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Abstract
Objectives: To compare aggressive
behavior of autistic children before and after using
the behavior therapy with family involvement, and
to compare aggressive behavior of autistic children
using the behavior therapy with family involvement
and those who received regular nursing care.
Methods: This study was quasi-experimental
research using the pretest-posttest design. Forty
autistic children aged 6-12 years old receiving
inpatient services and their family who met the
inclusion criteria were matched pair and then
randomly assigned into experimental group and
control group, 20 subjects in each group. The
experimental group received the behavior therapy
with family involvement program for 4 weeks.
The control group received usual care. Research
instruments were: personal data questionnaire,

an aggressive behaviors scale, a behavior therapy
performance of family scale, a nurse’s protocol
on behavior therapy in children with Autistic, a
family manual on behavior therapy at home. All
instruments were content validated by a panel
of 5 professional experts. Interrater reliability of
aggressive behaviors scale was .81,.85,.90,.92
and .93 respectively, and internal consistency
reliability of behavior therapy performance
scale was .84. The Wilcoxon was used for data
analysis.
Results: 1) Aggressive behaviors of autistic
children after using the behavior therapy with
family involvement were significantly lower
than those before, at the .05 level. 2) Aggressive
behaviors of autistic children who received
behavior therapy with family involvement were
significantly lower than those who received

*วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master Thesis, Master of Nursing
Science, Faculty of Nursing, Chulalongkorn University)
**พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันราชานุกูล (Registered Nurse, Rajanukul Institute)
***Corresponding author, รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Associate professor, Faculty of
Nursing, Chulalongkorn University), E-mail: yuni_jintana@hotmail.com
**** ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Assistant professor, Faculty of Nursing, Chulalongkorn
University)
วันที่รับ (received) 4 กุมภาพันธ 2559 วันที่แกไข (revised) 20 มีนาคม 2559 วันที่ตอบรับ (accepted) 5 เมษายน 2559
_19-0728(091-104)7.indd 91

26/8/2562 BE 13:19

92

Vol.33 No.2 May - August 2019

regular nursing care, at the .05 level.
Conclusion: This study supported that
the use of behavioral therapy with family
involvement program should be included in
psychiatric mental health service for autistic
children.
Keywords: Autistic children, Behavioral therapy
with family involvement, Aggressive behaviors
บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าว
ของเด็กออทิสติกก่อนและหลังได้รับพฤติกรรม
บ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับพฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิธกี ารศึกษา: กลุม่ ตัวอย่างคือ เด็กออทิสติก
อายุ 6-12 ปี และครอบครัวที่มารับบริการรักษา
แผนกผูป้ ว่ ยใน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์โดยได้รบั
การจับคู่ (matched pair) แล้วสุ่มโดยใช้วิธีการ
จับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
20 คน กลุม่ ทดลองได้รบั การดูแลโดยใช้พฤติกรรม
บ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เป็นระยะเวลา
4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาล
ตามปกติเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบประเมิน
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก แบบวัดความ
สามารถการปฏิบตั พิ ฤติกรรมบ�ำบัดในเด็กออทิสติก
ที่ บ ้ า น แนวทางปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมบ� ำ บั ด โดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม ส�ำหรับพยาบาลและคู่มือ
การใช้พฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
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ส�ำหรับครอบครัว เครื่องมือทุกฉบับได้รับการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน และได้คา่ ความสอดคล้องจากการ
สังเกตแบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวเท่ากับ .81,
.85, .90, .92 และ .93 ตามล�ำดับ ค่าความเที่ยงของ
แบบวัดความสามารถการปฏิบัติพฤติกรรมบ�ำบัด
ในเด็กออทิสติกที่บ้านเท่ากับ .84 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ Wilcoxon
ผลการวิจัย: 1) พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
ออทิสติก หลังได้รบั พฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัว
มีส่วนร่วมลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พฤติกรรม
ก้าวร้าวของเด็กออทิสติก หลังการทดลองในกลุ่ม
ที่ได้รับพฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
ลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุป: ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนว่า การใช้
พฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีสว่ นร่วม ควรเป็น
ส่วนหนึง่ ของระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชส�ำหรับเด็กออทิสติก
ค�ำส�ำคั ญ : เด็ ก ออทิ ส ติ ก พฤติ ก รรมบ� ำ บั ด โดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม พฤติกรรมก้าวร้าว
ความส�ำคัญของปัญหา
โรคออทิสติก (autistic disorder) พบได้ใน
เด็ ก ทั่ ว โลกซึ่ ง ในปั จ จุ บั น จ� ำ นวนเด็ ก ออทิ ส ติ ก
มีอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มจ�ำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ
จากการส�ำรวจอุบัติการณ์เด็กออทิสติกของศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers
for Disease Control and Prevention of America :
CDC, 2012) และจากการศึกษาในต่างประเทศเด็ก
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ออทิสติก จ�ำนวน 1,584 คน พบอัตราความชุกของ
พฤติกรรมก้าวร้าว คิดเป็นร้อยละ 53 (Mazurek
et al., 2013) นับว่ามีอุบัติการณ์ที่สูงมาก ส�ำหรับ
อัตราความชุกของโรคออทิสติกในประเทศไทย
พบว่าอุบัติการณ์ของโรคสูงขึ้นเช่นกัน จากสถิติ
ของกรมสุขภาพจิต ในปี พ.ศ. 2553 พบความชุก
ของออทิสติก ประมาณ 6 :1,000 อัตราส่วน คิดเป็น
ร้อยละ 0.6 (กรมสุขภาพจิต, 2553) และจากการ
ศึกษาในประเทศไทย พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าว
ในเด็กออทิสติก เป็นปัญหาส�ำคัญทางจิตเวชพบ
อัตราความชุกของพฤติกรรมก้าวร้าวและท�ำร้าย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ13.2 และพฤติกรรมท�ำร้าย
ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 6.6 พบในเด็กชายมากกว่า
เด็กหญิงเท่ากับ 4-5:1 และมีแนวโน้นเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
(กรมสุขภาพจิต, 2553; งานสถิติ โรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, 2553)
พฤติกรรมก้าวร้าว หมายถึง การที่บุคคลมี
การกระทํ า ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ตนเองได้ โ ดย
แสดงออกทางคําพูด ทางร่างกาย หรือทั้งสองทาง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตนเองและผู ้ อื่ น และสิ่ ง ของ
(Yudofsky et al., 1986) ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติกนั้น ประกอบ
ไปด้วย ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยมีความ
บกพร่ อ งด้ า นการสื่ อ สารและภาษา โดยเด็ ก
ไม่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ ไ ม่ ส ามารถ
ระบายออกมาเป็นค�ำพูดได้ จึงเกิดความไม่พอใจจน
ถึงขัน้ อารมณ์โกรธซึง่ อารมณ์โกรธ เป็นส่วนส�ำคัญ
ทีส่ ง่ ผลให้เด็กเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว (Kloosterman
et al., 2014; Erbas et al., 2013) และปัจจัยด้าน
ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวขาดความรู้และทักษะ
ในการดู แ ลเด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ มี ป ั ญ หาพฤติ ก รรม
ก้าวร้าวและขาดความรูใ้ นการจัดการกับพฤติกรรม
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ก้ า วร้ า ว จึ งส่ งผลให้ เ ด็ กออทิ สติ กมี พ ฤติ กรรม
ก้าวร้าวรุนแรงขึ้น (Hill et al., 2014; Kanne &
Mazurek, 2011; Mazurek et al., 2013) ปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก ซึง่
พฤติกรรมก้าวร้าวนี้เป็นการกระท�ำทางวาจาทาง
ร่างกาย หรือสิ่งของ (Yudofsky et al., 1986)
แนวทางการรักษาเด็กออทิสติกทีม่ พี ฤติกรรม
ก้าวร้าว ในปัจจุบนั มีหลายวิธี เช่น การรักษาด้วยยา
เพื่อควบคุมอาการ การเล่นบ�ำบัด กิจกรรมบ�ำบัด
พฤติกรรมบ�ำบัด (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2550)
จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ พบว่า
พฤติกรรมบ�ำบัดเป็นการบ�ำบัดที่มีประสิทธิผล
ส�ำหรับเด็กออทิสติก (Goodman & Scott, 2012)
อย่างไรก็ตามการใช้พฤติกรรมบ�ำบัดส่วนใหญ่
มุ่งเน้นที่ตัวเด็กเป็นหลัก ส่วนผู้ปกครองนั้นเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มโดยเพี ย งการรั บ ฟั ง ความรู ้ เ รื่ อ งโรค
ออทิสติกและเทคนิคต่างๆ ทีใ่ ช้การปรับพฤติกรรม
เท่านั้น ซึ่งยังไม่พบว่าได้มีการให้ครอบครัวเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบ�ำบัดโดยใช้พฤติกรรมบ�ำบัด
กับพยาบาล จากการศึกษาของโรเบิร์ตและคณะ
(Roberts et al., 2011) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบผลลัพธ์
ของเด็กออทิส ติกที่ได้รับการดูแลรายบุคคลกับ
เด็กออทิสติกที่ได้รับการดูแลแบบกลุ่มร่วมกับ
ครอบครัวและเด็กออทิสติกที่ไม่ได้รับการรักษา
พบว่ากลุ่มเด็กออทิสติกที่ได้รับการดูแลแบบกลุ่ม
ร่วมกับครอบครัวมีผลลัพธ์ของการรับรูส้ มรรถนะ
มีคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นและปัญหาด้านพฤติกรรม
ลดลง ดังนั้น ครอบครัวถือเป็นบุคคลที่ส�ำคัญและ
มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ทักษะของเด็ก (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2550;
Jull & Mirenda, 2011)
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ในประเทศไทย มีการได้ศึกษาประสิทธิผล
ของพฤติกรรมบ�ำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของ
เด็กออทิสติก ตามแนวคิดของ Goodman and Scott
(2012) สามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ ก
ออทิสติกได้ (อัญชรส ทองเพ็ชร, 2554) โดยให้
ผู้ปกครองเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ขณะที่ผู้วิจัยใช้
พฤติกรรมบ�ำบัดและให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
บ�ำบัด แต่ยงั ไม่ได้ให้ครอบครัวลงมือปฏิบตั ริ ว่ มกับ
พยาบาลในการใช้พฤติกรรมบ�ำบัดในทุกขั้นตอน
ดั ง นั้ น เพื่ อ การบ� ำ บั ด พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความปลอดภัยต่อเด็ก
ออทิสติก ครอบครัว และสังคมซึ่งถือเป็นผลลัพธ์
ทางการพยาบาลที่ส�ำคัญ ผู้วิจัย จึงได้น�ำผลของ
พฤติกรรมบ�ำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
ออทิสติก จากการศึกษาของอัญชรส ทองเพ็ชร
(2554) มาพัฒนาต่อเป็นรูปแบบพฤติกรรมบ�ำบัด
โดยน�ำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ตามแนวคิด
ครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลเด็ ก ของชี๊ พ
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(Schepp, 1995) ร่วมกับ แนวคิดของ กู๊ดแมน และ
สก๊อต (Goodman & Scott, 2012) ซึ่งพัฒนามาจาก
ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบมี เ งื่ อ นไขของสกิ น เนอร์
(Skinner, 1953) เพื่อใช้ในการดูแลเด็กออทิสติก
ผลจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะเป็ น แนวทางในการ
ให้การพยาบาลเด็กออทิสติกทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าว
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของ
เด็กออทิสติกในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังได้รับ
พฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว
ของเด็กออทิสติกระหว่างกลุ่มที่ได้รับพฤติกรรม
บ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ ในระยะก่อนและหลังได้รับ
พฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติกรรมบ�ำบัดโคยครอบครัวมีส่วนร่วมส�ำหรับเด็กออทิสติก
ตามแนวคิดของ Goodman & Scott (2012) ร่วมกับแนวคิดครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการดูแลเด็กของ Schepp (1995) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 6 กิจกรรม
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การประเมินพฤติกรรมก้าวร้าว
กิจกรรมที่ 1) การสร้ า งสั ม พั น ธภาพ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว เกิ ด
		
ความไว้วางใจ
กิจกรรมที่ 2) การประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวเด็กออทิสติก โดยใช้หลัก
		
ABC
ขั้นตอนที่ 2: การก�ำหนดเป้าหมายการบ�ำบัดร่วมกับครอบครัว
กิจกรรมที่ 3) ก�ำหนดเป้าหมายในการบ�ำบัดร่วมกับครอบครัว ภายใต้การ
		
ช่วยเหลือและให้ความรู้โดยพยาบาล ท�ำการสอนและสาธิต
		
ให้กับครอบครัว ในการใช้พฤติกรรมบ�ำบัด หลังจากนั้น
		
ให้ครอบครัวสาธิตย้อนกลับการใช้พฤติกรรมบ�ำบัด
ขั้นตอนที่ 3: การใช้พฤติกรรมบ�ำบัด
กิจกรรมที่ 4) การใช้ พ ฤติ ก รรมบ� ำ บั ด กั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ โ รงพยาบาล
		
โดยพยาบาลเป็นผูบ้ ำ� บัดในกลุม่ ทักษะสังคม และร่วมกันสรุป
		
ประเมินผลการใช้พฤติกรรมบ�ำบัดร่วมกับครอบครัว และ
		
ครอบครัวไปใช้พฤติกรรมบ�ำบัดที่บ้าน
กิจกรรมที่ 5) การใช้พฤติกรรมบ�ำบัดกับเด็กออทิสติกทีบ่ า้ นโดยครอบครัว
		
ตามคู่มือการใช้พฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
		
ส�ำหรับครอบครัว เป็นเวลา 3 สัปดาห์
กิจกรรมที่ 6) โทรศัพท์กระตุน้ และส่งเสริมให้ครอบครัวใช้พฤติกรรมบ�ำบัด
		
กับเด็กออทิสติกที่บ้าน

พฤติกรรมก้าวร้าว
- ทางวาจา
- ทางกาย
- ต่อสิ่งของ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
2. พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วของเด็ ก ออทิ ส ติ ก
1. พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วของเด็ ก ออทิ ส ติ ก
หลังในกลุ่มทดลอง ได้รับพฤติกรรมบ�ำบัดโดย กลุ ่ ม ทดลอง หลั ง ได้ รั บ พฤติ ก รรมบ� ำ บั ด โดย
ครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว มลดลงกว่ า ก่ อ นได้ รั บ การ ครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว มลดลงกว่ า เด็ ก ออทิ ส ติ ก
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
บ�ำบัด
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็น การวิจัยแบบกึ่งทดลอง
ศึกษาสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
(The Pretest-posttest Control Group Design)
ประชากร การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กว่าเป็น
ออทิสติกทีม่ ารับบริการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยใน และ
ครอบครัวเด็กออทิสติก
กลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
1. ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น
โรคออทิสติก อายุ 6-12 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง
เคยมีประวัติแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือญาติ
ให้ประวัติว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าว จากการประเมิน
พฤติกรรมก้าวร้าว มีคะแนนพฤติกรรมก้าวร้าว
อยูใ่ นระดับปานกลาง (8-15 คะแนน) ขึน้ ไป จ�ำนวน
40 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุ่มจ�ำนวน 20 คน และ
กลุ่มทดลองจ�ำนวน 20 คน
2. ผู ้ ป กครองเด็ ก ออทิ ส ติ ก คื อ ผู ้ ดู แ ลที่
อาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกันกับเด็กออทิสติก ทีม่ หี น้าที่
ดูแลโดยตรงอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นเวลา
ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป จ�ำนวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุม่
คือ กลุ่มที่ได้รับพฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมี
ส่วนร่วมและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ
		 1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
เด็กออทิสติกและครอบครัว ได้แก่เพศอายุ เป็นบุตร
คนที่ประวัติการรับยาประวัติพฤติกรรมก้าวร้าว
และข้อมูลของครอบครัวได้แก่ เพศอายุสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาอาชีพความสัมพันธ์กับเด็ก
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		 1.2 แบบประเมิ น พฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว
เด็กออทิสติก พัฒนามาจากยูดอฟสกี้ (Yudofsky
et al., 1986) ผู้วิจัยน�ำมาจาก อัญชรส ทองเพ็ชร
(2554) ใช้ประเมินเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว และน�ำมาพัฒนาปรับปรุงโดยให้เนื้อหา
ครอบคลุม เข้าใจง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น
โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ .92
และค่าสัมประสิทธิค์ วามสอดคล้องของการสังเกต
(IOR) เท่ากับ .81,.85, .90, .92 และ .93 ตามล�ำดับ
ลักษณะของแบบประเมินเป็นการสังเกตพฤติกรรม
ก้าวร้าวทางวาจาและทางกายของเด็กออทิสติก
โดยผู้ปกครอง ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 14 ข้อ
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนย่อย ส่วนที่ 1 คือ ข้อ 1-4
เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวที่แสดงออกด้วยค�ำพูดและ
ท่าทางทีไ่ ม่รนุ แรง หากพบพฤติกรรมนีใ้ ห้คะแนน
ข้อละ 2 คะแนน ส่วนที่ 2 คือ ข้อ 5-8 เป็นพฤติกรรม
ก้าวร้าวด้วยวาจาและมีท่าทางคุกคามหรือท�ำร้าย
ตนเองให้บาดเจ็บเล็กน้อย หากพบพฤติกรรมนี้
ให้คะแนนข้อละ 3 คะแนน ส่วนที่ 3 คือ ข้อ 9-11
เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยวาจา และท่าทางที่
คุกคามด้วยความรุนแรง อย่างชัดเจนต่อตนเอง
หรือผู้อื่น หากพบพฤติกรรมนี้ให้คะแนนข้อละ
4 คะแนน ส่วนที่ 4 คือ ข้อ 12 เป็นพฤติกรรมก้าวร้าว
ด้วยท่าทาง หากพบพฤติกรรมนี้ให้คะแนนข้อละ
5 คะแนน ส่วนที่ 5 คือ ข้อ 13-14 เป็นพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรงที่ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย
อย่างรุนแรงต่อตนเองและผูอ้ นื่ หากพบพฤติกรรม
นี้ให้คะแนนข้อละ 6 คะแนน
2. เ ค รื่ อ ง มื อ ด�ำ เ นิ น ก า ร ท ด ล อ ง คื อ
พฤติ ก รรมบ�ำบั ด โดยครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย
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2.1 แนวทางปฏิบัติพ ฤติกรรมบ�ำบั ด
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ส�ำหรับพยาบาล คู่มือ
ชุดนี้ สร้างโดยผู้วิจัยศึกษาจากเอกสาร ต�ำราและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบ�ำบัด ซึ่ง
แนวทางปฏิบตั พิ ฤติกรรมบ�ำบัดนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิด
ของ Goodman and Scott (2012) ซึ่งพัฒนาวิธีการ
โดยใช้หลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขของ
Skinner (1953) ร่วมกับแนวคิดการมีสว่ นร่วมของ
ครอบครัวในการดูแลเด็กของ Schepp (1995) และ
พัฒนาจากอัญชรส ทองเพ็ชร(2554) ประกอบด้วย
3 ขัน้ ตอน 6 กิจกรรม ทัง้ หมด 4 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครัง้ ๆ
60-90 นาที
2.2 คู่มือ การใช้พ ฤติกรรมบ�ำบั ดโดย
ครอบครัวมีสว่ นร่วม ส�ำหรับครอบครัว ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
พัฒนาขึน้ เป็นคูม่ อื การใช้พฤติกรรมบ�ำบัดส�ำหรับ
ครอบครัวที่บ้านเป็นคู่มือที่จัดให้เหมาะสมกับ
ครอบครัวในการดูแลเด็กออทิสติก และการสอน
เพือ่ ใช้พฤติกรรมบ�ำบัดกับเด็กออทิสติกได้อย่างต่อ
เนื่องที่บ้าน
			 การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
ผู้ศึกษาได้น�ำเครื่องมือทั้ง 2 ชุดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
ความถูกต้อง ความชัดเจน เนื้อหาครอบคลุม และ
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ประเด็นที่ต้องแก้ไขจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมี ดังนี้
		 1) แนวทางปฏิบตั พิ ฤติกรรมบ�ำบัด
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ส�ำหรับพยาบาล
			 กระบวนการและเนื้ อ หาของ
แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัว
มีส่วนร่วม ส�ำหรับพยาบาล เนื้อหาค่อนข้างเข้าใจ
ยาก ผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขเนื้อหาให้สมบูรณ์ ละเอียด
และอ่านง่ายขึ้น เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
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		 2) คู ่ มื อ การใช้ พ ฤติ ก รรมบ�ำบั ด
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ส�ำหรับครอบครัว
		 ปรับการประเมินผลของกิจกรรมให้
ชัดเจน และให้อ่านง่ายกับครอบครัวเด็กออทิสติก
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้ไขการประเมินผลให้ชดั เจน รวมถึง
การใช้ภาษาที่ให้ผู้ปกครองเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
2.3 แบบวัดความสามารถการปฏิบัติ
พฤติ ก รรมบําบั ด ในเด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ บ ้ า นของ
ครอบครัว ผูว้ จิ ยั น�ำมาจากอัญชรส ทองเพ็ชร (2554)
ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย น� ำ มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โดยให้
ครอบคลุมเนื้อหาในคู่มือการใช้พฤติกรรมบ�ำบัด
โดยครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว ม (ส� ำหรั บ ครอบครั ว )
ประกอบด้วย 11 ข้อค�ำถาม โดยระบุวธิ กี ารประเมิน
ดังนี้ (1) หมายถึง สามารถปฏิบัติได้ (2) หมายถึง
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ (ถ้าไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ให้ระบุ
ปัญหาและสาเหตุ) แต่ละข้อเทียบเป็นข้อละ 10%
ซึ่งแบบประเมินนี้ได้ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรง
มีค่าความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.84และค่าความตรง
เชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.9
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
งานิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมจาก
สถาบันราชานุกลู ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการ
วิจัยได้ในระหว่างเดือน มกราคม 2559 ถึงเดือน
มกราคม 2560 โดยผู้วิจัยได้ท�ำการพิทักษ์สิทธิของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างได้
รับทราบและเข้าใจในกระบวนการด�ำเนินการวิจัย
ทุกขัน้ ตอน และแจ้งให้ทราบว่าผูป้ กครองสามารถ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้
ได้อย่างอิสระ โดยไม่มผี ลกระทบต่อการมารับบริการ
รักษาพยาบาลแต่อย่างใด การตอบค�ำถามและ
ข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยต่อ
ผู้ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกลุ่ม
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ตัวอย่างก่อนเท่านั้น ผลการวิจัยจะน�ำเสนอใน
ภาพรวมและกลุม่ ตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจาก
การเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลาถ้าต้องการใน
ระหว่างการด�ำเนินการวิจัย จากนั้นให้ผู้ปกครอง
ลงนามในเอกสารยินยอม
การด�ำเนินการทดลอง
1. ระยะเตรี ย มการทดลอง จั ด เตรี ย ม
เครือ่ งมือ สถานที่ เตรียมกลุม่ ตัวอย่าง เตรียมผูช้ ว่ ย
ในการด�ำเนินกิจกรรม เตรียมครอบครัวในการ
ใช้แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าว และประเมิน
พฤติกรรมก้าวร้าวเด็กออทิสติก เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ก่อนด�ำเนินการทดลอง (Pre-test) และเก็บแบบ
ประเมินก่อนการทดลองในวันแรกที่พาเด็กมา
เข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรมบ�ำบัด เพื่อรวมคะแนน
พฤติกรรมก้าวร้าวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม แล้วน�ำไป
เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมก้าวร้าวหลังเสร็จ
กิจกรรมครั้งสุดท้าย
2. ระยะด�ำเนินการทดลอง คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเด็กออทิสติกและครอบครัว จ�ำนวน 40 คน
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การควบคุมตัว แปรแทรกซ้อนที่อาจมี
ผลกระทบต่อการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ โดยเริม่ จากการจับคู่
(matched-pair) แล้วสุ่มโดยใช้วิธีการจับฉลาก
เข้ากลุ่มควบคุม 20 คน และกลุ่มทดลอง 20 คน
โดยกลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ
ในส่วนของกลุ่มทดลองจะได้รับพฤติกรรมบ�ำบัด
โดยครอบครัวมีสว่ นร่วม ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน
6 กิจกรรม ด�ำเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ทัง้ หมด
4 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที/ครั้ง ด�ำเนิน
กิ จ กรรมระหว่ า งวั น ที่ 20 มกราคม 2559 -10
กุมภาพันธ์ 2559
3. ขั้ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบ
กลุ่มตัวอย่าง และขอความร่วมมือให้ครอบครัว
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ที่ดูแลเด็กออทิสติก น�ำแบบประเมินพฤติกรรม
ก้าวร้าวไปประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวขณะอยูท่ บ่ี า้ น
ทุกวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนด�ำเนินการทดลอง
และเก็บแบบประเมินก่อนการทดลองในวันแรก
ที่ พ าเด็ ก มาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพฤติ ก รรมบ� ำ บั ด
รวบรวมข้อมูลหลังทดลอง (post-test) ประเมิน
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกที่บ้าน หลัง
ด�ำเนินการทดลองในสัปดาห์ที่ 4 โดยครอบครัว
จะประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก (post-test)
และน�ำผลมาให้ผู้วิจัยเมื่อสิ้นสุดในสัปดาห์ที่ 4
จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4. การก�ำกับการทดลอง
แบบวัดความสามารถการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
บ�ำบัดในเด็กออทิสติกที่บ้าน เป็นการวัดความ
สามารถของครอบครัวที่เข้าร่วมในการวิจัย ผู้วิจัย
ให้ผู้ช่วยผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
เรือ่ งความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคนิค
พฤติกรรมบ�ำบัดกับเด็ก เมื่อสิ้นสุดการบ�ำบัด ใน
สัปดาห์ที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ โ ดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป (SPSS) ค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานโดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ
Wilcoxon ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปพบว่า เด็กออทิสติกทั้งใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 65 เท่ากัน ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 10-12 ปี
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คิดเป็นร้อยละ 45 และช่วงอายุ 8-9 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 50 เป็นบุตรคนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 80 และ
85 ตามล�ำดับ การรักษาในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ ได้รบั ยา
คิดเป็นร้อยละ 80 และ 55 ตามล�ำดับ และอาการเมือ่
เด็กโกรธหรือก้าวร้าวจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ทางกาย คิดเป็นร้อยละ 60 และ 50 ตามล�ำดับ ในส่วน
ครอบครัวของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่ทั้งในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 95 และ 90 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ น
ช่วง 40-49 ปี ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คิดเป็นร้อยะละ 50 และ 40 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่
สถานภาพสมรส คู่ ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม คิดเป็นร้อยะละ 70 และ 80 ตามล�ำดับ และ
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ในช่วงมัธยมศึกษา

99

ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ
40 เท่ากัน
2. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
ออทิสติกในกลุ่มทดลองที่ได้รับพฤติกรรมบ�ำบัด
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม หลังการทดลองลดลง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 1
3. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
ออทิสติกของกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั พฤติกรรมบ�ำบัด
โดยครอบครัวมีส่วนร่วมลดลงกว่า เด็กออทิสติก
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก ก่อนและหลังได้รบั พฤติกรรม
บ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
คะแนนพฤติกรรมก้าวร้าว
กลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง

8.90
13.00

SD

Z

Sig

3.93
3.97

-3.983

.000***

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของ ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
เด็กออทิสติก ภายหลังได้รับพฤติกรรมบ�ำบัดโดย .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
ครอบครัวมีสว่ นร่วม มีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อยกว่า
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั พฤติกรรม
บ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
คะแนนพฤติกรรมก้าวร้าว
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
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8.90
15.25

SD

Mann-Whitney U Test

Sig.

3.93
4.02

545.400

.000***
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จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของ
เด็กออทิสติก กลุ่มที่ได้รับพฤติกรรมบ�ำบัดโดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.90 และ
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
15.25 เมื่อน�ำค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกัน พบว่า
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกกลุ่มที่ได้รับ
พฤติ ก รรมบ� ำ บั ด โดยครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว ม มี
พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วน้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การ
พยาบาลตามปกติ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
การอภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วของเด็ ก ออทิ ส ติ ก
หลั ง การใช้ พ ฤติ ก รรมบ� ำ บั ด โดยครอบครั ว มี
ส่วนร่วม น้อยกว่าก่อนได้รับพฤติกรรมบ�ำบัด
ในส่ ว นของการใช้ พ ฤติ ก รรมบ� ำ บั ด โดย
ครอบครัวมีสว่ นร่วมในเด็กออทิสติกทีม่ พี ฤติกรรม
ก้าวร้าวเมือ่ พิจารณาแนวทางการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
บ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ส�ำหรับพยาบาล
ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของ Goodman and Scott
(2012) ร่วมกับแนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแล
เด็กของชีพ๊ (Schepp, 1995) โดยให้ครอบครัวเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรม
ทีด่ ี เช่น กิจกรรมปะแป้ง กิจกรรมเก้าอีด้ นตรี กิจกรรม
แข่งกันแต่งตัว กิจกรรมการเข้าคิว กิจกรรมกล่าวค�ำ
ขอโทษ/กล่าวค�ำขอบคุณ และกิจกรรมเก็บของเล่น
และของใช้ส่วนตัว เด็กได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่
เหมาะสมโดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ
จะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กออทิสติกได้รับการสร้างเสริม
พฤติกรรมทีด่ โี ดยใช้หลักการเรียนรูแ้ บบมีเงือ่ นไข
ของสกินเนอร์ (Skinner, 1953) ปฏิบัติจริงตาม
ขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ชัดเจนทั้งกิจกรรมและระยะ
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เวลาพบว่าภายหลังจากการใช้พฤติกรรมบ�ำบัด
โดยครอบครัวมีสว่ นร่วมเด็กออทิสติกมีการแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวต่อสถานการณ์ต่างๆ ลดลง
อย่างชัดเจนทัง้ จากการสังเกตโดยครอบครัวทีบ่ า้ น
และการสังเกตโดยพยาบาลขณะเด็กร่วมกิจกรรม
ที่โรงพยาบาลซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อัญชรส ทองเพ็ชร (2554) ที่ใช้
พฤติกรรมบ�ำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
ออทิสติก แผนกผูป้ ว่ ยนอก เด็กออทิสติกมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวลดลง
จะเห็ น ได้ ว ่ า การใช้ พ ฤติ ก รรมบ� ำ บั ด โดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม ยังช่วยให้ครอบครัวเด็ก
ออทิสติก มีความรูแ้ ละความเข้าใจในการใช้พฤติกรรม
บ�ำบัดในการดูแลเด็ก โดยมีการสอนและสาธิต
การใช้พฤติกรรมบ�ำบัด ตามคูม่ อื การใช้พฤติกรรม
บ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ส�ำหรับครอบครัว
เน้นให้ครอบครัวน�ำกลับไปปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ จริง ซึง่ ส่งผลให้ครอบครัวของเด็กออทิสติก
มีทกั ษะ ความรูแ้ ละความสามารถทีจ่ ะน�ำพฤติกรรม
บ� ำ บั ด ไปใช้ กั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ บ ้ า น จนท� ำ ให้
ครอบครัวเกิดความตระหนัก และเกิดผลระยะยาว
ในการดูแลเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวได้
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของโรเบิร์ต
และคณะ (Roberts et al., 2011) ได้อธิบายว่าการ
สอน การอบรมให้ความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับ
ครอบครัวเด็กออทิสติก เป็นปัจจัยหลักที่จะน�ำไป
ดู แ ลเด็ ก ออทิ ส ติ ก ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น สิ่ ง
ท้าทายส�ำหรับครอบครัว ดังนั้นการให้ความรู้กับ
ครอบครัวเด็กออทิสติกและให้เข้ามามีส่วนร่วม
ก็จะส่งผลให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กออทิสติก
ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ฮิลแมน (Hillman, 2006) พบว่า การน�ำพฤติกรรม
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บ�ำบัดไปใช้ในการบ�ำบัดเด็กออทิสติกทีม่ พี ฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง พบว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง
นอกจากนี้การใช้พฤติกรรมบ�ำบัดในการรักษา
เด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ มี อ าการระดั บ รุ น แรง ยั ง พบว่ า
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ลดลงในช่วงของ
การบ�ำบัด
ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือเด็กออทิสติก
ในกลุ่มทดลองจะได้รับการสอนทักษะทางสังคม
การท�ำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อน รู้จักกฎกติกา
ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมพร้อมกับ
ได้รบั การใช้พฤติกรรมบ�ำบัดและเทคนิคพฤติกรรม
บ�ำบัดอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การพัฒนาทักษะทางสังคม
ช่ ว ยให้ บุ ค คลสามารถด� ำ รงรั ก ษาสั ม พั น ธภาพ
ระหว่างบุคคล ซึง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินชีวติ
(Thomas et al., 2011) อีกทั้งปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
จะช่วยให้เด็กออทิสติกได้รับการตอบสนองด้าน
อารมณ์ มีการรับรูต้ นเองท�ำให้ได้รบั การยอมรับจาก
ผู้อื่น รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่ และสังคม จนมีการรับรูถ้ งึ คุณค่าในตนเอง
มากขึ้น อีกทั้งการเข้าร่วมในกิจกรรมโดยการใช้
พฤติกรรมบ�ำบัดท�ำให้เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้
และทักษะต่างๆ ในการอยู่รวมกันในกลุ่ม ซึ่งการ
พัฒนาทักษะต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เด็กออทิสติก
มีการพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะการเข้าสังคม น�ำไปสู่
การเกิดพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์มากขึ้น
สรุปได้วา่ การพยาบาลทีเ่ น้นพฤติกรรมบ�ำบัด
เพือ่ ลดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กออทิสติก เป็นการ
พยาบาลที่มีการวางแผนปฏิบัติการพยาบาลโดย
มี แ นวทางปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น บทบาทที่ ส� ำ คั ญ ของ
พยาบาลจิตเวชทีจ่ ะต้องให้การพยาบาลเด็กออทิสติก
ท�ำให้งา่ ยต่อการเข้าใจ ในทีมบุคลากรพยาบาลมีการ
บันทึกผลลัพธ์และการประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษา
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ปั ญ หาพฤติ ก รรมของเด็ ก และวิ ธี ก ารแก้ ไ ข
พฤติ ก รรมเหล่ า นั้ น ซึ่ ง วิ ธี ก ารมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
เชือ่ มโยงกันถึงทีบ่ า้ นของเด็กเพือ่ ให้ได้การพยาบาล
ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กออทิสติกและ
ครอบครั ว ตรงตามปั ญ หาอย่ า งครอบคลุ ม เป็ น
องค์รวมโดยยึดเด็กออทิสติกและครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง พยาบาลต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ครอบครัวเด็กออทิสติกสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ
ได้ตามศักยภาพทีม่ อี ยูส่ ามารถด�ำรงชีวติ อยูร่ ว่ มกับ
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข
2. พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วของเด็ ก ออทิ ส ติ ก
กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ พฤติ ก รรมบ� ำ บั ด โดยครอบครั ว มี
ส่วนร่วมน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตาม
ปกติ
ผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
พฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีสว่ นร่วมเป็นการ
บ�ำบัดหนึ่งที่ช่วยให้เด็กออทิสติกลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวลงได้เนื่องจากพฤติกรรมบ�ำบัดช่วยให้
กลุม่ ทดลองได้เรียนรูถ้ งึ พฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
และเกิดการเลียบแบบที่ถูกต้อง เช่น การเข้าคิว
การกล่าวค�ำขอบคุณ การกล่าวค�ำขอโทษ การเก็บ
ของเล่นและของใช้สว่ นตัว นอกจากนีก้ ลุม่ ทดลอง
ยังได้รบั การพยาบาลตามปกติดว้ ย ส่วนกลุม่ ควบคุม
ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้มีการควบคุมกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน (Matched-pair) เพื่อควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อนที่อาจมีผลกระทบต่อการท�ำวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ เพศของเด็ก เพศชายมักมีความรุนแรงกว่า
เพศหญิง (Chou et al.,2010) และการศึกษาของ
ครอบครัว พบว่าการศึกษาที่สูงย่อมมีทักษะและ
วิธกี ารเรียนรูม้ ากกว่า เนือ่ งจากมีการศึกษาค้นคว้า
หาความรูม้ ากกว่า (Maskoto, 2006; Mazurek et al.,
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2013) จากนั้นจับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ดังนัน้ ผลการวิจยั ทีพ่ บจึงสามารถสรุปได้วา่
เป็ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ
ตามขั้นตอนตามแนวคิดของกู๊ดแมนและสก๊อต
(Goodman & Scott, 2012) ร่วมกับแนวคิดครอบครัว
มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กของชี๊พ (Schepp, 1995)
ส่งผลให้พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกลดลง
สรุ ป ได้ ว ่ า การให้ ก ารพยาบาลโดยเน้ น
พฤติกรรมบ�ำบัด เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของ
เด็กออทิสติก จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นกระบวนการ
วางแผนที่ ชั ด เจน มี แ นวทางปฏิ บั ติ แ ละคู ่ มื อ
มีอปุ กรณ์ในการด�ำเนินการกับเด็กออทิสติก เพือ่ ให้
เกิดการเรียนรูแ้ ละมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ มีการบันทึก
และประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค์ที่ครอบครัวพบ
ขณะด�ำเนินการทดลอง และรวมกันแก้ไขปัญหา
โดยเน้นให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทให้มากที่สุด
พบว่าครอบครัวทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้คะแนนความ
สามารถการปฏิบตั พิ ฤติกรรมบ�ำบัดในเด็กออทิสติก
ที่ บ ้ า นร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไป ท� ำ ให้ เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก มี
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามทีม่ อี ยู่ และสามารถด�ำเนินชีวติ ในสังคม
ได้ ท�ำให้เห็นถึงโอกาสพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
เด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาผลของพฤติกรรมบ�ำบัดโดย
ครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของ
เด็กออทิสติก สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะดังนี้
1. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถน�ำไป
พัฒนารูปแบบการดูแลเด็กออทิสติกทีม่ พี ฤติกรรม
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ก้าวร้าว โดยจัดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแล
เด็กออทิสติกทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าว ในโรงพยาบาล
และที่บ้านได้ โดยมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับบริบทที่จะน�ำไปใช้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการดูแลเด็กออทิสติก
2. บุ ค ลากรทางการพยาบาลสามารถน� ำ
ผลการวิจยั ไปพัฒนาระบบการพยาบาลเด็กออทิสติก
ในโรงพยาบาล โดยเน้นการใช้พฤติกรรมบ�ำบัด
ในการดูแลเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
3. ควรมีการติดตามครอบครัวเป็นระยะๆ
เพื่ อ กระตุ ้ น และสนั บ สนุ น ให้ ค รอบครั ว ได้ น� ำ
ความรู้และทักษะที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง
4. คู่ มือ แนวทางปฏิ บัติพ ฤติกรรมบ� ำบัด
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ส�ำหรับครอบครัว ควร
เพิ่มเติมกิจกรรมให้ครอบครัวกลับไปท�ำที่บ้าน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หลั งจากกิ จ กรรมทั้ ง 4 สั ป ดาห์
ครบแล้ว
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.จินตนา
ยูนิพันธุ์ ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน อาจารย์ที่ปรึกษา
และ ผศ.ดร.ประนอม รอดค�ำดี ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และ ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุม
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความรู้ให้
ค�ำปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ที่กรุณา
ตรวจสอบเครื่องมือ ขอขอบพระคุณผู้อ�ำนวยการ
สถาบันราชานุกลู หัวหน้ากลุม่ การพยาบาล พีๆ่ น้องๆ
พยาบาลเด็กออทิสติกและครอบครัวที่ให้ความ
ร่วมมือในการวิจัย สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ
บิดา มารดาผู้ซึ่งเป็นก�ำลังใจอันส�ำคัญให้ความ
ช่วยเหลือและความห่วงใยแก่ผู้วิจัยตลอดมา
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