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การประเมิน Cognitive Function 

โดย รศ.ดร.เกศรินทร์  อทุริยประสทิธ์ิและ อ.ฐิติพงษ์ คําปวน ผู้บรรยาย 

ผศ.ดร วลัย์ลดา  ฉนัท์เรืองวณิชย์ บนัทกึ 

 การรู้คดิของผู้ ป่วยมีโอกาสเปล่ียนแปลงเส่ือมลงเน่ืองจากภาวะของโรค การบาดเจ็บ ความไม่

สมดลุของอเิลค็โตรลยัท์ในร่างกาย ฯลฯ หรือด้วยปัจจยัพืน้ฐานของผู้ ป่วยเองเช่นอาย ุและพนัธกุรรม เม่ือ

ผู้ ป่วยเกิดปัญหาด้านCognitive function ต้องรีบทําการบําบดัรักษา เพราะฟืน้ตวัได้ดีในผู้ ป่วยท่ีสมอง

เส่ือมเล็กน้อยถงึปานกลาง ถ้าปลอ่ยให้เป็นมากจะไมไ่ด้ผล 

 รศ.ดร.เกศรินทร์ อทุริยประสทิธ์ิ  ให้ความรู้เร่ือง Cognitive Functionว่าเป็นกระบวนการด้าน

ศกัยภาพการเรียน และเรียนรู้ข้อมลูใหมท่ี่เข้ามากลา่วคือเม่ือมี sensory input เข้ามา จะถกู transformed, 

reduced, เก็บอยา่งเป็นระเบียบ (elaborated and stored), recovered and used จงึมีความเก่ียวข้องกบั

การจดัการข้อมลูใหม่ๆ ท่ีเข้ามาในสมอง,recognize familiar objects and recollect past experience, 

solve problems, think abstractly, and make judgementsโดยมีCerebral coetexเป็นศนูย์รวมของ

ความคดิ ความฉลาด การเคล่ือนไหวและรับความรู้สกึท่ีอยูใ่ต้อํานาจของจิตใจ ตลอดจนการพดูและการจํา 

และยงัมีการเช่ือมโยงกบัสมองสว่นท่ีลกึลงไปอีก โดยมีสว่นสําคญัคือ 

1) Frontal lobe : มีหน้าท่ีวางแผน แก้ปัญหา การใช้สติปัญญาคดิวิเคราะห์ การตดัสนิใจและ

แสดงอารมณ์ การทําหน้าท่ีในสว่น short term working memory โดย Prefrontal association area 

ทํางานเช่ือมโยงกบั Motor cortex วางแผนและปฏิบตักิารเคล่ือนไหวท่ีมีความซบัซ้อนต่างๆ ซึง่ได้รับ

สญัญาณจาก sensory receptors ท่ี กล้ามเนือ้ ข้อ ผิวหนงั Vestibular system มาประกอบ เพ่ือดงึข้อมลู 

ดําเนินการ คดิ วิเคราะห์ความคิดใหม่ๆ ท่ีเข้ามาในสมองและปฏิบตัิการเคลื่อนไหวตามท่ีต้องการ 

นอกจากนัน้มี Broca’s area (motor speech area) ท่ีมีวงจรประสาทสําหรับสร้างคําพดูตา่งๆ (language 

production and comprehension) และทําหน้าท่ีตีความท่าทางต่างๆ  (interpreting action of others) 

เม่ือเกิดปัญหาจะมีภาวะExpressive aphasia  or Broca's aphasia(individuals who know "what they 

want to say, they just cannot get it out) ผู้ ป่วยรู้ว่าต้องการพดูอะไร แต่ไมส่ามารถพดูออกมาได้ 

2) Temporal lobe: รวบรวมและตีความ ข้อมลูด้าน somatic visual & auditory เป็นการระลกึถึง

เร่ืองราวท่ีคุ้นเคย  ซึง่ Medial temporal lobe มีความสําคญัคือ เป็นท่ีสําหรับเก็บความทรงจําตา่งๆ และมี 
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Wernike’s area (sensory speech area) ซึง่ทําหน้าท่ีด้าน language comprehension ถ้ามีความ

บกพร่องสว่นนีไ้มเ่ข้าใจทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียน เกิด receptive and fluent aphasiaสามารถพดูคลอ่ง

แตฟั่งแล้วไม่รู้เร่ือง 

3) Parietal lobeรวบรวมและประมวลข้อมลูด้าน sensory (visual, tactile, auditory) เป็น 

sensory experience เข้าสู ่cognition experience เป็นตวัประสานเร่ืองการกะระยะทาง โดยประมวล

ข้อมลูจากการมองเห็น บวกกบัประสบการณ์ เสียงและความรู้สกึ ซึง่มีความจําเป็นต่อการดํารง

ชีวิตประจําวนั 

4) Limbic system ควบคมุ emotional behavior อารมณ์ คณุธรรมประกอบด้วย organ ท่ีทํา

หน้าท่ีเช่ือมโยงกนัอยู ่โดยมีHippocampus เป็นตวัหลกั organ ดงักลา่วได้แก่ Cingurategyrus, 

Parahippocampalgyrus, Hippocampus และสง่ข้อมลูไปยงั Subcortical structure (Thalamus, 

Hypothalamus, Amygdala) 

Cingurategyrusจะเช่ือม Hippocampus กบัHypothalamus เป็นการเช่ือมโยงของ higher และ 

lower brain center กบัระบบLimbic เพ่ือเช่ือมความคิด และ autonomic nervous system ท่ีตอบสนอง

ตอ่อารมณ์ 

มีการแปลงข้อมลูท่ีเข้ามาเป็นรหสั (encoding)และรวบรวมไว้ ตลอดจนดงึ memory เก่าๆเอามา

โดยHippocampus แปลงข้อมลูจาก short term memory ให้เป็น long term memory ดงันัน้ผู้สงูอายท่ีุจํา

ได้เฉพาะเร่ืองราวในอดีต และสิ่งท่ีคุ้นเคย อาจเกิดจากสว่นนีบ้กพร่องไปจงึไมส่ามารถแปลงข้อมลูใหม่ๆ ท่ี

ได้รับไปเก็บเป็นความจําระยะยาวได้ จงึมีความเก่ียวข้องกบัโรคความจําเส่ือม เช่น Alzheimer ด้วย 

5) Occipital lobe รับ visual information จากตา และตีความเก่ียวกบั visual experience , 

depth perception , location of space 

Association area:  Parieto-occipitotemporal association area ครอบคลมุ Somato sensory 

cortex, visual cortex, auditory cortex ให้ข้อมลูเก่ียวกบั ตําแหน่งของร่างกายและ ความสมัพนัธ์ของ

ร่างกายกบัสิ่งรอบตวั ท่ีสําคญัคือทําหน้าท่ีหลกัของ การเข้าใจภาษา,visual language (reading) และ การ

บอกช่ือสิ่งตา่งๆ 
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สรุปกระบวนการรู้คิด 

Sensory information        Thalamus        Somatosensory cortex & Prefrontal association 

area         Hypothalamus….distribute information to……[anterior thalamus, hypothalamus, limbic 

system] 

Hypothalamus group ข้อมลูเพ่ือ memory encoding, convert short term to long term 

memory 

Hypothalamus: ดงึและประมวลข้อมลูจากmemory และ sensory in put เพ่ือการตดัสินใจ 

บทบาทของ Neurotransmitter 

 Neurotransmitter ท่ีเก่ียวข้องกบัการบนัทกึและดงึข้อมลูมาใช้ ได้แก่ Acetylcholine ,นอกจากนัน้

มี neuropeptide ตวัอ่ืนๆท่ีมีความสําคญั เช่น Orexin A, Endogeneous opioid peptide  รวมถงึ GI 

hormone เม่ือCholecystokinin ท่ีหลัง่ออกมาแล้วไปกระตุ้นให้ fundus ของกระเพาะอาหารฆ,.Ghrelin 

hormone ออกมา ซึง่สนันิษฐานว่าฮอร์โมนตวันีช่้วยสง่เสริมความจําได้ 

 อ. ฐิติพงษ์ ตนัคําปวนให้ความรู้ในประเด็นของการเกิด Cognitive impairment และการประเมนิ

Cognitive ซึง่สรุปได้ว่ามีโอกาสพบปัญหานีไ้ด้ในผู้ ป่วยโรคเรือ้รังทัว่ไป เชน่ chronic hypertension brain 

tumor ฯลฯ ตลอดจนไปถงึ ผู้ ป่วยบาดเจ็บศีรษะ โดยมีปัจจยัเร่ือง IQ มามีความสมัพนัธ์กบัการรู้คดิด้วย 

เคร่ืองมือประเมินในประเทศไทยท่ีนิยมใช้กนัแพร่หลายคือThai Mental Stage Examination(TMSE)ซึง่มี 

30 ข้อ ใช้วดัความจําในปัจจบุนั (orientation), registration, attention,calculation, recall memory และ 

language นอกจากนัน้ มีแบบวดัท่ีน่าสนใจอีก คือ Montreal Cognitive Assessment (MOCA) เป็นแบบ

วดัมาตรฐานซึง่ใช้กนัในหลายๆประเทศ รศ. ดร. เกศรินทร์ อทุริยปะสิทธ์ิและผศ.ดร.วลัย์ลดา ฉนัท์เรือง

วณิชย์ แลกเปลี่ยนข้อมลูวา่ ในประเทศสิงคโปร์ ท่ี Neuroscience institute และโรงพยาบาลท่ีนัน่ใช้

ประเมินผู้ ป่วยทางระบบประสาทสมองทกุรายท่ีรับไว้ในการดแูลเพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการดแูลรักษา 

และตดิตามความก้าวหน้า อยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบกบั TMSE แล้ว แบบประเมินMOCA จะมีความยากกวา่

เพราะสามารถวดั Executive function ได้เลย ในด้าน visuospatial , naming, memory, attention, 

language, abstraction, delay recall and orientation(เอกสารแนบ) ซึง่อ.ฐิติพงษ์ให้ข้อคิดเห็นวา่ เม่ือ
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นําไปใช้กบัผู้ ป่วยในงานวิจยัและในหอผู้ ป่วย พบว่าผู้ ป่วยส่วนใหญ่จะไมค่อ่ยผา่นเกณฑ์ ซึง่แสดงถงึการมี

ปัญหาของการรู้คดิและผู้ ป่วยรู้สกึว่ายากมาก อยา่งไรก็ตามอาจารย์หลายๆท่านได้ให้ความสนใจ และ

แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางว่าน่าจะได้มีการนําไปเผยแพร่ให้พยาบาล นกัศกึษาพยาบาลได้เรียนรู้

และกระตุ้นให้เอาใจใสใ่นเร่ืองการประเมิน Cognitive  เพราะสามารถเกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง คนใกล้ชิด 

ผู้ ป่วยกลุม่เส่ียง และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ ป่วยท่ีมีปัญหานีป้รากฏ และน่าจะทําวิจยัในประเด็นเหลา่นีใ้ห้

มากขึน้ สําหรับแบบประเมนินัน้ MOCA จะมีความละเอียดและมีความแพร่หลายมากกวา่ถ้าต้องตีพิมพ์

ตา่งประเทศสําหรับงานวิจยั 

    ผศ.ดร.วลัย์ลดา ฉนัท์เรืองวณิชย์ ผู้บนัทกึ 


