
1. ผลของการนวดไทยต่อความแข็งเกร็งในเด็กสมองพิการอายุ 2-6 ปี 
 
ผู้ศึกษา ชนานาถ เนรัญชร1, วิฑูรย์ โลสุ่นทร2, อานนท์ วรยิ่งยง2, วราภรณ์ ค ารศ2, กาญจนา  

คูณรังษีสมบูรณ์1, ณัฐรีน ไชยวังราช1, ภัทรวรรณ รังรงทอง1, สิริวรรณ ค าขวัญ3, จิตติศักดิ์  
พูนศรีสวัสดิ์3, มณฑิกา ธีรชัยสกุล3 

 
หน่วยงาน  1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์  

       2 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
       3 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

บทคัดย่อ 
   
วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลของการนวดไทยต่อความแข็งเกร็งในเด็กสมองพิการ อายุ 2-6 ปี 
วัสดุและวิธีการ การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม และปกปิดผู้ประเมิน กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กสมอง
พิการ จ านวน 46 ราย โดยแบ่งเด็กสมองพิการเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยก่อนและหลังท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินระดับความแข็งเกร็ง  ด้วย Modified 
Ashworth Scale (MAS) ก่อนและหลังการทดลองทันที กลุ่มทดลองได้รับการนวดไทยแบบราชส านักร่วมกับ
การรักษาตามมาตรฐาน กลุ่มควบคุมได้รับการรักษาตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียว ภายหลังการสุ่มตัวอย่าง ได้
กลุ่มทดลองจ านวน 22 ราย และกลุ่มควบคุมจ านวน 24 ราย ลักษณะพ้ืนฐานอาทิ เพศ อายุ ระดับความ
รุนแรงของความสามารถด้านการเคลื่อนไหว และระดับความแข็งเกร็งของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน 
ผล ร้อยละของการลดลงของระดับ MAS ในกล้ามเนื้อ Hip Abductor ในกลุ่มทดลองคือ 40.9 และกลุ่ม
ควบคุมคือ 8.3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.015) ร้อยละของการลดลงของระดับ MAS ใน
กล้ามเนื้อ Quadriceps ในกลุ่มทดลองคือ 54.5 และกลุ่มควบคุมคือ 20.8 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p =0.031) ร้อยละของการลดลงของระดับ MAS ในกล้ามเนื้อ Soleus ในกลุ่มทดลองคือ 77.3 และกลุ่ม
ควบคุมคือ 8.3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) และร้อยละของการลดลงของระดับ MAS ใน
กล้ามเนื้อ Hamstring ในกลุ่มทดลองคือ 31.8 และกลุ่มควบคุมคือ 8.3 ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
สรุป การนวดไทยมีผลต่อความแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ Hip Abduction, Quadriceps และ Soleus ในเด็ก
สมองพิการอาย ุ2-6 ปี 
 
ค าส าคัญ: การนวดไทย ความแข็งเกร็ง เด็กสมองพิการ  
 
Correspond to: Chananach Nerunchron  E-mail: nerunchron@gmail.com                         



4. อาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น และ 
   ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของผู้ปกครองหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบ าบัด 
   แบบซาเทียร์โมเดล 
 
ผู้ศึกษา   สุนทรี ศรีโกไสย1  ภัทราวดี ดอนนอก1  จุฬาภรณ์ สมใจ1  พึงพิศ ศรีสืบ1 

ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา2  รัตนา สายพานิชย์3 
 

หน่วยงาน 1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

  2 สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบ าบดัแนวซาเทียร์ 
  3 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบอาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น และ
ระดับความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและระดับความเครียดของผู้ปกครอง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิง
การบ าบัดแบบซาเทียร์โมเดล และกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมให้ความรู้ตามมาตรฐาน  
วัสดุและวิธีการ เป็นการวิจัยที่มีการสุ่มและมีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและผู้ปกครองของเด็ก
สมาธิสั้น แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 60 คน ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบ าบัดแบบซาเทียร์โมเดล กลุ่มควบคุม
จ านวน 57 คน ได้รับโปรแกรมให้ความรู้ตามมาตรฐาน วัดผลด้วยแบบประเมิน Vineland Adaptive Behavior Scale 
(VABS), Swanson, Nolan, and Pelham IV Scale (SNAP-IV) แบบสอบความความร่วมมือในการรับประทานยา แบบวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและดัชนีช้ีวัดความเครียดของผู้ปกครอง ประเมินผลที่ week4, week8, week16 และ week28 
ผล ผู้ปกครองทั้งหมด 117 คน อายุเฉลี่ย 39 ปี หลังสิ้นสุดการทดลอง อาการทางคลินิกของเด็กออทิสติกที่ผู้ปกครองอยู่ใน
กลุ่มทดลองดีขึ้นมากกว่าเด็กออทิสติกที่ผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มควบคุม ที่ week28 ส่วนอาการทางคลินิกของเด็กสมาธิสั้นที่
ผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มทดลองดีขึ้นมากกว่าเด็กสมาธิสั้นที่ผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มควบคุม ที่ week16 และ week28 ร้อยละของความ
ร่วมมือในการรับประทานยาครบของเด็กท่ีผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มทดลองสูงกว่าเด็กที่ผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มควบคุม ที่ week4 และ 
week28 ผู้ปกครองในกลุ่มทดลองมีระดับความเครียดต่ ากว่ากลุ่มควบคุม ที่ week28 และมีระดับความสอดคล้องกลมกลืนใน
ชีวิตดีกว่ากลุ่มควบคุม ที่ week8 และ week16    
สรุป  โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบ าบัดแบบซาเทียร์โมเดลช่วยให้ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและผู้ปกครองของเด็ก
สมาธิสั้นมีระดับความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิตเพิ่มขึ้นและมีระดับความเครียดลดลง และให้ผลต่อการมีอาการทางคลินิกดี
ขึ้นของเด็ก และเด็กให้ความร่วมมือในการรับประทานยา จึงควรน าโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงการบ าบัดแบบซาเทียร์โมเดล
ส าหรับผู้ปกครองไปใช้ในงานประจ าของโรงพยาบาลด้าน   จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

ค าส าคัญ: ความเครียด ความสอดคล้องกลมกลืนของชีวิต ซาเทียรโ์มเดล ผู้ปกครอง สุขภาพจติศึกษา 
 

Correspond to: Soontaree Srikosai   E-mail: s.srikosai@gmail.com                          

 



5. เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กออทิสติกและผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นไทย 
 
ผู้ศึกษา   สุนทรี ศรีโกไสย  และ กันต์กนิษฐ์ เปียงใจ 

 
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
 

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กออทิสติกและผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น
ที่มารับบริการ ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว   
วัสดุและวิธีการ การพัฒนางานประจ าด้วยการวิจัย ประชากรคือผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกส่งเสริม
สุขภาพจิตในครอบครัว สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 จ านวน 108 ราย รวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกการรับบริการ, Rosenberg Self Esteem Scale, ST-
5, Thai GHQ-12 และ Life Congruence Scale  
ผล ผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น 68 ราย และผู้ปกครองเด็กออทิสติก 29 ราย มีอายุเฉลี่ย 37.8 ปี (SD=8.5) เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 79.4 เป็นมารดาของเด็ก ร้อยละ 72.2 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 78.4 เชื้อชาติไทย ร้อยละ 
95.9  ประเด็นปัญหาที่น ามารับบริการของผู้ปกครองเด็กออทิสติกคือ เครียด เบื่อหน่าย ท้อแท้ที่เด็กไม่พูด พูด
ไม่รู้เรื่อง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ท าตามค าสั่งไม่ได้ กรีดร้องเสียงดัง ไม่นิ่ง ขับถ่ายทุกท่ีที่อยากถ่าย ท าร้ายตนเอง 
หงุดหงิดง่าย อาการของลูกไม่ดีขึ้นอย่างที่ต้องการ สามีห่างเหิน ไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วยและไม่ช่วยกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก และเครียดเรื่องรายได้ไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาของผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นคือ วิตกกังวลในผล
การเรียนของเด็ก เครียดเรื่องเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว อยู่ไม่นิ่ง ไม่รับผิดชอบ เอาแต่ใจตนเอง ไม่อยากไป
โรงเรียน และมีปัญหาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองโดยรวมมีการรับรู้คุณค่าในตนเอง
สูง ร้อยละ 64.4 มีความเครียดระดับปานกลาง ร้อยละ 64.5 มีความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตค่อนข้างสูง 
ร้อยละ 48.3 และมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 58.0 สภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กออทิสติกและ
ผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น ไม่มีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้คุณค่าในตนเอง ระดับความเครียด และระดับ
ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต แต่ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าผู้ปกครองเด็กสมาธิ
สั้นอย่างมีนัยส าคัญ (mean difference =  
-2.76, p = .02)  
สรุป ผู้ปกครองรับรู้คุณค่าในตนเองสูง มีความเครียดระดับปานกลาง มีความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
ค่อนข้างสูง แตผู่้ปกครองของเด็กออทิสติกมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าผู้ปกครองของเด็กสมาธิสั้น 
 
ค าส าคัญ: เปรียบเทียบ ผู้ปกครอง สุขภาพจิต สมาธิสั้น ออทิสติก  
 

Correspond to: Soontaree Srikosai   E-mail: s.srikosai@gmail.com                          



5. การทดสอบความเที่ยงในการใช้แบบวัดภาวะสุขภาพจิตสังคมของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก (HoNOSCA) โดย
พยาบาล 

   
  

ผู้ศึกษา   จุฬาภรณ์ สมใจ, อัมพิกา มณีวงศ์, นิกร มูลวิจิตร, และ สุนทรี ศรีโกไสย 

  
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
    

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค ์เพ่ือทดสอบความเที่ยงในการใช้แบบวัดภาวะสุขภาพจิตสังคมของผู้ป่วยจิตเวชเด็กโดยพยาบาล   
วัสดุและวิธีการ เป็นการพัฒนางานประจ าด้วยการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของเด็กพิเศษที่รับการ
บ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน 20 คน พยาบาลวิชาชีพที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินมาตรฐาน 2 คน และพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน 4 คน ที่ผ่านการอบรมการใช้แบบวัดภาวะสุขภาพจิตสังคมของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก 
(Health of the Nation Outcome Scales Child and Adolescent Mental Health [HoNOSCA]) และมี
ประสบการณ์การใช้ HoNOSCA 2 เดือน ถึง 1 ปี  พยาบาลวิชาชีพทั้งสองกลุ่มประเมินภาวะสุขภาพจิตสังคมของ
ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก โดยคนหนึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ปกครองร่วมกับสังเกตอาการและพฤติกรรมของเด็กแต่ละรายในวัน
แรกรับ ในขณะเดียวกันพยาบาลอีกคนให้คะแนนไปพร้อมกัน เป็นการให้คะแนนโดยอิสระต่อกัน วิเคราะห์
ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินใช้ measure of agreement Kappa และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน       
ผล ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นมารดาของเด็ก เป็นเด็กชาย 14 คน เด็กมีอายุเฉลี่ย 6.17 ปี  พบว่า measure of 
agreement Kappa มีค่า 0.253 (p <0.01) คะแนนของแบบวัด HoNOSCA ของพยาบาลมีความสัมพันธ์
ระดับสูงกับคะแนนที่ได้จากผู้ประเมินมาตรฐาน (r = 0.85, p<0.01)  
สรุป พยาบาลมีทักษะในการใช้แบบวัดภาวะสุขภาพจิตสังคมของผู้ป่วยจิตเวชเด็กอย่างเท่าเทียมกันในระดับค่อนข้าง
ต่ า แต่มีความสัมพันธ์กันระดับสูงระหว่างผู้ประเมิน จึงควรฝึกอบรมและนิเทศการใช้ HoNOSCA ให้ทีมการพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความเที่ยงตรงในการใช้แบบวัด   
 

ค าส าคัญ:  ความเที่ยง จิตเวชเด็ก แบบวัด พยาบาล สุขภาพจิตสังคม  
 

Correspond to: Soontaree Srikosai   E-mail: s.srikosai@gmail.com                          

 
 
 
 
 



7. การตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครอง 

  
ผู้ศึกษา   สุนทรี ศรีโกไสย1  พัชรี หมื่นชัย1  ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา2 รัตนา สายพานิชย์3 

 
หน่วยงาน 1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
  2 สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบ าบัดแนวซาเทียร์ 
  3 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
 

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค ์เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครอง 

วัสดุและวิธีการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือให้เป็นฉบับภาษาไทย โดยใช้ข้อค าถามจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 
36 ข้อ ระยะแรกของการศึกษาเป็นการแปลเครื่องมือโดยใช้วิธีแปลแบบสมมาตร และแปลย้อนกลับจาก
ภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเทียบกับต้นฉบับ ประเมินความเข้าใจในความหมายและความเหมาะสมของ
ภาษาโดยผู้ปกครอง 12 คน ระยะที่สองเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครอง
ของเด็กพิเศษและผู้ปกครองของเด็กปกติ 389 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถาม ความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ และความตรงเชิงโครงสร้าง  
ผล ข้อค าถามในดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครองมีอ านาจจ าแนกดี 36 ข้อ ข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์กับ
คะแนนรวมทั้งฉบับ r≥ 0.3 มี 33 ข้อ สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคมีค่า 0.91 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยการหมุนแกนแบบวาริแมกซ์ มี 8 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 โดยมีค่าร้อยละของความ
แปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ 58.57  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดดัชนีชี้วัด
ความเครียดของผู้ปกครอง พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมี 3 มิติ สอดคล้องกับต้นฉบับ 
คือ parental distress, parent-child dysfunctional interaction, และ difficult child  
สรุป ดัชนีชี้วัดความเครียดของผู้ปกครองมีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในระดับสูง สอดคล้องกับทฤษฎี จึง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดความเครียดของผู้ปกครอง และใช้เป็นเครื่องมือท านายลักษณะของผู้ปกครองได้   
  

ค าส าคัญ: คุณสมบัติทางจิตมิติ, ความเครียด, ผู้ปกครอง, ดัชนี 
 

Correspond to: Soontaree Srikosai   E-mail: s.srikosai@gmail.com                          

 
 
 



8. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของเด็กพัฒนาการล่าช้าที่รับบริการแบบผู้ป่วยใน 
 
ผู้ศึกษา   จุฬาภรณ์ สมใจ, ชฎาพร ค าฟู, สุวารี พิมตะวงศ์, และ สุนทรี ศรีโกไสย      
 
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
    

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของเด็กพัฒนาการล่าช้า และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโรคของเด็กพัฒนาการล่าช้ากับภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง    
วัสดุและวิธีการ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาในผู้ปกครองของเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มารับบริการแบบผู้ป่วยใน 
ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบบันทึก 9Q และทบทวนเวชระเบียนเพ่ือรวบรวมชนิดของกลุ่มโรคของเด็ก ใช้สถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป และใช้การทดสอบไคสแควร์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโรคของเด็กกับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง  
ผล ผู้ปกครองจ านวน 254 ราย อายุเฉลี่ย 39.5 ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.3 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 96.1 
เป็นมารดาของเด็ก ร้อยละ 72.8 และเป็นผู้ปกครองของเด็กกลุ่มออทิสซึม ร้อยละ 78.3 ความชุกของภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ปกครอง มีร้อยละ 16.9  ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางพบมีเฉพาะในผู้ปกครองของเด็กกลุ่มออทิ
สซึมและเด็กสมองพิการ กลุ่มโรคของเด็กพัฒนาการล่าช้าไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง 
(p=0.14)  
สรุป  ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของเด็กพัฒนาการล่าช้ามีร้อยละ 16.9 ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มโรคของเด็กพัฒนาการล่าช้ากับภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง จึงควรมีการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ปกครองของเด็กพัฒนาการล่าช้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการตามวัย  
 
ค าส าคัญ : ความชุก  ซึมเศร้า  ผู้ปกครอง  พัฒนาการล่าช้า   
                                                                             
Correspond to: Soontaree Srikosai   E-mail: s.srikosai@gmail.com                          

 

 
 
 
 



9. นวัตกรรมตารางหมุดบวก-ลบเลขไม่เกิน 10 ในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา : กรณีศึกษา 
 
ผู้ศึกษา   สุริยพร ณ สุนทร 
 
หน่วยงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการบวก-ลบเลขไม่เกิน 10 ในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
วัสดุและวิธีการ กรณีศึกษาในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้านการบวก-ลบเลขไม่เกิน 10  จ านวน 1 
คน อายุ 8 ปี เพศหญิง เครื่องมือในการศึกษาคือ ตารางหมุดบวก-ลบเลข เป็นนวัตกรรมที่ผู้วิจัยและคณะ
คิดค้นขึ้นเอง มีจ านวน 10 ช่อง ใช้สอนได้ทั้งการบวกและการลบ และใช้แบบประเมินการบวก-ลบ ก่อนและ
หลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ผล ก่อนการทดลอง เด็กท าแบบประเมินก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 40.0 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ได้
ร้อยละ 85.0 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ร้อยละ 45.0  
สรุป การใช้ตารางหมุดบวก-ลบเลขในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาช่วยเพ่ิมความสามารถในการบวก
และลบเลขไม่เกิน 10 ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ : กรณีศึกษา  เด็ก  นวัตกรรม  ตารางหมุด  บกพร่องทางสติปัญญา   
                                                                             
Correspond to: สุริยพร ณ สุนทร กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 053-908-300 

 

 

 

 

 

 

 

 



นวัตกรรมตารางหมุดบวก-ลบเลขไม่เกิน 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Pictures Scales ต่อประสิทธิภาพของการฝึกทักษะการเปรียบเทียบจ านวน : กรณีศึกษา 
 

ผู้ศึกษา   จันทร์เพ็ญ นามเมือง 
 
หน่วยงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของ Pictures Scales ต่อประสิทธิภาพของการฝึกทักษะการเปรียบเทียบจ านวนที่
ไม่เกิน 10 ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย   
วัสดุและวิธีการ  กรณีศึกษาในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  (mild mental 
retardation) จ านวน 1 คน อายุ 7 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพศหญิง ที่มีปัญหาด้านการเปรียบเทียบจ านวน
ที่ไม่เกิน 10 ในการเปรียบเทียบจ านวนที่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า โดยประเมินจากแผนจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบทดสอบการเปรียบเทียบก่อนเรียน และหลังเรียน และชุดการสอน 
Pictures Scales วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ผล  ก่อนการทดลอง เด็กท าแบบทดสอบก่อนเรียน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30.0 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.0 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 45.0    
สรุป การสอนโดยใช้ Pictures Scales ให้ผลต่อการเพ่ิมทักษะการเปรียบเทียบจ านวนที่ไม่เกิน 10 ในเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย   
 
ค าส าคัญ : กรณีศึกษา  เด็ก  ทักษะการเปรียบเทียบจ านวน  บกพร่องทางสติปัญญา  Pictures Scales    
                                                                             
Correspond to: จันทร์เพ็ญ นามเมือง กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 053-908-300 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ประสิทธิผลของ Point Technic ในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ 
     อ่านที่มีปัญหาการบอกหน่วยเสียงและการสะกดค า : กรณีศึกษา 
 
ผู้ศึกษา   มณีรัตน์ ปะปานา 
 
หน่วยงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ Point Technic ในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านที่มีปัญหาการบอกหน่วยเสียง และการสะกดค า ระดับเล็กน้อย   
วัสดุและวิธีการ กรณีศึกษาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน โดยมีปัญหาการบอกหน่วย
เสียง และการสะกดค า ในระดับเล็กน้อย (mild mental retardation) จ านวน  1 คน  อายุ  7 ปี  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพศชาย ประเมินจากแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย สื่อการสอน Point Technic ในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ด้านการ
อ่านที่มีปัญหาการบอกหน่วยเสียงและการสะกดค า แบบประเมินความสามารถในการอ่านเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ด้านการอ่าน แบบประเมินหลังการใช้กระบวนการ และแผนการสอน โดยใช้ 
Point Technic ในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ด้านการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าร้อยละ 
ผล ก่อนการทดลอง เด็กท าแบบทดสอบก่อนเรียน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 20.0 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.0 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 60.0  
สรุป การสอนโดยใช้ Point Technic ให้ผลต่อการเพ่ิมทักษะการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านทีม่ีปญัหาการบอกหน่วยเสียงและการสะกดค า   
 
ค าส าคัญ : กรณีศึกษา  การอ่าน  เด็ก  บกพร่องทางการเรียนรู้  Point Technic 
                                                                             
Correspond to: มณีรตัน ์ประปานา กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 053-908-300 

 
  
 
 
 



12. การใช้โปรแกรม Stick compare ในการตีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก และการลบ  
และการหาผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สาหรับเด็ก ADHD ที่มีโรคร่วม LD: กรณีศึกษา  

 
ผู้ศึกษา   จุฑารัตน์ ส าโรงแสง  
 
หน่วยงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรม Stick compare ในการตีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การ
บวก การลบ และการหาผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็ก ADHD ที่มีโรคร่วม LD วัสดุและ
วิธีการ กรณีศึกษาในเด็ก ADHD ที่มีโรคร่วม LD และมีปัญหาการในการตีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก 
และการลบ จ านวน 1 คน เพศ ชาย อายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
แบบประเมินระดับการตีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน และใช้โปรแกรม 
Stick compare ในการตีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก และการลบ และการหาผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ (ระดับ I = Intermediate) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ผล ค่าเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียนของการตีโจทย์บวก ลบ และ แสดงผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 30.0 ค่าเฉลี่ยร้อยละ
หลังเรียนโปรแกรม Stick compare ในการตีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก การลบ และการหาผลลัพธ์
ของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100.0  
สรุป โปรแกรม Stick compare ช่วยเพ่ิมทักษะในการตีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก และการลบ และ
การหาผลลัพธ์ของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับADHD ที่มโีรคร่วม LD  
 
ค าส าคัญ : กรณีศึกษา,  เด็ก,  ADHD with LD, stick compare program 
                                                                             
Correspond to: จุฑารัตน ์ส าโรงแสง กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 053-908-300 
 
 
 
 
 
 
 



13. พัฒนาการอ่านเด็กสมาธิสั้นด้วย Model telling : กรณีศึกษา 
 
ผู้ศึกษา   กานต์รวี ควอนซ่า 
 
หน่วยงาน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 
วัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาการอ่านเด็กสมาธิสั้นด้วย Model telling 
วัสดุและวิธีการ กรณีศึกษาในเด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาด้านการอ่านค า กลุ่มค า และประโยค จ านวน 1 คน อายุ 
8 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพศหญิง ประเมินจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ สื่อการสอน Model telling และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ 
ผล  ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 10.0 และคะแนนเฉลี่ยจากการท า 
แบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.0 โดยค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
ร้อยละ 73.0  
สรุป สื่อการสอน Model telling ช่วยเพิ่มทักษะการอ่านค า กลุ่มค า และประโยค ในเด็กสมาธิสั้น  
 
ค าส าคัญ : กรณีศึกษา  การอ่าน  เด็กสมาธิสั้น  Model telling 
                                                                             
Correspond to: กานต์รว ีควอนซ่า กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 053-908-300 
 


