
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

194 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 194-203 (2019)  Vol.9 No.1

การพัฒนาทางเดินประสาทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเอง
ของเด็กกลุ่มอาการออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) ในคลินิกส่งเสริม

พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Development of Pathways Based on Sensory Integration to Decreasing 
the Individual Stimulation of  Autism Spectrum Disorder (Rett Syndrome 
Children) Organized by Clinic for Supportive Physical Development of 

Children with Special Needs, Chiangrai Rajabhat University

เกศรินทร์ ศรีธนะ1* อนันต์ แก้วตาติ๊บ2 และอัจฉรา สิวอ1

Ketsarin Sritana1*,Anan Kaewtatip2 andAtchara Siwor1

1สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
2ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

1Department of Program in Special Education, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University, 
Chiang Rai 57100

2Research and Development Institute, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai 57100

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: ketsarin.sri@crru.ac.th

Received: 27 September 2018, Revised: 1 November 2018, Accepted: 4 December 2018

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำทำงเดนิประสำทสมัผสัเพือ่ลดพฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเดก็กลุม่

อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome) และเพือ่ศกึษำพฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองขณะใช้ทำงเดนิประสำทสมัผสัของ

เด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก อำยุ 3 ขวบ เพศหญิง ที่เข้ำ

รับบริกำรที่คลินิกส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 

1 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) ทำงเดินประสำทสัมผัส 2) แบบสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง 3) 

แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล กำรศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองจำกกำรใช้ทำงเดินประสำทสัมผัส ใช้ระยะเวลำ 3 

สัปดำห์ สัปดำห์ละ 5 วัน วันละ 30 นำที รวม 15 ครั้ง 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำร 

ออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) จำกกำรศึกษำเอกสำร ตสำรำ ทฤษฎี ทำงเดินประสำทสัมผัสประกอบด้วย ฟองนส้ำ 

ก้อนหิน ดิน ทรำย นส้ำ ซึ่งค่ำ IOC ระหว่ำง 0.67-1.0 2) กำรศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำร 

ออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) ศึกษำจำกกำรสังเกต พบว่ำ มีพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเอง คือ เด็กไม่เดินเขย่งปลำย

เท้ำ บนพื้นสัมผัส ฟองนส้ำ ก้อนหิน ดิน คิดเป็นร้อยละ 0 เด็กเดินเขย่งปลำยเท้ำ บนพื้นสัมผัส ทรำยคิดเป็นร้อยละ 60 

และเด็กเดินเขย่งปลำยเท้ำ บนพื้นสัมผัส นส้ำ คิดเป็นร้อยละ 100 

 กำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี สำมำรถสรุปได้ว่ำทำงเดินประสำทสัมผัสที่มีลักษณะสัมผัสที่หลำกหลำย ส่งผลต่อ

https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/autism-spectrum-disorder-asd.shtml
mailto:ketsarin.sri@crru.ac.th
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พฤติกรรมกำรแสดงออกของกำรกระตุ้นตนเองโดยสำมำรถลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง เช่น เดินเขย่งและสะบัด

มือในเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติกจึงเป็นทำงเลือกในกำรนสำไปใช้เพื่อลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง สสำหรับเด็กกลุ่ม 

อำกำรออทิสติกได้ 

ค�าส�าคญั: เดก็ทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ เดก็กลุม่อำกำรออทสิติก (เรตต์: Rett Syndrome) ทำงเดนิประสำทสมัผสั พฤติกรรม

กระตุ้นตนเอง

Abstract

 The purposes of this study aimed to develop the sensory integrated pathway of the Rett syndrome-based autistic 

children supported for decreasing their self-stimulating behaviors, as well as to investigate the Rett syndrome-based 

autistic children’s self-stimulating behaviors. During the 2017 academic year, a three-year autistic girl studying in 

Clinic for Development of Children’s Special Needs, Chiangrai Rajabhat University. Research instruments drawn for 

this study included 1) an assessment test on the Rett syndrome-based autistic children supported for decreasing their 

self-stimulating behaviors; 2) an observation checklist on the Rett syndrome-based autistic children’s self-stimulating 

behaviors, and an individual lesson plan related to the study of the Rett syndrome-based autistic children’s self-

stimulating behaviors spent for 30 minutes out of 5 weeks. 

 The findings of the study were detailed as follows.1) In terms of the development of the sensory integrated 

pathway of the Rett syndrome-based autistic children supported for decreasing their self-stimulating behaviors, it 

was stated that sponges, rocks, soils, sands, and some water were mostly found in the IOC of 0.67-1.0, 2) In terms of 

investigating the Rett syndrome-based autistic children’s self-stimulating behaviors, it was also stated that the autistic 

children’s no touching with the surface of land, sponges, rocks, and soils, with 100 percent, was mostly found in their 

no foot tip-toeing, meanwhile the autistic children’s touching with the surface of land and sands, with 60 percent, 

was sometimes found in their foot tip-toeing. Also, the autistic children’s regular touching with the surface of land 

and water, with 100 percent, was mostly found in their foottip-toeing. Therefore, the special education teachers’ and 

student parents’ use of sensory integrations could be implicated for decreasing their autistic children’s self-stimulating 

behaviors. 

 In conclusion, the variation of pathways based on sensory integration have effect on stimulation behaviors 

such as walking on tiptoe and hand flicking in the case study. According to the findings, it was recommended that the 

pathways based on sensory integration could reduced stimulation behavior in Autism students and could be used as 

an implement for lower other sensory problems in autistic person

Keywords: children with special needs,  autism spectrum disorder (rett syndrome children), sensory integrations, 

self-stimulating behaviors

บทน�า

 ปัจจบุนัสำเหตขุองภำวะออทซิมึยงัไม่ทรำบสำเหตทุีเ่กดิขึน้อย่ำงแน่ชดัว่ำควำมผดิปกตนิีเ้กดิจำกสำเหตใุด แต่อำจ

https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/autism-spectrum-disorder-asd.shtml
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จะเกดิจำกกำรทสำงำนของระบบสมองทีผ่ดิปกต ิมำกกว่ำเป็นผลทีเ่กดิจำกสิง่แวดล้อม [1] เดก็ทีเ่ป็นออทสิติกจะมอีำกำร

แตกต่ำงกนัหลำกหลำยรปูแบบ คอืเดก็อยูใ่นโลกของตวัเองมำก สนใจสิง่แวดล้อมน้อย เรยีกไม่หนั ไม่สบตำ ไม่สนใจใคร 

โต้ตอบไม่เป็น จินตนำกำรไม่เป็นพูดเป็นภำษำต่ำงดำว ทสำอะไรซส้ำ ๆ สนใจบำงอย่ำงแบบหมกมุ่น อยู่ในโลกของ 

ตวัเองมำก [2] จะกระตุน้ตวัเองเป็นระยะ เช่น เดนิด้วยปลำยเท้ำพร้อมสะบดมอื หมนุตวั โยกตวั เขย่งเท้ำ สะบดัมอื เล่นมอื 

เล่นเสียง เป็นต้น [3] และอำจพบอำกำรตำมข้อบงชี้อย่ำงชัดเจนเมื่อเด็กมีอำยุ 18 เดือนขึ้นไป [4] เด็กเร็ทท์ ซินโดรม 

(Rett’s Syndrome) จัดอยู่ในกลุ่มกำรวินิจฉัย พีดีดี ควำมบกพร่องของพัฒนำกำรแบบรอบด้ำน (PDDs-Pervasive 

Developmental Disorders) เกือบทั้งหมดเป็นเพศหญิง พบประมำณ 1 รำย ในเด็กแรกเกิดเพศหญิง 10,000-15,000 คน 

ถอืว่ำเป็นโรคท่ีมคีวำมเกีย่วข้องกบัพนัธกุรรมมำกทีส่ดุในกลุม่พดีดี ี(PDDs) เนือ่งจำกสำมำรถระบตุสำแหน่งยนีทีเ่กีย่วข้อง

ได้ชัดเจน คือ MeC-P2 ซึ่งอยู่บนโครโมโซม X ตสำแหน่ง Xq28 โดยพบว่ำผู้หญิงที่ครบเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคนี้ มำกกว่ำ

ร้อยละ 50 มกีำรกลำยพนัธุข์องยนี MeC-P2 ทสำให้เกดิควำมผดิปกตใินกำรทสำงำนของสมอง และมอีำกำรรนุแรงมำกขึน้

เรื่อย ๆ (Progressive X-linked dominant encephalopathy) [5] 

 กำรกระตุน้ตนเองเป็นลกัษณะอำกำรทีเ่ดก็ทสำอะไรซสำ้ ๆ  ซำก ๆ  เป็นเวลำนำน เช่น โยกตวั สะบดัมอื กลิง้ของเล่น

ไปมำ อำจเกดิกระบวนกำรทสำงำนของร่ำงกำยทีไ่ม่สมัพนัธ์กนั ซึง่ต้องใช้วธิกีำรทำงด้ำนกจิกรรมบสำบดั และกำรกระตุ้น 

ประสำทสัมผัสกำรรับรู้เข้ำช่วย [5] กำรเบ่ียงเบนควำมสนใจเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

โดยกำรหำสิง่ทีน่่ำสนใจมำกกว่ำมำให้เดก็ทสำและมสีิง่เร้ำทีน่่ำสนใจหลำย ๆ  อย่ำงให้เดก็ได้เลอืก เช่น กำรกระตุน้ประสำท

สัมผัสทำงผิวกำย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับรู้ถึงควำมใกล้ชิดระหว่ำงบุคคล สถำนกำรณ์ สสำหรับเด็กนั้นชอบให้พ่อแม่

กอด และลูบไล้ตำมตัว กำรเล่นที่มีกำรสัมผัสทำงผิวกำยมำก ๆ เช่น กำรนวดตัว กำรอุ้ม กำรกอดรัดฟัดเหวี่ยง กำรเล่น

ปูไต่ กำรเล่นจั๊กจี้ด้วยมือ หรือกำรใช้จมูก หรือคำง ซุกไซ้ไปตำมตัวเด็ก ทั้งหมดนี้จะทสำให้บังเกิดควำมรัก ควำมอบอุ่น 

และควำมมีเยื่อใยซึ่งกันและกัน ซึ่งในเด็กออทิสติกนั้น จะแยกตัวจำกบุคคล โดยสิ้นเชิง จึงควรดึงเขำเข้ำหำเรำ เป็น 

กำรสร้ำงสัมพันธภำพ ระหว่ำงพ่อแม่กับเด็กออทิสติกก่อน โดยกำรกระตุ้นต้องทสำซส้ำๆ กันทุกวัน [5,6]

 พื้นผิวสัมผัส เป็นกำรแสดงลักษณะพ้ืนผิวของรูปร่ำง หรือรูปทรงต่ำง ๆ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชำติ และที่มนุษย์

สร้ำงขึ้น ซึ่งผิวนอกของสิ่งต่ำงๆที่มีลักษณะต่ำงๆกัน ทั้งที่มีลักษณะผิวหยำบ ผิวขรุขระ ผิวด้ำน ผิวละเอียด และผิวมัน 

ซึ่งเรำสำมำรถรับรู้สิ่งเหล่ำนี้ได้ด้วยกำรสัมผัส และทำงตำ เด็กเมื่อได้รับกำรส่งเสริมให้เด็กสำมำรถรับรู้ควำมรู้สึกผ่ำน

กำรสัมผัส กำรทรงตัว กำรเคลื่อนไหวและกำรรับรู้ผ่ำนเอ็น ข้อต่อและกล้ำมเนื้อได้อย่ำงสมบูรณ์ มีกำรบันทึกข้อมูล

ควำมรูส้กึปรบัระดบัควำมรูส้กึโดยมกีำรบรูณำกำรประสำทควำมรูส้กึแยกแยะควำมรูส้กึและกำรตอบสนองเพือ่กำรปรบั

ตวัโดยผ่ำนกำรทสำงำนของสมองและระบบประสำททสำให้เดก็สำมำรถเตบิโตได้อย่ำงเตม็วยัจะสำมำรถรบัรูเ้รยีนรูแ้ละมี 

ทักษะในกำรประพฤติปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องในชีวิตประจสำวันไม่ว่ำจะเป็นกำรทสำกิจวัตรประจสำวันที่บ้ำนหรือที่

โรงเรยีนจนสำมำรถดสำรงชวีติอยูไ่ด้ด้วยตนเอง มผีลกำรวจิยั [6]ได้แสดงให้เหน็ว่ำ ช่วง 7 ปีแรกของชวีติ ถอืว่ำเป็นช่วงสสำคญั

ของชีวิต ซึ่งหำกในวัย 7 ปีแรกมีกำรทสำงำนของกำรบูรณำกำรของประสำทควำมรู้สึกดี จะส่งผลโดยตรงต่อพัฒนำกำร

ทำงด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อกำรเคลื่อนไหวของเด็กอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ยังส่งผลต่อพัฒนำกำรด้ำนภำษำ (Language) 

อำรมณ์ (Emotion) ทำงด้ำนกำรรับรู้เรียนรู้ (Cognition) รวมทั้งทักษะในกำรเข้ำสังคม (Social Skill) ของเด็ก [7] ซึ่งกำร

ทีเ่ดก็มทีกัษะในกำรจดักำรระบบกำรรบัรูค้วำมรูส้กึได้เรว็ (0-7) ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงทีส่มองเดก็กสำลงัพฒันำใน 

1-3 ปีแรก เดก็จะมกีำรรบัรูแ้ละจดักำรข้อมลูกำรรบัควำมรูส้กึแต่ละด้ำนอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถจดัเกบ็และนสำไปใช้ได้

อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ ส่งเสรมิให้เดก็พร้อมในกำรเรยีนรู ้มคีวำมมัน่ใจ ค้นพบควำมสำมำรถในด้ำนทีถ่นดั โดยทำงเดนิ

บรูณำกำรประสำทสมัผสั ซึง่ทำงเดนิบรูณำกำรประสำทสมัผสัทีพ่ฒันำขึน้ ประกอบไปด้วย พืน้สมัผสั ฟองนสำ้ ก้อนหนิ 

ทรำย ดิน และนส้ำ เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของสมอง ในกำรเรียนรู้มำกกว่ำที่จะเพิ่มทักษะในกำรทสำงำนชนิดใดชนิด
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หนึ่ง กำรพิจำรณำสิ่งเร้ำที่เหมำะสมกับเด็กจึงเป็นสิ่งสสำคัญเพื่อให้อวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเร้ำได้ และกระตุ้นให้เกิด

กระบวนกำรจัดระเบียบหรือประมวลควำมรู้สึก และแสดงออกของพฤติกรรมที่สมอง ประมวลผลแล้ว เพื่อพัฒนำองค์

ประกอบพื้นฐำน ที่จสำเป็นต่อกำรเกิดประสิทธิผลในระยะสุดท้ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้ของ

สมอง ผ่ำนกิจกรรมทำงเดินบูรณำกำรประสำทสัมผัสนั้นพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม

 จำกแนวคิดและสิ่งที่ได้กล่ำวมำ ทสำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำกำรใช้ทำงเดินประสำทสัมผัสเพ่ือลดพฤติกรรม

กำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (Rett Syndrome) ซึ่งมีควำมสสำคัญเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกพฤติกรรม

กำรกระตุ้นตนเอง ที่ประกอบด้วย เดินด้วยปลำยเท้ำพร้อมสะบดมือ หมุนตัว โยกตัว สะบัดมือ เล่นมือ เล่นเสียง ทสำให้

ส่งผลเสยีต่อกำรรบัรูแ้ละบคุลกิภำพ ซึง่สิง่เหล่ำนีเ้ป็นสิง่ทีม่คีวำมจสำเป็นอย่ำงยิง่ ทีจ่ะทสำให้เกดิกำรเรยีนรูไ้ด้ดขีึน้ ต่อไป

ในอนำคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพ่ือลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: 

Rett Syndrome)

 2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองขณะใช้ทำงเดินประสำทสัมผัสของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: 

Rett Syndrome)

ขอบเขตของการวิจัย

  กลุม่เป้าหมาย ทีใ่ช้ในกำรศกึษำได้กสำหนดคณุลกัษณะดงันี ้เพศ หญงิ อำย ุ3 ขวบ ทีเ่ข้ำรบับรกิำรทีค่ลนิกิส่งเสรมิ

พฒันำกำรเดก็ทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงรำย ปีกำรศกึษำ 2561 จสำนวน 1 คนได้รบักำรวนิจิฉยัจำก

แพทย์ว่ำเป็นเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome) ไม่มปีระวตักิำรชกั ผูป้กครองให้ควำมร่วมมอืและสำมำรถ

นสำเด็กมำร่วมกิจกรรมได้ตลอด

 ลกัษณะของกลุม่เป้ำหมำย ลกัษณะรปูร่ำง ตวัเลก็ ผอม แขน ขำ ยำว กำรทรงตวัไม่ด ีโยกตวัไปมำ สะบดัมอืไปมำ 

ยิม้และหวัเรำะโดยไม่มสีำเหต ุไม่มปัีญหำพฤตกิรรม เช่น กรดีร้อง ร้องไห้เสยีงดงั หรอืทบุ ต ีผูอ้ืน่ กำรช่วยเหลอืตนเอง  

ยังทำงอำหำรด้วยตนเองไม่ได้ อำศัยกำรป้อนอำหำรคสำเล็ก ย่อยง่ำย เคี้ยวง่ำย ชิ้นเล็ก ข้อพึงระวังคือกำรสสำลักขณะ 

รบัประทำนอำหำรท่ีเกดิจำกกำรน่ังโยกตัวไปมำ กำรส่ือสำร ยงัไม่สำมำรถสือ่สำรเป็นคสำได้ หำกต้องกำรสิง่ใด เดก็จะใช้เสยีงเรยีก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. ทำงเดินประสำทสัมผัส 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง 3. แผนกำร

สอนเฉพำะบุคคล

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ในกำรวิจัยมีลสำดับขั้นตอนกำรวิจัย ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยอธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยและสิ่งที่กลุ่มเป้ำหมำยต้องปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมวิจัย แก่ผู้ปกครอง

 2. กำรดสำเนินกำรวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

  2.1 ช่วงกำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัส ระยะเวลำ 3 เดือน โดยเริ่มจำกกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กับประสำทสัมผัส ส่ือท่ีช่วยพัฒนำประสำทสัมผัส สร้ำงและประเมินทำงเดินประสำทสัมผัสจำกผู้เช่ียวชำญได ้

ทำงเดนิประสำทสมัผสัมรีำวจบั ขนำดกว้ำง 20 เซนตเิมตร สงู 80 เซนติเมตร ยำว 2 เมตร ทีพ่ืน้สมัผสัประกอบด้วยฟองนสำ้  

ก้อนหิน ดิน ทรำย นส้ำ
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  2.2 ช่วงกำรสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองเด็กโดยผู้วิจัยและครูผู้สอนสังเกต ณ คลินิกส่งเสริม

พัฒนำกำรฯ ผู้ปกครอง สังเกตขณะเด็กอยู่ที่บ้ำน ระยะเวลำในกำรสังเกต 1 สัปดำห์ พบพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง 

ดังนี้ สะบัดมือ โยกตัวไปมำ ตีที่ร่ำงกำยตัวเอง เดินยส่ำที่เดิมซส้ำ ๆ ทสำเสียงในลสำคอ กัดฟัน 

  2.3 ช่วงกำรศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง ขณะใช้ทำงเดินประสำทสัมผัส สอนโดยกำรใช้ 

แผนกำรสอนเฉพำะบุคคลโดยทุกครั้งก่อนท่ีเด็กจะเริ่มทสำกิจกรรมตำมแผน สิ่งสสำคัญคือกำรสร้ำงควำมคุ้นเคย ได้แก่ 

ร้องเพลง ท่องคสำ คล้องจอง สัมผัสตัว ยิ้มกับเด็กเวลำที่พูด

 3. ผูว้จิยัดสำเนนิกำรทดลองกบักลุม่เป้ำหมำย คอื เดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome) สงัเกตพฤตกิรรม

กำรกระตุ้นตนเองขณะใช้ทำงเดินจำกแบบสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองระยะเวลำ 3 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 5 วัน  

วันละ 30 นำที รวม 15 ครั้ง 

 4. รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล

 5. นสำเสนอผลกำรศึกษำ ข้อมูลของกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่ำร้อยละ

และค่ำเฉลี่ย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัส โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินประสิทธิภำพ ของทำงเดินประสำทสัมผัส 

กำรบรรยำยประสทิธภิำพของทำงเดนิประสำทสมัผสัในด้ำนควำมเหมำะสมกบัควำมบกพร่องของเดก็ ควำมสะดวกต่อ

กำรใช้งำน ควำมกะทดัรดั พกพำได้ ประหยดัค่ำใช้จ่ำย ใช้งำนได้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ โดยนสำข้อมลูทีไ่ด้จำกผูเ้ชีย่วชำญ 

จสำนวน 5 ท่ำน มำวิเครำะห์หำประสิทธิภำพ ของทำงเดินมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ระหว่ำง 0.67-1.0

 2. ศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองขณะใช้ทำงเดินของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) 

นสำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง จำกกำรสอน 15 ครั้ง มำวิเครำะห์ข้อมูลเป็นค่ำร้อยละและ 

ค่ำร้อยละ

ผลการวิจัย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มเป้ำหมำย เรื่อง กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง 

ของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้ 

 1. กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัส พบว่ำทำงเดินประสำทสัมผัสมีประสิทธิภำพในด้ำนควำมเหมำะสมกับ 

ควำมบกพร่องของเด็ก ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน ควำมกะทัดรัด พกพำได้ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ใช้งำนได้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ดังตำรำงที่ 1 
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ตารางที ่1 แสดงประสิทธภิำพของทำงเดินประสำทสัมผสัเพือ่ลดพฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ

(เรตต์: Rett Syndrome)

หัวข้อประเมิน ประสิทธิภาพ (ร้อยละ)

1. ควำมเหมำะสมกับควำมบกพร่องของเด็ก 92

2. ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน 84

3. ควำมกะทัดรัด พกพำได้ 76

4. ประหยัด ค่ำใช้จ่ำย 100

5. ใช้งำนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 96

 จำกตำรำง 1 ผู้เชี่ยวชำญประเมินประสิทธิภำพของทำงเดินประสำทสัมผัสให้ประสิทธิภำพของทำงเดิน

ประสำทสัมผัสด้ำนประหยัดค่ำใช้จ่ำย มำกที่สุด ประสิทธิภำพ ร้อยละ 100 รองลงมำคือ ใช้งำนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

ประสิทธิภำพ ร้อยละ 96 ด้ำนควำมเหมำะสมกับควำมบกพร่องของเด็ก ประสิทธิภำพ ร้อยละ 92 ควำมสะดวกต่อ 

กำรใช้งำน ประสิทธภิำพ ร้อยละ 84 และสดุท้ำยคอื ควำมกะทดัรดั พกพำได้ ประสทิธภิำพ ร้อยละ 76 ในข้อนีผู้เ้ชีย่วชำญ

ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ หำกพัฒนำให้มีขนำดเล็กลง จะสำมำรถพกพำไปยังที่ต่ำง ๆ ได้ 

 2. พฤตกิรรมกำรกระตุน้ตวัเองขณะใช้ทำงเดนิของเดก็กลุม่อำกำรออทสิติก (เรตต์: Rett Syndrome) โดยใช้ทำงเดนิ 

ประสำทสมัผสั ร่วมกบักำรสอนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบคุคล พืน้สมัผสัประกอบด้วยฟองนสำ้ ก้อนหนิ ทรำย ดนิและนสำ้  

พบว่ำ เด็กไม่พฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเอง บนพื้นสัมผัส ฟองนส้ำ ก้อนหิน ดิน คิดเป็นร้อยละ 0 เด็กแสดงพฤติกรรม 

กำรกระตุ้นตัวเองโดยกำรทสำเสียงดัง เป็นบำงครั้ง บนพื้นสัมผัส ทรำย คิดเป็นร้อยละ 60 และเด็กแสดงพฤติกรรม 

กำรกระตุ้นตัวเองตลอดเวลำ บนพื้นสัมผัสนส้ำ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 2 พฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเองขณะใช้ทำงเดินของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome)  

โดยใช้ทำงเดินประสำทสัมผัส ร่วมกับกำรสอนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล

ผิวสัมผัส/ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ร้อยละ

ฟองนส้ำ / / / / / / / / / / / / / / / 0

ก้อนหิน / / / / / / / / / / / / / / / 0

ทรำย x x x / x / x x / / x / x / x 60

ดิน / / / / / / / / / / / / / / / 0

นส้ำ x x x x x x x x x x x x x x x 100

/= ไม่แสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง

X = แสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง
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สรุปผลการวิจัย

 กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพ่ือลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: 

Rett Syndrome) ในคลินิกส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย สำมำรถสรุปผล 

กำรวิจัยดั้งนี้

 1. กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพ่ือลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: 

Rett Syndrome) พบว่ำ ประสิทธิภำพของทำงเดินประสำทสัมผัสประกอบด้วย ควำมเหมำะสมกับควำมบกพร่องของ

เด็ก ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน ควำมกะทัดรัดพกพำง่ำย ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ใช้งำนได้ตรงกับวัตถุประสงค์แสดงให้

เห็นว่ำด้ำนที่ 4 ประหยัดค่ำใช้จ่ำย มีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยให้เหตุผลดังนี้ กำรประดิษฐ์สิ่งที่จะมำพัฒนำเด็กพิเศษ 

ส่วนใหญ่รำคำแพง แต่ทำงเดินประสำทสัมผัสนี้ รำคำถูกประดิษฐ์มำจำกวัสดุที่หำได้ง่ำย รำคำไม่แพง ดัดแปลงจำก

สิ่งที่มีอยู่ได้ สิ่งสสำคัญของกำรพัฒนำอุปกรณ์สสำหรับเด็กพิเศษคือ งบประมำณ หำกส่ิงไหนสำมำรถประหยัดได้ ก็จะ

สำมำรถประดิษฐ์ชิ้นอื่น ๆ ได้อีก รองลงมำคือ ใช้งำนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ ด้ำนควำมเหมำะสมกับควำมบกพร่อง 

ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน และสุดท้ำยคือ ควำมกะทัดรัด พกพำง่ำย ในส่วนนี้หำกพัฒนำให้มีขนำดเล็กลง จะสำมำรถ

พกพำไปยังที่ต่ำง ๆ ได้ ดังที่ กิดำนันท์ มลิทอง [8] กล่ำวว่ำกำรจะพัฒนำเด็กได้ต้องอำศัยสื่ออุปกรณ์ สื่อกำรศึกษำจะ

ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนที่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ง่ำยขึ้นใน

ระยะเวลำอันสั้น บำงครั้งอำจใช้กำรออกแบบแก้ข้อจสำกัดหรือข้อเสียเปรียบของลักษณะเฉพำะบำงประกำรของเนื้อหำ

กำรเรียนกำรสอนบำงประเภท ให้ชดัเจน เข้ำใจง่ำยและเข้ำใจได้รวดเรว็มำกขึน้ จำกกำรศกึษำเอกสำร ตสำรำ ทฤษฎต่ีำง ๆ  

ได้ข้อสรุปว่ำพื้นผิวลักษณะต่ำง ๆ จะให้ควำมรู้สึกที่แตกต่ำงกัน พื้นผิวหยำบจะให้ควำมรู้สึกกระตุ้นประสำท  

หนกัแน่น มัน่คง แขง็แรงถำวร ในขณะทีผ่วิเรยีบ จะให้ควำมรูส้กึเบำ สบำย กำรใช้ลกัษณะของพืน้ผวิทีแ่ตกต่ำงกนัเหน็ 

ได้ชัดเจน พืน้สมัผสัทีเ่หมำะสมกบักำรนสำมำใช้เพือ่ลดพฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเด็กได้แก่ พืน้สมัผสั ฟองนสำ้ ก้อนหนิ 

ทรำย ดินและนส้ำเพรำะพ้ืนทำงเดินประสำทสัมผัสท่ีมีควำมแตกต่ำงกันทสำให้เด็กเกิดกำรรับรู้สอดคล้องกับ คมสัน 

สุวรรณประดิษฐ์ [9] ที่ได้อธิบำยว่ำ กำรรับรู้ระบบกำรสัมผัสบนร่ำงกำยผ่ำนมือ เท้ำ ผิวหนัง รวมทั้งเรียนรู้และตีควำม

หมำยของสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนกำรสัมผัส กำรรับสัมผัสจะมีผลต่อควำมสุข ควำมตื่นเต้น ลักษณะอำกำรที่เด็กทสำอะไรซส้ำ ๆ 

ซำก ๆ เป็นเวลำนำน เช่นโยกตัว สะบัดมือ กลิ้งของเล่นไปมำ อำจเกิดกระบวนกำรทสำงำนของร่ำงกำยที่ไม่สัมพันธ์กัน 

ซึง่ต้องใช้วธิกีำรทำงด้ำนกจิกรรมบสำบดั และกำรกระตุน้ประสำมสมัผสักำรรบัรูเ้ข้ำช่วย สอดคล้องกบั สำรำนกุรมไทย

สสำหรับเยำวชนฯ (เล่มที่ 32) ที่ให้ควำมสสำคัญกับกำรกระตุ้นประสำทสัมผัสทำงตำ เด็กออทิสติกเกือบทุกคนมีปัญหำ 

ในกำรสบตำอย่ำงมำก เนือ่งจำกมกีำรสญูเสยีทำงด้ำนสงัคม และกำรสือ่ควำมหมำย กำรกระตุน้ในระยะเริม่แรกจะเน้น 

เฉพำะกำรมองสบตำกับบุคคลก่อน แล้วมองตำมทำงเดินร่วมด้วย กำรใช้ทำงเดินบูรณำกำรประสำทสัมผัสเพื่อลด

พฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome)ในช่วงก่อนกำรทสำกจิกรรมเดก็หยดุนิง่ 

ไม่กล้ำเดินบนพื้นสัมผัส ในระหว่ำงกำรสอนเม่ือเด็กไม่แสดงสีหน้ำท่ำทำงหรือกำรรับรู้ใด ๆ บำงครั้งระหว่ำงกำรทสำ

กจิกรรมเดก็ร้องไห้ ทสำให้ผูว้จิยัใช้เวลำในกำรทสำกจิกรรมนำนจงึจะสำมำรถทสำกจิกรรมต่อจนเสรจ็ได้ ดงัทีเ่พญ็แข ลิม่สลิำ 

[4] กล่ำวว่ำกำรกระทสำซสำ้ ทีพ่บในเดก็ออทสิตกิ ว่ำมไีด้หลำยลกัษณะอำจเป็นกำรกระทสำทีเ่หน็ได้ง่ำยหรอืแบบซบัซ้อน

ดงันี ้กำรกระทสำซสำ้ ๆ  ทีซั่บซ้อนในชวีติประจสำวนั กำรกระทสำซสำ้ซ้อนทีซ่บัซ้อนในชีวติประจสำวนั เช่น เดก็ออทสิติกชอบ

เดินตำมเส้นทำงเดิม ต้องเข้ำนอนตรงเวลำ ถ้ำทสำไม่เหมือนเดิมจะมีพฤติกรรมแสดงออกว่ำไม่สบำยใจกำรกระทสำซส้ำ ๆ

ทำงกำรพดูหรอืแบบนำมธรรม เช่น เดก็ออทสิตกิจะลงอะไรกบัหวัข้อใดหวัข้อหนึง่ ชอบถำมแต่คสำถำมซสำ้ ๆ  ดงันัน้ผูว้จิยั

จงึต้องให้เดก็ทสำควำมคุน้เคยโดยกำรร้องเพลง สมัผสั และทสำกจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่งและพดูคยุกบัเดก็ เข้ำหำเดก็เมือ่มเีวลำ 

เพือ่ให้เดก็มคีุน้เคยกบัผูว้จิยั ทสำให้เดก็มคีวำมกล้ำทีจ่ะเดนิบนพืน้สมัผสัในกำรทสำกจิกรรมมำกขึน้สอดคล้องกบัมำสโลว์ 
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(Maslow. 1951) [10] ได้กล่ำวถงึพฤตกิรรมของคนปกตไิว้ว่ำคนปกตสิำมำรถปรบัตนเองให้เข้ำกบัสิง่แวดล้อมได้อยูใ่น

โลกของควำมเป็นจริง มีควำมรู้สึกมั่นคง รู้จักตนเอง มีจุดมุ่งหมำยในชีวิต มีควำมสำมำรถที่จะเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 

มคีวำมสัมพนัธ์อนัดกีบัผูอ้ืน่ มองโลกในแง่ด ีมจีติใจร่ำเรงิเบกิบำน รูจ้กัหำควำมเพลดิเพลนิ และควำมพอใจจำกสิง่ง่ำย ๆ  

ในชีวิต มีสุขภำพดีและมีอำรมณ์มั่นคง สสำหรับผู้ที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมน้ัน นักจิตวิทยำกล่ำวว่ำ เป็นผู้ที่มีปัญหำ

ทำงอำรมณ์บำงคนมีควำมรู้สึกกังวลใจ ผิดหวัง มีควำมกดดันทำงอำรมณ์ ทสำให้บุคคลแสดงออกในรูปของพฤติกรรม 

แบบต่ำง ๆ ซึ่งบำงครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 2. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเองขณะใช้ทำงเดินของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) 

โดยใช้ทำงเดินบูรณำกำรประสำทสัมผัส ท่ีประกอบด้วยพื้นสัมผัส ฟองนส้ำ ก้อนหิน ทรำย ดินและนส้ำ พบว่ำ เด็กไม่

แสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเอง บนพื้นสัมผัส ฟองนส้ำ ก้อนหิน ดิน คิดเป็นร้อยละ 0 จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ข้อมลูจำกผูป้กครอง พบว่ำพืน้สมัผสัดงักล่ำวเดก็รบัรูถ้งึผวิสมัผสั และควำมรูส้กึ เดก็เดนิเตม็ฝ่ำเท้ำ มอืจบัรำว และหน้ำ

ตรง เนื่องจำกรูปร่ำงของหิน ดิน ให้ผิวสัมผัสที่หยำบ ฟองนส้ำให้ควำมรู้สึกที่ไม่คุ้นเคย สอดคล้องกับปนัดดำ วงค์จันตำ 

[11] จุดรับสิ่งเร้ำ (Receptor) ของระบบ กำรรับรู้ข้อต่ออยู่ตรงกล้ำมเน้ือและข้อต่อ ระบบน้ีทสำให้มนุษย์ทรำบว่ำส่วน

ต่ำง ๆ ของร่ำงกำยอยูต่รงไหนและกสำลงัทสำหน้ำทีอ่ะไรอยู ่สิง่เร้ำของระบบนีช่้วยให้เรำเคลือ่นไหวหรอืจบัต้องวตัถใุด ๆ  

โดยไม่ต้องมองดูอวัยวะแต่ละส่วนขณะเคลื่อนไหว กำรใช้ระบบกำรรับรู้ข้อต่อ เพื่อเปลี่ยนระดับควำมตื่นตัว ระบบ

นี้มีควำมสสำคัญอีกอย่ำงหน่ึงของควำมสำมำรถมนุษย์ ในกำรเคลื่อนย้ำยหรือทสำสิ่งต่ำง ๆ ได้เอง ข้อมูลที่ได้จำกระบบ

ประสำทส่วนนีท้สำให้เรำเคลือ่นไหวได้อย่ำงอสิระโดยไม่ต้องกงัวลว่ำอวยัวะของร่ำงกำยสมัพนัธ์กบัส่วนไหนของวตัถุ

ในสภำวะแวดล้อมนัน้ ๆ  โดยสือ่ให้เรำทรำบว่ำวตัถทุีจ่บัต้องอยูน่ัน้แขง็หรอือ่อน เดก็จงึไม่แสดงพฤตกิรรมกำรกระตุน้

ตนเองบนพื้นผิวลักษณะดังกล่ำว เด็กแสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเองโดยกำรทสำเสียงดัง เดินเขย่งปลำยเท้ำ สะบัด

มือเป็นบำงครั้ง บนพื้นสัมผัส ทรำย คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งเด็กจะแสดงสีหน้ำร่วมด้วยเวลำเดินบนพื้นทรำย ดังที่ณัฏฐณี 

สุขปรีดี [12] กล่ำวว่ำควำมละเอียดและกำรเปลี่ยนรูปร่ำงของทรำย จะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนำกำรชั้นดีให้กับเด็ก หำกนสำ

ทรำยไปใช้ร่วมกบัของเล่นอืน่ ๆ  มำประกอบเพือ่เพิม่ควำมสนกุสนำนและกำรเรยีนรู ้กำรรบัรูใ้ห้เดก็ได้ จำกกำรเปลีย่น

รูปร่ำงได้เมื่อถูกเหยียบเด็กจึงกระตุ้นตนเอง และเด็กแสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเองตลอดเวลำ บนพื้นสัมผัสนส้ำ

คิดเป็นร้อยละ 100 จำกกำรสนทนำกับผู้ปกครองได้ข้อมูลว่ำ เด็กชอบเล่นนส้ำมำก และจะแสดงกำรกระตุ้นตนเองโดย

กำรเดินเขย่งปลำยเท้ำ สะบัดมือ ยิ้ม ทันทีหำกได้สัมผัสนส้ำได้อยู่กับนส้ำ สอดคล้องกับกุลยำ ก่อสุวรรณ [13] กำรแสดง

พฤติกรรมต่ำง ๆ ของเด็กออทิสติกน้ันข้ึนอยู่กับวัย ศักยภำพในตัวเขำเอง ควำมสำมำรถกำรช่วยเด็กให้ลดพฤติกรรม

กำรกระตุ้นตนเอง ครู ผู้ปกครอง ต้องวำงแผนกำรช่วยเหลือและศึกษำพฤติกรรมและกำรหยุดพฤติกรรมของเด็กก่อน

ทสำกำรช่วยเหลือ [14] ซึ่งเด็กออทิสติก เป็นเด็กที่มีพัฒนำกำรทำงด้ำนต่ำง ๆ ผิดปรกติ เช่น ทำงด้ำนสังคม กำรใช้ภำษำ 

กำรส่ือควำมหมำย พฤตกิรรมทำงอำรมณ์และจนิตนำกำร กำรทีเ่ดก็มพีฒันำกำรด้ำนต่ำง ๆ  ผดิปรกต ิกำรฝึกเรือ่งกำรรบัรู้ 

ส่วนต่ำง ๆ  ของร่ำงกำย ผ่ำน กล้ำมเนือ้ เอน็และข้อต่อ หรอืเรำเรยีกว่ำ ประสำทสมัผสักำรเคลือ่นไหว ระบบนีจ้ะช่วยให้

เดก็สำมำรถรบัรูถ้งึตสำแหน่งของส่วนต่ำง ๆ  บนร่ำงกำยได้อตัโนมติั ทสำให้จดจสำท่ำทำงของแขน ขำ โดยไม่ต้องอำศยักำร

มอง และสำมำรถรับรู้ถึงบริเวณกล้ำมเนื้อ ข้อต่อ เอ็น เช่น กำรหลับตำปรบมือ หรือกำรกระโดดข้ำมสิ่งกีดขวำง กำรขึ้น

บันไดโดยไม่ต้องมอง เป็นต้น ลักษณะอำกำรที่เด็กทสำอะไรซส้ำ ๆ ซำก ๆ เป็นเวลำนำน เช่นโยกตัว สะบัดมือ กลิ้งของ 

เล่นไปมำ อำจเกิดกระบวนกำรทสำงำนของร่ำงกำยที่ไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งต้องใช้วิธีกำรทำงด้ำนกิจกรรมบสำบัด และ 

กำรกระตุ้นประสำมสัมผัสกำรรับรู้เข้ำช่วย ดังนั้น กำรเล่นหรือทสำกิจกรรมมีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำแก่เด็กใน

ด้ำนต่ำง ๆ  เช่น ด้ำนควำมคดิ จนิตนำกำร ภำษำ กำรเรยีนรูก้ฎระเบยีบทำงสงัคม วฒันธรรมซึง่กำรเล่นจะดงึเอำควำมรูส้กึ

นึกคิดของเด็กออกมำ และท่ีสสำคัญกำรเล่นมีส่วนช่วยพัฒนำจิตใจของเด็กด้ำนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้นผ่ำน 
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กำรเล่นทีต้่องมกีำรเอือ้เฟ้ือแบ่งปันร่วมกนั รวมถงึพฒันำกำรทำงด้ำนสงัคมด้วย เพรำะกำรเล่นเดก็จะต้องมปีฏสิมัพนัธ์

กบับคุคลอืน่และสิง่แวดล้อมรอบตวั กำรดแูลเดก็ออทสิตกิควรเริม่ตัง้แต่ยงัเดก็ กำรส่งเสรมิพฒันำกำร คอืกำรจดักจิกรรม

เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรเป็นไปตำมวัย โดยยึดหลักและลสำดับขั้นพัฒนำกำรของเด็กปกติ ควรทสำตั้งแต่

อำยุน้อย โดยต้องทสำอย่ำงเข้มข้น สมส่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะเวลำที่นำนพอ กำรออกแบบกำรฝึกต้องให้เหมำะสม 

ตำมสภำพปัญหำ ควำมสำมำรถ และควำมเร็วในกำรเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีควำมแตกต่ำงกัน เด็กควรได้รับ 

กำรส่งเสริมพัฒนำกำรแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดควำมสมดุล กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเพียงด้ำนเดียว เช่น กำรสอนพูด 

โดยไม่ได้พัฒนำทักษะสังคมร่วมไปด้วย อำจทสำให้เป็นแบบนกแก้วนกขุนทอง คือ พูดได้เก่งก็จริง แต่ไม่เข้ำใจควำม

หมำย ไม่มองหน้ำสบตำ ไม่สื่อสำร เป็นต้น [3] กิจกรรมที่นสำมำใช้ฝึกสอนต้องเหมำะสมตำมระดับพัฒนำกำรของเด็ก 

โดยสอนจำกง่ำยไปยำก ถ้ำสอนเรว็เกนิไปเดก็กท็สำไม่ได้ วธิกีำรสงัเกตง่ำย ๆ  คอื สอนในเรือ่งทีเ่ดก็คนอืน่ในวยัเดยีวกนั

สำมำรถทสำได้ สภำพแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี ควรมีควำมเป็นระเบียบ แบบแผน แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจน มี

ควำมแน่นอน คำดเดำได้ เช่น รู้ว่ำสิ่งของที่ต้องกำรเก็บไว้ที่ไหน ต่อไปจะต้องทสำอะไร นั่งเล่นที่มุมไหนได้บ้ำง เพื่อให้

เด็กสำมำรถเข้ำใจง่ำยขึ้น มีควำมรู้สึกปลอดภัย และไม่ควรมีสิ่งเร้ำมำกเกินไปซึ่งจะรบกวนสมำธิได้ สิ่งสสำคัญมำกที่

ควรรู้คือ เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้ดีจำกคนมำกกว่ำวัตถุ จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันมำกกว่ำกำรฟังหรือดูเพียงอย่ำง

เดียว ซึ่งเป็นเพียงกำรสื่อสำรทำงเดียว ดังนั้นจึงควรดึงเด็กมำทสำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกันกับคนในบ้ำนให้มำกที่สุด ไม่

ควรให้นั่งดูโทรทัศน์คนเดียว เนื่องจำกเป็นกำรสื่อสำรทำงเดียว ทสำให้เด็กยิ่งกลับเข้ำไปในโลกส่วนตัวของเขำเองมำก

ขึ้น เด็กไม่สำมำรถเรียนรู้คสำศัพท์จำกโทรทัศน์ได้ดีเท่ำกับกำรสอนด้วยตัวเรำเอง ทักษะพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ที่ควรเริ่ม

ฝึกเป็นอนัดบัแรก เพือ่ดงึเดก็ออกจำกโลกส่วนตวัของเขำเองมำเรยีนรูโ้ลกภำยนอก ควรเน้นในเรือ่งกำรมองหน้ำสบตำ 

กำรมีสมำธิ กำรฟัง และกำรทสำตำมคสำสั่ง กำรฝึกทักษะเหล่ำนี้ในระยะเริ่มต้นจะใช้เวลำนำน และเห็นกำรเปลี่ยนแปลง

ช้ำ ทสำให้เกิดควำมเครียดทั้งกับผู้ปกครองและตัวเด็กเอง แต่เมื่อเด็กมีทักษะพื้นฐำนเหล่ำนี้ดีแล้ว กำรต่อยอดในทักษะ

ที่ยำกขึ้นก็จะไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป 

 โดยสรุปแล้ว กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ คือกำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง

ของเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome) เพือ่พฒันำทำงเดนิประสำทสมัผสัให้มปีระสทิธภิำพและเพือ่ศกึษำ

พฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิและพบว่ำพืน้ผวิสมัผสัแต่ละแบบมส่ีวนสสำคญัในกำรช่วยลด

พฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำไปใช้

  1.1 พื้นสัมผัสของฟองนส้ำ ก้อนหิน และดิน ทสำให้เด็กไม่แสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง ดังนั้นควร

ใช้พื้นสัมผัสนี้ในกำรลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง

  1.2 พื้นสัมผัสที่ควรหลีกเลี่ยงขณะทสำกิจกรรมเพื่อไม่ให้เด็กแสดงพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง ได้แก่ นส้ำ 

และทรำย 

   1.3 ผูป้กครองและครสูำมำรถเลอืกใช้พืน้สมัผสันีไ้ปใช้ในกำรจดักจิกรรมเพือ่กระตุน้และลดกำรกระตุน้ 

ตนเองของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษกลุ่มอื่น

   1.4 เพิม่กำรจดจ่อต่อกำรทสำกจิกรรมของเดก็โดยเลอืกใช้ผวิสมัผสัทีเ่ดก็ไม่แสดงพฤตกิรรมกระตุน้ตนเอง

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ผูป้กครอง คร ูทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ ก่อนกำรทสำกจิกรรมควรสร้ำงควำมคุน้เคยและสร้ำงควำมไว้วำงใจ
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ก่อนเพื่อลดกำรเกร็ง และเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรทสำกิจกรรม

  2.2 ควรมีกำรเพิ่มระยะทำงของทำงเดินเพื่อทดสอบพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองที่เกิดขึ้น

 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

  เด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) มีปัญหำสุขภำพส่วนบุคคล ทสำกิจกรรมด้วยควำม
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