
โรคสมองเส่ือม 
 
โรคสมองเส่ือมคืออะไร? 
โรคสมองเส่ือม คือ โรคทางสมองท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพของเซลล์ในสมองอย่างรวดเร็ว 
ไมไ่ด้เกิดจากการแก่ชราตามธรรมชาต ิผู้ ท่ีป่วยเป็นโรคสมองเส่ือมจะคอ่ย ๆ 
กลายเป็นคนขีลื้มพร้อมกบัความคิดสติปัญญาท่ีถดถอยลงไป 
และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงของบคุลิกภาพ 
 
ผู้ ป่วยโรคสมองเส่ือมสว่นใหญ่มีอายมุากกวา่ 65 ขึน้ไป ความแพร่หลายของโรคจะเพิ่มสงูขึน้ตามอาย ุ
โดยตามสตจิะพบวา่ในทกุ ๆ สิบคนของผู้ ท่ีมีอายมุากกว่า 65 จะมีหนึง่คนท่ีเป็นโรคสมองเส่ือม 

 
โรคสมองเส่ือมเกิดขึน้จากสาเหตอุะไร? 

 โรคอลัไซเมอร์: คือ โรคสมองเส่ือมชนิดหนึง่ท่ีพบได้มากท่ีสดุ 
เป็นโรคทางสมองท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพอย่างช้า ๆ และตอ่เน่ือง 
ซึง่เซลล์สมองจะตายลงและไมมี่การสร้างขึน้มาทดแทนใหม ่
สง่ผลให้เกิดความบกพร่องด้านความทรงจ า ความคดิ และพฤตกิรรม 
สาเหตขุองโรคอลัไซเมอร์ยงัไมท่ราบเป็นท่ีแนช่ดั 
อยา่งไรก็ตามการรักษาด้วยยาจะชว่ยลดการอาการย ่าแยข่องโรคลง 

 

 โรคสมองเส่ือมจากโรคหลอดเลือด: การท างานของสมองแยล่งทีละขัน้เม่ือหลอดเลือดถกูท าลาย 
เน่ืองจากการอดุตนัหรือแตกเพียงเล็กน้อย หรือเกิดจากโรคหลอดเลือดอ่ืน ๆ  
 

 โรคสมองเส่ือมท่ีเกิดจากสาเหตอ่ืุน ๆ: โดยหลกั ๆ แล้วเกิดจากอาการซมึเศร้า การขาดสารอาหาร 
การใช้ยาหรือแอลกอฮอลล์ และโรคตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากไทรอยด์ สาเหตขุองโรคสมองเส่ือมตา่ง ๆ 
เหลา่นีส้ามารถท าให้บรรเทาลงได้ด้วยการรักษา 
มากไปกวา่นัน้โรคสมองเส่ือมยงัเกิดจากอาการป่วยตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงโรคพาร์กินสนัและเอชไอวี 

 
ควรจะท าอย่างไรหากสงัเกตเุห็นอาการของโรคอลัไซเมอร์? 
หากคณุพบวา่สมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือนมีอาการของโรคอลัไซเมอร์ดงัตอ่ไปนี ้
ควรจะให้สมาชิกในครอบครัว/เพ่ือนไปตรวจคดักรองโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 



หลงัจากนัน้ควรมีการสง่ตวัตอ่ให้กบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (ซึง่รวมถึงจิตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคชรา 
หรือแพทย์ด้านโรคชรา) เพ่ือท าการตรวจท่ีละเอียดเพิ่มมากขึน้ 
 
10 สญัญาณเตือนโรคอลัไซเมอร์:  

 สญูเสียความทรงจ าท่ีสง่ผลตอ่ทกัษะการท างานตา่ง ๆ 

 มีความยากล าบากในการท าสิ่งท่ีคุ้นเคย 

 ปัญหาด้านภาษา 

 ลืมเวลาและสถานท่ี 

 การตดัสินใจแย ่หรือลดลง 

 มีปัญหาในการใช้ความคดิท่ีเป็นนามธรรม 

 วางของตา่ง ๆ ผิดท่ี 

 มีการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ หรือพฤตกิรรม 

 มีการเปล่ียนแปลงของบคุลิกภาพ 

 สญูเสียการริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 
ระยะการเกิดโรคอลัไซเมอร์ 
ผู้ ท่ีป่วยเป็นอลัไซเมอร์จะแสดงอาการท่ีบง่ชีถ้ึงความแยล่งด้านความคิดความเข้าใจหลาย ๆ อยา่ง 
โดยเฉพาะความจ าระยะสัน้ ท่ีสง่ผลตอ่กิจวตัรประจ าวนัและพฤตกิรรม รวมถึงการเข้าสงัคม 
ผู้ ป่วยแตล่ะคนจะมีความแตกตา่งกนัออกไปขึน้อยู่กบัความบกพร่องและความผิดปกตท่ีิเกิดขึน้เหลา่นี ้
อยา่งไรก็ระยะการเกิดโรคอลัไซเมอร์มีด้วยกนั 3 ระยะ 
 
ระยะเร่ิมต้น (สงูสดุ 3 ปี) 
ผู้ ป่วยสว่นใหญ่ในระยะนีจ้ะมีปัญหาความจ าระยะสัน้ ปัญหาในการจ านดั สิ่งท่ีเพิ่งเกิดขึน้และเพิ่งพดูถึงไป 
ยิ่งไปกวา่นัน้ผู้ ป่วยอาจจะมีปัญหาในการท าของหาย หรือวางสิ่งของผิดท่ี และหลงลืมหนทาง อาการอ่ืน ๆ 
อาจจะรวมถึงอาการหลงผิด ไมมี่สมาธิ ไมมี่ความริเร่ิมสร้างสรรค์ และหมดความสนใจ 
อยา่งไรก็ตามผู้ ป่วยในระยะนีย้งัสามารถจดัการกิจวตัรประจ าวนัหลาย ๆ อยา่งของพวกเขาได้ 
 
ระยะกลาง (สงูสดุ 3 ปี) 
ผู้ ป่วยในระยะนีจ้ะมีความทรงจ าท่ีแยล่งไปกวา่เดมิ และแสดงอาการหลงลืมบคุคล เวลา และสถานท่ี 
ผู้ ป่วยมีปัญหาตอ่การตอบสนองท่ีช้า และมีปัญหาในการคดิด้วยเหตผุล เรียนรู้ทกัษะและความรู้ใหม่ 



ภาษาและอารมณ์ (กลา่วคือ ขีส้งสยั โกรธ และหงดุหงิดง่ายขึน้) 
ผู้ ป่วยบางคนจะแสดงอาการหลอนและหลงผิด 
อาจมีปัญหาในการดแูลตวัเองและต้องการความชว่ยเหลือในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
  
ระยะรุนแรง (3 ถึง 5 ปี) 
ผู้ ป่วยในระยะนีจ้ะแสดงการสญูเสียความทรงจ าท่ีรุนแรง โดยไมส่ามารถจ าสมาชิกในครอบครัว 
รวมถึงแสดงความต้องการของตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืนได้ 
ผู้ ป่วยจะมีร่างกายท่ีแยล่งและมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหว แม้กระทัง่กลัน้อจุจาระและปัสสาวะไว้ไมไ่ด้ 
โดยอาจต้องได้รับการดใูนชีวิตประจ าวนัแบบระยะยาว 
  
ค าแนะน าในการดแูลผู้ ท่ีป่วยเป็นโรคสมองเส่ือม 
 
สิ่งแวดล้อม 

 สร้างตวัชว่ยเพิ่มความทรงจ าจากภายนอก อาทิ กระดานข้อความ ปฏิทิน รายการท่ีหยิบจบัใช้ง่าย 
และแผน่ค าแนะน าชีแ้จงการใช้ โดยวางไว้ในจดุท่ีสะดดุตาและสร้างนิสยัในการใช้สิ่งของดงักลา่ว 
ท าตารางกิจกรรมแตล่ะวนัและวางในจดุท่ีมองเห็นได้ง่าย 
กระตุ้นให้ผู้ ป่วยโรคสมองเส่ือมใช้ของดงักลา่วบอ่ย ๆ และขีดกิจกรรมท่ีท าเสร็จแล้วออก 

 เก็บสิ่งของท่ีคุ้นเคยของผู้ ป่วยไว้ในจดุเดมิท่ีมองหาได้ง่าย  

 จดัหาแสงสวา่งท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะตอนกลางคืน ตวัอย่างเชน่ วางโคมไฟเล็ก ๆ 
ไว้ข้างเตียงเพื่อสร้างความปลอดภยั และลดความเส่ียงในการล้ม 

 
การดแูลตวัเองในแตล่ะวนั 

 กระตุ้นให้มีการพึง่พาตวัเองให้ยาวนานท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
เพ่ือชว่ยให้ผู้ ป่วยรักษาความเคารพท่ีมีตวัเอง 

 ออกแบบกิจวตัรท่ีง่าย ตรงตามความต้องการ และท าได้อยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือชว่ยให้ผู้ ป่วยพร้อมในการจ าสิ่งท่ีควรจะท าอยู่ 
น าค าสัง่และโครงสร้างเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีสบัสน 

 ให้เวลาในการปรับตวัเพิ่มมากขึน้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกิจวตัร หรือกิจกรรมทางสงัคม 
การเตรียมตวัให้พร้อมก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง จะช่วยให้ผู้ ป่วยรู้สกึมัน่คงปลอดภยัมากขึน้ 

 ไมค่วรเสนอตวัเลือกท่ีมากจนเกินไป ซึง่อาจจะท าให้ผู้ ป่วยสบัสนและหงุดหงิด 



 
อ่ืน ๆ  

 วางแผนกิจกรรมท่ีเพียงพอเพ่ือรักษาศกัดิศ์รีและคณุคา่ในตวัเอง 
โดยวางเป้าหมายและสร้างความหมายให้กบัชีวิต 
รวมทัง้รักษาสมรรถภาพทัง้ทางด้านกายภาพและใจท่ีผู้ ป่วยมีอยูใ่ห้ดี 

 กระตุ้นให้ผู้ ป่วยใช้ชีวิตสงัคม ตวัอยา่งเชน่ ชกัชวนเพ่ือนและญาต ิๆ มา 
หลีกเล่ียงการรวมตวัท่ีใหญ่จนเกินไป เน่ืองจากอาจท าให้ผู้ ป่วยรับมือได้ล าบาก 

 ผู้ ป่วยอาจจะมีความพงึพอใจเพิ่มมากขึน้จากการใช้ทกัษะท่ีเคยท าในอาชีพก่อนหน้า หรืองานอดเิรก 
ตวัอยา่งเชน่ การท าสวน หรือท าความสะอาดบ้าน 
อยา่งไรก็ตามไมค่วรกดดนัมากจนเกินไปเม่ือผู้ ป่วยปฏิเสธ คณุสามารถลองใหม่อีกครัง้ในคราตอ่ไป 

 ในขณะท่ีโรคยงัด าเนินตอ่ไป 
การจะท าให้ทัง้กายและใจของผู้ ป่วยคล่องแคลว่ตลอดเวลาจะเป็นไปได้ยากขึน้ 
มากไปกวา่นัน้ความชอบหรือไมช่อบตอ่สิ่งตา่ง ๆ 
และความคลอ่งแคลว่ของผู้ ป่วยก็จะเปล่ียนไปตามกาลเวลา ซึง่จ าเป็นต้องให้คณุ ผู้ดแูล 
เป็นผู้คอยสงัเกตการณ์และยืดหยุน่ตอ่การวางแผนกิจกรรมตา่ง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


