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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



Agreement

บทเรียนและเอกสารชุดนีเ้ป็นลิขสิทธ์ิของภาควชิาจติเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น จัดท าขึน้เพื่อการเรียนการสอนหลักสูตร
ทนัตแพทยศาสตร์บัณฑิต รหสัวชิา 370315 จติเวชศาสตร์ส าหรับนักศึกษา
ทนัตแพทยศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ ชัน้ปีที่ 3 
คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยขอนแก่นเท่านัน้ 

ภาควชิาฯขอสงวนสิทธ์ิในการใช้ข้อมูลใด ๆ ในบทเรียนหรือเอกสาร 
ไม่ว่าบางส่วน หรือทัง้หมด โดยมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างองิ ลอกเลียน ท าซ า้หรือ
แก้ไขด้วยวธีิใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากภาควชิาฯ หากฝ่าฝืน จะถูกด าเนิน 
การลงโทษทางวชิาการ และทางวนัิย รวมถงึด าเนินคดีทางกฎหมาย



วัตถุประสงค์



Brief history



การคิดวางแผน (planning)
การให้เหตุผล (reasoning)
ความมุ่งมั่น (motivation)
การจดจ่อ (attention)

การลงมือท า
การค านวณ
การกะระยะ (spatial)

การมองเห็น
(visual)

การยับยั้ง (inhibition)
การเข้าใจสังคม (social)

อารมณ์ (emotion)
ความจ า (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



Neurocognitive disorder



Delirium



Delirium
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Delirium



Delirium



 ทันตะแพทย์: สวัสดีครับ/ค่ะ คุณยาย วันนี้ยายมาท าอะไรค่ะ?

 ผู้ป่วย: ยายจ าไม่ได้หมอ ไม่รู้เหมือนกัน

 ทันตะแพทย์: แล้วยายจ าได้ไหมว่าคราวท่ีแล้วหมอแนะน า พูดอะไรบ้าง ค่ะ/ครับ

 ผู้ป่วย: ยายจ าไม่ได้หมอ ไม่รู้เหมือนกัน

 ทันตะแพทย์ : อ้าว… แล้วท าไมยายจ าไม่ได้ ล่ะค่ะ/ครับ ?

 ผู้ป่วย: ก็ยายจ าไม่ได้หมอ ไม่รู้เหมือนกัน

 ทันตะแพทย์ : \\(*w*)//

file://///(*w*)/


 ภาวะหลงลืม / โรคหลงลืม / โรคอัลไซเมอร์ ( 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


Vascular disease

Years

Le
ve

l o
f c

og
ni

tio
n 6 months

ประสบอบุตัิเหต ุหรือมีเส้นเลือดตีบในสมอง



NCD



การคิดวางแผน (planning)
การให้เหตุผล (reasoning)
ความมุ่งมั่น (motivation)
การจดจ่อ (attention)

การลงมือท า
การค านวณ
การกะระยะ (spatial)

การมองเห็น
(visual)

การยับยั้ง (inhibition)
การเข้าใจสังคม (social)

อารมณ์ (emotion)
ความจ า (memory)

เคลื่อนไหว (motor) สัมผัส (sensory)

ภาษา
(receptive)

ภาษา(motor)

vascular

Alzheimer’s

stroke



Alzheimer’s disease

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

แรกเริ่มก่อนมีอาการ

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 ช้า เร็ว

duration เดือน – ปี ชั่วโมง – วัน – สัปดาห์

attention มักจะปกติ ในระยะแรก เปลี่ยนแปลงเร็ว

Memory เสีย recent memory เป็น
หลัก ในช่วงแรก

เสียทั้ง recent & remote memory

Speech หาค าพูดล าบาก พูดไม่รู้เรื่อง (incoherent)

sleep wake cycle มีตื่นกลางคืนบ่อยๆ หลับๆตื่นๆทั้งวัน

awareness ชระยะแรก มักจะตระหนักรู้
ว่าตนเองมีปัญหา

มักไม่รู้ว่าตนเองมีปัญหา

alertness มักปกติ ไม่มีปัญหา วุ่นวาย สลับกับ เหม่อลอย 



Psychotic d/o due to …



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



Mood d/o due to …



Mood d/o due to …



 ความเชื่อมโยงกันระหว่างกาย ใจ และพฤติกรรม

- กาย ใจ (สมอง) และ พฤติกรรม ท างานประสานกัน

- ไม่สามารถแยกกันได้ว่าเป็นโรคของสมอง หรือโรคของจิตใจ 

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

- ควรเน้นความรุนแรงของอาการและการรบกวนในแง่มุมต่างๆของชีวิต และ
การรักษาทั้ง 2 แง่มุมไปพร้อมกัน




