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บทคัดย่อ 

 

 การศกึษาวิจยันี ้            มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็

ออทิสตกิปฐมวยั    สถาบนัราชานกุลู   ก่อนกบัหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม ARS           และเพ่ือศกึษาความพงึพอใจของ

ผู้ปกครองท่ีมีตอ่การใช้โปรแกรม ARS        

รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง     แบบกลุม่เดียววดัผลก่อนและหลงั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

เป็นเดก็ออทิสตกิอาย ุ 3 - 5 ปี    ของหอผู้ ป่วยออทิสตกิ  สถาบนัราชานกุลู   จํานวน 8 ราย  คดัเลือกแบบเจาะจง    

เฉพาะท่ีมีคา่คะแนนแบบประเมินความพร้อมของเดก็ออทสิตกิปฐมวยัเพ่ือสง่ตอ่สถานศกึษาในระดบัต่ํา       เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม ARS  ซึ่งเป็นโปรแกรมพฒันาความพร้อม

ของเดก็ออทสิตกิ เน้นกิจกรรมการพฒันาความพร้อมใน 4 ทกัษะ ได้แก่ กิจกรรมพฒันาทกัษะการรับรู้และความเข้าใจ

ภาษา ทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัรประจําวนั ทกัษะพืน้ฐานการเรียน  และลดพฤตกิรรมท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การเรียนรู้   และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 1) แบบประเมนิความพร้อมของเดก็

ออทิสตกิปฐมวยัเพ่ือสง่ตอ่สถานศกึษา    มีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค 0.72    2) แบบประเมินพฤตกิรรม

ของคอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากรประเมิน (Corners Teacher Questionnaire -CTQ)  3. แบบสอบถามความ

พงึพอใจของผู้ปกครองตอ่การใช้โปรแกรม  ARS       ดําเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู ตัง้แต ่วนัท่ี 8 มีนาคม – 

17 มถินุายน 2553   ใช้เวลา 12 สปัดาห์   โดยสปัดาห์ท่ี 1 และ 12 เป็นสปัดาห์การประเมนิและประเมนิผล สปัดาห์ท่ี 2 

–10 เป็นการทดลอง  ซึ่งเดก็จะมาร่วมกิจกรรมสปัดาห์ละ 4 วนั  ๆ3 ชั่วโมง รวมเวลาร่วมกิจกรรมทัง้หมด 120 ชั่วโมง    

วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ความถ่ี ร้อยละ คา่คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ทดสอบคา่เฉล่ียด้วยสถิตทิดสอบ 

Wilcoxon  Matched Pair Sign Rank Test   และ p value < .05 

 

 ผลการวิจยั สรุปได้ดงันี ้  

1) ภายหลงัทดลองใช้โปรแกรม ARS  เดก็ออทสิตกิปฐมวยัมีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา 

มากขึน้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05   โดยความพร้อมในทกัษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา 

ทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัรประจําวนั และทกัษะพืน้ฐานการเรียน ของเดก็ออทิ

สตกิปฐมวยัเพิม่มากขึน้  และการมีพฤตกิรรมท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ลดลง    

2)  ผู้ปกครองเด็กออทิสติกปฐมวยั มีความพงึพอใจตอ่การใช้โปรแกรม ARS ในระดบัมากท่ีสดุ  
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Abstract 

 

The objectives of this quasi- experimental research were to compare the readiness on going to 

school of early childhood autism before and after using ARS Program and to study parents satisfaction 

after using ARS Program.  Research designed was one- group pretest –posttest designed.  The 8 samples 

were selected by purposive sampling from 3-5 years of autistic children who had the readiness on going to 

school score at low level.  The research instruments were consisted of ARS Program, The Readiness on 

Going to School of Early Childhood Autism Scale, Corner’s Teacher Questionnaire –CTQ, Parent 

Satisfaction Questionnaire.  Data were collected between March 8th – June 17th  , 2010 .  The duration of 

experiment were 12 weeks, the first week was the week for assessment and the last week was the week for 

evaluation, the 2-11 weeks were the implementation of program.   During implementation, the children 

spent the time for 3 hours from 9.00-12.00 hrs, 4 days /week .  The data analyzed by frequency, 

percentage, mean, standard-deviations and compare mean by Wilcoxon Matched Pair Sign Rank Test   and             

p -value < .05 

The research results were as follows: 

1) After using ARS Program, the readiness on going to school of early childhood autism were 

significant higher than before at the .05  level. 

2) The level of parents satisfaction towards ARS Program were  very good. 
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ง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 

 การศกึษาวิจยัเร่ืองนีสํ้าเร็จลลุว่งได้ ด้วยความกรุณาเป็นอยา่งย่ิงจาก รองศาสตราจารย์  

ดร.ปรีชา  วิหคโต   รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  แตงตาด    และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พนัธนีย์  วิหคโต    

ท่ีได้กรุณาเป็นวิทยากรสอน ให้คําแนะนําและตดิตามการทําวิจยัครัง้นีอ้ยา่งใกล้ชิดตลอดมา  นบัตัง้แต่

เร่ิมต้นจนกระทัง่สําเร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ คณะผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาของทา่นเป็นอยา่งย่ิง 
  

 ขอขอบคณุ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปลุากร ผู้ อํานวยการสถาบนัราชานกุลู ผู้บงัคบับญัชา   ท่ี

อนมุตัแิละสนบัสนนุการอบรมปฏิบตักิารแก่บคุลากร เร่ือง การพฒันางานประจําสูง่านวิจยั  ทําให้งานวิจยั

เร่ืองนี ้ได้มีการดําเนินการจนสําเร็จ 
 

 ขอขอบคณุ คณุสนีินาฎ  จติต์ภกัดี  หวัหน้ากลุม่การพยาบาล สถาบนัราชานกุลู ท่ีให้การสง่เสริม

สนบัสนนุ ให้กําลงัใจคณะผู้ วิจยั ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
 

ขอขอบคณุ คณุนาถอนงค์  บํารุงชน หวัหน้ากลุม่งานบริการการพยาบาล สถาบนัราชานกุลู  ผู้ซึง่

เป็นหวัหน้าทีมจดัการกิจกรรมการพฒันางานประจําสูง่านวิจยั   ซึง่ชว่ยผลกัดนั  สนบัสนนุ  ให้กําลงัใจและ

ตดิตามความก้าวหน้าในการศกึษาวิจยัเร่ืองนีม้าอยา่งตอ่เน่ือง 
 

สดุท้ายนีข้อขอบคณุเดก็ๆและผู้ปกครองกลุม่ตวัอยา่ง ของหอผู้ ป่วยออทิสติก และผู้ เก่ียวข้อง  ที่ให้

การสนบัสนนุ ชว่ยเหลือ และให้กําลงัใจแก่คณะผู้ วิจยั     จนงานวิจยัสําเร็จลลุว่งด้วยดี 

 

           คณะผู้ วิจ ยั 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 

 เดก็ออทิสตกิเป็นหนึง่ในกลุม่เดก็พิการท่ีจําเป็นต้องได้รับการดแูลช่วยเหลือ เน่ืองมาจากข้อจํากดั

หรือข้อบกพร่องด้านพฒันาการท่ีเห็นได้เดน่ชดัในทกัษะการส่ือความหมาย   ทกัษะทางสงัคม  รวมถึงการมี

พฤตกิรรม หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวนัท่ีเป็นอปุสรรคในการดํารงชีวิตร่วมกบัครอบครัว สงัคม

อยา่งปกตสิขุ   การดแูลชว่ยเหลือเดก็ออทสิตกิในปัจจบุนั มีการดแูลจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่ายไมว่า่จะ

เป็นด้านครอบครัว  ด้านการแพทย์หรือสาธารณสขุ ด้านการศกึษา ด้านสงัคมและอาชีพ  

  

สถาบนัราชานกุลู  ได้เปิดหอผู้ ป่วยออทสิตกิ ตัง้แตปี่ 2547 จนถึงปัจจบุนั โดยหอผู้ ป่วยออทสิตกิ  

มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัคือให้บริการแก่เด็กออทิสตกิปฐมวยั  ชว่งอายุ 1 ½ -5 ปี        มีเป้าหมายเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพเดก็ออทิสตกิปฐมวยัให้มีพฒันาการใกล้เคียงหรือเหมาะกบัวยั ลดข้อจํากดัของรูปแบบใน

การดําเนนิชีวิตท่ีสง่ผลตอ่การปรับตวัของเดก็ให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมตา่งๆท่ีอยูร่อบตวัเขา เชน่ ครอบครัว 

เพ่ือนบ้าน ชมุชน     และในสภาพความเป็นจริงของการจดับริการนัน้พบวา่อาการสําคญั 3 อนัดบัแรก   ท่ี

เป็นปัญหาของเดก็ท่ีนํามาสูก่ารใช้บริการของหอผู้ ป่วยออทิสติกตัง้แตปี่ 2550-2552 มีดงันี ้ อนัดบัแรก

ได้แก่เดก็มีปัญหาการส่ือสารเชน่ไมพ่ดู  พดูได้น้อย  พดูคนเดียว    อนัดบัสองได้แก่ปัญหาเดก็ขาดสมาธิ 

อยูไ่มน่ิ่ง  ชอบว่ิงไปมา  รือ้ค้นสิ่งของ  ปีนป่ายโต๊ะเก้าอี ้   และอนัดบัสามได้แก่เด็กมีพฤตกิรรมเอาแตใ่จ

ตนเองมากเกินไป  เวลาถกูขดัใจจะร้องไห้เสียงดงั  ทิง้ตวั ดิน้ขดัขืน  ทําร้ายตนเอง  หรือทําร้ายผู้ อ่ืนท่ีอยู่

ใกล้ๆ   ผลจากสภาพปัญหาท่ีกลา่วมาเหลา่นีทํ้าให้เดก็มีพฒันาการลา่ช้ากวา่วยัเป็นอยา่งมาก  มี

พฤตกิรรมทางสงัคมท่ีเป็นปัญหาอยา่งมากตอ่การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ในครอบครัวหรือในท่ีสาธารณะตา่งๆ 

ไมใ่ห้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมตา่งๆ เลน่กบัเดก็ในชว่งวยัเดียวกนัหรือวยัใกล้เคียงไมไ่ด้ ไมส่ามารถ

เข้าสูร่ะบบการศกึษาตามวยัได้  รวมทัง้เพิม่ระดบัความเครียด  ความวิตกกงัวลของครอบครัวหรือผู้ดแูลตอ่

ภาระรับผิดชอบการดแูลเดก็ในปัจจบุนัและท่ีจะเกิดขึน้ตามมาในอนาคต 

 

การจดับริการของหอผู้ ป่วยออทิสติกในปัจจบุนั เป็นบริการแบบทีมสหวิชาชีพ  โดยมีพยาบาลเป็น

ทีมบคุลากรหลกัในการดแูลชว่ยเหลือ ตามแนวคดิ ครู หมอ พอ่แม่  ด้วยการจดับริการแบบโปรแกรม คือ

โปรแกรมพืน้ฐาน (Intensive Program) มุง่พฒันาศกัยภาพการหรือฝึกทกัษะตา่งๆท่ีเดก็พร่องหรือขาด 

รวมทัง้พฒันาศกัยภาพของพอ่แมใ่นด้านความรู้และทกัษะในการดแูลเด็กออทิสตกิปฐมวยั  กิจกรรมหลกั
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ในโปรแกรม   ประกอบด้วยกิจกรรมสง่เสริมพฒันาการ  กิจกรรมกระตุ้นประสาทสมัผสั การใช้ส่ือภาพ

(Visual Strategies)  การลดพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม กิจกรรมสง่เสริมสมาธิ   กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้  

ใช้เวลาในการให้บริการตามโปรแกรมสําหรับเดก็แตล่ะรายเป็นเวลา 3 เดือน    เม่ือครบกําหนด 3 เดือน 

เดก็ทกุรายจะได้รับการประเมินโดยใช้แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบศกึษาของเด็กออทิสติก

ปฐมวยั      แบง่กลุม่เดก็ตามคะแนนท่ีได้จากการประเมินตามแบบประเมิน ออกเป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 

มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสดุ   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ไป      กลุม่ท่ี 2       มีความพร้อมในระดบัมาก 

ได้คะแนนระหวา่งร้อยละ  60-79    กลุม่ท่ี 3   มีความพร้อมในระดบัปานกลางได้คะแนนระหวา่งร้อยละ 

40-59   และกลุม่ท่ี 4  มีความพร้อมในระดบัต่ํา ได้คะแนนไมเ่กินร้อยละ 40              โดยข้อมลูการบริการ

ของหอผู้ ป่วยออทิสตกิในปี 2552   พบวา่เดก็ได้คะแนนในกลุม่ท่ี 1 มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสดุ ร้อยละ 

6.25       กลุม่ท่ี 2 มีความพร้อมในระดบัมาก  ร้อยละ 25             กลุม่ท่ี 3   มีความพร้อมในระดบัปาน

กลาง   ร้อยละ  43.75       กลุม่ท่ี 4  มีความพร้อมในระดบัต่ํา  ร้อยละ 6.25    ในจํานวนนีไ้ด้มีการตดิตาม

ตอ่เน่ืองหลงัการจําหนา่ยอีก 6 เดือน   พบวา่มีเดก็ร้อยละ 50.00   สามารถเข้าไปเรียนชัน้อนบุาลร่วมกบั

เดก็ปกต ิ    ร้อยละ  31.25    เข้าไปเรียนในระบบการศกึษาพเิศษ      สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 18.75 ยงัเข้าสู่

ระบบการศกึษาไมไ่ด้   โดยจํานวนเดก็ท่ีเข้าเรียนในชัน้อนบุาลร่วมกบัเดก็ปกต ิเป็นเดก็กลุม่ มีความพร้อม

ในระดบัมากท่ีสดุ  ระดบัมาก และระดบัปานกลางบางส่วน   ส่วนเด็กท่ีเข้าไปเรียนในระบบการศกึษาพิเศษ

เป็นเดก็กลุม่มีความพร้อมในระดบัปานกลาง    สว่นเดก็กลุม่ท่ีมีความพร้อมในระดบัต่ํานัน้ยงัไมไ่ด้เข้าเรียน     

การท่ีเด็กไมส่ามารถเข้าสูร่ะบบการศกึษาได้   จะสง่ผลให้เดก็เรียนรู้ได้ช้า  ขาดโอกาสท่ีจะได้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้จากโลกภายนอกท่ีกว้างขึน้   

ปัจจยัหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัสาเหตท่ีุทําให้เด็กออทิสติก มีปัญหาในการเข้าสูร่ะบบการศกึษานัน้มี

ด้วยกนัหลายปัจจยั เชน่ จากสภาพของโรคออทิสติกท่ีเด็กเป็น เน่ืองจากโรคออทิสตกิเป็นโรคท่ีทําให้เดก็มี

พฒันาการบกพร่องด้วยรูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  ท่ีเห็นความบกพร่องชดัเจนอยา่งน้อย 3 ด้านคือ ทกัษะ

ทางสงัคมบกพร่อง  เชน่ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  การมีสมาธิ  การมีความสนใจร่วมทํากิจกรรมกบัผู้ อ่ืน   

บกพร่องทางด้านการส่ือสาร ทัง้การส่ือสารด้วยคําพดูและการส่ือสารด้วยภาษาทา่ทาง รวมทัง้ความเข้าใจ 

การปฏิบตัติามคําบอกหรือคําสัง่  นอกจากนีย้งัมีข้อบกพร่องในการแสดงพฤตกิรรมตา่งๆออกมาทัง้ในเร่ือง

การหมกมุน่กบับางสิ่งบางอยา่ง   สนใจในบางเร่ือง ถ้ามีการเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยเขามกัจะทนไมไ่ด้  

เป็นต้น   ปัจจยัตอ่มาเกิดจากสภาพการเลีย้งดขูองครอบครัว  เดก็ท่ีได้รับการเลีย้งดลูกัษณะตา่งกนั ระดบั

พฒันาการทางร่างกาย จิตใจ บคุลิกภาพ  และพฤตกิรรมของเดก็ก็มีความตา่งกนัไปในแตล่ะคน   โดย

ครอบครัวแตล่ะครอบครัวก็มีปัจจยัยอ่ยท่ีสง่ผลกระทบตอ่เดก็แตกตา่งกนัอีกด้วย เชน่ ความคาดหวงัของ

ครอบครัวท่ีมีตอ่ตวัเด็ก สมัพนัธภาพของสมาชิกในครอบครัว  ทศันคตท่ีิมีตอ่การเลีย้งดเูด็กของครอบครัว  

ความสามารถในการจดัการกบัความเครียดหรือปัญหาของครอบครัว เป็นต้น  สว่นปัจจยัท่ีสําคญัอีก

ประการได้แก่โอกาสท่ีเดก็จะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตวัของเขา  เชน่ ได้รับการฝึก
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ทกัษะในการดํารงชีวิตท่ีบกพร่องหรือขาดไป  ได้รับโอกาสเรียนรู้การปรับตวัจากสิ่งแวดล้อมรอบตวัท่ี

เอือ้อํานวย  ได้รับโอกาสใช้ชีวิตแบบเดก็ปกต ิ  เป็นต้น   ซึ่งการเรียนรู้จะต้องสมัพนัธ์กบัระดบัพฒันาการ

ตามชว่งวยั   สอดคล้องดงัเชน่ท่ี Jean Piaget (อ้างใน ATHERTON J S, 2010)  ได้กลา่ววา่เดก็ทกุคนเกิด

มาพร้อมท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมตลอดเวลา และการปฏิสมัพนัธ์ก่อให้เกิดพฒันาการทางเชาวน์

ปัญญาขึน้   โดยขัน้ตอนพฒันาการทางเชาวน์ปัญญานัน้  จะมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองตามลําดบั  

    

นอกจากนีใ้นการเรียนรู้ของคน  Bandura (1997)  มีความเช่ือวา่การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเรานัน้

เกิดขึน้จากการสงัเกตจากตวัแบบ ซึง่จะแตกตา่งจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีต้องอาศยัการลอง

ผดิลองถกู  เพราะนอกจากจะสญูเสียเวลาแล้ว ยงัอาจมีอนัตรายได้ในบางพฤตกิรรม ในการเรียนรู้โดยผา่น

ตวัแบบนัน้ ตวัแบบเพียงคนเดียวสามารถท่ีจะถ่ายทอดทัง้ความคดิ และการแสดงออกได้พร้อมๆ กนั และ

เน่ืองจากคนเรานัน้ใช้ชีวิตในแตล่ะวนัในสภาพแวดล้อมท่ีแคบๆ ดงันัน้การรับรู้เก่ียวกบัสภาพตา่งๆ ของ

สงัคมจงึผา่นมาจากประสบการณ์ของผู้ อ่ืน โดยการได้ยิน และได้เห็นโดยมีประสบการณ์ตรงมาเก่ียวข้อง

คนสว่นมากรับรู้เร่ืองราวตา่งๆ ของสงัคมโดยการผา่นทางส่ือแทบทัง้สิน้   หน้าท่ีตวัแบบจะมีด้วยกนั 3 

ประการ คือ สร้างพฤติกรรมใหม ่   เสริมพฤติกรรมท่ีมีอยูแ่ล้วให้ดีขึน้  และทําหน้าท่ีการยบัยัง้การเกิด

พฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์   โดยลกัษณะของตวัแบบ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกนัคือ ตวัแบบท่ีเป็น

บคุคลจริง (Live Model) คือตวัแบบท่ีบคุคลได้มีโอกาสสงัเกตปฏิสมัพนัธ์โดยตรง  และตวัแบบท่ีเป็น

สญัลกัษณ์ (Symbolic Model)   เป็นตวัแบบท่ีเสนอผา่นส่ือตา่งๆ เชน่ วิทย ุ  โทรทศัน์ การ์ตนู  หรือหนงัสือ

นวนิยาย   ภาพ  เป็นต้น 

แนวทางในการดแูลชว่ยเหลือเดก็ออทิสติกปฐมวยัให้มีความพร้อมในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน โดยมี

ข้อจํากดัลดน้อยลงนัน้      ได้มีผู้ ทําการศกึษาแนวทางหรือวิธีการตา่งๆหลายวิธี เชน่   จากการศกึษาของ

อุน่เรือน  คล้ายทรัพย์ (2547) ท่ีได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาความเข้าใจภาษาของเดก็ออทสิตกิก่อนวยั

เรียนโดยใช้การส่ือสารทางเลือก มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความเข้าใจภาษาของเดก็ออทสิตกิก่อนวยัเรียน  

โดยใช้การส่ือสารทางเลือก  และเพ่ือเปรียบเทียบความเข้าใจภาษาของเดก็ออทสิตกิก่อนและหลงั โดยใช้

การส่ือสารทางเลือก   จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นเดก็ออทิสติกก่อนวยัเรียนท่ีไมมี่ความพิการซํา้ซ้อน จํานวน 8 

คน  ท่ีเรียนอยู่ในศนูย์การศกึษาพิเศษ สถาบนัราชภฏัพิบลูสงคราม  จงัหวดัพิษณโุลก   ผลการศกึษาพบวา่ 

ภายหลงัจากการสอนด้วยวิธีใช้การส่ือสารทางเลือก ความเข้าใจภาษาของเดก็ออทิสตกิก่อนวยัเรียนดีขึน้

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05         และในการศกึษาของทศันีย์   จนัทร์ป้อม(2551) ท่ีได้ศกึษาการ

ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัจากภมูปัิญญาท้องถ่ิน ของ

นกัเรียนชัน้อนบุาล 2 โรงเรียนบ้านแชฟ้่า มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านสงัคม  อารมณ์ 

และจิตใจ ของนกัเรียนชัน้อนบุาล 2  พบวา่  ภายหลงัเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์เดก็มีการพฒันา
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ทกัษะทางสงัคมท่ีพงึประสงค์รวม 3 ด้าน  คือมีความรักธรรมชาต ิ    สิง่แวดล้อม    วฒันธรรมและความ

เป็นไทย   รวมทัง้มีจินตนาการ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ       สว่นใน

ตา่งประเทศนัน้ Brooke Ingersoll and Laura Schreibman (2006)     ได้ศกึษาผลการใช้เทคนิค 

Reciprocal Imitation Training (RIT) กบัเดก็ออทสิตกิปฐมวยั  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลการใช้

วิธีการฝึกเดก็ออทสิตกิด้วยเทคนิค Reciprocal Imitation Training (RIT) ท่ีมีตอ่การส่ือความหมาย  การ

เลน่สมมตแิละการมีสมาธิ มีความสนใจร่วมในการทํากิจกรรมกบัผู้ อ่ืน   กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ออทิสตกิ

ปฐมวยั จํานวน 5 ราย ผลการศกึษาพบวา่ภายหลงัการใช้โปรแกรมด้วยเทคนิค Reciprocal Imitation 

Training (RIT) เดก็ออทิสติกปฐมวยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีทกัษะในการเลียนแบบดีขึน้  โดยสง่ผลถึงทกัษะ

การส่ือความหมาย การเลน่สมมต ิ  การมีสมาธิ และมีความสนใจร่วมในการทํากิจกรรมกบัผู้ อ่ืนให้เพิ่มขึน้

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05     และเชน่เดียวกนักบั Christina Whalen, Laura Schreibman, and 

Brooke Ingersoll (2006)   ได้ศกึษาผลการใช้โปรแกรมฝึกการมีสมาธิ (Joint Attention Training) ที่มีตอ่

การเลียนแบบทกัษะสงัคม พฤตกิรรมทางบวก    การเล่น และการส่ือความหมายของเดก็ออทิสติกปฐมวยั   

ผลการศกึษาพบวา่ภายหลงัใช้โปรแกรมเดก็มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืนดีขึน้ รวมทัง้การแสดงอารมณ์

ความรู้สกึตอ่คนอ่ืน นอกจากนีท้กัษะในการเลียนแบบ การส่ือความหมายก็พฒันาขึน้ด้วย     

จากสภาพปัญหาและผลการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการดแูลชว่ยเหลือตา่งๆตามท่ีกลา่วมา      

คณะผู้ วิจยัจงึพฒันาโปรแกรม ARS ขึน้มา   ซึง่เป็นโปรแกรมบริการตอ่ยอดจาก Intensive Program 

สําหรับเดก็ออทสิตกิปฐมวยัท่ียงัไมส่ามารถเข้าสูร่ะบบการศกึษาได้เน่ืองจากมีความพร้อมในระดบัต่ํา โดย

บรูณาการมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลคือการใช้กระบวนการพยาบาล และจดักิจกรรมพฒันาเดก็ เน้น

การเรียนรู้ด้วยการสงัเกตจากตวัแบบตามแนวคดิของ Bandura(1997)   เพ่ือให้เด็กมีความพร้อมในการ

เข้าสูร่ะบบการศกึษาได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
 วัตถุประสงค์ท่ัวไป   

 เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรม ARS ท่ีมีตอ่ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิ

ปฐมวยั  สถาบนัราชานกุลู 

 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยัสถาบนั        

ราชานกุลู ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม ARS 

2. เพ่ือศกึษาความความพงึพอใจของผู้ปกครองตอ่การใช้โปรแกรม ARS 
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ขอบเขตการวิจัย  
  

1.ประชากร การศกึษาวิจยัครัง้นีป้ระชากร คือ เด็กออทิสตกิปฐมวยัท่ีมาใช้บริการในหอผู้ ป่วย

ออทสิตกิ  สถาบนัราชานกุลู  ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม  2552 –  กรกฎาคม 2553 

 

2.กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ เดก็ออทิสตกิปฐมวยัเพศชายและหญิง    คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling)   จํานวน  8 ราย   โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1. ผา่นการฝึกตามโปรแกรมพืน้ฐาน (Intensive Course) ของหอผู้ ป่วยออทิสติก 

2. มีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาในระดบัต่ํา     โดยการประเมนิตามแบบ

ประเมินความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั 

3. ผู้ปกครองยินดีให้เดก็เข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจ 

สว่นเกณฑ์คดัเลือกออกจากกลุม่  ( Exclusion Criteria ) คือ เด็กท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ใช้เวลาเข้า

ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมได้น้อยกวา่ร้อยละ 80 หรือผู้ปกครองต้องการออกจากการเข้าร่วมการวิจยั 

3.ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั ตัง้แตเ่ดือน ธนัวาคม 2552 – กรกฎาคม 2553     ตวัแปรท่ี

ทําการศกึษา   ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ   และตวัแปรตาม   ดงันี ้

  ตวัแปรอิสระ ได้แก่  การใช้โปรแกรม ARS 

  ตวัแปรตาม  ได้แก่   ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 

 

คาํจาํกัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

  

 1.โปรแกรม ARS (Autistic Ready to School)   หมายถึง กระบวนการพฒันาศกัยภาพของเดก็

ออทสิตกิปฐมวยัท่ีทีมพยาบาลจิตเวชเด็กนํามาใช้ โดยบรูณาการกระบวนการพยาบาลและพฒันาการ

เรียนรู้ของเดก็ด้วยวิธีการสงัเกตจากตวัแบบตามแนวคดิของ Bandura   เพ่ือให้เดก็เกิดการเรียนรู้และมี

ทกัษะท่ีพร้อมตอ่การเข้าสู่ระบบการศกึษาในโรงเรียน   กระบวนการตา่งๆเหลา่นี ้ประกอบด้วย 

1) การประเมินความพร้อมของเดก็ในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาในโรงเรียน    

2) การวางแผนพฒันา 

3) การพฒันา 

4) การประเมินผล 
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2.ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย หมายถึงความพร้อม

ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัในการไปเข้าเรียนในโรงเรียนปกตหิรือศนูย์เดก็เล็กหรือโรงเรียนการศกึษาพเิศษ  

ซึง่ประกอบด้วยความพร้อมในด้านทกัษะตา่งๆ  ดงันี ้

1) ทกัษะการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language Skills) 

2) ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) และการชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัร

ประจําวนั (Self Help Skills) 

3) ทกัษะพืน้ฐานการเรียน (Basic Academic Skills)  

4) มีพฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้   ซึง่พฤตกิรรมท่ีเป็นอปุสรรคสําคญัและ

ขดัขวางการเรียนรู้ของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั ได้แก่ 

- สมาธิสัน้ วอกแวกงา่ย  

- ก้าวร้าว ทําร้ายตนเอง ผู้ อ่ืน หรือสิ่งของ  ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้เม่ือถกูขดัใจ 

- มกัแสดงพฤตกิรรมหรือมีรูปแบบการดํารงชีวิตแปลกๆ  ซํา้ๆ เชน่ ชอบถือเชือก

ตลอดเวลา  ชอบกระโดดสะบดัมือ  เขย่ามือ/ขา  ต้องทํากิจกรรมเดมิๆซํา้ๆทกุวนั

เปล่ียนแปลงไมไ่ด้  เป็นต้น 

 

3.ความพงึพอใจของผู้ปกครอง หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ปกครองของเด็กออทิสตกิปฐมวยั 

ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม ARS  เก่ียวกบัการใช้โปรแกรม ARS  ในประเดน็หลกัท่ีสําคญั 3 ประเดน็ คือ 

1) เนือ้หาในโปรแกรม 

2) วิธีดําเนนิการ 

3) ประโยชน์ท่ีได้รับ 

4.เดก็ออทสิตกิปฐมวัย  หมายถึง  บคุคลอายตุัง้แตแ่รกเกิด – 5 ปี  ท่ีได้รับการตรวจและวินิจฉยั

จากจิตแพทย์เดก็และวยัรุ่น  หรือจิตแพทย์  หรือกมุารแพทย์ วา่เป็นโรคออทิสตกิ 

 

คาํถามการวิจัย 

 

 ภายหลงัท่ีใช้โปรแกรม ARS แล้ว  เด็กออทิสตกิปฐมวยัมีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา

หรือไม ่ อยา่งไร 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมมตฐิานการวิจัย 
 

1. ภายหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ARSเดก็ออทิสตกิปฐมวยัมีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา 

มากขึน้  

2. ผู้ปกครองของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม ARS  มีความพงึพอใจตอ่การใช้ 

โปรแกรมในระดบัมากขึน้ไป  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. เดก็ออทิสตกิปฐมวยัได้รับการพฒันาศกัยภาพอยา่งเหมาะสม สามารถเข้าเรียนในระบบ 

โรงเรียน หรือศนูย์เดก็เล็กได้ 

2. ได้องค์ความรู้ท่ีสามารถนําไปตอ่ยอดหรือขยายผล       สําหรับการพฒันาระบบบริการเดก็ 

ออทิสตกิปฐมวยัในแนวคดิ ครู- หมอ – พอ่แม ่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

3. ได้ชดุเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพฒันาศกัยภาพเดก็ 

ออทิสตกิปฐมวยั สําหรับหน่วยงานหรือบคุลากรท่ีเก่ียวข้องสนใจนําไปประยกุต์ใช้ตอ่ไป 

 

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา 

1. ทกัษะการรับรู้และเข้าใจภาษา 

2. ทกัษะทางสงัคม  และการชว่ยเหลือ

ตนเองในการปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนั  

3. ทกัษะพืน้ฐานการเรียน 

4. พฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การ

เรียนรู้   

 

 

 

การใช้โปรแกรม ARS 

1. การประเมินความพร้อมของเดก็ตอ่การ 

   เข้าสูร่ะบบการศกึษา  

2. การวางแผนพฒันา 

3. การพฒันา 

4. การประเมินผลความพร้อมของเดก็ตอ่ 

   การสง่ตอ่เข้าระบบการศกึษาในโรงเรียน    
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การวิจยัเร่ือง   “  ผลการใช้โปรแกรม ARS ตอ่ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิ

สตกิปฐมวยั ”  คณะผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎี  ตํารา เอกสารวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

โดยกําหนดขอบเขตการศกึษาครอบคลมุในหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. โรคออทิสตกิ 

2. แนวทางการพฒันาศกัยภาพเดก็ออทสิตกิปฐมวยัในปัจจบุนั 

3. แนวคดิเก่ียวกบัความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั 

4. การใช้กระบวนการพยาบาลเพ่ือการดแูลเด็กออทิสติก 

5. แนวคิดเก่ียวกบัโปรแกรม ARS (Autistic Ready to School)  

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  

1.โรคออทิสตกิ 

ออทิสตกิ  มาจากรากศพัท์ภาษากรีกวา่ ออโต้ ( Auto ) แปลวา่ตนเอง ( Self ) หมายถึง   

แยกตวัอยูต่ามลําพงัในโลกของตวัเอง  การขาดการติดตอ่กบัผู้ อ่ืน  หนัเข้าหาตนเองและไมแ่ยแสตอ่โลก

ภายนอก ( Bleuler, 1934 อ้างในกลัยา  วิริยะ,2539   :   ทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548 )  ในอดีตจะมีชื่อเรียก

ท่ีหลากหลาย เชน่ Infantile autism , Kanner’s syndrome, Childhood schizophrenia, Symbiotic 

Psychosis (Fortinash & Holoday Warret, 2003) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัตา่งๆในประเทศไทย ได้กลา่วถึงโรคออทสิตกิวา่เป็นโรค

ทางจิตเวชเดก็  ซึง่เกิดจากความผิดปกตใินหน้าท่ีของสมองบางสว่นทําให้มีพฒันาการลา่ช้า ท่ีมีลกัษณะ

เฉพาะตวั โดยเดก็ออทสิตกิจะไมส่ามารถพฒันาทกัษะได้เหมาะสมกบัวยัใน 3 ด้านสําคญัได้แก่ ในด้าน

สงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  ด้านภาษาและการส่ือความหมาย  อารมณ์และพฤตกิรรม  ซึง่จะเป็น

พฤตกิรรมเฉพาะมีการกระทําและความสนใจซํา้ๆ ( เพ็ญแข  ลิ่มศลิา, 2541 ;    อมุาพร  ตงัคสมบตั,ิ 2545 ;  

เบญจพร  ปัญญายง , 2546 ;  ทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548)  

 สมาคมจติแพทย์อเมริกนั ( American Psychiatric  Association [APA],1994 ) ได้กลา่วไว้วา่ โรค

ออทิสตกิ เป็นความผิดปกติของพฒันาการระบบประสาท  โดยความผิดปกติดงักล่าวมกัเกิดขึน้ในวยัเด็ก
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ประมาณ 3 ปีแรกของชีวิต  เดก็ท่ีเป็นโรคนีมี้ความบกพร่องทางพฒันาการอยา่งรุนแรง  โดยเฉพาะใน 3 

ด้านใหญ่ ๆ คือการส่ือความหมาย  การส่ือสาร  ด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  และมีพฤตกิรรมซํา้ ๆ 

 องค์การอนามยัโลก ( world  Health  Organization [WHO], 1992 ) กลา่ววา่โรคออทิสตกิ  เป็น

ความผิดปกติด้านพฒันาการ  โดยมีความผิดปกตขิองหน้าท่ีใน 3 ด้าน  คือการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  

การส่ือสาร และพฤตกิรรมซํา้ๆ  พบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

 แมกซินฟิลด์ ( Maxine Field ,1990 ) กลา่ววา่เดก็ออทสิตกิเป็นเดก็ท่ีมีพฤตกิรรมแบบจําเพาะ

แสดงออกทางพฒันาการท่ีผิดปกต ิ และพบได้ในช่วงแรกของชีวิตก่อนอาย ุ30 เดือน 

 จากความหมายของออทสิตกิดงักลา่ว  สามารถสรุปได้วา่ออทสิตกิเป็นโรคทางจติเวชเดก็จะมี

ความผิดปกตเิก่ียวกบัพฒันาการด้านสงัคม  การส่ือความหมายและภาษา  มีพฤติกรรมและความสนใจ

บางอยา่งท่ีซํา้ๆ  โดยมีอาการปรากฏชดัเจนก่อนอาย ุ3 ปี 

สาเหตุ 

 โรคออทสิตกิเป็นความผิดปกตขิองสมองท่ีเป็นมาตัง้แตกํ่าเนดิ  มีผู้พยายามศกึษาวิจยัเป็นระยะ

เวลานาน  แตย่งัไมท่ราบสาเหตท่ีุชดัเจน  อยา่งไรก็ตาม  จากการศกึษาวิจยัและทบทวนวรรณกรรมพบวา่

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตอุาจได้แก่ 

1.ปัจจยัทางพนัธุกรรม ( genetic  factor ) จากการศกึษาผา่นมาพบรายงานวา่  โรคออทสิตกิมีการ

ถ่ายทอดในครอบครัวในพอ่แมเ่ดียวกนั จะมีโอกาสในการเกิดโรคร้อยละ 2-6 มีอตัราส่วน 1:5  ในเดก็ทัว่ไป 

1:2000 และในฝาแฝดไขใ่บเดียวกนั ( monozygotic  twin ) ร้อยละ36 -60 ในขณะท่ีคูแ่ฝดท่ีเกิดจากไข่คนละ

ใบ  ถ้าอีกคนเป็นโรค  อีกคนจะไมเ่ป็น ( สมภพ  เรืองตระกลู,2545 ) 

2. ปัจจยัความผดิปกตขิองระบบประสาท ( neurological  abnormalities )โรคออทิสตกิมีความ

ผดิปกตขิองระบบประสาทพบร้อยละ 30-50 ซึง่เกิดจากความผดิปกตขิองบาเซลแกงเกลีย ( basal  ganglia ) 

โดยเฉพาะบริเวณนีโอไทรเอทรัม ( neotriatum )        ของสมองสว่นมีเดียลแอ็สเป็ค ( medial  aspects )

ของฟรอนทลัโลบ ( frontal  lobe )   หรือลิมบคิ  ซิสเตม ( limbic  system ) ( สมภพ  เรืองตระกลู , 2545 ) ซึง่

มีหน้าท่ีควบคมุเก่ียวกบัความจํา  อารมณ์  การเรียนรู้และแรงจงูใจ   จะมีความผดิปกตใินลกัษณะของ
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เซลล์มีจํานวนมากกวา่ปกต ิ ไมส่ามารถทําหน้าท่ีผสมผสานได้อยา่งสมบรูณ์  และพบในสว่นของซีรีเบลลมั 

( cerebellum ) มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของร่างกาย             ควบคมุการเคล่ือนไหวอยา่งผสมผสาน 

( co-ordination ) ซึง่พบลกัษณะของเซลล์สมองทัง้ 2 สว่น  เป็นเซลล์ท่ีไมพ่ฒันาไปตามวยัเดก็  จากสาเหตุ

ดงักลา่วข้างต้น  เป็นผลให้เดก็ออทสิตกิจะมีอาการของโรคลมชกัในระยะเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่น  เม่ือทําการ

ตรวจสอบคล่ืนสมองด้วยไฟฟ้า  พบวา่มีความผดิปกตขิองคล่ืนสมองแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง (non –specific ) 

มากกวา่เดก็ปกตทิัว่ไป (เบญจพร  ปัญญายง , 2546)   จากการศกึษาของสมาคมออทสิตกิแหง่ชาต ิ( The  

National  Autistic society [NAS], 2000 ) ได้ศกึษาผู้ ป่วยท่ีได้รับการบาดเจ็บทางสมอง  โดยเร่ิมศกึษาใน

ผู้ ป่วยสมองพกิาร  พบวา่หลงัจากได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง  ผู้ ป่วยกลุม่นีจ้ะมีพฤตกิรรมคล้ายๆ  

เดก็ออทิสตกิคือโบกมือ  ชอบมองแสง  กลิง้ตวั  ทําเสียงซํา้ๆ  แยกตวั  บางรายทําร้ายตนเอง  แตเ่ม่ืออาการ

ดีขึน้  พฤตกิรรมจะหายไป  จะเห็นได้วา่การได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง  จะชว่ยในการบง่ชี ้

สาเหตขุองการเกิดโรคออทิสตกิท่ีชดัเจนขึน้  และมีนยัสําคญัในการนําสาเหตไุปอธิบายโรคสมองอ่ืนๆ  

สอดคล้องกบัสํานกัวิทยาการพฒันาเดก็แหง่ชาต ิ     ( National academy  for  child  development 

dysfunction ) ซึง่อาจเกิดจากการกระทบกระเทือนทางสมอง ( Robert & Doman , 1986 ) 

3. ปัจจยัทางเคมี ( neurotransmitters  factors ) 

จากการศกึษาของกระบวนการทางชีวเคมีและปัจจยัการเผาผลาญในสมอง  โดยศกึษาถึงสารเคมี

ในสมองท่ีเก่ียวข้องกบัสาเหตขุองออทิสตกิพบวา่มีระดบัสารเคมีบางอยา่งผิดปกต ิ ดงันี ้

     3.1 ซีโรโทนิน ( Serotonin ) จาก การศกึษาพบวา่ระดบัซีโรโทนิน ในวยัทารกจะสงูและลดลงเม่ือ

สูว่ยัเดก็ หลงัจากนัน้ระดบัซีโรโทนินจะมีระดบัคงท่ีในวยัผู้ใหญ่ แตใ่นกลุม่เด็กออทิสตกิจะมีระดบัซีโรโทนิน

สงูตลอดชีวิต ( hyperserotenemic ) พบร้อยละ 30-40 ( Masibov &Dawson, 1986 อ้างใน  อรสิริ  ภิเศก, 

2542 )สง่ผลให้เดก็มีสตปัิญญาต่ําและเกิดการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม เชน่ เดก็จะมีพฤตกิรรมไมอ่ยูน่ิ่ง 

( hyperactivity )  กระวนกระวาย( restlessness )   หนุหนัพลนัแลน่ (compulsive behavior) ไมส่นใจ

สิ่งแวดล้อม ( lack of interest ) และก้าวร้าว ( aggression )  ( Tsai &Ghaziuddin,1992; เพ็ญแข  ลิ่มศลิา , 

2538 ) 
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    3.2 โดปามนิ ( dopamine )   โดปามินเป็นสารชีวเคมีท่ีอยูใ่นสมองสว่นกลาง  จากการศกึษา

พบวา่มีระดบัสงูในเด็กออทิสตกิ (Schrcibman,1998)      โดปามนิจะมีความสําคญักบัการทํางานท่ีเก่ียวกบั

การเคล่ือนไหวของร่างกาย พฤตกิรรมการด่ืม การรับประทานอาหาร รวมทัง้พฤตกิรรมทางเพศ  นอกจากนี ้

ยงัมีการศกึษาถึงการทํางานท่ีคาบเก่ียวกนัของสารเอพิเนฟริน(epinephrine)  สารนอร์เอพิเนฟริน (nor-

epinephrine )และระบบประสาทสว่นกลาง ( CNS )  ซึง่สารเหลา่นีจ้ะมีระดบัท่ีไมป่กติในเดก็ออทิสตกิ   ได้มี

การศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกนัของสารชีวเคมีเหลา่นี ้  เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการรักษาอาการออทิสตกิ

โดยการใช้ยาเพ่ือยบัยัง้การทํางานทิ่ผิดปกตขิองสารชีวเคมีดงักลา่ว เพราะเช่ือวา่จะรักษาอาการออทิสซมึ

ลงได้       ( Schreibman,1998;Tsai  and  Ghziuddin,1992 ) 

    3.3 สาร ซี เอส เอฟ โฮโมวานิลิค เอซิด( CSF  homovanillic  acid ) สงูกวา่ปกติ   ซึง่สารนีจ้ะชว่ย

อธิบายการเกิดพฤตกิรรมซํา้ๆ บางอยา่ง ( เพ็ญแข  ลิ่มศิลา , 2538 ) 

    3.4 สารแคทิโคลามิน (catecholamine) สารนีมี้ความสําคญักบัความบกพร่องทางสงัคม  อาการ

สมาธิสัน้  การเกิดพฤตกิรรมบางอยา่งซํา้ๆ ( เพ็ญแข  ลิ่มศลิา , 2538 ) 

4. ปัจจยัขณะตัง้ครรภ์หรือขณะคลอด ( peri-natal  factor ) โรคออทิสตกิมีอบุตักิารณ์ของปัญหา

แทรกซ้อนขณะตัง้ครรภ์  หรือขณะคลอดสงูกวา่คนทัว่ไป ( เพ็ญแข  ลิ่มศลิา , 2538 ) ซึง่จะพบความผดิปกติ

ของสมองตัง้แตเ่ด็กอยูใ่นครรภ์มารดา  ระหว่างการคลอดหรือภายหลงัการคลอด  เช่น  มารดาเป็นโรคหดั

เยอรมนัระหว่างตัง้ครรภ์เดก็ขาดออกซิเจนระหวา่งคลอด การเจบ็ป่วยของเดก็หลงัคลอด  เชน่  โรคไข้สมอง

อกัเสบ  หรือเป็นหดัไอกรน  ก็จะสง่ผลตอ่พฒันาการของสมองผดิปกตไิด้ ( เบญจพร  ปัญญายง, 2546) 

นอกจากนีพ้บอตัราเส่ียงของเดก็จะสงูขึน้เม่ือพอ่หรือแมมี่ลกูเม่ืออายมุาก ( Schreibman,1998 ) 

5.ปัจจยัทางภมูคิุ้มกนัวิทยา ( immunological  factor ) มีการศกึษาเปรียบเทียบครอบครัวของเดก็

ออทิสตกิกบัครอบครัวเด็กปกติ  จํานวน 61  และ 42 ครอบครัวตามลําดบั    พบวา่ร้อยละ 46 ของครอบครัว

เดก็ออทิสตกิมีสมาชกิในครอบครัวมีความผิดปกตขิองภมูคิุ้มกนัจํานวน 2 คนขึน้ไป    (  Zimmerman, 1999 

อ้างในอิชยา  เข่ือนมัน่ 2545 )  

โดยสรุปในปัจจบุนันี ้  ยงัไมส่ามารถค้นหาสาเหตขุองการเกิดออทสิตกิได้อยา่งชดัเจน  แตมี่

หลกัฐานท่ีจะพยายามอธิบายถึงโรคออทสิตกิวา่สามารถเกิดจากปัญหาในลกัษณะตา่งๆ กนั  โดยการ
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ตัง้สมมตฐิานตา่งๆเพ่ือค้นหาสาเหตขุองโรค  แตส่ิ่งสําคญัคือการมีความรู้  และการสงัเกตท่ีใกล้ชิด  เพ่ือ

เป็นข้อมลูในการวินิจฉยัท่ีถกูต้องและรวดเร็ว  และวางแผนในการรักษาอยา่งมีประสทิธิภาพ  ดงันัน้ในทาง

การแพทย์จงึมีการจดัทําเกณฑ์ขึน้มาเพ่ือชว่ยในการวินิจฉยัการเกิดออทิสตกิ 

อาการและอาการแสดงของโรคออทสิตกิ 

เดก็ออทิสตกิจะแสดงอาการผดิปกตหิลายด้านด้วยกนั  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความรุนแรงของโรค  และใน

เดก็แตล่ะคนจะมีความผิดปกตใินแตล่ะด้าน  ยงัมีความรุนแรงท่ีแตกตา่งกนั  จากการทบทวนวรรณกรรม

จะพบกลุม่อาการของเดก็ออทสิตกิดงันี ้

 1.ความผิดปกตทิางสงัคมและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนโดยพจิารณาตามกลุม่อาย ุ  และพฤตกิรรมทาง

สงัคมท่ีกลายเป็นบคุลกิภาพดงันี ้

  1.1 กลุม่อาย ุ  กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ( 2544 ) ได้กลา่วถึงอายขุองเดก็

ออทิสตกิ  ท่ีแสดงความบกพร่องด้านสมัพนัธภาพท่ีชดัเจน  โดยแบง่ใน 2 วยัคือ  วยัทารก  และวยัอนบุาล

ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

      1.1.1วยัทารก  เดก็ปกตจิะตดิผู้ เลีย้งงา่ย  อยากให้ผู้ เลีย้งอุ้ม  มองหน้า  สบตา  มองตา   

ถ้าเดนิได้มกัเดินเข้าหาผู้ เลีย้ง  ตรงข้ามกบัเด็กออทิสติก  จะไมช่อบให้อุ้ม  ไมก่อดตอบเวลาอุ้ม  ไมส่บตา  

ไมม่องหน้า  ไมส่นใจตามหา  เงียบเฉย  ไมเ่รียกร้องอะไรทัง้สิน้  ไมยิ่ม้  ไมมี่เสียงอ้อแอ้ 

      1.1.2 วยัอนบุาล   เดก็ปกตจิะสนใจเลน่กบัเพ่ือน  รับรู้วา่คนอ่ืนโกรธ  ไมพ่อใจ ดีใจ  

ต้องการให้คนอ่ืนเลีย้งปกป้อง  เห็นความสําคญัของคนเลีย้ง รู้จกัอิจฉา  เรียกหาเม่ือไมเ่ห็น  ตกใจกลวั แล้ว

ว่ิงมาหาให้ปลอบโยน พบสิ่งแปลกใหม่อยากให้มาดดู้วยกนั  แตใ่นเดก็ออทิสติกจะแยกตวัอยู่คนเดียว  ไม่

สนใจกิจกรรมกลุม่โดยไมมี่ชว่งเวลาเลน่กบัเพ่ือนระยะเวลาสัน้ๆ เหมือนเดก็วยัเดียวกนัเม่ือคนแปลกหน้า

เข้าไปสมัผสั  โอบกอดเดก็มกัมีทา่ทีขดัขืนไมผ่อ่นคลาย 

 1.2 พฤตกิรรมทางสงัคมท่ีกลายเป็นบคุลิกภาพประจําตวัของเดก็ออทสิตกิแบง่เป็น 3 กลุม่ดงันี ้  

  1.2.1 กลุม่แยกตวั (aloof child) ลกัษณะพฤตกิรรมของเดก็ออทสิตกิกลุม่นีจ้ะแยกตวัเอง  

อาจเข้าหาคนเพียงเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายไมใ่ชเ่พ่ือความอบอุน่ทางใจ เดก็จะไม่
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ชอบอยูใ่กล้คน แตถ้่าได้ฝึกตัง้แตเ่ลก็ๆ พอจะเข้าหาคนได้  อยา่งไรก็ตามความต้องการอยูค่นเดียวยงัมี

เดน่ชดั  และสําหรับเดก็กลุม่นีแ้ล้วการอยู่คนเดียวในชว่งเวลาท่ีผอ่นคลายถ้าย่ิงพบคนมากย่ิงเครียด  

โดยเฉพาะคนแปลกหน้า  เม่ือโตขึน้อาการแยกตวัยงัคงอยู ่ แตถึ่งแม้เดก็จะแยกตวัแตจ่ะตดิคนเลีย้งบางคน 

ซึง่ถ้ามีการเปล่ียนคนเลีย้งไมว่า่กรณีใดๆ เดก็จะหงดุหงิด 

 อาการออทสิตกิในกลุม่แยกตวันีม้กัชดัเจน  และไมมี่ภาษาส่ือสาร คนเลีย้ง หรือผู้ปกครองจงึไม่

คอ่ยรู้สกึภมูใิจกบัเดก็มากนกั  เพราะไมมี่ปฏิกิริยาโต้ตอบกลบั บางครัง้ยงัถกูปฏิเสธในสิง่ท่ีเสนอไปด้วย  

หรืออาจถกูเดก็ทบุตี  ไมทํ่าตามคําสัง่ของคนเลีย้งด ู คนเลีย้งกลุม่นีจ้งึค้นหาวิธีการส่ือสารกบัเดก็ให้ได้

แม้วา่วิธีการส่ือสารนัน้จะดแูปลกก็ตาม  แตเ่ดก็ยงัต้องการความรักความอบอุน่  ซึง่ผู้ปกครองสามารถ

กระทําได้ทกุเวลา  การแสดงความรักความเอาใจใสใ่ห้เดก็ได้รับรู้ได้โดยผา่นการให้รางวลัเม่ือเดก็ทํา

พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม หลายคนมกัคดิว่าเด็กกลุม่นีไ้มรู้่เร่ือง ฉะนัน้ไมต้่องเอาใจใสม่ากนกัซึง่เป็นความคดิท่ี

ผิด 

 นอกจากนีเ้ดก็กลุม่นีเ้ม่ือโตขึน้เป็นวยัรุ่นแล้ว สามารถมีทกัษะการทํางานพอควร กลา่วคือ เดก็จะ

ทํางานได้โดยท่ีลกัษณะงานเข้าได้กบัความสนใจของเขา  อีกทัง้พฤตกิรรมก้าวร้าว  เร่ือยเป่ือย  ร้องเสียงดงั 

เลน่มือ  หมนุตวั  ก็ยงัพบได้บอ่ยๆ และทําให้เป็นปัญหาการคบเพ่ือน  รวมถึงการทํางาน 

 1.2.2 กลุม่ยอมตาม (passive child)  มีลกัษณะยอมตามให้คนอ่ืนเข้าหา  โอบกอด หรือร่วมทํา

กิจกรรมท่ีมีคนคอยควบคมุได้  มีมนษุยสมัพนัธ์ดีกวา่กลุม่แยกตวั  สามารถเลียนแบบได้ทัง้ทา่ทางและ

คําพดู แตม่กัไมเ่ข้าใจการกระทําท่ีลอกเลียนแบบมา  อยา่งไรก็ตามเดก็ออทสิตกิกลุม่นีผู้้ เลีย้งดสูามารถ

จดัการกบัเดก็ได้ดีกวา่ทกุกลุม่  ท่ีสําคญัเดก็กลุม่นีจ้ะอยูร่่วมกบัคนอ่ืนได้ดีกวา่ทกุกลุม่ 

 เดก็กลุม่นีเ้ม่ือโตขึน้สามารถประกอบอาชีพ และอยู่อยา่งอิสระ  แม้วา่มีจํานวนน้อยก็ตาม  เพ่ือน

ร่วมงานมกันยิม บางคนมีความสามารถดีมาก แตบ่างครัง้การเป็นคนหวัออ่นทําให้เพ่ือนรําคาญ  ซึง่ทําให้

เดก็ออทิสตกิเครียด  เขาต้องการเพ่ือน  แตไ่มเ่ข้าใจเร่ืองความสมัพนัธ์  โดยคดิวา่คนท่ีคยุด้วยเป็นเพ่ือน

ทัง้นัน้ ความคดิท่ีไร้เดียงสาทําให้บางครัง้เกิดพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมจนเกิดปัญหา  สรุปได้วา่เดก็กลุม่นีมี้

ความสําเร็จมากกวา่ทกุกลุม่ 



14 

 

 1.2.3 กลุม่เข้าหาคน (active child)  เป็นกลุม่ท่ีจดัการได้ยากท่ีสดุ  ขณะท่ีเขาต้องการความสนใจ 

คนรอบข้างมกัไมส่นใจเขา  เพราะวิธีการเข้าหาคนมกัถามซํา้ๆพดูซํา้ๆ บางครัง้เข้ามาคลอเคลีย และมกั

เกินเลยไปเป็นลกัษณะก้าวร้าว ก่อความรําคาญ  ลกัษณะภายนอกดเูหมือนชอบเข้าหาคน แตถ้่าสงัเกต

การเข้าหาไมใ่ชค่วามต้องการคลอเคลีย  แตเ่ข้ามาเพ่ือดสูิง่ท่ีเขาสนใจ  โดยไมส่นใจความคดิ  ความรู้สกึ

ของคนรอบข้าง  แสดงออกโดยเฝ้าถามซํา้ๆ แตไ่มส่นใจคําตอบ  จะพบวา่กลุม่นีมี้ทกัษะทางสงัคมมากกวา่

กลุม่แยกตวั  แตอ่ปุสรรคใหญ่ท่ีทําให้กลุม่นีไ้มค่อ่ยประสบความสําเร็จ คือ พฤตกิรรมการรบกวนคนอ่ืน  

ผู้ปกครองมกัประเมนิความสามารถของเดก็พลาด เพราะเขาพดูเก่ง  พดูมาก  และดเูหมือนสนใจเข้าหาคน  

เดก็กลุม่นีจ้ะเร่ิมต้นด้วยการเข้าไปโรงเรียน  แล้วครูรายงานกลบัมาวา่เรียนไมไ่ด้  จงึย้ายโรงเรียนซํา้ๆ 

หลายๆ ครัง้ 

 ในการจดัการกบัพฤตกิรรมเดก็กลุม่นี ้ผู้ปกครองควรให้ความสนใจเดก็เม่ือเข้าหาผู้ อ่ืน  เม่ือสนทนา

เดก็ควรตอบคําถามเฉพาะคําถามแรกๆเทา่นัน้  ถ้ายงัถามซํา้อีกไมค่วรสนใจ  แตค่วรเปล่ียนหวัข้อสนทนา  

ผู้ปกครองวางเฉยตอ่ข้อความซํา้นัน้  หรือในขณะเข้ากลุม่กบัเพ่ือนๆ เขามกัรบกวนกลุม่ด้วยการพดูซํา้ๆ  

ผู้ปกครองจงึควรเข้าชว่ยจดัการ  ย่ิงเม่ือเขาต่ืนเต้น  วิตกกงัวล  เขาจะแสดงความหงดุหงิดก้าวร้าว  จน

ควบคมุยาก  และเขาไมส่นใจเพ่ือนอีกตอ่ไป 

 โดยสรุป  ลกัษณะเดก็ออทิสตกิไมว่า่จะเป็นแบบใดใน 3 แบบข้างต้นดงักลา่วมาแล้วลกัษณะเดน่ก็

คือ  การไมส่ามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะโต้ตอบกบับคุคลอ่ืนได้ 

 2. ความบกพร่องทางการส่ือสาร  เดก็ออทสิตกิร้อยละ 80 จะมีปัญหาทางภาษาและการส่ือสาร

อยา่งรุนแรง ได้แก่  พดูช้าหรือพดูไมไ่ด้เลย  ไมส่ามารถเร่ิมต้นบทสนทนาหรือตอบสนองตอ่บทสนทนากบั

ผู้ อ่ืนได้  มีคําศพัท์เฉพาะตวัหรือภาษาแปลกๆ  ท่ีเป็นภาษาเฉพาะของเด็กเองและผู้ อ่ืนฟังไมเ่ข้าใจ  ใช้

คําพดูซํา้ๆ ส่ือสารโดยใช้ท่าทางไมเ่ป็น  มกัพดูเสียงเรียบเฉย  ไมมี่ระดงัเสียงสงูๆ ต่ําๆ แบบคนทัว่ไป  พดู

ซํา้ประโยคหรือข้อความท่ีผู้ อ่ืนพดูด้วยเดก็บางคนมีพฒันาการทางภาษาดีตามสมควร  แตไ่มเ่ข้าใจ

ความหมายท่ีลกึซึง้หรือความหมายเชิงนามธรรม  เชน่  ไมเ่ข้าใจคําอปุมาอปุมยัหรือคําพดูล้อเลน่ของเพ่ือน  

และใช้ภาษาไมถ่กูต้องตามกาลเทศะเหมือนเดก็ปกติ 
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 3.  ความผิดปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรม 

      ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤตกิรรมของเดก็ออทิสตกิ อมุาพร ตรังคสมบตัิ(2545) ได้กลา่ว

ไว้วา่ 

     3.1 การแสดงออกทางอารมณ์  เด็กออทิสตกิจะแสดงออกทางอารมณ์ท่ีน้อย หรือรุนแรงเกิน 

เชน่ เฉยเมย  สีหน้าเรียบเฉยเวลาพดูคยุ  เวลาโกรธหรือไมพ่อใจร้องกร๊ีดเป็นเวลานานหรือร้องอยา่ง

โหยหวนผิดธรรมดา  ชอบแยกตวั  และเลน่คนเดียว  กลวับางอย่างโดยไมมี่เหตผุล 

    3.2 การเคล่ือนไหวผิดปกติ  คือมีการเคล่ือนไหวร่างกายซํา้ๆ เชน่  หมนุตวั  เดนิเขยง่ ว่ิงไปมา

อยา่งไร้จดุหมาย  โบกมือไปมา เป็นต้น  ชอบทําอะไรซํา้ๆ เชน่โยกตวั โบกมือไปมา  ชอบดโูฆษณาทาง

โทรทศัน์หรือดกูาร์ตนูซํา้ๆ หรือซนมาก  ไมอ่ยูน่ิ่ง  สมาธิสัน้ 

    3.3 การเปล่ียนแปลงทางสิ่งแวดล้อม  มีการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าอยา่งไมแ่นน่อน  เช่น เด็กบางคน

อาจดคูล้ายคนหหูนวกเพราะไมต่อบสนองตอ่เสียงเรียก  ไมห่นัมาเม่ือพอ่มเ่รียก  เป็นต้น  ปรับตวัยาก  ไม่

ชอบการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตวั  หรือกิจวตัรประจําวนั   เชน่ทํากิจวตัรประจําวนัเดมิ  เดนิ

ตามเส้นทางเดมิ เป็นต้น  ถ้ามีการเปล่ียนแปลงจะหงดุหงิด  อาละวาด  ประสาทสมัผสัเดก็ออทิสตกิจะมี

ความไวมากเกินไป (hypersensitive)   เชน่  ไวตอ่เสียง  ทนเสียงปกตธิรรมดา  เชน่เสียงสนุขัเหา่ หรือเสียง

คนปิดประตไูมไ่ด้จะร้องไห้มากหรืออาละวาด  เม่ือได้ยินเสียงดงักลา่ว บางคนไวตอ่การเคล่ือนไหวหรือการ

สมัผสัจบัต้อง   จะตกใจงา่ยตอ่สิง่เร้าบางอยา่งและร้องกร๊ีดหรือโวยวายเกินเหต ุ  เป็นต้น  หรือบางกรณี

ประสาทสมัผสัน้อยเกินไป(hyposensitive)   เชน่ ไมรู้่สกึเจ็บปวดแม้เจ็บหรือมีบาดแผลก็ไมร้่องไห้ เป็นต้น 

    3.4 มีความผิดปกตใินการเลน่  กลา่วคือ  ไมมี่จนิตนาการ  จะเลน่สมมตหิรือเลียนแบบไมเ่ป็น  

เลน่ของเลน่ไมเ่ป็น  ชอบเลน่ของเลน่ซํา้ๆ  อยา่งไมมี่จดุหมาย  ชอบของท่ีหมนุไปมา  ชอบเอาของเลน่มาดู

ใกล้ตา  เลน่เกมท่ีมีลกัษณะโต้ตอบไมเ่ป็น เช่น เลน่จ๊ะเอ๋  เลน่ร่วมกบัเดก็อ่ืนไมเ่ป็น  ไมเ่ข้าใจกฏกตกิาหรือ

วิธีการเลน่ เป็นต้น  

  ชศูกัดิ์ จนัทยานนท์ (2542) และ อมุาพร  ตรังคสมบตั ิ(2545) ได้กลา่วถึงระดบัอาการของ

บคุคลออทสิตกิไว้วา่มี  3 ระดบั ได้แก่ 
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1. ระดบักลุม่ท่ีมีอาการน้อย (mild autism)  หรือเรียกวา่กลุม่ออทสิตกิท่ีมีศกัภาพสงู ซึง่จะมี

ระดบัสตปัิญญาปกตหิรือสงูกวา่ปกต ิ  มีพฒันาการทางภาษาดีพอใช้และดีกวา่กลุม่อ่ืน  เรียนรวมกบัเดก็

ปกตไิด้  บางรายเรียนสงูถึงปริญญาเอก  บางครัง้เรียกเดก็กลุม่นีว้า่ ไฮ ฟังชัน่ ออทิซึม่ (high function 

autism)  แตย่งัมีความบกพร่องในทกัษะทางสงัคม  การรับรู้อารมณ์ความรู้สกึของบคุคลอ่ืนในปัจจบุนัเรียก

เดก็กลุม่นีว้า่  กลุม่แอสเพอร์เกอร์ซนิโดรม (asperger syndrome) ตามช่ือแพทย์ท่ีค้นพบ  โดยสภาพพืน้ฐาน

ความต้องการจําเป็นทัง้ในกลุม่ท่ีมีศกัยภาพสงูกบักลุม่แอสเพอร์เกอร์  ไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั 

2. ระดบักลุม่ท่ีมีอาการปานกลาง (moderate autism)  เดก็กลุม่นีจ้ะมีพฒันาการลา่ช้าใน

พฒันาการด้านภาษาการส่ือสาร  ทกัษะทางสงัคม  การเรียนรู้ท่ีจํากดั รวมทัง้การชว่ยเหลือตนเองพอใช้  

เรียนหนงัสือได้ไมส่งูเทา่กลุม่แรก  และมีพฤตกิรรมกระตุ้นตนเองพอสมควร 

3. ระดบักลุม่ท่ีมีอาการรุนแรง (severe autism) เดก็กลุม่นีจ้ะมีความลา่ช้าในพฒันาการเกือบ

ทกุด้าน และอาจเกิดร่วมกบัภาวะอ่ืน เชน่ ปัญญาอ่อน  รวมทัง้มีปัญหาพฤติกรรมท่ีรุนแรงไมส่ามารถ

ชว่ยเหลือตนเองได้  ต้องมีผู้ดแูลตลอดชีวิต  แตพ่บวา่เดก็กลุม่นีมี้ไมม่ากนกั 

สรุป  อาการและอาการแสดงของเดก็ออทิสตกิ จะแสดงออกโดยไมส่ามารถมีปฏิสมัพนัธ์ในการ

โต้ตอบกบับคุคลอ่ืนได้  มีปัญหาทางภาษาและการส่ือสาร  จะพดูช้า หรือไมพ่ดูเลย  ใช้คําศพัท์แปลกๆ  

ส่ือสารโดยใช้ทา่ทางไมเ่ป็น  และมีความผดิปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรม  ซึง่จะแสดงออกทางอารมณ์ไม่

สมเหตสุมผล  มีการเคล่ือนไหวผิดปกติ มีการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าไมแ่น่นอน ไมมี่จินตนาการในการเลน่  

เลน่สมมตหิรือเลียนแบบไมเ่ป็น จากลกัษณะเดก็ออทสิตกิดงักลา่ว แบง่กลุม่ระดบัอาการได้ 3 ระดบั ได้แก่  

ระดบักลุม่อาการน้อย  ระดบักลุม่อาการปานกลาง  ระดบักลุม่อาการรุนแรง   ซึง่แตล่ะระดบัอาการมีแนว

ทางการรักษาและให้ความชว่ยเหลือแตกตา่งกนั 

 

การวินิจฉัยโรคออทสิตกิ 

เกณฑ์การวินิจฉยัโรคออทิสตกิ ตามคูมื่อการวินจิฉยัโรค DSM-IV โดยสมาคมจิตแพทย์แหง่

สหรัฐอเมริกา (The American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorder - Forth Edition, 1994) จดัโรคออทสิตกิ (Autistic Disorder) อยูใ่นกลุม่ “Pervasive 
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Developmental Disorders” ซึง่ก็คือ มีความบกพร่องของพฒันาการแบบรอบด้าน แสดงอาการอยา่ง

ชดัเจนในวยัเดก็ ก่อให้เกิด พฒันาการทางด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และการส่ือสาร ไมเ่ป็นไปตามปกต ิ

มีพฤตกิรรม ความสนใจ และกิจกรรมท่ีผิดปกติ ได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการวินิจฉยัออทิสติกดงันี ้ 

A. เข้าเกณฑ์ตอ่ไปนี ้6 ข้อหรือมากกวา่ จากหวัข้อ (1) (2) และ (3) โดยอยา่งน้อยต้องมี 2 ข้อ จากหวัข้อ 

(1) และจากหวัข้อ (2) และ (3) อีกหวัข้อละ 1 ข้อ  

1. มีคณุลกัษณะในการเข้าสงัคมท่ีผดิปกต ิโดยแสดงออกอยา่งน้อย 2 ข้อตอ่ไปนี ้ 

           1.1. บกพร่องอยา่งชดัเจนในการใช้ทา่ทางหลายอยา่ง (เช่น การสบตา การแสดงสีหน้า  

                 กิริยาหรือทา่ทางประกอบการเข้าสงัคม)  

          1.2. ไมส่ามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในระดบัท่ีเหมาะสมกบัอายไุด้  

          1.3. ไมแ่สดงความอยากเข้าร่วมสนกุ ร่วมทําสิง่ท่ีสนใจ หรือร่วมงานให้เกิดความสําเร็จ 

                 กบัคนอ่ืนๆ (เชน่ ไมแ่สดงออก ไมเ่สนอความเห็น หรือไมชี่ว้า่ตนสนใจอะไร)  

        1.4. ไมมี่อารมณ์หรือสมัพนัธภาพตอบสนองกบัสงัคม  

2. มีคณุลกัษณะในการส่ือสารผดิปกต ิโดยแสดงออกอยา่งน้อย 1 ข้อตอ่ไปนี ้ 

2.1. พฒันาการในการพดูช้าหรือไมมี่เลย โดยไมแ่สดงออกวา่อยากใช้การส่ือสารวิธีอ่ืนมา     

                ทดแทน (เชน่ แสดงทา่ทาง)  

        2.2. ในรายท่ีมีการพดูได้ ก็ไมส่ามารถเร่ิมพดูหรือสนทนาตอ่เน่ืองกบัคนอ่ืนได้  

       2.3. ใช้คําพดูซํา้หรือใช้ภาษาท่ีไมมี่ใครเข้าใจ  

       2.4. ไมมี่การเลน่สมมตท่ีิหลากหลาย คดิเองตามจนิตนาการ หรือเลน่เลียนแบบสิ่งตา่งๆ  

              ตามสมควรกบัพฒันาการ  
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3. มีแบบแผนพฤตกิรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมท่ีจํากดั ใช้ซํา้ และรักษาเป็นเชน่เดมิ โดย

แสดงออกอยา่งน้อย 1 ข้อ ตอ่ไปนี ้ 

หมกมุน่กบัพฤตกิรรมซํา้ๆ (stereotyped) ตัง้แต ่1 อยา่งขึน้ไป และความสนใจในสิ่งตา่งๆมีจํากดั 

ซึง่เป็นภาวะท่ีผิดปกตทิัง้ในแง่ของความรุนแรงหรือสิ่งท่ีสนใจ 

  ตดิกบักิจวตัร หรือยํา้ทํากบับางสิง่บางอยา่งท่ีไมมี่ประโยชน์โดยไมยื่ดหยุน่ 

ทํากิริยาซํา้ๆ (mannerism) (เชน่ เลน่สะบดัมือ หมนุ โยกตวั) 

 สนใจหมกมุน่กบัเพียงบางส่วนของวตัถ ุ 

B. มีความช้าหรือผดิปกตใินด้านตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ก่อนอาย ุ3 ปี  

     1 ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม  

     2 ภาษาท่ีใช้ส่ือสารกบัสงัคม  

     3 เลน่สมมตหิรือเลน่ตามจินตนาการ  

C. ความผดิปกตไิมเ่ข้ากบั Rett's Disorder หรือ Childhood Disintegrative Disorder ได้ดีกวา่ 

กญุแจสําคญั ท่ีเป็นตวัทํานาย โรคออทิสตกิ ในเดก็อาย ุ18 เดือนขึน้ไป  มี 4 อาการหลกั ถ้าพบวา่

มีอาการผิดปกตเิหลา่นีต้ัง้แต ่2 อยา่งขึน้ไป ควรนกึถึงโรคออทิสตกิ และควรมีการดําเนินการเพ่ือยืนยนัการ

วินิจฉยัโรค และให้ความชว่ยเหลืออยา่งทนัที คือ  

1.  เลน่สมมต ิเลน่จินตนาการไมเ่ป็น (lack of pretend play)  

2.  ไมส่ามารถชีน้ิว้บอกความต้องการได้ (lack of protodeclarative pointing)  

3.  ไมส่นใจเข้ากลุม่ หรือเลน่กบัเด็กคนอ่ืน (lack of social interest)  

4.  ไมมี่พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงความสนใจร่วมกบัคนอ่ืนได้ (lack of joint attention) 
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2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเดก็ออทสิตกิปฐมวัยในปัจจุบัน  

วิธีการดแูลรักษาเด็กออทิสติกในปัจจบุนันี ้  ทวีศกัดิ ์ สิริรัตน์เรขา (2548) ได้สรุปไว้วา่สามารถ

พฒันาศกัยภาพให้เดก็ออทิสตกิปฐมวยัมีพฒันาการดีขึน้ได้ จนสามารถเรียนรู้ ปรับตวั ใช้ชีวิตอยูร่่วมใน

สงัคม และประกอบอาชีพได้ โดยพึง่พาผู้ อ่ืนน้อยท่ีสดุ (Independent Living)           แนวทางการดแูลรักษา

ออทสิตกิเพ่ือการพฒันาศกัยภาพเดก็ออทสิติกปฐมวยั จําเป็นต้องใช้ทีมงานผู้ เช่ียวชาญจากสหวิชาชีพ 

(Multidisciplinary Team Approach) ซึง่ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวยัรุ่น (Child and Adolescent 

Psychiatrist) นกัจติวิทยา (Psychologist) พยาบาลจิตเวช (Psychiatric Nurse) นกัแก้ไขการพดู (Speech 

Therapist)  นกักิจกรรมบําบดั (Occupational Therapist) นกัวิชาการศกึษาพเิศษ (Special Education 

Teacher)   นกัสงัคมสงเคราะห์ (Social Worker) ฯลฯ  การดแูลรักษาไมไ่ด้อยูท่ี่ผู้ เช่ียวชาญเทา่นัน้ และไมมี่

รูปแบบท่ีเป็นสตูรสําเร็จ รูปแบบเดียวท่ีใช้ได้กบัทกุคน แตอ่ยูท่ี่ครอบครัวของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัด้วยวา่จะ

สามารถนําวิธีการบําบดัรักษาตา่งๆ ท่ีได้รับ มาประยกุต์ใช้ท่ีบ้านอยา่งตอ่เน่ืองเหมาะสมเป็น การพฒันา

ความสามารถใช้การบรูณาการโดยแบง่แนวทางหลกัๆ ออกเป็น 10 แนวทาง ดงันี ้ 

1.ส่งเสริมพลังครอบครัว (Family Empowerment) 

ครอบครัวมีบทบาทสําคญัท่ีสดุในการดแูลช่วยเหลือเดก็ออทิสตกิ ไมใ่ชห่น้าท่ีของใครคนใดคนหนึง่ 

แตเ่ป็นหน้าท่ีของทกุคน พลงัครอบครัว คือ พลงัแหง่ความสําเร็จ ผู้ปกครองและพ่ีน้องของเดก็ออทิสตกิบาง

คน อาจมีความต้องการพเิศษเป็นการเฉพาะ ซึง่จะต้องให้การชว่ยเหลือด้วย ผู้ปกครองมกัจะมีความเส่ียง

ตอ่อาการซมึเศร้า หรือความเครียดเพิม่ขึน้ (Marcus et al., 1997 อ้างในทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548 ) พ่ีน้อง

อาจจะมีความเส่ียงตอ่ปัญหาพฒันาการเพิม่ขึน้ (Rutter et al., 1997 อ้างในทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548) ซึง่

ย่ิงทําให้ผู้ปกครองได้รับผลกระทบมากขึน้  ดงันัน้การเตรียมพลงักายและพลงัใจในตวัผู้ปกครองเองจงึมี

ความสําคญัมาก แพทย์ท่ีดแูลควรให้คําปรึกษา (Counseling) ถึงสิ่งท่ีผู้ปกครองเป็นกงัวลใจ ปัญหา และ

แนวทางการดแูลท่ีเหมาะสม  สิ่งสําคญัอนัดบัแรกท่ีจะทําให้กลไกการชว่ยเหลือขบัเคล่ือนไปได้ คือ การท่ี

พอ่แมย่อมรับวา่ลกูมีปัญหา หรือความบกพร่องบางอยา่งท่ีแตกตา่งจากเดก็คนอ่ืน ควรได้รับการชว่ยเหลือ

และแก้ไข ถึงแม้วา่จะยงัไมย่อมรับวา่ลกูเป็นอะไร แตค่วรรู้วา่จะชว่ยอะไรลกูได้บ้าง การยอมรับปัญหาเร็ว 

จะชว่ยให้เดก็ไมเ่สียโอกาสท่ีจะได้รับความชว่ยเหลือ การเร่ิมต้นและการพฒันาท่ีดี คือการสมุหวัเข้าหากนั 
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จบัเขา่คยุกนั ชว่ยกนัในแนวทางเดียวกนั ไว้วางใจซึง่กนัและกนั โดยสมาชิกทกุคนในครอบครัวมีโอกาส

ชว่ยเหลือเดก็เทา่ๆ กนั คําแนะนําหลกัๆ ท่ีทกุคนในครอบครัวควรทําความเข้าใจคือ  

1. ออทสิตกิ เกิดจากความผิดปกตใินการทํางานของสมอง ท่ียงัไมท่ราบสาเหตแุนช่ดั แตยื่นยนัได้

แนน่อนวา่ ไมใ่ชเ่กิดจากการเลีย้งด ูอยา่โทษตวัเองวา่เลีย้งลกูไมดี่แล้วทําให้เป็นออทสิตกิ  

2. ออทิสตกิ สามารถพฒันาได้ด้วยวิธีการดแูลรักษาแบบบรูณาการ ไมใ่ชเ่ลือกวิธีท่ีคดิวา่ดีท่ีสดุ

เพียงวิธีการเดียวมาดแูลเดก็  

3. เดก็ออทิสติก คือศนูย์กลางของการดแูลรักษา ซึง่ต้องมีการออกแบบวางแผนการดแูลรักษาให้

เหมาะสมกบัแตล่ะคน ไมใ่ช่ทําเหมือนกนัทกุคน  

4. ครอบครัว คือกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือน ทําให้การดแูลรักษามีประสทิธิภาพ ความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัออทิสตกิ เป็นสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ และมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องเรียนรู้ เพราะจะชว่ยให้การ

ดแูลรักษาเป็นไปในทิศทางท่ีถกูต้อง ผู้ปกครองทกุคนเร่ิมต้นท่ีไมรู้่เหมือนกนั แตป่ลายทางแหง่ความสําเร็จ

ตา่งกนัตามการเรียนรู้ของแตล่ะคน ทกัษะตา่งๆ จะสัง่สมตามประสบการณ์ในการดแูลชว่ยเหลือท่ีได้ลงมือ

ทําไป ไมต้่องกงัวลว่าจะทําไมไ่ด้หรือทําได้ไมดี่ แตค่วรเร่ิมต้นลงมือฝึกเดก็ก่อน แล้วคอ่ยๆ พฒันาวิธีการ

ตามคําชีแ้นะจากผู้ เช่ียวชาญ  

2.ส่งเสริมความสามารถเด็ก (Ability Enhancement) 

แนวทางการดแูลในปัจจบุนัสว่นใหญ่จะพุง่เป้าไปท่ีการแก้ไขความบกพร่อง จนทําให้ลืม

มองในมมุท่ีเป็นความสามารถของเด็ก และพบวา่เดก็ออทสิตกิบางคนมีความสามารถพเิศษเฉพาะด้าน

ด้วย ถ้ามองเหน็ความสามารถของเดก็ การยอมรับจากสงัคมก็เกิดงา่ยขึน้ โอกาสท่ีเขาจะได้เรียนรู้และ

พฒันาก็เพิ่มขึน้ สว่นความผิดปกตท่ีิมีก็ได้รับการแก้ไข บนฐานความคิดท่ีว่า “ แก้ไขเพ่ือดงึความสามารถท่ี

มีอยูอ่อกมาใช้ให้เตม็ที ่ เตม็ตามศกัยภาพ ไมใ่ชแ่ก้ไขเพ่ือลดความผดิปกตเิทา่นัน้ ” และเม่ือได้รับการ

ยอมรับในสงัคมแล้ว โอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะด้านสงัคมก็เพิ่มขึน้ด้วย เน่ืองจากพวกเขาไมต้่องเป็นฝ่ายท่ี

ปรับตวัเข้าหาสงัคมเพียงด้านเดียว แตส่งัคมก็พยายามปรับตวัเข้าหาพวกเขาด้วยเชน่กนั เป็นการพบกนั

คร่ึงทาง ถ้ามุง่แก้ไขความบกพร่องเพียงด้านเดียว ก็จะย่ิงทําให้หมดกําลงัใจเร็ว เน่ืองจากมองเห็นแต่

ปัญหา แตถ้่ามุง่สง่เสริมความสามารถควบคูไ่ปด้วย จะชว่ยให้มีกําลงัใจ เน่ืองจากมองเห็นการ
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เปล่ียนแปลง ความสามารถในท่ีนีไ้มจํ่าเป็นต้องเป็นความสามารถพเิศษเสมอไป แตคื่อสิ่งท่ีเดก็สามารถทํา

ได้ เชน่ สง่เสียงอะไรได้บ้าง พดูคําว่าอะไรได้บ้าง เลน่อะไรเป็นบ้าง ดแูลช่วยเหลือตวัเองในเร่ืองอะไรได้บ้าง 

แล้วขยายความสามารถท่ีทําได้เหลา่นีใ้ห้ดีย่ิงขึน้ โดยเปิดโอกาสให้เดก็ได้ทําบอ่ยๆ แล้วสอนเพิ่มในเร่ืองท่ี

ใกล้เคียงกบัสิ่งท่ีเด็กทําได้ ก็จะย่ิงทําให้เรียนรู้ได้งา่ยขึน้ และขยายขอบเขตความสามารถเพิม่ขึน้ การ

เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นของเลน่ท่ีหลากหลาย ได้ทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน่ ดนตรี กีฬา งาน

ศลิปะตา่งๆ ชว่ยงานท่ีพอ่แม่ทํา ก็จะชว่ยเสริมให้เดก็มีโอกาสแสดงความสามารถให้เห็นเพิ่มขึน้  

3.ส่งเสริมพัฒนาการ (Early Intervention) 

การสง่เสริมพฒันาการ คือการจดักิจกรรมเพ่ือใช้ในการส่งเสริมให้เดก็มีพฒันาการเป็นไป

ตามวยั โดยยึดหลกัและลําดบัขัน้พฒันาการของเดก็ปกต ิ ควรทําตัง้แตอ่ายนุ้อย โดยต้องทําอยา่งเข้มข้น 

สม่ําเสมอ และตอ่เน่ืองในระยะเวลาท่ีนานพอ การออกแบบการฝึกต้องให้เหมาะสมตามสภาพปัญหา 

ความสามารถ และความเร็วในการเรียนรู้ของเดก็แตล่ะคนท่ีมีความแตกตา่งกนั เดก็ควรได้รับการสง่เสริม

พฒันาการแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความสมดลุ การสง่เสริมพฒันาการเพียงด้านเดียว เชน่ การสอนพดู 

โดยไมไ่ด้พฒันาทกัษะสงัคมร่วมไปด้วย อาจทําให้เป็นแบบนกแก้วนกขนุทอง คือ พดูได้เก่งก็จริง แตไ่ม่

เข้าใจความหมาย ไมม่องหน้าสบตา ไมส่ื่อสาร เป็นต้น ( อมุาพร ตรังคสมบตัิ, 2545)  กิจกรรมท่ีนํามาใช้

ฝึกสอนต้องเหมาะสมตามระดบัพฒันาการของเดก็ โดยสอนจากงา่ยไปยาก ถ้าสอนเร็วเกินไปเดก็ก็ทํา

ไมไ่ด้ วิธีการสงัเกตงา่ยๆ คือ สอนในเร่ืองท่ีเดก็คนอ่ืนในวยัเดียวกนัสามารถทําได้  สภาพแวดล้อมท่ีชว่ยให้

เดก็เรียนรู้ได้ดี ควรมีความเป็นระเบียบ แบบแผน แบง่เป็นสดัเป็นสว่นชดัเจน  มีความแนน่อน คาดเดาได้ 

เชน่ รู้วา่สิ่งของท่ีต้องการเก็บไว้ท่ีไหน ตอ่ไปจะต้องทําอะไร นัง่เลน่ท่ีมมุไหนได้บ้าง เพ่ือให้เดก็สามารถ

เข้าใจงา่ยขึน้ มีความรู้สกึปลอดภยั และไมค่วรมีสิ่งเร้ามากเกินไปซึง่จะรบกวนสมาธิได้ สิง่สําคญัมากท่ีควร

รู้คือ  เดก็สามารถเรียนรู้ได้ดีจากคนมากกวา่วตัถ ุจากการมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกนัมากกวา่การฟังหรือดเูพียง

อยา่งเดียว ซึง่เป็นเพียงการส่ือสารทางเดียว ดงันัน้จงึควรดงึเดก็มาทํากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนักบัคนในบ้าน

ให้มากท่ีสดุ ไมค่วรให้นัง่ดโูทรทศัน์คนเดียว เน่ืองจากเป็นการส่ือสารทางเดียว ทําให้เดก็ย่ิงกลบัเข้าไปใน

โลกสว่นตวัของเขาเองมากขึน้ เดก็ไมส่ามารถเรียนรู้คําศพัท์จากโทรทศัน์ได้ดีเทา่กบัการสอนด้วยตวัเราเอง  

ทกัษะพืน้ฐานในการเรียนรู้ท่ีควรเร่ิมฝึกเป็นอนัดบัแรก เพ่ือดงึเดก็ออกจากโลกสว่นตวัของเขาเองมาเรียนรู้

โลกภายนอก ควรเน้นในเร่ืองการมองหน้าสบตา การมีสมาธิ การฟัง และการทําตามคําสั่ง การฝึกทกัษะ
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เหลา่นีใ้นระยะเร่ิมต้นจะใช้เวลานาน และเห็นการเปล่ียนแปลงช้า ทําให้เกิดความเครียดทัง้กบัผู้ปกครอง

และตวัเด็กเอง แตเ่ม่ือเดก็มีทกัษะพืน้ฐานเหลา่นีดี้แล้ว การตอ่ยอดในทกัษะท่ียากขึน้ก็จะไมใ่ชเ่ร่ืองยากอีก

ตอ่ไป  

4.พฤตกิรรมบาํบัด (Behavior Therapy) 

โปรแกรมพฤตกิรรมบําบดัประกอบด้วย การวิเคราะห์พฤตกิรรมแบบประยกุต์ (Applied 

Behavior Analysis; ABA) และกระบวนการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม (Behavioral Modification Procedure) 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมให้คงอยูต่อ่เน่ือง หยดุพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา และ

สร้างพฤตกิรรมใหมท่ี่ต้องการ การทําพฤตกิรรมบําบดั ตัง้แตอ่ายนุ้อยๆ และทําอยา่งตอ่เน่ืองเป็นสิ่งท่ี

สําคญัท่ีสดุ โดยไมข่ึน้กบัโปรแกรม หรือปรัชญาท่ีใช้ในการฝึก (Roger, 1996 อ้างในทวีศกัดิ ์ สิริรัตน์เรขา, 

2548) พบวา่ชว่ยเสริมสร้างทกัษะด้านภาษา ทกัษะสงัคม ทกัษะการคดิ และทกัษะอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัชว่ย

ลดระดบัความเครียดของผู้ปกครองด้วย ในการประเมินพฤตกิรรมอยา่งเป็นระบบ จะทําการประเมินทัง้ 

ทกัษะการปรับตวั (Adaptive Skill) และลกัษณะพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา (Problem Behavior) ทกัษะการ

ปรับตวั มกัประเมินโดยใช้ แบบประเมิน Vineland Adaptive Behavior Scales หรือสงัเกตจากการเลน่ของ

เดก็ วา่เป็นลกัษณะการเลน่แบบใด สว่นลกัษณะพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา แบบประเมินท่ีนํามาใช้ ได้แก่ The 

Autism Diagnostic Interview (ADI) หรือ The Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)  เทคนิคท่ี

ใช้มีพืน้ฐานมาจากหลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้ และหลกัพฤติกรรมในเร่ืองสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง 

เร่ิมต้นโดยเลือกพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา วิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งเร้า อะไรคือการตอบสนองท่ีตามมา แล้วใช้

เทคนิคตา่งๆ ในการจดัการสิ่งเร้าหรือผลท่ีตามมา เพ่ือปรับพฤตกิรรม  เทคนิคท่ีใช้ได้ผลดีคือการให้แรง

เสริม (Reinforcement) เม่ือมีพฤตกิรรมท่ีต้องการ แรงเสริมมีทัง้สิ่งท่ีจบัต้องได้ เชน่ ขนม ของเลน่ สตกิเกอร์ 

และสิ่งท่ีจบัต้องไมไ่ด้ เชน่ คําชมเชย ตบมือ ยิม้ให้ กอด หอมแก้ม เป็นต้น โปรแกรมท่ีมีงานวิจยัรับรองวา่

ได้ผลดี คือ โปรแกรมของโลวาส (Lovaas Program) เป็นการฝึกเดก็แบบเข้มข้น ตวัตอ่ตวั โดยใช้หลกัการ

วิเคราะห์พฤตกิรรมแบบประยกุต์ เน้นการฝึกตวัตอ่ตวัท่ีบ้าน ทําอยา่งเข้มข้นและตอ่เน่ือง ฝึก 40 ชั่วโมงตอ่

สปัดาห์ นาน 6 เดือนตดิตอ่กนั ซึง่ได้ผลดีมากในเดก็ท่ีเข้ารับการฝึกก่อนอาย ุ5 ปี พบวา่เดก็มีความสามารถ

ในการเรียนรู้ และเชาว์ปัญญาดีขึน้ สามารถไปเรียนร่วมกบัเดก็ปกตไิด้  
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5.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (Medical Rehabilitation) 

การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ ประกอบด้วย การฝึกและแก้ไขการพดู กิจกรรมบําบดั 

หรือกายภาพบําบดั (ในรายท่ีมีปัญหาด้านกล้ามเนือ้และการเคล่ือนไหวร่วมด้วย) 

5.1.การฝึกและแก้ไขการพดู (Speech Therapy) ถ้าเดก็พดูได้เร็ว โอกาสท่ีจะมีพฒันาการ

ทางภาษาใกล้เคียงปกตก็ิจะเพิม่มากขึน้ ในขณะเดียวกนั การใช้ภาษาท่ีไมเ่หมาะสมก็ลดลงด้วย ดงันัน้การ

ฝึกและแก้ไขการพดู จงึมีความสําคญั ในการเตรียมความพร้อมเดก็ก่อนท่ีจะสอนพดู ควรฝึกการเปลง่ลม 

เคล่ือนไหวปาก โดยการเป่ามือ เป่ากระดาษ เป่าลกูปิงปอง เป่าฟองสบู ่ เป่านกหวีด ฝึกการเคล่ือนไหวลิน้ 

โดยการอมลกูอม เลียอมยิม้ และฝึกการเลน่เสียงในถ้วย ข้อปฏิบตัท่ีิจะชว่ยให้เด็กออทิสตกิพดูได้เหมาะสม

ตามวยั มีดงันี ้( เดือนฉาย แสงรัตนายนต์, 2545  อ้างในทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548)  

1. พยายามพดูกบัเดก็เก่ียวกบัสิง่ท่ีเดก็กําลงัมอง หรือกําลงัทําอยู่ เพ่ือสร้างเป้าหมายใน

การมองอยา่งมีความหมาย  

2. ขณะท่ีมีเสียงใดเสียงหนึง่เกิดขึน้รอบตวั ควรชีช้วนให้เดก็สนใจฟังอย่างสม่ําเสมอ โดย

อาจพดูเลียนแบบเสียงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือสร้างเป้าหมายในการฟังอยา่งมีความหมาย  

3. ขณะท่ีทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ให้กบัเด็ก ควรพดูให้เดก็ฟังถึงสิ่งท่ีทา่นกําลงัทําอยู่ เพ่ือให้เดก็

เรียนรู้คําศพัท์ และเนือ้หาของคําศพัท์ ซึง่เป็นการสร้างการเรียนรู้ความหมายจากการปฏิบตัท่ีิเหน็จริง  

4. ควรสอนจากความเข้าใจคําศพัท์ ก่อนนํามาสูก่ารพดู  

5. ควรสอนให้เดก็พดู โดยใช้คํานามท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม จดจําง่าย คุ้นเคย และอยู่ใกล้

ตวัเดก็  

6. ควรให้เดก็มีโอกาสได้เปลง่เสียงออกมาบ้าง โดยสอนพดูนํา แล้วเว้นระยะให้เดก็ออก

เสียง รอเวลาอยา่แยง่เดก็พดู  

7. เป็นแบบอยา่งในการพดูท่ีดีให้เดก็ พดูให้ชดัเจน ใช้คําให้ถกูต้อง เน่ืองจากเด็กจะ

ลอกเลียนแบบจากผู้ ท่ีพดูกบัเขา  
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8. อาจใช้โคลงกลอน หรือเพลง ชว่ยกระตุ้นการพดูของเดก็ เพราะชว่ยให้เดก็สนใจ และ

จดจําได้งา่ย  

9. เดก็บางรายอาจต้องใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือดงึความสนใจ และสร้างความพร้อมในการ

สอนภาษาและการพดู โดยเตรียมการมอง การฟัง อยา่งมีความหมาย ฝึกการเคล่ือนไหวปาก ลิน้ การเปลง่

เสียง  

ผู้ เช่ียวชาญท่ีฝึกและแก้ไขการพดู คือ “ นกัแก้ไขการพดู ” หรือ “ นกัอรรถบําบดั ” (Speech 

Therapist/ Speech Pathologist) แตเ่น่ืองจากผู้ เช่ียวชาญในสาขานีมี้ไมเ่พียงพอกบัความต้องการใน

ปัจจบุนั ดงันัน้ สามารถเข้ารับการฝึกจาก “ ครูฝึกพดู ” ซึง่เป็นครูการศกึษาพเิศษ ท่ีผา่นการอบรมในด้าน

การฝึกและแก้ไขการพดู ในเบือ้งต้นได้เชน่กนั แตค่วรมีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้าในการฝึก และ

คําแนะนําเพิ่มเตมิจากนกัแก้ไขการพดูเป็นระยะ ผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการฝึกและแก้ไขการพดู ไมใ่ช่

ผู้ เช่ียวชาญ แตคื่อผู้ปกครองซึง่อยูใ่กล้ชิดกบัเดก็ ดงันัน้ไมใ่ชก่ารรอจนถึงวนันดัแล้วคอ่ยฝึกเท่านัน้ เพราะ

จะไมเ่กิดประโยชน์เทา่ท่ีควร ผู้ปกครองสามารถกระตุ้นให้มีการพดูได้โดยผา่นการเลน่ได้เชน่กนั พยายาม

สร้างสถานการณ์ ท่ีกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารขึน้ เชน่ เวลาเลน่ตอ่จิ๊กซอว์ ก็อาจเอาไปซอ่นชิน้หนึง่เพ่ือให้

เดก็ถามหา หรือ อาจเอารองเท้าของคนอ่ืนมาให้เดก็ใส่ เพ่ือให้เดก็บอกวา่ “ ไมใ่ช ่ ” หรือถามหารองเท้า

ของตนเอง เป็นต้น นอกจากนีค้วรนําเทคนิควิธีการฝึก ซึง่ได้รับการแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญ มาปฏิบตัิ

อยา่งตอ่เน่ือง การพดูเป็นวิธีการส่ือความหมายท่ีสําคญัท่ีสดุ แตถ้่ายงัไมส่ามารถพดูได้ ก็จําเป็นต้องหา

วิธีการอ่ืนมาทดแทน เพ่ือให้สามารถบอก              ความต้องการของตนเองได้ ซึง่เรียกวิธีการเหลา่นีว้่า 

การส่ือความหมายทดแทน (Augmentative and Alternative Communication; AAC) เพ่ือใช้ทดแทนการพดู

เป็นการชัว่คราว หรือโดยถาวรในรายท่ีมีความบกพร่องทางการพดูอยา่งรุนแรง ตวัอยา่งเชน่ กลวิธีการ

รับรู้ผา่นการมอง (Visual Strategies) โปรแกรมแลกเปล่ียนภาพเพ่ือการส่ือสาร (Picture Exchange 

Communication System; PECS ) เคร่ืองโอภา (Communication Devices) และโปรแกรมปราศรัย เป็นต้น 

กลวิธีการรับรู้ผา่นการมอง เป็นการกระตุ้นการรับรู้ในการส่ือสาร โดยการมองเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีจดัทําขึน้

เพ่ือบอกข้อมลู แสดงสิ่งตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ให้เด็กเห็นได้ชดัเจน เชน่ ตารางเวลา ปฏิทิน สมดุบนัทกึ 

รายการซือ้ของ เมนอูาหาร เป็นต้น โปรแกรมแลกเปล่ียนภาพเพ่ือการส่ือสาร เป็นการจดัระบบการเรียนรู้

ในเร่ืองการส่ือสาร โดยให้เด็กหยิบภาพให้ผู้ ร่วมสนทนา เพ่ือส่ือสารถึงสิ่งท่ีต้องการ โดยมีการฝึกอยา่งเป็น
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ระบบ รวม 6 ขัน้ตอน จนสามารถแสดงความคิดเห็นตอ่สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ตา่งๆ ได้ โปรแกรม

ปราศรัย เป็นซอฟต์แวร์มลัติมีเดีย เพ่ือชว่ยในการส่ือสารสําหรับผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางด้านการพดู โดย

ใช้ร่วมกบัเคร่ืองโอภา วิจยัและพฒันาโดยศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 

(เนคเทค) เป็นเคร่ืองมือท่ีทําหน้าท่ีเป็นเสมือนกลอ่งท่ีบรรจเุสียงพดูท่ีใช้ในการสนทนาไว้อย่างไมจํ่ากดั

จํานวน โดยแบง่เสียงเป็นหมวดหมูต่ามการใช้งาน ซึง่แตล่ะเสียงจะประกอบด้วย หนว่ยเสียงพดู รูปภาพ 

และข้อความ 

5.2.กิจกรรมบําบดั (Occupational Therapy)  เป็นการประยกุต์ กิจวตัร หรือกิจกรรม    มา

ใช้ในการตรวจประเมิน วินิจฉยั สง่เสริม ดแูลรักษา และฟืน้ฟสูมรรถภาพ ให้สามารถกลบัไปดํารงชีวิตใน

สงัคมได้ ชว่ยเสริมสร้างสมาธิ ทกัษะการคดิ พฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็ และการทํางานประสานกนัของ

กล้ามเนือ้ ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ นกักิจกรรมบําบดั (Occupational Therapist) จะเป็นผู้ ท่ีประยกุต์ใช้

กิจกรรมตา่งๆ มาชว่ยในการบําบดัเดก็ ตามสภาพปัญหาของแตล่ะคน ขอบเขตงานของนกักิจกรรมบําบดั 

จะครอบคลมุถึง  

1. การสอนและฝึกให้เดก็สามารถทํากิจวตัรประจําวนัได้ด้วยตนเองในด้านตา่งๆ เชน่ การ

ทานอาหาร การใสเ่สือ้ผ้า เป็นต้น  

2. กิจกรรมเพ่ือเพิ่มความสามารถในการควบคมุตนเองในเด็กท่ีมีพฤติกรรมไมอ่ยูน่ิ่ง 

ก้าวร้าว ไมส่บตา  

3. กิจกรรมกระตุ้นการดดู การเคีย้ว และการกลืน  

4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมของทกัษะตา่งๆ ท่ีเป็นพืน้ฐานทางการศกึษา เชน่ ฝึกทกัษะ

การเขียน ฝึกทกัษะการอา่น เป็นต้น เพ่ือสง่เสริมการรับรู้และเรียนรู้  

5. กิจกรรมฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว กระตุ้นการชนัคอ การคลาน การเดนิ  

6. กิจกรรมเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ในผู้ ท่ีมีกล้ามเนือ้อ่อนแรง  

7.กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการใช้มือในการหยิบจบัหรือทํากิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั  
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8. กิจกรรมการฝึกทกัษะในการส่ือความหมาย  

9. กิจกรรมการฝึกทกัษะทางสงัคม  

10. กระตุ้นให้สามารถปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมหรือสงัคมเพ่ือการดํารงชีวิตอยา่งปกตสิขุ 

โดยไมเ่ป็นภาระแก่ครอบครัวหรือผู้ อ่ืน  

11. ประดษิฐ์ ดดัแปลงอปุกรณ์หรือเคร่ืองชว่ย เพ่ือให้เดก็สามารถชว่ยเหลือตวัเองในการ

แตง่กาย การทําความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น  

12. ให้คําปรึกษากิจกรรมการเลน่ท่ีสง่เสริมพฒันาการ การเรียนรู้ในโรงเรียน จีน แอร์ (Jean 

Ayres) นกักิจกรรมบําบดั ได้อธิบายวา่ เดก็ออทิสตกิจะมีความสามารถของตวัรับความรู้สกึ และ

กระบวนการนําความรู้สกึไปท่ีสมองผดิปกต ิ ซึง่อาจมากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดยเฉพาะด้านระบบการ

ทรงตวั (Vestibular Sense) การรับสมัผสั (Tactile Sense) และการรับความรู้สกึจากเอ็นและข้อ 

(Proprioceptive Sense) เม่ือรับความรู้สกึจากสิ่งแวดล้อมรอบตวัเข้ามาซึง่ถือเป็นสิ่งเร้า แล้วไมส่ามารถทํา

การจดัระเบียบของสิ่งเร้านัน้ได้ ทําให้ไมส่ามารถตอบสนองออกมาเป็นพฤตกิรรมท่ีถกูต้องเหมาะสม แตถ้่า

สามารถควบคมุสิง่เร้าคือการรับความรู้สกึตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม จะเป็นการกระตุ้นกลไกการ

ทํางานของสมองให้สามารถตอบสนองตอ่สิ่งเร้าได้ดีขึน้ นกักิจกรรมบําบดั จงึมีการนําทฤษฎีการผสมผสาน

การรับความรู้สกึ (Sensory Integrative Theory) มาประยกุต์ใช้เพ่ือกระตุ้นระบบการรับความรู้สกึของเดก็ให้

มีการพฒันาที่ดีขึน้  

6.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Educational Rehabilitation) 

การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการศกึษา มีบทบาทสําคญัในการเพิ่มทกัษะพืน้ฐานด้านสงัคม 

การส่ือสาร และทกัษะทางความคดิ ซึง่ทําให้เกิดผลดีในระยะยาว โดยเนือ้หาหลกัสตูรจะเน้นการเตรียม

ความพร้อม เพ่ือให้เดก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวนัจริงๆ ได้ แทนการฝึกแตเ่พียงทกัษะทางวิชาการเทา่นัน้ 

ควรมีการจดัทํา แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล (Individualized Education Program; IEP) โดย

ออกแบบให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ ความบกพร่อง และความสนใจของเด็กแตล่ะคน เพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้ท่ีงา่ย ไมส่บัสน เดก็สามารถนําทกัษะท่ีได้จากชัน้เรียนไปใช้นอกห้องเรียนได้ โปรแกรมการสอน
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ในห้องเรียนท่ีนา่สนใจ คือ โปรแกรม TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and related 

Communication handicapped Children) พฒันาโดย Dr.Eric Schopler เน้นการสอนอยา่งมีระบบ ขัน้ตอน 

และการจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัเดก็ เป็นหวัใจสําคญั โดยมีการจดัห้องเรียนให้เป็นระบบ จดัของ

เป็นหมวดหมู ่ จดัตารางเวลากิจกรรมตา่งๆ แนน่อน และมีความคาดหวงัท่ีชดัเจน ทําให้เดก็รู้วา่เขาต้องทํา

อะไรบ้าง และสอนอยา่งมีขัน้ตอน วิธีการสอนจะเน้นใช้ภาพมากกวา่เสียง สอนให้ส่ือสารโดยใช้รูปหรือ

สญัลกัษณ์ตา่งๆ เนือ้หาจะครอบคลมุในทกัษะทกุด้าน  สําหรับประเทศไทยเอง การฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ทางการศกึษา สําหรับบคุคลออทิสตกิ กําลงัอยูใ่นชว่งของการเปล่ียนแปลงและพฒันา เพ่ือให้สอดรับกบั 

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2545 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 กลา่วไว้วา่ “บคุคลย่อมมีสิทธิ

เสมอกนั ในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        ไมน้่อยกวา่สบิสองปี ท่ีรัฐจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคณุภาพโดย

ไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย” พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 2 กลา่วไว้วา่ “การจดัการ

ศกึษาสําหรับบคุคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสาร และการ

เรียนรู้ หรือมีร่างกายพกิาร หรือทพุพลภาพ หรือบคุคลซึง่ไมส่ามารถพึง่ตนเองได้ หรือไมมี่ผู้ดแูล หรือ

ผู้ ด้อยโอกาส ต้องจดัให้บคุคลดงักลา่ว มีสิทธิและโอกาสท่ีได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ” ปัจจบุนัมี

ทางเลือกในการศกึษาเพิม่ขึน้ ทัง้ในรูปแบบโรงเรียนการศกึษาพเิศษเฉพาะทาง โรงเรียนเรียนร่วม ห้องเรียน

คูข่นาน ห้องเรียนปกต ิรวมถึงการศกึษานอกโรงเรียน และการศกึษาตามอธัยาศยั  

7.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation) 

การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางสงัคม ประกอบด้วยการฝึกฝนทกัษะในชีวิตประจําวนั และการฝึกฝน

ทกัษะสงัคม เพ่ือให้บคุคลออทิสตกิสามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้ตามปกติ 

7.1การฝึกฝนทกัษะในชีวิตประจําวนั (Activity of Daily Living Training) ควรมีการจดั

กระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองกิจวตัรประจําวนั ให้เดก็สามารถทําได้ด้วยตนเองเตม็ความสามารถท่ีเขามีอยู่ 

โดยต้องการความชว่ยเหลือน้อยท่ีสดุ ในการฝึกฝน เดก็จําเป็นต้องเรียนรู้ทีละขัน้ตอนจนสามารถปฏิบตัไิด้ 

และเกิดเป็นความเคยชิน ติดตวัไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ เพ่ือให้เดก็ชว่ยเหลือตวัเองได้ตามศกัยภาพ ลด

การดแูลของพอ่แมห่รือผู้ปกครอง และเดก็เกิดความภาคภมูใิจ เม่ือเขาสามารถทําอะไรได้ด้วยตวัเอง 
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7.2.การฝึกฝนทกัษะสงัคม (Social Skill Training) ทกัษะสงัคม เป็นความบกพร่องท่ีสําคญั

ของเดก็ออทิสตกิ ดงันัน้จงึต้องให้การฝึกฝนด้านนีเ้ป็นพิเศษ ซึง่ทําได้โดยจําลองเหตกุารณ์ หรือ

สถานการณ์ทางสงัคมตา่งๆ เพ่ือให้ทดลองปฏิบตัจินเกิดความชํานาญ หรือการสอนโดยให้จดจํารูปแบบ

บทสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือนํามาใช้โดยตรง  วิธีการสอนทกัษะทางสงัคมอีกวิธีหนึง่ท่ีนยิมกนัมาก

คือการใช้นิทานท่ีเป็นเร่ืองเล่าทางสงัคม(Social Stories ซึง่ผู้คดิค้นขึน้คือ แครอล เกรย์ (Carol Gray, 1991) 

โดยนิทานท่ีใช้นีจ้ะมีความเฉพาะตวัสําหรับเด็กออทิสตกิแตล่ะราย  เน่ืองจากจะแตง่หรือสร้างนิทานมาจาก

พฤตกิรรมทางสงัคมท่ีเป็นข้อจํากดั สิ่งท่ีบกพร่องของเดก็เอง เดก็แตล่ะคนจะมีข้อจํากดัหรือสิง่ท่ีบกพร่อง

ตางกนั รวมทัง้บริบทของสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างก็ตา่งกนัด้วย การแตง่หรือสร้างนิทานจงึมีการกําหนด

เป้าหมายเชงิพฤตกิรรมก่อน จากนัน้จงึจะกําหนดเร่ืองราว หรือสถานการณ์ตา่งๆ ในสงัคม มาสอนเด็ก โดย

เน้นในเร่ืองราว วิธีการปฏิบตัหิรือแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบผู้ อ่ืนทางสงัคมท่ีเหมาะสม เพ่ือชว่ยให้เดก็ออทิสตกิ

สามารถเข้าใจสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ อ่ืน และวิธีปฎิบตัตินท่ี

เหมาะสมในสถานการณ์นัน้ๆ สามารถปรับตวัเข้าสงัคมได้ โดยลดพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาลง เร่ืองราวทาง

สงัคมท่ีนํามาสอน จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีพบได้จริง เป็นปัจจบุนั  

8.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation) 

แนวคิดการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางอาชีพ ในปัจจบุนัเปล่ียนจากการให้ทํางานในสถานพยาบาล หรือ

โรงงานในอารักษ์ มาสูต่ลาดแรงงานจริง หรือการประกอบอาชีพสว่นตวั ภายใต้การชีแ้นะ การฝึกอาชีพ 

การจดัหางาน และการสนบัสนนุอยา่งเป็นระบบ เพ่ือไปสูเ่ป้าหมายให้บคุคลออทสิตกิสามารถทํางาน มี

รายได้ และดํารงชีวิตโดยอิสระ พึง่พาผู้ อ่ืนน้อยท่ีสดุ จงึต้องมีการเตรียมความพร้อมทกัษะท่ีจําเป็นในการ

ทํางาน เชน่ การตรงตอ่เวลา การปรับตวัเข้ากบัหวัหน้างาน และเพ่ือนร่วมงาน ความปลอดภยัในการ

ทํางาน เป็นต้น และฝึกทกัษะพืน้ฐานเฉพาะทางอาชีพ ควบคูก่นัไป ในการทํางานจะมีผู้ ฝึกสอนงาน (Job 

Coach) ฝึกให้ ณ ท่ีทํางานจริง คอยชว่ยเหลือแนะนําในเร่ืองเทคนิคการทํางาน และทกัษะสงัคม ให้

คําปรึกษา ประเมนิผล และพฒันาในจดุท่ียงับกพร่องอยูบ่คุคลออทสิตกิสามารถประกอบอาชีพได้ปกต ิ

ตามความถนดัของแตล่ะคน ถ้ามีการเตรียมความพร้อมอยา่งเหมาะสม และสงัคมมีความเข้าใจ เปิด

โอกาสให้  

 



29 

 

9.การรักษาด้วยยา (Pharmacotherapy) 

การรักษาด้วยยาไมไ่ด้มีเป้าหมายเพ่ือรักษาให้หายขาดจากโรคออทสิตกิโดยตรง แตนํ่ามาใช้เพ่ือ

บรรเทาอาการบางอยา่งท่ีเกิดร่วมด้วย เดก็ไมจํ่าเป็นต้องรักษาด้วยยาทกุคน และเม่ือทานยาแล้วก็ไม่

จําเป็นต้องทานตอ่เน่ืองไปตลอดชีวิตเชน่กนั แพทย์จะพิจารณาปรับขนาดยา หรือหยดุยา เม่ืออาการ

เป้าหมายทเุลาลงแล้ว ในปัจจบุนัยงัไมพ่บวา่มียาตวัใดท่ีชว่ยแก้ไขความบกพร่องด้านการส่ือสารและด้าน

สงัคม ซึง่เป็นปัญหาหลกัของเดก็ออทิสติกได้ สว่นยาท่ีนํามาใช้พบวา่มีประโยชน์ในการลดพฤตกิรรมอยูไ่ม่

นิ่ง (Hyperactivity) หนุหนัพลนัแลน่ (Impulsivity) ก้าวร้าว (Aggression) และหมกมุน่ (Obsessive 

Preoccupation)  ยาท่ีนํามาใช้รักษามีหลายชนดิ ได้แก่ กลุม่ยารักษาโรคจติ (Neuroleptics)   ยารักษาโรค

ซมึเศร้า กลุม่ SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) และยาเพิม่สมาธิ (Psychostimulant) เป็นต้น  

ในอดีตเคยมีการนําวิตามนิบี 6 มาใช้ร่วมกบัแมกนีเซียม (Megavitamin Treatment) โดยอ้างอิงผลงานวิจยั 

ซึง่พบวา่มีเดก็ร้อยละ 30 อาการดีขึน้ (Rimland, 1988 อ้างในทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548) แตจ่ากผลงานวิจยั

ลา่สดุ โดยมีกลุม่เปรียบเทียบ (Double-blind, placebo controlled study) สรุปวา่ไมไ่ด้ผล (Martineau et al., 

1998 อ้างในทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548)  

10.การบาํบัดทางเลือก (Alternative Therapy) 

นอกจากแนวทางหลกัท่ีใช้ในการบําบดัรักษาข้างต้นแล้ว ในปัจจบุนัยงัมีแนวทางการบําบดัทางเลือกท่ี

หลากหลาย สามารถเลือกใช้ควบคูก่บัแนวทางหลกั ตามความเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และผลการ

ตอบสนองท่ีได้รับของเดก็แตล่ะคน  

สิง่สําคญัท่ีควรทําความเข้าใจคือ การบําบดัทางเลือกใช้เสริมแนวทางหลกัให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ ไมใ่ช่

การนํามาใช้โดดๆ เพียงอยา่งเดียวแล้วได้ผล การบําบดัทางเลือกดงักลา่วประกอบด้วย  

1.ศลิปะบําบดั (Art Therapy)  

ศลิปะ คือหนทางแหง่การปลดปลอ่ยอารมณ์ ความรู้สกึ ความคดิ ตามความต้องการของ

เดก็แตล่ะคน และชว่ยพฒันาศกัยภาพในด้านการเรียน การเลน่ และการแสดงออกตา่งๆ ศลิปะบําบดั คือ 

การใช้กิจกรรมทางศลิปะเพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกตบิางประการของกระบวนการทางจิตใจ และ
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ใช้กิจกรรมทางศลิปะท่ีเหมาะสม ชว่ยในการบําบดัรักษา และฟืน้ฟสูมรรถภาพให้ดีขึน้เพ่ือ ลดปัญหาทาง

อารมณ์ พฤตกิรรม และเสริมสร้างศกัยภาพในด้านตา่งๆ ใช้ส่ือ วสัด ุ อปุกรณ์ และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

เชน่ ขีด เขียน วาด ระบาย ตดัปะ ปัน้ ถกัทอ เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีจะระบายความรู้สกึนกึคดิ จนสามารถ

เข้าใจ และจดัการกบัความรู้สกึได้ สามารถส่ือสารกบัผู้คนรอบข้างได้ การประเมินผลการดแูลรักษา เน้นท่ี

กระบวนการ และกิจกรรมทางศลิปะ ไมไ่ด้เน้นท่ีผลงานทางศลิปะ      ซึง่แตกตา่งจากการเรียนศลิปะ ท่ีจะ

เน้นผลงาน และเพิม่ความสามารถทางศลิป 

2.ดนตรีบําบดั (Music Therapy)  

ดนตรีบําบดั คือ ศาสตร์ท่ีวา่ด้วยการนําดนตรี หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ทางดนตรี        มา

ประยกุต์ใช้เพ่ือปรับเปล่ียน พฒันา และคงรักษาไว้ซึง่สขุภาวะของร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม โดยนกั

ดนตรีบําบดัเป็นผู้ ดําเนินการไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ผา่นทางกิจกรรมทางดนตรีตา่งๆ อยา่งมีรูปแบบ

โครงสร้างท่ีชดัเจน มีหลกัเกณฑ์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของดนตรีบําบดัไมไ่ด้เน้นท่ี

ทกัษะทางดนตรี แตเ่น้นในด้านพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม ขึน้อยูก่บัความจําเป็นของแต่

ละคนท่ีมารับการบําบดั สามารถประยกุต์ใช้ได้ในหลายบริบท ทัง้ท่ีบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล  

3.เคร่ืองเอชอีจี (HEG; Hemoencephalogram)  

เป็นเคร่ืองมือตรวจวดัการปรับเปล่ียนกระแสการไหลเวียนของเลือดท่ีผิวสมอง เพ่ือแปล

ผลข้อมลู และป้อนกลบัไปเป็นตวันําทางเพ่ือให้เดก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองวา่ทําอยา่งไร จงึจะ

สามารถสร้างความตัง้ใจได้ โดยดจูากกระบวนการป้อนกลบัท่ีผา่นทางจอคอมพวิเตอร์ ท่ีเป็นลกัษณะของ

กราฟแทง่ และอาจจะมีเสียงดนตรีเพ่ือความเพลิดเพลิน เม่ือเด็กได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้ในการนัง่ สร้าง

ความตัง้ใจ และสมาธิด้วยเคร่ืองเอชอีจีแล้ว เดก็ก็จะสามารถเรียนรู้ได้วา่ขณะท่ีตนเองนัง่เรียนอยูใ่นชัน้

เรียนควรจะปฏิบตัติวัอย่างไร จงึจะฟังคณุครูสอนในชัน้เรียนได้อยา่งตัง้ใจ และจะเข้าใจในการเรียนการ

สอนในท่ีสดุ ทําให้ผลการเรียนดีขึน้ หากเดก็ได้รับการฝึกฝนอยา่งดีแล้วก็จะสามารถมีสมาธิ และตัง้ใจเรียน

ได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องใช้เคร่ืองอีก เฮอเชล ทมูิน (Hershel Toomin) ได้ทําการพฒันาเคร่ืองเอชอีจี มากวา่ 

20 ปี แตก่ารศกึษาวิจยัท่ีสนบัสนนุในเร่ืองนีย้งัมีไมม่าก สว่นใหญ่อ้างอิงจากการวิจยัในเคร่ืองมือ 

Neurofeedback ซึง่ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ สามารถชว่ยในเร่ืองสมาธิได้ดีขึน้ โดยเฉพาะผู้ ป่วยในกลุม่สมาธิ
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สัน้ และนอกจากนีย้งัได้ผลดีในกลุม่อ่ืนๆ เชน่ ออทิสตกิ แอลดี โรคจิตเภท หรือแม้แตค่นปกตก็ิพบวา่ชว่ย

เพิม่ความสามารถในการคดิ (Cognitive Performance) เคร่ืองเอชอีจี เร่ิมนํามาใช้ในประเทศไทยตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2538 โดยได้มีการทําการศกึษาวิจยัเร่ืองการใช้เคร่ือง ร่วมในการบําบดัเดก็ออทิสตกิและสมาธิสัน้ 

พบวา่ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ คือ เดก็มีความตัง้ใจเรียนและเข้าใจในบทเรียนมากขึน้  

4.การฝังเข็ม (Acupuncture )  

การฝังเข็ม เป็นวิชาแพทยศาสตร์แผนโบราณของจีน.ท่ีวา่ด้วยองค์ประกอบของร่างกาย

สองสว่น คือ หยินและหยาง คนเราเจ็บป่วยก็เน่ืองด้วยความไมส่มดลุในการทํางานของหยินและหยางใน

ร่างกาย.ดงันัน้การรักษาจงึมีหลกัการอยูท่ี่การปรับสมดลุของอวยัวะภายใน โดยการกระตุ้นจดุบนผิวกาย

ภายนอกผา่นเส้นเมริเดียน ในปัจจบุนัเร่ิมมีการฝังเข็มเพ่ือเพิ่มสมาธิ และลดอาการซนมาก อยูไ่มน่ิ่ง ในเดก็

ออทสิตกิ เม่ือเข็มแทงเข้าไปถึงตําแหนง่ของจดุฝังเข็ม จะมีอาการปวดตือ้ๆ หรือปวดหนว่งๆ และปวดร้าวไป

ตามทิศทางเดนิของเส้นลมปราณ ตามทฤษฎีแพทย์แผนจีน เช่ือวา่การฝังเข็มทําให้ระบบลมปราณ

หมนุเวียนดีขึน้ และชว่ยปรับสมดลุของร่างกาย 

5.การบําบดัด้วยสตัว์ (Animal Therapy)  

มีการนําสตัว์มาร่วมในโปรแกรมการบําบดัอยูห่ลายแบบ สตัว์ท่ีมีการนํามาใช้ได้แก่ โลมา 

(Dolphin) ม้าแคระ (Pony) และสนุขั เป็นต้น โดยต้องมีการคดัเลือกและฝึกฝนสตัว์มาเป็นอยา่งดี พบวา่

ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ พบวา่สตัว์สามารถชว่ยในเร่ือง การรับรู้สมัผสั เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความไว้วางใจผู้ อ่ืน 

เพิ่มแรงจงูใจในการทํากิจกรรมตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัชว่ยให้เดก็เรียนรู้ในเร่ืองสมัพนัธภาพ และ

การตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึน้ด้วย 

3.แนวคิดเก่ียวกับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย 

 เดก็ออทสิตกิปฐมวยัก็เหมือนกบัเดก็ปฐมวยัทัว่ไป  ท่ีมีความต้องการตา่งๆเหมือนกนั ไมว่า่จะเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานในการดํารงชีวิตคืออาหาร  เคร่ืองนุง่หม่  ท่ีอยูอ่าศยั  ยารักษาโรค   ความรัก  ความรู้สกึ 

ปลอดภยั   รวมทัง้ต้องการการยอมรับจากผู้ อ่ืน  เม่ือเขาอยูร่่วมกบัครอบครัว  ก็ต้องปฏิบตัิบทบาทหน้าท่ีใน

การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ในชว่งปฐมวยัหน้าท่ีท่ีสําคญัของเด็กคือการเร่ิมต้นในการเรียนรู้นอก

ครอบครัว เข้าสูร่ะบบการศกึษาในโรงเรียน   สําหรับเดก็ปกตทิัว่ไปชว่งปฐมวยัการเปล่ียนแปลงในการ
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เรียนรู้จากบ้านไปสู่โรงเรียน เป็นเร่ืองท่ีเดก็สามารถเรียนรู้และปรับตวัได้ไมย่าก  แตสํ่าหรับเด็กออทิสตกิ

ปฐมวยันัน้ การเปล่ียนแปลงตา่งๆเป็นเร่ืองท่ียากลําบากมาก  จากข้อจํากดัตา่งๆของอาการออทสิตกิ  ท่ีมี

รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีตา่งจากคนทัว่ไป ต้องพึง่พาผู้ อ่ืนมากน้อยตามระดบัความรุนแรงของภาวะโรค 

เชน่ รูปแบบการรับประทานอาหาร  รูปแบบการนอน  รูปแบบการขบัถ่าย  ตลอดจนทกัษะตา่งๆท่ีมีความ

บกพร่องเดน่ชดัในกลุม่เดก็ออทสิตกิ คือทกัษะการส่ือความหมาย  ทกัษะทางสงัคม  การแสดงพฤตกิรรมท่ี

มีรูปแบบเฉพาะและจํากดั เป็นต้น   

 การดแูลช่วยเหลือเด็กออทิสตกิปฐมวยัให้มีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา  จงึต้องเป็น

ความร่วมมือจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย   นําไปสูก่ารดแูลชว่ยเหลือแบบครู หมอ พอ่แม ่    จดุเริม่ต้นแรก

ของการดแูลชว่ยเหลือจะเร่ิมมาจากพอ่แมห่รือครอบครัวก่อน เพราะเป็นสิ่งแวดล้อมแรกท่ีเดก็ได้มี

ปฏิสมัพนัธ์ด้วย การเรียนรู้ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัจงึเร่ิมต้นท่ีครอบครัวด้วยเชน่กนั   จากนัน้การดแูล

ชว่ยเหลือจะมีกลุม่บคุลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นทีมสหวิชาชีพหรือพดูยอ่ๆคือหมอเข้ามามีสว่นเก่ียวข้อง  

เน่ืองจากข้อจํากดั ข้อบกพร่องท่ีเดน่ชดัของออทสิตกิ  เชน่ จิตแพทย์เดก็ พยาบาลจิตเวช นกัจิตวิทยา นกั

แก้ไขการพดู นกักิจกรรมบําบดั เป็นต้น  เม่ือข้อบกพร่องหรือข้อจํากดัได้รับการดแูลชว่ยเหลือดีขึน้  

หมายถึงเดก็มีความพร้อม  ก็จะเป็นชว่งวยัท่ีเข้าสูร่ะบบการศกึษา กลุม่ครูจะเข้ามามีสว่นร่วมอีกกลุม่หนึง่  

จากนัน้ความร่วมมือจะต้องเกิดขึน้ไปอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือให้เด็กออทิสตกิสามารถดําเนินชีวิตและเรียนรู้สิ่ง

ตา่งๆรอบตวัได้ตามศกัยภาพท่ีเขามี เชน่เดียวกบัเดก็ทัว่ไป 

 การดแูลช่วยเหลือเด็กออทิสตกิปฐมวยัให้มีความพร้อม  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจตวั

เดก็ รวมทัง้ข้อจํากดั ข้อบกพร่องที่มี  ต้องเรียนรู้หรือหาวิธีท่ีจะชว่ยฝึก / สอนให้เดก็ออทิสตกิสามารถเรียนรู้

ได้ดีขึน้   เดก็ในชว่งปฐมวยัการเรียนรู้โดยการเลียนแบบเป็นสิง่ท่ีสําคญัและจําเป็นเน่ืองจากการพฒันาทาง

ภาษายงัพฒันาไมเ่ตม็ท่ี  การเรียนรู้ทกัษะหรือสิง่ใหมโ่ดยการเลียนแบบจะชว่ยให้เดก็ปฐมวยัเรียนรู้ได้ดีขึน้ 

(Bryna Siegel, 2003)    นอกจากนีน้ายแพทย์ดสุิต ลิขนะพิชิตกลุ(2545)ได้กลา่วถึงมมุมองความเข้าใจ

สําหรับการดแูลชว่ยเหลือเด็กออทิสติกไว้ดวัย ดงันี ้
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 ลักษณะเฉพาะของเดก็ออทสิตกิ 

• เดก็ออทิสตกิต้องเรียนรู้จากของจริงท่ีเป็นรูปธรรม หากเป็นแบบจําลองหรือตวัหนงัสือ เดก็

จะเข้าใจได้ยากหรือไมเ่ข้าใจเลย 

• เดก็ออทิสตกิมีความจําดี  แตก่ารวิเคราะห์หาเหตผุลและเข้าใจถึงข้อยกเว้นตา่งๆจะทําไม่

คอ่ยได้  เม่ือเรียนรู้อะไรไป ก็จะยดึตดิกบัข้อสรุปนัน้ไมย่อมเปล่ียนแปลง หรือถ้าปรับก็จะ

ผกผนักบัคนทัว่ไป 

• เดก็ออทิสตกิมกัมีปัญหาในการเลือกรับรู้สิ่งเร้า  มกัจดจํารายละเอียดได้ดี แตไ่มใ่ช่สิ่งท่ี

เป็นสาระสําคญั  ซึง่ความสามารถในการจดจํารายละเอียดจะดีเกินกวา่คนปกตมิาก 

• การรับสมัผสัของเดก็ออทสิตกิคอ่นข้างมีปัญหา เพราะมีความไวตอ่สิง่เร้าบางอยา่งสงู

หรือต่ํากวา่คนทัว่ไปมาก  โดยเฉพาะในเร่ืองเสียง 

• ลกัษณะเฉพาะนีไ้มไ่ด้เกิดกบัเดก็ออทิสติกทกุคนเหมือนกนั  แตล่ะคนจะมีความแตกตา่ง

เฉพาะตวัและมีระดบัความรุนแรงไมเ่ทา่กนั  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความผิดปกตขิองสมองและ

พฒันาการของเดก็เอง 

พฤตกิรรมท่ีพบได้ท้ังในเดก็ออทสิตกิและเดก็ปกต ิ

เดก็ออทิสตกิมีทัง้พฤตกิรรมปกติและผิดปกติร่วมกนั  พฤตกิรรมปกตอิาจจะแสดงออกเม่ือโต

ขึน้  ทําให้ดไูมอ่อก บอ่ยครัง้การกระทําท่ีปกตก็ิแสดงความผดิปกตอิอกมาด้วย เชน่ทําซํา้ๆมากเกินไป หรือ

ทําโดยไมมี่เหตผุล ไมมี่ป่ีไม่มีขลุย่ เป็นต้น   

ตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีเห็นได้บอ่ย เชน่ พฤตกิรรม Egocentric Speech  ซึ่งมีลกัษณะ ดงันี ้

• Echolalia เป็นการพดูทวนคํา  หากเกิดกบัเดก็ออทิสติกจะเป็นอาการท่ีระบวุา่ทําบอ่ยและ

นานกวา่คนทัว่ไป   ซึง่ในเดก็ปกตอิาจเกิดเกิด ในช่วงท่ีเร่ิมพดู แตจ่ะมีความเหมาะสมกบั

วยัและเกิดเป็นระยะสัน้ๆ 

• Delay Echolalia เป็นอีกรูปแบบหนึง่ของ Echolalia  เดก็จะนําคําพดูท่ีเคยได้บนิมาพดูซํา้

โดยไมมี่วตัถปุระสงค์  เหมือนพดูไปอยา่งนัน้เอง  คําท่ีเดก็พดูอาจมาจากการได้ยินพอ่แม่

คยุกนั  ดโูทรทศัน์  หรือฟังจากท่ีอ่ืน  เดก็อาจนํามาพดูเป็นบางครัง้ หรืออาจพดูแล้ว
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หายไปหลายวนั แล้วกลบัมาพดูคํานัน้อีก  เดก็ออทิสติกท่ีเร่ิมพดูได้ จะพดูแบบ Delay 

Echolalia และสว่นมากทําซํา้ซากเป็นเป็นเวลานาน 

• Monologue คือการพดูคนเดียว  ลกัษณะคล้ายรําพงึรําพนัหรือการคิดดงัๆในผู้ ใหญ่  มกั

เป็นบทพดูยาวๆท่ีเด็กคิดขึน้เองหรือจํามาได้  ในเดก็ปกตจิะพบได้เชน่กนัในชว่งวยัก่อน

เรียน  เดก็จะพดูไปเร่ือยเป่ือยไมคํ่านงึถึงวา่จะมีใครฟังหรือไม ่    แตใ่นเดก็ออทิสตกิท่ีพดู

คนเดียวจะถกูเรียกวา่เพ้อเจ้อ 

• Collective Monologue เป็นการคยุกนัแบบตา่งคนตา่งพดู ตา่งเลา่เร่ืองราวตนเอง  แตไ่ม่

มีใครฟังใคร  ดแูล้วนา่เอ็นด ู พบในชว่งวยัก่อนเรียน 

นอกจากนี ้นายแพทย์ดสุิต ลิขนะพิชิตกลุ(2545  )ยงักลา่วถึงพฤตกิรรมของเด็กออทิสตกิ 

ท่ีต้องแปลความหมายให้ลกึซึง้  มี 3 กลุม่ ใหญ่ คือ พฤตกิรรมการเรียนรู้    พฤตกิรรมการส่ือสาร  และ

พฤตกิรรมตอ่ต้าน  ดงันี ้

 พฤตกิรรมการเรียนรู้    มีการกระทําซบัซ้อนหลายอยา่งท่ีเดก็ออทิสตกิแสดงออกมาได้อยา่งนา่

ประหลาดใจ   โดยพฤตกิรรมเหลา่นัน้เป็นผลมาจากความคดิหรือการเรียนรู้อย่างใด อยา่งหนึง่  พฤตกิรรม

การเรียนรู้นีบ้างอยา่งจะเหมือนกบัท่ีเดก็ปกตแิดสงออกมา เพียงแตเ่ดก็ออทสิตกิจะแสดงออกมาได้จะมี

อายมุากกวา่  ซึง่แสดงให้เห็นวา่เด็กออทิสตกิมีพฒันาการทางความคดิเชน่เดียวกนั แตเ่กิดขึน้ช้ากวา่เดก็

ปกต ิและเป็นลกัษณะของการเรียนรู้ก่อนมีภาษา  การเรียนรู้ก่อนมีภาษา จะเกิดขึน้ในชว่ง Sensory motor 

ซึง่เดก็จะมีอายรุาว 0-2 ปี  ข้อมลูท่ีนําเข้า (Data entry) มาจากการมองเห็นหรือประสาทสมัผสัด้านอ่ืน

มากกวา่การเรียนรู้จากคําพดู   เดก็ออทสิตกิหลายรายท่ีเม่ือโตแล้วรู้เร่ือง ได้เลา่ประสบการณ์ตอนเดก็วา่ 

เขาไมส่ามารถคดิออกมาเป็นภาษา  จะนกึคดิเป็ฯภาพมากกวา่คําพดู 

 พฤตกิรรมการส่ือสาร  มีหลายครัง้ท่ีพอ่แมรู้่วา่เดก็ออทิสตกิต้องการอะไรจากการแสดงออกของ

เดก็และเหตแุวดล้อม  ยอ่มแสดงวา่เด็กพอจะส่ือสารได้บ้างแล้ว เชน่ จงูมือพอ่แมไ่ปหยิบของท่ีตนเอง

ต้องการ  ซึง่เป็นพฤตกิรรมท่ีถือวา่เป็น “อาการ” เหมือนกนัในตําราทกุเลม่  แตไ่มเ่คยมีใครมองพฤตกิรรมนี ้

วา่เป็นการส่ือสารตามปกติ  เน่ืองจากเม่ือพิจารณาให้ถ่องแท้ จะพบวา่น่ีคือการส่ือสารด้วยทา่ทางท่ีส่ือทัง้

เนือ้หาและวตัถปุระสงค์ได้ตรงท่ีสดุ    
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การจงูมือ เป็นการส่ือสารท่ีนา่สนใจของเดก็ออทิสตกิ  เพราะเป็นการส่ือสารจากการประมวลผล

ความคดิภายในองเดก็  และเป็นการตดิตอ่กบัโลกภายนอกอยา่งสมเหตสุมผล ตวัอยา่งเชน่ เม่ือเด็กอยาก

ด่ืมนม  แล้วจงูมือพอ่ไปท่ีตู้ เย็น  แสดงวา่สมองเดก็ต้องทํางานหลายอยา่ง   

  ขัน้แรก   ตอ้งรู้ความตอ้งการของตนเองก่อนว่าจะดืม่นม 

  ขัน้ทีส่อง ตอ้งจําหรือคิดได้ว่านมอยู่ทีไ่หน 

  ขัน้ทีส่าม ประเมินว่าหยิบเองได้หรือไม่ 

  ขัน้ทีสี่่  ประเมินแลว้ว่าหยิบเองไม่ได ้ ต้องแก้ปัญหาโดยหาคนช่วย 

  ขัน้ทีห่า้  เลือกพอ่  (เดก็ไมไ่ด้เลือกสิง่ของ  แสดงวา่เดก็รู้จกัความแตกตา่งระหวา่ง 

คนกบัสิ่งของ) 

  ขัน้ทีห่ก  ตดัสินใจติดต่อ เลือกวิธีสือ่สารดว้ยการจูงมือ  แม้ว่าลําดบัขัน้ตอนการ

คิดของสมองจะทํางานต่างไปจากตวัอย่างทีส่มมติข้ึน  แต่สมองของเด็กออทิสติกก็ตอ้งทํางาน  เพือ่

นําไปสู่การตดัสินใจอย่างหน่ึงอย่างใดแน่นอน 

 การประมลผล (Processing)  การส่ือสารเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมลูของบคุคล  เม่ือได้

ข้อสรุป  บคุคลนัน้จะแปลงข้อมลูเป็นรูปแบบการส่ือสารอยา่งใดอย่างหนึง่   เดก็ออทสิตกิมีพฤตกิรรมการ

ส่ือสารและเรียนรู้แบบเดียวกบัเดก็ปกต ิ แตทํ่าได้ในวยัท่ีลา่ช้ากวา่มาก  อาจจะอาย ุ 3-4 ปี  ในการปรับ

พฤตกิรรมนัน้ไมค่วรทําให้การส่ือสารหายไป  ควรพฒันาให้การส่ือสารดีขึน้  ส่วนการเก็บข้อมลูนัน้ พ่อแม่

หรือผู้ เก่ียวข้องต้องเยนรู้วิธี “รับ” ข้อมลูของเด็กด้วย   จงึจะ “สง่” ข้อมลูได้เหมาะสม   การแปลความหมาย

พฤตกิรรม ให้เป็นพฤตกิรรมส่ือสารจะชว่ยขยายโอกาสในการตดิตอ่กบัเดก็  แทนท่ีจะคดิว่าพฤติกรรมท่ี

เป็นปัญหา  เราจะแก้ปัญหาของเดก็ได้ดีกวา่เดมิ 

 

 พฤตกิรรมต่อต้าน    การตอ่ต้านเป็นพฤตกิรรมปกตสํิาหรับเด็กทัว่ไปในวยั 2 ปี   ในเดก็ออทิสตกิ

จะมีการตอ่ต้านเหมือนกนั แตเ่กิดขึน้ตอนโตและเดก็จะไมพ่ดู      การตอ่ต้านของเดก็มกัถกูแปลในทางลบ

เสมอ  ถ้ามองมมุกลบั เดก็ท่ีมีการตอ่ต้านแสดงวา่วา่เร่ิมตดิตอ่กบัโลกภายนอก   ย่ิงไปกวา่นัน้เม่ือเดก็

ตดัสนิใจตอ่ต้าน  ยอ่มรู้วา่ตนเองต้องการอะไร และรู้ด้วยวา่ความต้องการตนเองไมส่อดคล้องกบัโลก

ภายนอก  ไมเ่พียงแตรู้่ แตเ่ด็กยงัเลือกท่ีจะสู้ โดยการส่ือสารเชิงปฏิเสธออกมาด้วย   เม่ือใดท่ีเดก็ตอ่ต้าน จงึ

นา่จะเป็นสญัญาณท่ีดีวา่เดก็มีการพฒันาพฤตกิรรมทางสงัคม  นอกจากทางสงัคมแล้ว  เดก็ยงัมีการ

จดัระบบความคิดและตดัสินใจด้วย 
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นอกจากมมุมองความเข้าใจสําหรับการดแูลชว่ยเหลือเดก็ออทสิตกิท่ีกลา่วมาแล้วนัน้  ความพร้อม

ในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั ยงัเก่ียวข้องกบัพฒันาการตามชว่งวยัของเดก็อีกด้วย     

เน่ืองจากพฒันาการเป็นเร่ืองของทกัษะตา่งๆท่ีจําเป็นตอ่การเรียนรู้โลกภายนอกของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั   

สําหรับพฒันาการของเดก็ออทสิตกิปฐมวยันัน้   การท่ีจะบอกวา่พฒันาการของเดก็บกพร่องมากน้อย

เพียงใด  ในปัจจบุนัท่ีนิยมกนัจะใช้การเทียบเคียง (Bench Marking)กบัพฒันาการของเดก็ปกตใินชว่งวยั

เดียวกนั   โดยถือวา่พฒันาการของเดก็ปกตเิป็นพฒันาการมาตรฐาน  เม่ือมีการประเมินเทียบเคียงแล้ว   

จงึจะบอกได้ถึงระดบัความพร้อมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัได้วา่มีมากน้อยเพียงใด   ทัง้นีจ้ากคูมื่อสง่เสริม

พฒันาการของสถาบนัราชานกุลู (2551)  แบง่ทกัษะออกเป็น 5 ทกัษะ ดงันี ้

1) ทกัษะการเคล่ือนไหว (Gross Motor) 

2) ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กและสตปัิญญา (Fine Motor) 

3) ทกัษะความเข้าใจภาษา (Receptive Language) 

4) ทกัษะการใช้ภาษา (Expressive Language) 

5) ทกัษะการชว่ยเหลือตนเองและสงัคม (Personal and Soci 

 

รายละเอียดของทักษะแต่ละด้าน 

1. ทักษะการเคล่ือนไหว (Gross Motor) 

 ทกัษะการเคล่ือนไหวเป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่  ซึง่เป็นกล้ามเนือ้ท่ีใช้

สําหรับการเคล่ือนไหวร่างกาย  ทา่ทาง   จงึเก่ียวข้องกบัการชนัคอ คว่ํา นัง่ คลาน ยืน เดนิ ว่ิง กระโดด การ

ทรงตวั การปีนป่าย ขึน้ลงบนัได การเลน่บอล การถีบจกัรยาน พฒันาการด้านนีข้องเดก็ตัง้แตแ่รกเกิด – 5 

ปี  สรุปในภาพรวมที่สําคญัๆ เชน่  

  อาย ุ3 เดือน สามารถทา่นอนคว่ํา ยกศีรษะตัง้ขึน้ 90° ได้นาน 5 วินาที 

  อาย ุ6 เดือน สามารถนัง่ได้นาน 10 วินาที โดยไมล้่ม  ใช้มือเลน่ของเล่นได้ 

  อาย ุ9 เดือน สามารถเกาะเดนิไปด้านข้างได้ 4-5 ก้าว 

  อาย ุ1 ปี สามารถเดินได้เอง โดยยงัยกแขนสงู 

  อาย ุ2 ปี สามารถเดินขึน้บนัได โดยใช้มือข้างหนึง่จบัราวบนัได อีกข้างจบัมือ 

ผู้ปกครอง และก้าวพกัเท้า 2 ข้างในแตล่ะขัน้ 

  อาย ุ3 ปี สามารถยืนขาข้างเดียวได้นาน 3 วินาที 

  อาย ุ4 ปี สามารถกระโดดได้ไกล 30 ซ.ม.   โดยเท้าทัง้ 2 ข้างถึงพืน้พร้อมกนั 

  อาย ุ5 ปี สามารถขว้างลกูเทนนิส ลงตะกร้าในระยะ 1.5 เมตร  ได้ 3 ใน 5 ครัง้ 
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2. ทักษะการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็และสตปัิญญา (Fine Motor) 

 ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กและสตปัิญญา เป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัมอง การใช้มือในการหยิบ

จบัสิ่งของ  การทํากิจกรรมท่ีต้องมองและใช้มือหยิบ /จบั /ชี ้ของให้สมัพนัธ์กบัการใช้ตามองสิ่งของนัน้ การ

จบัคู ่แยกประเภท  การแก้ปัญหา พฒันาการของเดก็ตัง้แตแ่รกเกิด – 5 ปี  สรุปในภาพรวมท่ีสําคญัๆ เชน่ 

อาย ุ3 เดือน สามารถมองดจูดุท่ีวตัถลุบัไปจากสายตา 

อาย ุ6 เดือน สามารถเปล่ียนมือถือท่ีวตัถ ุ  

  อาย ุ9 เดือน สามารถใช้มือหยิบลกูเกดได้  รู้จกัมองตามของเลน่ท่ีทําตก 

  อาย ุ1 ปี สามารถจีบนิว้เพ่ือหยิบลกูเกด  ใสว่ตัถลุงในถ้วยเล็กๆได้ 

  อาย ุ2 ปี สามารถตอ่ก้อนไม้ลกูบาศก์เป็นหอสงู ได้ 6 ก้อน 

  อาย ุ3 ปี สามารถตดัหรือเล็มกระดาษด้วยกรรไกรได้ 

  อาย ุ4 ปี สามารถแยกสีได้ 4 สี 

  อาย ุ5 ปี สามารถวาดรูปคนท่ีมีสว่นประกอบของร่างกายได้ 6 สว่น 
 

3. ทักษะความเข้าใจภาษา (Receptive Language) 

 ทกัษะความเข้าใจภาษา เป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการฟังและความสนใจ การตอบสนองตอ่ทา่ทาง

หรือคําสัง่ง่ายๆ การเลือกระหวา่งของหลายอยา่ง การทําตามคําสัง่เก่ียวกบัลกัษณะของสิ่งของหรือ

ตําแหนง่ของสิ่งของ  รวมทัง้การฟังและความสนใจ พฒันาการของเดก็ตัง้แตแ่รกเกิด – 5 ปี  สรุปใน

ภาพรวมท่ีสําคญัๆ เช่น 

อาย ุ3 เดือน สามารถหนัตามเสียงเรียกในระยะหา่ง 30 ซ.ม. 

อาย ุ6 เดือน สามารถเปล่ียนสีหน้าตอบสนองตอ่เสียงท่ีนุม่นวลหรือเสียงท่ีเกรีย้วกราด 

  อาย ุ9 เดือน สามารถโบกมือหรือตบมือตามสัง่ 

  อาย ุ1 ปี สามารถชีไ้ปท่ีวตัถตุามสัง่ 

  อาย ุ2 ปี สามารถชีว้ตัถไุด้ 6 ใน 6 ชนิด  จากการบอกประโยชน์ของวตัถ ุ

  อาย ุ3 ปี สามารถตอบคําถาม หรือทําทา่ทางให้ด ูเม่ือถามวา่“ถ้า หนาว/เหน่ือย/ 

หวิ จะทําอยา่งไร 

  อาย ุ4 ปี สามารถตอบคําถามง่ายๆโดยการพดูหรือชีข้ณะฟังนิทาน 

  อาย ุ5 ปี สามารถทําตามคําสัง่เก่ียวกบัลกัษณะของสิ่งของ เชน่ 

ความหนกั-ความเบา /   วา่งเปลา่-เตม็  /  มากกวา่ – น้อยกวา่ /         

ตรงกลาง / อนักลาง / ระหวา่ง 
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4. ทักษะการใช้ภาษา (Expressive Language) 

 ทกัษะการใช้ภาษา เป็นทกัษะเก่ียวกบัการเปลง่เสียง  การเลียนเสียง  เลียนแบบการกระทํา การ

แสดงทา่ทางเพ่ือส่ือออกไปให้คนอ่ืนรู้และเข้าใจว่าเราต้องการอะไร การพดูคําท่ีมีความหมาย ความชดัเจน

ในการพดู  พฒันาการของเด็กตัง้แตแ่รกเกิด – 5 ปี  สรุปในภาพรวมที่สําคญัๆ เชน่ 

อาย ุ3 เดือน สามารถแสดงสีหน้าหรือเคล่ือนไหวร่างกายเป็นการตอบสนองตอ่คําพดู

อาย ุ6 เดือน สามารถเลียนแบบการเลน่เสียง 

  อาย ุ9 เดือน สามารถเลียนแบบการกระทําใหม่ๆ ได้ 1อยา่ง เชน่ สา่ยหน้า  พยกัหน้า   

ยกมือ 

  อาย ุ1 ปี สามารถทกัทาย / ลา โดยการใช้เสียงหรือทา่ทาง 

  อาย ุ1 ปีคร่ึง สามารถพดูคําเด่ียวท่ีมีความหมายได้อยา่งน้อย 4-6 คํา 

  อาย ุ2 ปี สามารถพดูคําศพัท์ได้อยา่งน้อย 25 คํา 

  อาย ุ3 ปี สามารถออกเสียง ม  /ป /พ /ภ / บ ชดัเจน เม่ือเป็นพยญัชนะต้นหรือ 

ตวัสะกด    ร้องเพลงจบเพลงหรือเกือบจบ (มีผดิบ้าง) 

  อาย ุ4 ปี สามารถเลา่เหตกุารณ์ท่ีผา่นไปใหม่ๆ ได้ 

  อาย ุ5 ปี สามารถผลดักนัพดูคยุกบัเพ่ือนในกลุม่ได้ 

 

5. ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social) 

 ทกัษะนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั เชน่ การกินอาหาร การด่ืมนํา้ การแตง่ตวั การ

ขบัถ่าย  การทําความสะอาดร่างกาย  และการปฏิบตัติวัเม่ือต้องอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน รวมทัง้การเลน่กบัผู้ อ่ืน  

พฒันาการของเดก็ตัง้แตแ่รกเกิด – 5 ปี  สรุปในภาพรวมที่สําคญัๆ เชน่ 

อาย ุ3 เดือน สามารถยิม้และสง่เสียงโต้ตอบ เม่ือมีผู้พดูคยุและแตะต้องตวั 

อาย ุ6 เดือน สามารถแสดงอาการวา่จะได้กินนม  เม่ือเห็นนมแมห่รือขวดนม 

  อาย ุ9 เดือน สามารถใช้มือหยิบอาหารกิน  จ้องมอง หรือร้องไห้เม่ือเห็นคนแปลกหน้า 

  อาย ุ1 ปี สามารถร่วมเลน่จ๊ะเอไ๋ด้  ถือช้อนและพยายามเอาอาหารเข้าปาก  

อาย ุ1 ปีคร่ึง สามารถกลัน้ปัสสาวะตอนกลางวนัได้นาน 2-3 ชั่วโมง 

อาย ุ2 ปี สามารถรู้จกัปกป้องสิ่งของเม่ือถกูแยง่ 

  อาย ุ3 ปี สามารถแสดงทา่ทางบอกได้ เม่ือต้องการขบัถ่าย เร่ิมเลน่สมมตเิก่ียวกบั 

งานบ้านได้ 

  อาย ุ4 ปี สามารถผลดักนัเลน่กบัเด็กอ่ืนในกลุม่ 

  อาย ุ5 ปี สามารถแปรงฟันได้เอง เลน่เลียนแบบบทบาทผู้ใหญ่ได้  
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เดก็ออทสิตกิปฐมวัยควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างไร  

การเตรียมความพร้อมของเด็กออทิสติกก่อนเข้าเรียนในระบบการศกึษา เดก็ควรมีพืน้ฐานสําคญั

ในเร่ืองตา่งๆดงันี ้(www.magickidschool.com, 2553) 

1. การเข้าใจคําสัง่งา่ยๆ สามารถตอบสนองได้บ้าง 

2. สามารถส่ือสารความต้องการของตนเองได้บ้างเลก็น้อย 

3. เดก็สามารถนัง่ทํากิจกรรมตา่งๆได้นานพอประมาณ 

4. ไมมี่พฤตกิรรมท่ีรุนแรงเป็นอนัตรายตอ่ผู้ อ่ืน 

ซึง่สิ่งตา่งๆเหลา่นีไ้ด้มาจากการฝึกฝนปรับพฤตกิรรมอยา่งเข้มข้นและตอ่เน่ือง  เราจะประเมินได้

อยา่งไรวา่ เดก็ออทิสติกคนนีมี้ความพร้อมท่ีจะเข้าเรียนในชัน้เรียนได้  ในการประเมนิความพร้อม ขึน้อยูก่บั

หลายปัจจยั เชน่ เด็กคุ้นเคยกบัสถานท่ีหรือไม ่คุ้นเคยกบัผู้ประเมินหรือไม ่ถ้าไมคุ่้นเคย เด็กย่อมไมร่่วมมือ 

และดเูหมือนจะไมมี่ความพร้อมทัง้ๆท่ีเด็กทําได้  โดยทัว่ไปเราจะดแูคว่า่ เดก็พอเข้าใจทําสัง่งา่ยๆได้ไหม 

พอทําตามได้บ้างไหม พอท่ีจะทํากิจกรรมในช่วงเวลาสัน้ๆได้ไหม มีพฤติกรรมท่ีรุนแรง เป็นปัญหาไหม 

เทา่นีน้า่จะมากเพียงพอแล้วสําหรับการนําเดก็เข้าเรียน 

 

ในเดก็ออทิสตกิ   เราไมต้่องรอให้เดก็มีความพร้อมทกุอยา่งแล้วคอ่ยเข้าเรียน แตเ่ราให้เด็กเข้า

เรียนเพ่ือสร้างความพร้อมเพิ่มขึน้ ใช้สงัคมเด็กวยัเดียวกนัเป็นตวักระตุ้นในการเรียนรู้ ไมต้่องรอให้เด็กพดู

ได้แล้วคอ่ยเข้าเรียน แตเ่ราให้เดก็เข้าเรียนเพ่ือกระตุ้นให้พดูได้ ถ้าทกุคนเข้าใจในหลกัการเหลา่นีต้รงกนั ก็

ไมต้่องไปกงัวลเร่ืองการประเมนิความพร้อม อาจมีความจําเป็นท่ีต้องเตรียมความพร้อมบ้างในบางด้าน แต่

ไมต้่องรอจนพร้อมทกุด้าน  

 

เดก็ออทสิตกิสามารถเรียนร่วมกับเดก็ท่ัวไปได้หรือไม่ 

เดก็ออทิสตกิสามารถเรียนร่วมกบัเด็กทัว่ไปได้หรือไม ่ ขึน้อยูก่บัระดบัความรุนแรงของปัญหาและ

ความพร้อมบางด้านท่ีจําเป็น โดยทัว่ไปเดก็สามารถเรียนร่วมได้ ถ้าผา่นการฝึกฝนปรับพฤตกิรรมแบบ

เข้มข้นตัง้แตเ่ล็กและทํามาอยา่งตอ่เน่ือง  แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเรียนร่วมกบัเดก็ทัว่ไปได้หรือไม ่ อาจไมใ่ช่

ประเดน็สําคญัเทา่กบั การวิเคราะห์ดวูา่รูปแบบการเรียนรู้แบบใดเหมาะสมกบัตวัเดก็มากท่ีสดุ สามารถดงึ

ศกัยภาพในตวัเดก็ให้แสดงออกมาได้มากท่ีสดุ 

 

อุปสรรคท่ีมักพบเม่ือต้องเข้าเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมและวธีิการแก้ไขปัญหา 

อปุสรรคท่ีมกัพบสว่นใหญ่ คือ ความเข้าใจ และการยอมรับของโรงเรียน บางแหง่ครูไมรู้่จกัวา่เด็ก

ออทิสตกิเป็นอยา่งไร ไมมี่ประสบการณ์ในการดแูลมาก่อน ไมรู้่วา่จะสอนอย่างไร จงึต้องมีการพดูคยุ

http://www.magickidschool.com/�
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ส่ือสารให้ชดัเจนระหว่างผู้ปกครองและครูอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ โดยให้มองท่ีปัญหาของเด็กวา่พฤตกิรรม

แตล่ะเร่ืองจะแก้ไขอยา่งไร อยา่ไปมองท่ีความเป็นออทิสตกิ เพราะถ้าเพง่เป้าท่ีพฤตกิรรม คณุครูจะมีความ

มัน่ใจในการแก้ไขปัญหามากกวา่ และอาจขอคําแนะนําเพิ่มเตมิจากทีมแพทย์ท่ีดแูลเดก็อยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง ก็

จะชว่ยทําให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วยความราบร่ืน  ถ้ามีการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ 3 ฝ่าย คือ ผู้ปกครอง ครู และทีม

แพทย์ท่ีดแูลเดก็ก็จะช่วยให้สามารถฟันฝ่าเอาชนะอปุสรรคไปได้อยา่งแน่นอน  

 

 สรุป  ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบั

ลกัษณะอาการทางคลินิกของเดก็ออทิสติกปฐมวยั  พฤติกรรมการเรียนรู้  พฤตกิรรมการส่ือสาร พฤตกิรรม

ตอ่ต้าน   พฒันาการตามวยั ท่ีประกอบด้วยทกัษะตา่งๆคือทกัษะการเคล่ือนไหว  ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้

มดัเลก็และสตปัิญญา   ทกัษะความเข้าใจภาษา  ทกัษะการใช้ภาษา  และทกัษะการชว่ยเหลือตนเองและ

สงัคม    เดก็แตล่ะรายจะมีความพร้อมมากน้อยตา่งกนั ขึน้อยูก่บัความบกพร่องนัน้รุนแรงมากน้อยเพียงใด 
 

4. การใช้กระบวนการพยาบาลเพ่ือการดูแลเดก็ออทิสตกิ 

          กระบวนการพยาบาล เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศยัหลกัการและวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ (สํานกัการพยาบาล, 2550 : 12) ถือวา่เป็นกรอบการทํางานท่ีเป็นแนวทาง สําหรับให้

พยาบาลใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาล ซึง่ฟอร์ตแินชและโฮโลเดย์ วอร์เร็ต (Fortinash & Holoday  Worret,  

2003 : 1) กลา่วไว้ในทํานองเดียวกนัวา่ กระบวนการพยาบาลเป็นวิธีการแก้ปัญหาอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 

(strp-by-step) เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ ป่วย กระบวนการนีจ้ะเกิดขึน้เป็นวงจร

อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากผู้ ป่วยจะมีการตอบสนองตอ่ภาวะสขุภาพและการเจบ็ป่วยในลกัษณะท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

          พยาบาลจติเวชใช้กระบวนการพยาบาลในการดแูลชีวิตผู้ ท่ีมีปัญหาสขุภาพจติและจติเวชได้อยา่ง

เป็นรูปธรรมชดัเจน ในการดแูลเดก็ออทิสตกิก็เชน่กนั เราสามารถใช้กระบวนการพยาบาล มาเป็นกรอบใน

การจดักิจกรรมการดแูลได้ โดยขัน้ตอนการปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือการดแูลเดก็ออทิสตกิ ตามกระบวนการ

พยาบาลนัน้ ประกอบด้วย 

- การประเมนิภาวะสขุภาพ (Assessment) 

- การวินจิฉยัทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) 

- การกําหนดผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีคาดหวงั (Outcome Identification) 
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- การวางแผนหรือการกําหนดกิจกรรมการพยาบาล (Planning) 

- การปฏิบตักิารพยาบาล (Implementation) 

- การประเมินผล (Evaluation)    

1. การประเมินภาวะสุขภาพ (Assessment) 

          การประเมินภาวะสขุภาพเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการพยาบาล เป็นขัน้ตอนท่ีพยาบาล

รวบรวมข้อมลูของเดก็ออทสิตกิ โดยพยาบาลจะต้องใช้ทกัษะสําหรับการประเมนิ ตัง้แตท่กัษะการ

สร้างสมัพนัธภาพ การมีปฏิสมัพนัธ์ การสมัภาษณ์ประวตั ิการสงัเกต การทดสอบ การจดบนัทกึ ทกัษะ

ตา่งๆท่ีกลา่วมานีมี้พืน้ฐานจากความรู้ทางด้านจิตสงัคม (Bio-psychosocial background) และ

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัภาวะสขุภาพปกต ิ และภาวะท่ีไมป่กต ิ เชน่ พฤตกิรรมแบบใดท่ีถือวา่เป็น

พฤตกิรรมปกตติามวยั พฤติกรรมใดท่ีถือว่าเป็นพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม หรือพฒันาการตามวยัของเดก็

ท่ีมีอาย ุ3-5 ปี เป็นอยา่งไร พฒันาการของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ีประเมนิได้เพียงเทา่นี ้ถือวา่ลา่ช้ามาก

น้อยเพียงใด 

          ข้อมลูท่ีพยาบาลต้องรวบรวมโดยการประเมินภาวะสขุภาพของเดก็ออทิสตกิ ท่ีสําคญัและ

จําเป็น เชน่ 

- ประวตัิการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจบุนั ประวตักิารตัง้ครรภ์และการคลอด 

- ประวตัพิฒันาการของเดก็ออทิสตกิ 

- ข้อมลูของผู้ดแูลเด็กออทิสติก 

- ข้อมลูการประเมินพฒันาการทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านการเคล่ือนไหว การใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ 

การส่ือความหมาย ทัง้ด้านความเข้าใจภาษาและการพดูส่ือสารกบัผู้ อ่ืน ทกัษะทางสงัคม

ด้านการดแูลตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั ด้านการปฏิบตัพืิน้ฐานงานบ้าน 

- ข้อมลูเก่ียวกบัแบบแผนในการดํารงชีวิตประจําวนั เชน่ แบบแผนการรับประทานอาหาร 

แบบแผนการนอน   แบบแผนการขบัถ่าย 

- ข้อมลูปัญหาพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมและสง่ผลตอ่การดแูล 

- ข้อมลูการใช้ยา ประวตักิารเคยแพ้ยา แพ้อาหาร 

- ข้อมลูการประเมนิเพ่ือจําแนกประเภทตามความต้องการการพยาบาล 
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- ข้อมลูท่ีพอ่แม ่ผู้ปกครอง ต้องการแก้ปัญหามากท่ีสดุในช่วงนี ้

- ข้อมลูการประเมินภาวะเครียดหรือปัญหาสขุภาพจิตของพอ่แม ่ผู้ปกครอง ท่ีอาจสง่ผลตอ่

การดแูลเดก็ออทิสติก 

- ฯลฯ 

          ข้อมลูเก่ียวกบัเดก็ออทิสตกิ ท่ีพยาบาลประเมินและรวบรวมได้แล้วทัง้หมด  ตามแนวทางท่ีกลา่วมา    

จะนํามาใช้ในขัน้ตอนตอ่ไปของการดแูลชว่ยเหลือหรือแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล คือการ

วินจิฉยัทางการพยาบาล 

2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) 

               ขัน้ตอนของการวินิจฉยัทางการพยาบาล เป็นขัน้ตอนท่ีพยาบาลต้องวิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมมา

ได้จากการประเมนิด้วยวิธีการตา่งๆ เม่ือวิเคราะห์แล้วจงึทําการวินจิฉยัทางการพยาบาล ซึง่ข้อวินิจฉัย

ทางการพยาบาลนัน้จะเป็นข้อความท่ีอธิบายถึงภาวะสขุภาพหรือการตอบสนองตอ่การเจบ็ป่วยของเดก็

ออทิสตกิ ข้อความท่ีเขียนนี ้
ื
อาจเป็นปัญหาสขุภาพท่ีเกิดขึน้แล้ว (Actual) หรือเป็นภาวะเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 

(potential alteration in person’s life) ก็ได้  พยาบาลสามารถกําหนดข้อวินิจฉยัทางการพยาบาลท่ี

เก่ียวกบัปัจจยัตา่งๆท่ีสง่ตอ่ภาวะสขุภาพของเดก็ออทิสติกได้ เชน่ ข้อวินิจฉยัเก่ียวกบัทางชีววิทยา จิตใจ 

สงัคม วฒันธรรม พฒันาการ จิตวิญญาณ เป็นต้น 

                การวินจิฉยัทางการพยาบาลและการวินจิฉยัทางการแพทย์ มีความแตกตา่งกนั กลา่วคือ การ

วินจิฉยัทางการพยาบาล จะเป็นการมองปัญหาจากการตอบสนองหรือแสดงพฤตกิรรมสขุภาพท่ีไมถ่กูต้อง

หรือไมเ่หมาะสมของเดก็ออทสิตกิ ตา่งจากการวินจิฉยัทางการแพทย์ท่ีวินจิฉยัจากอาการและอาการแสดง 

          

          การเขียนข้อวินจิฉยัทางการพยาบาล จะมีองค์ประกอบสําคญั 3 ประการมาเก่ียวข้อง ท่ีเราเรียกกนั

วา่ รูปแบบ PES ได้แก่ 

องค์ประกอบของการเขียนขอ้วินิจฉยัทางการพยาบาล 
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1) ปัญหา (Problem – P) การเขียนข้อวินจิฉยัทางการพยาบาลแบบนี ้ เป็นการระบปัุญหาท่ี

แสดงถึงการตอบสนองตอ่ภาวะสขุภาพท่ีไมเ่หมาะสมหรือมีโอกาสหรือมีความเส่ียงท่ีจะ

เกิดการตอบสนองตอ่ภาวะท่ีไมเ่หมาะสมได้ ตวัอยา่ง เชน่  

- มีความบกพร่องในการส่ือความหมาย 

- บกพร่องในการตอบสนองตอ่การรอคอย 

- ไมส่ามารถปฏิบตักิิจวตัรประจําวนัด้วยตนเอง 

2) สาเหต ุ(Etiology) สาเหตขุองปัญหา เราจะรู้จกักนัดีในอีกช่ือวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง (Related 

factors) ปัญหาท่ีเป็นข้อวินจิฉยัทางการพยาบาล เม่ือเรามาดท่ีูสาเหต ุ หรือปัจจยัท่ี

เก่ียวข้องแล้ว เราจะพบวา่บางข้อวินจิฉยัมีสาเหตจุากหลายด้าน มาเก่ียวข้องกนั เชน่ 

สาเหตจุากด้านชีววิทยา จิตใจ สงัคม วฒันธรรม พฒันาการ จิตวิญญาณ เป็นต้น ตวัอยา่ง

การเขียนข้อวินจิฉยัทางการพยาบาล แบบนี ้เชน่ 

- มารดามีความวิตกกงัวล เน่ืองมาจากคดิวา่ตนเองไมมี่ความสามารถในการดแูลลกู 

- บกพร่องในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเน่ืองมาจากขาดความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง 

- บกพร่องในการแก้ปัญหาเวลาท่ีเครียดเน่ืองมาจากมีความวิตกกงัวลสงู 

3) อาการและอาการแสดง (Signs and symptoms) การเขียนอาการและอาการแสดง ของ

เดก็ออทิสตกินี ้  ส่วนใหญ่เราจะรู้จกักนัดีในช่ือของลกัษณะของผู้ ป่วย ซึง่เป็น การอธิบาย

ลกัษณะการตอบสนองหรืองการแสดงพฤตกิรรมของผู้ ป่วย ท่ีบง่ถึงลกัษณะของข้อวินิจฉยั

ทางการพยาบาลนัน้ เชน่  

                       ข้อวินจิฉยัทางการพยาบาล :        

บกพร่องในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเน่ืองมาจากขาดความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเอง 

                        อาการและอาการแสดงท่ีควรบนัทกึลงไปด้วยก็คือ ผู้ ป่วยบอกวา่ตนเองไมส่ามารถ

แก้ปัญหาได้ มกับอกกบัใครๆวา่ตวัเองทําอะไรก็ไมดี่ ทําอะไรไมเ่คยสําเร็จ แสดงทา่ทีวา่รู้สกึละอายท่ีต้อง

ออกไปนัง่ทํากิจกรรมกบัคนอ่ืน เป็นต้น พยาบาลควรประเมินเดก็ออทิสตกิ ให้ครอบคลมุทัง้ด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคม เพราะการระบขุ้อวินิจฉยัการพยาบาลจงึจะสามารถระบไุด้ครอบคลมุทัง้ข้อวินิจฉยัท่ี
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เป็นความเส่ียงตอ่การมีภาวะสขุภาพท่ีไมดี่ และข้อวินิจฉยัท่ีเป็นปัญหาการตอบสนองตอ่ภาวะสขุภาพท่ี

เกิดขึน้แล้ว 

3. การกาํหนดผลลัพธ์ทางการพยาบาลท่ีคาดหวัง (Outcome ldentification) 

                ในการใช้กระบวนการพยาบาล พยาบาลจําเป็นต้องกําหนดผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีคาดหวงั 

ซึง่เป็นสิง่ท่ีเก่ียวโยงมาจากการระบขุ้อวินจิฉยัทางการพยาบาล ผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีกําหนดถือวา่

เป็นเคร่ืองชีว้ดัท่ีชีเ้ฉพาะปัญหาแตล่ะปัญหาของเดก็ออทิสตกิแตล่ะคน 

                ผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีคาดหวงั จะเป็นสิ่งท่ีชว่ยกําหนดทิศทางการดแูล ทัง้ในเชิงของการ

บริหารจดัการ การปฏิบตักิารพยาบาล และระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา ตวัอยา่งผลลพัธ์ทางการ

พยาบาล เชน่  

                ข้อวินิจฉยัทางการพยาบาล : เส่ียงตอ่การทําร้ายตนเอง 

                      ผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีคาดหวงั : เดก็มีความปลอดภยั 

                      ตวัชีว้ดั : จํานวนครัง้ท่ีเดก็แสดงพฤตกิรรมทําร้ายตนเอง 

             ข้อวินจิฉยัทางการพยาบาล : มีความบกพร่องในการควบคมุการขบัถ่ายปัสสาวะ 

                     ผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีคาดหวงั : เดก็ควบคมุตนเองในการปัสสาวะได้นานอยา่งน้อย        

1-2 ชั่วโมง 

                      ตวัชีว้ดั : จํานวนครัง้ท่ีเดก็ปัสสาวะราดกางเกง 

4. การวางแผนหรือการกําหนดกิจกรรมการพยาบาล (Planning) 

                 ขัน้ตอนการวางแผนหรือการกําหนดกิจกรรมการพยาบาล เป็นการวางแผนการดแูลท่ีพยาบาล

เป็นผู้ กําหนดคําสัง่กิจกรรมการพยาบาล (prescribes) วา่จะมีกิจกรรมการพยาบาลอะไร บ้าง ซึง่จะมี

ความสมัพนัธ์กบัการวินิจฉยัทางการพยาบาลและกาะกําหนดผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัโดยมี เหตผุลท่ีอธิบายได้

วา่กิจกรรมพยาบาลท่ีกําหนดนัน้ เม่ือปฏิบตัแิล้วจะสามารถแก้ไขสาเหตขุองปัญหา  หรือความเส่ียงนัน้ลง

อยา่งไร บรรลผุลลพัธ์ท่ีคาดหวงัได้หรือไม่ การวางแผนกําหนดกิจกรรมการพยาบาลเป็นการวางแผนเฉพาะ
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ให้แก่เด็กออทิสติกแตล่ะรายตามสภาพปัญหาและความต้องการ ท่ีพยาบาลได้วินจิฉยัทางการพยาบาลไว้

ทัง้ข้อวินิจฉยัท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้ว และข้อวินิจฉยัท่ีเป็นความเส่ียงหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงขึน้ได้สงู 

                การวางแผนการพยาบาลหรือการกําหนดกิจกรรมการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ควร

คํานงึถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆเหลา่นีด้้วยคือ 

1. ความร่วมมือและการมีสว่นร่วม (Collaboration) ในการวางแผนการดแูลเดก็ออทิสตกิ จากด้าน

พอ่แม ่ผู้ปกครอง หรือครอบครัวของเดก็ออทสิตกิ 

2. ระบอุาการ อาการแสดง ปัจจยัเส่ียงตา่งๆอยา่งครอบคลมุ ครบถ้วน และมีการจดัลําดบั

ความสําคญัในการให้การพยาบาล (Priorities of care) 

3. เลือกวิธีการบําบดัทางการพยาบาลตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการของเดก็

ออทิสตกิ 

4. การดแูลเดก็ออทิสติกเป็นการร่วมมือกนัของทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องทกุคน โดยเน้นปัญหาและ

ความต้องการของเดก็ออทสิตกิเป็นศนูย์กลาง 

แผนการพยาบาลเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งท่ีพยาบาลปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือการดแูลรวมทัง้

การเช่ือมโยงการดแูลกบัทีมสหวิชาชีพด้วย การวางแผนจงึต้องเป็นการวางแผนให้มีการดแูลตอ่เน่ืองอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

การกําหนดกิจกรรมการพยาบาลสําหรับเด็กออทิสตกิ จะเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการดแูลเพ่ือตอบสนอง

ตอ่ความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ และเป็นกิจกรรมท่ีดแูลชว่ยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะราย  เชน่ 

- สร้างสมัพนัธภาพเพ่ือการบําบดักบัเด็กออทิสตกิและครอบครัว 

การสร้างสมัพนัธภาพ เป็นสิ่งท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นในการปฏิบตักิารพยาบาล เป็นสิ่งท่ีช่วยให้

เดก็ออทิสตกิมีความรู้สกึไว้วางใจ (Trust) พยาบาล เม่ือมีความไว้วางใจ การดแูละการให้ความร่วมมือ

ตา่งๆจะเกิดตามมา นอกจากนีพ้ยาบาลต้องสร้างสมัพนัธภาพเพ่ือการบําบดักบัพ่อแมห่รือผู้ปกครองด้วย 

เพราะการดแูลเดก็ออทิสตกิ เป็นการดแูลท่ีเน้นการเข้ามามีสว่นร่วมในการดแูลของญาตด้ิวย 

- ดแูลให้ได้รับอาหาร นํา้ ออกกําลงักาย และพกัผอ่น 
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เป็นการพยาบาลเพ่ือให้เดก็ออทสิตกิได้รับการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของร่างกาย 

โดยเน้นการรับประทานอาหารท่ีสะอาด มีสารอาหารครบ 5 หมู ่ ปริมาณท่ีพอเพียง เหมาะสมกบัภาวะ

อาการหรือโรคท่ีเป็น มีการออกกําลงักายและพกัผอ่นอยา่งเพียงพอกบัความต้องการของร่างกาย 

- จดัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบําบดั 

การจดัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบําบดั เป็นการจดัสิ่งแวดล้อมท่ีต้องคํานงึถึงความปลอดภยัและ

ความสขุสบายของเดก็ออทสิตกิ รวมถึงเป็นการจดัสิง่แวดล้อมท่ีต้องสง่เสริมการเรียนรู้ของเดก็ออทิสตกิ

ด้วย เชน่ การไมว่างของมีคม หรือของเลน่ท่ีแตกหกัชํารุดไว้ให้เดก็หยิบฉวยได้งา่ย การเปิดประต ูหน้าตา่ง

ให้อากาศถ่ายเท การดแูลพืน้ห้องนํา้และอาคารไมใ่ห้เปียกแฉะ ป้องกนัเดก็เดนิล่ืน หกล้ม เป็นต้น 

- สง่เสริมพฒันาการตามวยัหรือฝึกทกัษะดํารงชีวิตประจําวนั 

กิจกรรมการพยาบาลเพ่ือสง่เสริมพฒันาการตามวยัหรือฝึกทกัษะดํารงชีวิตประจําวนั เป็น

กิจกรรมการฝึกเด็กออทิสตกิในทกัษะตา่งๆท่ีจําเป็นและเป็นทกัษะท่ีเขามีความบกพร่อง ได้แก่ 

1. ทกัษะกล้ามเนือ้มดัใหญ่ : การนัง่ การยืน เดนิ การขึนั-ลงบนัได การกระโดด การปีน 

การถีบจกัรยาน ฯลฯ 

2. ทกัษะกล้ามเนือ้มดัเล็กและสตปัิญญา : การใช้มือหยิบจบัสิ่งของ การปักหมดุ การจบั

ดนิสอ การตอ่ก้อนไม้ การตอ่ภาพจิก๊ซอว์ ฯลฯ 

3. ทกัษะความเข้าใจภาษา : การเลียนแบบทา่ทางเม่ือบอกให้ทําตามเชน่ การนัง่ ยกมือ

ขึน้ กอดอก สวัสดี การปฏิบตัติามคําสั ่การชีส้ว่นตา่งๆของร่างกายเม่ือ ถามวา่อยูไ่หน 

ฯลฯ 

4. ทกัษะการพดู : การเลียนเสียงสตัว์ การพดูเป็นคําเด่ียว คําคู ่ พดูเป็นประโยค การพดู

เพ่ือตอบคําถาม ฯลฯ  

5. ทกัษะทางสงัคม : การสวสัดี การขอบคณุ การรอคอย การปฏิบตัติามระเบียบของกลุม่ 

การแตง่กายให้เหมาะสมกบักาลเทศะ การบอกหรือส่ือให้ผู้ อ่ืนทราบเม่ือรูู้สกึไมส่บาย 

เจ็บหรือปวดท่ีอวยัวะสว่นตา่งๆของร่างกาย ฯลฯ 

6. การปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั : การรับประทานอาหาร การขบัถ่าย ปัสสาวะ อจุจาระ 

การใส่-ถอดเสือ้สวมศรีษะ การตดิ-ปลดกระดมุเสือ้ การอาบนํา้ สระผม แตง่ตวั ฯลฯ 
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7. การปฏิบตัพืิน้ฐานงานบ้าน : การเทขยะ การกวาดบ้าน เชด็โต๊ะ ถบู้าน ล้างจาน เก็บ

ผ้า ซกัผ้า รีดผ้า พบัผ้า เก็บท่ีนอน พบัผ้าหม่ ฯลฯ 

- การแก้หรือลดปัญหาจากพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ 

เดก็ออทิสตกิ สว่นใหญ่มกัจะมีพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ร่วมด้วย เน่ืองจากข้อจํากดัในการ

รับรู้และเข้าใจในการควบคมุตนเอง กิจกรรมการพยาบาลจงึเป็นการชว่ยลดพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ให้

เกิดน้อยลงหรือหายไป โดยให้หลกัการ 3 ประการ ได้แก่ ยบัยัง้การแสดงพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมนัน้ การ

สร้างพฤตกิรรมใหมม่าแทน และการปรับแก้พฤตกิรรม ร่วมกบัการให้แรงเสริมทางบวก เม่ือเด็กออทิสตกิ

แสดงให้เห็นว่าให้ความร่วมมือในการลดพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์นัน้ 

- ให้สขุภาพจติศกึษา (Psycho-education) แก่พอ่แมห่รือผู้ปกครอง 

การให้สขุภาพจติศกึษา เป็นการให้ความรู้ทัง้ในเชงิของความรู้และทกัษะในการปฏิบตั ิโดย

มุง่ให้ความรู้เก่ียวข้องกบัหลกัการ D-METHOD ได้แก่ 

D-Disease คือการให้ความรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเดก็ออทสิตกิเป็น 

          สาเหต ุอาการและอาการแสดง แนวทางในการดแูลรักษา 

M-Medication คือยาท่ีเดก็ออทิสติกรัรบประทานประจํามีหรือไม ่

           วตัถปุระสงค์ท่ีควรระวงัในการใช้ยา สิ่งท่ีไมค่วรทําในการใช้ยา 

E-Environment คือการจดัสภาพแวดล้อมท่ีบ้านให้เหมาะสม โดยคํานงึถึงความปลอดภยั 

จากการเกิดอบุตัเิหต ุและสง่เสริมหรือเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของเดก็ออทิสตกิ 

T-Treatment คือการรักษาตา่งๆท่ีเดก็ออทิสตกิได้รับ และแนวทางการดแูลรักษาตอ่ไปใน 

อนาคต บทบาทท่ีผู้ปกครองควรดแูลช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม ในขณะรับการ

รักษาในโรงพยาบาลและเม่ือกลบัไปอยูบ้่าน 

H-Health คือ การดแูลภาวะสขุภาพโดยทัว่ไปของเดก็ออทสิตกิทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ  

อารมณ์และสงัคม โดยเน้นในด้านการสง่เสริมและป้องกนัสขุภาพ 

O-Out Patient & Referral คือ การมาตรวจตามนดัภายหลงัการจําหนา่ย การเตรียมตวัมา 

ตรวจตามนดั ขัน้ตอนการมาตรวจตามนดั รวมถึงการให้ข้อมลูสถานบริการตา่งๆ

ในชมุชนท่ีอยูใ่ก้ลบ้านและเก่ียวข้องกบัการดแูลเดก็ออทิสตกิ    และสง่ตอ่ในกรณี

ท่ีจําเป็นต้องสง่ตอ่ 
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D-Diet คือ การดแูลให้เดก็ออทิสติกได้รับอาหารท่ีเหมาะกบัสภาพโรคท่ีเป็นหรือสภาพ 

ร่างกาย โดยให้ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู ่ตามท่ีร่างกายต้องการ 

- ให้การปรึกษา (Counseling) 

เป็นกิจกรรมทางการพยาบาล ท่ีมุง่เน้นชว่ยลดภาวะวิตกกงัวลหรือภาวะเครียดของพอ่แม่

หรือผู้ปกครอง ซึง่จะมีผลตอ่การดแูลเดก็ออทสิตกิ โดยให้การปรึกษาได้ทัง้แบบรายบคุคลหรือกลุม่ เร่ืองท่ี

ให้การปรึกษาอาจมีทัง้เร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการดแูลเดก็ออทิสตกิ และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องทางอ้อมก็ได้ 

- บริการจดัการ ดแูล เฝ้าระวงั ในการรับประทานยา (Medication Management) 

กิจกรรมการพยาบาลนี ้ มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือให้เดก็ออทิสตกิได้รับยาตามแนวทางการ

รักษาของแพทย์ รวมทัง้ป้องกนัการเกิดความคลาดเคล่ือนในการบริหารยา เชน่ การให้ยาผิดชนิด ผิดขนาด 

ผิดคน ผิดช่องทาง ผิดเวลา รวมทัง้การไมบ่นัทึกในการให้ยา 

- การจดักลุม่บําบดัแก่พอ่แมห่รือผู้ปกครอง 

กิจกรรมการพยาบาลนี ้ เป็นกิจกรรมท่ีจดัแก่พอ่แมห่รือผู้ปกครอง ซึง่ถือวา่เป็นผู้ ท่ีมี

ความสําคญั และมีอิทธิพลเป็นอยา่งมากตอ่การพฒันาและดแูลเดก็ออทิสติก กลุม่บําบดัท่ีจดันีถื้อว่าเป็น

การบําบดัทางการพยาบาลเชน่ กลุม่จิตบําบดัแบบประคบัประคอง (Supportive Psychotherapy Group) 

กลุม่เพ่ือนชว่ยเพ่ือน (Self Help Group) 

 

5. การปฏิบัตกิารพยาบาล (Implementation) 

กระบวนการพยาบาลในขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนท่ีพยาบาลปฏิบตักิารพยาบาลตามแผนการ 

ท่ีกําหนดไว้ หลายแหง่เรียกวา่คําสัง่การพยาบาล (Nursing orders หรือ Nursing prescriptions) ซึ่ งเป็น

สิง่ท่ีระบวุา่ให้พยาบาลปฏิบตักิารพยาบาลอยา่งไร เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ ทัง้ในเชิงของ

ผลลพัธ์และการป้องกนัหรือลดปัญหาให้น้อยลง 

           การปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือการดแูลเดก็ออทสิตกิ สิง่สําคญัท่ีพยาบาลจิตเวชจําเป็นต้องใช้คือ

ทกัษะในการส่ือสาร เพราะกิจกรรมตา่งๆในการปฏิบตักิารพยาบาลเป็นกิจกรรมท่ีต้องเก่ียวข้องกบัการ

ส่ือสารทัง้สิน้ เชน่ การสร้างสมัพนัธภาพ การสอน การฝึกทกัษะ การสง่เสริมพฒันาการ การให้สขุภาพจิต
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ศกึษา การทํากลุม่บําบดัทางการพยาบาล การให้การปรึกษา เป็นต้น      กิจกรรมการพยาบาลเหลา่นีจ้ะ

ชว่ยให้เดก็ออทสิตกิเข้าใจและให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมตา่งๆตามแผนการพยาบาล 

          กิจกรรมการพยาบาลท่ีปฏิบตัินี ้ จะบรรลวุตัถปุระสงค์ และเกิดผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัได้หากมีการ

ปฏิบตัิโดยปรับแก้ท่ีสาเหตหุรือปัจจยัสนบัสนนุหรือบางคนเรียกวา่ข้อมลูสนบัสนนุ เน่ืองจากข้อวินิจฉยั

ทางการพยาบาลอาจเหมือนกนัได้ เพราะบริบทของแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั เชน่ สิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน ลกัษณะ

การเลีย้งดขูองครอบครัว ความรุนแรงของโรค ลกัษณะของผู้ดแูล บคุลิกภาพของผู้ดแูล บคุลกิภาพของเดก็

ออทิสตกิ ความต้องการทางจิตใจ ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจทัง้ของผู้ดแูลและเด็กออทิสติก 

6. การประเมินผล (Evaluation) 

           การประเมินผลการพยาบาล เป็นการประเมนิผลความสําเร็จจากการปฏิบตักิารพยาบาลหรือ

ประเมินผลการบรรลวุตัถปุระสงค์ ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั การประเมินนีจ้งึต้องประเมินเป็นระยะๆ โดยเน้น

ประเมนิความสําเร็จจากภาวะสขุภาพและความสามารถในการปฏิบตัหิรือการมีทกัษะ หรือมีพฒันาการท่ี

ดีขึนัของเดก็ออทิสตกิ ขัน้ตอนสําคญัของการประเมนิผละ ประกอบด้วยขัน้ตอนสําคญั 2 ขัน้ตอน คือ 

- ขัน้ตอนท่ี 1 พยาบาลจะประเมนิผลโดยการเปรียบเทียบภาวะสขุภาพของเดก็ออทสิตกิ กบั

เกณฑ์การประเมินผลลพัธ์ท่ีกําหนดไว้ในแผนการพยาบาล โดยรวมถึงประเมินผล

เปรียบเทียบกบัเวลาท่ีกําหนดไว้ด้วย 

- ขัน้ตอนท่ี 2  เป็นการรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์   ในกรณีท่ีผลลพัธ์ทางการ

พยาบาล  ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั มีสาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัใดได้บ้าง เชน่ เราใช้เวลาใน

การปฏิบตักิารพยาบาลน้อยไปในการฝึกทกัษะหรือสง่เสริมพฒันาการแก่เดก็ออทิสติก 

ผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีกําหนดมีความเป็นไปได้ยากในทางปฏิบตัหิรือไม ่ข้อมลูสําหรับ

ประเมินผลเพียงพอหรือไม ่เป็นต้น 

          เม่ือประเมินผลแล้ว เราต้องเอาผลการประเมินมาเป็นข้อมลูสําหรับการวางแผนการพยาบาลตาม

วงจรของการใช้กระบวนการพยาบาลอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
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5.แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรม  ARS ( Autistic Ready to School ) 

 

โปรแกรม  ARS ( Autistic Ready to School )หมายถึง   กระบวนการพฒันาศกัยภาพของเดก็

ออทสิตกิปฐมวยัท่ีทีมพยาบาลจิตเวชเด็กนํามาใช้ โดยบรูณาการกระบวนการพยาบาลและพฒันาการ

เรียนรู้ของเดก็ด้วยวิธีการสงัเกตจากตวัแบบตามแนวคดิของ Bandura   เพ่ือให้เดก็เกิดการเรียนรู้และมี

ทกัษะท่ีพร้อมตอ่การสง่ตอ่เข้าระบบการศกึษาในโรงเรียน   กระบวนการตา่งๆเหลา่นี ้   ประกอบด้วย 

1) การประเมินความพร้อมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา  

2) การวางแผนพฒันา 

3) การพฒันา 

4)   การประเมินผล 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและพัฒนาโปรแกรม ARS 

 

 โปรแกรม ARS เป็นโปรแกรมท่ีคณะผู้ วิจยัสร้างขึน้  โดยการประยกุต์จากแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้

ทางปัญญาสงัคม ( Social cognitive Theory) ของ Albert Bandura (1997) ร่วมกบัการใช้กระบวนการ

พยาบาล  ในการประยกุต์ทฤษฎีนัน้เป็นการนําเอาเฉพาะประเดน็สําคญัท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการสร้างและ

พฒันาโปรแกรมดงันี ้

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ( Social cognitive Theory) ของ Albert Bandura    

คณะผู้ วิจยัได้เลือกประเดน็สําคญัจากแนวคดิของทฤษฎีนีท่ี้ Bandura ได้กลา่วถึงแนวคดิการเรียนรู้

ของคน  จากแนวคดิ 3 ประการด้วยกนั คือ   การเรียนรู้โดยการสงัเกต (Observational Learning)   การ

กํากบัตนเอง (Self-Regulation)   และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)   โดยสิ่งท่ีนํามา

ประยกุต์คือ แนวคิดการเรียนรู้โดยการสงัเกต   ซึง่ Bandura  มีความเช่ือวา่การเรียนรู้สว่นใหญ่ของคนเรา

นัน้เกิดขึน้จากการสงัเกตจากตวัแบบ ซึง่จะแตกตา่งจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีต้องอาศยัการ

ลองผดิลองถกู  เพราะนอกจากจะสญูเสียเวลาแล้ว ยงัอาจมีอนัตรายได้ในบางพฤตกิรรม ในการเรียนรู้โดย

ผา่นตวัแบบนัน้ ตวัแบบเพียงคนเดียวสามารถท่ีจะถ่ายทอดทัง้ความคดิ และการแสดงออกได้พร้อมๆ กนั 

และเน่ืองจากคนเรานัน้ใช้ชีวิตในแตล่ะวนัในสภาพแวดล้อมท่ีแคบๆ ดงันัน้การรับรู้เก่ียวกบัสภาพตา่งๆ 

ของสงัคมจงึเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของผู้ อ่ืน ด้วยการได้ยินและได้เห็นโดยมีประสบการณ์ตรงเข้ามา



51 

 

เก่ียวข้อง คนสว่นมากรับรู้เร่ืองราวตา่งๆ ของสงัคมโดยการผา่นทางส่ือแทบทัง้สิน้   หน้าท่ีตวัแบบจะมี

ด้วยกนั 3 ประการ คือ 

1.  ทําหน้าท่ีสร้างพฤตกิรรมใหม ่ ในกรณีนีเ้ป็นกรณีท่ีผู้สงัเกตตวัแบบนัน้ยงัไมเ่คยได้เรียนรู้

พฤตกิรรมดงักลา่วมาก่อนในอดีต เชน่ พฤตกิรรมการพดูของเดก็ หรือพฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะในการ

ชว่ยเหลือตนเอง เป็นต้น 

2.  ทําหน้าท่ีเสริมพฤติกรรมท่ีมีอยูแ่ล้วให้ดีขึน้  เป็นกรณีท่ีผู้สงัเกตตวัแบบเคยเรียนรู้พฤตกิรรม 

ดงักลา่วมาบ้างในอดีต  ตวัแบบก็จะทําหน้าท่ีเป็นแรงจงูใจให้ผู้ ท่ีเคยเรียนรู้พฤตกิรรมดงักลา่วพยายาม

พฒันาให้ดีย่ิงขึน้ เชน่ การดนูกัเทนนิสมือหนึง่ของโลกแขง่ขนั  อาจจะเป็นแรงจงูใจให้อยากทําให้ดี

เหมือนกบันกัเทนนิสเหมือนมือหนึง่ของโลกบ้าง จงึจดจําวิธีการตีของนกัเทนนิสคนนี ้ แล้วนํามาพฒันา

ทกัษะการตีเทนนิสของตนเองให้ดีย่ิงขึน้ 

3. ทําหน้าท่ีการยบัยัง้การเกิดพฤตกิรรม  ในกรณีท่ีผู้สงัเกตมีพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์หรือยงัไมเ่คย 

มีพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์มาก่อน  ตวัแบบนัน้ก็จะชว่ยทําให้พฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์นัน้ลดลงหรือไม่

เกิดขึน้ เชน่ การเห็นคนข้ามถนนนตรงท่ีไมใ่ชท่างม้าลาย หรือสะพานลอย  แล้วถกูรถชนตายก็จะทําให้เกิด

การยบัยัง้ไมใ่ห้บคุคลท่ีสงัเกตพฤตกิรรมดงักลา่วทําตาม เป็นต้น 

ลกัษณะของตวัแบบ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกนัคือ 

1. ตวัแบบท่ีเป็นบคุคลจริง (Live Model) คือตวัแบบท่ีบคุคลได้มีโอกาสสงัเกตปฏิสมัพนัธ์

โดยตรง 

2. ตวัแบบท่ีเป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Model) เป็นตวัแบบท่ีเสนอผา่นส่ือตา่งๆ เชน่ วิทย ุ

โทรทศัน์ การ์ตนู  หรือหนงัสือนวนิยาย ภาพ  เป็นต้น 

 

ในการเรียนรู้โดยการสงัเกตจากตวัแบบนี ้ Bandura (1997) ได้กลา่ววา่ประกอบด้วยกระบวนการ 

4   ประการ  

1. กระบวนการตัง้ใจ (Attentional Processes) บคุคลไมส่ามารถเรียนรู้ได้มากจากการ 
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สงัเกต   ถ้าเขาไมมี่ความตัง้ใจ  และรับรู้ได้อย่างแมน่ยําถึงพฤตกิรรมท่ีตวัแบบแสดงออก  กระบวนการ

ตัง้ใจจะเป็นตวักําหนดวา่บคุคลจะสงัเกตอะไรจากตวัแบบนัน้  องค์ประกอบท่ีมีผลตอ่กระบวนการตัง้ใจ

แบง่ออกได้เป็น 2 องค์ประกอบด้วยกนั ได้แก่  องค์ประกอบของตวัแบบเอง  พบว่าตวัแบบท่ีทําให้บคุคลมี

ความตัง้ใจจะสงัเกตนัน้ต้องมีลกัษณะเดน่ชดั เป็นตวัแบบท่ีทําให้ผู้สงัเกตเกิดความพึงพอใจ  พฤติกรรมท่ี

แสดงออกไมส่ลบัซบัซ้อนมากนกั  จิตใจรวมทัง้พฤตกิรรมของตวัแบบท่ีแสดงออกนัน้แล้วควรมีคณุคา่ใน

การใช้ประโยชน์อีกด้วย     นอกจากองค์ประกอบของตวัแบบแล้ว  ยงัมีองค์ประกอบของผู้สงัเกตอีกด้วย  

ได้แก่ ความสามารถในการรับรู้  ซึง่รวมถึงการเห็น การได้ยิน  การรับรู้รส กลิ่น และสมัผสั  ความสามารถ

ทางปัญญา  ระดบัของการต่ืนตวั และความชอบของการได้เรียนรู้มาก่อนแล้ว 

2. กระบวนการเก็บจํา (Retention Process) บคุคลจะไมไ่ด้รับอิทธิพลมากนกัจากตวั 

แบบถ้าเขาไมส่ามารถจะจดจําได้ถึงลกัษณะของตวัแบบ  บคุคลจะต้องแปลงข้อมลูจากตวัแบบเป็นรูปแบบ

ของสญัลกัษณ์ และจดัโครงสร้างเพ่ือให้จําได้ง่ายขึน้ ซึ่งแนน่อนปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการเก็บจํา คือ 

การเก็บรหสัเป็นสญัลกัษณ์ เพ่ือให้งา่ยแก่การจํา  การจดัระบบโครงสร้างทางปัญญา  การซกัซ้อมลกัษณะ

ของตวัแบบ ท่ีสงัเกตในความคดิของตนเอง  และซกัซ้อมด้วยการกระทํา  นอกจากนีย้งัขึน้อยูก่บั

ความสามารถทางปัญญา  และโครงสร้างทางปัญญาของผู้สงัเกตด้วย 

3. กระบวนการกระทํา (Production Process)      เป็นกระบวนการท่ีผู้สงัเกตแปลง 

สญัลกัษณ์ท่ีเก็บจําไว้นัน้มาเป็นการกระทํา ซึง่จะกระทําได้ดีหรือไมน่ัน้ขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีจําได้ในการสงัเกตการ

กระทําของตนเอง การได้ข้อมลูย้อนกลบัจากการกระทําของตนเอง การเทียบเคียงการกระทํากบัภาพท่ีจํา

ได้  นอกจากนีย้งัขึน้อยูก่บัลกัษณะของผู้สงัเกตอีกด้วย   ได้แก่ ความสามารถทางกาย และทกัษะใน

พฤตกิรรมยอ่ยๆ ตา่งๆ ท่ีจะทําให้สามารถแสดงพฤตกิรรมได้ดีตามตวัแบบ 

4. กระบวนการจงูใจ (Motivational Process)  การท่ีบคุคลเกิดการเรียนรู้แล้วจะแสดง 

พฤตกิรรมหรือไมน่ัน้  ยอ่มขึน้อยูก่บักระบวนการจงูใจ กระบวนการจงูใจยอ่มขึน้อยู่กบัองค์ประกอบของสิ่ง

ลอ่ใจจากภายนอก สิ่งนัน้จะต้องกระตุ้นการรับรู้ เป็นสิ่งของท่ีจบัต้องได้ เป็นท่ียอมรับของสงัคม และ

พฤตกิรรมท่ีกระทําตามตวัแบบนัน้สามารถท่ีจะควบคมุเหตกุารณ์ตา่งๆ ได้ นอกจากนีย้งัขึน้อยูก่บัสิ่งลอ่ใจ

ท่ีเห็นผู้ อ่ืนได้รับ ตลอดจนสิ่งลอ่ใจของตนเอง  ซึง่อาจเป็นวตัถสุิ่งของ  การประเมินตนเอง นอกจากนีใ้นแง่
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ของผู้สงัเกตนัน้ ยงัขึน้อยูก่บัความพงึพอในในสิ่งล่อใจ  ความลําเอียงจากการเปรียบเทียบทางสงัคม  และ

มาตรฐานภายในตนเอง 

 

6. งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

Brooke Ingersoll and Laura Schreibman. (2006)   ได้ศกึษาผลการใช้เทคนิค Reciprocal 

Imitation Training (RIT) กบัเด็กออทิสตกิปฐมวยั  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลการใช้วิธีการฝึกเด็ก

ออทิสตกิด้วยเทคนิค Reciprocal Imitation Training (RIT) ท่ีมีตอ่การส่ือความหมาย  การเล่นสมมตแิละ

การมีสมาธิ มีความสนใจร่วมในการทํากิจกรรมกบัผู้ อ่ืน   กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ออทสิตกิปฐมวยั จํานวน 5 

ราย ซึง่มีลกัษณะดงันี ้คืออายจุริงอยูใ่นช่วง 29-45 เดือน   อายพุฒันาการเทียบเทา่กบัเดก็ปกตอิายใุนชว่ง

15-29 เดือน  อายพุฒันาการด้านการส่ือความหมาย อยูใ่นชว่งเทียบเทา่กบัเดก็อายนุ้อยกวา่ 8 -25 เดือน 

และระดบัความรุนแรงของอาการออทิสตกิ อยูใ่นช่วง Severe – Moderate  Autistic  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยัประกอบด้วย   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย คูมื่อ DSM-IV เพ่ือ

ใช้วินิจฉยัจากแพทย์วา่เดก็เป็นออทิสตกิ    ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule-

Generic)เพ่ือใช้ประเมินยืนยนัการวินิจฉัยออทิสตกิ    Bayley Scales of Infant Development (2nd) เพ่ือ

ประเมินระดบัสติปัญญา   MacArthur Communication Development Index(CDI) เพ่ือประเมินทกัษะ

การส่ือสาร  และ CARS  ( Childhood Autism Rating Scale )  เพ่ือประเมินระดบัความรุนแรงของโรค

ออทิสตกิ  สว่นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตวัแปรตามเป็นแบบสงัเกตตา่งๆ  3 แบบ คือ The 

Motor Imitation  Scale,  The Joint Attention  Assessment ,  The Structure  Laboratory Observation 

(SLO) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการฝึกเดก็ออทิสตกิด้วยเทคนิค Reciprocal Imitation 

Training (RIT)     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้เวลาในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 10 สปัดาห์       

โดยแบง่ออกเป็น 5 ระยะๆละ 2 สปัดาห์  กลุม่ตวัอยา่งจะมาร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมสปัดาห์ละ 3 วนั  

เร่ิมแรกจะมีการเก็บข้อมลูฐาน (Baseline) ก่อนเร่ิมใช้โปรแกรม ด้วยการให้เด็กเลน่อิสระ (Free Play) โดย

ผู้ วิจยัจะทดสอบเดก็ในระหว่างเลน่ 4 กิจกรรม คือ เดก็และผู้ วิจยัเลน่ของเลน่แบบเดียวกนั แตต่า่งคนตา่ง

เลน่     เดก็และผู้ วิจยัเลือกเลน่ของเลน่ตา่งชนิดกนั และตา่งคนตา่งเลน่   ให้เดก็เล่นของเลน่ท่ีเด็กเลือกเล่น

เองมาก่อน และให้ผู้ วิจยัเลือกเลน่ของเลน่ท่ีเดก็ไมเ่คยเล่น  เดก็และผู้ วิจยัเลน่อิสระ เลือกของเลน่ท่ีสนใจ

เอง เพ่ือตดัสินใจเลือกอปุกรณ์ ของเลน่  สําหรับใช้ทดลองในโปรแกรม   สว่นระยะทดลองใช้โปรแกรม
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แบง่เป็น 5 ระยะคือ  ระยะที ่1 ให้เดก็เลน่ของเลน่ตามอิสระท่ีต้องการโดยไมมี่รูปแบบใดๆทัง้สิน้   ระยะที ่2 

ให้เดก็เลน่ของเลน่ จากของเลน่ท่ีเดก็เคยเลน่มาก่อน   ระยะที ่ 3 ให้เดก็เลน่ของเลน่เดมิท่ีเคยเลน่และเลน่

เลียนแบบจากผู้ วิจยัโดยใช้ของเลน่ชิน้เดียวกนันัน้  ระยะที ่4 ให้เลน่ลกัษณะเดียวกบัระยะท่ี 3 และเพิ่มเตมิ

อีกคือให้เดก็เลน่ของเลน่ชิน้ใหมท่ี่ไมเ่คยเลน่มาก่อนอยา่งอิสระ    ระยะที ่ 5

Tiziana Zalla, Nelly Labruyere, and Nicholas Georgieff (2006)   ได้ศกึษาผลการทดสอบ

ความสามารถของเดก็ออทสิตกิในการทํางานท่ีมีการกําหนดจดุมุง่หมายให้สําเร็จ  กลุม่ตวัอยา่งมี 3 กลุม่ 

ได้แก่ เดก็ออทิสติกวยัรุ่น  16 ราย (ช =15, ญ=1)   อาย ุ7-18 ปี     ระดบั IQ ระหวา่ง 42-88   กลุม่ท่ี 2 

เป็นเดก็วยัรุ่น Mental  Retardation  14 ราย  (ช =9, ญ=5)   อาย ุ10-17 ปี  ระดบั IQ ระหวา่ง 46-78  

กลุม่ท่ี 3 เป็นเดก็ปกต ิ15 ราย (ช =9, ญ=6)  อาย ุ 5-12  ปี  วิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง มีการกําหนด

เกณฑ์ ดงันี ้กลุม่ออทสิตกิและกลุม่ MR จบัคู ่ (Matched Pair)     โดยกําหนดความเทา่เทียมกนัจากอายุ

จริง (Chronological  Age- CA)     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ ชดุส่ือภาพขนาดภาพละ 5X7 ซ.ม.  

สําหรับใช้ทดสอบความสามารถของกลุม่ตวัอยา่งในการฟังและปฏิบตัติามคําสัง่ให้เรียงลําดบัหรืออธิบาย

เหตกุารณ์/ปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึง่มีทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ ชดุท่ี 1 เป็นชดุภาพกิจกรรมท่ีกระทําภายในบ้าน   

มีทัง้หมด 8 ภาพ (กิจกรรมละ 5 ภาพ) เป็นภาพคน 1 คน กําลงัทํากิจกรรมภายในบ้าน ได้แก่ ปิง้ขนมปัง

 ให้เดก็เลน่ของเลน่เดมิท่ีเคย

เลน่และเลน่เลียนแบบจากผู้ วิจยัโดยใช้ของเลน่ชิน้เดียวกนันัน้ จากนัน้ให้เลน่ของเลน่ใหมท่ี่ไมเ่คยเลน่มา

ก่อนอยา่งอิสระ  แล้วเลน่เลียนแบบจากผู้ วิจยั   ในระหวา่งการเลน่แตล่ะระยะ  การสงัเกตจะดสูมาธิและ

ความสนใจของเดก็จากการเดก็สามารถเลน่เลียนแบบผู้ วิจยัได้หรือไม ่  ไมว่า่จะเป็นการเลียนแบบทา่ทาง  

การเปลง่เสียง  การพดู  หากเดก็สามารถเลน่เลียนแบบได้  ผู้ วิจยัจะมีการให้แรงเสริมด้วยการแสดงความ

ช่ืนชมเดก็  แตถ้่าเดก็เลียนแบบไมเ่ป็นหรือไมเ่ลียนแบบ  ผู้ วิจยัจะชว่ยเหลือเดก็ด้วยการจบัมือเดก็ให้ทํา

(Physical Prompt) และช่ืนชมเดก็   การเก็บข้อมลูหลงัการทดลอง จะเก็บภายหลงัใช้โปรแกรมเสร็จสิน้

ทนัที และจากนัน้อีก 1 เดือน เก็บซํา้อีกครัง้หนึง่  โดยใช้วิธีการเชน่เดียวกบัการเก็บข้อมลูก่อนการทดลองใช้

โปรแกรม     การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ และหาคา่สถิตจิากความถ่ีและ One-way 

ANOVA   ผลการวิจยัพบวา่ภายหลงัการใช้โปรแกรมด้วยเทคนิค Reciprocal Imitation Training (RIT) 

เดก็ออทสิตกิปฐมวยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีทกัษะในการเลียนแบบดีขึน้ โดยสง่ผลถึงทกัษะการส่ือ

ความหมาย    การเลน่สมมต ิ  การมีสมาธิ และมีความสนใจร่วมในการทํากิจกรรมกบัผู้ อ่ืนเพิ่มขึน้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05 
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โดยใช้เตาปิง้ขนมปังไฟฟ้า ด่ืมcoke นอนบนเตียง ล้างมือ แปรงฟัน อุน่นมสด พดูโทรศพัท์ แตง่ตวั   ชดุท่ี 2 

เป็นชดุภาพกิจกรรมท่ีกระทํานอกบ้าน จํานวน 8 กิจกรรมๆละ 5 ภาพ ได้แก่ นัง่ดภูาพยนตร์    นัง่รถเมล์  

นัง่รถไฟ  อยูใ่นลิฟท์  สง่e-mail  พาสนุขัไปเดนิเลน่นอกบ้าน  ไปสง่Postcard   ซือ้นิตยสาร        ชดุท่ี 3 

เป็นชดุภาพการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของคน 2 คน  จํานวน 8 กิจกรรมๆละ 5 ภาพ ได้แก่ การตรวจ

ร่างกาย สัง่อาหารในร้านอาหาร ซือ้เค้กจากร้าน ไปทําผมท่ีร้านทําผม  ฉลองวนัเกิด  เอาขนมหวานไปให้

แมท่าน ซือ้ไอศกรีม ชว่ยแมต่กแตง่ต้นคริสมาสต์   ชดุท่ี 4 เป็นชดุภาพเหตกุารณ์หรือเกิดปรากฎการณ์ทาง

ธรรมชาต ิจํานวน 8 เหตกุารณ์ๆ ละ 5 ภาพ  ได้แก่ แจกนัตกจากโต๊ะ ลกูโป่งสวรรค์แตกอยูบ่นต้นไม้ รังนก

ตกจากต้นไม้ ลกูเจ๊ียบออกจากไข ่   ฟ้าแลบใสก่ิ่งไม้ หินหลน่จากหน้าผา ระเบิดหิน ฝนตกหนกัมีพายแุละ

ฟ้าแลบเหนือหลงัคาบ้าน   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่ จะได้รับการทดสอบ

ความสามารถในการเรียงลําดบัภาพเหตกุารณ์เป็นรายบคุคล  ซึง่แตล่ะคนจะต้องเรียงชดุภาพแตล่ะชดุให้

ถกูต้อง/เหมาะสมกบัลําดบัการเกิดเหตกุารณ์   ผู้ วิจยัจะเป็นผู้สงัเกต สอบถามและจบัเวลา / ให้คะแนน

กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะราย  จากนัน้จงึนําคา่คะแนนท่ีได้มาหาคา่เฉล่ียและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป เกณฑ์ท่ีผู้ วิจยั

ให้คะแนน /จบัเวลา มีดงันี ้  1. ความสามารถในการรับรู้ตอ่เร่ืองราวจากชดุภาพแตล่ะชดุ  โดยการบอกให้

กลุม่ตวัอยา่งท่ีรับการทดสอบตัง้ช่ือชดุภาพ กําหนดคะแนนดงันี ้   ได้ 0 คะแนน ถ้าบอกช่ือชดุภาพนัน้ไมไ่ด้ 

/ ไมเ่หมาะสม สอดคล้องกบัภาพ   จะได้ 1 คะแนน ถ้าบอกช่ือชดุภาพนัน้ได้เหมาะสม สอดคล้องกบัภาพ  

ได้ 2 คะแนน ถ้าบอกช่ือชดุภาพนัน้ได้เหมาะสม สอดคล้องกบัภาพ อธิบายรายละเอียดได้ดี    2. ระยะเวลา

ท่ีใช้ในการเลือกภาพแตล่ะชดุ  3.ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียงลําดบัภาพแตล่ะชดุ  ซึง่เป็นสิ่งแสดงถึง

ความสามารถในการตอบสนองตอ่เป้าหมายของงานท่ีกําหนดให้ทํา   วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ One-way 

ANOVA , non-paired  t-test , non-parametric Mann-Whitney U-test , Pearson Correlation  

ผลการวิจยัพบวา่ภายหลงัการทดสอบพบวา่ในภาพรวมเดก็ออทสิตกิใช้เวลาในการเรียงลําดบัภาพ

เหตกุารณ์ให้ถกูต้อง/เหมาะสม มากกวา่ทัง้กลุม่เดก็ MR และกลุม่เดก็ปกตอิยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั.05   นอกจากนีย้งัพบวา่เดก็ออทิสติกใช้เวลาในการเรียงลําดบัภาพกิจกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

บคุคลไมมี่ความแตกตา่งกนัเม่ือเปรียบเทียบกบัเดก็ MR   แตมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

เม่ือเปรียบเทียบกบัเดก็ปกต ิ

 Christina Whalen, Laura Schreibman, and Brooke Ingersoll (2006)  ได้ทําการศกึษาวิจยั 

การใช้โปรแกรมฝึกการมีสมาธิ (Joint Attention Training) ท่ีมีตอ่การเลียนแบบทกัษะสงัคม พฤติกรรม
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ทางบวก   การเลน่ และการส่ือความหมายของเดก็ออทิสตกิ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผล

ท่ีเกิดตามมาภายหลงัการใช้โปรแกรมฝึกการมีสมาธิ (Joint Attention Training) ท่ีมีตอ่การเลียนแบบ

ทกัษะสงัคม พฤตกิรรมทางบวก     การเลน่ และการส่ือความหมายของเดก็ออทิสติก  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็

ออทิสตกิปฐมวยัจํานวน    4 ราย อายจุริงเฉล่ีย 4 ปี 2 เดือน  แตอ่ายสุมองเฉล่ียท่ี 1 ปี 5 เดือน  ทัง้หมด

เป็นเดก็ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฒันาการสําหรับเดก็ออทิสตกิ   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ได้แก่ คูมื่อ DSM-IV เพ่ือใช้วินิจฉยัจากแพทย์วา่เดก็เป็นออทิสตกิ   Bayley 

Scales of Infant Development (2nd) เพ่ือประเมินระดบัพฒันาการ   MacArthur Communication 

Development Index(CDI)เพ่ือประเมินทกัษะการส่ือสาร   CARS  ( Childhood Autism Rating Scale )

เพ่ือประเมินระดบัความรุนแรงของโรคออทิสติก     สว่นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการฝึก

เดก็ออทิสตกิด้วยโปรแกรม Joint Attention Training     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแบง่เป็น การเก็บข้อมลู

ก่อนการทดลองใช้โปรแกรม Joint Attention Training  ใช้เวลาในการเก็บข้อมลู 2-10 สปัดาห์ แตล่ะรายใช้

เวลาไมเ่ทา่กนั   ข้อมลูท่ีเก็บจะใช้กิจกรรมการเลน่เป็นตวัชว่ย  ประกอบด้วย 1)ประเมนิความสามารถของ

เดก็ในการตอบสนองตอ่ผู้ อ่ืนและพฤตกิรรมท่ีเดก็แสดงตอ่ผู้ อ่ืนโดยไมมี่การชว่ย เชน่ เอาของมาอวดให้ด ู 

การชี ้ ใช้เวลา 30 นาที / ราย /  สปัดาห์  โดยกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะรายจะได้รับการฝึกให้ตอบสนองตอ่การฝึก 

เชน่ การวางมือไว้บนวตัถตุามท่ีผู้ ฝึกบอก  มองตามวตัถ ุ   พฤตกิรรมท่ีฝึกจะฝึกท่ีละอยา่ง  ถ้าเดก็ทําได้

ถกูต้องมากกวา่ 80 %      2)การดําเนินการทดลองใช้โปรแกรม Joint Attention Training  โดยแบง่

ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1  - การกระตุ้นการตอบสนอง  ใช้เวลา 3  สปัดาห์  โดยกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะ

รายจะได้รับการฝึกให้ตอบสนองตอ่การฝึก เชน่ การวางมือไว้บนวตัถตุามท่ีผู้ ฝึกบอก  มองตามวตัถ ุ  

พฤตกิรรมท่ีฝึกจะฝึกท่ีละอยา่ง  ถ้าเดก็ทําได้ถกูต้องมากกวา่ 80 %  จงึจะฝึกพฤติกรรมใหมต่อ่ไป   ระยะท่ี 

2 – การมีสมาธิ  สนใจทํากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน  ใช้เวลา 2 สปัดาห์ ซึง่กลุม่ตวัอยา่งจะได้รับการสอนให้เร่ิมมี

ความสนใจในการทํากิจกรรมกบัผู้ วิจยั  ร่วมกบัการให้ความร่วมมือตอ่การมองตาม  การชี ้  โดยกําหนดวา่

ถ้าเดก็สามารถมองตามได้ 30%  และชีไ้ด้ 15% ของพฤตกิรรมแตล่ะอยา่ง  จงึจะเปล่ียนไปสอนพฤตกิรรม

ใหมต่อ่ไป       3)เก็บข้อมลูหลงัการทดลองใช้โปรแกรม Joint Attention Training  และตดิตามผลอีก 3 

เดือนและเก็บข้อมลูซํา้อีกครัง้  ผลการวิจยัพบวา่เดก็ออทิสตกิท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบั

ผู้ อ่ืนดีขึน้ รวมทัง้การแสดงอารมณ์ความรู้สกึตอ่คนอ่ืน นอกจากนีท้กัษะในการเลียนแบบ การส่ือ

ความหมายก็พฒันาขึน้ด้วย 
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 ประทีป  เลง่น้อย (2553) ได้ศกึษาการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวในชัน้เรียนของเดก็ออทิสตกิโดยใช้

พฤตกิรรมเสริมแรงทางสงัคม   โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมก้าวร้าวในชัน้เรียนของเดก็ออทิสตกิ

โดยใช้พฤตกิรรมเสริมแรงทางสงัคม  และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวในชัน้เรียนของเด็กออทิสตกิ 

ระหวา่งก่อนและหลงัการปรับพฤตกิรรมโดยการเสริมแรงทางสงัคม กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเดก็

ออทิสตกิท่ีมีพฤตกิรรมก้าวร้าวในชัน้เรียน ท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าวท่ีแสดงออกทางกายหรือท่ีแสดงออกทาง

คําพดู  ระดบัเตรียมความพร้อมศนูย์การศกึษาพเิศษ  เขตการศกึษา 3   จ.สงขลา ภาคเรียนท่ี 1  ปี

การศกึษา 2550   จํานวน 2 คน  โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้การ

วิจยัประกอบด้วย แบบประเมินพฤตกิรรมก้าวร้าว  ชดุการสงัเกตและแบบบนัทกึพฤตกิรรมแบบชว่งเวลา  

แผนการสอนเฉพาะบคุคล (IIP)   ผลการวิจยัพบวา่เดก็ออทสิตกิท่ีมีพฤตกิรรมก้าวร้าวในชัน้เรียนหลงัการ

เสริมแรงทางสงัคมแล้วพบวา่มีพฤตกิรรมก้าวร้าว  ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ คือ พฤตกิรรมก้าวร้าว

ในชัน้เรียนของเดก็ออทิสตกิลดลง หลงัได้รับการเสริมแรงทางสงัคม     เปรียบเทียบพฤตกิรรมก้าวร้าวใน

ชัน้เรียนของเดก็ออทิสตกิท่ีได้รับการเสริมแรงทางสงัคม พบวา่ พฤตกิรรมพฤตกิรรมก้าวร้าวในชัน้เรียน

ระยะท่ี 1 กบัระยะท่ี 4  เดก็ออทิสติกมีพฤตกิรรมก้าวร้าวลดลง  คือ       คนท่ี 1 คดิเป็นร้อยละ 38.36     

คนท่ี 2 คดิเป็นร้อยละ 42.10            

 กาญจนา  คณุรังสีสมบรูณ์,  อมัพกิาร์  มณีวงศ์และ กนกวรรณ  บญุศรี(2551) ได้ทําการศกึษา

เร่ืองอาชาบําบดัในเดก็ออทิสตกิ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฒันาการและพฤตกิรรมของเดก็ ออทิสตกิท่ีเข้า

ร่วมโครงการอาชาบําบดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเดก็ท่ีได้รับการวินิจฉัยจากสถาบนัพฒันาการเดก็              

ราชนครินทร์วา่เป็นออทิสตกิ จํานวน 10 คน  อายรุะหว่าง 3.8 -17.1 ปี  เพศหญิง 4 คน  เพศชาย 6 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  มี 3 แบบ ได้แก่ แบบท่ีหนึง่ เป็นแบบประเมินพฒันาการทางภาษา  โดยนกัแก้ไข

การพดู   แบบท่ีสองเป็นแบบประเมินพฤตกิรรม ประกอบด้วย  แบบประเมินพฤตกิรรม ABC (Aberrant 

Behavior Checklist-Community) (Thai Version)    แบบประเมินพฤตกิรรม ATEC  (Autism Treatment 

Evaluation Checklist )   แบบประเมินพฤติกรรมของคอร์นเนอร์ฉบบัให้ผู้ปกครองประเมิน (CPQ - 

Corners Parent Questionnaire)        และแบบท่ีสามเป็นแบบประเมนิความพงึพอใจของผู้ปกครอง    

เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการให้กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน        เข้าร่วมโปรแกรมการบําบดัโดยการไปข่ีม้า  ซึง่จดั

โดยกองพนัสตัว์  กรมการสตัว์ทหารบก คา่ยตากสนิ   อ.แมริ่ม       จ.เชียงใหม่  ระหว่างวนัท่ี  6 กมุภาพนัธ์ 

-7 พฤษภาคม 2551       ทกุวนัพธุ  สปัดาห์ละครัง้   ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ในเวลา 8.00 – 9.00 น. จํานวน



58 

 

ทัง้หมด 12 ครัง้   ผลการศกึษาพบวา่       เด็กออทิสตกิทกุคนมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ในด้านอารมณ์  

ด้านสงัคม  และพฒันาการ การประเมินพฒันาการทางด้านภาษาโดยนกัแก้ไขการพดูพบวา่ดีขึน้ 6 คน  

สว่นการประเมินพฤติกรรมโดยใช้แบบประเมิน ABC ,  ATEC , และAPQ พบวา่เดก็มีพฤตกิรรมดีขึน้ 7 คน   

ผู้ปกครองทกุคนมีความพงึพอใจมากท่ีสดุในด้านกิจกรรมในโครงการ  ความปลอดภยัของโครงการ   

พฒันาการและพฤติกรรมท่ีดีขึน้ของเด็ก หลงัเข้าร่วมโครงการ   

 พชัรี  จิ๋วพฒันกลุ,  ผดงุ อารยะวิญ�,ู สมสรร  วงษ์อยูน้่อย และองอาจ  นยัพฒัน์ (2550)           

ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทสิตกิ  โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือ พฒันาแบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทสิตกิ   กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยัเป็นเด็กออทิสตกิ      เลือกโดยวิธีเจาะจง  จํานวน 6 คน  ท่ีมีปัญหาทกัษะทางสงัคม 3 ด้าน คือ     

ด้านการควบคมุตนเอง  การส่ือสารความหมายกบับคุคลอ่ืน  การทํางานร่วมบคุคลอ่ืน  เรียนอยูใ่นชว่งชัน้ท่ี 

1   ภาคเรียนท่ี 1    ปีการศกึษา 2549 โรงเรียนวดัโสมนสั  สํานกังานเขตการศกึษา กรุงเทพมหานครเขต1    

สํานกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    กระทรวงศกึษาธิการ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบตรวจสอบ

ทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสติก เป็นแบบตรวจสอบ 31 รายการ  แบบ 2 ตวัเลือก  ใช้ตรวจสอบ

รายบคุคล   แบบเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสติก มีลกัษณะเป็นแผนจดักิจกรรมครอบคลมุ

ทกัษะสงัคมทัง้ 3 ด้าน  รวมทัง้สิน้ 64 กิจกรรม   และแบบประเมินทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสตกิมี

ลกัษณะเป็นแบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม(Interval Scoring)  โดยกําหนดการสงัเกตครัง้ละ 10 นาที  

แบง่เป็น 10 ชว่งเวลา ๆ ละ 1 นาที    วิธีทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้รูปแบบการวิจยัทางการศกึษา

พเิศษ การทดลองกลุม่ตวัอยา่งเด่ียว(Single Subject Design) Across Behaviors) แบบ AB-A  

ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสตกิ  ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ   

ขัน้ตอนท่ี 1 – ตรวจสอบทกัษะทางสงัคม    ขัน้ตอนท่ี 2 – เสริมสร้างทกัษะทางสงัคม    ขัน้ตอนท่ี 3 – 

ประเมนิทกัษะทางสงัคม  และประสิทธิภาพของแบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเด็กออทิสตกิ  

มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก  โดยแบบตรวจสอบทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทสิตกิ มีคา่เท่ียงตรง

เชิงพินิจเทา่กบั1.00     เดก็ออทิสติกท่ีได้รับการเสริมสร้างทกัษะทางสงัคม 3 ด้าน  มีทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ 

รุ่งนภา ทรัพย์สพุรรณ(2546) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาผลของกิจกรรมกระตุ้นการรับ

ความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัวท่ีมีตอ่การแสดงพฤตกิรรมซํา้ๆ  การเลน่อยา่งเหมาะสม และ



59 

 

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ของเดก็ออทิสตกิ  เป็นการวิจยัแบบ Single Subject Design รูปแบบ ABA  

Design หลายเส้นฐานข้ามพฤตกิรรม (Multiple Baseline Across Behavior)    มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษา

ผลการใช้กิจกรรมกระตุ้นการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัวท่ีมีตอ่การแสดงพฤติกรรมซํา้ๆ  

การเลน่อยา่งเหมาะสม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ของเดก็ออทิสตกิ       กลุม่ตวัอยา่งเลือกแบบ

เจาะจง จากเดก็ออทิสติกเพศชาย อาย ุ11 ปี จํานวน 1 คน   ได้รับการวินจิฉยัจากนกักิจกรรมบําบดัวา่มี

ภาวะความบกพร่องของการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหว  มีปัญหาเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมซํา้ๆ  

การเลน่อยา่งเหมาะสม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่   โดยมีภมูิลําเนาอยูอํ่าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก  

เรียนร่วมกบัเดก็ปกตแิบบเตม็เวลา อยูช่ัน้ประถมปีท่ี 4  ไมมี่ครูการศกึษาพเิศษอยูใ่นโรงเรียน   สามารถ

เขียน  อา่นหนงัสือและส่ือสารได้บ้าง  ไมไ่ด้รับการบําบดัอ่ืนๆ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ชดุแบบฝึก

กิจกรรมกระตุ้นการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัว   และอปุกรณ์การสงัเกตและแบบบนัทกึ

พฤตกิรรมเก่ียวกบัการแสดงพฤตกิรรมซํา้ๆ      การเลน่อยา่งเหมาะสม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่  

เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้วิดีทศัน์บนัทกึพฤตกิรรมขณะท่ีเดก็เลน่อยา่งอิสระ  สปัดาห์ละ 1 ครัง้  ใช้เวลาใน

การทดลองรวม 28 สปัดาห์  โดยระยะท่ี 1 เป็นระยะเส้นฐานใช้เวลา 6 สปัดาห์   ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีฝึก

เดก็ด้วยกิจกรรมกระตุ้นการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหว ใช้เวลา 16 สปัดาห์     ระยะที ่ 3 เป็นระยะ

ถอดถอน ใช้เวลา 6 สปัดาห์      สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือคา่ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และหาคา่ความ

เท่ียงระหวา่งผู้สงัเกต 2 คน และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียร้อยละของจํานวนชว่งเวลาท่ีมีในการทดลองแตล่ะ

ระยะ   ผลการวิจยัพบวา่ เดก็ออทสิตกิท่ีได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหว

โดยครอบครัว  มีการแสดงพฤตกิรรมซํา้ๆลดลง   มีการเล่นอยา่งเหมาะสมมากขึน้  รวมทัง้มีปฏิสมัพนัธ์กบั

ผู้ใหญ่มากขึน้ 

สขุิรินทร์   เย็นสวสัดิ ์(2548)  ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาทกัษะการส่ือสารของเดก็ออทิสตกิจาก

การสอนโดยใช้ป้ายกระดานส่ือสาร  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทกัษะการส่ือสารของเดก็ออทสิตกิจากการ

สอนโดยใช้ป้ายกระดานส่ือสารด้านการแสดงออกด้านภาษาทา่ทาง (Non-verbal Language) และศกึษา

ทกัษะการส่ือสารของเดก็ออทสิตกิจากการสอนโดยใช้ป้ายกระดานส่ือสารด้านการแสดงออกด้านการพดู 

(Verbal Language)   รูปแบบการวิจยัเป็นแบบ Single Subject Design รูปแบบ Basic A-B (Baseline 

and Intervention Design)    ประกอบด้วยระยะเส้นฐาน(Baseline) และระยะการจดักระทํา 

(Intervention)       กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัเป็นเดก็ออทิสตกิเพศชาย  อาย ุ6 ปี จํานวน 1 คน  ใช้วิธีได้การ  
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เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)             โดยเป็นเดก็ท่ีได้รับการวินจิฉยัจากแพทย์โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ จงัหวดัขอนแก่น   วา่เป็นเดก็ออทิสตกิ  ไมส่ามารถส่ือสารเป็นภาษาทา่ทางหรือภาษาพดู  มี

พฤตกิรรมกระตุ้นตนเอง  ไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนัได้  ทําร้ายตนเองและ

ผู้ อ่ืน   เดก็เรียนอยูท่ี่ห้องเรียนคูข่นานออทิสติกโรงเรียนบ้านไผป่ระถมศกึษา      และได้รับการฝึกพดูจาก

นกัอรรถบําบดัเดือนละ 1 ครัง้  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่  แผนการสอนโดยการใช้ป้ายกระดานส่ือสาร

จํานวน 15 แผนการสอน    ส่ือการสอนโดยใช้ป้ายกระดานส่ือสาร 1 ชดุ ประกอบด้วย ป้ายกระดานส่ือสาร 

ขนาด 2 X 2 ฟตุ จํานวน 1 ป้าย    แผ่นภาพการส่ือสารสร้างจากสิ่งเสริมแรงท่ีเดก็ชอบจํานวน 7 ชนิด สร้าง

เป็นแผน่ภาพ รวม 21 ภาพ  แผน่ภาพการส่ือสารสร้างจากกิจกรรมท่ีเดก็ชอบ จํานวน 2 กิจกรรม สร้างเป็น

แผน่ภาพ รวม 6 ภาพ     ภาพการส่ือสารสร้างจากสิง่ของท่ีเดก็ไมช่อบ จํานวน 1 ชนิด  สร้างเป็นแผน่ภาพ 

รวม 3 ภาพ   และอปุกรณ์การสงัเกต  แบบบนัทกึพฤติกรรมการส่ือสารกบัครูผู้สอน  การทดลองและเก็บ

รวบรวมข้อมลูใช้เวลา 5 สปัดาห์ รวม 50 ครัง้   โดยสปัดาห์ท่ี 1  คือระยะ A เป็นระยะเส้นฐานพฤติกรรม 

ยงัไมมี่การสอนตวัอยา่งท่ีศกึษา แตทํ่าการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมทกุวนัๆละ 2 ครัง้  เป็นเวลา 5 วนั  

จากนัน้จะเข้าสูร่ะยะทดลองในสปัดาห์ท่ี 2-4  แบง่เป็น 3 ระยะ คือ ระยะ B1 จะทําการสอนตวัอยา่งท่ี

ศกึษาจากการสอนโดยใช้ป้ายกระดานส่ือสารขัน้ท่ี 1 แลกเปล่ียนรูปภาพ   ทําการสงัเกตและบนัทกึ

พฤตกิรรมทกุวนัในสปัดาห์ท่ี 2 เป็นเวลา 5 วนัๆ ตัง้แตว่นัจนัทร์-ศกุร์ วนัละ 2 ครัง้ ในเวลา 9.00-9.30 น. 

และ13.00-13.30 น.   รวม 10 ครัง้     ระยะ B2 จะทําการสอนตวัอยา่งท่ีศกึษาจากการสอนโดยใช้ป้าย

กระดานส่ือสารขัน้ท่ี 2 ขยายระยะเวลา   ทําการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมทกุวนัในสปัดาห์ท่ี 3 เป็นเวลา 

5 วนัตัง้แตว่นัจนัทร์-ศกุร์ วนัละ 2 ครัง้ ในเวลา 9.00-9.30 น. และ13.00-13.30 น.   รวม 10 ครัง้      ระยะ 

B3 จะทําการสอนตวัอยา่งท่ีศกึษาจากการสอนโดยใช้ป้ายกระดานส่ือสารขัน้ท่ี 3 จําแนกภาพ   ทําการ

สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมทกุวนัในสปัดาห์ท่ี 4  เป็นเวลา 5 วนั ตัง้แตว่นัจนัทร์-ศกุร์ วนัละ 2 ครัง้ ในเวลา 

9.00-9.30 น. และ13.00-13.30 น.   รวม 10 ครัง้    สปัดาห์ท่ี 5 เป็นระยะตดิตามผล  หมายถึงระยะ

ตดิตามผลพฤตกิรรมเป้าหมายท่ีต้องการตอ่ไปอีกระยะหนึง่จนกวา่พฤตกิรรมจะคงท่ี   ผลการวิจยัพบวา่

ทกัษะการส่ือสารแบบใช้ภาษาทา่ทางของเดก็สงูขึน้  แตท่กัษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาพดูไมเ่ปล่ียนแปลง 

อุน่เรือน   คล้ายทรัพย์ (2548) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาความเข้าใจภาษาของเดก็ออทสิตกิวยั

ก่อนเรียน โดยใช้การส่ือสารทางเลือก  การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 

One group Pretest-Posttest Design   กลุม่ตวัอยา่งใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  จากเดก็ออทสิตกิก่อนวยั
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เรียน  ท่ีมีปัญหาด้านภาษา ไมมี่ความพกิารซํา้ซ้อน  จํานวน 8 คน  เรียนอยูใ่นศนูย์การศกึษาพเิศษ ภาค

เรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2547 สภาบนัราชภฏัพิบลูสงคราม  จงัหวดัพิษณุโลก  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

ได้แก่  1.ชดุการสอนการส่ือสารทางเลือก ประกอบด้วยแผนการสอนความเข้าใจภาษา โดยใช้การส่ือสาร

ทางเลือก     ส่ือการสอน  แบบประเมินความเข้าใจภาษาในแตล่ะหนว่ย     2.แบบทดสอบความเข้าใจ

ภาษา  ก่อนและหลงัการใช้การส่ือสารทางเลือก    การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลูใช้เวลาทัง้หมด 

12 สปัดาห์ ๆละ 5 วนั  วนัละ 2 ครัง้   ครัง้ละ 30 นาที   รวม 60 ครัง้   โดยแบง่การสอนเป็น 2 กลุม่  กลุม่

แรกเป็นเดก็ออทิสตกิท่ียงัไมพ่ดู มีจํานวน 3 คน สอนเวลา 9.00-10.00น.     กลุม่ท่ี 2 เป็นเด็กออทิสตกิท่ี

พอพดูได้ มีจํานวน 5 คน   สอนเวลา 10.30-11.00น.     ใช้เวลาสอนหนว่ยละ 2 สปัดาห์ / กลุม่   วิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้คา่ความถ่ี  คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิตทิดสอบ The Wilcoxon Matched Paires 

Signed Ranks Test   และกราฟรายงานผลพฒันาการเป็นรายบคุคล    ผลการวิจยัพบภายหลงัได้รับการ

สอนโดยใช้การส่ือสารทางเลือก  กลุม่เดก็ออทิสตกิท่ียงัไมพ่ดู  มีระดบัความสามารถเพิ่มขึน้แตก่ยงัอยูใ่น

ระดบัต่ํากวา่เกณฑ์ขัน้ต่ํา    สว่นเดก็ออทิสติกท่ีพอพดูได้มีระดบัความสามารถเพิ่มขึน้อยูใ่นระดบัดีมาก   

และความเข้าใจภาษาของเดก็เพิม่ขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   
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บทที่  3 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง       ผลของโปรแกรม ARS ท่ีมีตอ่ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็ก

ออทสิตกิปฐมวยั ในสถาบนัราชานกุลู   ผู้ วิจ ยัได้ดําเนนิการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบการวิจยั 

2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

4. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบการวิจัย 

รูปแบบการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental Research) แบบกลุม่เดียว 

ทดสอบก่อนและหลงั (One group Pretest Posttest Design) ดงัภาพ ตอ่ไปนี ้

 

 

O1   หมายถึง    ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั                    

ก่อนการใช้โปรแกรม ARS 

  x   หมายถึง    โปรแกรม ARS 

O2   หมายถึง    ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั                    

หลงัการใช้โปรแกรม ARS 

 

 

O1   x    O2 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ เด็กออทิสติกปฐมวยัท่ีมาใช้บริการในหอผู้ ป่วยออทิสติก 

สถาบนัราชานกุลู ตัง้แตเ่ดือน ธนัวาคม2552 – กรกฎาคม 2553    จํานวน  50   ราย 

1.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ เดก็ออทิสติกปฐมวยัชายและหญิง    คดัเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   จํานวน  8 ราย   โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก (Inclusion Criteria) 

ดงันี ้

1. ผา่นการฝึกตามโปรแกรมพืน้ฐาน (Intensive Course) ของหอผู้ ป่วยออทิสติก 

2. มีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาในระดบัต่ํา     โดยการประเมนิตามแบบ

ประเมินความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั 

3. ผู้ปกครองยินดีให้เดก็เข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจ 

สว่นเกณฑ์คดัเลือกออกจากกลุม่  ( Exclusion Criteria ) คือ เด็กท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ใช้เวลาเข้า

ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมได้น้อยกวา่ร้อยละ 80 หรือผู้ปกครองต้องการออกจากการเข้าร่วมการวิจยั 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  

 1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม ARS  

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย  

    2.1 ชดุประเมินความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั  

ประกอบด้วย 

             2.1.1 แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 

                   2.1.2 แบบประเมินพฤตกิรรมของคอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากรประเมิน (CTQ -    

            Corners Teacher Questionnaire) 

      2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครองเด็กออทิสตกิปฐมวยัตอ่การใช้โปรแกรม   

                 ARS 

  รายละเอียดในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัแตล่ะชนิด มีดงันี ้
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 แผนภูมทิี่ 1 ขัน้ตอนการสร้างโปรแกรม ARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ศกึษาเอกสารวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ / ศกัยภาพ    

ของเดก็ออทิสตกิ 

 

2.   สมัภาษณ์บคุลากรท่ีปฎิบตังิานเก่ียวข้องกบัเดก็ออทิสตกิ 

เก่ียวกบัทกัษะท่ีจําเป็นตอ่ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบ

การศกึษา  วิธีการพฒันาทกัษะ / ศกัยภาพของเดก็ออทสิตกิ 

 

3.  สมัภาษณ์ผู้ปกครองของเดก็ออทิสตกิเก่ียวกบัความต้องการ 

ตอ่การให้เดก็ออทิสตกิปฐมวยัเข้าสูร่ะบบการศกึษา 

 

5.   สร้างโปรแกรม ARS 

4.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู 

6 .ตรวจสอบคณุภาพภาพโดยการหาคา่ความตรงตามเนือ้หา 

 ผา่นการตรวจสอบหรือไม ่

7. นําโปรแกรม ARS ไปดําเนินการทดลองการวิจยั 

ผา่น 

ไมผ่า่น 
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จากแผนภมูิท่ี 1  การสร้างโปรแกรม ARS  ประกอบด้วยขัน้ตอนดงันี ้

1.ศกึษาเอกสารวิชาการเก่ียวกบัวิธีการ หรือเทคนิคพฒันาศกัยภาพเดก็ออทิสตกิและเดก็กลุม่อ่ืนๆ   

คณะผู้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าตําราวิชาการเก่ียวกบั ปัญหาและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเตรียมความพร้อมของ

เดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ศกัยภาพเด็กออทิสติกในประเดน็ทกัษะท่ีเจําเป็นตอ่การเรียนรู้   

เชน่ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะทางสงัคม การมีปฏิสมัพนัธกบัผู้ อ่ืนทัง้กลุม่และรายบคุคล สมาธิ  พฤตกิรรมท่ี

เป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ เชน่ ก้าวร้าว อยูไ่มน่ิ่ง รบกวนผู้ อ่ืน   ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในการเรียนรู้ของมนษุย์ 

โดยเน้นการศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ Bandura (1977)   รวมทัง้การใช้กระบวนการพยาบาลใน

การดแูลชว่ยเหลือเดก็ออทสิตกิปฐมวยั  นอกจากนีย้งัได้ศกึษางานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศท่ีได้วิจยั

เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพ หรือทกัษะตา่งๆแก่เดก็ออทิสตกิ   

 2.สมัภาษณ์บคุลากรท่ีปฎิบตังิานเก่ียวข้องกบัเดก็ออทสิตกิ    เก่ียวกบัวิธีการฝึกทกัษะ หรือพฒันา

ศกัยภาพของเดก็ออทสิตกิ   คณะผู้ วิจ ยัใช้วิธีสมัภาษณ์อยา่งไมเ่ป็นทางการ กบับคุลากรทีมวิชาชีพท่ี

ปฏิบตังิานเก่ียวข้องกบัการดแูลเดก็ออทสิตกิในสถาบนัราชานกุลู จํานวน 12 คน  ได้แก่ จิตแพทย์เด็กและ

วยัรุ่น  1 คน  พยาบาลวิชาชีพ 5 คน    นกัสงัคมสงเคราะห์ 1 คน     นกักิจกรรมบําบดั 1 คน     

นกัจติวิทยา 1 คน    นกัวิชาการศกึษาพเิศษ 3  คน       ประเดน็หลกัท่ีพดูคยุ ได้แก่ ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่

ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา  วิธีการท่ีควรใช้ในการเตรียมความพร้อม    ระยะเวลาท่ีใช้ และ

การตดิตามผล  

 3. สมัภาษณ์ผู้ปกครองจํานวน 7 ราย เก่ียวกบักบัความคิดเห็นและความต้องการตอ่การให้ลกู

ออทสิตกิเข้าสูร่ะบบการศกึษา   โดยยงัไมเ่คยมีประสบการณ์ในการพาลกูไปโรงเรียนมาก่อน    และ

สมัภาษณ์อีก 4 ราย  ท่ีลกูสามารถไปเรียนในโรงเรียนร่วมกบัเด็กปกตไิด้ ในประเดน็ปัญหาท่ีพบจากการไป

เรียนท่ีโรงเรียน   วิธีการแก้ปัญหาของผู้ปกครอง 

 4. รวบรวมข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการศกึษาเอกสารวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง     การ

สมัภาษณ์บคุลากร  และการสอบถามความคดิเห็น ความต้องการของผู้ปกครองตามท่ีกลา่วมาข้างต้น   

มาวิเคราะห์  โดยแยกหมวดหมูต่ามประเดน็เนือ้หาท่ีได้ สําหรับใช้ในการสร้างโปรแกรม  ARS ตอ่ไป 

 5. สร้างโปรแกรม ARS  คณะผู้ วิจยัได้นําข้อมลูทัง้หมดท่ีผา่นการวิเคราะห์แล้ว  มาสร้าง

โปรแกรม   ลกัษณะของโปรแกรมจะประกอบด้วย  โครงสร้าง  เนือ้หา  และวิธีการใช้โปรแกรม ดงันี ้
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           5.1 โครงสร้างของโปรแกรม

  ขัน้ตอนท่ี 1  การประเมนิความพร้อมของเดก็ตอ่การสง่ตอ่เข้าระบบการศกึษาในโรงเรียน    

 ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั 4 ขัน้ตอน ได้แก่  

  ขัน้ตอนท่ี 2  การวางแผนพฒันา 

  ขัน้ตอนท่ี 3  การพฒันา 

  ขัน้ตอนท่ี 4  การติดตามและประเมินผล 

 

  5.2 เนือ้หา

     แผนการพยาบาลชุดท่ี 1   การพฒันาทกัษะสงัคม และทกัษะการรับรู้และเข้าใจภาษา             

     ในโปรแกรม ARS เนือ้หาจะเป็นแผนการพยาบาลท่ีประยกุต์แนวคิดของ 

Bandura (1977)และกระบวนการพยาบาลเข้าด้วยกนั   สําหรับจดักิจกรรมแบบกลุม่และรายบคุคลแก่เด็ก

ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม   จะมีแผนการพยาบาลทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่  

เนือ้หาประกอบด้วย  

• การจดักิจกรรมเคารพธงชาตแิละสวดมนต์ 

• การออกกําลงักาย 12 ทา่ 

 

     แผนการพยาบาลชุดที่ 2  การพฒันาทกัษะสงัคมและการสร้างเสริมสมาธิ               

เนือ้หาประกอบด้วย 

• กิจกรรมสมัพนัธภาพ 

• กิจกรรมกระตุ้นประสาทสมัผสั ได้แก่ ดมกลิ่น ชิมรส 

• ทําสมาธิ 

     แผนการพยาบาลชุดที่ 3 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

เนือ้หาประกอบด้วย 

• กิจกรรมการพฒันาทกัษะสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัรประจําวนั 

• กิจกรรมพฒันาทกัษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา 

• กิจกรรมพฒันาทกัษะพืน้ฐานการเรียน  

  

     แผนการพยาบาลชุดท่ี 4  การแก้ไข/ลดพฤตกิรรมท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ 

เนือ้หาประกอบด้วย 

• การจดัการสมาธิสัน้ วอ่กแวกงา่ย หนุหนัพลนัแลน่ 

• การจดัการปัญหาพฤตกิรรมก้าวร้าว ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ 

• การจดัการปัญหาพฤตกิรรมแปลกๆ ซํา้ หรือมีรูปแบบการดํารงชีวิตแปลกๆ 
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  5.3 วิธีการใช้โปรแกรม  

  สปัดาห์ท่ี 1  ประเมนิความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา 

  ใช้ระยะเวลาดําเนินการตามโปรแกรม 12 สปัดาห์   โดยเดก็

จะต้องมาฝึกสปัดาห์ละ 4 วนั  ในวนัจนัทร์ – พฤหสับดี   วนัละ 3 ชัว่โมง  ตัง้แต ่9.00 -12.00 น.  รวมใช้

เวลาทัง้สิน้ 120 ชัว่โมง    ตามรายละเอียด ดงันี ้

  สปัดาห์ท่ี 2-3    กิจกรรมพฒันาทกัษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา 

  สปัดาห์ท่ี 4-5 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัร 

ประจําวนั  

สปัดาห์ท่ี 6-7    กิจกรรมพฒันาทกัษะพืน้ฐานการเรียน  

  สปัดาห์ท่ี 8 กิจกรรมพฒันาทกัษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา 

  สปัดาห์ท่ี 9 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัร 

ประจําวนั 

  สปัดาห์ท่ี 10-11  กิจกรรมพฒันาทกัษะพืน้ฐานการเรียน 

 สปัดาห์ท่ี 12  ประเมนิความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา 

 ** กิจกรรมสร้างเสริมสมาธิและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมดําเนินการทกุสปัดาห์ 

 

6. ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ    โดยการหาความตรงตามเนือ้หา  ผู้ วิจยัได้นําโปรแกรมท่ี

สร้างขึน้นีไ้ปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 คน  ประกอบด้วย จิตแพทย์เดก็ 1 คน   และพยาบาลจิตเวช 2 คน  

ตรวจความตรงตามเนือ้หา(Content  validity)     ด้วยการหาคา่ IOC (Index of congruence)  เกณฑ์ท่ี

กําหนดคือ 2 ใน3   โดยโปรแกรมนีผู้้ทรงคณุวฒุิได้ให้ข้อแนะนําในเร่ืองการกําหนดระยะเวลาดําเนิน

โปรแกรมท่ีแนน่อน  แยกเป็นแตล่ะสปัดาห์  รวมทัง้ปรับลดทกัษะท่ีต้องพฒันาลงจาก  7 เหลือ 4 ทกัษะ  

คือ ทกัษะการรับรู้และเข้าใจภาษา  ทกัษะทางสงัคม และการชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัร

ประจําวนั  ทกัษะพืน้ฐานการเรียน และพฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้  เพ่ือให้ขอบเขตของ

ประเดน็เนือ้หามีความชดัเจน  ไมม่ากและกว้างจนเกินไป  จะทําให้งา่ยตอ่การนําไปใช้จริง   ผู้ วิจยัจงึได้

ปรับแก้ตามข้อแนะนํา  และนําไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบอีกครัง้ 

7. นําโปรแกรม ARS ไปดําเนนิการทดลองการวิจยั 
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กระบวนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  มีขัน้ตอน ดงันี ้ 

             1)แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย   แบบ

ประเมินนีเ้ป็นแบบประเมินของหอผู้ ป่วยออทิสตกิ สถาบนัราชานกุลู  ท่ีได้พฒันาขึน้ตัง้แตปี่ 2551   ได้มี

การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือแล้ว  ด้วยการหาคา่ความตรงตามเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุจํิานวน 7 คน 

ประกอบด้วย จิตแพทย์เดก็ 1 คน   พยาบาลจติเวช 2 คน    ครูโรงเรียนอนบุาลท่ีมีเดก็ออทิสตกิปฐมวยัไป

เรียนร่วมด้วย  2 คน   และผู้บริหารโรงเรียนอนบุาล  2 คน    พร้อมทัง้นําไปหาคา่ความเชื่อมัน่ด้วย ด้วยคา่

สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค     ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.72    ลกัษณะของแบบประเมินเป็นการประเมินราย

ข้อ ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 40 ข้อ  ประกอบด้วย 

 ทกัษะกล้ามเนือ้มดัใหญ่         5   ข้อ    

 ทกัษะกล้ามเนือ้มดัเล็กและสตปัิญญา   15   ข้อ 

 ทกัษะการรับรู้และเข้าใจภาษา       9   ข้อ 

 ทกัษะการใช้ภาษา        3   ข้อ 

 ทกัษะการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัรประจําวนั   7   ข้อ 

 ทกัษะทางสงัคม       6   ข้อ 

 เกณฑ์การให้คะแนนจะมี  3  ระดบั  คือ 

  เดก็ไมส่ามารถทําได้   0 คะแนน 

  เดก็ทําได้ แตต้่องชว่ยเหลือบ้าง  1 คะแนน 

  เดก็ทําได้ด้วยตนเอง   2  คะแนน 

 

 การแปลผล   จะแปลผลเป็นระดบัความพร้อมในการเข้าสูส่ถานศกึษา มีทัง้หมด  5  ระดบั คือ  

คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ไป   หมายถึง   มีความพร้อมระดบัดีมาก 

คะแนนร้อยละ 70-79       หมายถึง   มีความพร้อมระดบัดี 

คะแนนร้อยละ 60-69        หมายถึง   มีความพร้อมระดบัปานกลาง 

คะแนนร้อยละ 40-59       หมายถึง   มีความพร้อมระดบัต่ํา 

คะแนนร้อยละ   0-39       หมายถึง   มีความพร้อมระดบัต่ํามาก 
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 2. แบบประเมินพฤตกิรรมของคอร์นเนอร์ฉบับให้บุคลากรประเมนิ (CTQ - Corners 

Teacher Questionnaire)        ลกัษณะแบบประเมินจะเป็นข้อคําถาม ซึง่จะประเมินพฤตกิรรมไมพ่งึ

ประสงค์ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั ได้แก่ 

         1)    สมาธิสัน้  วอ่กแวก่ง่าย    หนุหนัพลนัแลน่ 

         2)   ก้าวร้าว ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ 

         3)   พฤตกิรรมแปลกๆ ซํา้ หรือมีรูปแบบการดํารงชีวิตแปลกๆ 

 

การให้คา่คะแนนแบง่ออกเป็น  4  ระดบั คือ 

ไมมี่พฤตกิรรมนัน้     =   0  คะแนน 

แสดงพฤตกิรรมนัน้เล็กน้อย / แสดงไมบ่อ่ย  =   1  คะแนน 

แสดงพฤตกิรรมนัน้ปานกลาง   =   2  คะแนน 

แสดงพฤตกิรรมนัน้บอ่ยมาก  / เป็นประจํา  =   3  คะแนน  

  

 

การแปลผล  จะแปลผลเป็นระดบัการมีปัญหาพฤติกรรม มีทัง้หมด  4  ระดบั คือ 

คะแนน   0-20      หมายถึง  ไมมี่ปัญหาพฤตกิรรม 

    คะแนน 21-40   หมายถึง  มีปัญหาพฤตกิรรมเล็กน้อย 

    คะแนน 41-60     หมายถึง  มีปัญหาพฤตกิรรมปานกลาง 

    คะแนน 61-84     หมายถึง  มีปัญหาพฤตกิรรมมาก  

  

            3. แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อโปรแกรม ARS      แบบสอบถามความ

พงึพอใจของผู้ปกครอง   เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เพ่ือ มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้
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 แผนภูมทิี่ 2    ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภมูิท่ี 2    การสร้างแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครอง    มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีการสร้างไว้แล้ว ได้แก่ แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่

การจดัอบรมของกรมสขุภาพจิต  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีตอ่การใช้โปรแกรม  SMART 

PARENT  โดยศกึษาในประเดน็เนือ้หา  จํานวนข้อท่ีให้ตอบ  และเกณฑ์การให้คะแนน   

2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีตอ่โปรแกรม ARS  โดยมีลกัษณะเป็น

แบบสอบถาม จํานวน 10 ข้อ  ในประเดน็สําคญัคือเนือ้หาตามโปรแกรม  4  ข้อ    เทคนิคในการถ่ายทอด 3 

ข้อ  ประโยชน์ท่ีได้รับ 3 ข้อ   ให้เลือกแสดงความคิดเห็นแบบประมาณคา่ 5 ระดบั ได้แก่ เห็นด้วยอยา่งย่ิง  

เห็นด้วย   ไมแ่นใ่จ  ไมเ่ห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง  คา่คะแนนการตอบให้คะแนน ดงันี ้

1. ศกึษาแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีการสร้างและ

นําไปใช้กบัผู้ปกครอง 

     

 

 

2. สร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ปกครองเดก็ออทิสตกิ

ปฐมวยัตอ่การใช้โปรแกรม ARS 

 
3.ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินโดยการหาความตรงตาม

เนือ้หา (Content validity) 

  ผา่นการประเมินหรือไม่ 

4. นําแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครอง                          

ไปเก็บข้อมลูหลงัทดลองใช้โปรแกรม ARS 

ไมผ่า่น 

 ผา่น 
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  เห็นด้วยอย่างย่ิง    ได้   5  คะแนน 

  เห็นด้วย      ได้   4  คะแนน 

  ไมแ่นใ่จ     ได้   3  คะแนน 

  ไมเ่ห็นด้วย     ได้   2 คะแนน 

  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง    ได้   1  คะแนน  

 

 การแปลผลระดบัความคิดเห็น 

   คะแนนเฉล่ีย     0 - 1.99   หมายถึง พงึพอใจน้อย 

     คะแนนเฉล่ีย 2.00 - 2.99  หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 

     คะแนนเฉล่ีย 3.00 - 3.99  หมายถึง พงึพอใจมาก 

    คะแนนเฉล่ีย 4.00 - 5.00  หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 

 

 3. นําแบบประเมนิความพงึพอใจท่ีสร้างขึน้ไปตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินโดยการหา

ความตรงตามเนือ้หา (Content validity)  ผู้ วิจยัได้นําเคร่ืองมือไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 ทา่น ด้วยการ

หาคา่ IOC (Index of congruence)  เกณฑ์ท่ีกําหนดคือ 2 ใน3   ผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ควร

ปรับเป็นให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเอง  แทนการประเมนิด้วยการสมัภาษณ์แบบ Focus Group 

เน่ืองจากการจะสรุปแปลผลระดบัความคดิเห็นจะได้มีเกณฑ์ท่ีแนน่อน  ส่วนความคิดเห็นท่ีเป็นข้อมลูเชิง

คณุภาพให้ผู้ปกครองเขียนเสนอแนะเพิ่มเตมิในแบบสอบถามได้  คณะผู้ วิจยัจงึได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  

โดยปรับเป็นแบบสอบถามจํานวน 10 ข้อ ดงักลา่วข้างต้น 

 4. นําแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครองท่ีสร้างขึน้นี ้ ไปใช้เก็บข้อมลูความพงึพอใจ

ของผู้ปกครองท่ีมีตอ่การใช้โปรแกรมARS   ภายหลงัท่ีได้ดําเนินการทดลองใช้โปรแกรม ARS    
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4. วธิีดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล   

คณะผู้ วิจยัได้ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู  ตัง้แตว่นัท่ี  8 มีนาคม – 17  มถินุายน 

2553   รวมทัง้สิน้  12 สปัดาห์    แบง่การทดลองและเก็บข้อมลูเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้

ช่วงท่ี 1  เกบ็ข้อมูลก่อนการทดลองใช้โปรแกรม ARS (Pre- test)    

ได้ดําเนินการไปเม่ือวนัท่ี  8-11  มีนาคม 2553   เป็นสปัดาห์ท่ี 1    โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการ

ประเมินความพร้อมในการส่งตอ่สถานศกึษาของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั และ การประเมินพฤตกิรรมของ

คอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากรประเมิน (CTQ - Corners Teacher Questionnaire)      ของกลุม่ตวัอยา่งแต่

ละราย 

ช่วงท่ี 2   ดาํเนินการทดลองใช้โปรแกรม ARS    

 ได้ดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี   15 มีนาคม – 10 มิถนุายน 2553  เป็นสปัดาห์ท่ี 2 -11    โดยแตล่ะ

สปัดาห์จะจดักิจกรรมพฒันาทกัษะให้แก่กลุม่ตวัอยา่ง  ตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว้ 

 

ช่วงท่ี 3  เก็บข้อมูลหลังการทดลองใช้โปรแกรม ARS (Post- test)   

ได้ดําเนินการไปเม่ือวนัท่ี 14-17 มิถนุายน 2553    เป็นสปัดาห์ท่ี 12   โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

การประเมนิความพร้อมในการสง่ตอ่สถานศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั      การประเมินพฤตกิรรมของ

คอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากรประเมิน (CTQ - Corners Teacher Questionnaire) และประเมินความพงึ

พอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสตกิปฐมวยัตอ่การใช้โปรแกรม ARS ของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะราย     

จากนัน้จงึนําข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ทัง้ก่อนและหลงัทดลองการใช้โปรแกรม ARS ไปวิเคราะห์ผล 

ซึง่สรุปเป็นแผนภมูิวิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู ได้ดงันี ้
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แผนภูมทิี่ 3    วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เกบ็รวบรวมข้อมูลก่อนดาํเนินการทดลอง (Pre-test) 

- ประเมนิความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั 

- ประเมนิพฤตกิรรมของคอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากรประเมนิ (CTQ)  
 

ดําเนินการในสปัดาห์ท่ี 1  วนัท่ี  8-11  มีนาคม 2553    

2. ดาํเนินการทดลองใช้โปรแกรม ARS 

สปัดาห์ท่ี 2   วนัท่ี  15-18  มีนาคม 2553  

สปัดาห์ท่ี 3   วนัท่ี   22-25 มีนาคม 2553  

• กิจกรรมพฒันาทกัษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา 

สปัดาห์ท่ี 4   วนัท่ี   29 มีนาคม -1 เมษายน 2553 

สปัดาห์ท่ี 5   วนัท่ี  19-22 เมษายน 2553 

• กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนั  

สปัดาห์ท่ี 6   วนัท่ี  26-29 เมษายน 2553 

สปัดาห์ท่ี 7   วนัท่ี  3-6 พฤษภาคม 2553 

• กิจกรรมพฒันาทกัษะพืน้ฐานการเรียน 

สปัดาห์ท่ี 8 วนัท่ี  10-13 พฤษภาคม 2553 

• กิจกรรมพฒันาทกัษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา 

สปัดาห์ท่ี 9 วนัท่ี  24-27 พฤษภาคม 2553 

• กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจําวนั 

สปัดาห์ท่ี 10 วนัท่ี  31 พฤษภาคม - 3 มถินุายน 2553 

สปัดาห์ท่ี 11 วนัทึ่  7 -10 มถินุายน 2553 

• กิจกรรมพฒันาทกัษะพืน้ฐานการเรียน 
 

ดําเนินการสปัดาห์ท่ี 2 -11  ระหวา่งวนัท่ี  15 มีนาคม – 10 มิถนุายน 2553 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังดาํเนินการทดลอง (Post-test) 

- ประเมนิความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั 

- ประเมนิพฤตกิรรมของคอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากรประเมนิ (CTQ) 

- ประเมนิความพงึพอใจของผู้ปกครองตอ่การใช้โปรแกรม ARS 
 

ดําเนินการในสปัดาห์ท่ี 12  วนัท่ี  14-17  มถินุายน 2553 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู แยกตามวตัถปุระสงค์เฉพาะของการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การรวบรวมข้อมลู วิธีการรวบรวมข้อมลู และสถิตเิพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

วัตถุประสงค์เฉพาะ

ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล 

วิธีการรวบรวมข้อมูล สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล 

1.เพ่ือเปรียบเทียบ

ความพร้อมในการเข้าสู่

ระบบการศกึษาของ

เดก็ออทสิตกิปฐมวยั

ก่อนและหลงัการใช้

โปรแกรม ARS 

1. แบบประเมินความ

พร้อมเดก็ออทิสตกิ

ปฐมวยัเพ่ือสง่ตอ่

สถานศกึษา   

นําแบบประเมินไป

ประเมินเดก็ออทิสติก  

ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

ก่อนและหลงัการใช้

โปรแกรม ARS 

1.หาคา่คะแนนเฉล่ียท่ีได้

ของกลุม่ตวัอย่างแตล่ะราย 

2.เปรียบเทียบคา่คะแนน

เฉล่ีย โดยใช้สถิติ Non- 

Parametric ประเภท

Wilcoxon Matched Pair 

Sign Rank Test 

2. แบบประเมิน

พฤตกิรรมของคอร์น

เนอร์ฉบบัให้บคุลากร

ประเมิน (CTQ - 

Corners Teacher 

Questionnaire)    

นําแบบประเมินไป

ประเมินเดก็ออทิสติก  

ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

ก่อนและหลงัการใช้

โปรแกรม ARS 

 1.หาคา่คะแนนเฉล่ียท่ีได้

ของกลุม่ตวัอย่างแตล่ะราย 

2.เปรียบเทียบคา่คะแนน

เฉล่ีย โดยใช้สถิติ Non- 

Parametric ประเภท

Wilcoxon Matched Pair 

Sign Rank Test 

2.เพ่ือศกึษาความ        

พงึพอใจของผู้ปกครอง

เดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ี

มีตอ่โปรแกรม ARS 

แบบสอบถามความ  

พงึพอใจของผู้ปกครอง

เดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ี

มีตอ่โปรแกรม ARS 

ใช้วิธีให้ผู้ปกครอง  

ตอบแบบสอบถาม 

ภายหลงัดําเนนิการ

ทดลองใช้โปรแกรม 

ARS เสร็จสิน้ 

1. หาคา่เฉล่ียรายข้อ       

2. วิเคราะห์ข้อมลูความ

คดิเห็นอ่ืนๆเพิ่มเตมิเป็น 

แตล่ะประเดน็ จาก

ข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
     การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของ

เดก็ออทสิตกิปฐมวยั สถาบนัราชานกุลู ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม ARS   และเพ่ือศกึษาความพงึพอใจ

ของผู้ปกครองเดก็ออทสิตกิปฐมวยัตอ่การใช้โปรแกรม ARS       ดงันัน้ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจะเสนอเป็น 

3   ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 

  ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการเปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบ 

การศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั สถาบนัราชานกุลู ก่อนและหลงัการ

ใช้โปรแกรม ARS 

  ตอนท่ี 3   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสติกปฐมวยั 

ท่ีมีตอ่การใช้โปรแกรม ARS   

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

 ตอนท่ี 1    ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะของกลุม่ประชากร 

  การวิเคราะห์ข้อมลู ได้จําแนกลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งออกเป็น เพศ  อาย ุ โดยวิเคราะห์

ออกเป็นคา่ความถ่ี    ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  เป็นดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี  1    จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 

 

ข้อมูล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

        ชาย 7 87.50 

        หญิง 1 12.50 

อาย ุ   

 3 - 3 ปี 11 เดือน 1 12.50 

 4 - 4 ปี 11 เดือน 5 62.50 

 5 - 5 ปี 11 เดือน 2 25.00 

ผู้ดแูลหลกั   

 พอ่ 3 37.50 

 แม ่ 5 62.50 

ประวตัิการเคยไปโรงเรียน / ศนูย์เดก็เล็ก  

 เคย 6 75.00 

 ไมเ่คย 2 25.00 

   

 

 จากตารางท่ี 1  พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเดก็ออทสิตกิเพศชายถึงร้อยละ 87.50   ชว่งวยั

สว่นใหญ่ คือ อาย ุ4 ปี  รองลงมาคือชว่งอาย ุ5 ปี      ส่วนผู้ดแูลเดก็ท่ีเป็นผู้ดแูลหลกั นัน้  เป็นแมร้่อยละ 

62.50   รองลงมาเป็นพ่อ ร้อยละ 37.50     และประวตักิารเคยไปโรงเรียน / ศนูย์เดก็เลก็  กลุม่ตวัอยา่งสว่น

ใหญ่เคยผา่นระบบโรงเรียนหรือศนูย์เดก็เล็กมาก่อนถึงร้อยละ 75   สว่นท่ีไมเ่คย มีเพียงร้อยละ 25 
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ตอนท่ี 2          ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการเปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา

ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั สถาบนัราชานกุลู ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม ARS    ผลการวิเคราะห์ข้อมลู

เป็นดงัตารางท่ี 2     ตารางท่ี 3    และตารางท่ี 4     

 

ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบคะแนนร้อยละท่ีได้จากการประเมินความพร้อมเดก็ออทิสตกิปฐมวยัเพ่ือ     

สง่ตอ่สถานศกึษา ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม ARS     

เดก็คนท่ี 
คะแนนร้อยละของการประเมนิความพร้อมเดก็เพ่ือสง่ตอ่สถานศกึษา 

ก่อนการใช้โปรแกรม  หลงัการใช้โปรแกรม 

 ร้อยละ ระดบัความพร้อม  ร้อยละ ระดบัความพร้อม 

1 45.00 ระดบัต่ํา  71.25 ระดบัดี 

2 43.75 ระดบัต่ํา  67.50 ระดบัปานกลาง 

3 38.75 ระดบัต่ํามาก  66.25 ระดบัปานกลาง 

4 50.00 ระดบัต่ํา  73.75 ระดบัดี 

5 36.25 ระดบัต่ํามาก  60.00 ระดบัปานกลาง 

6 41.25 ระดบัต่ํา  75.00 ระดบัดี 

7 41.25 ระดบัต่ํา  70.00 ระดบัดี 

8 42.50 ระดบัต่ํา  65.00 ระดบัปานกลาง 

 

จากตารางท่ี  2  พบว่าคะแนนร้อยละการประเมนิความพร้อมเดก็เพ่ือสง่ตอ่สถานศกึษา   ก่อนการ

ทดลองสว่นใหญ่มีระดบัความพร้อมในระดบัต่ํา  รองลงมาคือมีความพร้อมระดบัต่ํามาก    แตภ่ายหลงัการ

ทดลอง  ระดบัความพร้อมเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้  โดยมีระดบัความพร้อมในระดบัปานกลาง และระดบัดี

อยา่งละเทา่ๆกนั 
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ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการประเมินพฤตกิรรมเดก็ของคอนเนอร์ (ฉบบัครู)          

ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม ARS     

เดก็คนท่ี 
คะแนนของการประเมนิพฤติกรรมเดก็ของคอนเนอร์ (ฉบบัครู)           

ก่อนการใช้โปรแกรม  หลงัการใช้โปรแกรม 

 คะแนน ระดบัการมีปัญหาพฤติกรรม  คะแนน ระดบัการมีปัญหาพฤติกรรม 

1 62 มีปัญหาระดบัมาก  26 มีปัญหาระดบัเล็กน้อย 

2 64 มีปัญหาระดบัมาก  35 มีปัญหาระดบัเล็กน้อย 

3 80 มีปัญหาระดบัมาก  45 มีปัญหาระดบัปานกลาง 

4 49 มีปัญหาระดบัปานกลาง  13 ไมมี่ปัญหาพฤตกิรรม 

5 82 มีปัญหาระดบัมาก  36 มีปัญหาระดบัเล็กน้อย 

6 69 มีปัญหาระดบัมาก  31 มีปัญหาระดบัเล็กน้อย 

7 80 มีปัญหาระดบัมาก  33 มีปัญหาระดบัเล็กน้อย 

8 72 มีปัญหาระดบัมาก  34 มีปัญหาระดบัเล็กน้อย 

 

จากตารางท่ี 3  พบวา่ก่อนการทดลอง เดก็ส่วนใหญ่มีคา่คะแนนการประเมินท่ีแสดงถึงการมี

ปัญหาพฤตกิรรมในระดบัมาก   มีเพียง 1 รายท่ีมีปัญหาพฤตกิรรมในระดบัปานกลาง   แตภ่ายหลงัการ

ทดลองระดบัการมีปัญหาพฤตกิรรมของเดก็ทกุรายดีขึน้  โดยมีปัญหาเล็กน้อย 6 ราย    มีปัญหาปานกลาง 

1 ราย   และไมมี่ปัญหาพฤติกรรม 1 ราย 

 

 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบ

การศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั   และพฤตกิรรมเดก็                                            

ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม ARS   

ประเดน็ท่ีศกึษา 
ก่อนการใช้โปรแกรม  หลงัการใช้โปรแกรม 

Z p-value 
X  SD  X  SD 

ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา 33.88 3.314  54.88 3.944 -2,257 .012 * 

พฤตกิรรมเดก็  69.75 11.273  31.62 9.226 -2.533 .011 * 

*p<.05 

จากตารางท่ี 4   พบวา่คะแนนเฉล่ียการประเมนิความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็

ออทสิตกิปฐมวยั  สงูกวา่         และคะแนนเฉล่ียการประเมินพฤตกิรรมเดก็  น้อยกวา่ก่อนทดลองอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05                                                  
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ตอนท่ี 3    ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสติกปฐมวยัที่มีตอ่

การใช้โปรแกรม ARS      ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  เป็นดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี  5  คา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสติกปฐมวยั 

ท่ีมีตอ่การใช้โปรแกรม ARS  จําแนกรายข้อ 

ความคดิเห็น คา่เฉล่ีย SD ระดบัความคดิเห็น 

ด้านเน้ือหา    

   1. ลกูมีความสามารถดีขึน้กวา่เดมิ 4.88 .354 พอใจมากท่ีสดุ 

   2. กิจกรรมนา่สนใจ 4.50 .535 พอใจมากท่ีสดุ 

   3. ได้รับข้อมลูขัน้ตอนตามโปรแกรม 4.38 .744 พอใจมากท่ีสดุ 

   4. มีสว่นร่วมจดัเนือ้หา 4.75 .463 พอใจมากท่ีสดุ 

ด้านเทคนิค /วิธีการ    

   5. บคุลากรมีความรู้ ความสามารถ 4.63 .518 พอใจมากท่ีสดุ 

   6. ส่ือ / อปุกรณ์ การสอนเหมาะสม 4.50 .535 พอใจมากท่ีสดุ 

   7.ระยะเวลาเข้ารับโปรแกรมเหมาะสม 4.63 518 พอใจมากท่ีสดุ 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ    

   8.เดก็เรียนรู้และปรับตวัในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 5.00 .000 พอใจมากท่ีสดุ 

   9.นําไปปรับใช้ได้จริงในการดแูลลกู 4.88 .354 พอใจมากท่ีสดุ 

  10.มัน่ใจมากขึน้ในการพาลกูไปเรียนในโรงเรียน 4.75 .463 พอใจมากท่ีสดุ 

    

 

จากตารางท่ี  5    พบวา่  ระดบัความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทสิตกิปฐมวยัท่ีมีตอ่การใช้

โปรแกรม ARS  อยูร่ะดบัพอใจมากท่ีสดุ     สําหรับคะแนนเฉล่ียข้อยอ่ยรายข้อพบวา่ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ

คือเดก็ได้เรียนรู้และปรับตวัในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน ได้คะแนนเตม็ 5.00      สว่นข้อย่อยอ่ืนๆได้คะแนนเฉล่ีย

พอๆกนั คืออยูใ่นชว่งระหวา่ง 4.38 – 4.88 
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บทที่ 5 

สรุปการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองผลการใช้โปรแกรม ARS ตอ่ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิ

ปฐมวยั สถาบนัราชานกุลู มีวตัถปุระสงค์   สมมตฐิานการวิจยั  วิธีดําเนินการวิจยั  และผลการวิจยั  

ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1,1,1 วัตถุประสงค์ท่ัวไป   

       เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรม ARS ท่ีมีตอ่ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็  

ออทสิตกิปฐมวยั สถาบนัราชานกุลู 

 

1.1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1.   เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 

สถาบนัราชานกุลูก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม ARS  

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสตกิปฐมวยั สถาบนัราชานกุลูท่ีมีตอ่ 

โปรแกรม ARS 

 

1.2 สมมตฐิานการวิจัย 

      1. ภายหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ARS เดก็ออทิสตกิปฐมวยัมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ 

การศกึษามากขึน้  

      2. ผู้ปกครองของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม ARS  มีความพงึพอใจตอ่การ 

 ใช้โปรแกรมในระดบัมากขึน้ไป  

 

 1.3 วิธีดาํเนินการวิจัย  

     1.3.1 รูปแบบการวิจัย 

    รูปแบบการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental Research) แบบ 

กลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลงั (One group Pretest Posttest Design) ดงัภาพ ตอ่ไปนี ้

 

 O1   x    O2 
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O1   หมายถึง    ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั                    

ก่อนการใช้โปรแกรม ARS 

  x   หมายถึง    โปรแกรม ARS 

O2   หมายถึง    ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั                    

หลงัการใช้โปรแกรม ARS 

 

     1.3.2 ขอบเขตการวิจัย 

การศกึษาวิจยันีเ้ป็นการศกึษากบัเดก็ออทิสตกิท่ีมาใช้บริการในสถาบนัราชานกุลู  ตัง้แต ่

เดือน ธนัวาคม 2552  – กรกฏาคม 2553 

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร การศกึษาวิจยัครัง้นีป้ระชากร คือ เด็กออทิสตกิปฐมวยัท่ีมาใช้บริการใน 

หอผู้ ป่วยออทิสตกิ สถาบนัราชานกุลู ตัง้แตเ่ดือน ธนัวาคม 2552 – กรกฎาคม 2553  จํานวน 50 ราย 
 

กลุ่มตวัอย่างในการวจัิย   คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   จํานวน  

8  ราย   โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1. ผา่นการฝึกตามโปรแกรมพืน้ฐาน (Intensive Course) ของหอผู้ ป่วยออทิสติก 

2. มีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาในระดบัต่ํา โดยการประเมนิตามแบบ 

ประเมินความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั 

3. ผู้ปกครองยินดีให้เดก็เข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจ 

สว่นเกณฑ์คดัเลือกออกจากกลุม่ (Exclusion Criteria) คือ เดก็ใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โปรแกรมได้น้อยกวา่ร้อยละ 80 หรือผู้ปกครองต้องการออกจากการเข้าร่วมการวิจยั 

         ตวัแปรในการวจัิย   ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงันี ้

       ตวัแปรอิสระ ได้แก่  การใช้โปรแกรม ARS 

       ตวัแปรตาม  ได้แก่ ความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิสตกิปฐมวยั 

 

1.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  

  1.4.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม ARS  

  1.4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 

1) แบบประเมินความพร้อมเดก็ออทสิตกิปฐมวยัเพ่ือสง่ตอ่สถานศกึษา  ซึง่จะ

ประเมินทกัษะสําคญั 3 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะความเข้าใจภาษา  ทกัษะทางสงัคมและการ

ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั  และทกัษะพืน้ฐานการเรียน 
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2) แบบประเมินพฤติกรรมของคอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากรประเมิน (CTQ -   

    Corners Teacher Questionnaire)    ซึง่จะประเมินพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ี 

   เป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั ได้แก่  

- สมาธิสัน้  ว่อกแวก่ง่าย    หนุหนัพลนัแลน่ 

           - ก้าวร้าว ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ 

           - พฤตกิรรมแปลกๆ ซํา้ หรือมีรูปแบบการดํารงชีวิตแปลกๆ 

3) แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสตจิกปฐมวยัท่ีมีตอ่การใช้ 

โปรแกรม ARS  สอบถามในประเดน็สําคญั 3 ประเด็น ได้แก่ ขัน้ตอน   

ดําเนินการตามโปรแกรม   ความสามารถของบคุลากร  และประโยชน์ท่ีได้รับ 

     

1.5 การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  

ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู  ตัง้แตว่นัท่ี  8 มีนาคม – 17  มถินุายน 2553   รวมทัง้สิน้  

12 สปัดาห์    แบง่การทดลองและเก็บข้อมลูเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้

 ช่วงท่ี 1 เกบ็ข้อมูลก่อนการทดลองใช้โปรแกรม ARS (Pre- test)   ได้ดําเนินการไป

เม่ือวนัท่ี  8-11  มีนาคม 2553   เป็นสปัดาห์ท่ี 1    โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการประเมนิความพร้อมใน

การสง่ตอ่สถานศกึษาของเด็กออทิสติกปฐมวยั และ การประเมินพฤตกิรรมของคอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากร

ประเมนิ (CTQ - Corners Teacher Questionnaire)      ของกลุม่ตวัอย่างแตล่ะราย 

 ช่วงท่ี 2   ดาํเนินการทดลองใช้โปรแกรม ARS    ได้ดําเนินการตัง้แตว่นัท่ี   15 มีนาคม 

– 10 มิถนุายน 2553  เป็นสปัดาห์ท่ี 2 -11    โดยแตล่ะสปัดาห์จะจดักิจกรรมพฒันาทกัษะให้แก่กลุม่

ตวัอยา่ง  ตามแผนการพยาบาลท่ีกําหนดไว้ 

 ช่วงท่ี 3  เกบ็ข้อมูลก่อนการทดลองใช้โปรแกรม ARS (Post- test)  ได้ดําเนินการไป

เม่ือวนัท่ี 14-17 มถินุายน 2553    เป็นสปัดาห์ท่ี 12   โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากการประเมนิความพร้อมใน

การสง่ตอ่สถานศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั      การประเมินพฤตกิรรมของคอร์นเนอร์ฉบบัให้บคุลากร

ประเมิน (CTQ - Corners Teacher Questionnaire)       และประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองเด็ก

ออทิสตกิปฐมวยัตอ่การใช้โปรแกรม ARS ของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะราย  จากนัน้จงึนําข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้

ทัง้ก่อนและหลงัทดลองการใช้โปรแกรม ARS ไปวิเคราะห์ผล  
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1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.6.1 การเปรียบเทียบความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาของเด็กออทิสตกิปฐมวยั 

ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรม ARS    วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบคา่เฉล่ียโดยใช้สถิตNิon Parametric ประเภท Wilcoxon Matched Pair Sign Rank Test 

1.6.2 ความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ีมีตอ่โปรแกรม ARS  วิเคราะห์ 

ข้อมลูโดยหาคา่เฉล่ียรายข้อ และวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นอ่ืนๆเพิ่มเตมิเป็นแตล่ะประเด็น จาก

ข้อเสนอแนะ 

 

1.7 ผลการวิจัย   ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

  1.7.1 ภายหลงัทดลองใช้โปรแกรม ARS  เดก็ออทิสตกิปฐมวยัมีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบ

การศกึษามากขึน้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05   โดยความพร้อมในทกัษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา 

ทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัรประจําวนั และทกัษะพืน้ฐานการเรียน ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั

เพิม่มากขึน้  และการมีพฤตกิรรมท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ลดลง    

1.7.2 ผู้ปกครองเด็กออทิสติกปฐมวยั มีความพงึพอใจตอ่การใช้โปรแกรม ARS ในระดบัมากท่ีสดุ  

 

2. อภปิรายผล 

 จากผลการวิจยัข้อแรกท่ีพบว่า ภายหลงัทดลองใช้โปรแกรม ARS  เดก็ออทสิตกิปฐมวยัมีความพร้อม

ในการเข้าสูร่ะบบการศกึษามากขึน้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   โดยความพร้อมในทกัษะการรับรู้และความ

เข้าใจภาษา ทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัรประจําวนั และทกัษะพืน้ฐานการเรียน ของเดก็ออทิ

สตกิปฐมวยัเพิม่มากขึน้  และการมีพฤตกิรรมท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ลดลง   ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยั

ข้อแรกท่ีตัง้สมมตฐิานไว้วา่  ภายหลงัเข้าร่วมโปรแกรม ARSเดก็ออทิสตกิปฐมวยัมีความพร้อมในการเข้าสู่

ระบบการศกึษามากขึน้   อธิบายได้ ดงันี ้

 โปรแกรม ARS     เป็นโปรแกรมท่ีมีขัน้ตอนการปฏิบตัท่ีิกําหนดไว้แนน่อน  ตามหลกัของ

กระบวนการพยาบาล  ซึง่มีพืน้ฐานมาจากกระบวนการแก้ไขปัญหาทางิวทยาศาสตร์  ตามท่ี Fortinash & 

Holoday(2003 : 1-24)  ได้กลา่วถึงขัน้ตอนของกระบวนการพยาบาลไว้วา่มีทัง้หมด 6 ขัน้ตอนได้แก่  การ

ประเมิน (Assessment)   การระบปัุญหา/ การวินจิฉยัทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis)    การระบุ

ผลลพัธ์ทางการพยาบาล (Nursing Outcome Identification)    การวางแผนการพยาบาล (Planning)      

การปฏิบตักิารพยาบาล (Implementation)    และการประเมินผล (Evaluation)   ทัง้นีใ้นโปรแกรมได้มีการ

จดัทําแผนการพยาบาลออกเป็น 4 ชดุ  แตล่ะชดุจะมีความสอดคล้องกบัการใช้กระบวนการพยาบาล คือ  

มีการกําหนดวตัถปุระสงค์ของแตล่ะเร่ืองไว้ โดยเป็นวตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรมท่ีสามารถวดัผลออกมาได้

อยา่งเป็นรูปธรรม  จากนัน้จะมีการระบวิุธีการ ประกอบด้วยขัน้ตอนปฏิบตัใินเร่ืองนัน้เป็นข้อๆ  รวมทัง้
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กําหนดส่ือ / อปุกรณ์ท่ีต้องใช้  วิธีประเมินผล    นอกจากการมีการจดัทําแผนไว้อยา่งชดัเจนแล้ว  ใน

โปรแกรม ARS ยงักําหนดระยะเวลาไว้ด้วยวา่แตล่ะสปัดาห์จะพฒันากลุม่ตวัอยา่งด้วยกิจกรรมอะไร  ซึง่

ประเดน็นี ้ เป็นจดุท่ีชว่ยให้ผู้ปฏิบตัิตามโปรแกรมมีเป้าหมายในการปฏิบตัท่ีิแนน่อน   จงึสง่ผลให้กระบวน

ดแูลชว่ยเหลือเด็กออทิสตกิปฐมวยัเป็นไปด้วยดี   สอดคล้องกบัการศกึษาวิจยัอ่ืนๆท่ีได้ทําการศกึษาวิจยั

ทดลองใช้วิธีการตา่งๆในการดแูลชว่ยเหลือเด็กออทิสตกิ เชน่ การศกึษาวิจยัเร่ืองอาชาบําบดัในเดก็ออทิ

สตกิ (กาญจนา  คณุรังสีสมบรูณ์ และคณะ, 2551)      การวิจยัเร่ือง การศกึษาผลของกิจกรรมกระตุ้นการ

รับความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัวท่ีมีตอ่การแสดงพฤตกิรรมซํา้ๆ  การเล่นอยา่งเหมาะสม และ

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ของเดก็ออทิสตกิ (รุ่งนภา ทรัพย์สพุรรณ,2546)  หรือ การวิจยัเร่ือง การศกึษา

ทกัษะการส่ือสารของเดก็ออทสิตกิจากการสอนโดยใช้ป้ายกระดานส่ือสาร (สขุิรินทร์   เย็นสวสัดิ์ , 2548)  

การวิจยัท่ียกตวัอยา่งมานีล้้วนแล้วแตกํ่าหนดระยะเวลาและวิธีการทดลองไว้อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรมทัง้สิน้ 

นอกจากท่ีกลา่วมาข้างต้น   วิธีการพฒันาหรือดแูลชว่ยเหลือเดก็ออทสิตกิปฐมวยัท่ีเป็นกลุม่

ตวัอยา่ง  ยงัเป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ของเดก็โดยอาศยัตวัแบบ (Model) คือ พยาบาลซึง่เป็นผู้ดแูล

ชว่ยเหลือ โดยกระบวนการดแูลชว่ยเหลือหรือฝึกเดก็นัน้ พยาบาลจะมีการสาธิต  ทําให้เดก็ดกู่อน  จากนัน้

จงึบอกให้เดก็ทําตาม  ถ้าเดก็ทําไมไ่ด้ ก็ต้องชว่ยจบัมือทํา พร้อมกบัให้กําลงัใจ หรือบางครัง้ก็ต้องทําให้ดู

เป็นตวัอยา่งหลายๆครัง้  ยกตวัอยา่งกิจกรรมท่ีใช้พฒันาเดก็ เชน่ การสอนให้เดก็ออทิสตกิยกถาดอาหารไป

ไว้ท่ีอา่งล้างจานหลงัรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จแล้ว   การใช้วิธีบอกเดก็ให้ทําเพียงอยา่งเดียว  เดก็จะ

ไมเ่ข้าใจและปฏิบตัติามไมไ่ด้   แตเ่ม่ือพยาบาลทําให้เดก็ดเูป็นตวัอยา่ง ด้วยการยกถาดอาหารจากโต๊ะ 

แล้วเดนิถือถาดไปวางท่ีอา่งล้างจาน   เดก็จะเห็นภาพตวัอยา่งนี ้ แล้วเกิดความเข้าใจได้งา่ย  การสอนหรือ

ฝึกเดก็จะงา่ยขึน้    สอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีของ Bandura (1977)ท่ีกลา่วไว้วา่ การเรียนรู้สว่นใหญ่ของ

คนเรานัน้เกิดขึน้จากการสงัเกตจากตวัแบบ ซึง่จะแตกตา่งจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีต้องอาศยั

การลองผิดลองถกู  เพราะนอกจากจะสญูเสียเวลาแล้ว ยงัอาจมีอนัตรายได้ในบางพฤตกิรรม ในการเรียนรู้

โดยผา่นตวัแบบนัน้ ตวัแบบเพียงคนเดียวสามารถท่ีจะถ่ายทอดทัง้ความคดิ และการแสดงออกได้พร้อมๆ 

กนั และเน่ืองจากคนเรานัน้ใช้ชีวิตในแตล่ะวนัในสภาพแวดล้อมท่ีแคบๆ ดงันัน้การรับรู้เก่ียวกบัสภาพตา่งๆ 

ของสงัคมจงึผา่นมาจากประสบการณ์ของผู้ อ่ืน โดยการได้ยิน ได้เห็น โดยมีประสบการณ์ตรงมาเก่ียวข้อง

คนสว่นมากรับรู้เร่ืองราวตา่งๆ ของสงัคมโดยการผา่นทางส่ือแทบทัง้สิน้  ซึง่หน้าท่ีตวัแบบจะมีด้วยกนั 3 

ประการ คือ ทําหน้าท่ีสร้างพฤตกิรรมใหม่  ทําหน้าท่ีเสริมพฤตกิรรมท่ีมีอยูแ่ล้วให้ดีขึน้  และทําหน้าท่ีการ

ยบัยัง้การเกิดพฤตกิรรม  ทัง้นีล้กัษณะของตวัแบบ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกนัคือ ตวัแบบทีเ่ป็น

บคุคลจริง (Live Model) คือตวัแบบท่ีบคุคลได้มีโอกาสสงัเกตปฏิสมัพนัธ์โดยตรง  กบัตวัแบบท่ีเป็น
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สญัลกัษณ์ (Symbolic Model) เป็นตวัแบบท่ีเสนอผ่านส่ือตา่งๆ เชน่ วิทย ุ โทรทศัน์ การ์ตนู  หนงัสือ   

หรือนวนิยาย ภาพ  เป็นต้น      เชน่เดียวกนักบัท่ีนายแพทย์ดสุิต  ลิขนะพิชิตกลุ (2545)ได้กลา่วถึง

ลกัษณะเฉพาะของเด็กออทิสตกิไว้วา่เดก็ออทิสตกิต้องเรียนรู้จากของจริงท่ีเป็นรูปธรรม หากเป็น

แบบจําลองหรือตวัหนงัสือ เดก็จะเข้าใจได้ยากหรือไมเ่ข้าใจเลย   

การพฒันาศกัยภาพเดก็ออทิสตกิให้มีความพร้อม   จะเป็นการพฒันาทกัษะตา่งๆแก่เดก็   โดยใน

โปรแกรม ARS  เน้นการพฒันาทกัษะท่ีสําคญั 4ทกัษะ คือ ทกัษะความเข้าใจภาษา  ทกัษะทางสงัคมและ

การชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั  ทกัษะพืน้ฐานการเรียน และลดหรือแก้ไขพฤตกิรรมไม่

พงึประสงค์ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ของเด็กออทิสตกิปฐมวยั    หากวิเคราะห์ในประเดน็ความ

ครอบคลมุ  จะเหน็วา่ไมค่รอบคลมุทกุทกัษะ   เน่ืองจากทกัษะในโปรแกรมเป็นทกัษะเป้าหมาย  แตท่กัษะ

อ่ืนๆอาจเกิดตามมาควบคูก่นัได้   ยกตวัอยา่ง เชน่  การจดักิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาต ิ  เป้าหมายหลกั

คือต้องการพฒันาทกัษะสงัคมให้แก่เดก็  ให้เด็กได้เรียนรู้วิธีปฏิบตัิตวัเม่ือต้องอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน  และมีกตกิา

ข้อตกลงข้องกลุม่ท่ีเดก็ต้องยอมรับและปฏิบตัิตามคือ การยืนน่ิง ไมว่ิ่งไปว่ิงมาตามใจตวัเอง เม่ือได้ยิน

เสียงเพลงชาต ิ แตส่ิง่ท่ีได้ตามมาด้วยก็มีหลายอยา่ง ไมว่า่จะเป็นการฝึกทกัษะการฟัง   การทรงตวั  การ

ควบคมุอารมณ์ตนเอง   เป็นต้น    ในงานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวกบัเดก็ออทสิตกิ  จะเน้นพฒันาทกัษะเป้าหมาย

ตา่งกนัไป  ไมว่า่จะเป็นพฒันาทกัษะ  การทํางานท่ีมีการกําหนดจดุมุง่หมายให้สําเร็จ  การเลียนแบบทกัษะ

สงัคม พฤตกิรรมทางบวก  การลดพฤตกิรรมก้าวร้าวในชัน้เรียนของเดก็ออทิสตกิ  การแสดงพฤตกิรรมซํา้ๆ  

การเลน่อยา่งเหมาะสม การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ของเดก็ออทิสตกิ ความเข้าใจภาษาของเดก็ออทิสตกิวยั

ก่อนเรียน  (Brooke Ingersoll and Laura Schreibman, 2006  ;    Tiziana Zalla, Nelly Labruyere, and 

Nicholas Georgieff , 2006  ;  Christina Whalen, Laura Schreibman, and Brooke Ingersoll ,2006 ;  

ประทีป  เลง่น้อย ,2553  ;  พชัรี  จิ๋วพฒันกลุ,  ผดงุ.อารยะวิญ�,ู สมสรร  วงษ์อยูน้่อย และองอาจ  

นยัพฒัน์ , 2550  ;  รุ่งนภา ทรัพย์สพุรรณ,2546  ;   สขุิรินทร์   เย็นสวสัดิ์ ,2548 ;   อุ่นเรือน   คล้ายทรัพย์,  

2548  )      ดงัเชน่ได้มีผู้ เช่ียวชาญได้กลา่วถึง การเตรียมความพร้อมของเดก็ออทิสตกิก่อนเข้าเรียนใน

ระบบการศกึษาไว้วา่ ในเดก็ออทิสตกิ   เราไมต้่องรอให้เดก็มีความพร้อมทกุอยา่งแล้วคอ่ยเข้าเรียน แตเ่รา

ให้เดก็เข้าเรียนเพ่ือสร้างความพร้อมเพิ่มขึน้ ใช้สงัคมเดก็วยัเดียวกนัเป็นตวักระตุ้นในการเรียนรู้  ไม่ต้องรอ

ให้เดก็พดูได้แล้วคอ่ยเข้าเรียน แตเ่ราให้เดก็เข้าเรียนเพ่ือกระตุ้นให้พดูได้ ถ้าทกุคนเข้าใจในหลกัการเหลา่นี ้

ตรงกนั ก็ไมต้่องไปกงัวลเร่ืองการประเมินความพร้อม อาจมีความจําเป็นท่ีต้องเตรียมความพร้อมบ้างใน

บางด้านแตไ่มต้่องรอจนพร้อมทกุด้าน  (www.magickidschool.com, 2553)      
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 2.2 จากผลการวิจยัข้อท่ีสองท่ีพบวา่ ผู้ปกครองเดก็ออทิสติกปฐมวยั มีความพงึพอใจตอ่การใช้โปรแกรม 

ARS ในระดบัมากท่ีสดุ  ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 2 คือ ผู้ปกครองของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ท่ี

เข้าร่วมโปรแกรม ARS  มีความพงึพอใจตอ่การใช้โปรแกรมในระดบัมากขึน้ไป   อธิบายได้ ดงันี ้

 ประเดน็แรก ในขัน้ตอนการสร้างโปรแกรม ARS    คณะผู้ วิจยัได้มีการสมัภาษณ์ผู้ปกครองเดก็

ออทิสตกิปฐมวยัด้วยเพ่ือหาข้อมลูความคิดเห็น  ความต้องการ ในการพฒันาความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบ

การศกึษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวยั  โดยสมัภาษณ์ทัง้ในกลุม่ท่ียงัไมเ่คยมีประสบการณ์ในการพาลกูไป

โรงเรียนมาก่อน     และกลุ่มท่ีลกูสามารถไปเรียนในโรงเรียนร่วมกบัเดก็ปกตไิด้   ข้อมลูจากการสมัภาษณ์

ชว่ยให้ผู้ วิจยัได้ข้อมลูเป้าหมาย ท่ีสามารถนําไปจดัทําเนือ้หาของโปรแกรม ท่ีผู้ปกครองพดูถึงมากคือเร่ือง

ของการท่ีลกูไมมี่สมาธิ  มีพฤตกิรรมอยูไ่มน่ิง่  ขดัใจไมไ่ด้  ปฏิบตัติามคําสัง่ไมไ่ด้ ปฏิบตัไิมถ่กู  เนือ้หาและ

ขัน้ตอนวิธีการดําเนินการตามโปรแกรม ARS  จงึชว่ยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองในเร่ืองการ

ชว่ยให้เด็กออทิสตกิมีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาได้ 

 ประเดน็ท่ีสอง เม่ือพิจารณาลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง  พบวา่จากกลุม่ตวัอยา่ง 8 ราย     มีเดก็ถึง 

5 รายท่ีเคยมีประสบการณ์ไปโรงเรียนมาก่อน   แตป่ระสบความล้มเหลวไมส่ามารถเรียนได้โดยตลอด   จงึ

อาจทําให้ผู้ปกครองมีความวิตกกงัวลเพิม่มากขึน้วา่  ลกูจะมีโอกาสไปโรงเรียนได้อีกหรือไม ่ โดยท่ีโรงเรียน

ไมป่ฏิเสธ  หรือบอกกบัผู้ปกครองวา่เด็กอยูไ่มน่ิ่ง  ควบคมุตวัไมไ่ด้  หรือมีพฤตกิรรมรบกวนชัน้เรียนและ

เพ่ือนๆมากจนครูควบคมุไมไ่ด้     การท่ีเดก็ได้เข้าโปรแกรมนี ้  จงึเป็นการชว่ยให้เดก็มีความพร้อมมากขึน้

ในการเข้าสูร่ะบบการศกึษา  และตรงกบัความต้องการของผู้ปกครอง    ถึงแม้กลุม่ผู้ปกครองท่ีลกูยงัไมเ่คย

ไปโรงเรียนมาก่อน  ผู้ปกครองก็ยงัคงกงัวลเชน่เดียวกนั   สอดคล้องกบัแนวคดิเร่ืองการเตรียมความพร้อม

ของเดก็ออทิสตกิก่อนเข้าเรียนในระบบการศกึษา(www.magickidschool.com, 2553) ท่ีวา่  เดก็ออทสิตกิ

สามารถเรียนร่วมกบัเดก็ทัว่ไปได้หรือไม ่ ขึน้อยูก่บัระดบัความรุนแรงของปัญหาและความพร้อมบางด้านท่ี

จําเป็น โดยทัว่ไปเดก็สามารถเรียนร่วมได้ ถ้าผา่นการฝึกฝนปรับพฤตกิรรมแบบเข้มข้นตัง้แตเ่ล็กและทํามา

อยา่งตอ่เน่ือง  แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเรียนร่วมกบัเดก็ทัว่ไปได้หรือไม ่ อาจไมใ่ชป่ระเดน็สําคญัเทา่กบั การ

วิเคราะห์ดวูา่รูปแบบการเรียนรู้แบบใดเหมาะสมกบัตวัเดก็มากท่ีสดุ สามารถดงึศกัยภาพในตวัเดก็ให้แสดง 

ออกมาได้มากท่ีสดุ    อปุสรรคท่ีมกัพบส่วนใหญ่ คือ ความเข้าใจ และการยอมรับของโรงเรียน บางแหง่ครู

ไมรู้่จกัวา่เดก็ออทิสติกเป็นอยา่งไร ไมมี่ประสบการณ์ในการดแูลมาก่อน ไมรู้่วา่จะสอนอยา่งไร จงึต้องมี

การพดูคยุส่ือสารให้ชดัเจนระหวา่งผู้ปกครองและครูอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ โดยให้มองท่ีปัญหาของเด็กวา่
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พฤตกิรรมแตล่ะเร่ืองจะแก้ไขอยา่งไร อยา่ไปมองท่ีความเป็นออทิสตกิ เพราะถ้าเพง่เป้าท่ีพฤตกิรรม คณุครู

จะมีความมัน่ใจในการแก้ไขปัญหามากกวา่ และอาจขอคําแนะนําเพิ่มเตมิจากทีมแพทย์ท่ีดแูลเดก็อยูอ่ยา่ง

ตอ่เน่ือง ก็จะชว่ยทําให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วยความราบร่ืน  ถ้ามีการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ 3 ฝ่าย คือ ผู้ปกครอง ครู 

และทีมแพทย์ท่ีดแูลเดก็ก็จะชว่ยให้สามารถฟันฝ่าเอาชนะอปุสรรคไปได้อยา่งแน่นอน    ซึง่จากผลการ

ประเมินความพงึพอใจ ได้สะท้อนออกมาให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่โปรแกรมนีส้นองตอบความต้องการของพอ่

แมใ่นเร่ืองนี ้ จากประเดน็ข้อยอ่ยด้านประโยชน์ท่ีได้รับคือเดก็ได้เรียนรู้และปรับตวัในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน ได้

คะแนนเตม็ 5.00   รองลงมาป็นความมัน่ใจในการนําไปปรับใช้ได้จริงในการดแูลลกู  และมีความมัน่ใจ

มากขึน้ในการพาลกูไปเรียนในโรงเรียน      \ 

 

3. ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

  3.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้    

      3.1.1 ผู้ ท่ีจะใช้ควรศกึษาขัน้ตอนตามโปรแกรม ARS ให้เข้าใจ   รวมทัง้เนือ้หาและวิธีการใน 

แผนการพยาบาลแตล่ะชดุ  ก่อนนําโปรแกรมARS ไปใช้ 

      3.1.2 กลุม่เดก็ท่ีเหมาะกบัการใช้โปรแกรม ARS  คือเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ท่ีผา่นการประเมิน 

ความพร้อมตามแบบประเมนิความพร้อมเดก็ออทสิตกิปฐมวยัในการสง่ตอ่สถานศกึษา  

และผลประเมินความพร้อมอยูใ่นระดบัต่ําหรือต่ํามาก 

      3.1.3 ระยะเวลาท่ีใช้  ควรใช้เวลาตามท่ีกําหนดในโปรแกรม คือ 120 ชัว่โมง  ไมค่วรน้อยกวา่นี ้  

เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ของเดก็ออทิสติกปฐมวยัได้ผล 

         

 3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

      3.2.1 เพิ่มจํานวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเดก็ออทิสตกิปฐมวยัให้มากขึน้ เพ่ือเป็นการขยายผล 

การศกึษาวิจยัให้ครอบคลมุและมีขนาดกลุม่ตวัอยา่งมากพอท่ีจะใช้อ้างอิงได้ตอ่ไป 

3.2.2 ทดลองใช้กบัหนว่ยบริการแบบผู้ ป่วยนอก   แตป่รับระยะเวลาจาก 120 ชัว่โมง     ใน 

เวลา 12 สปัดาห์ (สปัดาห์ละ 4  วนัๆละ 3 ชั่วโมง )   เป็น 120 ชัว่โมง  ในเวลา 30 สปัดาห์  

(สปัดาห์ละ 2 วนัๆละ 2 ชั่วโมง) 
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ภาคผนวก  ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1. นางมัจฉรี โอสถานท์ 

 ตําแหนง่  พยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ 

 ประวตักิารศกึษา -  ประกาศนียบตัรพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั 

    -  ประกาศนียบตัรครูพยาบาล 
    -  การศกึษาบณัฑิต (พยาบาลศาสตร์) 
    -  ประกาศนียบตัรการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช 
    -  การศกึษามหาบณัฑติ (การศกึษาสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง 

  สติปัญญา) 
 ประสบการณ์  -  เคยดํารงตําแหนง่ 

หวัหน้าหอผู้ ป่วยชาย 1    สถาบนัราชานกุลู 

     หวัหน้ากลุม่งานวิชาการการพยาบาล  สถาบนัราชานกุลู 

     หวัหน้ากลุม่ภารกิจการพยาบาล  สถาบนัราชานกุลู 

ผลงานวิจยั  -  การศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการทํางานของครูใน 

  โรงเรียนสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

- การศกึษาผลของการอบรมเสริมทกัษะการดแูลเดก็ปัญญาออ่นสําหรับ 

  ผู้ปกครองตอ่ความสามารถในการเสริมทกัษะดํารงชีวิตประจําวนัของ 

  เดก็ปัญญาออ่น 

- การประเมินผลโครงการพฒันาบริการด้วยรูปแบบหอผู้ ป่วยครอบครัว 

2. นางนาถอนงค์ บาํรุงชน 

 ตําแหนง่  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ 

    หวัหน้ากลุม่งานบริการพยาบาล 

 ประวตักิารศกึษา -  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์ชัน้สงู 

    -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรเฉพาะทางการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช 
 ประสบการณ์  -  ให้การพยาบาลแก่บคุคลท่ีมีความบกพร่องด้านพฒันาการและ 

  สติปัญญาวยั 0-5 ปี  โดยใช้คูมื่อสง่เสริมพฒันาการเดก็วยัแรกเกิด–5 ปี 

- ให้การพยาบาลแก่บคุคลท่ีมีความบกพร่องด้านพฒันาการและ   

  สติปัญญาวยั เรียน  วนัรุ่น และวยัผู้ใหญ่  โดยใช้คูมื่อฝึกเดก็ในการ 

  ดํารงชีวิตประจําวนั 
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- ให้การฝึกอบรมภาคปฏิบตัิแก่ผู้ปกครอง  นกัศกึษา และผู้สนใจทัว่ไป

ทัง้รายบคุคลและกลุม่ 

- เป็นคณะกรรมการผลิตคูมื่อฝึกเด็กในการดํารงชีวิตประจําวนั 

- เป็นคณะกรรมการโครงการผลิตส่ือด้านวิชาการประเภทวิดีทศัน์ 

 ผลงานวิจยั  การวิจยัเร่ือง “การดแูลบคุคลปัญญาอ่อนระดบัปานกลางอาย ุ13-15 ปี  

ตามแผนการจําหนา่ยแบบ M-E-T-H-O-D ของผู้ปกครองภายหลงั

จําหนา่ย 

 

3. แพทย์หญิงชดาพมิพ์ เผ่าสวัสดิ์ 

 ตําแหนง่  จิตแพทย์เด็กและวยัรุ่น สถาบนัราชานกุลู  
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ภาคผนวก  ข 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
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ภาคผนวก  ข-1 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
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ตัวอย่างโปรแกรม  ARS ( Autistic Ready to School ) 
 

ระยะเวลาในการดาํเนินการตามโปรแกรม ARS    ใช้เวลาทัง้หมด 12  สปัดาห์  แบง่เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

 ระยะท่ี 1  - ระยะประเมนิก่อนการใช้โปรแกรม ARS  ใช้เวลา 1 สัปดาห์     ดําเนินการใน

สปัดาห์ท่ี 1 เพ่ือประเมินความพร้อมของเดก็ออทิสติกปฐมวยั   ได้แก่ 

1. ทักษะท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้ของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินได้แก่ แบบประเมินความพร้อมเด็กออทิสตกิปฐมวยัเพ่ือสง่ตอ่สถานศกึษา  

ซึง่จะประเมินทกัษะสําคญั 3 ทกัษะ ได้แก่ 

1) ทกัษะความเข้าใจภาษา 

2) ทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั 

3) ทกัษะพืน้ฐานการเรียน 

2. พฤตกิรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมเด็กของคอนเนอร์ (Conner’s )  ซึง่จะประเมิน

พฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั ได้แก่ 

       1)    สมาธิสัน้  วอ่กแวก่ง่าย    หนุหนัพลนัแล่น 

       2)   ก้าวร้าว ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ 

       3)   พฤตกิรรมแปลกๆ ซํา้ หรือมีรูปแบบการดํารงชีวิตแปลกๆ 

 

 ระยะท่ี 2  - ระยะการใช้โปรแกรม ARS  ใช้เวลา 10 สัปดาห์    ดําเนินการในสปัดาห์ท่ี 2-11  

ซึง่เป็นฝึกเดก็ออทิสติกปฐมวยัให้มีความพร้อมในการเข้าสูร่ะบบการศกึษาในระบบโรงเรียนปกตหิรือ

โรงเรียน/ศนูย์การศกึษาพเิศษ   โดยผู้ รับผิดชอบในการฝึกได้แก่บคุลากรทีมพยาบาลจติเวชเดก็และทีม

นกัวิชาการศกึษาพเิศษ  ใช้เวลาฝึก 4 วนั / สปัดาห์  ในวนัจนัทร์ - ศกุร์   รวม 30 ครัง้  ดําเนินการ ดงันี ้

สัปดาห์ท่ี ครัง้ท่ี กจิกรรมการฝึก คู่มือท่ีใช้ 

2-7 1-18 1) เคารพธงชาต ิ ออกกําลงักาย  แผนการฝึกชดุท่ี 1 

  2) กลุม่สมัพนัธภาพ สมาธิ แผนการฝึกชดุท่ี 2 

  3) พฒันาทกัษะการเรียนรู้  แผนการฝึกชดุท่ี 3  

     - ทกัษะความเข้าใจภาษา  

     - ทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเอง  

       ในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั  

  4) ลด/แก้ไขพฤตกิรรมท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ แผนการฝึกชดุท่ี 4  
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สัปดาห์ท่ี ครัง้ท่ี กจิกรรมการฝึก คู่มือท่ีใช้ 

8-11 19-30 1) เคารพธงชาต ิ ออกกําลงักาย  แผนการฝึกชดุท่ี 1 

  2) กลุม่สมัพนัธภาพ สมาธิ แผนการฝึกชดุท่ี 2 

  3) พฒันาทกัษะการเรียนรู้  แผนการฝึกชดุท่ี 3 

     - ทกัษะพืน้ฐานทางการเรียน  

     - ทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเอง  

       ในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั  

  4) ลด/แก้ไขพฤตกิรรมท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ แผนการฝึกชดุท่ี 4 

    

 
ระยะท่ี 3  - ระยะประเมนิหลังการใช้โปรแกรม ARS  ใช้เวลา 1 สัปดาห์     ดําเนินการใน

สปัดาห์ท่ี 12   เพ่ือประเมินความพร้อมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  และความพงึพอใจของผู้ปกครองตอ่การ

ใช้โปรแกรม ARS   ได้แก่ 

1. ทักษะท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้ของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินได้แก่ แบบประเมินความพร้อมเด็กออทิสตกิปฐมวยัเพ่ือสง่ตอ่สถานศกึษา  

ซึง่จะประเมินทกัษะสําคญั 3 ทกัษะ ได้แก่ 

1) ทกัษะความเข้าใจภาษา 

2) ทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบตักิิจวตัรประจําวนั 

3) ทกัษะพืน้ฐานการเรียน 

2. พฤตกิรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเดก็       ออทสิตกิปฐมวัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมเด็กของคอนเนอร์ (Conner’s )  ซึง่จะประเมิน

พฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั ได้แก่ 

       1)    สมาธิสัน้  วอ่กแวก่ง่าย    หนุหนัพลนัแล่น 

       2)   ก้าวร้าว ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ 

       3)   พฤตกิรรมแปลกๆ ซํา้ หรือมีรูปแบบการดํารงชีวิตแปลกๆ 

 3. ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้โปรแกรม ARS 

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินได้แก่  แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทสิตกิปฐมวยัตอ่

การใช้โปรแกรม ARS   สอบถามในประเดน็สําคญั 3 ประเดน็ ได้แก่ ขัน้ตอนดําเนินการตาม

โปรแกรม   ความสามารถของบคุลากร  และประโยชน์ท่ีได้รับ 
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สรุปแผนภมูิการดาํเนินโปรแกรม ARS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินก่อนการใช้ 

โปรแกรม ARS 

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

(สัปดาห์ที่ 1) 

 

ใช้โปรแกรม ARS 

 

ระยะเวลา 10 สัปดาห์ 

(สัปดาห์ที่ 2-11) 

 

ประเมนิหลังการใช้ 

โปรแกรม ARS 

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

(สัปดาห์ที่ 12) 

 
ความพร้อมของเดก็         

ออทสิตกิปฐมวัย 
 

สัปดาห์ท่ี 2-7 

  - ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การเรียนรู้ของ

เด็กออทิสตกิปฐมวยั ทกัษะท่ี 1-2 

  - ลด / แก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การเรียนรู้ของ             

เด็กออทิสตกิปฐมวยั 

 
 

สัปดาห์ท่ี 8 -11 

  - ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การเรียนรู้ของ

เด็กออทิสตกิปฐมวยั ทกัษะท่ี  3 

  - ลด / แก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การเรียนรู้ของ             

เด็กออทิสตกิปฐมวยั 

 

 

ความพร้อมของเดก็            

ออทสิตกิปฐมวัย 

 

1. ทักษะท่ีจําเป็นต่อการ

เรียนรู้ของเดก็ออทสิตกิ

ปฐมวัย 

4) ทกัษะความเข้าใจภาษา 

5) ทกัษะทางสงัคมและการ

ช่วยเหลอืตนเอง ในการปฏิบตัิ

กิจวตัรประจําวนั 

6) ทกัษะพืน้ฐานการเรียน 

 

 

2. พฤตกิรรมท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการเรียนรู้ของเดก็       

ออทสิตกิปฐมวัย 

1)    สมาธิสัน้  วอ่กแวก่งา่ย       

       หนุหนัพลนัแลน่ 

2)   ก้าวร้าว ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ 

3)   พฤติกรรมแปลกๆ ซํา้ หรือม ี

      รูปแบบการดาํรงชีวติแปลกๆ 

 

 

 

 

ความพร้อมของเดก็            

ออทสิตกิปฐมวัย 

 

1. ทักษะท่ีจําเป็นต่อการ

เรียนรู้ของเดก็ออทสิตกิ

ปฐมวัย 

1) ทกัษะความเข้าใจภาษา 

2) ทกัษะทางสงัคมและการ

ช่วยเหลอืตนเอง ในการปฏิบตัิ

กิจวตัรประจําวนั 

3) ทกัษะพืน้ฐานการเรียน 

 

 

2. พฤตกิรรมท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการเรียนรู้ของเดก็       

ออทสิตกิปฐมวัย 

1)    สมาธิสัน้  วอ่กแวก่งา่ย       

       หนุหนัพลนัแลน่ 

2)   ก้าวร้าว ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ 

3)   พฤติกรรมแปลกๆ ซํา้ หรือม ี

      รูปแบบการดาํรงชีวติแปลกๆ 

 

3. ความคิดเหน็ของ

ผู้ปกครองต่อการใช้

โปรแกรม ARS 

- ขัน้ตอนดําเนนิการ                      

-ความสามารถของบคุลากร      

-ประโยชน์ท่ีได้รับ 
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แผนการฝึก ชุดที่ 2 

การจัดกลุ่มสัมพนัธภาพ 
 

กจิกรรมท่ีฝึก อุปกรณ์ วิธีการฝึก 

1. กิจกรรม

สมัพนัธภาพ 

1. เก้าอีจ้ดัเป็นคร่ึงวงกลม 

2. กระดานท่ีติดภาพถ่ายเดก็ 

1. ให้เดก็นัง่เก้าอีล้้อมวงเป็นรูปคร่ึงวงกลม 

โดยผู้ ฝึกนัง่ตรงกลาง 

    ทกุคนไว้แล้ว 

3.ป้ายช่ือ นามสกลุและช่ือเล่น 

2. ทกัทายเดก็  เด็กๆ เม่ือเจอหน้ากนัต้องพนม

มือไหว้  “สวสัดีครับ/คะ่” 

    ของเดก็ 

4. กระจก 

3. วนันีเ้รามาเจอกนัเป็นวนัจนัทร์ สีประจําวนั

จนัทร์เหลือง (วนัพธุ สีประจําวนัพธุสีเขียว, วนั

ศกุร์ สีประจําวนัศกุร์ สีส้ม) พร้อมบอกวนัท่ี 

เดือน ปีพทุธศกัราช 

  4. มานบัเลขกนัดวู่าวนันีเ้พ่ือนๆ ของเรามา

ทัง้หมดก่ีคน นบั 1,2,3,4,5….จนครบจํานวน

เดก็  เม่ือครบจํานวนแล้วสรุปอีกครัง้ ว่าวนันี ้

เพ่ือนๆ เรามาทัง้หมด….คน 

  5. ถามใครเป็นผู้ชาย ยกมือขึน้ ใครเป็นผู้หญิง

ยกมือขึน้ สรุปอีกครัง้วา่เพ่ือนผู้ชายมี

ทัง้หมด….คน เพ่ือนผู้หญิงมีทัง้หมด….คน 

รวมแล้ว….คน 

  6. วนันีค้รูจะให้เด็กเดก็ๆ ออกมาแนะนําตวั

หน้าชัน้ให้กบัเพ่ือนๆ ฟัง ทีละคน เรียกช่ือ 

นามสกลุ และช่ือเล่นเดก็ เม่ือเรียกช่ือให้เดก็

ยกมือขวาขึน้ พร้อมบอกมาครับ/คะ่ และให้

เดนิออกมาหน้าชัน้ ยกมือไหว้สวสัดีทกัทาย

เพ่ือน ผม/หนช่ืูอ ด.ช/ด.ญ……..สกลุ……..ช่ือ

เลน่……หลงัจากนัน้ให้เดก็ส่องกระจกเพ่ือรับรู้ 

  รูปร่างหน้าตาของตนเอง และหยิบป้ายช่ือ  

ตนเองไปตดิใต้รูปภาพตนเองท่ีแผน่กระดาน 

และให้เดก็อา่นช่ือ นามสกลุ ช่ือเลน่ ตนเองอีก

ครัง้ ทําอยา่งนีจ้นครบทกุคน 
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กจิกรรมท่ีฝึก อุปกรณ์ วิธีการฝึก 

2. กิจกรรมกระตุ้น

ประสาทสมัผสั 

2.1 การดมกลิ่น 

  2.1.1 กลิ่นหอม 

 

 

1. ดอกไม้ ผกั หรือ วตัถท่ีุมีกลิ่น

หอม เชน่ ดอกมะล ิดอกแก้ว ดอก

โมก กระดงังา 

ขงิ ขา่ ตระไคร้ ใบมะกรูด กระชาย 

หวัหอม กระเทียม กระเพรา 

โหระพา แมงลกั   

 

 

1. ให้เดก็นัง่เก้าอีล้้อมวงเป็นรูปคร่ึงวงกลม  

2. วนันีเ้ราจะมาดมกลิ่นของดอกมะลิ  ครูจะ

ให้เดก็ๆ ดมทีละคน เม่ือดมแล้วให้บอกเพ่ือนๆ 

วา่กลิ่นเป็นอยา่งไร เม่ือเร่ิมกิจกรรมผู้ ฝึกจะ 

เดนิไปหาเดก็ทีละคน และให้เดก็ใช้ช้อนตกั

ดอกมะลิจากจานท่ีเตรียมไว้ ใสจ่มกูดมและให้ 

 แป้ง นํา้หอม 

2. จาน 2 ใบ 

3. ช้อนตามจํานวนเดก็ 

เดก็บอกกลิ่น เชน่ ดอกมะลิกลิ่นหอม หลงัจาก

ดมแล้วให้เดก็ใสจ่านอีกใบ ทําไปเร่ือยจนครบ

ทกุคน  โดยให้เดก็ดมวนัละ  1 กลิ่น และสลบั

สิ่งของไปเร่ือย ภายใน 1 สปัดาห์ 

  2.1.2 กลิ่นเหม็น 1. อาหารท่ีกลิ่นเหม็น เชน่ ปลาเคม็ 

กะปิ ปลาร้า  

2. จาน 2 ใบ 

3. ช้อนตามจํานวนเดก็ 

1. ให้เดก็นัง่เก้าอีล้้อมวงเป็นรูปคร่ึงวงกลม 

2. ทําเชน่เดียวกนักบัการดมกลิ่นหอม โดยทํา

สลบักบักลิ่นหอม เป็นกลิ่นละสปัดาห์  

2.2 การชิมรส 

  2.2.1 รสหวาน 

 

1.ผลไม้ / เคร่ืองด่ืมท่ีมี         รส

หวาน เชน่ แตงโม นํา้ตาล นมข้น

หวาน นํา้หวาน  

2. จาน 2 ใบ 

3. ช้อนตามจํานวนเดก็ 

 

1. ให้เดก็นัง่เก้าอีล้้อมวงเป็นรูปคร่ึงวงกลม 

2. วนันีเ้ราจะมาชิมรสชาตขิองแตงโม  ครูจะ

ให้เดก็ๆ ชิมทีละคน เม่ือชิมแล้วให้บอกเพ่ือนๆ 

วา่รสชาตเิป็นอยา่งไร เม่ือเร่ิมกิจกรรมผู้ ฝึกจะ

เดนิไปหาเดก็ทีละคน และให้เดก็ใช้ช้อนตกั

แตงโมจากจานท่ีเตรียมไว้ ใสป่ากชิมและให้ 

เดก็บอกรสชาต ิเช่น แตงโม รสหวาน หลงัจาก

ชมิรสแล้วให้เดก็วางช้อนใสจ่านอีกใบ ทําไป

เร่ือยจนครบทกุคน  โดยให้เดก็ชิมรสวนัละ  1 

อยา่ง และสลบัสิ่งของไปเร่ือย ภายใน 1

สปัดาห์ และทําคูก่บัการดมกลิน่ 
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กจิกรรมท่ีฝึก อุปกรณ์ วิธีการฝึก 

  2.1.2 รสเปรีย้ว 1.เคร่ืองด่ืม/ผลไม้ /อาหารท่ีมี

รสเปรีย้ว เชน่ นํา้มะนาว 

นํา้ส้ม มะมว่ง มะขามเปียก 

นํา้ส้มสายช ูตะลงิปลงิ 

2. จาน 2 ใบ 

3. ช้อนตามจํานวนเดก็ 

1. ให้เดก็นัง่เก้าอีล้้อมวงเป็นรูปคร่ึงวงกลม 

2. วนันีเ้ราจะมาชมิรสชาตขิองนํา้มะนาว  ครู

จะให้เดก็ๆ ชิมทีละคน เม่ือชิมแล้วให้บอก

เพ่ือนๆ วา่รสชาตเิป็นอยา่งไร เม่ือเร่ิมกิจกรรม

ผู้ ฝึกจะเดนิไปหาเดก็ทีละคน และให้เดก็ใช้

ช้อนตกันํา้มะนาวจากจานท่ีเตรียมไว้ ใสป่าก

ชิมและให้เดก็บอกรสชาติ เชน่ นํา้มะนาวรส

หวาน หลงัจากชิมรสแล้วให้เดก็วางช้อนใส่

จานอีกใบ ทําไปเร่ือจนครบทกุคน  โดยให้เดก็

ชิมรสวนัละ  1 อยา่ง และสลบัสิ่งของไปเร่ือย 

ภายใน 1 สปัดาห์ และทําคูก่บัการดมกลิน่ 

  2.1.3 รสเคม็ 1.อาหารท่ีมีรสเคม็ เชน่ เกลือ 

ปลาเคม็ กะปิ 

2. จาน 2 ใบ 

3. ช้อนตามจํานวนเดก็ 

1. ให้เดก็นัง่เก้าอีล้้อมวงเป็นรูปคร่ึงวงกลม 

2. วนันีเ้ราจะมาชิมรสชาตขิองเกลือ  ครูจะให้

เดก็ๆ ชิมทีละคน เม่ือชิมแล้วให้บอกเพ่ือนๆ วา่

รสชาตเิป็นอย่างไร เม่ือเร่ิมกิจกรรมผู้ ฝึกจะเดนิ

ไปหาเดก็ทีละคน และให้เด็กใช้ช้อนตกัเกลือ

จากจานท่ีเตรียมไว้ ใสป่ากชิมและให้เดก็บอก

รสชาต ิเชน่ เกลือรสเคม็ หลงัจากชิมรสแล้วให้

เดก็วางช้อนใสจ่านอีกใบ ทําไปเร่ือจนครบทกุ

คน  โดยให้เด็กชิมรสวนัละ  1 อยา่ง และสลบั

ของไปเร่ือย ภายใน 1 สปัดาห์ โดยทําคูก่บัการ

ดมกลิ่น 

3.กิจกรรมสมาธิ 1. เคร่ืองเลน่ซีดี 

2. แผน่ซีดี เพลงดอกไม้บาน 

1. ให้เดก็นัง่เก้าอีล้้อมวงเป็นรูปคร่ึงวงกลม 

2. ผู้ ฝึกบอกให้เดก็นัง่สมาธิ และอยูใ่นอาการ

สงบ วางมือประสานบนตกั 

3. เปิดเพลงดอกไม้บาน  โดยผู้ ฝึกและเดก็

ทําทา่ประกอบเพลงไปพร้อมๆกนั ทา่ประกอบ

เพลง มีดงันี ้

   เสียงดนตรี - นัง่ตวัตรง หลงัตรง  อยูใ่น

อาการสงบ วางมือประสานบนตกั  เขา่ชิด    
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  เสียงเพลง “ลมหายใจเข้า”  - ทําทา่มือ

ประสานไขว้ไว้บนอก  

  เสียงเพลง “ลมหายใจออก” – ทําทา่มือผาย

ทัง้ 2 ข้าง มือออกจากอก  

  เสียงเพลง “เหมือนดอกไม้บาน” – ทําทา่มือ

พนม คอ่ยๆยกสงูขึน้ถึงหน้าผาก  พร้อมกบั

และผายปลายนิว้มือออกจากกนั 

  เสียงเพลง  “ภผูาใหญ่กว้าง” - ทําทา่ยกมือ

ขึน้ถึงบริเวณหน้าผาก ให้ปลายนิว้ประกบกนั 

และกางสนัมือออกเป็น 3 เหล่ียม 

  เสียงเพลง  “ดัง่สายนํา้ฉ่ําเย็น” – ทําทา่หงาย

ฝ่ามือซ้าย คว่ําฝ่ามือขวา  ขยบัสวนทางกนั       

ไปมา 

  เสียงเพลง “ดงันภากาศ อนับางเบา” – ทําทา่

วาดมือผา่นหน้า เป็นวงกลม แล้วกลบัมาท่ีทา่

วางมือประสานบนตกั   
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ภาคผนวก  ข-2 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย  

ช่ือเดก็…………………………………………… อาย…ุ………….ปี   H.N………………………. 

พยาบาลผู้ประเมนิ……………………………………        วนัท่ีประเมิน………………………….. 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0 1 2 

 กล้ามเนือ้มัดใหญ่ (Gross Motor)     

 ว่ิงเตม็ฝ่าเท้าได้ 3 เมตร     

 เดนิขึน้ลงสลบัเท้าจบัราวบนัไดได้     

 ปีนขึน้และลงบนัไดท่ีพาดไว้หรือตาขา่ยเชือก สงู 1 เมตรได้     

 ว่ิงไปเตะลกูบอลท่ีอยูห่า่ง 3 เมตร     

 เดนิบนไม้กระดานกว้าง 10 ซ.ม.  ได้ 3 เมตร     

      

 การรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language)     

 เลือกวตัถตุามสัง่ได้อยา่งน้อย 4 ชนิด     

 ชีอ้วยัวะสว่นต่า่งๆได้ 7 สว่น     

 ชี/้ยกมือ/หนัมอง เม่ือถามวา่.ช่ือเดก็.. อยูไ่หน     

      

 การใช้ภาษา     

 เลียนแบบทา่ทางได้อยา่งน้อย 5อยา่ง เขน่     

 กอดอก ตบมือ ยกมือขึน้ บ๊ายบาย สง่จบู อ้าปาก     

 พดูคําเด่ียวท่ีมีความหมายได้ 4-6คํา     

      

 ทักษะทางสังคม (Social Skills)     

 สวสัดีและขอบคณุได้เม่ือบอกให้ทํา     

 เลน่การใช้สิ่งของตามหน้าท่ีง่ายๆได้ เชน่หวีผม     

 ป้อนอาหาร โทรศพัท์ ขบัรถ     

 ร่วมกิจกรรมกลุม่ท่ีมีกฎกตกิางา่ยๆ โดยมีผู้ใหญ่ชว่ยเหลือ     
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แบบประเมินพฤตกิรรมเดก็ (สาํหรับครู) 

(CONNER’S TEACHER QUESTIONNAIRE – CTQ) 

ช่ือเดก็…………………………………………… อาย…ุ………….ปี   H.N………………………. 

ผู้ประเมิน……………………………….………ตําแหน่ง……………..        วนัท่ีประเมิน……………… 

 

เดก็ท่ีท่านดแูล ทําสิ่งเหลา่นีห้รือไม ่

ข้อ พฤตกิรรมท่ีเดก็แสดงออกมา 
ความถ่ีในการแสดงพฤตกิรรม 

ไม่มี มีเล็กน้อย มีปานกลาง มีมาก 

1 อยูไ่มน่ิ่งขยบัตวัตลอดเวลา     

2 สง่เสียงดงัอยา่งไมเ่หมาะสม     

3 จะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ทนัที     

4 ทําเป็นอวดรู้หรือไมส่ภุาพ     

5 โมโหร้าย  เอาใจยาก     

6 ออ่นไหวตอ่คําวิพากษ์ วิจารณ์     

7 สมาธิสัน้ วอ่กแวก่งา่ย     

8 ชอบก่อกวนเดก็อ่ืน     

9 เหมอ่ลอย     

10 หน้าบึง้     

11 อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย  รุนแรง     
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครองเดก็ออทิสตกิปฐมวัยต่อการใช้โปรแกรม ARS 

คาํชีแ้จง

โปรแกรม ARS ประกอบไปด้วยข้อคําถามทัง้หมด 10 ข้อ แบง่ระดบัความคิดเห็น 

 แบบสอบถามนีจ้ดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองตอ่การใช้     

เป็น 5 ระดบัดงันี ้

  เห็นด้วยมากท่ีสดุ  ระดบัคะแนน  5 

  เหน็ด้วยมาก       ระดบัคะแนน 4 

  เหน็ด้วยปานกลาง   ระดบัคะแนน 3 

  เห็นด้วยน้อย   ระดบัคะแนน 2 

  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  ระดบัคะแนน 1 

กรุณาอ่านและใสเ่คร่ืองหมาย ตรงชอ่งตวัเลือกแตล่ะข้อ  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

 

ข้อคาํถาม ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. หลงัจากจบโปรแกรมARS ทา่นมีความมัน่ใจวา่ลกูมีความสามารถ                  

    ดีขึน้กวา่เดมิ 

     

2. กิจกรรมท่ีใช้สอนเด็กมีความนา่สนใจ      

3.ทา่นได้รับข้อมลูเก่ียวกบัขัน้ตอนบริการตามโปรแกรม ARS อยา่งตอ่เน่ือง      

4. ทา่นคิดว่าการร่วมมือในการดแูลเดก็ ระหวา่งหอผู้ ป่วยออทิสตกิและ

ห้องเรียนออทิสตกิ เป็นการตอบสนองความต้องการของท่านในการ         

พฒันาเดก็ให้มีความพร้อมตอ่การเข้าสูร่ะบบการศกึษา 

     

5. บคุลากรท่ีฝึกเดก็มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม      

6. ส่ือ /อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสอนเด็กมีความเหมาะสม      

7. ระยะเวลาท่ีใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมเหมาะสม      

8. ลกูของทา่นเกิดการเรียนรู้/ปรับตวั ในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนดีขึน้      

9. ทา่นคดิวา่ทา่นสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วม

โปรแกรมไปปรับใช้ในการดแูลลกูได้ตอ่เน่ือง 

     

10. ทา่นมีความมัน่ใจมากขึน้ในการท่ีจะนําลกูไปเรียนร่วมกบัเดก็ปกต ิ      
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ประวัตผู้ิวิจัย 

 
1. นางพนิดา รัตนไพโรจน์ 

วัน เดอืน ปีเกดิ  12 เมษายน 2504 

การศึกษา  -  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์ชัน้สงู 

- คหกรรมศาตร์บณัฑิต สาขาพฒันาการเดก็และครอบครัว 

- ประกาศนียบตัรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจติและจิตเวช 

- พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการพยาบาล 

- ประกาศนียบตัรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจติและจิตเวช 

  นานาชาต ิ(Certificate of Attendance in The International  Short  

  Training Program in Psychiatric Nursing) 

ตาํแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

   หวัหน้าหอผู้ ป่วยออทสิตกิ  สถาบนัราชานกุลู 

สถานท่ีปฏิบัตงิาน หอผู้ ป่วยออทสิตกิ  กลุม่การพยาบาล  สถาบนัราชานกุลู 

 

 

2. นางทพิวัน ค่ายสงคราม  

วัน เดอืน ปีเกดิ  26 ตลุาคม 2507 

การศึกษา   -  พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

   -  ประกาศนียบตัรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจติและจิตเวชเดก็ 

      และวยัรุ่น 

ตาํแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สถานท่ีปฏิบัตงิาน หอผู้ ป่วยออทิสตกิ  กลุม่การพยาบาล  สถาบนัราชานกุลู 

 

3. นางสาวอุดมลักษณ์  หารท่าค้อ  

วัน เดอืน ปีเกดิ  1  มถินุายน  2516 

การศึกษา   -  พยาบาลศาสตรบณัฑติ 

    -  ประกาศนียบตัรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจติจิตเวชเดก็และ 

  วยัรุ่น 

ตาํแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สถานท่ีปฏิบัตงิาน หอผู้ ป่วยออทสิตกิ  กลุม่การพยาบาล  สถาบนัราชานกุลู 


