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บทที่ 5 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านความคิดและการรับรู้ 
 

วัตถุประสงค์ หลังจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายความหมายของโรคเพ้อ และโรคสมองเสื่อมได้ 
2. อธิบายสาเหตุ ปัจจัยของโรคเพ้อ และโรคสมองเสื่อมได้ 
3. อธิบายการช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านความคิดและการรับรู้
ได้  

 
หัวข้อที่สอน 

1. ความหมาย สาเหตุ และอาการของโรคเพ้อ และโรคสมองเสื่อม 
2. การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านความคิดและการรับรู้  

 
 

ศัพท์ทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
Attention  
Alzheimer’s disease  
Cognition  
Cognitive disorder   
Confabulation  
Delirium  

Dementia 
 Disorientation  
Paranoia  
Perseveration  
Sundowning
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บทที่ 5 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านความคิดและการรับรู้ 
 

อาจารย์ณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร์ 
 
บทนำ 
 
   ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตด้านความคิด การรับรู้เกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มวัย 
ซึ่งมีปัจจัย สาเหตุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจากความเสื่อมทางร่างกายตามช่วงวัย หรือกลุ่มคนที่ใช้ 
สารเสพติด มีการเจ็บป่วยโรคทางกาย เช่น เนื้องอกบริเวณสมอง อุบัติเหตุกระทบกระเทือน สมอง 
หรือภาวะทุพโภชนาการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของสมอง เป็นต้น และยังพบ มากขึ้น
ในวัยสูงอายุ ที่ในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในสังคมมีจำนวนมากขึ้นตามโครงสร้างประชากร สิ่ง ต่างๆ
เหล่านี้มีผลกระทบต่อความรู้สึก อารมณ์ ความคิด และการแสดงออก พฤติกรรม การดำรงชีวิต ของ
ผู้ป่วยอย่างเห็นได้ชัด   
   ทั้งนี้ในบทบาทผู้ช่วยเหลืองานพยาบาลวิชาชีพ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจความ 
ผิดปกติด้านความคิด และการรับรู้เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยร่วมกับพยาบาล 
วิชาชีพ สหวิชาชีพ และในชุมชนต่อไป เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี และ สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป 
 

การดูแลผู้ที่มีปัญหาทางด้านความคิดและการรับรู้ :โรคเพ้อ และโรคสมองเสื่อม  
  

1. โรคเพ้อ (Delirium)  
   หมายถึง กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติด้านการรับรู้ การรู้สึกตัว การเปลี่ยนแปลงของ การรู้
คิด เกิดความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นระยะเวลาสั้นๆ เกิดอย่างเฉียบพลัน เป็นอาการแสดง ที่อาจ
แสดงว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้น หากรู้สาเหตุและได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที ประกอบไปด้วยมีความผิดปกติถึงระดับความรู้สึกตัว การรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมลดลง ความสามารถ
ในการมีสมาธิจดจ่อลดลง มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านความจำต่อบุคคล วัน เวลา สถานที่ มีความผิดปกติ 
ซึ่งอาจเป็นจากภาวะสมองเสื่อมที่มีอยู่เดิมอาการนี้จะหายไปได้ อาการต่างๆ เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันไม่คงที่ 
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ในระหว่างวัน  
 
  อาการที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้   
   1)  ขาดสมาธิ ไมส่ามารถจดจ่อได้นาน  
   2)  กระแสความคิดไม่ติดต่อขาดตอน  
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   3)  การใช้ภาษาสับสน งุนงง กระสับกระส่าย  
   4)  ความรู้สึกตัวเลือนลางไม่ชัดเจน     
   5)  สับสน วัน เวลา สถานที่ บุคคล  
   6)  รับรู้สิ่งเร้าผิดไป หลอนประสาท เห็นภาพหลอน  
   7)  มีความผิดปกติของการนอนการตื่น  
   8)  สับสน วันเวลา กลางวัน กลางคืน  
  
     สาเหตุ และปัจจัยส่วนใหญ่ที่พบได้มี ดังนี้  
   1) อาการเพ้อหลังผ่าตัด  
   2) อาการพิษจากสารเสพติด  
   3) การติดเชื้อ  
   4) ความผิดปกติของระบบ Metabolism  
   5) ฤทธิ์จากยาบางชนิด  
   6) ความผิดปกติของระบบประสาท  
   7) ความผิดปกติของหลอดเลือด  
   8) การได้รับสิ่งกระตุ้นทางสังคม เช่น การนอนไม่หลับ การไม่สามารถเคลื่อนไหว ร่างกายได้  
  
  การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเพ้อ หรือโรคเพ้อ  
    ภาวะเพ้อมักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันมีอาการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ขึ้นๆ ลงๆ ไม่
สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้ อาจส่งผลต่อชีวิตได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที การ
ดูแล รักษาโดยแพทย์ จะรักษาสาเหตุของการนำมาซึ่งอาการเพ้อ อาการจะดีขึ้นและมักจะหายภายใน 3-
7 วัน โดยการหยุดยาที่อาจทำให้เกิดอาการ และอาจพิจารณาให้ยาควบคุมอาการทางจิตร่วมด้วยใน
บทบาทผู้ช่วยเหลือพยาบาลสามารถร่วมดูแลผู้ป่วยได้โดย  
    1. ใช้การดูแลอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการประเมินสุขภาพ ประเมินการรับรู้ เช่น 
รู้ตัว รู้สติหรือไม่ เห็นภาพหลอน ประสาทหลอนหรือไม่ ประเมินการใช้ภาษา ความจำ การรับรู้ วัน เวลา 
สถานที่ บุคคล และอาการผิดปกติทางความคิด เช่น อาการหลงผิด เป็นต้น ประเมินการนอนหลับ 
ประเมินการรับประทานอาหาร การเผาผลาญ ประเมินการปรับตัวต่อการเผชิญปัญหา ความเครียด การ
จัดการตนเองต่อปัญหาต่างๆ เช่น การแสดงออกางอารมณ์ต่อสถานการณ์ ความกังวล ความกลัว อารมณ์
เศร้า รื่นเริง หรือเฉยเมย  
   2. วางแผนร่วมกับพยาบาลวิชาชีพถึงปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาสับสน ปัญหาต่อการรับรู้วัน 
เวลา สถานที่ ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ป่วยที่ขาดสติ การรับรู้ผิดปกติไปปัญหาการพร่องสาร
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น้ำ สารอาหารจากการรู้สติบกพร่อง ปัญหาการเสี่ยงที่จะทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อ่ืน ความรู้สึกกลัว 
กังวล หรือการนอนหลับที่แปรปรวนไป 
   3. ดูแลติดตามสัญญาณชีพทุก 15-30 นาที จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย สงบเงียบ มีแสง
สว่างอย่างเพียงพอ ไม่มีเสียงดังรบกวน จัดวางข้าวของเครื่องใช้ให้เรียบร้อย ไม่อันตราย ปิดล๊อคประตู
หน้าต่าง ป้องกันผู้ป่วยวิ่งหนี หรือกระโดดออกนอกตัวอาคาร เวลากลางคืนควรเปิดไฟเพ่ือลดอาการ
ประสาทหลอนของผู้ป่วย และให้ความจริงกับผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยแปลความผิด เช่น เห็นแมลงที่กำแพง 
เป็นภาพที่หน้ากลัว ควรเรียกชื่อผู้ป่วยทุกครั้งเมื่อทำกิจกรรมการดูแล ดูแลให้ได้รับอาหาร อย่าง
เพียงพอ 
   4. ติดตามการผลการดูแลถึงอาการหรือปัญหาทางการพยาบาลต่างๆว่าดีขึ้นหรือเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น ผู้ป่วยได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่ อาการกลัวกังวลลดลงหรือไม่
รับประทานอาหารได้มากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น เพ่ือนำมาวางแผนและพัฒนาการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 

2. โรคสมองเสื่อม (Delirium) 
   ความหมาย โรคสมองที่เกิดจากหลายสาเหตุ โดยเชื่อว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของ เนื้อ
สมองความผิดปกติของสมองส่วนเปลือก (cerebral cortex) เนื้อสมองมีการเสื่อมสลาย และการตาย
เกิดขึ้นทำให้เกิดความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่ของสมองด้านการรู้คิด ตัดสินใจ โดยที่ไม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงของการรู้สติ มีผลต่อการทำงาน การดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะในกลุ่มผุ้ 
สูงอายุ และพบได้บ่อยสุด คือ โรคอัลไซเมอร์ รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมอง  
 

   สาเหตุ และปัจจัย  
1.  เกิดจากการสะสมของโปรตีนชนิดหนึ่งในเซลล์ประสาท และ Amyloid plaques 

ในเนื้อสมองส่วนความจำทำให้เซลล์ตาย จึงไม่สามารถรับ-ส่งกระแสประสาทได้ดังเดิม 
2.  หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีความหนาตัว แข็งตัว หรือมีการตีบตัวผิดปกติ ทำให้ 

ปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง ส่งผลให้เนื้อสมองตาย กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอ โรคที่พบมากเป็นอันดับสองในกลุ่มโรคสมองเสื่อม เช่น ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง มีการติดเชื้อในสมอง ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ 
เป็นต้น 

3.  การขาดสารอาหารบางชนิดโดยเฉพาะวิตามิน B1 วิตามิน B12 
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4.  การแปรปรวนของเมตาโบลิกในร่างกาย เช่น การทำงานของต่อมไร้ท่อบางชนิด
ผิดปกติไป การทำงานของต่อมธัยรอยด์ผิดปกติ การทำงานของตับ/ไตผิดปกติส่งผลให้เกิดการคั่งของ
เสียในร่างกาย ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ 

5. การถูกกระทบกระแทกศีรษะอยู่เสมอ พบบ่อยในนักกีฬาบางประเภท เช่น นักกีฬา
มวย การเมาสุรา อุบัติเหตุหกล้มศีรษะฟาดพ้ืน และถ้าหากได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆ ทำให้
สมองส่วนนั้นสูญเสียการทำงาน ส่งผลให้การทำงานของสมองผิดปกติไป 

6. เนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะเนื้องอกที่เกิดจากด้านหน้าของสมองส่งผลต่อร่างกาย 
เช่น แขนขา ไม่มีแรง มองเห็นภาพซ้อน ปวดศรีษะ อาเจียนความดันในกระโหลกศีรษะมากขึ้น อาจทำ
ให้บุคลิกภาพ ความจำและการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไป 

 
  อาการเตือนและอาการที่เกิดขึ้นของโรคสมองเสื่อม มีดังนี ้

1. อาการโรคสมองเสื่อมระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอาการน้อย ความจำบกพร่องไม่มาก 
ความจำในอดีตจำได้ดี แต่จะมี ความจำระยะสั้นเสียไป โดยเฉพาะเรื่องที่เพ่ิงพูด มีปัญหาการใช้ภาษา 
เลือกใช้คำพูดไม่ค่อยถูก ใช้คำถามผิด จะถามซ้าๆ สับสนทิศทางวัน เวลา สถานที่  อารมณ์
เปลี่ยนแปลงจะเศร้า กังวลได้บ่อย ความสนใจ ที่เคยชอบต่อกิจกรรมของตนลดลง นับถือตนเองลดลง 
ความสามารถในการตัดสินใจลดลง หรือริเริ่มทำเรื่องราวใหม่ๆได้ยาก ระยะนี้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ดี บกพร่องในกิจวัตรประจำวันบางกิจกรรม       

2. อาการโรคสมองเสื่อมระยะกลาง  ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการมากขึ้น ยังคงมีความรู้ในสิ่ง
ต่างๆรอบตัวและผู้อ่ืน ผู้ป่วยจะสูญเสียความจำระยะสั้นอย่างเห็นได้ชัด จำสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
ลดลง แต่ยังจำชื่อตนเอง คู่สมรส และลูกๆได้อยู่ จำเรื่องราวในอดีดได้ สับสนทิศทาง วัน เวลา สถานที่ 
ไม่รู้อะไรเรียกว่าอะไร อารมณ์ วิตกกังวลมากขึ้น หรือซึมเศร้าระยะนี้ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง เข้า
ห้องนำ้ได้ ดังนั้นจึงต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรต่างๆบางอย่าง     

3. อาการสมองเสื่อมระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจะมีอาการถดถอยทางสติปัญญา และ
ความคิดมากทั้งความจำระยะสั้น และระยะยาวเสื่อมลงอย่างชัดเจน ไม่สามารถจำบุคคลใกล้ชิดได้ 
จนกระทั่งจำตนเองไม่ได้ สับสน ไม่รู้ เวลา สถานที่ ไม่สามารถแก้ปัญหา หรือตัดสินใจได้เอง การใช้
ภาษาของผู้ป่วยผิดปกติมากเกินไป ไม่สมารถสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ พูดสั้นๆ ซ้าๆ จนกระทั่งพูดไม่ได้
เลย ผู้ป่วยระยะนี้จะไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา กล้ามเนื้อแขน ขา
แข็ง แกร็ง หงิกงอ ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ ทั้งอุจจาระ ปัสสาวะ ผู้ป่วยไม่สามารถ ปฏิบัติ 
กิจวัตรประจำวันได้เองต้องมผีู้ช่วยเหลือดูแลตลอดเวลา 
    การตรวจรักษาโรคสมองเสื่อม การแยกโรคจากอาการหลงลืมทั่วไป เมื่อผู้ป่วยหรือ
ญาติ อาจสงสัยว่าตนเองหรือผู้ที่ตนดูแลอยู่นั้น มีความจำผิดปกติอาจมาปรึกษาแพทย์ โดยแพทย์ 
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ผู้เชี่ยวชาญอาจต้องดำเนินการซักประวัติใช้วิธีการตรวจสอบหลายวิธีในการประเมินอาการของผู้ป่วย 
เพ่ือวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ โดยการตรวจสอบความสามารถในการรับรู้ของผู้ป่วย เช่น ความจำ 
ความใส่ใจ การใช้ภาษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ (ตรวจ 
เลือด) การตรวจเคมีของเลือด การตรวจน้ำเหลือง เพ่ือดูว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของระบบเมตาบอ 
ลิสึมในร่างกายหรือไม่ การตรวจคลื่นสมอง การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (BRAIN SCAN เช่น 
CT-scan, MRI (Magnetic Resonance Image) เพ่ือดูว่าผู้ป่วยมีเนื้องอก หรือมีความผิดปกติ อ่ืนๆ 
เพ่ือให้การวินิจฉัยโรคถูกต้องมากขึ้น แพทย์จะถามเกี่ยวกับความสามารถของผู้ป่วยในการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การอาบน้ำ การเดิน การแต่งตัว การซื้อของ การทำอาหาร การ
ใช้โทรศัพท์ - ระยะเวลามีอาการช้า เร็ว อาการร่วมอ่ืนๆ มีไข้เป็นลม เป็นต้น ประวัติการบาดเจ็บทาง 
สมอง ลักษณะอาหารการกิน การใช้ยา โรคประจำตัวต่างๆ โรคที่เป็นพันธุกรรมในครอบครัว อัม 
พฤกษ์อัมพาต การจำแนกว่าเป็นการลืมที่ธรรมดาหรือ เป็นการหลงลืมจากภาวะสมองเสื่อม มีหลัก 
ง่ายๆ คือ หากจำได้ว่าลืมทำอะไรถือเป็นการลืมธรรมดา 
 
   การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม  
   แนวทางการดูแลผู้ป่วยในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการรักษาโรคสมอง
เสื่อม ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเจ็บป่วย หากผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่สมองเสื่อมจากการขาดสารอาหาร 
บางอย่าง เช่น วิตามิน B1 B12 หรือผู้ป่วยที่มีการแปรปรวนของระบบเมตาโบลิซึมของร่างกาย เมื่อ
ได้รับการรักษาแล้วอาการสมองเสื่อมจะดีขึ้น ซึ่งข้ึนอยู่กับอาการที่เป็นหรือความเสียหายของเนื้อสมอง 
และเม่ือรักษาแล้วอาการจะทรงๆเรื่อยๆ 
   แต่บางประเภทไม่สามารถรักษาได้หากเป็นโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากการเสื่อมสลายของ
สมอง (เช่น อัลไซเมอร์) ปัญหาหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อในสมอง หรือจากการการกระทบกระแทก 
ซึ่งอาจมียาบางประเภทที่ช่วยชะลออาการของผู้ป่วย แต่ในที่สุดเมื่อมีอาการมากขึ้น อาการสมองเสื่อม
ของบุคคลนั้นจะมีอาการเช่นเดียวกับคนที่ไม่ได้รับยาเช่นกัน การป้องกันโรคอัลไซเมอร์สำหรับโรค
สมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์นั้นปัจจุบันยังไม่มีทางป้องกันเฉพาะโรค แต่เชื่อว่าการบริหารสมองที่จะทำ
ให้สมองมีสุขภาพที่ดี กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้ป่วย โดยผู้ช่วยเหลือดูแลสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. ใช้การดูแลอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการประเมินสุขภาพภาวะสมองเสื่อม ส่วน
ใหญ่ ไม่สามารถกลับคืนเหมือนเดิมได้การประเมินอาการผู้ป่วยจึงมีความสำคัญเพ่ือใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการสังเกตภาวะสุขภาพ เช่น การนอนหลับ การรับรู้ สติปัญญา 
ความจำ การรับรู้ วัน เวลา สถานที่  การรับประทานอาหาร การปรับตัวต่อความเครียด หรือ
สถานการณ์ในชีวิตที่ต้องเผชิญ การขับถ่ายระดับการช่วยเหลือตนเอง ในการใช้ชีวิตประจำวัน 
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สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว สังคม เนื่องจากโรคสมองเสื่อมส่งผลต่อการสื่อสาร การพูดให้ 
บุคคลอื่นเข้าใจ 

2. วางแผนร่วมกับพยาบาลวิชาชีพถึงปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาสับสน ปัญหาต่อการ
รับรู้ วัน เวลา สถานที่ ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนไหว และการดูแลตนเองที่
บกพร่องการรับรู้ผิดปกติไป ปัญหาการพร่องสารน้ำสารอาหารจากการรู้สติบกพร่อง ปัญหาการเสี่ยง 
ที่จะทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อ่ืน ความรู้สึกกลัว กังวล หรือการนอนหลับที่แปรปรวนไป บกพร่องต่อ 
การสื่อสาร การควบคุมการปัสสสาวะ อุจจาระไม่อยู่ การเดินเร่ร่อน ความรู้สึกนับถือตนเองต้ำลง 

3.  กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเป้าหมายสูงสุด คือ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
คงความสามารถไว้ได้นานที่สุดได้รับการกระตุ้นการทำานของสมองส่วนที่เหลืออยู่โดยการดูแลผู้ป่วย 
ดังนี้  

3.1 ป้องกันอุบัติเหตุ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นลำดับแรก จัด
สิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตโดยง่ายมีพ้ืนที่ให้ผู้ป่วยเดินอย่างปลอดภัย มีสัญลักษณ์ตามทาง แสงสว่าง
เพียงพอเก็บของมีคม และสารเคมีที่เป็นอันตราย การใช้ห้องน้ำควรแห้ง มีอุปกรณ์ ราวยึดกันล้ม และ
ควรดูแลอุณหภูมิน้ำ ไม่ร้อน หรือเย็นเกินไป การป้องกันการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ หลีกเลี่ยงกิจกรรม
ทางกีฬาที่อาจก่อให้เกิดการกระทบกระแทกทางศีรษะบ่อยๆ เช่น การเล่นฟุตบอล การชกมวย การ
เกิดอุบัติเหตุจากการ ปั่นจักรยานหรือมอเตอร์ไซด์  เป็นต้น 

3.2 ดูแลให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอตรงเวลา สถานที่เดิมเป็นประจำ 
ช่วยเหลือในกิจกวัตรประจำวันที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำเองได้  

3.3 ดูแลให้ได้รับการสื่อสารที่ชัดเจน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยการเรียกชื่อผู้ป่วย
ก่อนทุกครั้ง ควรมอง สบตา พูคุยด้วยความอบอุ่น นุ่มนวล ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน  และให้ความเคารพ 
พูดสั้นๆ ช้าๆ กระชับ ฟังผู้ป่วยอย่างตั้งใจ  

3.4 ดูแลให้ได้รับการออกกำลังกาย โดยมีงานวิจัยระบุว่าการออกกำลังกาย เป็น
ประจำจะลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคอัลไซเมอร์ถึง ร้อยละ 50 หากออกกำลังกายโดยใช้เวลาไม่ต่ำ
กว่า 30 นาที/ครั้ง สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ตัวอย่างการออกกำลังกายที่ควรส่งเสริมสุขภาพ เช่น แอโรบิก 
ลีลาศ รำมวยจีน กีฬาเบตอง รำวง ฯลฯ เป็นต้น  และการให้เข้าร่วมกิจกรรมบริหารสมอง ฝึกความจำ 
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น หมากรุก เกมส์โกะ เกมส์ ครอสเวิร์ด ฯลฯ ฝึก 5 W who 
(ใคร) what (อะไร) where (ที่ไหน) when (เมื่อไหร่) และ why (ทำไม) การมีกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
จะช่วยส่งเสริมการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เช่น งานเลี้ยง งานบุญต่างๆ การพบปะ เพ่ือนฝูง ฯลฯ 

3.5 ดูแลให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปรุงสุก ครบ 5 หมู่ ข้าว 
เนื้อสัตว์ผัก ผลไม้  ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ควรงดหรือหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารไขมันสูง 
อาหารทอดต่างๆ อาหารฟาสต์ฟูด งดรับประทานเกลือมากเกินความต้องการ 
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3.6 ส่งเสริมการนอนหลับอย่างมีคุณภาพหลับให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมง เข้านอนเป็น
เวลา ให้เป็นปกติทุกวัน จัดการอารมณ์ให้ดีก่อนเข้านอน บางคนอาจใช้วิธีการสวดมนต์ก่อนนอน การ
จัดการความเครียดและการผ่อนคลาย เช่น การฝึกจิตใจให้ผ่องใส การนั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจ เพ่ือ
ปรับสมดุลร่างกายให้เกิดความรู้สึกสบาย ส่งเสริมให้การนอนหลับได้สนิทข้ึน 

4. ติดตามการดูแลว่าอาการหรือปัญหาทางการพยาบาลต่างๆดีขึ้นหรือไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือนำมาวางแผนในการดูแลต่อเนื่องให้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล 

 

    สรุป การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความคิด และการรับรู้ ส่งผลต่อใช้ 
ชีวิตประจำวัน กิจวัตรประจำวัน และคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ผู้ดูแลควรศึกษาเข้าใจ ยอมรับ
ความผิดปกติที่เกิดจากการทำงานของสมองที่เสื่อมถอยตามช่วงวัย หรือภาวะการเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อ
การแสดงออกทางกาย การเคลื่อนไหว อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ และยังส่งผลต่อความรู้สึกดีที่มี
ต่อตนเองลดลง การดูแลผู้มีภาวะเพ้อ นั้นควรให้ความสำคัญกับการประเมินการรับรู้ และอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือรายงานพยาบาลวิชาชีพ และแพทย์ที่ดูแลในการรักษา ค้นหา สาเหตุ และให้ยาเพ่ือ
ควบคุมอาการเพ้อให้ดีขึ้นได้ โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากการทำงานของสมอง ผู้สูงอายุเกิดข้ึนเป็นจำนวน
มากที่มีปัญหาความจำหลงลืม ควบคุมตนเองไม่ได้ การขับถ่าย มีปัญหา การนอนหลับ และอารมณ์ที่
แปรปวน การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลจึงควรคำนึงถึง ความปลอดภัย การสนับสนุนส่งเสริม
ในการทำกิจวัตรประจำวัน การออกกำลังกาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดตี่อไป 


