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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน



ขอตกลงของสื่อการสอน

บทเรียนและเอกสารชุดนี้เปนลิขสิทธ์ิของภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําขึ้นเพ่ือการเรียนการสอน หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด รหัสวิชา 370419 Psychiatry for 

Physical Therapy สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดชั้น ปที่ 3 คณะเทคนิค

การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกนเทานั้น 

ภาควิชาฯขอสงวนสิทธ์ิในการใชขอมูลใด ๆ ในบทเรียนหรือเอกสาร ไมวา

บางสวน หรือทั้งหมด โดยมิใหผูใดเผยแพร อางอิง ลอกเลียน ทําซํ้าหรือแกไขดวย

วิธีใด ๆ เวนแตไดรับอนุญาตจากภาควิชาฯ หากฝาฝน จะถูกดําเนิน การลงโทษ

ทางวิชาการ และทางวินัย รวมถึงดําเนินคดีทางกฎหมาย



วัตถุประสงค



Brief history



การคิดวางแผน (planning)

การใหเหตุผล (reasoning)

ความมุงม่ัน (motivation)

การจดจอ (attention)

การลงมือทํา

การคํานวณ

การกะระยะ (spatial)

การมองเห็น

(visual)

การยับย้ัง (inhibition)

การเขาใจสังคม (social)

อารมณ (emotion)

ความจํา (memory)

เคลื่อนไหว (motor) สัมผัส (sensory)

ภาษา

(receptive)

ภาษา(motor)



American Psychiatric Association., & American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 
Arlington, VA: American Psychiatric Association.                      

Neurocognitive disorder
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Neurocognitive disorder



Delirium
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Delirium



Delirium



 นักกายภาพ: สวัสดีครับ/คะ คุณยาย วันนี้ยายมาทําอะไรครับ / คะ?

 ผูปวย: ยายจําไมไดหมอ ไมรูเหมือนกัน

 นักกายภาพ : แลวยายจําไดไหมวาคราวที่แลวผม/หนูแนะนํา พูดอะไรบาง คะ/ครับ

 ผูปวย: ยายจําไมไดเลย ไมรูเหมือนกัน

 นักกายภาพ : อาว… แลวทําไมยายจําไมได ละคะ/ครับ ?

 ผูปวย: ก็ยายจําไมไดนะ ไมรูเหมือนกันวาทําไม

 นักกายภาพ : \\(*w*)//

file://(*w*)


 ภาวะหลงลืม / โรคหลงลืม / โรคอัลไซเมอร ( Alzheimer’s disease)

ภาวะแบบนีไ้ม่ได้เกดิเฉพาะในโรคอัลไซเมอร์นะ!!!

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FYUkrohRbAV4%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYUkrohRbAV4&docid=PoPssX3FYfvPDM&tbnid=9BfjxZ9z4rhrGM%3A&vet=10ahUKEwjjqIrH2YzdAhUEbn0KHYehCwIQMwhBKAUwBQ..i&w=1280&h=720&bih=1086&biw=1920&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&ved=0ahUKEwjjqIrH2YzdAhUEbn0KHYehCwIQMwhBKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lovedesigner.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fpohnjakfah-1300x731.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lovedesigner.net%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%259F%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%2F&docid=5vvVJ6nUPOCn6M&tbnid=GfQVsHXIrEzUwM%3A&vet=10ahUKEwjjqIrH2YzdAhUEbn0KHYehCwIQMwg_KAMwAw..i&w=1300&h=731&bih=1086&biw=1920&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&ved=0ahUKEwjjqIrH2YzdAhUEbn0KHYehCwIQMwg_KAMwAw&iact=mrc&uact=8
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NCD
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Alzheimer’s disease

Anna A. et al. Neuroscience Letters 496 (2011) 40–42

แรกเริ่มกอนมีอาการ

Johnson KA. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 April; 2(4): a006213. 

atrophy of hippocampus



Alzheimer’s disease

1.) Senanarong V Cognitive status in the community dwelling Thai elderly J Med Assoc Thai. 2001 Mar;84(3):408-16.
2.) Jitapunkul S Prevalence estimation of dementia among Thai elderly: a national survey. J Med Assoc Thai. 2001 Apr;84(4):461-7.



Alzheimer’s disease



Neurocognitive disorder



Delirium vs. MNCD

Feature AD MNCD Delirium

onset ชา เร็ว

duration เดือน – ป ชั่วโมง – วัน – สัปดาห

attention มักจะปกติ ในระยะแรก เปล่ียนแปลงเร็ว

Memory เสีย recent memory เปน

หลัก ในชวงแรก

เสียทั้ง recent & remote memory

Speech หาคําพูดลําบาก พูดไมรูเร่ือง (incoherent)

sleep wake cycle มีต่ืนกลางคืนบอยๆ หลับๆต่ืนๆทั้งวัน

awareness ชระยะแรก มักจะตระหนักรู

วาตนเองมีปญหา

มักไมรูวาตนเองมีปญหา

alertness มักปกติ ไมมีปญหา วุนวาย สลับกับ เหมอลอย 



Psychotic d/o due to …
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mood d/o due to …
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Mood d/o due to …

Hypothyroid
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Mood d/o due to …

hyperthyroid
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Mood d/o due to …



Mood d/o due to …



 ความเชื่อมโยงกันระหวางกาย ใจ และพฤติกรรม

- กาย ใจ (สมอง) และ พฤติกรรม ทํางานประสานกัน

- ไมสามารถแยกกันไดวาเปนโรคของสมอง หรือโรคของจิตใจ 

ได 100% : rule out treatable cause ? rule out any possibility ?

- ควรเนนความรุนแรงของอาการและการรบกวนในแงมุมตางๆของชีวิต และ

การรักษาทั้ง 2 แงมุมไปพรอมกัน
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