บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั จึงได้ ทําการศึกษาวิจยั ตามองค์ความรู้ แนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ ทบทวนงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดที่จะใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สงู อายุ
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์
- โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
- ภาวะสมองเสื่อม (Dementia)
3. องค์ความรู้ เกี่ยวกับภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง (Mild Cognitive
Impairment)
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
- ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
- ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ (Personality Theory)
- แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน (Transition Concept)
- แนวคิดเกี่ยวกับภูมิหลัง (Background Concept)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
องค์ ความรู้ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
คํากล่าวที่เกี่ยวข้ องกับความสูงอายุ เช่น คนชรา คนแก่ ผู้สงู อายุ ล้ วนแล้ วแต่มีความ
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวของเวลาและเกณฑ์ของแต่ละสังคมเป็ นผู้กําหนดนิยามขึ ้น ซึ่งนักวิชาการที่
ศึกษาเกี่ยวข้ องกับเรื่ องผู้สงู อายุพยายามอธิบายคําว่า ผู้สงู อายุ ในแง่มมุ ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
และชี ้ให้ เห็นว่าเป็ นเรื่ องยากที่จะกําหนดอย่างเด็ดขาดว่าบุคคลใดเป็ นผู้ที่อยู่ในวัยชรา อย่างไรก็
ตาม ได้ มีนกั วิชาการเสนอให้ พิจารณาคําว่า “ผู้สงู อายุ” จากหลายองค์ประกอบ เช่น ประเพณี
นิยม สภาพการทํางานของร่ างกายและจิตใจ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ความกดดัน
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ทางอารมณ์ และความเจ็บป่ วย เป็ นต้ น (Borrow and Smith, 1979, p. 17 อ้ างอิงใน บุษยมาศ
สินธุประมา, 2539, หน้ า 4)
นักวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศได้ พิจารณาเกณฑ์ ในการกํ าหนดความสูงอายุของ
บุคคล ซึง่ โดยทัว่ ไปได้ แบ่งการพิจารณาออกเป็ น 4 ลักษณะ (Hooyman and Kiyak, 2009, p. 4;
สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ, 2552 ; กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551, หน้ า 11-12,24-32 ; ศรี เรื อน แก้ ว
กังวาล, 2549, หน้ า 541-547 ; เติมศักดิ์ คทวนิช, 2546, หน้ า 88 ; แสงเดือน มุสิกรรมณี, 2545,
หน้ า 7 ; ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, 2544, หน้ า 10-11 ; กัมมันต์ พันธุจินดา, 2543, หน้ า 3-10) ดังนี ้
ลักษณะแรก ความสูงอายุทางลําดับเวลา (Chronological Aging) หมายถึง กระบวนการ
สูงอายุที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ มนุษย์ลืมตามาดูโลก (มาดี กาญจนกิจสกุล, 2544, ไม่มีเลขหน้ า) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในการกําหนดกฏเกณฑ์บคุ คลเข้ าสูก่ ารสูงอายุนนั ้ ซึง่ มีความแตกต่างกันทังใน
้
ประเทศพัฒนาแล้ วโดยกําหนดเมื่ออายุ 65 ปี และประเทศที่กําลังพัฒนากําหนดเมื่ออายุ 60 ปี
โดยประเทศไทยได้ กําหนดอายุ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติของผู้สงู อายุปี พ.ศ. 2546 และยัง
สอดคล้ องกับองค์การสหประชาชาติ (Hooyman and Kiyak, 2009, p. 4 ; กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2551, หน้ า 11 ; ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2549, หน้ า 541 ; มาดี กาญจนกิจสกุล, 2544 ; บรรลุ ศิริ
พานิช, 2542, หน้ า 85-86)
ลักษณะที่สอง ความสูงอายุทางกายภาพ (Biological Aging หรื อ Physiological Aging)
เป็ นการพิจารณาการสูงอายุจากสภาพร่ างกายและสรี ระของบุคคลที่เปลี่ยนไปเมื่อมีอายุเพิ่มมาก
ขึ ้น กล่าวคือ ประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ ลดน้ อยถอยลงเป็ นผลมาจาก
ความเสื่อมโทรมตามกระบวนการสูงอายุซงึ่ เป็ นไปตามอายุขยั ของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้ านสมอง ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขยายตัวของโพรงประสาทและทําให้ เซลล์ประสาทต่างๆ ใน
ส่วนสมองเกิดการหดตัวลง (Cerebral ventricles expand as a function of age) ซึง่ ส่งผลให้
ผู้สงู อายุมีร่างกายที่เสื่อมถอยเกิดมีโรคแทรกซ้ อนตามมา (Craik and Salthouse, 2000) โดยโรคที่
สําคัญและมักพบในผู้สงู อายุมากคือโรคเกี่ยวกับความจํา อันทําให้ ผ้ สู งู อายุเริ่ มมีความผิดปกติใน
เรื่ องความจําในระยะสัน้ ไม่มีปัญหาเรื่ องความจําในอดีต (Past Memory) เกิดลักษณะพฤติกรรม
ที่ขี ้ลืม (Forgetfulness) ในสิ่งที่พึ่งกระทําหากความสามารถในการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ยังคงเป็ นปกติ
หากแต่ยัง ไม่ มี ผ ลต่อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วัน ถื อ ว่า ยัง เป็ นผู้สูง อายุที่ ยัง มี ค วามปกติ ต ามวัย
(Normal Aging) (Rosenberg, Johnston and Lyketsos, 2006, p. 1885 ; วลัยพร นันท์ศภุ วัฒน์
, 2552, หน้ า 165) หากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเซลล์ประสาทถูกทําลายมากขึ ้นโดยเฉพาะ
สมองส่วนฮิปโปแคมปั ส (Hippocampus) ซึง่ ทําหน้ าเกี่ยวข้ องกับความจํา (Memory) นัน้ เพิ่ม
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มากขึ ้นและกระทบกับบุคคลรอบข้ างรวมไปถึงการใช้ ชีวิตประจําวันถือว่าผู้สงู อายุนนอาจมี
ั้
อาการ
ของโรคความจําเสื่อม โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ (Alzeimer’s disease) ได้
ลักษณะที่สาม ความสูงอายุทางจิตวิทยา (Psychological Aging) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ที่ได้ รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย ซึง่ เกิดจากความบกพร่ องในระบบประสาท
ด้ านความรู้ สกึ การรับรู้ และด้ านจิตใจ ได้ แก่ ความสามารถในการจํา การเรี ยนรู้และสติปัญญา
โดยลักษณะบุคลิกภาพที่ปรากฏในระยะต่างๆ ของชีวิตแต่ละคนเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการลดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ลง เริ่ มรู้ สกึ สูญเสียบทบาท
และขาดความมัน่ ใจในความสามารถและคุณค่าตนเอง โดยความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
หรื ออิสระต่างๆลดลงไปกว่าเดิม อาการซึมเศร้ าจากการสูญเสียคู่ชีวิตหรื อเพื่อนร่ วมกลุ่ม ภาวะ
สูญเสียดังกล่าวหากเกิดขึ ้นพร้ อมๆ กัน หรื อในระยะเวลาอันใกล้ ก็ยิ่งทําให้ ผ้ สู งู อายุมีความลําบาก
ที่จะเผชิญกับความเป็ นจริ งได้ โดยเฉพาะถ้ าตนเองกําลังจะเข้ าสู่ภาวะนัน้ ที่เป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีความเสื่อมถอยลง และการเปลี่ยนแปลงทังหมดก่
้
อให้ เกิดความเครี ยด
ในชีวิต ซึ่งจะต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม ถ้ ามีการเตรี ยมตัวดีหรื อสุขภาพจิตดี ก็สามารถ
ปรับตัวได้ แต่ถ้าชีวิตไม่มีการเตรี ยมตัวในด้ านสุขภาพจิตไม่ดี ก็จะเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากปกติ บางครัง้ อาจรุนแรงถึงขันเจ็
้ บป่ วยได้
ลักษณะที่สี่ ความสูงอายุทางสังคมวิทยา (Sociological Aging) เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ในสถานภาพ หน้ าที่ และบทบาทของบุคคลในระบบสังคม รวมทัง้ ความคาดหวังของสังคมต่อ
บุคคลนัน้ ได้ แก่ วิถีการดําเนินชีวิตที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามบทบาทหน้ าที่ที่เป็ นผลจากการ
ที่ต้องออกจากงานทําให้ สญ
ู เสียตําแหน่งทางสังคม สูญเสียรายได้ ประจํา การลดความสัมพันธ์ กบั
เพื่อนฝูงและสังคมลดลง การสูญเสียหรื อพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก บทความจากการเป็ นหัวหน้ า
ครอบครัว เมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ ้นการถูกลดลงในสถานภาพ หน้ าที่ และบทบาทลง นั่นเป็ นเพราะ
สภาพร่างกายและจิตใจของผู้สงู อายุมีการเสื่อมถอยไปตามวัย และการเปลี่ยนแปลงด้ านสังคมใน
ผู้สงู อายุดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ นส่งผลกระทบให้ เกิดปั ญหาทางด้ านจิตใจได้ เช่นกัน โดยสิ่งเหล่านี ้จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการซึง่ เกี่ยวกับอายุ
ประชากรสูงอายุไทยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเกิดจาก
ความสําเร็ จในการลดอัตราเกิ ดที่ ลดลง ส่งผลให้ สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างมาก ใน
ขณะเดียวกันสัดส่วนประชากรสูงอายุหรื อประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขี ้นไป ได้ เพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปั ทมา ว่าวัฒนวงศ์, 2547) และจากรายงานดังกล่าวชี ้ให้ เห็น
ว่า โครงสร้ างประชากรไทยได้ เปลี่ยนแปลงจากประชากรวัยเด็กเป็ นประชากรวัยสูงอายุมากขึ ้นอัน
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เนื่องมาจากการพัฒนาการทางด้ านการแพทย์ กล่าวคือ สัดส่วนของประชากรสูงอายุได้ เพิ่มขึ ้น
จากร้ 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)
การคาดประมาณของสํานักงานคณะกรรมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (2550)
พบว่า ประชากรสูงอายุจะมีสดั ส่วนมากถึงร้ อยละ 11.9 ในปี พ.ศ. 2553 และจะเพิ่มสูงขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 17.5 ในปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี ้แล้ ว จากรายงานการศึกษาของปราโมทย์ ประสาทกุล
และปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2547, หน้ า 33-60) ยังพบอีกว่า อายุมธั ยฐานของประชากรไทยเมื่อ
20 ปี ก่อนหน้ านี ้มีอายุไม่ถึง 20 ปี แต่เนื่องจากการตายของประชากรไทยที่ลดลง ทําให้ มีชีวิตที่
ยืนยาวอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีขึ ้น รวมถึงการเกิดของเด็กใหม่
้
้ทําให้ อายุมธั ยฐาน (Median Age) เพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
ลดจํานวนลง โดยปั จจัยทังสองประการนี
รวดเร็ว กล่าวคือ อายุมธั ยฐานของประชากรไทยอยูท่ ี่ประมาณ 29 ปี ในปี พ.ศ. 2543 และอายุ
มัธยฐานยังคงจะสูงขึ ้นต่อไป โดยมีการคาดการณ์ว่าอายุมธั ยฐานของประชากรไทยจะเพิ่มสูงขึ ้น
จนถึง 37 ปี ในปี พ.ศ. 2563 ซึง่ ดัชนีนี ้ล้ วนชี ้ให้ เห็นว่าประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสูงสังคมผู้สงู อายุ
มากขึ ้น ดังนัน้ ผู้สงู อายุจงึ เป็ นกลุม่ ประชากรที่ควรให้ ความสําคัญและสนใจเป็ นอย่างยิ่ง
จากวรรณกรรมข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ประชากรสูงอายุเป็ นประชากรที่มีการเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว เนื่องมาจากพัฒนาการทางด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งช่วงวัยดังกล่าวจะมีการ
เสื่อมถอยทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม และในแต่ละด้ านมีความสอดคล้ องกัน ซึง่ จากแนวโน้ ม
การเพิ่มขึ ้นของประชากรสูงอายุไทยย่อมสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาผู้สงู อายุจากการเสื่อมถอยตามวัย
อัน จะก่ อให้ เ กิ ด ภาวะพึ่ง พิ ง โดยเฉพาะด้ า นการดูแล ดัง นัน้ สมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อผู้ใกล้ ชิ ด
ผู้สงู อายุควรมีการดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดีเพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป
องค์ ความรู้ เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
โรคอัลไซเมอร์ เป็ นภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึ่ง เกิ ดจากสารอะเซติลโคลีน
(Acetylcholine) ซึง่ เป็ นสารสื่อประสาท (Neuro-Transmitter) ที่จะช่วยนําคําสัง่ จากสมองไปยัง
อวัยวะเป้าหมายเพื่อให้ เกิดกระบวนการทํางานของอวัยวะนัน้ และมีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อ
ระบบความจําโดยมีการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปั ส (Hippocampus) ซึง่ ทํา
หน้ าที่เกี่ยวกับความจํา (Memory) ร่ วมกับการเรี ยนรู้ การคิด ที่ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้
เซลล์สมองถูกทําลายมากกว่าสมองของบุคคลทัว่ ไป การสัง่ การของสมองเสื่อมลงเรื่ อยๆ ส่งผลทํา
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ให้ ความสามารถของบุคคลลดลง มีความบกพร่ องด้ านความจํา การเรี ยนรู้ และเริ่ มมีพฤติกรรม
และบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยการเสื่อมของเซลล์
สมองจะรุ นแรงต่อเนื่อง ทําให้ การทํางานของสมองลดลงและหายไปภายในระยะเวลา 5-6 ปี
(Alzheimer’s Association, 2010, pp. 158-169 ; The National Institute on Ageing, 2007, p.
5 ; Lerner, Strauss and Sami, 2007, p.14 ; สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ, 2553 ; นันทิกา ทวิชา
ชาติ, 2553 ; ยุทธ โพธารามิก, 2553 ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553 ; สมาคมผู้ดแู ลผู้ป่วยสมอง
เสื่อม, 2552 ; สิรินทร ฉันศิริกาญจน, 2550 ; อรระวี คงสมบัติ และวาลิกา นาคดุก, 2551, หน้ า
101)
โรคอัลไซเมอร์ กําลังเป็ นโรคที่รุนแรงและเป็ นสาเหตุการตายในลําดับต้ นๆ ของผู้สงู อายุใน
หลายประเทศเช่นในสหรัฐอเมริ กา (Alzheimer’s Association, 2010)อุบตั ิการณ์ของโรคอัลไซเมอร์
ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมีลกั ษณะที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยพบว่าประมาณร้ อยละ 2-4
ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เป็ นโรคนี ้ ในผู้หญิงจะเป็ นมากกว่าผู้ชายเป็ นอัตราส่วน 3:1 จาก
รายงานการศึกษาในประเทศสหรั ฐอเมริ กามีการคาดประมาณผู้ที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ จะมี
จํานวนเพิ่มมากขึ ้น โดยความชุกของโรคประมาณร้ อยละ 0.5 ที่อายุ 65 ปี และมีการอาการปรากฏ
ให้ เห็นภายหลังอายุ 60 ปี จะเพิ่มขึ ้นแบบทวีคณ
ู ทุกช่วงเวลา 5 ปี จนถึงอายุ 80-90 ปี โดยช่วงอายุ
60-64 ปี พบร้ อยละ 1-2 ช่วงอายุ 70-74 ปี พบร้ อยละ 12 และช่วงอายุ 80-84 ปี พบร้ อยละ
31 ของประชากรไทยในช่วงอายุ 85 ปี ขึ ้นไป (Alzheimer’s Association, 2010, pp. 158-169 ;
สมาคมผู้ดแู ลผู้ป่วยสมองเสื่อม, 2552 ; สถาบันระบบประสาท, 2551) ในผู้สงู อายุที่มีอายุตงแต่
ั้
65 ปี ขึน้ ไปจะมีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคสมองเสื่อมสูงขึน้ ถึงร้ อยละ 70 และเพิ่มสูงขึน้ ตาม
จํานวนประชากรสูงอายุ ซึง่ ถ้ าเป็ นโรคนี ้แล้ วยังไม่มีวิธีการรักษาให้ หายขาดได้ ดังนัน้ การป้องกัน
และชะลอเป็ นวิธีการที่ดีที่สดุ ในการเตรี ยมความพร้ อม (Petersen, et al., pp. 1985-1992) ซึง่
ผลกระทบของโรคนี ม้ ี ผ ลต่ อ ครอบครั ว และสัง คมส่ ว นรวม ทัง้ ในด้ า นสุข ภาพ คุณ ภาพชี วิ ต
ตลอดจนการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะค่ายาในการชะลออาการที่มีราคาค่อนข้ างสูง ซึ่ง
จากรายงานการศึกษาที่ผา่ นมาชี ้ให้ เห็นว่า ราคาอยูป่ ระมาณวันละ 200-300 บาท หรื อประมาณ
รายละเกือบหนึง่ หมื่นบาทต่อเดือน (ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา, 2552) และในรายงานจากต่างประเทศได้
มีการคํานวณค่าใช้ จ่ายในการดูแลโรคนี ้ต่อปี ถึง 18,408 อเมริ กนั ดอลลาร์ และเพิ่มเป็ น 30,096
จนถึง 36,132 อเมริ กนั ดอลลาร์ ในกรณีผ้ ปู ่ วยที่มีความรุ นแรงเล็กน้ อย ปานกลาง และรุ นแรง
มาก ตามลําดับ (ประเสริฐ บุญเกิด, 2546, หน้ า 17)
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จากการทบทวนรายงานการศึกษาที่ ผ่านมา พบว่า สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ เกิ ดจาก
พันธุกรรมและปั จจัยเสี่ยงเป็ นหลัก โดยในส่วนของพันธุกรรมนันนั
้ บว่าเป็ นสาเหตุสําคัญของโรคนี ้ ที่
มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป จากรายงานการสํารวจนี ้บ่งชี ้ว่า โรคอัลไซเมอร์ กําลังเป็ นโรคที่รุนแรงและมี
ความเสี่ยงสูงต่อผู้สงู อายุ โดยพบว่า คูแ่ ฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันถ้ าคนหนึ่งเป็ นโรคอีกคนหนึ่งจะ
มีโอกาสเป็ นด้ วยร้ อยละ 43 ในขณะที่ค่แู ฝดจากไข่คนละใบจะมีโอกาสเป็ นโรคด้ วยเพียงร้ อยละ 8
รวมไปถึงการมีบิดามารดาหรื อพี่น้องคนใดคนหนึ่งเป็ นโรค ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็ นโรคด้ วย สูงกว่าที่
พบในประชากรทัว่ ไป 4 เท่า และถ้ าญาติสนิทเป็ นโรค 2 คน โอกาสการเป็ นโรคจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 8
เท่า การตรวจพบยีนชนิด E4 Allele คือ ยีนที่เกิดจากกรรมพันธุ์ซงึ่ เป็ นปั จจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให้ เป็ น
โรคอัลไซเมอร์ กบั บุคคลที่มีอายุน้อย (Early - onset Alzheimer) สําหรับในด้ านปั จจัยเสี่ยงที่
ก่อให้ เกิดโรคนี ้ได้ ง่าย เช่น การเป็ นปั ญญาอ่อนชนิดกลุ่มอาการดาวน์ การได้ รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
การมีการศึกษาตํ่า การเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดในวัยสูงอายุ ผู้ที่เกิดจากมารดาอายุมากกว่า 40 ปี
และการได้ รับสารอะลูมิเนียม เป็ นต้ น (Australian Family Physician, 2004, p. 785 ; สมภพ
เรื องตระกูล, 2548, หน้ า 168)
ลักษณะอาการของการดําเนินโรคอัลไซเมอร์ จะเริ่มจาก ความจําเสีย ซึง่ สังเกตได้ จากการ
ลืมชื่อบุคคลที่เคยรู้ จกั มีอาการหลงลืมจากการวางของที่ใช้ อยู่เป็ นประจําแล้ วหาไม่พบ หรื อการ
ลืมว่าตัวเองกําลังจะทําอะไร การหมกหมุ่นครุ่ นคิดถึงเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา การมีพฤติกรรม
เฉื่อยชา การขาดการริ เริ่ มในการทํางานต่างๆ และมักจะนัง่ ซึมเฉย ตลอดจนความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสิง่ แวดล้ อมลดน้ อยลง อีกทังความสามารถในการแก้
้
ปัญหาเริ่มมีความบกพร่อง อาการ
เหล่านี ้ทําให้ เกิดมีปัญหาภายในครอบครัวและในที่ทํางาน โดยในช่วงระยะเวลานี ้ผู้ป่วยจะรู้ ตวั ว่า
ตนเองมีความจํ าที่ เริ่ มเสื่อมลงเนื่ องจากทํากิ จวัตรประจําวันที่เคยทํามาไม่ได้ และเริ่ มมีอาการ
ซึมเศร้ า ซึง่ จะส่งผลทําให้ ระบบการทํางานของสมองเสียมากขึ ้น มีปัญหาในการใช้ ภาษา โดยผู้ป่วย
จะไม่สามารถเรี ยกชื่อสิง่ ของได้ ถกู ต้ อง (Anomia) ความสามารถในการเข้ าใจ เรี ยนรู้ การตัดสินใจ
ความคิดและการใช้ เหตุผลที่แย่ลง รวมถึงการปรับตัวของผู้ป่วยลดลงอย่างมาก แม้ ว่าก่อนหน้ านี ้
บุคคลผู้นนจะเคยเป็
ั้
นบุคคลที่มีความสามารถมากเพียงใดก็ตาม เริ่ มหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่ค้ นุ เคย
เนื่องจากไม่สามารถจําเรื่ องราวที่เพิ่งเกิดขึ ้นได้ เริ่มมีอาการสับสน ซึง่ อาจจะออกไปนอกบ้ านโดยไม่
มีจุดหมายและหลงทางกลับบ้ านไม่ถูก มีความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ เช่น หงุดหงิด
ก้ าวร้ าว ไม่สนใจดูแลสุขอนามัยของตัวเอง ไม่ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ของสังคม หรื อกระทําความผิด
ลงไปโดยขาดการควบคุมอารมณ์ มีอาการหูแว่วและภาพหลอน โดยที่ไม่ทราบว่าตนผิดปกติและ
ไม่ให้ ความสนใจเกี่ยวกับความจําที่ได้ เสื่อมลงอย่างมาก ในช่วงระยะสุดท้ ายทังเชาวน์
้
ปัญญาและ
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ระบบการทํ า งานของสมองจะเสื่ อ มลงอย่ า งมาก ผู้ป่ วยจะมี อ าการทางกายภาพในหลายๆ
ลักษณะ เช่น เป็ นอัมพาต ชาตามแขนขา ชัก แขนขาแข็งเกร็ ง มือสัน่ รวมถึงมีปัญหาในการดูแล
ตนเอง เช่น เดินไม่ได้ กลันปั
้ สสาวะไม่ได้ พูดไม่ได้ และอยู่ในสภาพซึง่ เรี ยกว่าการตอบสนองของ
การเคลื่อนไหว (Decorticate Posture) คือ แขนงอ ขาเหยียดและนอนตลอดเวลา โดยทัว่ ไป
อาการของผู้ป่วยจะทรุดลงช้ าๆ และจะมีชีวิตอยูไ่ ด้ นานประมาณ 8-10 ปี (Leifer, 2009, p. 590 ;
P’Hand RAC Rangsit, 2008 ; สมภพ เรื องตระกูล, 2547, หน้ า 41-42)
จากการทบทวนรายงานการศึกษาที่ผา่ นมา พบว่า การดําเนินของโรคอัลไซเมอร์ แบ่งออก
ได้ เป็ น 3 ระยะสําคัญ (The National Institute of Health, 2008, pp. 30-31 ; The National
Institute on Ageing, 2007, pp. 5-6 ; สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ, 2553 ; พนัส ธัญญะกิจ
ไพศาล, 2547, หน้ า 46-49) ดังนี ้
ระยะแรก (Mild Alzheimer’s disease) มีลกั ษณะการดําเนินโรค 1-3 ปี ผู้ป่วยมี
อาการไม่รุนแรง ปั ญหาที่พบในระยะนี ้คือ เริ่ มมีความจําบกพร่อง ความจําเริ่ มหายไปโดยเฉพาะ
สิง่ ที่พดู ไปแล้ ว ทําให้ ผ้ ปู ่ วยถามซํ ้าแล้ วซํ ้าอีกกับคําถามเดิมๆ มีปัญหาในเรื่ องการใช้ ภาษา สับสน
ทิศทาง บุคลิกภาพเปลี่ยนไป คือ เริ่ มมีอาการซึมเศร้ า หงุดหงิด บางครัง้ อาจจะแสดงพฤติกรรม
กระสับกระส่ายเนื่องจากไม่สามารถสื่อสารบอกความต้ องการของตนเองได้
ระยะที่สอง (Moderate Alzheimer’s disease) มีลกั ษณะการดําเนินโรคนานขึ ้น 2-10
ปี อาการที่ แ สดงก็ เ ริ่ ม รุ น แรงเพิ่ ม ขึน้ การสูญ เสี ย ความสามารถต่า งๆ เริ่ ม รุ น แรง และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเห็นได้ ชดั เจนมากขึ ้น คือ มีอาการหลงลืมถึงขันจํ
้ าทางกลับบ้ านไม่ได้
ความจําในอดีตเริ่ มเสื่อม จําญาติห่างๆ ไม่ได้ พูดลําบากขึ ้น หรื อพูดคนละเรื่ อง บกพร่ องใน
ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเรื่ องสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล
ระยะสุดท้ าย (Severe Alzheimer’s disease) มีลกั ษณะการดําเนินของโรค 3-12 ปี
สภาพร่างกายและสติปัญญาจะเสื่อมถอยลงอย่างมาก คือ ความจําเสื่อมลงจนจําคนใกล้ ตวั ไม่ได้
จนในที่สดุ ไม่สามารถจําชื่อตนเองได้ ว่าเป็ นใคร ไม่สามารถดูแลตนเองได้ กลืนอาหารโดยไม่เคี ้ยว
ไม่สามารถกําหนดหรื อควบคุมระบบขับถ่ายได้ พูดซํ ้าๆ ตามที่ได้ ยินบุคคลอื่นพูดเป็ นคําๆ จนใน
ที่สดุ ไม่สามารถพูดได้ ผู้ป่วยจะมีอาการนอนติดเตียง แขนขาเกร็ งงอ สุดท้ ายอาจเกิดการเสียชีวิต
จากอาการแทรกซ้ อนคือ ปอดบวม หรื อติดเชื ้อจากแผลกดทับ ซึง่ ในระยะสุดท้ ายนี ้ต้ องได้ รับการ
ดูแลเป็ นพิเศษ (วรพรรณ เสนาณรงค์, 2552, หน้ า 9-11 ; พนัส ธัญญะกิจไพศาล, 2544, หน้ า 3334) พฤติกรรมของผู้สงู อายุที่ป่วยด้ วยโรคอัลไซเมอร์ จะมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับระยะการดําเนินโรค
ที่ทวีความรุ นแรงขึ ้นตามลําดับ ผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ มีลกั ษณะอาการและพฤติกรรมที่เป็ นรู ปแบบ
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เด่นชัด โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสามารถประเมินและวินิจฉัยได้ ว่าผู้สงู อายุรายใดเป็ นโรคอัลไซเมอร์
ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบหลายวิ ธี ใ นการประเมิ น อาการผู้สูงอายุที่ป่วยเพื่อวินิจฉัยว่าเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ ในระยะต่างๆ จากการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย โดยเฉพาะการตรวจสภาพสมอง
(Mental Stage Examination) และการตรวจระบบประสาท ในห้ องปฏิบตั ิการและเอ็กซเรย์สมอง
(Brain Scan) ซึง่ การซักประวัติจะซักประวัติจากทังผู
้ ้ ป่วยและญาติผ้ ดู แู ลใกล้ ชิด โดยเน้ นเรื่ อง
ความผิดปกติทาง การรับรู้ (Cognition) และพฤติกรรม (Behavior) ตรวจสอบความสามารถใน
การรับรู้ของผู้สงู อายุที่ป่วย เช่น ความจํา ความใส่ใจ การใช้ ภาษา การตัดสินใจ การแก้ ปัญหา
รวมถึงการทดสอบ เพื่อให้ การวินิจฉัยโรคถูกต้ องมากขึ ้น โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญจะพิจารณา
ความสามารถของผู้สงู อายุที่ป่วยในการทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น การรับประทาน
อาหาร การอาบนํ ้า การเดิน การแต่งตัว การซื ้อของ และการใช้ โทรศัพท์ เป็ นต้ น ซึง่ การวินิจฉัยโรค
ทางคลินิกด้ วยวิธีการดังกล่าวนี ้มีความถูกต้ องสูงถึงร้ อยละ 80-90 แต่คา่ ใช้ จ่ายในการตรวจวัดทาง
การแพทย์จะมีราคาค่อนข้ างสูง ซึง่ ในการบ่งชี ้ว่าผู้สงู อายุรายใดที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ มีเพียงวิธี
เดี ย วที่ ใ ห้ ความถู ก ต้ องทั ง้ หมดและแม่ น ยํ า คื อ การตรวจชิ น้ เนื อ้ ของสมอง (Alzheimer’s
Association, 2010, pp. 158-194 ; สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ, 2553, สมภพ เรื องตระกูล, 2547,
หน้ า 793) หากแต่ครอบครัวมีการตรวจวัดเบื ้องต้ นจากการสังเกตพฤติกรรมที่เริ่ มมีอาการบ่งชี ้ว่า
เป็ นพฤติกรรมที่เริ่ มมีภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic
Mild Cognitive Impairment) จะเป็ นผลดีสําหรับสมาชิกในครอบครัวในแง่ของการช่วยลด
ค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ นและการดูแลในระยะยาว
สรุ ปได้ ว่า โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนของการทํา
หน้ าที่ด้านความจํา ร่ วมกับการเรี ยนรู้ การคิด โดยมีความเสื่อมลดลงอย่างต่อเนื่อง และพบมาก
ในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ อี ก ทั ง้ ยั ง ไม่ ส ามารถรั ก ษาให้ หายได้ โดยโรคอัลไซเมอร์ นัน้ เป็ นภาวะ
สมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่แตกต่างไปจากภาวะสมองเสื่อมชนิดอื่น ซึ่งภาวะสมองเสื่อมแยกออกเป็ น
หลายชนิดจากสาเหตุแตกต่างกันไป
ภาวะสมองเสื่อม (Dementia)
ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) หมายถึง ภาวะที่มีความบกพร่องทางด้ านการทํางานของ
สมอง (Cognitive Function) อย่างก้ าวหน้ าไปเรื่ อยๆ โดยการทําหน้ าที่ ด้านสติปัญญา
(Intellectual Function) ลดลงอย่างถาวร ในขณะที่ระดับความรู้สกึ ตัวคงที่ ซึง่ กลุม่ อาการมีสาเหตุ
จากการเสื่อมถอยของการทํ างานของสมองเรื อ้ รัง โดยความเสื่อมและความผิดปกติของระบบ
ประสาทที่อยู่ในกลุ่มความผิดปกติจากการเสื่อมถอยทางสมอง (Neurodegeration Disorders)
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ซึง่ โดยทัว่ ไปหน้ าที่ของสมองที่เริ่ มสูญเสียก่อน คือ ความจํา โดยเฉพาะความจําระยะสัน้ (Short –
Term Memory) และจะมีความรุ นแรงทางพยาธิสภาพเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ แสดงความผิดปกติด้าน
ความคิด ความจํา การตัดสินใจ การเคลื่อนไหว ที่มีความรุ นแรงและรบกวนการดํารงชีวิตของ
ผู้ป่วย นอกจากนี ้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ พฤติกรรม และอารมณ์อีกด้ วย (วลัยพร
นันท์ศภุ วัฒน์, 2552, หน้ า 163 ; สมภพ เรื องตระกูล, 2547, หน้ า 792 ; ประเสริ ฐ บุญเลิศ, 2546,
หน้ า 17 ; คณินท์ ชะนะกุล, 2548, หน้ า 40-43 ; สิรินทร ฉันศิริกาญจน, ม.ป.ป., หน้ า 1-6) โดย
กลุม่ อาการของภาวะสมองเสื่อม (Dementia) มีสาเหตุหลายประการ ได้ แก่ ความเสื่อมของระบบ
ประสาท (Neurodegenerative)
และความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์
(Alzheimer’s Disease) ภาวะสมองเสื่อมจากโรคลูวีร์บอดี ้ (Dementia with Lewy bodies- Lewy
Body Dementia or Cortical Lewy Body Disease) และหลอดเลือดในสมองตีบ (Vascular
Dementia) ส่วนความผิดปกติของระบบต่อมไร้ ท่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคของต่อมธัยรอยด์ รวม
้
ทกุ กลุ่มอายุ เป็ น
ไปถึงการขาดวิตามิน โรคจากระบบของร่ างกาย และการติดเชื ้อนันอาจพบได้
ต้ น ซึง่ โรคอัลไซเมอร์ นนเป็
ั ้ นโรคที่พบมากที่สดุ ในกลุม่ ผู้สงู อายุและยังเป็ นโรคที่ยงั ไม่มีวิธีการรักษา
ให้ หายขาดได้ (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553 ; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2551, หน้ า 29 ; สถาบัน
ประสาทวิทยา, 2551)
การทํางานของสมองในวัยผู้สงู อายุมีความเสื่อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา
และสรี รวิทยา ทําให้ ระบบการทํางานของสมองลดลง โดยจากการศึกษาทางการแพทย์ ศึกษา
ภาวะสมองของผู้สงู อายุปกติ (Normal Aging) พบว่า การเสื่อมลงของระบบสมองโดยเกิดจากการ
ทําหน้ าที่ของโพรงประสาทที่เสื่อมไปตามวัยและมีการขยายตัว ส่งผลให้ ระบบเซลล์ประสาทต่างๆ
ในสมองเกิดการหดตัวลง (Cerebral Ventricles Expand as a Function of Age) ทําให้ สมองส่วน
หน้ า (Prefrontal Cortex) มีปัญหาในการเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ แต่ยงั คงปกติ เนื่องจากว่าลักษณะนี ้เป็ น
การสูญเสียความจําของคนปกติทวั่ ไปที่มีการเสื่อมไปตามวัย (Chertkow, 2008, p.1274 ; อรรถ
สิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2550 ; Craik and Salthouse, 2000) ยังส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุมีพฤติกรรมหลงลืมไป
ตามวัย
ดังที่กล่าวไว้ แล้ วในข้ างต้ น โรคอัลไซเมอร์ เป็ นภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบกพร่องในด้ านความจํา โดยก่อนการดําเนินเข้ าสู่การเป็ นโรคอัลไซเมอร์ นี ้จะมีช่วงการเปลี่ยน
ผ่านสําคัญ คือ ช่วงภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง ซึ่งเป็ นรอยต่อระหว่างอาการเสื่อม
ทางสมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไป กับโรคอัลไซเมอร์ อันจะกล่าวในลําดับต่อไป
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องค์ ความรู้ เกี่ยวกับภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง (Mild Cognitive Impairment)
ภาวะการสูญเสียความสามารถของสมอง (Mild Cognitive Impairment)
ภาวะการสูญเสียความสามารถของสมอง (Mild Cognitive Impairment) เกิดจากการ
เสื่อมของเซลล์ ประสาทในสมอง (Neurodegeneration)
ที่ ทําหน้ าที่ เ กี่ ยวกับเรื่ องความจํ า
โดยเฉพาะสมองส่วนฮิบโปแคมปั ส (Hippocampus) เสื่อมลง ลักษณะสมองจะมีความเสื่อม
ทางด้ านความจําเป็ นหลักที่เรี ยกว่า ภาวะการสูญเสียความสามารถของสมองด้ านความจํา
เล็กน้ อย (Amnestic Mild Cognitive Impairment – Amnestic MCI) สาเหตุที่สําคัญของภาวะนี ้
คือ โรคทางกาย เช่นการขาดวิตามิน B1 พิษจากสารเสพย์ตดิ โดยเฉพาะสุรา ยารักษาโรคโดยเฉพาะ
ยาในกลุ่ม Benzodiazepines เป็ นยาที่ช่วยในการผ่อนคลาย ลดความกังวล เช่น ยาคลายเครี ยด
ยาที่เกี่ยวกับระบบประสาท โรคของสมอง เช่น ได้ รับบาดเจ็บที่ศีรษะ โรคลมชัก เนื ้องอกในสมอง
สมองขาดออกซิเจน และการแข็งตัวของเนื ้อเยื่อในร่างกาย (Multiple Sclerosis) (อรรถสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ, 2550 ; สมภพ เรื องตระกูล, 2548, หน้ า 172)
การทําหน้ าที่ของสมองด้ านทักษะความรู้ ความเข้ าใจ (Cognitive Impairment) เป็ น
ความสามารถของบุคคลในการรับข้ อมูล จัดระเบียบและใช้ ข้อมูลในการปรับตัวให้ เหมาะสมกับ
ความต้ องการต่อสิ่งแวดล้ อม แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ ทักษะความรู้ความเข้ าใจ ทักษะทางกาย
และทักษะทางจิต ซึ่งสิ่งที่ครอบคลุมในส่วนทักษะความรู้ ความเข้ าใจ คือ การรับรู้ (Perception)
ความใส่ใจ (Attention) การเรี ยนรู้ (Learning) การคิด (Thinking) ความจํา (Memory) ภาษา
(Language) จินตนาการ (Imagination) การตัดสินใจ (Judgement) การสูญเสียความทรงจํา
(Visuo-Spatail Function) และการสูญเสียความจําเรื่ องการกระทําหรื อปฏิบตั ิ (Execution หรื อ
Executive
Function)โดยผู้สูง อายุส่ว นใหญ่ มี ค วามจํ า เสื่อม ซึ่ง ทางการแพทย์ จะใช้ คํา ว่า
Amnestic MCI (aMCI) หรื อโรคหลงลืม (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553,
หน้ า 34-38 ; อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2550)
จากการทบทวนเอกสารและรายงานการศึก ษาที่ เ กี่ ย วข้ องกับโรคอัลไซเมอร์ พบว่า
ลัก ษณะการดํ า เนิ น เข้ า สู่โ รคอัล ไซเมอร์ เ ริ่ ม จากบุค คลมี พ ฤติก รรมความบกพร่ อ งในเรื่ อ งของ
ความจํ า ร่ ว มกับ พฤติ ก รรมบกพร่ อ งอัน เกิ ด จากความผิ ด ปกติ จ ากการทํ า งานของสมอง ซึ่ง
พฤติกรรมดังกล่าวเริ่ มกระทบต่อการใช้ ชีวิตประจําวัน แต่ยงั สามารถดําเนินกิจกรรมในการดําเนิน
ชี วิ ต ได้ อยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ ลัก ษณะการดํ า เนิ น โรคในห้ วงเวลานี ้ เรี ย กว่ า ภาวะการสู ญ เสี ย
ความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment หรื อ
Amnestic-MCI) ซึง่ การสังเกตพฤติกรรมและอาการเริ่ มแรกในช่วงภาวะการสูญเสียความสามารถ
ทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา เป็ นสิ่งจําเป็ นที่ จะช่วยประเมินการเพิ่มโอกาสการเป็ นโรคทาง
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สมองชนิดโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งควรให้ ความสนใจในการป้องกันและชะลอก่อนที่จะมีพฤติกรรมและ
อาการของโรคอัลไซเมอร์ เกิดขึ ้น ดังนัน้ ภาวะการสูญเสียทางสมอง (Mild Cognitive Impairment)
จะเป็ นกลุ่ม พฤติก รรมอาการในด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจทํ า งานด้ อ ยลงหรื อ ภาวะการสูญ เสี ย
ความสามารถของสมองลดลงจากเดิมที่บกพร่ องในด้ านความจํ า การใช้ ภาษา หรื อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่จําเป็ น โดยลักษณะดังกล่าวอาจไม่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อการใช้ ชีวิตประจําวัน แต่
มักจะเกิ ดกับผู้สูง อายุที่มี ปัญหาในเรื่ องความจํ า มากกว่า ผู้สูง อายุป กติใ นวัยและเพศเดีย วกัน
(Albert, S. M., et al, 2011, p. 274 ; Alzheimer’s Association, 2010, p. 160 ; อรรถสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ, 2550 ; Portet, et al., 2006, p. 714 ; Artero, et al., 2006, p. 465 ; Petesen, et al., 2001,
p. 1988)
ความจํ ามีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีส่วนที่สมองรับผิดชอบในแต่ละระบบ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเภท (อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2550) ได้ แก่
ประเภทแรกการจําเหตุการณ์ (Episodic Memory) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับสมองกลีบขมับใน
ส่วนกลาง (Medial Temporal Lobes) รวมถึงสมองที่เกี่ยวข้ องกับความจํา (Hippocampus and
Parahippocampus) โดยทําหน้ าที่ในเรื่ องความจํา ผู้ป่วยภาวะการสูญเสียความสามารถของ
สมอง (Mild Cognitive Impairment) ผู้ที่มีความจําแบบนี ้มีโอกาสเป็ นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's
disease หรื อ AD) มากกว่าความจําแบบอื่นๆ ได้ แก่ ความจําสิง่ ที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
ส่วนบุคคล (Long-Term Memory) เช่น เมื่อวานนี ้รับประทานอาหารกลางวันอะไรที่ไหน วันหยุด
ยาวเมื่อปี ที่แล้ วไปเที่ยวไหนมา เป็ นต้ น
ประเภทที่สองการจําความหมาย (Semantic Memory) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับสมองกลีบขมับ
ในด้ านข้ างทัง้ 2 (Inferolateral Temporal Lobes) ผู้ที่มีความจําแบบนี ้ คือ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ใน
ระยะสุดท้ ายและผู้ป่วยด้ วยโรคสมองเสื่อม 2 กลีบ (Fronto-Temporal Dementia หรื อ FTD)
มักจะมีความจําแบบนี ้เสื่อม ได้ แก่ ความจําความรู้ทวั่ ไป เช่น ชื่อนายกรัฐมนตรี คนแรกของประเทศ
ไทย ชื่อเมืองหลวงของประเทศหนึง่ ประเทศใดหรื อสีของนกนานาชนิด เช่น นกแก้ ว นกกระยางหรื อ
อีกา เป็ นต้ น
ประเภทที่สามการจําที่เกี่ยวกับการดํานินกิจกรรม (Procedural Memory) ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับสมองกลีบขมับในส่วนของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่ างกาย และเกี่ยวกับปม
ประสาทในการมองเห็น(Supplementary Motor Areas, Basal Ganglia and Cerebellum) ผู้ที่มี
ความจําแบบนี ้ คือ ผู้ป่วยด้ วยโรคพาร์ กินสันที่มีความจําเสื่อมบ้ าง เช่น ขับขี่รถยนต์ เล่นกอล์ฟ
เป็ นต้ น
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ประเภทสุดท้ ายความจําระดับใช้ งาน (Working Memory) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสมองกลีบ
ขมับในส่วนหน้ า (Prefrontal Cortex) ทัง้ 2 ข้ าง โดยที่ซีกซ้ ายจะรับผิดชอบกับเรื่ องที่เกี่ยวกับคําพูด
ในขณะที่ ซีกขวาจะรั บผิดชอบถ้ า เป็ นเรื่ องของมิติ ซึ่ง ความจํ า ที่ คนเราใช้ เป็ นระยะเวลาสัน้ แต่
ต้ องการความใส่ใจและสมาธิพอสมควร (Short-Term Memory) เช่น การจําหมายเลขโทรศัพท์เมื่อ
มีคนบอกและไม่ได้ จดไว้ หรื อจําแผนที่ ถนนหนทางที่จะขับรถไป เมื่อใช้ แล้ วไม่กี่วนั ต่อมามักจะจํา
ไม่ได้ เป็ นต้ น
โรคอัล ไซเมอร์ มี พัฒ นาการมาจากภาวะการสูญ เสี ย ความสามารถทางสมอง (Mild
Cognitive Impairment หรื อ MCI) ซึง่ เป็ นช่วงรอยต่อระหว่างภาวะสมองเสื่อม (Dementia)
ชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) กับการหลงลืมตามปกติของวัยสูงอายุ (Normal Aging) ที่เกิดขึ ้น
โดยไม่ร้ ูตวั ความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ยังคงปกติไม่มีปัญหาในเรื่ องความจําในอดีต(Past
Memory) และไม่มีความจําเป็ นต้ องวิตกกังวลใด ๆ (Rosenberg, Johnston and Lyketsos,
2006, p. 1885 ; วลัยพร นันท์ศภุ วัฒน์, 2552, หน้ า 165) อย่างไรก็ตาม ผู้สงู อายุบางคนอาจมี
อาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติ (Normal Aging) ที่มากกว่าปกติที่ควรเป็ น มีความบกพร่องใน
เรื่ องของความจําจนเข้ าสู่ภาวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic
Mild Cognitive Impairment หรื อ Amnestic MCI) (Chertkow, et al., 2008, p. 1274 ; ศูนย์
สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลปิ ยะเวช, ม.ป.ป.) โดยภาวะสูญเสียความสามารถทางสมอง
(Mild Cognitive Impairment) นัน้ ทางการแพทย์ได้ มีกระบวนการจําแนกชนิดของภาวะการ
้ านความจําและจากการบกพร่องในด้ าน
สูญเสียความสามารถทางสมองที่เกิดจากการบกพร่องทังด้
อื่น ซึง่ กระบวนการดังกล่าวได้ อธิบายตามแผนภาพ ดังนี ้
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ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง
บกพร่ องด้ านความจํา
ไม่ใช่

ใช่

บกพร่ องทางสมองมากกว่า 1 ด้ าน

บกพร่องทางสมองด้ านความจํา
ใช่

ไม่ใช่

เกิดจากความบกพร่อง
ด้ านความจําเป็ นหลัก

เกิดจากความบกพร่องทางสมอง
หลายด้ านโดย ที่เกี่ยวข้ องกับความจํา

ใช่

ไม่ใช่

เกิดจากความบกพร่องทางสมอง
หลายด้ านโดย ยกเว้ นความจํา

เกิดจากความบกพร่องที่มี
สาเหตุเดียวซึง่ ไม่ใช่ความจํา

ภาพ 1 กระบวนการจําแนกชนิดของภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง
ที่มา: Winblad, et al., 2006
ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง
(เกิดจากความบกพร่ องด้ านความจํา)

โรคอัลไซเมอร์
ผู้สงู อายุปกติ

ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง
(เกิดจากความบกพร่ องทางสมองหลายด้ าน)

โรคอัลไซเมอร์
ภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือด
ผู้สงู อายุปกติ

ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง
(เกิดจากความบกพร่ องที่มีสาเหตุเดียวซึง่ ไม่ใช่ความจํา)

ภาวะสมองเสื่อม Frontotemporal
ภาวะสมองเสื่อม Lewy Body
ภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือด
Primary Progressive Aphasia
โรคพาร์ กินสัน
โรคอัลไซเมอร์

ภาพ 2 การเปลี่ยนแปลงของภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง
ที่มา: Petersen, et al., 2001
จากภาพ 1 และ ภาพ 2 แสดงกระบวนการจําแนกชนิดของภาวะการสูญเสีย
ความสามารถของสมองดังกล่าว มีพฒ
ั นาการนําไปสู่ภาวะสมองเสื่อมในแต่ละชนิดที่เกิดขึ ้นกับ
อายุที่ เ พิ่ ม ขึน้ ซึ่ง แต่ล ะลัก ษณะมี ก ารพัฒ นาการเปลี่ ย นไปเป็ นโรคต่า งๆ โดยนัก วิ ช าการทาง
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การแพทย์ได้ อธิบายถึงพัฒนาการ (Artero, et al., 2006, p. 467 ; Petersen, et al., 2001,
p.1987) ดังนี ้
ลักษณะแรก ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองที่เกิดจากความบกพร่ องด้ าน
ความจํา (Amnestic MCI) โดยในระยะนี ้จะเกิดขึ ้นกับการบกพร่ องในด้ านความจําเป็ นหลักใน
ผู้สงู อายุที่มีลกั ษณะหลงลืมและคล้ ายคลึงกับผู้สงู อายุปกติทวั่ ไป (Normal Aging) มีการบกพร่อง
ในเรื่ อ งความจํ า ที่ มี ก ารพัฒ นาการไปสู่ภ าวะสมองเสื่อ มชนิ ด โรคอัล ไซเมอร์ ไ ด้ แต่พัฒ นาการ
ดังกล่าวอาจจะไม่เป็ นทุกรายขึ ้นอยูก่ บั อายุและการศึกษา
ลักษณะที่สอง ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองที่เกิดจากความบกพร่องทาง
สมองหลายด้ าน (Multiple Domain/Slightly Impairment MCI) เกิดจากการบกพร่องหลายชนิด
ไม่ว่า จะเป็ นการบกพร่ อ งในด้ า นความคิด หรื อ ความสนใจต่างๆ โดยพฤติกรรมและอาการที่
แสดงออกอาจจะเป็ นผู้สงู อายุที่มีภาวะปกติก็ได้ หรื ออาจจะพัฒนาไปเป็ นภาวะสมองเสื่อมที่เกิด
จากความผิดปกติของหลอดเลือด (Vascular Dementia) และเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงเพิ่มมากขึ ้นใน
โรคดังกล่าวนัน้ สามารถพัฒนาเข้ าสูก่ ารเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ เช่นเดียวกัน
ลักษณะที่สาม ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองที่เกิดจากความบกพร่องที่มี
สาเหตุเดียวซึ่งไม่ใช่ความจํา (Single Non-memory Domain MCI) เป็ นการบกพร่ องที่มี
ลักษณะเฉพาะในการเกิดโรคชนิดต่างๆ เช่น โรคสมองเสื่อมที่มี Lewy Body โรคสมองเสื่อมจาก
หลอดเลือดในสมองอุดตัน (Vascular Dementia) โรคพาร์ กินสัน (Parkinson’s Disease) สมอง
เสื่อม 2 กลีบ (Fronto-Temporal Dementia) (Primary Progressive Aphasia) ซึง่ โรคที่มีการขาด
สารโดปามีนในเซลล์สมองที่ทําหน้ าที่ควบคุมระบบการเคลื่อนไหวของร่ างกาย ทําให้ เกิดพฤติกรรม
และอาการที่มีการผิดปกติ
ลักษณะทางคลินิกของผู้ที่มีภาวะสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยในด้ าน
ความจํา แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การสูญเสียความสามารถในการรื อ้ ฟื น้ ความจํา (Retrograde
Amnesia) เกิดจากการเสียพยาธิสภาพที่ดงึ ข้ อมูลส่วนความจําระยะยาวไปสูค่ วามจําระยะสัน้ ซึง่
พฤติกรรมจากการสังเกตจะพบว่า คนที่มีพฤติกรรมและอาการลักษณะนี ้จะยังคงสภาพเรี ยนรู้ที่จะ
ใช้ ของได้ อยู่ (Knowing How) เพียงแต่ความสามารถในการแยกแยะเท่านันที
้ ่ สญ
ู เสียไป (Knowing
That) เพราะทังสองอย่
้
างนี ้ใช้ สมองคนละส่วน ผู้ป่วยยังคงขี่จกั รยานเป็ น เพียงแต่อาจจะลืมหน้ าคน
้ ยกว่าปากกา พอ
ที่ร้ ู จกั ลืมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ อง ยังรู้ วิธีจบั ปากกา แต่บางคนอาจจะลืมว่าสิ่งนันเรี
ถาม มักจะตอบว่า “ไอ้ นนั่ นะ..” แล้ วทําท่าจับปากกาแทน เพราะผูป่ ่ วยไม่สามารถเรี ยกชื่อได้ นนั่ เอง
และการสูญเสียความสามารถในการรับความจําใหม่ๆ (Anterograde Amnesia) ส่วนนี ้เกิดจาก
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สมองที่ทําหน้ าที่เกี่ยวกับความจํา (Hippocampus) คือ ไม่สามารถเปลี่ยนจากความจําระยะสัน้
เป็ นความจําระยะยาว โดยจะเป็ นความจําที่เกิดขึ ้นหลังจากสมองได้ รับการกระทบกระเทือนจะ
หายไปเนื่องจากไม่สามารถส่งต่อข้ อมูลไปเก็บเป็ นความจําระยะยาวได้ ขณะที่ความจําที่ถกู เก็บไว้
ในเวลานานหรื อความจําที่เกิดก่อนได้ รับการกระทบกระเทือนแล้ วจะไม่หาย กล่าวคือ ถ้ าพบบุคคล
ที่ร้ ูจกั กันหลังจากที่สญ
ู เสียความสามารถในการรับความจําใหม่ๆ ( Anterograde) แล้ ว 20 ครัง้
จะต้ องมีการแนะนําตัวกับบุคคลดังกล่าว 20 ครัง้ (Nolen-Hoeksema, 2007, p. 528 ; Nighthawk,
2005 ; Ajarn Boo RAC, 2551)
ลักษณะพฤติกรรมของผู้สงู อายุปกติ (Normal Aging) ในด้ านความจําจะมีพฤติกรรม
อาการในการแสดงออกที่ยงั คงเป็ นปกติ คือ บอกตนเองว่าความจําไม่ดี ลืมชื่อ ลืมสิ่งที่วางแผน
และตําแหน่งของวัตถุ ความสามารถในการนึกได้ เกี่ยวกับการนัดลดลง หาของไม่เจอ ลืมกุญแจ มี
อารมณ์เศร้ าบางโอกาส บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ รู้สกึ สูญเสียความสามารถทางสังคม
หรื อการกระทํา (Leifer, 2009, p. 590) ส่วนพฤติกรรมที่มีภาวะสูญเสียความสามารถของสมอง
เล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment) มีลกั ษณะทางคลินิกที่เป็ นอาการ
สูญเสียความจําซึง่ แบ่งได้ 2 แบบ คือ
แบบแรก สาเหตุการหลงลืมทางกาย (Organic Amnesia) ที่เกิดจากความผิดปกติ
ของสมองทําให้ ความสามารถในการบันทึกความจํา (Registration) และการเก็บความจําไว้
(Retention) เสียไป โดยมีอาการได้ 2 แบบ คือ 1) ผู้ป่วยมีอาการสูญเสียความจําชนิดที่ไม่สามารถ
รื อ้ ฟื น้ ความจํา (Anterodrade Amnesia) คือ ไม่สามารถจําเรื่ องราวที่เพิ่งเกิดขึ ้นได้ ซึง่ การสูญเสีย
ความจําชนิดนี ้มักพบในผู้ป่วยทุกราย 2) ผู้ป่วยมีอาการสูญเสียความจําชนิดไม่สามารถรับความจํา
ใหม่ๆ (Retrodrade Amnesia) คือ ไม่สามารถระลึกถึงเรื่ องราวที่ผ่านมาหรื อเรื่ องราวในอดีตก่อน
หน้ าที่จะเป็ นโรค อาการลืมชนิดนี ้อาจมีหรื อไม่มีก็ได้ ผู้ป่วยจะสามารถจําเหตุการณ์ในอดีตนานๆ
ได้ ดังนัน้ ผู้ป่วยสามารถเล่าเรื่ องราวในวัยเด็กได้ อย่างถูกต้ อง แต่จําไม่ได้ ว่าเมื่อเช้ ารับประทานข้ าว
กับอะไร
แบบที่สอง สาเหตุการหลงลืมทางจิต (Psychologenic Amnesia) ที่เกิดจากภายหลัง
ประสบกับปั ญหาร้ ายแรงของชีวิต ผู้ป่วยจะมีอาการลืมเกิดขึ ้นทันที โดยลืมเหตุการณ์ ในช่วงใด
ช่วงหนึ่ง มักเป็ นเหตุการณ์ที่ทําให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดความไม่สบายใจอย่างรุ นแรง และเมื่อได้ รับการรักษา
อาการจะหมดไปทัน ที โดยผู้ป่ วยจะสูญ เสี ย ความโดยเฉพาะความจํ า ที่ เ พิ่ ง เกิ ด ขึน้ (Recent
Memory) แล้ วผู้ป่วยจะมีการต่อเติมเรื่ องราวขึ ้นมาเอง และเป็ นความรู้ สึกว่าได้ เคยได้ เห็นหรื อ
คุ้น เคยกับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง มาก่ อ น ทัง้ ๆ ที่ ไ ม่ เ คยพบไม่ เ คยเห็ น มาก่ อ นเลย อาการจะเป็ นอยู่ชั่ว
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ระยะเวลาสันๆ
้ 2-3 นาที หรื อไม่อาจจะมีอากรตรงกันข้ าม คือ รู้จกั คุ้นเคยกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ แล้ ว แต่
กลับมีความรู้สกึ ว่าตนไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลย พฤติกรรมและอาการอื่น รวมไปถึงโรคอื่นที่
พบร่ วมกับภาวะสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํานัน้ ในระยะแรกผู้ป่วยมักมี
อาการสับสนและบุคลิกส่วนตัวเปลี่ยนแปลงไป บางรายมีอาการกุเรื่ องขึ ้นมาเองในช่วงที่สญ
ู เสีย
ความจํา (Confulation) แต่อาการจะหายในเวลาต่อมา ผู้ป่วยที่เป็ นมากจะไม่ร้ ู ตวั ว่าตนสูญเสีย
ความจําและปฏิเสธไม่ยอมรับความจริ ง ผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของพฤติกรรม เช่น เซื่องซึมและ
เฉยเมย ไม่มีการแสดงออกของอารมณ์และขาดการริเริ่มทํางานใดๆ ซึง่ ผลการทดสอบทางจิตวิทยา
จะพบว่าผู้ป่วยจะมีการสูญเสียความจําเพียงอย่างเดียว โดยที่ความสามารถในการรู้ การเข้ าใจ
ยังคงปกติ (สมภพ เรื องตระกูล, 2548, หน้ า 174)
ลักษณะทางคลินิกของภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา
ในข้ างต้ น มีเกณฑ์ ในการจําแนกการสังเกตพฤติกรรมภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง
เล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic MCI) โดยมีลกั ษณะการสังเกตที่เป็ นแนวทางจากการวินิจฉัย
พฤติกรรมในทางการแพทย์ คือ บุคคลที่ มี ภาวะสูญเสียความสามารถทางสมองเล็ก น้ อยด้ า น
ความจํา (Amnestic MCI) จะมีลกั ษณะ 1) รู้สกึ ว่าตนเองมีปัญหาในเรื่ องความจํา โดยได้ รับการ
ยืนยันจากญาติ 2) มีความจําบกพร่องในบุคคลที่มีระดับอายุเดียวกัน 3) มีความรู้ความเข้ าใจยัง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4) การใช้ ชีวิตประจําวันยังคงปกติ และ 5) ยังไม่มีภาวะสมองเสื่อม โดยเกณฑ์
การวินิจฉัยเหล่านี ้ใช้ วิธีทดสอบด้ วยการใช้ เครื่ องมือทางการแพทย์ ซึ่งบุคคลที่ได้ รับการทดสอบ
จะต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่า ย เพื่ อ จะทํ า ให้ ท ราบว่า พฤติก รรมการผิ ด ปกติข องตนนัน้ เข้ า ข่า ยลัก ษณะ
Amnestic MCI หรื อไม่ โดยจะแสดงลักษณะพฤติกรรมภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง
เล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic MCI) ก่อนเข้ าสูส่ มองเสื่อมในระยะแรก ในลักษณะพฤติกรรม
ดังต่อไปนี ้ (Leifer, 2009, p. 591 ; Gauthier, et al, 2006, p. 367 ; Petersen, 2004, p.127 ; มา
โนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2550, หน้ า 36-37, 80 - 81 ; สมภพ เรื องตระกูล, 2548,
หน้ า 164 – 165 ; สมภพ เรื องตระกูล, 2544, หน้ า 98) คือ
ก. ผู้ป่วยจะมีลกั ษณะความจําบกพร่องหรื อความจําเสีย ได้
1) ไม่สามารถจําเรื่ องราวใหม่ๆ ได้ (Immediate Recall)
2) ลืมเรื่ องราวที่เพิ่งเกิดขึ ้น (Recent Memory) ทดสอบโดยให้ ผ้ ปู ่ วยจําของ 3 สิง่ เป็ น
เวลา 5 นาที
3) ลืมเรื่ องราวในอดีต (Remote Memory)
ข. มีความผิดปกติจากการทํางานของสมองในด้ านต่างๆ (อย่างน้ อย 1 ด้ าน) ดังนี ้
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1) ด้ านของการสูญเสียความสามารถในการใช้ ภาษา (Aphasia) เช่น ไม่สามารถบอก
ชื่อคนหรื อสิ่งของ คําพูดของผู้ป่วยจะมีลกั ษณะคลุมเครื อและวกวนหรื อพูดไม่ได้ เลย (ไม่สามารถ
บอกชื่อสิง่ ของได้ ทังที
้ ่พดู ได้ ปกติ)
2) ด้ านของการสูญเสียความชํานาญในการเคลื่อนไหว (Apraxia) ผู้ป่วยไม่สามารถลง
มือกระทําสิง่ ต่างๆ ได้ ในขณะที่ความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย ระบบ
ประสาทการรับรู้ และความเข้ าใจยังคงเป็ นปกติ เช่น บอกให้ หวีผมหรื อพนมมือจะทําไม่ได้ ผู้ป่วย
เริ่มมีการบกพร่องของการทําอาหาร การแต่งตัว การเปิ ดโทรทัศน์ รวมไปถึงการขับขี่ยานพาหนะนัน้
จะเริ่มเป็ นปั ญหาในการทําสิง่ ที่เคยทําเป็ นประจํา
3) ผู้ป่วยไม่สามารถระบุสิ่งของหรื อวัตถุได้ (Agnosia) แม้ ว่าประสาทสัมผัสในการ
มองเห็น การได้ ยิน หรื อการสัมผัสยังคงปกติ เช่น มีปัญหาในการจําหน้ าผู้คนหรื อสถานที่ที่ค้ นุ เคย
3.1 ผู้ป่วยไม่ทราบว่าสิ่งที่มองเห็นเป็ นอะไร (Visual Agnosia) เช่น ให้ ดลู กู กุญแจ
ผู้ป่วยจะบอกไม่ได้
3.2 ผู้ป่วยไม่ทราบว่าเสียงที่ได้ ยินเป็ นเสียงอะไร (Auditory Agnosia) เช่น ให้ ฟังเสียง
กริ่งผู้ป่วยจะบอกไม่ได้ วา่ เป็ นเสียงอะไร
3.3 ผู้ป่วยไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนสัมผัสเป็ นอะไร (Tactile Agnosia) เช่น ให้ กําเหรี ยญ
ผู้ป่วยจะไม่ทราบ
4) หน้ าที่ในเชิงบริ หารเสีย (Executive Function) แสดงออกโดยอาการต่อไปนี ้ คือ ไม่
สามารถใช้ ความคิดแบบนามธรรม ไม่สามารถวางแผนการทํางาน ขาดการคิดริ เริ่ มและการติดตาม
ให้ งานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ และ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (มีปัญหาในการ
จัดการ การวางแผนการใช้ เงิน การดูแลค่าใช้ จ่ายของตนเอง)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ได้ อธิ บายถึงแนวทางการวัดพฤติกรรมที่ ใช้ ในทางการแพทย์ ที่เป็ น
เกณฑ์การวัดเฉพาะและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ แบบประเมินทางการแพทย์ในหลายๆ ด้ าน ซึ่งมี
ค่าใช้ จ่ายในการตรวจวัดที่ค่อนข้ างสูง ดังนัน้ สัญญาณของพฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัวและผู้
ใกล้ ชิดสามารถสังเกตกับผู้สงู อายุในครอบครัวตนเองได้ จงึ มีความสําคัญมาก นอกเหนือไปจากการ
ตรวจวินิจฉัยในทางการแพทย์ (Nolen-Hoeksema, 2007, p. 514 ; มาโนช หล่อตระกูล และ
ปราโมทย์ สุคนิชย์, 2550, หน้ า 80-81; วลัยพร นันท์ศภุ วัฒน์, 2552, หน้ า 165; สมภพ เรื องตระกูล
, หน้ า 83-84) อันจะเป็ นการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ และลดค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล
เบื ้องต้ น
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จากรายงานการศึกษาที่บ่งชี ้ว่า ผู้สงู อายุที่อยู่ในภาวะการสูญเสียความสามารถของ
สมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment) นัน้ ถ้ ามีการดูแลเป็ นอย่าง
ดีจะสามารถช่วยชะลอพัฒนาการไม่ให้ เกิดความรุ นแรงและยังสามารถกลับมาเป็ นผู้สูงอายุใน
ภาวะปกติได้ โดยจากรายงานศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่มีภาวะสูญเสียความสามารถของสมอง
(MCI) จะเป็ นลักษณะพฤติกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transitional State) ระหว่างภาวะปกติของ
ผู้สงู อายุ (Normal Aging) และการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในระยะเริ่ มต้ น (Very Mild Alzheimer’s
Disease) โดยทําศึกษากับบุคคลที่มีภาวะสูญเสียความสามารถของสมอง (Amnestic MCI) โดย
มีปัจจัยเสี่ยงสูงที่สามารถพัฒนาเป็ นโรคอัลไซเมอร์ พบว่า ประมาณ 1ใน 4 ของผู้ป่วยที่มีภาวะการ
สูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้ อย (Amnestic MCI) ที่พฒ
ั นาไปเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในเวลา 2
ปี และ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่มีภาวะการสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้ อย (Amnestic MCI)
ที่พฒ
ั นาไปเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในเวลา 3 ปี และผู้ ป่ วยประมาณครึ่ ง หนึ่ ง จะพั ฒ นามาเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ ภายใน 5 ปี นัน่ แสดงให้ เห็นว่าระดับการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่ผ่านมา มีความ
สอดคล้ องกับระดับการเกิดโรคในทางการแพทย์ แต่ลกั ษณะดังกล่าวยังไม่ใช่เป็ นเกณฑ์ที่จะเข้ าถึง
และบ่งบอกถึงพฤติกรรมอาการจากภาวะสมองเสื่อม (Arnaiz and Almkvist, 2003, p. 34)
จากการศึก ษา กล่า วได้ ว่า ลัก ษณะพฤติกรรมที่ แ สดงออกผู้สูง อายุป กติ (Normal
Aging) จะรู้ ตัวเองว่าความจําไม่ดี ลืมชื่อ และตําแหน่งของวัตถุ ความสามารถในการนึกได้
เกี่ยวกับการนัดหมายลดลง หาของไม่เจอ ส่วนพฤติกรรมของผู้สงู อายุที่อยู่ในภาวะการสูญเสีย
ความสามารถของสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา ( Amnestic MCI) มีความบกพร่องด้ านความจําเป็ น
หลัก และมี การบกพร่ องร่ วมจากการทํ างานของสมองที่ ผ้ ูอื่น สังเกตเห็น ได้ มีความวิตกกัง วล
ความสามารถในการทํ า งานเกี่ ย วกั บ ตนเองและสัง คมบกพร่ อ ง ส่ ว นงานที่ มี ค วามซับ ซ้ อ น
(Complex Tasks) มีความบกพร่อง รวมทังพฤติ
้
กรรมของภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ที่มี
ความบกพร่องในเรื่ องความจํา การคํานวณ ความรู้ ต้ องได้ รับความช่วยเหลือในงานที่ซบั ซ้ อน เช่น
การไปซื ้อของ และการจัดการเรื่ องการเงิน เป็ นต้ น ยังสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได้ อาจมี
อาการซึมเศร้ า และถอยหนีจากสถานการณ์ที่มีความท้ าทาย ปฏิเสธ อารมณ์ราบเรี ยบเมื่อได้ มีการ
ตรวจสภาพจิตจะพบความผิดปกติ ครอบครัวและผู้ใกล้ ชิดผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ มัก
เข้ าใจว่าความบกพร่ องของพฤติกรรมของผู้สงู อายุในช่วงเวลานัน้ เป็ นพฤติกรรมในด้ านความจําที่
เกิดจากความเสื่อมทางสมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุทวั่ ไป (Normal Aging) และขาดการเฝ้า
ระวังในการสังเกตพฤติกรรมนันๆ
้ เนื่องจากส่วนใหญ่บุคคลทัว่ ไปจะไม่ทราบว่าการสูญเสียภาวะ
ความสามารถของสมองเล็กน้ อยด้ านความจํานันเป็
้ นภาวะอย่างไรรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
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จะมี ค วามรุ น แรงมากน้ อยเพี ย งใด ซึ่ ง พฤติ ก รรมทางด้ า นความจํ า ดัง กล่ า วของผู้สูง อายุ มี
พัฒนาการเริ่ มรุ นแรง ยังผลให้ พัฒนาการความเสื่อมของผู้สูงอายุเข้ าสู่ภาวะสมองเสื่อมชนิด
โรคอัลไซเมอร์ (Calero and Navarro, 2003, pp. 653 ; นันทิกา ทวิชาชาติ, 2553 ; สถาบันเวช
ศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ, 2553 ; สิรินทร ฉันศิริกาญจน, 2550 หน้ า 6) จะเห็นได้ ว่า ภาวะการสูญเสีย
ความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic MCI) จะมีความบกพร่ องในด้ าน
ความจําที่เกิดจากสาเหตุเดียว (Amnestic MCI – single domain) และบกพร่องจากหลายสาเหตุ
(Amnestic MCI – multiple domain) จากลักษณะพฤติกรรมข้ างต้ น (Artero, et al., 2006, pp.
465-469)
จากวรรณกรรมในข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการตายของเซลล์สมองทํา
ให้ การทํางานของสมองเสื่อมลง เริ่ มมีภาวะการบกพร่ องทางด้ านการทํางานของสมองจนกระทัง่
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึง่ ลําดับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากช่วงผู้สงู อายุใน
ภาวะปกติ (Normal Aging) มีพฤติกรรมและอาการบกพร่ องในด้ านความจําที่เกิดจากภาวะ
หลงลื ม ตามวัย ดํ า เนิ น เข้ าสู่ ภ าวะสู ญ เสี ย ความสามารถทางสมองเล็ ก น้ อยด้ านความจํ า
(Amnestic Mild Cognitive Impairment-Amnestic MCI) นัน้ ซึง่ เป็ นการบกพร่ องทางด้ านความ
จําเป็ นหลัก โดยพบว่าแนวโน้ มการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ จะเพิ่มขึ ้นในกลุ่มประชากรสูงอายุที่เป็ นช่วง
การเปลี่ยนผ่านที่สําคัญในการดูแลและเฝ้าสังเกต ซึง่ ถ้ ามีการดูแลอย่างไม่เหมาะสมในช่วงรอยต่อ
การเปลี่ยนผ่าน (Transition) ก่อนเข้ าสูภ่ าวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ หรื อการเป็ นโรคอัลไซเมอร์
(Alzheimer’s Disease) นัน้ จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม รวมถึงด้ านสุขภาพ คุณภาพ
ชีวิต ตลอดจนการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
ทฤษฎีบทบาทได้ ถกู นํามาอธิบายเรื่ อง การปรับตัวของบุคคลเมื่อเข้ าสูว่ ยั สูงอายุ โดยอายุ
เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่ง ในการที่จะกําหนดบทบาทของแต่ละบุคคล บุคคลจะปรับตัว
ต่อการเป็ นผู้สงู อายุได้ ดีเพียงใด ย่อมน่าจะขึ ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทของตนเองในแต่ละช่วง
อายุ ซึง่ บทบาทดังกล่าว จะส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
ู เสียไปขึ ้นอยู่กบั
ด้ วย การสร้ างบทบาททางสังคมของตนขึ ้นมาใหม่เพื่อทดแทนบทบาทหน้ าที่ที่สญ
บทบาททางสังคม และการมองเห็นคุณค่าของตนเป็ นสําคัญ สถาบันครอบครั วควรจะส่งเสริ ม
ผู้สูงอายุในบทบาทอื่นๆ และเมื่อคนเข้ าสู่วัยสูงอายุจะต้ องมีการปรับตัวกับสภาพชีวิตหลายสิ่ง
หลายอย่ า ง ซึ่ ง ไม่ มี บ ทบาทเหมื อ นเดิ ม ที่ เ คยมี ม าก่ อ น เช่ น การละทิ ง้ บทบาททางสัง คม
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ความสัมพันธ์ ทางสังคมซึ่งเคยปฏิบตั ิในวัยผู้ใหญ่มารับบทบาทในวัยสูงอายุ ได้ แก่ การต้ องออก
จากงานหรื อเป็ นหัวหน้ าครอบครัว การต้ องออกจากบทบาทของผู้นําในชุมชน การละเว้ นจาก
ความผูกพันกับคูส่ มรสเนื่องจากการตายของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง การต้ องพึง่ พิงผู้อื่นในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย
การลดความสนใจในการวางแผนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย การพึ่งพาและต้ องได้ รับความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น อยู่ภายใต้ การดูแลของลูกหลาน มีการร่ วมสมาคมของผู้สูงอายุในรู ปแบบชมรมต่างๆ
และมี ก ารวางแผนชี วิ ต แบบวัน ต่ อ วัน ซึ่ง การเปลี่ ย นแปลงบทบาทดัง กล่ า วเป็ นตัว แทนของ
พฤติกรรม ที่สงั คมคาดว่าจะพบในผู้สงู อายุทวั่ ไป (วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ, 2541, หน้ า 110 ;
บุษญมาศ สินธุประมา, 2539, หน้ า 21)
ดัง นัน้ การที่ ผ้ ูสูง อายุมี บ ทบาทที่ ลดลงไป เป็ นสิ่ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า ความสูง อายุมี
สถานะการสวมบทบาทในหน้ า ที่ ใ หม่ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงตามกระบวนการทางอายุ สํา หรั บ
ผู้สูงอายุที่มีบทบาทการทํางานที่ลดลงและไม่ได้ เป็ นสมาชิกในสมาคมใดๆ จะทําให้ ผ้ ูสูงอายุมี
ความรู้ สึกโดดเดี่ยว เนื่องมาจากการเกษี ยณอายุ การสูญเสียคู่ชีวิต และมีความผิดหวังในชีวิตใน
เรื่ องราวต่างๆ หรื อการที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ เป็ นผลมาจากความเสื่อมถอยจากสภาพร่ างกาย
้ ้ หากผู้สงู อายุมีลกั ษณะการปรับตัวที่ดี กระบวนการสูงอายุก็
และพัฒนาการสมองที่ถดถอยลง ทังนี
จะมีลกั ษณะการเสื่อมถอยในภาวะสุขภาพธรรมชาติตามวัย (Normal Aging) และหากมีลกั ษณะ
การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมก็สามารถพัฒนาความเสื่อมดังกล่าวนําไปสูก่ ารเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้
ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory)
ทฤษฎีบคุ ลิกภาพของอีริคสัน (Erickson’s Personality Theory) มองว่า บุคลิกภาพ
เฉพาะตัวเป็ นรู ปแบบพฤติก รรมการเรี ยนรู้ การคิด และอารมณ์ โดยกํ าเนิด ที่ มี อิทธิ พลต่อการ
ตอบสนองของบุคคลและสิ่งแวดล้ อมรอบข้ าง โดยอีริคสันพยายามอธิบายพัฒนาการที่มีรูปแบบ
พฤติกรรมเฉพาะตัวบุคคลอยู่ 8 ระยะ และจากทฤษฎีดงั กล่าวมีความเชื่อมโยงกับแนวทาง
การศึกษาโดยพัฒนาการในระยะที่ 7 เป็ นช่วงของวัยกลางคน และระยะที่ 8 เป็ นช่วงของวัยสูงอายุ
ซึ่งระยะที่ 7แบ่งช่วงอายุที่ 25-64 ปี (เดิม 40-59 ปี ) เป็ นวัยที่มีความทะเยอทะยาน มีความคิด
สร้ างสรรค์ต่างๆ ต้ องการสร้ างความสําเร็ จในชีวิต ถ้ าประสบการณ์ดี จะรู้ สึกพอใจในความมัน่ คง
ภาคภูมิใจและสืบทอดไปยังลูกหลาน แต่ถ้าไม่ประสบความสําเร็ จในช่วงชีวิตนี ้ก็จะกลายเป็ นคนที่
มีชีวิตที่เบื่อหน่าย ขาดความกระตือรื อร้ น และขันที
้ ่ 8 เป็ นช่วงอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป (เดิม 60 ปี )
อิริสนั อธิบายว่า วัยนี ้เป็ นวัยสุขมุ รอบคอบ ฉลาด บุคคลจะยอมรับความเป็ นจริ งของชีวิต ระลึกถึง
ความทรงจําในอดีต หากประสบความสําเร็จในอดีตก็จะรู้สกึ ไว้ วางใจผู้อื่นและตนเอง มีความมัน่ คง
ทางจิตใจ ภูมิใจต่อการบอกเล่าเกี่ ยวกับประสบการณ์ ในชีวิตให้ บุตรหลานฟั ง ตรงกันข้ ามหาก
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บุคคลต้ องประสบกับความล้ มเหลวและความผิดหวังในอดีตจะเกิดความรู้สกึ ท้ อแท้ สิ ้นหวังในชีวิต
รู้สกึ คับข้ องใจ และไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างมีความทําใจยอมรับความรู้สกึ ตนเองที่จมอยู่กบั
ความหลังอาลัยอาวรณ์ยอมรับอดีตไม่ได้ (ปล่อยวางไม่สําเร็ จ) ก็คิดเพียงแต่ว่ามีเวลาน้ อยลงไปทุก
ที ไม่สามารถทําอะไรใหม่ๆ เพื่อแก้ ไขอดีตที่ผิดพลาด กลุม่ นี ้จะมีความรู้สกึ เศร้ า สิ ้นหวัง และหลีก
หนีชีวิต บางรายอาจคิดฆ่าตัวตาย (Hooyman and Kiyak, 2009, pp. 208-212 ; นพมาศ อุ้งพระ
(ธีรเวคิน), 2546, หน้ า 131-157 ; ศรี เรื อน แก้ วกังวาล, 2538, หน้ า 40)
ตามแนวคิดทฤษฎีของอีริคสัน สรุปได้ ว่า การที่ผ้ สู งู อายุมีพฒ
ั นาการในช่วงวัยผู้สงู ที่
ดี เป็ นสิ่งที่สร้ างความเข้ มแข็งในด้ านจิตใจและสังคมจะสามารถเป็ นผู้สงู อายุที่มีภาวะสุขภาพปกติ
ั นาการที่ไม่ดีซงึ่ เกิดจากประสบการณ์ในอดีต
ดีตามวัย (Normal Aging) ส่วนผู้สงู อายุที่มีพฒ
ตังแต่
้ ยังเด็กพัฒนาการเข้ าสู่วัยชราจนเกิ ดภาวะกดดันในสภาพสังคมที่ เป็ นอยู่อาจจะส่งผลให้
ผู้สงู อายุนนมี
ั ้ ภาวะการสิ ้นหวังในชีวิตและพัฒนาการไปสู่ความซึมเศร้ าและนําไปสู่ภาวะสุขภาพที่
เสื่อมมากกว่าควรจะเป็ น ซึ่งภาวะซึมเศร้ าเป็ นผลยังไปสู่การเป็ นโรคในวัยชราได้ รวดเร็ วกว่าเดิม
และสามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ ในอนาคต หากขาดการใส่ใจกับภาวะสุขภาพทาง
กายซึง่ ส่งผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่ าน (Transition Concept)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คํานิยาม คําจํากัดความของคําว่า การ
เปลี่ยนผ่าน (Transition) นัน้ มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมาย การเปลี่ยนผ่านที่มีความสอดคล้ องกัน
ว่าเป็ นการอธิบายถึงการเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง หรื อ เป็ นการเปลี่ยนจากระยะเวลาหนึ่ง
ไปสูอ่ ีกระยะเวลาหนึง่ การกระทําแบบหนึง่ ไปเป็ นอีกแบบหนึง่ จากยุคหนึง่ สูอ่ ีกยุคหนึ่ง จากรุ่นหนึ่ง
สู่อีกรุ่ นหนึ่ง จากพฤติกรรมหนึ่งสู่อีกพฤติกรรมหนึ่ง และจากลักษณะแบบหนึ่งไปเป็ นลักษณะอีก
แบบหนึ่ง การเคลื่อนผ่านภาวะหนึ่ง เงื่อนไขหรื อสถานที่หนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่ง โดยมนุษย์ทุกคน
จะต้ องมีประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านในชีวิตที่เกิดขึ ้น ซึ่งสามารถเกิดได้ หลายรู ปแบบ ได้ แก่ การ
เปลี่ยนผ่านตามระยะพัฒนาการของมนุษย์ การเปลี่ยนผ่านตามสถานการณ์ การเปลี่ยนผ่านตาม
ภาวะสุขภาพและการเจ็บป่ วย (Schumacher and Meleis, 1994, pp.119-120) จากแนวคิดการ
เปลี่ ย นผ่ า นนี ้ ได้ อ ธิ บ ายว่ า การเปลี่ ย นผ่ า นในชี วิ ต ของบุ ค คลจะมี ผ ลต่ อ ภาวะสุ ข ภาพ ใน
ขณะเดียวกันช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพที่ดีไปสู่สภาวะสุขภาพที่ไม่ดีนบั เป็ น
การเปลี่ยนผ่านตามภาวะสุขภาพและการเจ็บป่ วย โดยเฉพาะผู้สงู อายุที่มีอาการเสื่อมไปตามวัยทัง้
ทางร่ างกาย จิตใจ และระบบประสาท ก่อให้ เกิดภาวะการเจ็บป่ วยและก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพที่
เป็ นโรคเรื อ้ รัง อันได้ แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ซึ่งพัฒนาไปสู่การเป็ น

29
โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็ นโรคที่คุกคามชีวิตของผู้สูงอายุที่เกิดในช่วงการเปลี่ยนผ่านในผู้สูงอายุที่มี
ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Meleis, 1991)
จากคําอธิบายข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า “การเปลี่ยนผ่าน” เป็ นช่วงการดําเนินชีวิตที่
มีลกั ษณะพฤติกรรมและภาวะสุขภาพที่เริ่ มผิดปกติของผู้สงู อายุจากช่วงหนึ่งไปสู่อีกช่วงไปสู่อีก
ช่วงหนึ่งก่อนที่จะเป็ นหรื อเริ่ มเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในระยะเริ่ มแรก ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี ้เป็ นสิ่งที่บ่ง
บอกได้ ถึงการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ พฤติกรรม บทบาท การคาดหวัง และความสามารถของ
ผู้สูงอายุ โดยมีการแสดงออกในลักษณะพฤติกรรมอาการต่างๆ จากการดําเนินชีวิตประจําวันที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ เป็ นช่วงระยะเวลาที่มีความสําคัญในการที่จะสามารถบ่งชี ้เริ่ มแรกให้ เห็นถึงการ
ดําเนินการป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิหลัง (Background Concept)
้ ดงเดิ
ั ้ ม โดยได้ อธิบาย
ภูมิหลัง ในความหมายทางสังคมไทยคือ ประวัตคิ วามเป็ นไปตังแต่
ถึงเบื ้องหลัง ความเป็ นมา ประวัติ และพื ้นเพ (LongDoDict, 2010) ในการอธิ บายภูมิหลังของ
ผู้สงู อายุนนั ้ เกิดจากพัฒนาการตังแต่
้ วยั ทารกจนกระทัง่ วัยสูงอายุทงร่
ั ้ างกายและจิตใจมีการพัฒนา
้ ่สงั เกตได้ ง่าย ชัดเจน และ
และเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องไปตามวัย ทังที
สังเกตได้ ยาก ซึง่ พัฒนาการของมนุษย์แต่ละวัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ความเจริ ญงอกงามและ
ความเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่อง บุคคลที่เข้ าสู่วยั สูงอายุเป็ นช่วงที่ร่างกายและจิตใจเสื่อมลงเรื่ อยๆ
(Ticha, 2008)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ภูมิหลังด้ านปั จเจกบุคคล ได้ แก่ อายุที่เพิ่มสูงขึน้
โอกาสการเกิดอาการสมองเสื่อมก็มีมากขึ ้น โดยพบว่า เพศหญิงเกิดอาการสมองเสื่อมมากว่าเพศ
ชายเป็ นเพราะว่าเพศหญิงมีอายุยืนกว่าเพศชาย รวมไปถึงเพศหญิงเมื่อเข้ าสู่วยั หมดประจําเดือน
จะขาดฮอร์ โมนเอสโตรเจนซึง่ ทําใหเซลล์ประสาทบริเวณฮิปโปแคมปั สในด้ านความจําและความคิด
เสียไป ในงานศึกษาที่ผา่ นมา พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสเกิดโรคภาวะสมองเสื่อมได้ น้อยกว่า
ผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา หรื อผู้ฝึกฝนวิชาชีพระดับพื ้นฐาน ซึง่ ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีการ
ใช้ ชีวิตที่มีการคิดด้ วยสติปัญญาและผู้สงู อายุที่มีภมู ิหลังการศึกษาสูงจะป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ เมื่อ
อายุมาก และมีความรุ นแรงน้ อยกว่าผู้สงู อายุทวั่ ไป ในทางตรงข้ ามจากการศึกษายังพบว่า คนที่มี
การศึกษาสูงจะไม่แสดงอาการผิดปกติจนกว่าโรคจะเป็ นมาก ซึ่งเกิดจากสภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ในเรื่ องของอาหารและสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ ผู้สงู อายุที่มีการศึกษาน้ อยมีโอกาสเกิดโรคอัล
ไซเมอร์ ได้ ง่ายกว่าเพราะเกี่ ยวข้ องกับภาวะสุขภาพทํ าให้ ดูแลสุขภาพไม่ดี ผู้สูงอายุที่มี ประวัติ
พฤติกรรมในสัง่ สมวิถีการดําเนินชีวิตในอดีตที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมเรื่ องการกิน ทําให้ เกิด
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โรคจากภาวะความเสื่อมทางด้ านร่ างกายที่เกิดเป็ นโรคเรื อ้ รั งต่าง ได้ แก่ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน ยังส่งผลต่อการทํางานของระบบประสาททําให้ เลือดไม่สามารถไปเลี ้ยงสมองทําให้
เกิดภาวะสมองเสื่อมจนเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ ได้ ส่วนบุคคลที่มีภูมิหลังในครอบครัวที่ เคยเป็ นโรค
้ ความเสี่ยงในการเป็ นโรคนี ้ได้ เช่นกัน
เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมด้ วยโรคอัลไซเมอร์ มาก่อนนันจะมี
ภูมิหลังด้ านเศรฐกิจ-สังคมนัน้ บุคคลลักษณะจริ งจังต่อการทํางานหรื อการเกษี ยณงาน
ส่ ง ผลต่ อความเครี ย ดซึ่ งเป็ นตัวการสํ า คัญในการทํ า ลายเซลล์ ส มอง เพราะความเครี ย ดจะ
เปลี่ยนแปลงการทํางานของสมองและการทํางานของระบบต่างๆ ของร่างกายขาดความสมดุล ทําให้
ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนไป
ภูมิหลังด้ านสิง่ แวดล้ อม สําหรับบุคลที่มีภมู ิหลังเคยได้ รับอุบตั ิเหตุบาดเจ็บเกี่ยวกับสมอง
โดยเฉพาะเมื่อมีอาการถึงขันหมดสติ
้
การขาดการออกกําลังกาย การได้ รับสารอะลูมิเนียม ล้ วน
แล้ วแต่ส่งผลกระทบให้ ผ้ สู งู อายุเกิดภาวะร่ างกายและจิตใจเสื่อมลง ซึง่ ส่งผลต่อการเสี่ยงที่นําไปสู่
การเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ (Gateau-Barberger and Fabrigoule, 1997, pp. 181-183 ;
Rosenberg, Johnston and Lyketsos, 2006, p.1886 ; เจนนิเฟอร์ เฮย์, 2544, หน้ า 81-85)
จากข้ างต้ น สรุ ปว่า ภูมิหลังของผู้สงู อายุ หมายถึง ประวัติความเป็ นไปตังแต่
้ ดงเดิ
ั ้ มใน
การดําเนินชีวิตด้ านปั จเจกบุคคล ด้ านเศรษฐกิจและสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการดําเนินชีวิตของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในปั จจุบนั ซึ่งภูมิหลังแต่ละบุคคลอาจมี
ความแตกต่างกันไปตามปั จจัยในด้ านต่างๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ น
โรคอัล ไซเมอร์ นัน้ จากการสื บ ค้ น โดยใช้ ฐานข้ อ มูล งานวิ จั ย ไทยและฐานข้ อมูล งานวิ จัย
ต่างประเทศยังไม่พบการศึกษาในเชิงสังคมศาสตร์ มาก่อน แต่มีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่มี
การศึกษาในลักษณะที่ใกล้ เคียงอยูบ่ ้ างดังต่อไปนี ้
Arnaiz and Almkvist (2003) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของระบบประสาทของ
ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองก่อนการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ โดยทําการศึกษากับผู้ป่วยที่มี
ภาวะการสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้ อย ซึ่งจะเป็ นการชะลอและป้องกันการเริ่ มต้ นของ
โรคอัลไซเมอร์ ที่มีการศึกษาพัฒนาการทางด้ านสมองของผู้ป่วยเพื่อจะเป็ นการคัดกรองเฉพาะโรค
โดยทําการทดสอบในเรื่ องการเรี ยนรู้ การจํา และหน้ าที่ตา่ งๆ เพื่อสําหรับการวินิจฉัยโรคความจําที่
เกิดจากภาวะการสูญเสียความสามารถของสมอง และการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ระยะเริ่ มต้ น
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Australian Family Physician (2004) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
รับรู้ในผู้สงู อายุ พบว่า ภาวะความรู้ความเข้ าใจในผู้สงู อายุนนั ้ เป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่งในการประเมิน
ว่าผู้สงู อายุนนมี
ั ้ ความบกพร่ องในด้ านความจําและความคิด การตัดสินใจ และอื่นๆ ว่าสิ่งเหล่านี ้
เป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ จะทํ าให้ ผ้ ูสูงอายุเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่โรคความดัน โรคเบาหวาน และการสภาพ
ร่ างกาย จิตใจ รวมทังกิ
้ จกรรมทางสังคมลดลง โดยปั จจัยเหล่านี ้จะเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ทําให้ ผ้ สู งู อายุ
เริ่มเข้ าสูภ่ าวะสมองเสื่อม
Backman, et al. (2004) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับความบกพร่องของความรู้ความเข้ าใจ
หลายด้ านในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสูภ่ าวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โดยทําการศึกษาว่า การ
สังเกตความบกพร่ องต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับความจําระยะสัน้ เช่น หน้ าที่ในเชิงบริ หาร ทักษะในการใช้
ภาษา ทักษะในการมองเห็น การใส่ใจ ระดับการรับรู้ โดยใช้ แบบทดสอบ Mini - Mental State
Examination ซึง่ ประกอบจากความรู้ ความเข้ าใจในหน้ าที่ต่างๆ ว่าถ้ ามีความบกพร่ องเกิดขึ ้นกับ
บุคคลใด บุคคลนันจะมี
้
พฒ
ั นาการเข้ าสู่การเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในเวลาต่อมา โดยบางรายอาจจะ
เกิดขึ ้นภายหลังประมาณ 10 ปี
Brook and Loewenstein (2010) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาของโรค
จากภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองสูภ่ าวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โดยมุ่งเน้ นศึกษา
แนวโน้ มในปั จจุบนั และทิศทางในอนาคต เกี่ยวกับเกณฑ์ของภาวะการสูญเสียความสามารถทาง
สมองเล็กน้ อยด้ านความจําสูก่ ารเป็ นโรคอัลไซเมอร์ อนั เกิดจากการขาดความจําประเภทเหตุการณ์
(Episodic Memory) และมีสว่ นสําคัญที่จะบ่งชี ้การดําเนินเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ แต่เกณฑ์ดงั กล่าวนี ้
จะต้ องได้ รับการตรวจเช็คทางสมอง โดยการตรวจนัน้ จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสูง ซึ่งการศึกษานี ้
อธิบายเรื่ องพัฒนาการของโรคอัลไซเมอร์ เบื ้องต้ นจากการใช้ ยาบางชนิดที่สามารถชะลอการดําเนิน
เข้ าสู่โรคดังกล่าวรวมถึงการรับวิตามินที่เป็ นประโยชน์ การออกกําลังกาย โดยบุคคลใดมีการออก
กําลังกายเป็ นอย่างตํ่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และใช้ เวลาประมาณ 30 นาทีนนั ้ จะมีความเสี่ยงตํ่าใน
การเป็ นสมองเสื่อม ซึง่ การใส่ใจนี ้จะช่วยควบคุมการเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหลอดเลือดในสมอง ความ
ดันโลหิต เบาหวาน และไขมันอุดตันในเส้ นเลือดด้ วยเช่นกัน
Chan, et al. (2009) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ใน
ประเทศไต้ หวัน ซึง่ เป็ นการศึกษาพลเมืองของประเทศไต้ หวัน (Population-Base Study) มองว่า
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เป็ นปั ญหาทางด้ านสาธารณสุขและมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
ค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ที่อาจทําให้ เกิดปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นการประเมินค่าใช้ จ่าย
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ทางการแพทย์โดยตรงของผู้สงู อายุโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้น
ไป พบว่า ค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ของผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ มีการเพิ่มขึ ้นเป็ นในทุกปี
Petersen, et al.(2001) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับกรอบความคิดปั จจุบนั ในเรื่ องของ
ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง โดยศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุและภาวะสมองเสื่อมที่ มี
ลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปในระยะเริ่ มแรกของภาวะการสูญเสียความสามารถ
ของสมองที่มีลกั ษณะพฤติกรรมที่เปลี่ยนผ่านระหว่างผู้สงู อายุในภาวะปกติ (Normal Aging) และ
ผู้สงู อายุที่เป็ นโรคอัลไซเมอร์ ที่มีความบกพร่องในด้ านการจํา โดยพบว่าผู้สงู อายุที่มีความบกพร่อง
ในเรื่ องความจํามีความเสี่ยงสูงที่จะสามารถพัฒนาไปเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ ซึง่ ถ้ าเป็ นโรคลักษณะ
ดัง กล่ า วยัง ไม่ ส ามารถรั ก ษาได้ เ พี ย งแต่ ถ้ ามี ก ารตรวจพบในช่ ว งการเป็ นภาวะการสูญ เสี ย
ความสามารถทางสมองในระยะเริ่ มต้ นจะสามารถช่วยชะลอการดําเนินโรคให้ ช้าลง
Pope, Shue and Beck (2003) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้ านสุขภาพจะช่วย
ป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ หรื อไม่ โดยกล่าวถึงว่าโรคอัลไซเมอร์ เป็ นโรคที่มีความคล้ ายกับ
โรคเรื อ้ รัง และมีปัยจัยเสี่ยงหลายด้ าน ซึง่ พัฒนาการของโรคนันขึ
้ ้นอยู่กบั วิถีการดําเนินชีวิต โดย
การศึกษานี ้ได้ ทําการทดสอบเพื่อที่จะยอมรับและเสนอปั จจัยเสี่ยงที่ก่อให้ เกิดโรคอัลไซเมอร์ และ
ได้ ทําการสํารวจในด้ านพฤติก รรมทางสุขภาพในเรื่ อง การลดนํ า้ หนัก การออกกํ า ลังกาย การ
ป้องกันจากการบาดเจ็บ และการกระตุ้นการรับรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะสามารถช่วยชะลอในการเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ การดําเนินชีวิตจะสามารถช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ได้ เช่น ช่วยลดความเสี่ยงจาก
โรคหลอดเลือด และโรคเบาหวาน ส่วนการดําเนินวิถีชีวิตที่ดีเป็ นส่วนสําคัญในการส่งผลต่อการ
ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ที่เกิดจากปั ยจัยเสี่ยงต่างๆ ได้ แต่สิ่งสําคัญของปั จจัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
และเพิ่มมากขึ ้น คือ ปั จจัยทางด้ านพันธุกรรม ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตให้ ดีขึน้
สามารถช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โดยการลดปั จจัยเสี่ยงลงนัน้ จะเป็ นการช่วยเหลือให้ บุคคลที่
ปรารถนาที่จะป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวจากโรคอัลไซเมอร์ ได้
Spalletta, et al. (2004) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมของผู้ป่วย
ภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ ในแต่ละรายจะไม่เหมือนกันขึ ้นอยู่กบั รูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ซึ่งพบว่า ประชากรที่มีลกั ษณะทางคลินิกต่อการเป็ นอัลไซเมอร์ โดยทําการวิเคราะตัวแปร 7
ปั จจัย คือ ความรู้ ความเข้ าใจ อาการเพ้ อคลัง่ อาการทางจิต ความวิตกกังวล อารมณ์ และอาการ
ซึมเศร้ า มี ผลต่อการดําเนินโรค ร่ วมกับประชากรที่ มีระดับการศึกษาที่ ตํ่าจะขาดการใส่ใจที่ จะ
ป้องกันโรค ซึง่ แตกต่างจากประชาการที่มีระดับการศึกษาสูงที่พยายามหาการป้องกันหรื อลดความ
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บกพร่ องต่างๆ ของตนให้ เกิดช้ าลง แต่ในการตีความในเรื่ องปั จจัยทางด้ านการศึกษานัน้ ยังไม่ใช่
ปั จจัยที่จะอธิบายเรื่ องดังกล่าวได้ อย่างแน่ชดั
Rosenberg, Johnston and Lyketsos (2006) ได้ ทํารายงานการศึกษาเกี่ยวกับการให้
การรั กษาขัน้ พืน้ ฐานแก่ผ้ ูที่มีความบกพร่ องของภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง โดย
พบว่า ผู้ที่ป่วยที่มีระดับการศึกษาตํ่าและได้ รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็ นภาวะการสูญเสีย
ความสามารถของสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment) จะเป็ น
กลุม่ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นภาวะสมองเสื่อมชนิดโรคอัลไซเมอร์ ซึง่ บุคคลควรให้
ความใส่ใจว่าลักษณะดังกล่าวเป็ นอาการที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ รับการวินิจฉัยว่า
เป็ นความเสื่อมถอยทางสมอง
Weimer and Sager (2009) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคอัลไซเมอร์
ตังแต่
้ ระยะเริ่ มแรก ซึง่ ดูผลลัพธ์ทางด้ านสังคมและด้ านการเงิน อธิบายว่าโรคอัลไซเมอร์ เป็ นโรคที่
มีการดําเนินต่อเนื่องและทําให้ เป็ นภาระกับสมาชิกในครอบครัวที่จะต้ องสูญเสียความสามารถใน
การทํางานในการดูแลระยะยาว เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการกลัว หวาดระแวง ไร้ ความสามารถใน
การทํ า กิ จ กรรมต่ า งๆ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลผู้ ป่ วยในระยะยาวรวมถึ ง ค่ า ยารั ก ษาใน
สถานพยาบาลเป็ นค่าใช้ จ่ายที่สงู อย่างไรก็ตาม การลดลงของค่าใช้ จ่ายนันไม่
้ อาจทําได้ ถ้าผู้ป่วย
ไม่ได้ รับการวินิจฉัยหรื อได้ รับวินิจฉัยว่าเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในระยะสุดท้ าย ซึ่งไม่มีกระบวนการใน
การรั ก ษาใดสามารถช่ ว ยสนับ สนุน ได้ โดยวิ ธี ก ารศึก ษาเป็ นการวิ เ คราะห์ บ นฐานข้ อ มูล ทาง
การแพทย์ ในการระบุแ ละรั ก ษาโรคอัล ไซเมอร์ ที่ มี ผ ลต่อ ผู้ป่ วยในขนาดใหญ่ แ ละผลที่ ไ ด้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและเป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่ายของรัฐ จึงอาจกล่าวได้ ว่า การที่ได้ รับการวินิจฉัย
และรักษาโรคอัลไซเมอร์ ในระยะเริ่ มแรกนัน้ ไม่ค่อยได้ รับความสนใจเท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านัน้
ผลกระทบที่ เ กิ ดจากการต้ องการดูแลผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ อาจจะแสดงถึงประสิทธิ ภาพในเรื่ อง
สถานะทางการเงินที่ลดลงได้
นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด (2549) ได้ ทําการศึกษาวิธีที่จะช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ ใน
้ ้ประชากรหญิงเริ่ มเข้ า
ผู้หญิงวัยทอง เนื่องจากประชากรสูงอายุเพศหญิงมีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
สู่วัย ทองระดับ ฮอร์ โ มนต่ า งๆ ที่ มี จ ะลดลงจํ า เป็ นต้ อ งรั บ ฮอร์ โ มนทดแทน แต่ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ
ผลข้ างเคียงอื่นๆ ตามมา เช่น มะเร็ งต่างๆ เนื่องจากฮอร์ โมนลดลงก็พบอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัล
ไซเมอร์ จึ ง ได้ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะหาสารหรื อ พื ช ทดแทนจากธรรมชาติ ม าทดแทนการใช้ ฮ อร์ โ มน
สังเคราะห์ โดยที่ผ่านมาพบว่า ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง และกวาวเครื อ เป็ นพื ช ที่ มี ฮ อร์ โมน
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เอสโตรเจนสูง ซึ่งนอกจากพืชทังสองแล้
้
ว ในนํ ้ามะพร้ าวอ่อนก็มีฮอร์ โมนดังกล่าวสูงด้ วย ซึง่ จะ
ช่วยลดและชะลอความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคอัลไซเมอร์
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องชี ้ให้ เห็นว่า การดําเนินชีวิตที่ดีในระยะเริ่ มแรกของ
ช่วงภาวะสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive
Impairment) ช่วยให้ ผ้ สู งู อายุอลั ไซเมอร์ ชะลออาการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงเป็ นการลดภาระ
ค่าใช้ จ่ายในการดูแลและภาระการสูญเสียความสามารถในการทํ างาน หากมีการดูแลในช่ว ง
ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นไปอย่างไม่ถกู วิธี ผู้สงู อายุนนก็
ั ้ จะมีพฤติกรรมที่ก้าวเข้ าสู่ภาวะสมองเสื่อม
ชนิดโรคอัลไซเมอร์ ได้ รวดเร็ ว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง ภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วย
เป็ นโรคอัลไซเมอร์ จะมุง่ ศึกษาภูมิหลังการดําเนินชีวิตของผู้สงู อายุในด้ านปั จเจกบุคคล ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส การศึก ษา ภาวะสุข ภาพ ประวัติความเครี ย ด ประวัติข องครอบครั ว ที่
เกี่ ย วกับโรคอัล ไซเมอร์ ประวัติก ารใช้ ย า ฯลฯ ด้ า นเศรษฐกิ จ-สัง คม ได้ แก่ อาชี พ รายได้ การ
เกษี ยณอายุ และด้ านสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ พฤติกรรมในวัยหนุ่มสาว เช่น การดื่มสุรา การออกกําลัง
กาย การได้ รับสารพิษ ภูมิหลังผู้สงู อายุเหล่านี ้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์
ส่วนการศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ ย นผ่ า นของผู้ สู ง อายุ ที่ป่วยเป็ น
โรคอัล ไซเมอร์ จะมุ่ง ศึก ษาลัก ษณะพฤติ ก รรมผิ ด ปกติ ที่ แ สดงออกในช่ ว งระยะภาวะสูญ เสี ย
ความสามารถของสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment หรื อ
Amnestic MCI) โดยใช้ แนวทางการวินิจฉัยในทางการแพทย์ ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมของ
ผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ จากการให้ ข้อมูลของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึ่งพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็ น
พฤติกรรมของภาวะการสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา หรื อ Amnestic MCI
ซึ่งมีลกั ษณะพฤติกรรมจากความบกพร่ องด้ านความจําเป็ นหลัก ลักษณะพฤติกรรมจากความ
ผิดปกติจากการทํางานของสมองในด้ านต่างๆ และลักษณะพฤติกรรมที่เริ่ มมีการสูญเสียหรื อส่งผล
กระทบต่อการใช้ ชีวิตประจําวัน
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ผู้สูงอายุปกติ
Normal Aging
ความเสื่อมถอย
(degenerative)
ในระบบประสาท

ผู้สูงอายุปกติ

ผู้สูงอายุผิดปกติ

การเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์ กับอายุท่ เี พิ่มขึน้
รู้ตวั ว่าความจําไม่ดี
ลืมการนัดหมาย
ลืมสถานที่ที่จะไป
ลืมชื่อ
มีปัญหาในหาเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ ช้ าลง
ความจําระยะสั ้น
สามารถนึกได้
อาการขี ้ลืม

ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสูญเสียความสามารถทางสมอง
(Mild Cognitive Impairment)

(Dementia)

บกพร่ องด้ านความจํา
ไม่สามารถนึกได้ , อาการหลงลืม

ไม่ใช่

บกพร่ องทางสมองมากกว่า 1 ด้ าน
ไม่ ใช่
ใช่
เกิดจากความบกพร่ องทาง
สมองหลายด้ านโดย ยกเว้ น
ความจํา

*

*ช่ วงเปลี่ยนผ่ าน*
(Transition)
บกพร่ องทางสมองด้ านความจํา

เกิดจากความบกพร่องที่มี
สาเหตุเดียวซึง่ ไม่ใช่ความจํา

ใช่

ไม่ ใช่

เกิดจากความบกพร่อง
ด้ านความจําเป็ นหลัก

โรคอัลไซเมอร์
(Alzheimer’s Disease)

ลักษณะพฤติกรรม

แนวทางการวินิจฉัยลักษณะพฤติกรรม
1.มีความรู้สกึ ว่ามีปัญหาเรื่ องความจํา โดยได้ รับการยืนยันจากญาติ
2.มีความจําบกพร่องในบุคคลที่มีระดับอายุเดียวกัน
3.มี Cognitive function โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ
(การรับรู้ การใส่ใจ การเรี ยนรู้ การคิด ความจํา ภาษา)
4.การทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวันอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5.ไม่มีภาวะสมองเสื่อม
(จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี , 2550)

สมองเสื่อมจากหลอดเลือดในสมองอุดตัน
สมองเสื่อม 2 กลีบ
สมองเสื่อมที่มี Lewy Body
โรคพาร์ กินสัน
โรคอัลไซเมอร์

ใช่

เกิดจากความบกพร่ องทาง
สมองหลายด้ านโดย ที่
เกี่ยวข้ องกับความจํา

ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา

-

ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํา
1 บกพร่องด้ านความจํา
2 มีความผิดปกติจากการทํางานของสมองในด้ านต่างๆ (อย่างน้ อย 1 ด้ าน)
1) ไม่สามารถจะบอกชื่อสิง่ ของได้ ทั ้งๆ ที่สามารถพูดได้ ปกติ (aphasia)
2) ไม่สามารถลงมือกระทําหัตกรรมต่างๆ ได้ เมื่อบอกให้ ทําทั ้งๆ ที่ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวของ ร่างกาย แขน ขา ปกติ (apraxia)
3) ไม่สามารถระบุสงิ่ ของได้ แม้ ว่าประสาทสัมผัสยังดีอยู่ (agnosia)
4) มีลกั ษณะความคิดในด้ านการตัดสินใจ การวางแผน การมอง
ในลักษณะนามธรรมบกพร่องไป (executive function)
3 เริ่มมีการสูญเสียหรือกระทบต่อการใช้ ชีวิตประจําวัน (จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี , 2550)

ภูมิหลัง ด้ านปั จเจกบุคคล เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้ อม เกี่ยวโยงต่ อการป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ?
มีประโยชน์ ต่อการนําไปสังเกตเบือ้ งต้ นที่จะได้ รับการรั กษาอย่ างทันท่ วงที
มีโอกาสที่ผ้ ูสูงอายุจะกลับมาเป็ นปกติ (หากเทียบกับผู้สูงอายุวัยเดียวกัน)
ชะลอไม่ ให้ โรครุ นแรงมากขึน้ กว่ าเดิม เพื่อช่ วยลดค่ าใช้ จ่ายในการรั กษาและ ภาระการดูแลระยะยาว

ภาพ 3 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ ไี ด้ จากการทบทวนวรรณกรรม
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ภูมิหลัง
ด้ านปั จเจกบุคคล
-

เพศ
อายุ
การศึกษา
ภาวะสุขภาพ (โรคประจําตัว)
พันธุกรรม
ฯลฯ

?

ด้ านสิ่งแวดล้ อม

ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม

+

-

อาชีพ
รายได้
ฯลฯ

+

-

การได้ รับอุบตั ิเหตุ
การได้ รับสารพิษ (อะลูมิเนียม)
ฯลฯ

?
โรคอัลไซเมอร์

ภาพ 4 กรอบแนวคิดในการศึกษาภูมิหลังของผู้สูงอายุท่ ปี ่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์

?
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ลักษณะพฤติกรรมในช่ วงการเปลี่ยนผ่ าน

บกพร่ องด้ านความจํา

?

+

มีความผิดปกติจากการทํางานของสมอง

?

+

เริ่มมีการสูญเสียหรื อกระทบต่ อ
การใช้ ชีวิตประจําวัน

?

โรคอัลไซเมอร์
ภาพ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษาลักษณะพฤติกรรมในช่ วงการเปลี่ยนผ่ านของผู้สูงอายุท่ ปี ่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์

