บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาในครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาเชิ ง คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เ พื่ อศึกษาภูมิ ห ลัง
พฤติกรรมของผู้สูงอายุและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุก่อนป่ วยเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ โดยทําการศึกษาข้ อมูลของผู้สงู อายุก่อนป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ จํานวน 15 ราย ด้ วย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกใน
ครอบครั ว หรื อ ผู้ใ กล้ ชิ ด อัน ได้ แ ก่ สามี ภรรยา พี่ น้ อ ง หรื อ บุต รหลานของผู้สูง อายุ ที่ เ ห็ น
พฤติกรรมในห้ วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน คือ ช่วงระยะภาวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้ อย
ด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment - Amnestic MCI) ซึง่ เป็ นช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากอาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไป (Normal Aging) สู่ระยะของการ
เป็ นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) สําหรับการนําเสนอผลการศึกษาวิจยั นัน้ ผู้วิจยั ใช้ นาม
สมมติของผู้สงู อายุและผู้ให้ ข้อมูลหลักแทนการใช้ ชื่อจริ ง โดยแบ่งการนําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น
2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
ตอนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของผู้สูงอายุท่ ปี ่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
ในการศึกษาข้ อมูลภูมิหลังของผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ จํานวน 15 ราย นัน้ ผู้วิจยั นําเสนอภูมิ
หลังของผู้สงู อายุที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ในการดําเนินเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ ซึง่ ได้ แก่ ข้ อมูล
ทัว่ ไปของผู้สงู อายุ ประวัติความเครี ยด ประวัติการใช้ ยา (หากมี) ประวัติบุคคลในครอบครัวที่
เป็ นโรคอัลไซเมอร์ ประวัติในการได้ รับอุบตั ิเหตุ ประวัติการได้ รับสารเคมีที่เป็ นอันตราย และอื่นๆ
ซึง่ มีเกี่ยวข้ องต่อการดําเนินชีวิตของผู้สงู อายุ อาทิ พฤติกรรมของผู้สงู อายุโดยแสดงออกทางด้ าน
ความคิด อารมณ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวล้ วนเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการดําเนินเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ ได้
โดยข้ อมูลเหล่า นี จ้ ะมี ความครอบคลุม ถึงรายละเอีย ดของผู้สูง อายุในด้ านปั จเจกบุคคล ด้ า น
เศรษฐกิ จ-สังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมไปถึงรายละเอียดของพฤติกรรมสําคัญที่ อาจเป็ น
สัญญาณเริ่ มแรกของการป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการให้ คําสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักทัง้ 15 ราย ดังนี ้

44
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 1
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณติ่ง (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 42 ปี มีความสัมพันธ์ กบั
ผู้สงู อายุโดยเป็ นบุตรชายคนที่ 4 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
คุณยายเขียว (นามสมมติ) ปั จจุบันอายุ 80 ปี เดิมเป็ นคนจังหวัดนครสวรรค์ จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 มีพี่น้องจํานวน 7 คน แต่งงานเมื่ออายุ 20 ปี และได้ ย้ายมาตัง้
รกรากที่จงั หวัดพิจิตร โดยประกอบอาชีพเย็บผ้ าและค้ าขายของชํา คุณยายเขียวมีลกั ษณะเป็ นคน
ขยัน เจ้ าระเบียบ ซึง่ หลังจากแต่งงานคุณยายเขียวมีบตุ รชายจํานวน 2 คนและบุตรหญิงจํานวน 3
คน โดยบุตรทัง้ 5 คน แต่งงาน และมีครอบครัวแล้ ว 4 คน ยังคงเหลือคุณติ่งซึง่ เป็ นบุตรคนที่ 4 อาศัย
อยูร่ ่วมกับคุณยายเขียว ซึง่ เป็ นผู้ดแู ลหลักเนื่องจากมีสถานภาพโสด และสามารถออกจากงานประจํา
เพื่อมาดูแลคุณยายเขียวได้ โดยอิสระ ส่วนบุตรที่เหลือรวมไปถึงหลานจะเข้ ามาเยี่ยมคุณยายเขียวอยู่
บ้ างในช่วงที่คณ
ุ ยายเขียวมีพฤติกรรมที่เริ่ มสูญเสียความสามารถทางสมองด้ านความจํา แต่บุตรที่
ไม่ได้ ดแู ล ส่วนใหญ่ก็จะช่วยเหลือในด้ านค่าใช้ จ่ายเรื่ องสุขภาพของคุณยายเขียว เนื่องจากบุตรที่
เหลือมีครอบครัวที่ต้องดูแลรวมถึงหน้ าที่การทํางานซึ่งเป็ นลักษณะงานประจํา โดยในประวัติทาง
ครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณยายเขียวเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่คณ
ุ ยายเขียวมี
โรคประจําตัวที่เกิดขึ ้นภายหลัง คือ โรคความดันโลหิตสูง จากการเป็ นโรคความดันโลหิตสูงนี ้ คุณยาย
เขียวเคยล้ มจนหมดสติไปหนึ่งครัง้ เนื่องจากการรับประทานยาความดันโลหิตในปริ มาณที่สูงเกิน
ขนาด ซึง่ ในช่วงขณะนันระยแพทย์
้
ยงั ไม่ได้ มีการลดปริ มาณของยา ด้ วยเหตุนี ้ ทางบุตรชายจึงพาคุณ
ยายเขียวไปตรวจสุขภาพเป็ นประจํา ในด้ านการดําเนินชีวิตประจําวันที่ท่านทําเป็ นประจําส่วนใหญ่
ท่านจะดูแลทุกอย่างภายในบ้ านทัง้ หมด รายได้ ส่วนใหญ่ได้ มาจากบุตรและจากเงินสวัสดิการของ
รัฐบาล โดยสถานภาพสมรสปั จจุบนั คุณยายเขียวเป็ นหม้ ายเนื่องจากสามีเสียชีวิต
ในช่วงคุณยายเขียวอายุ 73 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมถามซํ ้าๆ ส่วนใหญ่จะถามในเรื่ องการ
ทําอาหาร ลืมที่เก็บสิ่งของบางอย่างที่ใช้ เป็ นประจําและไม่สามารถนึกสิ่งของนันได้
้ โดยสมาชิกใน
ครอบครัวไม่ได้ ให้ ความสนใจมากนักเพราะเป็ นการถามที่เป็ นปกติของท่าน ในระยะเวลา 5 ปี ต่อมา
คุณยายอายุ 78 ปี พฤติกรรมท่านเริ่ มผิดปกติอย่างหนักในเรื่ องการอาบนํ ้า และการคิดคํานวณที่
ผิดพลาดไปทังๆ
้ ที่คณ
ุ ยายเขียวเป็ นคนเก่งในการคํานวณเนื่องจากเป็ นแม่ค้าเก่ามาก่อน ด้ วยเหตุนี ้
ทางบุตรชายจึงรี บพาคุณยายเขียวไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษา ทําการทดสอบ ซักประวัติ รวมถึงการ
ตรวจทางสมองด้ วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging - MRI) และได้ รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญว่า ท่านเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ซึง่ มีภาวะสมองฝ่ อเป็ นเหตุให้ ระบบประสาท
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บางส่วนโดยเฉพาะในด้ านความจําเสื่อมลง หลังจากการตรวจท่านได้ รับยา Aricept ซึง่ เป็ นยาชะลอ
โรคอัลไซเมอร์ มารับประทานก่อนและด้ วยยาชนิดนี ้ เป็ นยาที่มีราคาแพง และท่านรับประทานแล้ วไม่
เห็นผลใดๆ เกิดขึ ้น บุตรชายจึงให้ ท่านเลิกทานยาชนิดนี ้ และได้ จดั หากิจกรรมในแต่ละวันให้ ท่าน
ปฏิบตั ิ คือ ให้ ท่านรํ าซี่กง เพื่อฝึ กสมาธิและให้ ร่างกายแข็งแรง ส่วนยาที่รับประทานยังคงเหมือนเดิม
คือ ยาลดความดัน (TernorminR Tablet 10 mg) และเพิ่มยาลดกรดยูลิครักษาโรคเก๊ าท์ (UricadR
Tablet 100 mg) นอกจากนัน้ เป็ นอาหารเสริ มพวกนํ ้ามันตับปลา (Fish Oil Omege 3 1200 mg)
อาหารเสริ มที่ช่วยในเรื่ องข้ อเสื่อม (Glucosamine 1500 mg) และอาหารเสริ มที่ช่วยบํารุ งสมอง
(Fogus Smart-Nutrition For The Brian) ทุกอย่างอย่างละ 1 เม็ด โดยค่าใช้ จ่ายในเรื่ องยารวมทังการ
้
ตรวจร่ างกายประจําทุกๆ 2 เดือน ประมาณ 5,000 บาท และค่าอาหารเสริ มประมาณ 500 บาทต่อ
เดือน
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 2
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณปลา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 34 ปี มีความสัมพันธ์ กบั
ผู้สงู อายุโดยเป็ นหลานสาว จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพโสด ประกอบ
อาชีพรับจ้ าง
คุณยายหลง (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 82 ปี เป็ นคนจังหวัดพิษณุโลก จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 แต่งงานและมีบตุ รชายจํานวน 3 คน และบุตรหญิงจํานวน 2 คน โดยผู้ดแู ล
หลักคุณยายหลงเป็ นหลานสาว ซึ่งเป็ นบุตรของบุตรสาวคนที่ 3 ของคุณยายหลง เหตุที่ต้องให้
หลานสาวเป็ นผู้ดแู ลหลัก เนื่องจากว่าบุตรทังหมดประกอบอาชี
้
พค้ าขายเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้ นบุตรชาย
คนที่ 5 ประกอบอาชีพทหาร ซึง่ บุตรทังหมดที
้
่ไม่สามารถมีเวลาดูแลคุณยายหลงได้ อย่างเต็มที่กอป
กับบุตรทังหมดแต่
้
งงานและแยกครอบครัวออกไปตังครั
้ วเรื อนใหม่ที่ไกลไปจากครัวเรื อนที่คณ
ุ ยายหลง
ั ้ ่นฐานในบริ เวณครัวเรื อนใกล้ เคียงกับคุณยายหลง โดยบุตร
อาศัยอยูม่ ีเพียงแต่บตุ รสาวคนที่ 3 ที่ตงถิ
ที่เหลือก็จะเข้ ามาเยี่ยมบ้ างหากมีเวลา ซึง่ คุณยายประกอบอาชีพค้ าขาย (ขนม) โดยคุณยายหลงมี
ลักษณะเป็ นคนพิถีพิถัน เจ้ าระเบียบและรั กความสะอาดมาก ในประวัติทางครอบครั วไม่พบว่า
สมาชิกในครอบครัวของคุณยายหลงเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่ท่านมีโรคประจําตัวที่เกิดภายหลัง
ในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และทางบุตรชายได้ พาไปคุณยายหลง
ตรวจสุขภาพเป็ นประจําตามที่แพทย์นดั หมาย ด้ านการดําเนินชีวิตประจําวันที่คณ
ุ ยายหลงทําเป็ น
ประจําส่วนใหญ่จะทําขนมเพื่อนําไปขายที่ตลาดบริเวณใกล้ บ้าน โดยรายได้ สว่ นใหญ่ที่ได้ รับจากเงินที่
ค้ าขายและจากเงินสวัสดิการของรัฐบาล เป็ นแบบพอมีพอกินเท่านัน้ สถานภาพสมรสปั จจุบนั คุณ
ยายหลงเป็ นหม้ ายเนื่องจากสามีเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
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ในคุณยายหลงอายุ 72 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมพูดซํ ้าๆ พูดไปแล้ วไม่สามารถจําในสิ่งที่เพิ่งพูด
ออกไป พูดแต่ในเรื่ องอดีต (เรื่ องของสามี) และมีพฤติกรรมทางอารมณ์ซมึ เศร้ า เก็บตัวไม่ออกไปไหน
ไม่คอ่ ยพูด ทังที
้ ่แต่เดิมคุณยายหลงเป็ นคนที่มีลกั ษณะชอบพูดคุย ซึง่ ในระยะแรกสมาชิกในครอบครัว
เข้ าใจว่าเป็ นพฤติกรรมที่เกิดหลังจากที่คณ
ุ ยายหลงช็อคหมดสติเพราะสามีเสียชีวิตในครัง้ นัน้ เลยทํา
ให้ คณ
ุ ยายหลงรู้ สึกผิดหวังในชีวิตที่ต้องสูญเสียคู่ชีวิตไปกะทันหัน จากพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นคุณยาย
้ ตรชายคนที่ 5 จึงพาคุณยายมารักษาโดยแพทย์
หลงมีอาการซึมเศร้ านานขึ ้น พูดวกวนไปมา ช่วงนันบุ
ทําการซักประวัตจิ ากท่านและญาติๆ ถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้น หลังจากนันแพทย์
้
ได้ วินิจฉัยว่าคุณ
ยายหลงเป็ นโรคอัลไซเมอร์ และรับยาชะลอโรคอัลไซเมอร์ มาในระยะแรกเท่านัน้ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายยา
มีราคาที่สงู ในภาวะสุขภาพของคุณยายทําการรักษาแค่โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเท่านัน้
เพราะเป็ นการรั กษาที่ ไม่ได้ เสียเงินเนื่องจากคุณยายใช้ สิทธิ์ การรักษาจากทางภาครั ฐ (บัตรทอง)
เนื่องจากการรักษาทางสุขภาพโดยใช้ สิทธิ์บตั รทองนันครอบคลุ
้
มแค่บางโรคดังที่กล่าวข้ างต้ น สิทธิ
การรักษานีจ้ ึงไม่สามารถครอบคลุมไปถึงโรคอัลไซเมอร์ ได้ รวมถึงโรงพยาบาลรัฐบางแห่งยังไม่มี
เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัดความแม่นยําในระบบสมองได้ อย่างชัดเจน ซึง่ คุณยายหลงจะต้ องเดินทางไป
โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเพื่อเข้ ารับการตรวจในแต่ละครัง้ นั่นหมายความว่าคุณยายหลงจะต้ องมี
ค่าใช้ จ่ายที่จากการเดินทางเพิ่มขึ ้น
ครอบครัวอาศัยการดูแลคุณยายด้ วยวิถีชีวิตของคนชนบททัว่ ไป โดยไม่รับรักษาโรคอัลไซ
เมอร์ ด้วยยา แต่ทางครอบครัวใช้ สมุนไพรในการดูแลรักษา และใส่ใจคุณยายมากขึ ้น โดยจัดสถานที่
และสภาพแวดล้ อมไปด้ วยธรรมชาติ ทําราวสําหรับเวลาคุณยายเดินบริ เวณภายในบ้ านเพื่อป้องกัน
การหกล้ ม จัดเตรี ยมอาหารที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ คุณยายพยายามที่จะช่วยเหลือตนเองในเรื่ องการทาน
ข้ าว ส่วนการอาบนํ ้าและการขับถ่ายท่านยังพอช่วยเหลือตนเองได้ ในบางคราว
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 3
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณกุ๊ก (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 45 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สงู อายุโดยเป็ นบุตรสาวคนที่ 2 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับ
ราชการ (ครู)
คุณป้าศรี (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 79 ปี เดิมเป็ นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จบการศึกษา
้
่จงั หวัดเชียงใหม่
ระดับปริ ญญาตรี แต่งงานและมีบตุ รหญิงจํานวน 2 คน และได้ ย้ายมาตังรกรากที
โดยประกอบอาชีพรับราชการครู ผู้ดแู ลหลักเป็ นบุตรสาวคนที่ 2 เนื่องจากมีสถานภาพโสดและยัง
อาศัยอยูก่ บั คุณป้าศรี คุณป้าศรี มีลกั ษณะเป็ นคนเจ้ าระเบียบ และจริงจังในทุกๆ เรื่ องตามฉบับคุณครู
ในประวัตทิ างครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่ภายหลัง
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คุณป้าศรี มีโรคประจําตัวที่เกิดในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรคกระดูกพรุ น และอาการชา ท่านเคยรับยา
ชาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จากสาเหตุเส้ นประสาทพลิก สถานภาพสมรสปั จจุบนั คุณป้าศรี เป็ น
หม้ ายเนื่องจากสามีเสียชีวิต ในช่วงที่คณ
ุ ป้าศรี กําลังเกษี ยณเคยประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ร้ายแรง
และกระทบกับสมองเมื่อปี พ.ศ. 2550
ในช่วงคุณป้าศรี อายุ 75 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมหลงๆ ลืมๆ สิ่งของ ในระยะแรกคุณป้าศรี ยงั พอ
สามารถนึกได้ แต่ในภายหลังเริ่ มมีพฤติกรรมที่หลงลืมมากขึ ้นจนเริ่ มผิดปกติ ทางบุตรสาวจึงพาคุณ
ป้าศรี มาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจเช็คด้ วยการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางสมอง และการซัก
ประวัติ พฤติกรรมต่างๆ ผลการวิ นิ จฉัยเบือ้ งต้ นแพทย์ ได้ แจ้ งว่าคุณป้าศรี เริ่ มมี อาการที่ สูญเสี ย
ความจําที่กําลังจะดําเนินเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ ในระยะแรก หลังจากนันบุ
้ ตรสาวได้ พยายามหากิจกรรม
ุ ป้าศรี ทําเพื่อช่วยในการกระตุ้นให้ สมองทํางาน โดยคุณป้าศรี เป็ นสมาชิกในชมรมผู้สงู อายุของ
ให้ คณ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึง่ ที่นนั่ มีกิจกรรมให้ ผ้ สู งู อายุทําเป็ นประจําทุกวันพฤหัสบดี และด้ วยการที่คณ
ุ
ป้าศรี ชอบออกกําลังกาย คุณป้าศรี ได้ รับการเป็ นผู้นําในการออกกําลังในกลุ่มผู้สงู อายุทุกวันจันทร์
พุธ และศุกร์ ในการเป็ นผู้นําเต้ นแอโรบิคในช่วงเช้ า และในช่วงเย็นจะเป็ นการรํ าซี่กง ด้ วยการที่คณ
ุ
ป้าศรี มีกิจกรรมดังกล่าว พัฒนาการความเสื่อมของสมองของคุณป้าศรี ยังคงไม่ส่งผลกระทบขัน้
รุนแรง
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 4
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณนิว (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 42 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สงู อายุโดยเป็ นบุตรสาวคนที่ 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพแต่งงาน ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
คุณตาชัย (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 88 ปี เดิมเป็ นคนจังหวัดลําปาง จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบอาชีพรับราชการตํารวจ แต่งงานและมีบตุ รชายจํานวน 3 คนและบุตร
หญิงจํานวน 4 คน โดยในระยะแรกผู้ดแู ลหลักจะเป็ นบุตรชายคนที่ 4 แต่เนื่องด้ วยบุตรชายชีวิตลง
ผู้ดแู ลหลักคนถัดมาเป็ นบุตรสาวคนที่ 3 เนื่องจากมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีเวลาในการดูแลคุณตาแสง
ได้ สะดวกกว่า คุณตาชัยมีลกั ษณะเป็ นคนจริ งจังในทุกๆ เรื่ อง มีอาการเครี ยดบ้ างจากการทํางาน เป็ น
คนชอบเก็บตัว ไม่ชอบออกไปไหนมาไหนนอกจากการทํางาน เป็ นคนพูดน้ อย ในประวัตทิ างครอบครัว
ไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณตาชัยเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่คณ
ุ ตาชัยมีโรคประจําตัวที่
เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคเก๊ าท์ คุณตาชัยเคยได้ รับ
อุบตั เิ หตุเนื่องจากรถชนมาก่อน หลังจากที่คณ
ุ ตาชัยเกษี ยณ คุณตาชัยดําเนินชีวิตประจําวันด้ วยการ
ทําสวน
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ในช่วงคุณตาชัยอายุ 65 ปี เริ่ มมีอาการลืมการใช้ เงิน จําธนบัตรชนิดต่างๆ ไม่ได้ เริ่ มเก็บตัว
มากขึ ้น แม้ กระทัง่ สมาชิกในครอบครัวคุณตาแสงก็จะไม่ค่อยพูดเท่าไรนัก จากพฤติกรรมนี ้คุณตาชัย
ได้ ย้ายมาอาศัยอยูก่ บั บุตรสาวคนที่ 3 (ผู้ให้ ข้อมูล) ซึง่ อาศัยอยูท่ ี่จงั หวัดเชียงใหม่ เนื่องด้ วยบุตรชายที่
ดูแลช่วงแรกๆ ที่จงั หวัดลําปางนันเสี
้ ยชีวิต และคุณตาชัยมีความหวาดระแวงทุกคนแม้ กระทัง่ บุตรทุก
ุ ตาชัยให้ ความไว้ วางใจ คุณ
คน คุณตาชัยมีความหวาดระแวงในหลายๆ เรื่ อง ยกเว้ นผู้ให้ ข้อมูลที่คณ
ตาชัยจะมีความหวาดระแวงเป็ นอย่างมากในเรื่ องเงิน เพราะคุณตาชัยมีลกั ษณะหวงสมบัติกลัวคน
อื่นแย่งไปจากตนเอง ซึง่ ในช่วงนันผู
้ ้ ให้ ข้อมูลมองว่าเป็ นอาการวิตกจริ ตของคุณตาแสงเอง และเข้ าใจ
ว่าเป็ นโรคทางจิตเภทชนิดประเภทหลงผิด คุณตาชัยเริ่ มมีอาการลืมที่ชัดเจนมากขึ ้น ลืมชนิดที่ไม่
สามารถจําได้ ว่าทําอะไร ลืมการใช้ จ่ายในเรื่ องเงินทุกอย่าง ทังที
้ ่เมื่อก่อนคุณตาชัยทําหน้ าที่ทําบัญชี
ให้ กับที่ทํางาน ด้ วยการที่คุณตาชัยมีโรคประจําตัวหลายโรคและทําการตรวจรักษาอยู่เป็ นประจํา
้ ่งผิดปกติจากพฤติกรรมและสุขภาพ
ภายหลังทางครอบครัวจึงให้ แพทย์ตรวจเพิ่มเติมในทุกๆ สิ่ง ทังสิ
โดยรวมอีกครัง้ อย่างละเอียดโดยการตรวจด้ วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging MRI) ผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ คือ คุณตาชัยเริ่ มมีสมองตีบหรื อฝ่ อ ซึง่ สามารถพัฒนาการเข้ าสู่
โรคอัลไซเมอร์ ได้ ช่วงอายุ 87 ปี และในช่วงนี ้พบความผิดปกติในร่ างกายเพิ่ม คือ คุณตาชัยคุณตา
แสงเป็ นโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก ซึ่งทางแพทย์แจ้ งว่าคุณตาชัยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ อีก 2 ปี ซึ่ง
ในตอนนี ้ก็เลยระยะเวลานันมาแล้
้
ว อาจจะเป็ นเพราะคุณตาชัยเป็ นคนชอบออกกําลังกาย ด้ วยการทํา
สวนบริ เวณบ้ าน ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลในบางส่วนคุณตาชัยสามารถใช้ สิทธิ์ข้าราชการเบิก
ได้ ส่วนค่าใช้ จ่ายอื่นๆ บุตรทุกคนให้ การช่วยเหลือ โดยผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้ดแู ลหลัก
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 5
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณวิว (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 33 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สงู อายุโดยเป็ นบุตรสาวคนที่ 2 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน
คุณลุงชิด (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 70 ปี เดิมเป็ นคนจังหวัดนครปฐม จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 แต่งงานและ มีบตุ รชายจํานวน 1 คนและบุตรหญิงจํานวน 1 คน และได้
ย้ ายมาตังรกรากที
้
่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยประกอบอาชีพและค้ าขายมาก่อนและรับตัดเย็บเสื ้อผ้ า คุณลุง
ชิดมีลกั ษณะเป็ นคนเงียบๆ ไม่สงุ สิงกับใคร ในประวัติทางครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของ
คุณลุงชิดเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในช่วงวัยหนุ่มคุณลุงชิดเคยได้ รับอุบตั ิเหตุจากการถูกไม้ ฟาดที่
ศีรษะและหมดสติ เริ่ มมีภาวะเครี ยดที่ชดั เจนภายหลังเนื่องจากคุณลุงชิดแยกกันอยู่กบั ภรรยาแต่ยงั
ไม่ได้ หย่าขาดจากกัน ในการบรรเทาอาการเครี ยดดังกล่าว คุณลุงชิดจะพยายามเปลี่ยนสถานที่โดย
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เข้ าไปดูแลสวนที่ อยู่ต่ า งอํ าเภอ ภายในประวัติ ครอบครั ว พบว่ า เคยมี สมาชิ กในครอบครั ว เป็ น
โรคเบาหวานมาก่อน แต่คณ
ุ ลุงมีโรคประจําตัวที่เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรคซึมเศร้ า
ุ ลุงชิดใช้
ในช่วงคุณลุงชิดอายุ 69 ปี เริ่ มมีอาการลืมสิ่งของจําเป็ น เช่น กระถางต้ นไม้ ที่คณ
ในการทําสวนเป็ นประจํา โดยคุณลุงชิดลืมชนิดที่ ไม่สามารถนึกได้ ว่าตนเองเก็บไว้ จุดใด ทางผู้ให้
ข้ อมูลก็ปล่อยเลยตามเลย เพราะเข้ าใจว่าคุณลุงชิดมีกิจกรรมในแต่ละวันหลายอย่างมากจึงทําให้ คณ
ุ
ลุงชิดไม่สามารถนึกสิ่งๆ นัน้ ได้ พอพฤติกรรมคุณลุงชิดเป็ นมากขึน้ จึงพาไปพบแพทย์ เพื่อทํ าการ
ตรวจสอบและรักษาจากการซักประวัตติ า่ งๆ รวมถึงการทําแบบทดสอบ เบื ้องต้ นแพทย์วินิจฉัยว่า คุณ
ลุงชิ ดเริ่ มมี การสูญเสี ยความจํ า ที่ กํ าลังดํ าเนิ นเข้ าสู่โ รคอัลไซเมอร์ ในระยะที่ ห นึ่ ง ประกอบกับ
พฤติกรรมของคุณลุงชิดเกิดจากพัฒนาการทางพฤติกรรมดังกล่าวและโรคซึมเศร้ าที่คณ
ุ ลุงชิดเป็ นอยู่
ในเรื่ องการรักษาผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้รับผิดชอบในการรักษาและดูแลคุณลุงชิด โดยคุณลุงชิด
รับการรักษาด้ วยยาที่ช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ และรักษาโรคซึมเศร้ าไปด้ วย ลักษณะพฤติกรรมของ
คุณลุงชิดปั จจุบนั ยังคงที่เหมือนเดิม อาจเนื่องมากจากท่านชอบเดินออกกําลังกายน่าจะเป็ นเหตุหนึ่ง
ที่ทําให้ พฒ
ั นาการของโรคอัลไซเมอร์ ดงั กล่าวช้ าลง
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 6
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณต้ อง (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 30 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สงู อายุโดยเป็ นบุตรชาย จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และคุณต่อ (นามสมมติ) มีความสัมพันธ์ กบั ผู้สงู อายุโดยเป็ นสามี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
คุณป้าแข (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 60 ปี เดิมเป็ นคนกรุ งเทพฯ จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีพี่น้องจํานวน 4 คน แต่งงานและ มีบตุ รชายจํานวน 1 คน และได้ ย้ายมาตังรกรากที
้
่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบอาชีพเจ้ าหน้ าที่รังสีเทคนิคและทําบัญชีให้ กบั หน่วยงาน ท่านมีลกั ษณะ
เป็ นคนที่จริ งจังต่อการทํางานมาก และเครี ยดต่องานที่จะต้ องทําในวันต่อไป ด้ วยอาการเครี ยดนี ้ทําให้
ท่านต้ องใช้ ยาคลายเครี ยดและยานอนหลับบ่อยครั ง้ ในประวัติครอบครั วไม่ได้ ระบุว่าสมาชิกใน
ครอบครั วของคุณป้าแขเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ภายหลังที่ มีอายุเพิ่ มขึน้ คุณป้าแขก็ ไม่มีโรค
ประจําตัวใดๆ และไม่เคยได้ รับอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับสมองเลย
ในช่วงคุณป้าแขอายุ 46 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิม เริ่ มมีการถามซํ ้า บวกเลข
ผิดบ้ าง ซึง่ ในขณะนันทางบุ
้
ตรชายและสามีคณ
ุ ป้าแขไม่ร้ ูสกึ แปลกกับพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น เนื่องจากว่า
คุณป้าแขอาจจะเครี ยดจากการทํางานมากเกินไป และคุณป้าแขยังจําบุคคล และสิ่งของได้ อย่างปกติ
และก็มีพฒ
ั นาการมาเรื่ อยๆ จนเข้ าปี พ.ศ. 2543 คุณป้าแขอายุ 49 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมที่บวกเลข
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ผิดพลาดจากการทําบัญชีที่หน่วยมากขึ ้น และด้ วยเอกสารบัญชีดงั กล่าวถูกตีกลับไปมาหลายครัง้
ในช่วงสองถึงสามเดือน แต่ยังไม่เป็ นปั ญหามากนักในการดําเนินชี วิตประจํ าวัน ในช่วงนีท้ ่านมัก
เข้ าใจว่าอาการที่ เกิ ดขึน้ ในแต่ละอย่างผิดไป ซึ่งในช่วงที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนัน้ คุณป้าแขยังคง
รับประทานยาประเภทยากดประสาทในการใช้ ยาบรรเทาในระยะแรกๆ แต่ด้วยการทานยาดังกล่าว
พฤติกรรมและอารมณ์ ของคุณป้าแขเปลี่ยนแปลงไปมาก กลายเป็ นคนก้ าวร้ าว อารมณ์ ฉุนฉียว จน
พฤติกรรมที่เด่นชัดในระยะต่อมา คือ จากปกติที่ทุกเช้ าคุณป้าแขจะไปจ่ายตลาดที่ใกล้ กับบริ เวณ
หมู่บ้าน คุณป้าแขเริ่ มเดินกลับบ้ านไม่ถูก กลับไม่ถึงบ้ าน จนต้ องลําบากแม่ค้าที่ ตลาดพามาส่ง
บางครัง้ เดินอยู่หน้ าบ้ านแต่ยืนนิ่ง เนื่องจากจําบ้ านตนเองไม่ได้ ซึง่ อาการนี ้เกิดขึ ้นไม่บ่อยนัก แต่พอ
ุ ป้าแขไปจ่ายตลาดอีก จากความผิดปกติ
ทางครอบครัวรับรู้ความผิดปกติสองครัง้ แล้ วก็ห้ามไม่ให้ คณ
ของคุณป้าแขที่เกิดขึ ้น ทางบุตรและสามีพาคุณป้าแขไปพบแพทย์ทางจิตเวชเพื่อทําการรักษาโดย
เบื ้องต้ นก็ได้ ทําการทดสอบแบบประเมินต่างๆ และทางแพทย์วินิจฉัยเบื ้องต้ นว่าคุณป้าแขมีพฤติกรรม
อาการของโรคอัลไซเมอร์ และจากอายุของคุณป้าแขที่ยงั ไม่มากนัก คุณป้าแขต้ องออกจากงานเนื่อง
ด้ วยความผิดปกติดงั กล่าวเริ่ มส่งผลกระทบต่อการทํางาน โดยสามีของคุณป้าแขต้ องออกจากงานเพื่อ
มาดูแลด้ วย และบุตรชาย (ผู้ให้ ข้อมูลหลัก) จะรับภาระในการดูแลท่านทัง้ สองในค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ภายในครอบครัว
ในห้ วงเวลาที่เก็บข้ อมูลนี ้ คุณป้าแขมีพฤติกรรมของโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์ กินสัน คือ
ไม่สามารถอาบนํ ้า กินข้ าวเอง ไม่สามารถควบคุมระบบต่างๆ มีอาการเดินตัวเอียง ลักษณะมือจะสัน่ ๆ
การเดินจะเป็ นการเดินแบบก้ าวสัน้ ในเรื่ องอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยโมโหร้ าย ก้ าวร้ าว ก็
ลดลง เนื่องจากทางบุตรชายและสามีให้ คุณป้าแขหยุดรับประทานยาทางประสาท ซึ่งจากความ
ผิดปกติที่เกิดขึ ้นกับคุณป้าแขทางบุตรชายและสามีมองว่าเป็ นผลข้ างเคียงของยาที่ทําให้ คณ
ุ ป้าแขมี
ความผิดปกติก่อนวัยอันควร โดยยาจําพวกนี ้บางทีอาจเป็ นยาที่ทําลายสมองแบบค่อยเป็ นค่อยไป
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 7
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณอุ๊ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 64 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สูง อายุโ ดยเป็ นภรรยา จบการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สถานภาพแต่ง งาน ประกอบอาชี พ
ข้ าราชการบํานาญ
คุณลุงอี๊ด (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 69 ปี เดิมเป็ นคนจังหวัดพิจิตร จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ท่านแต่งงานและมีบตุ รชายจํานวน 1 คนและบุตรหญิงจํานวน 1 คน และได้ ย้ายมาตัง้
รกรากที่จงั หวัดพิษณุโลก โดยประกอบอาชีพรับราชการ คือ ทํางานส่วนงานเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ คุณลุงอี๊ด
มีบุคลิกลักษณะเป็ นคนเจ้ าระเบียบ ละเอียดในการทํางานทุกอย่างต้ องมีการตรวจเช็คเสมอ และ
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จริงจังกับสิง่ ที่ได้ ทํา การสูบบุหรี่ และดื่มเหล้ าเป็ นครัง้ คราวในช่วงออกงานสังคมเท่านัน้ ในประวัติทาง
ครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณลุงอี๊ด เคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ และคุณลุงอี๊ด ไม่มี
โรคประจําตัวที่เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้นเลย ในช่วงก่อนเกษี ยณคุณลุงอี๊ด เคยล้ มและได้ รับ
อุบตั ิเหตุจากการถูกรถชนหลายครัง้ การดําเนินชีวิตหลังคุณลุงอี๊ด เกษี ยณ คือ ตื่นเช้ าออกกําลังกาย
รดนํ ้าต้ นไม้ ในบริ เวณบ้ าน กวาดขยะบริ เวณบ้ าน บางครัง้ กวาดทัง้ หมดภายในซอย สิ่งเหล่านี ้เป็ น
อาการขยันแต่เดิมของคุณลุงอี๊ด อยูแ่ ล้ ว
ในช่วงคุณลุงอี๊ด อายุ 66 ปี เริ่ มมีอาการลืมในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ ้น แต่คณ
ุ ลุงอี๊ดสามารถจําลูก
ศิษย์เก่าๆ ได้ อย่างแม่นยํา เริ่ มไม่สามารถควบคุมการขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงระยะต่อมาคุณลุงอี๊ด
ไม่สามารถที่ จะเดินข้ ามสิ่งกี ดขวางเล็กๆ ภายในบ้ านได้ ทัง้ ๆ ที่ เดินผ่านอยู่เป็ นประจํ า หลังจาก
เหตุการณ์ ต่างๆนี ้ คุณลุงอี๊ดเริ่ มมีอาการอึดอัดและเครี ยด เพราะสิ่งที่เคยทําเป็ นประจําคุณลุงอี๊ดไม่
สามารถทํ าได้ อย่างปกติ ทัง้ ๆ ที่ ตัวคุณลุงอี๊ ดเองก็ ไม่ได้ มี ความพิการแต่อย่างใด และจากความ
ผิดปกติที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ จึงพาคุณลุงอี๊ดไปพบแพทย์เพื่อทําการปรึกษาพฤติกรรมที่ผิดปกติพร้ อมกับ
การตรวจสแกนสมอง (Computed Tomograph Scan - CT Scan) ซึง่ ในขณะนันคุ
้ ณลุงอี๊ด อายุ 68
ปี ผลการวินิจฉัยจากแพทย์ พบว่า คุณลุงอี๊ดเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ที่ไม่ได้ มีสาเหตุการเป็ นโรคอัลไซเมอร์
จากการเสื่อมตามวัย แต่เกิดจากสาเหตุที่คณ
ุ ลุงอี๊ดได้ รับอุบตั เิ หตุสะสมหลายครัง้ หลังจากนันก็
้ รับยา
โรคดังกล่าวสามเดือนต่อครัง้ โดยในระยะหลังมานี ้ คุณลุงอี๊ดไม่สามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันได้
เหมือนเดิม เช่น การอาบนํ ้า และการแปรงฟั น เป็ นต้ น ซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะต้ องคอยบอกว่าควรทําอะไร
ก่อนหลัง โดยการดูแลคุณลุงอี๊ดนี ้ผู้ให้ ข้อมูลซึ่งเป็ นภรรยาเป็ นผู้ดแู ลหลัก ส่วนบุตรชายหญิงจะมา
เยี่ยมเป็ นประจําทุกวัน พร้ อมด้ วยทางครอบครัวได้ จ้างผู้ดแู ลมาช่วยอีก 1 คน
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 8
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณดํา (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 35 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สงู อายุโดยเป็ นบุตรชายคนที่ 4 จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท สถานภาพแต่งงาน ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
คุณป้าแดง (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 68 ปี เป็ นคนจังหวัดระยอง จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 4 แต่งงานและมีบตุ รชาย 1 คน และบุตรหญิงจํานวน 3 คน ประกอบอาชีพรับจ้ าง
เย็บผ้ าและช่วยงานสามี (ทําประมง) ในช่วงระยะ 10 แรกที่คณ
ุ ป้าแดง แต่งงานท่านมีชีวิตค่อนข้ าง
ลําบาก คุณป้าแดงมีบคุ ลิกลักษณะเป็ นคนที่คิดมากและจริ งจัง โดยคุณป้าแดงมีเรื่ องราวในอดีตที่
ฝั งใจในเรื่ องที่พี่น้องของสามีมาหยิบยืมเงิน ในประวัติทางครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของ
คุณป้าแดง เคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ และไม่มีโรคประจําตัวที่ เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึน้
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เนื่องจากทางบุตรพาคุณป้าแดงไปตรวจสุขภาพเป็ นประจํา ในด้ านการดําเนินชีวิตประจําวันที่คณ
ุ ป้า
แดงทําเป็ นประจําส่วนใหญ่คณ
ุ ป้าแดงจะดูแลทุกอย่างภายในบ้ านทังหมด
้
ในช่วงคุณป้าแดง อายุ 63 ปี เริ่ มมีอาการผิดปกติ คือ ซึม นิ่งเฉย การเล่าเรื่ องเดิม ซํ ้าๆ
บ่อยครัง้ ในระยะนี ้คุณป้าแดงดําเนินชีวิตเป็ นปกติ โดยทางครอบครัวสงสัยอาการผิดปกติที่เกิดขึ ้นว่า
เป็ นอาการหลงลืมของคนสูงอายุ จึงพาไปพบแพทย์ให้ ทําการตรวจเพิ่มโดยไปพบแพทย์เป็ นประจํา
ทุกๆ 4-5 เดือน โดยทางแพทย์แนะนําให้ ไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางโดยตรงเพื่อทําการทดสอบต่างๆ
ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 1 ปี แพทย์วินิจฉัยว่า คุณป้าแดงป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในระยะที่หนึ่ง โดย
ในขณะนันได้
้ รับยา AriceptR เพื่อมารับประทาน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี หลังอาการคุณป้าแดงดีขึ ้น
แพทย์จึงลดยา จากพฤติกรรมคุณป้าแดงที่สงั เกตเพิ่ม คือ ถ้ ามีกิจกรรมให้ คณ
ุ ป้าแดง มีคนพูดคุย
คุณป้าแดงก็ จะเป็ นปกติ แต่ถ้าปล่อยให้ คุณป้าแดงอยู่คนเดียวนานก็จะเริ่ มมีอาการลืมในเรื่ องที่
พูดคุย ไปจ่ายตลาดแล้ วไม่ได้ สิ่งของที่ต้องการกลับมาเนื่องจากคุณป้าแดงลืม หรื อก็ซื ้อของที่เพิ่งซื ้อ
มาซํ ้าๆ เริ่ มหลงทางกลับบ้ านแล้ วหายไปหนึ่งคืน ซ่อนของแล้ วหาไม่เจอ แอบหยิบของในร้ านออกมา
ทาน ซึ่งพฤติกรรมนี ้ทางครอบครับครัวเกรงว่าคุณป้าแดงจะไปแอบหยิบจับของจากบ้ านเพื่อนบ้ าน
แต่ด้วยเพื่อนบ้ านมีความเข้ าใจกับการป่ วยด้ วยโรคนี ้จึงไม่เป็ นปั ญหามากนัก
ปั จจุบนั ทางครอบครัวโดยบุตรทังหมดรวมถึ
้
งสามีของคุณป้าแดงได้ จดั เตรี ยมความพร้ อม
ด้ วยการที่เวลาคุณป้าแดง จะเดินทางไปไหน ก็จะให้ สมาชิกในครอบครัวที่ว่างคอยติดตามไปด้ วย
ส่วนกิจกรรมที่จดั ให้ จะเป็ นการฝึ กให้ คณ
ุ ป้าแดงร้ องเพลง ออกกําลังกายด้ วยการให้ คณ
ุ ป้าแดงฝึ กรํ า
ซี่กง โดยในช่วงระยะแรกๆ บุตรคนที่ 3 และสามีคณ
ุ ป้าแดงจะเป็ นผู้ดแู ล และผู้ให้ ข้อมูลรับภาระใน
การดูแลต่อจนถึงปั จจุบนั ในส่วนค่าใช้ จ่ายในการรักษาประมาณวันละ 150 บาท ส่วนยาที่รักษา
โรคอัลไซเมอร์ ประมาณเม็ดละ 135 บาท ซึง่ ยาชนิดนี ้ค่อนข้ างแพง โดยสมาชิกในครอบครัว คือ บุตร
ทัง้ 4 คน จะรวบรวมเงินเป็ นเงินกองกลางไว้ เพื่อใช้ ในการดูแลคุณป้าแดงต่อไป
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 9
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณกิ๊ก (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 33 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สูงอายุโดยเป็ นบุตรสาว จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และกํ าลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพยาบาล
คุณป้าติ่ง (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 73 ปี เป็ นคนจังหวัดลําพูน ไม่ได้ เรี ยนหนังสือท่าน
แต่งงานและมีบตุ รชายจํานวน 1 คน และบุตรหญิงจํานวน 1 คน (บุตรคนโต) หลังจากนันได้
้ แยกทาง
กับสามีด้วยเหตุผลบางประการ โดยประกอบอาชีพค้ าขาย (เสื ้อผ้ า) คุณป้าติ่งมีบุคลิกลักษณะเป็ น
เจ้ าคิดเจ้ าแค้ น เจ้ าระเบียบ ในประวัติทางครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณป้าติ่งเคย
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ป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่คณ
ุ ป้าติ่งมีโรคประจําตัวที่เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง คุณป้าติ่งไม่เคยมีประวัติการได้ รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสมอง และสถานภาพสมรสปั จจุบนั
ของคุณป้าติง่ เป็ นหม้ ายเนื่องจากสามีเสียชีวิต
ในช่วงคุณป้าติ่งอายุ 64 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ คือ ทอนเงินให้ กบั ลูกค้ าผิดซึง่ เกิดขึ ้น
บ่อยครัง้ และคุณป้าติ่งมีความมัน่ ใจว่าท่านไม่เคยโกงใครเลยทําให้ ลกู ค้ าเกิดความไม่พอใจจนเป็ น
สาเหตุให้ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ งกับผู้มาซื ้อสินค้ าในร้ านของท่าน คุณป้าติ่งมีอาการหลงลืมและ
พูดจาถึงขันคุ
้ ยกันไม่ร้ ูเรื่ อง ไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้ าได้ ในเรื่ องเงินทอน เกิดปั ญหาลักษณะนี ้ซํ ้าซาก
และเริ่ มมีพฤติกรรมหวาดระแวงเนื่องจากช่วงหนึง่ คุณป้าติง่ เคยโดนลูกจ้ างคนเก่าขโมยเงิน แม้ กระทัง่
ญาติสนิทคุณป้าติ่งยังเกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ วางใจ จนบุคคลรอบข้ างบอกให้ ทางครอบครัวและ
บุตรรี บพาคุณป้าติง่ มาพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติ โดยผลการวินิจฉัยจากแพทย์ พบว่า คุณ
ป้าติ่งเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในระยะที่หนึ่ง ในช่วงหลังบุตรคนโตได้ พาคุณป้าติ่งมาดูแลที่กรุ งเทพฯ แต่
อาการกลับแย่ลงเนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม คุณป้าติ่งเริ่ มมีอาการซึมเศร้ า นอนไม่
หลับ หลังจากนันจึ
้ งพาคุณป้าติ่งกลับบ้ านเหมือนเดิมโดยให้ คณ
ุ ป้าซึ่งเป็ นพี่สาวของสามีคณ
ุ ป้าติ่ง
ช่วยดูแลเนื่องจากท่านเกษี ยณราชการและสถานภาพโสดจึงมีเวลาดูแลมากขึ ้น
ในห้ วงเวลาที่เก็บข้ อมูล ผู้ดแู ลหลักจะเป็ นคุณป้าพี่สาวของสามีคณ
ุ ป้าติ่งโดยผู้ให้ ข้อมูลจะ
เข้ ามาเยี่ยมคุณป้าติ่ง ทุกสัปดาห์ เนื่องจากทํางานที่กรุ งเทพฯ (พยาบาล) จากสภาพร่ างกายคุณป้า
ติง่ ยังคงปกติ แต่ในส่วนระบบสมองท่านเสื่อมลงอย่างมาก ซึง่ คุณป้าติ่งเริ่ มแสดงออกในพฤติกรรม
ของโรคดังกล่าวเข้ าสูร่ ะยะที่สอง โดยมีพฤติกรรมผิดปกติและเริ่มรุนแรงมากขึ ้น คือ เรื่ องเสื ้อผ้ าคุณป้า
ติง่ มักจะใส่เสื ้อผ้ าเดิมๆ ซํ ้าๆ การอาบนํ ้าซึง่ ทางสมาชิกในครอบครัวต้ องเป็ นคนช่วย การรับประทาน
อาหารในการหยิบจับช้ อนยังสามารถหยิบจับได้ แต่เริ่มไม่เข้ าใจว่าสิง่ นันเรี
้ ยกว่าอะไร คุณป้าติ่งยังคง
ดําเนินชีวิตเหมือนเดิมโดยตื่นเช้ าเพื่อเดินออกไปตลาดเพื่อไปขายสินค้ าที่ร้านตนเหมือนเดิม ทังๆที
้ ่
ร้ านได้ ปิดไปนานแล้ ว ไปทักทายพูดคุยกับคนบริเวณตลาด เนื่องจากคุณป้าติ่งใช้ ชีวิตกับการขายของ
มานานและมีความผูกพันในสถานที่นนั ้ บางครัง้ ที่คณ
ุ ป้าติ่งไปตลาดท่านจะเดินไปและลืมใส่รองเท้ า
ซึง่ ทําให้ ได้ รับบาดเจ็บจากการเดินเหยียบเศษแก้ วทําให้ เกิดเป็ นแผลต่างๆ ขึ ้น โดยในระยะหลังคุณป้า
ติง่ จะเดินไปไม่ถึงตลาดและเริ่มเป็ นปั ญหามากขึ ้น โดยบอกว่าจะเดินตามหาสามีหรื อพ่อแม่บ้าง
ค่าใช้ จ่ายในการรักษา บุตรคนโตสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาได้ ปีละไม่เกินสองแสนบาท ซึ่ง
จะไปรับยาทุกๆ สามเดือนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยยาส่วนใหญ่เป็ นยาที่ใช้ สําหรับปรับพฤติกรรม
และปั จจุบนั นี ้คุณป้าติง่ เริ่มมีพฤติกรรมที่ดําเนินเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ ในระยะที่สามแล้ ว
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ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 10
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณนา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 68 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สงู อายุโดยเป็ นน้ องสาว จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพข้ าราชการ
บํานาญ
คุณป้านิ่ม (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 72 ปี เดิมเป็ นคนจังหวัดราชบุรี จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท มีพี่น้องจํานวน 3 คน เป็ นพี่สาว 1 คนและน้ องสาว 1 คน โดยคุณป้านิ่มเป็ นคนกลาง
คุณ ป้ านิ่ ม มี สถานภาพโสดและได้ ย้ ายมาตัง้ รกรากที่ กรุ งเทพฯ โดยประกอบอาชี พรั บราชการ
(เจ้ าหน้ าที่ที่ดิน) ท่านมีลกั ษณะเป็ นเจ้ าระเบียบ และเป็ นคนเก่งในทุกๆ เรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการ
ทําอาหาร การเรี ยน การทํางาน การขับรถ หรื อกระทัง่ งานซ่อมแซมบางอย่าง ในประวัติทางครอบครัว
ไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ และท่านไม่มีโรคประจําตัวรวมไปถึง
ประวัตกิ ารได้ รับบาดเจ็บที่เกี่ยวข้ องกับสมอง
ในช่วงท่านอายุ 58 ปี ท่านเริ่ มมีอาการลืมสิ่งของเครื่ องใช้ เล็กๆ น้ อยๆ ลืมของมีคา่ ประเภท
เงินจํานวนทีละมากๆ ในลิ ้นชัก ซื ้อกับข้ าวที่ตลาดแล้ วเอาของมาไม่หมด มาเริ่มลืมทางกลับบ้ าน พอ
กลับบ้ านมาถึงบ้ านก็จะกลับอีก พอระยะหลัง เวลาขับรถเข้ าบ้ านจะสังเกตเห็นว่ารอบๆ ตัวรถ มี
รอยชนรอยบุ๋ม พอถามก็ไม่ได้ รับคําตอบ บางครัง้ ก็นงั่ เลยผ่านบ้ านตนเองไป ท่านมีพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตลักษณะนี ้อยู่หลายครัง้ หลายวัน ทางครอบครัวยังไม่ทนั สังเกตความผิดปกติ ในระยะ
หลังท่านเริ่มลืมทิศทางในการกลับบ้ าน แม้ กระทัง่ การขับรถที่ท่านขับเป็ นประจํา จนตัวท่านเองบ่นกับ
ผู้ให้ ข้อมูลว่าทําไมท่านเป็ นแบบนี ้ ด้ วยพฤติกรรมผิดปกติรุนแรงมากขึ ้นและเริ่ มส่งผลกระทบบุคคล
้
วรู้จกั
รอบข้ างและต่อการดําเนินชีวิต ทางครอบครัวจึงพาท่านไปพบแพทย์ ซึง่ ในขณะนันทางครอบครั
โรคอัลไซเมอร์ แต่ไม่ร้ ู จกั โรคหลงลืม คิดเพียงว่าโรคอัลไซเมอร์ เป็ นเพียงการลืมเท่านัน้ แต่ไม่ร้ ู ว่าเป็ น
การลืมการดํารงชีวิตด้ วย ซึง่ ก่อนนันทางครอบครั
้
วไม่เคยพาท่านไปพบแพทย์เพื่อรักษาพฤติกรรมและ
อาการที่เริ่ มผิดปกติเลย โดยท่านได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในระยะที่หนึ่ง จาก
การใช้ แบบทดสอบทางสมองร่ วมกับการตรวจด้ วยคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance
Imaging - MRI) ซึง่ ในช่วงนันท่
้ านอายุ 63 ปี หลังจากนันอี
้ ก 5 ปี ท่านเริ่ มลืมภาษา เขียนไม่ได้ ออก
เสียงไม่ถกู ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และใช้ อวัยวะไม่เป็ น โดยไม่ร้ ูว่าตาใช้ มอง ทานข้ าวเองไม่ได้ ต้อง
ป้อนและต้ องคอยบอกให้ เคี ้ยว เพราะท่านลืมวิธีการเคี ้ยวและต้ องให้ ท่านแยกระหว่างทานอาหารว่า
ต้ องเคี ้ยวก่อนกลืน ในการเดินต้ องคอยบอกว่าต้ องเดินก้ าวอย่างไร ท่านจํ าตัวเองไม่ได้ จําคนใน
ครอบครัวไม่ได้ แม้ กระทัง่ ผู้ให้ ข้อมูลซึง่ เป็ นน้ องสาวท่านจะเรี ยกว่าแม่
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ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 11
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณแมว (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 52 ปี มีความสัมพันธ์ กบั
ผู้สงู อายุโดยเป็ นบุตรสาว จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพแต่งงาน ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว
คุณยายอ้ วน (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 88 ปี เป็ นคนกรุ งเทพฯ จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 แต่งงานและมีบตุ รหญิงจํานวน 1 คน ประกอบอาชีพข้ าราชการครู คุณยายอ้ วนมี
ลักษณะเป็ นคนเจ้ าระเบียบอย่างมากในทุกๆ เรื่ อง ในเรื่ องอาหารทุกอย่างคุณยายอ้ วนต้ องทาน
ถูกต้ องตามหลักโภชณาการ ในประวัติทางครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณยายอ้ วน
เคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่คณ
ุ ยายอ้ วนมีโรคประจําตัวที่เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรค
ความดันโลหิตสูง คุณยายอ้ วนไม่เคยได้ รับอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับสมอง และสถานภาพสมรสปั จจุบนั
คุณยายอ้ วนเป็ นหม้ ายเนื่องจากสามีเสียชีวิตในช่วงวัยเกษี ยณ
ในช่วงคุณยายอ้ วนอายุ 62 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมยํ ้าคิดยํ ้าทํา พูดจาซํ ้าๆ นอนไม่หลับใน
ช่วงเวลากลางคืน เพราะคุณยายอ้ วนจะต้ องพยายามเดินตรวจประตูบ้าน และด้ วยพฤติกรรมนี ้
เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ต่อมาประสาทตาคุณยายอ้ วนเริ่ มเสื่อมลงเป็ นลักษณะตาฟาง ประกอบกับช่วงนัน้
สามีเสียชีวิตลง คุณยายอ้ วนจึงย้ ายมาอาศัยกับบุตรที่จงั หวัดเชียงราย ในระยะต่อมาการมองเห็นของ
คุณยายอ้ วนเริ่มเข้ าข่ายตาบอด ด้ วยเหตุนี ้คุณยายอ้ วนจึงเริ่ มมีอาการซึมเศร้ า
ในช่วงคุณยายอ้ วนอายุ 74 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมที่ บ่นเรื่ องความจํ า ลืมที่ เก็ บสิ่งของ
หวาดระแวงคนรอบข้ าง ร่ วมกับอาการที่คณ
ุ ยายอ้ วนไม่ค่อยนอนหลับในช่วงกลางคืน เดินตรวจตรา
ตามบ้ าน จนบุคคลรอบข้ างมองว่าเริ่ มผิดปกติ จึงพาคุณยายอ้ วนไปพบแพทย์ ผลการวินิจฉัยจาก
แพทย์ พบว่า คุณยายอ้ วนมีอาการที่กําลังดําเนินเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ ในระยะที่หนึ่ง ด้ วยพฤติกรรมที่
คุณยายอ้ วนแสดงออกเริ่ มรุ นแรงมากขึ ้นทําให้ พี่เลี ้ยงที่จ้างมาดูแลไม่สามารถรับสภาพได้ ซึง่ ในช่วง
ระยะแรกผู้ให้ ข้อมูลจะดูแลคุณยายอ้ วนเอง แต่ด้วยได้ มีการคํานวณค่าใช้ จ่ายในการรักษาและดูแล
คุณยายอ้ วนสูง ร่ วมกับตนเองมีภาระในเรื่ องครอบครัวที่ยงั ต้ องส่งบุตรเรี ยนอีกสองคน และเงินที่ได้
จากค่าบํานาญของคุณยายอ้ วนก็ไม่เพียงพอต่อการใช้ จ่าย ผู้ดแู ลจึงตัดสินใจในการจ้ างคนเข้ ามา
ช่วยดูแลในลักษณะไปกลับ โดยผู้ให้ ข้อมูลรับภาะในการดูแลคุณยายอ้ วนในช่วงกลางคืน ในระยะ
หลังคุณยายอ้ วนเริ่ มไม่รับรู้ เรื่ องราวใดๆ โดยตื่นเช้ าคุณยายอ้ วนจะถามว่าคุณยายอ้ วนต้ องทําอะไร
ซึง่ ต้ องบอกทุกครัง้ ที่คณ
ุ ยายอ้ วนถาม เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ จนผู้ใกล้ ชิดและผู้ดแู ลเริ่ มมีอาการ
เครี ยด เพราะต้ องคอยบอกคุณยายอ้ วนตลอดเวลา พฤติกรรมในปั จจุบนั คุณยายอ้ วนคือ จะชอบรื อ้
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ของ จากพฆติกรรมในสิ่งที่คณ
ุ ยายอ้ วนเป็ นอาจเกิดจากยาที่เกี่ยวกับระบบประสาท และการปรับยา
เรื่ อยมาตามพฤติกรรมและอาการที่เกิดขึ ้น
ผู้ให้ ข้อมูลได้ สร้ างบ้ านเพื่อให้ คณ
ุ ยายอ้ วนสามารถดําเนินชีวิตได้ เพื่อป้องกันการล้ ม หรื อ
ให้ คณ
ุ ยายอ้ วนสามารถดําเนินกิจกรรมได้ หลายอย่าง เพราะคุณยายอ้ วนมีอุปสรรคนอกเหนือจาก
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ รายอื่น คือ คุณยายอ้ วนตาบอด ไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ ด้วยตนเอง ต้ องได้ รับการ
พึง่ พาและดูแลอย่างใกล้ ชิด ซึง่ การดูแลผู้ให้ ข้อมูลได้ จ้างผู้ดแู ลจํานวน 3 คน ซึง่ ค่าใช้ จ่านประมาณ
หนึง่ หมื่นบาท เนื่องจากคุณยายอ้ วนเป็ นคนที่มีรูปร่างใหญ่ และเวลาที่มีพฤติกรรมทางอารมณ์รุนแรง
เกรงว่าผู้ดูแลคนเดียวไม่สามารถจะต้ านได้ โดยกิ จวัตรในช่วงกลางวันจะให้ คุณยายอ้ วนทําเป็ น
กิจวัตร เพื่อป้องกันไม่ให้ คณ
ุ ยายอ้ วนนอนกลางวัน คุณยายอ้ วนมักจะพูดเล่าเรื่ องอดีตกับเพื่อนๆ
ในช่วงกลางคืน นันเป็
้ นเพราะคุณยายอ้ วนมีอาการทางจิตร่วมด้ วย
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 12
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณไก่ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 40 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สูงอายุโดยเป็ นบุตรสาวคนที่ 1 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พยาบาล
คุณตาแสง (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 86 ปี เป็ นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีพี่น้องจํานวน 5 คน แต่งงานและมีบตุ รหญิงจํานวน 2 คน ประกอบอาชีพรับ
ราชการ คุณตาแสงมีลกั ษณะเป็ นคนใจดี ไม่คอ่ ยขัดใจผู้อื่น ขี ้อาย ทํางานจริ งจัง เจ้ าระเบียบจริ งจัง
ในทุกๆ เรื่ อง แต่ไม่ค่อยชอบงานสังคม สูบบุหรี่ บ้างแต่จะเป็ นจําพวกยานัท การดื่มสุราก็ตามงาน
สังสรรค์ทวั่ ไป ในช่วงคุณตาแสงเป็ นหนุ่มๆ คุณตาแสงเคยทําสวนกระเทียม และในส่วนประวัติทาง
ครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณตาแสงเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ คุณตาแสงไม่เคย
ได้ รับการตรวจสุขภาพแต่คณ
ุ ตาแสงมีโรคประจําตัวที่เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรคความ
หลอดเลือดสมองอุดตัน และเคยเป็ นอัมพาตครึ่งซีกซ้ าย และทําการรักษาด้ วยกายภาพบําบัดจนหาย
คุณตาแสงเคยได้ รับอุบตั เิ หตุจากการขี่มอเตอร์ ไซด์ล้มหมดสติในช่วงวัยทํางาน พอช่วงหลังเกษี ยณ
คุณตาแสงก็อยู่แต่บ้าน ไม่คอ่ ยไปเที่ยวไหน ส่วนใหญ่เพื่อนจะแวะมาหาที่บ้านแต่ก็ไม่บ่อยมากนัก
กิจวัตรช่วงหลังการเกษี ยณคุณตาแสงจะชอบกวาดถนนบริเวณหน้ าบ้ าน
ในช่วงคุณตาแสงอายุ 69 ปี เริ่ มมีพฤติกรรมลืมสิ่งของ โดยหาสิ่งของนันไม่
้ พบและไม่
สามารถนึกได้ เก็บตัว นิ่งเฉย พูดในสิ่งที่ตรงกันข้ าม จําห้ องนํ ้าไม่ได้ ทําให้ ปัสสาวะไปทัว่ บ้ าน เริ่ มไม่
สามารถควบคุมในการขับรถได้ คุณตาแสงเริ่ มมีพฤติกรรมที่มีอาการมือสัน่ ของโรคพาร์ กินสัน ด้ วย
ความที่ครอบครัวยังไม่ได้ ใส่ใจในการผิดปกตินี ้ คุณตาแสงเริ่ มมีพฤติกรรมที่แย่ไปเรื่ อยๆ คือ คุณตา
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แส ช่วงเวลาทานอาหารคุณตาแสงเหมือนไม่สามารถกลืนอาหารได้ และมักจะอม ซึง่ ในขณะนันยั
้ ง
ไม่สามารถแยกแยะความผิดปกติที่เกิดขึ ้นกับคุณตาแสงได้ แต่ด้วยการที่คณ
ุ ตาแสงไม่ทานอาหาร
ร่างกายก็เริ่ มอ่อนเพลีย จึงพาคุณตาแสงเข้ ารับการตรวจด้ วยรังสี (Computed tomograph Scan CT Scan) และการตรวจด้ วยคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging - MRI) ที่จงั หวัด
พิษณุโลก โดยแพทย์วินิจฉัยและแจ้ งว่า โพลงสมองกว้ างขึ ้น และเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่จะเป็ นในส่วน
ของการควบคุมลิ ้นก็เลยทําให้ พดู ไม่ได้ และไม่สามารถกินได้ โดยแพทย์ศลั ยกรรมแจ้ งเพิ่มเติมในกรณี
ผู้ป่วยในลักษณะนี ้จะมีอาการที่แย่ลงเพราะโรคนี ้ถือว่าเป็ นโรคเรื อ้ รัง เพราะการรักษาในส่วนนี ้ต้ อง
เจาะเอานํ ้าออกจากโพลงสมอง แต่ทางครอบครัวรู้สกึ กลัวจึงทําการรักษาด้ วยยาเพียงอย่างเดียว และ
หลัง จากนั น้ ไม่ ไ ด้ พ าคุ ณ ตาแสงไปพบแพทย์ อี ก เลยเนื่ อ งจากสมาชิ ก ในครอบครั ว เกิ ด ภาวะ
ความเครี ยด
ในระยะหลังจากการได้ รับวินิจฉัย ทางครอบครัวได้ ตดั สินใจให้ คณ
ุ ตาแสงใช้ สายยางในการ
ให้ อาหารเพื่อให้ ร่างกายคุณตาแสงแข็งแรง โดยเริ่ มปรั บสถานที่ ซือ้ เตียงใหม่เพื่ อสะดวกในการ
เคลื่อนย้ าย ส่วนในด้ านค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลบุตรสาวและคุณตาแสงสามารถใช้ สทิ ธิ์เบิกได้
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 13
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณต่าย (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 60 ปี มีความสัมพันธ์ กบั
ผู้สูงอายุโดยเป็ นบุตรสาวคนที่ 8 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
ข้ าราชการบํานาญ
คุณยายนิด (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 88 ปี เป็ นคนกรุ งเทพฯ จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ท่านแต่งงานและมีบตุ รชาย 5 คน และบุตรหญิงจํานวน 6 คน โดยประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว (โรงกลึง) คุณยายนิดมีลกั ษณะเป็ นคนเจ้ าระเบียบ ในประวัติทางครอบครัวไม่พบว่า
สมาชิกในครอบครัวของคุณยายนิดเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่คณ
ุ ยายนิดมีโรคประจําตัว คือ โรค
ไทรอยด์ คุณยายนิดมีภาวะความเครี ยดในการจัดการเรื่ องภาระต่างๆ ภายในบ้ านบ้ าง คุณยายนิดไม่
เคยมีประวัตกิ ารได้ รับอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับสมอง
ในช่วงคุณยายนิดอายุ 75 ปี เริ่มมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ อารมณ์ฉนุ เฉียวมาก
ขึ ้น หวาดระแวงคนในครอบครัว ซึง่ โดยปกติคณ
ุ ยายนิดจะเป็ นคนที่ไม่คอ่ ยหงุดหงิด จากปกติคณ
ุ ยาย
นิดไม่เคยเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวพอสมาชิกในครอบครั วทักคุณยายนิดก็ มักจะตวาด ซึ่ง
สมาชิ กในครอบครั วพยายามทํ าความเข้ าใจกับพฤติกรรมของคุณยายนิ ดว่าเป็ นพฤติกรรมทาง
อารมณ์ ที่เกิดจากการใช้ ยารักษาโรค ช่วงคุณยายนิดอายุ 77 ปี คุณยายนิดมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ
อย่างเด่นชัดในเรื่ องการถามซํ ้าๆ เก็บของไว้ ผิดที่ คือ นําผลไม้ ไปเก็บไว้ ในกล่องกระดาษ พฤติกรรม

58
ดังกล่าวเริ่ มเกิ ดขึน้ บ่ อยครั ง้ และทางครอบครั วก็ พยายามหาข้ อมูลเกี่ ยวกับความผิ ดปกติ ของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้น ซึง่ ในขณะนันไม่
้ เคยมีใครในครอบครัวทราบเรื่ องเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เท่าใด พอ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มจึงทราบว่าคุณยายนิดเริ่ มมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ แล้ ว จึงพาคุณยายนิดไป
พบแพทย์เพื่อทําการตรวจเช็คสมองด้ วยวิธีตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ผลการวินิจฉัยจากแพทย์
พบว่า ท่านป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในระยะที่สามแล้ ว
ในเรื่ องการรักษาพยาบาลคุณยายนิดใช้ สิทธิ์จากบุตร แต่ด้วยส่วนใหญ่ทางครอบครัวจะ
เข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนมากกว่าเพราะสะดวกและรวดเร็ ว เนื่องด้ วยในช่วงอดีตคุณยาย
นิดเป็ นคนที่ไม่ค่อยรอคอยใคร ทางครอบครัวจึงใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนเรื่ อยมา โดยผู้ดแู ลหลัก
จะเป็ นบุตรสาวคนที่ 8 เนื่องจากมีสถานภาพโสด และเกษียณงานออกมาแล้ วจึงมีความสะดวกในการ
ดูแลคุณยายนิดได้ มากขึ ้น ส่วนบุตรรายอื่นๆ จะดูแลช่วยเหลือในเรื่ องค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 14
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณแหม่ม (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 33 ปี มีความสัมพันธ์กบั
ผู้สูงอายุโดยเป็ นบุตรสาวคนที่ 3 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว
คุณป้าน้ อย (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 75 ปี เป็ นคนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ไม่ได้ เรี ยน
หนังสือ แต่งงานเและมีบตุ รชายจํานวน 1 คนและบุตรหญิงจํานวน 2 คน โดยบุตรทังหมดมี
้
สถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพค้ าขาย คุณป้าน้ อยมีบคุ ลิกลักษณะเป็ นคนขยัน เจ้ าระเบียบ เข้ มแข็ง ในประวัติ
ทางครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณป้าน้ อยเคยป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่คณ
ุ ป้าน้ อย
มีโรคประจําตัวที่เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรคเบาหวาน คุณป้าน้ อยเคยได้ รับอุบตั ิเหตุ
ศีรษะกระแทกพื ้น สถานภาพสมรสปั จจุบนั คุณป้าน้ อยเป็ นหม้ ายเนื่องจากสามีเสียชีวิต
ในช่วงคุณป้าน้ อยอายุ 60 ปี เริ่ มบ่นว่าปวดศีรษะ และมีอาการลืมเห็นได้ ชดั เพราะปกติ
ท่านจะเป็ นคนที่จําแม่นมาก คุณป้าน้ อยเริ่ มลืมการนัดหมายที่สําคัญ ลืมของที่เพิ่งซื ้อมาด้ วยตนเอง
ซึ่งในช่วงนัน้ ทางครอบครั วคิดว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาของผู้หญิงสูงวัยทั่วไป แต่ด้วยความผิดปกติใน
พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ จึงพาคุณป้าน้ อยไปพบแพทย์เพื่อสอบถามลักษณะพฤติกรรมที่
เกิดขึ ้นในระยะแรกๆ โดยได้ รับคําตอบจากแพทย์ว่าเป็ นพฤติกรรมทัว่ ไปของผู้สงู อายุ และด้ วยการ
เกิดขึ ้นของพฤติกรรมที่ผิดปกติถี่ขึ ้นและด้ วยผู้ให้ ข้อมูลเป็ นบุคคลที่มีความใกล้ ชิดกับคุณป้าน้ อยมาก
จึงพยายามหาหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับโรคต่างๆ มาอ่าน แต่ไม่เคยนึกว่าจะเป็ นอาการเสื่อมทางสมอง
้ าใจว่าพฤติกรรมคุณป้าน้ อยที่ผิดปกติเกิดจากอาการเครี ยดที่คณ
ุ ป้า
ด้ วยโรคอัลไซเมอร์ ซึง่ ตอนนันเข้
น้ อยต้ องอยูค่ นเดียว
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ช่วงคุณป้าน้ อยอายุ 63 ปี เริ่มมีพฤติกรรมลืมเพื่อนที่คณ
ุ ป้าน้ อยสนิท และกล่าวหาว่าเพื่อน
โกงเงินตนเอง เริ่ มใส่เสื ้อผ้ าซํ ้าๆ และหลังจากพฤติกรรมนี ้ คุณป้าน้ อยเริ่ มมีการสูญเสียการดมกลิ่น
อย่างสิ ้นเชิง ด้ วยเหตุนี ้จึงพาคุณป้าน้ อยไปพบแพทย์อีกครัง้ เพื่อทําการตรวจเช็คสมอง ผลการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ พบว่า คุณป้าน้ อยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ จากนันประมาณ
้
3 ปี หลัง คุณป้าน้ อยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจน คือ มีอาการหูแว่ว เดินทังวั
้ น คิดว่าจะมีคนมาทําร้ าย หวาดระแวง
เห็นภาพหลอน ซ่อนของบางอย่างที่ไม่ควรซ่อน รับประทานทานอาหารในปริมาณที่มาก
ปั จจุบนั นี ้คุณป้าน้ อยป่ วยด้ วยโรคอัลไซเมอร์ ในระยะที่สาม มีลกั ษณะนอนติดกับเตียง ทาน
อาหารอ่อนปกติ ไม่สามารถสื่อสารได้ โดยในการรักษาพยาบาลใช้ สทิ ธิ์จากบุตรชายในการเบิกจ่ายค่า
รักษา
ภูมิหลังผู้สูงอายุรายที่ 15
ผู้ให้ ข้อมูลผู้สงู อายุ คือ คุณอํ่า (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 52 ปี มีความสัมพันธ์ กับ
ผู้สงู อายุโดยเป็ นบุตรชาย จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพแต่งงาน ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว
คุณตายิ ้ม (นามสมมติ) ปั จจุบนั อายุ 83 ปี เป็ นคนจังหวัดเชียงราย จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี แต่งงานและมีบตุ รชายจํานวน 1 คน ประกอบอาชีพรับราชการ คือ ทํางานในส่วนงาน
เจ้ าหน้ าที่แขวงการทาง การดูแลคุณตายิ ้มส่วนใหญ่จะเป็ นบุตรชาย โดยคุณตายิ ้มมีบคุ ลิกลักษณะ
เป็ นคนจริ งจังกับการทํางาน ในประวัติทางครอบครัวไม่พบว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณตายิ ้มเคย
ป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แต่คณ
ุ ตายิ ้มมีโรคประจําตัวที่เกิดภายหลังในช่วงอายุที่เพิ่มขึ ้น คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน หลังจากท่านเกษี ยณ คุณตายิ ้มได้ ช่วยงานธุรกิจของ
ครอบครัวโดยช่วยบริ หารงานด้ านการเงิน
ในช่วงคุณตายิ ้มเริ่ มมีอาการลืมเมื่ออายุ 65 ปี โดยเฉพาะการลืมในเรื่ องการเซ็นต์เอกสาร
สําคัญต่างๆ และเกิ ดปั ญหาบ่อยครั ง้ มากกับผู้ร่วมงาน เนื่ องจากเอกสารมี ปัญหา โดยช่วงนัน้
ผู้ร่วมงานพยายามบอกความผิดปกติในพฤติกรรมที่แสดงออกของคุณตายิ ้มกับบุตรชายของคุณตา
ว่า พฤติกรรมดังกล่าวนี ้เป็ นพฤติกรรมเริ่ มต้ นของการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งอาจจะมีความรุ นแรงต่อ
การดําเนินชีวิตติอไป และบุตรชายคุณตายิ ้มก็จะปฏิเสธทุกครัง้ โดยมองว่าเป็ นพฤติกรรมอาการของ
วัยสูงอายุที่พบอยู่ทวั่ ไป จึงไม่ได้ ใส่ใจกับพฤติกรรมอาการที่เกิด จนกระทัง่ เมื่ออายุ 83 ปี คุณตายิ ้ม
ได้ หมดสติเป็ นเวลานานในขณะที่นอนพักอยู่ ครอบครัวจึงรี บพาคุณตายิ ้มไปพบแพทย์และให้ ทําการ
ตรวจเช็คความผิดปกติของคุณตายิ ้มอย่างละเอียดทุกอย่าง ซึง่ ผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ พบว่า
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คุณตายิ ้มมีอาการของโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันทําให้ ขาดออกซิเจนในบางเวลาทําให้ เกิดหมดสติ
ไป และคุณตายิ ้มมีภาวะสมองเสื่อมอันเนื่องมาจากโรคอัลไซเมอร์ ด้วย
จากข้ อมูลเกี่ยวกับผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ อลั ไซเมอร์ ในข้ างต้ นทัง้ 15 ราย พบว่า
ั้
ง โดยมีอายุขณะสัมภาษณ์ตงแต่
ั ้ 60ผู้สงู อายุที่ป่วยด้ วยโรคอัลไซเมอร์ มีทงเพศชายและเพศหญิ
88 ปี ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวชี ้ให้ เห็นว่า ประวัตกิ ารดําเนินชีวิตของผู้สงู อายุ รวมไปถึงการแสดงออกของ
พฤติก รรมในการดําเนิ นชี วิ ตประจํ าวันที่ ผิดปกติทัง้ ทางด้ านร่ างกาย ความรู้ สึก และอารมณ์
ในช่วงอดีตของผู้สงู อายุก่อนมีอาการป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ผ่านผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็ นสมาชิกใน
ครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิดผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ ที่มีการดูแลผู้สูงอายุมาโดยตลอด ตังแต่
้ ก่อนป่ วยเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ จนถึงปั จจุบนั โดยระยะเวลาในการดูแลของสมาชิกในครอบครัวซึง่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก
นี ้ มีระยะเวลาในการดูแลผู้สงู อายุมากกว่า 5 ปี จากข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ สรุ ปภูมิหลัง
ผู้สงู อายุทงั ้ 15 ราย ผลการศึกษาโดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของผู้สงู อายุที่มีสว่ นเกี่ยวโยงต่อ
การดําเนินเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ ซึง่ จําแนกการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังออกเป็ น 3 ด้ านหลัก คือ ด้ าน
ปั จเจกบุคคล ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม และด้ านสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
ภูมิหลั งด้ านปั จเจกบุ คคล จากผลการศึกษาภูมิหลังด้ านปั จเจกบุคคลของผู้สูงอายุ
พบว่า เกิ ดจากภาวะสุขภาพด้ วยการมีโรคประจําตัวและจากจากความเสื่อมตามวัย ได้ แก่ โรค
ไทรอยด์ โรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง โรคพาร์ กินสัน และโรคเบาหวาน ซึง่
โรคเหล่านี ล้ ้ วนมี ส่วนเกี่ ยวโยงในการดําเนินเข้ าสู่ภาวะสมองเสื่อมชนิ ดโรคอัลไซเมอร์ ดังคําให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...แกเป็ นโรคไทรอยด์มา 10 กว่าปี แล้ ว ไทรอยด์นี่แหละ คนที่เป็ นอัลฯนี่แหละจะ
เป็ นไทรอยด์อนั ดับต้ นๆ
(คุณต่าย, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 24 มีนาคม 2554)
...ก็ ต อนแรก แกเริ่ ม เป็ นเส้ นเลื อ ดในสมองอุ ด ตั น ก่ อ นไง พอหลั ง จากนั น้
ก็ เ ริ่ ม มี อาการซีกซ้ ายไม่ทํางาน ต้ องทํากายภาพเรื่ อยมาจนหาย แล้ วก็เริ่ มมีอาการสัน่
แบบพาร์ กินสัน
(คุณไก่, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554)
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จะเห็นได้ ว่า ภูมิหลังด้ านปั จเจกบุคคลอันเกิ ดจากภาวะสุขภาพของการเสื่อมตามวัย
ร่วมกับการมีโรคประจําตัวนัน้ เป็ นปั จจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งต่อการป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ โดยสมาชิก
ในครอบครั วพยายามอธิ บายให้ เห็นว่าภาวะสุขภาพดังกล่าวสามารถพัฒนาไปสู่การป่ วยเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ และสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ ชิดมักละเลยในการดูแลรักษาภาวะสุขภาพ
ดังกล่าวทําให้ ภาวะสุขภาพนันมี
้ พั ฒ นาการไปสู่ ก ารเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ ในท้ ายที่สดุ
ภูมิ ห ลั ง ด้ า นเศรษฐกิ จ -สั ง คม จากผลการศึก ษาภูมิ ห ลัง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ-สัง คม
พบว่า เกิดจากภาวะความเครี ยดจากการประกอบอาชีพในการทํางานบางลักษณะในช่วงอดีตของ
ผู้สงู อายุ โดยลักษณะการทํางานจะต้ องใช้ ความคิดและความแม่นยําในการปฏิบตั ิงานหรื อในบาง
รายมีลกั ษณะงานที่มีความเสี่ยง รวมไปถึงการถูกลดบทบาทหน้ าที่จากทํางานลงหลังการครบวาระ
ของการทํ า งานหรื อ เกษี ย ณงาน ภาวะความความเครี ย ดนี ส้ ่ ง ผลกระทบทํ า ให้ ผ้ ู สูง อายุเ กิ ด
ความเครี ยดและมีการใช้ ยาเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการเครี ยดดังกล่าว โดยภาวะความเครี ยด
ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตประจําวันที่ตา่ งไปจากเดิม ซึง่ ภาวะดังกล่าวเกี่ยวโยงต่อ
การดําเนินเข้ าสูก่ ารป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...เมื่อช่วงทํางานคุณแม่จะมีอาการเครี ยดกับการทํางานมากและจะใช้ ยาช่วย
เครี ยด เพราะเค้ าคิดว่าพรุ่ งนี ้ต้ องตื่นแต่เช้ าเพื่อไปทํางานคืนนี ้ก็ต้องกินยาเพื่อให้ หลับ ถ้ า
กินแล้ วยังไม่หลับก็ต้องกินอีก
(คุณต้ อง, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 3 เมษายน 2554)
...พ่อมักจะเครี ยดเรื่ องงานที่ทํา แล้ วพอหลังเกษียณ ท่านก็เครี ยดมากขึ ้น เก็บ
ตัวไม่ออกไปไหน เพราะในช่วงทํางาน เค้ าจะมีคอยยกย่องตลอดเวลา พออยู่ออกจากงาน
เลยเกิดภาวะเครี ยดมากขึ ้น ทังๆ
้ ที่ไม่ต้องได้ รับผิดชอบงานใหญ่แล้ ว
(คุณนิว, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 3 เมษายน 2554)
จากที่กล่าวข้ างต้ นชี ้ให้ เห็นว่า ภาวะความเครี ยดจากอาชีพการงานของผู้สงู อายุเกี่ยวโยง
ต่อการดําเนินเข้ าสู่การป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ โดยภาวะความเครี ยดของผู้สงู อายุนนั ้ มักใช้ ยาเพื่อ
้
การใช้ ใน
ช่วยในการระบายความเครี ยด ซึ่งการใช้ ยาที่เกี่ยวข้ องกับการลดความเครี ยดนันหากมี
ระดับที่สงู ก็จะกระทบต่อการทํางานของสมองและอาจนําไปสูก่ ารป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ เช่นกัน
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ภูมิหลังด้ านสิ่งแวดล้ อม จากผลการศึกษาภูมิหลังด้ านสิ่งแวดล้ อม พบว่า เกิดจากการ
ได้ รับอุบตั ิเหตุหรื อการบาดเจ็บเกี่ยวกับศีรษะมาก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากอุบตั ิเหตุจากการขับขี่
ยานพาหนะ การถูกทุบตี ซึ่งเหตุการณ์ เหล่านีเ้ กิดขึน้ กับผู้สูงอายุในช่วงวัยทํางานก่อนเข้ าสู่วัย
สูงอายุ จะเห็นได้ ว่า ภูมิหลังด้ านสิ่งแวดล้ อมของผู้สงู อายุที่เคยมีประวัติการได้ รับบาดเจ็บเกี่ยวกับ
สมองมาก่อน ล้ วนเกี่ ยวโยงต่อพัฒนาการการดําเนินเข้ าสู่การป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ดังคําให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...เคยล้ มหงายหลัง แบบหมดสติ เมื่อสัก 20 ปี ที่แล้ ว เป็ นเพราะแพ้ ยา คือ หมอ
จัดยา(ลดความดัน)แรงไป
(คุณติง่ , ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 24 มีนาคม2554)

...แกขี่จกั รยานล้ มเย็บ 36 เข็ม พอต่อมาไปเที่ยวที่เวียดนามเพราะโรงเรี ยนพาไป
เลี ้ยงส่งเกษี ยณงาน ลุงล้ มลงในอ่างอาบนํ ้าอีก ทังๆ
้ ที่โรคประจําตัวก็ไม่มี..แต่หมอก็บอก
นะว่าที่ลงุ เป็ นแบบนี ้ เพราะอุบตั เิ หตุ ที่เกิดขึ ้นหลายครัง้
(คุณอุ๊, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 31 มีนาคม 2554)
...เคยได้ ยินแกเล่าให้ ฟังว่า ในช่วงสมัยหนุ่มๆ แกเคยโดนไม้ ฟาดหัวและหมดสติไป
นานมาก แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ ้นนอกจากหมดสติไปเท่านัน้
(คุณนิว, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 20 สิงหาคม 2554)
จากข้ อมูลภูมิหลังของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ข้างต้ น สรุ ปได้ ว่า ภูมิหลังของ
ผู้สงู อายุในด้ านปั จเจกบุคคลเกิดจากภาวะสุขภาพจากการเป็ นโรคประจําตัวและภาวะสุขภาพจาก
ความเสื่อมตามวัยด้ วยโรคต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง
อุดตัน รวมไปถึงโรคไทรอยด์และโรคพาร์ กินสัน ส่วนภูมิหลังของผู้สงู อายุในด้ านเศรษฐกิจ-สังคม
เกิดจากภาวะความเครี ยดจากการทํางาน และภูมิหลังของผู้สงู อายุในด้ านสิง่ แวดล้ อม เกิดจากการ
ั ้ ราย
ได้ รับอุบตั ิเหตุหรื อการได้ รับบาดเจ็บทางศีรษะ(สมอง)มาก่อน โดยภูมิหลังของผู้สงู อายุทง15
ซึ่งทําการวิเคราะห์ ในข้ างต้ นนัน้ มีความเกี่ยวโยงต่อการดําเนินเข้ าสู่การป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
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โดยการดําเนินเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ จะมีระยะเวลาสันหรื
้ อยาวขึ ้นอยู่กบั การดูแลใส่ใจของสมาชิกใน
ครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ ชิดร่วมด้ วย
ตอนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมในช่ วงการเปลี่ยนผ่ านของผู้สูงอายุท่ ปี ่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
ในการนําเสนอข้ อมูลภูมิหลังของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ในตอนที่ 1 ซึ่งมีการ
อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้สงู อายุในแต่ละช่วงที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ หรื อในช่วงภาวะการ
สูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยนัน้ โดยในการศึกษาหาลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์พฤติกรรมซึ่งเป็ นแนวทางการวัดพฤติกรรมในทางการแพทย์ตาม
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อมาใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ร่วม เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมในช่วง
การเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุทงั ้ 15 ราย ซึง่ จําแนกการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมในช่วง
การเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจาก
ความบกพร่ องในด้ านความจํา และลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจากความบกพร่ องในด้ านความจํา
ร่ วมกับลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติจากการทํางานของสมอง อย่างน้ อย 1 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ า นของการสูญเสีย ความสามารถในการใช้ ภาษา (Aphasia) ด้ า นของการไม่ส ามารถ
เคลื่อนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ างกายได้ แม้ ว่ากล้ ามเนื ้อ ประสาทการรับรู้ และความเข้ าใจยังคง
ปกติ (Apraxia) ด้ านพฤติกรรมที่ไม่สามารถระบุสิ่งของหรื อวัตถุได้ แม้ ว่าประสาทสัมผัสยังดีอยู่
(Agnosia) และด้ า นการบกพร่ อ งในหน้ า ที่ เ ชิ ง บริ ห าร (Executive
function) โดยลักษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกนันเริ
้ ่ มมีผลกระทบต่อการใช้ ชีวิตประจําวัน โดยพฤติกรรมเหล่านี ้ยังไม่เข้ า
ข่ายภาวะสมองเสื่อม ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจากการบกพร่ องในด้ านความจํา
ในเบือ้ งต้ นผู้สูงอายุทุกรายทราบกันดีว่าตนเองเริ่ มมี ปัญหาด้ านความจํ า และมักจะ
เกิดขึ ้นหลายครัง้ ในแต่ละวัน โดยสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ ชิดยังไม่ค่อยให้ ความใส่ใจใน
ความผิดปกติของพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...แกก็บน่ ๆ นะ ว่าความจําไม่ดี แต่พี่เองก็เฉยๆ เพราะคนอื่นๆ ในบ้ านก็เห็นว่าแก
บ่นไปงันๆ
้ และไม่คอ่ ยสําคัญเท่าไร
(คุณวิว, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 3 มีนาคม 2554)
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แม้ วา่ ผู้สงู อายุมีความบกพร่องด้ านความจําซึง่ เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ แล้ ว และพฤติกรรมนันยั
้ ง
มีความผิดปกติแตกต่างไปจากผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน ร่ วมกับสมาชิ กในครอบครั วและบุคคล
ใกล้ ชิดมองว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นแค่พฤติกรรมที่เกิดจากความเสื่อมถอยตามวัย ดังคําให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...เค้ ามีปัญหาเรื่ องความจํานะ มีมากด้ วย..แต่เพื่อนเค้ าสิไม่เห็นเป็ นเหมือนกันเลย
ทังๆ
้ ที่อายุก็เท่ากัน ทํางานก็อย่างเดียวกัน
(คุณนา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2554)
...เท่าที่เห็น ความจําแกก็มีปัญหานะ มีมากกว่าเพื่อนเค้ าด้ วย แต่คดิ ว่าช่วงนันแก
้
อาจจะป่ วยด้ วยน่ะ เลยจําอะไรไม่คอ่ ยได้
(คุณไก่, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554)
นอกจากนี ้แล้ ว พฤติกรรมของผู้สงู อายุที่เกิดจากการบกพร่ องทางด้ านความจํา ยังไม่มี
ความรุ นแรงมากนัก แต่พฤติกรรมดังกล่าวสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ ชิดให้ การสังเกตว่า
เป็ นพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิมที่เคยเป็ น ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...อาการลืมแรกๆ เป็ นอาการลืมธรรมดา เช่น ไปซื ้อกับข้ าวแล้ วเอาของมาไม่หมด
ค่อยๆ มีอาการชัดเจน นี่ก็คือ ลืมเงินจํานวนเยอะๆ ไว้ ในลิ ้นชักที่ทํางาน ลืมเส้ นทางกลับ
บ้ า น และจํ า บ้ า นตัวเองไม่ได้ พอกลับมาแล้ วยังจะกลับบ้ านอี ก แกเป็ นคนขับรถเก่ ง
หลังๆ รถแกมีแต่รอยบุม๋ ก็ถามว่าไปทําไรมา แกก็บอกว่า ฉันไม่ร้ ูแล้ วก็ร้องไห้
(คุณนา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2554)
...พอดึ ก ๆ มา แกไม่หลับไม่นอนนะ จะมาเดินตรวจแถวประตูบ้านตลอดเวลาว่า
ล๊ อคไปหรื อยัง ทังๆ
้ ที่เพิ่งล๊ อคไป ทําวนเวียนอยูท่ งคื
ั ้ น จนเราก็แทบไม่ได้ นอน
(คุณแมว, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 27 สิงหาคม 2554)
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...ที่ แ กลื ม เช่น เวลาไปตลาดสัง่ ให้ ซื ้ออะไร กลับมาก็ไม่ได้ ซื ้อ จําไม่ได้ วา่ ต้ องซื ้อ
อะไร จําวัน เดือน ปี ไม่ได้ บอกเรื่ องอะไรไว้ ไม่ข้ามวันก็ลืม อย่างตอนเช้ าบอกกับพี่ว่าจะ
ไปตลาดนะ อีก 10 นาที ก็จะมาถามต่ออีกว่าจะไปที่ไหน
(คุณดํา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 27 เมษายน 2554)
...แกจะใส่ เ สื อ้ ผ้ าซํ ้าๆ จนเราก็บอกนะว่าตัวนี ้ใส่ไปแล้ ว แต่แกก็บอกว่าไม่ได้ ใส่
หลังๆ มาเลยต้ องซื ้อเสื ้อผ้ าที่เป็ นแบบและสีเดียวกันมาเป็ นโหลๆแทน
(คุณดํา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 27 เมษายน 2554)
…เนี่ย หลงๆ ลืมๆ อาบนํ ้าแล้ วก็ยงั บอกว่าไม่ได้ อาบอีก
(คุณติง่ , ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 31 มีนาคม 2554)
เมื่อผู้สูงอายุได้ รับคําตอบจากการถามคําถามกับบุคคลรอบข้ างมานานแล้ ว ผู้สูงอายุ
มักจะนํากลับมาถามซํ ้าอีก ซึง่ เป็ นคําถามที่เคยได้ รับคําตอบมาก่อนแล้ ว โดยผู้สงู อายุมกั จะมีการ
เล่าเรื่ องในอดีตให้ กบั สมาชิกในครอบครัวฟั งอยู่บ่อยครัง้ และมักจะเล่าเรื่ องราวเดิมๆ ซึง่ เป็ นเรื่ อง
ในอดีตของผู้สงู อายุซงึ่ เคยประสบมาก่อน โดยสมาชิกในครอบครัวและผู้ใกล้ ชิดมักได้ รับฟั งการเล่า
เรื่ อ งราวมากกว่ า สองครั ง้ จากการบกพร่ อ งด้ า นความจํ า นี ้ สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ก ารสัง เกต
ั ้ งไม่แปลกไป
พฤติกรรมของผู้สงู อายุแต่ยงั พิจารณาว่าพฤติกรรมในการแสดงออกของผู้สงู อายุนนยั
จากเดิม ถึงแม้ จะเริ่ มกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันไปบ้ าง ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูล
หลักว่า
้ อาหารหมา
...แม่มกั จะพูดอยูห่ ลายหน ว่าซื ้อข้ าวเหนียวหรื อยัง..กินข้ าวผัดมัย..ให้
หรื อยัง..ทังวั
้ นแกจะถามซํ ้าๆ เดิมๆ ตลอด
(คุณติง่ , ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 31 มีนาคม 2554)
...เรื่ องขายที่ ไ ด้ กํา ไรเยอะๆ เค้ าจะเอามาเล่าเหมือนเพิ่งเกิดขึ ้นไม่นาน แต่เกิดมา
เป็ น 10 ปี แล้ ว พอถามว่าขายไปเมื่อไหร่ก็จะบอกไม่ได้ และก็เรื่ องเกี่ยวกับ ลูกๆ ที่เล่าแล้ ว
เล่าอีก เจอใครคุยเกี่ยวกับลูกก็จะเล่าให้ ฟัง
(คุณดํา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 27 เมษายน 2554)
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ลักษณะพฤติกรรมที่เกิดจากการบกพร่ องในด้ านความจํา ร่ วมกับพฤติกรรมที่
เกิดจากความผิดปกติจากการทํางานของสมอง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติจากการทํางานของ
สมอง แบ่งออกได้ เป็ น 4 ด้ านสําคัญ ได้ แก่ ด้ านการสูญเสียความสามารถในการใช้ ภาษา
(Aphasia) ด้ านการไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ างกายได้ แม้ ว่ากล้ ามเนื ้อประสาท
การรับรู้ และความเข้ าใจยังคงปกติ (Apraxia) ด้ านพฤติกรรมของผู้สงู อายุที่ไม่สามารถระบุสิ่งของ
หรื อวัตถุได้ แม้ ว่าประสาทสัมผัสยังดีอยู่ (Agnosia) และด้ านพฤติกรรมที่ บกพร่ องในลักษณะ
หน้ าที่เชิงบริ หาร ซึง่ เกี่ยวข้ องกับด้ านความคิด การจัดการ การวางแผน (Executive function) ซึง่
ผู้วิ จัย จํ า แนกการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากความบกพร่ อ งด้ า นความจํ า ร่ ว มกั บ
พฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติจากการทํางานของสมอง ดังนี ้
ด้ านการสูญเสียความสามารถในการใช้ ภาษา (Aphasia)
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้สงู อายุมีลกั ษณะพฤติกรรมในการนึกหาคําพูดไม่ได้ บางครัง้
มักพูดผิดพูดถูกบ้ าง มีลกั ษณะการพูดที่คลุมเคลือและพูดจาวกวนหรื อพูดไม่ได้ เลย ไม่สามารถ
สื่อสารเป็ นความหมาย และลักษณะของความสามารถในการพูดเริ่ ม เสีย ไป มี ความบกพร่ อง
ทางการพูดชั่วคราว หรื อ ระบบความเข้ า ใจผิ ดปกติ อาทิ ไม่สามารถบอกชื่ อ คนหรื อสิ่งของได้
บางครัง้ พยายามนึกที่จะสื่อสารกับคนในครอบครัวแต่ก็นึกไม่ออกว่าสิ่งที่ต้องการเรี ยกว่าอะไร ดัง
คําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...พอกินข้ าว เวลาบอกให้ ใช้ ช้อนตักกินข้ าว แกไม่ร้ ูจกั และก็ไปหยิบส้ อม
มาใช้ แทน บางทีพอจะเอาแก้ วก็บอกว่าเอาไอ้ นนั่ มาที พูดอยู่อย่างเดียวว่าเอาไอ้ นนั่ ไอ้ นี่
แกเป็ นยังงี ้เดี๋ยวดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ไม่ได้ เป็ นตลอดนะ
(คุณนา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2554)
...เวลาแม่จะเอาขออะไร ก็บอกว่าหยิบไอ้ นนั่ มาที โดยบางทีเราก็งงนะว่า
ไอ้ นนั่ มันคืออะไร แกก็พยายามจะบอกน่ะแต่แกก็นกึ นานมา สุดท้ ายแกก็ต้องมาหยิบเอง
(คุณกุ๊ก, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 22 สิงหาคม 2554)
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ด้ านการไม่ สามารถเคลื่อนไหวส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของร่ างกายได้ แม้ ว่ากล้ ามเนื อ้
ประสาทการรั บรู้ และความเข้ าใจยังคงปกติ (Apraxia)
ในลักษณะพฤติกรรมนี ้ ผลการศึกษา พบว่า ผู้สงู อายุมีปัญหาในการกระทําสิ่งที่เคยทํา
เป็ นประจําซึง่ ผิดไปจากเดิม โดยเริ่ มไม่สามารถทํากิจกรรมที่มีความซับซ้ อนหรื อกิจกรรมที่มีหลาย
ขันตอน
้
เช่น ขับรถ ทําอาหาร ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวต้ องใช้ ทงความคิ
ั้
ดร่วมกับการรับรู้ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมนันๆ
้ ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...แกเป็ นคนทํากับข้ าวให้ ทานทุกวันอยูแ่ ล้ วนะ แต่พอวันหนึง่ ทําไปทํามา
บอกว่าทํายังไม่ ไม่ร้ ู จะใส่อะไร ซึ่งไอ้ เราก็งงๆ ว่าเธอก็ทําปกติอยู่แล้ ว และก็ทําได้ อร่ อย
ด้ วย ทําไมต้ องถาม
(คุณนา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2554)
...ทุ ก เช้ า เขาจะชอบปั่ นจักรยานไปซื ้อปาท่องโก๋ที่ตลาดมาให้ ทกุ คนใน
บ้ านทาน แต่กลับมาทีไร ไม่มีปาท่องโก๋กลับมาเลย มีแต่นํ ้าเต้ าหู้เต็มไปหมด จะไม่ต้ เู ย็น
ไม่มีที่เก็บ
(คุณดํา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 27 เมษายน 2554)
ด้ านพฤติกกรรมของผู้สูงอายุท่ ีไม่ สามารถระบุส่ ิงของหรื อวัตถุได้ แม้ ว่าประสาท
สัมผัสยังดีอยู่ (Agnosia)
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมผิดปกติโดยเริ่ มไม่สามารถจําหน้ าผู้คน
(ญาติห่างๆ) หรื อสถานที่ค้ นุ เคย ร่ วมกับไม่สามารถบอกชื่อบุคคลและสิ่งของได้ โดยการพูดส่วน
ใหญ่จะพูดวกวน ถ้ ามีการสนทนาที่ยาวยิ่งจะไม่สามารถสื่อสารได้ ชดั เจน ซึง่ พฤติกรรมนี ้เกิดขึ ้นใน
บางช่วงเวลาที่ผ้ สู งู อายุอลั ไซเมอร์ ต้องใช้ ความคิดร่วม ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...วันหนึง่ แกนัง่ แท็กซี่กลับบ้ าน เพราะไม่ได้ ขบั รถไปทํางาน เราก็อยูห่ น้ า
บ้ านก็เห็นแกนะ..แต่ก็นงั่ รถผ่านหน้ าไป ก็แปลกใจหลายครัง้ แต่ก็งงว่าบ้ านตัวเองที่เคยมา
ประจําทําไมถึงนัง่ รถผ่านแล้ วไม่บอกแท็กซี่ให้ จอด
(คุณนา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2554)
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ด้ านพฤติกรรมที่บกพร่ องในลักษณะหน้ าที่เชิงบริหาร ที่มีปัญหาในด้ านความคิด
การจัดการ การวางแผน (Executive function)
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุเริ่ มมีลกั ษณะบกพร่ องในพฤติกรรมเกี่ ยวกับการคิด
การตัดสินใจ การวางแผน และการคํานวณตัวเลข ซึ่งภูมิหลังของผู้สูงอายุแต่เดิมนัน้ จะมีความ
แม่นยําในเรื่ องการตัดสินใจเป็ นอย่างมาก และด้ วยลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติมากขึ ้นนี ้เริ่ มเกิด
ผลกระทบกับงานที่ได้ รับมอบหมาย หรื อกิจการส่วนตัวต่างๆ จึงทําให้ ไม่สามารถทํางานบางอย่าง
ซึง่ มีลกั ษณะซับซ้ อน ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการวางแผนและการจัดการใช้ เงิน โดยการเกิดขึ ้นใน
พฤติกรรมของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ สมาชิ กในครอบครั วและบุคคลใกล้ ชิดเริ่ มมองว่า พฤติกรรม
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันมาก ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...ช่วงที่มีอาการบวกเลขผิด ก็ยงั ดําเนินชีวิตเป็ นปกตินะ จําคน สิง่ ของได้
ปกติ และงานคุณแม่จะทําบัญชีตวั เลขให้ เจ้ านายอยู่แล้ ว แต่พอส่งไปก็โดนตีกลับมา
ในช่วงสองสามเดือน..เกิดขึ ้นหลายครัง้ มาก
(คุณต้ อง, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 3 เมษายน 2554)
...ไปซื ้อของด้ วยกัน แกอยากได้ รองเท้ า ราคา 300 บาท แกก็ ห ยิ บ ตั ง ค์
แบงค์พนั 3 ใบจ่าย โชคดี น ะที่ เ จ้ าของร้ านค้ าเป็ นคนที่ ร้ ู จั ก กั น ซึ่ ง ปกติ แกจะ
เข้ มงวดกับเรื่ องบัญชีโรงพักมากๆ และสมุดบัญชีแกจะเช็คตลอด แต่ แ กดั น มี ปั ญหา
เรื่ อ งตั ว เลขแบงค์ นี่ขนาดพี่ขอยืมตังค์แก 400 บาท แกหยิบแบงค์ห้าร้ อยให้ โดยแกไม่ร้ ู
ว่าผิดหรื อถูก
(คุณนิว, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 20 สิงหาคม 2554)
จากพฤติกรรมดังที่กล่าวข้ างต้ นชี ้ให้ เห็นว่า พฤติกรรมของผู้สงู อายุเริ่ มส่งผลกระทบต่อ
การใช้ ชี วิ ต ประจํ า วัน ซึ่ ง ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สู ง อายุ มัก มี พ ฤติ ก รรมผิ ด ปกติ จ ากการใช้
ชีวิตประจําวันซึ่งเคยทําซํ ้าๆ ผิดไปจากเดิมที่เคยเป็ น โดยสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ ชิด
เห็นว่า พฤติกรรมนันผิ
้ ดปกติแต่ก็ไม่ได้ ใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ ้น เพราะมีความเข้ าใจว่าคนเราอาจจะมี
การผิดพลาดบ้ าง แต่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุในบางราย เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในช่ ว งนี ้ ก็ รี บ พาผู้สูง อายุเ ข้ า รั บ การรั ก ษาจากแพทย์ เ พราะพฤติก รรมที่ แ สดงออกเริ่ ม เกิ ด ขึน้
บ่อยครัง้ ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
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...ทุกเช้ าแม่จะไปซื ้อกับข้ าวที่ตลาดตามปกติ แต่พกั หลัง แกจะเริ่มกลับบ้ านไม่ถกู
บางทีไปตลาดมาแล้ วกลับมาไม่ถึงบ้ าน เพราะหาบ้ านไม่เจอ ยืนเก้ ๆ กังๆ ทังๆ
้ ที่อยู่หน้ า
บ้ านตัวเอง พอพักหลังไปตลาดอีก กลับมาไม่ถกู เลย จนแม่ค้าที่ร้ ูจกั กันต้ องพามาส่ง
(คุณต้ อง, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 3 เมษายน 2554)
...ปกติเค้ าจะขั บ รถเก่ ง อยู่ แ ล้ ว พอวันหนึง่ รู้ตวั ว่าไม่สามารถขับรถได้ เค้ าร้ องไห้
ใหญ่เลย..เราก็แค่ได้ ปลอบว่าไม่เป็ นไร
(คุณนา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2554)
...แกเข้ าห้ องนํ ้า เราต้ องแอบดู เพราะบางทีเข้ าไปก็ไปนัง่ เฉยๆ แล้ วก็ออกมาบอก
ว่าอาบนํ ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว..เลยต้ องบอกวิธีการอาบนํ ้า แปรงฟั น เพราะแกไม่ร้ ูจะเริ่ มต้ นทํา
ยังไง ส่วนเรื่ องนํ ้ายาบ้ วนปากจะไม่ให้ แกใช้ เลยเพราะกลัวแกจะกลืน
(คุณนา, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2554)
...แกเริ่ มควบคุมรถไม่ได้ เลยให้ แกหยุ ด ใช้ เพราะกลัวว่าถ้ าแกใช้ รถมาจะเป็ น
อันตรายกับตัวแกเองและคนอื่นๆ
(คุณอุ๊, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 31 มีนาคม 2554)
นอกจากนี ้ ความบกพร่ องของพฤติกรรมในด้ านความคิด ยังพบว่า ผู้สงู อายุมีพฤติกรรม
ทางความคิดแบบหลงผิด เช่น คิดวกวนไปมา คิดว่าตนเองทําไม่ได้ ซึง่ พฤติกรรมลักษณะนี ้อาจมี
อาการทางจิตเกิดขึ ้น แต่โดยรวมแล้ วยังเข้ าเกณฑ์ปกติอยู่ ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...มีอยูค่ รัง้ หนึง่ จะไปต่างจังหวัด นัง่ รถทัวร์ ไปกับคุณแม่ พอนัง่ ไปสักพัก แกจะบ่น
ปวดท้ อง ถามว่าปวดท้ องอะไร แกไม่ ฟั ง แกคิดอย่างเดียวว่าปวดท้ องจะต้ องเข้ าห้ องนํ ้า
จนสุดท้ ายก็ต้องลงรถระหว่างเพื่อให้ แกเข้ านะ แต่พอลงมาแล้ วแกก็ปกติ
(คุณต้ อง, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 3 เมษายน 2554)
ผลการศึกษาข้ างต้ นนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลหลักพยายามอธิบายถึง ภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรม
้ า พฤติกรรม
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ จากที่กล่าวไปข้ างต้ นนันว่
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มีความสําคัญมากในการสังเกตและเร่ งรี บใส่ใจผู้สงู อายุด้วยการพาไปพบแพทย์ เพื่อรักษาโรคที่
เกิ ด จากความเสื่ อ มตามวัยให้ โ ดยเร็ ว จะได้ ช ะลอพฤติก รรมและอาการต่า งๆ ที่ จ ะเกิ ดตามมา
ภายหลัง เพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ที่มีการป้องกันและชะลอที่ไม่ทนั เวลา จะ
ส่งผลกระทบให้ สมาชิกในครอบครัว ซึง่ มีหลากหลายสาเหตุ โดยจากการศึกษาภาคสนามซึง่ เป็ น
พฤติกรรมหลังจากป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ แล้ ว พบว่า ผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ทงั ้ 15 ราย มีพฤติกรรมที่
ต่างกันสืบเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวของผู้สงู อายุในแต่ละรายพบเห็นพฤติกรรมและอาการ
ของผู้สงู อายุที่ผิดปกติในช่วงเวลาของการดําเนินโรคแตกต่างกัน ซึง่ พฤติกรรมที่พบจะมีอยู่ 2 ระดับ
คือ ผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ยงั สามารถดําเนินชีวิตได้ แต่ไม่สามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได้ อย่างปกติ
และผู้สงู อายุที่มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ ด้วยตนเอง และต้ องได้ รับการพึง่ พิง
ดูแลอย่างใกล้ ชิดจากสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลา ดังนี ้
ผู้สูงอายุอลั ไซเมอร์ ยงั สามารถดําเนินชีวิตได้ แต่ไม่สามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได้
อย่างปกติ จากการศึกษาภาคสนาม ผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ บางรายยังคงดําเนินชีวิตประจําวันได้ อย่าง
ปกติ แต่เริ่ มส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจํ าวันไปบ้ าง แต่ยังไม่ต้องได้ รับการดูแลอย่าง
ใกล้ ชิดจากสมาชิกในครอบครัวมากเท่าไรนัก โดยพฤติกรรมผู้สงู อายุมีลกั ษณะจากปั ญหาเรื่ อง
ความจํามากกว่า ทําให้ ไม่สามารถสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวในสิ่งที่ต้องการ รวมถึงพฤติกรรม
ที่แสดงออกทางด้ านอารมณ์มีอาการเด่นชัดจากเดิม มีภาวะซึมเศร้ า หงุดหงิด โดยผู้สงู อายุอลั ไซ
เมอร์ ในกลุม่ นี ้ ถือว่ายังไม่แสดงออกในพฤติกรรมที่สง่ ผลกระทบกับสมาชิกในครอบครัวมากเท่าใด
นัก ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
...ตอนนี ้ อาการของแม่ก็ไม่คอ่ ยเลวร้ ายเท่าไร แต่ก็ยงั มีอาการที่ลืมสิง่ ของนัน่ นี่ที่
วางไว้ แล้ วหาไม่เจอ
(คุณติง่ , ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 31 มีนาคม 2554)
ผู้สงู อายุที่มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ ด้วยตนเอง ต้ องได้ รับ
การพึ่งพิงจากสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลา จากการศึกษาภาคสนาม ผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ไม่
สามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วัน ด้ ว ยตนเองได้ ต้ อ งได้ รั บ การดูแ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด จากสมาชิ ก ใน
ครอบครัว จําสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ บางรายมีโรคแทรกซ้ อนจากอาการปอดบวม และอาการชัก
ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักว่า
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...อาการแกแย่ ล ง เอาของมาให้ กิ น ก็ กิ น ไม่ ไ ด้ เหมื อ นจะกลื น ไม่ได้ ถ ึ ง ขั น้
สํา ลั ก พอให้ กินก็จะอมเหมือนเด็ก..พอเป็ นแบบนี ้เลยตัดสินใจใส่สายยางให้ อาหารแก
แทน เพราะร่างกายแกอ่อนแอลงมาก
(คุณไก่, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2554)
้
ก่ บั เตียงแล้ ว ทําอะไรไม่ได้ เลย ต้ องคอยเปลี่ยนเวรกับ
...ตอนนี ้แม่พี่เข้ าขันนอนอยู
พี่สาวสลับกันมาดูตลอด
(คุณแหม่ม, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2554)
...ช่วงระยะหลังเริ่ มไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆ เองได้ เพราะคุณแม่เริ่มมีอาการ
้ อารมณ์เปลี่ยนแปลงมาก ก้ าวร้ าว แต่พอหยุด
สัน่ และเดินตัวเอียง การเดินก็จะก้ าวสันๆ
ยา อารมณ์ก้าวร้ าวแกก็หายไป
(คุณต้ อง, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 3 เมษายน 2554)
้ น (เพื่อน
...ทุกวันนี ้ แม่ป้าแกมีเพื่อนคุยทุกวันนะ เพื่อนเค้ ามาหาคุยกันทังวั
้ นทังคื
เค้ าเสียไปแล้ วนะ)..แต่ที่แย่แกจะนอนกลางวันแล้ วตื่นกลางคืน บางทีเราก็เหนื่อยนะ แย่
ด้ วยแหละ ยาที่รับมาจากโรงบาลพวกยานอนหลับ บางทีป้าก็กินเองเพราะยายเค้ าไม่
หลับ ป้าก็เลยหลับดีกว่า
(คุณแมว , ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 27 สิงหาคม 2554)
จากข้ อมูลลักษณะพฤติกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ สรุป
ได้ ว่า ผู้สงู อายุมีลกั ษณะพฤติกรรมที่เกิดจากการบกพร่องด้ านความจํา อาทิ ถามคําถามเดิมๆ พูด
เรื่ องเดิมซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก ส่วนลักษณะพฤติกรรมจากความบกพร่ องด้ านความจําร่ วมกับพฤติกรรม
จากความผิดปกติทางสมอง อาทิ ขาดการใส่ใจในการสนทนา มีปัญหาด้ านการจัดการทางการเงิน
และไม่สามารถทํากิจกรรมที่มีหลายขันตอน
้
จะเห็นได้ วา่ ผู้สงู อายุทงั ้ 15 ราย มีลกั ษณะพฤติกรรม
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านโดยเริ่ มจากการบกพร่ องด้ านความจํา ร่ วมกับความผิดปกติทางสมองนัน้
เป็ นสัญญาณพฤติกรรมเริ่ มแรกของผู้สูงอายุทั่วไปที่เริ่ มเข้ าสู่ความผิดปกติในด้ านต่างๆ ดังนัน้
การให้ ความสําคัญและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้สงู อายุในครอบครัวจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับพฤติกรรมของผู้สงู อายุในภาวะปกติมาก
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แต่อย่างไรแล้ ว หากผู้สงู อายุและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคนใกล้ ชิด ให้ ความสําคัญจะเป็ นการ
ดียิ่งในการลดปั ญหาการก้ าวเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ อนั จะเกิดขึ ้นภายหลัง
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บกพร่ องด้ า นความจํ า ร่ วมกั บ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม
ผิดปกติจากการทํางานของสมอง
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**ช่ วงเปลี่ยนผ่ าน**
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โรคอัลไซเมอร์
ระยะ 1

ระยะ 2

ระยะ 3
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ภาพ 6 ภูมิหลังของผู้สูงอายุและระยะการดําเนินเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์
ข้ อค้ น พบจากการศึก ษา พบว่า บทบาทของสมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ ผู้ ใกล้ ชิ ด
ผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้สงู อายุในห้ วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน โดยสมาชิกใน
ครอบครัวหากมีการสังเกตความผิดปกติในพฤติกรรมของผู้สงู อายุช่วงระยะเริ่ มแรกเร็ ว และมีการ
ใส่ใจดูแล ตรวจเช็คสุขภาพของผู้สงู อายุอนั จะเป็ นการช่วยหาสาเหตุของพฤติกรรมบางลักษณะที่
ผิดปกติอนั เนื่องมาจากความเสื่อมไปตามวัย หรื อการเสื่อมที่นําไปสู่การเป็ นโรคอัลไซเมอร์ นนั ้ จะ
ช่วยกําหนดให้ ผ้ สู งู อายุมีพฤติกรรมดําเนินเข้ าสูก่ ารเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ ช้า และยังสามารถดําเนิน
ชีวิตอย่างปกติทวั่ ไป หรื อคงสภาพพฤติกรรมอยูใ่ นห้ วงการเปลี่ยนผ่านยาวขึ ้น โดยใช้ ระยะเวลาการ
ดําเนินเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ มากกว่า 6 ปี แต่หากมีการเฝ้าระวังความผิดปกติในพฤติกรรมระยะ
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เริ่ มแรกช้ าจะทําให้ ผ้ สู งู อายุมีพฤติกรรมการดําเนินเข้ าสู่โรคไซเมอร์ ได้ เร็ ว โดยใช้ ระยะเวลาในการ
ดําเนินเข้ าสูโ่ รคดังกล่าวภายใน 1-5 ปี
ดังนัน้ เพื่อช่วยลดปั ญหาสังคมที่กําลังจะเกิดขึ ้นกับผู้สงู อายุรวมถึงสมาชิกในครอบครัว
ของผู้สูงอายุเองในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมนัน้ การเฝ้าระวังความผิดปกติของพฤติกรรมที่
แสดงออกในระยะเริ่ มแรกจึงเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ สําหรับบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า เนื่องจาก
ไม่สามารถรับบริ การทางการแพทย์เฉพาะด้ านในลักษณะนี ้ได้ เพราะการเข้ ารับการประเมินทาง
สมองนันมี
้ ราคาค่อนข้ างสูง รวมถึงสวัสดิการทางการแพทย์ด้านนี ้ยังไม่ครอบคลุมกับการรักษา
โดยงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั พยายามจะใช้ เกณฑ์ทางการแพทย์มาใช้ วดั พฤติกรรมเบื ้องต้ นเพื่อเป็ นแนวทาง
ทางสังคมศาสตร์ ในการช่วยบุคคลที่กําลังจะก้ าวเข้ าสูป่ ระชากรสูงอายุตอ่ ไปนัน้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
เพื่อจะสามารถนําศักยภาพที่มีมาพัฒนาประเทศต่อไปได้
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