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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึม
สเปกตรัม (autism spectrum disorder; ASD) ระหว่างก่อนกับขณะอยู่ในระยะการเล่นเกมบันไดงูภายใน
ครอบครัวตามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมาและเล่นตามแบบแผนที่ก�ำหนดไว้
วิธีการศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นเด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม อายุระหว่าง
4-6 ปี ทุกคนต้องได้รบั การวินจิ ฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ ว่าเป็นเด็กทีม่ ภี าวะ ASD เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) แผ่นเกมบันไดงูขนาด 210 เซนติเมตร x 210 เซนติเมตร ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มาเพือ่ ให้ครอบครัว
เล่นด้วยกัน การเล่นตามค�ำสัง่ ประกอบด้วยการเดิน กระโดด ยืน นัง่ และการก้าวข้าม มีคำ� แนะน�ำในการเล่นเกม
อย่างเป็นแบบฉบับ เล่นวันละ 1 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 3 วัน รวม 5 สัปดาห์ตอ่ เนือ่ งกัน ผูว้ จิ ยั จะเล่นให้ดเู ป็นตัวอย่าง
ก่อน จากนั้นครอบครัวเล่นให้ดูจนถูกต้องแล้วน�ำกลับไปเล่นภายในครอบครัว ผู้วิจัยจะไปสังเกตและก�ำกับการ
เล่นเกมบันไดงูในการเล่นครั้งที่ 1, 4, 8 และครั้งที่ 12 2) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของทั้งตัว
เด็กทีเ่ ป็น ASDและผูป้ กครอง และ 3) แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ของเด็กอนุบาลทีม่ ภี าวะ ASD
ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ASD จ�ำนวน 3 ท่าน ผู้วิจัย 2 คนผลัดกันไป
ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ชว่ งเช้าทุกวันจันทร์พธุ และวันศุกร์ จากนัน้ ครอบครัวจึงจะเล่นเกมบันไดงู
ได้ ประเมินทักษะในระยะ baseline 4 ครัง้ และประเมินในระยะ intervention คือระยะเล่นเกมบันไดงูอกี 15 ครัง้
เสนอผลการศึกษาด้วยข้อมูลดิบทั้งข้อมูลประชากรศาสตร์ ข้อมูลคะแนนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และ
แสดงด้วยกราฟในรูปของ single subject design
ผลการศึกษา ทั้งเกมบันไดงูและแบบประเมินทักษะได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
กายภาพบ�ำบัด ครูการศึกษาพิเศษและจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นด้านละ 1 คน รวมเป็น 3 คนว่าเป็นเกมและแบบ
ประเมินที่ตรงกับวัตถุประสงค์ เด็ก ASD ที่เข้าร่วมการวิจัยมี 3 ราย เป็นเด็กในศูนย์วิจัยออทิสติก ฝ่ายการศึกษา
พิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 1 ราย และในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9 จังหวัด
ขอนแก่นจ�ำนวน 2 ราย ผลการเล่นพบว่าเด็กอนุบาลที่มีภาวะ ASD ที่ผ่านการเล่นเกมบันไดงูภายในครอบครัว
ตามโปรแกรมจะมีทกั ษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่เพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั คะแนนทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่
ที่ดีขึ้นก็จะยังคงดีอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการเล่น
สรุป ทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ทเี่ พิม่ ขึน้ เกิดจากการฝึกเล่นเกมทีเ่ หมาะสม มีเป้าหมายชัดเจน ฝึกอย่างซ�ำ้ ๆ
ต่อเนื่อง เป็นการฝึกที่ครอบครัวมีส่วนร่วม เพื่อให้ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ครอบครัวจึงควร
เล่นเกมบันไดงูอย่างต่อเนื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ค�ำส�ำคัญ เกมบันไดงู ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม การฝึกอย่างต่อเนื่อง
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ABSTRACT
Objective : To evaluate and compare the gross motor skill of the kindergarten children (KC) with autism
spectrum disorder (ASD) before and during the period of playing snake ladder game (SNG) in the
family (according to the pre-set schedule and pattern of playing).
Methods : The participants were specifically selected: must be 4-6 years old and must have a diagnosis
of ASD by a child and adolescent psychiatrist. The tools used in this study included (1) the 210
centimeters x 210 centimeters SNG sheet, built by the research team, for playing by the family. The
SNG had a playing guideline. Playing instruction included walking, jumping, standing, sitting and
crossing. SNG must be played 1 hour/day, 3 days/week for 5 consecutive weeks. At first, playing the
SNG was demonstrated by the research team, then the family practiced playing until meeting with the
pre-set guideline. Afterward the family continued playing SNG at home. The authors had a regular
home visits to observe and regulate the SNG playing at the first, 4th, 8th and the 12th play. (2) questionnaire
to interview parents on demographic and clinical characteristics of both participants and their parent(s).
(3) The gross motor skill assessment scale which was developed by the research authors. Each playing
SNG would occurred after the finishing of each assessment. Two authors alternately assessed the
gross motor skill on the morning of Monday, Wednesday and Friday. A total of 19 assessments were
included: the first 4 assessments during the baseline period and the 15 consecutive assessments
during the intervention period. The results of the study were presented by a raw data (demographic,
and gross motor skill score) and single subject design graphs.
Results : Both The SNG and the assessment scale were approved unanimously by 3 ASD experts
(one physical therapist, one special education teacher and one child and adolescent psychiatrist) to
be sound to the purpose of the research. There were a total of 3 KC participants: one was from the
Khon Kaen University Autistic Research Center and two were from Special Education Center 9. Keeping
with the schedule and pattern of play, the family SNG play could increase gross motor skills in KC
with ASD. The increased motor skill could be sustained throughout the intervention period.
Conclusion : The increase in gross motor skill was due to the appropriate playing, goal directed, and
regularly repeated practice. The play was also participated by the family. For the gross motor skill to
be progressively enhanced, the family should keep on playing snake ladder game regularly and
continually.
Keywords : Snake ladder game, gross motor skills, children with autism spectrum disorder and regular
practice
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บทน�ำ

ความชุ ก ของเด็ ก ที่ มี ภ าวะออทิ ซึ ม สเปกตรั ม
(Autism spectrum disorder; ASD) คือพบ 15 ราย ต่อ
เด็กอายุ 8 ขวบ 1,000 ราย พบในเพศชายมากกว่าหญิง1
ตามเกณฑ์การวินจิ ฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 5 (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, Fifth Edition ค�ำย่อคือ DSM-5)
ความผิ ด ปกติ ช นิ ด ASD ประกอบด้ ว ยอาการดั ง นี้
1) อาการผิดปกติในด้านการสือ่ สารและการปฏิสมั พันธ์
ทางสั ง คม มี อ าการบกพร่ อ งใน social-emotional
reciprocity 2) มีพฤติกรรม ความสนใจหรือกิจกรรมที่
มักจะเป็นแบบแผนตายตัวหรือซ�้ำๆ ชอบอยู่กับเรื่อง
เดิมๆ สิ่งเดิมๆ2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่มีภาวะ ASD จะมี
พัฒนาการล่าช้าและทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
บกพร่อง3 ส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคม4 การสือ่ สารทาง
สังคมและพัฒนาการด้านภาษา5 การ intervention
แก่ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นอกจากจะสามารถ
ท�ำให้ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีขึ้นยังอาจจะ
สามารถท�ำหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางกายภาพกับคนอื่น
ได้มากขึ้นน�ำไปสู่การมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น6 การท�ำ
กิ จ กรรมทางกายภาพอาจจะช่ ว ยลดพฤติ ก รรม
stereotype ได้ ยิ่งเป็นการเพิ่มการตอบสนองและเพิ่ม
โอกาสการเข้าสังคมได้ด้วย7 หลักการการบ�ำบัดทาง
กายภาพแก่เด็กที่มีภาวะ ASD มีดังนี้ ต้องใช้หลักการ
ทางวัจนภาษา อวัจนะภาษา ท่าทาง การสบตา การให้
ได้เห็นการท�ำเป็นตัวอย่าง8 การบ�ำบัดที่ดีจะต้องเริ่มที่
ครอบครัว ทัง้ นีท้ ศั นคติและการปฏิบตั ขิ องครอบครัวต่อ
บุตรหลานทีม่ ภี าวะ ASD จะมีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินโรค
ของ ASD
เกมหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่เล่นตามกติกา
มีรูปแบบของการเล่น มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทักษะต่างๆ เช่น
ทักษะทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
เกมหรื อ การเล่ น บางชนิ ด ต้ อ งใช้ ก ารท� ำ งานของ
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กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เกมลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงและส่งเสริมให้การ
ท�ำงานมีการประสานงานกันดีขึ้น สามารถเล่นเกมหรือ
ท�ำกิจกรรมบ�ำบัดท�ำนองนี้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง9
มีการทบทวนอย่างเป็นระบบที่พบว่าการมีกิจกรรมทาง
กายภาพจะสอดคล้องกับทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่
ที่ ดี ขึ้ น 10 อี ก ประการหนึ่ ง ทั้ ง ในนานาชาติ แ ละ
ในประเทศไทย intervention ทีเ่ ป็นกิจกรรมการเล่นทีม่ งุ่
ส่งเสริมเด็กที่มีภาวะ ASD ให้มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
มั ด ใหญ่ ดี ขึ้ น มี น ้ อ ยมาก ดั ง นั้ น เพื่ อ สร้ า งกิ จ กรรม
ที่ เ ป็ น การเล่ น ทางกายภาพและเป็ น intervention
ในตัวมันเองเพื่อเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ผูว้ จิ ยั จึงสร้างเกมบันไดงูทเี่ ป็นกิจกรรมการเล่นทางกาย
ภาพหลายๆ ท่าทั้งท่านั่งยืนเดินและกระโดด ให้เด็ก
อนุบาลที่มีภาวะ ASD ได้เล่นเป็นการเล่นพร้อมกับ
ครอบครัว ผู้วิจัยท�ำนายว่าผลจากการเล่นเกมบันไดงู
สม�่ำเสมอระยะหนึ่งจะท�ำให้ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ดขี นึ้ เกมบันไดงูนค้ี ณะผูว้ จิ ยั ได้คดิ ค้นและประดิษฐ์
ขึ้นมาเพื่อใช้เพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่โดย
เฉพาะ

วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ของเด็กอนุบาลทีม่ ภี าวะ ASD ระหว่างระยะก่อนการเล่น
(baseline) กั บ ระยะเวลาของการเล่ น เกมบั น ไดงู
(intervention) ภายในครอบครัวตามแบบแผนทีก่ ำ� หนดไว้

วิธีการศึกษา

กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา เกณฑ์การคัดเด็กที่
มีภาวะ ASD เข้าสู่การศึกษามีดังนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
ครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) ประกอบด้วยเด็กอนุบาลที่มีภาวะ ASD
ที่ ก� ำ ลั ง เรี ย นอยู ่ ที่ ศู น ย์ วิ จั ย ออทิ ส ติ ก โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (มอดินแดง)
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ผลของการเล่นเกมบันไดงูภายในครอบครัวต่อการเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ในเด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม: รายงานผู้ป่วย 3 ราย
จ�ำนวน 1 ราย และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9 จังหวัด
ขอนแก่นจ�ำนวน 2 ราย รวมทัง้ หมด 3 ราย มีอายุระหว่าง
4-6 ปี ต้องได้รบั การวินจิ ฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่
แล้ ว ว่ า เป็ น เด็ ก ที่ มี ภ าวะ ASD เด็ ก เหล่ า นี้ มี อ าการ
ประกอบด้ ว ยความบกพร่ อ งในพั ฒ นาการด้ า นการ
สือ่ สารและด้านพฤติกรรมทางสังคม ไม่มคี วามพิการอืน่
ร่วมด้วย เช่นไม่เป็นลมชัก สมองพิการ โรค Fragile X
syndrome โรค metabolic disorders โรคเชาวน์ปญ
ั ญา
ล้าหลังรุนแรงจนท�ำให้ไม่สามารถวินิจฉัยภาวะออทิซึม
สเปกตรัมได้ และต้องไม่กำ� ลังรับประทานยาทีส่ ง่ ผลต่อ
ทักษะการใช้กล้ามเนือ้ ทัง้ มัดเล็กมัดใหญ่ ไม่กำ� ลังใช้ยา
ที่ออกฤทธิ์ด้วยการกดการท�ำงานของจิตประสาท และ
ไม่ได้กำ� ลังเข้าร่วมกับโครงการวิจยั ใดๆ ทีม่ ผี ลต่อทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1. เกมบันไดงูเพือ่ การเล่นภายในครอบครัว
ซึ่งคณะผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การเล่นเพือ่ เสริมทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ของเด็ก
ทีม่ ภี าวะ ASD โดยเฉพาะ ครอบครัวพร้อมเด็กทีม่ ภี าวะ
ASD ต้องเล่นพร้อมกัน แผ่นเกมเป็นแผ่นไวนิลกว้าง
210 เซนติเมตรและยาว 210 เซนติเมตร สามารถยืนหรือ
ท�ำกิจกรรมเล่นร่วมกันบนแผ่นไวนิลนีไ้ ด้เกมละ 1-4 คน
แผ่ น เกมประกอบด้ ว ยช่ อ งสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า เรี ย งกั น
ประมาณ 3-5 ช่องแล้วก็วกกลับไปในแนวเดิมประมาณ
3-5 ช่องแล้วก็วกกลับ เป็นเช่นนี้จนครบ 25 ช่อง แต่ละ
ช่องเป็นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาด 24 x 32 เซนติเมตร เริม่ ต้น
การเล่นคือยืนที่ช่องที่ 1 แล้วเดินหรือกระโดดข้ามทีละ
ช่อง ข้ามจ�ำนวนช่องตามหมายเลขบนลูกเต๋า 1 ลูกที่
ทอดได้ ลูกเต๋ามี 6 ด้าน แต่ละด้านเขียนหมายเลขหนึ่ง
หมายเลขไม่ซำ�้ กันตัง้ แต่หมายเลข 1-6 ในเกมมีบางช่อง
ทีก่ ำ� หนดว่าเมือ่ ถึงช่องนัน้ ก็ให้เดินหรือกระโดดข้ามช่อง
ขึ้นไปตามบันไดไปหาปลายบันไดหรือเดินหรือกระโดด
ถอยจากหัวงูไปทีป่ ลายหางงู แผ่นเกมบันไดงูมสี องแผ่น
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แต่ละแผ่นนอกจากมีรายละเอียดตามที่กล่าวแล้วยังมี
รายละเอียดเพิม่ เติม กล่าวคือแผ่นที่ 1 มีหลายช่องทีเ่ มือ่
ถึงช่องนั้นแล้วภายในช่องนั้นมีการระบุให้ท�ำกิจกรรม
เพิม่ เติม 1 กิจกรรมแล้วจึงกลับสูท่ า่ เดิม จุดมุง่ หมายของ
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ตาม
ขาสองข้างแข็งแรงขึ้นและการทรงตัวดีขึ้น กิจกรรมจึง
อาจจะเป็นการให้นงั่ ยองนาน 10 วินาที ยืนขาข้างทีถ่ นัด
ข้างเดียวนาน 10 วินาที ยืนหลับตานาน 10 วินาที
เดินข้ามสิ่งกีดขวางความสูง 20 เซนติเมตร หมุนตัว 1
รอบและยืนต่อเท้านาน 10 วินาทีได้โดยไม่ให้ลม้ แผ่นที่
2 มีหลายช่องที่ระบุให้ท�ำกิจกรรมเพิ่มเติม 1 กิจกรรม
แล้วจึงกลับสู่ท่าเดิม จุดมุ่งหมายของกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริ ม ให้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ ต ามขาสองข้ า งแข็ ง แรง
มากขึน้ และความสามารถในการทรงตัวดีขนึ้ อย่างมากๆ
กิจกรรมจึงอาจจะเป็นการให้ก้มลงเก็บของ ยื่นแขน
เหยี ย ดมื อ เหยี ย ดนิ้ ว ไปข้ า งหน้ า ทั้ ง สองข้ า งนาน
10 วินาที ยกเท้าขึ้นแตะเก้าอี้เตี้ยๆ แล้วเอาเท้าลงแล้ว
สลับท�ำอีกข้างหนึ่ง ท�ำ 2 ชุด กระโดดสลับเท้าอยู่กับที่
นาน 10 วินาที กระโดด 2 เท้าอยู่กับที่นาน 10 วินาที
กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ กระโดดข้ามกล่องที่เตรียมไว้
(สูง 20 เซนติเมตร) โดยไม่ให้ล้ม และสุดท้ายกระโดด
ขาเดียวข้ามกล่อง บิดามารดาหรือผูป้ กครองทีก่ ำ� ลังเล่น
ด้วยเป็นคนอ่านค�ำสั่งกิจกรรมที่ต้องท�ำประจ�ำช่องนั้น
ก�ำหนดให้เล่นเกมบันไดงูรวม 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน วัน
เว้นวัน ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ เล่นครั้งละ 1 ชั่วโมง ให้
เล่นเกมบันไดงูแผ่นที่ 1 จ�ำนวน 5 ครัง้ ก่อนแล้วจึงเปลีย่ น
เป็นการเล่นบนแผ่นที่ 2 จนจบโครงการวิจัย นักวิจัยจะ
สอนแสดงการเล่นให้ครอบครัวดูจนเป็นที่เข้าใจ จากนี้
ครอบครัวเล่นกันเองทั้งครอบครัวหรืออย่างน้อยต้องมี
บุตรที่เป็นออทิซึมสเปกตรัมเล่นด้วย เล่นให้นักวิจัย
สังเกตและปรับการเล่นจนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นการเล่น
เกมตามที่ได้ก�ำหนดไว้ จากนั้นครอบครัวน�ำแผ่นเกม
บันไดงูกลับไปเล่นภายในครอบครัว (รูปที่ 1)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

Effects of Playing Snake Ladder Game in Family to Increase Gross Motor Skills in
Kindergarten Children with Autism Spectrum Disorder: 3 Case Reports
การประเมินว่าการเล่นด้วยท่าทางต่างๆ เป็นการ
ส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คณะผู้วิจัยได้
ส่งแบบประเมินการเล่นเกมบันไดงูว่าเป็นการเล่นที่ส่ง
เสริมทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ในแต่ละมิตหิ รือไม่
มิตทิ ปี่ ระเมินได้แก่มติ กิ ารนัง่ ยืนเดิน การทรงตัว และมิติ
การกระโดด เป็นการประเมิน content validity โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านความผิดปกติชนิดออทิซมึ สเปกตรัม
3 คน คนแรกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบ�ำบัด คนที่
2 เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษส�ำหรับบุคคล
ออทิซมึ คนที่ 3 เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ การประเมิน
จะท� ำ ตาม Item-Objective Congruence (IOC)
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นประเมิ น ว่ า แต่ ล ะท่ า การเล่ น
เป็นการส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในมิติที่
ก�ำลังประเมินหรือไม่ ผู้ประเมินจะให้คะแนนตั้งแต่ -1

Pittawan Martseeda et al.

ถึ ง +1 คะแนน -1 หมายความว่ า ไม่ ส อดคล้ อ ง
(incongruent) คะแนน 0 หมายความว่าไม่แน่ใจหรือ
ยั ง สงสั ย คะแนน +1 หมายความว่ า สอดคล้ อ ง
(congruent) ตามหลักเกณฑ์ของ IOC ท่าทางใดทีไ่ ด้รบั
คะแนนต�่ำกว่า 0.5 ก็จะต้องแก้ไขให้ท่าทางการเล่นนั้น
ถูกต้องเหมาะสมจนได้คะแนนเกิน 0.5 ท่าทางการเล่น
ท่าทางใดที่ได้คะแนนเกิน 0.5 ก็จะคงไว้11
การก� ำ กั บ การเล่ น เกมบั น ไดงู ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
แบบแผนที่ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัยคนที่ 3 จะไปสังเกตและ
ก�ำกับการเล่นเกมบันไดงูที่บ้านในการเล่นครั้งที่ 1, 4, 8
และครั้งที่ 12 ของทุกครอบครัวที่เข้าร่วมกับโครงการ
วิจัย เป็นการไปก�ำกับและปรับการเล่นให้เป็นไปตาม
แบบแผนตามที่โครงการวิจัยได้ก�ำหนดไว้

รูปที่ 1 เกมบันไดงูภายในครอบครัว ระดับที่ 1 และระดับที่ 2
2. แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูล
ทัว่ ไปของทัง้ ตัวเด็กและผูป้ กครอง ประกอบด้วยการ
สอบถามเกี่ยวกับอายุ เพศ ล�ำดับที่ในพี่น้อง อายุครั้งแรก

ที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นว่าเป็น
เด็กทีม่ ภี าวะออทิซมึ เปกตรัม การรักษาทีก่ ำ� ลังได้รบั และ
ชั้นเรียน
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รูปที่ 2 การเล่นเกมบันไดงูภายในครอบครัวของเด็กอนุบาลทีม่ ภี าวะออทิซมึ สเปกตรัม ภาพนีไ้ ด้รบั อนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้เผยแพร่ทางวิชาการได้
3. แบบประเมิ น สร้ า งโดยนั ก วิ จั ย เพื่ อ
ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก
อนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ประกอบด้วย
3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินทักษะการนั่ง ยืน เดิน
2) การประเมินทักษะการทรงตัว 3) การประเมินทักษะ
การกระโดด แบบประเมินทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ
เด็กอนุบาลทีม่ ภี าวะออทิซมึ สเปกตรัมนีพ้ ฒ
ั นาจากแบบ
ประเมิ น 2 ชุ ด ด้ ว ยกั น ประกอบด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรม
เคลื่ อ นไหวประกอบเพลงที่ มี ผ ลต่ อ ทั ก ษะการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กดาวน์ซินโดรมในสถาบัน
ราชานุกลู 12 ซึง่ เป็นแบบประเมินในประเทศไทยและแบบ
ประเมิ น pediatric balance scale ซึ่ ง เป็ น แบบ
นานาชาติที่ใช้ในการประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ในเด็กเล็ก เป็นการประเมินทักษะการทรงตัวใน
ขณะใช้งาน (functional balance skills) ในเด็กวัยเรียน
ที่ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อบกพร่องเล็กน้อย
จนถึงปานกลาง แบบประเมินนี้มีความเป็นรูปธรรม
สเกลนี้มี 14 ข้อแต่ละข้อให้คะแนนจาก 0 (ท�ำหน้าที่
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ไม่ได้เลยหรือต้องให้การช่วยเหลือมากทีเดียวแต่ก็ยัง
ท�ำได้นอ้ ย) ถึง 4 (ท�ำหน้าทีไ่ ด้สงู ทีส่ ดุ ) สเกลนีใ้ ห้คะแนน
สูงที่สุดคือ 56 คะแนน สเกล 14 ข้อย่อยจ�ำแนกได้เป็น
3 กลุม่ ดังนีท้ กั ษะทีใ่ ช้ในการนัง่ และยืน ทักษะการทรงตัว
ขณะหมุนตัว ทักษะการทรงตัวในขณะยืนขาเดียว14
คณะผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบประเมินทักษะการใช้กล้าม
เนื้อมัดใหญ่อิงตามหลักการการประเมินทักษะตาม
pediatric balance scale ให้เป็นแบบประเมินที่ใช้กับ
งานวิ จั ย นี้ โ ดยเฉพาะ แบบประเมิ น นี้ เ รี ย กว่ า แบบ
ประเมิ น ทั ก ษะกล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ ประกอบด้ ว ยข้ อ
ประเมินใน 3 มิตดิ งั นี้ การประเมินทักษะมิตกิ ารนัง่ ยืนเดิน
ทักษะการทรงตัว และมิตทิ กั ษะการกระโดด แต่ละมิตมิ ี
ข้อประเมินย่อย 5 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนระหว่าง 0-4
คะแนน 0 หมายความว่าแสดงท่าทางตามค�ำสั่งไม่ได้
เลยแม้จะให้เวลาและให้การช่วยเหลือตามสมควรแล้ว
ก็ตาม คะแนน 1 หมายความว่าท�ำท่าทางตามค�ำสั่งได้
แต่ก็ต้องช่วยเหลือบ้างถึงกระนั้นก็ยังท�ำได้นานไม่ถึง
5 วินาที คะแนน 2 หมายความว่าท�ำท่าทางตามสั่งได้

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

Effects of Playing Snake Ladder Game in Family to Increase Gross Motor Skills in
Kindergarten Children with Autism Spectrum Disorder: 3 Case Reports
นาน 5 วินาทีด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือบ้าง
คะแนน 3 หมายความว่าท�ำท่าทางตามค�ำสั่งได้ด้วย
ตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือบ้างและท�ำได้นานเกิน
5 วินาทีแต่ไม่ถึง 10 วินาที คะแนน 4 หมายความว่า
ท�ำท่าทางตามค�ำสั่งได้นาน 10 วินาทีด้วยตนเองหรือ
ด้วยความช่วยเหลือบ้าง การประเมินจะให้โอกาสแก่เด็ก
ท�ำตามค�ำสั่งอย่างเต็มความสามารถหรือให้ความช่วย
เหลือตามสมควร 3 ครัง้ ผูว้ จิ ยั จะใช้คะแนนจากครัง้ ทีท่ ำ�
คะแนนได้สงู ทีส่ ดุ น�ำคะแนนทีไ่ ด้ในแต่ละข้อมารวมกัน
ภายในมิตเิ ดียวกัน คะแนนแต่ละมิตจิ งึ มีคะแนนระหว่าง
0-20 คะแนน คณะผู้วิจัยได้ประชุมเพื่อพิจารณาแบบ
ประเมิ น ทั ก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ ส� ำ หรั บ เด็ ก
นักเรียนอนุบาลทีม่ ภี าวะออทิซมึ รวมสามครัง้ จนได้แบบ
ประเมินฉบับสุดท้าย จากนีจ้ งึ ได้สง่ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญใน
การดูแลนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม 3 คน คนแรกเป็น
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นกายภาพบ� ำ บั ด คนที่ 2 เป็ น ครู
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษส�ำหรับบุคคลออทิซึม
คนที่ 3 เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะผู้วจิ ัยจะขอให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3ท่านประเมินว่าวิธกี ารประเมินทักษะการ
ใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ดใหญ่เป็นการประเมินที่ถูก ต้อ งตาม
วัตถุประสงค์ (content validity) การประเมินจะท�ำตาม
item-objective congruence (IOC) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่านประเมินว่าการประเมินแต่ละข้อสอดคล้องกับการ
ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อในมิติที่ก�ำลังประเมิน
หรือไม่โดยให้คะแนนตั้งแต่ -1 ถึง +1 คะแนน -1
หมายความว่าไม่สอดคล้อง (incongruent) คะแนน 0
หมายความว่ า ไม่ แ น่ ใ จหรื อ ยั ง สงสั ย คะแนน +1
หมายความว่าสอดคล้อง (congruent) ตามหลักเกณฑ์
ของ IOC ค่า IOC ควรได้อย่างน้อยที่สุด 0.5 ข้อที่ใช้ใน
การประเมินที่ได้รับคะแนนต�่ำกว่า 0.5 ก็จะได้รับการ
แก้ไขให้ข้อนั้นๆ ถูกต้องเหมาะสมจนได้คะแนนอย่าง
น้อยที่สุด 0.5 ท่าทางการเล่นท่าทางใดที่ได้คะแนนเกิน
0.5 ก็จะคงไว้และสามารถน�ำไปใช้งานได้11
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การประเมิ น ทั ก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่
คณะผู้วิจัยจะประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ด้วยแบบประเมินการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มิติต่างๆ
ที่ได้สร้างขึ้น การประเมินครั้งหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ
30-60 นาที เป็นการประเมินที่บ้านของครอบครัวที่เข้า
ร่ ว มกั บ โครงการวิ จั ย ก� ำ หนดเวลาประเมิ น คื อ ช่ ว ง
ระหว่าง 9.00-12.00 น. ประเมินทุกวันจันทร์ พุธและวัน
ศุกร์ลำ� ดับกันไปอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในระยะ baseline และ
ระยะ intervention ผู้นิพนธ์คนที่ 1 และคนที่ 4 จะสลับ
กันไปประเมินทักษะที่บ้านของครอบครัวของเด็กออทิ
ซึมสเปกตรัม การประเมินในระยะ baseline รวม 4 ครั้ง
หลังจากนัน้ ครอบครัวจะต้องเล่นเกมบันไดงู เล่นตามค�ำ
แนะน�ำทีไ่ ด้วางไว้หรือเล่นตามทีเ่ ห็นจากการสอนแสดง
ครอบครัวจะต้องเล่นเกมบันไดงูหลังจากการประเมิน
ทักษะฯเสร็จแล้วและจะต้องเล่นภายในวันเดียวกัน
ในระยะ intervention การประเมิ น ทั ก ษะการใช้
กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ครัง้ แรกเป็นการประเมินก่อนการเล่น
ครั้งที่ 2 การประเมินทักษะฯ ครั้งที่ 2 เป็นการประเมิน
ก่อนหน้าการเล่นครั้งที่ 3 ประเมินท�ำนองนี้จนครบ
15 ครั้ง การวัดประเมินครั้งที่ 15 เป็นการประเมินหลัง
การเล่นครัง้ ที่ 15 ผ่านไปแล้ว 1วัน ภายหลังการประเมิน
ครัง้ ที่ 15 แล้วครอบครัวจะเล่นเกมบันไดงูตอ่ หรือไม่กไ็ ด้
รวมจ�ำนวนครั้งของการประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ตงั้ แต่ระยะ baseline จนจบระยะ intervention
คื อ 19 ครั้ ง คนที่ ก� ำ ลั ง ประเมิ น จะไม่ ท ราบผลการ
ประเมินทีไ่ ด้ในครัง้ ก่อนหน้าทีต่ ดิ กัน คนทีก่ ำ� ลังประเมิน
จะไม่ซ�้ำกับคนที่ไปประเมินในครั้งก่อนหน้านั้นที่ติดกัน
ทุกครั้งที่ประเมินเสร็จก็ให้ส่งผลการประเมินไปที่ผู้วิจัย
คนที่ 2 ไม่ให้คนประเมินเก็บผลการประเมินไว้กบั ตนเอง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
การศึกษา
เป็นการศึกษาประเภท case report กระท�ำใน
แบบ single subject research design ชนิด AB ท�ำ
วิจัยในช่วงระยะเวลาและงบประมาณตามที่ก�ำหนดไว้
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ผลของการเล่นเกมบันไดงูภายในครอบครัวต่อการเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ในเด็กอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม: รายงานผู้ป่วย 3 ราย
ระยะเวลาของการท� ำ วิ จั ย คื อ ระหว่ า งวั น ที่ 9 เดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.
2562 ก่อน (ระยะ A) และระหว่างการ intervention
(ระยะ B) จะมีการบันทึกผลการประเมินทักษะในการใช้
กล้ามเนือ้ มัดใหญ่อย่างต่อเนือ่ ง สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั เป็น
สถิติการวิจัยแบบ single subject research design
มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ independent variable คื อ
intervention ส่วน dependent variable คือคะแนนของ
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่วัดได้ในแต่ละครั้ง
แสดงผลการวิจยั ด้วยข้อมูลดิบและกราฟตามล�ำดับครัง้
ที่ประเมินเพื่อสะดวกต่อการ visual inspection เปรียบ
เทียบผลของการทดลองระหว่างระยะ A กับระยะ B
โครงการวิจยั ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว
(เลขที่ HE623049) แม้กลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักเรียน
อนุบาลแต่ผวู้ จิ ยั ก็ตอ้ งอธิบายรายละเอียดของโครงการ
วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองฟัง ภายหลังที่ได้
อธิบายจนเป็นที่เข้าใจแล้วนักวิจัยก็จะขอให้ผู้ปกครอง
ลงนามในใบแสดงความยินยอมเข้าร่วมกับโครงการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างจะต้องเข้าร่วมกับโครงการวิจยั จนเสร็จสิน้

ผลการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้ความเห็นว่าท่าทางการ
เล่นการเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกมบันไดงูเป็น
ท่าทางทีส่ ง่ เสริมทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ เป็นการ
ส่งเสริมทักษะการนั่ง ยืน เดิน มีค่า IOC เฉลี่ย 0.87
เป็นการส่งเสริมทักษะการทรงตัว มีค่า IOC เฉลี่ย 0.93
และเป็นการส่งเสริมทักษะกระโดดโดยมีค่า IOC เฉลี่ย
0.93 แบบที่ใช้ในการประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่กม็ คี วามเหมาะสมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่านได้ให้
คะแนนดังนี้ แบบประเมินสามารถประเมินทักษะการนั่ง
ยืน เดินได้อย่างเหมาะสมมีคา่ IOC เฉลีย่ 0.93 สามารถ
ประเมิ น ทั ก ษะการควบคุม การใช้แขน ขา และการ
ทรงตัวได้อย่างเหมาะสมมีค่า IOC เฉลี่ย 0.93 และ
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พิศตะวัน มาตสีดา และคณะ

สามารถประเมินทักษะการกระโดดได้อย่างเหมาะสม
มีค่า IOC เฉลี่ย 1
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกับโครงการวิจัยเป็นเด็ก
อนุบาล 3 ราย ทั้งตัวเด็กและผู้ปกครองได้ฟังค�ำชี้แจง
จากผู้วิจัยคนแรกอย่างละเอียดและชัดเจนจนยินยอม
เข้าร่วมกับโครงการวิจัย ประกอบด้วยนักเรียนอนุบาล
ของศูนย์วิจัยออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (มอดินแดง) จ�ำนวน
1 คน และของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษเขต 9 จั ง หวั ด
ขอนแก่นจ�ำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 3 คน ผู้เข้าร่วมกับ
การวิจยั ทัง้ 3 คนมีอายุระหว่าง 4-6 ปี (ตารางที่ 1) เด็กที่
เข้าร่วมกับโครงการวิจัยทุกคนได้รับการวินิจฉัยจาก
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นประจ�ำสถาบันวิจัยและบริการ
ออทิซมึ แล้วว่าเป็นเด็กทีม่ ภี าวะออทิซมึ สเปกตรัมและมี
ความบกพร่องเล็กน้อยในทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ ได้แก่ก�ำลังของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ยังช้ากว่าอายุ
เด็กยังมีทกั ษะนัง่ ยืนเดิน ทรงตัวและทักษะกระโดดไม่ดี
ผลการประเมินทักษะด้านต่างๆ ในระยะ baseline ได้
แสดงไว้ ใ นตารางที่ 2 และในรู ป ที่ 3 การท� ำ ความ
เข้าใจผลของการเล่นเกมบันไดงูตามแผนของโครงการ
วิจยั ต่อการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่มดี งั นี้
เมื่อพิจารณาผลต่อทักษะนั่งยืนเดินจะพบว่าก่อนการ
เล่นเกมบันไดงูเด็กคนที่ 1 ได้คะแนนทักษะในการนัง่ ยืน
เดิ น ระหว่ า ง 5-6 คะแนน เมื่ อ เล่ น เกมบั น ไดงู ต าม
แบบแผนที่โครงการวิจัยได้ก�ำหนดไว้และเป็นการเล่น
ภายในครอบครัว 7 ครั้งคะแนนทักษะนี้สามารถขึ้นถึง
13 คะแนนและยังขึ้นไปได้ถึง 15 คะแนน ในเด็ก 3 คน
จะพบว่าเด็กคนที่ 2 การเล่นเกมบันไดงูสามารถพัฒนา
ทักษะการนั่งยืนเดินได้เพียงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์สูงสุดที่
ตัง้ ไว้ เด็กคนที่ 3 สามารถพัฒนาทักษะการนัง่ ยืนเดินจน
ได้คะแนนเต็มตามเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้คอื ท�ำได้ทกุ ท่าของการ
ประเมินท่าละอย่างน้อยทีส่ ดุ 10 วินาที เมือ่ พิจารณาผล
ต่อทักษะการทรงตัวจะพบว่าก่อนการเล่นเกมบันไดงู
คะแนนของทักษะการทรงตัวของเด็กคนที่ 1, 2 และเด็ก
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Effects of Playing Snake Ladder Game in Family to Increase Gross Motor Skills in
Kindergarten Children with Autism Spectrum Disorder: 3 Case Reports
คนที่ 3 อยู่ระหว่าง 5-6, 3-4 และ 5 คะแนนตามล�ำดับ
เมือ่ เด็กทัง้ 3 คนเล่นเกมบันไดงูอย่างเป็นแบบแผนตาม
ที่โครงการวิจัยได้ก�ำหนดไว้เด็กคนที่ 1 เมื่อการเล่นผ่าน
ไป 4 ครั้งก็สามารถพัฒนาคะแนนทักษะการทรงตัวขึ้น
ไปเป็น 13 คะแนนและคะแนนก็อยู่ที่ 13 คะแนนจน
กระทั่งจบโครงการวิจัย เด็กคนที่ 2 เมื่อการเล่นเกม
บันไดงูผ่านไป 5 ครั้งคะแนนทักษะการทรงตัวก็เพิ่มขึ้น
เป็น 7, 8 และคงอยู่ที่ 9 คะแนนจนจบโครงการวิจัย
ส�ำหรับเด็กคนที่ 3 สามารถพัฒนาทักษะการทรงตัวจน
ได้ ค ะแนนเต็ ม ของการประเมิ น ภายในการเล่ น เกม
บันไดงู 10 ครั้ง เมื่อพิจารณาผลต่อทักษะการกระโดด
พบว่าก่อนการเล่นเกมบันไดงูคะแนนของทักษะการกระ
โดดของเด็กคนที่ 1, 2 และเด็กคนที่ 3 อยู่ระหว่าง 9-10,
1-2 และ 5 คะแนนตามล�ำดับ เมื่อเด็กทั้ง3 คนเล่นเกม

Pittawan Martseeda et al.

บันไดงูอย่างเป็นแบบแผนตามทีโ่ ครงการวิจยั ได้กำ� หนด
ไว้เด็กคนที่ 1 เมื่อการเล่นผ่านไป 10 ครั้งก็สามารถ
พัฒนาคะแนนทักษะการกระโดดเป็น 12 คะแนน จาก
นี้ไปคะแนนทักษะการกระโดดก็อยู่ที่ 12 คะแนนโดย
ตลอด เด็กคนที่ 2 ต้องเล่นเกมบันไดงู 5 ครั้งคะแนน
ทักษะการกระโดดจึงขึ้นเป็น 5 คะแนนและสามารถขึ้น
คะแนนและคงอยู่ที่ 10 คะแนนจนกระทั่งจบโครงการ
วิจัย เด็กคนที่ 3 เมื่อการเล่นเกมบันไดงูผ่านไป 3 ครั้งก็
สามารถพัฒนาทักษะการกระโดดขึน้ เป็น 10 คะแนน 15
คะแนนและสามารถขึ้นถึง 20 คะแนนภายในการเล่น
11 ครัง้ ผูอ้ า่ นสามารถท�ำความเข้าใจผลของการทดลอง
จากตารางค่าคะแนนทักษะแต่ละมิติ (ตารางที่ 2) และ
จากกราฟ single design subject ทีไ่ ด้แสดงไว้ (รูปที่ 3)

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ทั้ง 3 คน
ข้อมูล

เด็กคนที่ 1
ชาย
4
1
ธุรกิจส่วนตัวทั้งคู่

เด็กคนที่ 2
ชาย
5
2
รับราชการทั้งคู่

เด็กคนที่ 3
ชาย
5
2
ธุรกิจส่วนตัวทั้งคู่

1. เพศ
2. อายุ (ปี)
3. ก�ำลังเรียนระดับอนุบาลปีที่
4. อาชีพของบิดา-มารดา
5. ระยะเวลา(ปี)นับจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
1
2
1
โรคASD จนเข้าร่วมกับโครงการวิจยั
6. ปัจจุบันก�ำลังได้รบั การรักษาโรค ASD
ใช่
ใช่
ใช่
7. ปัจจุบันก�ำลังกินยาหรือฉีดยาที่มีผลกระทบต่อ
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
8. ระดับความรุนแรงของโรคออทิซมึ สเปกตรัมตาม
1*
1*
1*
เกณฑ์ DSM-5
9. ระดับความบกพร่องของทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ประเมินโดยนักกายภาพบ�ำบัดประจ�ำ
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
ศูนย์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. ระดับความบกพร่องด้านภาษาประเมินโดย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ ประจ�ำสถาบันวิจยั และ
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
บริการออทิซมึ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*ความรุนแรงระดับที่ 1 ตาม DSM-5 หมายความว่าต้องช่วยเหลือทั้งทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและด้านพฤติกรรม การช่วยเหลือ
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดูแปลก ให้มีความเป็นธรรมชาติและเพื่อให้ประสบความ
ส�ำเร็จ ความช่วยเหลือทางด้านพฤติกรรมเป็นการช่วยเหลือให้สามารถเปลี่ยนผ่านจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งได้ ช่วยเหลือ
ในการจัดระเบียบและวางแผนการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นตัวของตัวเอง2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มิติต่างๆ ทั้งในระยะ baseline กับระยะเล่นเกมบันไดงู
(intervention)*
คะแนนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (คะแนนแต่ละครั้งเต็ม 20)
ทักษะการใช้กล้าม
เนื้อมัดใหญ่มิติต่างๆ ระยะ Baseline

ระยะเล่นเกมบันไดงู (Intervention)

เด็กคนที่

เด็กคนที่

เด็กคนที่

การประเมินครั้งที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 6 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 13 13 13 13 13 15 15 15
2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 10 10 10 10
นั่งยืนเดิน
3 3 4 3 4 4 4 4 9 9 10 15 15 15 15 15 20 20 20 20
1 5 6 5 6 6 6 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9
ทรงตัว
3 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20
1 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10
กระโดด
3 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 20 20 20 20
* ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ประเมินแต่ละมิติด้วยข้อประเมิน5ข้อแต่ละข้อมีคะแนนระหว่าง 0-4
คะแนน 0 หมายความว่าแสดงท่าทางตามค�ำสั่งไม่ได้เลยแม้จะให้เวลาและให้การช่วยเหลือตามสมควรแล้วก็ตาม
คะแนน 1 หมายความว่าท�ำท่าทางตามค�ำสั่งได้แต่ก็ต้องช่วยเหลือบ้างถึงกระนั้นก็ยังท�ำได้นานไม่ถึง5วินาที
คะแนน 2 หมายความว่าท�ำท่าทางตามสั่งได้นาน5วินาทีด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือบ้าง
คะแนน 3 หมายความว่าท�ำท่าทางตามค�ำสัง่ ได้ดว้ ยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือบ้างและท�ำได้นานเกิน 5 วินาทีแต่ไม่ถงึ 10 วินาที
คะแนน 4 หมายความว่าท�ำท่าทางตามค�ำสั่งได้นาน 10 วินาทีด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือบ้าง
การประเมินจะให้โอกาสแก่เด็กท�ำตามค�ำสั่งอย่างเต็มความสามารถหรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร 3 ครั้ง ผู้วิจัยจะใช้คะแนน
จากครั้งที่ท�ำคะแนนได้สูงที่สุด
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Effects of Playing Snake Ladder Game in Family to Increase Gross Motor Skills in
Kindergarten Children with Autism Spectrum Disorder: 3 Case Reports
ทักษะนั่งยืนเดิน

ทักษะทรงตัว
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ทักษะกระโดด

รูปที่ 3 กราฟแสดงคะแนนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในมิติต่างๆ อันเป็นผลจากการเกมเล่นบันไดงู แสดงด้วย
กราฟที่เกิดจาก single subject design
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วิจารณ์

เมื่ อ น� ำ การเล่ น เกมบั น ไดงู ไ ปเล่ น ภายใน
ครอบครัวตามแบบแผนที่คณะผู้วิจัยได้ก�ำหนดไว้ใน
กลุ่มตัวอย่าง 3 คน ปรากฏว่าทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่มติ ติ า่ งๆ ดีขนึ้ ได้แก่ ทักษะการนัง่ ยืนเดิน ทักษะ
การทรงตัวและทักษะการกระโดด อาการทีด่ ขี นึ้ สามารถ
อธิบายได้ว่าเกมนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้อย่างถูกต้อง ดังที่ได้รับความเห็น
ชอบอย่างเอกฉันท์จากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นเกมการเล่น
ที่เหมาะสมในการท�ำให้ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
ดี ขึ้ น เกมบั น ไดงู เ ป็ น เกมเล่ น ส� ำ หรั บ เด็ ก ออทิ ซึ ม
สเปกตรัมอายุยังน้อย สอดคล้องกับความเห็นสากลที่
ว่าการบ�ำบัดโรคออทิซึมสเปกตรัมอาศัยการเล่นที่เป็น
กิจกรรมประจ�ำวันของเด็กได้14 เกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานีเ้ ป็น
เกมให้เกิดการละเล่นภายในครอบครัว คนเล่นประกอบ
ด้วยพ่อแม่ พีน่ อ้ งและตัวนักเรียนอนุบาลทีม่ ภี าวะออทิซมึ
สอดคล้องกับความรู้ที่ว่าครอบครัวเป็นหน่วยส�ำคัญ
หน่วยแรกในการท�ำให้บุตรหลานที่เป็น ASD ดีขึ้น15
กิจกรรมการเล่นในเกมบันไดงูถูกก�ำหนดให้เป็นการ
ยืนตรง ยืนขาข้างเดียว เดิน กระโดดไปข้างหน้าด้วย
จ�ำนวนช่องตามเลขที่ทอยได้จากลูกเต๋า เมื่อปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตัวเกมก็จะเดินหน้าต่อไป แม้วา่ เด็กจะเล่น
ผิดวิธกี จ็ ะมีการช่วยชีแ้ นะหรือท�ำให้ดใู หม่ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย (prompt) ทุกครั้งที่นักเรียนอนุบาลที่มีภาวะ
ออทิซึมสเปกตรัมท�ำได้อย่างถูกต้องก็จะได้รับการเสริม
แรงด้านบวก เป็นค�ำชมหรือปรบมือ การเรียนรูด้ ว้ ยวิธนี ี้
เรียกว่า discrete trial learning16,17 เมือ่ เล่นหลายๆ ครัง้
และเล่นแบบเดิมๆ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ ครั้งต่อๆ ไปก็
จะเล่นได้อย่างถูกต้องท�ำให้เกิดความสามารถในการ
สังเกตและเกิดทักษะในการเล่นต่อไป ท่าทางการเล่นมี
หลายๆ ท่าเป็นการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ช่วยลดความ
ไม่เชื่อมั่นตนเองและช่วยเพิ่มความสามารถในการท�ำ
ด้วยตนเอง18 การวิจัยพบว่าทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ เ วลาดี ขึ้ น ก็ จ ะสามารถดี ต ่ อ ไปจนกระทั่ ง จบ
โครงการวิจัย ผลการศึกษาเป็นไปตามที่คณะผู้วิจัย
คาดหวั ง ไว้ การศึ ก ษานี้ เ ลื อ กวิ ธี ก ารแสดงว่ า
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intervention คือการเล่นเกมบันไดงูจะช่วยเพิ่มทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้ดีขึ้นด้วยการแสดงผลการ
ทดลองในเด็กหลายคน19 เป็นการยืนยันความสามารถ
ของ intervention ที่ใช้โดยไม่ต้องท�ำการวิจัยแบบ
single subject design ชนิ ด ABA (baseline,
intervention, และกลับไปสู่ baseline) คณะผู้วิจัยมี
ความเห็ น ว่ า แม้ ก ารวิ จั ย จะเสร็ จ สิ้ น คณะผู ้ วิ จั ย ก็ ไ ม่
ต้องการให้หยุดเล่นเกมบันไดงูทั้งนี้เพราะต้องการให้
ทักษะที่ดีขึ้นในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ยังคงดีต่อๆ ไป
และก็ยงั แนะน�ำให้ครอบครัวคงการเล่นเกมบันไดงูตอ่ ไป
เกมบันไดงูถ้าได้เล่นตามแบบแผนที่ก�ำหนดไว้อย่าง
สม�ำ่ เสมอผูเ้ ล่นจะสามารถพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนือ้
มัดใหญ่ได้ในหลายมิติ ได้แก่มติ ทิ กั ษะนัง่ ยืนเดิน ทรงตัว
และทักษะกระโดด โดยพื้นฐานแล้วเด็กอนุบาลที่มีภา
วะออทิซมึ สเปกตรัมมีทกั ษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ใน
มิตติ า่ งๆ ไม่เท่ากัน แต่กส็ ามารถฝึกทุกทักษะให้ดขี นึ้ ได้
จากการทดลองท�ำให้ได้ข้อสังเกตว่าแม้ทักษะการใช้
กล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ ใ นบางมิ ติ จ ะดี ม าก่ อ นก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าภายหลังการเล่นเกมบันไดงูซ�้ำๆ ทักษะ
มิตินั้นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังคงต้องอาศัยระยะเวลา
การฝึกที่นานสักระยะหนึ่ง เด็กคนที่ 2 น่าจะเป็นเด็ก
อนุบาลออทิซึมที่มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้อย
ที่สุด แต่ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ยังสามารถ
ฝึกฝนให้ดีขึ้นได้ด้วยเล่นเกมบันไดงู อย่างไรก็ตามแม้
การเล่นเกมบันไดงูภายในครอบครัวอย่างเป็นแบบแผน
สามารถพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้บ้าง
แต่ ก็ ค วรจะได้ ห าวิ ธี พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ
มัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพกว่านี้ต่อไป ผู้วิจัยมีความเห็น
จากประสบการณ์การศึกษาครัง้ นีว้ า่ การเล่นเกมบันไดงู
ทีม่ กี จิ กรรมทางกายภาพหลายๆ ท่านีเ้ ป็นเกมทีผ่ เู้ ล่นเกิด
ความสนุกเพลิดเพลินสามารถเล่นต่อเนื่องจนครบหนึ่ง
ชั่วโมงได้ ดังนั้นเกมบันไดงูนี้จึงอาจจะน�ำไปเล่นกับเด็ก
ปกติ ภ ายในครอบครั ว ได้ เป็ น เกมเล่ น สนุ ก ภายใน
ครอบครั ว หรื อ อาจจะหวั ง ผลในการพั ฒ นาทั ก ษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กปกติก็ได้ ผลที่แน่นอนและมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์รองรับยังคงต้องการการวิจยั เพือ่
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Effects of Playing Snake Ladder Game in Family to Increase Gross Motor Skills in
Kindergarten Children with Autism Spectrum Disorder: 3 Case Reports
พิสจู น์ตอ่ ไป ผูว้ จิ ยั ตระหนักว่าทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัด
ใหญ่ที่ดีขึ้นยังอาจจะเกิดจากการเติบโตตามปกติเพียง
มีการเล่นเป็นตัวเร่งหรือปัจจัยที่ท�ำให้ดีขึ้นอาจจะเกิด
จาก placebo effect, Hawthorne effect และ
Rosenthal effect ก็ได้
ข้อจ�ำกัดการศึกษา แบบประเมินทักษะการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
ประเมินทีส่ ร้างขึน้ มาโดยทีมนักวิจยั เอง แม้จะได้คา่ IOC
ในแต่ละมิติสูงแต่ก็ควรท�ำวิจัยเพื่อหาค่า validity ต่างๆ
และ reliability ต่างๆ ต่อไป การวิจัยแบบ single
subject design มีข้อดีคือเห็นผลของการ intervention
อย่ า งรวดเร็ ว ผู ้ วิ จั ย และผู ้ อ ่ า นสามารถเห็ น การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เป็นรายตัวอย่าง ไม่ใช่เห็นผลการ
ทดลองอย่างที่พบในการท�ำวิจัยเป็นกลุ่มซึ่งผลการวิจัย
จะอ้างอิงค่าเฉลีย่ การวิจยั แบบ single subject design
ข้อจ�ำกัดประกอบด้วยขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำกัดเพียง
3 ราย เครื่องมือและแบบประเมินที่ใช้ในการวิจัยยังไม่
ครอบคลุมอาการทั้งหมดกล่าวคือยังไม่ได้ประเมินจาก
อาการออทิซึมสเปกตรัม แต่วิธีนี้แต่ละคนท�ำหน้าที่เป็น
ตัวควบคุม (control) ของตนเอง การ intervention
จะเริ่มได้ต่อเมื่อคะแนนจากการประเมินทักษะต้องนิ่ง
(steady) แล้ว ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถแสดง
แนวโน้มของเครื่องมือที่ใช้ในการบ�ำบัดได้ ผลที่ได้ควร
น�ำไปสู่การท�ำวิจัยที่มีกลุ่มควบคุมและขนาดตัวอย่างที่
มี จ� ำ นวนมากขึ้ น แม้ ว ่ า การเล่ น เกมบั น ไดงู ภ ายใน
ครอบครัวเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว
แต่เนือ่ งจากไม่ได้ใช้แบบวัดอาการออทิซมึ สเปกตรัมวัด
อาการโดยรวมแต่แรกจึงไม่สามารถทราบได้วา่ การเล่น
เกมบันไดงูจะสามารถท�ำให้ทักษะปฏิสัมพันธ์และการ
สือ่ สารทางสังคมในตัวนักเรียนอนุบาลทีเ่ ข้าร่วมกับการ
วิจัยครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด จึงเป็น
ข้อเสนอส�ำหรับการท�ำวิจยั ในอนาคตต่อไป ข้อจ�ำกัดของ
การวิจยั นีอ้ กี ประการหนึง่ คือผูป้ ระเมินทักษะก็เป็นผูร้ ว่ ม
งานวิ จัย นี้ คะแนนประเมินอาจจะมีค วามผิด พลาด
อันเกิดจากอคติได้
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การเล่นเกมบันไดงูเป็นการเล่นที่ต้องอาศัยการ
ท� ำ งานของกล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ เป็ น การเล่ น ภายใน
ครอบครัว เล่นอย่างมีแบบแผน เล่นซ�้ำๆ มีเป้าหมายที่
ชัดเจน การเล่นท�ำนองนีจ้ ะท�ำให้ทกั ษะการใช้กล้ามเนือ้
มัดใหญ่ดีขึ้น
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