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patients with senile dementia and 
cerebrovascular diseases (Stroke)
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การเสือ่มของสมองเกดิจากการเสือ่เมือ่มอีายมุากขึน้
ขณะเดยีวกัน ก็เกดิจากปัญหาจากกระบวนการเสือ่มของ
หลอดเลอืด

โรคหลอดเลอืดสมองและสมองเสือ่มทําใหส้มรรถภาพของสมอง
ของผูป่้วยบกพรอ่งลงไปมผีลตอ่การดําเนนิชวีติและการปรับตัว
ใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมรอบขา้ง

สว่นภาวะสมองเสือ่มสว่นใหญรั่กษาไมห่ายขาด การไมไ่ดด้แูลสขุภาพที่
ดพีอก็จะทําใหร้า่งกายทรดุลง ผูป่้วยตอ้งเป็นภาระกับญาต ิซึง่จากผลที่
ตอ้งดแลผป่้วยทําใหเ้กดิผลกระทบตอ่ญาตติามมา เชน่ เกดิความเครยีดตองดแูลผปูวยทาใหเกดผลกระทบตอญาตตามมา เชน เกดความเครยด 
สขุภาพของญาตแิยล่ง 

ครอบครัวในสงัคมไทยกําลังเปลีย่นไปเป็นครอบครัวเดีย่วมากขึน้และสงัคม
ชนบทก็จะเปลีย่นเป็นสงัคมเมอืง คนหนุ่มสาวจะเขา้มาทํางานมากขึน้ สภาพ
สงัคมของประเทศไทยมคีวามแตกตา่งทางดา้นวัฒนธรรม และวถิกีารดําเนนิ
ชวีติตา่งจากประเทศตะวันตก เป็นสิง่ทีนั่กวจัิยตอ้งนํามาคดิเป็นโจทยก์ารวจัิย
รว่มกัน 

• Stroke is a heterogeneous and multi-factorial disease 
caused by 

the combination of vascular risk factors, environment, 
and genetic factors. These risk factors  can be modifiable 
or non-modifiable.

• Ischemic stroke must be treated as an emergency.Ischemic stroke must be treated as an emergency. 
• Immediate transportation to a nearest hospital, preferably 

a stroke unit, cautious lowering of excessive blood 
pressures (>220/120mmHg) 

• In order to improve stroke care in rural and urban areas 
where there is no  organized stroke unit, it is useful to 
establish a stroke network, which functions according to 

V. Demarin et al. Current trends in stroke management. Rad 517. 
Medical Sciences, 39 (2013) : 9‐33
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การรวจัิยสมองเสือ่ม
Thailist

ื่ 51

อลัไซเมอร์ = 4
สมองเสอืม   = 51 

ระบบการดแูลผูส้งูอายุ = 3 เรือ่ง

พยาบาลสามารเขา้ไปมสีว่นรว่มไดต้ัง้แตเ่ริม่ตน้ 

• ตัง้แตก่ารป้องกนัการเกดิโรค
• การดแูลเมือ่ทราบวา่เป็นโรค 
• ผลกระทบตอ่วถิกีารดําเนนิชวีติทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่สําคัญ
• พยาบาลตอ้งใสใ่จเพราะการดแูลทัง้กอ่นและหลังเกดิโรคจะนําไปสู่
คณุภาพชวีติ

1.พฒันาชุดการวจิยัการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค

2.พฒันาการวจิยัเกีย่วกบัปญัหา ผลกระทบในประเด็นตา่งๆ รวมถงึผลกระทบ
จากการ วนิจิฉยัและรกัษาใหม่ๆ  ทีเ่กดิข ึน้ ทีนํ่าไปสูค่วามตอ้งการของผูป่้วย และ
ญาตกิลุม่นีอ้ยา่งจรงิจงั 

3. พฒันาชุดโครงการวจิยัในการชะลอความเสือ่มของสมองและ 
การฟ้ืนฟขูองสมอง

brain plasticity ทําใหเ้ชือ่ไดว้า่การทํา brain exercise 
สามารถชว่ยฟ้ืนฟสูมองภายหลังการเกดิโรคหลอดเลอืด
สมอง และชว่ยชะลอความเสือ่มของสมอง 

Healthy  aging Post stroke
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4.พฒันาการวจิยัเพือ่หา รปูแบบการดแูลทีด่ ีเพือ่
สง่เสรมิญาตใิหเ้ป็นผูด้แูลทีม่ทีกัษะ เพือ่ชว่ยให้
ผูป่้วยฟ้ืนฟสูภาพทางรา่งกาย และสมองเร็วขึน้ ใน
สงัคมเมอืงและชนบท

Knowledge

Physical skills
Self

efficacy Self‐
management

health
Outcome

แนวทางการป้องกนัโดยใชแ้นวคดิ 
Self-management 

Emotional
aspects

behavior

5.พฒันาชุดโครงการวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัระบบ
การดแูลทีม่กีารเตรยีมความพรอ้มของผูด้แูล
อยา่งมมีาตรฐาน เพือ่สง่เสรมิการดแูลของญาต ิ
เพือ่ชว่ยลดความเครยีดและนําไปสูก่ารปรบัตวั

Stroke: Home  Stroke: Home   Stroke: Hospital  Stroke: Hospital  

Rehabilitation Center Rehabilitation Center 

สถานดแูลต่างๆ สถานดแูลต่างๆ 

6. พฒันารปูแบบการออกแบบบรกิารทีเ่หมาะสม
เพือ่ใหผู้ป่้วยอยูท่ ีบ่า้นไดอ้ยา่งมคีณุภาพชวีติและ 
ปราศจากภาวะแทรกซอ้น โดยใหส้งัคมและชุมชน
เขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลระยะยาว

7.พฒันาระบบการสอน เพือ่ใหบ้รกิารความรู ้เพือ่ให้
ประชาชนเกดิความตระหนกั ในการป้องกนัการโดย
การใชก้ารสือ่สารทางไกลในการป้องกนัโรคทางสมอง
ทีป่ระชาชนสามารถปฏบิตัไิดโ้ดยงา่ย 

8. ชุดการวจิยัทีเ่ก ีย่วกบัมติดิา้นสงัคมและวฒันธรรม 
         การวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรับรูแ้ละเจตคต ิของ
ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั การยอมรับผูป่้วยโรคสมองเสือ่ม

ความตระหนักของสงัคมความตระหนกของสงคม

ป้องกนัและชว่ยเหลอืผูป่้วยทีเ่สีย่งตอ่โรคหลอดเลอืดสมอง 
ชะลอการเกดิโรคสมองเสือ่ม 
ใหค้วามเขา้ใจและดแูล

ยอมรับผูป่้วยโรคสมองเสือ่ม
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9. พฒันาชุดโครงการทีเ่นน้ ความปลอดภยัของ
ผูป่้วยและคณุภาพการดแูลทีไ่ดต้ามมาตรฐาน
•   การพัฒนาระบบการดแูลทีป้่องกนัการหกลม้ ใน
ผูป่้วยดงักลา่ว การทําวจัิยเพือ่สง่เสรมิการทํางาน
ของบคคลากรในสาขาตา่งๆของบคุคลากรในสาขาตางๆ

• การรับประทานยาอยา่งสมํา่เสมอและปลอดภัยเมือ่
ตอ้งเจ็บป่วยอยูท่ีบ่า้น
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