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บทคัดย่อ การศึ กษานี� มีวั ตถุประสงค์เพื� อทบทวนวรรณกรรมที�เกี� ยวข้ องกับโปรแกรมหรือการจั ดบริ การทางสังคมและ
สาธารณสุขเพื�อยกระดับระบบบริการเพื�อนําไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชนทีม� คี วามบกพร่องทางสติปัญญา
(intellectual disability) หรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disability) รวมถึงเด็กที�มกี ลุ่มอาการออทิสติก
(autistic-spectrum disorders) โดยใช้ กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบแบบมีขอบเขต (scoping review) ผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาส่วนใหญ่ทาํ ในประเทศที�พัฒนาแล้ ว โปรแกรมหรือรูปแบบการให้
บริการมีความหลากหลาย ทั�งในด้านระยะเวลา ผู้ให้ บริการ และลักษณะกิจกรรม ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นที�การบําบัดเด็กแบบ
ตัวต่อตัว และต้ องอาศัยบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญเป็ นตัวหลักในการให้ การบําบัด เช่ น นักกิจกรรมบําบัด และ
จิตแพทย์ เด็กและวั ยรุ่ น นอกจากนั� นการศึกษาส่ วนใหญ่ ดาํ เนินการในสภาพแวดล้ อมที� มีการเตรียมการอย่ างดี
และมีผลลัพธ์ทางคลินิกในเชิงบวกต่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กหรือทักษะเฉพาะด้ าน อย่างไรก็ตามผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตยังไม่เป็ นที�ชัดเจนนัก การบําบัดผ่านผู้ปกครองหรือการให้ บริการฟื� นฟูสมรรถภาพในชุมชนมีแนวโน้ ม
ที�จะได้ ผลที�ดตี ่อเด็กและครอบครัว อย่างไรก็ดี ยังขาดการศึกษาด้ านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความเป็ นไปได้
ในการให้ บริการในระบบสาธารณสุขจริง ข้ อค้ นพบจากการทบทวนวรรณกรรมครั� งนี� น่ าจะเป็ นรากฐานให้ เกิดการ
พิจารณาสําหรับนักวิชาการและผู้กาํ หนดนโยบาย รวมถึงบุคลากรในระดับปฏิบัติการในการออกแบบรูปแบบการ
บริการทีเ� หมาะสมกับบริบทสาธารณสุขไทย และนําไปสูก่ ารศึกษาผลในเชิงลึกยิง� ขึ�นทัง� ทีเ� ป็ นการวิจยั ปฐมภูมิ การประเมิน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ และการศึกษาแบบ meta-analysis
คําสําคัญ: โปรแกรมการจัดบริการทางสังคมและสาธารณสุข, คุณภาพชีวิต, เด็กบกพร่องทางสติปัญญา,
เด็กบกพร่องทางการเรียนรู,้ ออทิสติก
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บทนํา

การจั ดการบริ การสุขภาพสําหรั บคนพิ การนั บเป็ น
ปั ญหาสาธารณสุขที�สาํ คัญ องค์การอนามัยโลกได้ คาด
ประมาณว่า มีผ้ ูพิการจํานวนมากกว่า 600 ล้ านคน หรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 10.0 ของประชากรโลก ยิ�งไปกว่านั�น กว่า
ร้ อยละ 80.0 ของผู้พิการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใน
ประเทศกํา ลั งพั ฒนาประสบปั ญหาในการเข้ าถึงบริ การ
สุขภาพ ทัง� ด้านการรักษาและการฟื� นฟูสมรรถภาพ เพราะ
การขาดกําลังคนและงบประมาณ(1)
ความพิการไม่ได้ จาํ กัดเพี ยงความบกพร่ องทางกาย
เท่านั�น แต่ยังรวมถึงความบกพร่องทางสติปัญญา และ
การเรี ยนรู้ (2) ซึ� งผู้ป่ วยจํานวนมาก โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนมีปัญหาความพิการหลายด้ านพร้ อมกัน ตัวอย่าง
ที�พบได้ แพร่หลาย คือ กลุ่มอาการออทิสติก ที�สมั พันธ์กบั
ความบกพร่ องด้ านการเรียนรู้ การเข้ าสังคม การสื�อสาร
ความหมาย และทักษะปฏิสั มพั นธ์ กับ บุ คคลรอบข้ าง
และสิ�งแวดล้ อม ทั�งนี�หากไม่ได้ รับการแก้ ไขและส่งเสริม
พัฒนาการให้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต�งั แต่วัยเด็กเล็ก
จะก่อให้ เกิดภาระทางสาธารณสุขและภาระทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็ นอย่างมากในระยะยาว
สํานักงานพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้ รายงานว่า ผู้พิการทีเ� ป็ นเด็กและวัยแรงงาน
มีสัดส่วนผู้พิการทางการเรียนรู้มากที�สุด คิดเป็ นร้ อยละ
28.9 และเด็กที�พิการทางการเรียนรู้มีสัดส่วนผู้ท�ีอาศัย
ในเขตชนบทมากกว่ าเขตเมื อ งถึ ง 6.5 เท่ า ความ
แตกต่ า งด้ า นเศรษฐานะระหว่ า งผู้ พิ ก ารในเมื อ งและ
ชนบท นับเป็ นสาเหตุหนึ�งทีท� าํ ให้ ผ้ พู ิการในชนบทมักขาด
โอกาสในการเข้ าถึ งสถานศึ กษาและบริ การการฟื� นฟู
สมรรถภาพ(3,4) นอกจากนั�นปัญหาที�สาํ คัญประการหนึ�ง
ของการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตเด็กพิการ คือ ความพิ การ
แต่ละชนิดมีรายละเอียดและความต้ องการการช่วยเหลือ
ที�ต่างกันและในสังคมไทยตระหนักรู้และให้ ความสําคัญ
ค่ อนข้ างน้ อยกับความพิ การที�ไม่ปรากฏชัดทางร่ างกาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางสติปัญญาและการ
เรียนรู้จึงต้ องการเครื�องมือทางสังคมและการจัดกระบวน
800

การเรี ย นรู้ ซึ� งมี ค วามซั บ ซ้ อนมากกว่ า การสนั บ สนุ น
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางร่ างกายทั�วไป(3) ทั�งยังต้ องอาศัย
ความร่ ว มมื อจากหลายภาคส่ วน เช่ น ผู้ ปกครอง ครู
บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน
แม้ ในต่ างประเทศมี ก ารศึ กษาความคุ้ มค่ าทาง
เศรษฐกิจ และประสิทธิภาพของรู ปแบบการจั ด บริ การ
สําหรับเด็กที�มีความพิการทางสติปั ญญาและการเรี ยนรู้
อยู่บ้าง เช่น การศึกษาของ Motiwala และคณะที�ประเทศ
แคนาดา(5) ได้ แสดงให้ เห็นว่า intensive behavioural intervention (IBI) สําหรับเด็กออทิสติก ซึ�งประกอบด้ วย
การสอนเด็กออทิสติกแบบตัวต่อตัว (one-to-one training) โดยนักกิจกรรมบําบัด เป็ นเวลา 20 ถึง 40 ชั�วโมง
ต่อสัปดาห์เป็ นเวลาอย่างน้ อยสองปี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ออทิสติกได้ ดีและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
มากกว่า 45 ล้ านดอลลาร์แคนาดา หรือการศึกษาของ
Chasson และ Harris(6) ทีบ� ่งชี�ว่า การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกที�บ้าน โดยกลุ่ มนักบําบัดประมาณ 5-7 คน
เป็ นเวลาประมาณ 5-7 ชั�วโมงต่อวัน 5-7 วันต่อสัปดาห์
เป็ นเวลา 2-6 ปี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติก
อย่างมีนัยสําคัญและช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแล
เด็กออทิสติกในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ได้ มากกว่า 2
พั นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ แต่ โดยภาพรวมแล้ ว ในวงการ
วิชาการปั จจุ บัน ยังมีการศึกษาเกี� ยวกับรูปแบบการจัด
บริ การทางสาธารณสุ ข และสั ง คมที� เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที�บกพร่ อง
ทางสติปัญญา การเรียนรู้ รวมถึงเด็กออทิสติก ไม่มากนัก
เมื�อเทียบกับการศึกษาที�เกี�ยวข้ องกับโรคทางกายอื�นๆ
ดั งนั� นการศึ กษานี� จึ งมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื� อทบทวน
วรรณกรรมทีเ� กีย� วข้องกับรูปแบบการจัดบริการเพื�อพัฒนา
คุ ณภาพชี วิ ตเด็กและเยาวชนที� บกพร่ องทางสติ ปั ญญา
(intellectual disability: ID) เด็กที�มีบกพร่ องทางการ
เรียนรู้ (learning disability: LD) รวมถึงเด็กที�มีกลุ่ ม
อาการออทิสติก (autistic-spectrum disorder: ASD) โดย
ใช้ กระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบอย่างมี
ขอบเขต (scoping review) ด้ วยความมุ่งหมายว่า ผลของ
Journal of Health Science 2015 Vol. 24 No. 4

โปรแกรมทางสังคมและสาธารณสุขเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที�บกพร่องด้ านสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้

การศึ ก ษานี� จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาชุ ด สิ ท ธิ ประโยชน์สาํ หรับเด็กและเยาวชนทีม� คี วามบกพร่องทีม� อง
ไม่เห็นด้ วยตาและเป็ นรากฐานสําหรับงานวิจัยในอนาคต
ทีเ� กีย� วข้องกับรูปแบบการจัดบริการสําหรับเด็กและเยาวชน
กลุ่มดังกล่าวที�เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทสังคมไทยต่อไป

วิธีการศึกษา

การสืบค้ นวรรณกรรมได้ ดาํ เนินการผ่านสองแนวทาง
คือ (1) สืบค้ นผ่าน Medical Subject Headings (MeSHs)
และ (2) สืบค้ นผ่านคําศัพท์ท�วั ไป หรือ text search
ในแนวทางที� 1 (MeSH search) ได้ กาํ หนดคําศัพท์
สืบค้ น คือ {(“Quality of Life”[Mesh]) AND [(“Learning Disorders”[Mesh]) OR (“Intellectual
Disability”[Mesh]) OR (“Child Development Disorders, Pervasive”[Mesh])] AND [(“Evaluation Studies as Topic”[Mesh]) OR (“Program Evaluation”
[Mesh]) OR (“Comparative Effectiveness Research”
[Mesh])]}
ในแนวทางที� 2 คือ Text search เพื�อการสืบค้ นที�
มีความไวมากขึ�น ได้ กาํ หนดคําศัพท์สบื ค้ น คือ [“Intervention” AND (“Effectiveness” OR “Efficacy”) AND
(“Intellectual disability” OR “Learning disability” OR
“Autistic Spectrum Disorders”)]
การสืบค้ นจํากัดเฉพาะวรรณกรรมที�รายงานกี�ยวกับ
โปรแกรมหรื อรู ปแบบการบริ การที�มีวั ตถุ ประสงค์เพื� อ
พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที�อายุ
ไม่เกิน 18 ปี ที�มีภาวะ ASD, LD หรือ ID
การสืบค้นทัง� สองแนวทางดําเนินการทีฐ� านข้ อมูลหลัก
คือ Pubmed ซึ�งเป็ นฐานข้ อมูลมาตรฐานเกี�ยวกับวรรณกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากฐานข้ อมูล
Pubmed แล้ ว เพื� อให้ การสืบค้ นมีความไวมากขึ� น การ
ศึกษานี�ได้ สบื ค้นเพิ�มเติมอีก 2 ฐานข้ อมูล ได้ แก่ Embase
และ Scopus โดยกําหนดคําศัพท์สบื ค้ นคล้ ายกับใน MeSH
search และใช้ เทคนิค exploding strategy นั�นคือ การ
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สืบค้ นจะไม่จาํ เพาะทีค� าํ ศัพท์ MeSH ตามตัวอักษรเท่านั�น
แต่ จ ะสื บค้ นผ่ า นคํา ศั พท์ท�ี น่ าจะเกี� ยวข้ องกับ คํา ศั พท์
MeSH นั�นๆ (เช่น คําศัพท์ autistic, autism, autistic
spectrum disorders, PDD-NOS จะนับเป็ นกลุ่มเดียวกัน
ใน exploding strategy)
การสืบค้ นจํากัดเฉพาะวรรณกรรมที�ตีพิมพ์หลังวันที�
1 มกราคม 2543 จนถึงปัจจุบนั และจํากัด เฉพาะทีต� พี มิ พ์
เป็ นภาษาอังกฤษ หลั งจากรวบรวมวรรณกรรมได้ แล้ ว
ผู้วิจัยสองคน (โชษิตาและระพีพงศ์) จะทําการทบทวน
บทคัดย่อตามเกณฑ์ท�ตี กลงร่วมกัน โดยการทบทวนเป็ น
อิสระต่อกัน เมื�อมีความเห็นที�ไม่ตรงกัน ผู้วิจัยสองคนจะ
ประชุมร่วมกันเพื� อหาข้ อสรุป ซึ�งพบว่าผู้วิจัยทั�งสองคน
มีความเห็นตรงกันร้ อยละ 78.0 คิดเป็ น Cohen’s Kappa
interrater agreement coefficient ที� 0.55 ซึ� งบ่ งบอก
ถึงความเห็นตรงกันระดับปานกลาง
การสื บ ค้ นในขั� นนี� นั บเป็ นขั� นตอนที� 1 (abstract
screening) ซึ�งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก (inclusion criteria) คือ (1) บทความหรือวรรณกรรมที�สบื ค้ นได้ ระบุ
ถึงโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการทางสาธารณสุข หรือสังคม
ซึ�งอาจมีการใช้ ยา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ยา
หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั� นไม่ได้ เป็ นส่วนหลัก
ของการโปรแกรมหรือรูปแบบการบริการนั�นๆ (2) มีการ
ประเมิ นผลลั พธ์ ของโปรแกรมหรื อผลลั พธ์ ทางคลิ นิ ก
ที�เกิดกับเด็กและเยาวชน (clinical outcome) ซึ�งอาจเป็ น
ในเชิงประสิทธิศักย์ (efficacy) หรือประสิทธิภาพ (effectiveness) ทางคลินกิ และ (3) มีระเบียบวิธวี ิจยั ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง แบบ cohort หรือ
แบบมีกลุม่ ทดลอง โดยจะมีกระบวนการสุม่ (randomization) หรือไม่กไ็ ด้
ในด้ านเกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) วรรณกรรมจะถู กคั ด ออกหากเข้ าได้ กั บ หลั กเกณฑ์ ห นึ� งใน
สามข้ อนี� คื อ (1) เป็ นการวิ จั ย ทางยาและเวชภั ณ ฑ์
อย่างเดียวโดยไม่มปี ระเด็นทางสาธารณสุขหรือทางสังคม
(2) แสดงเฉพาะแผนงานการศึกษา (study protocol)
แต่ไม่มีผลลัพธ์เกี�ยวกับประสิทธิศักย์ (efficacy) หรื อ
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ประสิทธิภาพ (effectiveness) และ (3) ไม่ได้ เป็ นงานวิจัย
เช่ น เป็ นจดหมายถึ งบรรณาธิ ก ารหรื อ ความคิ ด เห็ น
ผู้เชี�ยวชาญ โดยไม่แสดงให้ เห็นถึงการเก็บหรือวิเคราะห์
ข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ
หลังจากนั�นวรรณกรรมที�ผ่านการทบทวนในขั�นที� 1
จะได้ รั บการทบทวนโดยละเอียดในขั� นที� 2 (full text
review) นิ พนธ์ ต้นฉบั บได้ รั บการสืบค้ นจากห้ องสมุ ด
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อสถาบั นเครื อข่ าย ในขั� นตอนนี�
วรรณกรรมที�เนื� อหาในนิพนธ์ต้นฉบับไม่สอดคล้ องกับ
วัตถุ ประสงค์การศึกษาจะถูกคัดออกเช่นเดียวกัน ส่วน
วรรณกรรมที� เข้ าได้ จะถู กสกั ดเนื� อหาลงในตารางสกั ด
ข้ อมูล (data extraction form) ดังรายละเอียดที�ได้ ระบุไว้

ในหัวข้ อ “ผลการศึกษา” และ “วิจารณ์”
จากแนวทางการสืบค้ นข้ างต้ นพบว่ ามีวรรณกรรมที�
คัดเลือกได้ 167 บทความ มาจาก Pubmed 149 บทความ
Embase 13 บทความ และ Scopus 5 บทความ จาก 167
บทความ คัดออก 2 บทความที�ไม่มีรายละเอียดผู้นิพนธ์
และที�ซาํ� กั น เหลือ 165 บทความสําหรั บการทบทวน
บทคัดย่อ หลังจากนั�นได้ 59 บทความเพื�อทบทวนนิพนธ์
ต้ นฉบับโดยละเอียด ใน 59 บทความนี�สามารถหานิพนธ์
ต้ นฉบั บแบบเต็มได้ 54 บทความ จาก 54 บทความ
คัดกรองเหลือ 42 บทความที�สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
การศึกษา เพื� อสกัดข้ อมูลลงในตารางสกัดข้ อมูลต่อไป
แผนภูมิแสดงขั�นตอนการสืบค้ นได้ แสดงไว้ ในภาพที� 1

ภาพที� � ขั�นตอนการสืบค้นวรรณกรรม
Pubmed (149)

Scopus (5)

Embase (13)

คัดออก � บทความ
เนื�องจากซํา� กันและ
ไม่มขี ้ อมูลผู้นพิ นธ์
ได้ ��� บทความสําหรับ abstract screening
โดยผู้วิจัย � คนที�เป็ นอิสระต่อกัน

คัดออก ��� บทความ
ตาม inclusion และ
exclusion criteria

ได้ �� บทความสําหรับ full text review
สามารถหานิพนธ์ต้นฉบับ
แบบเต็ม ได้ �� บทความ
ได้ �� บทความสําหรับ full text review

ได้ �� บทความสําหรับสกัดข้ อมูล
ลงในตารางสกัดข้ อมูล
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คัดออก �� บทความที�
ไม่สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การศึกษา
และมีรายละเอียด
ไม่เพียงพอ
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โปรแกรมทางสังคมและสาธารณสุขเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที�บกพร่องด้ านสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้

ผลการศึกษา

ไว้ ในตารางสกัดข้ อมูล (ตารางที� �) ซึ�งมีรายละเอียดใน
ข้ อค้ นพบสําคัญของวรรณกรรมที�สบื ค้ นได้ ได้ แสดง ด้ านต่างๆ ดังนี�
ตารางที� � ตารางสกัดข้อมูลสําหรับสาระสําคัญของวรรณกรรมที�ผ่านการพิจารณาตามขั�นตอนการสืบค้นวรรณกรรม
ผู้นิพนธ์ (ปี )

ประเทศ

1. Adams และคณะ สหราช(2012)(7)
อาณาจักร

วิธกี ารศึกษา

โรคที�สนใจ

Randomized บกพร่องทาง
controlled การเรียนรู้
trial
(RCT)

2. Andrews และ เป็ นการทบ- Systematic บกพร่องทาง
สติปัญญา
ทวนวรรณกรรม review
คณะ
(2014)(8)

โปรแกรมหรือรูปแบบการให้ บริการ

ผลการศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างการกระตุ้นด้ านภาษา
สื�อสาร Social Communication Intervention (SCIP) กับการรักษาปกติ treatmentas-usual (TAU) SCIP จะปรับให้ เหมาะ
กับเด็กแต่ละคนเป็ นรายบุคคลไป ประกอบ
ด้วยการฝึกให้รค้ ู วามหมายเชือ� มโยงกับสถานการณ์ การฝึ กการฟั ง ผ่านภาพ และตุก๊ ตา

SCIP ช่ วยเพิ�มสมรรถภาพด้ านการ
สื�อสารกว่า TAU และเพิ�มสมรรถภาพการเรียนในชั�นเรียน แต่ไม่มีผล
เพิ�มสมรรถภาพเรื�องการบรรยาย
(narrative ability) หรือโครงสร้ าง
ภาษา (structural language ability)

โปรแกรมแบบสร้ างการมีส่วนร่วมของ
ช่วยส่งเสริมการปรับตัวของผู้ร่วมการ
ชุมชน (community integration interven- ศึกษาให้ เข้ ากับชุมชนได้ ดี ทั�งนี�ผล
tions) เน้ นการมีสว่ นร่วมของชุมชน
การศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นลักษณะ
บรรยายและมีความหลากหลายมาก

3. Baghadadli
และคณะ
(2013)(9)

ฝรั�งเศส

RCT

กลุ่มอาการ
ออทิสติก

การฝึ กทักษะสังคมแบบกลุ่ม เปรียบเทียบ กลุ่มทดลองมีพัฒนาการดีกว่ากลุ่ม
กลุ่มควบคุมที�ให้ มีกจิ กรรมช่ วงเวลาว่าง ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในด้ านการรับรู้อารมณ์จากภาพ

4. Beeger และ
คณะ
(2011)(10)

เนเธอร์แลนด์ RCT

กลุ่มอาการ
ออทิสติก

กลุ่มทดลองได้ รับการดูแลผ่านแนวคิด
Theory of Mind (ToM) ซึ�งเป็ นการฝึ ก
ให้ เด็กออทิสติกรู้จกั แยกแยะอารมณ์
กลุ่มควบคุมเป็ นเด็กออทิสติกที�ไม่ได้ รับ
การดูแลแบบ ToM

เด็กในกลุม่ ทดลองมีทกั ษะการคิดแบบ
ToM ดีข� ึนอย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่มี
ผลต่อความเข้าใจในการรับรู้ของเด็กออทิสติกเอง และไม่มีผลต่อการ
พัฒนาทักษะทางสังคมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

5. Benvenuto
และคณะ
(2014)(11)

อิตาลี

โปรแกรมเน้ นการบําบัดในชุมชน (community-based intervention) ซึ�งประกอบ
ด้ วย (�) การบําบัดพฤติกรรมอย่างเข้ มข้ น
intensive-applied behavioural therapy,
(�) การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเน้ นการ
เข้ าสังคม และ (�) การฝึ กพูดและการใช้
กล้ ามเนื�อทํางาน

โปรแกรมเน้ นการบําบัดในชุมชน มี
พัฒนาการด้ านการสื�อสารกับสังคม
และพัฒนาการทางภาษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ไม่มีผลต่อ
พัฒนาการทางสติปัญญา นอกจากนัน�
ครอบครัวทีม� เี ศรษฐานะไม่ดมี กั ได้ รบั
การรักษาช้ าและสั�นกว่าครอบครัว
ที�ร�าํ รวย

6. Buelow และ
คณะ
(2013)(12)

สหรัฐอเมริกา RCT

7. Bull (2007)(13) สหราชอาณาจักร

Naturalistic กลุ่มอาการ
study, pre- ออทิสติก
post
comparison

RCT

บกพร่องทางการ การอบรมผู้ปกครองโดยเปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุมระหว่างรอการพบแพทย์
เรียนรู้หรือ
บกพร่องทาง
สติปัญญา

ประเมินทัศนคติของผู้ร่วมการศึกษา
กลุ่มที�เข้ าร่วมมีความพอใจใน
โปรแกรมมากกว่ากลุ่มควบคุม
แต่ความแตกต่างของขนาดผลลัพธ์
มีขนาดน้ อยถึงปานกลาง

ประเมินโปรแกรม Sunflower therapy
(applied kinesiology) ซึ�งประกอบด้ วย
การปรับพฤติกรรม การใช้ สมุนไพร
การฝังเข็ม เป็ นต้ น

โปรแกรมช่วยเพิ�มความมั�นใจในด้ าน
การเรียนและการอ่านอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติแต่ไม่พบว่าเพิ�มทักษะ
การอ่านหรือระดับสติปัญญา

บกพร่องทาง
การเรียนรู้

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ตารางที� � ตารางสกัดข้อมูลสําหรับสาระสําคัญของวรรณกรรมที�ผ่านการพิจารณาตามขั�นตอนการสืบค้นวรรณกรรม (ต่อ)
ผู้นิพนธ์ (ปี )

ประเทศ

วิธกี ารศึกษา

โรคที�สนใจ

โปรแกรมหรือรูปแบบการให้ บริการ

ผลการศึกษา

8. Chiang และ Liu ไต้ หวัน
(2011)(14)

บกพร่องทาง
Pre-post
comparison การเรียนรู้

K-3000 ซึ�งเป็ นโปรแกรมช่ วยสอนภาษา
อังกฤษ โปรแกรมสามารถอ่านออกเสียง
ข้ อความที�ปรากฏในคอมพิวเตอร์ได้
เปรียบเทียบเด็กกลุ่มเดิมก่อนและหลัง

นักเรียนที�มีปัญหาบกพร่องทาง
การอ่านมีพัฒนาการด้ านการอ่าน
ที�ดีข� ึน สามารถเข้ าใจศัพท์ได้ มากขึ�น
และเร็วขึ�น แต่ไม่มีผลส่งเสริม
สมรรถนะการเรียนในภาพรวม

9. Drysdale
และคณะ
(2008)(15)

ไอร์แลนด์

RCT

บกพร่องทาง
การสติปัญญา

ประเมินผลโปรแกรม community skills
training (กลุ่มทดลอง) ซึ�งเป็ นฝึ กทักษะ
ผ่านการดําเนินชีวิตประจําวันเปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม ซึ�งฝึ กทักษะในห้ องเรียน

กลุ่มทดลองมีความแตกต่างทางสถิติ
ในระดับสูงเมื�อเทียบกับกลุ่มควบคุม
ในกิจกรรม shopping task แต่ผลต่อ
ทักษะอื�น เช่ น การรับโทรศัพท์
ไม่มีความแตกต่างกัน

10. Eapen และ
คณะ
(2013)(16)

ออสเตรเลีย

กลุ่มอาการ
Pre-post
comparison ออทิสติก

Early Start Denver Model (ESDM)
ซึ�งเป็ นรูปแบบการกระตุ้นพัฒนาการ
แบบบูรณาการ โดยมีกจิ กรรมการ
กระตุ้นภาษา การเคลื�อนไหว
สังคมแบบกลุ่ม

ผู้ป่วยมีพัฒนาการทางภาษาดีข� ึน
และมีพัฒนาการการสื�อสาร และลด
พฤติกรรมที�จาํ เพาะกับบุคคลออทิสติกลงได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ

โปรแกรม Stepping Stone Triple P
Parenting เป็ นโปรแกรมปรับทัศนคติ
ของผู้ปกครอง ให้ ผ้ ปู กครองได้ มีโอกาส
ตั�งเป้ าหมายการพัฒนาเด็กด้ วย
ตนเอง โปรแกรมสามารถดําเนินการได้
ทั�งที�ชุมชน ที�บ้าน ที�โรงเรียน

โปรแกรมมีแนวโน้ มให้ ประสิทธิศกั ย์
ทางคลินิกสูงที�สดุ แต่คุณภาพ
วรรณกรรมที�ทบทวนค่อนข้ างตํ�า

11. Einfeld และ เป็ นการ
คณะ
ทบทวน
(2012)(17) วรรณกรรม

Literature
review

บกพร่องทาง
การสติปัญญา

12. Flippin
และคณะ
(2010)(18)

สหรัฐอเมริกา Systematic กลุ่มอาการ
ออทิสติก
review

ทบทวนผลทางคลินิกของการสื�อสารผ่าน มีผลดีข� ึนในเรื�องทักษะการสื�อสาร
ภาพ Picture Exchange Communication แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ ว่าทําให้
System (PECS) ที�ใช้ กระตุ้นพัฒนาการ พัฒนาการภาษาพูดดีข� ึนได้
ด้ านการสื�อสารของเด็ก

13. FragalaPinkham
และคณะ
(2011)(19)

สหรัฐอเมริกา Non RCT กลุ่มอาการ
experimental ออทิสติก
design

โปรแกรมการบําบัดในนํา� (aquatic
exercise) เปรียบเทียบกับกลุ่มที�ไม่ได้
ร่วมโปรแกรม

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ระหว่างกลุ่มควบคุม และกลุม่ ทดลอง
แต่มีความแตกต่างระหว่ างคะแนน
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
ในกลุ่มทดลอง

14. Hatcher
และคณะ
(2006)(20)

สหราชอาณาจักร

RCT

โปรแกรมบําบัดกลุ่มย่อย �� สัปดาห์ วันละ
�� นาทีโดยสลับแบบเดี�ยวและกลุ่ม
โปรแกรมประกอบด้ วย phoneme awareness training, word & text reading และ
phonological linkage exercises

โปรแกรมมีผลระดับกลางถึงมาก
ต่อการอ่าน ความรู้ตวั อักษร และการ
รับรู้เสียง และผลการเปลี�ยนแปลง
ที�ดขี � นึ คงอยู่หลังประเมินจบโครงการ
�� เดือน

15. Heyvaert
และคณะ
(2014)(21)

เป็ นการ
ทบทวน
วรรณกรรม

Systematic กลุ่มอาการ
review และ ออทิสติก
metaanalysis

โปรแกรมทีเ� กี�ยวกับพฤติกรรมบําบัด
เพื�อลดพฤติกรรมก้ าวร้ าว และทําร้ าย
ตนเองของผู้ป่วย

ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ที�ม่งุ ลด
พฤติกรรมก้ าวร้ าวของผู้ป่วย
มีผลลัพธ์ทางคลินิกใกล้ เคียงกัน
พฤติกรรมบําบัดในเชิงบวกมีแนว
โน้ มดีกว่าพฤติกรรมบําบัดในเชิงลบ
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บกพร่องทาง
การเรียนรู้
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โปรแกรมทางสังคมและสาธารณสุขเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที�บกพร่องด้ านสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้
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ผู้นิพนธ์ (ปี )

ประเทศ

16. Howlin
และคณะ
(2007)(22)

สหราชอาณาจักร

วิธกี ารศึกษา
RCT

โรคที�สนใจ
กลุ่มอาการ
ออทิสติก

กลุ่มอาการ
17. Ingersoll และ สหรัฐอเมริกา Pre-post
comparison ออทิสติก
Wainer
(2011)(23)
18. Jowett
และคณะ
(2012)(24)

ออสเตรเลีย

Single case กลุ่มอาการ
ออทิสติก
study,
pre-post
comparison

บกพร่องทาง
19. Kaplan และ สหรัฐอเมริกา Pre-post
comparison สติปัญญา
Steele
(2005)(25)

โปรแกรมหรือรูปแบบการให้ บริการ
โปรแกรม Picture Exchange Communication System (PCES) สําหรับครู ซึ�งเป็ น
เทคนิคพัฒนาการสื�อสารโดยอาศัย
สัญลักษณ์ และรูปภาพ

ผลการศึกษา
ไม่พบว่า PCES เพิ�มทักษะการสือ� สาร
ดีข� นึ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทัง� จาก
การประเมินความคล่องในการพูด
และการสื�อสาร

โปรแกรม ImPACT ซึ�งจัดการอบรมให้ กบั ผู้ปกครองประเมินว่าเด็กออทิสติก
ครูและผู้ปกครอง ฝึ กเทคนิคการดูแลเด็ก มีพัฒนาการทางภาษาดีข� ึน และมี
ออทิสติกแบบต่างๆ เช่ น เทคนิคการ
ทักษะการสื�อสารทางสังคมดีข� ึน
ให้ การบ้ าน การเล่นกับเด็ก
IPad-based video modelling ซึ�งสอน
การคํานวณ การนับเลขพื�นฐาน ผ่านตัว
การ์ตูนที�เด็กชื�นชอบ โดยความร่วมมือ
ของผู้ปกครองและนักกิจกรรมบําบัด

ก่อนร่วมการศึกษาไม่สามารถเขียน
ตัวเลขได้ เลย หลังเข้ าร่วมการศึกษา
เด็กสามารถเขียนตัวเลขได้ และ
มีความเข้ าใจในเชิงปริมาณได้ มากขึ�น

กิจกรรมดนตรีบาํ บัด ทั�งแบบตัวต่อตัว
และแบบกลุ่มย่อย �-� คน

การประเมินรายด้ าน เช่ น ด้ านภาษา
การเคลื�อนไหว ความคิด ผู้เข้ าร่วม
การศึกษาทัง� หมดมีคะแนนพัฒนาการ
เพิ�มขึ�นมากมากกว่าร้ อยละ ��.�
ของคะแนนพื�นฐาน

20. Kodak
และคณะ
(2012)(26)

สหรัฐอเมริกา Case study กลุ่มอาการ
approach, ออทิสติก
pre-post
comparison

การศึกษามุ่งเน้ นที�การแก้ ปัญหาการสื�อสาร
Intra-verbal ของผู้ป่วย ซึ�งหมายถึงการ
สื�อสารอัตโนมัติท�มี ักทําในชีวิตประจําวัน
โดยใช้ เทคนิคอรรถบําบัด � แบบ คือ
(1) Echoic prompt plus error correction,
(2) Tact prompt plus error correction และ
(3) Cues-pause-point (CPP)

เทคนิคด้ านอรรถบําบัด โดยเฉพาะ
กิจกรรม CPP ช่ วยพัฒนาการด้ าน
intraverbal ของผู้เข้ าร่วมการศึกษา
มากที�สดุ

21. Laugeson
และคณะ
(2014)(27)

สหรัฐอเมริกา Non RCT กลุ่มอาการ
experimental ออทิสติก
design

กลุ่มทดลอง คือกลุ่มที�ได้ รับ PEER curriculum for school-based professionals
ซึ�งเป็ นโปรแกรมที�ฝึกสอนให้ ครูมีความรู้
ในการจัดการและสร้ างสัมพันธ์ท�ดี ีใน
ลักษณะเพื�อนกับเด็ก เปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม ซึ�งใช้ การเรียนการสอน
ทักษะทั�วไป

การประเมินใช้ แบบสอบถามโดย
ครูและผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ในกลุ่มทดลองมีคะแนนด้ านทักษะ
การเข้ าสังคมและลดพฤติกรรมซํา� ๆ
ของออทิสติกได้ มากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

22. Lotan และ
Gold
(2009)(28)

เป็ นการ
ทบทวน
วรรณกรรม

ศึกษาผลทางคลินกิ ของ Snoezelen
approach ซึ�งเป็ นโปรแกรมการจัด
สิ�งแวดล้ อมในห้ องเพื�อส่งเสริมพัฒนา
การเด็ก ผ่านการเรียนรู้ประสาทสัมผัส
หลายรูปแบบ (เสียง กลิ�น รส เป็ นต้ น)

Snoezelen approach ส่งผลดีข� นึ
ในเรื�องการลดพฤติกรรมไม่
เหมาะสม และเพิ�มทักษะการปรับตัว
ของเด็ก อย่างไรก็ตาม บทความที�
นํามาทบทวนวรรณกรรมล้วนมีขอ้ จํากัด
เรื�องจํานวนประชากรที�ค่อนข้ างน้ อย

Metaanalysis

บกพร่องทาง
สติปัญญา

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ผู้นิพนธ์ (ปี )

ประเทศ

วิธกี ารศึกษา

โรคที�สนใจ

โปรแกรมหรือรูปแบบการให้ บริการ

ผลการศึกษา

23. Mancil และ สหรัฐอเมริกา 6 case
studies,
คณะ
(29)
pre-post
(2009)
comparison

กลุ่มอาการ
ออทิสติก

ประเมินผลโดยใช้ ชุมชนเพื�อการบําบัด
(Milieu therapy) ร่วมกับการพัฒนาการ
สื�อสารแบบ Functional communication
training (FCT) ซึ�งเน้ นการปรับพฤติกรรม
และทักษะภาษาในสภาวะแวดล้ อมจริง โดย
ครูและผู้ปกครองเป็ นตัวช่ วย

โปรแกรม Milieu therapy มีผล
ลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม และเพิ�ม
ทักษะด้ านการสื�อสารสังคมอย่าง
ชัดเจน และการเพิ�มขึ�นของทักษะนี�
คงอยู่ท�งั ในบ้ านและห้ องเรียน

Systematic
review

กลุ่มอาการ
ออทิสติก

การกระตุ้นประสาทสัมผัส Sensory
integration programme (SI) เป็ น
กิจกรรมบําบัดแบบหนึ�ง ซึ�งจะเน้ น
ให้ เด็กออทิสติกได้ มีพัฒนาการรับรู้
ผ่านทางระบบประสาทต่างๆพร้ อมๆ กัน
ผ่านการทํากิจกรรมที�หลากหลาย เช่ น
งานศิลปะ กิจกรรมงานบ้ าน กิจกรรม
นอกบ้ าน

โปรแกรมช่ วยเพิ�มทักษะการ
เคลื�อนไหว การเข้ าสังคม สมาธิ
การควบคุมตนเอง และการทํางาน
ให้ บรรลุเป้ าหมายพัฒนาการของ
ทักษะการเคลื�อนไหวกล้ ามเนื�อ
มัดใหญ่อย่างมีนยั สําคัญ

24. May-Benson เป็ นการ
และ Koomer ทบทวน
(2010)(30) วรรณกรรม

25. Mukherjee
และคณะ
(2014)(31)

อินเดีย

Pre-post
comparison

กลุ่มอาการ
ออทิสติก

Integrated therapy ซึ�งประกอบด้ วย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ใช้ เวลา �� ชั�วโมง
ต่อสัปดาห์ อัตราส่วนผู้รักษาต่อคนไข้
คือ �:�

การประเมิน พบว่าผู้ป่วยพัฒนาการ
ดีข� ึนในหลายด้ าน เช่ น การใช้ ภาษา
การมีปฏิสมั พันธ์กับสังคม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ มีเพียงการทํางาน
ของประสาทสัมผัส และการทํางาน
ของความคิดที�ไม่มีพัฒนาการ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

26. Pillay และ
คณะ
(2011)(32)

สหราช
อาณาจักร

Questionnaire กลุ่มอาการ
ออทิสติก
survey

ประเมินโปรแกรม autism spectrum
conditions enhancing nurture and
development (ASCEND) โดยอบรม
พ่ อแม่ของเด็กรวม �� ครั�ง

การประเมินพฤติกรรมเด็กโดยใช้
developmental behaviour checklists (DBC) ดีข� ึนสําหรับปั ญหา
พฤติกรรม ดื�อต่อต้ านหรือก้ าวร้ าว
และแนวโน้ มมีความวิตกกังวลลดลง

27. Regtvoort
และคณะ
(2013)(33)

เนเธอร์แลนด์ RCT

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท�สี อนการอ่าน
ออกเสียงแบบค่อยเป็ นค่อยไป (กลุ่ม
ทดลอง) ที�สามารถใช้ ได้ โดยครูท�วั ไป
เปรียบเทียบกับกลุ่มที�ไม่ได้ ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์น� ี

การประเมินพิจารณาที�ความถูกต้ อง
ของการออกเสียง การรู้จักเสียง และ
ตัวอักษร เป็ นต้ น เมื�อจบปี ท� ี � พบว่า
กลุ่มที�ได้ เข้ าร่วมการทดลองครบ
โปรแกรม มีพัฒนาการทางภาษา
เทียบเท่าเด็กปกติ ดีกว่ากลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองที�เข้ าร่วมการศึกษา
ไม่ครบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

28. Reichow
และคณะ
(2012)(34)

เป็ นการ
ทบทวน
วรรณกรรม
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บกพร่องทาง
การเรียนรู้

Systematic กลุ่มอาการ
review และ ออทิสติก
metaanalysis

การทบทวนงานวิจยั ทีท� าํ การฝึ กทักษะสังคม มีผลต่อด้ านการเข้ าสังคม และการมี
(social skill intervention) สําหรับ
ความสัมพันธ์กบั เพื�อนในภาพรวม
เด็กออทิสติกโดยนักกิจกรรมบําบัด
อย่างมีนัยสําคัญ แต่ไม่มีผลในการ
เพิ�มทักษะการรับรู้อารมณ์ หรือความ
เข้ าใจในสํานวนภาษา
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โรคที�สนใจ

ประเทศ

วิธกี ารศึกษา

29. Robertson
และคณะ
(2012)(35)

เป็ นการ
ทบทวน
วรรณกรรม

Literature
review

30. Sheriff
และ Boon
(2014)(35)

สหรัฐอเมริกา Case studies, บกพร่องทาง
สติปัญญา
pre-post
comparison

31. Sinha
และคณะ
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32. Solomon
และคณะ
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33. Spreckley
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โปรแกรมหรือรูปแบบการให้ บริการ
โปรแกรมการฟื� นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
community-based rehabilitation
programme (CBR) ซึ�งเน้ นการให้ ผ้ พู ิการ
ได้ เข้ าถึงบริการซึ�งจัดโดยทรัพยากร
ของท้ องถิ�น

ผลการศึกษา
หลักฐานเกี�ยวกับประสิทธิศกั ย์ของ
CBR ค่อนข้ างตํ�า มีเพียง � บทความ
ที�ทาํ การศึกษาแบบ RCT
ผลทางคลินิกค่อนข้ างหลากหลาย
มีท�งั มีพัฒนาการมากและไม่มี
พัฒนาการ หรือมีพฒ
ั นาการน้ อยมาก

การทบทวนการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนทั�ง � คนมีพัฒนาการด้ าน
Kidspiration ใช้ สาํ หรับฝึ กการคํานวณ
การคํานวณพื�นฐานมากขึ�น จากการ
และอ่านออกเสียงคํา
ทําข้ อสอบเทียบก่อน-หลัง หลังผ่าน
การฝึ กไปอย่างน้ อย �� ครั�ง
Auditory integration therapy (AIT) เป็ น
intervention ที�ช่วยลดความถี�ของเสียง
ผู้ป่วยต้ องเข้ าร่วมฟังเพลงที�ปรับความถี�
ผ่านหูฟังประมาณ � ชั�วโมงครึ�งต่อวัน
เป็ นเวลา �� วัน

โดยรวม AIT ไม่มีประสิทธิศกั ย์ทาง
คลินิกมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างไรก็ตามมีการวัดผลลัพธ์ต่างกัน
ถึง �� แบบ ทําให้ ไม่สามารถ
วิเคราะห์รวมกันในลักษณะ
meta-analysis ได้

สหรัฐอเมริกา Non RCT กลุ่มอาการ
experimental ออทิสติก
design

Parent-child interaction therapy
เป็ นกระบวนการฝึ กทักษะการดูแลเด็ก
ให้ แก่ผ้ ปู กครอง ให้ ค้ นุ เคยกับการชม
เด็กและแยกพฤติกรรมผิดปกติได้

ผู้ปกครองมีการรับรู้ปัญหา
พฤติกรรมเด็กและความผิดปกติ
ดีข� ึน และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับเด็กดีข� ึน
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ออทิสติก
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ประเมินประสิทธิผลโปรแกรม applied
behaviour intervention (ABI) สําหรับ
ปรับพฤติกรรม ความคิด และภาษา
ของเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน

มีหลักฐานไม่เพียงพอที�จะแสดงว่า
ABI ส่งผลดีกว่ากระบวนการดูแล
ปกติสาํ หรับเด็กออทิสติก

34. Stuttard
และคณะ
(2014)(40)

สหราช
อาณาจักร

Non RCT กลุ่มอาการ
experimental ออทิสติก
design

โปรแกรม Riding-the-Rapids ซึ�งเป็ น
กิจกรรมสําหรับผู้ปกครองของ
เด็กออทิสติก โดยแต่ละครั�งประกอบด้ วย
การฝึ กแก้ ปัญหา และการฝึ กบทบาทสมมุติ

การประเมินใช้ แบบสอบถาม
ผูป้ กครองในกลุม่ ทดลองมีความพอใจ
กับโปรแกรมมากกว่ากลุ่มควบคุม
และมีรายงานพฤติกรรมที�มีปัญหา
ของเด็กลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม
ผลการปรับพฤติกรรมเด็กไม่ชัดเจน
กับผู้ปกครองทีพ� ูดภาษาอังกฤษไม่ได้
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design

Essay test-taking strategy สําหรับ
ฝึ กทักษะการเขียน ประกอบด้ วย � ขั�นตอน
ใช้ เวลาทั�งหมด � ครั�ง เป็ นระยะเวลา �
สัปดาห์

เด็กในกลุ่มทดลองมีทกั ษะการเขียน
เรียงความดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในด้ านโครงสร้ าง
การเขียนและเนื�อหาข้ อความที�เขียน

36. Van der
Molen
และคณะ
(2010)(42)

เนเธอร์แลนด์ RCT

กลุ่มทดลองใช้ Computerized working
memory training ให้ เด็กฝึ กจดจํา
ภาพและสีท�ตี ่างกัน

กลุม่ มีพฒ
ั นาการด้านความจําระยะสัน�
การจดจําตัวเลข และพัฒนาการด้ าน
มิติสมั พัทธ์ ได้ มากกว่ากลุ่มควบคุม

Systematic กลุ่มอาการ
ออทิสติก
review

บกพร่องทาง
สติปัญญา
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โปรแกรมหรือรูปแบบการให้ บริการ

ผลการศึกษา

การบําบัดปรับเปลีย� นความคิดและพฤติกรรม
Cognitive behavioural therapy (CBT)
เปรียบเทียบกับการรักษาปกติ (treatment
as usual (TAU))

CBT มีแนวโน้ มทีม� คี ณ
ุ ภาพชีวติ ดีข� นึ
กว่ากลุ่ม TAU แต่ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และต้ นทุนของบริการ
ทั�งสองแบบไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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และคณะ
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สหรัฐอเมริกา RCT

บกพร่องทาง
การเรียนรู้

การเปรียบเทียบโปรแกรมในโรงเรียน �
ภาษา ฝึ กกลุ่มเล็ก ครั�งละ �� นาที สัปดาห์
ละ � วัน โดยครูท�ผี ่านการอบรม เป็ น
หลักสูตรการสอน � เดือนในการสอน
ให้ เด็กมี การรับรู้ตัวอักษร และทักษะ
การจับคู่เสียง-ตัวอักษร
เทียบกับกลุ่มที�สอนปกติในห้ องเรียน

ผลลัพธ์การรับรู้ภาษาสเปน ทั�งเสียง
คํา การอ่าน และความคล่องในภาษา
สเปนดีข� ึน และมีผลความเข้ าใจ
ภาษาอังกฤษที�มีแนวโน้ มดีข� ึน

39. ViruésOrtega
(2010)(45)

สเปน

Metaanalysis

กลุ่มอาการ
ออทิสติก

Applied behavioural analytic (ABA)
intervention เป็ นโปรแกรมดูแลเด็ก ASD
แบบตัวต่อตัว ฝึ กทักษะหลากหลาย และ
มักทําในช่ วงเช้ า ตั�งแต่อายุ �-� ปี และ
ผู้ปกครองทําหน้ าที�เสมือนเป็ นผู้รักษาด้ วย

ABA มีผลเชิงบวกระดับปานกลาง
ถึงมากต่อความสามารถการใช้
สติปัญญา พัฒนาการภาษา และการ
ใช้ ชีวิตในสังคมสําหรับ
เด็กออทิสติก

40. Wentz
และคณะ
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สวีเดน

กลุ่มอาการ
Pre-post
comparison ออทิสติก

Internet-based support โดยมี
นักจิตวิทยาคลินิก หรือนักการศึกษา
คอยให้ คาํ ปรึกษากับเด็กและผู้ปกครอง

การประเมินใช้ แบบสอบถาม พบว่า
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรม มีความเคารพ
ตนเองและรู้สกึ ว่ามีคุณภาพชีวิต
ที�ดีข� ึนในภาพรวมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

41. Wuang
และคณะ
(2012)(47)

ไต้ หวัน

RCT

Occupational therapy home programme
(OTHP) ซึ�งเป็ นการเน้ นให้ ผ้ ปู กครอง
มีส่วนร่วมในการฝึ กที�บ้านและเป็ น
ผู้กาํ หนดเป้ าหมายของการพัฒนาเด็ก
ที�บกพร่องทางสติปัญญา โดยเทียบกับ
กลุ่มควบคุมที�ไม่ ได้ เข้ าโปรแกรม

การประเมินใช้ แบบสอบถามโดย
มีผ้ ปู กครองช่ วยประเมิน พบว่า
กลุ่มทดลองมีพัฒนาการด้ านการ
ควบคุมกล้ ามเนื�อมัดเล็ก
การมีสว่ นร่วมกับกิจกรรม และมี
ความพึงพอใจมากกว่ ากลุ่มควบคุม

42. Yanardag
และคณะ
(2013)(48)

ตุรกี

กลุ่มอาการ
Pre-post
comparison ออทิสติก

การฝึ กผ่านการดูวิดิโอ Video-prompting
procedure on aquatic play skills ซึ�งดูแล
โดยนักกายภาพบําบัดแบบตัวต่อตัวรวม
�� สัปดาห์

การประเมินใช้ motor test score
เด็กทีเ� ข้ าร่วมการศึกษา � คน มีทกั ษะ
การเคลื�อนไหวของกล้ ามเนื�อดีข� นึ
อย่างมีนยั สําคัญ
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โปรแกรมทางสังคมและสาธารณสุขเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที�บกพร่องด้ านสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้

ลักษณะและที�มาของบทความ
ผลการสื บค้ น พบว่ า การศึ กษาส่ วนใหญ่ คิ ด เป็ น
จํานวน 31 จาก 42 บทความใช้ การเก็บข้ อมูลปฐมภูมิ(7,9-16,19-20,22-27,29,31-36,38,40-44) มีส่วนน้ อยที�ใช้ การ
ทบทวนวรรณกรรมหรื อใช้ การเก็ บ ข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ
คิดเป็ นจํานวน 11 จาก 42 บทความ(8,17-18,21,28,30,37,39,45)
บทความที� เป็ นการศึ กษาปฐมภูมิ ส่ วนใหญ่ ทาํ การ
ศึกษาในประเทศพัฒนาแล้ ว โดยพบมากที�สุดที�สหรัฐอเมริกาจํานวนทั�งสิ�น 11 บทความ(12,19,23,25-27,29,36,38,41,44)
มีเพี ยง 3 บทความที�ทาํ ในประเทศกําลังพั ฒนา ได้ แก่
ประเทศอินเดีย(31) ไต้ หวัน(47) และตุรกี(48)
ประชากรที�เข้ าร่วมการศึกษา
ประชากรที� เข้ าร่ วมการศึ กษาเป็ นเด็กและเยาวชน
ที� มี กลุ่ มอาการออทิ สติ กจํา นวน 25 บทความ(9-11,16,
18,19,21-24,26,27,29-32,34,37-40,43,45,46,48)
บกพร่ องทางสติ(8,12,15,17,25,28,35,36,42,47)
ปัญญา 10 บทความ
และบกพร่อง
(7,13,14,20,33,41,47)
ทางการเรียนรู้ 7 บทความ
ทัง� นี�การศึกษา
(12)
ของ Buelow และคณะ ได้ ทาํ การศึ กษาผู้ ป่ วยที� มี
ความผิดปกติมากกว่า 1 ประเภท
การศึ กษาส่วนใหญ่ มุ่ งเน้ นที�โปรแกรมหรื อรูปแบบ
การบริการที�ต้องอาศัยความเชี�ยวชาญพิเศษเป็ นตัวหลัก
ในการดําเนินการ(7,9-13,16,18,20,22,26-31,34,37,39,41,44,45) เช่น
นักกิจกรรมบําบัด หรือนักอรรถบําบัด ดังปรากฎตัวอย่าง
ในการศึ กษาของ Baghdadli และคณะ(9) ซึ� งได้ ศึกษา
การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกโดยนักกิจกรรมบําบัดด้วยกระบวนการ Social skills training group based
programme (SST-GP) ซึ�งใช้ เวลาประมาณ 1 ชั�วโมง 30
นาทีต่อครั�ง และอาศัยนักกิจกรรมบําบัดดําเนินกิจกรรม
2 คนต่ อ sessions หรื อ การศึ ก ษาของ Mukherjee
และคณะ(31) ศึกษารูปแบบการบริ การแบบ integrated
therapy สํา หรับเด็กออทิสติกซึ� งใช้ การปรั บพฤติกรรม
แบบตัวต่อตัว เป็ นเวลา 18 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ โดยทีม
สหสาขาวิชาชีพ ได้ แก่ จิตแพทย์เด็ก นักกิจกรรมบําบัด
และนักอรรถบําบัด แม้ มีการศึกษาที�มุ่งเน้ นให้ ผ้ ดู ูแลและ
ผู้ปกครองเข้ าร่วมในทีมบําบัดรักษาบ้ าง แต่ยังต้ องอาศัย
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ผู้เชี� ยวชาญที�มีความชํานาญพิเศษเป็ นผู้ดาํ เนินการหลัก
ดังตัวอย่างของ Laugeson และคณะ(27) ให้ ผ้ ูเชี� ยวชาญ
ฝึ กทักษะการดูแลเด็ก ASD ให้ กับครูท�มี ีรับผิดชอบดูแล
เด็กพิเศษ ใช้ เวลาอบรม 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
นาน 14 สัปดาห์
มีการศึกษาจํานวน 8 บทความ(8,17,23,32,35,40,43,47) ที�
มุ่ งเน้ นการมี ส่ วนร่ ว มของครอบครั วและชุ มชนในการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างชัดเจน เช่น Andrews และ
คณะ(8) ได้ ทาํ การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ
เกี�ยวกับผลสัมฤทธิ� ของโปรแกรมที�สร้ างการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนในเด็กที� บกพร่ องทางสติ ปั ญญาซึ� งเกิด จาก
โรคที�สัมพันธ์กับความพิการที�เกิดจากการพัฒนาระบบ
ประสาทในวัยเด็ก เช่น Down’s syndrome หรือ Fragile
X syndrome พบว่ ากิจกรรมหรื อโปรแกรมที� ดาํ เนิ นการในชุมชน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในการปรับตั วให้ เข้ ากับชุ มชน เช่ น การศึ กษาของ Wuang และ
คณะ(47) ที�ให้ ผ้ ูปกครองมีสว่ นร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในไต้ หวันโดยใช้ กจิ กรรม
บําบัดตามบ้ าน โดยผู้ปกครองมีสว่ นในการกําหนดเป้ าหมายพั ฒ นาการและการออกแบบกิ จ กรรมโดยความ
ช่วยเหลือของนักกิจกรรมบําบัด
เครือ� งมือของโปรแกรม
มีการศึกษาจํานวน 10 บทความ ที�เน้ นการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กผ่านโปรแกรมเฉพาะ เช่น ดนตรีบาํ บัด(19)
หรือวารีบาํ บัด(25) หรือใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
เพิ�มพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก(24,33,36,37,42,46,48) ตัวอย่าง
บทความ เช่น Chiang และ Liu(14) ได้ ศึกษาประสิทธิภาพ
ของ K-3000 ซึ� งเป็ นโปรแกรมช่วยสอนภาษาอังกฤษ
สํา หรับเด็กบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ โปรแกรมสามารถ
อ่านออกเสียงข้ อความที�ปรากฏในคอมพิวเตอร์ได้ โดย
ผลปรากฏว่ า โปรแกรม K-3000 ช่ วยให้ นั กเรี ยนที� มี
ปั ญ หาความบกพร่ อ งทางการอ่ า น มี พั ฒ นาการด้ าน
การอ่านที�ดีข� ึน สามารถเข้ าใจศัพท์ได้ มากขึ�น และเร็วขึ�น
แต่ ก ็ยังไม่มี ผลส่งเสริ มสมรรถนะการเรี ยนในภาพรวม
809

Social and Public Health Intervention for Improving Quality of Life of Child and Adolescent with Intellectual Disability

ซึ�งสะท้ อนให้ เห็นถึงปัญหาการประเมินผลทางการเรียนรู้ น้ อยกว่าการรักษาแบบปกติประมาณ 210 ยูโร และจาก
การประเมิน cost-effectiveness plane และacceptability
ร่วมกับเด็กปกติ
curve พบว่า CBT มีโอกาสร้ อยละ 54.0 ที�จะคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ที�ความเต็มใจจ่าย 0 ยูโร และมีโอกาส
ผลลัพธ์ทางคลินกิ
ในภาพรวมการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ล้ วนรายงานว่ า ร้ อยละ 59.0 ที�จะคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ที�ความเต็มใจ
โปรแกรมหรื อรูปแบบการบริการที�ใช้ กระตุ้นพัฒนาการ จ่าย 20,000 ยูโรต่อ 1 QALY (quality-adjusted life
เด็ก ช่ วยกระตุ้ นพั ฒ นาการเฉพาะด้ านได้ ค่ อนข้ างดี year)
อนึ�งการศึกษาของ Bull(13) ก็รายงานเรื�องค่าใช้ จ่าย
แต่ผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมยังไม่มคี วามชัดเจนนัก และ
ยั ง ไม่ เ ป็ นที� แน่ ชั ด ว่ า ผลสั ม ฤทธิ� ของโปรแกรมนั� นๆ ของโปรแกรมสํา หรั บ การกระตุ้ นพั ฒนาการเช่ น กั น
สามารถคงอยู่ได้ นานหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ ในที�น� ีคือโปรแกรม Sunflower therapy สําหรับเด็ก LD
May-Benson และ Koomar(30) รายงานว่าการฝึ กกระตุ้น อันประกอบด้วยการใช้กจิ กรรมหลายกิจกรรมรวมกัน เช่น
ประสาทสัมผัส (sensory integration approach) ที�เน้ น การนวด การบําบัดแบบ homeopathy การใช้ ยาสมุนไพร
การกระตุ้นพั ฒนาการสําหรับเด็กออทิสติกผ่านกิจกรรม ว่ามีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 800 ปอนด์ตอ่ เด็กหนึ�งคน อย่างไร
ศิลปะ งานบ้ าน หรือกิจกรรม ช่วยเพิ�มพัฒนาการด้ านการ ก็ตามการศึกษานี�ไม่ได้ วิเคราะห์ค่า ICER, cost-effecใช้ กล้ ามเนื�อมัดใหญ่ของเด็กได้ อย่างดี และผลลัพธ์น� ี มี tiveness plane และacceptability curve นอกจากนั� น
แนวโน้ มคงอยู่ประมาณ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือการศึกษา ยังพบว่า Sunflower therapy ไม่ได้ เพิ� มทักษะการอ่าน
ของ Reichow และคณะ(34) ได้ แสดงว่าการบําบัดที�เพิ�ม หรื อความสามารถทางการเรี ยนรู้ ของเด็กบกพร่ องทาง
ทักษะทางสังคม ซึ� งฝึ กเด็กออทิสติกโดยนักกิจกรรม- การเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญ
บําบัดในอัตราส่วน 2:1 เป็ นเวลา 1 ครั�งต่อสัปดาห์ นาน
วิจารณ์
12 สัปดาห์ ใช้ เวลา 60-90 นาทีต่อครั�ง ช่วยส่งเสริม
การศึกษาเกีย� วกับโปรแกรมหรือรูปแบบบริการสําหรับ
สมรรถภาพทางสังคม และมนุ ษยสัมพั นธ์อย่ างมี นั ยสําคัญ แต่ไม่มผี ลเพิ�มความเข้ าใจภาษาสํานวนและทักษะ เด็กที�มีความบกพร่ องด้ านสติปั ญญา การเรี ยนรู้ และ
เด็ก ออทิ ส ติ ก ในปั จ จุ บั น มี ความหลากหลาย ยั งไม่ มี
การตระหนักรู้อารมณ์
ข้ อสรุปที�ชัดเจนว่าโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ�งเฉพาะที�ดี
ที�สดุ ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะ
การประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ในด้ านเศรษฐศาสตร์ มีเพี ยง 1 บทความจาก 42 การใช้ กจิ กรรมหลายรูปแบบร่วมกัน และส่วนใหญ่มงุ่ เน้ น
บทความ ที� มี การศึ กษาประเด็นเรื� องความคุ้ มค่ าทาง กิจกรรมที�ต้องอาศัยบุคลากรวิชาชีพเป็ นหลัก
ในแง่ระเบียบวิ ธีวิจัย โปรแกรมหรื อรูปแบบการให้
เศรษฐศาสตร์ของโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก นั�นคือ
การศึกษาของ van Steensel และคณะ(43) ที�ได้ รายงานว่า บริ ก ารที� สนใจมั ก ทํา ในภาวะที� มี ก ารควบคุ ม ชั ด เจน
การบําบัดปรับเปลี�ยนความคิดและพฤติกรรม cognitive ดังปรากฎในการศึกษานี� ซึ�งพบว่าระเบียบวิธวี จิ ัยทีใ� ช้ มาก
behavioural therapy (CBT) ซึ�งทั�งเด็ก ผู้ปกครอง และ ที�สดุ คือ randomised controlled trial (RCT) จํานวน
นั กกิ จกรรมบํา บั ดต้ องทํา กิ จกรรมส่ งเสริ มพั ฒ นาการ 11 บทความ(7,9,10,12,13,15,20,22,33,42,47) จาก 31 บทความ
ร่วมกันตลอด 15 ครั�งมีแนวโน้ มคุณภาพชีวิตดีข� ึน จาก ที� มีการเก็บข้ อมู ลปฐมภูมิ การศึกษาที�ใช้ วิ ธีการ RCT
การประเมินด้ วยเครื�องมือ EQ-5D และมีค่า Incremental เหล่านี� รายงานว่าโปรแกรมที�สนใจมีผลลัพธ์ทางคลินิก
cost-effectiveness ratio (ICER) ของ CBT ค่อนข้ างดี แม้ จะเป็ นผลลัพธ์ทางคลินิกเฉพาะด้ านก็ตาม
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โปรแกรมทางสังคมและสาธารณสุขเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที�บกพร่องด้ านสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้

เช่น การเข้ า สังคม ทักษะการคํานวณ ทักษะการอ่าน แต่
ไม่ มี ความ ชัดเจนในเรื� องผลลั พธ์ต่ อคุณภาพและสติปัญญาในภาพรวม
ทั�งนี� การศึกษานี� มีข้อสังเกตที�สาํ คัญเพิ� มเติมบางประการได้ แก่ ประการแรก หากโปรแกรมที�มีหลักฐาน
ทางคลินิกในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กนั�น ได้ ดาํ เนินการ
ในระบบสาธารณสุขจริง จะให้ ผลลัพธ์ทางคลินิกอย่างไร
ในประเด็นนี� มี เ พี ยงการศึ กษาของ Benvenuto และ
คณะ (11) ที� วิ จั ยแบบเปรี ยบเที ยบพั ฒ นาการของเด็ก
ออทิสติก ก่อนและหลังการจัดบริการในชุมชน ที�ดาํ เนินการในระบบสาธารณสุขจริ งของประเทศอิตาลี ซึ� งการ
ศึ กษาดังกล่ าวพบว่ า การจั ดบริ การในชุ มชนมีผลดีต่ อ
พั ฒนาการด้ านการสื�อสารและพัฒนาการทางภาษาของ
เด็กออทิสติกอย่ างมี นั ยสํา คัญทางสถิติ แต่ ไม่ มี ผลชั ด
ต่อพัฒนาการทางสติปั ญญา นอกจากนั� น การศึกษานี�
ยั งได้ รายงานว่าครอบครั วที�มีเศรษฐานะไม่ดี มักได้ รั บ
การรั กษาช้ าและสั� นกว่ าครอบครั วฐานะปานกลางหรื อ
รํ�ารวย ประเด็นเรื�องความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการนี�
จึงเป็ นประเด็นที�พึงศึกษาต่อไปว่า หากประเทศไทยจะ
กําหนดให้ โปรแกรมที�มีหลักฐานทางคลินิกจากรายงาน
ต่างประเทศในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กเข้ าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พึงคํานึง
ถึงความเป็ นไปได้ ในการดําเนินนโยบายจริง เนื� องด้ วย
ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที�เชี�ยวชาญด้ านการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กและการฟื� นฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการ
อย่างมาก ดังหลักฐานทีว� ่า ในปัจจุบนั จํานวนจิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่นทั�วประเทศไทยมีเพียงประมาณ 170 คน โดย
กว่าร้ อยละ 50.0 อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจํานวน
นั กกิ จ กรรมบํา บั ดทั� วประเทศไทยประมาณ 650 คน
และมีแนวโน้ มสถิติท�ีจะออกจากระบบบริการรัฐมากขึ�น
อัตรากําลังของประเทศที�มอี ยู่มคี วามขาดแคลนอย่างมาก
เมื�อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ ว บุคลากรเหล่านี�ต้องรับ
ภาระงานมาก และดูแลผู้มารับบริการทุกช่วงอายุ ทั�งเด็ก
วัยรุ่น และคนชรา โดยเฉลี� ยมากเกินกว่า 8 รายต่อคน
ต่ อวั น ทํา ให้ ไม่มีเวลาให้ บริ การผู้ ป่ วยได้ สอดคล้ องกับ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

มาตรฐานสากลของการบําบัดซึ�งกําหนดไว้ทไ�ี ม่เกิน 6 ราย
ต่อวัน(49)
ประการทีส� อง การศึกษาด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ยังมีน้ อยมาก เมื� อเทียบกับการศึ กษาด้ า นผลสัมฤทธิ�ทางคลินิก การทบทวนวรรณกรรมนี�พบว่า มีเพียง
1 บทความ(43) จาก 42 บทความที�มีการศึกษาด้ านความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อย่างครบถ้ วนและเป็ นการศึกษา
ทีท� าํ ในประเทศพัฒนาแล้ว ทัง� นี�อาจเนื�องจากว่า โปรแกรม
ที�เกี�ยวข้ องกับการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ต้ องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั�งครู ผู้ปกครอง และชุมชน
การศึ กษาความคุ้ มค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ จึ งต้ องคํา นึ ง
ถึงมุมมองทางสังคมร่วมด้วย มิใช่เพียงศึกษาผ่านมุมมอง
ผู้ ให้ บริ การ ทํา ให้ ต้ องใช้ เวลาและทุ นการศึ ก ษามาก
ประเด็นเรื� องความคุ้ มค่าทางเศรษฐศาสตร์ น� ีนับว่ าเป็ น
ช่องว่างความรู้ท�สี าํ คัญ ในการศึกษาวิจัยในอนาคต โดย
เฉพาะอย่างยิ�งในบริบทของประเทศกําลังพัฒนา
ประการที�สาม การศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็ นการบําบัด
ในเชิ งตั� งรั บ เน้ นการบํา บั ด รั ก ษาโดยไม่ ได้ มุ่ งเน้ นที�
กระบวนการคัดกรอง การค้ นหาเด็กพิการเพื�อให้ การช่วย
เหลื อ ในชุ ม ชน ซึ� งเป็ นปั ญหาสํา คั ญ ในประเทศไทย
สํา นั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพรายงานว่ า ในปี 2552
เฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร เด็กที�มีความเสี� ยงการ
บกพร่องทางพัฒนาการมีจาํ นวนกว่า 5,658 คน จากเด็ก
ที�มาคัดกรองทั�งสิ�น 52,778 คน หรื อมากกว่ าร้ อยละ
10.0 ซึ�งแนวโน้ มเด็กที�มาใช้ บริการมีมากขึ�นเรื� อยๆ(50)
การ คัดกรองและการจัดบริ การโดยอาศัยโรงพยาบาล
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เป็ นประเด็นท้าทายที�พึงศึกษา
วิจัยในอนาคตว่า เครือข่ายการให้ บริการที�เหมาะสมควร
เป็ นอย่ างไรที� จ ะช่ วยส่ งเสริ มให้ การคั ดกรองและการ
บริ การมี ความเข้ มแข็งขึ� น เพื� อป้ องกั นเด็กส่วนหนึ� งที�
สามารถกระตุ้นพัฒนาการให้ ดีข� ึนก่อนที�จะมีความพิการ
ถาวร
การศึกษานี�มีข้อจํากัดบางประการ ได้ แก่ การสืบค้ น
วรรณกรรมยังไม่ได้ สืบค้ นรายงานการวิจัยในประเทศที�
ไม่ได้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (grey literature) และ
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บทความทีไ� ม่ได้ ตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษ จึงมีความเป็ นไป
ได้ ว่า ข้ อค้ นพบจากการทบทวนวรรณกรรมนี� จะมีอคติ
ด้ านภาษาและอคติ จากการตี พิ มพ์ นอกจากนั� น
วรรณกรรมที�สืบค้ นมามีความหลากหลาย เป็ นการยาก
ที� จะระบุ ไ ปให้ แน่ ชั ด ว่ า โปรแกรมหรื อ intervention
อะไรดีท�สี ุด และเนื�องด้ วยลักษณะของ scoping review
เหมาะสําหรั บคําถามการทบทวนวรรณกรรมที�กว้ างและ
ต้ องการความไวของการสืบค้ น ให้ ทราบถึงความหลากหลายของวรรณกรรมที�เกี�ยวข้ อง มากกว่ าการรวบรวม
ผลการศึ กษาของวรรณกรรมที� มีความจํา เพาะเข้ าเพื� อ
ตอบปั ญหาเฉพาะ การทบทวนวรรณกรรมแบบ scoping
review จึ งไม่ ได้ สนใจเรื� องคุณภาพวรรณกรรมมากนัก
เมื�อเทียบกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ หรือ
การทํา meta-analysis(51)
ข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมครั�งนี� น่าจะเป็ น
รากฐานให้ เกิดการหารือในหมู่นักวิชาการและผู้กาํ หนด
นโยบาย รวมถึงบุคลากรในระดับปฏิบัติการในอนาคต
ว่ าโปรแกรมหรื อรู ปแบบการให้ บ ริ การแบบใดที� น่ า จะ
ประยุกต์เข้ ากับบริบทสังคมไทยได้ และเมื�อได้ โปรแกรม
หรือรูปแบบการทีส� นใจแล้ ว ควรจะมีการศึกษาประสิทธิผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและครอบครัวในเชิงลึก
มากขึ�น เช่น การทํา meta-analysis รวมถึงการเก็บข้ อมูล
ปฐมภูมิในเรื� องความคุ้ มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการ
ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการบริหารจัดการโปรแกรมใน
พื�นที�จริงต่อไป
สรุป
วรรณกรรมที� เกี� ยวกั บ โปรแกรมทางสั ง คมและ
สาธารณสุขที�มุ่งเน้ นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการ
ของเด็กที�มีความบกพร่ องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
และเด็กออทิสติก มีความหลากหลายมาก ส่วนใหญ่ทาํ ใน
ประเทศที�พัฒนาแล้ ว โปรแกรมเหล่านั�นมักมุ่งเน้ นที�การ
ดูแลเด็กแบบตัวต่อตัวและต้ องอาศัยบุคลากรที�มีความ
เชี�ยวชาญ เช่น นักกิจกรรมบําบัด จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เป็ นหลักในการดําเนินกิจกรรม โดยการศึกษาส่วนใหญ่
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ทําในสภาพแวดล้ อมที�มีการเตรียมการอย่างดีในรูปแบบ
การทดลอง ไม่ได้ ทาํ การศึกษาในระบบสาธารณสุขจริ ง
และให้ ผลลัพธ์ทางคลินิกทีด� ตี อ่ การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
หรื อ ทักษะเฉพาะด้ า น อย่ า งไรก็ตาม ผลสรุ ป ต่ อ การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิการโดยรวมยังไม่เป็ นที�ชัดเจน
นัก รวมถึงการศึกษาด้ านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
และความเป็ นไปได้ ในการดํา เนิ นกิจกรรมเหล่ านั� นใน
ระบบสาธารณสุขจริงยังมีค่อนข้ างน้ อย
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Abstract: Social and Public Health Intervention for Improving Quality of Life of Child and Adolescent with Intellectual Disability, or Learning Disability or Autistic-Spectrum Disorders: a Scoping Review
Chosita Pavsuthipaisit M.D, MS.c.*; Rapeepong Suphanchaimat M.D.**,***; Weerasak Putthasri D.D.S.,
Ph.D.**
*
Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute, Department of Mental Health; **International
Health Policy Program, Ministry of Public Health; ***Ban Phai Hospital, Kon Kaen Province
Journal of Health Science 2015;24:799-816.
This study aimed to review the state of the arts of literature concerning social/ public health
programmes or service delivery packages aiming at quality of life development for children and/or adolescents with intellectual disability (ID) and/or learning disability (ID) as well as those with autisticspectrum disorders (ASD). The scoping review method was applied. The review found that the majority of
selected articles were performed in developed countries. Programmes or service packages presented in most
articles are diverse in terms of programme duration, providers and activity characteristics. Most studies
emphasised on disabled child individual treatment and relied on health personnel with particular expertise,
such as, occupational therapists, and child-and-adolescent psychiatrists, asthe main actors. Moreover,
most studies were exercised in well-controlled settings, and led to the development of particular skills.
Nevertheless, the effects to quality-of-life development as a whole are not apparent. Parent training
interventions and community-based rehabilitation programmes seem to have beneficial outcomes on disabled children and also their families. Note that the studies on economic evaluation and on the possibility
of the implementation of programmes in actual settings are lacking. The review findings are likely to serve
as a basis for future discourse amongst academicians, policy makers and operational-level health personnel
for the design of programmes or services, which are appropriate to the Thai public health context, and serve
as a foundation for further critical studies, either in term of primary research, economic evaluation study,
systematic review, and meta-analysis.
Key words: social intervention, public health programmes, service delivery packages, quality of life, children,
adolescents, intellectual disability, learning disability, autistic spectrum disorders
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