
10 พฤตกิรรมอลัไซเมอร์... ขี้ลืมแบบน้ี เห็นทีจ่ะใชโ่รคสมองเสือ่ม 

 

 

อาการขีล้มื หรอืหลงๆ ลมืๆ เป็นอาการทีพ่บไดบ้อ่ยในผูสู้งวยั หรอืแมแ้ต่ใครก็ตามทีม่สีิง่ตอ้งคดิตอ้งท าเยอะๆ 

แต่การหลงลมืมหีลายรูปแบบ 

ซึง่อาการลมืบางอย่างนั้นอาจเป็นสญัญาณเตอืนถงึการเร ิม่ตน้ของโรคสมองเสือ่มประเภท “อลัไซเมอร”์ 

ดงันั้น หากเราเป็นผูท้ีอ่ยู่ใกลช้ดิผูสู้งวยั แลว้สงัเกตเห็นอาการหรอืพฤตกิรรม “ลมื” แบบ “อลัไซเมอร”์ 

ควรรบีพาท่านไปพบแพทยเ์พือ่ปรกึษาและหาทางชะลอการด าเนินโรค 

ซึง่จะชว่ยใหก้ารด าเนินชวีติของผูป่้วยไม่แย่ลงเรว็เกนิไป 

แลว้อาการ “ลมื” แบบไหนทีจ่ะพอจะเป็นเคา้ลางว่า เขา้ขา่ยโรคอลัไซเมอร ์(Alzheimer’s disease) 

วนันีเ้ราม ี10 อาการอลัไซเมอร ์มาใหคุ้ณหดัสงัเกตกนั 

1. หลงลมืในเร ือ่งทีไ่ม่น่าลมื มคีวามจ าทีแ่ยล่ง 

ผูท้ีเ่ร ิม่เป็นอลัไซเมอร ์จะมอีาการหลงลมืสิง่ใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ หรอืทีเ่รยีกว่าความจ าระยะสัน้ 

ลมืวนัส าคญัหรอืเหตุการณส์ าคญัทีเ่พิง่ผ่านมา ทัง้ๆ ทีไ่ม่น่าจะลมื เชน่ 

ลมืการฉลองวนัเกดิคนในครอบครวัทีเ่พิง่ผ่านมา ลมืว่าเพิง่ไปงานรบัปรญิญาของหลาน หรอืมกัถามอะไรซ า้ๆ 

เดมิๆ ท ัง้ๆ ทีเ่พิง่ถามไป เพราะลมืไปว่าถามแลว้ รูแ้ลว้ แต่หากเป็นการหลงลมืเพยีงคร ัง้คราว 

พอเวลาผ่านไปสกัพกักลบันึกขึน้ไดห้รอืจ าได ้นั่นไม่ใชอ่าการของโรคอลัไซเมอร ์

2. บกพรอ่งในขัน้ตอนทีเ่คยท าเป็นประจ า 

ใชเ้วลามากขึน้ในการท ากจิวตัร เชน่ ตกัขา้ว กนิขา้ว ซ ึง่ปกตแิลว้เป็นสิง่ทีท่ าไดง้า่ยๆ และรวดเรว็ 

รวมถงึกจิวตัรทีม่ขี ัน้ตอนซบัซอ้นก็ท าไดช้า้ลงหรอืท าไม่ไดเ้พราะจ าข ัน้ตอนและกระบวนการในการท าไม่ได ้

เชน่ การตดิกระดุมเสือ้ การใส่เสือ้ผา้ ลมืท าข ัน้ตอน เชน่ ท าอาหารแลว้ลมืใส่เคร ือ่งปรุง 



หรอืลมืว่าใส่แลว้จงึใส่อกี มปัีญหาในการดูแลตวัเอง เชน่ การกนิ การอาบน ้า การขบัถ่าย การแปรงฟัน 

การหวผีม คอืท าเองไม่ได ้หรอืท าไดแ้ต่ท าไม่ถกูตอ้ง ไม่สามารถซือ้ของตามรายการทีต่อ้งการ 

ไม่จา่ยเงนิตามจ านวนทีใ่บเสรจ็แจง้ ซ ึง่ไม่ใชก่ารหยบิเงนิผดิ หรอืไดย้นิยอดเงนิไม่ถนัด มองไม่ชดั 

หรอืแค่เขา้ใจผดิเพยีงคร ัง้คราวเท่านั้น แต่เป็นเพราะค านวณไม่ไดห้รอืไม่เขา้ใจจ านวนเงนิ ท ัง้ๆ 

ทีเ่ป็นสิง่ทีเ่คยเขา้ใจนั่นเอง 

3. ลมืเสน้ทาง หลงทาง สิง่ทีเ่คยท าไดด้กีลบัท าไดแ้ยล่ง 

ไม่ว่าจะเป็นงานบา้นหรอืงานออฟฟิศทีคุ่น้เคยกลบัรูส้กึท าไดย้าก ลมืเสน้ทางทีเ่คยไปเป็นประจ า เชน่ 

เสน้ทางไปท างาน เสน้ทางกลบับา้น ท าใหข้บัรถหลงทางบอ่ยๆ ลมืทางเขา้ส านักงาน 

ทางเขา้บา้นทีป่กตเิขา้ออกเป็นประจ า ก็ขบัรถวนไปวนมาหาไม่เจอ สูญเสียทกัษะการใชช้วีติประจ าวนั 

ลมืวธิกีารใชโ้ทรศพัท ์การใชเ้คร ือ่งไฟฟ้า 

ซึง่เป็นสิง่ทีท่ าเป็นประจ าไม่ไดซ้บัซอ้นหรอืตอ้งเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ หรอืของช ิน้ใหม่ 

4. สบัสนเร ือ่งวนั เวลา และสถานที ่

มกัจะสบัสนในเร ือ่งวนั เวลา สถานที ่ฤดูกาล หรอืไม่รูว้่าจะไปสถานทีน่ั้นๆ ไดอ้ย่างไร และไปท าไม 

ซึง่ไม่เหมอืนกบัการลมืว่าวนันีว้นัทีเ่ท่าไหร ่วนันีเ้ป็นวนัอะไรของสปัดาห ์

ซ ึง่เป็นการลมืแบบทีจ่ะนึกออกและรบัรูไ้ดใ้นภายหลงัเมือ่ต ัง้สตไิดห้รอืทบทวนเองไดแ้ลว้ 

5. ไม่เขา้ใจในภาพทีเ่ห็น 

ไม่สามารถรวบยอดความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพกบัตวัเองได ้

เวลาเดนิผ่านกระจกหรอืส่องกระจก พอเห็นภาพในกระจกจะไม่รูว้่านั่นคอืภาพของตวัเองในกระจก 

ไม่รูว้่านั่นคอืกระจก คดิวา่เป็นอกีหอ้งหน่ึงทีม่คีนอืน่อยู่ในนั้น 

ซ ึง่แตกต่างจากความเขา้ใจผดิทีเ่กดิจากสายตาไม่ดขีองผูสู้งวยัท ัว่ไป 

6. มปัีญหาในการพูด การเขยีน การเลอืกใชค้ า 

ระหว่างคุยกนั อาจจะมกีารหยุดพูดไปดือ้ๆ เพราะนึกค าไม่ออก ไม่รูว้่าจะอธบิายอย่างไรต่อ เรยีบเรยีงค าไม่ถูก 

เพราะเกดิปัญหาหลงลมืขอ้มูลทีเ่คยจ าได ้พอพูดออกมาก็มกัเรยีงล าดบัค าผดิ พูดค าหรอืประโยคซ า้ๆ 

หรอืเรยีกช ือ่สิง่ของผดิ และไม่สามารถเรยีกชือ่สิง่ของทีเ่คยใชเ้ป็นประจ าได ้เชน่ ปากกา จาน ชอ้น รถ 

ก็เรยีกไม่ถูก 

7. ลมืของ วางของผดิทีผ่ดิทาง 

มกัวางของผดิทีผ่ดิทางแต่ไม่รูต้วัวา่เป็นการวางของผดิที ่เชน่ เก็บรโีมตทวีไีวใ้นตูเ้ย็น 

พอจะหาของทีป่กตเิก็บไวใ้นทีเ่ดมิๆ กลบัหาไม่เจอ เพราะนึกไม่ออกว่าปกตแิลว้เก็บไวต้รงไหน 



แต่กลบัไปหาสิง่ของนั้นในทีท่ีไ่ม่น่าจะไปวางได ้

หรอืถา้หากหาของไม่เจอก็จะมกัโทษว่ามคีนอืน่หยบิเปลีย่นทีว่าง หรอืคดิว่ามคีนมาขโมยไปแลว้ 

8. สญูเสยีการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง ความสามารถในการตดัสนิใจลดลง 

ผูท้ีเ่ป็นอลัไซเมอรจ์ะมีพฤตกิรรมการตดัสนิใจทีไ่ม่ถูกตอ้ง เชน่ เมือ่มคีวามจ าเป็นตอ้งไปงานส าคญั 

กลบัไม่ยอมอาบน ้า ไม่แต่งตวั ไม่ท าผม และคดิว่าตนเองท าถูกตอ้งแลว้ทีท่ าแบบนั้น 

พฤตกิรรมแบบนีไ้ม่ใชเ่พราะเกดิจากความขีเ้กยีจ หรอืการไม่ใหค้วามส าคญั หรอืนิสยัเปลีย่นไป 

แต่เกดิจากการตดัสนิใจทีไ่ม่ตรงกบัทีค่วรจะเป็น 

 

 

9. มกีารแยกตวัและลดการเขา้สงัคมลง 

มกัไม่ท ากจิกรรมทีเ่คยชอบท า ไม่อยากท างานทีเ่คยท าแบบใหเ้หตุผลไม่ได ้ไม่อยากพบปะผูค้น เฉ่ือยชา 

ไม่สนใจหรอืตืน่เตน้ต่อสิง่ต่างๆ เก็บตวัอยู่แต่ในหอ้งเพราะไม่อยากใหใ้ครรูว้่าตนเองก าลงัมปัีญหาต่างๆ เชน่ 

ลมืเสน้ทาง นึกค าไม่ออก ล าดบักจิกรรมทีต่อ้งท าไม่ไดเ้หมอืนเคย ก็เลยเกดิการแยกตวั ไม่อยากไปไหน 

10. อารมณแ์ละบุคลกิภาพเปลีย่นแปลงไป 

มอีารมณห์งุดหงดิงา่ยขึน้เมือ่ตอ้งไปในสถานทีท่ีไ่ม่คุน้เคย มอีาการสบัสน หวาดระแวง ซมึเศรา้ วติกกงัวล 

หวาดกลวั และปรบัตวัไม่ได ้เป็นแมก้ระทัง้กลบัหรอืออกจากสถานการณน์ัน้ๆ มาสกัพกัแลว้ 

ทัง้หมดนีค้อื 10 พฤตกิรรมอลัไซเมอรท์ีเ่ราสามารถสงัเกตได ้ซ ึง่จะมกีารเปลีย่นแปลงถงึ 4 ดา้นดว้ยกนั คอื 

1.ดา้นความจ า 2.ดา้นความคดิ 3.ดา้นค าพูด และ 4.ดา้นพฤตกิรรมหรอืการกระท า 

หากสงัเกตแลว้พบว่าพฤตกิรรมเหล่านีเ้กดิขึน้บอ่ยกบัผูสู้งวยัใกลต้วั 

หรอืเร ิม่ส่งกระทบต่อการใชช้วีติประจ าวนัของคนๆ นั้น กค็วรหาโอกาสพาไปพบแพทย ์

เพือ่วนิิจฉัยและรกัษาใหถู้กตอ้งตามอาการต่อไป เพราะนอกจากจะเป็นการชว่ยผูป่้วยแลว้ 

คนทีดู่แลผูป่้วยจะไดม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีจ่ะเกดิขึน้ 

เพือ่การดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
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