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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกความจ�าด้านเหตุการณ์ที่เน้นกระบวนการด้าน

อารมณ์ในผู้สูงอายุ

วธิกีารศกึษา การศกึษานีเ้ป็นการศกึษากึง่ทดลอง (quasi-experiment study) ทดสอบก่อนและ

หลงัการทดลองกลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษาคอืผูส้งูอายอุาสาสมคัรทีศู่นย์พฒันาการจดัสวัสดกิารสงัคม 

ผู้สูงอายุบ้านบางแค จ�านวน 18 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองจะได้

เข้ารบัโปรแกรมการฝึกความจ�าด้านเหตุการณ์ท่ีเน้นกระบวนการด้านอารมณ์ (EMTP-E) จ�านวน 

10 ครั้ง ครั้งละหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ส่วนกลุ่มควบคุมด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามปกติ งานวิจัย

นีเ้ปรยีบเทยีบคะแนนความจ�าด้านเหตกุารณ์ก่อนและหลงัการฝึก และเปรยีบเทยีบคะแนนหลงั

การฝึกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งนี้ทดสอบด้วยแบบทดสอบย่อย story memory 

และ picture memory จากแบบทดสอบมาตรฐาน wide range assessment of memory and 

learning, second edition (WRAML2)

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองมีผลคะแนนความจ�าด้านเหตุการณ์ในแบบทดสอบย่อย 

story memory และ picture memory หลงัเข้ารบัการฝึกโปรแกรมการฝึกความจ�าด้านเหตกุารณ์ 

ที่เน้นกระบวนการด้านอารมณ์ (EMTP-E) เพิ่มขึ้นและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ .05

สรุป จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกความจ�าด้านเหตุการณ์ที่เน้นกระบวนการ

ด้านอารมณ์ (EMTP-E) อาจมีผลในการเพิ่มความจ�าด้านเหตุการณ์ในผู้สูงอายุ

ค�าส�าคัญ  ความจ�าด้านเหตุการณ์   โปรแกรมการฝึกความจ�าด้านเหตุการณ์ที่เน้นกระบวนการ

ด้านอารมณ์,การฝึกความจ�าในผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุ
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ABSTRACT

Objective : To study effect of an Episodic Memory Training Program-Emotionally-focused 

(EMTP-E) in the elderly. 

Methods : A quasi-experiment, pretest-posttest study was conducted.The subjects 

were elderly people in the Ban Bang Khae Social Welfare Development Center for Older 

Persons. Eighteen participants were divided into an experimental group and a control 

group. The experimental group participated in the EMTP-E, which was conducted in 10 

sessions. Each session was an hour and a half long. The control group received regular 

activities. Comparison episodic memory scores of the experimental group before and 

after participating in EMTP-E and those scores between the experimental and control 

group by using a story memory subtest and a picture memory subtest from Wide Range 

Assessment of Memory and Learning, Second Edition (WRAML2) were analyzed by 

using Mann Whitney U test. 

Results : The results of this study revealed statistically significant differences between 

the experimental group’s pretest and posttest story memory scores and picture memory 

scores (p<.05) and between the experimental group and the control group’s posttest 

story memory scores and picture memory scores (p<.05). 

Conclusion : The findings suggest that the Episodic Memory Training Program- 

Emotionally-focused (EMTP-E) may help to improve episodic memory in the elderly.

Keywords : episodic memory, episodic memory training program-emotional-focused, 

EMTP-E, cognitive-emotional intervention, elderly
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บทน�า
ปัจจุบันแนวโน้มของประชากรผู ้สูงอายุเพิ่ม

จ�านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ สหรัฐอเมริกาได้ประมาณจ�านวน
ของประชากรผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2573 ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 21.81 เช่นเดียวกันกับในประเทศไทยจากการ
ส�ารวจพบว่าในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ประเทศ ซ่ึงแนวโน้ม 
จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 25682 แม้ว่าการ
มีอายุยืนยาวเป็นความปรารถนาของคนหนุ่มสาวและ
คนสูงอายุ แต่ในเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเน้นว่าการมีชีวิต
ที่ยืนยาวต้องเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ ดังน้ัน
ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตนให้มีคุณภาพชีวิต มิฉะนั้นการมี
ชีวิตยืนยาวก็เป็นชีวิตที่ทุกข์ทรมาน3

ในวัยสูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางกายถือเป็น 
จุดเด่นและเป็นปัจจัยชี้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆ  
ทั้งการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ลักษณะแบบแผนการ
ด�าเนินชีวิต การปรับตัว การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งใน
ครอบครัว กลุ่มเพื่อนและสังคม โดยการเปลี่ยนแปลง
ทางกายในวัยนี้ มีลักษณะเสื่อมถอยลงอย่างเห็น 
ได้ชัดมากกว่าวัยอื่นๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้จาก 
ลักษณะภายนอก เช่น ผมหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่น 
การเคลื่อนไหวช้าลง การมองเห็นแย่ลง รวมไปการ
เปลี่ยนแปลงภายใน เช่น ความเปราะบางของกระดูก 
ความดันเลือด และคุณภาพการท�างานของสมอง
แย่ลง โดยเฉพาะด้านความจ�า งานวิจัยจ�านวนมาก
สนับสนุนความคิดที่ว ่าอายุมากขึ้นมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพของความจ�าที่แย่ลง การศึกษาของ  
Hedden และ Gabrieli4 พบว่าความสามารถในการ
บนัทึกความจ�าใหม่ของสถานการณ์หรอืใบหน้าคนและ 
working memory แย่ลง Nilsson5 ได้ศึกษาในผู้สูงอาย ุ
ปกตโิดยเปรยีบเทยีบผลของความจ�าประเภท episodic 
memory, semantic memory และ short term memory 
พบว่า episodic memory บกพร่องชดัเจน และบกพร่อง
ในบางประเภทของ shortterm memory นอกจากน้ัน
จากหลายการศึกษาพบว่าความบกพร่องใน episodic 

memory เป็นอาการเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมระยะ
แรก6

จากการศึกษากระบวนการท�างานและลักษณะ
ของ episodic memory พบว่าอารมณ์มีบทบาทส�าคัญ
ในการสร้างและเก็บ episodic memory จากหลักฐาน 
ในหลายการศกึษาด้านประสาทวทิยาและแบบทดสอบ
เกีย่วกบัความจ�าพบว่า เมือ่อารมณ์เพ่ิมข้ึนท�าให้กระตุน้ 
ให้เกดิการสร้าง episodic memory รวมถงึการถกูกระตุ้น 
อารมณ์ท่ีมากขึ้นยังส่งผลถึงการจ�ารายละเอียดของ
เหตุการณ์มากขึ้น และในทางตรงข้ามพบว่าเมื่อ 
episodic memory บกพร่อง มักพบร่วมไปกับความ
บกพร่องด้านอารมณ์จากการศึกษาด้านประสาท
จิตวิทยาโดยใช้เครื่อง MRI วัดผู ้ป ่วยสมองเสื่อม 
ขั้นเริ่มต้นพบว่า ขนาดของ amygdala ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดซึ่งเป็นสมองส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางด้าน
อารมณ์ ขณะท่ีขนาดของ hippocampus ซึง่เป็นสมองท่ี
เกีย่วกบัด้านความจ�านัน้ไม่เปลีย่นแปลง7 แม้ในผูส้งูอายุ 
จะมีการควบคุมอารมณ์ด้านประสบการณ์ได้ดี8 แต่
ก็พบว่าสัมพันธ์กับการถูกกระตุ้นด้านระบบประสาท
ด้านอารมณ์น้อยลง9,10 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากระบวนการ
ด้านอารมณ์และ episodic memory ท่ีเปลี่ยนแปลง
จึงเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยวินิจฉัยโรคสมองเส่ือมใน
ข้ันเริ่มต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคสมองเส่ือมมักเป็น
ในผู้สูงอายุและเมื่อเป็นแล้วน้ันจะไม่สามารถจะฟื้นฟู
ให้กลับสู่สภาพเดิมได้ มีเพียงการบรรเทาให้เสื่อมช้าลง  
และวิธีการตรวจพบภาวะสมองเส่ือมระยะเริ่มต้นท่ี
แม่นย�ายังมีน้อย แต่การค้นพบต้ังแต่ระยะแรกจะช่วย
ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วขึ้น รวมถึงการจัดท�า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อชะลอความเสื่อมถอยด้านความจ�า
ในวัยสูงอายุ

มกีารศึกษาจ�านวนมากท่ีจดัวธิกีารบ�าบดัเพือ่การ
ชะลอความเสื่อมถอยด้าน episodic memory บางการ
ศึกษาใช้ cognitive intervention และบางการศึกษาใช้ 
cognitive-physical intervention แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า
ไม่ค่อยพบ intervention ท่ีเน้นกระบวนการด้านอารมณ์
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ในการชะลอความเสื่อมถอยของ episodic memory 
ทั้งที่การศึกษาจ�านวนมากช้ีให้เห็นว่าอารมณ์เป็นส่วน
ส�าคัญของความจ�าประเภทนี้ แต่เนื่องจากในแต่ละ
เหตุการณ์ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ของทุกคน
ได้ โดยเฉพาะอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์
มาก บางเหตุการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ�า
วันอาจจะมีความแรงของอารมณ์ไม่มากพอที่จะสร้าง 
episodic memory ในวัยสูงอายุได้ ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้
ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้าง Episodic Memory  
Training Program-Emotionally-focused (EMTP-E) 
เพื่อกระตุ้นการสร้าง episodic memory ภายใต้ทฤษฎี
และแนวคดิในกระบวนการท�างานของความจ�าประเภท
นี้ โดยผ่านกิจกรรมที่ท�าให้ผู ้สูงอายุเสริมสร้างการ 
กระตุ ้นด ้านอารมณ์ให ้ตนเองได ้  ท�าให ้ เป ็นอีก
แนวทางหนึ่งในวิธีการชะลอภาวะโรคต่างๆ ท่ีเกิดจาก
ประสิทธิภาพของ episodic memory แย่ลง โดยเฉพาะ
โรคทีเ่กีย่วข้องกบัความจ�าบกพร่อง เช่น mild cognitive 
impairment และ dementia ซ่ึงเม่ือเป็นแล้วมักฟื้นฟู
กลับมาได้ยากนอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่เน้นการน�า
ศักยภาพในตัวเองมาใช้ให้มากข้ึนเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ
ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
ได้มีการพัฒนาโปรแกรม Episodic Memory  

Training Program-Emotionally-focused (EMTP-E) 
ใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุและการศึกษาน้ีเพื่อทดสอบผลของ
โปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น โดย

1.  เปรียบเทียบคะแนน episodic memory 
จาก subtest story memory และ picture memory 
ระหว่างก่อนและหลังเข้ารับ Episodic Memory  
Training Program-Emotionally-focused (EMTP-E) 
ในกลุ่มทดลอง

2.  เปรยีบเทยีบคะแนน episodic memoryจาก 
subtest story memory และ picture memory ระหว่าง
กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมหลังเข้ารับ Episodic 

Memory Training Program-Emotionally-focused 
(EMTP-E)

วิธีการศึกษา
เป ็นการศึกษาก่ึงทดลองแบบ two group 

pretest-posttest แบบ non-randomized โดยเปรียบ
เทียบคะแนนก่อนและหลงัการฝึกและเปรยีบเทียบกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้สูงอายุ
ปกติ อายุระหว่าง 60-75 ปี สามารถอ่านและเขียน
หนังสือได้ ไม่มีประวัติในการผ่าตัดสมอง ไม่มีภาวะ
สมองเสื่อมโดยคัดกรองจากแบบทดสอบสมรรถภาพ
สมองไทย (Thai Mental State Examination, TMSE)
ไม่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงโดยคัดกรองจากคู่มือส�ารวจ
อารมณ์ซึมเศร้าด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษาคือ อาสาสมัครผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยวิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือก
ตามเกณฑ์การคัดเข้าและสอบถามความสมัครใจ
จ�านวน 20 ราย เข้าร่วมในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม  
กลุม่ละ 10 ราย เมือ่สิน้สดุลงพบว่ากลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคุมมผู้ีออกจากการศึกษาจ�านวนกลุ่มละ 1 ราย โดย
กลุ่มทดลองที่ออก 1 ราย เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด ส่วนกลุ่มทดลอง
ขอออกจากการวิจัยโดยไม่ขอแจ้งเหตุผลในการออก  
จึงเหลือผู้เข้าร่วมกลุ่มละ 9 ราย

เค ร่ืองมือ ท่ีใช ้ ในการศึกษาประกอบด ้วย  
 1.  แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคลของผู้เข้าร่วม
การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ประวัติ
สุขภาพ 

2. แบบประเมินความจ�าชนิด Wide range  
assessment of memory and learning, second  
edition (WRAML2) ซึ่งใช้วัด episodic memory โดย
ใช้ 2 subtest คอื story memory และ picture memory 
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3.  แบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย (TMSE)11

4.  คู่มือส�ารวจอารมณ์เศร้าด้วยตนเองในผู้สูง
อายไุทย พฒันาโดย ศาสตราจารย์คลนิกิ พญ.อรพรรณ 
ทองแตงและคณะ12

5. Episodic memorytraining program-
emotionally-focused (EMTP-E) พัฒนาโดยผู้วิจัยมี
กระบวนการ 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ขั้นพัฒนาโปรแกรม
จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแนวคิดและ

ทฤษฎีทั้ง 3 อย่าง คือ multi store model of memory, 

attribute of episodic memory processing และ  
characteristic of episodic memory เป็น MEM  
(multiple approaches for Episodic Memory  
comprehension concept) ซึ่งสรุปเป็นแนวทางใน
การจัดท�ารูปแบบการบ�าบัดคือ EM-E (Episodic 
memory - emotionally-focused concept) และน�าไป
สู่กระบวนการเชิงปฏิบัติโดยผู้วิจัยคิดค้นและออกแบบ 
episodic memory training program-emotional- 
focused (EMTP-E) การพัฒนาดังกล่าวอธิบายได ้

ดังภาพ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

ตารางที่ 1 Multiple approaches for Episodic Memory comprehension concept (MEM)

Multi Store Model of Memory Attribute of episodic 

memory process

Content

Characteristic of episodic memory

Type Function Process Function

sensory 

memory

attention

Encoding

sensory/ 

perception
what

sensory / perception

short-term slide(visual) image

STM

spatial
what

where pattern of

temporal when
activation/inhibition

temporal dimension

storage

long periods

affective what affective

short-term recordrecall

response

conception

rehearsal
what

LTM

perspective

long-term record
retrieval retrieval

(field / observer)
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ตารางที่ 2 Episodic memory - emotionally-focused concept (EM-E)

Episodic memory -emotionally-focused concept (EM-E)
Episodic memory Emotionally-focused

attention

sensory awareness
emotional monitoringlook,listen,smell, exposed skin, taste

take a slide:
visual attention /Imagine observe self-emotion

take a slide

observe 
slidecontinue & 

record

stop continue  
thinking

observe other emotion
emotional Expressionsee pattern

continue  
attention

recall Express  
Conception

trigger:arousal induce emotion
Express emotional conception

rehearsal
Express  

perspective

and
Express emotional perspective

retrieval and
re-experience

ตารางที่ 3 Episodic Memory Training Program-Emotional-focused (EMTP-E) การจัดวัตถุประสงค์ในแต่ละ

หัวข้อของ EM-E ตามระยะเวลาในการด�าเนินกิจกรรม

session

หัวข้อโปรแกรม ใน EMTP-E วัตถุประสงค์ตามหัวข้อ EM-E

Se
ns

or
y 

aw
ar

en
es

s-
lis

te
n

Se
ns

or
y 

aw
ar

en
es

s 
- l

oo
k

Se
ns

or
y 

aw
ar

en
es

s 
- e

xp
os

ed
 s

kin

Se
ns

or
y 

aw
ar

en
es

s 
- t

as
te

Se
ns

or
y 

aw
ar

en
es

s 
- s

m
el

l

At
te

nt
io

n

Vi
su

al
 a

tte
nt

io
n

Im
ag

in
e

Em
ot

io
na

l m
on

ito
rin

g

O
bs

er
ve

 s
el

f e
m

ot
io

n

O
bs

er
ve

 o
th

er
 e

m
ot

io
n

Em
ot

io
na

l e
xp

re
ss

io
n

Se
e 

pa
tte

rn
 o

f a
ct

iva
tio

n/
 in

hi
bi

tti
on

O
bs

er
ve

 s
lid

e 
co

nt
in

ue

Ta
ke

 s
lid

e 
co

nt
in

ue

St
op

 c
on

tin
ue

 th
in

kin
g

Co
nt

in
ue

 a
tte

nt
io

n

Ex
pr

es
s 

co
nc

ep
tio

n

Ex
pr

es
s 

Em
ot

io
na

l c
on

ce
pt

io
n

Ex
pr

es
 p

er
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ec
tiv

e 
(F

iel
d/

ob
se

rv
at

ion
)

Ex
pr

es
s 

em
ot

io
na

l p
er

sp
ec

tiv
e

Re
-e

xp
er

ie
nc

e

1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 11.1 11.2 11.3

1                      
2 / /  /  / / /

3 /  /  / / / / / /

4 /  / / / / /  / / /

5 / / -  / / / / / /  / / /

6 / / - -  / / / / / / /  / / /

7 / / - - - / / / / / / / /     / / /

8 / / - - - / / / / / / / / / / / / / /   /

9  การน�าทักษะที่ฝึกมาทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ โดยสร้างสถานการณ์จ�าลองด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนต่อไป

10  การฝึกใช้จริงในสถานการณ์เสมือนจริงที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบตัวได้
 หมายถึง การฝึกวัตถุประสงค์นั้นครั้งแรก , / หมายถึง การฝึกวัตถุประสงค์นั้นซ�้า
หมายถึงเคยฝึกวัตถุประสงค์นั้นแต่ครั้งนี้ไม่ได้ฝึก
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 ผู้วิจัยด�าเนินการออกแบบกิจกรรมต่างๆ จาก

ประสบการณ์หรือข้อมูลที่ผู ้วิจัยเคยทราบมา เพื่อให้

เกิดกิจกรรมที่เป็นไปตามเป้าหมายของทั้ง 11 หัวข้อ 

โดยมีผู ้เชี่ยวชาญ 3 ท่านท�าการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือ ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

(content validity)โดยกิจกรรมเน้นการด�าเนินเรื่อง

โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวัน เพราะเหตุการณ์ใน

ชีวิตประจ�าวันมีทั้งเหตุการณ์ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์

ได้และไม่สามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ ข้ึนกับปัจจัยพื้น

ฐานของผู้สูงอายุแต่ละคนซ่ึงแตกต่างกันไป ท�าให้ไม่

ได้เสริมปัจจัยแทรกซ้อนที่มาจากภายนอกเพิ่มเติม  

แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ทักษะจากศักยภาพ

ภายใน และเป็นประโยชน์ระยะยาวกับผู้สูงอายุที่น�า

ทักษะจาก EMTP- E นี้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

2. ขั้นเตรียมการทดลอง ขั้นทดลอง และ ขั้น

ติดตามผล

หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์ศิ ริราช

พยาบาล ผูว้จิยัตดิต่อกลุ่มตวัอย่างทีศ่นูย์พฒันาการจดั

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเพื่อขอเข้าท�าการ

ศึกษา จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมการศึกษาท�า

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบสมรรถภาพ

สมองไทยคัดกรองกลุ ่มที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 

คู่มือส�ารวจอารมณ์เศร้าด้วยตนเองในผู้สูงอายุไทยเพื่อ 

คัดกรองกลุ่มที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเมื่อท�าครบแล้วให้

กลุ่มตัวอย่างเลือกความสมัครใจในการเป็นผู้เข้าร่วม

งานวิจัยกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมโดยผู้ที่ผ่านการ 

คัดกรองภาวะสมองเส่ือมและภาวะซึมเศร้าแล้วน้ัน  

จะให ้ท�าแบบทดสอบมาตรฐาน Wide Range  

Assessment of Memory and learning, Second 

Edition (WRAML2) ใน subtest story memory และ 

picture memory เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนเริ่มท�าการ

ทดลอง ก่อนท�าการทดลอง 1 สัปดาห์เมื่อเริ่มต้นขึ้น

ทดลอง กลุม่ทดลองเข้ารบั Episodic Memory Training  

Program-Emotionally-focused (EMTP-E) ตาม 

ขัน้ตอนทีก่�าหนดจ�านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาท ีสปัดาห์ละ  

1 ครั้งรวมทั้งสิ้นใช้ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ 

ส่วนกลุม่ควบคมุด�าเนนิชวีติประจ�าวนัตามปกต ิจากนัน้

อกี 1 สปัดาห์ ให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยัท�าแบบทดสอบมาตรฐาน 

Wide Range Assessment of Memory and learn-

ing, Second Edition (WRAML2) ใน subtest story 

memory และ picture memory เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลัง

การทดลอง แล้วน�าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าความสัมพันธ์

ทางสถิติ

ผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้

จาก subtest story memory และ picture memory 

ระหว่างก่อนและหลังเข้ารับ Episodic Memory  

Training Program-Emotionally-focused (EMTP-E)  

ในกลุ่มทดลองและ เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท้ังก่อนและหลังเข้ารับ  

Episodic Memory Training Program-Emotionally-

focused (EMTP-E) โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
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ผลการทดสอบความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคล

ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้การค�านวณ

สถิติ chi square test ในด้านเพศ, อายุและ การศึกษา 

พบว่าทัง้ 2 กลุม่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิ

ที่ .05 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงานวิจัยจ�านวนและร้อยละและค่าสถิติ chi-square test จากข้อมูลด้าน 

เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

Characteristics Experimental Group Control Group p-value
n % n %

Gender
Male 1 11.11 2 22.22 .40

Female 8 88.89 7 77.78
Age (years)

60 - 65 1 11.11 2 22.22 1.11
66 - 70 4 44.44 5 55.56
71 - 75 4 44.44 2 22.22

Education

Primary 4 44.44 7 77.78 3.02
Secondary schoo 3 33.33 2 22.22

Bachelor 2 22.22 0 0

ตารางที่ 5 ผลคะแนนจากแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าคะแนนจากแบบทดสอบ

สมรรถภาพสมองไทยและคู่มือส�ารวจอารมณ์เศร้าด้วยตนเองในผู้สูงอายุไทยในกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม (n=9)

แบบคัดกรอง Mean SD Minimum Maximum P-value*
TMSE

.059กลุ่มทดลอง 28.33 1.12 27 30
 กลุ่มควบคุม 26.67 2.06 24 30

Depression
.850กลุ่มทดลอง 0.89 0.94 0 3

 กลุ่มควบคุม 1.11 1.54 0 4

* Significant from Mann-Whitney Test

ผลการทดสอบความแตกต่างจากแบบคัดกรอง

ภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าโดยใช้การค�านวณ

สถิติ Mann-Whitney Test พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนน 

ไม ่แตกต ่างกันอย ่างมี นัยส�าคัญทางสถิ ติ ท่ี  .05  

(ตารางที่ 5)
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เมื่อเปรียบเทียบคะแนน story memory และ 

picture memory ก่อนเข้ารับโปรแกรมการฝึกความจ�า

ด้านเหตกุารณ์ทีเ่น้นกระบวนการณ์ด้านอารมณ์ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนของ story 

memory และ picture memory ในกลุ่มทดลอง และ

กลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ .05 (ตารางที่ 6)

เมื่อเปรียบเทียบคะแนน story memory และ 

picture memory หลังเข้ารับโปรแกรมการฝึกความจ�า

ด้านเหตกุารณ์ทีเ่น้นกระบวนการณ์ด้านอารมณ์ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนของ Story 

memory และ Picture memory ในกลุ่มทดลองสูงกว่า

กลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่.05 (ตารางที ่6)

วิจารณ์
อภิปรายผลตามสมมติฐานดังนี้

สมมติฐานที่ 1 : ผู ้สูงอายุกลุ่มทดลองมีผล  

episodic memory ดีขึ้นโดยวัดผลจากคะแนน story 

memory และ picture memory เพิม่ขึน้หลงัเข้ารบัการฝึก  

Episodic Memory Training Program-Emotionally-

focused (EMTP-E)

ผลการศึกษาพบว่าคะแนน story memory และ 

picture memory หลังเข้ารับการฝึก EMTP-E ของกลุ่ม

ทดลองเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิี ่0.05 (ตาราง

ที่ 1 และ 2) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 แสดงให้เห็นว่า 

EMTP-E มีผลต่อผูส้งูอายกุลุม่ทดลอง เนือ่งจากกจิกรรม

ในโปรแกรม EMTP-E ถูกออกแบบให้มีวัตถุประสงค์

กจิกรรมมคีวามสอดคล้องกบัองค์ประกอบและลกัษณะ

เฉพาะของ episodic memory ตาม EM-E ซึ่งมีขั้นตอน 

ที่ค่อนข้างละเอียดและชัดเจน มีองค์ประกอบของ 

episodic memory ครบทุกองค์ประกอบ จึงถือได้ว่า

โปรแกรม EMTP-E พัฒนามาจากทฤษฎีของ episodic 

memory โดยตรง อีกทั้งยังเน้นรายละเอียดในส่วน

ประกอบด้านอารมณ์ให้ชัดเจนมากข้ึน และยังมีการ

ฝึกฝนในแต่ละองค์ประกอบหลายๆ ครั้ง รวมท้ังมีการ

ฝึกในสถานการณ์จ�าลอง เพื่อให้น�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาน�า

ไปประยุกต์ใช้ ประกอบกับกระบวนการกลุ่มของกลุ่ม

ทดลองที่สมาชิกสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ได้และให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมเป็นอย่างดี  

จึ งท� าให ้บรร ลุวัตถุประสงค ์ ในการท� ากิจกรรม 

ในแต่ละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีกล่าวถึงการ

แรงสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมมีส่วนส�าคัญในสร้าง

ความจ�า16 และบางการศึกษาบอกถึงการการฝึกความ

จ�าแบบกลุ่มได้ประสิทธภิาพมากกว่าการฝึกแบบเด่ียว17 

โปรแกรม EMTP-E และแบบทดสอบท่ีวัด episodic  

memory ต ่างก็พัฒนามาจากการท�าหน ้าท่ีของ  

ตารางที่ 6 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนน episodic memory ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบคะแนน 

story memory และ picture memory ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและ 

กลุ่มควบคุม (n=18)

แบบทดสอบ

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม P-value*
Mean

Pre - test

Mean

Post - test

Mean

Pre - test

Mean

Post - test

Story memory 8.44 (SD = 2.07) 10.44 (SD = 2.41) 6.44 (SD = 2.30) 7.00 (SD = 2.35) .009 .010
Picture memory 5.67 (SD = 2.45) 9.22(SD = 2.68) 4.44 (SD = 1.42) 5.00 (SD = 2.24)

* Significant from Mann-Whitney Test
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episodic memory โดยตรง ดังนั้นเม่ือท�าการฝึกฝน

ตามองค์ประกอบของ episodic memory ครบ จงึท�าให้

ผลการวัด episodic memory เพิ่มขึ้น จึงได้ผลว่ากลุ่ม

ทดลองหลังเข้ารับการฝึก EMTP-E มีคะแนน story 

memory และ picture memory เพิ่มขึ้น

สมมติฐานที่  2  :  ผู ้สูงอายุกลุ ่มทดลองมี

ผลคะแนน story memory และ picture memory  

หลังเข้ารับการฝึก Episodic Memory Training  

Program-Emotionally-focused (EMTP-E) สูงกว่า 

ผู้สูงอายุกลุ่มควบคุม

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบคะแนนของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า คะแนน story memory 

และ picture memory ก่อนเข้ารับการฝึก EMTP-E 

ของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญท่ี .05  

ดังตาราง 3และ 5แสดงถึงทั้งสองกลุ่มมีพื้นฐานทาง

ความจ�าด้าน episodic memory ใกล้เคียงกัน จาก

นั้นเมื่อเปรียบเทียบคะแนน story memory และ  

picture memory หลังการเข้ารับการฝึก EMTP-E  

พบว ่ากลุ ่มทดลองมีคะแนนสูงกว ่ากลุ ่มควบคุม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 (ตารางที่ 4 และ 6)  

ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 แสดงให้เห็นว่า EMTP-E  

มีผลต่อผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม โดย

ผูเ้ข้าร่วมงานวจิยัทีอ่ยูก่ลุม่ควบคมุด�าเนนิกจิวตัรประจ�า

วนัตามปกตโิดยไม่ได้รบัการฝึกตามโปรแกรม ส่วนกลุม่

ทดลองเข้ารับการฝึกตามโปรแกรม EMTP-E นอกจาก

โปรแกรมจะพฒันามาจากพืน้ฐานทฤษฏขีอง episodic 

memory โดยตรงตามที่ได้กล่าวไปในการอภิปรายผล

ตามสมมติฐานท่ี 1 แล้วน้ัน ส่วนหน่ึงของโปรแกรม

มีกิจกรรมท่ีให้ผู ้เข้าร่วมงานวิจัยกลุ ่มทดลองน�าไป

ฝึกฝนในชีวิตประจ�าวัน จึงท�าให้สมาชิกกลุ่มทดลอง

ด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันที่มีการค�านึงถึงการฝึกฝนตาม 

ค�าแนะน�ามากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้ารับการฝึก 

โดยในกลุ่มทดลองมีผู้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันตาม 

ค�าแนะน�าส่วนหนึ่ง ซึ่งเมื่อน�าไปฝึกใช้ในแต่ละครั้งแล้ว

พบว่าท�าให้พบว่าบางครั้งมีอาการหลงลืมบ้างจริง แต่

เมื่อเร่ิมฝึกฝนซ�้าๆท�าให้จ�าได้มากขึ้น ส่วนคนท่ีไม่ได้

น�าไปฝึกฝนในชีวิตประจ�าวันน้ันจะท�าการฝึกโดยการ

บอกเล่าในกลุ่มก่อนจะเริ่มกิจกรรมในแต่ละครั้ง โดย

จะกระตุน้ให้ทกุคนได้มโีอกาสในการฝึกฝนทกัษะต่างๆ 

ซึ่งท้ังการฝึกในแต่ละครั้งและในชีวิตประจ�าวันต่างก็

เป็นการพฒันาศกัยภาพภายในของแต่ละบคุคลในด้าน

ทักษะการฝึกความจ�าประเภท episodic memory

ดังน้ันในการศึกษาน้ีพบว่า episodic memory 

training program-emotionally-focused (EMTP-E)  

สามารถเพิ่มคะแนน story memory และ picture 

memory เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุหลงัการเข้ารบัการฝึกตามโปรแกรมซึง่อาจจะมี

ผลช่วยเพิ่มความจ�าด้านเหตุการณ์ในผู้สูงอายุได้

วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีเร่ิมต้นในการ

พฒันาโปรแกรมเพือ่ความจ�าด้านเหตกุารณ์ในผูส้งูอายุ

ซึ่งยังเป็นโปรแกรมท่ีค่อนข้างใหม่ในงานวิจัยปัจจุบัน

จึงยังท�าให้มีข้อจ�ากัดของงานวิจัยอยู่มาก โดยเฉพาะ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ�านวนน้อย ท�าให้ผลการศึกษาน้ีเป็น

ผลการศึกษาเบื้องต้นเท่าน้ัน ในอนาคตหากมีการน�า

ไปใช้ในครั้งต่อไปหรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมอาจท�าใน

กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นกว่าในครั้งน้ี โดยผู้ที่น�าไปใช้

หรือน�าไปพัฒนาต่อน้ัน อยากให้ค�านึงถึงว่ากิจกรรม

ใน EMTP-E ถูกออกแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ของแนวคิด Episodic Memory-Emotional focused 

concept (EM-E) กิจกรรมต่างๆ จึงเป็นเพียงแนวทาง

ในการจัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมสามารถประยุกต์หรือ

ปรับเปล่ียนกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่นได้ โดยค�านึงถึง

วัตถุประสงค์ให้ครบตาม EM-E เป็นหลัก โดย EMTP-E 

ถูกออกแบบให้มีวัตถุประสงค์ย่อยในแต่ละคร้ังที่แตก
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ต่างกัน เมื่อท�าครบตามกิจกรรมทั้งหมดจึงเป็นการฝึก 

episodic memory ที่เน้นกระบวนการด้านอารมณ์ 

หากน�าไปใช้เพียงบางกิจกรรมยังไม่ถือเป็นการฝึก 

episodic memory ที่เน้นกระบวนการด้านอารมณ์ท่ี

ตรงตามแนวคิดนี้ผู้วิจัยหวังว่า EMTP-E สามารถเป็น

แนวทางให้กับผู้สูงอายุหรือบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุน�า

มาใช้เป็นกจิกรรมเพือ่ชะลอการเสือ่มถอยของสมองโดย

เฉพาะ episodic memory ได้ นอกจากนั้น EMTP-E  

ถูกออกแบบส�าหรับผู ้สูงอายุท่ียังไม่มีภาวะสมอง

เสื่อมและภาวะซึมเศร้า ดังนั้นหากมีการน�าไปใช้ใน

กลุ่มตัวอย่างอื่นควรมีการค�านึงถึงกิจกรรมให้มีความ

สอดคล้องกันกับกลุ่มตัวอย่าง สุดท้ายเนื่องจากการ

ศึกษาครั้งน้ีเน้นกระบวนการด้านอารมณ์ร่วมกับการ

ฝึกความจ�า ดังนั้นควรมีเครื่องมือท่ีใช้วัดการเพิ่มขึ้น

ของกระบวนการด้านอารมณ์ร่วมด้วย เพื่อศึกษาว่า

โปรแกรม EMTP-E สามารถเพิ่มกระบวนการด้าน

อารมณ์ด้วยหรือไม่ หรือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

กระบวนการณ์ด้านอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังเข้ารับการฝึก 

อีกทั้งโปรแกรมควรมีการศึกษาผลในระยะยาว เช่น 

ติดตามผลในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนเพื่อ

พิสูจน์ความคงทนของโปรแกรม EMTP-E และควร

ศึกษาประกอบกับการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของ 
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