บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาของปั ญหา
ประเทศไทยก้ าวเข้ า สู่สัง คมผู้สูง อายุอ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ง เป็ นผลมาจากการลดลงใน
ภาวะการเกิดและภาวะการตายที่ได้ ส่งผลทํ าให้ จํานวนและสัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดลง
(Matcha, 2009, p. 29) โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้ จดั ทําการคาดการณ์ ประชากรไทยช่วง 30 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 – 2573 พบว่า จํานวน
ประชากรไทยได้ เพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลง กล่าวคือ จะเพิ่มขึ ้นจาก 62.4 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2543
เป็ น 70.7 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2568 และจะเริ่ มลดลงเหลือ 70.6 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2573 เนื่องจาก
ภาวะการเกิดที่ลดลงจากร้ อยละ 1.81 ในปี พ.ศ. 2543 เป็ นร้ อยละ 1.60 ในปี พ.ศ. 2549 และจะ
ลดลงเหลือร้ อยละ 1.4 ในปี พ.ศ. 2573 (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
2551)
จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมาได้ ชี ้ให้ เห็นว่า โครงสร้ างทางประชากรได้ เปลี่ยนแปลงจาก
ประชากรวัยเด็กเป็ นประชากรวัยสูงอายุมากขึน้ โดยในช่ว งกว่าสามทศวรรษที่ ผ่านมา พบว่า
สัดส่วนของประชากรสูงอายุได้ เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ประชากรผู้สงู อายุได้ เพิ่มขึ ้นจาก
ร้ อยละ 5.0 ในปี พ.ศ. 2513 เป็ นร้ อยละ 6.0 7.0 และ 9.0 ในปี พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ.
2543 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, พ.ศ. 2513; 2523; 2533 และ 2543, อ้ างอิงใน
ปราโมทย์ ประสาทกุล และปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2547, หน้ า 33-60) และจากการคาดประมาณ
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) พบว่า ประชากรสูงอายุ
จะมีสดั ส่วนมากถึงร้ อยละ 11.9 ในปี พ.ศ. 2553 และจะเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นร้ อยละ 17.5 ในปี พ.ศ.
2563 มากไปกว่านัน้ จากรายงานการศึกษาของ ปราโมทย์ ประสาทกุล และปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์
(2547 หน้ า 33-59) ยังพบอีกว่า เมื่อประมาณ 20 ปี ก่อนหน้ านี ้อายุมธั ยฐานของประชากรไทยไม่
ถึง 20 ปี แต่เนื่องจากการตายของประชากรไทยได้ ลดลง ทําให้ มีชีวิตที่ยืนยาวขึ ้นและรวมกับเด็กที่
เกิดใหม่ลดจํานวนลง ปั จจัยทังสองประการนี
้
้ได้ ทําให้ อายุมธั ยฐาน (Median Age) เพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว กล่าวคือ อายุมธั ยฐานของประชากรไทยอยู่ที่ประมาณ 29 ปี ในปี พ.ศ. 2543 และอายุ
มัธยฐานนี ้จะยังคงสูงขึ ้นต่อไป โดยคาดการณ์วา่ อายุมธั ยฐานของประชากรไทยจะเพิ่มสูงขึ ้นจนถึง
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37 ปี ในปี พ.ศ. 2563 ซึง่ ดัชนีเหล่านี ้ล้ วนชี ้ให้ เห็นว่าประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุมาก
ขึ ้น ดังนัน้ ผู้สงู อายุจงึ เป็ นกลุม่ ประชากรที่ควรให้ ความสําคัญและสนใจศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง
โดยปกติแล้ ว เมื่อบุคคลมีอายุมากขึน้ (Aging) ก็มักมีปัญหาในเรื่ องของความจํ า
(Forgetfulness) ซึง่ เกิดจากกระบวนการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติ (Normal Aging) หากแต่
ความสามารถในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ยัง คงเป็ นปกติ ไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งความจํ า ในอดี ต (Past
Memory) และไม่มีความจําเป็ นต้ องวิตกกังวลใดๆ (Rosenberg, Johnston and Lyketsos, 2006,
p. 1885 ; วลัยพร นันท์ศภุ วัฒน์, 2552, หน้ า 165) อย่างไรก็ตาม ผู้สงู อายุบางคนอาจมีอาการ
เสื่อมทางสมองในภาวะปกติ (Normal Aging) ที่มากกว่าปกติที่ควรเป็ น มีความบกพร่องในเรื่ อง
ของความจําจนเข้ าสูภ่ าวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild
Cognitive Impairment หรื อ Amnestic MCI) ซึ่งเป็ นช่วงรอยต่อระหว่างภาวะสมองเสื่อม
(Dementia) ชนิดอัลไมเซอร์ (Alzheimer’s) กับภาวะหลงลืมของคนปกติ (Normal Forgetfulness)
(Petersen, Parici and Dickson, 2006. pp. 665-667) โดยผู้ที่มีภาวะสูญเสียความสามารถของ
สมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment หรื อ Amnestic MCI) นี ้
มักจะหลงลืมบ่อยๆ ในสิ่งที่ไม่ควรหลงลืมจนรบกวนการทํางานหรื อชีวิตประจําวัน หากแต่ยงั ไม่
สูญเสียหน้ าที่การทํางาน การดําเนินชีวิต การตัดสินใจ และการใช้ เหตุผล ทังนี
้ ้ การวินิจฉัยบุคคล
ในภาวะนี ้อาจทําได้ ค่อนข้ างยาก ซึ่งส่วนใหญ่จะทราบข้ อมูลได้ จากคนใกล้ ชิดหรื อคนข้ างเคียง
มากกว่าที่จะรู้ได้ โดยตัวของผู้ป่วยเอง (ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลปิ ยะเวท, ม.ป.ป.)
จากการทบทวนรายงานการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงภาวะสูญเสียความสามารถ
ของสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment หรื อ Amnestic MCI)
ซึง่ เป็ นช่วงระยะก่อนเข้ าสูภ่ าวะสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดอัลไมเซอร์ (Alzheimer’s) นัน้ หาก
มีการดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี จะช่วยชะลอหรื อลดโอกาสการเข้ าสู่ภาวะ
สมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ ได้ ในทางตรงกันข้ าม หากในระยะดังกล่าวขาดการเฝ้าระวังในการ
ดูแลและรักษาผู้ป่วยเป็ นอย่างดีแล้ ว ย่อมมีโอกาสพัฒนาเข้ าสูภ่ าวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ หรื อ
ที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “โรคอัลไซเมอร์ ” (Alzheimer’s Disease) (Alzheimer’s Association,
2010, pp. 158-194 ; Petersen, Parici, and Dickson, 2006. pp. 665-667; Calero and
Navarro, 2004. p. 653 ; Fochtmann, 2007, pp. 42-44 ; สิรินทร ฉันศิริกาญจน, 2550. หน้ า 6)
อย่างไรก็ตาม ในระยะดังกล่าวครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิดผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ มกั เข้ าใจว่า
ความบกพร่องในพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้สงู อายุในห้ วงเวลานัน้ เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากอาการ
เสื่อมทางสมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไป (Normal Aging) และขาดการเฝ้าระวัง อันยัง
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ผลทําให้ ภาวะดังกล่าวพัฒนาเข้ าสูภ่ าวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ ได้ ในท้ ายที่สดุ (Calero and
Navarro, 2003, p. 653 ; นันทิกา ทวิชาชาติ, 2553 ; สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ, 2553 ; สิรินทร
ฉันศิริกาญจน, 2550 หน้ า 6)
บุคคลที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ จะสูญเสียความทรงจําและระบบความคิด นัน่ คือ ผู้ป่วย
จะมีความจําบกพร่อง หลงลืมง่าย สติปัญญาลดลง สูญเสียทักษะในการรับรู้ ไม่สนใจคนรอบข้ าง
และสิง่ แวดล้ อม อารมณ์แปรปรวนง่าย ยับยังตนเองไม่
้
ได้ ก้ าวร้ าวโดยไม่มีเหตุผล และมีปัญหาใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาด้ านการสื่อสาร ปั ญหาในการเดิน และปั ญหา
ในการช่ ว ยเหลื อ ตนเองทัง้ ด้ า นการรั บ ประทานอาหารและการขับ ถ่ า ย รวมทัง้ มี บุค ลิก ภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปทังในด้
้ านพฤติกรรมที่บกพร่องและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ จนถึงมีอาการประสาท
หลอนและหลงผิดได้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551, หน้ า 24-32 ; ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2549, หน้ า
541-547; เจนนิเฟอร์ เฮย์, 2544, หน้ า 14-17; คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2540, หน้ า
55) และในท้ ายที่สดุ ผู้ป่วยจะนอนติดเตียง แขนขาเกร็ งงอ จนกระทัง่ เสียชีวิต โดยการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยมักเกิดจากอาการแทรกซ้ อน เช่น ปอดบวม และติดเชื ้อจากแผลกดทับ เป็ นต้ น (Beuscher
and Grando, 2009, p. 583 ; วรพรรณ เสนาณรงค์, 2552, หน้ า 9-11, รวิวรรณ นิวาตพันธุ์,
2551 หน้ า 6-8, พนัส ธัญญะกิจไพศาล, 2544, หน้ า 33 – 34,) ซึง่ จากลักษณะอาการของโรคอัล
ไซเมอร์ เหล่านี ม้ ี ความจํ าเป็ นต้ องมีผ้ ูดูแลอย่างใกล้ ชิด ทํ า ให้ สมาชิกบางคนในครอบครั ว ต้ อง
ลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วยหรื ออาจว่าจ้ างบุคคลอื่นเพื่อมาดูแลผู้ป่วยแทนตน (สายใจ ชุป
วา, 2545, หน้ า 133-137, ลักขณา สริ วฒ
ั น์, 2545, หน้ า 142) นอกจากนี ้ โรคอัลไซเมอร์ ยงั ไม่มี
ยาที่สามารถรักษาให้ หายได้ การรับประทานยาสําหรับโรคนี ้เป็ นเพียงแค่เพื่อช่วยบรรเทาอาการ
ของโรคเท่านัน้ (Weimer and Sager, 2009, pp. 215-226) มากไปกว่านัน้ ค่าใช้ จ่ายสําหรับยา
ดังกล่าวยังมีราคาที่คอ่ นข้ างสูง โดยอยู่ประมาณวันละ 200-300 บาทต่อราย หรื อประมาณราย
ละเกือบหนึง่ หมื่นบาทต่อเดือน (ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, 2552) ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าเมื่อผู้สงู อายุป่วย
เป็ นโรคอัล ไซเมอร์ แ ล้ ว ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระทางสัง คมและการสูญ เสี ย ในทางเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวผู้ดแู ลอยูไ่ ม่น้อยทังในด้
้ านการรักษาและการดูแลผู้ป่วย
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) นับเป็ นภัยเงียบที่พบมากที่สดุ ในกลุม่ ประชากร
ผู้สงู อายุ โดยเฉพาะผู้สงู อายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป และจะมีลกั ษณะอาการของโรคอัลไซเมอร์
ั ้ 85 ปี ขึ ้นไป (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553, หน้ า 8;
อย่างเด่นชัดขึ ้นในผู้สูงอายุที่มีอายุตงแต่
นันทิกา ทวิชาชาติ, 9 มกราคม 2553 ; เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต, 2553 ; ดินสอสี, 2552 ; Robert, et
al., 1999, p. 45 ; สาทิศ อินทรกําแหง, 2552, หน้ า 30-33) และจากการที่โครงสร้ างประชากรของ
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ประเทศไทยได้ เคลื่อนตัวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ (Aging Society) มากขึ ้น ย่อมสะท้ อนให้ เห็นถึง
แนวโน้ ม ของปั ญ หาผู้สูง อายุอัล ไซเมอร์ ที่ จ ะมี เ พิ่ม มากขึน้ ในสัง คมไทยด้ ว ยเช่ น กัน อัน จะเป็ น
วิกฤตการณ์ทางสังคมและสุขภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ ้นในช่วงอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ านี ้
จากที่กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เป็ นโรคที่ยงั ไม่มีทาง
รักษา ดังนัน้ การป้องกันไม่ให้ บคุ คลเข้ าสูก่ ารเป็ นโรคดังกล่าวด้ วยการลดหรื อการหลีกเลี่ยงปั จจัย
เสี่ยงต่าง ๆ ในคนปกติ รวมทังการเฝ
้
้ าระวังดูแลผู้ป่วยในระยะภาวะสูญเสียความสามารถของสมอง
เล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment หรื อ Amnestic MCI) ซึง่ เป็ นช่วง
เปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ก่อนเข้ าสูภ่ าวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Dementia) หรื อการ
เป็ นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) นัน้ จึงมีความสําคัญและความจําเป็ นเป็ นอย่างยิ่ง
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านของผู้สูงอายุที่ ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งผลการศึกษาในครั ง้ นี จ้ ะมี ประโยชน์ ให้ ท ราบถึง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) จากอาการเสื่อมทาง
สมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไป (Normal Aging) สู่ระยะของการเป็ นโรคอัลไซเมอร์
(Alzheimer’s Disease) และสามารถนําไปทํานายหรื อบ่งชี ้ความเสี่ยงในการเป็ นโรคอัลไซเมอร์
เพื่อให้ สมาชิกในครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิดผู้สงู อายุเฝ้าระวังพฤติกรรมผิดปกติที่แสดงออกในช่วงระยะ
การเปลี่ยนผ่านดังกล่าว อันจะเป็ นการช่วยลดจํานวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เบื ้องต้ น ตลอดจนภาระ
ทางสังคมและภาระทางเศรษฐกิจของประเทศได้ รวมทังยั
้ งเป็ นการช่วยเตรี ยมความพร้ อมในการ
รองรับการเป็ นสังคมผู้สงู อายุ (Aging Society) ที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคตได้ ในอีกทางหนึง่
คําถามการวิจัย
1. ภูมิหลังในด้ านปั จเจกบุคคล ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อมเกี่ยวโยงต่อ
การป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ อย่างไร
2. พฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ มีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมหิ ลังของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
2. เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุก่อนป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเรื่ องภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ โดยการศึกษาในด้ านภูมิหลังนัน้ จะมุ่งศึกษาประวัติการ
ดําเนินชี วิตในด้ านปั จเจกบุคคล เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้ อมของผู้สูงอายุ ส่วนการศึกษา
ลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นอัลไซเมอร์ จะมุ่งศึกษาลักษณะ
พฤติกรรมผิดปกติที่แสดงออกในช่วงระยะภาวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้ อยด้ าน
ความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment หรื อ Amnestic MCI) ซึง่ เป็ นช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากอาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไป (Normal Aging) สู่ระยะของการ
เป็ นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในการวิจยั ได้ แก่ สมาชิกในครอบครัวหรื อผู้
ใกล้ ชิดผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ซึ่งสามารถให้ ข้อมูลในห้ วงเวลาการเปลี่ยนผ่านจากอาการเสื่อมทาง
สมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไปสู่ระยะของการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ โดยเลือกตัวอย่างผู้ให้
ข้ อมูลหลักด้ วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบลู ก โซ่
(Snowball Sampling) ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเว็บบอร์ ดของสมาคมผู้ดแู ลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่ง
ประเทศไทย (The Alzheimer’s Disease and Related Disorder Association - ARDA) โดยกลุม่
ผู้ให้ ข้อมูลมีความสมัครใจในการให้ สมั ภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2554 - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยครอบคลุมตามประเด็นที่ศกึ ษากับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
จนกว่าข้ อมูลจะมีความอิ่มตัว (Saturation of Data)
ข้ อจํากัดของการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทําการศึกษาแบบย้ อนหลัง (Retrospective Study) โดย
ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้สงู อายุที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านก่อนการเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ จาก
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกในครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิดผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แล้ ว ซึง่ บาง
รายอาจผ่านพ้ นห้ วงเวลาดังกล่าวมาเป็ นเวลานาน ดังนัน้ การรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
ห้ วงเวลาดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนหรื อลดความแม่นยําลง
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ผลการศึ ก ษาในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ จะมี ป ระโยชน์ ใ นแง่ ข องการทราบถึ ง พฤติ ก รรมที่
เปลี่ยนแปลงในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากอาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติของ
ผู้สงู อายุโดยทัว่ ไป (Normal Aging) สู่ระยะของการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)

6
และสามารถนําไปทํานายหรื อบ่งชี ้ความเสี่ยงในการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ เพื่อให้ สมาชิกในครอบครัว
หรื อผู้ใกล้ ชิดผู้สงู อายุเฝ้าระวังพฤติกรรมผิดปกติที่แสดงออกในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว
อันจะเป็ นการช่วยลดจํานวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เบื ้องต้ น ตลอดจนภาระทางสังคมและภาระทาง
้ งเป็ นการช่วยสนับสนุนข้ อมูลประวัติด้านพฤติกรรมให้ กับทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ รวมทังยั
การแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยเบื ้องต้ นในเตรี ยมการส่งเสริ มสุขภาพและเตรี ยมความพร้ อมในการ
รองรับการเป็ นสังคมผู้สงู อายุ (Aging Society)ให้ มีคณ
ุ ภาพในอนาคตได้ ในอีกทางหนึง่
นิยามศัพท์ เฉพาะ
โรคอัลไซเมอร์ หมายถึง ภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึง่ ซึง่ เกิดจากการตายของเซลล์สมอง
ทําให้ การทํางานของสมองเสื่อมลงจนเกิดการสูญเสียความทรงจําและระบบความคิด อันส่งผล
กระทบต่อกิจวัตรประจําวันและการดําเนินชีวิต เช่น มีความจําบกพร่ อง หลงลืมง่าย สติปัญญา
ลดลง สูญเสีย ทัก ษะในการรั บรู้ และการสื่อสาร ไม่สนใจคนรอบข้ างและสิ่งแวดล้ อม อารมณ์
แปรปรวนง่าย ยับยังตนเองไม่
้
ได้ ก้ าวร้ าวโดยไม่มีเหตุผล มีปัญหาด้ านการเดิน และปั ญหาในการ
ช่วยเหลือตนเองทังด้
้ านการรับประทานอาหารและการขับถ่าย ตลอดจนมีพฤติกรรมที่บกพร่องและ
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจนถึงมีอาการประสาทหลอนและหลงผิด
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทังเพศชายและเพศหญิ
้
งที่มีอายุตงแต่
ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ หมายถึง บุคคลทังเพศชายและเพศหญิ
้
งที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้น
ไป ซึง่ ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญและระบุวา่ ป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
สมาชิกในครอบครั วหรื อผู้ใกล้ ชิด หมายถึง บุคคลที่เป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อมี
ความใกล้ ชิดกับผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ในห้ วงการเปลี่ยนผ่านจากอาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติ
ของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไป (Normal Aging) สูร่ ะยะของการเป็ นโรคอัลไมเซอร์ (Alzheimer’s Disease)
อันได้ แก่ สามี ภรรยา พี่ น้ อง บุตร และหลาน
ภูมิหลังผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ หมายถึง ประวัติการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ โดยครอบคลุมในด้ านปั จเจกบุคคล เศรษฐกิจ-สังคม และสิง่ แวดล้ อมของผู้สงู อายุ
ช่ วงการเปลี่ยนผ่ าน หมายถึง ช่วงการเปลี่ยนแปลงจากผู้สูงอายุโดยทั่วไป (Normal
Aging) ดําเนินเข้ าสูร่ ะยะของการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) ซึง่ เรี ยกว่า ภาวะการ
สูญเสียความสามารถทางสมอง (Mild Cognitive Impairment)
ลักษณะพฤติกรรมในช่ วงการเปลี่ยนผ่ าน หมายถึง การแสดงออกในพฤติกรรมใน
การดําเนินชีวิตประจําวันที่ผิดปกติทงทางด้
ั้
านร่างกาย ความรู้สกึ และอารมณ์ ในห้ วงระยะเวลา
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ของการเปลี่ยนผ่านจากอาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไปสู่ระยะของการ
เป็ นโรคอัลไซเมอร์

