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Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia

 

                                                                     แพท�ห�งห�ยชน� �ญเจ�ญ

                                                      6 พฤษภาคม 2546

Behavioral and Psychological symptoms of dementia (BPSD) หมาย�งก�มอาการของ psychological
reactions, psychiatric symptoms และ behaviors �พบใน��วย Dementia �ไ�ใ� cognitive symptoms �ง
รวมความ�ง symptoms of disturbed perception, thought content, mood ห�อ behaviors �งอาการ�ง
ก�าว�อเ�ดการรบกวนแ���วยเอง และ��แล เ�น�ง��ญ��ใ�เ�ด�ญหาในการ�แล��วย ใน�
�วยแ�ละคน แ�ละ�นอาจแสดงอาการไ�เห�อน�น

BPSD �ความ��ญเพราะ�ผลกระทบหลายอ�าง �ง�

Exacerbate suffering for patents, family members and caregivers
Increase financial costs
Cause excessive disability and decrease quality of life
Increase rate of institutionalization

�าหากไ��บการ�ดการ��ก�องจะ�ใ��

Positive impact on the quality of life of the patents, their caregivers
Potentially delay the transition from home to institutional care

 

Prevalence

��วย Dementia ใน�วงห�งของการ�เ�นโรคพบ� BPSD �ง 2ใน 3ของ��วย บางการ�กษารายงาน
�ง 80% ของ��วย �การ�กษา population-base ใน USA และ UK พบ� prevalence ของ BPSD ใน�
�วย Alzheimer’s disease ประมาณ 20%

การ�กษาตามอาการ�พบ��ง�

Delusion พบไ��อยใน��วย Alzheimer’s disease โดยพบ�ง 73% ใน��วย Dementia พบ 20-
73%
Hallucination พบไ� แ��อยก�า Delusion พบ 12-49% ใน��วย Dementia โดย visual
hallucination พบ�อยก�า hallucination �น โดยเฉพาะใน Lewy body dementia พบ�ง 80%
Misidentification พบไ� 23-50%
Depression พบใน Alzheimer’s disease 10-50% แ�พบใน Vascular dementia มากก�า
Aggressive or Agitated ใน epidemiologic study ใน community dwellers และ nursing home
residents พบ 23.7%, ใน community sample ห�งรายงาน verbal aggression พบ�อย 33-59% และ
Physical aggression พบ 11-44%

Etiology
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�งไ���ตอบ�แ��ด�าอะไรเ�นสาเห�ของอาการ�างๆเห�า�ใน��วย Dementia ��อ�น�ษฐาน�า
อาจ��จ�ยหลายอ�าง��ผล เ�น biochemical, pathophysiologic, genetic, personality และ
environmental factors รวม�ง caregiver response �วย

 

Behavioral and Psychological Symptoms

Psychological Symptoms

Depression
Apathy and listlessness
Anxiety, nervousness and restlessness
False ideas, suspiciousness, paranoid and hallucination

Misinterpretation (Misidentification)
Suspiciousness
Delusion and Hallucination

Problems of Behavior

Wandering
Sleep disturbance and night wandering
Anger, irritability and agitation
Aggression
Catastrophic reaction (Rage reaction)
Concealing memory loss
Worsening in the evening
Losing, hoarding or hiding things
Rummaging in drawers and closets
Inappropriate sexual behavior
Repeating the question
Repetitious actions
Clinging or persistently following you around
Complaints and insults
Taking things
Demands
Stubbornness and uncooperativeness
Remembering feeling
Having nothing to do

 

Management

1.Non-pharmacological Intervention

เ�นการ�กษา�นแรก�ควรใ�ใน��วย�� BPSD �การ�กษาพบ�าสามารถลด behavior
problems และ delay institutionalization และลด distress ใน��แล �งประกอบ�วย

1. Individual interventions: เ�น music therapy, bright light treatment, specific behavior
interventions, creative intervention

2. Interventions for the caregivers
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Providing caregiver education and training in the management of BPSD
Boosting caregiver support, increasing time for self

�งพบ�าเ�นการลด burden และผลกระทบ�อ caregiver, เ�ม tolerability �ออาการของ�
�วย,สามารถ�ใ�เ�ด positive impact �บพฤ�กรรมของ��วย และอาจ delay
institutionalization

1. Environment Intervention
2. Training and professional education of team members ,consider multi-disciplinaly team

 

Management approaches

The assessment of individual with dementia at all stage of the illness, careful
Emphasis detect BPSD before caregiver burnout, recognition of BPSD and frequency, seventy,
impact (Might a physical illness or drug reaction be causing the problem?)
Identify target symptom

Caregiver education and training principle

การใ� education แ���แล และแนะ����จะ�ดการ�บ BPSD �างๆเ�น�ง���ญ เพราะบางค�ง
พฤ�กรรมและอาการ�เ�ด�น�อใ�เ�ด�ญหาแ���แล�อน�างมาก บางค�งเ�น�ญหาแ���แล
มากก�า��วย �ง�น�า�ดการ�แลไ�อ�างเหมาะสม�จะเ�นประโยช��อ�ง��แลและ��วย โดย�ห�ก
การโดย�วไปส�ปไ��ง�

��แลจะ�อง approach �วยความสงบ (calm) และไ��บ�อน (slow) ห�กเ�ยงการโ�แ�ง (arguing)
และ physical restrain บางค�งอาจ�องใ� body touch
����กใ�ไ�ผล เ�น reassurance, redirection, distraction, recreational activity
การ�ดการ�บ environment และ ���วยออกจาก provoking situation
The six R’S of behavior management

Restrict
Reassess
Reconsider
Rechannel
Reassure
Review

 

2.Pharmacological Intervention

การ�กษา�วยยาใน BPSD จะใ���อเ�อ �ญหา�น�นแรง จนไ�สามารถ�ดการ�วยnon-
pharmacological intervention ไ�, � excessive disability, � specific target symptom �เ�ด�อย �ผลกระ
ทบมากและมาก�นเ�อยๆ แ��งแ��การ�กษา�วยยา การ�กษาโดย non-pharmacological��ง�องใ�
ไป�วย�น

ยา��การ�กษาและ�กใ�ใน BPSD ��ง�

Antipsychotic agent

�ง Typical และ atypical antipsychotic agents ไ�ผลในการควบ�มอาการaggression, psychosis และ
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agitation โดย atypical antipsychotic agents ��อ�ก�า�อ � side effect �อยก�า �ใ���วย tolerance
�อยาไ��ก�า

Risperidone, Olanzapine � study �แสดง�า safe และ� efficacy �วน Quetiapine �งไ���อ�ล�
ส�บส�น�ดเจน แ�พบ�าสามารถลด EPS ในคนไ��ไ�ยาใน nursing home setting และ Ziprasidone �ง
ไ��การ�กษาใน��วย Dementia

ขนาดยา�ใ��ง Table 1

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI)

� efficacy และ safe ในการ�กษา Depression ใน Dementia (Little placebo - controled)

�รายงาน Cipram, Trazodone สามารถลด agitate และ aggressive behavior (RCT)

Anticonvulsants

Carbamazepine: � efficacy เห�อ placebo ในการควบ�มอาการ agitation, irritability, impulsivity โดย�
well tolerance และ cognitive function ไ�เป�ยนแปลง ขนาด�ใ�เฉ�ย 300 mg/d, blood level 5-8 mg/ml
(RCT) ,small pilot study พบ�าอาจ improved aggression

Sodium Valproate: RCT แสดง�าสามารถลด agitated behavior และ physical aggression

Cholinesterase inhibitors

�บางการ�กษารายงาน�า อาจจะ�วยลด aggression ,agitation แ�ไ� significant (meta -analysis) ยา�ง 3
�ว�ประ�ท�ภาพไ��าง�น

Benzodiazepine

�การ�มาใ�ใน��วย��อาการ insomnia, anxiety และ Clonazepam, Lorazepam, Alprazolem�
retrospective case series �พบ�า improve behavioral disturbance และ agitation แ��องะระ�งเ�อง side
effect

การใ�ยาใน��วย Dementia �นควรระ�ง เ�อง metabolism ในคน�งอา� ,drug interaction, side effect
�ง�นควรเ�มในขนาด�อยและ�อยๆเ�ม ใ�ไ�ขนาดยา���ด�สามารถควบ�มอาการไ�

Table 1 Antipsychotic agents used for BPSD

Agent Dose range(mg/day)

Typical antipsychotics  

Haloperidol 0.25-2

Perphenazine 2-8

Thioridazine 10-100

Atypical antipsychotics  
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Olanzapine 2.5-15

Risperidone 0.25-2

Quetiapine 25-100
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