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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
ศิลปะบาบัดต่อศักยภาพสมองด้านกระบวนการทางสติปัญญา และการเปลี่ยนแปลงคลื่ น
สมองในผูส้ ู งอายุ กลุ่มตัวอย่างคือผูส้ ู งอายุชายและหญิง มีอายุระหว่าง 60-80 ปี บริ บูรณ์ ที่
ได้มาจากการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด พักอาศัยในหมู่บา้ นจามจุรี จังหวัดอุดรธานี
ใช้แบบแผนการวิจยั แบบศึกษากลุ่มเดียววัดซ้ า (One-group repeated measures)
โดยทาการวัดผล 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนการทดลอง 1 ครั้ง ระหว่างการทดลอง 1 ครั้ง และหลัง
การทดลอง 1 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ ดาเนินการโดยให้ผสู ้ ู งอายุเข้าร่ วมโปรแกรม
กิ จกรรมศิ ล ปะบ าบัดที่ ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ น ครั้ งละ 2 ชั่วโมง สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง เป็ นเวลา 4
สัปดาห์ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมกิ จกรรมศิลปะ
บาบัดส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุ และแบบบันทึ ก ในการเข้าร่ วมกิ จกรรม เครื่ องมื อเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ เครื่ องวัดคลื่นสมองแบบเคลื่อนที่ รุ่น MindWave Mobile และแบบประเมิน
กระบวนการทางสติปัญญา Montreal Cognitive Assessment ( MoCA ) ฉบับภาษาไทย
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (repeated measures
ANOVA) และการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ ยคลื่ นสมองภายหลังเข้าร่ วมกิ จกรรมศิลปะบาบัดมี การ
เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ ค่าเฉลี่ ยคะแนนแบบประเมินกระบวนการทาง

สติปัญญา (MoCA) ฉบับภาษาไทย ภายหลังเสร็ จสิ้ นการเข้าร่ วมกิจกรรมศิลปะบาบัดสู ง
กว่าก่อนการเข้าร่ วมกิ จกรรมศิลปะบาบัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ยคะแนน
แบบประเมินกระบวนการทางสติปัญญา (MoCA) ฉบับภาษาไทย ภายหลังเข้าร่ วมกิจกรรม
ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 เพิม่ ขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0005
จึ ง สรุ ป ได้ว่า โปรแกรมกิ จ กรรมศิ ล ปะบ าบัด นี้ สามารถใช้เ ป็ นกิ จ กรรมเพื่ อ
ส่ งเสริ มศักยภาพสมองด้านกระบวนการทางสติปัญญาในผูส้ ู งอายุได้

คาสาคัญ: ศิลปะบาบัด / คลื่นสมอง / กระบวนการทางสติปัญญา / ผูส้ ู งอายุ

Abstract
The purpose of this experimental research was to study the result of art therapy to
enhance cognitive performance and changes of brainwave activities in the elderly .The sample of
the study was 11 older persons (60-80 years) living in Jamjuree village Udonthani,who were
selected in line with this study inclusion criterion.
The study was conducted in one sample group with a One-group Repeated Measures
Design and evaluated a total of 3 times as follows: one pre-experimental evaluation,one during
the experimental evaluation and one post-experimental evaluation with one week interval
between each evaluation. The 11 old persons attended Art Therapy Program, designed by
researcher, two hours a week session for four weeks, the instruments used in the experiment
included Art Therapy Program for older persons and the weekly recording of art therapy
program.The data collection instrument was The Montreal Cognitive Assessment (MoCA)Thai
Version (2011) and The Electroencephalograph (MindWave mobile). The data were analyzed by
using variance with Repeated Measures ANOVA and pairwise comparison.
The research finding can be summarized as follows: The Electroencephalogram ( EEG)
brain waves showed no significant change. The average memory scores were significantly higher
than prior to the experiment at the level of .05. Moreover, the Mean score of memory was
increased significantly at the level of .05 after participation at week 2 and 4. In conclusion, this
Art Therapy Program could be used to promote cognitive performance in older persons .

Keywords: Art therapy / Brain wave / Cognition / Elderly
บทนา
จากแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และลักษณะโครงสร้ างของประชากรในปั จจุบนั
สังคมไทยได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้วเมื่อปี 2543 ประเทศไทยมีสัดส่ วนผูม้ ีอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น
10 เปอร์เซ็นต์ ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ และจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบรู ณ์ ในอีก
4 ปี ข้างหน้า คือ ปี 2564 โดยจะมีผสู ้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ของประชากร
ทั้งหมด (กรมกิ จการผูส้ ู งอายุ, 2559) การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม การ
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรตลอดจนรู ปแบบของครอบครัว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทาให้

อนาคตผูส้ ู งอายุตอ้ งอยูค่ นเดียวมากขึ้น (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2551) ส่ งผลต่อการดาเนิ นชี วิต คุณภาพ
ชี วิต และสุ ขภาพของผูส้ ู ง อายุ ผูส้ ู ง อายุต้องเผชิ ญกับ การเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายที่ เสื่ อมถอย
โดยเฉพาะการเสื่ อมของสมอง พบว่าผูท้ ี่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป จะมีน้ าหนักและปริ มาณของเนื้ อสมอง
ลดลงถึ งร้ อยละ 5 และลดลงอีกเท่าตัวทุกอายุ 10 ปี ที่เพิ่มขึ้น มีการลดลงของเลื อดที่ไปเลี้ ยงสมอง
ส่ วนหน้าและส่ วนข้าง (Frontotemporal) ประกอบกับผูส้ ู งอายุใช้ความคิดน้อยลง จึ งเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เกิดภาวะสมองเสื่ อม (Dementia) ตามมา (สุ ทธิ ชยั จิตะพันธ์กุล , 2542) การลดลงหรื อ
บกพร่ องของการรู ้คิด (Mild Cognitive Impairment) เป็ นการเปลี่ยนแปลงของสมองที่สาคัญต่อการ
ดารงชี พ และเป็ นตัวพยากรณ์การมีชีวิตที่ยืนยาวของผูส้ ู งอายุ (McGuire, Ford & Ajani ,2006)
นอกจากนี้ การต้องอยูค่ นเดี ยว แยกตัวไม่ค่อยเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม และถูกลดบทบาท ส่ งผล
ให้มีการเสื่ อมของสมองเพิ่มขึ้น (Havighurst, 1971) จากการเพิ่มขึ้นของประชากรผูส้ ู งอายุทวั่ โลก
พบว่าในปี ค0ศ0 2016 มีผปู ้ ่ วยภาวะสมองเสื่ อมทัว่ โลกประมาณ 4608 ล้านคน และคาดการณ์ วา่ จะ
เพิ่มขึ้นถึง 13104 ล้านคนในปี 2050 (Alzheimer’s Association, 2016) ในประเทศไทยประมาณการ
ว่ามีผทู ้ ี่มีภาวะสมองเสื่ อมอยู่ 800,000 คน โดยพบร้ อยละ 701 ในผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60–69 ปี ร้อยละ
1407 ในผูส้ ู งอายุที่มีอายุ70–79 ปี และพบร้ อยละ 3205 ในผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป (สานักงาน
สารวจสุ ขภาพประชาชนไทย, 2553) ปั จจุบนั โรคสมองเสื่ อมยังไม่มียาที่ใช้รักษาที่ได้ผล การ
ป้ องกันหรื อชะลอการเสื่ อมของสมองจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น ทาได้โดย การฝึ กกระตุน้ สมองเป็ นประจา
คือการกระตุน้ กระบวนการทางสติปัญญาหรื อการรู้คิด การทากิจกรรมศิลปะ หรื อที่เรี ยกว่า ศิลปะ
บาบัด (Art therapy) เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของกิจกรรมที่ช่วยกระตุน้ สมองสาหรับผูส้ ู งอายุ เปิ ดโอกาส
ให้ผสู ้ ู งอายุ ถ่ายทอดความคิด ความรู ้สึกได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็ นอีกช่ องทางหนึ่ ง
ในการสื่ อสาร รวมทั้งสร้ างความภูมิใจ การเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดการยอมรับและนับถือตนเอง
(Leitner and Leitner, 2004) นอกจากนี้ การทากิจกรรมศิลปะยังช่วยในการพัฒนาระบบกล้ามเนื้ อ
และระบบประสาทให้ ท างานสอดประสานกัน ช่ ว ยพัฒ นาการท างานของสมอง ทั้ง ทางด้า น
สติ ปั ญญา และอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก พลัง ของสี ที่ ใ ช้ใ นงานศิ ล ปะนั้น ส่ ง ผลต่ ออารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก
โดยตรง การให้ความสนใจจดจ่อในการทางานศิลปะ การคิดจินตนาการผลงาน และการเลือกใช้สี
มีผลต่อความจา สมาธิ การตัดสิ นใจ และสติปัญญา ยังทาให้สมองสร้างคลื่น สมองความถี่ต่าชนิด
คลื่นอัลฟ่ า ช่วยลดความตึงเครี ยดทั้งร่ างกายและจิตใจ ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้ ความจาและสติปัญญา
ชะลอความเสื่ อมของร่ างกายและสมอง ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพชีวติ และการใช้ชีวิตประจาวันได้ดียิ่งขึ้น
(Belkofer, Hecke, and Konopka, 2014)
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นถึงความสาคัญของปัญหา และประโยชน์ของการกระตุน้ สมองด้วย
กิจกรรมศิลปะบาบัด ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทาการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมกิจกรรมศิลปะบาบัดว่ามีผลช่วย

ส่ ง เสริ ม การท างานของสมอง ด้า นกระบวนการทางสติ ปั ญ ญาในผูส้ ู ง อายุ รวมทั้ง ศึ ก ษาการ
เปลี่ ยนแปลงของคลื่นสมองร่ วมด้วย ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั นี้ ช่ วยสนับสนุ นการใช้ศิลปะบาบัด
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการรั กษาทางการแพทย์ และเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และ
ทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม ในบุคคลทัว่ ไป และผูส้ ู งอายุ เพื่อให้บุคคลมีคุณภาพชีวติ ที่ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของศิลปะบาบัด ต่อการเปลี่ยนแปลงการทางานของสมองด้าน
กระบวนการทางสติปัญญา
20 เพื่อศึกษาผลของศิลปะบาบัด ต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง
ขอบเขตการวิจัย
10 ขอบเขตประชากร ศึกษาในประชากรไทย ซึ่ งเป็ นผูส้ ู งอายุ เพศชายและหญิง อายุต้ งั แต่
60 ปี ขึ้นไป ที่พกั อาศัยอยูใ่ น หมู่บา้ นจามจุรี ตาบลเชียงพิณ อ0เมือง จ0อุดรธานี มีสุขภาพดี ไม่มีโรค
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการทดลองสุ ขภาพดี จานวน 11 ราย
2. ขอบเขตตัวแปร ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การทากิจกรรมศิลปะ
บาบัด ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ คลื่นสมอง และ กระบวนการทางสติปัญญา
30 ขอบเขตเวลา การเข้าร่ วมกิจกรรมทาศิลปะบาบัด ครั้งละ 2 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม การฝึ กกระตุน้ สมองเป็ นประจา คือการกระตุน้ กระบวนการ
ทางสติปัญญาหรื อการรู้คิด(cognitive stimulation) ช่วยกระตุน้ การทางานของสมองในส่ วนของ
การรู้คิด (cognitive function) ได้แก่ ความจา (memory) ความสนใจจดจ่อ (attention) การตัดสิ นใจ
(judgment) การคิ ดแบบรวบยอดหรื อนามธรรม (abstraction) การบริ หารจัดการ (executive
function) และการใช้ภาษา(language) โดยผลของการกระตุ น้ กระบวนการทางสติปัญญานี้ ช่วยเพิ่ม
จานวนเส้นใย (never fiber ) ของเซลล์ประสาท (axon) ช่วยให้การเชื่อมต่อของเซลล์สมองมีมากขึ้น
ส่ งผลให้เซลล์สมองแข็งแรง และช่วยชะลอการเกิดภาวะสมองได้ (Spector,2003) ดังนั้นปั จจัยที่
ทาให้มนุ ษย์ฉลาด ก็คือ การที่เซลล์สมองมาต่อเชื่ อมกันเป็ นวงจรประสาท (neural circuit) ยิ่งเซลล์
จัดระเบี ยบกันได้ดีมากเท่าใด สมองจะมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นเท่านั้น ฉลาดมากขึ้ น การกระตุน้
สมอง รวมทั้ง การกระตุ ้นประสาทสั ม ผัส ทั้ง 5 การท้าทายความคิด การฝึ กแก้ปั ญหาและฝึ ก

จินตนาการ คือปั จจัยที่ ทาให้เซลล์สมองมาเรี ยงเชื่ อมต่ อกันเป็ นวงจรที่ สมบูรณ์ กิ จกรรมศิ ลปะ
ก่อให้เกิดการเชื่ อมต่อกันของเซลล์สมอง ในส่ วนที่เกี่ยวกับจินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ
การเคลื่ อนไหวประสานกันของร่ า งกาย สมองที่ เกี่ ย วข้องกับ กิ จ กรรมศิ ล ปะได้แก่ Cerebrum
Amygdala และ Cerebellum (อุดม เพชรสังหาร, 2548) ศิลปะช่วยกระตุน้ สมองส่ วนCerebrum
ได้แก่ Frontal Parietal และ Temporal lobe ให้เกิดขบวนการจดจาและการรู ้คิด (Pike,2013)
กระตุน้ อารมณ์ เชิ งบวก และการตระหนักรู ้แห่ งตน (self-awareness) (Rubin, 2001) และขณะทา
กิจกรรมศิลปะ จะพบคลื่นสมองอัลฟ่ าสู งขึ้น คลื่นสมองอัลฟ่ าช่วยให้เรี ยนรู้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการผ่อนคลาย (Belkofer & Konopka, 2008)
จากงานวิจยั ของ ปิ่ นมณี สุ วรรณโมสิ และ จิราพร เกศพิชญวัฒนา (2559) ศึกษาผลของ
โปรแกรมกระตุน้ การรู ้ คิดต่อความจาของผูส้ ู งอายุในชุ มชนที่มีการรู ้คิดบกพร่ อง จัดกิจกรรมแบบ
กลุ่ม 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาทากิจกรรม 45 นาทีต่อครั้ง เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ ใช้แบบทดสอบ
สภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) และแบบประเมินพุทธิปัญญา (MoCA)
ฉบับภาษาไทย พบว่าผูส้ ู งอายุมีความจาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นปภัช กันแพงศรี และ จิรา
พร เกศพิชญวัฒนา (2557) ทาการศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมระยะแรก โดยประเมินจากแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น และ
แบบประเมิ นการเห็ นคุ ณค่าในตนเองฉบับภาษาไทย โดยให้ผูส้ ู งอายุเข้าร่ วมกิ จกรรมศิลปะตาม
โปรแกรมที่กาหนด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1–1 ½ ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนการเห็ นคุ ณค่าในตนเองภายหลังเสร็ จสิ้ นการเข้าร่ วมโปรแกรมกิ จกรรมศิ ลปะ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสู งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Im and Lee (2014) ที่ศึกษาผลของศิลปะบาบัด
และดนตรี บาบัด ต่อภาวะซึ มเศร้ าและกระบวนการทางสติปัญญาในผูส้ ู งอายุ ศึ กษากลุ่มตัวอย่าง
ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะซึ มเศร้ า ที่อาศัยในเขตเมื องเกาหลี จานวน 94 คน แบ่งเป็ น 2 ได้แก่ กลุ่มศิ ลปะ
บาบัด 65 คน และกลุ่ ม ดนตรี บาบัด 29 คน โดยให้เข้าร่ วมกิ จกรรมสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1
ชัว่ โมง ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ วัดผลด้วยแบบประเมินภาวะซึ มเศร้ า (S-KGDS) และ แบบประเมิน
กระบวนการทางสติ ปั ญ ญา (MMSE-K) พบว่ า ศิ ล ปะบ าบัด ช่ ว ยลดภาวะซึ ม เศร้ า และเพิ่ ม
กระบวนการทางสติปัญญา โดยกล่าวได้ว่า การลดลงของระดับความซึ มเศร้าทาให้คนเห็ นคุ ณค่า
ตนเองมากขึ้น ส่ งผลชะลอความเสื่ อมถอยของกระบวนการด้านสติปัญญานัน่ เอง งานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การคลื่นสมอง โดย Belkofer and Konopka (2008) ศึกษาผลของศิลปะบาบัดต่อการเปลี่ยนแปลง
คลื่นสมองในผูส้ ู งอายุสุขภาพดี ที่เป็ นศิลปิ น โดยใช้เครื่ องวัดคลื่นสมอง เปรี ยบเทียบผลก่อนและ
หลังการทดลอง โดยให้วาดภาพระบายสี เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง พบการเปลี่ ย นแปลงของคลื่ น
สมองอัลฟ่ าและเบต้าเพิ่มขึ้น คลื่นสมองเดลต้าและธี ตา้ ลดลง โดยคลื่นสมองอัลฟ่ ามีบทบาท

สาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ความจา การรับรู้ การมีสมาธิ ความตั้งจดจ่อ รวมถึงการผ่อนคลาย ส่ วนคลื่น
สมองเบต้าเกี่ ยวกับการรู ้ ตวั ตื่นตัว พร้ อมที่ จะทากิ จกรรมต่างๆ ส่ วนคลื่ นสมองเดลต้ามักพบใน
สภาวะหลับลึก ภาวะที่ร่างกายเกิดความผ่อนคลายระดับที่สูงมาก และพบขณะที่ศิลปิ นจินตนาการ
วิธีดาเนินการวิจัย
1.ระเบียบวิธีวจิ ยั
เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการวิจยั แบบศึกษากลุ่ม
เดียววัดซ้ า (one-group repeated measures)
ประชากร คือ ผูส้ ู งอายุ เพศชายและหญิง ที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ที่พกั อาศัย
อยู่ ใน หมู่บา้ นจามจุรี จ0อุดรธานี สุ ขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง คืออาสาสมัคร ที่เป็ นผูส้ ู งอายุ เพศชายและหญิง ที่มีอายุต้ งั แต่ 60-80 ปี ที่พกั
อาศัย อยู่ใ น หมู่ บ ้า นจามจุ รี ตาบลเชี ย งพิ ณ อ0เมื อง จ0อุ ดรธานี โดยวิธี สุ่ มแบบจ าเพาะเจาะจง
( purposive sampling ) จานวน 11 คน มีสติสัมปชัญญะสมบรู ณ์ อ่านเขียนภาษาไทย บวกลบเลข
ได้ มีปัญหาการได้ยนิ และการมองเห็น
เกณฑ์ การคัดออก (Exclusive Criteria) ผูม้ ีโรคประจาตัว ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าร่ วม
การวิจยั มีปัญหาสุ ขภาพ ที่ทาให้คลื่นสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงขณะการทาการทดลอง ผูม้ ีอาการ
หลงลืม หรื อผูท้ ี่มีโรคทางจิตเวช หรื ออยูร่ ะหว่างการรักษาด้วยยาทางจิตเวช
2. ขั้นตอนการวิจยั
2.1 เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับบันทึกข้อมูลของอาสาสมัคร
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1). แบบประเมินกระบวนการทางสติปัญญา Montreal Cognitive Assessment ( MoCA )
Thai version เพื่อเป็ นเครื่ องมือคัดกรองอย่างเร็ วสาหรับประเมินกระบวนการทางสติปัญญา ที่
พัฒนาเป็ นภาษาไทยโดย โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ (2554) โดยสามารถประเมินหน้าที่ของสมอง
ด้านต่างๆ ได้แก่ ความตั้งใจจดจ่อ(attention) และการคานวณ (calculation) การบริ หารจัดการ
( executive function ) ความจา ( memory ) ภาษา (language) ทักษะทางด้านมิติสัมพันธ์ (visuoconstructional skills) ความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม (abstraction) การเรี ยกชื่อ (naming memory)
การทวนซ้ า (recall memory) และการรับรู้สภาพรอบตัว (orientation) ใช้เวลาทาแบบประเมิน
ประมาณ 10 นาที มี 11 ข้อคาถาม คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยมีเกณฑ์ปกติคือคะแนนมากกว่า
หรื อเท่ากับ 25 คะแนน

2) แผนการดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมกิจกรรมศิลปะบาบัด โดยผูว้ ิจยั ออกแบบมา
เพื่อใช้ในกิจกรรมศิลปะบาบัด รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 กิจกรรมรู ้จกั ฉันรู ้จกั เธอ เริ่ มต้นสร้างสัมพันธภาพ แนะนาตัวระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม
วิจยั และผูท้ าวิจยั ต่อด้วยกิจกรรมสมุดบันทึกความทรงจา เน้นการส่ งเสริ มด้านการเข้าใจและ
ยอมรับตนเอง ให้ออกแบบปกสมุดบันทึก ตกแต่งให้สวยงาม แล้วเขียนบันทึกถึงความดี ความ
ปรารถนา และเขียนบันทึกประจาวัน
ครั้งที่ 2 กิจกรรมดอกบัวบูชา พับดอกบัวให้สวยงาม ส่ งเสริ มการใช้กล้ามเนื้ อตาและมือ
เกิดการทางานประสานกล้ามเนื้อใหญ่และประสาทกล้ามเนื้อย่อยอีกทั้งเป็ นการกระตุน้ ประสาท
สัมผัส การแสดงความรู ้สึก ต่อด้วยกิจกรรมวาดภาพระบายสี ตามจินตนาการหรื อจากความทรงจา
เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะการคิด การตัดสิ นใจและทบทวนความทรงจา
ครั้งที่ 3 กิจกรรมต่อจุดเป็ นภาพ วาดภาพตามแบบและระบายสี ตามจิตนาการ เป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะการคิดและตัดสิ นใจ
ครั้งที่ 4 กิจกรรมคาอวยพรจากใจถึงลูกหลาน เป็ นกิจกรรมออกแบบตกแต่งบัตรอวยพร
มอบให้คนในครอบครัว เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะการคิด การตัดสิ นใจ การสื่ อสาร รวมทั้งการ
เข้าสังคม
3) เครื่ องวัดคลื่นสมองไร้สายแบบเคลื่อนที่
ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ เครื่ องวัดคลื่นสมองไร้สายแบบเคลื่อนที่รุ่น MindWave Mobile ของบริ ษทั
NeuroSky โดยแสดงผลคลื่นสมองในตาแหน่ง Fp1
4) อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการให้อาสาสมัครเข้าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมทาศิลปะบาบัด ครั้งละ 2 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 1
ครั้ง เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 4 ครั้ง โดยทาการวัดคลื่นสมอง และทาแบบประเมินกระบวนการ
ทางสติปัญญา (MoCA Thai version) รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนการทดลอง 1 ครั้ง(สัปดาห์ที่ 0
) ระหว่างการทดลอง 1 ครั้ง (หลังกิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 ) และหลังการทดลอง 1 ครั้ง (หลังกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 4)
40 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
10 วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานทัว่ ไป (Demographic Data) ของอาสาสมัครโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จานวน ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคลื่นสมอง โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคลื่น
สมองชนิดต่างๆโดยใช้สถิติทดสอบ Repeated Measures ANOVA

30 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนการทาแบบประเมิน MoCA ฉบับภาษาไทย โดยใช้สถิติ
ทดสอบ Repeated Measures ANOVA
4. ระดับความเชื่ อมัน่ ทางสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ 95 (p < 0005)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของอาสาสมัคร
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ระดับการศึกษา

อายุ

n=11
จานวน (คน)

หญิง

7

ชาย

4

ประถมศึกษาปี ที่ 4

3

ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
อนุปริ ญญา
60-65 ปี
66-70 ปี

3
3
1
1
2
6

มากกว่า 70 ปี

3

Mean ±SD = 68.0±3.8
Min =62 Max = 76
กลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะต่างๆ ดังนี้
เพศ เป็ นเพศหญิง จานวน 7 คน และเพศชาย 4 คน
ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 3 คน ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 คน
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จานวน 3 คน มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จานวน 1 คน และอนุปริ ญญา 1 คน
อายุ อายุระหว่าง 60-65 ปี 2 คน 66-70 ปี จานวน 6 คน และมากกว่า 70 ปี จานวน 3 คน
โดยอายุเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 6800±308 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุสูงสุ ดคือ 76 ปี และต่าสุ ด คือ 62 ปี
2. การวิเคราะห์ คะแนนแบบประเมินกระบวนการทางสติปัญญา (MoCA)ฉบับภาษาไทย ใน
สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ถ้าได้คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 25 คะแนน
ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ตารางที่ 2 คะแนนแบบประเมินกระบวนการทางสติปัญญา(MoCA)ฉบับภาษาไทย
การประเมินด้วย MoCA

n

S.D.

Min

Max

F

p-value

สัปดาห์ที่ 0A*
11
22.455
2.162
20
26
65.247 0.000004
สัปดาห์ที่ 2B*
11
27.000
2.608
22
29
สัปดาห์ที่ 4C*
11
28.727
1.009
27
30
สถิติที่ใช้ทดสอบ : Repeated Measure ANOVA
*สัญลักษณ์ที่ต่างกันแสดงคู่ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนแบบประเมิ นกระบวนการทางสติ ปั ญ ญา (MoCA) ฉบับภาษาไทย
ภายหลังเสร็ จสิ้ นการเข้าร่ วมกิ จกรรมศิ ล ปะบาบัดสู ง กว่าก่ อนการเข้า ร่ วมกิ จกรรมศิ ลปะบ าบัด
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ( p-value = 00000004) และค่าเฉลี่ ยคะแนนแบบประเมิ น
กระบวนการทางสติปัญญา (MoCA) ฉบับภาษาไทย ภายหลังเข้าร่ วมกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 และ 4
เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตามภาพ 4.1)
p = 0.0000004*
คะแนน

p = 0.0003*

p = 0.017*

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงคะแนนแบบประเมินกระบวนการทางสติปัญญา

3. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง
3.1 การเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง ขณะหลับตา
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองขณะหลับตา
Delta

Theta

n

Alpha

Beta

Gamma

± S.D

สัปดาห์ที่ 0

11

0.056±0.0820. 0.029±0.034

0.010±0.012

0.008±0.011 0.024±0.036

สัปดาห์ที่ 2

11

0.113±0.116 0.027±0.031 0.015±0.018

0.009±0.010 0.039±0.045

สัปดาห์ที่ 4

11

0.095±0.107 0.032±0.039 0.011±0.019

0.006±0.009 0.023±0.037

F

0.890

0.134

1.289

0.681

2.154

p-value

0.444

0.876

0.322

0.530

0.172

Alpha

Beta

สถิติที่ใช้ทดสอบ : Repeated Measure ANOVA
3.2 การเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองขณะลืมตา
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองขณะลืมตา
Delta

Theta

n

Gamma

± S.D

สัปดาห์ที่ 0

11

0.091±0.110

0.022±0.026

0.009±0.013

0.006±0.009

0.025±0.040

สัปดาห์ที่ 2

11

0.111±0.105

0.034±0.047

0.010±0.012

0.007±0.009

0.038±0.053

สัปดาห์ที่ 4

11

0.137±0.119

0.034±0.040

0.010±0.010

0.008±0.009

0.037±0.047

F

0.533

0.556

0.051

0.502

0.313

p-value

0.604

0.592

0.950

0.610

0.739

สถิติที่ใช้ทดสอบ : Repeated Measure ANOVA
ค่าเฉลี่ ยคลื่นสมอง ขณะหลับตาและลืมตา ภายหลังเสร็ จสิ้ นการเข้าร่ วมกิ จกรรมศิลปะ
บาบัดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบประเมินกระบวนการทางสติปัญญา (MoCA) ฉบับภาษาไทย
ภายหลังเสร็ จสิ้ นการเข้าร่ วมกิจกรรมศิลปะบาบัดสู งกว่าก่อนการเข้าร่ วมกิจกรรมศิลปะบาบัด อย่าง

มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ยคะแนน มีแนวโน้มสู งขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 และ เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง
ในสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0005 เป็ นผลจากความเปลี่ยนแปลงของ
ความสามารถด้านการรู ้คิด การที่คะแนนจากการทาแบบประเมินกระบวนการทางสติปัญญาเพิ่มขึ้น
หลังได้รับการฝึ กทักษะ แสดงให้เห็นว่าการเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุได้ฝึกทักษะด้านศิลปะ ช่วย
ส่ งเสริ มความจาและการรู ้คิด
2. การเปลี่ยนแปลงคลื่ นสอง ภายหลังเข้าร่ วมกิ จกรรมศิ ลปะบาบัดมีค่าเฉลี่ ยคลื่ นสมอง
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ โดยคลื่นที่พบค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดในทุก
สัป ดาห์ คื อคลื่ นสมองเดลต้า เป็ นคลื่ นสมองที่ มี ความถี่ ต่ าที่ สุ ด พบในสภาวะหลับลึ ก ภาวะที่
ร่ างกายเกิดความผ่อนคลายระดับที่สูง การศึกษาของ Moretti et al (2012) พบคลื่นสมองเดลต้าใน
ผูส้ ู งอายุ และสู ง ขึ้ นในผูท้ ี่ มี ภาวะบกพร่ องของการรู ้ คิด ร่ วมกับ การลดลงของคลื่ นสมองอัลฟ่ า
โดยการบกพร่ องของการรู ้ คิด เป็ นความบกพร่ องของบุ คคลที่ เกิ ดขึ้ นระหว่า งการเปลี่ ย นแปลง
ตามปกติของอายุและภาวะสมองเสื่ อม จากผลคะแนนแบบประเมินกระบวนการทางสติปัญญา ของ
อาสาสมัครก่อนการทดลอง ซึ่ งมีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ปกติ และผลการวัดคลื่นสมองแสดงให้เห็นว่า
ก่อนเข้าร่ วมกิ จกรรมศิลปะบาบัดอาสาสมัครมีภาวะบกพร่ องของการรู ้ คิด ภายหลังจากเข้าร่ วม
กิ จกรรมศิ ล ปะบ าบัด คะแนนแบบประเมิ น เพิ่ ม ขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง แต่ค ลื่ นสมองเดลต้ายัง สู ง ทุ ก
สัปดาห์ ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ Belkofer and Konopka (2008) ที่ทาการศึกษาผลของศิลปะบาบัด
ต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองในผูส้ ู งอายุสุขภาพดีที่เป็ นศิลปิ น เปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยให้วาดภาพระบายสี เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง พบการเปลี่ ยนแปลงของคลื่ นสมองอัลฟ่ า
และเบต้าเพิ่มขึ้ น คลื่ นสมองเดลต้าและธี ตา้ ลดลง การเพิ่มขึ้นของคลื่ นสมองอัลฟ่ า บ่งชี้ ถึงการ
เพิ่มขึ้นของกิจกรรมในสมองส่ วน Occipital lobe Parietal lobe และ Temporal lobe ซึ่ งเป็ นสมอง
ส่ วนที่ถูกกระตุน้ เมื่อมีการทางานศิลปะ เกี่ยวกับการมองเห็น มิติสัมพันธ์ กระบวนการจา และการรู้
คิด คลื่นอัลฟ่ าทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ และเกิดการ
ผ่อนคลาย แต่การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่า คลื่ นสมองอัลฟ่ าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีค่าเฉลี่ ยต่ ากว่า
คลื่นสมองอื่น ยกเว้นคลื่นสมองเบต้า ดังนั้นการบกพร่ องของการรู ้ คิดมีส่วนต่อการเปลี่ ยนแปลง
คลื่นสมองในกลุ่มอาสาสมัครผูส้ ู งอายุในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดคลื่ นสมองอัลฟ่ าเพิ่มขึ้น ช่ วย
ส่ งเสริ มด้านความจา การทากิจกรรมศิลปะอย่างต่อเนื่องจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
3. ข้อมูลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง และคะแนนแบบประเมิน MoCA เป็ นเพียง
ข้อมูลเบื้องต้นที่บ่งบอกภาวะบกพร่ องของการรู ้คิด แต่การวินิจฉัยภาวะบกพร่ องของการรู ้คิดหรื อ
ภาวะสมองเสื่ อม ควรได้รับ การตรวจวินิจฉัย จากแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมทั้งการตรวจสมองด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สมอง (MRI) เป็ นต้น

4. แบบประเมิน MoCA เป็ นเครื่ องมือที่มีความไวในการแยกผูป้ ่ วยที่มีความบกพร่ องของ
การรู้คิด และผูป้ ่ วยสมองเสื่ อม จึงเป็ นเครื่ องมือที่ เหมาะในการคัดกรองผูป้ ่ วยที่ มีความบกพร่ อง
ของการรู้คิดแยกออกจากคนปกติและผูท้ ี่มีภาวะสมองเสื่ อม
5. ความสนใจและตั้งใจทากิจกรรมศิลปะอย่างต่อเนื่องของผูส้ ู งอายุมีส่วนสาคัญต่อผลการ
ทดลอง เห็นได้ชดั ว่าผูส้ ู งอายุมีความสุ ขและสนุกกับการทากิจกรรม และภูมิใจในผลงานตนเอง
6. สรุ ป ได้ว่ า โปรแกรมกิ จ กรรมศิ ล ปะบ าบัด นี้ สามารถใช้ เ ป็ นกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ศักยภาพสมองด้านกระบวนการทางสติปัญญาในผูส้ ู งอายุได้ แต่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง
อาจต้องใช้ระยะเวลาศึกษาต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. โปรแกรมกิจกรรมศิลปะบาบัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่เพียงพอต่อ
การเปลี่ยนแปลงคลื่นสมอง อย่างมีนยั สาคัญ ดังนั้นเพื่อศึกษาผลการเปลี่ ยนแปลงของคลื่ นสมอง
ควรเพิ่มความถี่และระยะเวลาของการทากิจกรรมศิลปะบาบัด
2. รู ปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีขอ้ ดีคือ ทาให้ผสู ้ ู งอายุรู้สึกสนุ กและตื่นเต้น
ในการทากิจกรรมใหม่ๆแต่ละครั้ง แต่ในอีกแง่หนึ่ง อาจมีผลทาให้ผสู ้ ู งอายุเกิดความเครี ยด จากการ
ทาสิ่ งที่ไม่เคยทามาก่อน ดังนั้นผูจ้ ดั กิ จกรรมจึงควรเลื อกกิ จกรรมที่ไม่ยากเกิ นไป และเหมาะสม
สาหรับผูส้ ู งอายุ
3. ในการนาโปรแกรมกิ จกรรมศิลปะไปใช้ในการส่ งเสริ มกระบวนการทางสติ ปัญญา
หรื อกระตุ ้นความจา ให้ก ับ ผูส้ ู งอายุส ามารถปรั บ ขั้นตอนของกิ จกรรมให้มี ค วามเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรม
4. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวัดคลื่ นสมองภายหลังจากการทากิ จกรรมศิลปะเสร็ จสิ้ น
แล้ว ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรท าการวัด คลื่ น สมองขณะท ากิ จ กรรมศิ ล ปะ เพื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในขณะนั้นโดยตรง
5. ขณะทากิ จกรรมศิลปะ บรรยากาศสนุ กสนานและเป็ นกันเอง จะทาให้ผูส้ ู งอายุรู้สึก
ผ่อนคลาย รวมถึ งกระตุน้ ให้กล้าแสดงความคิดเห็ น และความต้องการของตัวเอง ซึ่ งช่ วยกระตุน้
กระบวนการทางสติปัญญา
6. การจัดนิ ทรรศการศิลปะเพื่อแสดงผลงานศิลปะของผูส้ ู งอายุมีความสาคัญ เป็ นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ผูส้ ู ง อายุภาคภู มิ ใ จ เห็ นคุ ณค่ าตนเอง รู้ สึก เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของสั ง คม กระตุ ้นให้อยาก
สร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาฝี มือ
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