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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียนก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
เสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัว และเปรียบเทียบอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อน
เรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัวกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง
วิธีด�ำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กที่ออทิสติกอายุ 3-6 ปี และครอบครัวที่มารับบริการแผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยได้รับการจับคู่ (Matched pair)
และการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ�ำนวนกลุ่มละ 20 คู่ กลุ่มทดลองได้รับการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัว เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ
พยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของ
ครอบครัว และคู่มือการดูแลเด็กออทิสติก ส�ำหรับครอบครัว เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินอาการรุนแรง
ของโรคออทิซึม และแบบประเมินพลังอ�ำนาจ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .92 และ .80 ตาม
ล�ำดับ และมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .96 และ .89 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัย 1) คะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแล
ของครอบครัวน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) คะแนนเฉลี่ย
อาการออทิสติกของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัวลดลงมากกว่า
กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุป: การใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัวสามารถท�ำให้อาการออทิสติกของ
เด็กออทิสติกวัยก่อนเรียนลดลงได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถในการดูแล/ อาการออทิสติก/ เด็กออทิสติกวัยก่อนเรียน
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The Effect of Enhancing Family Cargiving Abilty Program
on Autistic Symptoms among Autistic Preschoolers
Suchawalee Punphong* Jintana Yunibhand** and Sunisa Suktrakul***

Abstract
Purpose: 1) to compare autistic symptoms among autistic preschoolers before and after
using the enhancing family caregiving ability program, and 2) to compare autistic symptoms
among autistic preschoolers using the enhancing family caregiving ability program and
those received usual nursing care.
Design: Quasi-experimental research
Methods: Research sample consisted of forty Autistic children, aged 3-6 and family receiving
services in the outpatient clinic of Yuwaprasartwaithayopathum hospital, selected by
inclusion criteria, were matched pair by sex of autistic children and type of medicine which
autistic children received in the same type, then, equally randomly assigned to an
experimental group and a control group with 20 subjects in each group. The experimental
group received the enhancing family caregiving ability program for 4 weeks. The control
group received usual nursing care. The experimental instruments included the Enhancing
Family Cargiving Abilty Program and the autism caring manual for family. Data were
collected using the autistic symptoms assessment scale and the empowerment assessment
scale. Its CVI were .92 and .80, respectively. Their Cronbach’s alpha coefficients were .96
and .89, respectively. The t-test was used in data analysis.
Findings: 1) The mean score of autistic symptoms after using the enhancing family caregiving
program was significantly lower than those before, at the .01 level. 2) The mean score of
autistic symptoms who received the enhancing family caregiving program was significantly
decreased more than such mean score of autistic children who received usual nursing
care, at the .01 level.
Conclusion: The result of this study support that the enhancing family caregiving program
can reduce the autistic symptom among autistic preschoolers.
Keywords: Enhancing family caregiving ability/ Autistic symptoms/ Autistic preschoolers
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บทน�ำ

เด่นชัดเมื่อเด็กมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้จะพบอาการ
ความผิดปกติอย่างเร็วที่สุดในช่วงก่อนวัยเรียน ซึ่งแต่ละ
โรคออทิซมึ เป็นโรคทีม่ คี วามผิดปกติของสมอง
คนจะมีอาการทีม่ คี วามแตกต่างกันไป ตัง้ แต่ความรุนแรง
บางส่วนโดยยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าอะไรเป็นสาเหตุปจั จุบนั
ของอาการน้อยไปจนถึงมาก6
พบการเพิ่มจ�ำนวนของผู้ป่วยออทิสติกมากขึ้นในทุก
ปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่ออาการออทิสติก ประกอบ
ประเทศทั่วโลก1 จากรายงานล่าสุดของการส�ำรวจความ
ชุกของเด็กออทิสติกอย่างเป็นทางการในทุกประเทศทั่ว ด้ ว ยหลายปั จ จั ย แบ่ ง ออกเป็ น 2 ปั จ จั ย หลั ก ดั ง นี้
โลกเมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีความชุกของโรคออทิซึม 1) ปัจจัยด้านเด็กออทิสติก พบว่า ความผิดปกติของสมอง
คือ 1 คน ต่อเด็กทุก 68 คน2 ส�ำหรับในประเทศไทยมี ท� ำ ให้ เ กิ ด ความบกพร่ อ งของพั ฒ นาการในหลายๆ
การส�ำรวจอย่างเป็นทางการในเด็กอายุ 0-5 ปี ในปี ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านภาษาและสังคมล่าช้า มี
พ.ศ. 2547 พบมีสัดส่วนความชุกของโรคออทิซึมคือ พฤติ ก รรม ความสนใจ และการกระท� ำ ที่ ซ�้ ำ ๆ หรื อ
1 คน ต่อเด็กทุก 1,000 คน พบในเด็กชายมากกว่า จ�ำกัด7 รวมทั้งสติปัญญา อายุ เพศ ก็เป็นปัจจัยที่มี
เด็กหญิงเท่ากับ 4-5:1 แต่ในเพศหญิงมักจะมีอาการ ส่วนเกี่ยวข้องด้วย และ 2) ปัจจัยด้านครอบครัว โดย
รุนแรงมากกว่า3 จากข้อมูลการเข้ารับการบ�ำบัดรักษา พบว่า ความสามารถในการดูแลเด็กออทิสติก มีอิทธิพล
ของโรงพยาบาลยุ ว ประสาทไวทโยปถั ม ภ์ ร ะหว่ า งปี อย่างมากต่ออาการออทิสติก โดยเฉพาะเด็กวัยก่อน
พ.ศ. 2558-2560 พบมีผู้ป่วยออทิสติกจ�ำนวน 17,931, เรียนเป็นผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ทั้งหมด ครอบครัว
16,350, และ 16,762 คนตามล�ำดับ และพบผู้ป่วยเด็ก จึ ง เป็ น ผู ้ ดู แ ลหลั ก โดยพบว่ า ครอบครั ว ที่ ดู แ ลเด็ ก
ออทิสติกรายใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 ที่มารับ ออทิสติกได้ไม่เหมาะสม ท�ำให้อาการออทิสติกแย่ลงได้6
บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกมีจ�ำนวน 4,086 คน และ
อาการออทิสติกไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ช่วงอายุที่พบมากที่สุดนั้นเป็นเด็กวัยก่อนเรียนคือ อายุ แต่สามารถบรรเทาอาการให้ลดลงได้ แนวทางการดูแล
3-6 ปี จ�ำนวน 1,804 คน คิดเป็นร้อยละ 44.15
รั ก ษาเด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ เ หมาะสมในปั จ จุ บั น มี ห ลายวิ ธี
อาการออทิสติก เป็นค�ำที่ใช้ใน 2 ลักษณะ คือ
ใช้อธิบายอาการทีเ่ ป็นเกณฑ์การวินจิ ฉัยโรคออทิสซึมของ
DSM-5 กล่าวคือ เป็นการแสดงออกของความบกพร่อง
ใน 2 กลุ่มอาการหลัก ได้แก่ 1) ความบกพร่องด้านการ
ใช้ภาษาและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ 2) การมี
พฤติกรรมและความสนใจทีเ่ ป็นแบบจ�ำกัดหรือเป็นแบบ
แผนซ�้ำๆ4 และเป็นค�ำที่ใช้อธิบายลักษณะความผิดปกติ
ของการแสดงออกที่ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย
ซึ่งใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของการดูแลช่วยเหลือ โดย
Rimland และ Edelson5 ได้กล่าวถึงอาการออทิสติก
ว่าเป็นความผิดปกติของการแสดงออก 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้ า นการพู ด การใช้ ภ าษาและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
2) ด้านสังคม 3) ด้านประสาทรับความรู้สึกและการรับรู้
และ 4) ด้านสุขภาพและพฤติกรรม อาการดังกล่าวจะ
ปรากฏให้เห็นในช่วงขวบปีแรก และจะพบอาการอย่าง

เช่น การส่งเสริมความสามารถครอบครัว กิจกรรมบ�ำบัด
อรรถบ�ำบัด พฤติกรรมบ�ำบัด การรักษาด้วยยาเพื่อ
ควบคุมอาการ และการเริ่มให้การดูแลช่วยเหลือเด็ก
ออทิสติกอย่างเหมาะสม ตั้งแต่เริ่มได้รับการวินิจฉัยโรค
และท�ำอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ8 การดูแลเด็ก
ออทิสติกจ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลจากทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากสหวิชาชีพ แต่หัวใจส�ำคัญของการดูแลไม่ได้อยู่
ที่ผู้เชี่ยวชาญแต่เพียงเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับครอบครัว
ทีจ่ ะมีความสามารถในการน�ำวิธกี ารบ�ำบัดรักษาต่างๆ ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กออทิสติกที่บ้านอย่าง
ต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอหรือไม่9 ครอบครัวนับเป็นสถาบัน
หลักที่จะต้องให้การดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกตั้งแต่
ระยะแรกเริ่มหรือทันทีเมื่อได้รับทราบผลการวินิจฉัย
สอดคล้อง กับการศึกษาของ Oono, Honey และ
McCoachie10 ที่ได้ท�ำการศึกษาการบ�ำบัดรักษาเด็ก
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ออทิ ส ติ ก ในระยะเริ่ ม ต้ น โดยการให้ ผู ้ ป กครองมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาพบว่า มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่
ต้องดูแลเด็กออทิสติกตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นหรือทันทีเมือ่ รับ
ทราบผลการวินิจฉัย โดยจะต้องเน้นการช่วยเหลือให้
ครอบครัวเกิดความสามารถในการดูแลเด็กออทิสติกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันการเกิดอาการออทิสติก
ทีร่ นุ แรงมากขึน้ ได้ ดังนัน้ การทีจ่ ะท�ำให้อาการออทิสติกดี
ขึ้นได้นั้น นอกจากจะเป็นการดูแลรักษาที่ตัวเด็กแล้ว
แต่ปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างมากอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ ปัจจัย
ครอบครัวทีจ่ ะต้องมีความสามารถในการดูแลเด็กออทิสติก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก
ปัจจัยด้านครอบครัว คือ ความสามารถการดูแลเด็ก
ออทิสติกมาจัดกระท�ำ โดยมุง่ เน้นให้ครอบครัวเกิดความ
สามารถในการดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างเหมาะสม เพื่อ
น�ำไปสู่อาการออทิสติกที่ดีขึ้นตามมา
จากการทบทวนสถานการณ์การดูแลเด็กออทิสติก
ในปัจจุบัน พบปัญหาเด็กออทิสติกยังไม่ได้รับการดูแล
ที่ดี โดยพบว่าครอบครัวให้การดูแลเด็กออทิสติกได้
ไม่ เ หมาะสม น� ำ ไปสู ่ อ าการออทิ ส ติ ก ที่ รุ น แรงมาก
ขึ้นได้11 สอดคล้องกับข้อมูลทางสถิติของโรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่มี
ความเชี่ ย วชาญและมี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการดู แ ลเด็ ก
ออทิสติกพบว่า จ�ำนวนเด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรง
ซับซ้อนหรือมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหามีจ�ำนวนมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัญหาจากการที่ครอบครัว
ไม่สามารถดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้
จ�ำนวนเด็กออทิสติกทีถ่ กู ส่งต่อเข้ารับการบ�ำบัดรักษาใน
โปรแกรมการดูแลแบบเข้มข้นในแผนกผู้ป่วยในมากขึ้น
ต้องรอคิวการเข้ารับการรักษา ประกอบกับการไม่มคี มู่ อื
ส�ำหรับพยาบาล และคู่มือส�ำหรับครอบครัวเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กออทิสติกทีม่ คี วามชัดเจนในแผนกผูป้ ว่ ยนอก
ซึ่งหากครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม
ให้มีความสามารถในการดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างรวด
มากที่สุด ก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งเด็กออทิสติกและ
ครอบครัวได้ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะท�ำให้

ครอบครัวมีความสามารถในดูแลเด็กออทิสติกได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดความต่อเนือ่ งของการดูแล ป้องกันการ
เกิดอาการออทิสติกที่รุนแรงมากขึ้นได้
จากการทบทวนแนวคิดการเสริมสร้างความ
สามารถในการดูแลของครอบครัวเด็กออทิสติกพบว่า
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจเป็นแนวคิดที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลของครอบครัวเด็กออทิสติก น�ำไปสู่การท�ำให้อากา
รออทิสติกดีขึ้นได้12 ซึ่งแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับกับการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจมีหลากหลาย ในการศึกษาครั้งนี้
ผู ้ วิ จั ย สนใจแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจของ
Miller มาเป็นกรอบแนวคิด โดยมีพื้นฐานแนวคิดที่มี
ความเชือ่ ว่า พลังอ�ำนาจ คือแหล่งทรัพยากรทีป่ รากฏอยู่
ในตัวของแต่ละบุคคล เมื่อบุคคลนั้นๆ มีการพัฒนาให้
บุคคลน�ำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ได้อย่างเหมาะสมจะ
ส่งผลท�ำให้บคุ คลตระหนักในศักยภาพและความสามารถ
ของตน น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงความสามารถของตนเอง
ในการจั ด การณ์ กั บ สถานการณ์ ต ่ า งๆ ได้ เ หมาะสม
จึงสนใจน�ำแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของ Miller
มาใช้ในโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของ
ครอบครัวเด็กออทิสติก และจัดท�ำเป็นคู่มือดูแลเด็ก
ออทิสติก ส�ำหรับครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้ทบทวน
แหล่งพลังอ�ำนาจของตน ท�ำให้ครอบครัวเด็กออทิสติก
ได้พฒ
ั นาศักยภาพ น�ำไปสูก่ ารเกิดความความสามารถใน
การดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับ
แนวคิดกระบวนการกลุม่ (Group process) โดยด�ำเนิน
กิจกรรมเป็นรายกลุ่ม เนื่องจากกระบวนการกลุ่มจะ
ท�ำให้สมาชิกในกลุ่มเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
มีการปรับตัวเข้าหากัน และจะพยายามช่วยกันท�ำงาน
โดยอาศั ย ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ ง จะท� ำ ให้
เป้าหมายส�ำเร็จได้13,14 อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างแหล่ง
พลังอ�ำนาจในด้านการสนับสนุนทางสังคมด้วย เนื้อหา
ภายในเป็นเนือ้ หาทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาแหล่งพลังอ�ำนาจที่
มีอยู่ในตัวบุคคล เพื่อให้ครอบครัวเกิดศักยภาพ น�ำไปสู่
การเกิดความสามารถในการดูแลเด็กออทิสติก โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ ในเรือ่ งของการจัดการกับอาการออทิสติก ที่เกิด
ขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของ Ebrahimi, Malek,
Babapoor และ Abdorrahmani15 ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาการ
สร้างเสริมพลังอ�ำนาจแก่มารดาของเด็กออทิสติก พบว่า
มารดาที่ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจมีความสามารถ
การดูแลเด็กออทิสติกมากขึ้น ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่ออาการอ
อทิสติกของเด็กออทิสติกเช่นกัน

2. คะแนนเฉลีย่ อาการออทิสติกของเด็กออทิสติก
วัยก่อนเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถใน
การดูแลของครอบครัวลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi

experimental research) ใช้รูปแบบสองกลุ่มวัดก่อน
และหลังการทดลอง (The pretest – posttest control
จากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การเสริม group design)
สร้างความสามารถของครอบครัว ตามแนวการเสริม
ประชากร คือ เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
สร้างพลังอ�ำนาจ ท�ำให้ครอบครัวได้พัฒนาแหล่งพลัง
อ�ำนาจภายในตน ท�ำให้ครอบครัวเกิดความสามารถใน แพทย์ ต ามเกณฑ์ DSM-5 ว่ า เป็ น โรคออทิ ซึ มมารั บ
การดูแลเด็กออทิสติกได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อครอบครัวมีความ บริ ก ารรั ก ษาที่ แ ผนกผู ้ ป ่ ว ยนอก และครอบครั ว เด็ ก
สามารถในการดูแลที่ดีขึ้นแล้วนั้น ก็จะส่งผลท�ำให้เด็ก ออทิสติก
ออทิสติกมีอาการดีขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กที่ออทิสติกอายุ 3-6 ปี
จึงสนใจศึกษาการน�ำแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ และครอบครัวทีม่ ารับบริการแผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาล
มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ�ำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ความสามารถในการดูแลของครอบครัวเด็กออทิสติก ควบคุม 20 คน กลุ่มทดลอง 20 คน มีรายละเอียดของ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวให้มีความรู้ความ กลุ่มตัวอย่าง คือ
เข้าใจในการดูแลเด็กออทิสติก เกิดแรงจูงใจในการดูแล
1. เด็ ก ออทิ ส ติ ก ต้ อ งเป็ น เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การ
และส่งเสริมให้ครอบครัวเด็กออทิสติกได้รบั การสนับสนุน
จากแหล่งสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้น�ำไปสู่การเกิดความ วินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์ DSM-5 ว่าเป็นโรคออทิซึม
สามารถในการดู แ ลเด็ ก ออทิ ส ติ ก ได้ อ ย่ า งเหมาะสม อายุ 3-6 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ส่งผลให้เด็กออทิสติกมีอาการดีขึ้น
2. ครอบครัวเด็กออทิสติก คือ เป็นผู้ดูแลที่
อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับเด็กออทิสติก ที่มีหน้าที่ดูแล
วัตถุประสงค์
โดยตรงอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นเวลาตั้งแต่ 6
เพื่อเปรียบเทียบอาการออทิสติกของเด็กออทิ เดือนขึ้นไป และเป็นผู้ที่อยู่ในระดับยอมรับการเจ็บป่วย
สติกวัยก่อนเรียนก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมเสริมสร้าง ของเด็กออทิสติกได้แล้ว
ความสามารถในการดูแลของครอบครัว และเพื่อเปรียบ
ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้หลักการ
เทียบอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียนทีไ่ ด้
รับโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของ เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) และค� ำ นวณขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้
ครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
โปรแกรม G*Power ก�ำหนดค่าอ�ำนาจการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย
(Power of test) ที่ 80% ก�ำหนดค่าขนาดอิทธิพล
1. คะแนนเฉลีย่ อาการออทิสติกของเด็กออทิ (Effect size) ขนาดกลางที่ 0.5 และก�ำหนดระดับนัย
สติกวัยก่อนเรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถ ส�ำคัญทางสถิติ (Significant level) ที่ .05 ได้ขนาดกลุ่ม
ในการดูแลของครอบครัวหลังการทดลองน้อยกว่าก่อน ตัวคือ อย่างน้อยที่สุดควรมีจ�ำนวน 34 คน เพื่อป้องกัน
ได้รับการทดลอง
การสูญหาย (Drop out) ของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง
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การศึ ก ษาผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งรวม การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และ
1. ขัน้ เตรียมการทดลอง โดยการเตรียมความ
กลุ่มควบคุม 20 คน
พร้อมของผูว้ จิ ยั เตรียมเครือ่ งมือในการวิจยั เตรียมสถาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ทีท่ ใี่ ช้ในการท�ำการทดลอง จัดเตรียมผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั จ�ำนวน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 คน เตรียมกลุ่มตัวอย่าง และด�ำเนินการขออนุมัติใน
คือ แบบประเมินความรุนแรงของโรคออทิซึม โดยผู้วิจัย การเก็บข้อมูลวิจัย

น�ำเครือ่ งมือนีม้ าจากอัญชรส ทองเพ็ชร ซึง่ ปรับจากฉบับ
2. ขั้นด�ำเนินการทดลอง
ที่แปลโดยวนาลักษณ์ เมืองมลมณีรัตน์ และภัทราภรณ์
2.1 กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการกับ
ทุ่งค�ำปัน สร้างโดย Rimland และ Edelson5 จ�ำนวน
กลุ่มควบคุม ดังนี้
77 ข้อ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ .92
		 2.1.1 ผู ้ วิ จั ย สั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ส่ ว น
และหลังน�ำไปทดลองใช้ในการศึกษานี้พบว่ามีค่าความ
บุคคลเป็นข้อมูลทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กออทิสติก ได้แก่
เที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .96
อายุ เพศ บุตรคนที่ อายุที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม
เสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัว และ การได้รับยา และข้อมูลของครอบครัว
คู่มือการดูแลเด็กออทิสติก ส�ำหรับครอบครัว มีค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1 ทั้งสองเครื่องมือ
และผูว้ จิ ยั ได้นำ� โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการ
ดูแลของครอบครัวไปทดลองใช้จริงกับผู้ที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 5 คน พบว่าโปรแกรม
มีความเหมาะสมในด้านเนื้อหา ความถูกต้อง ชัดเจน
ครอบคลุ ม เหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ รู ป แบบความ
เหมาะสมของกิจกรรม ตลอดจนการจัดล�ำดับของเนือ้ หา
และความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม

		 2.1.2 ผูว้ จิ ยั ให้ครอบครัวเด็กออทิสติก
ประเมินอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกในความดูแล
ตามแบบประเมินอาการรุนแรงของโรคออทิซึม

		 2.1.3 เด็กออทิสติกและครอบครัว
จะได้รับการพยาบาลตามปกติ
2.2 กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการกับ
กลุ่มทดลอง ดังนี้

		 2.2.1 ผู ้ วิ จั ย สั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ส่ ว น
3. เครื่ อ งมื อ ก� ำ กั บ การทดลอง คื อ แบบ บุคคลเป็นข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก ได้แก่
ประเมินพลังอ�ำนาจ ประกอบด้วยค�ำถาม จ�ำนวน 20 ข้อ อายุ เพศ บุตรคนที่ อายุที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก
มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ .80 และ การได้รับยา และข้อมูลของครอบครัว
หลังน�ำไปทดลองใช้ในการศึกษานี้พบว่ามีค่าความเที่ยง
		 2.2.2 ผูว้ จิ ยั ให้ครอบครัวเด็กออทิสติก
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .89
ประเมินอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกในความดูแล

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ตามแบบประเมินอาการรุนแรงของโรคออทิซึม

งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลยุว
ประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 003/62 ผู้วิจัยด�ำเนินการ
พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการ
วิจัยด้วยความสมัครใจ

		 2.2.3 ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การทดลอง
โดยเด็กออทิสติกและครอบครัวจะได้รับการพยาบาล
ตามปกติ และได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถใน
การดูแลของครอบครัว 6 กิจกรรม ใช้ระยะเวลา 4
สัปดาห์
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การก�ำกับการทดลอง

กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยได้ให้ความรู้เรื่องโรคออทิซึม และ
แบบประเมินพลังอ�ำนาจเป็นการประเมินพลัง การดูแลเด็กออทิสติก พร้อมทั้งมอบคู่มือการดูแลเด็ก
อ�ำนาจของครอบครัวเด็กออทิสติกที่เข้าร่วมในการวิจัย ออทิสติก ส�ำหรับครอบครัวให้กลุ่มควบคุม
เพราะการมีพลังอ�ำนาจจะท�ำให้ครอบครัวเกิดความ การวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถในการดูแลได้ดขี นึ้ ผูว้ จิ ยั ให้ครอบครัวเด็กออทิสติก
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ท�ำแบบประเมินพลังอ�ำนาจ ท�ำแบบประเมินพลังอ�ำนาจ
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ผล
เมื่อสิ้นสุดการบ�ำบัดในวันสุดท้ายของการบ�ำบัด หาก
ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
พบว่าครอบครัวประเมินแหล่งพลังอ�ำนาจอยู่ในระดับ
มาตรฐาน เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
คะแนนเฉลี่ยของพลังอ�ำนาจอยู่ในระดับที่น้อย หรือ
คะแนนอาการของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการทดลอง
ระดับน้อยที่สุด ซึ่งใน 2 ระดับนี้ ผู้วิจัยจะน�ำครอบครัว
โดยใช้สถิติทดสอบที (Paired t-test) เปรียบความ
กลุ่มนี้มาทบทวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจเป็นรายกลุ่ม
แตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนนอาการออทิสติกกลุม่ ทดลอง
หรือรายบุคคลต่อไปจนกว่าครอบครัวจะได้คะแนนตาม
และกลุม่ ควบคุมก่อนและหลังการทดลอง ใช้สถิตทิ ดสอบ
เกณฑ์ที่ก�ำหนดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการเข้า
ทีแบบกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test)
ร่วมโปรแกรม
และทดสอบผลต่างคะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกก่อน
3. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
รวบรวมข้อมูลก่อนทดลองของกลุ่มทดลอง เสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัว และ
และกลุ่มควบคุม (Pre-test)
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยใช้สถิติ
ก่อนการด�ำเนินกิจกรรม 1 สัปดาห์ โดยผู้วิจัย ทดสอบทีแบบกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent
นัดพบครอบครัวของเด็กออทิสติก เพื่อให้ครอบครัว t-test)
ประเมิ น อาการออทิ ส ติ ก ของเด็ ก ออทิ ส ติ ก ตามแบบ ผลการวิจัย
ประเมินความรุนแรงของโรคออทิซึม โดยผู้วิจัยให้ความ
1. เด็กออทิสติกทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
รู ้ แ ละอธิ บ ายวิ ธี ป ระเมิ น อาการออทิ ส ติ ก และให้
ครอบครัวประเมินอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกทันที ควบคุม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85 เท่ากัน
และเก็ บ แบบประเมิ น หลั ง จากครอบครั ว ประเมิ น มีอายุอยู่ในช่วง 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 75 และ 45 ตาม
ล�ำดับ เป็นบุตรคนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 65 และ 80 ตาม
เรียบร้อยแล้ว
ล�ำดับ อายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Autism ครั้งแรก
รวบรวมข้อมูลหลังทดลองของกลุ่มทดลอง ช่วงอายุ 3-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 75 เท่ากัน การรักษาใน
และกลุ่มควบคุม (Post-test)
ปัจจุบัน ร้อยละ 65 ของทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังเสร็จสิ้นโปรแกรม ผู้วิจัยนัดพบครอบครัว ไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยาเช่ น เดี ย วกั น และในส่ ว น
ของเด็กออทิสติกหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม 2 สัปดาห์ โดย ครอบครัวของเด็กออทิสติก โดยส่วนมากแล้วทั้งในกลุ่ม
ให้ ค รอบครั ว ได้ ป ระเมิ น อาการออทิ ส ติ ก ตามแบบ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75
ประเมินความรุนแรงของโรคออทิซมึ โดยนัดกลุม่ ทดลอง และ 90 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี
ให้มาประเมินอาการออทิสติกของเด็กออทิสติก หลัง คิดเป็นร้อยะละ 45 และ 60 ตามล�ำดับ สถานภาพสมรส
จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน คู่ คิดเป็นร้อยละ 75 และ 90 ตามล�ำดับ มีระดับการ
ทุกชุดก่อนน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และส�ำหรับ ศึกษา ในช่วงปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45 เท่ากัน
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มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 35 และ 45 ตามล�ำดับ สามารถในการดูแลของครอบครัวน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กคือ มารดาเป็นผู้ดูแล การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
คิดเป็นร้อยละ 60 และ 85 ตามล�ำดับ และระยะเวลาที่ .01 (ดังตารางที่ 2)
ดูแลเด็กในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ คือ ช่วง 3 ปี 1 เดือน
ถึง 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 และ 65 ตามล�ำดับ
4. ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติก
2. คะแนนเฉลีย่ อาการออทิสติกของเด็กออทิ ของเด็ ก ออทิ ส ติ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นก่ อ นและหลั ง ที่ ไ ด้ รั บ
สติ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมเสริ ม สร้ า งความ โปรแกรมเสริ ม สร้ า งความสามารถในการดู แ ลของ
สามารถในการดูแลของครอบครัวหลังการทดลองน้อย ครอบครัวลดลงมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ
กว่าก่อนได้รับการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังตารางที่ 3)
ระดับ .01 (ดังตารางที่ 1)
ภายหลั ง จากสิ้ น สุ ด โปรแกรมทั น ที ผู ้ วิ จั ย
3. คะแนนเฉลีย่ อาการออทิสติกของเด็กออทิ ให้ครอบครัวเด็กออทิสติกท�ำแบบประเมินพลังอ�ำนาจ
สติกวัยก่อนเรียนในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างความ ผลการประเมินพบว่าครอบครัวเด็กออทิสติกกลุม่ ทดลอง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียน ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
เสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัว
คะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติก
ก่อนการทดลอง		
หลังการทดลอง		

75.90
51.10

SD.
df
t
18.393
19
16.173*
19.812			

p-value
.000

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียน หลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองซึง่ ได้รบั โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัวกับกลุม่ ควบคุมซึง่ ได้รบั การ
พยาบาลตามปกติ
คะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติก
กลุ่มทดลอง		
กลุ่มควบคุม		

53.10
68.85

SD.
df
t
19.812
38
2.572*
18.905			

p-value
.014

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อนเรียนก่อนและหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองซึ่งได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัวกับ
กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติ
คะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติก
กลุ่มทดลอง					
กลุ่มควบคุม				

23.55
6.85

df
1.282
38
.650		

t
-11.615*

p-value
.000
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ทั้ง 20 คน ได้คะแนนพลังอ�ำนาจผ่านตามเกณฑ์ทุกคน สถานการณ์ได้ ซึ่งการที่ผู้ดูแลมีความสามารถที่เพิ่มมาก
คิดเป็นร้อยละ 100
ขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ Suprajitno18
ที่ ไ ด้ ท� ำ การศึ ก ษา การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจให้ กั บ
อภิปรายผล
มารดาเด็กออทิสติก พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า เป็นการเพิ่มศักยภาพ ท�ำให้มารดาเกิดความสามารถใน
คะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อน การปรั บ ตั ว ต่ อ สถานการณ์ ต ่ า งๆ ได้ พั ฒ นาความรู ้
เรียนที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการ ความคิด และความเข้าใจ รวมทั้งการรู้จักตนเอง การ
ดูแลของครอบครัวน้อยกว่าก่อนได้รับการทดลอง อย่าง ยอมรั บ ตั ว เอง สามารถควบคุ ม ตนเองได้ เกิ ด ความ
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มั่นใจ และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
ผลวิ จั ย แสดงว่ า อาการออทิ ส ติ ก ของเด็ ก
เมือ่ พิจารณาคะแนนเฉลีย่ อาการออทิสติกของ
ออทิสติกวัยก่อนเรียนลดลงจากการได้รบั โปรแกรมเสริม เด็กออทิสติกวัยก่อนเรียนที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้าง
สร้ า งความสามารถในการดู แ ลของครอบครั ว ซึ่ ง มี ความสามารถในการดูแลของครอบครัวพบว่า หลังการ
รูปแบบการบ�ำบัดที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกน้อยกว่าก่อนการ
ตามแนวคิดของ Miller16 เนื่องจากการเสริมสร้างพลัง
ทดลอง ซึ่ ง อธิ บ ายได้ ว ่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งความ
อ� ำ นาจครอบครั ว เด็ ก ออทิ ส ติ ก จะมี ส ่ ว นช่ ว ยท� ำ ให้
สามารถในการดูแลของครอบครัว ซึ่งสร้างโดยผู้วิจัย
ครอบครัวเกิดความสามารถในการดูแลเด็กออทิสติกที่
ศึกษาจากเอกสาร ต�ำราและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มมากขึ้น12 สอดคล้องกับแนวคิดของ Miller16 ที่
กับการเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัว
กล่าวว่า พลังอ�ำนาจคือ แหล่งทรัพยากรส�ำหรับการ
โดยปฏิบัติการพยาบาลตามแนวคิดการเสริมสร้างพลัง
ด�ำรงชีวิตที่ปรากฏอยู่ในตัวของทุกคน และเป็นความ
อ�ำนาจของ Miller16 มาเป็นกรอบแนวคิดในการออก
สามารถที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลกั บ สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตน
โดยแหล่งพลังอ�ำนาจในตัวของบุคคลมี 7 แหล่ง ซึ่ง แบบกิจกรรม เนื้อหาในกิจกรรมมุ่งเน้นให้ครอบครัวใช้
ประกอบด้วย 1) ความเข้มแข็งทางกายภาพ 2) ความ ศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เข้มแข็งทางจิตและการสนับสนุนทางสังคม 3) อัตมโนทัศน์ กับการดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างเหมาะสม โดยผู้วิจัย
เชิงบวก 4) พลังงาน 5) ความรู้และการรับรู้ด้วยปัญญา พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยด�ำเนินกิจกรรม
6) แรงจูงใจ และ 7) ระบบความเชื่อ ทั้งนี้ความบกพร่อง เป็นรายกลุ่ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เป็นกระบวนการที่มุ่ง
ของแหล่งพลังอ�ำนาจของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน เน้นการเสริมสร้างศักยภาพ ได้พัฒนาแหล่งทรัพยากร
ซึ่ ง แหล่ ง พลั ง อ� ำ นาจดั ง กล่ า วสามารถพั ฒ นาให้ พ ลั ง ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ท�ำให้ครอบครัวมีความสามารถใน
อ�ำนาจเข้มแข็งขึ้นได้ และในการศึกษาของการศึกษา การดูแลที่เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของของ
10
ของ Ebrahimi, Malek, Babapoor และ Abdorrahmani15 Oono, Honey และ McCoachie ที่ได้ท�ำการศึกษา
ที่ได้ท�ำการศึกษาการสร้างเสริมพลังอ�ำนาจแก่มารดา การบ�ำบัดรักษาเด็กออทิสติกในระยะเริ่มต้น มุ่งเน้น
ของเด็กออทิสติกพบว่า มารดาที่ได้รับการเสริมสร้าง การเสริมสร้างให้ครอบครัวเกิดความสามารถในการดูแล
พลังอ�ำนาจมีความสามารถการดูแลเด็กออทิสติกมากขึน้ การให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา ตัง้ แต่ระยะ
ส่งผลลัพธ์ทดี่ ตี อ่ อาการออทิสติกของเด็กออทิสติกเช่นกัน เริม่ ต้นหรือทันทีเมือ่ รับทราบผลการวินจิ ฉัย จะช่วยท�ำให้
ผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับ Gibson17 เด็กออทิสติกมีอาการที่ดีขึ้นได้ ซึ่งรายละเอียดเนื้อหา
พบว่า การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ คือ การเพิ่มความ ภายในโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของ
สามารถและความแข็งแกร่งของผูด้ แู ลให้สามารถควบคุม ครอบครั ว ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ก ารให้ ค รอบครั ว เด็ ก
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ออทิ ส ติ ก แต่ ล ะครอบครัว ได้มีสัม พัน ธภาพที่ดีต ่อ กั น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการดูแลเด็กออทิสติก
การพูดคุยเกี่ยวกับอาการออทิสติกและปัญหาการดูแล
เด็กออทิสติกของแต่ละครอบครัว มีการให้ความรู้กับ
ครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องโรคออทิซึม สาเหตุของการเกิด
โรค แนวทางการดูแล โดยเน้นความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ
กับอาการออทิสติกที่เป็นปัญหา และเอื้ออ�ำนวยให้มี
ทักษะและวิธีการจัดการกับอาการออทิสติก การน�ำ
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ในการดูแลและจัดการ
กับอาการออทิสติกของเด็กออทิสติก และวางแผนเกี่ยว
กับการดูแลเด็กออทิสติกได้ เกิดความสามารถในการ
ดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างมั่นใจ และมีความต่อเนื่อง
ในการดูแลเด็ออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้
ครอบครั ว มี ค วามสามารถในการดูแ ลและจัด การกั บ
อาการออทิสติกของเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลท�ำให้อาการออทิสติกของเด็กออทิสติกลดลงได้
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อน
เรียนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแล
ของครอบครัวลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ
จากผลการวิจัยอภิปรายได้ว่า โปรแกรมเสริม
สร้ า งความสามารถในการดู แ ลของครอบครั ว เป็ น
โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของ
อาการออทิ ส ติ ก ของเด็ ก ออทิ ส ติ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นได้
เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
สามารถของครอบครั ว ตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
พลังอ�ำนาจของ Miller16 ซึ่งเป็นกระบวนที่น�ำไปสู่การ
เสริมสร้างให้ครอบครัวเด็กออทิสติกเกิดความสามารถใน
การดู แ ลเด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง กิ จ กรรมใน
โปรแกรมมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ท�ำให้กลุ่มทดลองซึ่งได้
รับโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของ
ครอบครัวได้รับการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ของตนเองดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 1 นอกจากนี้กลุ่ม
ทดลองยังได้รับการพยาบาลตามปกติด้วย ส่วนกลุ่ม

ควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารควบคุมกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กั น (Matched pair) ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั บคู ่ เ พศของเด็ ก
ออทิ ส ติ ก และการได้ รั บ ยาของเด็ ก ออทิ ส ติ ก ดั ง นั้ น
ผลการวิจัยที่พบจึงสามารถสรุปได้ว่า เป็นผลที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนตามแนวคิด
การเสริ มสร้ า งพลั ง อ� ำ นาจของ Miller 16 ที่ มีก ารจั ด
กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ค รอบครั ว มี พ ลั ง อ� ำ นาจ ท� ำ ให้
ครอบครัวเกิดความตระหนักในศักยภาพและความสามารถ
ของตน ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
ดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อาการ
ออทิสติกของเด็กออทิสติกลดลง
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติก
ของเด็กออทิสติกภายหลังการทดลองในกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้
รับโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัว
และกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติพบว่า
คะแนนเฉลี่ยอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกวัยก่อน
เรียนในกลุม่ ทดลองน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และเมือ่ พิจารณาผลต่างของคะแนน
เฉลี่ยอาการออทิสติกก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการ
ดูแลของครอบครัว และกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาล
ตามปกติพบว่า ผลต่างของคะแนนเฉลีย่ อาการออทิสติก
ของกลุ่มทดลองลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
อาการออ ทิสติกของเด็กออทิสติกในกลุ่มทดลองลดลง
มากกว่าอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกในกลุม่ ควบคุม
เนื่องมาจากกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความ
สามารถในการดูแล ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจ ส่งผลท�ำให้ครอบครัวได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ท�ำให้เกิดความสามารถในการดูแลและจัดการกับ
อาการออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติ ผลการศึกษาพบ
ว่า หลังการทดลองคะแนนเฉลีย่ อาการออทิสติกของเด็ก
ออทิสติกลดลงเช่นกัน แต่ลดลงน้อยกว่ากลุ่มทดลอง
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เนือ่ งจากกลุม่ ควบคุมได้รบั การดูแล โดยทางโรงพยาบาล
มีการจัดกิจกรรมการดูแลให้กับเด็กออทิสติกหลังจากที่
รับทราบผลการวินิจฉัยโรคออทิซึม มีทีมสหวิชาชีพเป็น
ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยพยาบาลวิชาชีพท�ำกลุ่มกับเด็ก
ออทิสติกและครอบครัว ประกอบด้วยด้วย กิจกรรม
พัฒนาทักษะสังคม กิจกรรมพัฒนาทักษะการรับรู้ทาง
ภาษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการแสดงออกทางภาษา
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนือ้ มัดเล็ก และกิจกรรม
พัฒนาทักษะการเล่น การเรียนรู้ ท�ำให้เด็กออทิสติก
และครอบครัวได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที สอดคล้อง
กับ Scott และ Chris19 กล่าวไว้ว่า การดูแลเด็กตั้งแต่
อายุน้อยๆ และท�ำอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ส� ำคัญที่สุด
ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ทักษะสังคม ทักษะ
การคิด และทักษะอื่นๆ ดังนั้นจึงพบว่ากลุ่มควบคุมจึงมี
คะแนนอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกลดลงเช่นกัน
แต่ เ นื่ อ งจากครอบครั ว เด็ ก ออทิ ส ติ ก ในกลุ ่ ม ในกลุ ่ ม
ควบคุม ไม่ได้ผ่านกระบวนการเสริมสร้างความสามารถ
ของครอบครัว ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
และไม่ได้รบั การพัฒนาแหล่งพลังอ�ำนาจในตนเองให้เกิด
ความสมดุล อาจส่งผลท�ำให้ครอบครัวเด็กออ ทิสติกใน
กลุ่มควบคุม ไม่สามารถวางแผน และจัดการกับอาการ
ออทิ ส ติ ก ของเด็ ก ออทิ ส ติ ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ท�ำให้อาการออทิสติกลดลงน้อยกว่ากลุ่มทดลองได้
สรุปได้ว่า โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถ
ในการดูแลของครอบครัว สามารถลดอาการออทิสติก
ของเด็กออทิสติกได้ เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม
ที่มุ่งเน้นให้ครอบครัวเกิดความสามารถในการดูแลเด็ก
ออทิสติกตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ท�ำให้
ครอบครัวได้รับการเสริมสร้างแหล่งทรัพยากรที่ปรากฏ
อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ท�ำให้ครอบครัวมีศักยภาพ
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนเองในการ
ดูแลและจัดการอาการออทิสติกของเด็กออทิสติกได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้กลุ่มทดลองซึ่งได้รับโปรแกรมเสริม
สร้างความสามารถในการดูแลของครอบครัวมีคะแนน

เฉลีย่ อาการออทิสติกลดลงมากกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ ได้รบั
การพยาบาลตามปกติ อาจส่งผลให้ครอบครัวในกลุ่ม
ควบคุมไม่สามารถวางแผน และจัดการกับอาการออทิสติก
ของเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ควรมีการ
น�ำโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการดูแลของ
ครอบครัว ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ไปใช้
ในการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลเด็กออทิสติกและ
ครอบครัว ในแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อให้ครอบครัวเกิด
ความสามารถในการจัดการกับอาการออทิสติก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การจัดการกับอาการออทิสติกในด้านการ
พูด การใช้ภาษาและการสื่อสาร และด้านประสาทรับรู้
ความรู้สึกและการรับรู้ให้มากขึ้น โดยอาจการเพิ่มระยะ
เวลาของการท�ำกิจกรรมนั้นให้นานขึ้น หรือใช้ร่วมกับ
โปรแกรมอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม
2. ด้านการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ได้แก่
โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน ควรได้รับการพัฒนา
การศึกษาในเรือ่ งการเสริมสร้างความสามารถในการดูแล
ของครอบครั ว เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก ได้ รั บ การดู แ ลที่
เหมาะสม และเสริมสร้างให้ครอบครัวเกิดความสามารถ
ในการดูแลเด็กออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป
ควรมีการพัฒนาโปรแกรมทีม่ งุ่ เน้นการกระท�ำ
ต่อเด็กออทิสติกร่วมด้วย เช่น มีการส่งเสริมพัฒนา
การการเด็กออทิสติก การเล่นบ�ำบัดในเด็กออทิสติก
เป็นต้น และควรมีการติดตามผลในระยะยาว
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