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การดูแลผู้ป่วยอลัไซเมอร์ 
 

 ดูเหมือนโรคอลัไซเมอร์ เป็นโรคยอดฮิต ในสังคมปัจจุบนัท่ีกล่าวขวญักนับ่อยๆ  หลายปีมาน้ีคนไทย
รู้จกัโรคน้ี และใหค้วามสนใจกนัมากข้ึน จากข่าวผูน้ าของประเทศสหรัฐอเมริกา ป่วยเป็นโรคอลัไซเมอร์ ตลอด
ระยะเวลาท่ีผูน้ าท่านน้ีป่วย  ท่านจ าใครไม่ได ้ ไม่สามารถรับรู้  คิด  ตดัสินใจไดเ้ลย  ช่วยตวัเองไม่ได ้นอนติด
เตียง มีภาวะแทรกซอ้นหลายอยา่ง ตอ้งมีคนดูแล จนกระทัง่โรคเขา้สู่ระยะสุดทา้ย และเสียชีวติในท่ีสุด 
นอกจากนั้น มีข่าวจากส่ือวทิย ุจส. 100 เร่ือง ผูสู้งอายหุลงทาง หายออกจากบา้น ท าให้ผูค้นต่ืนตวั ตระหนกั  ให้
ความส าคญั และอยากเรียนรู้ โรคน้ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองหรือคนในครอบครัวท่ีเรารักหรือเปล่า  สังเกตไดอ้ยา่งไร 
มีอาการอะไรบา้งท่ีบอกไดว้า่เป็นโรคน้ี  ถา้เป็นแลว้ จะตอ้งดูแลผปู่วยอยา่งไร 
 
การดูแลผู้ป่วยอลัไซเมอร์  
 ผูท่ี้จะใหก้ารดูแลผูป่้วยอลัไซเมอร์ จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองโรค อาการและ
อาการแสดง พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และการดูแลท่ีเป็นพิเศษ 
  อลัไซเมอร์ เป็นชนิดหน่ึงของโรคสมองเส่ือม ซ่ึงเป็นความผดิปกติของสมองท่ีเกิดข้ึน ชา้ ๆ โดยไม่
ทราบสาเหตุ ท าให้เซลประสาทสมองตายไปเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหค้วามสามารถของสมองลดลง โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการจดจ า ความรอบรู้ ความเฉลียวฉลาด  และการคิดอยา่งมีเหตุผลลดนอ้ยลง รวมทั้งการตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงไปในทางเลวลง และยงัมีการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมและบุคลิกภาพ มีอาการทางจิตประสาท  
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการท างาน หรือการใชชี้วติของบุคคลนั้นอยา่งชดัเจน    
 ผูป่้วยท่ีเป็นอลัไซเมอร์ระยะเร่ิมแรก  เร่ิมมีอาการแต่ไม่ชดัเจน ถา้ไม่สังเกตจะไม่ทราบวา่ผดิปกติ   
ตวัอยา่งเช่น มีหวัหนา้ฝ่ายฝึกอบรมของของธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงท างานดา้นฝึกอบรมมานาน 10 ปี ระยะหลงั
รู้สึกวา่ตนเองท างานผิดพลาดบ่อย ๆ ไม่สามารถจดัตารางการฝีกอบรมได ้ ท าแลว้ท าอีก ตอ้งเอางานมาท าท่ีบา้น 
ก็ท  าไม่ได ้ทั้ง ๆ ท่ี เป็นงานท่ีง่ายมากส าหรับตนเอง  สงสัยวา่ตนเองอาจจะเป็นสมองเส่ือม  ความมัน่ใจเร่ิมลดลง  
ไม่กลา้บอกกบัลูกนอ้ง จนในท่ีสุดมีความผดิพลาดบ่อย ๆ เพื่อนร่วมงานเร่ิมตั้งขอ้สังเกต ท าไมหวัหนา้จึงดู
แปลก ๆ ไป ทั้งเร่ืองของการแต่งตวัดว้ย ไม่เหมือนหวัหนา้คนเดิม คิดวา่หวัหนา้คงมีภาระงานมากข้ึน แต่ก็ไม่
กลา้สอบถาม  เช่นเดียวกบัช่างเยบ็เส้ือ  ประสบการณ์มานานเป็น 10 ปี แต่เยบ็ซิป  ติดตะขอกระโปรงไม่ได ้คิด
ไม่ออกวา่จะตอ้งท าอยา่งไร ตอ้งโทรถามเพื่อน อยา่งไรก็ตาม  ในระยะแรกท่ีผูป่้วยเร่ิมมีอาการ ผูป่้วยจะเร่ิมตน้
ดว้ยการลืมส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก  ของเก่ายงัจ าไดดี้  จ  าช่ือคน หรือช่ือสถานท่ีไม่ได ้ บวก
ลบเลขง่าย ๆ ไม่ได ้ ท าอะไรตามใจตนเอง หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน ระยะน้ีผูป่้วยตอ้งการความช่วยเหลือ
ใหค้งความสามารถท่ีมีอยูใ่ห้ได ้
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ระยะกลาง  เม่ือมีอาการมากข้ึน จะค่อย ๆ ลืมของท่ีเพิ่งเกิดข้ึน และต่อมาจะค่อย ๆ ลืมของท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต จนกระทัง่จ  าหนา้คนคุน้เคยไม่ได ้  กลบับา้นไม่ถูก หลงทาง เร่ิมท ากิจวตัรประจ าวนัไม่ได ้ ลืมวา่แปรงฟัน
หรือหวผีมท าอยา่งไร  ไม่ใส่ใจในเร่ืองความสะอาดของร่างกาย  เคยอาบน ้า ลา้งหนา้ แปรงฟันได ้แต่กลบัท า
ไม่ไดด้ว้ยตนเอง  บางคร้ังเราพบวา่ เขา้ไปหอ้งน ้านาน แต่กลบัออกมาดว้ยเส้ือผา้ชุดเดิม เพราะไม่รู้วธีิการอาบน ้า 
หรือ พบวา่ผูป่้วยตกัน ้าในโถส้วมข้ึนมาเขา้ปาก   แต่งตวัไม่เป็น เช่นพยายามจะใส่เส้ือชั้นในเป็นกางเกงใหไ้ด ้ มี
ปัญหาเร่ืองการกินอาหาร ลืมหิว  บางคนกินไม่รู้อ่ิม อาหารเป็นหมอ้ ๆ สามารถกินหมดไดโ้ดยไม่รู้สึกอ่ิม หรือ
หยบิของทุกอยา่งเขา้ปาก จึงพบวา่บางคร้ังผูป่้วยกินสารพิษ (ยาฆ่าแมลง น ้ามนัก๊าด เป็นตน้) กินแลว้บอกวา่ยงั
ไม่ไดกิ้น  ท าใหมี้ความขดัแยง้ระหวา่งญาติผูดู้แล  ลืมช่ือส่ิงของ เคร่ืองใชต่้าง ๆ  ไม่รู้วา่ของท่ีอยูต่รงหนา้ 
เรียกช่ือวา่อะไร  เช่น ดินสอ ปากกา ผลไมต่้างๆ   เดินหลงทางเป็นประจ า นอกจากนั้นยงัพบวา่ ผูป่้วยมีนิสัย
เปล่ียนแปลง กา้ร้าว ดุดนั พูดจาหยาบคาย เม่ือมีความขดัแยง้ หรือไม่พอใจ วุน่วายมาก  ไม่รับรู้ หลงผิด  ฝังใจ
อยา่งมากกบัเร่ืองท่ีตนเองคิดข้ึนมา เช่น กล่าวร้ายคนในบา้นเป็นขโมย ประสาทหลอน เห็นภาพคนท่ีตายไปแลว้
มาหา มาพูดคุย  และมีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย บางคนกา้วร้าว ซึมเศร้า หวัเราะง่าย  เวลาในการนอน
เปล่ียนแปลง นอนกลางวนั ต่ืนกลางคืน  ท าใหมี้ความวุน่วายทั้งบา้น  ซ่ึงถา้คนในครอบครัวไม่เขา้ใจ มีการใช้
เหตุผล  กล่าวโทษผูป่้วย ก็อาจจะยิง่ท  าใหอ้าการต่างๆ เลวร้ายลงไปอีก  และ 

เม่ือโรคเขา้สู่ระยะสุดทา้ย จะเร่ิมไม่พูด หรือพูดสั้น ๆ ซ ้ าๆ ช่วยเหลือตนเองไม่ไดเ้ลย นอนติดเตียง ตอ้ง
มีคนคอยดูแลทุกเร่ือง  ตั้งแต่การใชชี้วติประจ าวนั การกิน อยูห่ลบันอน  การขบัถ่าย การช่วยเหลือเร่ืองการพลิก
ตะแคงตวั  ภาวะแทรกซอ้นท่ีจะพบมาก คือมีปอดอกัเสบจากการส าลกัอาหาร  นอนติดเตียง  ผอมลง ขอ้ยดึติด มี
แผลกดทบั ในระยะน้ีจึงเป็นภาระท่ีหนกัมากส าหรับญาติผูดู้แลท่ีท าหนา้ท่ีในการดูแลผูป่้วย ตั้งแต่เร่ืองการท า
กิจวตัรประจ าวนั การท าความสะอาดร่างกาย  การเตรียมอาหารเหลว การให้อาหารผา่นทางสายใหอ้าหารทาง
จมูก / หนา้ทอ้ง การพลิกตะแคงตวั เพื่อป้องกนัแผลกดทบั การใหอ้อกซิเจน การดูแลแผลท่อเจาะคอ  การดูด
เสมหะ เป็นตน้ ผูท่ี้ดูแลผูป่้วยจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจ และสามารถดูแลผูป่้วยในแต่ละระยะ
ตลอดจนการดูแลตนเอง เพื่อมิใหรู้้สึกทอ้แท ้อ่อนลา้ เศร้า ส้ินหวงั  
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยอลัไซเมอร์  

1. กระตุน้ใหผู้ป่้วยดูแลตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองการท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น การท า
ความสะอาดร่างกาย การอาบน ้า จดัเตรียมอุปกรณ์ตามล าดบัก่อนหลงั  ใชอุ้ปกรณ์ท่ีคุน้เคย สะดวก ไม่ซบัซอ้น 
บอกเป็นขั้นตอน ชา้ ๆ ก าหนดเวลาอาบน ้า  การเขา้หอ้งน ้า ใหส้อดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัท่ีเคยท า ระวงัเร่ืองน ้า
ร้อนลวก  ให้เลือกเส้ือผา้ท่ีจะใส่เองเท่าท่ีจะท าได ้จนกระทัง่ท าเองไม่ได ้ จดัอาหารให้พอดีในแต่ละม้ือ  
ก าหนดเวลาในการอาบนา้ การขบัถ่าย โดยสังเกตดูและเลือกเวลาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย ตามความพร้อมของ
ผูป่้วย  จะช่วยใหผู้ป่้วยเรียนรู้งานท่ีตอ้งท า ไม่สับสน  ไม่เร่งรีบ ส่ิงส าคญัท่ีควรระลึกเสมอ  ถา้ผูดู้แลไม่วา่ง และ



3 

 

 

เร่งรีบใหผู้ป่้วยท าตามตารางเวลาของเรา  จะเป็นส่ิงกระตุน้ใหผู้ป่้วยมีความไม่พอใจ โกรธ กา้วร้าว  เกร้ียวกราด 
ได ้ 

2. พยายามคงความสามารถของผูป่้วยท่ีมีอยู ่ ชะลอความเส่ือมของสมอง ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกอาจจดั
กิจกรรมใหผู้ป่้วยท า การใชภ้าพเป็นตวัส่ือ ทายภาพคนเด่น คนดงั ดาราภาพยนต ์สมาชิกใครอบครัว หรือการจดั
ภาพอลับั้มของคนในครอบครัว  การคิดเลขบวกเลข  การเล่นเกมส์ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการพฒันาสมอง
ของผูป่้วย  

3. จดัการกบัพฤติกรรม อารมณ์ต่าง ๆท่ีไม่พึงปรารถนา เช่น ไม่ยอมอาบน ้า  ปัญหาการกิน  การนอน
เปล่ียนแปลง  อารมณ์ฉุนเฉียว กา้วร้าว เกร้ียวกราด  และอาการทางจิตประสาท หลงผดิ  เห็นภาพหลอน 
หวาดระแวง  โดยใช ้หลกัการ 4 บ ไดแ้ก่  1. บอกเล่า เช่นผูป่้วยกา้วร้าว ใหบ้อกผูป่้วยโดยใชน้ ้าเสียงนุ่มนวล 
บอกผูป่้วยวา่จะท าอะไรให้  น ้าเสียงไม่ข่มขู่  2. เบี่ยงเบน  ไปในเร่ืองอ่ืนท่ี ผูป่้วยมีความสนใจเดิม โดยไม่ตอ้ง
โตเ้ถียง ไม่ตอ้งใชเ้หตุผล แมว้า่ผูป่้วยจะเขา้ใจผดิ เพราะไม่ไดช่้วยอะไรใหดี้ข้ึน เช่น เปิดเทปเพลงท่ีผูป่้วยชอบ
ใหฟั้ง  ร้องเพลง  พาออกไปนัง่รถเล่น  จะท าใหผู้ป่้วยอารมณ์ดีข้ึน ลืมเร่ืองต่าง ๆ ไดง่้าย  ซ่ึงเป็นการน าจุดดีของ
ผูป่้วยสมองเส่ือม ความจ าสั้น  มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  หรือใชว้ธีิการ ตามน า้  ในระยะแรก และเบ่ียงเบนให้
ผูป่้วยท าเร่ืองอ่ืนต่อไป ไม่ขดัใจ หรือพยายามหาเหตุผลมาลบลา้ง เพราะไม่เป็นประโยชน์เลย   3. บอกซ ้า ดว้ย
ท่าทีท่ีเป็นมิตร พูดชา้ ๆ ท่ีละขั้นตอน และสุดทา้ยใชว้ธีิ  4. แบ่งเบา/ บ าบัด  เช่นใชว้ธีินวด เพื่อให้ผูป่้วยผอ่น
คลาย  ใหผู้ป่้วยท ากิจกรรมบางอยา่งท่ีง่าย ๆ เบา ๆ ไม่ซบัซอ้น จดัส่ิงแวดลอ้มใหส้งบ จดัระบบการดูแลอยา่ง
เป็นระเบียบ จะช่วยใหผู้ป่้วยคงความสามารถของเขาต่อไปได ้ 

4. ถา้หากผูป่้วยมีโรคประจ าตวัอ่ืน ๆ เช่นเป็นเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง ตอ้ง
พยายามควบคุมโรคเหล่าน้ีใหไ้ด ้ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น มิเช่นนั้น อาจจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหอ้าการของผูป่้วยยิง่
เลวร้ายลงกวา่เดิม  

5. ดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยไม่ใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น เช่นการเคาะปอด ดูดเสมหะ การใหอ้อกซิเจน 
การเตรียมอาหารส าหรับให้ทางสายใหอ้าหารผา่นทางจมูก หรือหนา้ทอ้ง การใหอ้าหาร ระวงัเร่ืองส าลกัอาหาร  
การท ากายภาพบ าบดัใหผู้ป่้วยเพื่อป้องกนัขอ้ติดแขง็ ตลอดจนการ พลิกตะแคงตวัผูป่้วย เพื่อป้องกนัการเกิดแผล
กดทบั เป็นตน้  ระยะน้ีผูดู้แลอาจจะมีการเตรียมพร้อมในการยอมรับกบัการสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ผูดู้แลควรใส่ใจในการดูแลตนเอง  เพราะการดูแลผูป่้วยนาน ๆ ท าใหมี้ความเครียดเกิดข้ึน หาเวลาในการผอ่น
คลาย ใส่ใจกบัสุขภาพของตนเอง ถา้มีโรคประจ าตวั ดูแลตนเองและควบคุมโรคใหไ้ด ้
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