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ช่ือเรื่อง   ผลของการใช้ชุดฝึกเดินต่อความสามารถในการเดินของเด็กสมองพิการ 
 
ผู้วิจัย     นางสาวฐิติมา   บุญพึ่ง 
  
ลักษณะประชากรท่ีศึกษา  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ระดับเตรียม

ความพร้อม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 คน 
ระยะเวลา   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา  
2562 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (โดยย่อ) 

ภาวะสมองพิการเป็นกลุ่มอาการท่ีแสดงความผิดปกติของผู้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหว หรือท่าทางต้ังแต่ระยะแรกท่ีเกิดภาวะนี้ เด็กแต่ละคนจะมีบริเวณท่ีเกิดรอยโรค ระดับของความ
ผิดปกติทางด้านการเคล่ือนไหว ความผิดปกติอื่นๆ ท่ีเกิดร่วมไปด้วย และสาเหตุการเกิดท่ีแตกต่างกันไป 
สภาวะผิดปกติของสมองท่ีเกิดขึ้นในเด็ก พบว่าเด็กไม่สามารถควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อได้ ท าให้
เคล่ือนไหวร่างกาย และจัดท่าทางให้ตัวเองได้ล าบาก โดยเฉพาะการเดิน ในเด็กท่ีมีภาวะสมองพิการบางคนท่ี
แม้จะเดินได้ด้วยตนเอง แต่การเดินยังคงไม่เป็นปกติ และช้า ท าให้เด็กท่ีมีภาวะสมองพิการนี้ต้องใช้พลังงานใน
การเดินมากเกินไป และเหนื่อยง่าย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการฝึกเดิน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และ
ทนทาน อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการเดินให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Treadmill เป็นอุปกรณ์ท่ีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการออกก าลังกายเพื่อการรักษาโดยเฉพาะใน
เรื่องของการฝึกเดิน ในสมัยก่อน การฝึกเดินจะฝึกด้วย Parallel bar และการใส่อุปกรณ์เสริม ซึ่งพบว่า
ค่อนข้างมีปัญหา ได้แก่ ต้องใช้คนในการดูแลเป็นจ านวนมากเพื่อช่วยในการจัดท่าทางของผู้ป่วย และเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างท่ีฝึก เช่น การล้ม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีรูปแบบการเดินท่ีผิดหลักด้านชี
วกลศาสตร์ (abnormal biomechanic)  

จากการตรวจประเมินด้วยแบบประเมินทางกายภาพบ าบัด และแบบประเมินความสามารถพื้นฐาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เด็กชายธีรพงษ์  ใจเดียวไม่สามารถเดินได้
ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นเด็กสมองพิการ ท่ีบกพร่องทางด้านการเคล่ือนไหว และมีอาการอ่อนแรง 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย       
 2.1 เพื่อศึกษาผลของการฝึกเดินบน treadmill ต่อความสามารถในการเดินบนพื้นราบ 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ  

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า สมองพิการเป็นกลุ่มอาการในผู้ป่วย
เด็กท่ีมีความพิการของสมองเกิดจากส่ิงต่างๆ ท่ีมากระทบต่อสมองในช่วงเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็ก ซึ่งส่งผลให้
การเคล่ือนไหวและการทรงตัวของร่างกายผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติของสมองด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น 
การมองเห็น ได้ยิน การเรียนรู้ สติปัญญา และโรคลมชัก เป็นต้น ส่วนใหญ่พ่อแม่มักพบความผิดปกติได้ต้ังแต่
ก่อนอายุ 1 ปี โดยสังเกตจากพัฒนาการ การนั่ง คลาน เกาะยืน ท่ีล่าช้ากว่าอายุ มีการเกร็งแขนขาท้ังสองข้าง
หรือซีกใดซีกหนึ่ง เดินไม่ตรง เดินเซ หรือพบมือข้างท่ีถนัดเร็วกว่าอายุ 1 ปีครึ่ง เมื่อสังเกตพบความผิดปกติ
จ าเป็นต้องเข้ารับค าปรึกษาโดยตรง โดยกุมารแพทย์ทางระบบประสาทเพื่อให้ตรวจเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง  



แพทย์หญิงไพรัตน์  แสงดิษฐ ผู้อ านวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สมองพิการ(ซี.พี.) 
ในเด็กมีปัจจัยเส่ียงจากการติดเช้ือของมารดาระหว่างต้ังครรภ์  เช่น หัดเยอรมัน เอดส์ มารดาไ ด้รับสารพิษ 
ตะกั่ว ปรอทความผิดปกติของสมองโดยก าเนิด คลอดก่อนก าหนด หรือภาวะสมองเด็กขาดออกซิเจน การติด
เช้ือในสมอง เป็นต้น หลังได้รับการวินิจฉัยโรคสมองพิการ (ซี.พี.) การรักษาจะท าเป็นระบบครอบคลุมองค์รวม
ทุกด้าน เช่น กายภาพบ าบัด เพื่อปรับความตึงตัวของกล้ามเนื้อป้องกันการผิดรูปของข้อ พร้อมท้ังรักษาด้วย
กิจกรรมบ าบัด เพื่อฝึกทักษะการใช้มือท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ยากิน หรือ ยาฉีดเฉพาะท่ีเพื่อลด
ความเกร็งของกล้ามเนื้อ และรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีกระดูกผิดรูป พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้เด็กได้ฝึก
ช่วยเหลือตัวเองขยับ แขน ขา มือ กระตุ้น ให้เด็กได้เรียนรู้ ท้ังการเล่น การเคล่ือนไหว การออกเสียง อย่างไรก็
ตามส่ิงส าคัญคือป้องกันสาเหตุ ลดปัจจัยเส่ียง ท่ีจะท าให้เกิดภาวะสมองพิการในเด็ก (ซี.พี.) ดังกล่าวข้างต้น 
หากบุตรหลานมีภาวะเส่ียงสงสัยภาวะสมองพิการ ควรรีบพามาตรวจคัดกรองกับกุมารแพทย์  เพราะการได้รับ
ความรักและเอาใจใส่บวกกับดูแลท่ีถูกต้องต้ังแต่เด็ก ท าให้เด็กสมองพิการ (ซี.พี.) มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น ได้เมื่อ
เทียบกับการรักษาเมื่ออายุมาก ท้ังนี้ขึ้นกับสาเหตุและความรุนแรงของโรคด้วย 
 
4. วิธีด าเนินการ 

4.1 ประชาการ/กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว 

หรือสุขภาพ ระดับเตรียมความพร้อม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรอิสระ ลู่วิ่ง (treadmill) 
ตัวแปรตาม ทักษะการเคล่ือนไหว ความสามารถในการเดินบนพื้นราบ 

4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  1. ลู่วิ่ง (treadmill) 
  2. แบบทดสอบ Gross Motor Function Measures (GMFM) 
  3. แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน 
  4. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  5. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 6. แบบบันทึกผลการเรียนรู้ 
4.4 แผนการด าเนินการวิจัย (คร่าวๆ) 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการด าเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 

เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
พฤศจิกายน 2562 สังเกตพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียน  
พฤศจิกายน 2562 การเขียนโครงร่างการวิจัย  
พฤศจิกายน 2562 ศึกษาบทความหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ธันวาคม 2562 การเสนอเค้าโครงงานวิจัย  
มกราคม - มีนาคม

2563 
ด าเนินงานวิจัย โดยการพัฒนาเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  

 
 
 



 

เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
เมษายน 2563 สรุปผลการวิเคราะห์และเขียนรายงานวิจัย  
เมษายน 2563 การสรุปผลการวิจัย  
เมษายน 2563 การเผยแพร่ผลงานวิจัย  

 

4.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. บันทึกขออนุญาตต่อผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน

การวิจัยครั้งนี ้
 2. ท าหนังสือขออนุญาตต่อผู้ปกครองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว 

หรือสุขภาพ 
 3. จัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนาความสามารถ

ในการเดิน 
 4. ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาความสามารถในการเดินใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ๆละ 2 ช่ัวโมง 
 5. เมื่อส้ินสุดการพัฒนาความสามารถในการเดินตามก าหนดแล้ว ด าเนินการประเมินหลังการ

พัฒนา 
 6. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา 
4.6 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลแบบ T-test (ก่อนและหลังการพัฒนา) 
 

5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนมีความสามารถในการเดินบนพื้นราบหลังจากฝึกเดินบน treadmill เพิ่มข้ึน 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์. เด็กสมองพิการ (Online)  

       https://www.thaihealth.or.th, 13 พฤศจิกายน 2562 
แพทย์หญิงไพรัตน์  แสงดิษฐ ผู้อ านวยการสถาบันประสาทวิทยา. สาเหตุของเด็กสมองพิการ 

(Online)  
       https://www.thaihealth.or.th, 13 พฤศจิกายน 2562 
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ภาพประกอบการท าวิจยั 
 
 

กิจกรรมการออกก าลังกายขาเพ่ือเพ่ิมก าลังกล้ามเนื้อต้นขา 
 

 
 

การเตะขาแตะคานที่ก าหนด 
 

 
 

การเตะขาแตะคานที่ก าหนดโดยมีถุงทรายขนาด 1 กิโลกรัมผูกข้อเท้า 



กิจกรรมการก้าวขาเพ่ือฝึกเดิน 
 
 

     
 
 
 

ขั้นตอนการฝึก 
๑. การก้าวขาไปข้างหน้าและกลับมาที่เดิม 

๒. การก้าวขาไปข้างหน้าและตามด้วยขาข้างหลังชิด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเดินบนลู่วิ่ง 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

เดินบนลู่วิ่งโดยครูคอยช่วยเหลือ 


