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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

Autism

พรอ่งทางสงัคม ภาษา การสื�อความหมาย
และมีพฤติกรรมแปลกๆ 

 
 

 มีพฤติกรรมซํ%าๆ ไมย่ดืหย ุน่ 

 การรบัร ูผ้ิดปกติ ไมร่ ูจ้กัเจ็บปวด/ความร ูส้ึกไว
 เดินเขยง่ ชอบดวูตัถหุมนุๆ

 ไมร่ ูจ้กัปกป้องตวัเองจากภยนัตรายต่างๆ



ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

•   จากเดิมเคยเชื�อว่าเป็นโรคจิตในเด็ก(Childhood Psychosis)
แต่ในที�สดุพบว่าเป็นโรคที�เกิดจากปัญหาทางสมองนําไปส ู่
อาการทางพฤติกรรมและพฒันาการ ปัจจบุันการวินิจฉยั

ตามเกณฑ ์ ����

•  วินิจฉยัไดช้า้ (หลงั 1 ปี อาการชดัเจน) 

•  ผลกระทบ � � � � เด็ก, ผ ูด้แูล, สงัคม(ร.ร.), ประเทศ 
อบุตัิการณข์องโรคมีมากขึ%น

1. คน้หามากขึ%น 
2.  แม่ร ูม้ากขึ%น 
3.  ตวัโรคมากขึ%น



ขอ้มลูการใหบ้รกิารในคลินิกสง่เสรมิพฒันาการ                 
รพ.พระศรมีหาโพธิ? 

 คลินิกส่งเสริมพฒันาการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ�  จงัหวดัอุบลราชธานี (1 พฤศจิกายน 54-29 กมุภาพนัธ์ 2555)

มผีูป้กครองเด็กออทิสตกิรายใหมท่ี�ไดร้บัการวินจิฉยัและ

สง่ตอ่จากจิตแพทยเ์ด็กจาํนวน 10 คน

❀จากการประเมนิความรูห้ลกัการฝึกเด็กพบวา่มคีะแนนเฉลี�ย (  ) = 3.9    
    ( จากคะแนนเต็ม 10)  

❀จากการประเมนิความรูเ้รื�องโรค Autism พบวา่มคีะแนนเฉลี�ย                
                (   ) =7.2 (จากคะแนนเต็ม 15) 

❀จากการประเมนิความเครียดพบวา่ผูป้กครองมี
ความเครียดสงูกวา่ระดบัปกตเิล็กนอ้ย จาํนวน 1 คน

มคีวามเครียดสงูกวา่ปกตริะดบัปานกลางจาํนวน 7 คน      

และมคีวามเครียดสงูกวา่ระดบัปกตมิาก จาํนวน 2 คน        

ซึ�งจาํเป็นตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลือ 

x

x



วตัถปุระสงค์

     1. ผลของโปรแกรมสขุภาพจิตศึกษาต่อความเครียด
ความร ู้เรื�องโรคออทิซึมและพฤติกรรมการดแูลเด็ก       
ออทิสติกของผ ู้ปกครอง  ในคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ 

โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ?  จงัหวดัอบุลราชธานี 

  :  เพื�อศึกษา



กรอบแนวคิดในการวิจยั

1. ความรู้เรื�องโรคออทิซึมของผู้ปกครอง

2.     ระดบัความเครียดของผู้ปกครอง

3.    พฤตกิรรมการดูแลเดก็ออทิสตกิของผู้ปกครอง

• ด้านการให้ความเมตตาต่อเดก็ออทิสตกิ

• ด้านการให้กาํลงัใจและให้ความหวงั

• ด้านการสังเกตและตอบสนองความต้องการของเดก็        
ออทิสตกิได้อย่างทันท่วงที

• ด้านการมีสัมพนัธภาพที�สมํ�าเสมอและจริงใจ

• ด้านการแสดงการยอมรับพฤตกิรรมทั=งทางด้านบวกและด้าน
ลบของเดก็ออทิสตกิ

• ด้านการแก้ปัญหาได้ใช้เหตุผล

• ด้านการเสนอแนะหรืออบรมสั�งสอนและให้ข้อมูลที�ถูกต้อง
เหมาะสมแก่เดก็ออทิสตกิ

• ด้านการจดัหรือปรับปรุงสิ�งแวดล้อมให้เกดิความรู้สึก
ปลอดภยั

• ด้านการตอบสนองความต้องการที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ 

• ด้านการช่วยให้เกดิความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวติ 

• เพศ                       •      ระดับการศึกษา

• อายุ                       •      รายได้

• อาชีพ                    •      ระยะเวลาที�ดูแลเดก็ออทสิติก

• สถานภาพสมรส

โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

(Participatory  Learning)ประกอบด้วย 

• การเสริมสร้างความรู้เรื�องโรคออทิซึม

• การประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวยั ( 0-5 ปี )

• การเสริมสร้างการปรับตวัของครอบครัวและ
ความรู้ทางกฎหมายที�ควรทราบ

• การเสริมสร้างทักษะในการฝึกปฏิบัต ิเพื�อกระตุ้น
พฒันาการ  การฝึกพูดเบื=องต้น  พฤตกิรรมบําบัด  
กจิกรรมบําบัด  การผลติสื�อสําหรับใช้สอนเดก็

ตัวแปรอธิบาย

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม



กลุ่มตวัอย่าง

ผ ูว้ิจยัไดใ้ชก้ล ุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั%งนี% เป็นผ ูป้กครอง

เด็กออทิสติก (ผ ูป้่วยใหม่อาย ุ0 - 5 ปี) ที�มา รบับริการในช่วง
ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2554 – 28 กมุภาพนัธ ์2555 ในคลินิก
ส่งเสริมพฒันาการกล ุ่มงานจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ?  จังหวัดอบุลราชธานี โดยเก็บทกุครอบครัวที� เข้าเกณฑ์
ต่อเนื�องกนัไปจนครบ



เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู

เป็นแบบสอบถาม 

✾✾✾✾แบบประเมินความร ูเ้รื�องโรค

✾✾✾✾แบบประเมินและวิเคราะหค์วามเครยีด

✾✾✾✾พฤติกรรมการดแูลเด็กออทิสติกของผ ูป้กครอง



สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู

1.  สถิติพื%นฐาน  ไดแ้ก ่ ค่าความถี� ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลี�ย
    ค่าเฉลี�ยรอ้ยละ สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน

                                2. สถิติที�ใชห้าคณุภาพเครื�องมือ หาความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถาม

            **** โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธแ์อลฟาของ 
Conbach



3. วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของคะแนนการ 
ทดสอบกอ่นและหลงัใหโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษา โดยใช้

สถิติT – test แบบ Dependent Sample

สถติทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล
 
                                

  



✿✿✿✿ เสนอผลการเปรยีบเทียบขอ้มลู
เกี�ยวกบัผลของโปรแกรมกอ่นและหลงั  
การทดลองต่อพฤติกรรมการดแูลเด็ก
ออทิสติกของผ ูป้กครอง



ตารางที� 1 เปรยีบเทียบขอ้มลูเกี�ยวกบัประสิทธิผลของโปรแกรมกอ่นและหลงั
                    การทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษา

พฤตกิรรมการดูแลเดก็ออทสิตกิของ
ผู้ปกครอง

หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง
n t p

post S.D. pre S.D.
1.ด้านการให้ความเมตตาต่อเดก็ออทสิตกิ 5.81 0.52 2.81 0.76 33 19.90 .00
2.ด้านการให้กาํลังใจและให้ความหวัง 11.90 0.38 6.54 1.43 33 21.19 .00
3.ด้านการสังเกตและตอบสนองความ
ต้องการของเดก็ออทสิตกิได้อย่างทันท่วงที 17.51 1.03 9.33 1.88 33 22.08 .00

4.ด้านการมีสัมพันธภาพที<สมํ<าเสมอและ
จริงใจ 14.39 1.22 6.42 2.66 33 14.87 .00

5.ด้านการแสดงการยอมรับพฤตกิรรมทั =ง
ทางด้านบวกและด้านลบของเดก็ออทสิตกิ 8.63 0.65 4.15 1.30 33 18.18 .00

6.ด้านการแก้ปัญหาได้ใช้เหตุผล 11.66 0.92 5.30 1.57 33 20.71 .00
7.ด้านการเสนอแนะหรืออบรมสั<งสอนและ
ให้ข้อมูลที<ถูกต้องเหมาะสมแก่เดก็ออทสิตกิ 20.57 1.06 9.54 3.56 33 16.21 .00

8.ด้านการจัดหรือปรับปรุงสิ<งแวดล้อมให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภยั 11.81 0.46 5.72 1.62 33 19.72 .00

9.ด้านการตอบสนองความต้องการที<จาํเป็น
ต่อการดาํรงชีวติ 14.78 0.59 7.63 2.35 33 16.18 .00

10. ด้านการช่วยให้เกิดความเข้าใจในความ
เป็นจริงของชีวติ 11.75 0.79 5.39 2.03 33 15.17 .00

รวม 128.87 5.24 66.87 21.06 33 15.80 .00

XX



❀ผลการเปรียบเทียบขอ้มูลเกี�ยวกับประสิทธิผลของ
โปรแกรมก่อนและหลังการทดลองต่อพฤติกรรมการดแูลเด็กของ

ผูป้กครองเด็กออทิสตกิ พบว่าโดยภาพรวมค่าเฉลี�ยของพฤตกิรรม

การดแูลเด็กออทิสติกของผูป้กครองหลังการทดลองใชโ้ปรแกรม

สขุภาพศึกษา สงูกว่าก่อนการทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษา

อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติที�ระดบั .01 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า คา่เฉลี�ยของพฤตกิรรมการดแูลเด็กออทิสตกิของผูป้กครอง

หลังการทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพศึกษาทกุดา้น สงูกว่าก่อนการ

ทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�

ระดบั .01

สรปุ



ตารางที� 2 เปรยีบเทียบขอ้มลูเกี�ยวกบัความร ูเ้รื�องโรค
กอ่นและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษา

กอ่นการทดลอง กอ่นการทดลอง
n t p

     pre S.D.     post S.D.

9.21 2.20 12.87 1.63 33 8.89 .00

XX

จากตารางที� 2 พบว่าโดยภาพรวมคา่เฉลี�ยของคะแนนความรูเ้รื�อง

โรคออทิสตกิของผูป้กครองหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิต

ศึกษา สงูกว่ากอ่นการทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษาอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถืตทิี�ระดบั.01



ตารางที� 2 เปรยีบเทียบขอ้มลูเกี�ยวกบัความเครยีดของ
ผ ูป้กครองกอ่นและหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษา

หลงัการทดลอง กอ่นการทดลอง
n t p

     pre S.D.     post S.D.

20.93 8.72 13.15 6.23 33 6.56 .00

XX

จากตารางที� 2 พบว่าโดยภาพรวมคา่เฉลี�ยของคะแนนความเครียด

ของผูป้กครองกอ่นการทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษา สงูกว่า

หลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมสขุภาพจิตศึกษาอย่างมนียัสาํคญัทาง

สถืตทิี�ระดบั.01
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