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การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ดูเหมือนโรคอัลไซเมอร์ เป็ นโรคยอดฮิต ในสังคมปั จจุบนั ที่กล่าวขวัญกันบ่อยๆ หลายปี มานี้คนไทย
รู ้จกั โรคนี้ และให้ความสนใจกันมากขึ้น จากข่าวผูน้ าของประเทศสหรัฐอเมริ กา ป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ตลอด
ระยะเวลาที่ผนู ้ าท่านนี้ป่วย ท่านจาใครไม่ได้ ไม่สามารถรับรู ้ คิด ตัดสิ นใจได้เลย ช่วยตัวเองไม่ได้ นอนติด
เตียง มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ต้องมีคนดูแล จนกระทัง่ โรคเข้าสู่ ระยะสุ ดท้าย และเสี ยชีวติ ในที่สุด
นอกจากนั้น มีข่าวจากสื่ อวิทยุ จส. 100 เรื่ อง ผูส้ ู งอายุหลงทาง หายออกจากบ้าน ทาให้ผคู ้ นตื่นตัว ตระหนัก ให้
ความสาคัญ และอยากเรี ยนรู ้ โรคนี้จะเกิดขึ้นกับตนเองหรื อคนในครอบครัวที่เรารักหรื อเปล่า สังเกตได้อย่างไร
มีอาการอะไรบ้างที่บอกได้วา่ เป็ นโรคนี้ ถ้าเป็ นแล้ว จะต้องดูแลผูป่วยอย่างไร
การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ผูท้ ี่จะให้การดูแลผูป้ ่ วยอัลไซเมอร์ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องโรค อาการและ
อาการแสดง พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น และการดูแลที่เป็ นพิเศษ
อัลไซเมอร์ เป็ นชนิดหนึ่งของโรคสมองเสื่ อม ซึ่งเป็ นความผิดปกติของสมองที่เกิดขึ้น ช้า ๆ โดยไม่
ทราบสาเหตุ ทาให้เซลประสาทสมองตายไปเป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้ความสามารถของสมองลดลง โดยเฉพาะ
ในเรื่ องของการจดจา ความรอบรู ้ ความเฉลียวฉลาด และการคิดอย่างมีเหตุผลลดน้อยลง รวมทั้งการตัดสิ นใจ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวลง และยังมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและบุคลิกภาพ มีอาการทางจิตประสาท
ซึ่ งมีผลกระทบต่อการทางาน หรื อการใช้ชีวติ ของบุคคลนั้นอย่างชัดเจน
ผูป้ ่ วยที่เป็ นอัลไซเมอร์ ระยะเริ่ มแรก เริ่ มมีอาการแต่ไม่ชดั เจน ถ้าไม่สังเกตจะไม่ทราบว่าผิดปกติ
ตัวอย่างเช่น มีหวั หน้าฝ่ ายฝึ กอบรมของของธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่ งทางานด้านฝึ กอบรมมานาน 10 ปี ระยะหลัง
รู ้สึกว่าตนเองทางานผิดพลาดบ่อย ๆ ไม่สามารถจัดตารางการฝี กอบรมได้ ทาแล้วทาอีก ต้องเอางานมาทาที่บา้ น
ก็ทาไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ เป็ นงานที่ง่ายมากสาหรับตนเอง สงสัยว่าตนเองอาจจะเป็ นสมองเสื่ อม ความมัน่ ใจเริ่ มลดลง
ไม่กล้าบอกกับลูกน้อง จนในที่สุดมีความผิดพลาดบ่อย ๆ เพื่อนร่ วมงานเริ่ มตั้งข้อสังเกต ทาไมหัวหน้าจึงดู
แปลก ๆ ไป ทั้งเรื่ องของการแต่งตัวด้วย ไม่เหมือนหัวหน้าคนเดิม คิดว่าหัวหน้าคงมีภาระงานมากขึ้น แต่ก็ไม่
กล้าสอบถาม เช่นเดียวกับช่างเย็บเสื้ อ ประสบการณ์มานานเป็ น 10 ปี แต่เย็บซิ ป ติดตะขอกระโปรงไม่ได้ คิด
ไม่ออกว่าจะต้องทาอย่างไร ต้องโทรถามเพื่อน อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกที่ผปู ้ ่ วยเริ่ มมีอาการ ผูป้ ่ วยจะเริ่ มต้น
ด้วยการลืมสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก ของเก่ายังจาได้ดี จาชื่อคน หรื อชื่อสถานที่ไม่ได้ บวก
ลบเลขง่าย ๆ ไม่ได้ ทาอะไรตามใจตนเอง หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน ระยะนี้ผปู ้ ่ วยต้องการความช่วยเหลือ
ให้คงความสามารถที่มีอยูใ่ ห้ได้
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ระยะกลาง เมื่อมีอาการมากขึ้น จะค่อย ๆ ลืมของที่เพิ่งเกิดขึ้น และต่อมาจะค่อย ๆ ลืมของที่เกิดขึ้นใน
อดีต จนกระทัง่ จาหน้าคนคุน้ เคยไม่ได้ กลับบ้านไม่ถูก หลงทาง เริ่ มทากิจวัตรประจาวันไม่ได้ ลืมว่าแปรงฟัน
หรื อหวีผมทาอย่างไร ไม่ใส่ ใจในเรื่ องความสะอาดของร่ างกาย เคยอาบน้ า ล้างหน้า แปรงฟันได้ แต่กลับทา
ไม่ได้ดว้ ยตนเอง บางครั้งเราพบว่า เข้าไปห้องน้ านาน แต่กลับออกมาด้วยเสื้ อผ้าชุ ดเดิม เพราะไม่รู้วธิ ี การอาบน้ า
หรื อ พบว่าผูป้ ่ วยตักน้ าในโถส้วมขึ้นมาเข้าปาก แต่งตัวไม่เป็ น เช่นพยายามจะใส่ เสื้ อชั้นในเป็ นกางเกงให้ได้ มี
ปั ญหาเรื่ องการกินอาหาร ลืมหิ ว บางคนกินไม่รู้อิ่ม อาหารเป็ นหม้อ ๆ สามารถกินหมดได้โดยไม่รู้สึกอิ่ม หรื อ
หยิบของทุกอย่างเข้าปาก จึงพบว่าบางครั้งผูป้ ่ วยกินสารพิษ (ยาฆ่าแมลง น้ ามันก๊าด เป็ นต้น) กินแล้วบอกว่ายัง
ไม่ได้กิน ทาให้มีความขัดแย้งระหว่างญาติผดู ้ ูแล ลืมชื่อสิ่ งของ เครื่ องใช้ต่าง ๆ ไม่รู้วา่ ของที่อยูต่ รงหน้า
เรี ยกชื่อว่าอะไร เช่น ดินสอ ปากกา ผลไม้ต่างๆ เดินหลงทางเป็ นประจา นอกจากนั้นยังพบว่า ผูป้ ่ วยมีนิสัย
เปลี่ยนแปลง ก้าร้าว ดุดนั พูดจาหยาบคาย เมื่อมีความขัดแย้ง หรื อไม่พอใจ วุน่ วายมาก ไม่รับรู ้ หลงผิด ฝังใจ
อย่างมากกับเรื่ องที่ตนเองคิดขึ้นมา เช่น กล่าวร้ายคนในบ้านเป็ นขโมย ประสาทหลอน เห็นภาพคนที่ตายไปแล้ว
มาหา มาพูดคุย และมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย บางคนก้าวร้าว ซึ มเศร้า หัวเราะง่าย เวลาในการนอน
เปลี่ยนแปลง นอนกลางวัน ตื่นกลางคืน ทาให้มีความวุน่ วายทั้งบ้าน ซึ่ งถ้าคนในครอบครัวไม่เข้าใจ มีการใช้
เหตุผล กล่าวโทษผูป้ ่ วย ก็อาจจะยิง่ ทาให้อาการต่างๆ เลวร้ายลงไปอีก และ
เมื่อโรคเข้าสู่ ระยะสุ ดท้าย จะเริ่ มไม่พูด หรื อพูดสั้น ๆ ซ้ าๆ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย นอนติดเตียง ต้อง
มีคนคอยดูแลทุกเรื่ อง ตั้งแต่การใช้ชีวติ ประจาวัน การกิน อยูห่ ลับนอน การขับถ่าย การช่วยเหลือเรื่ องการพลิก
ตะแคงตัว ภาวะแทรกซ้อนที่จะพบมาก คือมีปอดอักเสบจากการสาลักอาหาร นอนติดเตียง ผอมลง ข้อยึดติด มี
แผลกดทับ ในระยะนี้จึงเป็ นภาระที่หนักมากสาหรับญาติผดู ้ ูแลที่ทาหน้าที่ในการดูแลผูป้ ่ วย ตั้งแต่เรื่ องการทา
กิจวัตรประจาวัน การทาความสะอาดร่ างกาย การเตรี ยมอาหารเหลว การให้อาหารผ่านทางสายให้อาหารทาง
จมูก / หน้าท้อง การพลิกตะแคงตัว เพื่อป้ องกันแผลกดทับ การให้ออกซิ เจน การดูแลแผลท่อเจาะคอ การดูด
เสมหะ เป็ นต้น ผูท้ ี่ดูแลผูป้ ่ วยจึงจาเป็ นที่จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลผูป้ ่ วยในแต่ละระยะ
ตลอดจนการดูแลตนเอง เพื่อมิให้รู้สึกท้อแท้ อ่อนล้า เศร้า สิ้ นหวัง
แนวทางการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
1. กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยดูแลตนเองให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่ องการทากิจวัตรประจาวัน เช่น การทา
ความสะอาดร่ างกาย การอาบน้ า จัดเตรี ยมอุปกรณ์ตามลาดับก่อนหลัง ใช้อุปกรณ์ที่คุน้ เคย สะดวก ไม่ซบั ซ้อน
บอกเป็ นขั้นตอน ช้า ๆ กาหนดเวลาอาบน้ า การเข้าห้องน้ า ให้สอดคล้องกับชีวติ ประจาวันที่เคยทา ระวังเรื่ องน้ า
ร้อนลวก ให้เลือกเสื้ อผ้าที่จะใส่ เองเท่าที่จะทาได้ จนกระทัง่ ทาเองไม่ได้ จัดอาหารให้พอดีในแต่ละมื้อ
กาหนดเวลาในการอาบน้า การขับถ่าย โดยสังเกตดูและเลือกเวลาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ตามความพร้อมของ
ผูป้ ่ วย จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยเรี ยนรู ้งานที่ตอ้ งทา ไม่สับสน ไม่เร่ งรี บ สิ่ งสาคัญที่ควรระลึกเสมอ ถ้าผูด้ ูแลไม่วา่ ง และ

3

เร่ งรี บให้ผปู ้ ่ วยทาตามตารางเวลาของเรา จะเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยมีความไม่พอใจ โกรธ ก้าวร้าว เกรี้ ยวกราด
ได้
2. พยายามคงความสามารถของผูป้ ่ วยที่มีอยู่ ชะลอความเสื่ อมของสมอง ซึ่ งในระยะเริ่ มแรกอาจจัด
กิจกรรมให้ผปู ้ ่ วยทา การใช้ภาพเป็ นตัวสื่ อ ทายภาพคนเด่น คนดัง ดาราภาพยนต์ สมาชิกใครอบครัว หรื อการจัด
ภาพอัลบั้มของคนในครอบครัว การคิดเลขบวกเลข การเล่นเกมส์ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นการพัฒนาสมอง
ของผูป้ ่ วย
3. จัดการกับพฤติกรรม อารมณ์ต่าง ๆที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ไม่ยอมอาบน้ า ปั ญหาการกิน การนอน
เปลี่ยนแปลง อารมณ์ฉุนเฉี ยว ก้าวร้าว เกรี้ ยวกราด และอาการทางจิตประสาท หลงผิด เห็นภาพหลอน
หวาดระแวง โดยใช้ หลักการ 4 บ ได้แก่ 1. บอกเล่า เช่นผูป้ ่ วยก้าวร้าว ให้บอกผูป้ ่ วยโดยใช้น้ าเสี ยงนุ่มนวล
บอกผูป้ ่ วยว่าจะทาอะไรให้ น้ าเสี ยงไม่ข่มขู่ 2. เบี่ยงเบน ไปในเรื่ องอื่นที่ ผูป้ ่ วยมีความสนใจเดิม โดยไม่ตอ้ ง
โต้เถียง ไม่ตอ้ งใช้เหตุผล แม้วา่ ผูป้ ่ วยจะเข้าใจผิด เพราะไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีข้ ึน เช่น เปิ ดเทปเพลงที่ผปู ้ ่ วยชอบ
ให้ฟัง ร้องเพลง พาออกไปนัง่ รถเล่น จะทาให้ผปู ้ ่ วยอารมณ์ดีข้ ึน ลืมเรื่ องต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งเป็ นการนาจุดดีของ
ผูป้ ่ วยสมองเสื่ อม ความจาสั้น มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ หรื อใช้วธิ ีการ ตามนา้ ในระยะแรก และเบี่ยงเบนให้
ผูป้ ่ วยทาเรื่ องอื่นต่อไป ไม่ขดั ใจ หรื อพยายามหาเหตุผลมาลบล้าง เพราะไม่เป็ นประโยชน์เลย 3. บอกซ้า ด้วย
ท่าทีที่เป็ นมิตร พูดช้า ๆ ที่ละขั้นตอน และสุ ดท้ายใช้วธิ ี 4. แบ่ งเบา/ บาบัด เช่นใช้วธิ ี นวด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยผ่อน
คลาย ให้ผปู ้ ่ วยทากิจกรรมบางอย่างที่ง่าย ๆ เบา ๆ ไม่ซบั ซ้อน จัดสิ่ งแวดล้อมให้สงบ จัดระบบการดูแลอย่าง
เป็ นระเบียบ จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยคงความสามารถของเขาต่อไปได้
4. ถ้าหากผูป้ ่ วยมีโรคประจาตัวอื่น ๆ เช่นเป็ นเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง ต้อง
พยายามควบคุมโรคเหล่านี้ให้ได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มิเช่นนั้น อาจจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้อาการของผูป้ ่ วยยิง่
เลวร้ายลงกว่าเดิม
5. ดูแลผูป้ ่ วยในระยะสุ ดท้ายไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นการเคาะปอด ดูดเสมหะ การให้ออกซิ เจน
การเตรี ยมอาหารสาหรับให้ทางสายให้อาหารผ่านทางจมูก หรื อหน้าท้อง การให้อาหาร ระวังเรื่ องสาลักอาหาร
การทากายภาพบาบัดให้ผปู ้ ่ วยเพื่อป้ องกันข้อติดแข็ง ตลอดจนการ พลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย เพื่อป้ องกันการเกิดแผล
กดทับ เป็ นต้น ระยะนี้ผดู ้ ูแลอาจจะมีการเตรี ยมพร้อมในการยอมรับกับการสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น
ผูด้ ูแลควรใส่ ใจในการดูแลตนเอง เพราะการดูแลผูป้ ่ วยนาน ๆ ทาให้มีความเครี ยดเกิดขึ้น หาเวลาในการผ่อน
คลาย ใส่ ใจกับสุ ขภาพของตนเอง ถ้ามีโรคประจาตัว ดูแลตนเองและควบคุมโรคให้ได้
ผูเ้ ขียนบทความ อ. สมทรง จุไรทัศนีย ์ อาจารย์พยาบาล และ กรรมการสมาคมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยสมองเสื่ อม

