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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบกึ่งทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมกระตุน้การรูค้ดิต่อการรบัรูส้มรรถนะแห่ง

ตนด้านความจ�าในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย 

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในเขตอ�าเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบรีุ ทีม่กีารรู้คดิบกพร่องเลก็น้อยจากการประเมนิโดยใช้

แบบประเมินพุทธิปัญญาและมีคุณสมบัติตามท่ีงานวิจัย

ก�าหนด จ�านวน 23 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง จ�านวน 11 คน 

และกลุ ่มควบคุม จ�านวน 12 คน กลุ ่มทดลองได้รับ

โปรแกรมกระตุ้นการรู้คิด จ�านวน 8 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

ส่วนกลุม่ควบคมุได้รบัการดแูลตามปกต ิเกบ็รวบรวมข้อมลู

ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  

เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามสมรรถนะแห่งตนด้าน 

ความจ�า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติพรรณนา การทดสอบที และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบวัดซ�้า 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ

รับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจ�ามากกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (F
1,21

 = 7.69, p < .05) และ 

ในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตน

ด้านความจ�าในระยะติดตามผล 1 เดือน ( x  ̅ = 83.27,  

SD = 14.32) สูงกว่าระยะหลังการทดลอง ( x  ̅ = 79.41,  

SD = 16.58) และระยะก่อนการทดลอง ( x  ̅ = 57.23,  

SD = 24.17) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยแสดง

ให้เห็นว่าโปรแกรมกระตุ ้นการรู ้คิดนี้มีประสิทธิภาพ 

พยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องสามารถ

ประยุกต์โปรแกรมน้ีเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของผู้สูงอาย ุ

ในด้านความสามารถแห่งตนด้านความจ�า

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมกระตุ้นการรู้คิด, การรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนด้านความจ�า, ผู้สูงอายุ, การรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย

Abstract

 The purpose of this quasi-experimental 

research was to determine the effects of cognitive 

stimulation program on perceived memory self- 

efficacy among older adults with Mild Cognitive 

Impairment (MCI). The sample included 23 older 

adults residing in Panasnikom district, Chon Buri 

province who had MCI by using Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) for screening and met the 

study inclusion criteria. Participants were  

randomly assigned into the experimental group 

(n=11) and the control group (n=12). Participants 
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in the experimental group received the  

intervention program for 8 sessions, 2 sessions per 

week, while those in the control group received 

only usual care. Data collection was carried out 

from April to June 2017. Research instrument  

was the Memory Self-Efficacy Questionnaire-4 

(MSEQ-4) with Cronbach’s alpha of .96. Descriptive 

statistics, Independent t-test, and repeated  

measures ANOVA were used for data analyses.

 The results revealed that the mean score 

of perceived memory self-efficacy in the  

experimental group were greater than those in 

the control group (F
1,21

 = 7.69, p < .05). Within the 

experimental group, the mean score of perceived 

memory self-efficacy at 1-month follow-up  

( x  ̅ = 83.27, SD = 14.32) was significantly higher  

than at post-test ( x  ̅  = 79.41, SD = 16.58), and  

at pre-test ( x  ̅  = 57.23, SD = 24.17). The study 

findings indicate that this cognitive stimulation 

program was effective. Nurses and related  

health care providers could utilize this cognitive 

stimulation program to enhance older adults’ 

perception towards their memory self-efficacy.

Key words: cognitive stimulation program,  

perceived memory self-efficacy, older adults,  

mild cognitive impairment

ความส�าคัญของปัญหา

 ภาวะสมองเสื่อมถือเป็นหนึ่งในภาวะเรื้อรังที่พบ

มากในวัยสูงอายุ โดยความชุกของภาวะนี้จะเพิ่มขึ้นตาม

จ�านวนและอายทุีเ่พิม่ข้ึน ถอืเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญั

ของประเทศไทย (Muangpaisan, 2016). ภาวะสมองเสือ่ม

มีการด�าเนินโรคแบ่งเป็น 4 ระยะ (Forstl & Kurz, 1999) 

คือ 1) ระยะก่อนสมองเสื่อมหรือมีการรู้คิดบกพร่องเล็ก

น้อยเป็นระยะที่เริ่มมีความบกพร่องทางการรู้คิด (Mild 

Cognitive Impairment: MCI) 2) สมองเสื่อมระยะแรก 

(Mild dementia) 3) สมองเสื่อมระยะกลาง (Moderate 

dementia) และ 4) สมองเสื่อมระยะสุดท้าย (Severe 

dementia) ซึ่งระยะก่อนสมองเสื่อมหรือมีการรู ้คิด

บกพร่องเล็กน้อย (MCI) ถือเป็นระยะส�าคัญที่ควรจะได้รับ

โปรแกรมที่ช่วยกระตุ้นการรู้คิดเพื่อชะลอการเส่ือมของ

สมอง (Suwanmosi & Kaspichayawattana, 2016) 

ระยะน้ีเป็นช่วงเปล่ียนผ่านระหว่างการเปล่ียนแปลงของ

ภาวะหลงลืมตามวัยและภาวะสมองเสื่อม โดยผู้สูงอายุที่มี

การรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยจะมีปัญหาทางด้านความจ�าแต่

ไม่ถึงกับสูญเสียการท�าหน้าที่ด้านการรู้คิดเหมือนในผู้ป่วย

สมองเสื่อม โดยจะพบปัญหาทางด้านความจ�ามากกว่า 

คนที่อยู ่ในวัยและการศึกษาระดับเดียวกัน (Prasat  

Neurological Institute, 2008) อาการแสดงที่เกิดขึ้น 

ในระยะนี้จะค่อยเป็นค่อยไป โดยผู้สูงอายุจะเริ่มมีอาการ

ของการสูญเสียความจ�าที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ เช่น ลืมวันนัด 

พูดและถามค�าถามเดิมซ�้า ๆ เป็นต้น ซ่ึงหากไม่ได้รับ 

การดูแล รักษา หรือแก้ไขจะท�าให้ผู้สูงอายุมีปัญหาด้าน

ความจ�าเพิ่มมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของผู้สูงอายุ

 จากการศึกษาพบผู้ที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย 

ทั่วโลกมากถึงร้อยละ 29 (Braverman & Scali, 2015)  

ในประชากรสูงอายุพบความชุกร้อยละ 17-34 (Burns  

& Zaudig, 2002) พบได้ทั้งเพศชายและหญิง โดยม ี

อุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นตามอายุและมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 1 ทุกปี (Mitchell & Shiri-Feshki, 

2009) ในประเทศไทยพบความชุกของการรู้คิดบกพร่อง

เล็กน้อยร้อยละ 10-15 ในประชากรผู้สูงอายุ (Prasat 

Neurological Inst itute, 2008) หากผู ้ สูงอาย ุ

มีความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมร่วมด้วยจะมี

อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั่วไป 

ส่งผลกระทบทั้งต่อผู้สูงอายุเอง ผู้ดูแล ครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติ (Suwanmosi & Kaspichayawattana, 

2016) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย 

ได้แก่ ภาวะสขุภาพ การเสือ่มของร่างกายโดยเฉพาะระบบ

ประสาทและสมอง หรอืการลดลงของบทบาทและกจิกรรม

ทางสังคม เช่น การเกษียณอายุ การอยู่ตามล�าพังซึ่งท�าให้

มีกิจกรรมและใช้ความคิดน้อยลง (Hengudomsub,  

Kangchai, & Pathumarak, 2011; Muangpaisan, 2016; 

Snijders, Van de Warrenburg, Giladi, & Bloem, 2007) 

ผูส้งูอายทุีม่กีารรูค้ดิบกพร่องเลก็น้อยนีส่้วนใหญ่รูตั้วว่าตน


