
 

 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเก่ียวกบักิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว โดยไดเ้สนอสาระสาํคญั

เรียงลาํดบัดงัน้ี 
1. โรคออทิสติก 

1.1 ความหมายของเดก็ออทิสติก 
1.2 สาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเกิดออทิสติก 
1.3 เกณฑก์ารวนิิจฉยัโรคออทิสติกในเดก็ 
1.4 เดก็ออทิสติกช่วงก่อนวยัเรียน 

2. แนวคิดเก่ียวกบัครอบครัวในการดูแลเดก็ออทิสติก 
2.1 การบาํบดัรักษาโดยทัว่ไป 
2.2 บทบาทของครอบครัวในการบาํบดัเดก็ออทิสติก 

3. ทฤษฎีทางกิจกรรมบาํบดัท่ีเก่ียวกบั บุคคล ส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมการดาํเนินชีวิต 
4. กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว 

4.1 ความหมายของกิจกรรมการดาํเนินชีวิต 
4.2 ประเภทของกิจกรรมการดาํเนินชีวิต 
4.3 ระดบัการกระทาํกิจกรมการดาํเนินชีวิต 
4.4 กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว 

5. บริบทการใหบ้ริการของสถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์ 
6. การวิจยัเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา 
7. การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

    1. โรคออทสิติก 
1. 1 ความหมายของออทสิติก 
Bleuler ปี ค.ศ.1934 กล่าวว่า ออทิสซึม (autism) มาจากรากศพัท ์ ภาษากรีกว่า Auto 

แปลว่าตนเอง (Self) หมายถึงการขาดการติดต่อกบัผูอ่ื้น หันเขา้หาตนเองและไม่แยแสต่อโลก
ภายนอก(Bleuler, 1934 อา้งในกลัยา วิริยะ, 2539) และองคก์ารอนามยัโลก (World Health 



8 
 

 

Organization: WHO) อธิบายไวว้่าเป็นกลุ่มอาการท่ีมีความผดิปกติทางพฤติกรรมแบบจาํเพาะ ซ่ึง
ปรากฏให้เห็นไดใ้นระยะแรกของชีวิตก่อนอาย ุ3 ปี พฤติกรรมท่ีผิดปกตินั้นเป็นความบกพร่อง
เก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพทางสังคม ภาษาการส่ือความหมายและการใชจิ้นตนาการในการเล่น 
นอกจากน้ีโรคออทิสซึมหรือออทิสติกยงัหมายถึงโรคทางจิตเวชเด็กท่ีสามารถตรวจและวิเคราะห์
ไดว้่าเด็กมีพฒันาการล่าชา้ทางพฒันาการดา้นสังคม ดา้นการส่ือความหมายและจินตนาการซ่ึงมี
สาเหตุเก่ียวขอ้งกบัทางกายภาพ เน่ืองจากมีหนา้ท่ีของสมองบางส่วนทาํงานผิดปกติไปแสดงให้
เห็นไดโ้ดยมีพฤติกรรมท่ีผดิไปจากเด็กในวยัเดียวกนัหากมีการประเมินอยา่งละเอียดเก่ียวกบัความ
ล่าชา้และผดิปกติของพฒันาการดา้นสังคม การส่ือความหมาย และพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กก็จะ
สามารถวินิจฉยัไดว้า่เป็นเดก็ออทิสติกหรือโรคออทิสซึมได ้(เพญ็แข ล่ิมศิลา, 2545) 
   จากความหมายของดงักล่าว สรุปไดว้่าออทิสติกเป็นความผิดปกติของพฒันาการท่ีทาํให้
เด็กมีความบกพร่องทางดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นการส่ือความหมายและดา้นการใช้
จินตนาการอนัเป็นผลมาจากความผิดปกติทางสมองท่ีเป็นตั้ งแต่กาํเนิด โดยอาการดังกล่าวจะ
ปรากฏใหเ้ห็นไดใ้นช่วง 3 ปีแรกของชีวิต 
 

1.2 สาเหตุและปัจจัยทีเ่กีย่วข้องต่อภาวะออทสิซึม 
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของโรคออทิสติกยงัไม่มีผลสรุปท่ีแน่นอน กล่าวคือยงัไม่พบสาเหตุท่ี

แทจ้ริงแต่มีการคาดว่าส่ิงใดก็ตามท่ีทาํให้พฒันาการของสมองผิดปกติไป ซ่ึงอาจจะเกิดไดต้ั้งแต่
ระหว่างเด็กอยู่ในครรภ์มารดา ระหว่างการคลอดหรือภายหลงัคลอด เด็กขาดออกซิเจนระหว่าง
คลอดการเจบ็ป่วยของเด็กภายหลงัคลอด แมแ้ต่เป็นหดัไอกรนท่ีมีภาวะแทรกซอ้นก็อาจเป็นสาเหตุ
ทาํใหส้มองผดิปกติได ้  
 มีหลกัฐานหลายอย่างท่ีแสดงว่าเด็กออทิสติกมีความผิดปกติทางหน้าท่ีของสมอง โดย
แพทยท์างระบบประสาทและพยาธิวิทยาไดท้าํการศึกษาวิจยัพบว่า สมองของเด็กออทิสติกมีเซลล์
สมองท่ีผดิปกติอยู ่2 แห่ง คือ บริเวณท่ีควบคุมความจาํ อารมณ์และแรงจูงใจ ส่วนอีกบริเวณหน่ึงจะ
ควบคุมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของร่างกายลกัษณะของเซลลส์มองทั้ง 2 แห่งเป็นเซลลท่ี์ไม่พฒันา
ไปตามวยัของเดก็ 
  สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมพนัธ์ุนั้นมีการพบเดก็ออทิสติกในคู่แฝดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั
มากกวา่คู่ท่ีเกิดจากไข่คนละใบและอตัราส่วนของออทิสซึมในพี่นอ้งทอ้งเดียวกนัพบถึง 1:50 ส่วน
ในเดก็ทัว่ไปพบ 1:2,000 (เพญ็แข ล่ิมศิลา, 2545) 
  ส่วนปัจจยัทางการเล้ียงดูนั้นไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่เป็นสาเหตุส่งเสริมท่ีจะทาํให้เด็กท่ี
เป็นออทิสติกอยูแ่ลว้มีอาการมากข้ึนหรือช่วยใหอ้าการของเดก็ดีข้ึนได ้ 
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1.3    เกณฑ์การวนิิจฉัยโรคออทสิติกในเด็ก 
เกณฑก์ารวินิจฉยัโรคในประเทศไทย มี 2 ระบบ 
1.เกณฑข์องอเมริกา (American Version) สามารถวินิจฉยัและแบ่งแยกประเภท ไดจ้าก

เกณฑข์อง Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ซ่ึงจดัทาํโดย The 
American Psychiatric Association (APA) 

2.เกณฑข์ององคก์รอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ใชเ้กณฑข์อง
International Statistical Classification of Diseases and Relates Health Problem ท่ีรู้จกักนัในช่ือ 
ICD-10 (เพญ็แข ล่ิมศิลา, 2545) 

 
1.4  เด็กออทสิติกช่วงก่อนวยัเรียน 
เด็กออทิสติกในช่วงวยัน้ีในช่วงวยัน้ีมีลกัษณะภายนอกเหมือนเด็กปกติทัว่ไปท่ีตอ้งการ

ความรักความห่วงใยตลอดจนการส่งเสริมพฒันาการในดา้นต่าง ๆ จากผูป้กครองแต่ความบกพร่อง
ในพฒันาการดา้นต่าง ๆ จะมีลกัษณะท่ีแสดงออกดงัน้ี  

พฒันาการทางด้านร่างกาย  
ส่วนใหญ่จะมีพฒันาการทางดา้นร่างกายเป็นไปตามวยัแต่ความแขง็แรงมัน่คงคล่องแคล่ว 

และการทาํหนา้ท่ีของอวยัวะต่าง ๆ ยงัพฒันาไดไ้ม่สมบูรณ์เท่าเด็กปกติวยัเดียวกนั เช่น เดินไดแ้ต่
การทรงตวัไม่ดี ไม่รู้จกัหลบหลีกส่ิงกีดขวาง เดินสะบดัขา วิ่งได ้กระโดดไม่เป็น หยบิของหรือวตัถุ
ขนาดใหญ่ไดแ้ต่วตัถุขนาดเล็กหยิบไม่ไดมี้ความบกพร่องทางการประสานสัมพนัธ์ตากบัมือบาง
รายมีพฤติกรรมกระตุน้ตวัเอง (นฤมล ขวญัศรี, 2541) 

พฒันาการทางด้านสติปัญญา 
เด็กออทิสติกมีระดบัเชาวน์ปัญญาท่ีแตกต่างกนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ ปกติ 

ปัญญาอ่อนและปัญญาเลิศซ่ึงเปล่ียนแปลงดีข้ึนหรือลดลงข้ึนอยู่กบัการเรียนรู้และประสบการณ์
ชีวิต แต่เน่ืองจากเด็กออทิสติกบกพร่องดา้นการรับรู้และการส่ือสารจึงอาจส่งผลให้ระดบัเชาวน์
ปัญญาตํ่ากว่าระดบัท่ีควรจะเป็นแต่ในบางรายจะอยู่ในระดบัปัญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษ
(นฤมล ขวญัศรี, 2541)  โดยส่วนใหญ่ปัญหาดา้นน้ีจะแสดงให้เห็นชดัข้ึนเม่ือเขา้สู่การเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ญัลกัษณ์หรือการเรียนรู้ท่ีตอ้งใชจิ้นตนาการมากข้ึน (Schopler, et al., 1993) 

พฒันาการด้านอารมณ์ 
โดยส่วนใหญ่เดก็จะแสดงอารมณ์พื้นฐานตามความตอ้งการทางร่างกายง่าย ๆ เช่น ร้องเม่ือ

หิว เปียกเลอะเทอะ ยิม้เม่ือทานอ่ิมและใชอ้ารมณ์พื้นฐานเหล่าน้ีตอบสนองกบัทุกสถานการณ์ เช่น 
ร้องเม่ืออยากได้ส่ิงของท่ีตอ้งการ ยิ้มหัวเราะเม่ือได้การตอบสนองท่ีพอใจ เป็นตน้ แต่เด็กไม่
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สามารถแสดงอารมณ์ตอบสนองต่อบุคคลรอบ ๆ ตวั (นฤมล ขวญัศรี, 2541)  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
การปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนคร้ังแรกมกัจะแสดงความสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสมและเขา้ถึงไดย้าก
(Schopler, et al., 1993) 

พฒันาการด้านสังคม 
เด็กออทิสติกเป็นกลุ่มท่ีมีความบกพร่องอย่างชัดเจนด้านสังคม ภาษาและการส่ือ

ความหมาย ตลอดจนการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม โดยจะมีความบกพร่องในการ
สร้างสัมพนัธภาพระหว่าบุคคลและส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ระดบันอ้ยไปถึงมาก เช่น เวลาพูดคุยดว้ยจะ
ไม่มองสบตาคู่สนทนา สายตาเหม่อลอยไร้จุดหมาย จะหลีกเล่ียงท่ีจะส่งสายตามองมาท่ีผูท่ี้พดูดว้ย
หรือมองผา่นเลยไปเหมือนกบัไม่มีอะไรอยูต่รงหนา้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํใหเ้ด็กขาดสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
เพื่อนไม่เขา้ใจความรู้สึกของคนรอบขา้ง บางคนชอบแยกตวัไปเล่นคนเดียวไม่สัมพนัธ์กบัใครหรือ
เล่นกบัเพื่อนไม่เป็นจนอาจถูกรังแกเพราะไม่รู้จกัวิธีเล่นกบัเพื่อน (นฤมล ขวญัศรี, 2541) เด็ก      
ออทิสติกช่วงก่อนวยัเรียนกลุ่มความสามารถสูงอาจแสดงออกในการเล่นแบบนามธรรมไดข้ึ้นอยู่
กบัระดบัความสามารถและธรรมชาติท่ีคุน้เคย (Schopler, et al., 1993) 
 
    2. แนวคดิเกีย่วกบัครอบครัวในการดูแลเด็กออทสิติก  

2.1 การบําบัดรักษาโดยทัว่ไป 
ในปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการรักษาท่ีจะช่วยให้หายขาดจากอาการออทิสติกไดแ้ต่สามารถช่วยให้เด็กมี
พฒันาการ อาการ ดีข้ึนไดด้ว้ยการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ และถา้หากผูป้กครองใหค้วามสนใจใน
การดูแลและหมัน่คอยเฝ้าสังเกตพฒันาการของเด็กตั้งแต่อายยุงันอ้ยและหากพบว่ามีความผิดปกติ
และพฒันาการล่าชา้แลว้รีบใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรก (Early Intervention) ซ่ึงเป็นการให้การ
ช่วยเหลือหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพตั้งแต่แรกเกิดหรือเม่ือพบความพิการเพื่อพฒันาทกัษะท่ีสาํคญัต่อ
การดาํรงชีวิต ซ่ึงหมายถึง กระบวนการพฒันาศกัยภาพเด็กพิการในวยัเด็กหรือก่อนเรียนอยา่งมี
เป้าหมายตามความตอ้งการจาํเป็นของเด็กโดยความร่วมมือระหว่างผูป้กครองและผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ใหบ้ริการ ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้เด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ เป็นการลดผลกระทบความ
พิการและป้องกนัความพิการหรือปัญหาอ่ืน ๆ (สมพร หวานเสร็จ, 2545)  

หลกัการรักษาท่ีสาํคญัคือการกระตุน้พฒันาการเพื่อส่งเสริม ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและพฒันา
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกให้เหมาะสมตามวยัการกระตุน้พฒันาการจะเนน้ท่ีพฒันาการทางดา้น
สงัคมและการส่ือสาร โดยใชห้ลกัพฤติกรรมบาํบดัเนน้การสร้างและเสริมพฤติกรรมท่ีดีร่วมกบัการ
ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์นอกจากน้ีวิธีการรักษาเฉพาะอ่ืน ๆ จะมีความจาํเป็นเฉพาะราย เช่น 
อรรถบาํบดั (การฝึกพดู) กิจกรรมบาํบดั ธาราบาํบดั การใชย้า (เพญ็แข ล่ิมศิลา, 2545) 
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ปัจจุบนัมีการรายงานวา่การรักษาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอาจแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ ๆไดแ้ก่  
1. การบาํบัดทางพฤติกรรมเป็นการฝึกให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึนและมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมมากข้ึน รวมทั้งแกไ้ขพฤติกรรมท่ีผดิปกติ โดยใชว้ิธีส่งเสริมพฒันาการ และ
พฤติกรรมบาํบดัซ่ึงมีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีท่ีนิยมไดแ้ก่ Lovaas ซ่ึงเป็น
แบบจาํลองในการปรับพฤติกรรมดว้ยวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ Applied 
Behavior Analysis (ABA) เพื่อช่วยส่งเสริมศกัยภาพเด็กในการพฒันาดา้นภาษาและ
การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัครอบครัวและเพ่ือน ร่วมกบัการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคแ์ละTreatment and Education of Autistic and Related Communication 
Handicapped Children (TEACCH) ซ่ึงเป็นแนวการสอนเด็กออทิสติกและเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการส่ือสารประเภทอ่ืนโดยเนน้การจดัสภาวะแวดลอ้มใหเ้หมาะสม
กบัเด็กและการสอนอย่างเป็นขั้นตอนง่ายๆ โดยทั้งสองโปรแกรมน้ีใชว้ิธีการทาง
พฤติกรรมเป็นหลกั เช่น ฝึกกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบ และชดัเจนเพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ไดง่้ายและไม่สบัสน รวมทั้งใหร้างวลัเม่ือเดก็มีพฤติกรรมท่ีดี เป็นตน้ 

2. การกระตุน้ภาษาและการส่ือสาร มีหลายวิธีไดแ้ก่ อรรถบาํบดั เป็นการบาํบดัรักษา 
และแกไ้ขความบกพร่องท่ีเกิดจากการใชอ้วยัวะใน การพูดหรือความบกพร่องทาง
สมองในบางดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อการพูด การไดย้ิน และการออกเสียงท่ีทาํให้ไม่
สามารถพดูไดต้ามพฒันาการปกติของวยั Picture Exchange Communication System 
(PECS) เป็นการสอนการส่ือสารกบัเด็กออทิสติกโดยใชภ้าพในการส่ือสารจะเร่ิมจาก
การแลกเปล่ียนภาพระหว่างคู่สนทนา 2 คน โดยไม่มีการพูดคุยถดัจากนั้นครูจะเร่ิม
พูดคุยกบัเด็กทีละนอ้ยในช่วงแรกเด็กอาจยงัไม่ไดโ้ตต้อบแต่ต่อมาเด็กจะเร่ิมโตต้อบ
โดยใชภ้าพโดยใชภ้าษาท่าทางและใชภ้าษาพูดในท่ีสุด Facilitated Communication 
Training (FCT) เป็นการสอนการส่ือสารโดยการใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการส่ือสาร เช่น 
กระดานภาพ (picture board) เพื่อให้ผูท่ี้มีความพิการทางกายหรือพฒันาการล่าชา้
สามารถส่ือสารดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน 

3. การกระตุน้ประสาทสัมผสัและกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ Sensory Integration Therapy เป็นการ
ใชป้ระสาทการรับรู้หลาย ๆ ดา้นร่วมกนั เพื่อใหก้ารรับรู้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน นัน่คือมี
การใชก้ารรับรู้ทั้งในดา้นการสัมผสั การเคล่ือนไหว การใชส่้วนต่าง ๆ ของลาํตวั การ
ใชส้ายตา การฟัง การล้ิมรสและการดมกล่ิน Auditory Integration Therapy (AIT) เป็น
การปรับระดบัการไดย้ินให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือให้กระบวนการทาํงานของ
ระบบประสาทและสมองอยูใ่นระดบัปกติ Light Therapy เป็นการบาํบดัดว้ยการ
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ควบคุมความหลากหลายและความเขม้ขน้ของแสงท่ีเขา้สู่ตวับุคคลในการกระตุน้
สารเคมีในสมองให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อยา่งเหมาะสม Dolphin Therapy เป็นการบาํบดัโดยใชป้ลาโลมาเป็นส่ือในการรักษา
เพื่อช่วยใหเ้ดก็สามารถทาํกิจกรรมการเคล่ือนไหวไดม้ากข้ึน  

4. การใชย้าหรือสารบางอยา่ง ซ่ึงอาจแบ่งได ้2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  
1. กลุ่มยาท่ีมีการศึกษาวจิยัทางการแพทยแ์ลว้วา่มีประโยชน ์ เช่น ยาลด

พฤติกรรมกา้วร้าว ลดอารมณ์หงุดหงิด และช่วยใหส้มาธิดีข้ึน เป็นตน้ 
2. ยาหรือสารท่ีรอผลการศึกษาวิจยัทางการแพทยแ์ต่มีการทดลองแลว้ไดผ้ลใน

คนไขบ้างรายเท่านั้น 
5. การบาํบดัทางโภชนาการดว้ยการรับประทานอาหารท่ีมีความสมดุลต่อร่างกายหรือ

อาหารท่ีมีวตัถุดิบจากธรรมชาติ หลักสําคญัของการดูแลเด็กในกลุ่มน้ี คือ ต้อง
ส่งเสริมระบบการทาํงานในร่างกายไม่ให้เสียสมดุลร่วมกบัการฝึกภาวะโภชนาการ 
เช่น การรักษาดว้ยอาหารและวิตามิน การใหส้ารอาหารบางอยา่ง  

6. การบาํบดัทางจิตใจ เช่น Holding therapy  เป็นการบาํบดัโดยวิธีการกอดเด็ก ซ่ึงมี
ความเช่ือวา่ เดก็ออทิสติกไม่มีสายสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงกบัพอ่แม่และเด็กถอยหนีจากผูค้น
เพราะคิดวา่ไม่มีใครตอ้นรับตน 

7. การบาํบดัรักษาแบบทางเลือก เช่น การฝังเข็ม Son-Rise Program ของ Barry 
Kaufman Daily life therapy ของ Hihashi school Music therapyและBiofeedback 
เช่น Hemoencephalogram (HEG) (สร้อยสุดาวิทยากร, มยรีุ เพชรอกัษร, วรรณนิภา 
บุญระยอง, และสุภาพร ชินชยั, 2547) 

 นอกจากน้ีบางแห่งมีการบาํบดัท่ีเพิ่มเติม เช่น การส่งเสริมพฒันาการและการฝึกอาชีพ มี
จุดประสงคเ์พื่อเพิ่มระดบัความสามารถทางสังคมและมีโอกาสดาํเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระมากข้ึน 
การช่วยเหลือครอบครัวใหมี้ส่วนร่วมและบทบาทในการช่วยเหลือรักษาและพยากรณ์โรค (สถาบนั
พฒันาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่, 2548)  การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยพฒันา
ความสามารถทางการเรียนรู้ ภาษาและสงัคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (อลิสา วชัรสินธุ, 2546) 
 ซ่ึงจากวิธีการรักษาดงัท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าการรักษาตอ้งทาํงานร่วมกนัเป็นทีมจะใชเ้พียง
วิธีการใดวิธีการหน่ึงคงไม่ได ้ จุดท่ีสําคญัท่ีสุดคือตวัของครอบครัวเด็กเองหากครอบครัวหรือ
ผูป้กครองของเด็กให้ความร่วมมือและปฏิบติัตามคาํแนะนาํในแต่ละกิจกรรมการรักษาเช่ือแน่ว่า
เดก็จะสามารถมีพฒันาการท่ีดีข้ึนไดใ้นท่ีสุด 
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เน่ืองดว้ยวิชาชีพกิจกรรมบาํบดัเป็นวิชาชีพหน่ึงในทีมสหวิชาชีพท่ีใช้การจดักิจกรรม
ใหแ้ก่เด็กออทิสติกโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้พฒันาการการรับรู้เบ้ืองตน้ A. Jean Ayres ปี 
ค.ศ.1972   กล่าวว่าการกระตุน้การรับรู้เบ้ืองตน้จะส่งผลไปสู่การมีสมาธิในการทาํกิจกรรม การ
ควบคุมความตั้งใจ ความมีคุณค่าในตนเอง ความสามารถทางดา้นการเรียนรู้ความสามารถในการ
คิดเชิงนามธรรมและการมีเหตุผล ตลอดจนความถนดัของร่างกายและสมอง โดยมีหลกัในการทาํ
กิจกรรมบาํบดัเพื่อเพิ่มการใชพ้ลงังานในเด็ก (physical exertion) การผอ่นคลาย (relaxation) ฝึก
การควบคุมตนเอง (self control) และการส่งเสริมกิจกรรมท่ีพึงประสงค ์(purposeful activity) 
(Ayres, 1972 อา้งใน       สร้อยสุดา วิทยากร, 2547 ) 

 
2.2 บทบาทของครอบครัวในการบําบัดเด็กออทสิติก  
ครอบครัวมีบทบาทท่ีสาํคญัยิง่ในการดูแลบุตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับบิดามารดาการ

เล้ียงดูบุตรเป็นงานท่ีเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ บิดามารดาแต่ละคนยอ่มมีความปารถนาท่ีจะทาํให้
บุตรของตนเติบโตข้ึนเป็นคนดีมีความสามารถเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป มีความสามารถในการ
ปรับตวัเขา้กบัสงัคมและมีคุณสมบติัท่ีดีอีกมากมายหลายประการ  ภารกิจสาํคญัของบิดามารดาคือ
ตอ้งตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในการช่วยเหลือบุตรตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบับุตรทุกดา้น 
เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจสภาพความตอ้งการของบุตรไดเ้ขา้ใจกระบวนการ วิธีการและกิจกรรมในการ
พฒันาบุตรใหมี้ความกา้วหนา้มากข้ึน (บุศรินทร์ เจริญวฒันดุล, 2550) 
 ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของบุตรและบิดามารดา คือครูคนแรกของบุตรทุกคน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับเดก็พิเศษ เช่น เดก็กลุ่มออทิสติกจาํเป็นตอ้งมีผูส้ัง่สอนอยา่งตั้งอกตั้งใจจึง
จะเกิดการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาเตม็ตามความสามารถ (ประมวล ดิคคินสัน, 2535)  บทบาทของ
ครอบครัวในการส่งเสริมพฒันาการของเด็กพิเศษคือคน้หาส่ิงท่ีเด็กชอบและถนดัให้อิสระในการ
คิดการกระทาํแก่เด็ก เขา้ใจความตอ้งการตามธรรมชาติของเด็ก แสวงหาความรู้วิชาการและส่ิงท่ี
เด็กสนใจมาใชก้บัเด็ก เตรียมพร้อมดา้นวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจของเด็กให้เหมาะสมกบัวยั 
ส่ิงสําคญัในการเล้ียงดูคือ การแสดงความรักอย่างเปิดเผย ให้อิสระในการคิด การกระทาํ สร้าง
บรรยากาศของบ้านให้ผ่อนคลาย ทาํซํ้ า ๆ บ่อย ๆ สาธิตให้ดูทําเป็นประจําจนติดเป็นนิสัย
(โรงพยาบาลราชานุกลู, 2535)จึงกล่าวไดว้่าการบาํบดัเด็กออทิสติกโดยผูป้กครองจะอยูใ่นรูปของ
การเล้ียงดูโดยทัว่ไป ซ่ึงหลกัการเล้ียงดูบุตรท่ีเป็นเด็กพิเศษสําหรับบิดามารดาเพื่อให้ปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกนัมี ดงัน้ี 
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1. เล้ียงดูบุตรอยา่งปกติทัว่ไปเด็กควรไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือในการดาํรงชีวิต
ทั้งในบา้นและสังคม โดยยึดหลกัพึ่งตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดก้ารดาํเนิน
ชีวิตต่าง ๆ ควรปฏิบติัอยา่งปกติทัว่ไป เล้ียงดูบุตรเหมือนเด็กปกติทัว่ไปฝึกฝนให้เขา
รู้จกัในส่ิงท่ีพึงควรกระทาํและส่ิงท่ีพึงควรละเวน้ 

2. จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม บิดามารดาจะตอ้ง
ช่วยเหลือบุตรโดยการจดัสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ให้แก่บุตรส่งเสริมให้บุตร
ไดรั้บการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการเพื่อให้บุตรไดรั้บประโยชน์สูงสุด
ในการพฒันาศกัยภาพเด็กควรมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มท่ีทั้ งในบา้นและ
โรงเรียน 

3. สร้างการยอมรับของครอบครัว ตอ้งทาํใหเ้ด็กรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวมี
ความรับผิดชอบท่ีเสมอภาคกนัในหมู่พี่น้องและให้เขาไดเ้รียนรู้ท่ีจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว รับฟังและตอบสนองความตอ้งการท่ีเหมาะควรของเขา 
ปฏิบติัต่อเขาอยา่งเท่าเทียมกนัใหสิ้ทธิส่วนบุคคลแก่เขา 

4. เช่ือมัน่ในความสามารถของบุตรเช่ือมัน่ว่าเขามีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได ้ซ่ึงจะทาํ
ให้ครอบครัวพยายามสร้างเสริมเสาะแสวงหาโอกาสต่าง ๆ มาให้กบับุตรทั้งทางดา้น
การบาํบดัรักษา การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ การศึกษา การสงัคมและการอาชีพ 

5. ตระหนกัถึงความมีสิทธิของเขาดว้ยแมบุ้ตรจะมีความบกพร่องแต่เขาก็มีสิทธิทั้งทาง
นิตินัยและพฤตินัยเป็นสิทธิทางกฎหมายท่ีผูมี้ความบกพร่องพึงมีพึงไดท้ั้งตามหลกั
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีมนุษยชาติพึงมีพึงไดใ้นฐานะพลเมือง
ของประเทศ สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบญัญติั
รับรองสิทธิทั้งดา้นการศึกษา การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพฒันา ส่วนสิทธิ
โดยพฤตินัยเป็นสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เช่น สิทธิแห่งความเป็นเด็ก โดยเด็กพึง
ไดรั้บอิสระ พึงไดรั้บความรัก การดูแล การเอาใจใส่จากครอบครัว เพื่อนฝูง สังคม
และศีลธรรม (ชูศกัด์ิ จนัทยานนท,์ 2542) 

 จากการบาํบดัแบบทางเลือกท่ีใชใ้นต่างประเทศพบว่ามีการใชก้ารบาํบดัดว้ยผูป้กครอง
อยา่งเขม้ขน้และไดผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพึงพอใจ โดย Barry Neil Kaufman และ Samahiria Lyte Kaufman 
ได้ทาํการฝึกลูกชายของพวกเขา ซ่ึงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ออทิสติก และมีระดับสติปัญญา 
(Intelligence Quotient: IQ) อยูท่ี่ 30 ดว้ยวิธีการท่ีเรียกว่า The Son-Rise Program ท่ีมีลกัษณะเด่นท่ี
ตั้งอยู่บนทศันคติของความรักและการยอมรับ ปฏิบติัดว้ยความนุ่มนวลลึกซ้ึง ไม่มีการตดัสินเด็ก 
เคารพโลกของเขา และสรรสร้างโอกาสในการเรียนรู้ท่ีจะเติบโตกบัเด็กใหม้ากท่ีสุด การฝึกดว้ยวิธี
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น้ีช่วยให้ลูกของพวกเขาสามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีระดบัสติปัญญาสูงข้ึนจนสามารถ
ศึกษาจบมหาวิทยาลยัชั้นนาํของประเทศ  Barry Neil Kaufman และ Samahiria Lyte Kaufman ได้
นําโปรแกรมน้ีไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวชาวอเมริกันอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งให้การดูแลเด็กออทิสติก
สามารถคน้พบวิธีการดูแลท่ีเหมาะสมกบัเดก็แต่ละคนได ้(Center TOIILt, 1998) 
 อยา่งไรก็ตาม บทบาทของครอบครัวในการบาํบดัและการเล้ียงดูเด็กพิเศษควรปฏิบติัดว้ย
การยอมรับ ใหค้วามเขา้ใจ หาความรู้เพื่อช่วยเหลือเด็ก รวมถึงการฝึกส่งเสริมพฒันาการเพื่อใหเ้ด็ก
สามารถทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตไดเ้หมือนกบัเด็กปกติทัว่ไป ซ่ึงในทางกิจกรรมบาํบดัมีแนวคิด
ว่าการท่ีมีเด็กพิเศษในครอบครัวไม่ใช่อุปสรรคในการทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ของครอบครัว โดยกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่นการเตรียมส่ิงสนับสนุนทางจิตสังคมและวฒันธรรมจะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมสูงสุดทางสุขภาพและการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนใหญ่ (Jaffe, et al., 2010) 
 
 3. ทฤษฎทีางกจิกรรมบําบัดทีเ่กีย่วกบั บุคคล ส่ิงแวดล้อมและกจิกรรมการดําเนินชีวติ 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว
มีความสมัพนัธ์กนัของบุคคล และส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดการดาํเนินไปของกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
โดยการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเกิดจากการทาํกิจกรรมร่วมกนัของสมาชิก
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป (Humphry, & Corcoran, 2004)  และการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของแต่
ละบุคคลเกิดจากการทาํหนา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัของปัจจยัท่ีหลากหลายในทางกิจกรรมบาํบดัมีทฤษฎี
และแบบจาํลองทางกิจกรรมบาํบดัมากมายท่ีอธิบายความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม แต่
แบบจาํลองส่วนใหญ่จะจาํกดัการพิจารณาอยู่เพียงในกรอบของบุคคลมากกว่าการปฏิสัมพนัธ์กบั
ปัจจัยอ่ืน ๆ หรือกล่าวได้ว่าจะมองเพียงการทาํกิจกรรมการดําเนินชีวิตเฉพาะบุคคลเท่านั้ น 
(Dunbar, 2007)  หากจะมองการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีพิจารณาการปฏิสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืน 
ๆ แบบจาํลองท่ีนิยมใชใ้นการพิจารณามีดงัน้ี    

แบบจําลอง Occupational Adaptation Model  เป็นแบบจาํลองท่ีเกดข้ึนในช่วงพฒันา
หลกัสูตรปริญญาเอกทางกิจกรรมบาํบดัของมหาวิทยาลยัเทกซัสวูเมน (Texas Woman’s 
University) และเร่ิมตีพิมพโ์ดย Janette Schkade และ Sally Schultz ในปี ค.ศ. 1992 ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีมีงานวิจยัท่ีสาํคญั ๆ เกิดข้ึนโดยแบบจาํลองน้ีไดอ้ธิบายการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ในมุมมองความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลอาจหมายถึงตวับุคคลหรือระบบต่าง ๆ เช่น ครอบครัว โดยเร่ิมตั้งแต่
ครอบครัวสามารถสั่งสมและแลกเปล่ียนประสบการณ์การทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตในมิติของ
บุคคลน้ีจะมองในเร่ืองการตดัสินใจเลือกกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีชาํนาญ มิติส่ิงแวดลอ้มของ
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กิจกรรมจะมองในเร่ืองส่ิงท่ีจาํเป็นในการทาํให้เกิดความชาํนาญ มิติของการปฏิสัมพนัธ์จะมองใน
เร่ืองปัจจยักระตุน้ให้เกิดความชาํนาญ เช่น ความทา้ทาย และบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
อธิบายเก่ียวกบัครอบครัวดงัน้ี ประเดน็ท่ี 1) ความตอ้งการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบักิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตต่าง ๆ ประเด็นท่ี 2) มิติบุคคลท่ีอา้งถึง เช่น เด็ก ผูป้กครอง หรือครอบครัว ประเด็นท่ี 3) 
การกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีเกิดจากมิติบุคคล และประเด็นท่ี 4) มิติบุคคลและมิติส่ิงแวดลอ้มมีการ
แสดงออกการตอบสนองต่อการปรับตวัอยา่งไร (DeGrace, 2007) 

แบบจําลอง Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) เป็นแบบจาํลอง
ท่ีเร่ิมตน้จากคู่มือปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการใหบ้ริการทางกิจกรรมบาํบดัในประเทศแคนาดา
ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1980 โดยสมาคมนักกิจกรรมบาํบดัแคนาดา (Canadian Association of 
Occupational Therapists) เร่ิมตีพิมพท่ี์ประเทศแคนาดาในปี ค.ศ. 1983 ในคู่มือปฏิบติัการดูแลโดย
ยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางสาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั ในปี ค.ศ. 1994 McColl และ Parnger ไดใ้ห้คาํ
นิยามเพิ่มเติมในส่วนของความคิดรวบยอดของแบบจาํลอง ซ่ึงไดมี้การนาํแบบจาํลองไปใชอ้ย่าง
แพร่หลายและเกิดแนวคิดต่าง ๆ มากมายเก่ียวแบบจาํลองน้ีในประเทศแคนาดา แต่แนวคิดท่ีเป็นท่ี
นิยมมากท่ีสุดจะเป็นแนวคิดของ Law และคณะในปี ค.ศ.1997 ท่ีไดตี้พิมพใ์นหนงัสือ “Enabling 
Occupation: An Occupational Therapy Perspective” (Kielhofner, 2004)โดยเป็นแบบจาํลองท่ี
เสนอความสัมพนัธ์แบบพลวตัรระหว่าง บุคคล  ส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมการดาํเนินชีวิต รวมทั้ง
กระบวนการความสามารถในการเลือกและความพึงพอใจ ท่ีช่วยใหผู้รั้บบริการประสบความสาํเร็จ
สูงสุด ในการประกอบกิจกรรมโดยมีความเช่ือหลกัว่ากิจกรรมการดูแลตนเอง การทาํงานและ
กิจกรรมยามว่างเป็นพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยท์ั้งบุคคลปกติและผูท่ี้มีความพิการ/บกพร่อง 
โดยการลงมือทาํกิจกรรมเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างความจาํเป็นในการทาํกิจกรรมและ
องคป์ระกอบของการทาํกิจกรรมท่ีแต่ละบุคคลลงมือกระทาํภายใตส่ิ้งแวดลอ้มของการทาํกิจกรรม
นั้น ๆ (Conway, 2008)  โดยส่ิงแวดลอ้มจะมีอิทธิพลต่อตวับุคคลขณะเดียวกนับุคคลก็มีอิทธิพลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเช่นกัน ความสามารถในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตจะข้ึนกับความเก่ียวพนัธ์
ระหว่าง บุคคล ส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมการดาํเนินชีวิต หากทั้ง 3 องคป์ระกอบมีความเก่ียวพนัธ์
กนัมากเท่าไรความสามารถในการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตก็มากข้ึนเท่านั้น (Kielhofner, 
2004) 

แบบจําลอง Person-Environment-Occupation (PEO) ในช่วงตน้ปี 1990 นัก
กิจกรรมบาํบดั 6 คนจากมหาวิทยาลยัแมคมาสเตอร์ (McMaster University) ประเทศแคนาดา
ประกอบดว้ย Mary Law, Barbara Cooper, Debra Stewart, Lori Letts, Patricia Rigby และ Susan 
Strong ไดร้วมกลุ่มวิจยัเพื่อศึกษาการใชส้ภาพแวดลอ้มในการส่งเสริมความสามารถในการทาํ
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กิจกรรมการดาํเนินชีวิตและการประเมินสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงต่อมาไดน้าํแนวคิดในการสาํรวจและ
สังเคราะห์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจาํลองน้ี แบบจําลองน้ีสะท้อนถึงพลวัตรและ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง บุคคล ส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมการดาํเนินชีวิต (Law, & Dunbar, 2007) 
โดยมองมนุษยเ์ป็นระบบเปิดมีความเก่ียวพนัธ์ขององคป์ระกอบ 3 อยา่งคือ ตวับุคคล ส่ิงแวดลอ้ม
และกิจกรรมการดาํเนินชีวิต โดยองคป์ระกอบทั้ง 3 จะมีความเก่ียวขอ้งกนัยิง่มีความสนบัสนุนกนั
มากเท่าไหร่ความสามารถในการกระทาํจะยิง่สูงข้ึน แบบจาํลองน้ีใหค้วามสาํคญักบัความสามารถ
ในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต และความเก่ียวเน่ืองกันของบุคคล กิจกรรมการดาํเนินชีวิต 
บทบาท ส่ิงแวดลอ้ม การทาํงานและการเล่นท่ีมีความเป็นพลวตัรและผสมผสานกนั (Meriano, & 
Latella, 2002)  จุดเนน้ของแบบจาํลองน้ีจะมองความสัมพนัธ์ของการเช่ือมโยงกนัระหว่าง บุคคล 
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตและส่ิงแวดลอ้มในการส่งเสริมศกัยภาพในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ทั้งของตวัเดก็และครอบครัว โดยใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวในฐานะท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มและตวัเดก็
ในฐานะท่ีเป็นตวับุคคลการบาํบดัท่ีใชจ้ะเนน้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงทั้ง 3 องคป์ระกอบเพื่อให้
เกิดศกัยภาพในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีดีท่ีสุด (Law, & Dunbar, 2007) 

แบบจําลอง Ecological of Human Performance เร่ิมตน้จากภาควิชากิจกรรมบาํบดั 
มหาวิทยาลยัแคนซสั โดยเร่ิมจากวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างกรอบอา้งอิงการทาํงานท่ี
เป็นของตวัเอง 2) เพื่อบริหารหลกัสูตรการสอนท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจให้กบันกัศึกษา 3) เพื่อ
สร้างแบบจาํลองท่ีสามารถใชร่้วมกบัสหวิชาชีพในการวางแผนการทาํงานร่วมกนั (Dunn, 2007) 
โดยเป็นแบบจาํลองท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทกัษะและพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยเช่ือว่าตวับุคคล บริบทและทกัษะ
การกระทาํจะมีผลกระทบต่อผูอ่ื้นผา่นการติดต่อดว้ยการกระทาํของมนุษย ์ (Meriano, & Latella, 
2002)  แบบจาํลองน้ีจะช่วยแนะนําให้พิจารณาบริบทต่าง ๆ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริม
ศกัยภาพในการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของบุคคลซ่ึงจะแสดงถึงความเป็นแบบจาํลองท่ีให้
ความสาํคญักบัสังคมค่อนขา้งสูงโดยเนน้ใชส่ิ้งแวดลอ้มในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงกลยุทธ์
เพื่อใหไ้ดกิ้จกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Conway, 2008)  หากมองในมุมของครอบครัว
จะช่วยให้เขา้ใจการทาํหน้าท่ีของครอบครัวว่าเป็นไปในแนวทางเพ่ือช่วยส่งเสริมหรือเป็นส่ิงกีด
ขวางในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของเดก็ (Dunn, 2007) 

แบบจําลอง Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) เร่ิมตน้พฒันา
โดย Charles Christiansen และ Carolyn Baum  ในปี ค.ศ. 1985 และตีพิมพค์ร้ังแรกในปี ค.ศ. 1991 
เป็นแบบจาํลองท่ีอธิบายความซบัซอ้นของการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต ความแตกต่างของบุคคล
และความหลากหลายของส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่วนสําคญัในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต ซ่ึง
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ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ ตวับุคคล ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมการดาํเนินชีวิตและ
ความสามารถในการกระทาํ โดยทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั
หากทั้ง 4 องคป์ระกอบน้ีมีความสัมพนัธ์กนัมากเท่าไรก็จะส่งผลต่อความสามารถและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตมากข้ึนเท่านั้น โดยตวับุคคลจะหมายถึงองคป์ระกอบภายในของตวั
บุคคล ส่ิงแวดลอ้มจะหมายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ นอกตวับุคคล กิจกรรมการดาํเนินชีวิตคือ
กิจกรรมหรือทกัษะต่าง ๆ ท่ีบุคคลตอ้งกระทาํเป็นประจาํทุกวนัและความสามารถในการกระทาํ
หมายถึงความสามารถท่ีแทจ้ริงในการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต โดยผลลพัธ์ท่ีแสดงออกมา
คือ ความสําเร็จในการกระทาํและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีความหมายของ
บุคคลและบุคคลรอบขา้งในส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีบา้นและในชุมชน (Baum, & Christiansen, 2005) 

 
แบบจําลอง Model of Human Occupation (MOHO) เร่ิมตน้เม่ือปี ค.ศ. 1980 และได้

พฒันาจนสมบูรณ์โดย Gary Kielhofner ในปี ค.ศ.2002 (Kielhofner, 2004) โดยแบบจาํลองน้ีเป็น
แบบจาํลองการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ใชก้ารทาํหน้าท่ีของทฤษฎีเพื่อเป็นกรอบ
แนวคิดในการอธิบายว่าเหตุผลส่วนบุคคล  ความสามารถในการกระทาํ  ส่ิงแวดลอ้มและนิสัยมี
ความเก่ียวพนักนัตลอดเวลาอยา่งไร โดยมี 2 ประการท่ีสาํคญัคือ 

- กิจกรรมการดาํเนินชีวิตมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและข้ึนอยูก่บับริบท 
- มนุษยห์ล่อหลอมความเป็นตวัตนโดยการกระทาํของตวัเอง 
ประการแรกเน้นลกัษณะภายในของบุคคลจะปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริมว่า

แรงจูงใจจะเป็นอยา่งไรแต่ละคนจะทาํอะไรและกระทาํอยา่งไร อะไรต่าง ๆ ท่ีบุคคลกระทาํเป็นผล
ของการบรรจบกันท่ีลงตวัของบุคคลและสถานการณ์ของส่ิงแวดลอ้ม ด้วยเหตุน้ีกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตจึงเป็นผลของการบรรจบกันของ แรงจูงใจ อุปนิสัย บทบาท ความสามารถในการ
กระทาํและ เง่ือนไขของส่ิงแวดลอ้ม เหตุผลส่วนบุคคล นิสัย ความสามารถในการกระทาํและ
ส่ิงแวดลอ้มจึงมีความเก่ียวเน่ืองกนัตลอดเวลา เพื่อก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ จากความคิด ความรู้สึกและ
พฤติกรรมท่ีปรากฏของเรา 
 ประการท่ีสองเนน้การให้ความสาํคญัของมนุษยท่ี์จะรักษาความมัน่คงและปรับปรุงผ่าน
รูปแบบการกระทาํท่ีดาํเนินอยู่ของบุคคล การพฒันา การดาํรงอยู่และการแปลผลลกัษณะของ
บุคคล ข้ึนอยูก่บัการกระทาํ การคิดและความรู้สึก โดยเหตุผลส่วนบุคคล นิสยัและความสามารถใน
การกระทาํ เป็นการเกิดข้ึน คงอยูแ่ละเปล่ียนแปลงผา่นกระบวนการต่าง ๆ (Kielhofner, 2004) 
 แบบจาํลองน้ีมองครอบครัวเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อตวัเด็กทั้งดา้นวฒันธรรม
และการเป็นบริบทรอบ ๆ ตวัเด็ก โดยการเป็นส่ิงแวดลอ้มของครอบครัวจะส่งผลทั้งในลกัษณะท่ี
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เป็นตวัให้โอกาสและการเป็นขอ้จาํกดัในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของเด็ก ครอบครัวจะมี
หนา้ท่ีในการช่วยเหลือใหเ้ด็กมีความพร้อมในการไปโรงเรียนในช่วงเชา้หากเด็กอยูใ่ครอบครัวท่ีมี
ความพร้อมในการดูแลจะมีความพร้อมและโอกาสต่างจากเด็กท่ีครอบครัวไม่มีความพร้อมทั้งใน
ดา้นศกัยภาพและความมัน่ใจในตนเอง (Dunbar, 2007) 

จากการศึกษาแบบจาํลองท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวั
บุคคลและส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัวท่ีเขา้มากระทบซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการกระทาํ 
กิจกรรมการดาํเนินชีวิต เพื่อใหบุ้คคลสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีความหมาย
ของแต่ละบุคคลโดยจุดมุ่งหมายของการบาํบดัทางกิจกรรมบาํบดั คือการใชก้ลยทุธ์หรือวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการช่วยให้ผูรั้บบริการ มีความมัน่ใจในการช้ีนํากิจกรรมการดาํเนินชีวิต การ
ประสบผลสําเร็จและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีตั้งอยู่บนความหลากหลายทาง
บริบททางร่างกายและสังคม (Price, & Miner, 2007)  ครอบครัวเด็กออทิสติกนบัเป็นบุคคลกลุ่ม
หน่ึงท่ีมีบริบททางสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนทัว่ไปคือมีสมาชิกในครอบครัวท่ี
ป่วยเป็นออทิสติก ซึงการดูแลเด็กออทิสติกจะส่งผลกระทบต่อผูป้กครองดา้นต่าง ๆ เช่น 1) ดา้น
ร่างกาย เช่น ความเหน่ือยลา้จากการไม่ไดพ้กัผอ่น สุขภาพของมารดาทรุดโทรม อ่อนเพลีย เหน็ด
เหน่ือย ไม่มีเวลาส่วนตวั 2) ดา้นจิตใจ เช่น ความรู้สึกดา้นลบ ไดแ้ก่ ความหงุดหงิด ความวิตกกงัวล 
ความเครียด ทอ้แท ้หมดหวงั บางรายคิดฆ่าตวัตาย และ 3) ดา้นสังคม เช่น บทบาทในสังคมนอ้ยลง
(ภทัราภรณ์ ทุ่งปันคาํ และคะนึงนิจ ไชยลงัการณ์, 2546 )  ดว้ยเหตุน้ีกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ครอบครัวเดก็ออทิสติกจึงมีความน่าสนใจในการศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 
 
4.  กจิกรรมการดําเนินชีวติ 

4.1 ความหมายของกจิกรรมการดําเนินชีวติ 
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตเป็นประสบการณ์เชิงอตัวิสัยท่ีบุคคลแต่ละคนมีหรือประสบ 

ในขณะท่ีลงมือทาํกิจกรรมมนุษยเ์ป็นผูก้าํหนดหรือให้ความหมายต่อกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํใน
ชีวิตประจาํวนัดว้ยความหมายต่อตวับุคคล (Christiansen, & Baum, 2005)  อยา่งไรก็ตาม การให้
ความหมายต่อกิจกรรมของแต่ละบุคคลยงัข้ึนกบัสังคม วฒันธรรมหรือบริบทท่ีลอ้มรอบบุคคล   
นั้น ๆ ในขณะท่ีทาํกิจกรรม ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นจดัวา่เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการใหค้วามหมาย 

การศึกษาความหมายของกิจกรรมการดาํเนินชีวิต (meaning of human occupation) เป็น
วิธีการหน่ึงท่ีนกักิจกรรมบาํบดัใชเ้พ่ือหาคาํตอบและคาํอธิบายสองประเด็นหลกั คือ ประเด็นท่ี 1) 
กิจกรรมนั้นทาํอยา่งไรหรือบุคคลทาํกิจกรรมนั้นอยา่งไร เช่น กิจกรรมนั้นเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร ทกัษะ
ใดบา้งท่ีจาํเป็นตอ้งทาํกิจกรรมนั้น ๆ ส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อกิกจรรมนั้นอยา่งไร 
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และประเด็นท่ี 2) ทาํไมมนุษยเ์ราตอ้งทาํกิจกรรมนั้น เช่น ท่านรู้สึกหรือใหค้วามหมายต่อกิจกรรม
น้ีอยา่งไร เราอธิบายหรือใหค้วามหมายต่อกิจกรรมเดียวกนันั้นเหมือนหรือแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ท่ี
ทาํกิจกรรมเดียวกบัเรา ทาํไมเราถึงเลือกทาํกิจกรรมน้ีแต่ไม่ทาํกิจกรรมนั้น (Christiansen, & Baum, 
2005)  

Nelson ปี ค.ศ. 1994 (อา้งในPersson, Erlandsson, Eklund, & Iwarsson, 2001)  ไดอ้ธิบาย
ความหมายของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตผา่นความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบของกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิต (occupational form) กบัความสามารถในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต (occupational 
performance) ไวว้่ากิจกรรมเดียวกนัประเภทเดียวกนั หรือรูปแบบเดียวกนัอาจมีความหมาย
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัความสามารถและโครงสร้างทางพฒันาการของแต่ละ
คน นอกจากน้ีความหมายของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความเช่ือทางจิต
วิญญาณ วฒันธรรม สังคม เป็นตน้ การคน้พบความหมายผ่านกิจกรรมท่ีบุคคลเลือกทาํถือว่าเป็น
หลกัการสําคญัของการให้บริการทางกิจกรรมบาํบดัท่ีมองเห็นประโยชน์และความสําคญัของ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตต่อการดาํรงชีวิตท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งตวัเองและสงัคม  

กิจกรรมการดาํเนินชีวิต เป็นส่วนหน่ึงของการมีส่วนร่วมในการดาํเนินชีวิตในบริบทท่ี
เป็นธรรมชาติต่าง ๆ เช่น บา้น โรงเรียน รวมไปถึง ครอบครัว ชุมชนและการบาํบดั โดยรูปแบบ
และความหมายของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตจะเปล่ียนไปอยูต่ลอดเวลา ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางร่างกาย
และสังคมท่ีช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ของตัวเอง  ภาวะสุขภาพ  ความพึงพอใจในชีวิตและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้เขา้ใจ การเรียนรู้ การแกปั้ญหาและทกัษะท่ีจาํเป็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพท่ีตอ้งใชใ้นการปรับตวั (Price, & Miner, 2007) 

Yerxa ปี ค.ศ. 1990ไดอ้ธิบายกิจกรรมการดาํเนินชีวิตผา่นมุมมองศาสตร์แห่งกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิต ในมุมมองท่ีวา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงท่ีมีการกระทาํต่อส่ิงแวดลอ้มโดยใหค้วามสาํคญักบั 
ทกัษะ ศกัยภาพและจุดแขง็ของภาวะสุขสมบูรณ์ในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคล
ท่ีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและพยายามทําความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ด้วยแบบจําลองต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจาํลองท่ีมองมนุษยเ์ป็นระบบเปิดท่ีจะเลือกให้เกิดผลลพัธ์ในการกระทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิต ซ่ึงจะมีการพฒันาในขอบเขตในการขา้มผา่นในแต่ละช่วงชีวิต 
 ศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิต ศึกษาเก่ียวกบัประสบการณ์ของบุคคลในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีความหมาย มากกว่าการสังเกตพฤติกรรมเพื่อเขา้ใจกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตเท่านั้น โดยจะมองถึงการบริหารจดัการและรักษาสมดุลของการทาํกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตในแต่ละวนัความสัมพนัธ์ระหว่างการปรับตวัความพึงพอใจในชีวิตว่าเป็นอย่างไรและการ
ยอมรับทางสงัคมในดา้นท่ีเป็นปัจจยัสาํคญั สุดทา้ยศาสตร์น้ีตอ้งการจะไปสู่ความจริงท่ีเป็นแก่นแท้
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ของความเป็นมนุษยว์ิทยา ดว้ยการรักษาไวซ่ึ้งความซับซ้อน ความหลากหลายและความสง่างาม
ของมนุษย ์ 
 ศาสตร์น้ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นเด่นชดั 2 มิติ ไดแ้ก่ 

1. ตั้งอยูบ่นพื้นฐานในการใชอ้งคค์วามรู้ในการสังเคราะห์ศาสตร์น้ีข้ึนมา โดยเกิดจาก
องคค์วามรู้ทางดา้น ชีววิทยา จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาสงัคม สงัคมวิทยาและสังคม
มนุษยว์ิทยา ซ่ึงองคค์วามรู้เหล่าน้ีจะตั้งอยู่บนแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วิตท่ีมนุษย์
กระทาํต่อบริบททางส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

2. ตั้งอยู่บนกระบวนการวิจยัในการพฒันาศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิต  ซ่ึงจะ
ตั้งอยูบ่นแนวทางของ ethnography อตัชีวประวติั naturalistic inquiry case method 
historical research การศึกษาระยะยาวและการศึกษาเชิงพรรณนาบางอย่าง 
แบบจาํลองใหม่ ๆ เช่น Dramaturgical Model และรูปแบบการวิจยัตามแนวคิดใหม่ ๆ 
ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีใชเ้พื่อ 

1. รักษาไวซ่ึ้งการบูรณาการของแต่ละบุคคล 
2. ทาํใหป้ระสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ 
3. มองว่าแต่ละบุคคลเป็นระบบเปิดมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 
4. การศึกษาอาจรวมไปถึง อดีต ปัจจุบนัและอนาคต 
5. อาจเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความจริงระหว่าง  หัวข้อท่ีมีกับ 

แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 
6. การรักษาไวแ้ละการพรรณนาธรรมชาติของส่ิงแวดลอ้ม 
7. สามารถประสานกบัมุมมองของบุคคลในการขยายไปสู่ ความทา้ทายของ

ส่ิงแวดลอ้มและระดบัขั้นตอนของทกัษะ 
8. พิจารณาเก่ียวกบัการศึกษาในตวับุคคลแต่ละคนท่ีมีการพฒันาพฤติกรรมการ

ทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตตลอดช่วงชีวิต 
จึงอาจกล่าวไดว้่า ศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิตนบัว่าเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้เขา้ใจ

กิจกรรมการดาํเนินชีวิตไดลึ้กซ้ึงมากข้ึนเน่ืองจากมีขั้นตอนและกระบวนการให้เขา้ใจศกัยภาพใน
การทาํกิจกรรมของมนุษยเ์พื่อเป็นแนวทางท่ีมนุษยจ์ะพฒันาไปสู่ภาวะสุขสมบูรณ์ในการทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิต โดยดึงเอาแรงผลกัดนัในดา้นความสามารถให้ไปถึงความเป็นอิสระมาก
ท่ีสุดและมีความพึงพอใจในกิจวตัรประจาํวนั (Yerxa, 1990) 
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Fisher ปี ค.ศ. 1998 กล่าววา่จุดมุ่งหมายของการท่ีคนเราทาํกิจกรรมกเ็พื่อคน้หาความหมาย
หรือคุณค่าท่ีไดรั้บจากการทาํกิจกรรมนั้นๆ จากงานวิจยัของ Doechrck และSchkade ในปี ค.ศ. 
1990 แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีความหมายส่วนบุคคลทาํให้การรักษาไดผ้ลดีข้ึน
และงานวิจยัของ Licht และ Nelson ปี ค.ศ. 1990 แสดงใหเ้ห็นว่าการเพิ่มความหมายเขา้ไปในการ
ทาํกิจกรรม design copy ช่วยเพิ่มความสามารถในการทาํกิจกรรม และงานวิจยัของ Hocking ปี 
ค.ศ. 1997 อธิบายว่าทุกอย่างท่ีคนเราทาํในแต่ละวนัเป็นผลมาจากการให้ความหมาย (อา้งใน
Persson, et al., 2001) 

4.2 ประเภทของกจิกรรมการดําเนินชีวติ        
สมาคมกิจกรรมบาํบดัแห่งสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้ความหมายประเภทของกิจกรรมว่าเป็น

ชนิดต่าง ๆ ของกิจกรรมในชีวิตท่ีมนุษยก์ระทาํ รวมถึง กิจวตัรประจาํวนั กิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการ
ดาํเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน การงาน การเล่น กิจกรรมยามว่างหรืองานอดิเรกและกิจกรรมทาง
สงัคม เป็นการกาํหนดประเภทของกิจกรรมออกเป็น 3 ดา้น คือ กิจวตัรประจาํวนั งานหรือกิจกรรม
ท่ีมีผลผลิตและการเล่นหรือกิจกรรมยามว่าง ในปี ค.ศ. 2002 สมาคมกิจกรรมบาํบดัอเมริกาไดแ้บ่ง
ประเภทของกิจกรรมการดาํเนินชีวิตออกเป็นดงัน้ี (สรินยา ศรีเพชราวธุ, 2552) 

1. กิจวตัรประจาํวนั หมายถึง กิจกรรมท่ีกระทาํเพื่อดูแลร่างกายของตนเองและรวมถึง
กิจกรรมทัว่ ๆ ไปท่ีมนุษยท์าํอยู่เป็นปกติในชีวิตประจาํวนัหรือเป็นกิจกรรมส่วน
บุคคล 

2. กิจกรรมท่ีสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิต  หมายถึงกิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและมกัเก่ียวขอ้งกบับุคลอ่ืน 

3. การศึกษาหาความรู้ หมายถึงการคน้หาความรู้รวมถึงกิจกรรม่ีจาํเป็นต่อการเป็น
นกัเรียนและเขา้ร่วมในการเรียนรู้ 

4. การทาํงาน หมายถึงกิจกรรมท่ีจาํเป็นตอ้งกระทาํเพื่อรับค่าตอบแทนเป็นค่าจา้งในการ
ทาํงานหรือกิจกรรมอาสาสมคัร 

5. การเล่น หมายถึงกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความขบขนั อาจจะ
เป็นกิจกรรมท่ีไดอ้อกแบบหรือจดัเตรียมไวห้รือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเอง 

6. กิจกรรมยามว่าง หรืองานอดิเรก หมายถึงกิจกรรมท่ีไม่ใช่ภาระหน้าท่ีการงานซ่ึง
ผูเ้ขา้ร่วมจะมีแรงจูงใจและความสนใจในการทาํกิจกรรมเหล่าน้ีมกัจะทาํนอกเวลาและ
ไม่รบกวนเวลาประจาํในกิจกรรมการทาํงาน การดูแลตนเองหรือการพกัผ่อนนอน
หลบั 
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7. กิจกรรมทางสังคม หมายถึงกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัรูปแบบของพฤติกรรมการดาํเนิน
ชีวิตและกฎเกณฑท์างสังคมซ่ึงจะมีคุณลกัษณะและการคาดหวงัใหบุ้คคลกระทาํหรือ
มีส่วนร่วมโดยเก่ียวขอ้งกบับุคลอ่ืนในสงัคม  

 
4.3 ระดับการกระทาํกจิกรมการดําเนินชีวติ 
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวมีความเก่ียวพนัธ์กับกับภาวะสุขสมบูรณ์ของ

ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิต หมายถึงการเก่ียวพนัในการทาํงาน การ
เล่นและกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบริบททางสังคมวฒันธรรมและเป็นส่ิงสาํคญั
ใหเ้กิดภาวะสุขสมบูรณ์ ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีปฏิบติัได ้ (Kielhofner, 2004)  เช่น การทาํงานแบบเตม็
เวลาและนอกเวลา การทาํงานอดิเรกเป็นประจาํ การดูแลบา้นและการไปโรงเรียน การมีส่วนร่วม
ถูกสัง่สมเพิ่มพนูโดย องคป์ระกอบต่างในแบบจาํลอง ดงัน้ี (Kielhofner, 2002) 

- ความสามารถในการกระทาํ 
- นิสยั 
- เจตจาํนง 
- เง่ือนไขทางส่ิงแวดลอ้ม 

 แบบจาํลองน้ีแบ่งแนวคิดรวบยอดของการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตเป็น 3 ระดบั 
- การมีส่วนร่วม 
- การกระทาํ 
- ทกัษะ 
ซ่ึง Kielhofner ปี ค.ศ. 2002 ไดอ้ธิบายความหมายของระดบัการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต

ของมนุษยโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
การมีส่วนร่วม (participation) 

 การมีส่วนร่วมการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต หมายถึง การเก่ียวพนัในการทาํงาน การเล่น 
และกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบริบททางสังคมวฒันธรรมและเป็นส่ิงสาํคญัให้
เกิดภาวะสุขสมบูรณ์ ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีปฏิบติัได ้เช่น การทาํงานแบบเต็มเวลาและนอกเวลา การ
ทาํงานอดิเรกเป็นประจาํ การดูแลบา้นและการไปโรงเรียน การมีส่วนร่วมการทาํกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตถูกสัง่สมเพิ่มพนูจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

- ความสามารถในการกระทาํ 
- นิสยั 
- เจตจาํนง 
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- เง่ือนไขทางส่ิงแวดลอ้ม 
การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต หมายถึงทั้งตวับุคคลและส่ิงแวดลอ้มโดย

ในส่วนของตวับุคคลจะเก่ียวพนักับการท่ีมี แรงจูงใจ บทบาท งานอดิเรก ความสามารถและ
ขอ้จาํกดัท่ีเหมือนกนั ในส่วนบริบทส่ิงแวดลอ้มหมายถึงการท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมหรือจาํกดั 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมเหมือนกนั 

 
การกระทาํ (performance) 

 การกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต หมายถึงการกระทาํกิจกรรมท่ีมีความเฉพาะ เช่น จูง
สุนขัไปเดินเล่น แบ่งเคก้ ถูพื้น ส่ิงเหล่าน้ีคือการกระทาํ โดยในหน่ึงการมีส่วนร่วมอาจมีหลากหลาย
การกระทาํ เช่น การไปโรงเรียน อาจมีรูปแบบการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต เช่น อ่านหนงัสือ 
ฟังบรรยาย จดบันทึก เขียนหนังสือ บทบาทส่งเสริมชนิดและช่วงของรูปแบบกิจกรรมท่ีเรา
เก่ียวขอ้งดว้ย นิสัยส่งเสริมส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรากระทาํเป็นประจาํและส่งเสริมว่าเราจะทาํอย่างไร การ
กระทาํจะไดรั้บอิทธิพลอย่างมากจากส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการ
กระทาํส่ิงต่าง ๆ ของบุคคล 

ทกัษะ (skill) 
 ภายใตก้ารกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตเราสามารถมองเห็นความหลากหลายของการ
แบ่งแยกการทาํกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย เช่น การทาํแซนด์วิช  ความเก่ียวพันในการนําเอา
ส่วนประกอบเขา้ด้วยกัน การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ทาํตามขั้นตอนท่ีสําคญัต่าง ๆ การกระทาํท่ี
ก่อให้เกิดการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตคือทกัษะ  ทกัษะเป็นการแยกแยะ การสังเกต การ
ปฏิบติัให้ถึงเป้าหมายขณะทาํกิจกรรม อาจกล่าวไดว้่าเป็นการกระทาํเชิงรูปธรรมของรูปแบบการ
ทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิต ซ่ึงลกัษณะของบุคคลปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทาํให้เกิดทกัษะเรา
สามารถแบ่งทกัษะออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ทกัษะการเคล่ือนไหว (motor skill)เป็นทกัษะท่ีแสดงออกให้เห็นไดใ้นรูปของการ
เคล่ือนไหวร่างกายและวตัถุส่ิงของขณะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  ประกอบดว้ยการ
กระทาํท่ีมัน่คง การเอ้ียวตวัและความคล่องแคล่ว การยกและเคล่ือนยา้ยวตัถุ 

2. ทกัษะการจดัระเบียบการกระทาํ (process skill) เป็นทกัษะท่ีแสดงออกมาให้เห็นได ้
ในรูปของการจดัระเบียบวตัถุส่ิงของและรูปแบบการกระทาํให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบ
ของกิจกรรมท่ีกาํลงักระทาํ ประกอบไปดว้ยพลงัใจ การใชค้วามรู้ การจดัการเร่ืองเวลา 
การจดัระเบียบวตัถุส่ิงของและพ้ืนท่ีใชส้อยรวมถึงการรู้จกัปรับสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
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3. ทกัษะการส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (communication and interaction skill) เป็น
ทกัษะท่ีแสดงออกให้เห็นได้ในรูปของการนําเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นขอ้เท็จจริง 
ข้อคิดเห็นและ/หรือ อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไปให้ผูอ่ื้นได้รับทราบและแสดง
ปฏิกิริยาตอบโต้การส่ือสารจากผู ้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบด้วย  การแสดงออกทางกาย  การแสดงออกทางวาจาและการสร้าง
สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  

4.4 กจิกรรมการดําเนินชีวติของครอบครัว 
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ

บุคคลปกติ โดยกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวจะเกิดข้ึนเม่ือการกระทาํกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตท่ีกระทาํเป็นประจาํหรือในโอกาสพิเศษไดก้ระทาํร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวและจากการทาํ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตร่วมกนัระหว่างครอบครัวและเด็ก นบัว่าเป็นการเติมเตม็การทาํหนา้ท่ีของ
ครอบครัวการผลิตสมาชิกใหก้บัสงัคม (Jaffe, Humphry, & Case-Smith, 2010) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวมีผูนิ้ยามไว้
หลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี (Sachs, & Nasser, 2009) 

Orthner และ Mancini ปี ค.ศ. 1990 นิยามว่าเป็นการกระทาํต่าง ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมความพึง
พอใจ การปฏิสมัพนัธ์และความมัน่คงในครอบครัว 
 Segal ปี ค.ศ. 1999 ไดใ้หนิ้ยามว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความหมายทางวฒันธรรมโดยสมาชิก
ครอบครัวไดก้ระทาํหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมนั้น ๆ ร่วมกนั 
 Feise ปี ค.ศ. 2007 นิยามวา่เป็นกลุ่มของกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมภาวะสุขสมบูรณ์และภาวะ
สุขภาพของครอบครัว 
 นอกจากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กพิเศษยงัมี
ความหมายรวมไปถึงเ ร่ืองของการเล้ียงดูบุตรทั้ ง ท่ีมีความพิการและไม่มีความพิการใน
สภาพแวดลอ้มทางบา้นท่ีเป็นธรรมชาติ (Sachs, & Nasser, 2009)  กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของ
ครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจากการแลกเปล่ียนและการส่งผ่านทางวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงสู่ลูกหลาน
รุ่นต่อ ๆไป การเรียนรู้ทางวฒันธรรมทางกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเหล่าน้ีจะเป็นการ
ส่งเสริมศกัยภาพของลูกหลานในครอบครัวในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตในบริบท
ท่ีมีความหลากหลายได ้(Jaffe, et al., 2010)  ซ่ึงกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวช่วย
ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์กบัตวัเดก็ดงัน้ี 

1. ช่วยเสริมสร้างรากฐานทางวฒันธรรมเพ่ือก่อเกิดการเรียนรู้ดา้นกิจกรรมการดาํเนิน
ชีวิตท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็สามารถมีส่วนร่วมในบริบทท่ีหลากหลายได ้
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2. ช่วยก่อร่างความเป็นอตัลกัษณ์ของเดก็และความรู้สึกของภาวะสุขสมบูรณ์ 
3. ช่วยให้เด็กเรียนรู้จนเกิดความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีและกิจกรรมยามว่างเพื่อช่วยให้เกิด

สุขภาวะทางกายภาพและภาวะสุขสมบูรณ์ 
4. ส่งเสริมใหเ้กิดความพร้อมในการเรียนและการมีส่วนร่วมในหลกัสูตรการศึกษา 
5. ส่งเสริมใหเ้ดก็เป็นท่ียอมรับในชุมชนและสงัคม 

5. บริบทการให้บริการของสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 
 เน่ืองจากผูว้ิจยัไดป้ฏิบติังานในสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์มาเป็นเวลานานไดมี้
โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การทาํงานดา้นการดูแลเด็กออทิสติกโดยมีผูป้กครองเขา้มาเป็นส่วน
ร่วมในการดูแลแบบใกลชิ้ดและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการดูแลกบัผูว้ิจยับางคร้ังผูป้กครองจะ
สะท้อนความรู้สึกถึงปัญหาและขอ้จาํกัดในการปฏิบัติตามคาํแนะนํา จากการเก็บขอ้มูลโดย
แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจกบัการบริการท่ีไดรั้บ (สถาบนัพฒันาการเด็กราช
นครินทร์เชียงใหม่, 2552)  และไดรั้บคาํช่ืนชมการให้บริการว่ามีจุดเด่นในการช่วยส่งเสริมให้
ผูป้กครองสามารถดูแลเด็กไดด้ว้ยตนเองสามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายและให้บริการแก่เด็กพิเศษ
ตามสวสัดิการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐไดอ้ยา่งทัว่ถึงโดยสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เป็น
หน่วยงานในสังกดัของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีขอบเขตการให้บริการในดา้นการ
การส่งเสริมสุขภาพจิตและพฒันาการเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปีและครอบครัวครอบคลุมทั้ง
ประเทศรวมถึงการพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพจิตและพฒันาการเด็กทั้งภาครัฐและ
เอกชน (สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่, 2552)  โดยการใหบ้ริการจะมีทั้งลกัษณะท่ี
เป็นผูป่้วยในและผูป่้วยนอกแต่ในการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครองมากท่ีสุดไดแ้ก่การบริการ
แบบผูป่้วยใน ซ่ึงจะมีการรับเด็กออทิสติกเขา้รับการรักษาพร้อมกบัผูป้กรองแบบผูป้กครอง 1 คน
ต่อเดก็ 1 คนเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์หรือตามปัญหาและสภาพความจาํเป็นของเด็กแต่ละ
คน โดยผูป้กครองจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีจะทาํหนา้ท่ีดูแลเด็กต่อเน่ืองเม่ือกลบัไปอยูบ่า้นมีคุณสมบติั
เบ้ืองตน้เป็นผูท่ี้มีสุขภาพแขง็แรงอายไุม่ตํ่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีในการใหบ้ริการแต่ละรอบ
การรักษาแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 
 ส่วนที ่1 ระยะแรกรับ 
 ขั้นตอนน้ีพยาบาลประจาํแผนกจะทาํการช้ีแจงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย ไดแ้ก่ 
ช่ือแพทยเ์จา้ของไข ้สิทธิการรักษาท่ีผูป่้วยใช ้การปฏิบติัตวัขณะรับการรักษา การเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัอุบติัเหตุ การใชส้ัญลกัษณ์ในการบอกสถานภาพเด็ก การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือและ
การลงนามรักษา เป้าประสงคข์องการให้บริการในส่วนน้ีเพื่อให้ผูป้กครองสามารถปฏิบติัตวัได้
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ถูกตอ้งรวมถึงสามารถดูแลเด็กเบ้ืองตน้ไดอ้ย่างเหมาะสมและทราบสิทธิการรักษารวมถึงแพทย์
เจา้ของไขไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
 ส่วนที ่2 การดูแลต่อเน่ือง 
 ขั้นตอนน้ีเด็กออทิสติกและครอบครัวจะได้รับบริการจากทีมสหวิชาชีพ โดยเร่ิมจาก 
พยาบาลประจาํแผนกจะให้ความรู้เร่ืองโรคและแนวทางการรักษาแก่ผูป้กครองในส่วนของการ
บริหารจดัการจะมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของบริการท่ีครอบครัวควรไดรั้บ เช่น การตรวจ
พิเศษ การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและความปลอดภยัจากยาท่ีไดรั้บ นอกจากน้ียงัช่วยเตรียมความ
พร้อมในการดูแลเดก็ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวในส่วนของการบาํบดัรักษาจะ
ประเมินพฒันาการและให้การส่งเสริมพฒันาการรายกลุ่มโดยเน้นการสอนผูป้กครองให้เป็นผู ้
ปฏิบัติภายใต้การดูแลของพยาบาลรวมไปถึงการปฏิบัติตัวเฉพาะโรคและการเลือกอาหารท่ี
เหมาะสม เช่น นมหรืออาหารเสริม 
 เป้าประสงคข์องการให้บริการในส่วนน้ีเพื่อให้ผูป้กครองไดรั้บการฝึกเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการฝึกเดก็อยา่งต่อเน่ืองจากทีมสหวิชาชีพตามความจาํเป็นของเดก็และครอบครัว 
 ขณะท่ีอยูใ่นช่วงรอบการรักษาหากเด็กออทิสติกไดรั้บแผนการรักษาจากสหวิชาชีพต่าง ๆ 
ผูป้กครองจะเป็นผูน้าํเด็กออทิสติกไปฝึกตามแผนกต่าง ๆ ตามการนดัหมายท่ีไดรั้บจากแผนกต่าง 
ๆโดยแต่ละแผนกมีลกัษณะการใหบ้ริการดงัน้ี 
 แผนกการศึกษาพเิศษ จะคดัแยกลกัษณะความตอ้งการทางการศึกษาของเด็กแต่ละคนเพ่ือ
จดัทาํแผนการศึกษารายบุคคล โดยตั้งเป้าประสงคร์ะยะสั้นและเป้าประสงคร์ะยะยามตามศกัยภาพ
ของเด็กท่ีประเมินได้จากนั้นจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของเด็กและ
ครอบครัวพร้อมกบัแนะนาํวิธีการฝึกตามเป้าประสงคแ์ก่ผูป้กครองเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น 
 แผนกจิตวิทยา มีหน้าท่ีในการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาเพื่อแกไ้ขปัญหาทางพฤติกรรม 
และอารมณ์ ใหค้าํแนะนาํปรึกษาทางสุขภาพจิตแก่ครอบครัวพร้อมกบัสอนวิธีการปรับพฤติกรรม 
และการจดัการกบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องเดก็แก่ผูป้กครอง 
 แผนกการแก้ไขการพูด จะทาํการประเมินและฝึกการพดูแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้น
ภาษารวมถึงการเตรียมความพร้อมดา้นการพูดให้แก่เด็กออทิสติกและประสานกบัครอบครัวหรือ
หน่วยงานในทอ้งท่ีเพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บการฝึกพดูท่ีต่อเน่ือง 
 แผนกกิจกรรมบําบัด จะทาํหน้าท่ีในการตรวจประเมินทางกิจกรรมบาํบดัและให้การ
บาํบดัดว้ยกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของเดก็ออทิสติกและครอบครัวเพื่อใหเ้ดก็สามารถกระทาํ
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กิจกรรมดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีเป็นธรรมชาติของเดก็และครอบครัวไดพ้ร้อมกบัสอน
วิธีการดูแลท่ีเหมาะสมกบัครอบครัวแก่ผูป้กครองเพ่ือฝึกต่อเน่ืองตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 ส่วนที ่3 ระยะจําหน่าย 
 การให้บริการระยะน้ีพยาบาลประจาํตึกจะเตรียมความพร้อมผูป่้วยก่อนกลบับ้านใน
ลกัษณะการตรวจสอบความครบถว้นของบริการท่ีครอบครัวเด็กออทิสติกควรไดรั้บรวมถึงการ
จดัเตรียมยาท่ีจะตอ้งรับประทานต่อเน่ืองท่ีบา้น โปรแกรมการบา้นท่ีผูป้กครองจะตอ้งนาํกลบัไป
ฝึกต่อท่ีบา้น ใบนดัคร้ังต่อไปและหน่วยงานส่งต่อในกรณีท่ีจาํเป็น 
 เป้าประสงคข์องการบริการในส่วนน้ีเพื่อให้ผูป้กครองไดรั้บความสะดวกในการดูแลเด็ก
ออทิสติกเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น 
 โดยทุกขั้นตอนการบริการจะมีการประเมินผูป้กครองโดยพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ 
เพื่อใหท้ราบระดบัความเขา้ใจของผูป้กครองและใหก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดแก่ผูป้กครองท่ีไดค้ะแนน
การประเมินนอ้ย (สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครินทร์เชียงใหม่, 2553) 
  
 6. การวจัิยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิยา 
 การทําความศึกษากิจกรรมการดําเนินชีวิตของครอบครัวเป็นการทําความเข้าใจ
ประสบการณ์ของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนประสบในสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติอยา่งลึกซ้ึง
ซ่ึงการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริงภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติโดย
นักวิจยัไม่เขา้ไปจดัการหรือควบคุมส่ิงท่ีตนศึกษาดว้ยประการใด ๆ เป็นการวิจยัท่ีเปิดกวา้งให้
ความสําคญัแก่การทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างเป็นองคร์วมคาํนึงถึงบริบทของส่ิงท่ี
ศึกษานกัวิจยัจะเขา้ไปติดต่อและมีส่วนร่วมโดยตรงกบัประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ชาย โพธิสิตา, 
2550)  แต่การวิจยัเชิงคุณภาพมีหลายรูปแบบท่ีใชห้าคาํตอบเร่ืองราวท่ีตอ้งการศึกษาแตกต่างกนัไป 
 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งทาํความเขา้ใจประสบการณ์ของสมาชิกของครอบครัวแต่ละ
คน ซ่ึงตรงกับกระบวนการแบบปรากฏการณ์วิทยาซ่ึงใช้ศึกษาเก่ียวกับประสบการณ์โดยให้
กลุ่มเป้าหมายเป็นแหล่งความรู้และความหมายต่าง ๆ 
 Becker ปี ค.ศ. 1992 ไดใ้หนิ้ยามปรากฏการณ์วิทยาไวว้่าเป็นการศึกษาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาํวนัจากทศันะของผูท่ี้ประสบกบัสถานการณ์นั้นโดยตรง  
 Cohen ปี ค.ศ. 2000 กล่าวว่า “การวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยามกัใชส้าํหรับตอบคาํถาม
เก่ียวกบัความหมายมีประโยชน์อยา่งยิง่ในการทาํความเขา้ใจประสบการณ์ในชีวิตตามความเขา้ใจ
ของผูซ่ึ้งไดป้ระสบมนัดว้นตนเอง”  (อา้งในชาย โพธิสิตา , 2550)   
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 ปรากฏการณ์วิทยาสนใจประสบการณ์หรือโลกในชีวิตประจาํวนั (the life-world) ของคน
ท่ีถูกศึกษา ประสบการณ์นั้นอาจเป็นประสบการณ์ในระดบัสังคมหรืออาจเป็นประสบการณ์ส่วน
บุคคลก็ได ้ การศึกษาดว้ยวิธีปรากฏการณ์วิทยามุ่งวิเคราะห์ว่าประสบการณ์หรือการกระทาํอย่าง
ใดอย่างหน่ึงมีความหมายสําหรับผูท่ี้ประสบมนัอย่างไรมนัถูกทาํให้กลายเป็นส่ิงธรรมดาใน
ชีวิตประจาํวนัของเขาไดอ้ย่างไร ฯลฯ ประเด็นทาํนองน้ีเป็นเร่ืองท่ีปรากฏการณ์วิทยาให้ความ
สนใจและการวิเคราะห์ก็มุ่งทาํความเขา้ใจความหมายของส่ิงเหล่าน้ีในมุมมองของผูท่ี้ไดป้ระสบ
มนัดว้ยตวัเขาเอง (ชาย โพธิสิตา, 2550) 

จุดมุ่งหมายท่ีสําคญัของการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยามุ่งไปท่ีการทาํความเขา้ใจว่า 
บุคคลสั่งสมประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนัของเขาอย่างไรการกระทาํต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัมี
ความหมายสาํหรับผูก้ระทาํกิจกรรมเหล่านั้นนั้นอยา่งไร (ชาย โพธิสิตา, 2550)  ซ่ึงตรงกบัแนวคิด
ของศาสตร์แห่งกิจกรรมการดาํเนินชีวิตจะคน้หาเรียนรู้เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ของตวับุคคล 
ส่ิงแวดลอ้ม และกิจกรรมและทกัษะท่ีตอ้งใชใ้นการดาํรงชีวิตใหม้ากท่ีสุด สุดทา้ยศาสตร์น้ีตอ้งการ
จะไปสู่ความจริงท่ีเป็นแก่นแทข้องความเป็นมนุษยว์ิทยาดว้ยการรักษาไวซ่ึ้งความซบัซอ้น ความ
หลากหลาย และความสง่างามของมนุษย ์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัประสบการณ์ของบุคคลในการมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีความหมายมากกว่าการสังเกตพฤติกรรมเพ่ือเขา้ใจกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตเท่านั้นและการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเขา้ใจประสบการณ์การประกอบกิจกรรม
การดาํเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกจากมุมมองของสมาชิกในครอบครัวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดูแลเดก็ออทิสติกฉะนั้นการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยาจึงมีความเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ี 
   
 7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Lawlor และ Mattingly ปี ค.ศ. 1997 ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความหลากหลายในการ
บริการการดูแลแบบยึดครอบครัวเป็นศูนยก์ลางมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอความหลากหลายของ
สถานการณ์ในมุมมองของผูใ้ห้บริการกบัครอบครัวท่ีเป็นผลของกฎหมายคุม้ครองการศึกษาเด็ก
พิการปี ค.ศ. 1986 และส่งผลใหผู้ใ้หบ้ริการรวมถึงสมาชิกในครอบครัวตอ้งทาํงานร่วมกนัในการ
ดูแลเด็กพิการมากข้ึน แต่องคค์วามรู้ของทีมผูใ้ห้บริการ โดยวิธีการศึกษาแบบ ethnographic  การ
พรรณนา และการสัมมนาระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัครอบครัวเด็กพิเศษ ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ความซบัซอ้นในการสร้างหุ้นส่วนท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความแตกต่างทางโลกวฒันธรรม
และความตอ้งการในการสนับสนุนผูป้ฏิบติังานในการบาํบดัทางดา้นสังคมและอารมณ์ ผลท่ีได้
แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในมุมมองของครอบครัวและผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงออกผา่นทางสถานะ
และเร่ืองราวท่ีเป็นภาระทางอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงนบัเป็นความทา้ทายสาํหรับครอบครัวผูบ้าํบดัหรือ
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ผูท่ี้สนใจศึกษาการพฒันาการดูแลแบบผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลางไปสู่การดูแลแบบครอบครัวเป็น
ศูนยก์ลาง ซ่ึงจะสาํเร็จไดด้ว้ยการยอมรับรากฐานแนวคิดท่ีตอ้งการยอมรับพื้นฐานความเท่าเทียม
ของมนุษย ์ 

Primeau ปี ค.ศ. 1997 ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการผสมผสานการเล่นและการทาํงานของ
ครอบครัวโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจการเล่นของครอบครัวกบับุตรช่วงอายกุ่อนวยัเรียนให้เขา้
กับกิจกรรมการดาํเนินชีวิตประจาํวนัว่าเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ Grounded 
theory เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บขอ้มูล
ครอบครัวเดก็ก่อนวยัเรียน 10 ครอบครัว ผลการศึกษาท่ีไดพ้บว่าครอบครัวใชก้ลยทุธ์ในการเล่นกบั
เด็กร่วมกบัการทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตท่ีมีลกัษณะเด่น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) แยกการเล่นออกจาก
การทาํงานบา้น 2) ผนวกการเล่นเขา้กบัการทาํงานบา้น ซ่ึงช่วยใหเ้ขา้ใจโครงสร้างของกิจกรรมการ
ดาํเนินชีวิตของการสนบัสนุนจากครอบครัวในการส่งเสริมศกัยภาพของเด็กดว้ยวิธีการแบบผูใ้หญ่ 
ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการทาํความเขา้ใจในการแยกแยะประสบการณ์การทาํงาน กบัการเล่นและได้
เสนอแนะแนวทางการใช่ประโยชน์ในการบาํบัดว่านักกิจกรรมบาํบัดควรเก็บขอ้มูลเก่ียวกับ
กิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัว ในส่วนของการจดัการกิจกรรมการดาํเนินชีวิตในแต่ละวนั
กบัครอบครัวของตวัเองเน่ืองจากการผนวกการเล่นเขา้กบักิจกรรมการทาํงานตอ้งมีความคลา้ยคลึง
กับวิถีชีวิตปกติ ฉะนั้นนักกิจกรรมบาํบดัท่ีให้ความสนใจกับส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัวจึงควร
สาํรวจคน้หาแนวทางใหม่ ๆ ในการทาํงานกบัครอบครัว 

Aman และคณะ ปี ค.ศ. 2009 ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบผลการรักษา
พฤติกรรมไม่พึงประสงคด์ว้ยการใชย้าเพียงอย่างเดียวกบัการใชย้าร่วมกบัการฝึกของผูป้กครอง 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีบกพร่องของเด็กกลุ่มท่ีมีความบกพร่องของพฒันาการ
รอบดา้น (Pervasive Developmental Disorders: PDDs) ท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยา Risperidone เพียง
อยา่งเดียวเทียบกบัเดก็กลุ่มท่ีรักษาดว้ยยา Risperidone ร่วมกบัการฝึกฝนผูป้กครองซ่ึงประกอบดว้ย
วิธีการจดัการกบัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กแบบต่าง ๆ เช่น การใชแ้รงเสริมทางบวก การ
สอนทกัษะการส่ือสาร การสอนการปรับทกัษะเฉพาะทาง เป็นตน้ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรม
กระตุน้ตวัเองดว้ยพฤติกรรมซํ้ าๆและพฤติกรรมไม่อยูน่ิ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
โดยมีค่า d = 0.23 ; p = .04 และd = 0.55; p = .04 ตามลาํดบั  

Sachs และ Nasser ปี ค.ศ. 2009 ไดท้าํการศึกษาประสบการณ์ของกิจกรรมการดาํเนินชีวิต
ของผูป้กครองเด็กบกพร่องทางสติปัญญาผ่านมุมมองของสมาชิกครอบครัวต่อส่ิงแวดลอ้มแบบ
กาํหนดขอบเขตเป็นพิเศษและวิเคราะห์ว่าส่ิงแวดลอ้มแบบกาํหนดขอบเขตเป็นพิเศษจะช่วย
ส่งเสริมกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของผูป้กครองเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง โดยการ
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สัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วมในครอบครัวเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงท่ีเขา้รับ
การรักษาแบบระยะยาวของประเทศอิสราเอลดว้ยวิธีการวิจยัแบบปรากฏการณ์วิทยา ซ่ึงผลท่ีได้
พบว่าสามารถจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลได ้2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ  ประเด็นท่ี 1) ส่ิงแวดลอ้มแบบ
กาํหนดขอบเขตเป็นพิเศษเหมือนเป็นอีกโลกหน่ึงท่ีช่วยให้ผูป้กครองเหมือนหลุดออกจากโลก
ความเป็นจริงซ่ึงจะช่วยใหรู้้สึกผอ่นคลาย ประเด็นท่ี 2) ช่วยส่งเสริมความรู้สึกผกูพนั เน่ืองจากเป็น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสมาชิกจะมีโอกาสทาํกิจกรรมท่ีสนุกสนานร่วมกันและทาํให้ความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัวแนบแน่นข้ึน โดยประเด็นทั้ง 2 น้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มแบบกาํหนดขอบเขตเป็น
พิเศษท่ีส่งเสริมการกระทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวิตของครอบครัวเดก็กลุ่มน้ี 
 
 


