัดบริการสุขภาพ
แก่ครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น
เป้าหมายส�ำคัญ คือ คะแนนของการเสื่อมของสมองต้องไม่
เพิ่มมากขึ้น หรือพฤติกรรมของภาวะสมองเสื่อมต้องไม่
รุนแรงมากขึ้น โดยพยาบาลต้องสร้างแรงจูงใจน�ำครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล อธิบายจากประสบการณ์ตรง
ของผู้เขียนได้ดังนี้
1. ประเมิ น ความพร้ อ มของครอบครั ว และ
ผู้สูงอายุ เป็นการประเมินหาประเด็นปัญหาของครอบครัว
กับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะต้น เกี่ยวกับ
ประเด็นความรู้และทักษะจ�ำเป็นของครอบครัวที่จะใช้ดูแล
การก�ำหนดแนวทางการประเมิน คือ พยาบาลต้องมุ่งหา
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ผู้ดูแลหลักให้พบเพื่อจะประสานงานได้ถูก ขณะเดียวกันก็
ต้องให้ความส�ำคัญกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวภายใต้การ
ให้เกียรติ การเคารพคุณค่าของบุคคล ยอมรับในความเชื่อ
ด้านจิตสังคม ประเมินการรับรู้ของครอบครัวต่ออาการเริ่ม
ต้นของภาวะสมองเสือ่ ม ประเมินความใสใจ การเอาใจใส่ตอ่
ผู้สูงอายุ และการตระหนักที่จะดูแล ในขั้นตอนนี้พยาบาล
ต้องใช้หลักการสื่อสารทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
จากการบอกวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ครอบครัวทราบ
การสร้างสัมพันธภาพอย่างมีเป้าหมาย การยิม้ แย้ม มองหน้า
สบตาขณะสนทนา แสดงออกด้วยสีหน้าที่เป็นกันเอง พูดจา
ที่สุภาพเหมาะกับกาลเทศะ ใช้หลักการเสริมแรงทางบวก
เช่น การกล่าวค�ำชื่นชม การชมเชยครอบครัว เป็นต้น ส่วน
การประเมินผูส้ งู อายุอาจต้องใช้แบบประเมินสมรรถภาพของ
สมอง (MMSE) ร่วมกับการประเมินหาสาเหตุทสี่ ามารถแก้ไข
ได้หรือยับยัง้ ไม่ให้เกิดการด�ำเนินของโรคไปสูจ่ ดุ ทีร่ นุ แรงมาก
ขึน้ โดยซักประวัตผิ สู้ งู อายุและครอบครัวให้ครอบคลุมอักษร
ย่อที่จ�ำได้ง่าย คือ“DEMENTIA”
ก่อนการใช้ข้อมูลที่ประเมินได้นั้น พยาบาลต้อง
ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจดบันทึกให้เป็น
หมวดหมู่ทั้งด้านครอบครัวและตัวผู้สูงอายุเอง ก่อนวินิจฉัย
ปัญหาครอบครัวและปัญหาของผู้สูงอายุตามข้อมูลที่เป็น
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ รวมทั้ ง ก่ อ นน� ำ มาสู ่ ก ระบวนการ
วางแผนหรื อ การออกแบบการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่อมระยะเริ่มต้น
2. การวางแผนการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่อมระยะเริ่มต้นร่วมกับครอบครัว เป็นการวางแผน
จัดกิจกรรมในการดูแลผูส้ งู อายุเพือ่ ชะลอการเสือ่ มของสมอง
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวมีความพร้อมในการปฏิบัติก่อน
โดยพยาบาลอาจเสนอแนะกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมด้วยองค์
ความรู้และทักษะที่พยาบาลมีมากกว่า ให้ครอบครัวได้รับรู้
และวางแผนปฏิบัติ โดยขั้นตอนส�ำคัญของการวางแผนร่วม
กับครอบครัว คือ การก�ำหนดผลลัพธ์ในการชะลอภาวะสมอง
เสื่อมระยะเริ่มต้น ซึ่งอาจตั้งเป้าหมายร่วมกับครอบครัวว่า
จะชะลอภาวะสมองเสื่อมให้อาการอยู่ในระยะเริ่มต้นให้ได้
อย่างน้อย 10 ปี เป็นต้น ก่อนเลือกกิจกรรมการดูแลที่
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สอดคล้องทั้งมิติ การป้องกัน การร่วมรักษา การฟื้นฟู และ
การส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกัน โดยพยาบาลจะต้องเขียน
แผนการด�ำเนินกิจกรรมที่จะให้ครอบครัวปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
เพื่อชะลอภาวะสมองเสื่อมอย่างละเอียด พร้อมบอกเหตุผล
ประกอบว่าแต่ละกิจกรรมว่าท�ำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรต่อ
ผู้สูงอายุ จะเป็นข้อความจรรโลงใจให้ครอบครัวตระหนักใน
การปฏิ บั ติ ต ่ อ การชะลอภาวะสมองเสื่ อ มต่ อ ผู ้ สู ง อายุ ใ น
ครอบครัว
3. การใช้เทคนิคโค๊ชชิ่งส่งเสริมครอบครัวดูแล
ชะลอภาวะสมองเสือ่ มในผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากผูส้ งู อายุกลุม่ นี้
อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด พยาบาลจึงต้องออกแบบ
การพยาบาลเพื่ อ ชะลอภาวะสมองเสื่ อ มให้ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวได้เรียนรู้ และน�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั้ ไปประยุกต์ดแู ล
ผู้สูงอายุในครอบครัวตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยพยาบาล
สามารถเลือกใช้เทคนิคโค๊ชชิ่ง [1, 17-19] กับสมาชิกใน
ครอบครัว ตามประเด็นต่อไปนี้
1) เทร์นนิ่ง (training) เป็นกระบวนการส�ำคัญที่
จะพัฒนาครอบครัวให้สามารถดูแลชะลอภาวะสมองเสือ่ มใน
ผูส้ งู อายุได้ ซึง่ ประกอบไปด้วย 1.1) การให้ความรูแ้ ละเหตุผล
มุง่ หวังให้ครอบครัวได้เห็นผลดีในการปฏิบตั กิ ารชะลอสมอง
เสื่อม และผลเสียหากไม่ปฏิบัติตามจากการที่พยาบาลให้
ข้อเท็จจริงทางวิชาการให้ครบถ้วนทุกมุมมอง 1.2) พยาบาล
ฝึกทักษะหรือกิจกรรมทีม่ งุ่ หวังให้ผสู้ งู อายุได้ปฏิบตั เิ พือ่ ชะลอ
สมองเสื่อม ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการฝึกการคิดและ
วิเคราะห์บริหารสมอง [10] โดยมีกจิ กรรมพืน้ ฐานทีใ่ ช้ได้ผลดี
ดังนี้ (1) เพื่อให้รับรู้ความเป็นปัจจุบันของวัน เวลา สถานที่
บุคคล และเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน กิจกรรมที่พยาบาลต้อง
ฝึกทักษะให้กบั ครอบครัว ได้แก่ กิจกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์
โดยให้ผู้สูงอายุอ่านหนังสือพิมพ์ให้ครอบครัวฟัง หรือให้
ผู้สูงอายุสรุปสาระที่อ่านจากหนังสือพิมพ์ให้ฟัง กิจกรรมนี้
ครอบครัวต้องเตรียมแว่นตาและหนังสือพิมพ์ให้กับผู้สูงอายุ
กิจกรรมการเล่ารายการทีวีหรือละคร ครอบครัวต้องตั้ง
ค�ำถามง่าย ๆ ให้กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับตัวเอกในละครที่สังเกต
พบ ให้ผู้สูงอายุทบทวนเนื้อหาละครเพื่อพูดถ่ายทอดต่อ
ตัวอย่างค�ำถามที่ใช้ถาม คือ “แม่ค๊ะนางเอกของเรื่อง……ไป
ทะเลแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้ทะเลาะกับพระเอกได้…เมื่อคืน

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 109
หนูเผลอหลับค่ะ” นั่นหมายถึง ครอบครัวต้องมีกิจกรรมการ
ดูละครร่วมกันด้วย โดยขณะที่ถามเพื่อให้ผู้สูงอายุเล่านั้น
ครอบครัวต้องท�ำหน้าตาสงสัยหรือรอค�ำตอบจากผู้สูงอายุ
ด้วยความจริงใจ เป็นต้น (2) เพื่อช่วยกระตุ้นพฤติกรรมด้าน
อารมณ์ให้เกิดความจ�ำดีขึ้น เน้นปฏิบัติกิจกรรมที่สะท้อน
ประสบการณ์ ชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมาของผู ้ สู ง อายุ เช่ น กิ จ กรรม
ฝึกจ�ำหน้าคน และฟังเพลงที่คุ้นเคย ซึ่งครอบครัวต้องหมั่น
ค้นรูปถ่ายเก่า ๆ ของหรือเพลงเก่า ๆ มาให้ผู้สูงอายุได้ทาย
เป็นต้น (3) เพื่อปรับอารมณ์และความคิดด้วยกิจกรรม
นันทนาการ เช่น ครอบครัวเล่นหมากรุกกับผูส้ งู อายุ หรือร่วม
ท�ำงานฝีมือที่ประสบผลส�ำเร็จโดยง่าย งานศิลปะและฟัง
ดนตรี และการให้เขียนบันทึกการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ของตน เป็นต้น (4) เพื่อค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมและ
พฤติกรรมที่หายไป ลดการเกิดปัญหาจากพฤติกรรมที่หาย
ไป เช่น ครอบครัวต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าว ตะโกน
เอะอะโวยวาย และปัสสาวะราด เน้นกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย
ซึ่งเป็นพฤติกรรมเด่นที่พบในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ระยะเริ่มต้น เป็นต้น หากพบพฤติกรรมเหล่านี้
2) ไกด์ดิ้ง (guiding) เป็นการฝึกครอบครัวชี้แนะ
ผู ้ สู ง อายุ ใ นการท� ำ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น อั น สอดคล้ อ งกั บ
พฤติกรรมที่ประเมินพบ เช่น ผู้สูงอายุเริ่มจ�ำสถานที่ใหม่ ๆ
ไม่ได้ หรือจ�ำหน้าบุคคลที่ไม่คุ้นเคยได้ยากขึ้น พยาบาลควร
ชีแ้ นะกิจกรรมทีเ่ หมาะสมแก่ครอบครัว ได้แก่ กิจกรรมฝึกจ�ำ
หน้าคน และฟังเพลงที่คุ้นเคย ซึ่งครอบครัวต้องหมั่นค้นรูป
ถ่ายเก่า ๆ ของผูส้ งู อายุหรือเพลงเก่า ๆ มาให้ผสู้ งู อายุได้ทาย
โดยครอบครัวต้องท�ำอย่างต่อเนื่องให้ผู้สูงอายุคุ้นชิน หรือ
อาจให้ผสู้ งู อายุทำ� อาหารด้วยตนเองโดยครอบครัวเป็นผูช้ ว่ ย
เหลือ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้ทบทวนขัน้ ตอนและคิดวิธกี ารท�ำ ซึง่
จะเป็นการบริหารสมองทีด่ ี พยาบาลต้องชีแ้ นะเกีย่ วกับหลัก
การสร้างแรงจูงใจแก่ครอบครัว ได้แก่ การชมเชยแบบจริงใจ
เมื่อผู้สูงอายุปฏิบัติได้ หรือครอบครัวกอดและหอมแก้ม
ผูส้ งู อายุดว้ ยความรักในสายสัมพันธ์ครอบครัว ซึง่ จะเป็นการ
เพิ่มคุณค่าในตัวผู้สูงอายุด้วย เป็นต้น
3) ช่องทางการให้คำ� ปรึกษา (counseling) จ�ำเป็น
อย่างยิง่ เมือ่ ครอบครัวเกิดความไม่มนั่ ใจหรือเจอเหตุการณ์ที่
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ไม่คุ้นเคย พยาบาลต้องสื่อสารให้ค�ำปรึกษาแบบเร่งด่วนซึ่ง
อาจจะผ่านโทรศัพท์ ไลน์ หรือวีดโิ อคอล เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ พียง
ต่อการตัดสินใจเลือกของครอบครัว เป็นต้น พยาบาลต้อง
ท�ำความเข้าใจกับครอบครัวไว้ล่วงหน้าให้เกิดความเข้าใจ
เพื่ อ ลดความเกรงใจที่ จ ะใช้ บ ริ ก ารพยาบาลผ่ า นช่ อ ง
ทางดังกล่าว
4) การจัดโครงการพัฒนาผูด้ แู ลผูส้ งู อายุสมองเสือ่ ม
ในชุมชนโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (personal center
development) ซึง่ พยาบาลอาจต้องจัดเป็นโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนไปพร้อมกัน โดยเริ่ม
ตั้งแต่การสอนความรู้ชุมชนเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมใน
ผู ้ สู ง อายุ การฝึ ก ทั ก ษะชะลอสมองเสื่ อ ม การใช้ แ หล่ ง
ประโยชน์ทเี่ หมาะสมมาร่วมออกแบบการดูแลผูส้ งู อายุ และ
การติดตามพฤติกรรมเด่นทีบ่ ง่ ชีค้ วามรุนแรงของโรค เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าการใช้เทคนิคโค๊ชชิ่งมาออกแบบการ
ดูแลผ่านสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่งพยาบาล
สามารถปฏิบัติได้ด้วยบทบาทอิสระที่มุ่งผลลัพธ์ คือ การ
ชะลอสมองเสือ่ ม ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมครอบครัวได้
เกิดการตระหนักรู้ในการดูแลผู้สูงอายุด้วย พยาบาลจะท�ำ
หน้าที่ในการตรวจเยี่ยมตามปกติ แต่จะเป็นผู้ดูแลโดยใช้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการปฏิบตั ิ นัน่ หมายถึง พยาบาล
ต้องรับบทบาทเป็นหุ้นส่วนของครอบครัวด้วย
4. การประเมินผลการส่งเสริมครอบครัว เป็น
ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของกระบวนการดู แ ล เป็ น การประเมิ น
ทุกขณะของการปฏิบัติการดูแล เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการ
ดูแลที่ให้แก่ผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและสิ่งที่
คาดหวั ง ไว้ ห รื อ ไม่ ในส่ ว นการประเมิ น ผลการส่ ง เสริ ม
ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่ม
ต้นนัน้ ต้องประเมินให้ครอบคลุมทัง้ ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ ระยะเวลา
ในการด�ำเนินของโรคสมองเสื่อมที่ถูกชะลอโดยครอบครัว
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและผู้สูงอายุทั้งด้านดี
และด้านไม่ดี ประเมินกระบวนการที่พยาบาลใช้ออกแบบใน
การดูแลผู้สูงอายุ พร้อมเสนอแนะปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของครอบครัว และพยาบาล
ติดตามผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงตาม
บริบทของครัวเพื่อให้การส่งเสริมครอบครัวที่ต่อเนื่อง
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บทสรุป

ภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นในประเทศไทยใน
ผู ้ สู ง อายุ ไ ทยจะมี อุ บั ติ ก ารณ์ ที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
ผลกระทบด้านลบในหลาย ๆ ด้าน จะเกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ อาทิ ปัญหาคนดูแล ค่าใช้จ่ายในการดูแล สถานที่รับ
ดูแล และอื่น ๆ อย่างไรก็ตามภาวะสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นใน
ผู้สูงอายุนั้นสามารถชะลอได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้
เกิดดังที่กล่าวในข้างต้น ขณะเดียวกันพยาบาลก็สามารถใช้
บทบาท 4 มิติ อันได้แก่ การป้องกันสุขภาพ การส่งเสริมสุข
ภาพ การช่วยแพทย์กระท�ำการรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
ผูส้ งู อายุผา่ นครอบครัวได้ ซึง่ การให้การพยาบาลด้วยแนวคิด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางโดยพยาบาลท�ำหน้าทีโ่ ค๊ชชิง่ ภายใต้
บทบาทการเป็นหุ้นส่วนของครอบครัวนั้น จะเห็นผลลัพธ์
ได้ดีกว่า และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติการชะลอภาวะ
สมองเสือ่ มระยะเริม่ ต้นเพราะคนในครอบครัวปฏิบตั เิ อง ทัง้ นี้
สาระหลักของบทความนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พยาบาล
จะน�ำมาใช้ออกแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ระยะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทที่เหมาะสม
ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1. ชัชวาล วงค์สารี. สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมในประเทศไทย: ประเด็นและแนวโน้มการ
ดู แ ลทางการพยาบาล. วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสเทิรน์ เอเชีย 2561;12(1):4758.
2. กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. การส่งเสริมครอบครัวในการ
ดูแลสตรีตงั้ ครรภ์ทเี่ ป็นโรคเบาหวาน. วารสารวิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2561;27(เพิ่มเติม
1):189-98.
3. Ferri CP, Prince M, Brayne C, Brodaty H,
Fratiglioni L, Ganguli M, et al. Global prevalence
of dementia: a delphi consensus study. Lancet
2005;366(9503):2112-7.

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 111

4. Alzheimer’s Society. Fix dementia care:
hospitals. [Internet]. 2016 [cite 2017 April 7].
Available form: http://www.alzheimers.org.uk/
fixdementiacare
5. Kalaria RN, Maestre GE, Arizaga R, Friedland RP,
Galasko D, Hall K, et al. Alzheimer’s disease
and vascular dementia in developing countries:
prevalence, management and risk factors.
Lancet Neurol 2008;7(9):812-26.
6. Nakanishi M, Nakashima T. Features of the
Japanese national dementia strategy in
comparison with international dementia
policies: how should a national dementia
policy interact with the public health-and
social-care systems?. Alzheimer’s Dement
2014;10(4):468-76.
7. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.
2552. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย; 2553.
8. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.
2559. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย; 2559.
9. ชั ช วาล วงค์ ส ารี . ผลกระทบหลั ง การเกิ ด ภาวะ
สมองเสื่ อ มกั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทย. วารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2560;23(3):680-89.
10. รัชนี นามจันทรา. การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีภาวะ
สมองเสื่อม. วารสาร มฉก. วิชาการ 2553;14(27):
137-50.
11. Muangpaisan W. Gerontology and geriatrics for
primary care practice. Bangkok: Design &
Printing; 2017.
12. Panakhon L, Nanthamongkolchai S, Pitikultang
S, Taechaboonsermsak P. Factors influencing

dementia in elderly women in Lumphun
province. J Public Health 2015;45(2):197-209.
สถาบั น ประสาทวิ ท ยา กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบตั ภิ าวะสมองเสือ่ ม. พิมพ์
ครั้งที่ 2. นนทบุรี: บริษัท ธนาเพรส จ�ำกัด; 2551.
Hogan DB, Bailey P, Black S. Diagnosis and
treatment of dementia: 4. Approach to
management of mild to moderate dementia.
CMAJ 2008;179:787-93.
Manthorpe J, Samsi K. Person-centered
dementia care: current perspectives. Clin Interv
Aging 2016;11:1733.
วีณา จีระแพทย์. กลยุทธ์ครอบครัวเป็นศูนย์กลางเพื่อ
คุณภาพการดูแลปริก�ำเนิดอย่างยั่งยืน. ใน: เพิ่มศักดิ์
สุเมฆศรี, นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์, พจนีย์ ผดุงเกียรติวฒ
ั นา,
ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์. (บ.ก.). การดูแลปริก�ำเนิดอย่าง
มีคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยนครีเอชั่น; 2557.
Boots LM, De Vugt ME, Van Knippenberg RJ,
Kempen GI, Verhey FR. A systematic review of
internet-based supportive interventions for
caregivers of patients with dementia. Int J
Geriatr Psychiatry 2014;29(4):331-44.
Chenoweth L, Stein-Parbury J, White D, McNeill
G, Jeon YH, Zaratan B. Coaching in self-efficacy
improves care responses, health and wellbeing in dementia carers: a pre/post-test/
follow-up study. BMC Health Serv Res
2016;16(1):166.
ชัชวาล วงค์สารี, ศุภลักษณ์ พื้นทอง. ภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ: การพยาบาลและการดูแลญาติผู้ดูแล.
วารสาร มฉก.วิชาการ 2561;22(43):135-48.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

