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บทคัดย่อ 
โรคพาร์กินสัน เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางที่จะส่งผลให้เกิด

อาการสั่น เกร็ง เคลื่อนไหวช้าและมีปัญหาต่อสุขภาพเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโรคนี้จะมีลักษณะอาการที่
ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งหากผู้ดูแลหรือทีมสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจ ในโรคไม่
เพียงพอย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษาและการให้การพยาบาลโดยตรง  
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้พยาบาลและทีมสุขภาพต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ช่วยเหลือให้การ
พยาบาลอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ดังนั้นพยาบาลและทีมสุขภาพจึงจ า เป็นที่จะต้อง มีความรู้
ความสามารถในการดูแลผู้ปุวยในทุกมิติขององค์รวมจึงจะสามารถดูแลผู้ปุวยโรคพาร์กินสันได้อย่าง
ครอบคลุมและสมบูรณ์และเป็นไปตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่ต้องให้การบริการในด้านการส่งเสริม
สุขภาพ (health promotion) การปูองกันโรค (prevention) การดูแลรักษา (curation) และ การฟื้นฟู
สภาพร่างกาย (rehabilitation) ของผู้ปุวย 

ค าส าคัญ : โรคพาร์กินสัน, ผู้สูงอายุ, การให้การพยาบาลแบบองค์รวม 

Abstract 

Parkinson disease is a central neuron system dysfunction. The symptoms are 

tremor, muscle stiffness and slow movement. It is a severe health problem due to the 

complicated symptoms and the symptoms may be able to change all the time. Care 

worker or medical team who do not fully understand about this disease will impact 

directly to the treatment process. A Parkinson patient, especially elder, need to be 

closely monitored for immediately care. Nursing and medical team need to have full 

knowledge in every dimension for holistic care. A nursing professional role is to 

promote health, care and rehabilitation.  
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ประชากรไทยในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 68.1 ล้านคน เป็นประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 11 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 และ ตามการคาดการณ์ของส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจ านวนมากถึง
ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2564 และเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง
ร้อยละ 28 ในปี 2574 (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559)จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุมีผลกระทบอย่างมากมาย เช่นผลกระทบต่อผลผลิตรวมของประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวประชากร 
งบประมาณของรัฐบาลและการคลัง ผลิตภาพแรงงานและการจ้างงาน รวมทั้ง ผลต่อการบริการด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพจะเห็นได้ว่ารัฐบาลต้องประสบกับปัญหาในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่าง
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มากไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแล ช่วยเหลือและด้านการเจ็บปุวยเพราะสภาพร่างกายของมนุษย์เมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุหรือวัยชราก็มักจะเกิดโรคต่างๆ มากมายโดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคทางสมอง 
โรคกระดูกพรุน ที่มักจะพบมากในผู้สูงอายุและโรคทางสมองที่พบบ่อยคือ “โรคพาร์กินสัน” ที่มีผู้ค้นพบคือ 
เจมส์ พาร์กินสัน ซึ่งเป็นแพทย์ชาวอังกฤษที่เขียนอธิบายอาการของโรคพาร์กินสันเป็นครั้งแรกลงในบทความที่
ชื่อว่า “Shaking Palsy” ในปี ค.ศ. 1817 ซึ่งผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายใน
การรักษาที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ถ้าผู้ปุวยเร่ิมมีปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่สม่ าเสมอ นั่นคือการสูญเสีย
แรงงานจากการเจ็บปุวยเรื้อรังของผู้ปุวย และผู้ปุวยก็มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease: PD) จัดเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบบ่อย
เป็นอันดับ 2 รองจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) ในอัตราส่วนร้อยละ1 ของผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปีขึ้นไป จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ผู้สูงอายุของไทยปุวยด้วยโรคพาร์กินสัน 6.6 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 10.6 ซึ่งพบว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 จ านวน 6 ล้านคน และจากการคาดการณ์ว่าในปี 
พ.ศ. 2563 จะมีผู้สูงอายุปุวยเพิ่มเป็น 10.78 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 15.28 (เบญจมาภรณ์ ลิขิตกิจไพศาล, 
2554)  

นายแพทย์อัครวุฒิ วิริยเวชกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า “โรคพาร์กิน
สัน มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัย ลีโอนาโด ดาวินชี แต่เพิ่งจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นโดยเฉพาะในวงการ
แพทย์เมื่อประมาณปี ค.ศ.1817 โดย นายแพทย์เจมส์ พาร์กินสัน ชาวอังกฤษ ได้พยายามอธิบายเกี่ยวกับ 
โรคพาร์กินสันไว้อย่างชัดเจนในต าราเล่มหนึ่ง...และโรคพาร์กินสันก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น สาเหตุที่
แท้จริงของการเกิดโรคนั้น ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเพราะเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดทางกรรมพันธุ์ แต่เกิดจาก
เซลล์สมองส่วนที่สร้างสารโดปามีนมีการเสื่อมสลายไปกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสารชนิดนี้ท าหน้าที่ควบคุมระบบ
การเคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อสมองขาดโดปามีน จึงเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ  (Movement 
Disorders) ที่จะส่งผลให้เกิดอาการสั่น เกร็ง และมีการเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
จากสถิติทั่วโลก พบผู้ปุวยโรคพาร์กินสันร้อยละ 1-2 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และพบมากขึ้น

ถึงร้อยละ 4 ในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป นั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าคนมีอายุยืนมากขึ้นโอกาสที่จะพบโรคนี้ก็มากขึ้น
เช่นกัน (แพรวพรรณ สุริวงศ์, 2558) ส าหรับประเทศไทยเริ่มมีข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนผู้ปุวยพาร์กิน
สันตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2554 คิดเป็นความชุก 242.57 ต่อแสนประชากร (ฉัตรกมล ประจวบลาภ, 2558) พบ
ความชุกของ โรคพาร์กินสัน 126.83 (พื้นที่ในชุมชนเมือง) 90.82 (ในชนบท) ต่อประชากร 100,000 คนต่อ
ปี (สิรนันท์ กลั่นบุศย์และคณะ, 2559) โดยอาการและอาการแสดงของโรคพาร์กินสัน นิพนธ์ พวงวรินทร์ 
(2553) สรุปไว้ คือ  

Dopamine 

 

การเคลื่อนไหวท่ี
ผิดปกตเิช่นอาการ
สั่น เกร็ง และมี
การเคลื่อนไหว
อย่างเชื่องช้า 

Parkinson's disease 
เซลสมองที่สร้าง

Dopamine เสื่อม 
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1. อาการสั่น (tremor) พบว่าเป็นอาการเริ่มต้นของโรคร้อยละ 60 - 70 ของผู้ปุวยจะมีอาการสั่น 
โดยเฉพาะเวลาที่อยู่นิ่ง ๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมอาการสั่นอาจลดลง หรือ
หายไป โดยมากพบอาการสั่นที่มือ และเท้า แต่บางครั้งอาจพบได้ที่คางหรือลิ้นก็ได้แต่มักไม่พบที่ศีรษะ 
 2. อาการเกร็ง (rigidity) ผู้ปุวยจะรู้สึกปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะแขน ขา และล าตัว ทั้งที่ไม่ได้
เคลื่อนไหวหรือท างานหนัก 

3. เคลื่อนไหวช้า (bradykinesia) ผู้ปุวยจะขาดความกระฉับกระเฉง งุ่มง่าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เริ่มต้นเคลื่อนไหว บางรายอาจหกล้มจนเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ เช่น สะโพกหัก หัวเข่าแตก เป็นต้น   
 4. ท่าเดินผิดปกติ (posture instability) ผู้ปุวยจะมีท่าเดินจ าเพาะตัวที่ผิดจากโรคอื่น คือ ก้าวเดินสั้น ๆ 
แบบซอยเท้าในช่วงแรก ๆ และจะก้าวยาวขึ้นเรื่อย ๆ จนเร็วมากและจะหยุดไม่ได้ทันที จึงมีโอกาสที่จะหก
ล้มหน้าคว่ าง่าย นอกจากนี้ยังเดินหลังค่อม ตัวงอ แขนไม่แกว่ง มือชิดแนบล าตัว หรือเดินแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์ 

5. การแสดงสีหน้าเหมือนใส่หน้ากาก (masking face) ใบหน้าของผู้ปุวยจะเฉยเมยไม่มีอารมณ์ 
เวลาพูดมุมปากจะขยับเพียงเล็กน้อย 

6. เสียงพูด ผู้ปุวยจะพูดเสียงเครือเบา ไม่ชัด หากพูดนานไป เสียงก็จะค่อยหายไปในล าคอ บางราย
ที่อาการไม่หนัก เมื่อพูดน้ าเสียงจะราบเรียบ รัว และระดับเสียงจะอยู่ระดับเดียวกันตลอด นอกจากนี้น้ าลาย
ยังออกมาและมาสออยู่ที่มุมปากตลอดเวลา 

7. การเขียน ผู้ปุวยจะเขียนหนังสือล าบาก ตัวหนังสือจะค่อย ๆ เล็กลงจนอ่านไม่ออก ส่วนปัญหา
ด้านสายตา ผู้ปุวยจะไม่สามารถกลอกตาไปมาได้คล่องแคล่วอย่างปกติ เพราะลูกตาจะเคลื่อนไหวแบบกระตุก 

อาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหว พบได้บ่อย ได้แก่ ภาวะท้องผูกร้อยละ 100 อาการหลงลืม
ร้อยละ 20 - 80 อาการซึมเศร้ามากกว่าร้อยละ 50 ปัญหาเรื่องการนอนร้อยละ 50 (ฉัตรกมล ประจวบลาภ, 
2558) นอกจากนี้ภาวะความดันเลือดต่ าขณะเปลี่ยนอิริยาบถ หรือความดันโลหิตตกขณะเปลี่ยนท่าทาง 
(orthostatic hypotension: OH) เป็นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้ปุวยโรคพาร์กินสันซึ่งไม่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว และสามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มต้นของโรคพาร์กินสัน ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของภาวะ
ความดันเลือดต่ าขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ได้แก่ การเป็นลมหมดสติ (syncope) และการหกล้ม อันเป็นสาเหตุ
ให้ต้องเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิต (สิรนันท์ กลั่นบุศย์ และคณะ, 2559) 

โรคพาร์กินสัน แบ่งได้เป็น 5 ระยะดังนี้  
 ระยะที่ 1 อาการที่ปรากฏจะพบได้น้อยมักพบว่าอาการที่เป็นจะเป็นที่ร่างกายเพียงซีกเดียว อาการ
เริ่มต้นที่พบบ่อย คือ อาการสั่นเมื่อมีการพักของนิ้วมือและแขนข้างหนึ่ง (pill rolling tremor) จะสั่นด้วย
ความเร็ว 4-8 รอบ/วินาที ผู้ปุวยจะบ่นปวดกล้ามเนื้อแขน-ขา และล าตัว อาการสั่นนี้จะกินเวลาเป็นปีหรือ
มากกว่านั้น อาการอื่นๆ คือ พบว่าล าตัวข้างที่เป็นจะยกสูงขึ้น แขนข้างที่เป็นจะงอเล็กน้อย การแกว่งแขน
ลดน้อยลง เริ่มมีกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง การเคลื่อนไหวที่สลับกันไปมาท าได้ช้า (dysdiadochokinesia) การ
เคลื่อนไหวจะช้าลง การเขียนหนังสือจะเขียนตัวเล็กจนอ่านไม่ออก (micrographia) เนื่องจากมือสั่น การ
แสดงสีหน้าเฉยเมย เนื่องจากร่องที่หนังตาข้างจมูกตื้น หน้าผากย่นน้อยลง มีเหงื่อออกแถวหน้าผาก อาการ 
3 อย่างที่พบคือ อาการมือสั่นเมื่ออยู่นิ่งๆ อาการแข็งเกร็ง และการไม่เคลื่อนไหว (akinesia) เริ่มชัดเจน
อาจจะมีข้อเท้าบวม แต่ผู้ปุวยไม่ได้สนใจโรคจะด าเนินต่อไปและลุกลามไปยังร่างกายด้านตรงข้าม 
 ระยะที่ 2 โรคจะลุกลามไปยังด้านตรงข้ามร่วมกับการทรงตัวที่เปลี่ยนไป อาการจะค่อยๆ เป็นไปทั้ง
สองซีกในร่างกาย ผู้ปุวยจะยืนหลังโค้งงอ เดินตัวโกง ล าตัวจะโค้งไปข้างหน้า กระดูกสันหลัง ตะโพก เข่า   
ข้อเท้างอ นิ้วมือจะหุบ เข้าหาตัวในขณะพักข้อมือจะงอ การเคลื่อนไหวจะค่อยๆ ช้าลง (bradykinesia) 
ผู้ปุวยจะบ่น เหนื่อย อ่อนแรง การเคลื่อนไหวจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า เวลาเดินไม่แกว่งแขนตามเท้าที่ก้าวไป 
สีหน้าเฉยเมย เวลาเดินจะก้าวสั้นๆ ในลักษณะ แบบซอยเท้าถี่ๆ ในช่วงแรก ต่อมาจะก้าวยาวขึ้นเรื่อยๆ จน
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เร็วมาก และจะหยุดทันทีทันใดไม่ได้อาจจะล้มหน้าคว ่า ถึงระยะนี้ผู้ปุวยไม่สามารถท างานได้อาจต้องออก
จากงาน รวมทั้งการแยกตัวออกจากสังคมและกิจกรรมต่างๆ มีอาการซึมเศร้า แต่ยังคงปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ 
 ระยะที่ 3 เริ่มมีอาการทรงตัวที่ผิดปกติ การทรงตัวจะหกล้มได้ง่าย เวลาจะลุกข้ึนยืนจะลุกด้วยความ
ยากล าบาก เมื่อลุกได้แล้วเวลาเดินศีรษะก็จะซุนไปข้างหน้า ระยะนี้ผู้ปุวยต้องการความช่วยเหลือ เช่น แต่งตัว 
 ระยะที่ 4 มีความพิการของร่างกายอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจากที่โรคด าเนินไปหลายปี ผู้ปุวยจะมี
ความพิการมากขึ้น ไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ ต้องมีผู้ช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวัน อาการสั่นเมื่อ
เวลาพักจะลดลง แต่อาการแข็งเกร็งและการเคลื่อนไหวเชื่องช้าจะเป็นมากขึ้น ไม่สามารถยืนได้เพราะศีรษะ
จะทิ่มไปข้างหน้า มีอาการงุ่มง่ามหกล้มได้ง่าย จึงต้องมีผู้ช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ จากพยาธิสภาพจะท าให้เกิดการ
สูญเสียการประสานงานของกล้ามเนื้อมือ ท างานที่มีความละเอียดไม่ได้ ผู้ปุวยอาจจะกินอาหารได้ด้วยตนเอง
แตต่้องจัดให้เป็นค าเล็กๆ 
 ระยะที่ 5 ผู้ปุวยจะเคลื่อนไหวแทบไม่ได้เลย เนื่องจากกล้ามเนื้อแข็งเกร็งมากขึ้น อาการสั่นลด
น้อยลง จะไม่สามารถยืนหรือเดินได้เลย จะนอนติดเตียง ผู้ปุวยจะนอนหงายไม่เคลื่อนไหวใดๆ ศีรษะจะก้ม
มาจรดคอ เข่างอติดแน่น เท้างอแขนหุบเข้าหาล าตัว นิ้วงอและพิการ ข้อต่างๆ ติดแน่น เสียงพูดจะเบาแผ่ว
ไม่มีเสียงสูงต ่า สีหน้าไร้ความรู้สึก หนังตาบนถูกดึงจึงท าให้เวลามองจ้องไม่กระพริบ ผู้ปุวยจะหุบปากไม่ได้ 
กลืนล าบาก อาหารไหลกลับคืนจึงกินอาหารล าบาก และใช้เวลานาน ผู้ปุวยจะขาดน้ า และซูบ ผอม เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อในทางเดินหายใจเนื่องจากทรวงอกเคลื่อนไหวน้อยลง และไม่สามารถไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระเพาะปัสสาวะท างานผิดปกติ การไม่เคลื่อนไหวยิ่งท าให้เกิดความพิการต่างๆ มากข้ึน 

อาการและอาการแสดงของโรคพาร์กินสันนี้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปุวย ครอบครัว และผู้ดูแลท าให้คุณภาพชีวิตลดลง เกิดภาระในการดูแล รวมถึงผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ จากการขาดรายได้และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มข้ึน นอกจากนี้อาจมีปัญหาของการไม่
ตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษา การสูญเสียแรงงานจากการเจ็บปุวยเร้ือรังต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อการ
ด าเนินของโรคแย่ลงตามล าดับของระยะการเจ็บปุวย อาการที่ปรากฏ 5 ระยะ พอสรุปอาการและอาการ
แสดง และปัญหาสุขภาพ ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 การด าเนินของโรค อาการและอาการแสดง และปัญหาสุขภาพ 

การด าเนินของโรค อาการและอาการแสดงและปญัหาสุขภาพ 
ระยะที่ 1 และ 2  - มีอาการสั่น เริ่มเดินผิดปกติ ฐานกว้าง ก้าวสั้นและเร็วเท่ากันทั้งสอง

ข้าง ล าตัวเอนไปข้างหน้า มีปัญหาตอนเริ่มต้นเดินและตอนกลับตัว      
สีหน้าแบบใส่หน้ากาก (masking face)  

- ปัญหาสุขภาพ; อุบัติเหตุจากการหกล้ม การหยิบจับของมีคมตกหล่น 
ระยะที่ 3, 4 และ 5 - การเคลื่อนไหวแย่ลง การเดินศีรษะก็จะซุนไปข้างหน้า ตัวเกร็งแข็ง 

ท ากิจกรรมได้น้อยลงจนถึงท าไม่ได้ด้วยตนเอง ความสามารถของการ
สื่อสารลดลง รับประทานอาหารได้น้อยจนถึงขาดอาหาร การด าเนิน
ของโรคแย่ลงจนถึงกับนอนติดบ้าน ติดเตียง 

- ปัญหาสุขภาพระดับพอช่วยเหลือตนเองได้ น้อยลง จนช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ นอนติดบ้านติดเตียง 
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การรักษาโรคพาร์กินสันมี 3 วิธี คือ 
 1. การรักษาด้วยยา ยาจะท าให้สารเคมีโดปามีนในสมองมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกายได้ ถึงแม้ว่ายาจะไม่สามารถท าให้เซลล์สมองที่ตายไปแล้วฟื้นตัวหรือกลับมางอกทดแทนเซลล์เดิมได้
ก็ตาม ซึ่งยาที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ยากลุ่ม LEVODOPA และยากลุ่ม DOPAMINE AGONIST เป็นหลัก (การใช้
ยาแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยจากแพทย์ และตามความเหมาะสม) 
 2. การท ากายภาพบ าบัด เพื่อให้ผู้ปุวยกลับคืนสู่สภาพชีวิตที่ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด สามารถเข้า
สังคมได้อย่างดี มีความสุขทั้งกายและใจ  
 3. การผ่าตัด โดยมากจะได้ผลดีในผู้ปุวยที่มีอายุน้อย และมีอาการไม่มากนัก หรือในผู้ที่มีอาการ
แทรกซ้อนจากยาที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน อาการที่พบคือ อาการสั่นที่รุนแรง หรือมีการเคลื่อนไหวมาก
จนผิดปกติของแขน ขา จากผลของยา และในปัจจุบันมีการใช้วิธีกระตุ้นไฟฟูาที่สมองส่วนลึกโดยผ่าตัดฝังไว้
ในร่างกาย พบว่ามีผลดี แต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก ผู้ปุวยโรคพาร์กินสัน จ าเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคน
รอบข้างในการพัฒนาฟื้นฟูด้านร่างกาย รวมถึงจิตใจ ดังนั้นเมื่อพบคนที่เป็นโรคชนิดนี้ จึงควรรีบน ามาพบ
แพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโรคซึ่งจะน าไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมและจากสถิติผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยที่มีการเพิ่มจ านวนมากข้ึน ท าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ การดูแลผู้สูงอายุโรค
พาร์กินสันไม่เพียงแต่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่จะต้องให้การดูแลช่วยเหลือ แต่สมาชิกในครอบครัวก็
เป็นบุคคลส าคัญที่จะต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปอยู่ที่บ้าน ต้องให้
การดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการลดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา และเน้นการให้การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมภายใต้บริบท และความเป็นปัจเจกของผู้สูงอายุ 
การดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันแบบองค์รวม 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการดูแลสุขภาพบนพื้นฐานของความเป็นปัจเจกบุคคล           
โดยจะต้องค านึงถึงความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ด้วยการเอาใจใส่ของผู้ดูแลเป็น
อย่างดี สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้ดูแลต้องเข้าใจผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ยอมรับพฤติกรรมและตัวตนที่
เปลี่ยนไปจากพยาธิสภาพ และการด าเนินของโรค มิใช่เกิดจากความเสแสร้งหรือแกล้งท าแต่อย่างใด 
 การเจ็บปุวยในระยะที่ 1-2 พบปัญหาสุขภาพ; อุบัติเหตุจากการหกล้ม การหยิบจับของมีคมตก
หล่นเนื่องจากระยะนี้ผู้ปุวยยังพอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง แต่ปัญหาที่ส าคัญ คือ การสั่น และการควบคุมการเดิน 
การดูแลด้านร่างกาย 

1. การดูแลช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวันให้ด าเนินไปได้อย่างเป็นปกติ 
2. ดูแลด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้สอดคล้องกับอุปนิสัยส่วนตัว 
3. ดูแลเร่ืองยาประจ าตัว ทั้งก่อนและหลังอาหาร  
4. ช่วยเหลือสนับสนุนให้พยายามท ากิจกรรมด้วยตนเองอย่างปลอดภัย และระมัดระวังการเกิด

อุบัติเหตุ  
 ผู้ปุวยโรคนี้มักประสบกับปัญหาภาวะการเดินติดขัด เวลาเริ่มเดินจะเหมือนกับก้าวเท้าไม่ออก        
ซึ่งไม่ได้เกิดจากภาวะอ่อนแรงของร่างกายแต่เป็นการสั่งงานของสมอง ปัญหาการเดินติดจะท าให้ผู้ปุวยล้มได้
ง่าย จึงมีการผลิตนวัตกรรมไม้เท้าพาร์กินสันขึ้นซึ่งเป็นไม้เท้าเลเซอร์ส าหรับผู้ปุวยโรคพาร์กินสันโดยที่ด้าน
ปลายไม้เท้าจะมีเซ็นเซอร์เป็นตัวผลิตแสงเลเซอร์ เมื่อผู้ปุวยมีปัญหาในเรื่องการเดินติดก็จะกดน้ าหนักลงบน
ไม้เท้า ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ปลายไม้เท้าให้ผลิตแสงเลเซอร์ออกมาเป็นแนวขวางทาง
ด้านหน้าของผู้ปุวย เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นทางสายตาท าให้ผู้ปุวยสามารถเดินก้าวข้ามไปได้ (การพัฒนาไม้เท้า
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พาร์กินสันเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิขาเทียม ได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 
 

 
 

รูปที่ 1 นวัตกรรมไม้เท้าพาร์กินสัน 
(ที่มา: http://www.chula.ac.th/th/archive/27339) 

 
  การดูแลด้านจิตใจ การปุวยด้วยโรคเรื้อรังความวิตกกังวลย่อมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ กลัวการถูก
ทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแล จิตใจท้อแท้หมดก าลังใจ ควรได้รับการดูแลและการปฏิบัติเช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อนปุวย 
การดูแลเอาใจใส่ และท าความเข้าใจในสิ่งที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคที่เกิดขึ้นเองโดยที่บังคับควบคุมไม่ได้ 
 การดูแลด้านสังคม จากอาการและอาการแสดงของโรคพาร์กินสัน บุคลิกภาพและพฤติกรรมจะ
เปลี่ยนไป การสูญเสียภาพลักษณ์ และการหลีกหนีสังคมจะเข้ามาแทนที่การเข้าสังคมอย่างที่เคยมีสังคมจะ
ห่างออกไปจนไม่เข้าสังคมได้จนในที่สุดก็จะแยกตัวออกจากสังคมอย่างถาวร 
 การดูแลด้านจิตวิญญาณ จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมาจากความเชื่อความศรัทธาที่มั่นคง ผู้ดูแลที่
เข้าถึงจิตวิญญาณที่ดีย่อมถ่ายทอดการดูแลด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจิตวิญญาณ
ของผู้สูงอายุตามความศรัทธาของศาสนาที่นับถือ 

การเจ็บป่วยในระยะที่ 3, 4 และ5 พยาธิสภาพและการด าเนินของโรคแย่ลงกว่าระยะที่ 1 และ 2 
เนื่องจากการเคลื่อนไหวแย่ลง การเดินศีรษะซุนไปข้างหน้า ตัวเกร็งแข็ง ท ากิจกรรมได้น้อยลงจนถึงกับท า
ไม่ได้ด้วยตนเอง ความสามารถของการสื่อสารลดลง รับประทานอาหารได้น้อยจนถึงขาดอาหาร การด าเนิน
ของโรคแย่ลงจนถึงการนอนติดบ้านติดเตียง 
ปัญหาสุขภาพระดับพอช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง จนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอนติดบ้านติดเตียง 
การดูแลด้านร่างกาย 
 1. การดูแลช่วยเหลือบางส่วนหรือทั้งหมดในการท ากิจวัตรประจ าวันให้ด าเนินไปได้อย่างเป็นปกติ 
 2. การดูแลช่วยเหลือสุขอนามัยส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด 
 3. ดูแลด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้สอดคล้องกับอุปนิสัยส่วนตัวด้วยการช่วยเหลือ
บางส่วนหรือทั้งหมด 
 4. ดูแลเร่ืองยาประจ าตัวอย่างเข้มงวด อาจจะเพิ่มยาระงับปวดทั้งก่อนและหลังอาหาร  
 5. ช่วยเหลือให้พยายามท ากิจกรรมด้วยตนเองเท่าที่ผู้สูงอายุจะท าได้ ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ 
 6. การเจ็บปุวยด้วยโรคเร้ือรังอาการแทรกซ้อนที่ต้องค านึงถึงและเฝูาระวังการเกิด ได้แก่ 
    6.1 Hypostatic pneumonia ภาวะปอดบวมจากการนอนนิ่งนาน ๆ ปอดท างานลดลง 
   6.2 Lung atelectasis ภาวะปอดแฟบ 
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  6.2 Pressure injury แผลกดทับ 
  6.3 Joint stiffness ข้อติดแข็ง 
  6.7 Muscle atrophy กล้ามเนื้อลีบ 
  6.8 Constipation อาการท้องผูก 
  6.9 Deep vein thrombosis ภาวะหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดตัน 
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว เกิดจาการนอนติดเตียง ดังนั้นการช่วยท ากายภาพบ าบัด เป็นการช่วยผู้สูงอายุได้
ออกก าลังกายโดยผู้ดูแลเปูนผู้ช่วยท าแทน (passive exercise) หรือกระตุ้น ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
พยายามท ากิจกรรมด้วยตนเองเท่าที่ผู้สูงอายุจะท าได้ ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ  
 7. การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary infection: UTI) มักพบในผู้สูงอายุที่ต้องคาสาย
สวนปัสสาวะไว้ วิธีการปูองกัน คือ กระตุ้นให้ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 2,000 มิลลิลิตร อย่าให้ถุงรองรับ
ปัสสาวะสูงกว่าตัวผู้สูงอายุ ระมัดระวังขณะพลิกตะแคงตัว 
 8. ภาวะขาดสารอาหาร เนื่องมาจากภาวะการกลืนล าบาก การใช้วิธีการปูอน ผู้ดูแลต้องระวังการ
ส าลักอาจท าให้เกิดปอดติดเชื้อจากการส าลักอาหาร วิธีการปูองกัน ควรเลือกปูอนอาหารอ่อนน้ าน้อย เช่น 
โจ๊กปั่น เป็นต้น และปูอนค าเล็ก ๆ ช้า ๆ ไม่เร่งรีบ  
 9. แผลกดทับ สาเหตุจากภาวะทุพโภชนาการ, ผิวหนังแห้ง, นอนท่าเดียวนาน ๆ หรือสุขอนามัย
ส่วนบุคคลไม่ดี วิธีการปูองกัน พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง การใช้อุปกรณ์ลดแรงกดทับ การดูแลสุขอนามัย
ส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวด้วยตนอง 
 10. ให้ความรู้เรื่องยาแก่ผู้ดูแลรักษาโรคพาร์กินสัน  
ควรเน้นการได้รับยาอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลาตามแผนการรักษา การรับประทาน ยาที่ไม่ตรงเวลา 
จะท าให้ผู้สูงอายุมีอาการการตอบสนองต่อยาไม่เต็มที่ 
  นอกจากนี้มีข้อควรระวังของการรับประทานยาลีโวโดปา (Levodopa) ยาในกลุ่มโดปามีน อโก
นิสต์ (Dopamine agonist) และยาเอนทาคาโปน (AtaCapone) ดังนี้  
   10.1 ยาลีวาโดปา (Levodopa) เป็นยาที่เพิ่มระดับโดปามีนในสมอง ควรรับประทานก่อน
อาหาร ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง หรือขณะท้องว่าง เพื่อให้ยาดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน
ยาร่วมกับอาหารโปรตีนในอาหารมื้อนั้น เพราะยาลีโวโดปามาจากหน่อยย่อยของโปรตีนจะท าให้การดูดซึมลดลง 
แต่รับประทานร่วมกับคาร์โบไฮเตรด เช่น ขนมปัง จะดูดซึมได้ดีกว่า อาการข้างเคียงของ ยาลีวาลีโวโดปา คือ 
อาการคลื่นไส้ อาเจียน ยาแก้อาเจียนที่ไม่ควรใช้ คือ ยาเมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) เนื่องจากจะท าให้
อาการของโรคพาร์กินสันแย่ลง เลือกใช้ดอมเพอริโดน (domperidone) ขนาด 10 มิลลิกรัม อาการเห็นภาพ
หลอนก็เป็นอาการข้างเคียงอีกหนึ่งอาการที่ต้องใช้การสังเกตจากผู้สูงอายุด้วย  
   10.2 ผู้ปุวยที่รับประทานยาเอนทาคาโปน (Ata Capone) ซึ่งเป็นยาที่รับประทานร่วมกับ
ยาลีโวโดปาจะช่วย เพิ่มปริมาณโดปามีนในสมองและท าให้การออกฤทธิ์ของยาลีโวโดปานานขึ้น มี
ผลข้างเคียงคือ ท าให้ปัสสาวะมีสีเข้ม หรืออาการปวดท้อง หรืออาการท้องเสีย เม่ือหยุดยาอาการก็จะหายไป 
 การดูแลด้านจิตใจ การเจ็บปุวยในระยะนี้ภาวะด้านจิตใจอาจรุนแรงเพิ่มข้ึน ด้วยเหตุผลจากอาการ
และอาการแสดงที่แย่ลง ต้องพึ่งพาผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มในการช่วยเหลือและดูแลตนเองลดลงตามล าดบั 
ระยะเวลาเจ็บปุวยที่ยาวนาน ผู้ดูแลต้องไม่แสดงออกว่ารังเกียจ เบื่อหน่าย หรือการสื่อสารทั้งด้วยค าพูดและ
สัญญลักษณ์ เมื่อภาวะจิตใจเร่ิมอ่อนแอลงเร่ือย ๆ สภาพร่างกายก็จะอ่อนล้าตาม 
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 การดูแลด้านสังคม ระยะนี้ผู้สูงอายุอาจไม่ได้เข้าสังคมอย่างที่เคย เพราะจากอาการของผู้ปุวยที่มี
อาการแข็งเกร็งพูดไม่ชัดจะท าให้มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้ล าบากจึงพบว่าผู้ปุวยมักแยกตัว 
พยาบาลจึงต้องสอนหรือฝึกให้ผู้ปุวยพูด หรือให้ผู้ปุวยฝึกการเขียนเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้
และพยาบาลต้องเข้าใจ ให้เวลากับผู้ปุวยในการรับฟังหรือการสื่อสารต่างๆจากผู้ปุวยด้วยความเต็มใจ และ
ช่วยให้ผู้ปุวยสามารถท างานอดิเรกได้ เดินได้อย่างปกติตลอดจนการมีส่วนร่วมในชุมชนรวมทั้งการใช้เวลาท า
กิจกรรมร่วมกับครอบครัวเท่าที่จะท าได้ เช่น ช่วยท าอาหารให้บุตรหลานรับประทาน ไปเที่ยวพักผ่อนใน
วันหยุด ไปท าบุญที่วัด ดูโทรทัศน์ หรือออกก าลังกายร่วมกัน เป็นต้น การมีเพื่อนบ้าน ญาติ พี่น้องมาเยี่ยม
เยียน จะท าให้ผู้สูงอายุมีความหวังและไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยว ส่งผลให้สภาพจิตใจเริ่มมีชีวิตชีวามีความหวังที่จะ
ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปนาน ๆ เพื่อรอดูความเจริญก้าวหน้าของลูกหลานให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ นอกจากนี้
ยังมีสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเองเช่นการร่วมงานประเพณีส าคัญของไทย เช่น วันผู้สูงอายุ 
วันสงกรานต์ มีคนในชุมชนมาร่วมรดน้ าด าหัวที่บ้านอย่างเป็นกันเอง  
 การดูแลด้านจิตวิญญาณ ความเชื่อเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของสุขภาวะทางจิตวญิญาณ ซึ่งความเชื่อนี้
จะสามารถท าให้บุคคลมีพลังในตัวเองที่จะต่อสู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นท าให้มีก าลังใจ และเกิดความหวัง ดังนั้น
การสร้างความรู้สึกผูกพันความรักความเอาใจใส่การประคับประคองต่าง ๆจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ปุวยเห็น
คุณค่าในตนเอง (self esteem) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการดูแลและเข้าถึงจิตวิญญาณของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
จึงมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกเป็นสุขสงบได้ในขณะที่เจ็บปุวย ผู้ดูแลควรให้ความใส่ใจในการดูแล
ผู้สูงอายุในด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณมากขึ้นโดยต้องให้ก าลังใจส่งเสริมและยอมรับในเรื่องของความเชื่อ
ของผู้สูงอายุ เช่น เพิ่มการเสริมสร้างคุณค่าทางจิตวิญญาณให้กับผู้สูงอายุด้วยการสนับสนุนแนะน าให้
ผู้สูงอายุได้ท าในสิ่งที่ตนเองมีความเชื่อ เช่น การสวดมนต์ การท าบุญ การท าตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น 
การแสดงความเอ้ือเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นๆ จะท าให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ และยังช่วยให้ผู้สูงอายุเกิด
ความรู้สึกภูมิใจที่ได้ท าดีและเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆ รวมทั้งการแนะน าสนับสนุนให้ผู้ สูงอายุเกิดความ
สงบสุขทางใจ ด้วยการฝึกท าสมาธิ สวดมนตร์ ศึกษาธรรมะจากหนังสือหรือสนทนาธรรมกับผู้รู้ จะช่วยท าให้
จิตใจสงบ เข้าใจธรรมชาติหรือความเป็นจริงของชีวิต ไม่ฟุูงซ่าน และปล่อยวางปัญหาต่างๆ และถ้าหาก
ผู้สูงอายุพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลควรอนุญาตให้ผู้สูงอายุได้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้สูงอายุนับถือ  
การดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันวาระสุดท้าย 
 สันต์ หัตถีรัตน์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า “การรักษาพยาบาลใด ๆ ที่เพิ่มความเจ็บปวดและความทุกข์
ทรมานให้แก่ผู้ปุวยโดยไม่สามารถท าให้ ผู้ปุวยหายหรือดีขึ้นจากโรคจนสามารถช่วยตนเองได้ ย่อมเป็น          
การทรมานมากกว่าการดูแลรักษาผู้ปุวย แล้วยังเป็นการเบียดเบียนประโยชน์จากผู้ปุวยอื่น ๆ และสังคม” 
จะเห็นได้ว่าการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายเป็นมิติใหม่ที่ท้าทายบทบาทของบุคลากรทางด้านสุขภาพ และผู้ดูแล 
โดยจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในหลายด้าน พยาบาลเป็นผู้ที่ท างานใกล้ชิดทั้งผู้ปุวยและผู้ดูแล ดั้งนั้น 
พยาบาลจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลที่จะปฏิบัติได้
ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การดูแลที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะสุดท้ายของชีวิตจากไปอย่าง
สงบในบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัว (สุวคนธ์ กุรัตน์ และคณะ, 2556) 
 การให้ผู้ปุวยปฏิบัติตนตามความเชื่อของศาสนาที่ผู้ปุวยนับถือหรือศรัทธาเป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นการยึด
มั่นในศีล 5ในศาสนาพุทธคือการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และการน าหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนามาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ การปล่อยวางจากทุกสิ่งที่ท าให้เกิดทุกข์จะสามารถท าให้จิตใจสงบ บรรเทาทุกข์ได้ 
เช่นการเข้าใจในอริยสัจซึ่ง แปลว่า “ความจริงอันประเสริฐ หรือความจริงของชีวิต”ที่มนุษย์ทุกคนต้อง
ประสบและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยที่อริยสัจ 4 จะประกอบไปด้วย ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เป็น
สภาพของความล าบากทั้งทางกายและทางใจ ทั้งรัก โลภ โกรธ หลง ความเศร้าโศกเสียใจทั้งปวง สมุทัย คือ 
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สาเหตุแห่งทุกข์นั้น ซึ่งความทุกข์ทั้งปวงมักเกิดจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจในโลก ความอ่อนประสบการณ์
ในชีวิต ซึ่งความไม่รู้เหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง นิโรธ คือ ความไม่มีทุกข์ หมายถึง การเข้าใจในสมุทัย 
ความเข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์ ความเศร้ามัวหมองทั้งปวง และ มรรค คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ ซึ่งพระพุทธ
องค์ตรัสไว้ในมรรคมีองค์ 8 หรือ วิธีการดับทุกข์ทั้งปวงนั้นมีอยู่ 8 ประการนั่นเอง  
 หลักการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายในมิติจิตวิญญาณ ต้องยึดประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นส าคัญ ต้องลด
ความทุกข์ทรมานของผู้ปุวยให้ได้มากที่สุด โดยมีเปูาหมายส าคัญเพื่อให้ผู้ปุวยมีความสุขสงบ ยอมรับการตาย
ได้ มีโอกาสบอกลา หรือขออโหสิกรรมแก่ญาติมิตร และได้ประกอบพิธีกรรมหรือปฏิบัติตามหลักศาสนา 
ตามที่ตนนับถือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปุวยมีก าลังใจและมีความหวังว่าจะได้เกิดในสุคติภูมิ หรือการกลับเข้าสู่
ดินแดนของพระเจ้า ผู้ดูแลผู้ปุวยควรให้การดูแลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในมิติจิตวิญญาณของผู้ปุวย 
(สันต์ หัตถีรัตน์ ,2543; พระไพศาล วิสาโล, 2549; ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552) สรุปได้ดังนี้  
 1. ให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจ  
 2. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้พูดคุย ระบายความรู้สึกที่เป็นความรักและความผูกพันต่อสิ่งต่างๆ  
 3. ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม การนึกถึงสิ่งดีงามช่วยให้จิตใจเป็นกุศลและบังเกิดความสงบ 
เตือนให้ผู้ปุวยน้อมใจเป็นกุศลนึกถึงการท าบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 
 4. ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ สิ่งที่ท าให้ผู้ปุวยระยะสุดท้ายเป็นทุกข์ใจ และท าให้ไปไม่สุดของ
ความตายอย่างสงบ และการบอกลาอโหสิกรรม 
 5. ช่วยให้ผู้ปุวยปล่อยวางสิ่งต่างๆ การปฏิเสธความตาย ยอมรับความจริง  
 6. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความสงบการที่จะช่วยให้ผู้ปุวยระยะสุดท้ายเกิดความสงบเป็นสมาธิ 
และปล่อยวางในทุกสิ่งทุกเร่ือง พร้อมจากไปอย่างสุขสงบและสมศักดิ์ศรี 

การตายอย่างสงบสุข (Peaceful death) เป็นเจตนารมณ์ของผู้สูงอายุที่ต้องการในวาระสุดท้าย
ของชีวิต บางคนเตรียมท าพินัยกรรมชีวิต (living will) ผู้ดูแลใกล้ชิดจะมีโอกาสทราบ หรือทราบก่อน
ล่วงหน้า ควรต้องท าตามสิ่งที่ผู้สูงอายุได้ระบุไว้ทุกข้อความอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อว่า ผู้อยู่ข้างหลัง
จัดการตามสิ่งนั้นทุกประการผู้จากไปก็จะไปอย่างสงบสุขในสัมปรายภพที่ดี 
 การดูแลผู้ปุวยโรคพาร์กินสันต้องให้การดูแลให้ครบในทุกมิติขององค์รวมคือมิติทางกาย มิติทางใจ 
มิติทางสังคม และมิติทางจิตวิญญาณแล้วนั้นย่อมส่งผลให้ผู้ปุวยมีอาการดีขึ้นตามสภาพของผู้ปุวยเพราะ
ผู้ปุวยจะได้รับการตอบสนองของตนเองอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะถ้าหากพยาบาลมีการวางแผนในการให้การ
พยาบาลต่อผู้ปุวยอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีและได้รับการรักษาตลอดจนการควบคุมยาจากแพทย์อย่า ง
สม่ าเสมอรวมทั้งญาติหรือบุคคลในครอบครัวมีความเข้าใจในการด าเนินของโรค และแผนการรักษาพยาบาล 
ย่อมท าให้ผู้ปุวยมีอาการดีขึ้นและสามารถดูแลสุขภาพให้คงอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่ให้แย่ลงรวมทั้งช่วยให้ผู้ปุวย
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เป็นอย่างดี และสิ่งที่ส าคัญคือพยาบาลต้องตระหนักและให้การดูแลผู้ปุวย
หรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันตามสภาพของผู้ปุวยหรือตามความแตกต่างของบุคคลด้วย การที่พยาบาล
จะปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้นั้น พยาบาลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเอื้ออาทร
อย่างจริงใจมีสัมพันธภาพที่ดีและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ปุวยต้องการ จึงจะสามารถช่วยเหลือ
และดูแลผู้ปุวยหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพดังทฤษฎีการดูแลมนุษย์
ของวัทสันที่ให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการผสมผสานส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ 
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณที่จะเป็นเปูาหมายสูงสุดในการดูแลทางการพยาบาล  
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