บทที่ 5
บทสรุ ป
สังคมไทยกําลังก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุมากขึ ้น ซึ่งผู้สงู อายุมีความเสื่อมถอยในระบบต่างๆ
ของร่ างกายที่ ลดลงไปตามวัย โดยเมื่อบุคคลมีอายุมากขึน้ ก็ มักมีปัญหาด้ านความจํา ซึ่งเกิ ดจาก
กระบวนการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติ (Normal Aging) หากแต่ความจําในอดีตและความสามารถ
ในการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ยังคงปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้สงู อายุบางคนอาจมีอาการเสื่อมทางสมองในภาวะ
ปกติที่มากกว่าปกติที่ควรเป็ น มีความบกพร่ องด้ านความจําจนเข้ าสู่ภาวะสูญเสียความสามารถของ
สมองเล็กน้ อยด้ านความจํา (Amnestic Mild Cognitive Impairment) ซึง่ เป็ นช่วงรอยต่อระหว่างภาวะ
หลงลืมของผู้สงู อายุในภาวะปกติกบั ภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ ซึง่ ในช่วงรอยต่อแห่งการเปลี่ยน
ผ่านนี ้หากมีการดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี จะช่วยชะลอและลดโอกาสการเข้ าสู่
ภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ หรื อโรคอัลไซเมอร์ ได้ ซึง่ โรคนี ้ยังไม่มียาที่สามารถรักษาให้ หายขาด
หากแต่เป็ นเพียงการบรรเทาอาการของโรคเท่านัน้ ดังนัน้ การเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ก่อนเข้ าสูภ่ าวะสมองเสื่อมชนิด อัลไซเมอร์ หรื อการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) นัน้
จึงมีความสําคัญและความจําเป็ นเป็ นอย่างยิ่ง การศึกษาวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาภูมิหลัง
ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ และศึกษาลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของ
ผู้สงู อายุก่อนป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ โดยสะท้ อนความคิดเห็นและมุมมองจากกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ที่เป็ นสมาชิกในครอบครัวของผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ หรื อผู้ใกล้ ชิดผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ โดยสามารถให้
ข้ อมูลในห้ วงเวลาการเปลี่ยนผ่านในพฤติกรรมของผู้สงู อายุ จํานวน 15 ราย ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนํามาอธิบายผลการศึกษาให้ มีความสมบูรณ์ขึ ้น ผล
การศึกษาจะทําให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจที่ละเอียดลึกซึ ้งเกี่ยวกับภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรม
ในช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ซึง่ เป็ นช่วงรอยต่อระหว่างภาวะหลงลืมของคนปกติกบั
ภาวะสมองเสื่อมชนิดโรคอัลไซเมอร์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
สรุ ปผลการวิจัย
ผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั ก ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ คือ สมาชิกในครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิผ้ สู งู อายุอลั
ไซเมอร์ ได้ แก่ สามี ภรรยา พี่ บุตร หลาน และน้ อง ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักนี ้สามารถให้ ข้อมูลในห้ วงเวลา
การเปลี่ยนผ่านจากอาการเสื่อมทางสมองในภาวะปกติของผู้สงู อายุโดยทัว่ ไปสู่ระยะของการเป็ น
โรคอัลไซเมอร์
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ในด้ านภูมิหลังของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ พบว่า ภูมิหลังด้ านปั จเจกบุคคล
เกิดจากภาวะสุขภาพจากการเป็ นโรคประจําตัวหรื อภาวะสุขภาพจากความเสื่อมตามวัยด้ วยโรค
ต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน รวมไปถึงโรคไทรอยด์
และโรคพาร์ กินสัน ส่วนภูมิหลังด้ านเศรษฐกิจ-สังคม เกิดจากภาวะความเครี ยดจากการทํางาน
และด้ านสิ่งแวดล้ อม เกิดจากผู้สงู อายุเคยได้ รับอุบตั ิเหตุหรื อเคยการได้ รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสมอง
มาก่อน โดยผู้สงู อายุทงั ้ 15 ราย มีภมู ิหลังในลักษณะที่ปรากฏนี ้จะมีความเกี่ยวโยงต่อการดําเนิน
เข้ าสู่การเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ ซึ่งการดําเนินเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ นนั ้ จะมีระยะเวลาสันหรื
้ อยาว
ขึ ้นอยูก่ บั ภูมิหลังของผู้สงู อายุด้วย
ในด้ านลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
พบว่า ผู้สงู อายุมีลกั ษณะพฤติกรรมลักษณะไม่สามารถจําเรื่ องราวใหม่ๆ ได้ ลืมในสิ่งที่เคยทําเป็ น
ประจํา พูด ถามคําเดิม ในลักษณะซํ ้าๆ นึกทิศทาง และคําพูดที่จะคุยไม่ได้ คิด คํานวณตัวเลข
ผิดพลาด ไปจากเดิม ทัง้ ๆ ที่เคยมีความแม่นยํา และเริ่ มส่งผลกระทบกับการใช้ ชีวิต ทัง้ ในเรื่ อง
ส่วนตัวหรื อหน้ าที่ การงาน แต่ยังดําเนินชี วิตได้ อย่างปกติ จนพัฒนาการมาสู่โรคอัลไซเมอร์ ใน
ปั จจุบัน จะเห็ น ได้ ว่า ลัก ษณะพฤติก รรมเริ่ ม ต้ นเพี ยงแค่การบกพร่ องในเรื่ องความจํ า นัน้ เป็ น
สัญญาณเริ่ มแรกในการที่บุคคลทัว่ ไปควรจะเฝ้าให้ การสังเกตผู้สงู อายุในครอบครัว ซึ่งสมาชิกใน
ครอบครัวอาจขาดการใส่ใจเนื่องจากเป็ นพฤติกรรมที่มีความคล้ ายกับพฤติกรรมของผู้สงู อายุปกติ
โดยลักษณะพฤติกรรมที่เกิดอาจจะมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับผู้สงู อายุในภาวะปกติ แต่อย่างไรแล้ ว
หากผู้สงู อายุและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคนใกล้ ชิด ให้ ความสําคัญจะเป็ นการดียิ่งในการลด
ปั ญหาที่จะเกิดตามมา
ภูมิหลังมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ดังนัน้ การขาดการ
ดูแลที่ดีในช่วงที่เริ่ มมีพฤติกรรมในห้ วงเวลาการเปลี่ยนผ่านนี ้ เป็ นสาเหตุที่นําไปสู่ความเสี่ยงของ
การเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ โดยถ้ าสมาชิกในครอบครัวขาดการดูแลที่ดีจะนําไปสูโ่ รคอัลไซเมอร์ ได้ เร็ ว
โดยใช้ ระยะเวลา 1-5 ปี หากสมาชิกในครอบครัวมีการดูแลที่ดีในระยะเริ่ มแรกจะใช้ ระยะเวลาใน
การก้ าวเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ ได้ 6 ปี ขึ ้นไป ที่เริ่ มมีอาการป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ซึง่ อาจมีพฤติกรรม
คงที่ในภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กเล็กน้ อยด้ านความจํา หรื ออาจจะสามารถ
กลับมาเป็ นผู้สงู อายุปกติที่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ อย่างเป็ นปกติ
ข้ อค้ นพบจากการศึกษา พบว่า ปั จจัยในเรื่ องระดับการศึกษาของผู้สงู อายุไม่มีสว่ นเกี่ยว
โยงต่อ พัฒ นาการของผู้สูง อายุที่ ดํ า เนิ น ไปสู่ก ารป่ วยเป็ นโรคอัล ไซเมอร์ เนื่ อ งจากสมาชิ ก ใน
ครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิดผู้สงู อายุอลั ไซเมอร์ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงและมีความรู้ ในการที่จะ
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เข้ าถึงการป้องกันและการชะลอการดําเนินโรคอัลไซเมอร์ ได้ หากมีการเฝ้าสังเกตความผิดปกติ
เบื ้องต้ น ซึง่ ปั จจัยภูมิหลังทางด้ านอายุ อาชีพ และภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุที่มีลกั ษณะสัมพันธ์
กันนัน้ ส่งผลให้ ผ้ ูสูงอายุมีพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถเกี่ ยวโยงต่อการพัฒนาการดําเนินเข้ าสู่
โรคอัลไซเมอร์ ได้ โดยการดําเนินโรคจะเร็ วหรื อช้ า ขึ ้นอยู่กบั ผู้สงู อายุและสมาชิกในครอบครัวที่ให้
การใส่ใจดูแลอย่างเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในระยะเริ่มแรก
อภิปรายผล
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการศึกษาภูมิหลังและลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของ
ผู้สูงอายุก่อนป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ และวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและปั จจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวโยงต่อการดําเนินเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ นนั ้ สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญและนํามาอภิปรายได้
ดังนี ้
1. จากผลการศึกษาข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นว่า ผู้สงู อายุที่มีภูมิหลังอันเนื่องมาจากการมีโรค
ประจําตัว หรื อการมีโรคภายหลังจากการมีอายุที่เพิ่มขึ ้น การมีภาวะความเครี ยดสัง่ สมจากการ
ประกอบอาชีพ รวมไปถึงการได้ รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสมองมาก่อนนัน้ เป็ นปั จจัยล้ วนเกี่ยวโยงต่อ
การดําเนินเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ นัน่ คือ ภูมิหลังด้ านต่างๆ จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม
หรื อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้ หรื อไม่นนั ้ ถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายด้ าน ซึ่งพัฒนาการของโรคนัน้
ขึ ้นอยู่กบั วิถีการดําเนินชีวิตในอดีต (Pope, Shue and Back, 2003, pp. 111-132 ; Schumacher
and Meleis, 1994, pp. 119-120) จึงอาจกล่าวได้ ว่า ในช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะ
สุขภาพที่ดีไปสูส่ ภาวะสุขภาพที่ไม่ดีนบั เป็ นการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพและการเจ็บป่ วย
โดยผู้สงู อายุที่มีอาการเสื่อมไปตามวัยทังทางร่
้
างกาย จิตใจและระบบประสาท ก่อให้ เกิดปั ญหา
สุขภาพที่เป็ นโรคเรื อ้ รังดังที่กล่าวข้ างต้ น (Meleis, 1991) นัน่ คือ การใส่ใจในภาวะสุขภาพนี ้จะ
ช่วยควบคุมภาวะความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหลอดเลือดในสมอง ความดันโลหิต เบาหวาน และ
ไขมันอุดตันในเส้ นเลือดได้ (Brook and Loewenstein, 2010, pp. 1-9)
นอกจากนี ้ ผู้สงู อายุที่มีภมู ิหลัง อันเนื่องมาจากภาวะความเครี ยดจากการประกอบอาชีพ
นัน้ ยังมีความสอดคล้ องกับทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ที่ได้ อธิบายไว้ ว่า การปรับตัวของบุคคล
เมื่อเข้ าสู่วยั สูงอายุเป็ นสิ่งหนึ่งที่กําหนดบทบาทของแต่ละบุคคล โดยบุคคลจะปรับตัวต่อการเข้ า
สูส่ ยั สูงอายุได้ ดีเพียงใด ย่อมขึ ้นอยูก่ บั การยอมรับบทบาทในการทํางานของตนเองที่ลดลง ซึง่ เป็ น
สิ่งที่ชี ้ให้ เห็นว่า เมื่อผู้สงู อายุมีบทบาทจากการทํางานลดลงและไม่ได้ เป็ นสมาชิกในสมาคมใดๆ
โดยยอมรั บ กั บ สิ่ ง ที่ เ ผชิ ญ อยู่ นั น้ จะทํ า ให้ ผู้ สู ง อายุ ยั ง คงดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งปกติ ป ราศจาก
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ความเครี ยด ซึง่ ในช่วงนี ้หากผู้สงู อายุมีการปรับตัวที่ดีความเสื่อมถอยของผู้สงู อายุก็จะเป็ นไปตาม
วัย หากผู้สงู อายุไม่ยอมรับบทบาทที่เกิดขึ ้นจะทําให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความเครี ยดเครี ยด รู้สกึ โดดเดี่ยว
เนื่ องจากในช่วงการเกษี ยณนัน้ ถื อว่าเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุจากที่ เคยมีบทบาทการ
ทํางาน การเป็ นหัวหน้ าครอบครัว เปลี่ยนไปสูบ่ ทบาทของบุคคลที่ต้องรับการพึง่ พิงจากสมาชิกใน
ครอบครัวแทนนัน้ บทบาทภายหลังนี ้อาจนําไปสูภ่ าวะความเครี ยด ซึง่ ภาวะดังกล่าวนี ้เกี่ยวโยงต่อ
การดําเนินเข้ าสู่ความเสื่อมทางสมองที่เป็ นความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ ยิ่งไปกว่านัน้
การเปลี่ยนสถานภาพจากบุคคลที่เคยมีงานทํา มีรายได้ และงานบางประเภทมีหน้ าที่แอบแฝง อาทิ
นายทหาร นายตํารวจ โดยเปลี่ยนไปเป็ นคนไม่มีงานทํา มีรายได้ ลดลง เนื่องจากเงินบํานาญที่ได้
มักจะน้ อยกว่าเงินเดือนที่เคยได้ รับ รวมถึงการสูญเสียคูช่ ีวิต ความผิดหวังในชีวิตในเรื่ องต่างๆ หรื อ
การที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ จึงอาจกล่าวได้ อีกว่า บทบาทจากการประกอบอาชีพเกี่ยวข้ องกับ
ภาวะความเครี ยด โดยแต่ละบุคคลจะมีภาวะความเครี ยดที่รุนแรงมากน้ อยเพียงใด ย่อมส่งผลให้
สภาพทางจิตใจ สภาพร่างกายเสื่อมถอยลงรวมถึงพัฒนาการทางสมองที่ถดถอยลง
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ข้อค้ นพบที่ขดั แย้ งกับงานศึกษาเกี่ยวกับการให้ การรักษาขันพื
้ ้นฐานแก่
ผู้ที่มีความบกพร่ องของภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมอง ที่ได้ อธิ บายไว้ ว่า ผู้สงู อายุที่มี
ระดับการศึกษาตํ่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อย
ด้ านความจําที่พัฒนาไปสู่การเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งจากการศึกษาภาคสนาม (Rosenberg,
Johnston and Lyketsos, 2006, pp. 1884-1890) พบว่า ปั จจัยด้ านระดับการศึกษาของผู้สงู อายุ
ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงกับการดําเนินเข้ าสู่โรคอัลไซเมอร์ สมาชิกในครอบครัวมีการดูแลผู้สงู อายุได้ ดี
เนื่ อ งด้ ว ยเป็ นบุค คลที่ เ คารพในครอบครั ว ซึ่ง ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ นี แ้ ตกต่า งจากสัง คมใน
ต่างประเทศในเรื่ องลักษณะของครอบครัวและการอยู่อาศัย ทัง้ นี ้ปั จจัยด้ านระดับการศึกษาของ
ผู้สงู อายุจงึ ไม่มีความเกี่ยวโยงต่อการดําเนินเข้ าสูก่ ารเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ของผู้สงู อายุไทยได้ จะเห็น
ได้ ว่า ผู้สูงอายุไทยที่ มีระดับการศึกษาตํ่าและสูงนัน้ มีการดําเนินโรคที่ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก
เนื่ องจากสมาชิ กในครอบครั วผู้สูงอายุซึ่งเป็ นผู้ดูแลหลัก ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงและมี
ความรู้ ในการที่จะเข้ าถึงการป้องกันและการชะลอพฤติกรรมภาวะการสูญเสียความสามารถทาง
สมองเล็กน้ อยด้ านความจําได้ หากสมาชิกในครอบครัวมีความเข้ าใจในพฤติกรรมการแสดงออก
ว่าเป็ นพฤติกรรมที่เริ่มผิดปกติจะเป็ นการชะลอการก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ ในเบื ้องต้ น
จากการอภิปรายข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ภูมิหลังที่มีปัจจัยด้ านภาวะสุขภาพจากโรคประจําตัว
และจากโรคที่เกิดจากความเสื่อมตามวัย ด้ านภาวะความเครี ยดเครี ยดอันเนื่องมาจากการทํางาน
รวมถึงการได้ รับอุบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับสมองมาก่อนนัน้ ล้ วนมีส่วนเกี่ยวโยงต่อการดําเนินเข้ าสู่การ
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เป็ นโรคอัลไซเมอร์ ได้ โดยผู้สงู อายุอาจมีภมู ิหลังจากปั จจัยเดียวหรื อหลายปั จจัยขึ ้นอยู่กบั วิถีการ
ดําเนินชีวิตในช่วงอดีตของผู้สงู อายุนนั ้
2. ผลการศึกษาบ่งชี ้ว่า ลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุที่ป่วยเป็ น
โรคอัลไซเมอร์ มีลกั ษณะพฤติกรรมถามคําเดิมในลักษณะซํ ้าๆ พูดเรื่ องเดิมซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก ขาดการ
ใส่ใจในการสนทนา ไม่สามารถทํากิจกรรมที่มีหลายขันตอน
้
คํานวณตัวเลขผิดพลาดไปจากเดิม
ทัง้ ๆ ที่ เคยมีความแม่นยํา โดยเริ่ มส่งผลกระทบกับการใช้ ชีวิตประจําวัน ทัง้ ในเรื่ องส่วนตัวหรื อ
หน้ าที่การงาน แต่ยงั ดําเนินชีวิตได้ อย่างปกติจนพัฒนาการมาสู่โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งผลการศึกษานี ้
สอดคล้ องกั บ งานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น การพั ฒ นาของโรคจากภาวะการสู ญ เสี ย
ความสามารถทางสมองสู่ภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โดยกล่าวว่า การขาดความจําประเภท
เหตุการณ์ (Episodic Memory) ทําให้ ผ้ สู งู อายุเริ่ มมีความผิดปกติในหน้ าที่การทํางานทางอาชีพ
และทางสังคมนัน้ มีสว่ นสําคัญที่จะบ่งชี ้การดําเนินของโรคได้ (Brook and Loewenstein, 2010,
pp. 1-9) แต่เกณฑ์ดงั กล่าวนี ้ผู้สงู อายุต้องได้ รับการใช้ แบบทดสอบในการประเมินความสามารถ
ทางสมองเบื ้องต้ น ร่วมกับการตรวจหาความผิดปกติของสมองด้ วยเครื่ องมือทางการแพทย์
ในส่วนลักษณะพฤติกรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้สงู อายุก่อนป่ วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์
คือ พฤติกรรมที่ผ้ ูสงู อายุมีภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองเล็กน้ อยด้ านความจํานัน้ มี
ลักษณะพฤติกรรมดังที่กล่าวไปข้ างต้ น โดยชี ้ว่าพฤติกรรมในลักษณะนี ้เริ่ มผิดปกติไปจากผู้สงู อายุ
โดยทัว่ ไป ซึ่งเป็ นลักษณะพฤติกรรมที่สมาชิกในครอบครัวควรให้ ความสําคัญอย่างยิ่ง แต่การที่
สมาชิกในครอบครัวจะตัดสินใจว่าพฤติกรรมนันผิ
้ ดปกติหรื อไม่ สมาชิกในครอบครัวต้ องทําความ
เข้ าใจกับการลักษณะการเกิดของโรคอัลไซเมอร์ ด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และทําความเข้ าใจใน
สาเหตุนนๆ
ั ้ ก่อนที่จะลงความเห็นเบื ้องต้ นว่าผู้สงู อายุมีความผิดปกติจากโรคอัลไซเมอร์ หรื อแค่จาก
ความเสื่อมไปตามวัย
จากข้ อค้ นพบข้ างต้ น ชี ใ้ ห้ เ ห็นว่า ภูมิหลังรวมถึงพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็ น
้ ้จะมีผลต่อการ
โรคอัลไซเมอร์ ในแต่ละบุคคลนัน้ มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีความแตกต่างกันบ้ าง ทังนี
ดําเนินเข้ าสูโ่ รคอัลไซเมอร์ อย่างเร็ วหรื อช้ า ขึ ้นอยู่กบั สมาชิกในครอบครัวที่มีการสังเกตเบื ้องต้ นและ
มีการตรวจพบในช่วงการเป็ นภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองในระยะเริ่ มต้ น (Petersen,
et al., 2001, pp. 1133-1142)
งานศึกษาครัง้ นี ้ไม่ได้ ทําการศึกษากับผู้สงู อายุโดยตรงและทําการศึกษาย้ อนหลังเพื่อวัด
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นกับผู้สงู อายุในห้ วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งผู้วิจยั ทําการศึกษาผ่านผู้ให้ ข้อมูลหลัก
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คือ สมาชิกในครอบครัวผู้สงู อายุ โดยข้ อมูลพฤติกรรมบางอย่างอาจมีความคลาดเคลื่อนหรื อลด
ความแม่นยําลง เนื่องด้ วยระยะเวลาของการเกิดพฤติกรรมเหล่านี ้ผ่านมานาน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. ใช้ ทํานายหรื อบ่งชี ้ความเสี่ยงในการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ เพื่อให้ สมาชิกในครอบครัว
หรื อผู้ใกล้ ชิดผู้สงู อายุเฝ้าระวังพฤติกรรมผิดปกติที่แสดงออกในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว
ซึง่ เป็ นสิง่ จําเป็ นต่อครอบครัวผู้ดแู ลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจตํ่า อันจะเป็ นการช่วยลดจํานวนผู้ป่วย
้ วย
โรคอัลไซเมอร์ เบื ้องต้ น ตลอดจนภาระทางสังคมและภาระทางเศรษฐกิจของประเทศได้ รวมทังช่
เตรี ยมมาตรการการส่งเสริมสุขภาพในผู้สงู อายุ
2. ช่วยสนับสนุนข้ อมูลประวัติด้านพฤติกรรมให้ กบั ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วย
เบื ้องต้ น เนื่องด้ วยกรณีศึกษานี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลใน
เชิงลึก ซึง่ บริ บทในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ มีหลากหลายมิติที่สามารถเชื่อมโยงไปสูก่ ารวินิจฉัย
เบื ้องต้ นในการที่จะแยกชนิดโรคจากพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นได้
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาผ่านผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือสมาชิกในครอบครัวหรื อ
ผู้ใ กล้ ชิด ซึ่ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ูสูง อายุ โดยผลการศึก ษาบางปั จ จัย ไม่ ส ามารถอ้ า งอิ ง ในส่ว นภูมิ ห ลัง และ
พฤติ ก รรมได้ ทัง้ หมด ดัง นัน้ ในการศึก ษาครั ง้ ถัด ไปควรทํ า การศึก ษากับ ผู้สูง อายุที่ อ ยู่ใ นช่ ว ง
ภาวะการสูญเสียความสามารถทางสมองและศึกษาตามปั จจัยที่มีประเด็นสําคัญให้ ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ ้น
2. ควรมีการศึกษาที่ม่งุ เน้ นถึงบทบาทของสมาชิกในครอบครัว และขนาดของครอบครัว
ว่ามีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของผู้สงู อายุที่พฒ
ั นาจากภาวะปกติไปสูภ่ าวะสมองเสื่อมชนิดโรคอัล
ไซเมอร์ หรื อโรคอื่น
4. ควรมีการทบทวนองค์ความรู้ เพิ่มเติม เพื่อค้ นหาปั จจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลหรื อ
เกี่ ย วข้ อ งสัม พัน ธ์ กับ การดํ า เนิ น โรคของผู้สูง อายุ แล้ ว นํ า มาศึก ษาและวิ เ คราะห์ ร่ ว มด้ ว ย ใน
การศึกษาครัง้ ต่อไป
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