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� Long term care 
�What

�Dementia 
�Diagnosis of dementia 
�Causes & course of dementia

�Comprehensive long term care for 
person with dementia

Long Term Care
� Assisting living facilities

� Nursing-home care

� Continuous caring for person who need 
help for their living through end of life 
aims to maximize their capacities to live 
with quality of life….home-based with 
their family, supported by the community
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health Environment

Freedom
From
Disease
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DefinitionDefinitionDefinitionDefinition
� Syndrome of Syndrome of Syndrome of Syndrome of 

impaired cognition impaired cognition impaired cognition impaired cognition 
� Multiple cognitive Multiple cognitive Multiple cognitive Multiple cognitive 

deficitsdeficitsdeficitsdeficits
� MemoryMemoryMemoryMemory
� AphasiaAphasiaAphasiaAphasia
� ApraxiaApraxiaApraxiaApraxia
� AgnosiaAgnosiaAgnosiaAgnosia
� Executive functionsExecutive functionsExecutive functionsExecutive functions

� Behavioral functionsBehavioral functionsBehavioral functionsBehavioral functions
� Progressive courseProgressive courseProgressive courseProgressive course
� DisablingDisablingDisablingDisabling

- memory

- perceiving

- reasoning

- judgment

- imagining

- thinking

Cognitive  function
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Normal Cognitive AgingNormal Cognitive AgingNormal Cognitive AgingNormal Cognitive Aging

�Cognitive changes associated with Cognitive changes associated with Cognitive changes associated with Cognitive changes associated with 
truly healthy agingtruly healthy agingtruly healthy agingtruly healthy aging
�MemoryMemoryMemoryMemory
�Learning new informationLearning new informationLearning new informationLearning new information

�Compensatory strategies Compensatory strategies Compensatory strategies Compensatory strategies –––– enable to enable to enable to enable to 
function independently function independently function independently function independently 

�Severity of cognitive changes Severity of cognitive changes Severity of cognitive changes Severity of cognitive changes ––––
minimal and nonminimal and nonminimal and nonminimal and non----disablingdisablingdisablingdisabling
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Alzheimer’s 
disease

Vascular 
dementia

Frontotemporal
dementia

Lewy body
dementia
Primary
Progressive
dementia

Depression

Mild cognitive impairment as a prodromal state for dementia that 
ultimately differentiates into a variety of clinical and pathological 
condition

Mild Cognitive Impairment 
(MCI)

� Subjective memory impairment, preferably corroborated Subjective memory impairment, preferably corroborated Subjective memory impairment, preferably corroborated Subjective memory impairment, preferably corroborated 
by an informantby an informantby an informantby an informant

� Objective memory impairment when compared with Objective memory impairment when compared with Objective memory impairment when compared with Objective memory impairment when compared with 
persons of similar age and educationpersons of similar age and educationpersons of similar age and educationpersons of similar age and education

� Normal general cognitive functionNormal general cognitive functionNormal general cognitive functionNormal general cognitive function
� Normal competence for activities of daily livingNormal competence for activities of daily livingNormal competence for activities of daily livingNormal competence for activities of daily living
� Impairment not serious enough to meet criteria for Impairment not serious enough to meet criteria for Impairment not serious enough to meet criteria for Impairment not serious enough to meet criteria for 

dementiadementiadementiadementia----DSMIV, NIN CDS/ADRDADSMIV, NIN CDS/ADRDADSMIV, NIN CDS/ADRDADSMIV, NIN CDS/ADRDA

เกณฑการวินิจฉัย                           
สมองเส่ือม 

ผูปวยจะตองสูญเสียความสามารถ
ความรอบรูของสมองอยางนอย 2 

ดาน         ดังตอไปน้ี

มีปญหาทางพฤติกรรม อารมณ หรือ
บุคลิกภาพ behavioral and 
psychological symptoms of dementia

� ไมเขาใจตําแหนงของตนเมื่อเปรียบเทียบกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัว มิติสัมพันธ = 
visuospatial 

� คิด วางแผน จัดลําดับไมได ไมเขาใจเหตุผล = 
reasoning and justment/executive 
function

� พูดไมถูก เรียกไมถูก พูดไมได = language
�  มีปญหาเรื่องความจํา = memory
� ไมมีสมาธิ ไมจดจอสิ่งใด = attention
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Must be sufficiently severe to 

cause impairment in occupation 

and social functioning, and 

represent a decline from previous 

higher level of functioning, should 

not be made during the course of 

delirium

Causes of Dementia
�Primary Dementia

� Neurodegenerative  Diseases

� Neurogenetic Diseases

�Secondary dementia –
Reversible/Arrestable
� Cerebrovascular disease
� Toxic-Metabolic-Nutritional-
Encephalopathy

� Infectious disorders
� Space occupying lesion
� Pseudodementia

Neurodegenerative Disorders

� Alzheimer’s disease

� Frontotemporal dementia

� Pick’s disease

� Frontotemporal lobe degeneration

� Dementia with Lewy bodies

� Parkinson’s disease

� Tauopathy

� Multiple system atrophy

� Huntington’s disease

AD
� SymptomsSymptomsSymptomsSymptoms

� cognitive cognitive cognitive cognitive 
impairmentimpairmentimpairmentimpairment

� aphasiaaphasiaaphasiaaphasia
� visuospatial visuospatial visuospatial visuospatial 

disorientationdisorientationdisorientationdisorientation

�	
��ก���	
��ก��

�	
��	
�  AlzheimerAlzheimer

AD pathology
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Pathology of AD

�Outside : 
amyloid 
(senile) 
plaque

�Inside : 
neurofibrillary 
tangle

Alzheimer’s disease

Bilateral temporal lobe atrophy

Secondary dementia –
Reversible/Arrestable

�Cerebrovascular disease
� Toxic-Metabolic-Nutritional-
Encephalopathy

� Infectious disorders

� Space occupying lesion

� Pseudodementia
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หลอดเลอืดแดงใหญตบีหลายตําแหนงหลอดเลอืดแดงใหญตบีหลายตําแหนงหลอดเลอืดแดงใหญตบีหลายตําแหนงหลอดเลอืดแดงใหญตบีหลายตําแหนง

Vascular dementia

Multiple lacunar infarctionMultiple lacunar infarction
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Management ofManagement ofManagement ofManagement of
DementiaDementiaDementiaDementia

Memory complaint

? dementia

History

Physical exam.

Mental tests

Blood tests

Neuro. Image?

DDx

• depression
• other

Cause of dementia

Degenerative

Non-degenerative

Management of dementia

ABC: the key symptom domains 
of dementia

ADL

Behaviour Cognition

สมองเสือ่มสมองเสือ่มสมองเสือ่มสมองเสือ่ม

บกพรองบกพรองบกพรองบกพรอง

•    สติปญญาสติปญญาสติปญญาสติปญญา
•    ความรูความรูความรูความรู
•    ความคิดความคิดความคิดความคิด
•    กาตดัสนิใจกาตดัสนิใจกาตดัสนิใจกาตดัสนิใจ
•    อารมณอารมณอารมณอารมณ

•    บคุลกิภาพบคุลกิภาพบคุลกิภาพบคุลกิภาพ
•    พฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรม
•    อาการทางจติอาการทางจติอาการทางจติอาการทางจติ
            / / / / ประสาทประสาทประสาทประสาท

•กิจวตัรประจาํวนักิจวตัรประจาํวนักิจวตัรประจาํวนักิจวตัรประจาํวนั
•การดูแลตนเองการดูแลตนเองการดูแลตนเองการดูแลตนเอง

แสดงระยะการถดถอยของ กิจวัตร
ประจําวัน

ตามระยะความรุนแรงของโรคสมอง
เสื่อม

      ระยะแรก (1)
      อาชีพการงาน
     กิจกรรมสังคม 
การจัดการธุรกจิ

                                ระยะกลาง (2)
                                     การดูแลตนเอง

ระยะสุดทาย (3) 
รูจกัตนเอง

แนวทางการดแูลรกัษาแนวทางการดแูลรกัษาแนวทางการดแูลรกัษาแนวทางการดแูลรกัษา
Management of dementia

Cognitive function Behavioral & neuropsychological General management

ADL Caregiver Environment Legal issue

Non-pharmacological Pharmacological 
management
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Nonpharmacologic Strategies

� Educate caregivers
� Maintain 
social/family 
activities as much 
as possible

� Identify underlying 
precipitants of 
troublesome 
behavior

� Optimize sensory 
input

� Arrange regular 
exercise

� Employ familiar 
surroundings

� Keep daily activities 
routine

� Use clocks and 
calendars to 
maximize 
orientation

การดแูลดานสติปญญาการดแูลดานสติปญญาการดแูลดานสติปญญาการดแูลดานสติปญญา
�        จดัระเบยีบชวีิตจดัระเบยีบชวีิตจดัระเบยีบชวีิตจดัระเบยีบชวีิต
�        มสีิ่งกระตุนที่เหมาะสม มสีิ่งกระตุนที่เหมาะสม มสีิ่งกระตุนที่เหมาะสม มสีิ่งกระตุนที่เหมาะสม (activities)(activities)(activities)(activities)
�        ชวยเหลือเทาทีจ่าํเปนชวยเหลือเทาทีจ่าํเปนชวยเหลือเทาทีจ่าํเปนชวยเหลือเทาทีจ่าํเปน
�        ดแูลสขุภาพทัว่ไปและการใชยาดแูลสขุภาพทัว่ไปและการใชยาดแูลสขุภาพทัว่ไปและการใชยาดแูลสขุภาพทัว่ไปและการใชยา

Activities principles

� The art is not in what is done,it’s in the 
doing-

� Activities should tap into past interests and 
skills

� Activities should be adult in nature

� Activities should recall a person’s work-
related past

� Activities should stimulate the senses

Activities principles (con’t)

� Do nothing is actually doing something

� Activities should tap into physical skills

� Activities are often initiated by others

� Activities should be voluntary

� Intergenerational activities are desirable

� Things you think never will work often

Activities principles (con’t)

�Personal care is an activity

�Activities can be short

�Activities are everywhere

�Activities should also fill 

religious and spiritual needs

สมองเสือ่มสมองเสือ่มสมองเสือ่มสมองเสือ่ม

แนวทางการดแูลผูปวยสมองเสือ่มแนวทางการดแูลผูปวยสมองเสือ่มแนวทางการดแูลผูปวยสมองเสือ่มแนวทางการดแูลผูปวยสมองเสือ่ม

•    ดานสตปิญญาดานสตปิญญาดานสตปิญญาดานสตปิญญา •    พฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรม
•    อาการทางจติอาการทางจติอาการทางจติอาการทางจติ
            / / / / ประสาทประสาทประสาทประสาท

•    การจดัการทัว่ไปการจดัการทัว่ไปการจดัการทัว่ไปการจดัการทัว่ไป
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การจดัการทัว่ไปการจดัการทัว่ไปการจดัการทัว่ไปการจดัการทัว่ไป

� การแตงตวัการแตงตวัการแตงตวัการแตงตวั
� การกินอาหารการกินอาหารการกินอาหารการกินอาหาร
� การอาบน้าํการอาบน้าํการอาบน้าํการอาบน้าํ
� การขบัถายการขบัถายการขบัถายการขบัถาย
� การใชหองน้าํการใชหองน้าํการใชหองน้าํการใชหองน้าํ
� การเคลือ่นยายการเคลือ่นยายการเคลือ่นยายการเคลือ่นยาย
� ตารางกิจกรรมตารางกิจกรรมตารางกิจกรรมตารางกิจกรรม
� การสงเสริมการสงเสริมการสงเสริมการสงเสริม

สุขภาพสุขภาพสุขภาพสุขภาพ

กจิวตัรกจิวตัรกจิวตัรกจิวตัรกจิวตัรกจิวตัรกจิวตัรกจิวตัร
ประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนัประจาํวนั ผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูล

�� บทบาทหนาที่บทบาทหนาที่บทบาทหนาที่บทบาทหนาที่บทบาทหนาที่บทบาทหนาที่บทบาทหนาที่บทบาทหนาที่
�� การชวยเหลอืการชวยเหลอืการชวยเหลอืการชวยเหลอืการชวยเหลอืการชวยเหลอืการชวยเหลอืการชวยเหลอื

ผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูลผูดแูล

�� ความปลอดภยัความปลอดภยัความปลอดภยัความปลอดภยัความปลอดภยัความปลอดภยัความปลอดภยัความปลอดภยั
�� บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ

ภายในหองภายในหองภายในหองภายในหองภายในหองภายในหองภายในหองภายในหอง
�� การยายทีอ่ยูการยายทีอ่ยูการยายทีอ่ยูการยายทีอ่ยูการยายทีอ่ยูการยายทีอ่ยูการยายทีอ่ยูการยายทีอ่ยู

สิง่แวดลอมสิง่แวดลอมสิง่แวดลอมสิง่แวดลอมสิง่แวดลอมสิง่แวดลอมสิง่แวดลอมสิง่แวดลอม

Outcome of dementia careOutcome of dementia careOutcome of dementia careOutcome of dementia care
� Early diagnosisEarly diagnosisEarly diagnosisEarly diagnosis
� Proper medication at early stage of Proper medication at early stage of Proper medication at early stage of Proper medication at early stage of 

diseasediseasediseasedisease
� General health and nutritional statusGeneral health and nutritional statusGeneral health and nutritional statusGeneral health and nutritional status
� Care giverCare giverCare giverCare giver

� Understanding of the disease Understanding of the disease Understanding of the disease Understanding of the disease 
� AttitudeAttitudeAttitudeAttitude
� AdaptationAdaptationAdaptationAdaptation
� Health statusHealth statusHealth statusHealth status
� Support from family and othersSupport from family and othersSupport from family and othersSupport from family and others

สมองเสือ่มสมองเสือ่มสมองเสือ่มสมองเสือ่ม
มผีลตอผูปวยและมผีลตอผูปวยและมผีลตอผูปวยและมผีลตอผูปวยและ

ครอบครวัครอบครวัครอบครวัครอบครวั
มคีนไขมากกวา มคีนไขมากกวา มคีนไขมากกวา มคีนไขมากกวา 1111    คนคนคนคน
โปรดชวยเหลอืผูดแูลโปรดชวยเหลอืผูดแูลโปรดชวยเหลอืผูดแูลโปรดชวยเหลอืผูดแูล

สมาคมผูดแูลผูปวยสมองเสือ่มสมาคมผูดแูลผูปวยสมองเสือ่มสมาคมผูดแูลผูปวยสมองเสือ่มสมาคมผูดแูลผูปวยสมองเสือ่ม
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สมาคมผูดแูลผูปวยสมองเสือ่มสมาคมผูดแูลผูปวยสมองเสือ่มสมาคมผูดแูลผูปวยสมองเสือ่มสมาคมผูดแูลผูปวยสมองเสือ่ม
ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย
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Thank you


