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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งนับว่าเป็น
ปัญหาสําคัญในหลายๆประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ชี้ให้เห็นความสําคัญของ
โรคอัลไซเมอร์ โดยได้จัดลําดับสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลก พบว่า โรคอัล
Disease
ไซเมอร์ ได้ถูกจัดไว้ ในอันดั บที่ 20 ในปี 2012 และ Alzheimer’s
International (ADI) รายงานว่า ในปี 2013 ประชากรโลกป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
ประมาณ 44.35 ล้านคน และคาดการณ์ไว้ว่า หากไม่มีการดําเนินการที่เหมาะสมจํานวน
ผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าวอาจเพิ่มเป็น 75.62 และ 135.46 ล้านคน ในปี 2030 และ 2050
ตามลําดับ ซึ่งคาดว่าร้อยละ 71 ของจํานวนผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ในปี 2050 นั้น
จะพบในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ําหรือปานกลาง (lower and middle-income
countries) เนื่องจากมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ โรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่พบ
มากในกลุ่มประเทศภูมิภาคอเมริกาและยุโรป เนื่องจากพบว่า โรคอัลไซเมอร์เป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตในลําดับที่ 3 และ7 ตามลําดับ (WHO, 2012) สําหรับประเทศ
ไทยนั้น มีสถิติของคนที่ป่วยเป็นโรคความจําเสื่อมในขณะนี้สูงถึงประมาณ 6 ล้านคนทั่ว
ประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไป และพบใน
เพศหญิงมากกว่าชาย (http://www.krobkruakao.com/)
โรคอั ลไซเมอร์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปัญ หาอย่า งมากไปทั ่ว โลก ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
จํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การเกิดโรคอัลไซเมอร์ยัง
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย ซึ่ง ADI (2013) ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดูและผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์
เป็นจํานวนเงินถึง 604 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์ ของ
GDP ในปี 2010 และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,117 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2030
หลายปี ที่ผ่ า นมา หน่ว ยงานต่า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ มีค วามพยายามแก้ ไ ข
ปั ญ หาโรคดั ง กล่ า วมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแต่ ดู เ หมื อ นว่ า นั บ วั น จะเพิ่ ม ความรุ น แรงขึ้ น

อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากคนไทยมัก จะทานผักและผลไม้น้อย และไม่ให้ความสําคัญต่อ
การออกกําลังกายเท่าใดนัก (มัยธัช สามเสน, 2552) ดังนั้น จึงได้เริ่มศึกษารวบรวม
และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์และสรุปภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันของโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์
ของประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยด้านโรคสมองเสื่อมและ
โรคอัลไซเมอร์ในช่วงปี พ.ศ.2540-2555 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนวิจัยเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในอนาคต อีกทั้งองค์ความรู้ที่ได้จะนําไปสู่การวางกรอบ
การวิจัยเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา และสามารถวางแผนการวิจัยเพื่อตอบประเด็น
ปัญหาที่ยังไม่มีการแก้ไขหรือเพื่อต่อยอดงานวิจัยให้เกิดการใช้งบประมาณได้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
แนวคิดของโครงการเริ่มจากรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย
และเอกสารทางวิชาการต่างๆ (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับโรคสมอง
เสื่อมและโรคอั ลไซเมอร์ ซึ่งได้ดําเนิน การแล้วเสร็จในช่ วงปี พ.ศ.2540-2555 จั ด
ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัด focus group เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ พร้อมทั้ง กําหนดกรณีศึกษาของ
ประเทศที่จะเป็น best practice ในเรื่องโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ เพื่อนํา
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์และสรุปเป็นภาพรวมสถานการณ์งานวิจัย
ด้านโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์โดยจําแนกตามกลุ่มเรื่อง ตลอดจนเสนอแนะ
กรอบการวิจัยความต้องการงานวิจัยด้านโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคดังกล่าวต่อไป
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