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พฤติกรรมกาวราวในผูปวยสมองเสื่อม

ต้ังแตป พ.ศ.2561 ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ มากกวา 20 เปอรเซ็นตของประชากรผูสูงอายุมีโอกาสสูง

ท่ีจะมีภาวะสมองเส่ือม สงผลตอการทํางานของสมองท่ีลดลง สงผลใหมีปญหาพฤติกรรมและการดูแลตนเองตามมา 

อาจนํามาสูภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ และความทุกขใจของผูท่ีตองดูแลผูปวย ปญหาพฤติกรรมท่ีพบบอย เชน ผูปวยกาวราว 

กรีดรอง อยูไมน่ิง เดินวุนวาย การเก็บของท่ีไมมีประโยชนไว ซ่ึงปญหาลักษณะน้ีการใชยารักษาไมคอยไดผล 

ในขณะท่ีปญหาทางจิตใจ เชน ซึมเศรา วิตกกังวล หูแวว ภาพหลอน การใชยาจะไดผลมากกวา 

ปญหาดานอารมณ พฤติกรรมและจิตใจ ในผูปวยสมองเส่ือม แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก

อาการดานอารมณ ท่ีพบไดบอยคือ เฉยเมย ซ่ึงลักษณะอารมณน้ีไมไดเปนปญหากับผูดูแลมากนัก เพราะดูแลงายกวา 

สวนอารมณซึมเศรา วิตกกังวล มักจะพบในชวงเร่ิมตนของภาวะสมองเส่ือม เน่ืองจากพบวาตนเองทํากิจกรรมหรือ

งานบางอยางไดไมเหมือนเดิม เกิดความคับของใจทําใหรูสึกเศรา หงุดหงิด ซ่ึงอาจนํามาสูพฤติกรรมรุนแรง 

อาการโรคจิต อาการหลงผิด ประสาทหลอน พบไดท่ัวไปเม่ือผูปวยมีอาการรุนแรงมากข้ึน ความคิดหลงผิดท่ีพบบอย

เชน ระแวงวามีคนขโมยของ คิดวาคูสมรสนอกใจ จําสามีไมได จึงคิดวามีคนปลอมตัวเปนสามีเพราะผูปวยมีภาพจํา

เปนอดีตย่ีสิบปกอน พอระแวงก็คอยจับจองอีกฝายหน่ึง มีการตอลอตอเถียง หากผูดูแลไมทราบวิธีรับมืออาจนําไปสู

ความรุนแรงได  

อาการ Vegetative symptoms เดินเร่ือยเปอย เดินไปเดินมา วงจรการนอนท่ีเปล่ียนไป นอนกลางวัน ต่ืนกลางคืน 

มักพบในผูปวยท่ีอาการรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากความเส่ือมของสมองลามไปสูสมองสวนอ่ืน ๆ วิธีจัดการท่ีมักไดผล

สําหรับผูปวย คือการซอนทางออก การหาภาพปด เพ่ือปองกันการเดินออกไปขางนอก

อาการอ่ืนๆ เชน กาวราวทางคําพูดและวาจา เสียงดัง หงุดหงิด ขาดความยับย้ังช่ังใจ โดยแสดงพฤติกรรมมีทาที

เปนมิตรมากเกินไป มีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม เปนตน ซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ีทําใหญาติเกิดความกังวลใจ

และอับอาย

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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การดูแลและการจัดการปญหาดานอารมณ พฤติกรรมและจิตใจ ในผูปวยภาวะสมองเส่ือม มีท้ังการใชยา

และไมใชยา โดยอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเส่ือม โดยจะใชยาตอเม่ือมีโอกาสจะเกิดอันตรายตอตัวผูปวยเอง 

คนอ่ืน หรือผูดูแลไมสามารถดูแลผูปวยได ซ่ึงสวนใหญเปนการใหยาตามอาการ เชน หากมีอารมณเศรา ใหยารักษาโรคซึมเศรา 

หรือมีอาการทางจิตหูแววภาพหลอนใหยารักษาโรคจิต เปนตน สวนดานการดูแลท่ีไมใชยามุงเนนใหเกิดความปลอดภัย 

ปรับส่ิงแวดลอม ปรับกิจกรรม ปรับการส่ือสาร และเทคนิคการเบ่ียงเบนความสนใจ 

การใชพฤติกรรมบําบัด (Non-pharmacological management) ควรเร่ิมจากการประเมินพฤติกรรมของผูปวย

โดยใช Model ABC ประกอบดวย A (Antecedent) กอนพฤติกรรมมีอะไรเกิดข้ึน และปรับสภาวะแวดลอม

ใหสอดคลองกับผูปวย เชน การทวนการรับรูบอย ๆ มีปายเขียนบอก เปนตน B (Behavior) พฤติกรรมเปนอยางไร 

และปรับการดูแลเพ่ือใหเขากับพฤติกรรมท่ีเปนปญหา เชน การใชน้ําเสียง หรือการเขาหาท่ีนุมนวลมากข้ึน เปนตน 

C (Consequence) ผลท่ีตามมาเปนอยางไร เม่ือปรับสภาพแวดลอมและการดูแลแลว มีพฤติกรรมดีข้ึนหรือไม 

รวมท้ังการใช Specific behavioral intervention ซ่ึงเปนการปรับกิจกรรมและจัดลําดับข้ันตอน และปรับ

สภาพแวดลอมในการดูแลตนเองในชีวิตประจําวันของผูปวย เชน การอาบน้ํา การแตงตัว การรับประทานอาหาร 

ตองจัดใหเหมาะสมกับผูปวยสูงอายุ หลีกเล่ียงตัวกระตุนหลาย ๆ อยาง เพ่ือลดความรูสึกกระวนกระวาย รวมท้ัง

เพ่ิมกิจกรรมท่ีทําในชวงระหวางวันใหเพียงพอ ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความปลอดภัยของสภาพแวดลอมดวย

การกําหนดตารางเวลา เชน การเขาหองน้ํา เปนตน 

การประเมินภาวะสมองเส่ือม (Assessment of BPSD) ไดแก การซักประวัติจากผูปวยและญาติ การใชแบบทดสอบ

การทบทวนการรักษา การใชสารเสพติด โรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ และประวัติโรคทางกายอ่ืน ๆ การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

เพ่ือตัดประเด็นอ่ืน ๆ ออกไป

พฤติกรรมอาชญากรรมในผูปวยสมองเส่ือม

Frontal lobe ทําหนาท่ีควบคุมการใชเหตุผล การตัดสินใจ การปรับตัวใหเขาบริบททางสังคม ซ่ึงเปนตัวกรอง

วาจะแสดงพฤติกรรมแบบไหนใหเหมาะสม ในขณะท่ี limbic system ซ่ึงทําหนาท่ีสวนของอารมณ และสัญชาตญาณ

การควบคุมแรงขับ
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ชนิดของภาวะสมองเส่ือมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอาชญากรรม

- Alzheimer’s Disease (AD) : พบวามีความเส่ือมในกายวิภาคของสมองสวน Hippocampus และ parietal lobe 

มีผลตอความจําท่ีเปนเร่ืองราว โดยเฉพาะความจําระยะส้ัน ระยะแรกของความเจ็บปวย frontal lobe ซ่ึงทําหนาท่ี

เปนตัวกรองพฤติกรรมทํางานยังทํางานไดดีอยู ผูปวยจึงยังคุมพฤติกรรมตนเองได

- Frontotemporal Dementia (FTD) : เปนความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนบริเวณ frontal lobe และ temporal lobe 

ทําใหผูปวยมีการคิดตัดสินใจ ความเปนเหตุเปนผลและการควบคุมพฤติกรรมบกพรอง นําไปสูการแสดงพฤติกรรม

ท่ีไมเหมาะสม หุนหันพลันแลน เอาแตใจตนเอง ขาดความเขาใจอารมณของผูอ่ืน โดยแบงออก เปน 2 ชนิด คือ 

Primary Progressive Aphasia (PPA) เก่ียวของกับภาษา ไวยากรณ และ semantic memory สวน behavioral 

varient (bvFTD) ซ่ึงมีลักษณะของพฤติกรรมหุนหันพลันแลน ขาดความนับย้ังช่ังใจ มีพฤติกรรมทําซ้ํา ๆ ขาดความ

เห็นอกเห็นใจหรือเขาใจผูอ่ืน

โดยปกติสมองท้ังสองสวนจะทํางานอยางสมดุล แตในภาวะสมองเส่ือม ผูปวยอาจมีปญหาการใชเหตุผลอยางรอบคอบ 

การตัดสินใจ ขาดความสามารถในการยับย้ังตนเองได ไมสามารถคํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา ความสามารถในการรับรู

สภาพจิตใจของตนเองและผูอ่ืน (theory of mind) บกพรองไป รวมไปถึงอาจพบอาการทางจิต เชน มีความ

หวาดระแวง  

คดีสวนใหญท่ีพบในกลุมผูปวยสมองเส่ือม ไดแก เมาแลวขับ ฝาฝนกฎจราจร ปสสาวะในท่ีสาธารณะ บุกรุก 

ทําผิดทางเพศ ทํารายรางกาย เปนตน อยางไรก็ตามการศึกษาพบวา ผูปวย bvFTD มีสถิติการกอคดีสูงสุด เน่ืองจาก

ผูปวยมีพฤติกรรมหุนหันพลันแลน ขาดความยับย้ังช่ังใจ และไมไดเขาใจบทลงโทษ ซ่ึงการกอคดีจะสามารถพบได

ต้ังแตระยะแรกของโรค สวนผูปวย AD มักพบพฤติกรรมคดีในระยะทายของโรค 

ปจจัยเส่ียงตอการกอเหตุความรุนแรงของผูปวยสมองเส่ือม ไดแก มีประวัติการใชความรุนแรงตอผูอ่ืนมา

กอนมีประวัติการใชสารแอลกอฮอล มีอาการทางจิต พ้ืนเดิมมีลักษณะอดทนตอความคับของใจต่ําและกาวราว 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"



ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมในผูปวยภาวะสมองเส่ือมคือ ความสามารถในการ

ตอสูคดี เน่ืองจากการข้ึนศาลเพ่ือตอสูคดีตองใชการทํางานของสมองพอสมควร ดังน้ันจึงเปนเร่ืองยากสําหรับ

ผูปวยกลุมน้ี หากอายุมากข้ึนความสามารถในการตอสูคดีก็จะลดลงตามความเส่ือมลงของสมองอีกดวย รวมท้ัง 

ยังมีโอกาสการกอความรุนแรงหรือกอคดีซ้ําดังน้ัน ควรใหความสําคัญและมุงเนนไปท่ีการคนหาความผิดปกติและ

การปองกันในระยะแรกเร่ิม โดยการใหความรูแกญาติ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความผิดปกติของผูปวยต้ังแต

ระยะเร่ิมตนได นําไปสูกระบวนการรักษาอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีญาติควรดูแลผูปวยใหอยูในสายตา และใหผูปวย

ไดทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเองเพ่ือชะลอความเส่ือมของสมอง
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