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บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมกระตุน้ การรูค้ ดิ ต่อการทำ�หน้าที่
ด้านการรูค้ ดิ ในผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย กลุม่ ตัวอย่าง 30 รายมีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์
ที่คัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมจำ�นวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง แต่ละครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ เครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2 คำ�ถาม 3) แบบวัด
ความเศร้าในผู้สูงอายุไทย 15 ข้อ 4) แบบประเมินความสามารถการประกอบกิจวัตรประจำ�วัน 5) แบบ
ทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย 6) แบบทดสอบสมรรถภาพสมองโมคา ค่าสัมประสิทธิค์ วาม
เที่ยง Inter-rater reliability ของเครื่องมือวิจัย 3) - 6) ได้ 0.55, 0.77, 0.69 และ 0.71 ตามลำ�ดับ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และสถิติทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการทำ�หน้าที่ด้านการรู้คิดในกลุ่มตัวอย่างหลังเข้าโปรแกรม
(M = 24.28, SD = 2.95 ) สูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม (M = 19.97, SD = 3.21) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(t = 8.64, p < .001) และค่าเฉลี่ยคะแนนการทำ�หน้าที่ของสมองด้านการมีสมาธิ ด้านภาษาและด้าน
ความจำ� หลังเข้าโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t = 4.00, p < .001),
(t = 4.61, p < .001), และ (t = 6.79, p < .001) ตามลำ�ดับ
โปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อยสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้เพื่อส่งเสริมการทำ�หน้าที่ด้านการรู้คิด และลดความเสี่ยงของการเกิดสมองเสื่อมในอนาคต
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to investigate the effects of a Cognitive
Stimulating Program on 30 elderly persons with mild cognitive impairment. The 30 subjects
qualified for six sessions of the cognitive stimulating program. Each session was performed
within two hours. There was a two-week duration between each session. The data
collection instruments were: 1) a General demographic questionnaire; 2) a 2-question
depression questionnaire; 3) the Thai Geriatric Depression Scale (15 items); 4) the Barthel
Activities of Daily Living; 5) the Mini-Mental State Examination (Thai version, 2002); and
6) the Montreal Cognitive Assessment. The research instruments No.3-6’s Inter-rater
reliability coefficient were 0.55, 0.77, 0.69 and 0.71, respectively. Data were analyzed using
descriptive statistics and paired t-test.
The results showed that the mean cognitive function scores among elderly people
after participating in the program (Mean = 24.28, SD = 2.95) were higher than the mean
cognitive function scores before participating (Mean = 19.97, SD = 3.21), statistically significant
(t = 8.64, p < .001) and the mean cognitive function scores on complex attention, language,
and memory after participating in the program were significantly higher than the mean
cognitive function scores before participating (t = 4.00, p < .001), (t = 4.61, p < .001), (t = 6.79,
p < .001), respectively.
The Cognitive Stimulating Program for elderly people with mild cognitive impairment
should be implemented to promote cognitive function and reduce the risk of dementia in
the future.
Keywords: Cognitive Stimulating Program, elderly people, mild cognitive impairment
บทนำ�
ความชุกของภาวะสมองเสือ่ มของประชากร
ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาไว้
ตั้งแต่ร้อยละ 2-101 และพบการสำ�รวจพบภาวะ
สมองเสือ่ มในผูส้ งู อายุทอ่ี ยูเ่ ขตเมืองในอัตราร้อยละ
52 ซึ่งก่อนที่จะมีพยาธิสภาพรุนแรงจนเกิดภาวะ
สมองเสื่อมนั้นอาการเริ่มแรกที่พบคือภาวะความ

จำ�บกพร่องเล็กน้อย หรือ ภาวะสมรรถภาพสมอง
บกพร่องระยะต้น (mild cognitive impairment:
MCI) ซึ่งตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ Diagnostic
and statistical Manual Disorder (DSM)3
หมายถึง ระยะก่อนที่จะมีอาการสมองเสื่อมซึ่ง
สามารถวินิจฉัยได้จากที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ความสามารถของสมองที่มากกว่า 1 ด้านขึ้นไป
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จากทั้งหมดที่มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความจำ�
(memory) ซึ่งแบ่งได้เป็น ความจำ�ที่เกิดขึ้นทันที
ความจำ�เหตุการณ์ทเ่ี พิง่ ความจำ�เกีย่ วกับเหตุการณ์
ทีผ่ า่ นมาในอดีต ความจำ�เกีย่ วกับเหตุการณ์ส�ำ คัญ
และความจำ�ทีเ่ กีย่ วกับตนเอง 2) ด้านการมีสมาธิ
(complex attention) เป็นความสามารถในการ
ใส่ใจ มีสมาธิกับสิ่งกระตุ้น/สิ่งเร้า 3) ด้านภาษา
(language) ความสามารถในการพูด ทั้งการพูด
ชือ่ สิง่ ต่าง ๆ พูดสือ่ สาร และมีความสามารถในการ
เข้าใจภาษา 4) การรับรูท้ างสังคม (social cognition)
เป็นความสามารถเข้าใจอารมณ์ หรือสิง่ ทีค่ นอืน่
แสดงออกมาบนใบหน้าและพฤติกรรมได้ 5) การ
รับรูม้ ติ สิ มั พัทธ์ (visuospatial perception) เป็น
ความสามารถในการรับรูร้ ปู ทรง การกะระยะ ระบุทศิ
และการรับรู้ตำ�แหน่งของตนเองในสิ่งแวดล้อม
และ 6) การบริหารจัดการ (executive function)
เป็นความสามารถในการทำ�กิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย
โดยประกอบด้วยพื้นฐานสำ�คัญ ได้แก่ การคิด
ยืดหยุ่นและนามธรรม (cognitive flexibility
and abstraction) การตระหนักรูใ้ นตนเอง (selfawareness) การวางแผนและการจัดระเบียบ
(planning and organization) และการตัดสินใจ
แก้ปัญหา (problem solving) รวมทั้งการปรับ
และการแก้ไขการกระทำ�ของตนเองได้ ซึ่งความ
สามารถของสมองที่ลดลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำ�รงชีวติ ประจำ�วัน และยังมีความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันพื้นฐานได้ปกติเพียงแต่
ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้สูง
อายุและครอบครัวเกิดความเครียด วิตกกังวล
และถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำ�ให้ความเสื่อม
ดำ � เนิ น ไปสู่ ภ าวะสมองเสื่ อ มได้ โ ดยพบว่ า มี
อุบตั กิ ารณ์รอ้ ยละ 22.3 ภายในระยะเวลา 3 ปี4
194...

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 15 ฉ.1 ม.ค.-เม.ย. 65

ในประเทศไทยมีการสำ�รวจความชุกภาวะความจำ�
บกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุไว้ซึ่งมีรายงานการ
ศึกษาไว้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 52.765 - 80.66 สำ�หรับพืน้ ที่
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ยังไม่มีการ
ศึกษาความชุกภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย แต่
มีจำ�นวนผู้สูงอายุประมาณ 13,000 คน โดยมี
ผู้สูงอายุติดบ้านร้อยละ 2.05 และ มีผู้สูงอายุติด
เตียงร้อยละ 0.687 ทำ�ให้คณะผูว้ จิ ยั ซึง่ ทำ�งานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าว
ตระหนักในการศึกษาหารูปแบบกิจกรรมกระตุ้น
การทำ�งานด้านการรู้คดิ ของสมองเพื่อจะสามารถ
นำ �ไปใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ ผู้ สุ ง อายุ เ พื่ อ
ส่งเสริมการทำ�หน้าทีด่ า้ นการรูค้ ดิ และลดความเสีย่ ง
ของการเกิดสมองเสื่อมในอนาคตได้
จากการทบทวนวรรณกรรมเทียบเคียงกับ
การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุในปัจจุบัน
ชี้นำ�การออกแบบโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดของ
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อยในครัง้ นี้
โดยใช้แนวคิดของ Spector, et al. (2003)8 ร่วม
กับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแนวคิด Spector,
et al. นั้นเปรียบสมองเหมือนกับกล้ามเนื้อชนิด
หนึง่ ทีส่ ามารถกระตุน้ ให้แข็งแรงได้โดยการฝึกฝน
และให้ใช้กล้ามเนื้อนี้ให้สม่ำ�เสมอ ยิ่งมีความบ่อย
และมีความต่อเนือ่ งจะมีประสิทธิผลในการกระตุน้
การทำ�งานของเซลล์ประสาท ซึ่งจะทำ�ให้เซลล์
สมองแข็งแรงทำ�ให้ชะลอความเสื่อมของเซลล์
สมองได้ และพบว่าโปรแกรมการกระตุ้นการรู้คิด
โดยส่งเสริมการรับรู้ตามความเป็นจริงในชีวิต
ประจำ�วันนัน้ ทำ�ให้การรูค้ ดิ และความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันของผู้สูงอายุดีขึ้นได้
นอกจากนีก้ ารทำ�กิจกรรมการกระตุน้ ความสามารถ
ของสมองทุกด้านร่วมกันนัน้ มีประสิทธิภาพดี รวมถึง
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การจัดกิจกรรมกลุ่มนั้นดีกว่าการจัดกิจกรรมเดี่ยว
เนือ่ งจากสามารถเพิม่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
และกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออกมาทำ�กิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับผู้อื่นได้ และพบว่ามีหลายการศึกษาที่นำ�
แนวคิด Spector, et al.นี้มาจัดโปรแกรมการ
กระตุน้ การรูค้ ดิ ซึง่ มีทง้ั ต่างประเทศและในประเทศ
พบว่า มีผลดีในการกระตุน้ ความสามารถของสมอง
เช่ น เดี ย วกั น 9-13 ทำ �ให้ ก ารพั ฒ นากิ จ กรรมใน
โปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ความจำ�บกพร่องเล็กน้อยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สนใจทดลองกระตุน้ ความสามารถของสมองทัง้ 6
ด้าน ซึง่ ได้แก่ ด้านความจำ� ด้านการมีสมาธิ ด้าน
ภาษา ด้านการบริหารจัดการ การรับรู้ มิตสิ มั พันธ์
และด้านการรับรู้สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามการ
ออกแบบกิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้ค�ำ นึงถึงด้านความจำ�
มากที่สุด เนื่องด้วยเป็นปัญหาที่พบบ่อยและมัก
พบว่า เป็นอาการทีน่ �ำ มาขอรับบริการในกลุม่ ผูส้ งู
อายุ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากทุ ก คนตระหนั ก ดี ว่ า
กระบวนคิด พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ล้วนต้องการ
พื้นฐานเรื่องความจำ� นอกจากนี้ Spector, et al.
ได้เสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะนำ�มาใช้ต้องมีความ
เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ และทำ�ให้ผู้สูง
อายุสามารถทำ�ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวนีม้ คี วามสอดคล้องกับแนวคิด the Active
Mind cognitive-training program ของ Kwok
et al.14 ทีก่ ล่าวถึงการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิน่
ที่ ผู้ สู ง อายุ อ าศั ย อยู่ เ ข้ าไปโปรแกรมด้ ว ย หรื อ
การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องตามวิถชี วี ติ
ของผูส้ งู อายุจะช่วยกระตุน้ สมองให้เกิดกระบวนการ
เรียกคืนข้อมูล หรือนึกย้อนกลับในแบบทีเ่ ห็นภาพ
เหตุการณ์ที่เคยรับรู้ด้วยตนเอง และการประมวล
ผลข้อมูลจะง่าย และเป็นการกระตุ้นการเชือ่ มต่อ

กลุม่ เชลล์ประสาทในสมองได้มปี ระสิทธิภาพดี ใน
ประเทศไทยการศึกษาเกีย่ วกับโปรแกรมการกระตุน้
การรู้คิดของสมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำ�
บกพร่องเล็กน้อยทีก่ ระตุน้ ความสามารถของสมอง
ที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านยังมีน้อย และยังไม่พบ
โปรแกรมที่ ก ระตุ้ น ความสามารถของสมองที่
ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านที่ช่วยเน้นในเรื่องความจำ�ที่
เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม
ระยะแรกและผูท้ มี่ ภี าวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบการทำ�หน้าที่ด้านการรู้คิด
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิด

สมมติฐานการวิจัย
ค่าเฉลี่ยคะแนนการทำ�หน้าที่ด้านการรู้คิด
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย
หลังได้รับโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดสูงกว่าก่อนได้
รับโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ

กรอบแนวคิดการวิจัยการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แนวคิดของ Spector, et al.8
แนวคิด Spector, et al. นัน้ กล่าวถึงสมองเปรียบ
ได้กบั กล้ามเนือ้ ชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถกระตุน้ ให้แข็งแรง
ได้ โ ดยการฝึ ก ฝนและใช้ ใ ห้ ส ม่ำ � เสมอ ยิ่ ง มี
ความบ่อย และมีความต่อเนื่องจะมีประสิทธิผล
ในการกระตุ้นการทำ�งานขให้เซลล์สมองแข็งแรง
ทำ�ให้ชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองได้ การทำ�
กิจกรรมการกระตุ้นความสามารถของสมองทุก
ด้านร่วมกันทั้ง 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความจำ�
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ด้านการมีสมาธิ ด้านภาษา ด้านการบริหารจัดการ
การรับรู้ มิตสิ มั พัทธ์ และด้านการรับรูส้ งิ่ แวดล้อม
จะมีประสิทธิภาพดี ดังภาพที่ 1

วิธีดำ�เนินการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi-experimental research) ดำ�เนินการ
แบบ 1 กลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
(One group pretest - posttest design)
ประชากร คือ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง
ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไปเขตเมื อ ง
จ. ประจวบคิรีขันธ์ ในช่วงปีงบประมาณ 2564
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูส้ งู อายุทงั้ ชายและหญิง
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยคำ�นวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power
เลือก t-test กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ค่าขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.8 ได้
จำ�นวนตัวอย่างเท่ากับจำ�นวน 27 คน และคณะ
ผู้วิจัยเพิ่ม 3 คนเพื่อป้องกันการ drop out ของ
กลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง รวมเป็นจำ�นวน

30 คน และใช้การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด ดังนี้
1. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และ
ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
2. ไม่มีอาการของภาวะซึมเศร้า ประเมิน
โดยใช้แบบประเมิน 2Q ≤ 1หรือ TGDS ≤ 7
คะแนนและไม่ มี ป ระวั ติ ก ารใช้ ย าที่ มี ฤ ทธิ์ ต่ อ
จิตประสาททุกชนิด
3. ได้ รั บ การประเมิ น ด้ ว ยแบบประเมิ น
MoCA พบว่า มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย
โดยมีผลคะแนนจากการประเมินแบบทดสอบน้อย
กว่า 25 คะแนน
4. ได้รับการประเมินความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจำ�วัน (Barthel ADL Index)
พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีผลรวมคะแนน
ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน
5. ได้รบั การประเมินจากแบบทดสอบสภาพ
สมองเบื้ อ งต้ น ฉบั บ ภาษาไทย (MMSE-Thai
2002) พบว่ า มี ผ ลคะแนนตามเกณฑ์ ดั ง นี้

โปรแกรมเสริมสรางศักยภาพสมองของผูสูงอายุที่มีภาวะความจำ
บกพรองเล็กนอย
กิจกรรมครั้งที่ 1 กระตุน Learning and memory & Complex attention
กิจกรรมครั้งที่ 2 กระตุน Learning and memory & Language
กิจกรรมครั้งที่ 3 กระตุน Learning and memory, Language,
Social cognition & Visuospatial perception
กิจกรรมครั้งที่ 4 กระตุน Learning and memory, Language,
Social cognition & Executive function
กิจกรรมครั้งที่ 5 กิจกรรม Refection การเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ของสมองที่สังเกตพบ และเขียนแผนรายบุคคลวาจะฝกสมองดานอะไร
อยางไร ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมครั้งที่ 6 ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 1 – 5 และใหแรงจูงใจทางบวก
ในการปฏิบัติกิจกรรมตอไปอยางตอเนื่อง

การทำหนาที่ดานการรูคิดของสมองใน
ผูสูงอายุที่มีภาวะความจำบกพรองเล็กนอย
1. ดานความจำ (Memory)
2. ดานการมีสมาธิ (Complex attention)
3. ดานภาษา (Language)
4. ดานการบริหารจัดการ และการรับรู
มิติสัมพัทธ (Executive function &
Visuospatial perception)
5. ดานการรับรูสิ่งแวดลอม (Orientation)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย /
Effect of a Cognitive Stimulating Program for Elderly People with Mild Cognitive Impairment

1) ผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้เรียนหนังสือ ได้คะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับ 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน
2) ผู้สูงอายุเรียนระดับประถมศึกษา ได้คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน 3) ผูส้ งู อายุเรียนระดับสูงกว่าประถม
ศึกษา ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 23 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

เกณฑ์การถอนผู้รับการวิจัยออกจาก
โครงการวิจัย
1) ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ครบทุกครั้ง
2) ผูส้ งู อายุทปี่ ญ
ั หาพฤติกรรม และอารมณ์
ที่ไม่สามารถทำ�กิจกรรมกลุ่มได้
3) ผู้สูงอายุที่ปัญหาการมองเห็น และการ
ได้ยินที่เป็นอุปสรรคในการอ่าน การเขียน และ
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทัง้ หมด ประกอบ
ด้วยเครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช่ในการรวบรวมข้อมูล
และประเมินผล ได้แก่
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพใน
ปัจจุบนั ความเพียงพอของรายได้ และโรคประจำ�ตัว
2. แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2 คำ�ถาม
15 -16
(2Q) เป็นข้อคำ�ถามคัดกรองภาวะซึมเศร้าให้
ผูร้ บั การทดสอบ ตอบคำ�ถามแต่ละข้อว่า “มี” หรือ
“ไม่ม”ี ถ้าคำ�ตอบ “ไม่ม”ี ทัง้ 2 คำ�ถาม ถือว่า ปกติ
จะให้ไปทำ�แบบทดสอบ 4 - 6 ต่อไป แต่ถา้ คำ�ตอบ
“มี” ข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้อ หมายถึงเป็น
ผู้ที่มีความเสี่ยง ให้แจ้งผล และ ให้ประเมินด้วย

แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย 15 ข้อ ต่อไป
3. แบบวัดความเศร้าในผูส้ งู อายุไทย (TGDS)
15 ข้อ17 การคิดคะแนน ให้ 1 คะแนน หากตอบ
ว่า ใช่ ในข้อต่อไปนี้ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
14, 15 และให้ 1 คะแนน หากตอบว่า ไม่ใช่ ใน
ข้อต่อไปนี้ 1, 5, 7, 11, ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า
7 คะแนน หมายถึง ปกติ จะให้ไปทำ�แบบทดสอบ
4 - 6 ต่อไป ถ้าคะแนนมากกว่า หรือ เท่ากับ 7
คะแนน หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า
4. แบบประเมินความสามารถการประกอบ
กิจวัตรประจำ�วัน (The Barthel Activities of
Daily Living)18 มี 10 ข้อ ประเมินความสามารถ
การทำ�กิจวัตรประจำ�วัน 10 กิจกรรม แต่ละ
กิจกรรมมี 0-2 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ผูส้ งู อายุทไ่ี ด้ 0-4 คะแนน หมายถึง ผูท้ ต่ี อ้ งพึง่ พิง
ผู้อื่นในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันทั้งหมด ได้ 5-8
คะแนน หมายถึง ต้องการพึ่งพิงผู้อื่นในการทำ�
กิจวัตรประจำ�วันเป็นส่วนมาก ได้ 9-11 คะแนน
หมายถึง ต้องการพึ่งพิงผู้อื่นบ้าง และผู้ที่ได้ 12
คะแนนขึ้นไปหมายถึงต้องการพึ่งพิงเล็กน้อย
5. แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับ
ภาษาไทย (The Mini-Mental State ExaminationThai version 2002)19 เป็นแบบคัดกรองภาวะ
สมองเสือ่ มโดยทดสอบระดับความสามารถการรับ
รู้เวลา สถานที่ ความตั้งใจ การคำ�นวณ ความจำ�
ระยะสั้น การใช้ภาษา และมิติสัมพันธ์ รวม 11
ข้อ มีคะแนน 0-30 คะแนน และกำ�หนดจุดตัด
คะแนนที่สงสัยภาวะสมองเสื่อมดังนี้ ผู้สูงอายุไม่
ได้เรียนหนังสือมีจุดตัด ≤ 14 คะแนน ผู้สูงอายุ
เรียนระดับประถมศึกษามีจุดตัด ≤ 17 คะแนน
และผู้สูงอายุเรียนสูงกว่าระดับประถมศึกษามีจุด
ตัด ≤ 22 คะแนน
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6. แบบทดสอบสมรรถภาพสมองโมคา
(The Montreal Cognitive Assessment) ของ
Nasreddine (2005) ที่พัฒนาเป็นฉบับภาษา
ไทย20 ประกอบด้วยการประเมินการทำ�หน้าทีข่ อง
Cognition 7 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถใน
การบริหารจัดการ 2) การเรียกชื่อ 3) ความใส่ใจ
4) ภาษา 5) ความคิดเชิงนามธรรม 6) ความจำ�
ระยะยาว 7) การรับรู้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
การทดสอบผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า หรือ เท่ากับ
6 ปี ให้เพิ่มหนึ่งคะแนน ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า
25 คะแนนถือว่า มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็ก
น้อย
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ เครือ่ งมือ
วิจัยในชุดที่ 1 มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้พัฒนา
เครื่ อ งมื อ 17-22 และมี ก ารหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ในเครื่องมือวิจัยลำ�ดับที่ 3-6 โดย
หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงชนิด Inter-rater
reliability ได้ 0.55, 0.77, 0.69 และ 0.71 ตาม
ลำ�ดับ
ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช่ในการทดลอง ได้แก่
โปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ความจำ�บกพร่องเล็กน้อย เป็นโปรแกรมที่กลุ่ม
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง โดยโปรแกรมจะทำ�ทั้งหมด
6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง แต่ละครั้งห่างกัน 2
สัปดาห์ ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 กระตุ้นด้านการเรียนรู้
และความจำ� กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย
ความรู้ เ รื่ อ งภาวะความจำ � บกพร่ อ งเล็ ก น้ อ ย
หลักการและวิธกี ารส่งเสริมความสามารถของสมองใน
ด้านต่าง ๆ ฝึกการมีสมาธิดว้ ยการรับรูก้ ารเคลือ่ นไหว
ของตนเอง ด้วยการเคลื่อนไหวตาราง 9 ช่อง
ด้วยท่าพื้นฐานทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ I, T, V เล็ก,
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V ใหญ่, X, และรูปข้าวหลามตัด และแจกแผ่น
ไวนิลตาราง 9 ช่องให้ไปทำ�ทุกวัน วันละ 10-15
นาที ทำ�กิจกรรมการฝึกจำ�ชื่อและจำ�ใบหน้าคน
สรุปกิจกรรมและประโยชน์ที่ได้ ครั้งต่อไปให้ผู้สูง
อายุเตรียมสิ่งของที่ประทับใจ 1 อย่าง
กิจกรรมครั้งที่ 2 กระตุ้นด้านการเรียนรู้
และความจำ� และด้านภาษา กิจกรรมประกอบ
ด้วย การทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 1 ฝึกการรับรู้
ความจำ�ระยะยาวด้วยเรือ่ งราวในอดีต และภาษา
โดยให้เขียนเรื่องราวสิ่งของที่ประทับใจที่ตนเอง
เลือกมาเป็นเวลา 15-20 นาที ในสมุดบันทึก แล้ว
แบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่มแต่ละกลุ่มออกมา 3-4 คน
เล่าเรื่องที่เขียนให้กลุ่มฟัง เล่นเกมทายคำ�ศัพท์
คำ�สุภาษิต สรุปประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม และ
ให้การบ้านครั้งหน้าให้เตรียมภาพสถานที่ 1 ภาพ
และเตรียมเล่าความประทับใจในสถานทีน่ นั้ และ
ไปทำ�การเขียนบันทึกข่าวจากบุคคล รายการวิทยุ
หรือโทรทัศน์ วันละ 1 เรื่อง ทุกวัน ซึ่งถ้าทำ�การ
บ้านจะมีคะแนนให้สะสมไปจนถึงครั้งที่ 6 ผู้ที่มี
คะแนนสะสมสูงสุด 5 ท่าน จะมีรางวัลให้
กิจกรรมครั้งที่ 3 กระตุ้นด้านการเรียนรู้
และความจำ� ด้านภาษา การรับรู้ทางสังคม และ
ด้านมิติสัมพัทธ์ กิจกรรมประกอบด้วย ทบทวน
กิจกรรมทีผ่ า่ นมา แบ่งกลุม่ ย่อย 2 กลุม่ แต่ละกลุม่
ออกมา 3-4 คน เล่าเรื่องสถานที่ประทับใจที่
เตรียมมาให้กลุ่มฟัง เมื่อจบแต่ละครั้งให้สอบถาม
กลุ่ ม ว่ า ผู้ เ ล่ า เรื่ อ งมี ค วามรู้ สึ ก อย่ า งไรเกี่ ย วกั บ
สถานที่นั้น ทำ�กิจกรรมวาดแผนที่ เกมต่อบล็อก
ไม้ตามรูปทีก่ �ำ หนด และร่วมกันร้องเพลงประกอบ
การออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิก สรุปประโยชน์ที่
ได้จากกิจกรรม
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กิจกรรมครั้งที่ 4 กระตุ้นด้านการเรียนรู้
และความจำ� สมองด้านภาษา การรับรู้ทางสังคม
และด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมประกอบด้วย
ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา ขอดูการบ้านและแบ่ง
กลุ่มย่อย 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมา ออกมา 3-4
คน เล่าเรื่องสถานที่ตามภาพที่เตรียมมา เมื่อจบ
แต่ละครัง้ ให้สอบถามกลุม่ ว่า ผูเ้ ล่าเรือ่ งมีความรูส้ กึ
อย่างไรเกี่ยวกับสถานที่นั้น เกมคำ�นวณตัวเลข
เกมการจัดหมวดหมู่สิ่งของต่าง ๆ เกมการแปล
ความหมายจากสุภาษิต คำ�พังเพย ทดสอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์สมมติ และร่วมกันร้อง
เพลงประกอบการออกกำ � ลั ง กายแบบแอโรบิ ก
สรุปประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม และให้การบ้าน
เพิ่มคือทำ�บันทึกรายรับ รายจ่ายประจำ�เดือน
กิจกรรมครั้งที่ 5 กิจกรรม Refection การ
เปลี่ยนแปลงความสามารถของสมองที่สังเกตพบ
เอง และ/หรือมีคนรอบข้างบอก สิ่งที่ต้องการ
ฝึกเพิ่มของแต่ละคน และทำ�แผนกิจกรรมการ
กระตุน้ เสริมสร้างศักยภาพสมองของผูส้ งู อายุของ
แต่ละคน เป็นกิจกรรมอะไรที่ชอบและสามารถ
ทำ�ได้ต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิตต่อไปได้โดยคณะผู้วิจัย
จะช่วยสะท้อนให้รวู้ า่ กิจกรรมนัน้ ช่วยกระตุน้ สมอง ใน
ด้านใดได้บา้ ง ทำ�กิจกรรมการเคลือ่ นไหวตาราง 9
ช่อง โดยใช้เพลงที่มีจังหวะกลองยาว (ตามบริบท
วัฒนธรรมคนไทยภาคกลางที่ใช้เพลงจังหวะนี้ใน
เทศกาลรื่นเริง) สรุปประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม
กิจกรรมครั้งที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกคนได้ทำ�
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสมองอย่างต่อเนื่อง
ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 1-5 เชื่อมโยงความรู้การ
กระตุ้นศักยภาพสมอง สุ่มถามถึงการปฏิบัติตาม
แผนกิจกรรมการกระตุน้ เสริมสร้างศักยภาพสมอง
ของผู้สูงอายุว่าได้ปฏิบัติหรือไม่ ปัจจัยสนับสนุน
ให้ปฏิบัติได้ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค อภิปรายการ

ปรับกิจกรรมบางอย่างร่วมกันให้เหมาะสมตาม
บริบทและสุขภาพของแต่ละบุคคล
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ความตรง
ของเนื้อหา (Content validity) ของโปรแกรมนี้
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อ ม และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
พยาบาลจิตเวช และได้หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(index of item-objective congruence : IOC)
ได้ 0.89
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จะ
ถู ก นำ � มาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่และร้อยละ และสถิติทดสอบค่าทีชนิด
2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired t-Test) วัด
ก่อนการทดลอง 1 ครั้ง และหลังเสร็จสิ้นการ
ทดลอง 1 ครั้ง โดยกำ�หนดนัยยะสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการ
วิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั โรงพยาบาล
หัวหิน กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ COA No.
004/2564 และมีกระบวนการขอความยินยอมโดย
ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม
และให้เวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปรึกษากับบุคคลอืน่
ก่อนการตัดสินใจโดยอิสระ และยังสามารถถอน
ตัวออกจากการวิจยั เมือ่ ใดก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจ
มีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของ
อาสาสมัครแบบปกปิด ไม่เปิดเผยชื่อ นามสกุล
จริง และจะนำ�เสนอข้อมูลโดยภาพรวม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ วิธกี ารดำ�เนิน
การวิจัย และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมวิจัยกับผู้สูง
อายุในการประชุมประจำ�เดือนชมรมผูส้ งู อายุ นัด
ประเมินด้วยเครื่องมือชุดที่ 1 เพื่อคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง แจ้งผลการคัดเลือก และนัดเข้าร่วม
กิจกรรมตามโปรแกรมโดยคณะผู้วิจัยร่วมกันเป็น
ผูด้ �ำ เนินกิจกรรม 6 ครัง้ ซึง่ ได้จดั กิจกรรมในพืน้ ที่
ของสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคิรีขันธ์ หลังผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ครบ จึงนัดประเมินแบบทดสอบสมรรถภาพสมอง

โมคาโดยก่อนทำ�แบบทดสอบนี้ คณะผู้วิจัยจะ
ทดสอบด้วยแบบวัดความเศร้าในผูส้ งู อายุไทยก่อน
ทุกราย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 86.67 และมีช่วงอายุระหว่าง 65-69 ปี
ร้อยละ 23.33 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 70.00 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 63.33
และมี โ รคประจำ � ตั ว เป็ นโรคความดั นโลหิ ต สู ง
ร้อยละ 70.00 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n = 30)
เพศ

ข้อมูลส่วนบุคคล

จำ�นวน (n)

ร้อยละ (%)

ชาย		
4
13.33
หญิง		
26
86.67
อายุ			
อายุเฉลี่ย 70.10 ± 7.04
Min = 60, Max = 95
60-64 ปี
5
16.67
65-69 ปี
11
36.67
70-74 ปี
7
23.33
75-79 ปี
5
16.67
≥ 80 ปี		
2
6.67
สถานภาพสมรส
คู่ อยู่ด้วยกัน
13
43.33
คู่ แยกกันอยู่
5
16.67
หม้าย		
11
36.67
หย่า/ร้าง
1
3.33
ระดับการศึกษาสูงสุด		
ประถมศึกษา
21
70.00
มัธยมศึกษา
5
16.67
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
3
10.00
ปริญญาตรีและสูงกว่า
1
3.33
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n = 30) (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จำ�นวน (n)
ร้อยละ (%)
การประกอบอาชีพในปัจจุบัน		
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
19
63.33
ประกอบอาชีพ
11
36.67
ความเพียงพอของรายได้ 		
พอเพียง เหลือเก็บ
9
30.00
เพียงพอ ไม่เหลือเก็บ
21
70.00
โรคประจำ�ตัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
โรคความดันโลหิตสูง
21
70.00
โรคเบาหวาน
2
6.70
โรคไขมันในหลอดเลือดสูง
12
40.00
โรคหัวใจ
1
3.33
โรคกระดูกและข้อ
6
20.00

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน MOCA test ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม (n = 29)
คะแนนเฉลี่ย
ด้านความจำ�
ด้านการมีสมาธิ
ด้านภาษา
ด้านการบริหารจัดการ
และการรับรู้มิติสัมพัทธ์
ด้านการรับรู้สิ่งแวดล้อม
การทำ�หน้าที่ด้านการรู้คิด
(MOCA test)

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม
Mean
SD
Mean
SD
1.72
1.49
3.76
1.30
4.28
1.13
5.17
1.00
1.28
0.96
1.97
0.73
2.93
1.69
3.24
1.43
5.79
19.97

0.62
3.21

5.79
24.28

0.77
2.95

t-test (df) p-valve
-6.787
-4.005
-4.606
-1.558

(28) <.001
(28) <.001
(28) <.001
(28) .130

0.000 (28) 1.000
-8.638 (28) <.001
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ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทำ�
หน้าที่ด้านการรู้คิดของสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ความจำ�บกพร่องเล็กน้อยหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูง
กว่าค่าเฉลีย่ คะแนนการทำ�หน้าทีด่ า้ นการรูค้ ดิ ก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.001 ซึ่งในส่วนของคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในราย
ด้านของการทำ�หน้าที่ด้านการรู้คิดของสมองพบ
ว่าด้านความจำ� ด้านการมีสมาธิ และด้านภาษา
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .001 ดังตารางที่ 2

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัย และสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาว่า
ผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อยที่เข้า
ร่วมโปรแกรมกระตุน้ การทำ�หน้าทีด่ า้ นรูค้ ดิ จะมีคา่
คะแนนเฉลีย่ การทำ�หน้าทีด่ า้ นรูค้ ดิ สูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิต8-12
ิ สำ�หรับ
โปรแกรมที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ใช้แนวคิดของ
Spector, et al.8 ซึ่งมีกิจกรรมการกระตุ้นความ
สามารถของสมองครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ซึ่งได้แก่
ด้านความจำ� ด้านการมีสมาธิ ด้านภาษา ด้าน
การบริหารจัดการ การรับรู้ มิติสัมพัทธ์ และด้าน
การรับรู้สิ่งแวดล้อม และมีการนำ�กิจกรรมที่ผู้สูง
อายุจะสามารถทำ�ได้ในชีวติ ประจำ�วันจริง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องมาใช้ในโปรแกรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ไปทำ�
กิจกรรมทีบ่ า้ นในช่วง 2 สัปดาห์ทเี่ ป็นช่วงระหว่าง
กิจกรรมการทดลองซึง่ ในการวิจยั นีเ้ รียกกิจกรรมนี้
ว่าการบ้านโดยให้พยายามทำ�ทุกวัน ร่วมกับการ
ทำ�ให้ผสู้ งู อายุมคี วามเข้าใจว่ากิจกรรมทีท่ �ำ สามารถ
กระตุ้นศักยภาพสมองในด้านใดได้บ้าง และหาก
สามารถทำ�กิจกรรมได้บอ่ ย ๆ จะทำ�ให้การทำ�หน้าที่
202...
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ของสมองในด้านนั้น ๆ แข็งแรงขึ้นเหมือนกับการ
ออกกำ�ลังกายในกล้ามเนือ้ อืน่ ๆ ทีย่ งิ่ ทำ�ยิง่ แข็งแรง
นอกจากนี้พบว่า การที่ผู้สูงอายุมีความเข้าใจว่า
กิจกรรมใดสามารถกระตุ้นสมองด้านใดได้บ้าง
ทำ�ให้ผสู้ งู อายุสนใจทำ�กิจกรรมการบ้านอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงสามารถสังเกตได้วา่ ความสามารถของสมอง
ในด้านนั้นดีขึ้นด้วยตนเอง และเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองตามโปรแกรมแล้วผูส้ งู อายุยงั คงสนใจทีจ่ ะ
ทำ�กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมองต่อไปเรื่อย ๆ และ
เริม่ มีความเชือ่ ว่าถ้าหยุดการทำ�กิจกรรมจะเหมือน
การหยุดออกกำ�ลังกายทำ�ให้ไม่แข็งแรง
จากผลการวิจยั ยังพบว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ ของ
ความสามารถของสมองด้านความจำ� ด้านการมี
สมาธิ และด้านภาษาหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิ ติ ซึ่ ง ความสามารถของสมองด้ า นจำ � นั้ น
สอดคล้ อ งไปตามที่ โ ปรแกรมนี้ มี ก ารออกแบบ
กิจกรรมที่ให้เน้นด้านความจำ�มากที่สุดโดยมีการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความจำ�ถึง 4 ครั้ง จาก
จำ�นวน 6 ครัง้ ซึง่ ออกแบบให้สอดคล้องตามหลัก
การทำ�งานของความจำ�นัน้ จะเริม่ จากการรับข้อมูล
บันทึกข้อมูล และการเรียกข้อมูลกลับมาใช้มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากได้รับการทบทวน
บ่อย ๆ ข้อมูลจะผ่านซีรีบรัลคอร์เทกซ์ (cerebral
cortex) และระบบลิมบิก (limbic system) จะ
ทำ�ให้เกิดเป็นความจำ�ระยะสัน้ ซึง่ ถ้ามีการทบทวน
ข้อมูลที่บันทึกนี้สม่ำ�เสมออย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยน
ข้อมูลนีเ้ ป็นความจำ�ระยะยาวและคงอยู่ นอกจาก
นี้การทำ�งานของความจำ�ในขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูลจำ�เป็นต้องอาศัยสมาธิ จึงได้จัดกิจกรรมฝึก
เรื่องการมีสมาธิควบคู่กันโดยฝึกให้จดจ่อกับการ
เคลือ่ นไหวโดยใช้กจิ กรรมการเคลือ่ นไหวออกกำ�ลังกาย
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ตาราง 9 ช่อง ซึ่งการมีสมาธิที่ดีขึ้นทำ�ให้ความ
สามารถด้านความจำ�ดีขึ้นด้วยนั่นเอง และสิ่งที่
สอดคล้ อ งไปในทางเดี ย วกั น คื อ เมื่ อ สมาธิ ดี ขึ้ น
ความจำ�ดีขึ้น ส่งเสริมให้ความสามารถด้านภาษา
ดีขน้ึ เนือ่ งจากความสามารถของสมองความจำ�เป็น
พื้ น ฐานของการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ และส่ ง ผลต่ อ
ความเข้าใจต่อข้อมูลที่ได้รับมาอีกด้วย
สำ�หรับการกระตุ้นความสามารถของสมอง
ด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ และการรับรู้สิ่งแวดล้อม
นั้นไม่มีกิจกรรมที่ให้ไปทำ�ต่อเนื่องที่บ้าน แต่มี
กิจกรรมที่จัดเฉพาะในช่วงเวลาที่พบกันกับคณะ
ผู้วิจัย ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะนี้ยังไม่
เพียงพอที่จะทำ�ให้ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ของสมองหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างจาก
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
และสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมทีไ่ ม่มคี วามต่อเนือ่ ง
ในการกระทำ�จะไม่สามารถกระตุ้นศักยภาพของ
สมองได้
ส่วนความสามารถของสมองด้านการบริหาร
จัดการทีพ่ บว่า มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ความสามารถของ
สมองหลังการเข้าร่วมโปรแกรมไม่แตกต่างจาก
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
นั้นทั้ง ๆ ที่ลักษณะของกิจกรรมในโปรแกรมจะมี
ส่วนของการกระตุน้ ความสามารถด้านนีอ้ ยูห่ ลาย
กิจกรรม รวมถึงมีการให้ไปทำ�กิจกรรมต่อเนื่องใน
ลักษณะการบ้านด้วยคือการทำ�บัญชีรายรับ รายจ่าย
ประจำ�วันของเดือนที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะได้ฝึก
เรื่องการวางแผน การคิดแบบมีเหตุผล การจัด
หมวดหมู่ของที่ซื้อและการคำ�นวณ ซึ่งพบว่าผู้สูง
อายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำ�การบ้านนี้ ทำ�บ้าง ไม่ทำ�
บ้าง หรือทำ�ไม่ต่อเนื่อง และบางคนทำ�ประมาณ
2-3 วันก็เลิกทำ� เนื่องจากส่วนใหญ่บอกว่าไม่

คุ้นเคย ไม่ชอบทำ� ไม่อยากมานั่งคิดว่าใช้อะไรไป
เท่าไร และบางรายบอกว่าคิดเลขไม่เก่ง ไม่ชอบ
การคำ�นวณ ซึ่งความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มีต่อ
กิจกรรมดังกล่าวทีส่ ะท้อนว่าไม่ท�ำ กิจกรรมเหล่านี้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ที่ ทุ ก คนมี ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง
ประโยชน์ของกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี ทำ�ให้การ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ้นศักยภาพของสมอง
ด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นด้านที่พบได้บ่อยใน
กลุ่มผู้ที่มีปัญหาภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย
เช่นกันในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะต้องให้ผู้สูง
อายุ ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งวั ย เดี ย วกั น อยู่ ใ นวั ฒ นธรรม
เดียวกันเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยพิจารณา
ความตรงตามเนือ้ หาของกิจกรรมในโปรแกรมด้วย

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลที่
ดูแลผูส้ งู อายุสามารถนำ�โปรแกรมกระตุน้ การรูค้ ดิ
ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อยไป
ใช้ ไ ด้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถของสมองผู้
สูงอายุทมี่ ภี าวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อย รวมทัง้
การฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางด้านสุขภาพ ผู้นำ�
ชุมชน ผูส้ งู อายุหรือญาติผดู้ แู ล ให้สามารถส่งเสริม
ผูส้ งู อายุท�ำ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสมองอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ด้านการศึกษา เป็นแนวทางในการเรียน
การสอนการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะความจำ�บกพร่องเล็กน้อยโดยการนำ�กิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพสมองไปประยุกต์ใช้
3. ด้านการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีข้อจำ�กัด
ในลักษณะการทดลองที่เป็นแบบกลุ่มเดียว และ
เป็ น การทดลองที่ ไ ม่ มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม ทำ �ให้ ยั ง ไม่
สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
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โปรแกรม กับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมได้ ซึง่ ในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาในเรื่องของข้อจำ�กัด
เหล่านี้ด้วย

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยนี้ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์

ดร.ขวัญใจ อำ�นาจสัตย์ซื่อ อาจารย์ ดร.ปรียธิดา
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กระตุ้นการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภ าวะความจำ�
บกพร่องเล็กน้อย รวมถึงผู้สูงอายุที่อาสาเข้าร่วม
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เอื้อเฟื้อสถานที่ให้การวิจัยนี้สำ�เร็จด้วยดี
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