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ในปจจุบันประชากรผูสูงอายุมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว จากการรายงาน พบวา ใน

ป พ.ศ. 2558 ประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวน 901 ลานคน และคาดการณวาในป 

พ.ศ. 2573 จะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 1,400 ลานคน (United Nations, 2015) จากแนวโนม

ของกลุมผูสูงอายุที่เพ่ิมมากข้ึนนี้จะทําใหผูสูงอายุกลายเปนประชากรกลุมใหญที่ตองไดรับการ

ดูแลมากขึน้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต อันเนื่องมาจากอายุ

ที่มากขึ้น (ดาราวรรณ รองเมือง, 2561) เกิดจากการหลงลืม และมีความคิดชาลง (Rutten, 

2017) และจากการรายงานขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2559 พบวา ปญหาของระบบ

ประสาทที่สําคัญที่สุดของกลุมผูสูงอายุทั่วโลก คือ ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ซ่ึงมีมากถึง

รอยละ 20 (World Health Organization, 2016) สําหรับในประเทศไทยพบวา ภาวะการรู

คิดบกพรองในกลุมผูสูงอายุเจ็บปวยเรื้อรัง รอยละ 52.76 (Subindee & Sritanyarat, 

2014) โดยพบวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 65-69,70-74, 75-79 และ 80 ปขึ้นไป เกิดภาวะการรูคิด

บกพรอง รอยละ 18.7, 28.5, 26.4 และ 33.9 ตามลําดับ (Tsolaki et al., 2014) 

ผูสูงอายุที่มีภาวะการรูคิดบกพรองสงผลกระทบรุนแรงหลายดาน ทั้งตอตนเองทางดาน

รางกาย โดยพบวา ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานชาลง ความใสใจในตนเองลดลง 

ความสามารถในการจัดการกับปญหาตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวันลดลง การพ่ึงพา

ตนเองลดลง ทางดานจิตใจจะสงผลใหเกิดความคิดบิดเบือนวาตนเองไรคุณคา ศักยภาพต่ําลง 

เนื่องจากคิดวาตนเองขาดความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

(Pellegrino, Peters, Lyketsos, & Marano, 2013) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ผูสูงอายุที่มีภาวการณรูคดิบกพรองมักมีปญหาในดานความจํารวมกับความสามารถของ

สวนสมองสวนอืน่ ๆ อาการเริ่มแรกที่เดนชัดที่สดุของผูสงูอายุที่มีการรูคิดบกพรอง คือ การ

สูญเสียความจําทีเ่ปนเรือ่งใหม ๆ เชน ลืมวันนัด ลืมสิ่งของบอย ลืมสิ่งที่เคยเรียนรูหรือปฏิบัติได 

ลืมเหตุการณที่เพ่ิงเกิดขึ้นไดไมนาน เก็บของผิดที่แบบคาดไมถึง เลาเรื่องเดมิซํ้า ๆ พูดจา ซํ้า ๆ 

กับคูสนทนาคนเดิม ขาดไหวพริบในการแกไขปญหาเรือ่งทีไ่มซับซอนหรือเลอืกใชวธิีการที่ไม

เหมาะสมในการแกไขปญหานัน้ ๆ ขาดความคิดริเริม่สรางสรรค มีพฤติกรรมแยกตัวจาก

ครอบครัว และสังคม และเริ่มมีปญหาในกิจวัตรเดิมทีเ่คยทํา (จักรกฤษณ สุขย่ิง, 2544)

อาการและอาการแสดงของภาวะการรูคิดบกพรอง 

1) น้ําหนักตัวเกิน ดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) 

2) การสูบบุหรี่ 

3) แอลกอฮอล 

4) สารอาหาร 

5) การขาดการออกกําลังกาย 

6) ความดันโลหิตสงู 

7) โรคเบาหวาน และภาวะดื้อตออินซูลิน 

8) ภาวะไขมันในเลือดสงู 

9) โรคหัวใจ ผูปวยโรคหัวใจชนดิตาง ๆ 

10) ระดับโฮโมซีสเตอีนในเลอืดสงู (Hyperhomocysteinemia)

11) ฮอรโมนเพศหญิงทดแทน

12) อุบัติเหตุที่ศีรษะ 

13) อาการซึม สับสนเฉยีบพลัน 

14) โรคหลอดเลอืดสมอง 

15) โรคซึมเศรา 

16) สารพิษในสิ่งแวดลอมรอบตวั 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะการรูคดิบกพรอง

แนวทางการรักษาผูสูงอายุที่ มีการรูคิดบกพรอง สามารถรักษาไดทั้งวิธีการใชยา 

(Pharmacological Approach) และไมใชยา (Non - pharmacological Approach) การ

รักษาดวยวิธีการใชยา สวนมากผูปวยจะไดรับยาที่มีฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของเอนไซมอะเซตทิล

โคลีนแอสเทอเรส (Acetlycholinesterase Inhibitors) รวมกับยารักษาพฤติกรรม 

การกระตุนการรูคิด (Cognitive Stimulation) เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหสมองทํางาน

อยางมีสมดุล และลดผลกระทบของความเครียดตอรางกาย ทําใหระดับการทํางานของสมองสวน

คอรเท็กซสูงขึ้น

การผอนคลายทางจิตใจ ทําใหมีสมาธิในการเรียนรู การทํางานและมีความคิดเชิงบวกมาก

ขึ้นสงผลใหเนื้อเย่ือสีเทา (Gray Matter) หนาตัวขึ้น ทําใหเซลลสมองเพ่ิมขึ้น

การรับประทานอาหารครบ 5 หมู เนื่องจากอาหารเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทํางาน

ของสมอง เพราะสมองของคนเราใชพลังงานมหาศาล

การดื่มน้ําใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย เนื่องจากน้ําดื่มเปนปจจัยหนึ่งในการ

ดํารงชีวิตมนุษย เพราะในรางกายของคนเราจะมีน้ําเปนสวนประกอบรอยละ 70 รางกายจึงตอง

ใชน้ําอยางตอเนื่อง 

การไดรับอากาศที่บริสุทธิ์ เนื่องจากอากาศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเผาผลาญ

พลังงาน   เม่ือสมองไดรับอากาศบริสุทธิ์ สมองจะสดชื่น แจมใส คิดไดคลอง  

การรักษาผูสูงอายุท่ีมภีาวะการรูคิดบกพรอง 

สาเหตุท่ีทําใหการเกิดภาวะการรูคิดบกพรอง

ภาวะการรูคิดบกพรองของผูสงูอายุ: รูทันกอนปวยดวยสมองเสือ่ม

Mild Cognitive Impairment of the Elderly: Know before getting sick 

ภาวะการรูคิดบกพรอง เปนความผิดปกติของกระบวนการทํางานของสมองในเรื่องความจํา 

ความตั้งใจ สมาธิ (Concentration) การบริหารจัดการ ทักษะสัมพันธของสายตากับการสราง

รูปแบบ (Visuoconstruction) ความคิดรวบยอด (Concept) การคิดคํานวณ (Calculation) 

และการรับรูสภาวะรอบตัว (Orientation) โดยการแบงการประเมินออกเปน 2 ระดับ คือ ปกติ 

และพบภาวะการรูคิดบกพรอง เทานั้น (ไพศาล แดงพัฒนพงศ และสุขเจริญ ตั้งวงชัย, 2552) 

ภาวะการรูคิดบกพรอง (Mild Cognitive Impairment) 

ภาวะการรูคิดบกพรอง เปนอาการที่เกิดขึ้นไดในผูสงูอายุทกุคน ซ่ึงเปนความผิดปกติของสมอง

ที่ไมมีผลกระทบถึงการปฏิบัตภิารกิจในชีวิตประจําวัน ถาไมไดรับการดูแลรักษาหรือการฟนฟูสมอง                

จะสามารถพัฒนาไปเปนโรคอัลไซเมอรหรอืสมองเสื่อมได ดังนั้นในการดแูลผูสงูอายุที่มีภาวะการรูคิด

บกพรอง มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการชะลอความเสือ่มถอยโดยการฟนฟูสมรรถภาพของสมองดาน

ความจํา จะทําใหผูสูงอายุที่มีภาวะการรูคดิบกพรองคงความสามารถในการดแูลตนเองใหนานทีส่ดุ 

และปองกันไมใหปวยดวยโรคอัลไซเมอรหรอืโรคสมองเสื่อม และการรักษาที่ไมใชยานั้น มีหลายวิธี

ดวยกัน เชน การฝกจํา การฝกการรูคิด (Cognitive Training) เชน การกระตุนความจํา การฝก

สมาธิ เปนตน และการบําบัดดวยกิจกรรม เชน การทํากลุมบําบัด การออกกําลังกาย (กรวรรณ

ยอดไม, 2560) วิธีเหลานีส้ามารถเลือกใชในการเพ่ิมประสิทธภิาพของกระบวนการทางสมอง ที่ชวย

สรางความสมดุลใหกับสมองดวยการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ชวยกระตุนการเชื่อมโยงของเซลล

ประสาทและสมองใหม (Neocortex) ใหเกิดความรูสึกทางอารมณ และแรงจูงใจในการเรยีนรูไดดขีึ้น 

จะสงผลใหสามารถชะลอหรือปองกันไมใหเกิดโรคสมองเสื่อม และจากเนื้อหาในบทความนี ้สามารถ

นําไปปฏิบัติหรือนาํไปใชเปนแนวทางในการดูแลผูสงูอายุในครอบครวั ไมใหเกิดโรคหรือชะลอการเกิด

โรคสมองเสื่อม จะทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ด ีสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และดูแลตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สรุป  

x

1) ภาวะการรูคิดบกพรองซ่ึงเกิดจากการเสือ่มสภาพของเซลลสมอง 

2) ภาวะการรูคิดบกพรองซ่ึงเกิดจากการเสือ่มสลายของเนื้อสมองโดยไมทราบสาเหตทุี่แนชัด 

3) เกิดจากหลอดเลอืดทีไ่ปเลี้ยงสมองแข็งหรือตบีตัน 

4) การเสื่อมของสมองที่เกิดจาการติดเชื้อในสมอง

5) การเสื่อมของสมองที่เกิดจากการขาดสารอาหารบางชนดิ 

6) การเสื่อมของสมองจากการเปลีย่นแปลงเมตาบอลิค (Metabolic) ของรางกาย 

7) การเสื่อมของสมองอาจเกิดไดจากการที่สมองไดรับการกระทบกระเทอืนบอยๆ

8) การอักเสบของหลอดเลือดเปนสาเหตุหนึง่ของสมองเสื่อม 

9) การเสื่อมของสมองจากยา 

10) การเสื่อมของสมองจากเนือ้งอกในสมอง 

11) การเสื่อมของสมองจากชองภายในสมอง (Ventricles) 

12) การที่ผูสูงอายุถูกลดบทบาททางสงัคม  
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