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บทคัดย่อ 
 

   การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูพฤติกรรมซ ้ าในเด็กท่ีมีภาวะออทิสติกท่ีมาบ าบดัรักษาท่ีสถาบนัรา
ชานุกลูจากการใชโ้ปรแกรมการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็น 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมซ ้ า ท่ีมาบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดั ในสถาบนัรา
ชานุกลู ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพและผูป้กครองยนิดีเขา้ร่วมโครงการจ านวน ๓ ราย โดยเลือกตามเกณฑ ์แบบ
เจาะจง (purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ๑.หอ้งสโนซีเล็นอุปกรณ์ท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
ชิงชา้ แทรมโพรีน ท่อฟองอากาศ  เส้นใยน าแสง เคร่ืองฉายภาพ และเคร่ืองเล่นวีซีดี  ๒.แบบประเมิน
พฤติกรรมซ ้ า 
 รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง(Quasi experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลงั (One-Group Pretest-Posttest Design)สังเกตพฤติกรรมซ ้ าจากการนัง่ปักหมุดจ านวน ๑๐๐ ตวั 
ในระยะเวลา ๑๐ นาทีจ านวนทั้งหมด ๒๗ คร้ัง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ 
(O1)ระยะเส้นฐานจ านวน ๖ คร้ัง ระยะท่ี ๒ (X) ระยะท าการทดลอง ใชโ้ปรแกรมการบ าบดัรักษาทาง
กิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นเป็นเวลา ๔๕ นาที จ านวน ๑๕ คร้ัง ระยะท่ี ๓ (O2)ระยะหลงัการ
ทดลองหรือระยะถอดถอน จ านวน ๖ คร้ัง  
            ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ค่ามธัยฐานของพฤติกรรมซ ้ าของกรณีศึกษาท่ี ๑ , ๒ , และ ๓ ในระยะเส้น
ฐานไดจ้ านวน ๓๔.๕ , ๒๑.๐ และ ๒๒.๐  คร้ังตามล าดบั เม่ือท าการทดลอง ใชโ้ปรแกรมการบ าบดัรักษา
ทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็น ค่ามธัยฐานของพฤติกรรมซ ้ าไดล้ดลงมา เหลือ ๑๑ คร้ังใน
กรณีศึกษาท่ี ๑  และไมล่ดลง ในกรณีศึกษาท่ี ๒ และ ๓ มีค่าเฉล่ีย ๒๑.๙๓ และ ๒๕.๓๓ ตามล าดบัและเม่ือ
ถึงระยะถอดถอนค่าเฉล่ียของพฤติกรรมซ ้ าของกรณีศึกษาลดลงเป็น ๓.๓๓ , ๙.๐๐ และ ๑๓.๘๓  คร้ัง 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั 
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Result of OT intervention for decrease stereotyped movement  
Autistic children Rajanukul institute by Snoezelen technique 

 
Abtract 

 

 The aim of this research is observe stereotyped movement in Autistic children, That  have 
therapeutic at Rajanukul institute. The program of Occupational Therapy base on   Snoezelen 
technique. 
 The sample are 3 autistic children with stereotyped movement in Rajanukul institute, which 
healthy  and their parents willing to be the participant in this program. The sample have to be 
choosen by purposive sampling medthod.  Instrument of the research are 1. Snoezelen room 
including  vestibulator, trampoline, bubble tube, optic fiber, projector and VCD player. 2. 
Assessment of stereotyped movement. 
 The research pattern is Quasi experimental research : One One-Group Pretest-Posttest 
Design. The observation of stereotyped movement in Autistic children occur while their perform 
100 pieces of peg board within 10 minutes, recorded for 27 times.  The observation have 3 period, 
The first period (O1) : base line stage, recorded for 6 times. The second period (X) : experiment 
stage using snoezelen technique for 45 minutes , recorded for 15 times. The third period (O2) : 
withdrawal stage, recorded for 6 times. 
 The result of base line stage (O1) calculate as the median of stereotyped movement in the 3 
samples are 34.5, 21.0and 22.0. At experiment stage (X) the median of the first sample have be 
declined as 11.0 but the others as following 21.93, 25.33. And withdrawal stage (O2) the median of 
stereotyped movement in all sample have be declined as 7.5, 9.0, 13.8. Conclusion, the result of this 
experiment are correlate with the research hypothesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

 

กติติกรรมประกาศ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันางานประจ าสู่งานวจิยั  ( R  to  R ) เร่ืองผลของการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดย
ใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกของสถาบนัราชานุกลู ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี
และไดรั้บค าแนะน าในการท าวจิยัจาก รศ.ดร.ปรีชา  วหิคโต  รศ.ดร.สมพงษ ์ แตงตาด  ผศ.ดร.พนัธนีย ์  
วหิคโต และ แพทยห์ญิงศุภรัตน์  เอกอศัวิน  ซ่ึงไดใ้หข้อ้เสนอแนะ  ใหค้  าปรึกษา ใหก้ าลงัใจและตรวจแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีมาตลอดในการท าวจิยัคณะผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณนางสาวผกาวรรณ  สุทธิวงศ ์หวัหนา้งานกิจกรรมบ าบดัท่ีเป็นท่ีปรึกษา 
 ขอขอบพระคุณคุณนาถอนงค ์ บ ารุงชนและคณะท่ีจดัการอบรมวิจยั ท าใหผู้ว้จิยัไดมี้โอกาสศึกษา 
คน้ควา้และไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั คร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบเด็กออทิสติกท่ีมาบ าบดัรักษาท่ีงานกิจกรรมบ าบดั จ านวน 3 คน และผูป้กครองท่ีใหค้วาม
ร่วมมือในการทดลองคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก 

ขอขอบพระคุณแพทยห์ญิงพรรณพิมล  วปุิลากร  ผูอ้  านวยการสถาบนัราชานุกลูท่ีอนุมติัให้
ด าเนินการวจิยั 

คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  ผลงานวจิยัเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  หน่วยงานและ
บุคลากรท่ีท างานเก่ียวกบัเด็กออทิสติก  ตลอดจนนิสิตนกัศึกษา  ท่ีตอ้งการศึกษา คน้ควา้และวจิยัทางดา้น
เด็กออทิสติกต่อไป  
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บทที ่1 
บทน า 

เร่ือง ผลของการบ าบัดรักษาทางกจิกรรมบ าบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเลน็ ทีม่ีต่อการลดพฤติกรรมซ ้าในเด็ก
ออทสิติกของสถาบันราชานุกูล 

 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
1.1  ท่ีมาของปัญหาพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติก 

ภารกิจของ งานกิจกรรมบ าบดั กลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สถาบนัราชานุกลู เป็นหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการทางดา้นกิจกรรมบ าบดัในเด็กท่ีมีปัญหาดา้นสติปัญญาและพฒันาการล่าชา้  

ซ่ึงพบวา่ในอดีตเด็กออทิสติกจะไม่ค่อยพบเจอกนันกั แต่ในปัจจุบนักลบัมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาทางระบาดวทิยาในช่วง 30 ปีพบวา่ความชุกของโรค
เฉล่ีย 4.8 คนต่อประชากร 2,000 คน ซ่ึงในงานกิจกรรมบ าบดั มีผูท่ี้มีภาวะออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมซ ้ าเพิ่ม
มากข้ึน   จ  านวนเฉล่ียเดือนละ 30 ราย  
 

ปีงบประมาณ จ านวน (ราย) 
2551 276 
2552 323 
2553 358 

 
   เด็กท่ีมีภาวะออทิสติกจะมีปัญหาหลกัๆดว้ยกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. พฒันาทางภาษาล่าชา้ 2.พฒันาการทาง
สังคมชา้ 3.พฤติกรรมซ ้ าท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
ออทิสติก 

1.1.1 สภาพพึงประสงคข์องพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติก 
เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมซ ้ าๆท่ีไม่พึงประสงค ์ลดลงร้อยละ 20 ของพฤติกรรมซ ้ าเดิม 

1.1.2 สภาพปัจจุบนัของพฤติกรรมซ ้ าๆในเด็กออทิสติก 
ในปัจจุบนัน้ี เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมซ ้ าๆท่ีไม่พึงประสงคล์ดลงนอ้ยกวา่ร้อยละ 20 

ของพฤติกรรมซ ้ าเดิม 
1.1.3 ความส าคญัของปัญหาพฤติกรรมซ ้ าๆในเด็กออทิสติก 
ปัญหาดงักล่าวมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข เพราะหากปล่อยไวจ้ะเป็นอุปสรรคในการ

เรียนรู้ดา้นต่าง ๆ และเป็นอุปสรรคในการท ากิจวตัรประจ าวนั ช่วงความสนใจในการท ากิจกรรมไม่ดีและ
ไมมี่สมาธิในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้ดงันั้นวธีิการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดย
การผสมผสานการบูรณาการการรับความรู้สึก(Sensory Integration)ซ่ึงเป็นวธีิการในการบ าบดัรักษามาอยู่
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พฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติก 

1.การบกพร่องทางดา้นระบบบูรณาการประสาท
ความรู้สึก 

 

 

 

2.การเรียนรู้ท่ีผิด 
2.1 การเลียนแบบ 
2.2 ความรู้ของผูป้กครอง 
2.3 การขาดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
2.4 บกพร่องทางอารมณ์ 
 
 

ก่อนแลว้มีอยูห่ลายวธีิการ เช่น การใหล้ดแรงขบัทางการร่างกาย (Phisical Exertion) การให ้การรับ
ความรู้สึก ()Sensory diet) ซ่ึงรูปแบบการบ าบดัการรักษาแบบ สโนซีเล็น เป็นเทคนิคใหม่ของการ
บ าบดัรักษาแบบผสมผสานการบูรณาการการรับความรู้สึก(Sensory Integration) ท่ีน ามาบ าบดัรักษาเด็กท่ี
มีภาวะออทิสติกแต่ยงัไม่เคยมีผูน้ าเทคนิคน้ีมาบ าบดัรักษาในดา้นการลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกเลย
ในประเทศไทย ซ่ึงทางงานกิจกรรมบ าบดั สถาบนัราชานุกลู มีความพร้อมทุกดา้นไม่วา่ สถานท่ี และ
บุคลากร จึงเลือกวธีิการน้ีมาท าการศึกษาวจิยั 
  

1.2 แนวทางการแกไ้ขพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติก 
1.2.1 สาเหตุของพฤติกรรมซ ้ า ท่ีส าคญัคือปัจจยัทางชีวภาพซ่ึงเก่ียวกบัการท างานของระบบ

ประสาทปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้มจะมีผลต่อความถ่ีของพฤติกรรม  โดยระดบัของความต่ืนตวั  
(Arousal  Level)  ท่ีสูงหรือต ่าอาจท าใหค้วามถ่ีของการเกิดพฤติกรรมมากข้ึน  ในภาวะท่ี
ส่ิงแวดลอ้มมีระดบัของตวักระตุน  (Stimulation)  ต ่า  พบวา่การเกิดพฤติกรรมซ ้ า อาจเป็น 
การเติมเตม็ตวักระตุน้คือแสดงถึงการกระตุน้ตนเอง  พฤติกรรมซ ้ า ในรูปแบบท่ีมีความ
รุนแรงมากท่ีสุดคือพฤติกรรมท ารายตนเอง (Self-Injurious  Behavior) ในคนท่ีมีปัญหาทาง
พฒันาการ(พุฑฒิพงษ ์, 2552)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับคร้ังน้ีไดเ้ลือกสาเหตุท่ีเกิดจากบกพร่องทางดา้นระบบการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก 
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2. ค าถามการวจัิย 
                การบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น ท าให้พฤติกรรมซ ้ าในเด็ก 
ออทิสติก ลดลงหรือไม่ 

 
3.วตัถุประสงค์ 
   เพื่อศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมซ ้ าในการบ าบดัรักษาทาง
กิจกรรมบ าบดัในเด็กออทิสติกของสถาบนัราชานุกุล 

 

4.ตัวแปรในการวจัิย 
ตวัแปร 2 ตวั คือ  
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  การบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น 

       ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  การลดพฤติกรรมซ ้ าๆในเด็กออทิสติก 
5. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

6.สมมติฐานการวจัิย 
การบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัท่ีใชเ้ทคนิค สโนซีเล็นมีผลต่อการลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิ

สติก 
 
7.ขอบเขตการวจัิย 
      ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมซ ้ า ท่ีมาบ าบดัรักษา
ทางกิจกรรมบ าบดั ในสถาบนัราชานุกลู จ านวน  3  ราย  

เนือ้หาทีศึ่กษา เน้ือหาท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ  
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  การบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น 

        ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  พฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติก 
ระยะเวลาที่ศึกษา 

        เดือน มกราคม 2554 ถึง เดือน กนัยายน 2554  
 
 

การบ าบดัรักษาทาง
กิจกรรมบ าบดัโดยใช้
เทคนิค สโนซีเล็น 

การลดพฤติกรรมซ ้ า
ในเด็กออทิสติก 
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8.นิยามศัพท์ 
การบ าบัดรักษาทางกจิกรรมบ าบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเลน็ หมายถึง การจดัหอ้งเฉพาะและ

ควบคุมส่ิงแวดลอ้มภายในห้องเพื่อส่งเสริม กระตุน้การรับความรู้สึกพื้นฐานต่างๆ เช่น การมองเห็น การ
ไดย้นิ การรับรส การไดก้ล่ิน การเคล่ือนไหว เป็นตน้  

พฤติกรรมซ ้าในเด็กออทสิติก  หมายถึง การแสดงการเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย
ซ ้ าๆเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเกิดข้ึนเป็นระยะๆไดแ้ก่ การสะบดัมือ การโยกตวั  การกระทืบเทา้  การ
เขยง่เทา้ ซ่ึงพฤติกรรมจะเกิดข้ึนมากกวา่วนัละ 10 คร้ัง เป็นเวลามากกวา่ 1 เดือน 

 เด็กออทสิติก  หมายถึง   เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสังคม ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
มีความบกพร่องทางการแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ การส่ือความหมายและจินตนาการ โดยตอ้ง
ไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทย ์ 
 
9.ประโยชน์ประโยชน์ของการวจัิย 

1. พฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกลดลง 
2. ไดว้ธีิการบ าบดัรักษาเพื่อลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติก ท าใหเ้ด็กมีสมาธิและช่วงความสนใจ

เพิ่มข้ึน 
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การบ าบดัรักษาทาง
กิจกรรมบ าบดัโดยใช้
เทคนิค สโนซีเล็น 

การลดพฤติกรรมซ ้ าๆ
ในเด็กออทิสติก 

บทที ่2 
 
 
 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ีการลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็น ผูว้จิยัไดศึ้กษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1.พฤติกรรมซ ้ า 
1.1 ความหมายของพฤติกรรม 

  1.2 การเกิดพฤติกรรมซ ้ า 
  1.3 ลกัษณะพฤติกรรมซ ้ า 
  1.4 สาเหตุการเกิดพฤติกรรมซ ้ า 
  1.5 การจดัการกบัพฤติกรรมซ ้ า 
 2. เทคนิคสโนซีเล็น 

2.1  ความหมายของสโนซีเล็น 
  2.2  องคป์ระกอบส าคญัของส่ิงแวดลอ้มแบบสโนซีเล็น 
 3.ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัออทิสติก 
  3.1 พฤติกรรมบ่งช้ีภาวะออทิสติก 
  3.2 ลกัษณะของออทิสติก 
  3.3 สาเหตุของการเกิดออทิสติก 
  3.4 การระบาดของออทิสติก 
 

สโนซีเลน็ (Snoezelen) 
ค าวา่ Snozelen  มีรากศพัทม์าจากภาษาดชัท ์ 2 ค า คือ “Snuffelen” ซ่ึงแปลวา่การส ารวจหรือ

แสวงหา และ “Dozelen” แปลวา่เคลิบเคล้ิมผอ่นคลาย ดงันั้น Snoezelen จึงเป็นเร่ืองของการสร้างสรรค์
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นผอ่นคลายดว้ยส่ิงกระตุน้ทางประสาทรับความรู้สึกขั้นพื้นฐานทั้ง7 
ไดแ้ก่ การมองเห็น (Visual) การไดย้นิ (Auditory) การไดก้ล่ิน (Olfactory) การรับรส (Gastatory) กาย
สัมผสั (Tactile) การรับรู้เอน็ กระดูกและขอ้ (Proprioceptive) และการทรงตวั (Vestibular) สาระส าคญัของ
ส่ิงแวดลอ้มแบบ Snoezelen อยูต่รงท่ีการช่วยใหบุ้คคลมีเวลา มีพื้นท่ี และมีโอกาสไดเ้ลือกสรรส่ิงกระตุน้ท่ี
ตนมีความถนดัและช่ืนชอบโดยไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์หรือบีบบงัคบั โดยเช่ือวา่สภาพแวดลอ้มเช่นน้ีจะ
ช่วยใหบุ้คคลไดส้ัมผสัถึงความรู้สึกสงบผอ่นคลาย และ ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัตนเองมากยิง่ข้ึน (เทียม ศรีค าจกัร์
และสายฝน ซาวลอ้ม, 2550) 
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องค์ประกอบส าคัญของส่ิงแวดล้อมแบบ Snoezelen  
เทียม ศรีค าจกัร์และสายฝน ซาวลอ้ม (2550) กล่าววา่เพื่อให ้Snoezelen เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิด

ประโยชน์แก่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ควรจะพิจารณา ปัจจยัต่อไปน้ี 
 1. การมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
 2. การมีโอกาสในการเลือก 
 3. โอกาสในการก าหนดล าดบัขั้นตอนของกิจกรรม 
 4. ช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
 5. การท าบ่อย ท าซ ้ า 
 6.  การน าเสนอส่ิงเร้า 
  7.  การมีทศันคติท่ีดี 
 8.   การควบคุมดูแลท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 
1.การมีบรรยากาศทีเ่หมาะสม (The Right Atmosphere)  

บรรยากาศ หมายถึง ลกัษณะประกอบอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากสภาพหอ้งและเคร่ืองใชต่้างๆภายใน
หอ้ง ซ่ึงก็คือส่ิงกระตุน้ประสาทรับความรู้สึกท่ีจะก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ การสร้างบรรยากาศท่ี
เหมาะสมของแต่ละสถานท่ียอ่มข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องกิจกรรมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นหลกั
เป้าหมาของสโนซีเล็นมุ่งเนน้ท่ีผูรั้บบริการไดรั้บความสุขความพึงพอใจสูงสุดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ทางความรู้สึกกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันั้นบรรยากาศท่ีอบอุ่นปลอดภยัจึงเป็นหวัใจส าคญัของ
สภาพแวดลอ้มแบบสโนซีเล็น ตวัอยา่งของการสร้างบรรยากาศท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยั เช่น 
การใชแ้สงสีท่ีนุ่มนวลจากหลอดไฟท่ีสามารถเพิ่มหรือลดความสวา่งไดด้ว้ยสวติซ์หร่ีแสง (Dimmer 
Switches) การมีเสียงเพลงเบา ๆ นุ่มนวล การพดูคุยดว้ยเสียงทุม้ต ่า การใชอุ้ปกรณ์ตกแต่งห้องท่ีสามารถ
นัง่หรือนอนอยา่งสุขสบาย การประดบัตกแต่งสถานท่ีใหมี้สีสันสวยงาม การมีสถานท่ีท่ีมีความสะอาด
ปลอดภยั อากาศถ่ายเทสะดวก  

 
2.การมีโอกาสในการเลอืก (The Opportunity for Choice) 

ในสถานบ าบดัรักษาโดยทัว่ไป ผูป่้วยหรือคนไขม้กัถูกชกัจูงจากกิจกรรมหน่ึงไปสู่อีกกิจกรรม
หน่ึง ซ่ึงบ่อยคร้ังมกัเร่ิมตน้และส้ินสุดโดยเร็วเพื่อใหท้นัเวลารับประทานอาหารหรือพบแพทย ์ โดยท่ี
เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่คิดวา่ส่ิงท่ีท าไปทั้งหมดเพื่อตวัผูป่้วย แต่ส าหรับสภาพแวดลอ้มแบบสโนซีเล็น เราจะ
ทดแทนค าวา่ เพื่อ (for) เป็นค าวา่ โดย (by) เช่น เม่ือเราเห็นผูป่้วยหรือผูรั้บบริการก าลงัมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินอยูก่บัการเล่นตุก๊ตา ก็ควรปล่อยใหเ้ขาเล่นต่อไป เพราะนัน่ คือการเลือกของเขา หนา้ท่ีของเรา
เป็นเพียงแค่ผูน้  าเสนอในส่ิงท่ีเขายนิดีและร่วมกิจกรรมกบัเขา แต่ถา้เป็นการริเร่ิมท าส่ิงใหม่ ๆ ควรให้
ข้ึนอยูก่บัเขาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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3.โอกาสในการก าหนดล าดับขั้นตอนของกจิกรรม (The Opportunity to Set the Place) 
 ขอ้น้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากขอ้ท่ีผา่นมา ท่ีมกัพบวา่การท ากิจกรรมต่าง ๆ มกัเป็นไปอยา่งรวดเร็ว
และเร่งรีบ สาเหตุอาจมาจากการไม่มีเวลาของเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลแต่ส าหรับการท ากิจกรรมในส่ิงแวดลอ้ม
แบบสโนซีเล็น เราควรขจดัความเร่งรีบเหล่าน้ีออกไปใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ เพื่อใหผู้รั้บบริการมี
เวลาด่ืมด ่ากบัส่ิงเร้า ไดรั้บรู้และมีประสบการณ์ดว้ยตนเอง ตวัอยา่งเช่นเม่ือผูรั้บบริการเห็นกลุ่มแสงจาก
โปรเจคเตอร์ท่ีมีการเปล่ียนสีและรูปร่างเขาอาจจอ้งมองน่ิงอยูน่านเป็นเวลาหลายนาทีต่างจากเราทัว่ไปท่ี
มกัใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีวนิาทีในการรับส่ิงเร้าดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองยากยิง่ท่ีจะรู้ซ้ึงถึงประสบการณ์ดงักล่าวได ้
ถา้เรามองส่ิงต่าง ๆ ผา่นมุมมองของเราเองท่ีมกัอยากส ารวจส่ิงเร้าต่าง ๆ มากกวา่หน่ึงชนิด ประสาทรับ
ความรู้สึกของเราอาจถูกละเลยมานานจนขาดความสามารถในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าขั้นพื้นฐาน 
ความคิดเชิงเหตุผลไดท้  าลายความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจจนเราไม่สามารถอยูก่บัปัจจุบนัขณะไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
ปัญหาจึงเกิดข้ึนเม่ือเราตอ้งปรับตวัเขา้กบัผูรั้บบริการ ดงันั้นในสภาพแวดลอ้มแบบสโนซีเล็นเราจึงควร
ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะมีความรู้สึกตวัอยูก่บัปัจจุบนั และเรียนรู้ท่ีจะใหเ้วลาแก่ผูรั้บบริการไดใ้ชป้ระสาทรับ
ความรู้สึกของเขาดว้ยเช่นกนั  
  
4.ช่วงเวลาทีถู่กต้องเหมะสม (The Right Length of Time) 

 การก าหนดช่วงเวลาในการน าเสนอส่ิงเร้าต่าง ๆ เช่น  ในการสร้างสรรคห์อ้งสโนซีเล็นใหมี้
บรรยากาศสงบเยน็ผอ่นคลาย อาจท าไดโ้ดยการเปล่ียนแปลงส่ิงกระตุน้ทางความรู้สึกดา้นต่าง ๆ อยา่งค่อย
เป็นค่อยไป อาทิ อาจเร่ิมจากการเปิดเพลงเบา ๆ ตามดว้ย การค่อย ๆ หร่ีไฟลง พร้อมกบับอกให้
ผูรั้บบริการไดท้ราบวา่ส่ิงแวดลอ้มใหม่ก าลงัจะเร่ิมข้ึน  อีกแง่หน่ึงเป็นเร่ืองของการก าหนดช่วงเวลาใน
การส้ินสุด ซ่ึงนอกจากตอ้งด าเนินไปอยา่งชา้ ๆ อาทิ ค่อย ๆ ลุกยนืข้ึน เปิดไฟดวงใหญ่ ทีละดวง ๆ ดึงม่าน
ข้ึน ค่อย ๆ ปิดเสียงดนตรี แลว้ยงัข้ึนกบัการตอบสนองของผูรั้บบริการแต่ละคนดว้ย ถา้เห็นวา่เขาเร่ิม
แสดงอาการเบ่ือ หมดความสนใจหรือหยดุน่ิงเฉย ผูบ้  าบดัอาจตอ้งหยดุท ากิจกรรม ซ่ึงตอ้งอาศยั
ความสามารถในการแปลสัญญาณของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนเป็นอยา่งมาก 
  
5.การท าบ่อย ท าซ ้า (Repetition) 
 ส าหรับคนทัว่ไป การมีความสามารถในการรับรู้และก าหนดรูปแบบของส่ิงเร้าต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ท าใหเ้ราเกิดความเบ่ือหน่ายกบัการกระท าบางอยา่งท่ีจ  าเจซ ้ าซาก จนความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจแบบ
เด็ก ๆ แต่ส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือมีขอ้จ ากดัต่าง ๆ การรับรู้และการกระท าต่าง ๆ 
ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก จึงเป็นการยากท่ีจะบอกไดว้า่บุคคลเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลานานหรือบ่อยคร้ังแค่ไหน 
ดงันั้นการสังเกตจากปฏิกิริยาของผูรั้บบริการจึงน่าจะเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีสุด 
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6.การน าเสนอส่ิงเร้า (A selective Offer Stimuli) 
ผูท่ี้มีความบกพร่องทางระบบประสาท โลกของเขาเหล่าน้ีมกัเตม็ไปดว้ยส่ิงเร้าท่ีคุกคามและ

น าไปสู่ความหวาดกลวัและสับสน บุคคลท่ีมีความบกพร่องรุนแรงจะไม่สามารถจดัการหรือมีอิทธิพล
เหนือส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีได ้ ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้  าบดัท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มใหมี้ความ
เหมาะสมใหแ้ก่พวกเขา ซ่ึงสามารถท าไดง่้าย ๆ เช่น การปิดวทิย ุพดูใหเ้สียงเบาลง หรือจดับรรยากาศท่ีมี
องคป์ระกอบของส่ิงกระตุน้ท่ีเขาช่ืนชอบ เป็นตน้ 

7.การมีทัศนคติทีด่ี (The Proper Fundamental Attitude) 
ส่ิงท่ีควรเขา้ใจส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางความสามารถ ประการแรกคือพวกเขาเหล่าน้ีต่างมี

อารมณ์และความรู้สึก ไม่วา่จะเป็นรัก โลภ โกรธ เกลียด กลวั ดีใจและเสียใจ เช่นเดียวกบัคนทัว่ไป 
ต่างกนัแต่เพียงพวกเขาอาจมีสติปัญญาต ่ากวา่คนปกติ อนัส่งผลใหค้วามสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ชา้กวา่คนปกติ  ส่ิงท่ีควรเขา้ใจประการต่อมา คือ การขาดความสามารถไม่ใช่เร่ืองของพยาธิสภาพท่ีจะ
รักษาใหห้ายได ้ และผูท่ี้ขาดความสามารถไม่ใช่ผูป่้วยท่ีจะตอ้งไดรั้บการดูแลมากหรือนอ้ยเป็นพิเศษ 
ดงันั้นส่ิงส าคญัส าหรับการช่วยเหลือบุคคลเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของความรักและความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
ความรู้ส านึกมากกวา่ความรู้ทางวชิาชีพ 

8.การควบคุมดูแลทีถู่กต้องเหมาะสม (The Right Supervision) 
การควบคุมดูแลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมตามแนวคิดของสโนซีเล็นไม่ใช่การเขา้ไปยุง่หรือท าอะไร

ใหก้บัผูรั้บบริการมากเกินไป และไม่ใช่ตดัสินใจหรือแกไ้ขอะไรโดยใชป้ระสบการณ์ของผูบ้  าบดัเป็น
หลกั แต่เป็นเร่ืองของการท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่เราสร้างสโนซีเล็นร่วมกนั ดว้ยการยอมรับในส่ิงท่ีเขา
เลือกอยูร่่วมกบัเขาใหเ้วลาแก่เขาในฐานะผูรั้บประสบการณ์ตรงและควรพดูกบัเขาดว้ยเสียงเบา ๆ หรือ
กระซิบ เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีเงียบสงบ ใหเ้ขาไดรั้บความรู้สึกจากปลายประสาทอยา่งเตม็ท่ี 
ประสบการณ์จากการปฏิบติังานจะสอนให้รู้วา่ เราจ าเป็นตอ้งทิ้งมาตรฐานเดิมของเราหลาย ๆ อยา่ง เม่ือ
เขา้มาอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มแบบสโนซีเล็น 
 
ลกัษณะอาการของออทสิติก 

 รัชนีกร  ทองสุขดี (2549, หนา้ 5-6) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะอาการของออทิสติกไวว้า่  การวนิิจฉยัโรคน้ี
แพทยห์รือจิตแพทยต์อ้งตรวจสอบประวติัเด็กและครอบครัวอยา่งละเอียด โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ
พฒันาการทุกดา้นของเด็กตั้งแต่แรกเกิด การกิน การนอน  การขบัถ่าย รวมทั้งการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีผิดแปลกไปจากเด็กปกติในช่วงอายเุดียวกนั เด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัทั้ง
ลกัษณะอาการและอาการแสดงระดบัความรุนแรงของอาการจะเปล่ียนไปตามอายขุองเด็ก โดยจะมี
พฒันาการผิดปกติและล่าชา้กวา่เด็กในวยัเดียวกนั กล่าวคือ ในขวบปีแรก มกัเล้ียงง่าย ไม่ค่อยร้อง แต่ใน
บางรายอาจมีปัญหาการกิน การดูดนมไม่ดี กลืนไม่เป็น มีปัญหาการนอน นอนช่วงสั้น ๆ ต่ืนบ่อย ร้องไม่
มีเหตุผล หรือเงียบเฉยเกินไป ไม่ติดใครเลยหรือติดมากผดิปกติ ไม่ชอบใหต้วัไม่ค่อยสบตาหรือจอ้งอยา่ง
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มาก จอ้งมองแบบทะลุทะลวงแต่ไม่มีความหมาย ช่วงหลงั 1 ปีจะเร่ิมสังเกตวา่พดูชา้ ไม่พดูช้ีบอกความ
ตอ้งการ อาจมีการออกเสียงค าสั้นๆแลว้หยดุไป ไม่สบตา หรือจอ้งมองมากผดิปกติ ไม่สนใจใครและไม่
สนใจเล่นกบัเด็กคนอ่ืนตามวยั เลียบแบบไม่เป็น มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีแปลกกวา่เด็กคนอ่ืน มกัไม่อยูน่ิ่ง 
วิง่ไม่ระวงัหกลม้ ไม่ร้องเหมือนไมรู้้สึกเจบ็ ไม่มีการตอบสนองทางอารมณ์และมีสีหนา้เฉยเมย หากเม่ือ
เด็กอาย ุ18 เดือน ผูป้กครองพบพฤติกรรมต่อไปน้ีมากกวา่ 2 ขอ้ใหนึ้กถึงภาวะออทิสซึม พฤติกรรมเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ 

1. ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มและบุคคล เล่นกบัเด็กอ่ืนไม่เป็น 
2. ไม่สามารถช้ีน้ิวบอกความตอ้งการได ้
3. เล่นสมมติไม่เป็น 
4. ไม่สามารถมีพฤติกรรมแสดงความสนใจร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้

ผูป้กครองมกัพาเด็กมาพบแพทยด์ว้ยปัญหาไม่พดู เรียกไม่หนั ไม่สบตา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง
อาย ุ 3-5 ขวบ แต่ปัจจุบนัจะมาพบเร็วข้ึน คือช่วงตั้งแต่อาย ุ 2-4 ขวบ แพทยม์กัสังเกตวา่ เด็กมีลกัษณะ
ภายนอกปกติ แขง็แรง หนา้ตาน่ารัก แต่สีหนา้เฉยเมย มองแบบทะลุทะลวง อาจมองเอียง ดว้ยหางตา เรียก
ไม่ค่อยหนั มกัจะซนมาก ไม่พดูหรือพดูเป็นภาษาท่ีฟังไม่ออก (Neologism) พดูตาม (Echolalia) เล่นของ
เล่นซ ้ า ๆ เล่นเป็นบางอยา่ง ไม่มีจินตนาการ อาจน าของเล่นมาเรียงต่อกนัเป็นแถวยาว อาจพบการ
เคล่ือนไหวท่ีผดิปกติ เดินเขยง่ปลายเทา้ (Toe –Walking) สะบดัมือ (Hand- Flapping) กางน้ิวงอน้ิวเล่น
แลว้จอ้งมองดูน้ิวมือ (Finger Extension) อาจมีพฤติกรรมซ ้ า ๆ ชอบดม หรือเคาะ บางคนมกัมีวตัถุติดมือ
บางอยา่ง เช่น ผา้ หลอดกาแฟ ซ่ึงต่างกนัไปในแต่ละราย ในเด็กโต หากไม่เคยไดรั้บการรักษาและ
ช่วยเหลือเลย อาจมีอาการและพฤติกรรมคลา้ยโรคจิตเภท (Schizophrenia) พดูคนเดียว พดูเป็นภาษาท่ีฟัง
ไม่ออก ไม่สนใจใคร มีพฤติกรรมซ ้ า ๆ  
 จากขอ้ความดงักล่าว สรุปไดว้า่เด็กออทิสติกมีความยากล าบากในการใชท้่าทาง มีพฒันาการทาง
ภาษาชา้ จึงเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร ปรับตวัยาก มีการเคล่ือนไหวผดิปกติ       เช่น เดินเขยง่ วิง่ไปวิง่มา 
ชอบท าอะไรซ ้ า ๆ เช่น เล่นสะบดัมือ หรือโยกตวั นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัจ านวนมากสนบัสนุนวา่ โรค
ออทิสซึมเป็นความผดิปกติของสมองส่วนท่ีควบคุมการการแสดงออกทางอารมณ์ และการอ่านอารมณ์
ของผูอ่ื้นผดิปกติไป  
 
สาเหตุการเกดิภาวะออทสิซึม 

สาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึมไม่ทราบแน่ชดั  ในขณะน้ีนกัวจิยัก าลงัศึกษากนัอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง  
แต่จากการศึกษาคน้ควา้ในปัจจุบนัพอสรุปปัจจยัส าคญัต่าง ๆ ท่ีเป็นการสนบัสนุนสาเหตุการเกิดภาวะ
ออทิสซึมน่าจะเก่ียวขอ้งกบัพยาธิสภาพทางสรีระวทิยา  (Pathophysiology) ของระบบประสาทกลาง 
(Pierangelo. 2003: 91) รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีน่าจะเก่ียวขอ้ง คือ  

1. ความผดิปกติของสมอง  ภาวะออทิสซึมเป็นความผิดปกติของสมองท่ีเป็นมาโดยก าเนิด  สมอง
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อาจผดิปกติทั้งโครงสร้างและการท างาน  มีความผดิปกติของเซลลท่ี์เด่นชดัในสมอง  2  สวนคือ  
สวน  Limbic System  และ  Cerebellum  และมีความผดิปกติของขนาดของกา้นสมอง ดงัน้ี 

1.1 บริเวณ  Limbic  System  พบความผดิปกติในส่วนของ  Amygdala  และ Hippocampus  ซ่ึงท า
หนา้ท่ีควบคุมดา้นความจ า  อารมณ์  การเรียนรู้  และแรงจูงใจ  ความผดิปกติท่ีพบ  คือ  ลกัษณะ
ของเซลลบ์ริเวณน้ีมีขนาดเล็กมากและมีจ านวนมากกวา่ในคนปกติ จ านวนเซลลป์ระสาทบริเวณ
น้ีมีความหนาแน่นมากอาจท าใหเ้ด็กออทิสติกมีความผดิปกติทางอารมณ์  การเรียนรู้ ความจ าและ
พฤติกรรม  เน่ืองจากสมองส่วนน้ีท าหนา้ท่ีควบคุมในเร่ืองดงักล่าว (อุมาพร  ตรังคสมบติั. 2545: 
12 - 16)  

1.2 เซลลป์ระสาทท่ีบริเวณสมองส่วน  Cerebellum  ของเด็กออทิสติกมีจ านวน  Purkinje  Cell  ลดลง
และการขาดหายไปของ  Gliosisซ่ึงเป็นส่วนประกอบของสมองส่วนท่ีเป็นโครงพยงุเซลล์
ประสาทมีช่องวา่งระหวา่งเซลลม์ากมายจนมองเห็นการกระจดักระจายของเซลล์ เซลลมี์ลกัษณะ
ไมพฒันาเช่นเดียวกบัเซลบ์ริเวณ  Limbic  System  ซ่ึงอาจเป็นผลใหเ้ด็กออทิสติกมีความผดิปกติ
ทางดา้นการเคล่ือนไหว  การควบคุมกลา้มเน้ือในการทรงตวั และความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 
(เพญ็แข  ล่ิมศิลา. 2538: 69; อา้งอิงจาก  Bauman. 1991) 

 1.3 กา้นสมอง  (Brainstem)  นกัวทิยาศาสตร์พบวา่  กา้นสมองของเด็กออทิสติกจะมีขนาดเล็กกวา่
ปกติ   อาจมีอนัตรายเกิดข้ึนต่อกา้นสมองขณะท่ีเด็กเป็นตวัอ่อน  เม่ือกา้นสมองเกิดปัญหาก็จะท า
ใหส้มองส่วนอ่ืนท าหนา้ท่ีบกพร่องต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ  และท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ มากมาย 
(อุมาพร  ตรังคสมบติั. 2545: 13) ความผดิปกติของสมองส่วนใหญ่เกิดในขณะท่ีเด็กยงัเป็นตวั
อ่อนอยูใ่นครรภ ์  แต่บางรายอาจเกิดขณะคลอดหรือหลงัคลอด ส่ิงท่ีสนบัสนุนวา่อาการน้ี
เก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติของสมองคือ  การตรวจพบวา่คล่ืนสมองของเด็กออทิสติกมีความ
ผดิปกติมากกวา่เด็กทัว่ไปรวมทั้งมีผลการศึกษาวจิยัต่างๆ เช่น  การตรวจเน้ือเยือ่สมองเพื่อหา
กลไกลการเกิดโรคพบวา่ในผูป่้วยบางรายเซลลส์มองมีลกัษณะเป็นเซลลอ่์อน  ไมเติบโตตามอาย ุ 
การศึกษาในทารกแรกเกิด  พบวา่เลือดของทารกท่ีเป็นออทิสติก  เม่ือโตข้ึนมีโปรตีนท่ีเรียกวา่  
Growth  Factor  สูงกวา่ปกติ แมว้า่  Growth Factor  จะมีบทบาทส าคญัในการเจริญเติบโตของ
สมองแต่หากมีปริมาณสูงเกินไป  ก็จะท าใหส้มองเกิดความผดิปกติได  (อุมาพร  ตรังคสมบติั. 
2545: 13)  มีหลกัฐานหลายอยา่งท่ีแสดงวา่เด็กออทิสติกมีความผดิปกติในการท าหนา้ท่ีของสมอง  
เช่น  การตรวจดว้ยเคร่ืองเอ็กซเรย   PET  Scan พบวา่การท างานของเซลลส์มองในซีกซา้ยและ
ขวาไมเท่ากนั  และการท างานของสมองไมประสานกนัระหวา่งสวนหนา  (Frontal  Lope)  กบั
สมองส่วนขา้ง  (Parietal  lope) และสวน Neostriatum กบั  Thalamus  และผลจากการศึกษา
สมองดว้ยเคร่ือง  MRI  ยงัพบวา่สมองของเด็กออทิสติกมีขนาดเพิ่มข้ึนโดยไมทราบสาเหตุท่ีสอง
บริเวณ  Occipital  Lope  บริเวณ Parietal Lope   และ  Temporal  Lope  ส าหรับสมองบริเวณ 
Temporal  Lope   น้ีมีความส าคญัมาก  ในคนท่ีสมองส่วนน้ีถูกท าลายจะแสดงพฤติกรรมคลา้ย
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ภาวะออทิสซึม  (Kaplan;  &  Sadock. 1998: 183)  นอกจากน้ียงัพบวา่เด็กออทิสติกมีโครงสร้าง
ของสมองท่ีผดิปกติ  (Nurcombe;  et al. 2000: 547; Roger;  et al. 2001: 47; Shaner. 2000: 45; 
Klykylo. 2000: 590)  

2. เป็นความบกพรองของระบบภูมิคุม้กนั  (Auto  Immune  Disorders)  บางคนเช่ือวา่ภาวะออทิ
สซึมเก่ียวขอ้งกบัภูมิคุม้กนัท่ีผดิปกติ  พบวา่ในเด็กบางรายมีจ านวน  T – cell  และ สาร  IgA ซ่ึง
ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัใหร่้างกายอยใูนระดบัต ่า  เด็กออทิสติกมีความผดิปกติในระบบภูมิคุม้กนั  
เน่ืองจากระบบภูมิคุม้กนักลบัไปท าลายระบบประสาทของตนเอง (เพญ็แข  ล่ิมศิลา. 2545:  21)  

3. สาเหตุทางพนัธุกรรม  (Genetic  Factors)  งานวจิยัปัจจุบนัพบวา่  อาจมีโครโมโซมท่ีผิดปกติ  
หลายตวัในโรคน้ี  โดยเฉพาะโคโมโซมตวัท่ี  2 ท่ี 7 ท่ี13 ท่ี15 ท่ี16  และท่ี19  มีหลกัฐานท่ีแสดง
วา่  การเกิดภาวะออทิสซึมมีส่วนเก่ียวขอ้งทางพนัธุกรรม  (Jordan. 2000: 57)  พบวา่ครอบครัวท่ี
มีลูกคนหน่ึงเป็นออทิสติกแลว  ลูกคนอ่ืนๆ มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นออทิสติกไดร้อยละ 3–5  (รุ่ง
นภา  ทรัพยสุ์พรรณ. 2546: 11; อา้งอิงจาก Duran; & Barlow. 1997: 451)  และจากการศึกษาคู
แฝดท่ีมีอาการออทิสซึม  พบวา่ในคูแฝดท่ีมาจากไขใบเดียวกนั หากเด็กคนหน่ึงเป็นออทิสติก คู
แฝดอีกคนมีโอกาสเป็นดว้ยร้อยละ  40  ซ่ึงมากกวา่คูแฝดท่ีเกิดจากไขคนละใบท่ีโอกาสเป็นเพียง
ร้อยละ  10 เท่านั้น  (เพญ็แข  ล่ิมศิลา. 2545: 21)  

4. ปัญหาชีววทิยา  สาเหตุพฤติกรรมกา้วร้าวและท าร้ายตนเองของเด็กออทิสติกนั้น  วงิ (Wing.  
1996: 120)  กล่าววา่ นกัจิตวทิยาคน้หาสาเหตุและเสนอแนะวา่มีสาเหตุจากภายในท่ีท าใหเ้ด็กท า
ร้ายตนเองคือ  สาเหตุจากชีวภาพภายใน  เกิดจากสารเคมีท่ีผดิปกติ  สารน้ีเรียกวา่ Opiatesเกิดข้ึน
ไดเองภายในร่างกาย  สารน้ีช่วยลดความเจบ็ปวดคลา้ยกบัมอร์ฟนสารเคมีบางตวัท าใหล้ดการ
สนองความเจบ็ปวด มีบางทฤษฎีกล่าววา่  การท าร้ายตวัเองเป็นวธีิการท่ีจะเพิ่มระดบั  Opiates ใน
ร่างกาย  เพิ่มความรูสึกท่ีสบายข้ึน  

5. ปัญหาระหวา่งตั้งครรภและการคลอด  ซ่ึงแทรกซอ้นระหวา่งตั้งครรภและการคลอด เช่น  มี 
เลือดออกในช่วง  3  เดือนแรกของการตั้งครรภ การใชย้าในขณะตั้งครรภ  การคลอดท่ีผดิปกติ  
ลว้นเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีพบในประวติัเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม  (ชาตรี  วฑูิรยช์าติ. 2540: 118)  

6. การท างานของระบบประสาทจากการศึกษาโดยการตรวจคล่ืนสมองดว้ยไฟฟ้า
(Electroencephalography  หรือ  EEG)  เพื่อตรวจสอบถึงระบบชีวภาพของระบบประสาท  พบ 
ความผดิปกติของ  Cerebral  Cortex  จาก  EEG  ถึงร้อยละ  33 – 58  โดยมีอาการลมชกั  ร้อยละ  
5 – 19 (เพญ็แข  ล่ิมศิลา.  2538: 69) สวน วนิดัดา ปยะศิลป์ (2537: Online)  กล่าววา่ ภาวะออทิ
สซึมนั้น เกิดจากมีพยาธิสภาพท่ีผดิปกติในสมองจึงเป็นเหตุใหเ้กิดอาการเฉพาะออกมาซ่ึงจะพบ
อาการออทิสติกร่วมกบัเด็กท่ีมีเน้ือสมองอกัเสบ ในวยัทารก  ในเด็กท่ีเกิดจาแม่ท่ีเป็นหดัเยอรมนั
ขณะตั้งครรภ  หรือในเด็กท่ีขาดอากาศขณะคลอดเม่ือสารซีโรโทนินสูงกวา่เด็กคนอ่ืน  บางราย
อาจพบความผดิปกติชดัเจนจากการตรวจเอ็กซเรยพ์ิเศษท่ีระบบประสาท  สาเหตุต่อมา  คือ  ไมมี



12 

 

พยาธิท่ีชดัเจน  แต่มีผลกระทบต่อการท างานของสมองโดยผา่นทางสารเคมีท่ีมีระดบัผดิปกติ  
สาเหตุสุดทา้ยเกิดจากกรรมพนัธ์ุ ศรีสมร กสิวฒัน์ (2537: 2) กล่าววา่  ยงัไมมีหลกัฐานใดยนืยนั
ไดแน่ชดัวา่  อาการออทิสซึมเกิดจากสาเหตุใด  แต่เป็นท่ียอมรับกนัวา่  ออทิสซึมเป็นความ
ผดิปกติทางระบบประสาทหรือเน้ือเยือ่ในสมองถูกท าลาย  เป็นหยอ่มเล็กๆ  ไมต่อเน่ืองกนั  ซ่ึง
อาจมีสาเหตุจากพนัธุกรรม หรือสภาวะก่อนคลอดและระหวา่งคลอด ดงันั้น พอสรุปไดวาสาเหตุ
ของการเกิดภาวะออทิสซึมยงัไมทราบแน่ชดัแต่ปัญหาส่งผลใหเ้กิดความผดิปกติของสมองซ่ึงท า
ใหพ้ฤติกรรมต่างจากคนปกติทัว่ไป  แต่อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแก ปัจจยัทางพนัธุกรรม 
ปัจจยัดา้นระบบภูมิคุม้กนั, ปัจจยัทางชีววทิยาและการท างานระบบประสาท  

 
ระบาดวทิยาของภาวะออทสิซึม 

สมาคมออทิสติกอเมริกา  (รุ่งนภา ทรัพยสุ์พรรณ. 2546: 10; อา้งอิง  American Psychiatric  
Association. 1996: 68 – 69) ใหข้อ้มูลวา่  พบสัดส่วนของการเกิดออทิสซึม  2 – 5: 10,000  และพบใน
เด็กชายมากกวา่เด็กหญิง  โดยมีอตัราส่วน  เด็กชาย:  เด็กหญิง  4 – 5: 1 เทปลิน  (Teplin. 1999: 590) 
รายงานการพบอุบติัการณ์ท่ีสูงข้ึนมากคือ  10 – 20: 10,000  จากก่อนหนา้น้ีพบเพียง  4 – 5  คน  ตอ  
ประชากร  10,000  คน  อตัราส่วนระหวา่งเด็กชาย  ตอ  เด็กหญิง  3:  1  ถึง  4: 1  ซ่ึงเป็นเด็กหญิงจะมี
ความรุนแรงในดา้นความบกพร่องทางสติปัญญา  (Mental retardation)  มากกวา่ เนอรคอมบี; และคณะ 
(Nurcombe; et al. 2000: 547)   รายงานการพบเด็ก ออทิสติก  1:1,000  ใน  อตัราส่วน  เด็กชาย  ตอ  
เด็กหญิง  เท่ากบั  3:1  แมว้า่จะพบเด็กผูห้ญิงนอ้ยกวา่แต่มกัมีความรุนแรงมากกวา่ในดา้นสติปัญญาต ่าและ
มีความผดิปกติทางระบบประสาท ส่วนปอปเปอร์  และ  เวสต  (Popper  &  West. 2000: 897)  กล่าววา่ 
การเกิดภาวะออทิสซึม  2 –5:  10,000  เช่นเดียวกบัเนอรคอมบีและคณะ  (Nurcombe, et al. 2000: 547)   
และพบในเด็กชายมากกวา่เด็กหญิงใน  อตัราส่วน  เด็กชาย:  เด็กหญิง  เท่ากบั 3 – 4: 1 แต่ในเด็กหญิงจะมี
อาการรุนแรงมากกวา่ แชนเนอร  (Shaner. 2000 ; 44)  กล่าววา่  พบการเกิดภาวะออทิสซึม  2 – 5: 10,000 
และพบในเด็กชายมากกวา่เด็กหญิงในอตัราส่วน  เด็กชาย:  เด็กหญิง  เท่ากบั  5: 1  (Kaplan; & Sadock  
1998: 118)  ถา้รวมเด็กปัญญาอ่อนระดบัรุนแรงท่ีมีอาการของภาวะออทิสซึมบางอยา่งเขา้ไปดว้ยจะพบใน
อตัราส่วน  20:  10,000 ในขณะท่ี คลายคิโล (Klykylo. 2000:  578)  กล่าววา่  พบการเกิดภาวะออทิสซึม   
2 – 5: 10,000  แต่ถา้วนิิจฉยัโดยใหนิ้ยามท่ีกวา้งข้ึนจะพบ  10 – 20:  10,000  และพบในเด็กชายมากกวา่
เด็กหญิงในอตัราส่วน  เด็กชาย:  เด็กหญิง เท่ากบั  4:  1 (Pierangelo. 2003:  91) ส าหรับการศึกษาระบาด
วทิยาของภาวะออทิสซึมในประเทศไทย เพญ็แข  ล่ิมศิลา  (2545: 20) กล่าววา่พบสภาวะออทิสซึม  1: 
2,000  นัน่คือในจ านวนเด็ก 2,000 คน  จะพบเด็ก ออทิสติก 1 คน  และพบในเด็กเพศชายมากกวา่เพศหญิง
ในอตัราส่วน  เด็กชาย: เด็กหญิง 4– 5:  1สวนวนิดัดา ปยะศิลป์ กล่าววา่พบสัดส่วนของการเกิดโรคออทิ
สซึมในสังคม 4–5: 10,000 และ พบในเด็กชายมากกวา่  เด็กหญิง  ประมาณ 4 เทา  (สถาบนัสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี.  2546: 10)  สัดส่วนการเกิดภาวะออทิสซึมพบไดประมาณ  4:  10,000  ของเด็กทัว่ไป 
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พบเด็กชายมาก กวา่เด็กหญิงในอตัราส่วน เด็กชาย: เด็กหญิง 4-5: 1 (วนิดัดา ปยะศิลป์.2537: 11; สันติภาพ 
ไชยวงศเ์กียรติ. 2546: Online; อ าพน  สูอ าพนั.2539:349; ศูนยสุ์ขวทิยาจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2003: 
Online) ดงันั้นจากรายงานหลายๆฉบบัจึงสรุปไดวาสัดส่วนของเกิดออทิสซึมมีความใกลเ้คียงกนัคือ 
ประมาณ 5: 10,000 และพบในเด็กผูห้ญิงนอ้ยเด็กชายในสัดส่วน 1:4 แต่ในเด็กหญิงจะมีระดบัความ
รุนแรงดา้นความบกพรองทางสติปัญญามากกวา่ และพบในคนทุกชนชั้น  
 
ความหมายของพฤติกรรมซ ้า   
         ความหมายพฤติกรรมซ ้ า แปลก ๆ  หมายถึง  พฤติกรรมการเคล่ือนไหว  (motor) หรือการกระท า
ท่าทาง  (Posturing)  ซ่ึงไมมีความส าคญัในการท างานหรือมีนอ้ยมาก  อาจมีการเคล่ือนไหวเป็นจงัหวะ  
เป็นความตั้งใจอยา่งเห็นไดชดั  เป็นการกระท าซ ้ า ในรูปแบบเดิมเม่ือเกิดข้ึนแลว้ไดรั้บส่ิงท่ีพอใจ อาจเกิด
ในเด็กปกติไดแต่ส่วนใหญ่พบในบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปัญญา  หรือเด็กออทิสติก  การ
เคล่ือนไหวท่ีพบบ่อยไดแก  การหมุนศีรษะ(Head  Rolling)  การโขกศีรษะ  (Head  Banging)  การโยกตวั  
(Body  Rocking)  การเคล่ือนไหวอ่ืนๆ ไดแก  การสะบดัมือ  (Hand  Shaking)  การกดัปาก (Lip  Biting)  
การเตะเทา  (Foot  kicking)  การโขกศีรษะพบบ่อยขณะท่ีอยูใ่นท่านัง่  บางคร้ังอาจมีการโขกกบัมือ  เข่า
ตวัเอง  หรือแมก้ระทัง่ในท่ายนื  เด็กจะมีการโขกศีรษะในท่าเดิม  (Monotonous)  และซ ้ าๆ (repeatedly)  
กบัหมอน  กบัขอบเปล  บางคร้ังอาจเป็นฝาผนงัหรือพื้น  อาจเกิดสลบักบัการเคล่ือนไหวอยา่งอ่ืน  
(Reynolds; &  Mann. 1987: 1502 - 1505) พฤติกรรมซ ้ า (Stereotypy หรือ Stereotyped)  อีกความหมาย
หน่ึงจาก Wikipedia ไดใ้หค้วามหมาย พฤติกรรมซ ้ า วา่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัเป็นช่วงๆ 
ระยะเวลาอนัสั้น แต่เกิดข้ึนเป็นระยะๆ  ซ่ึงรวมถึงการเคล่ือนไหว  ท่าทาง  ค าพูด  ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีพบ
ไดบ่อย ในบุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปัญญา  (Mental retardation) บุคคลท่ีมีภาวะออทิสติก  (autism 
spectrum  disorders)  หรือบุคคลท่ีมีความผดิปกติทางการเคล่ือนไหวแบบซ ้ า  (Stereotypic movement  
disorder)  พฤติกรรมซ ้ า น้ีอาจมีรูปแบบการเคล่ือนไหวแบบง่าย  เช่น  การโยกตวั หรือ ลกัษณะท่ีซบัซอ้น  
เช่น  การไขวข้า  เขา – ออก  การเดินในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัการสวนสนาม หรือ เดินตามจงัหวะ พฤติกรรม
ซ ้ า  โดยทัว่ไปแลว้มกัเกิดข้ึนก่อนอาย ุ 3  ป  และมีลกัษณะท่ีคงอยูแ่บบนั้นไมเปล่ียนแปลงเป็นเวลาหลาย
ปี  พฤติกรรมซ ้ า น้ี มกัเกิดข้ึนบ่อยในขณะท่ีเด็กมีอาการต่ืนเตน้ดีใจ  หรือมีอารมณ์รุนแรงเด็กบางคนแสดง
พฤติกรรมซ ้ า เพื่อกระตุน้ตวัเองและท าใหเ้กิดความพึงพอใจ สวน บลมั  (Blum. 1999: 430-432, 439-440)  
ใหค้วามหมายของพฤติกรรมซ ้ า (Repetitive  or  Stereotypic  Behaviors)  วา่หมายถึงการกระท าท่ีไมมี
จุดหมาย เป็นการกระท าซ ้ าๆ และมกัเป็นจงัหวะ  เช่น  การดูดน้ิว  การดูดปาก  การเตะเทา  การโยกตวัไป
มา  การโขกศีรษะ  การกดัเล็บ  ฯลฯ  พฤติกรรมซ ้ า เป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพฒันาการของเด็กปกติ
ซ่ึงจะลดลงหรือหายไปไดเองเม่ืออายมุากข้ึน  เช่น  การโยกตวั  (Body  Rocking)  พบในเด็กอาย ุ 6  เดือน  
โดยเด็กอาย ุ  0-1  ป จ านวนร้อยละ  91  จะแสดงพฤติกรรมน้ีแต่ในเด็กอาย ุ  2-6  ป  แสดงพฤติกรรมน้ี
เพียงร้อยละ  3  พฤติกรรมซ ้ าท่ีเกิดในช่วง  1  ปแรกของชีวติเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการระบบ
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ประสาทในช่วงต่อระหวา่งการเคล่ือนไหวท่ีไมประสานกนั (Uncoordinated Movement)  และพฤติกรรม
ท่ีมีเป้าหมาย (Goal-Directed  Behavior)ออเดต  (Audet.  2001: 31-32) กล่าววา่พฤติกรรมซ ้ า อาจเกิดจาก
การท่ีเด็กใชพ้ฤติกรรมน้ีเพื่อใหเ้กิดภาวะความต่ืนตวัท่ีเหมาะสม  เป็นการปรับระดบัของส่ิงเร้าดว้ยตนเอง 
(Self-Regulatory  Function)  และท าใหเ้ด็กเกิดความพอใจมากท่ีสุด  เช่น เด็กบางคนจะแสดงพฤติกรรม
โยกตวัเม่ือเขา้ไปในสถานท่ีแปลกใหม่หรือเจอคนแปลกหนาการโยกตวัอาจเป็นการท าให้เด็กสงบหรือ
เด็กบางคนอาจตีหูตวัเองเม่ือมีเสียงรบกวน เป็นตน้  รูปแบบพฤติกรรมซ ้ า ท่ีเกิดข้ึนในเด็กออทิสติกบาง
คนอาจเป็นแบบง่ายๆ แต่ในบางคนเป็นพฤติกรรมการเคล่ือนไหวท่ีซบัซอ้นและมีขั้นตอนมากข้ึน 
พฤติกรรมซ ้ า ท่ีเกิดข้ึนในเด็กออทิสติกอาจแสดงให้เห็นวา่เด็กมีความรูความสามารถอยา่งจ ากดัในการมี
ปฏิสัมพนัธ์หรือสร้างความคิด (Ideation)  เก่ียวกบัวตัถุต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัระดบัของสติปัญญา พฒันาการในการเล่นและทกัษะของการเคล่ือนไหว  
 
การเกดิพฤติกรรมซ ้า ในเด็กออทสิติก   

ส าหรับการเกิดพฤติกรรมซ ้ า ในเด็กออทิสติกนั้นไดมีการศึกษาหน่ึงท่ีไดท้  าการศึกษาพฤติกรรม
ซ ้ า ในเด็กออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) จ านวน 50 คน เด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้ แต่ไมมีภาวะ
ออทิสซึม 25 คนและคนปกติ 50 คน อายรุะหวา่ง 18 – 24 เดือน ผลการวจิยัพบวา่เด็กในกลุ่มออทิสติกมี
พฤติกรรมซ ้ า กบัวตัถุ ร่างกาย และประสาทสัมผสั ในขณะท่ีท าการสังเกต บ่อยกวา่และมีระยะเวลานาน
กวา่ เด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา และเด็กปกติ การมีพฤติกรรมซ ้ ากบัวตัถุเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทาง
สัญลกัษณ์ (Symbotic capacity) และความสามารถทางสังคม (social competence) ในช่วงขวบปีท่ี 2 และ
สามารถท านายผลทางพฒันาการและความรุนแรงของภาวะออทิสซึม ในขวบปีท่ี 3 ในเด็กท่ีมีพฒันาการ
ทางภาษาล่าชา ดงันั้นพฤติกรรมซ ้ า ในช่วงขวบปีท่ี 2 จึงมีความส าคญัในการคน้หาภาวะออทิสซึม ตั้งแต่
ระยะแรกเร่ิมและการท านายถึงผลของพฒันาการดว้ย (Watt, Wetherby, Barber; & Morgan. 2008) 
 
ลกัษณะพฤติกรรมซ ้า   
ลกัษณะของพฤติกรรมซ ้ า ท่ีมีการรวบรวมไว มีลกัษณะดงัน้ี 
1. การเคล่ือนไหวซ ้ า สวนใหญ่ไดแกการโยกตวัจะมีการแสดงออกเป็นจงัหวะ แต่ยงัมีการเคล่ือนไหวแบบ
อ่ืนท่ีไมแสดงเป็นจงัหวะ  เช่น  การท ามือในลกัษณะต่างๆ การบิดมือ  ซ่ึงเม่ือแยกลกัษณะของการ
เคล่ือนไหวก็ไมแน่นอน  การเกิดซ ้ า น้ีไมไดเก่ียวกบัการเป็นจงัหวะเสียทุกอยา่ง  มีเพียงบางรูปแบบ
เท่านั้น  การเคล่ือนไหวท่ีเป็นจงัหวะ  เป็นโครงสร้างท่ีแน่นอน  การเคล่ือนไหวท่ีซ ้ าๆ จะแสดงออกเป็น
รูปแบบเดียวกนัอยา่งนอ้ย  3  คร้ัง  ภายใน  5  วนิาทีหรือนอ้ยกวา่    
2. การแยกแยะพฤติกรรมซ ้ า ออกจากพฤติกรรมการท าร้ายตวัเอง ในทางปฏิบติัจะสามารถแยกแยะได
ชดัเจน  โดยท่ีพฤติกรรมการท าร้ายตวัเองเป็นการกระท าทนัทีทนัใดและรุนแรงมากกวา่พฤติกรรมซ ้ า 
นอกจากน้ีพฤติกรรมการท าร้ายตวัเองยงัแสดงถึงปัญหาท่ีรุนแรงกวา่เม่ือค านึงถึงการเขา้ไปใชชี้วติใน
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ชุมชน  และมีการเส่ียงท่ีจะตอ้งกลบัเขา้มาอยูใ่นสถาบนัอีก(Sheerenberger. 1981: 3-13)  นอกจากน้ี
พฤติกรรมการท าร้ายตวัเองก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็กบัร่างกายมากกวา่พฤติกรรมซ ้ า (JLMR. 1988: 39)  
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายจุริงและระดบัพฒันาการ  (Chronological Age and Development Level) 
พฤติกรรมซ ้ า จะเก่ียวขอ้งกบัอายจุริงในลกัษณะการท างานเป็นรูปตวัยคูว  ่า ความบ่อยของพฤติกรรมซ ้ า 
แปลกๆ จะเกิดเพิ่มข้ึนจนกวา่จะเขา้วยัรุน  และจากนั้นก็จะค่อยลดลง  (Berkson;  et al.  1985: 31-33)    
4. ความสัมพนัธ์กบัท่ีอยูอ่าศยั (Residential Setting) เม่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีจ  ากดั
กบัพฤติกรรมการปรับตวัท่ีไมเหมาะสมของผูอ้ยูอ่าศยั ก็จะตอ้งพิจารณาถึงตวัแปรหลายตวัท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  (Eyman; & Call. 1977: 13-144) เพญ็แข  ล่ิมสิลา  (2540: 55-57) กล่าวถึงการกระท าซ ้ า ท่ีพบใน
เด็กออทิสติก วา่มีได ้หลายลกัษณะอาจเป็นการกระท าท่ีเห็นไดง่ายหรือแบบซบัซอ้น  ดงัน้ี  
4.1 การกระท าแบบซ ้ าๆ ท่ีเห็นไดง่ายดายและไมซบัซอ้น  เช่น  การกระดิกน้ิวมือไปมา  ถือส่ิงของและ
โบกไปมา  หมุนส่ิงของ  เช่น  เอารถของเล่นมาแลว้หมุนแต่ลอ้รถเล่น  ชอบจบัจอ้งมองส่ิงของท่ีก าลงั
หมุน เช่น  พดัลมท่ีก าลงัหมุน  ชอบส ารวจตรวจตราขณะเดิน เช่น  ชอบเดินเส้นท่ีขีดไวตามพื้น ชอบใช้
มือลูบเน้ือผา้บางอยา่ง เช่น  ผา้แพร ชอบโยกตวัไปมา กระโดดข้ึนกระโดดลง  แกะเกาตามตวั  โขกศีรษะ
หรือท าร้ายตนเอง  
4.2 การกระท าซ ้ าๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ พบวา่เด็กออทิสติกจะติดส่ิงของอยา่งใดอยา่งหน่ึงมากโดยไมมี
จุดหมายเด่นชดั ชอบสะสมของให้มีจ  านวนมาก  ชอบจดัส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบ  
4.3  การกระท าซ ้ าๆ ท่ีซบัซอ้นในชีวติประจ าวนั  เช่น  เด็กออทิสติกชอบเดินตามเส้นทางเดิม ตอง เขา
นอนตรงเวลา  ถา้ท าไม่เหมือนเดิมจะมีพฤติกรรมแสดงออกวา่ไมสบายใจ  
4.4 การกระท าซ ้ าๆ   ทางการพดูหรือแบบนามธรรม   เช่น  เด็กออทิสติกจะหลงใหลกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้
หน่ึง  ชอบถามแต่ค าถามซ ้ าๆ  

สวนชเน็ก  (Schneck.  2001: 141-143)   กล่าววา่พฤติกรรมท่ีพบในเด็กออทิสติกท่ีอาจเก่ียวขอ้ง
กบัการมีความบกพรองของกระบวนการรับความรูสึกคือ    
1. พฤติกรรมกระตุน้ตนเอง   (Self-Stimulatory  behavior)  เด็กแสดงพฤติกรรมน้ีเพื่อเป็นการปรับระดบั
ความต่ืนตวัดว้ยตนเอง  เช่น  การโยกตวั  หมุนตวั  สะบดัมือ  ถือของเล่นในมือ  จองมองแสงไฟจา้ๆ  
2. พฤติกรรมซ ้ า   (Stereotypic Behavior)   เป็นการเคล่ือนไหวซ ้ าๆ  อยา่งไมมีจุดหมายและเกิดข้ึนบ่อยๆ
ลกัษณะบางอยา่งของพฤติกรรมซ ้ า คือ พฤติกรรมกระตุน้ตนเองสาเหตุเช่ือวา่มาจากกระบวนการพยาธิ
สภาพประสาทสรีรวทิยา  (Neuropath physiological  Process)  ซ่ึงไม่ข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมซ ้ าท่ี
พบ  เช่น  การโยกตวั  การหมุนของเล่นส่งเสียงซ ้ าๆ สนใจไดม้ากเกินไป  กิจวตัรประจ าวนัตอ้ง
เหมือนเดิม  
3. พฤติกรรมท าร้ายตวัเอง   (Self-Injurious Behavior)   เป็นรูปแบบอยา่งหน่ึงของพฤติกรรมกระตุน้
ตนเอง เช่น โขกศีรษะ ดึงผม  
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สาเหตุของการเกดิพฤติกรรมซ ้า   
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมซ ้ า ท่ีส าคญั คือ ปัจจยัทางชีวภาพซ่ึงเก่ียวกบัการท างานของระบบ

ประสาทปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้มจะมีผลต่อความถ่ีของพฤติกรรม  โดยระดบัของความต่ืนตวั  (Arousal  
Level)  ท่ีสูงหรือต ่าอาจท าใหค้วามถ่ีของการเกิดพฤติกรรมมากข้ึน  ในภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มมีระดบัของตวั
กระตุน  (Stimulation)  ต ่า  พบวา่การเกิดพฤติกรรมซ ้ า อาจเป็นการเติมเตม็ตวักระตุน คือแสดงถึงการ
กระตุน้ตนเอง  พฤติกรรมซ ้ า ในรูปแบบท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดคือพฤติกรรมท าร้ายตนเอง (Self-
Injurious  Behavior) ในคนท่ีมีปัญหาทางพฒันาการ  เช่น  บุคคลออทิสติกพบวา่มีพฤติกรรมซ ้ า เกิดข้ึน  
ในอตัราท่ีสูงกวา่ประชากรทัว่ไป (Blum. 1999: 430-432, 439-440)โดยทัว่ไปแลว้มีการอธิบายวา่  
พฤติกรรมซ ้ านั้นมีสาเหตุหรือปัจจยัหลายประการพฤติกรรมซ ้ าท่ีแตกต่างกนัมีการอธิบายท่ีแตกต่างกนั
ออกไปแต่มีการสันนิฐานโดยทัว่ไปวา่น่าจะเกิดจากการท าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทางประสาทสัมผสั 
ส่วนค าอธิบายอ่ืนๆ เสนอวา่น่าจะมีผลมาจากความตรึงเครียด  หรือภาวะท่ีคบัขอ้งใจนัน่คือการแสดง
พฤติกรรมออกมา  เพื่อเป็นการส่ือใหผู้อ่ื้นไดเขา้ใจ  หรือใหค้วามสนใจหรือเป็นการเสริมแรง หรือการ
กระตุน้ทางประสาทสัมผสั (sensory stimulation)  ซ่ึงอาจเป็นภาวะท่ีเกิดจากกาเรียนรู หรืออาจมาจาก
พยาธิประสาทวทิยา  หรือรวมกนัทั้งสองอยา่ง  
 
การจัดการพฤติกรรมซ ้า   
รูปแบบของการจดัการพฤติกรรมซ ้ า ท่ีใชก้นัมาก มีดงัน้ี 
1. การใชย้าทางจิตบ าบดั   (Psychotropic Medication) 
   การใชย้าบ าบดัพฤติกรรมซ ้ า เป็นวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีถูกน ามาใชใ้นการลดพฤติกรรมซ ้ า ของเด็ก
ทั้งท่ีเป็นเดก็ปกติและเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ผลของยา เช่น ทริปโตแฟน(Tryptophan) ซ่ึงเป็นตวั 
บ่งช้ีของสารเซโรโทนิน (Serotonin) ท่ีมีผลต่อการลดความรุนแรงของการ เกิดพฤติกรรมซ ้ า ในขณะท่ี
สารเมทิลเซอรไจด (Methylsergide) ซ่ึงเป็นสารท่ีต่อตา้นเซโรโทนิน จะเป็นตวัท่ีท าใหเ้พิ่มความรุนแรง
ของพฤติกรรมซ ้ า ทั้งน้ี   ข้ึนอยูก่บัความสมดุลระหวา่งระบบโดพามีน (Dopamine)  และเซโรโทนิน และ
ระบบเซโรโทเนอรจิค (Serotonergic) (Balsara, Jadhav, Muley; & Chandorkar. Online)  
 
 
2. การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มและการปรับพฤติกรรม (Environmental and Behavioral Modification) 

ตวัแปรทางส่ิงแวดลอ้มก็เป็นเหตุผลหน่ึงในการเกิดพฤติกรรมซ ้ า แปลกๆ เช่น ความหนาแน่น
ของประชากร  เสียงท่ีดงัรบกวน  ส่ิงต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัสามารถมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการปรับตวัไมเหมาะสมได  อยา่งไรก็ตามการจดัส่ิงแวดลอ้มใหม่ไมไดขจดัพฤติกรรมซ ้ า  
ออกไปได  แต่สามารถท่ีจะน าไปใชคู้กบัรูปแบบการแกไ้ขอยา่งอ่ืนได ้ นอกจากน้ียงัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการกบัพฤติกรรมซ ้ า โดยใชก้ระบวนการปรับพฤติกรรมโดยตรง ซ่ึงใหผ้ลในระดบัหน่ึง
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ตวัอยา่งเช่นงานวิจยัของ กุลยา ก่อสุวรรณ (2540) ซ่ึงไดท าการศึกษาการลดพฤติกรรมซ ้ าแปลกๆของเด็ก
ท่ีมีความบกพรองทางสติปัญญา จ านวน 3 คน ในโรงพยาบาลราชานุกลู   โดยการใชเ้สริมแรงแบบดีอาร
โอ ร่วมกบัการท าให้อยูน่ิ่ง โดยเด็กคนท่ี 1 และคนท่ี 3 มีพฤติกรรมซ ้ า 3 พฤติกรรม เด็กคนท่ี 2 มี
พฤติกรรมซ ้ า 2พฤติกรรม จากการทดลองปรากฏวา่  เด็กคนท่ี1 มีพฤติกรรมซ ้ า ลดลงทั้ง 3 พฤติกรรม เด็ก
คนท่ี 2 มีพฤติกรรมลดลงทั้ง 2 พฤติกรรม สวนเด็กคนท่ี 3 มีพฤติกรรมท่ี  1  ลดลงในขณะท่ีพฤติกรรมท่ี2 
มีความถ่ีสูงข้ึนจากระยะเส้นฐาน และพฤติกรรมท่ี  3  มีความถ่ีใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมในระยะเส้นฐาน 
(กุลยา ก่อสุวรรณ. 2540: บทคดัยอ่) 

 
3. การออกก าลงักาย  (Physical Exercise)  

การออกก าลงัเป็นวธีิการอีกอยา่งหน่ึงท่ีถูกน ามาใชจ้ดัการพฤติกรรมซ ้ า ของเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษโดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปัญญาระดบัรุนแรงและรุนแรงมาก และเด็กออทิ
สติก มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดพฤติกรรมซ ้ า ของเด็กออทิสติกหลายเร่ือง เช่น การศึกษาผลของ
กิจกรรมกระตุน้การรับรู้ความรู้สึกและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัวท่ีมีต่อการแสดงพฤติกรรมซ ้ า การ
เล่นอยา่งเหมาะสมและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้หญ่ของเด็กออทิสติก ผลการวจิยัปรากฏวา่  เด็กออทิสติกท่ี
ไดรับการฝึกดว้ยกิจกรรมกระตุน้การรับรูสึกและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัวมีการแสดงพฤติกรรมซ ้ า
ลดลง  มีการเล่นอยา่งเหมาะสมมากข้ึนและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้หญ่มากข้ึน  (รุ่งนภา ทรัพยสุ์วรรณ 
2546: บทคดัยอ่)  ทางเลือกในการบ าบดั ท าไดโดยการสอนทกัษะท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของสังคมแทน
พฤติกรรมซ ้ า การออกก าลงักาย หรือการบ าบดัทางยา แต่หากเด็กมีปัญหาทางดา้นประสาทสัมผสั  การใช้
วธีิการบูรณาการประสาทสัมผสั  (sensory integration)  ก็อาจช่วยได   อยา่งไรก็ตามในบางโอกาส
ผูเ้ช่ียวชาญอาจยอมใหพ้ฤติกรรมซ ้ า น้ีเป็นการเสริมแรงทางบวก เม่ือเด็กกระท า พฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ
หรือแสดงพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงคท่ี์ไดวางไวแลว (Wikipedia, http://en.wiki/stereotypy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wiki/stereotypy
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บทที่3 
วธีิการด าเนินวจัิย 

การวจิยัเร่ืองผลของการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น ต่อการลดพฤติกรรมซ ้ า
ในเด็กออทิสติก ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการวิจยั 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
รูปแบบการวจัิย 
รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง(Quasi experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนและหลงั (One-Group Pretest-Posttest Design) ดงัภาพต่อไปน้ี 
 
 

 
O1  หมายถึง พฤติกรรมซ ้ าก่อนการการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น 
X  หมายถึง การบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น 
O2  หมายถึงพฤติกรรมซ ้ าหลงัการการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมซ ้ า ท่ีมาบ าบดัรักษาทาง

กิจกรรมบ าบดั ในสถาบนัราชานุกลู  
2. กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กออทิสติก ท่ีมาบ าบดัรักษาทาง

กิจกรรมบ าบดั สถาบนัราชานุกลู  ท่ีมีพฤติกรรมซ ้ า เลือกตามเกณฑ ์แบบเจาะจง(purposive 
simpling) จ  านวน 3 ราย ดงัน้ี 

2.1 เป็นเด็กออทิสติกท่ีมาบ าบดัรักษาท่ีงานกิจกรรมบ าบดัและมีพฤติกรรมซ ้ า เช่น การ
สะบดัมือ โยกตวั ทุบศีรษะ หมุนตวั ซ่ึงมีพฤติกรรมน้ีเป็นระยะเวลามากกวา่  
1 เดือน 

2.2 ผูป้กครองสามาถท าตามเง่ือนไขและตามวนัเวลาท่ีผูว้จิยัก  าหนดได ้
2.3 ผูป้กครองยนิดีเขา้ร่วมโครงการวจิยัน้ี 

O1  X  O2 
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1.ศึกษาต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการ
บ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเทคนิคสโนซีเลน็ 

2. ด าเนินการสร้างรูปแบบการบ าบดัรักษาทาง
กิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเลน็ 

3.ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการใชก้าร
รูปแบบการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดย

ใชเ้ทคนิค สโนซีเลน็และปรับปรุงแกไ้ข 

5.จดัท าคู่มือการใชก้ารรูปแบบการบ าบดัรักษา 
ทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเลน็ 

 

เคร่ืองมือและการวจัิย 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ 2 ประเภท คือ 
1.ข้ันตอนการสร้างรูปแบบการบ าบัดรักษาทางกจิกรรมบ าบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเลน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ปรับปรุงเคร่ืองมือ 
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แผนภูมิ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 
การน่ังท ากจิกรรมน่ังโต๊ะในห้องสโนซีเลน็ 
    
ความถ่ีของ 
พฤติกรรมซ ้ า             5 
ขณะนัง่โตะ๊ท ากิจกรรม 
ในหอ้ง             ระยะท่ี 1         ระยะท่ี 2 (X)               ระยะท่ี 3 
ฝึกกิจกรรมบ าบดั                  (O1)                      (O2) 
                คร้ังท่ี                   0                      6                                            21                   27            
 

ระยะที ่1 (O1) หมายถึง ระยะเส้นฐาน ยงัไม่มีการบ าบดัดว้ยเทคนิคสโนซีเล็น ผูศึ้กษาจะท าการ
สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมกรณีศึกษา โดยสังเกตพฤติกรรมซ ้ าจากการนัง่โตะ๊ท ากิจกรรมปักหมุดขนาด
เล็กจ านวน 100 ช้ิน ท าการสังเกต วนัละคร้ัง รวมทั้งหมด      6 คร้ัง 

ระยะที ่2 (X) หมายถึง ระยะท่ีท าการบ าบดัดว้ยเทคนิคสโนซีเล็นสังเกตพฤติกรรมซ ้ าขณะอยูใ่น
หอ้ง 
สโนซีเล็นและพฤติกรรมซ ้ าจากการนัง่โตะ๊ท ากิจกรรมปักหมุดขนาดเล็กจ านวน 100 ช้ิน โดยใหก้าร
บ าบดัวนัละคร้ัง รวมทั้งหมด 15 คร้ัง 

ระยะที ่3 (O2) หมายถึง ระยะถอดถอน หยดุใหก้ารบ าบดัดว้ยเทคนิคสโนซีเล็น จากนั้นผูศึ้กษา
สังเกตพฤติกรรมซ ้ าจากการนัง่โตะ๊ท ากิจกรรมปักหมุดขนาดเล็กจ านวน 100 ช้ิน ท าการสังเกต วนัละคร้ัง 
รวมทั้งหมด      6 คร้ัง 
ขั้นทดลอง 

1. หน่ึงสัปดาห์ก่อนการให้โปรแกรมการบ าบดัรักษาดว้ยเทคนิคสโนซีเล็นนั้น ผูว้จิยัจะให้
กรณีศึกษาเป็นผูเ้ลือกและส ารวจอุปกรณ์ช้ินต่างๆภายในหอ้งสโนซีเล็นดว้ยตวัเองก่อน เพื่อดูวา่กรณีศึกษา
มีความสนใจและชอบอุปกรณ์ช้ินใดมากเป็นพิเศษ เพื่อท่ีจะไดน้ ามาจดัท าเป็นโปรแกรมการรักษาดว้ย
เทคนิคสโนซีเล็นโดยในการใหก้รณีศึกษาเลือกและส ารวจอุปกรณ์ ภายในหอ้งสโนซีเล็นนั้น ผูว้จิยัจะท า
การเก็บขอ้มูลเป็นเวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที  

2.  เม่ือไดข้อ้มูลขา้งตน้แลว้ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลนั้นมาจดัท าเป็นโปรแกรมการบ าบดัรักษาดว้ย
เทคนิคสโนซีเล็นโดยท่ีผูว้จิยัจะใหก้ารบ าบดัรักษาตามโปรแกรมการรักษาท่ีกรณีศึกษาไดเ้ลือกและ
ส ารวจไวแ้ลว้หน่ึงสัปดาห์ก่อนการใหโ้ปรแกรม สโนซีเล็น ดงัน้ี คือ ในส่วนของ Adventure Room   
เลือกอุปกรณ์ชิงชา้ (Vestibulator) และแทรมโพลีน (Trampoline) และในส่วนของ Relaxation Room 
กรณีศึกษาเลือกอุปกรณ์ท่อฟองอากาศ (Bubble Tube) เคร่ืองฉายภาพและเสียง(projecter) เคร่ืองเสียงและ
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ไฟเบอร์ออพติก (Fiber-Optic Bundles) ดงันั้นผูว้จิยัจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท าโปรแกรมการบ าบดัรักษา
ดว้ยเทคนิคสโนซีเล็นดงัน้ี  

3.   ผูว้จิยัจะใหก้รณีศึกษาเขา้ห้อง Adventure Room เพื่อกระตุน้การรับความรู้สึกดา้นการทรงตวั
(Vestibular) โดยใหก้รณีศึกษาไกวชิงชา้ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ เร่ิมจากผูศึ้กษาบอกใหก้รณีศึกษาข้ึนมานัง่
บนชิงชา้โดยมีผูว้ิจยัและผูป้กครองของกรณีศึกษานัง่อยูด่า้นตรงขา้มกนัของชิงชา้ จากนั้นผูว้จิยัและ
ผูป้กครองของกรณีศึกษาจึงเร่ิมไกวชิงชา้ในทิศทางหนา้ หลงั                ดว้ยความเร็วประมาณ 0.5 รอบต่อ
วนิาที และท าการโยนลูกบอลขนาดเล็กใส่ถงั ใชเ้วลาในการไกวชิงชา้ประมาณ 10 นาที จากนั้นผูว้จิยัจะ
กระตุน้การรับความรู้สึกดา้นเอน็ ขอ้ต่อกลา้มเน้ือ (Proprioceptive) มีวธีิการคือใหก้รณีศึกษากระโดดแท
รมโพลีนโดยเม่ือท ากิจกรรมไกวชิงชา้จนเสร็จส้ินแลว้ ผูว้ิจยัจะพากรณีศึกษาเดินข้ึนไปบนแทรมโพลีน 
จากนั้นผูว้จิยัจะบอกใหก้รณีศึกษากระโดดแทรมโพลีนดว้ยตนเอง ซ่ึงในระหวา่งนั้นผูว้จิยัจะนบัเลข โดย
ใหก้รณีศึกษานบัเลขไปพร้อมๆกนักบัผูว้จิยัดว้ยโดยจะนบัเลข เป็นระยะเวลานาน 10 นาที 

4. จากนั้นผูว้ิจยัก็จะน ากรณีศึกษาเขา้สู่หอ้ง Relaxation Room เพื่อส่งเสริมการรับความรู้สึกดา้น
การรับสัมผสั (Tactile)โดยใหผู้ป้กครองของกรณีศึกษาเขา้มาในหอ้งดว้ย ซ่ึงจะใชอุ้ปกรณ์ภายในห้องคือ 
ท่อฟองอากาศ (Bubble Tube)  เคร่ืองฉายภาพและเสียง (projecter)  เคร่ืองเสียง และไฟเบอร์ออพติก 
(Fiber-Optic Bundles)  มีวธีิการ คือ ใหก้รณีศึกษาใชมื้อสัมผสัแลว้เอาหูไปแนบฟังเสียงน ้าภายในท่ออยู่
ใกล้ๆ  จากนั้นผูศึ้กษาจะใหก้รณีศึกษาดูอุปกรณ์ไฟเบอร์ออพติก โดยในระหวา่งน้ีผูว้จิยัก็จะท าการซกัถาม
เก่ียวกบัสีต่าง ๆ ของอุปกรณ์ โดยใหก้รณีศึกษาไดมี้การพดูคุยและมีการโตต้อบกบัผูศึ้กษาดว้ยเป็น
ระยะเวลา 25 นาที 

5.หลงัจากใหก้ารบ าบดัดว้ยสโนซีเล็นเสร็จแต่ละคร้ังแลว้ ผูว้จิยัจะใหก้รณีศึกษาท ากิจกรรมนัง่
โตะ๊ 1 กิจกรรมต่อทนัทีภายในหอ้งสโนซีเล็น เพื่อดูพฤติกรรมซ ้ าของกรณีศึกษาหลงัจากใหก้ารบ าบดัดว้ย 
สโนซีเล็น โดยดูจากพฤติกรรมซ ้ าขณะนัง่ท ากิจกรรมปักหมุดเล็ก จ  านวน 100 ช้ินระยะเวลา 10 นาที   
แลว้ท าการบนัทึกความถ่ีในการเกิดพฤติกรรมไว ้ซ่ึงในการศึกษาน้ีจะใหก้ารบ าบดัรักษาดว้ยสโนซีเล็น 
15 คร้ัง  
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ค่าความถ่ีของผูท่ี้สังเกตไดน้อ้ย 
IOC =                                       X 100 

ค่าความถ่ีของผูท่ี้สังเกตไดม้าก 
 

2. แบบบันทกึพฤติกรรมซ ้า 
ตัวอย่างแบบบันทกึพฤติกรรมซ ้า 

ช่ือ-สกุล..........................................................HN……………………………………………………. 
อาการ/พฤติกรรมซ ้ า............................................................................................................................. 
ผูส้ังเกต.................................................................................................................................................. 
 
คร้ังท่ี 

 
วนัท่ี รอยคะแนน จ านวน(คร้ัง) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
หมายเหตุ  รอยคะแนน  / 
วธีิการสังเกตและบันทกึพฤติกรรม 
 ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัสังเกตพฤติกรรมซ ้ าของเด็กในกลุ่มตวัอยา่ง โดยเร่ิมสังเกตตั้งแต่เด็กเดินเขา้
มายงัหอ้งท่ีทดลอง ขณะนัง่ท ากิจกรรมปักหมุดขนาดเล็กจนเด็กออกจากห้องทดลอง 

- ผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมซ ้ า และจบัเวลา 10 นาที 
- ผูช่้วยวจิยัคอยส่งหมุดใหก้รณีศึกษาทีละช้ิน พร้อมสังเกตพฤติกรรมซ ้ า จะคอยกระตุน้ใหท้  า

กิจกรรมเท่านั้น แต่จะไมห้า้มกรณีศึกษาท าพฤติกรรมซ ้ า 
 
การหาค่าความเที่ยงตรงระหว่างผู้สังเกต 
 การหาค่าความเท่ียงตรงหรือค่าความเช่ือมัน่ระหวา่งผูส้ังเกตในการบนัทึกพฤติกรรมท าไดโ้ดย
การน าแบบบนัทึกของผูว้จิยั ผูช่้วยวจิยั และผูร่้วมสังเกตมาเปรียบเทียบกนั ซ่ึงการหาค่าความเท่ียงตรง
ค านวณไดต้ามสูตรดงัน้ี 
 
 
 
 
ค่าความเท่ียงตรงระหวา่งผูส้ังเกตท่ีค านวณไดจ้ะตอ้งมีค่าความเช่ือมัน่ ร้อยละ 80 จึงจะถือวา่ขอ้มูลเช่ือถือ
ได ้(Kazdin. 1982 ) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์เป็นสถิติพื้นฐานดงัน้ี 

1.1 ค่าเฉล่ียในแต่ละระยะ 
1.2 ค่าลดลงจากระยะเส้นฐานร้อยละ 
1.3 ค่าร้อยละ 

2. การเปรียบเทียบขอ้มูลผูว้จิยัท าการเปรียบเทียบจากกราฟแผนภูมิแท่ง 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา :ผลของการบ าบัดรักษาทางกจิกรรมบ าบัดโดยใช้ 

เทคนิค สโนซีเลน็ ทีม่ีต่อการลดพฤติกรรมซ ้าในเด็กออทสิติกของสถาบันราชานุกูล 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการการบ าบดัรักษาทาง
กิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็น ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกของสถาบนัราชานุกลู 
ผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกกรณีศึกษาโดยใชว้ธีิแบบเจาะจง 

 ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษากรณีศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมซ ้ าขณะนัง่เสียบหมุด 100 ตวั
ในช่วง 10 นาที และน าขอ้มูลท่ีไดม้าบนัทึกในแบบบนัทึกพฤติกรรมก่อนการทดลอง 6 คร้ังและหลงัการ
ทดลอง 6 คร้ัง รวมการสังเกตทั้งหมด 12 คร้ัง ผูศึ้กษาไดท้  าการทดลองโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นเป็น
ระยะเวลาทั้งหมด 15 คร้ัง ผลจากการทดลองโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็น ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมซ ้ าในโปรแกรมสโนซีเล็น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 
(O1) หมายถึงระยะเส้นฐาน ระยะท่ี 2 (X) หมายถึงระยะทดลอง ระยะท่ี 3 (O2) หมายถึงระยะถอดถอน 
และการสังเกตพฤติกรรมจากการฝึกทุกคร้ัง 
ตาราง 1   ค่าความถ่ี  ค่ามธัยฐานของความถ่ีของพฤติกรรมซ ้ าในขณะนัง่เสียบหมุด  10 นาทีใน
โปรแกรมสโนซีเล็น กรณีศึกษาท่ี 1 
 
คร้ังท่ี        ระยะท่ี1(O1)                       ระยะท่ี2 (X)                       ระยะท่ี3 (O2)              
สงัเกต                        ความถ่ี                                         ความถ่ี                                   ความถ่ี                                                
    
 
1                  19        
2                  74   
3                   53   
4                   21   
5                   24   
6                   16   
N = 6            Median   =  34.4   
7          33       
8          20       
9          7               
10            3           
11          14       
12          3               
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ตาราง 1   ค่าความถ่ี  ค่ามธัยฐานของความถ่ีของพฤติกรรมซ ้ าในขณะนัง่เสียบหมุด  10 นาทีใน
โปรแกรมสโนซีเล็น กรณีศึกษาท่ี 1 
 
คร้ังท่ี        ระยะท่ี1(O1)                       ระยะท่ี2 (X)                       ระยะท่ี3 (O2)              
สงัเกต                        ความถ่ี                                         ความถ่ี                                   ความถ่ี                                                
    
13          1               
14          4               
15          12               
16          28               
17          13                
18          2               
19          3               
20         20               
21         2                
N = 15                                               Median  = 11.0      
22                              1     
23                         6     
24                         11                  
25                  4                  
26                  14                  
27                         9                  
N = 6                                 Median = 7.5                           

 
จากตาราง 1 แสดงวา่ในระยะท่ี 1(O1) หรือระยะก่อนการทดลอง มีค่ามธัยฐานของความถ่ีท่ีมี

พฤติกรรมซ ้ าใน 10 นาที เท่ากบั 34.4 ระยะท่ี 2 (X) หรือระยะการทดลองมีค่ามธัยฐานของความถ่ีท่ีมี
พฤติกรรมซ ้ า 10 นาที เท่ากบั 11.0 ระยะท่ี 3(O2) หรือระยะถอดถอนการทดลองมีค่า 
มธัยฐานของความถ่ีท่ีมีพฤติกรรมซ ้ าใน 10 นาที เท่ากบั 7.5  
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ตาราง 2   ค่าความถ่ี  ค่ามธัยฐานของความถ่ีของพฤติกรรมซ ้ าในขณะนัง่เสียบหมุด  10 นาทีใน
โปรแกรมสโนซีเล็น กรณีศึกษาท่ี 2 
 
คร้ังท่ี        ระยะท่ี1(O1)                       ระยะท่ี2 (X)                       ระยะท่ี3 (O2)              
สงัเกต                        ความถ่ี                                         ความถ่ี                                   ความถ่ี                                                
    
 
1                  20        
2                  26   
3                   26   
4                   17   
5                   23   
6                   14   
N = 6            Median   =  21.0   
7          9       
8          16       
9          10              
10            19           
11          11       
12          21               
13          41              
14          0               
15          56               
16          19               
17          7                
18          39               
19          25               
20         22               
21         34                
N = 15                                               Median  = 21.93      
22                              14     
23                         6     
24                         16                  
25                  8                  
26                  3                  
27                         7                  
N = 6                                 Median = 9.0 
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จากตาราง 2 แสดงวา่ในระยะท่ี 1(O1) หรือระยะก่อนการทดลอง มีค่ามธัยฐานของความถ่ีท่ีมี
พฤติกรรมซ ้ าใน 10 นาที เท่ากบั 21.0 ระยะท่ี 2 (X) หรือระยะการทดลองมีค่ามธัยฐานของความถ่ีท่ีมี
พฤติกรรมซ ้ า 10 นาที เท่ากบั 21.93 ระยะท่ี 3(O2) หรือระยะถอดถอนการทดลองมีค่า 
มธัยฐานของความถ่ีท่ีมีพฤติกรรมซ ้ าใน 10 นาที เท่ากบั 9.0  
 
ตาราง 3   ค่าความถ่ี  ค่ามธัยฐานของความถ่ีของพฤติกรรมซ ้ าในขณะนัง่เสียบหมุด  10 นาทีใน
โปรแกรมสโนซีเล็น กรณีศึกษาท่ี 3 
 
คร้ังท่ี        ระยะท่ี1(O1)                       ระยะท่ี2 (X)                       ระยะท่ี3 (O2)              
สงัเกต                        ความถ่ี                                         ความถ่ี                                   ความถ่ี                                                
    
 
1                  2        
2                  13   
3                   34   
4                   31  
5                   29   
6                   27   
N = 6            Median   =  22.0   
7          30       
8          14       
9          28              
10            44           
11          34       
12          41               
13          43              
14          21             
15          29               
16          25               
17          14              
18          13               
19          19               
20         10               
21         15                
N = 15                                               Median   = 25.33      
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ตาราง 3   ค่าความถ่ี  ค่ามธัยฐานของความถ่ีของพฤติกรรมซ ้ าในขณะนัง่เสียบหมุด  10 นาทีใน
โปรแกรมสโนซีเล็น กรณีศึกษาท่ี 3 
 
คร้ังท่ี        ระยะท่ี1(O1)                       ระยะท่ี2 (X)                       ระยะท่ี3 (O2)              
สงัเกต                        ความถ่ี                                         ความถ่ี                                   ความถ่ี                                                
    
 
 
22                              18     
23                         13     
24                         13                  
25                  6                
26                  23                  
27                         10                
N = 6                                 Median   = 13.83 
 

จากตาราง 3 แสดงวา่ในระยะท่ี 1(O1) หรือระยะก่อนการทดลอง มีค่ามธัยฐานของความถ่ีท่ีมี
พฤติกรรมซ ้ าใน 10 นาที เท่ากบั 22.0 ระยะท่ี 2 (X) หรือระยะการทดลองมีค่ามธัยฐานของความถ่ีท่ีมี
พฤติกรรมซ ้ า 10 นาที เท่ากบั 25.33 ระยะท่ี 3(O2) หรือระยะถอดถอนการทดลองมีค่า 
มธัยฐานของความถ่ีท่ีมีพฤติกรรมซ ้ าใน 10 นาที เท่ากบั 13.83  
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จ ำนวนพฤตกิรรมซ ำ้/ครัง้ 

 
แผนภูมิแท่ง 1  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนพฤติกรรมซ ้ าก่อนและหลงัการทดลอง (O1,O2) ของกรณีศึกษา  
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ี เพื่อลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกโดยใชเ้ทคนิค 

สโนซีเล็น กรณีศึกษา 3 กรณี ไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นเด็กออทิสติก ปัจจุบนัเขา้รับการรักษาท่ี 
งานกิจกรรมบ าบดั สถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต   กรณีศึกษามีพฤติกรรมไม่อยูน่ิ่ง มีความสนใจในส่ิง
ต่าง ๆ รวมถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวติประจ าวนัสั้น มีความยากล าบากในการร่วมกิจกรรมท่ีตอ้งการ
ความเงียบ มีอาการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา โดยจะมีภาวะพฤติกรรมซ ้ าอยูต่ลอดเวลา และยงัมีปัญหาใน
การท ากิจวตัรประจ าวนั ส่งผลใหเ้ด็กไม่สามารถพฒันาการเรียนรู้ในการท ากิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัวยั
และไม่สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเรียบร้อย และไม่สามารถอยูน่ิ่งไดม้ากกวา่     3 
วนิาที 

การวจิยัเร่ืองน้ีมุ่งเนน้ศึกษาการใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นเพื่อลดภาวะพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติก 
ผูว้จิยัท  าการทดลองโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็น 15 คร้ัง คร้ังละ 45 นาที  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกพฤติกรรมทั้งหมด 27 คร้ัง  
2.น าขอ้มูลจากการบนัทึกแต่ละคร้ังเป็นความถ่ีท่ีเกิดพฤติกรรม ท าเป็นค่ามธัยฐานของความถ่ีท่ีเกิด
พฤติกรรมก่อนการทดลอง และหลงัท าการทดลอง น ามาแสดง  ในรูปของตารางความถ่ี และแผนภูมิแท่ง 
  
สรุปผลการทดลอง 
กรณีศึกษาที ่1  
พฤติกรรมซ ้า    

ผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมซ ้ าของกรณีศึกษาในช่วงต่างๆ โดยไดแ้บ่งการรายงานออกเป็น ระยะท่ี
1(O1) เป็นระยะก่อนการทดลอง ระยะท่ี2 (X) ระยะการทดลอง และระยะท่ี3 (O2) ระยะถอดถอนการ
ทดลอง ดงัน้ี 
1.ระยะที ่1 (O1) เป็นระยะก่อนการทดลอง 

ในระยะน้ีผูว้จิยัไดท้  าการทดลองจ านวนการทดลองทั้งหมด 6 คร้ัง 
สังเกต วนัที่ 25- 28 เมษายนและ 2-3 พฤษภาคม 2554    
กรณีศึกษามาดว้ยอารมณ์ยิม้แยม้แจ่มใส ร่าเริงทุกวนั ผูว้ิจยัพาเขา้หอ้งฝึกสมาธิ กรณีศึกษานัง่โตะ๊

ปักหมุดทีละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานไดเ้องเป็นเวลา 10 นาที โดย
การกระตุน้จากผูว้จิยัโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้นกระดานท่ีตอ้งการใหก้รณีศึกษา
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ท า ระหวา่งท ากรณีศึกษาไม่ลุกออกจากโตะ๊แมแ้ต่วนัเดียว แต่มีการเล่นเสียงตลอดเวลา ทุบหนา้อกเป็น
ประจ า เล่นมือ สะบดัมือ ส่ายศีรษะเป็นบางคร้ัง 
2. ระยะที ่2 (X) ระยะการทดลอง  

ในระยะน้ีผูว้จิยัไดท้  าการทดลองจ านวนการทดลองทั้งหมด 15 คร้ัง 
สังเกต วนัที ่25-26,31 พฤษภาคม, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 13-17, 21 มิถุนายน 2554   
กรณีศึกษาเดินเขา้ไปในห้องสโนซีเล็น มีสีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใสใหค้วามร่วมมือในการบ าบดัดว้ยดี 

โดยเร่ิมจากการใชห้้อง Adventure Room ผูว้จิยัใหก้รณีศึกษาไกวชิงชา้ รับลูกบอลจากผูว้จิยัแลว้โยนลง
ตระกร้าท่ีอยูด่า้นหนา้ เป็นเวลา 10 นาที กรณีศึกษามีความรู้สึกสนุกสนาน เล่นเสียงตวัเองเป็นพกัๆ เล่น
มือ เล่นเสียงตลอดเวลา ทุบหนา้อกเป็นประจ า เล่นมือ สะบดัมือ ส่ายศีรษะเป็นบางคร้ัง จากนั้นผูว้จิยัให้
กรณีศึกษากระโดดแทรมโพลีน เป็นเวลา 10 นาที แต่กรณีศึกษาวิง่ลงแทรมโพลีนเป็นบางคร้ัง กระโดดได้
ไม่ต่อเน่ือง ทิ้งตวัลงนัง่พร้อมทั้งร้องเอะอะโวยวาย จากนั้นผูว้จิยัน ากรณีศึกษาเขา้สู่หอ้ง Relaxation Room  
โดยการใชอุ้ปกรณ์ภายในห้องคือ ท่อฟองอากาศ (Bubble Tube) และMiller Ball พร้อมทั้งเปิดเพลง
บรรเลงเสียงธรรมชาติ ผูว้จิยัใชลู้กบอลนวดตวัดว้ยการใชแ้รงกดเชิงลึก ( Deep pressure ) ตามขอ้ต่อต่างๆ 
โดยใหก้รณีศึกษานอนคว  ่าและนอนหงาย เป็นเวลา 5 นาที และหลงัจากนั้นท าการสังเกตพฤติกรรมของ
กรณีศึกษาขณะอยูใ่นหอ้งเป็นเวลา 25 นาที กรณีศึกษาสนใจดูอุปกรณ์ท่อฟองอากาศและMiller Ball ชัว่
ครู่ หลงัจากนั้นวิง่ไปนอนบนถุงถัว่ ( Bean Bag ) แลว้ปิดผา้ม่านจนครบเวลา  ยกเวน้วนัท่ี 26, 31 
พฤษภาคม, 1, 2, 6, 7, 9 มิถุนายน 2554 กรณีศึกษากรีดร้องโวยวาย เอามือปิดหู ไม่สนใจอุปกรณ์ภายใน
หอ้ง จากนั้นผูว้จิยัปิดอุปกรณ์และเปิดไฟ แลว้ใหก้รณีศึกษาท ากิจกรรมนัง่โตะ๊ปักหมุดต่อทนัที โดยปักที
ละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานไดเ้องเป็นเวลา 10 นาที โดยการกระตุน้
จากผูว้จิยัโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้นกระดานท่ีตอ้งการใหก้รณีศึกษาท า ระหวา่ง
ท ากรณีศึกษามีการเล่นเสียงตลอดเวลา ทุบหนา้อก เคาะศีรษะ ส่ายขาไปมา และลุกออกจากท่ีนัง่ 1 คร้ังใน
วนัท่ี 13 มิถุนายน 2554  
3.ระยะที ่3 (O2) ระยะถอดถอนการทดลอง  

สังเกตวนัที ่22, 29, 30 มิถุนายน, 1, 4, 5 กรกฎาคม 2554 
กรณีศึกษามาดว้ยอารมณ์ยิม้แยม้แจ่มใส ร่าเริง ผูว้จิยัพาเขา้หอ้งฝึกสมาธิ กรณีศึกษานัง่โตะ๊ปัก

หมุดทีละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานไดเ้องเป็นเวลา 10 นาที โดยการ
กระตุน้จากผูว้ิจยัโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้นกระดานท่ีตอ้งการใหก้รณีศึกษาท า 
ระหวา่งท ากรณีศึกษาสามารถนัง่ท ากิจกรรมจนเสร็จโดยท่ีไม่ลุกออกจากท่ีนัง่เลย แต่ในระหวา่งท่ีท า
กิจกรรม กรณีศึกษาจะมีพฤติกรรมไม่อยูน่ิ่งขยบัร่างกายไปมาบา้ง มีการเล่นเสียงตลอดเวลา ทุบหนา้อก 
เคาะศีรษะ เคาะผนงัก าแพง ส่ายขาไปมา และหนัเหความสนใจบา้งเป็นบางคร้ัง ในวนัท่ี 29, 30 มิถุนายน 
2554 กรณีศึกษาร้องเอะอะโวยวาย ทุบโตะ๊และผลกัโตะ๊ ท าใหห้มุดหล่นกระจดักระจาย 
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กรณีศึกษาที ่2  
พฤติกรรมซ ้า    

ผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมซ ้ าของกรณีศึกษาในช่วงต่างๆ โดยไดแ้บ่งการรายงานออกเป็น ระยะท่ี
1(O1) เป็นระยะก่อนการทดลอง ระยะท่ี2 (X) ระยะการทดลอง และระยะท่ี3 (O2) ระยะถอดถอนการ
ทดลอง ดงัน้ี 
1.ระยะที ่1 (O1) เป็นระยะก่อนการทดลอง 

ในระยะน้ีผูว้จิยัไดท้  าการทดลองจ านวนการทดลองทั้งหมด 6 คร้ัง 
สังเกต วนัที่ 26 - 28 เมษายนและ 3, 4, 28 พฤษภาคม 2554    
กรณีศึกษามาดว้ยอารมณ์ยิม้แยม้แจ่มใส ร่าเริง ผูว้จิยัพาเขา้หอ้งฝึกสมาธิ กรณีศึกษานัง่โตะ๊ปัก

หมุดทีละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานไดเ้องเป็นเวลา 10 นาที โดยการ
กระตุน้จากผูศึ้กษาโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้นกระดานท่ีตอ้งการใหก้รณีศึกษา
ท า ระหวา่งท ากรณีศึกษาไม่ลุกออกจากโตะ๊แมแ้ต่วนัเดียว แต่มีการเล่นเสียงตลอดเวลา ใชน้ิ้วช้ีเคาะโตะ๊ 
ใชน้ิ้วช้ีตีบริเวณคาง และผลกัโตะ๊ในวนัท่ี 27 เมษายน 2554  
2. ระยะที ่2 (X) ระยะการทดลอง  

ในระยะน้ีผูว้จิยัไดท้  าการทดลองจ านวนการทดลองทั้งหมด 15 คร้ัง 
สังเกต วนัที ่29,30 พฤษภาคม, 4, 5, 11  - 14, 19 – 22 กรกฎาคม, 2 – 4 สิงหาคม 2554   
กรณีศึกษาเดินเขา้ไปในห้องสโนซีเล็น มีสีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใสใหค้วามร่วมมือในการบ าบดัดว้ยดี 

โดยเร่ิมจากการใชห้้อง Adventure Room ผูว้จิยัใหก้รณีศึกษาไกวชิงชา้ รับลูกบอลจากผูว้จิยัแลว้โยนลง
ตระกร้าท่ีอยูด่า้นหนา้ เป็นเวลา 10 นาที กรณีศึกษามีความรู้สึกสนุกสนาน เล่นเสียงตวัเองเป็นพกัๆ เล่น
มือ ใชน้ิ้วช้ีตีบริเวณคาง ส่ายศีรษะเป็นบางคร้ัง จากนั้นผูว้ิจยัใหก้รณีศึกษากระโดดแทรมโพลีน เป็นเวลา 
10 นาที แต่กรณีศึกษาวิง่ลงแทรมโพลีนเป็นบางคร้ัง กระโดดไดไ้ม่ต่อเน่ือง ทิ้งตวัลงนัง่พร้อมทั้งร้อง
เอะอะโวยวาย ชอบใหก้อดและหอมจึงจะยอมกระโดดต่อ จากนั้นผูว้จิยัน ากรณีศึกษาเขา้สู่หอ้ง 
Relaxation Room  โดยการใชอุ้ปกรณ์ภายในหอ้งคือ ท่อฟองอากาศ (Bubble Tube) และไฟเบอร์ออพติก 
(Fiber-optic Bundles) พร้อมทั้งเปิดเพลงบรรเลงเสียงธรรมชาติ ผูศึ้กษาใชลู้กบอลนวดตวัดว้ยการใชแ้รง
กดเชิงลึก ( Deep pressure ) ตามขอ้ต่อต่างๆ โดยใหก้รณีศึกษานอนคว  ่าและนอนหงาย เป็นเวลา 5 นาที 
กรณีศึกษานอนน่ิง และหลงัจากนั้นท าการสังเกตพฤติกรรมของกรณีศึกษาขณะอยูใ่นหอ้งเป็นเวลา 25 
นาที กรณีศึกษาสนใจดูอุปกรณ์ท่อฟองอากาศชัว่ครู่แต่สนใจไฟเบอร์ออพติก (Fiber-optic Bundles)
ค่อนขา้งจดจ่อไดน้าน จากนั้นผูศึ้กษาปิดอุปกรณ์และเปิดไฟ แลว้ใหก้รณีศึกษาท ากิจกรรมนัง่โตะ๊ปักหมุด
ต่อทนัที โดยปักทีละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานไดเ้องเป็นเวลา 10 
นาที โดยการกระตุน้จากผูว้จิยัโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้นกระดานท่ีตอ้งการให้
กรณีศึกษาท า ระหวา่งท ากรณีศึกษาไม่ลุกออกจากโตะ๊แมแ้ต่วนัเดียว แต่มีการเล่นเสียงตลอดเวลา ใชน้ิ้วช้ี
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เคาะโตะ๊ ใชน้ิ้วช้ีตีบริเวณคาง ส่ายขาไปมาและผลกัโตะ๊ ยกเวน้วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2554 กรณีศึกษา
ออกไปเขา้ห้องน ้าและไม่ยอมกลบัเขา้มาท า จึงไม่ยอมปักหมุด ร้องไห ้โวยวาย ไม่พบพฤติกรรมซ ้ า 
3.ระยะที ่3 (O2) ระยะถอดถอนการทดลอง  

สังเกตวนัที ่ 8-11, 16-17 สิงหาคม 2554 
กรณีศึกษามาดว้ยสีหนา้ยิม้แยม้ร่าเริง ผูว้จิยัพาเขา้ห้องฝึกสมาธิ กรณีศึกษานัง่โตะ๊ปักหมุดที

ละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานไดเ้องเป็นเวลา 10 นาที โดยการกระตุน้
จากผูว้จิยัโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้นกระดานท่ีตอ้งการใหก้รณีศึกษาท า ระหวา่ง
ท ากรณีศึกษาสามารถนัง่ท ากิจกรรมจนเสร็จโดยท่ีไม่ลุกออกจากท่ีนัง่เลย แต่ในระหวา่งท่ีท ากิจกรรม 
กรณีศึกษาจะมีพฤติกรรมไม่อยูน่ิ่งขยบัร่างกายไปมาบา้ง มีการเล่นเสียงเป็นบางคร้ัง  กา้วร้าวโดยการใช้
น้ิวช้ีเคาะหนา้ผากผูศึ้กษา 2 คร้ัง โวยวาย ต่อตา้นไม่ยอมปักหมุด อารมณ์แปรปรวน เคาะผนงัก าแพง ส่าย
ขาไปมา และหนัเหความสนใจบา้งเป็นบางคร้ัง กรณีศึกษาร้องเอะอะโวยวาย ทุบโตะ๊และผลกัโตะ๊ ใน
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2554  ขยี้ตาและท าหนา้ตาเฉยชาไม่ยอมปักหมุด 
 
กรณีศึกษาที ่3  
พฤติกรรมซ ้า    

ผูศึ้กษาไดส้ังเกตพฤติกรรมซ ้ าของกรณีศึกษาในช่วงต่างๆ โดยไดแ้บ่งการรายงานออกเป็น ระยะ
ท่ี1(O1) เป็นระยะก่อนการทดลอง ระยะท่ี2 (X) ระยะการทดลอง และระยะท่ี3 (O2) ระยะถอดถอนการ
ทดลอง ดงัน้ี 
1.ระยะที ่1 (O1) เป็นระยะก่อนการทดลอง 

ในระยะน้ีผูว้จิยัไดท้  าการทดลองจ านวนการทดลองทั้งหมด 6 คร้ัง 
สังเกต วนัที่ 27-30 มิถุนายน 1-4 กรกฏาคม 2554    
กรณีศึกษามารอดว้ยอารมณ์ยิม้แยม้แจ่มใส ร่าเริงระหวา่งรอจะทานขนมทุกคร้ัง ผูว้จิยัพาเขา้หอ้ง

ฝึกสมาธิ กรณีศึกษานัง่โตะ๊ปักหมุดทีละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานได้
เองเป็นเวลา 10 นาที โดยการกระตุน้จากผูศึ้กษาโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้น
กระดานท่ีตอ้งการใหก้รณีศึกษาท า ระหวา่งท ากรณีศึกษาไม่ลุกออกจากโตะ๊แมแ้ต่วนัเดียว แต่มีการเล่น
เสียงเป็นบางคร้ัง ส่วนใหญ่จะเคาะโตะ๊และเอามือลว้งเขา้ไปในถว้ยหมุดแลว้เล่นน้ิวมือ พร้อมส่ายขาไป
มาตลอดเวลา 
2. ระยะที ่2 (X) ระยะการทดลอง  

ในระยะน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการทดลองจ านวนการทดลองทั้งหมด 15 คร้ัง 
สังเกต วนัที ่11-14, 19-22, 26 กรกฎาคม, 1 – 4, 8, 9 สิงหาคม 2554   
กรณีศึกษาเดินเขา้ไปในห้องสโนซีเล็น มีสีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใสใหค้วามร่วมมือในการบ าบดัดว้ยดี 

โดยเร่ิมจากการใชห้้อง Adventure Room ผูว้จิยัใหก้รณีศึกษาไกวชิงชา้ รับลูกบอลจากผูว้จิยัแลว้โยนลง
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ตระกร้าท่ีอยูด่า้นหนา้ เป็นเวลา 10 นาที กรณีศึกษามีความรู้สึกสนุกสนาน เล่นเสียงตวัเองเป็นพกัๆ เล่น
มือ จากนั้นผูว้จิยัใหก้รณีศึกษากระโดดแทรมโพลีนโดยกระโดดกางขา ตบมือเหนือศีรษะ เป็นเวลา 10 
นาที กรณีศึกษาสามารถกระโดดแทรมโพลีนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ขณะกระโดดสามารถนบั 1-10 ได ้มีการ
ส่ายศีรษะและหลบัตาเป็นบางคร้ัง จากนั้นผูว้จิยัน ากรณีศึกษาเขา้สู่หอ้ง Relaxation Room  โดยการใช้
อุปกรณ์ภายในห้องคือ ท่อฟองอากาศ (Bubble Tube) ไฟเบอร์ออพติก (Fiber-optic Bundles) และเคร่ือง
ฉายภาพ ( Projector )  พร้อมทั้งเปิดเพลงบรรเลงเสียงธรรมชาติ ผูศึ้กษาใชลู้กบอลนวดตวัดว้ยการใชแ้รง
กดเชิงลึก ( Deep pressure ) ตามขอ้ต่อต่างๆ โดยใหก้รณีศึกษานอนคว  ่าและนอนหงาย เป็นเวลา 5 นาที 
กรณีศึกษานอนน่ิง และหลงัจากนั้นท าการสังเกตพฤติกรรมของกรณีศึกษาขณะอยูใ่นหอ้งเป็นเวลา 25 
นาที กรณีศึกษาท าการเคล่ือนยา้ยถุงถัว่ ( Bean Bag )ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเดิมทุกคร้ัง และนอนบนพรมสนใจ
ดูอุปกรณ์ท่อฟองอากาศ, ไฟเบอร์ออพติก (Fiber-optic Bundles) และ เคร่ืองฉายภาพ ( Projector ) ไดน้าน  
จากนั้นผูว้จิยัปิดอุปกรณ์และเปิดไฟ แลว้ใหก้รณีศึกษาท ากิจกรรมนัง่โตะ๊ปักหมุดต่อทนัที โดยปักที
ละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานไดเ้องเป็นเวลา 10 นาที โดยการกระตุน้
จากผูว้จิยัโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้นกระดานท่ีตอ้งการใหก้รณีศึกษาท า ระหวา่ง
ท ากรณีศึกษาไม่ลุกออกจากโตะ๊แมแ้ต่คร้ังเดียว มีการเล่นเสียงเป็นบางคร้ัง  ส่ายขาไปมาตลอดเวลาและ
เอามือลว้งเขา้ไปในถว้ยหมุดแลว้เล่นน้ิวมือบ่อยคร้ังโดยเฉพาะช่วงถอดหมุดออก  
3.ระยะที ่3 (O2) ระยะถอดถอนการทดลอง  

สังเกตวนัที ่ 8-11, 16-17 สิงหาคม 2554 
กรณีศึกษามารอดว้ยอารมณ์ยิม้แยม้แจ่มใส ร่าเริงระหวา่งรอจะทานขนมทุกคร้ัง ผูว้จิยัพาเขา้หอ้ง

ฝึกสมาธิ กรณีศึกษานัง่โตะ๊ปักหมุดทีละเมด็จ านวน 100 เมด็สีแดงและถอดหมุดออกจากแป้นกระดานได้
เองเป็นเวลา 10 นาที โดยการกระตุน้จากผูศึ้กษาโดยใชค้  าสั่งวา่ ปักและดึงออก  พร้อมกบัช้ีไปท่ีแป้น
กระดานท่ีตอ้งการใหก้รณีศึกษาท า ระหวา่งท ากรณีศึกษาสามารถนัง่ท ากิจกรรมจนเสร็จโดยท่ีไม่ลุกออก
จากท่ีนัง่เลย แต่ในระหวา่งท่ีท ากิจกรรม กรณีศึกษาจะมีการเล่นเสียงเป็นบางคร้ัง ส่ายขาไปมาตลอดเวลา 
เอามือลว้งเขา้ไปในถว้ยหมุดแลว้เล่นน้ิวมือนอ้ยลง และหนัเหความสนใจบา้งเป็นบางคร้ัง  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ภาวะพฤติกรรมซ ้ าของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ลดลงหลงัจากไดรั้บการ
บ าบดัรักษาโดยการใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นจะเห็นไดว้า่ค่ามธัยฐานความถ่ีการเกิดพฤติกรรมซ ้ าในการท า
กิจกรรมนัง่ปักหมุด 100 ตวั มีความแตกต่างกนัระหวา่งระยะก่อนการทดลอง(เส้นฐาน/O1)กบัระยะหลงั
การทดลอง(ถอดถอน/O2) ดงัน้ี ระยะก่อนการทดลอง(เส้นฐาน/O1) กรณีท่ี 1 , 2 และ 3 มีค่ามธัยฐาน 34.4 
, 21 และ 22 ตามล าดบั  ระยะหลงัการทดลอง (ถอดถอน/O2) 7.5 , 9 , 13.83 ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก  
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1. การจดัสภาพแวดลอ้มดว้ยเทคนิคสโนซีเล็น 
เทคนิคสโนซีเล็น คือ การจดัสภาพแวดลอ้มโดยการสร้างสถานท่ีพิเศษซ่ึงมีความจ าเพาะใน

กระบวนการกระตุน้สมองพฒันาการเด็ก ซ่ึงผลของการจดัสภาพแวดลอ้มแบบเทคนิคสโนซีเล็นสามารถ
ส่งผลกระตุน้ใหร้ะบบประสาทต่าง ๆ รวมถึงการท างานและการเรียนรู้ของขอ้ต่อต่าง ๆ ภายในร่างกาย ทั้ง
กลา้มเน้ือมดัเล็กและ กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ส่งผลใหผู้รั้บบริการมีความรู้สึกผอ่นคลายและสามารถกระตุน้
การผสมผสานการรับความรู้สึก เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ เพิ่มสมาธิ ความสามารถในการ
จดจ า และการเรียนรู้ต่าง ๆ ได ้สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของเทียม ศรีค าจกัร์และสายฝน ซาวลอ้ม (2550) 
กล่าววา่ เทคนิคสโนซีเล็นคือ การจดัและควบคุมสภาพแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริม กระตุน้การรับความรู้สึก
พื้นฐานต่างๆ เช่น การมองเห็น การไดย้นิ  การรับรส การไดก้ล่ิน การเคล่ือนไหวโดยแนวคิดดา้น
ประสาทวทิยามองวา่การกระตุน้ประสาทการรับความรู้สึกต่างๆดว้ยเทคนิคสโนซีเล็นยงัมีผลท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงกระบวนการต่างๆภายในระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอตัโนมติัท่ี
สามารถท าใหเ้กิดลกัษณะท าใหเ้กิดการต่ืนตวัหรือการผอ่นคลายไดโ้ดยมีกลไกการตอบสนองของร่างกาย
ใหมี้ การลดระดบัของสาร ก่อความเครียด (Stress Substance) และเพิ่มระดบัของสารท่ีท าใหเ้กิดการผอ่น
คลาย (Relaxation Substance) จนเม่ือถึงระดบัท่ีสมดุล (Balance) ของสารทั้งสองภายในร่างกายร่วมกบั
การผสมผสาน (Integration) การท างานของประสาทรับความรู้สึกในสมองจะส่งผลบวกต่อบุคคลนั้นใน
ดา้นการควบคุมตนเอง(Self  Regulation) ช่วงความสนใจและสมาธิ (Attention Span) และ แรงจูงใจ 
(Motivation) เด็กกลุ่มน้ีมีความบกพร่องของการ บูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (Sensory 
Integration) และการเคล่ือนไหวโดยมีการสนองตอบต ่าต่อระบบการรับความรู้สึกดา้นระบบการทรงตวั
(Vestibular) และมกัมีความผดิปกติในดา้นการรับความรู้สึกจากระบบ เอ็น ขอ้ต่อ และกลา้มเน้ือ 
(Proprioceptive)ร่วมดว้ย ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็นพฤติกรรมเพื่อแสวงหาการรับความรู้สึกท่ีตอ้งการ 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี การจดัสภาพแวดลอ้มแบบสโนซีเล็นโดยการใชอุ้ปกรณ์ภายในหอ้งสโนซีเล็น
บ าบดั สามารถช่วยกระตุน้การรับความรู้สึกท่ีกรณีศึกษาตอ้งการได ้ เช่น ดา้นการทรงตวัไดแ้ก่อุปกรณ์
ชิงชา้ (Vestibulator)           และดา้นการรับความรู้สึกดา้นเอน็ ขอ้ต่อและกลา้มเน้ือ (Proprioceptive)ไดแ้ก่
อุปกรณ์แทรมโพลีน (Trampoline) ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการบูรณาการการการรับความรู้สึกของสมอง ท า
ใหก้รณีศึกษามีการควบคุมตนเองสามารถท ากิจกรรมตามก าหนดได ้ซ่ึงในการใหก้ารบ าบดัดว้ยเทคนิคส
โนซีเล็น พบวา่กรณีศึกษาสามารถท ากิจกรรมต่างๆไดจ้นเสร็จและพฤติกรรมซ ้ าลดลง สังเกตไดจ้ากขณะ
ท ากิจกรรมปักหมุด 100 ตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเทียม ศรีค าจกัร์และสายฝน    ซาวลอ้ม (2550) ท่ีกล่าววา่ การ
จดัและสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มแบบสโนซีเล็น ส่งผลใหผู้รั้บบริการรู้สึกสงบสุขและปลอดภยั เป็นหอ้งท่ี
ออกแบบส าหรับการผอ่นคลายและสามารถกระตุน้การผสมผสานการรับความรู้สึก ส่งผลเพื่อช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ เพิ่มสมาธิในการท ากิจกรรม ความสามารถในการจดจ า และการเรียนรู้ต่างๆ 
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่การจดัและสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มแบบสโนซีเล็น ช่วยส่งเสริมใหก้รณีศึกษามี
พฤติกรรมซ ้ าลดลง และ สามารถนัง่ท ากิจกรรมตามก าหนดจนเสร็จส้ินได ้
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2. ล าดบัขั้นตอนของการใชอุ้ปกรณ์ในโปรแกรมสโนซีเล็น 

ล าดบัขั้นตอนของการใชอุ้ปกรณ์ในโปรแกรมสโนซีเล็น ยงัสามารถช่วยส่งเสริมและกระตุน้การ
รับความรู้สึกในดา้นต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกรณีศึกษาได ้เช่น ภายใน 
หอ้ง Adventure Room จะมีอุปกรณ์กระตุน้การรับความรู้สึกดา้นการทรงตวั ไดแ้ก่ ชิงชา้ มีอุปกรณ์
กระตุน้การรับความรู้สึกดา้นเอน็ ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ แทรมโพลีน และภายในหอ้ง Relaxation  
Room ยงัมีอุปกรณ์กระตุน้การรับความรู้สึกดา้นการรับสัมผสั เช่น ท่อฟองอากาศ (Bubble Tube)และไฟ
เบอร์ออพติก (Fiber Optics) เป็นตน้ ซ่ึงอุปกรณ์ดงักล่าวเป็นอุปกรณ์ท่ีกรณีศึกษาไดท้  าการ 
ส ารวจและเลือกดว้ยตนเองในช่วงก่อนการใหโ้ปรแกรมการบ าบดั ดงันั้นเม่ือผูว้ิจยัใหก้ารบ าบดัดว้ย
อุปกรณ์ดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกรณีศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ก่อนการให้โปรแกรมการรักษาดว้ยเทคนิคสโนซีเล็น ผูว้จิยัควรสัมภาษณ์ผูป้กครองก่อน เพื่อดู
ถึงความชอบและความสนใจอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ภายในห้องสโนซีเล็นของกรณีศึกษา และน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าสู่การวางแผนการจดัห้องรวมถึงการใชอุ้ปกรณ์ในห้องสโนซีเล็นให้เหมาะสมกบักรณีศึกษา 

2.ควรค านึงถึงความพร้อมของผูรั้บบริการก่อนเขา้ห้องสโนซีเล็นและขอ้ควรระวงัดว้ย  เช่น 
ผูรั้บบริการท่ีมีภาวะเส่ียง หรือโรคประจ าตวับางประเภทอาจไม่เหมาะสมในการใชห้อ้งสโนซีเล็น เช่น 
โรคภูมิแพ ้ โรคหวัใจ โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้ ดงันั้นก่อนการใหก้ารบ าบดัรักษาดว้ยเทคนิคสโน
ซีเล็น ผูบ้  าบดัควรศึกษาประวติัของผูรั้บบริการใหล้ะเอียดก่อนโดยการสัมภาษณ์ผูป้กครองหรือศึกษาจาก
แฟ้มประวติั 

3.  ในการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมของกรณีศึกษาก่อนท าการทดลองในแต่ละคร้ังผูว้จิยัควร
ค านึงถึงปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงเร้า เช่น มีคนเดินพลุกพล่าน เสียงเด็กร้องไห้คนพดูกนัเสียงดงั 
เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลใหก้รณีศึกษาแสดงพฤติกรรมไม่คงท่ีในแต่ละคร้ังท่ีท าการสังเกตได ้

4.  การใชห้อ้งสโนซีเล็นเพื่อการบ าบดัในแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ผูบ้  าบดัจะใหบ้ริการแบบตวัต่อตวั
หรือลกัษณะกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงจ านวนสมาชิกในหอ้งสโนซีเล็นไม่ควรเกิน 10 คนต่อ 1 คร้ัง    ทั้งน้ีเพื่อให้
บรรยากาศรอบตวัไม่อึดอดั และผูบ้  าบดัสามารถสังเกตผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาการลดภาวะพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นโดยเพิ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งใหม้ากข้ึน และควรตระหนกัถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความตอ้งการในการรับความรู้สึกดา้นต่าง ๆ     
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หรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภาวะหลีกหนีการรับความรู้สึกดา้นต่าง ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนัดว้ยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นในกลุ่มเด็กพิเศษอ่ืนๆดว้ย เช่น เด็กดาวน์ซินโดรม 
หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. ควรท าการสังเกตในบริบทอ่ืน ๆ เช่น ท่ีบา้น ในห้องเรียน ต่อภาวะพฤติกรรมซ ้ าดว้ยจะท าให้
ไดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน เน่ืองดว้ยบริบทท่ีท าการสังเกตในการศึกษาคร้ังน้ี คือหอ้งอาหารและ
หอ้งฝึกกิจกรรมบ าบดัซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกนั  

4. ควรศึกษาในรูปแบบของ ABAB design ในคร้ังต่อไปเพื่อดูผลอยา่งย ัง่ยนื 
5.ควรค านึงถึงการรักษาอ่ืน ๆ ท่ีกรณีศึกษาไดรั้บร่วมดว้ย ซ่ึงอาจมีผลต่อการลดภาวะไม่อยูน่ิ่ง

ของกรณีศึกษา นอกเหนือจากการใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นเพียงอยา่งเดียว เช่น การไดรั้บยา การปรับ
พฤติกรรม เป็นตน้ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการควบคุมปัจจยัอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น    ท าการ
คดัเลือกกรณีศึกษาท่ีเขา้มารับการรักษาในคร้ังแรกและยงัไม่เคยไดรั้บการรักษาดว้ยโปรแกรมอ่ืนมาก่อน
หรือการประเมินผลจากสหวิชาชีพอ่ืน เช่น แพทย ์พยาบาล ภายหลงัไดรั้บเทคนิคสโนซีเล็น 
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ภาคผนวก ก  
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ทดลอง 
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รูปเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ทีใ่ช้ทดลอง 

 
  
                
 
 
 
 
 
 

          ชิงช้า (Vestibulator)        แทรมโพรีน (Tramporine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
               White  Room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ท่อฟองอากาศ (Bubble Tube)                                               ใยแก้วแรงเสียง (Fiber  Optic) 
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ภาคผนวก ข 
แบบบันทกึพฤติกรรมซ ้า 
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แบบประเมินพฤติกรรมซ ้า 
ช่ือ-สกุล..........................................................HN……………………………………………………. 
อาการ/พฤติกรรมซ ้ า............................................................................................................................. 
ผูส้ังเกต.................................................................................................................................................. 
คร้ังท่ี วนัท่ี รอยคะแนน จ านวน(คร้ัง) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
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ภาคผนวก ค 
หนังสือยนิยอมส าหรับผู้ปกครอง 

กรมสุขภาพจิต กระสรวงสาธารณสุข 
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หนังสือยนิยอมส าหรับผู้ปกครอง 
กรมสุขภาพจิต กระสรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือโครงการวจัิย : ผลของการบ าบัดรักษาทางกจิกรรมบ าบัดโดยใช้เทคนิค สโนซีเลน็ ทีม่ีต่อการลด
พฤติกรรมซ ้าในเด็กออทสิติกของสถาบันราชานุกูล 
นักวจัิย :  1. นายอภิศกัด์ิ  ประสมศรี   
                2. นายสุบิน   สาวธรรมและคณะ 
เรียนผู้ปกครอง 

บุตร/ผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของท่านไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมในโครงการวิจยัของเรา  โครงการน้ี
ด าเนินการโดยคณะผูว้จิยัจากสถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

จดหมายฉบบัน้ีท าข้ึนเพื่อขอค ายนิยอมท่ีจะใหบุ้ตร/ผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของท่านเขา้ร่วมใน
โครงการวจิยั ซ่ึงอธิบายเก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการวจิยั กรุณาอ่านรายละเอียดอยา่งถ่ีถว้นและ
ค าถามเก่ียวกบัการวจิยั  ก่อนท่ีท่านจะอนุญาตใหบุ้ตร/ผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของท่านเขา้ร่วมโครงการ  
นอกจากน้ีท่านอาจจะถามค าถามภายหลงัเม่ือไหร่ก็ได ้หลงัจากท่ีบุตร/ผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของท่านเขา้ร่วม
โครงการแลว้ 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

บุตร/ผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของท่านไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมในโครงการวิจยัเร่ืองผลของการ
บ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิค สโนซีเล็น ท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกของ
สถาบนัราชานุกลู 
วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัน้ีเพื่อศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นท่ีมีต่อการลดพฤติกรรมซ ้ าใน
การบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัในเด็กออทิสติกของสถาบนัราชานุกุล เราสนใจท่ีจะเรียนรู้การลด
พฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกซ่ึงเทคนิคการบ าบดัรักษาดว้ยสโนซีเล็นน้ี เป็นเทคนิคใหม่และยงัไม่มีผูใ้ด
ไดท้  าการศึกษา 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมซ ้ า ท่ีมาบ าบดัรักษาทาง
กิจกรรมบ าบดั ในสถาบนัราชานุกลู จ านวน  3  ราย ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายซ ้ าๆ
เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเกิดข้ึนเป็นระยะๆไดแ้ก่ การสะบดัมือ การโยกตวั  การกระทืบเทา้  การเขยง่
เทา้ ซ่ึงพฤติกรรมจะเกิดข้ึนมากกวา่วนัละ 10 คร้ัง เป็นเวลามากกวา่ 1 เดือนและผูป้กครองยนิยอมเขา้ร่วม
โครงการ โดยการวจิยัน้ีจะท าการศึกษาทั้งหมด 27 คร้ัง แบ่งเป็นระยะแรกดูพฤติกรรมซ ้ า 6 คร้ัง ระยะ
ศึกษาวจิยั 15 คร้ัง ระยะถอดถอน 6 คร้ัง โดยท าการทดลองคร้ังละ 1 ชัว่โมง แบ่งเป็น สามช่วง ช่วงแรก ใช้
เวลา 20 นาที มี 2 กิจกรรม คือ นัง่ท ากิจกรรมบนชิงชา้ และกระโดด แทรมโพรีน  ช่วงท่ี 2 มี 2 กิจกรรม 
คือ นวด Therapy ball และ อุปกรณ์แสง สี เสียง ตามความสนใจ ช่วงท่ี 3 มี 1 กิจกรรม คือ นัง่เสียบหมุด
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จ านวน 100 ตวั และท าการสังเกตพฤติกรรมซ ้ าระหวา่งท ากิจกรรม ในคร้ังท่ี 1-6 และ 22-27 จะท าแต่
เฉพาะกิจกรรมช่วงท่ี 3 เท่านั้น 
ความเส่ียงและความไม่สะดวกทีอ่าจเกดิขึน้ 

แมว้า่การวจิยัน้ีจะมีความเส่ียงนอ้ยเน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเนน้การผอ่นคลายและลดแรงขบัดา้น
การบูรณาการประสาทรับความรู้สึก แต่จะมีอยูบ่า้งในบางอุปกรณ์ท่ีอาจไปกระตุน้ใหเ้กิดอาการชกั 
วงิเวยีนศีรษะ อาเจียน แต่ถา้อยูใ่นความดูแลของผูด้  าเนินการวจิยัโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
น้ีมีโอกาสนอ้ยมาก 
ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

ผลประโยชน์โดยตรงจากการเขา้ร่วมโครงการวจิยัน้ี คือ บุตร/ธิดา ท่ีอยูใ่นความดูแลของท่าน
ไดรั้บการบ าบดัรักษาดว้ยเทคนิคสโนซีเล็น เทคนิคการผอ่นคลาย และลดแรงขบัการบูรณาการประสาท
รับความรู้สึกซ่ึงจะมีผลต่อการลดพฤติกรรมซ ้ าได ้
 

การรักษาความลบั 
 ขอ้มูลของบุตร/ธิดาของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบัโดยทางผูว้จิยัจะท าการใส่รหสัเป็นหมายเลข
ประจ าในแต่ละกรณีโดยไม่ใส่ช่ือ-สกุลจริงของผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการวจิยั นอกจากน้ีเราจะไม่รายงานผล
ของการการวจิยัในคร้ังน้ีใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้หากยงัไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองของกรณีศึกษา 
บุคคลทีส่ามารถติดต่อได้ 
 หากคุณตอ้งการท่ีจะสอบถามเก่ียวกบัโครงการวจิยัน้ี เน่ืองจากคุณไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
หรือไม่ไดรั้บความสบายใจจากการเขา้ร่วมหรือมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบัโครงการน้ี กรุณาติดต่อ
นกัวจิยัของโครงการวจิยัศึกษาผลของการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัโดยใชเ้ทคนิคสโนซีเล็นท่ีมีต่อ
การลดพฤติกรรมซ ้ าในเด็กออทิสติกของสถาบนัราชานุกลู ท่ีเบอร์โทรศพัท ์ 0-2245-4601-5 ต่อ 4504  
  

หากคุณไดอ่้านเอกสารฉบบัน้ีดว้ยตวัคุณเอง หรือใหผู้อ่ื้นอ่านและอธิบายใหก้บัคุณและคุณไดรั้บ
โอกาสท่ีจะถามค าถามเก่ียวกบัโครงการน้ี กรุณาลงช่ือขา้งล่างน้ี 
 
ช่ือของเด็ก (ตวับรรจง).................................................................................................................................. 
 

................................................................... 
ลายเซ็นของผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 
................................................................... 

ลายเซ็นของเจา้หนา้ท่ีโครงการวจิยั 
วนั.........เดือน............ ปี............... 
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