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การดูแลผู้ป่วยภาวะอัลไซเมอร์
โรคอัลไซเมอร์ (alzheimers)

อัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุด โดยจะมีการ
เสื่อมของเซลล์สมองทุกส่วนมีพยาธิสภาพที่สองเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดถาวร
ผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่สามารถแยกถูกผิด มีปัญหาในเรื่อง
การใช้ภาษา การประสานงานของกล้ามเนื้อเสียไป ความจาเสื่อม ในระยะท้าย
ของโรคจะสูญเสียความจาทั้งหมด จะค่อยๆ แย่ลงจนถึงอาการสุดท้าย คือ ช่วย
ตัวเองไม่ได้ และเสียชีวิตไปเพราะอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ไม่สามารถรักษาให้
หายขาด ในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคนี้กว่า3-4 ล้านคน และจะมีเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ในประเทศไทยมี
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในกลุ่มคนที่อายุ 65 ปี พบได้ประมาณ 10% ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่ง
พบได้บ่อยขึ้น โดยเมื่อดูผู้ที่อายุเกิน 85ปี จะพบได้ถึงเกือบ 50% อย่างไรก็ตาม
มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่พบตั้งแต่อายุ 40-50ปี แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่มี
ประวัติโรคนี้ ในครอบครัวค่อนข้างชัดเจน หรือผู้ที่เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิด
หนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome)
โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการที่มีความผิดปกติ ของโปรตีนในสมอง และ
โปรตีนนั้นก็จะไปเกาะที่สมอง กินพื้นที่สมองทาให้สมองส่วนนั้นทางานไม่ได้
และเสียไปในที่สุด อีกสาเหตุ คือเกิดจาก เชื้อไวรัสที่ค่อยๆ โตขึ้น จากนั้นเมื่อ
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ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เนื้อ สมองส่วนใหญ่จะเกิดการฝ่อโดยทั่ว ไปทั้งสมอง การสั่ง
การของสมองจะเสื่อมลงเรื่อยๆจนกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่เคยทา
ได้
สาเหตุของโรค
สาเหตุ ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่าอาจมีส่วนจากกรรมพันธุ์ โดยที่
อาจมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม สารพิษ ยาพิษ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การติดเชื้อบางชนิด เป็นต้น
การตรวจชิ้นเนื้อของสมองในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หลังเสียชีวิต พบว่ามี
โปรตีนบางชนิดในปริมาณที่มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเชื่อว่า
เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์

อาการ
โรคอัลไซเมอร์ พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยสูญเสีย
ความทรงจามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ อาการของผู้ป่วย
อาจแบ่งได้เป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของความทรงจา มีอาการลืมในเรื่อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ในขณะที่ความทรงจาในอดี ตยังดีอยู่
ผู้ป่วยจะดูเชื่องช้าลง ไม่กระฉับกระเฉง เริ่มจาหนทาง หรือจาชื่อคนบางคนไม่ได้
ในช่วงนี้ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์โกรธง่าย หรือซึมเศร้า การดูแลผู้ป่วยในระยะนี้ เริ่ม
ตั้งแต่การให้เวลาผู้ป่วยในการตอบคาถาม หรือการตอบสนองกับสิ่งรอบข้าง
เนื่องจากผู้ป่วยจะเชื่องช้าลงจากการทางานของสมองที่เสียไป ควรจะช่วยให้
ผู้ป่วยคลายความกังวลโดยบอกขั้นตอนทีละลาดับช้า ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยทาตามได้
และควรจัดให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนเป็นช่วง ๆ จะทาให้ผู้ป่วยอารมณ์ดีขึ้น
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ระยะที่ 2 ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาในการตัดสินใจ อาจคิดหรือพูดอะไรซ้า ๆ
เริ่มมีปัญหาเรื่องการรับรู้ เช่น ผู้ป่วยอาจจะทาน้าร้อนลวกมือตนเองแล้วมอง
บาดแผลเฉย ๆ โดยไม่เข้าใจว่าทาไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น นอกจากนี้ยังสูญเสีย
ความสามารถทางคาพูด ไม่สามารถบ่งบอกในสิ่งที่ตนเองคิดหรือเข้าใจผ่านทาง
ภาษาได้ การดูผู้ป่วยในระยะนี้ ควรดูแลผู้ป่วยอย่ างใกล้ชิดมากขึ้น โดยจัด
กิจวัตรประจาวันให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยปรับตัวได้ง่ายขึ้น บางครั้งควรทบทวน
ในสิ่งที่ผู้ป่วยพูด และเน้นสรุปในสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการจะสื่อ เพื่อช่วยให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้ปฏิทินตัวใหญ่ ๆ การแขวนนาฬิกาให้ผู้ป่วย
เห็นได้ง่าย นอกจากนี้ญาติและครอบครัวของผู้ป่วย ต้องช่วยกันสังเกต และ
ประเมินในเรื่องความสามารถด้านต่าง ๆ และพฤติกรรมของผู้ป่วยโดยเทียบกับ
พฤติกรรมเดิม เพื่อให้ทราบความสามารถที่ลดลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้จัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในช่วงนั้น ๆ ได้
ระยะที่ 3 ผู้ป่วยมีความบกพร่องในเรื่องความรู้ความสามารถมากขึ้น ไม่
สามารถจดจาสถานที่ต่าง ๆ ได้ เริ่มบกพร่องในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง
และไม่สามารถทรงตัวได้ดีขณะยืนหรือเดิน ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการโรคจิต
หวาดระแวง หรือมีหูแว่ว บางรายอาจจะก้าวร้าวรุนแรง ปัสสาวะราด ไม่สนใจ
ตนเองการดูแลผู้ป่วยในระยะนี้จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ ญาติ
จะต้องคอยดูแล
และปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้ป่วยที่ถดถอยลง ในรายที่มีอาการโรคจิต หูแว่ว จาเป็นต้องพบแพทย์ และ
รับประทานยาเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ระยะที่ 4 ผู้ป่วยอาจออกจากบ้าน เร่ร่อนบ่อยขึ้น และอาจมี พฤติกรรม
ซ้า ๆ หรือพูดซ้า ๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่เป็นทาง
ผู้ป่วยอาจจะจาใครไม่ได้เลย หรือจาเรื่องราวบางสิ่งได้เป็นนาที และลืมภายใน
ไม่กี่นาที การดูแลผู้ป่วยระยะนี้ จาเป็นต้องดู แลใกล้ชิดตลอดเวลา เนื่องจาก
ผู้ป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้เลย รวมถึงเรื่องกิจวัตรประจาวัน เช่น การ
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รั บประทานอาหาร ซึ่ ง ผู้ ป่ ว ยอาจเคี้ ย วหรื อ กลื น อาหารเองไม่ ไ ด้ การเตรี ย ม
อาหารที่บดหยาบ และไม่เหลวจนเกินไป จะช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานได้ง่ายขึ้น
พยายามป้อนน้าทีละน้อย แต่บ่อยขึ้นเพื่อลดภาวะขาดน้า นอกจากนี้การดูแล
เรื่องการขับถ่ายเป็นสิ่งสาคัญต้องพยายามพาผู้ป่วยเข้าห้องน้าให้ถี่ขึ้น เพื่อลด
การถ่ายเรี่ยราด รวมทั้งเรื่องการดูแลความสะอาดของร่างกาย เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อทางผิวหนัง
การดาเนินโรค
อาการจะเริ่มเป็นเมื่ออายุ 65 ปี แต่บางรายเป็นเร็วกว่านั้นอาจจะเริ่มเมื่อ
อายุ 40 ปีอาการเริ่มเป็นใหม่ๆจะมีอาการขี้ลืม และสูญเสียสมาธิ ซึ่งอาการ
แรกๆอาจจะวินิจฉัยยากเพราะอาการนี้ก็เป็นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ การ
ดาเนินโรคจะค่อยเป็นค่อยไป และทรุดลงในช่วงระยะ 1-3 ปี มีปัญหาเรื่องวัน
เวลาสถานที่ และอาจหลงทางกลับบ้านไม่ถูก ลืมชื่อญาติสนิท หวาดระแวง
สับสน โดยเฉพาะกลางคืนอาจไม่นอนทั้งคืน จะออกนอกบ้าน และมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว บางคนก็กลับเปลี่ยนไป เป็นไม่สนใจสิ่งแวดล้อม งดงานอดิเรกที่เคย
ทา เช่น เก็บกวาดต้นไม้ หรือดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์ ส่วนหนึ่งเพราะดูและอ่าน
ไม่ค่อยเข้าใจ คิดคานวณไม่ได้ ใช้จ่ายทอนเงินไม่ถูก เมื่อเวลาผ่านไปอีก 2-3 ปี
อาการยิ่งทรุดหนัก ความจาเลวลงมาก จาญาติไม่ได้ เคลื่อนไหวช้าลง ไม่ค่อย
ยอมเดิน หรือเดินก็เหมือนก้าวขาไม่ออก ลังเล ทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง
เช่นอาบน้า แปรงฟัน รับประทานอาหารไม่ได้ พูดน้อยลง ไม่เป็นประโยค ที่สุด
ก็ไม่พูดเลย กลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วย
จะเสียชีวิตในเวลา 2-10 ปี โดยเฉลี่ย 10 ปี ด้วยโรคแทรก เช่น ติดเชื้อจาก
ปอดบวม หรือแผลกดทับ
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์
1. ความชรา พบโรคอัลไซเมอร์มักจะเป็นกับคนอายุ 65 ปีขึ้นไป
2. เชื้อชาติ พบได้ทุกเชื้อชาติ
3. เพศ
พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
4. พันธุกรรม พบว่าคนเป็นอัลไซเมอร์จะมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วย
ประมาณร้อยละ 30 – 40
ยากับโรคอัลไซเมอร์
การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน เริ่มมีความสาคัญ ในต่างประเทศพบว่าผู้หญิง
วัยหมดประจาเดือนที่รับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนมีโอกาสเกิดโรคอัลไซเมอร์
น้อยกว่า และเป็นโรคช้ากว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยานี้
ยากลุ่มต้านการอักเสบที่เรียกว่า NSAID ก็พบว่า อาจมีบทบาทลด
อุบัติการณ์ของโรค เนื่องจากพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มีประวัติใช้ยากลุ่มนี้
น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็น นอกจากนี้ยาหรือสารต้านอ๊อกซิแดนท์ต่างๆ เช่น วิตามิน
C และ E รวมถึงใบแปะก๊วย (gingo bibloa) ก็กาลังอยู่ในความสนใจ และมี
การศึกษากันอย่างกว้างขวาง ว่าอาจจะช่วยหรือป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีปริมาณเซลล์สมองลดลงและสารสื่อประสาทอะเซติล
โคลีนลดลงด้วย สารสื่อประสาทนี้เป็นตัวเชื่อมโยงคาสั่งต่างๆ ของเซลล์สมองที่
ควบคุมด้านความจา ความคิดอ่านและพฤติกรรมต่างๆ เมื่อสารอะเซติลโคลีน
ลดลง จึงทาให้เกิดอาการต่างๆของโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันมียาที่ช่วยเพิ่มปริมาณ
ของสารอะเซติลโคลีนในสมอง โดยออกฤทธิ์ต้านเอ็นไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอ
เรสที่ย่อยสลายอะเซติลโคลีน ยานี้จึงช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ มีอาการดีขึ้นได้
และชะลอการทรุดลงของโรคถ้าได้ใช้ในระยะเริ่มแรก แต่จะไม่ทาให้โรคหายขาด
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การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ต้องให้ความเข้าใจ
เห็นใจ ว่าผู้ป่วยไม่ได้ตั้งใจที่จะก้าวร้าว หงุดหงิดอย่างที่เราเห็น แต่เป็นจากตัว
โรคเอง ไม่ควรทาให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่มั่นใจ อาย หรือหงุดหงิด เช่น ถ้าคุยอะไรแล้ว
ผู้ป่วยนึกไม่ค่อยออกหรือจาไม่ได้ ควรเปลี่ยนเรื่อง เอาเรื่องที่คุยแล้วมีความสุข
ผู้ป่วยไม่สามารถคิดเลขได้ ไม่สามารถเล่นดนตรีแต่สามารถร้องเพลงพร้อมกับ
วิทยุ เล่นหมากรุกไม่ได้ แต่สามารถเล่นเทนนิสได้ หรือถ้ามีความคิดอะไรผิดๆ
ไม่ควรเถียงตรงๆ ถ้าไม่จาเป็นก็อาจไม่ต้องอธิบายมาก เนื่องจากจะทาให้
หงุดหงิด และหมดความมั่นใจ
ควรจัดห้องหรือบ้านให้น่าอยู่ สดใส ใช้สีสว่างๆ ถ้าในรายที่ชอบเดินไปมา
มากๆ ต้องใช้เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจใช้การ
พาดเสื้อผ้า ไว้ที่ลกู บิดประตูเพื่อไม่ให้เห็นลูกบิด ต้องเก็บของมีคม หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มิดชิด ปิดวาล์วเตาแก๊สไว้เสมอ เป็นต้น
ในรายที่มีอาการที่เริ่มจะดูแลยาก เช่น ก้าวร้าวมาก เอะอะโวยวาย สับสน
มาก หรือ เดินออกนอกบ้านบ่อยๆ ควรพาไปพบแพทย์ระบบประสาท
เนื่องจากอาจจาเป็นต้องใช้ยาช่วยลดอาการดังกล่าว
การดูแลผู้ป่วยตามระยะของโรค
ผู้ป่วยในระยะแรก
บอกการวินิจฉัยให้แก่ผู้ป่วยเพื่อที่แพทย์จะสามารถให้การรักษาได้ตั้งแต่
เริ่มเป็น แพทย์ ผู้ที่ดูแล และผู้ป่วยจะต้องมาปรึกษาว่าจะเกิดภาวะอะไร
กับผู้ป่วย เช่นความจา อารมณ์เป็นต้น
 อารมณ์ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอารมณ์ที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว อาจจะก้าวร้าว
และโกรธจัด พฤติกรรมนี้เกิดจากความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง
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และเกิดจากที่ผู้ป่วยสูญเสียความรู้และไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว
และไม่สามารถใช้คาพูดได้อย่างเหมาะสม
จึงทาให้ผู้ป่วยมีอารมณ์ที่
แปรปรวน ผู้ให้การดูแลต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบง่าย ให้เงียบ เวลาพูด
กับผู้ป่วยต้องช้าๆ และให้ชัดเจน ไม่ให้ทางเลือกกับผู้ป่วยมากไป
เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง เช่นให้ผู้ป่วยเลือกเสื้อผ้า
เอง ผู้ป่วยไม่สามารถเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากันซึ่งจะทาให้ผู้ป่วยโกรธ เมื่อ
ผู้ป่วยโกรธ หรือตะโกนอาจจะหาของว่างให้รับประทาน หรือขับรถให้
ผู้ป่วยเที่ยวซึ่งจะทาให้ผู้ป่วยสงบ ผู้ให้การดูแลจะต้องมีอารมณ์ที่สงบ
อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว
 ความสะอาด ผู้ป่วยมักจะไม่อยากอาบน้า อาจจะเลือกเสื้อผ้าไม่เหมาะสม
ผู้ดูแลอย่าโกรธ ต้องแสดงความเห็นใจ
 การขับรถ เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ห้ามขับรถ ต้องป้องกันผู้ป่วยออกนอก
บ้านโดยการ lock ประตูและอาจจะติดสัญญาณเตือนเมื่อผู้ป่วยออก
นอกบ้านพยายามให้ผู้ป่วยออกกาลังกาย เช่นเดินครั้งละ 30 นาที วันละ
3 ครั้งจะทาให้ผู้ป่วยเพลียและหลับง่าย
 การนอนหลับ
แนะนาให้เปิดไฟให้สว่างในเวลากลางวัน จะทาให้ผู้ป่วย
หลับในเวลากลางคืน
การดูแลในระยะท้ายของโรค
ผู้ป่วยจะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หากมีอาการดังกล่าวจะต้องตรวจดูว่ามีโรคติด
เชื้อหรือไม่ ผู้ดูแลสามารถกะเวลาปัสสาวะได้โดยกาหนดเวลา ปริมาณ
น้าอาหารที่ให้ และสามารถพาผู้ป่วยไปห้องน้าได้ทัน
 การเคลื่อนไหว ระยะท้ายผู้ป่วยจะจาไม่ได้ว่าเคลื่อนไหวอย่างไร จะนอน
หรือนั่งรถเข็น
ผู้ดูแลต้องคอยพลิกตัวผู้ป่วยทุกสองชั่วโมง
ทา
กายภาพบาบัดเพื่อแก้ข้อติด
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การรับประทานอาหาร ผู้ป่วยจะกลืนอาหารไม่ได้ต้องให้อาหารทางสาย
ยาง ผู้ดูแลต้องระวังสาลักอาหาร

สรุป ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่
1. อัลไซเมอร์เป็นโรค ไม่ใช่ภาวะสมองเสื่อมตามธรรมชาติ หรือตามอายุที่
มากขึ้น
2. สาเหตุยังไม่ทราบชัด แต่น่าจะมีส่วนมาจากพันธุกรรม อาจมีปัจจัยอื่น
ร่วมด้วย ดังนั้นสามารถเกิดได้กับทุกคน
3. ขณะนี้ ยังไม่สามารถป้องกัน และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
4. การดูแล ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจ เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการ
ดูแลผู้ป่วย
5. ถ้ามีญาติที่เริ่มมีอาการหลงลืม ควรพบแพทย์ระบบประสาท อาจเป็น
สาเหตุอื่นที่รักษาหายขาดได้
6. โรคนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ดังนั้น ผูท้ ี่รู้สึกว่าหลงลืมบ่อยโดยที่อายุไม่มาก
(20-50 ปี) มักเกิดจากสาเหตุอื่น ส่วนมากเกิดจากการพักผ่อนไม่พอ
เครียด ไม่มีสมาธิ ควรแก้ไขสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยปรึกษาแพทย์
เพราะมักเป็นสาเหตุที่รักษาให้หายขาดได้
7. เนื่องจากยังไม่มีการวินิจฉัยที่แน่นอน การวินิจฉัยจะอาศัยหลัก 3
ประการ
7.1 มีอาการสมองเสื่อมอาการจะเริ่มจากความจาเสื่อม การเรียนรู้เสียไป
7.2 อาการของโรคจะดาเนินต่อเนื่อง ไม่หาย
7.3 ต้องแยกภาวะหรือโรคอื่นที่ทาให้เกิดภาวะสมองเสื่อม
8. ไม่ควรกลัวโรคนี้จนเกินไป เนื่องจากขณะนี้มีการวิจัยเรื่องนี้มากมายทั่ว
โลก เชื่อว่าอีกไม่นานนัก อาจมียาที่รักษาหรือป้องกันได้
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9. ในทางการแพทย์ ยังไม่แนะนาให้รับประทานยาใดๆเพื่อป้องกัน เพราะ
มักไม่ได้ผล ยาหรือสมุนไพรหรืออาหารเสริมเหล่านี้ส่วนมากมีราคาแพง
และมักโฆษณาเกินความจริง
วิธีป้องกันภาวะอัลไซเมอร์
๑.การออกกาลังกายที่เหมาะสม
๑. บริหารร่างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (stretching) เช่น การรา
มวยจีน ฝึกโยคะ ชี่กง และการราไม้พอง เป็นต้น จะช่วยให้กล้ามเนื้อข้อ
ต่อแข็งแรง ช่วยส่งเสริมการทรงตัวและป้องกันการหกล้มเป็นท่าที่ช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้าและส่วนหลัง ทาให้มีสมาธิใน
การเรียนรู้และการทางาน
2. การฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน หรือที่เรียกว่าการเล่นกล้าม ผู้สูงอายุที่
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมควรได้ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรง เพื่อช่วยประคอง
ข้อต่อเวลาเดินไม่ให้เกิดอาการปวดเข่า หรือผู้สูงอายุที่ข้อต่อกระดูกสัน
หลังเสื่อมและปวดหลังก็จะออกกาลังกายกล้ามเนื้อหลังเพื่อลดอาการ
ดังกล่าว
3.การออกกาลังกายแบบแอโรบิก
เป็นการออกกาลังกายที่มีการ
เคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นเวลานาน 20 - 30 นาที
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การออกกาลังกายที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยง
แม้ว่าการออกกาลังกายจะมีประโยชน์อย่างมาก
แต่ผู้สูงอายุควรระมัดระวัง
ท่าทางต่างๆ ในการออก
กาลังกาย เนื่องจากในบางท่า หากทามากเกินไปอาจเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้
โดยท่าที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้
- เงยคอมากเกินไป
- การกดที่บริเวณคอขณะทา Sit – up
- การก้มหลังในท่ายืน
- การยกแขนและขาทั้ง 2 ข้างขึ้นพร้อมกันเมื่ออยู่ในท่านอนคว่า
- การทาท่าทางที่มีการกดต่อกระดูกสันหลัง เช่น ท่านั่งรูปตัววี
- การเหยียดข้อสะโพกและการแอ่นหลังมากเกินไป
- การยืดกล้ามเนื้อโดยการพับข้อเข่ามากเกินไป
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อมากเกินไป
- การนั่งยองๆ และงอเข่ามากเกินไป
- การงอเข่าโดยที่ข้อเข่าอยู่หน้าต่อปลายเท้า(ก้าวเท้าไปข้างหน้า 1
ข้าง/งอเข่าโน้มตัวไปด้านหน้า)
๒.กิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ (Recreation)
หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบัติตามความสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากความตึงเครียด หรือเป็นการ
สร้างขึ้นใหม่ สร้างพลังความเบิกบาน แจ่มใส เช่น เล่นเกม การร้องเพลง การ
เล่นดนตรี การทางานอดิเรก เป็นต้น การนันทนาการจะช่วยให้บุคคลเกิดการ
ปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุล ไม่เกิดความเครียดหรือเหนื่อยล้าเกินไป เนื่องจาก
กิจกรรมนันทนาการจะทาให้ผู้สูงอายุไม่หมกมุ่นแต่เรื่องของตนเอง แต่จะทาให้
ผู้สูงอายุมีความสนใจสิ่งแวดล้อมกับบุคคลรอบข้าง ซึ่งกิจกรรมนันทนาการควร

13

เป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่เป็นกิจกรรมเพื่อการแข่งขัน ไม่เน้น
การเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไป ไม่เกิดอารมณ์ตื่นเต้นหรือหดหู่เกินไป และควรเป็น
กิจกรรมที่เน้นให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น เพื่อน ญาติพี่น้อง บุตรหลาน เป็น
ต้น
กิจกรรมนันทนาการที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
1. ประโยชน์ด้านร่างกาย
1.1 ส่งเสริมความแข็งแรง/ความอดทน เช่น เดินมาราธอน ว่ายน้า
1.2 ส่งเสริมการทางานของระบบประสาทสัมผัส เช่น เกมเสียงปริศนา ปิด
ตาชิมรส
1.3 ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย เช่น ลีลาศ ราวง เปตอง
1.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการทรงตัว เช่น ราไท้เก๊ก ราวง ลีลาศ
1.5 ส่งเสริมความอ่อนตัว เช่น การนวดแป้งขนมปัง การบริหารข้อ
1.6 ส่งเสริมผ่อนคลาย เช่น การบริหารร่างกายแบบเหยียดหรือยืด
กล้ามเนื้อ
2.ประโยชน์ ด้านจิตใจและอารมณ์
2.1 ส่งเสริมความพึงพอใจและความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น งานปั้น
ร่วมกิจกรรมที่สนใจ
2.2 ส่งเสริมการรับรู้วันเวลา สถานที่ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
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2.3 ส่งเสริมความทรงจา/ความภาคภูมิใจ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(อดีตที่น่า
จา) เกมทายชื่อเพลงเก่า
2.4 ส่งเสริมความมั่นใจและคุณค่าของตนเอง เช่น อาสาสมัครทางานการกุศล
จิตอาสา
2.5 ส่งเสริมความสุขสงบทางจิตใจ เช่น การทาสมาธิ สวดมนต์ งานจักสาน
2.6 ระบายความคับข้องใจ เช่น การเขียนบันทึก การต่อประโยค
3. ประโยชน์ด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมการแสดงออกในสังคม เช่น กลุม่ สัมพันธ์ (แนะนาตนเอง)
3.2 ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม เช่น เกมหรือกีฬาที่เล่นเป็นทีม เช่น
หมากเก็บ ปาเป้า โยนห่วง เพื่อฝึกการกะระยะความแม่นยา หรืออาจจะฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ด้วยเกมสากลอย่าง ครอสเวิร์ด การคิดเลขง่ายๆ เช่น บวก
ลบคูณหารบ่อยๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการทางานของสมอง
4. ประโยชน์ด้านสติปัญญา
๔.๑ ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ เช่น การทัศนศึกษา/ท่องเที่ยว
๔.๒ ส่งเสริมทักษะการสื่อความหมาย เช่น เกมใบ้คา โต้วาที เขียนบท
กลอน
๔.๓ ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การเลือกซื้อสินค้า
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๔.๔ ฝึกทักษะทางด้านภาษาเพิ่มเติม โดยการใช้ภาษาให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่
จะช่วยทาให้จาได้ง่าย อาจเป็นวลี สูตร หรือคาคล้องจอง เช่น ถ้าอยากจะจา
พยัญชนะอักษรกลาง อาจจะจาว่า “ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง”เป็นต้น
๔.๕ ฝึกการจา และการใช้สมาธิ การเล่นไพ่ตอง ไพ่นกกระจอก ไพ่ป๊อก
ซึ่งบริหารสมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวา เพื่อฝึกทักษะความคิด ความจาให้ดีขึ้น
การบริหารสมอง(Brain GYM ) การบริหารสมองนั้นแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มท่า
คือ
1. การเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Over Movement)เป็นท่าที่
ช่วยให้การทางานของ
สมองสองซีกถ่ายโยงข้อมูลกันได้ เช่น สมองซีกซ้ายสามารถนาจินตนา การ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จาก สมองซีกขวามาใช้ช่วยในการอ่าน เขียน และช่วย
ให้กล้ามเนื้อทางานประสานกันได้ดี
1.1 ยกขาขวางอให้ตั้งฉากกับพื้นพร้อมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า คว่า
มือลงขนานกับพื้น แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลาตัว ตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น
แกว่งแขนทั้งสองกลับมาอยู่ที่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม เอามือลง
เปลี่ยนขา ทาเช่นเดียวกัน
1.2 ก้าวเท้าขวาวางหน้าเท้าซ้าย พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า
มือคว่าลงขนานกับพื้น แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลาตัว ตรงข้ามกับขาที่ก้าว
ออกไป แกว่งแขนทั้งสองข้างกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับชักเท้าขวาวางที่เดิม
เอามือลง เปลี่ยนเท้าทาเช่นเดียวกัน
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1.3 ยกขาขวางอไปด้านหลัง พร้อมกับยื่นแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า มือคว่าลง
แกว่งแขนทั้งสองไปด้านข้างลาตัวตรงข้ามกับขาที่ยกขึ้น ให้มือซ้ายแตะส้นเท้า
ขวา แกว่งแขนทั้งสองกลับมาอยู่ด้านหน้า พร้อมกับวางเท้าขวาไว้ที่เดิม เอามือ
ลงเปลี่ยนขาทาซ้าเช่นเดียวกัน

1.4วิ่งเหยาะๆอยู่กับที่ช้าๆ
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1.5 นั่งชันเข่า มือสองข้างประสานกันที่ท้ายทอย เอียงข้อศอกซ้ายแตะที่หัวเข่า
ขวา ยกข้อศอกซ้ายกลับไปที่เดิม เปลี่ยนเป็นเอียงข้อศอกขวา ทาเช่นเดียวกัน
1.6 กามือซ้ายขวาไขว้กันระดับหน้าอก กางแขนทั้งสองข้างออกห่างกันเป็น
วงกลมแล้วเอามือกลับมาไขว้กันเหมือนเดิม

1.7 กามือสองข้าง ยืน่ แขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่กัน เคลื่อนแขนทั้งสองข้าง
พร้อมๆกันหมุนเป็นวงกลมสองวงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน
1.8 ยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้า กามือชูนิ้วโป่งขึ้น ตามองที่นิ้วโป่ง ศีรษะตรง
และนิ่ง หมุนแขนเป็นวงกลม 2 วงต่อกันคล้ายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุน
แขนตามองที่นิ้วโป้งตลอดเวลา เปลี่ยนแขน ทาเช่นเดียวกัน
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๑.9. ยืนหันหน้าเข้าผนัง เว้นระยะห่างเล็กน้อย ยกมือสองข้างดันฝาผนังงอขา
ขวา ขาซ้ายยืดตรง ยกส้นเท้าขึ้น เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยพร้อมกับหายใจเข้า
ช้าๆ ลึกๆ วางส้นเท้าลงตัวตรงหายใจออกช้าๆงอขาซ้าย ทาเหมือนขาขวา

2. การยืดส่วนต่างๆของร่างกาย(Lengthening Movement)
เป็นท่าที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้าและส่วนหลัง ทาให้
มีสมาธิในการเรียนรู้และการทางาน โดย
2.1 ยืนหันหน้าเข้าผนัง เว้นระยะห่างเล็กน้อย ยกมือสองข้างดันฝาผนัง งอขา
ขวา ขาซ้ายยืดตรง ยกส้นเท้าขึ้น เอนตัวไปข้างหน้า เล็กน้อย พร้อมกับหายใจ
เข้าช้าๆ ลึกๆ วางส้นเท้าลง ตัวตรงหายใจออกช้าๆ งอขาซ้าย ทาเหมือนขาขวา
2.2 ยืนไขว้ขาทั้งสองข้าง ยื่นทรงตัวให้ดี หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ก้มตัวลงไขว้
แขน หายใจออกช้าๆ ยืดตัวขึ้น เปลี่ยนขาทาเช่นเดียวกัน
2.3 นั่งไขว่ห้าง กระดกปลายเท้าขึ้น-ลง พร้อมกับนวดขาช่วงหัวเข่าถึงข้อเท้า
เปลี่ยนขาทาเช่นเดียวกัน
2.4 มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองมือขวา เข้าหาตัว
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พร้อมกับหันหน้าไปทางขวา ทาเสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2.5 ใช้มือทั้งสองข้างทาท่ารูดซิปขึ้น (สุดแขนด้านล่าง แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ)
หายใจเข้าช้าๆ ทาท่ารูดซิปลง หายใจออกข้าๆ
3. การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น (Energizing Movement)
เป็นท่าที่ช่วยกระตุ้นการทางานของกระแสประสาท ทาให้เกิดการกระตุ้น
ความรู้สึกทางอารมณ์ เกิดแรงจูงใจเพื่อช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น โดย
3.1 ใช้นิ้วชี้นวดขมับเบาๆ ทั้งสองข้างวนเป็นวงกลม
3.2 จุดตาแหน่งต่างๆ ในร่างกายที่จะกระตุ้นการทางานของสมอง
3.2.1 ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้วางบริเวณกระดูกคอ ลูบเบาๆ อีกมือวางที่ตาแหน่ง
สะดือ กวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพื้น ขึ้นเพดาน เปลี่ยนมือทา
เช่นเดียวกัน
3.2.2 ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางแตะเหนือริมฝีปาก อีกมือวางที่ตาแหน่ง
กระดูกก้นกบ กวาดตามองจากพื้นขึ้นเพดาน หายใจเข้า-ออกช้าๆ ลึกๆ เปลี่ยน
มือทาเช่นเดียวกัน
3.2.3 ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือวางที่ตาแหน่งสะดือ ตามอง
ตรงไปข้างหน้าไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูก เปลี่ยนมือ ทา
เช่นเดียวกัน
3.2.4 ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใต้คาง อีกมืออยู่ที่ตาแหน่งสะดือ หายใจ
เข้า-ออก ช้าๆ ลึกๆ สายตามองจากไกลเข้ามาใกล้ เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
3.3 นวดใบหูด้านนอกเบาๆ ทั้งสองข้าง แล้วใช้มือปิดหูเบาๆ ทาช้าๆ หลายๆครั้ง
ควรทาท่านี้ก่อนอ่านหนังสือ
3.4 ใช้มือทั้งสองเคาะที่ตาแหน่งกระดูกหน้าอก โดยสลับมือกันเคาะเบาๆ
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4. ท่าบริหารร่างกายง่ายๆ(Useful)
4.1 นั่งบนเก้าอี้ ยกเท้าขวาขึ้นพาดบนขาซ้าย มือกุมฝ่าเท้าขวา หายใจเข้า
ออกช้าๆ ลึกๆ 1 นาที แล้ววางเท้าลงบนพื้นเหมือนเดิม ให้เท้า ทั้งสองข้างแตะ
พื้น กามือเข้าด้วยกัน แล้วใช้ปลายลิ้นกดที่ฐานฟันล่างประมาณ 1 นาที จะเป็น
ท่าทีมีประสิทธิภาพสูงมาก ช่วยลดความเครียด ความอึดอัด และความคับข้องใจ
เปลี่ยนขาทาซ้าเช่นเดียวกัน
4.2 กามือทั้งสองข้าง ยกขึ้นไขว้กันระดับตา ตามองมือที่อยูด่ ้านนอก เปลี่ยน
มือทาเช่นเดียวกัน
4.3 วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ
คว่ามือลง หายใจออกช้าๆ แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม วางมือ ไว้ที่เดิม
4.4 ใช้มือทั้งสองปิดตาที่ลืมอยู่เบาๆ ให้สนิท จนมองเห็นเป็นสีดามืดสนิทสัก
พัก แล้วค่อยๆเอามือออก เริ่มปิดตาใหม่ ควรจะทา ก่อนอ่านหนังสือ
4.5 ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างเคาะเบาๆทั่วศีรษะ จากกลางศีรษะออกมา ด้านขวา
และซ้ายพร้อมๆกัน
ผลดีที่จะเกิดขึ้นหลังบริหารสมอง(Brain GYM)
หลังจากบริหารสมองอย่างต่อเนื่องจะพบว่าร่างกายสดชื้นขึ้น ทาให้สมองส่วน
คอร์ปัสคอลลอซุม(Corpus Callosum) มีความแข็งแรงและเชื่อมสมองทั้งสอง
ซีกให้ทางานประสานกันอย่างคล่องแคล่วขึ้น เมื่อสมองเกิดการตืน่ ตัว จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อน ไหว ช่วยผ่อน
คลายความตึงเครียด ลดความตื่นเต้น และทาให้จิตใจสงบ เกิดความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ ทั้งยังช่วยเพิ่มความจาระยะสั้นและระยะยาว
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การฝึกฝนความจา การฝึกฝนการคิดคานวณ การฝึกความคิดสร้างสรรค์
อย่างสม่าเสมอจะช่วยเพิ่มเส้นใยประสาทของเซลล์ประสาทให้มีการเชื่อมโยงถึง
กันมากขึ้น พร้อมกันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีที่บรรจุอยู่ที่ปลาย
ประสาทให้มีมากเพิ่มขึ้นด้วย มีหลักฐานงานวิจัยพบว่า สมองของมนุษย์มี
ประมาณ หนึ่งล้านล้านเซลล์ และแต่ละเซลล์อาจเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทอื่นๆ
อีกประมาณ 80,000 - 100,000 เซลล์ ความเชื่อมโยงของเซลล์ประสาท
ทั้งหมดในสมองมีอยู่จานวนมหาศาล ดังนั้น พอจะอนุมานได้ว่า พลังสมองที่เรา
ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงพลังสมองที่คิดเป็นเศษเสี้ยวของพลังสมองทั้งหมดที่มี
อยู่

22

เอกสารอ้างอิง
พนัส ธัญญะกิจไพศาล.บรรณาธิการ.(2544).คู่มือการดูแลผู้ป่วยอัลไซด์เมอร์
พีเค โปร มิเนนท์.
รัชนีวรรณ แก้วรังสี.(2553).วิธีเสริมสมอง ป้องกันอัลไซด์เมอร์และสมอง
เ เสื่อม.กรุงเทพฯ;พิมพ์ดีจากัด
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/neuro/alzheimer/a
lzheimers.html
http://www.kangtung.com/ป้องกัน-โรคอัลไซเมอร์-ด้วยการออกกาลังสมอง/

23

ผู้จัดทา
1.นางสาวพนิดา โยวะผุย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2.นายณัฐวุฒิ
สุริยะ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3.นางสาวประภัสสร วงษ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

