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บทคัดยอ
การบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแลทารกแบบแกงการูไดถูกพัฒนาขึ้นบนรากฐานของ 3 องค
ความรูเกี่ยวกับชวงเวลาแหงโอกาส วงจรการหลับ-การตื่น และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตรวมกับ
แบบจําลองนิเวศวิทยาเพื่อเสริมสรางความสามารถทางปญญาในทารกแรกเกิด การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผล
ของการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแลทารกแบบแกงการูตอความสามารถทางปญญาในทารกวัย 2
เดือน โดยศึกษาจากพฤติกรรมการมองสิ่งคุนชินเมื่อทารกอายุ 1 และ 2 เดือน กลุมตัวอยางเปนทารกแรกเกิดคลอด
ปกติ อายุครรภครบกําหนด และสุขภาพดี จํานวน 46 คน จัดเขากลุมทดลอง จํานวน 24 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 22 คน ดวยการสุมอยางงาย กลุมทดลองไดรับการสงเสริมการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแล
ทารกแบบแกงการูอยางตอเนื่องนาน 2 เดือน กลุมควบคุมไดรับการสงเสริมการดูแลทารกแบบแกงการูอยางตอเนื่อง
นาน 2 เดือน วัดเวลามองรวมและการมองซ้ําจากการทดสอบการมองสิ่งคุนชิน วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ของค าเฉลี่ ยระหวา งกลุมทดลองและกลุ มควบคุมดว ยสถิติ ทดสอบที สถิติ ทดสอบเอฟและการวิเ คราะหค วาม
แปรปรวนพหุคูณทางเดียวแบบวัดซ้ําผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเวลามองรวม จํานวนการมองซ้ํา ระหวางทารกกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเวลามองรวมและจํานวนการมองซ้ํานอยกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาสนับสนุนวา แผนการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแลทารก
แบบแกงการูที่พัฒนาขึน้ นี้มีความเหมาะสมในการเสริมสรางความสามารถทางปญญาในทารกแรกเกิด
คําสําคัญ: การบูรณาการพหุประสาทสัมผัส, การดูแลทารกแบบแกงการู, พฤติกรรมการมองสิง่ คุนชิน,
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ABSTRACT
The multisensory integration with kangaroo mother care (MSI-KMC) program was
deliberated seriously base on three dimensions: window of opportunity, sleep pattern in
accordance with circadian rhythm, and Piaget’s theory and ecological model, to enhance
cognitive performance among newly born infants. This study aimed to elucidate the effects of
multisensory integration with kangaroo mother care onto the early cognitive performance among
two-month old infants. Visual habituation behavior was applied to determine such performanceat
the corrected age of one and two months old. Forty-six healthy term infants were recruited and
assigned randomly into either experimental group or control group. The experimental group
consisted of twenty four respondents receiving MSI-KMC intervention whereas the control group
consistedof twenty two respondents receiving KMC intervention. Both groups practiced such
assigned intervention for two months long interval. Consequently, total look duration and
number of habituation trials were assessed and analyzed. Statistical t-test, F-test and one way
repeated measure MANOVA were employed to test research hypotheses. The findings emerged
accordingly. The experimental group had lower mean scores of the total look duration and the
number of habituation trials than the control group significantly at p<.01. The MSI-KMC program,
therefore, could potentially be used to stimulate and advocate infants’ cognitive performance
development.
Keywords: multisensory integration, kangaroo mother care, visual habituation behavior,
cognitive performance

ความนํา
การบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแลทารกแบบแกงการู (MSI-KMC) ไดถูกพัฒนาขึ้นบนรากฐาน
ของ 3 องคความรูเกี่ยวกับชวงเวลาแหงโอกาส (Window of opportunity) ที่สมองและระบบประสาทของทารกจะ
มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว รวมกับวงจรการหลับ-การตื่น หรือแบบแผนการนอน (Sleep pattern) ตาม Circadian
rhythm ที่ซึ่งในระยะแรกเกิดทารกจะใชเวลาสวนใหญเพื่อการนอน และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต
โดยอางอิงถึงขั้นพัฒนาการในการเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotorstage) รวมกับ
แนวคิดตามแบบจําลองนิเวศวิทยา (Ecological model) ของ Rovee-Collier and Cuevas (2009) เกี่ยวกับการ
เรียนรูและความจําของทารกในขวบปแรกที่ทารกจะใชศักยภาพสูงสุดตามบทบาทหนาที่ (Niche) เฉพาะตัวในการ
ปรับตัวเพื่อเรียนรูสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญแตกตางกันไปตามชวงพัฒนาการเพื่อเสริมสรางความสามารถทางปญญาใน
ทารกแรกเกิด
ชวงเวลาแหงโอกาสสมองและระบบประสาทของทารกจะมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทั้งโครงสรางสมอง การ
เพิ่มจํานวนเซลลประสาท และการเชื่อมโยงเครือขายใยประสาท (Cusick & Georgieff, 2017; Haartsen, Jones,
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& Johnson, 2016; Kim, Wang, Shen, & Lin, 2017) พบวา สมองมีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 1 ตอวันสงผล
ใหทารกมีการพัฒนาสมองคิดเปนรอยละ64 ของสมองผูใหญในชวงเวลา 90 วันแรกหลังคลอดนี้ (Gilmore et al.,
2012; Holland et al., 2014) รวมกับวงจรการหลับ-การตื่นในระยะแรกเกิดที่ทารกจะใชเวลาในการนอน 15-16
ชั่วโมงตอวัน (Stanford Children’s Health, 2018) โดยใชเวลานอนในชวงกลางวันและกลางคืนใกลเคียงกันคือ
รอยละ 65 และ 71 ทารกจะเริ่มปรับวงจรการหลับ-การตื่นตาม Circadian rhythm เมื่ออายุ 2-3 สัปดาหโดยทารก
จะปรับการหลั่งฮอรโมนเมลาโทนิน (Melatoninhormone) ที่สรางโดยตอมไพเนียล (Pineal gland) ภายใตการ
ควบคุมของ Suprachiasmatic nucleus อันเปนปจจัยภายใน (Endogeneous rhythm)ซึ่งสามารถถูกกระตุนหรือ
ยับยั้งไดภายใตอิทธิ พลของสภาพแวดล อมชักนําคื อความมืด และแสงสวางของสิ่งแวดลอ มหรือปจจัยภายนอก
(Exogeneous rhythm) ในระยะนี้ทารกสามารถปรับการหลั่งฮอรโมนเมลาโทนินไดอยางรวดเร็วแตกตางกันสัปดาห
ต อ สั ป ดาห ถึ ง ร อ ยละ 21 รวมทั้ ง สามารถปรั บ การหลั่ ง ฮอร โ มนนี้ ไ ด สั ม พั น ธ กั บ วงจรการหลั บ -การตื่ น ตาม
สภาพแวดลอมชักนําระหวางกลางวันและกลางคืนไดแตกตางกันอยางสมบูรณเมื่อทารกมีอายุ 3 เดือน (Brooks &
Canal, 2013; Davis et al., 2004 cited in Iwata et al., 2017; Kennaway, 2000 cited in Joseph,
2011;Thomas, Burr, & Spieker, 2016; Yates, 2018) และองคความรูเกี่ยวกับการเรียนรูของทารกที่เปนไปตาม
พัฒนาการทางสติปญญาโดยใชความสามารถในการปรับตัว (Adaptation) โดยกระบวนการสรางโครงสรางทาง
ความคิด (Scheme) จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตอางอิงถึง
ขั้น พั ฒนาการในการเรียนรูโ ดยประสาทสั มผัส และการเคลื่ อ นไหว (Sensorimotorstage) รว มกับ แนวคิ ดตาม
แบบจําลองนิเวศวิทยา (Ecological model) ของ Rovee-Collier and Cuevas (2009) เกี่ยวกับการเรียนรูและ
ความจําของทารกในขวบปแรกที่ทารกจะใชศักยภาพสูงสุดตามบทบาทหนาที่ (Niche) เฉพาะตัวในการปรับตัวเพื่อ
เรียนรูสิ่งแวดลอมที่ตองเผชิญแตกตางกันไปตามชวงพัฒนาการเพื่อเสริมสรางความสามารถทางปญญาในทารกแรก
เกิด กลาวคือพัฒนาการตามวัยในชวงเวลาแหงโอกาสในชวงเวลา 90 วันแรกหลังคลอดที่ซึ่งเปนชวงเวลาที่ทารกมี
ความไวตอ การเรียนรูผ า นประสาทสั มผัส และการเคลื่ อ นไหวตามทฤษฎีพั ฒนาการทางสติ ป ญญาและแนวคิ ด
แบบจําลองนิเวศวิทยารวมกับการจัดกระทําตอสภาพแวดลอมในการนอนชวงเวลากลางคืนที่สงเสริมใหทารกควบคุม
วงจรการหลับ-การตื่นไดตาม Circadian rhythm โดยมีหลักฐานทางงานวิจัยวามีอิทธิพลตอการพัฒนาสมองและ
ความสามารถทางปญญาของทารก (Belsky & de Haan, 2011; Davis et al., 2017; Keunen, Counsell, &
Bender, 2017; Rifkin-Graboi et al., 2015; Setterberg, 2017)
แผนการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแลทารกแบบแกงการูในการศึกษานี้ประกอบดวย การ
กระตุนการรับรูสึกผานการสัมผัสผิวกาย (Tactile modality) จากการสัมผัสผิวกายโดยตรงขณะมารดาอุมทารก
แนบสัมผัสผิวบริเวณใบหนา ลําตัว แขนขาของทารกโดยตรงกับผิวกายมารดาแบบแกงการู (KMC) รวมกับการนวด
(Massage) เพื่อผอนคลายดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การนวดทารกขณะปฏิบัติ MSI-KMC
การรับรูสึกผานการมอง (Visual modality) โดยมารดามองสบตาทารก (Eye to eye contact) พรอม
แสดงสีหนายิ้มแยม (Positive facial expression) การรับรูสึกผานการไดยิน (Auditory modality) โดยจัดทานอน
ทารกใหเอียงหนาใบหูแนบระหวางอกมารดาเพื่อใหทารกไดยินเสียงหัวใจรวมกับการรองเพลงกลอมหรือเลานิทาน
กอนนอนนาน 3-5 นาที โดยกอนกระตุนการไดยินดวยการรองเพลงหรือเลานิทานนั้นใหมารดาเริ่มตนดวยคําพูด
เดิม ๆ ในทุก ๆ วัน เปนกิจวัตรเพื่ อกระตุนทารกในการทํานายและระลึ กถึงการดูแลที่จะไดรับจากมารดาจาก
ประสบการณเดิม ๆ ที่เคยไดรับในวันกอนหนา การรับรูสึกผานการดมกลิ่น (Olfactory modality) โดยใหมารดา
อาบน้ําทําความสะอาดรางกายกอนการดูแลทารกแบบ MSI-KMC ดวยผลิตภัณฑที่มีกลิ่นชนิดเดียวกันตลอดการ
ทดลองการรั บ รู สึ ก ของตํ า แหน ง และการเคลื่ อ นไหวผ า นเอ็ น ข อ ต อ และกล า มเนื้ อ ตนเอง (Proprioception
modality) และการรับรูการทรงตัวรักษาสมดุลของรางกาย (Vestibular modality) โดยใหมารดาอุมทารกนอน
ศีรษะสูงในแนวเฉียง 45-60 องศา เพื่อใหทารกไดควบคุมกลามเนื้อ เอ็น ขอตอ ขยับเคลื่อนไหวศีรษะ ขยับตัว
เปลี่ยนทาของลําตัว แขน-ขาและปรับสมดุลการทรงตัวตานแรงโนมถวงของโลกตามจังหวะการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของ
ชวงอกขณะที่มารดาหายใจเขา-ออกและการขยับตัวเปลี่ยนทาทางของมารดา
การกระตุนพหุประสาทสัมผัสดังกลาวมีรายงานการศึกษาพบวาชวยกระตุนสมองทั้งบริเวณเปลือกสมอง
(Cortical level) และสมองสวนใตเปลือกสมอง (Subcortical level) ในบริเวณที่ทําหนาที่บูรณาการพหุประสาท
สัมผัส (Multisensory association cortices) ไดแก แนวรองสมองของขมับดานบน (Superior temporal
sulcus) รองภายในสมองดานขาง (Intraparietal sulcus) และเปลือกสมองดานหนา (Frontalcortex) (Ferraro,
2016; Islam, 2015; Murray et al., 2016; Murray & Wallance, 2012; Werchan, Baumgartner,
Lewkowicz, & Amso, 2018; Yau, DeAngelis, & Angelaki, 2015) ซึ่งสงผลดีตอการสรางเครือขายเซลล
ประสาทในเปลือกสมอง (Metaplasticity) สอดคลองกับการศึกษาผลการฝกการบูรณาการพหุประสาทสัมผัส
(Multisensory training) ในเด็ก ผูใหญและสัตวทดลองพบวา การฝกฝนการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสชวยใหการ
สรางเครือขายเซลลประสาทในเปลือกสมองเพิ่มขึ้นมากกวาการฝกฝนประสาทสัมผัสระบบเดียว (Unisensory
training) และการกระตุนการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสกอนการนอนของทารกสงผลตอกําลังไฟฟาคลื่นสมอง
ชนิดเดลตา (Delta band) และคลื่นสมองชนิดเบตา (Beta band) ในตําแหนง C3/ C4 ขณะหลับการเพิ่มขึ้นของ
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กําลังไฟฟาคลื่นสมองแสดงถึงการเพิ่มขยายเครือขายใยสมองอันเปนผลมาจากการกระตุนการบูรณาการพหุประสาท
สัมผัสกอนนอนนั่นเอง (Guzzetta et al., 2011)
การกระตุนการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสสงผลตอการทํางานของระบบตอมไรทอ (Endocrine system)
กลาวคือสงผลตอการสรางฮอรโมนออกซิโตซิน (Oxytocin hormone) โดยกลุมเซลลประสาท Supraoptic
nucleus และ Paraventricular nucleus ในไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) และควบคุมการหลั่งฮอรโมนนี้โดย
ตอมใตสมองสวนหลัง (Posterior pituitarygland) ใหเพิ่มมากขึ้น (Walker, Trotter, Swaney, Marshall, &
Mcglone, 2017) นอกจากนี้ออกซิโตซินยังมีบทบาทเปนสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ที่ทําหนาที่สง
สัญญาณประสาทระหวางเซลลประสาท (Mitre, Minder, Morina, Chao, & Froemke, 2018) การเพิ่มขึ้นของสาร
สื่อประสาทออกซิโตซินนี้สงผลใหหนวยรับสารสื่อประสาทออกซิโตซิน (Oxytocin receptors) บริเวณเปลือกสมอง
เพิ่มจํานวนหนาแนนขึ้น (Duchemin, Seelke, Simmons, Freeman, & Bales, 2017; Mitreet al., 2018)
การเพิ่มขึ้นของสารสื่อประสาทและหนวยรับสารสื่อประสาทออกซิโตซินสงผลโดยตรงตอการกระตุนเซลล
ประสาทในฮิบโปแคมปส (Hippocampus) ใหมีการงอกขยายเซลลประสาทใหม (Proliferation) ทั้งเซลลประสาท
และแขนงประสาทเดนไดรทมีความสมบูรณ (Maturation) และคงอยู (Survival) ยาวนานขึ้น (Leuner, Caponiti,
& Gould, 2012; Lin, Chen, Huang, Nishimori, & Hsu, 2017; Ripamonti et al., 2017; Sánchez-Vidaña
et al., 2016) สมองสวนฮิบโปแคมปสมีความสัมพันธโดยตรงกับความจําในทารก (Gómez & Edgin, 2016) ดังนั้น
การงอกขยายเซลลประสาทและแขนงประสาทเดนไดรทในสมองสวนฮิบโปแคมปสจึงมีความสัมพันธกับการพัฒนา
ความจําในทารกโดยตรงนั่นเอง
นอกจากนี้พบวา สารสื่อประสาทออกซิโตซินอาจมีอิทธิพลตอการหลั่งนิวโรโทรฟก แฟกเตอร (Neurotrophic
factors) อาทิ บีดีเอ็นเอฟ (Brain-derived neurotrophic factor) และปจจัยที่ชวยในการเจริญเติบโตของระบบ
ประสาท (Nerve growth factor) ที่ซึ่งเปนสารโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการกระตุนการเพิ่มจํานวนเซลลและเครือขาย
ใยประสาทเชนกัน (Gómez-Pinlla, Lee, & Cotman, 1994 cited in Kolb et al., 2012; Havranek et al.,
2015) สอดคลองกับการศึกษาในสัตวทดลองที่พบการกระตุนผิวสัมผัสในทารกสงผลระยะยาวตอการเพิ่มความ
หนาแนนของแขนงใยประสาท (Spine density) ในเปลือกสมองสวนหนา (Prefrontal Cortex: PFC) ถึงรอยละ 15
(Richard et al., 2012 cited in Kolb et al., 2012) การเพิ่มขึ้นของสารสื่อประสาทออกซิโตซินนี้มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออมตอการสรางเซลลประสาท การเชื่อมประสานสัญญาณและเครือขายใยประสาท และการ
เพิ่มขึ้นของเซลลประสาทการเชื่อมประสานสัญญาณและเครือขายใยประสาทนั้นมีอิทธิพลตอความสมบูรณใน
กระบวนการทํางานของสมองเพื่อการจํา การสนใจ และการเรียนรูขั้นสูงนั่นเอง (Bakos, Srancikova, Havranek,
& Bacova, 2018; Simpson et al., 2017; Vaidyanathan & Hammock, 2016)
อีกทั้งประสบการณจากการนําเขาสัญญาณประสาทสัมผัสตางๆสูบริเวณเปลือกสมองสวนรับความรูสึกทาง
กายปฐมภูมิและทุติยภูมิกอใหเกิดการเชื่อมโยงใยประสาทระหวางกันและเปนสื่อกลางตอการเชื่อมโยงใยประสาท
บริเวณเปลือกสมองสวนหนาในภายหลัง (Metaplasticityin prefrontal cortex) (Kolb et al., 2012) สอดคลอง
กับการศึกษาของ Paredes et al. (2017) ที่พบการเคลื่อนยายเซลลประสาท (Migration) สูสมองสวนหนา
(Frontal lobe) เมื่อทารกมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชวงเวลา 3 เดือนแรกภายหลังคลอด
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สําหรับการสงเสริมแบบแผนการนอน กําหนดเกณฑใหมารดาปฏิบัติตามแผนการดูแลทารกแบบ MSI-KMC
ไมนอยกวา 1 ครั้งตอวัน ในชวงเวลา 20:00-21:00 นาฬิกากอนนอนเวลากลางคืนปฏิบัติในชวงเวลาเดียวกันของ
ทุก ๆ วัน (Regular daily routine) อยางสม่ําเสมอโดยใชเวลานานอยางนอย 30 นาทีตอครั้งปฏิบัติอยางนอย 5
วันตอสัปดาหและปฏิบัติตอเนื่องเปนเวลา 2 เดือนการกําหนดตารางเวลาและความสม่ําเสมอของการปฏิบัตินี้มี
จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการปรับการหลั่งฮอรโมนเมลาโทนินตาม Circadian rhythm และฝกฝนทักษะสมองในการ
ทํานาย (Predictability) ระลึกถึงสัญญาณพหุประสาทสัมผัสทีจ่ ะไดรับจากการดูแลแบบ MSI-KMC จากมารดา
สุดทายการควบคุมแสงสวางโดยชวงเวลากลางวันในบาน ใหเปด-ปดไฟ มานบังแสง หนาตางตามปกติ
สําหรับชวงเวลากลางคืนภายในหองนอนโดยการเปดไฟสลัวในขณะที่มารดาดูแลทารกแบบ MSI-KMC ภายหลัง
ทารกนอนหลับแลวใหปดไฟมืด รวมทั้งภายในหองนอนชวงเวลากลางคืนใหปดการทํางานของเครื่องใชไฟฟาอุปกรณ
อิเลคโทรนิคที่มีแสงสีฟา อาทิ ทีวี คอมพิวเตอรตั้งโตะ/พกพา โทรศัพทติดตามตัวที่ซึ่งมีขนาดของความยาวคลื่น
เชนเดียวกับความยาวคลื่นของแสงสีฟาจากแหลงกําเนิดธรรมชาติแสงสีฟาจากแหลงกําเนิดโดยธรรมชาติและจาก
อุปกรณอิเลคโทนิคมีอิทธิพลตอการยับยั้งการหลั่งฮอรโมนเมลาโทนิน ดังนั้นการควบคุมแสงสวางและสิ่งกระตุนจาก
ภายนอกชวงเวลากลางคืนเชนนี้เพื่อสงเสริมใหทารกสามารถปรับการหลั่งฮอรโมนเมลาโทนินและควบคุมแบบ
แผนการนอนสั มพัน ธกั บวงจรการหลั บ-การตื่ นตาม Circadian rhythm ได ดีตรวจสอบความตรงเชิง เนื้ อหา
(Content validity) ของแผนการดูแลทารกแบบ MSI-KMC โดยผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลไดคาดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหาโดยรวม (Scale-level: S-CVI) เทากับ 0.96ซึ่งอยูในเกณฑดี (Polit, Beck, & Owen, 2007)

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางแบบสมัครใจของมารดา คัดกรองจากทารกแรกเกิดคลอดปกติ อายุครรภครบกําหนดคะแนน
แอพการที่ 1 และ 5 นาทีหลังคลอดปกติ มารดาและทารกมีสุขภาพดี จํานวน 46 คน แบงเปนกลุมทดลองที่ซึ่งทารก
ไดรับการดูแลแบบ MSI-KMC จํานวน 24 คนและกลุมควบคุมที่ทารกไดรับการดูแลทารกแบบKMC จํานวน 22 คน
โดยวิธีการสุมอยางงาย กําหนดรูปแบบการวิจัยโดยมีกลุมทดลองเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมวัดผลหลังการทดลอง
(Posttest only control group design) (Edmonds & Kennedy, 2017, p.77) เมื่อทารกอายุ 1 เดือน และ 2 เดือน
กิจกรรมการสงเสริมการดูแลทารกแบบ MSI-KMC และการดูแลทารกแบบ KMC
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมไดรับการติดตามหลังคลอดขณะพักฟนภายในโรงพยาบาล 2 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง
และ 2-3 วันหลังคลอดตามลําดับ โดยมารดาและทารกกลุมทดลองไดรับการสงเสริมในการดูแลทารกแบบ MSIKMC แนะนําและสาธิตรายละเอียดวิธีการอุมทารกแบบแนบผิวกายรวมกับการนวดเพื่อผอนคลายการบูรณาการพหุ
ประสาทการรับรูสึกผานการมอง การไดยิน การดมกลิ่น การรับรูสึกของตําแหนงและการเคลื่อนไหวผานเอ็น ขอตอ
กลามเนื้อ และการรับรูการทรงตัวกําหนดตารางเวลากอนนอนเวลากลางคืน รวมกับการควบคุมแสงสวางและ
สิ่งแวดลอม สําหรับมารดาและทารกกลุมควบคุมไดรับการสงเสริมในการดูแลทารกแบบ KMC แนะนําและสาธิต
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารอุ ม ทารกแบบแนบผิ ว กายแต ไ ม ร ะบุ ร ายละเอี ย ดการบู ร ณาการพหุ ป ระสาทสั ม ผั ส อื่ น ๆ
ตารางเวลา การควบคุมแสงสวางและสิ่งแวดลอม
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ภายหลังมารดาและทารกจําหนายกลับบาน กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมไดรับการติดตามทางโทรศัพท 5 ครั้งใน
สัปดาหที่ 1-2-4-6-8 และติดตามเยี่ยมบาน 2 ครั้งเมื่อทารกอายุ 1 และ 2 เดือน
กิจกรรมการทดสอบความสามารถทางปญญาในทารก
การประเมินความสามารถทางปญญาทารกในการวิจัยนี้ใชการสังเกตพฤติกรรมการมองสิ่งคุนชิน(Visual
habituation behavior) โดยการบันทึกวีดิทัศนบันทึกเวลามองสิ่งเราดวยนาฬิกาจับเวลา (Stop watch)
โดยจัดเตรียมใหทารกนอนในเบาะรถยนตนิรภัยสําหรับเด็ก (Car seat) คาดเข็มขัดยึดทารกเพื่อปองกันการพลัดตก
โดยจัดใหทารกนอนศีรษะสูงเอียงทํามุม 30 องศา กระตุนทารกดวยสิ่งเราทางสายตาชนิดวัตถุขนาด 1 x 3 นิ้ว
จัดตําแหนงสิ่งเราในแนวเฉียงทํามุม 45 องศา และระยะหางจากใบหนาทารก 30 เซนติเมตร ดังภาพที่ 2
Camera

Stimulus
45°

30 cm
Infant

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงตําแหนงอุปกรณสําหรับกิจกรรมทดสอบความสามารถทางปญญาของทารก
พฤติกรรมการมองสิ่งคุนชินนี้เปนวิธีการศึกษาความสามารถทางปญญาในทารกที่ยังไมสามารถสื่อสารได
(Preverbal infants) โดยศึกษาจากพฤติกรรมการมองของทารกตอบสนองตอการกระตุน ดวยสิ่งเราทางสายตาซ้ํา ๆ
โดยปกติทารกจะใชเวลาในการมองสิ่งเราครั้งแรกนานกวาครั้งหลัง ๆ (Cuevas & Bell, 2014; Messinger et al.,
2017) หลักฐานทางวิทยาศาสตรระบุวาระยะเวลามองที่สั้นลงนี้แสดงถึงความสามารถทางปญญาของทารกในการ
ประมวลผลขอมูลสิ่งเราเปรียบเทียบขอมูลที่เขารหัสรวบรวมขอมูลไวจากการมองครั้งแรกและการเขารหัสรวบรวม
ขอมูลครั้งใหมจากการมองครั้งหลัง ๆ เมื่อทารกสามารถประมวลผลระลึกคืนขอมูลเดิมที่เขารหัสจัดเก็บไวกอนหนา
ไดสําเร็ จวาเปน สิ่งเราชนิดเดิมหรือเกิด การจดจําภาพของสิ่งเร าได ทารกจึงลดความสนใจตอสิ่ งเราลงโดยการ
แสดงออกของพฤติกรรมการละสายตามองสิ่งเราที่ปรากฏซ้ํา ๆ จึงใชเวลาในการมองสั้นลง (Cuevas & Bell, 2014;
Kavšek & Bronstein, 2010) มีการศึกษาพบวา ทารกที่มองสิ่งเราดวยระยะเวลาสั้นแสดงถึงความสามารถทาง
ปญญาในกระบวนการประมวลผลขอมูลสิ่งเราจากการเขารหัสขอมูลแบบองครวม (Holistic encoding) ไดมี
ประสิทธิภาพดีกวารวดเร็วกวาและความจําดีกวาทารกที่มองสิ่งเราดวยระยะเวลานาน (Colombo et al., 2010)
ขั้นตอนการประเมินโดยเริ่มตนจับเวลาตั้งแตทารกมองสิ่งเรานาน 3 วินาทีขึ้นไป (Horowitz et al., 1972
cited in Colombo & Mitchell, 2009) ถือเปนการเริ่มตนการมองอยางสนใจของทารก (Getting attention) จับ
เวลาตอเนื่องจนกระทั่งทารกละสายตาจากสิ่งเรา (Habituation) ถือเปนการสิ้นสุดการสนใจของทารก (Attention
termination) นับเปนการมองครั้งที่ 1 (Habituation trial-1) หลังจากนั้นเวนระยะพักระหวางการทดลอง 15
วินาทีจึงทําการมองซ้ําครั้งที่ 2 (Habituation trial-2) ทําการทดลองเรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งทารกใชเวลาในการมอง
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สิ่งเรานอยกวาหรือเทากับ 2 วินาทีถือเปนสิ้นสุดการทดสอบ 1 (Test-1) หลังจากนั้นเวนระยะพัก 5 นาทีแลวเริ่ม
ทดสอบดวยสิ่งเราเดิมอีกครั้งนับเปนการทดสอบ 2 (Test-2) ดังภาพที่ 3

15 sec

15 sec

Trial 1

Trial 2

5 min

…………. Trial x

Trial 1…..

ภาพที่ 3 แสดงแบบแผนการทดสอบความสามารถทางปญญา
ประเมินความเชื่อมั่นระหวางการสังเกต (Inter-observer reliability) โดยผูทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยาประเมิน
แฟมบันทึกภาพเคลื่อนไหว วัดเวลามองหนวยเปนวินาที และจํานวนการมองซ้ําหนวยเปนครั้งกําหนดผูทรงคุณวุฒิ 1
คนเปนผูสังเกตการณ 1 (Observer 1) ทําการประเมินแฟมฯ จํานวน 92 แฟมคิดเปนรอยละ100 หลังจากนั้นทํา
การสุมแฟมฯ โดยกําหนดจํานวนแฟมฯ ที่ทําการสุมไมนอยกวารอยละ 20 (Simpson et al., 2017) ผลการสุมจาก
กลุมทดลองและกลุมควบคุมไดจํานวนแฟมฯ 20 แฟม คิดเปนรอยละ 21.74 ใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งกําหนดเปนผู
สังเกตการณ 2 (Observer 2) ประเมิน ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชั้น (Intraclass Correlation
Coefficient: ICC)ระหวางผูสังเกตการณ คํานวณโดยใชโมเดลที่ 10, Two-way mixed effects, absolute
agreement, multiple raters/measurementของ McGraw & Wong (1996 cited in Koo & Li, 2016) ไดคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชั้นเทากับ .996 แสดงความเชื่อมั่นระหวางการสังเกตระหวางผูทรงคุณวุฒิมีความ
สอดคลองในระดับดีมาก (McGraw & Wong, 1996 cited in Koo & Li, 2016)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหความเปนเอกพันธ (Homogeneity) ของคุณลักษณะทั่วไปในมารดาและทารกระหวางกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุมโดยสถิติทดสอบที (Independent t-test) สถิติไคสแควร (Chi-square test) พบวา ทารกกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีอายุครรภ (t=1.322, p=.193, ηp²=.052) น้ําหนักและความยาวลําตัว (t=.378, p=.707,
ηp²=.628; t=.735, p=.467, ηp²=.723) รวมทั้งเพศ (χ²=.095, p=.758, Φ=-.045) ไมแตกตางกันสําหรับมารดา
อายุ การศึกษาและรายไดครอบครัวไมแตกตางเชนเดียวกัน (t=.067, p=.947, ηp²=.174; t=.162, p=.872,
ηp²=.136; t=-.218, p=.829, ηp²=.065)
ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางปญญาของทารกระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมทดสอบเมื่ออายุ
1 และ 2 เดือน พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเวลามองรวม (M=64.130, SD=8.715; M=68.118, SD= 8.943) นอย
กวากลุมควบคุม (M=71.989, SD=11.776; M=77.751, SD=11.118) เชนเดียวกับจํานวนการมองซ้ําที่พบวา กลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยจํานวนการมองซ้ํา (M=7.083, SD=.881; M=5.792, SD= .415) นอยกวากลุมควบคุม (M=8.000,
SD=1.877; M=6.682, SD=.570) ทดสอบเมื่ออายุ 1 และ 2 เดือนตามลําดับดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเวลามองรวมและจํานวนการมองซ้ําจากการทดสอบการมองสิ่งคุน ชินครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ระหวางทารกกลุมทดลองและกลุมควบคุม
การทดสอบการมองสิง่ คุนชิน
ทารกอายุ 1 เดือน
ทารกอายุ 2 เดือน

กลุมทดลอง (n=24)

เวลามองรวม (วินาที)
จํานวนการมองซ้ํา (ครัง้ )
เวลามองรวม (วินาที)
จํานวนการมองซ้ํา (ครัง้ )

M
64.130
7.083
68.118
5.792

กลุมควบคุม (n=22)

SD
8.715
.881
8.943
.415

M
71.989
8.000
77.751
6.682

SD
11.776
1.877
11.118
.570

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเวลามองรวมและคาเฉลี่ยจํานวนการมองซ้ําระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมโดยสถิติวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณทางเดียวแบบวัดซ้ํา (One way repeated measure
MANOVA) พบความแตกตางของความสามารถทางปญญาของทารกกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา Pilliai’s trace= .317, F(4,41)=4.762, p=.003, ηp²= .317 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถทางปญญาจากการทดสอบการมองสิ่งคุนชินครั้งที่ 1 และ 2 ระหวางทารก
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
Baby care contrast RM-MANOVA

Value

F

Hypothesis df

Error df

p

ηp²

MSI-KMC vs KMV

.317

4.762

4

41

.003**

.317

Pilliai’s trace

**p<.01
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพิจารณารายตัวแปรพบความแตกตางคาเฉลี่ยเวลามองรวมของการทดสอบการ
มองสิ่งคุนชินครั้งที่ 1 และ 2 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเวลามองรวมของการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 (F=11.757, p=.001, ηp²= .211) และการ
ทดสอบฯ ครั้งที่ 2 (F=8.587, p=.005, ηp²= .163)
พบความแตกตางคาเฉลี่ยจํานวนการมองซ้ําของการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F=16.260, p=.000, ηp²= .270) และพบความแตกตางคาเฉลี่ยจํานวนการ
มองซ้ํา ของการทดสอบฯ ครั้ ง ที่ 2 ระหว า งกลุ มทดลองและกลุ มควบคุ มอยา งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
(F=8.058, p=.007, ηp²= .155) ดังตารางที่ 3 นําผลการวิเคราะหจัดทํากราฟดังภาพที่ 4 และ 5
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ตารางที่ 3เปรียบเทียบเวลามองรวมและจํานวนการมองซ้ําจากการทดสอบการมองสิ่งคุนชินครั้งที่ 1 และ 2
ระหวางทารกกลุมทดลองและกลุมควบคุม
Baby care contrast
Variables
MSI-KMC vs KMV
เวลามองรวมการทดสอบครั้งที่ 1
เวลามองรวมการทดสอบครั้งที่ 2

SS

df

MS

F

p

878.052

1,44

878.052

11.757

.001**

.211

196.485

1,44

196.485

8.587

.005**

.163

จํานวนการมองซ้ํา การทดสอบครั้งที่ 1

9.368

1,44

9.368

16.260

.000***

.270

จํานวนการมองซ้ํา การทดสอบครั้งที่ 2

3.607

1,44

3.607

8.058

.007**

.155

ηp²

**p<.01, ***p<.001

ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบเวลามองรวม

ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบจํานวนการมองซ้ํา

การอภิปรายผล
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ทารกที่ไดรับการสงเสริมการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแลทารก
แบบแกงการูอยางสม่ําเสมอ ไมนอยกวา 1 ครั้งตอวันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 นาทีตอครั้งในชวงเวลากอนนอน
เวลากลางคืนดวยความถี่ไมนอยกวา 5 วันตอสัปดาหอยางตอเนื่องนาน 2 เดือนมีการพัฒนาความสามารถทาง
ปญญาไดดีกวาทารกที่ไดรับการสงเสริมเฉพาะการดูแลทารกแบบแกงการูอยางสม่ําเสมอ ไมนอยกวา 1 ครั้งตอวัน
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เปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 นาทีตอครั้งดวยความถี่ไมนอยกวา 5 วันตอสัปดาหอยางตอเนื่องนาน 2 เดือน
ซึ่งอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ระยะเวลามองรวม (Total look duration) ของทารกตอสิ่งเราชนิดเดียวกันซ้ํา ๆ หรือการมองสิ่งคุนชินที่
ทารกกลุมทดลองใชเวลามองรวมนอยกวากลุมควบคุมเปนหนึ่งในขอมูลเชิงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถทาง
ปญญาที่เกี่ยวของกับความจํา (Memory) โดยระยะเวลามองสิ่งคุนชินของทารกกลุมทดลองที่นอยกวากลุมควบคุม
แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพของสมองและระบบประสาทในการประมวลผลขอมูลสิ่งเราจากการเขารหัส
(Encoding) เก็บรวบรวม (Storage) และการระลึกคืนขอมูล (Retrieval) ของทารกกลุมทดลองไดรวดเร็วกวากลุม
ควบคุมโดยปกติพฤติกรรมการมองสิ่งคุนชินทารกจะใชเวลาในการมองครั้งแรกยาวนานที่สุดและระยะเวลาจะลดลง
ในการมองสิ่งเราซ้ํา ๆ แบบฟงกชั่นเอกโพเนนเชียล (Exponential function) หรือการลดลงแบบยกกําลังซึ่งทารก
ทั้ง 2 กลุมก็มีรูปแบบพฤติกรรมการมองสิ่งคุนชินในรูปแบบเดียวกันคือมีการลดลงของเวลาในการมองครั้งหลัง ๆ
แบบฟงกชั่นเอกโพเนนเชียล และทารกจะหยุดพฤติกรรมการมองสิ่งคุนชินแสดงถึงการจดจําไดทางสายตา (Visual
recognition memory) (Thompson, 2009) เมื่อเชื่อมโยงกับการศึกษาโดย fMRI ของ Murty et al. (2013)
พบวา การทํางานของสมองบริเวณฮิบโปแคมปสและรอบ ๆ บริเวณ Medial Temporal Lobe (MTL) ที่ซึ่งเปน
บริเวณของสมองที่ทําหนาที่เกี่ยวกับความจําลดลงเมื่อทารกถูกกระตุนดวยภาพสิ่งเราชนิดเดิมซ้ําๆ การทํางานที่
ลดลงของสมองบริเวณฮิบโปแคมปสและรอบ ๆ บริเวณ MTL สัมพันธกับระยะเวลามองที่ลดลงในการมองสิ่งคุนชิน
ที่ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการทํางานของสมองที่มีความไวในกระบวนการเขารหัสสิ่งเราที่ปรากฏซ้ํา (Encoding
speed) เพื่อการประมวลผลระลึกคืนไดจากความจําขณะทํางาน (Working memory) อยางรวดเร็วของทารก
(Aslin, 2012; Colombo et al., 2011)
กลไกการเกิดความคุนชินจากการศึกษาในสัตวทดลองพบวา การลดลงของพฤติกรรมตอสิ่งเราเดิมซ้ําๆ เปน
ผลมาจากลดลงของการหลั่ งสารสื่ อ ประสาทที่บ ริ เวณจุดประสานสั ญ ญาณประสาทสั มผั ส และการเคลื่ อนไหว
(Sensory-motor synapse) ทําใหลดการไหลเขาของแคลเซียม (Calcium ion influx) ในบริเวณเสนประสาทรับ
สัมผัสสวนปลาย (Sensory nerve terminal) สงผลใหกระบวนการเชื่อมสัญญาณประสาทลดลง (Kandel &
Pinsker et al., 1970 cited in Thompson, 2009) สอดคลองกับการศึกษาคลื่นสมองไฟฟาในมนุษยที่พบ Alpha
blocking response เมื่อมีการลดลงของพฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งคุนชิน กลไกทางสรีรวิทยาสมองดังกลาว
เชื่อมโยงไดกับการระลึกไดหรือความจําไดทารกจึงลดการหลั่งสัญญาณประสาทเพื่อลดหรือยับยั้งการเขารหัสสิ่งเรา
เนื่องจากมีการระลึกคืนไดวา มีการเขารหัสขอมูลและเก็บรวบรวมไวเรียบรอยแลว (Thompson, 2009) อันเปนการ
แสดงถึงความสามารถทางปญญาในการเรียนรูและจดจําที่ดีของทารกนั่นเอง (Colombo et al., 2010; Cuevas &
Bell, 2014; Kavšek & Bronstein, 2010; Messinger et al., 2017)
เชนเดียวกับจํานวนการมองซ้ํา (Number of habituation trials) ที่ทารกกลุมทดลองใชจํานวนการมองซ้ํา
ในการมองสิ่งคุนชินครั้งที่ 1 และ 2 นอยกวากลุมควบคุม การใชจํานวนการมองซ้ําที่นอยกวาของทารกกลุมทดลอง
แสดงถึงประสิทธิภาพการทํางานของสมองที่มีความไวในกระบวนการเขารหัสสิ่งเราที่ปรากฏซ้ําเพื่อการประมวลผล
ระลึกคืนจากความจําไดรวดเร็วกวากลุมควบคุม สอดคลองกับการศึกษาของ Bolhuis, Kolling, and Knopf
(2016) และ Colombo and Mitchell (2009) ที่ศึกษาพบความสัมพันธของจํานวนการมองซ้ําเปนตัวชี้วัดหลัก
(Main indicator) สําหรับความเร็วในการเขารหัสขอมูลเมื่อแยกแยะภาพใบหนาคุนชินกับภาพใบหนาไมคุนชินนั่น
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คือการที่ทารกกลุมทดลองมีจํานวนการมองซ้ํานอยครั้งกวาแสดงถึงความเร็วในการเขารหัสขอมูลที่ดีกวาหรืออาจ
กลาวไดวาทารกมีการพัฒนาความสามารถทางปญญาไดดีกวานั่นเอง
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการทดสอบการมองสิ่งคุนชินในเดือนที่ 1 และ 2 พบวา ทารกทั้ง 2
กลุมใชเวลาในการมองสิ่งคุนชินในเดือนที่ 2 นานกวาเวลาที่ใชในการมองของเดือนที่ 1 เกิดเปนความขัดแยงกับ
ความรูเดิมที่วาเมื่อทารกมีพัฒนาการมากขึ้นตามวัยระยะเวลาในการมองจะสั้นลงอันเปนการแสดงถึงความสามารถ
ทางสติปญญาที่พัฒนาเพิ่มขึ้นที่ซึ่งไดรับการพิสูจนอยางกวางขวางแลว (Colombo et al., 2010) อยางไรก็ตามผล
การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ Slater, Brown, Mattock, and Bornstein (1996) ที่
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการมองสิ่งคุนชินในทารกแรกเกิดถึง 4 เดือนที่ในภาพรวมพบการลดลง
ของเวลามองตามอายุทารกที่มากขึ้นเชนเดียวกันแตพบประเด็นที่นาสนใจคือการเพิ่มขึ้นของระยะเวลามองสิ่งคุนชิน
ในทารกวัย 2 เดือน Slater et al. (1996) พบวา รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการมองสิ่งคุนชิน
ดังนี้คือ จากแรกเกิดถึงอายุ 1 เดือนระยะเวลามองลดลง และจากชวงทารกวัย 1 ถึง 2 เดือนกลับพบการเพิ่มมากขึ้น
ของระยะเวลามอง หลังจากนั้นเวลาการมองลดลงตามลําดับในเดือนที่ 3 และ 4 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้
ที่ระยะเวลามองในทารกวัย 2 เดือนนานกวาทารกวัย 1 เดือน การมองนานขึ้นเชนนี้อภิปรายไดดวยแนวคิด
แบบจําลองนิเวศวิทยาที่วาการเรียนรูและความจําของทารกในขวบปแรก ทารกจะใชศักยภาพสูงสุดตามบทบาท
หนาที่เฉพาะตัวในการปรับตัวเพื่อเรียนรูสิ่งที่ตองเผชิญแตกตางกันไปตามชวงพัฒนาการ (Rovee-Collier &
Cuevas, 2009) และศักยภาพตามบทบาทหนาที่ของทารกวัย 2 เดือนนี้ก็คือความสามารถในการมองไมเพียงแตการ
มองเห็นไดชัดขึ้น มองไดในระยะที่หางมากขึ้นแตทารกมี Orientation selectivity หรือความสามารถในการเลือก
มองอยางพินิจพิเคราะหในรายละเอียดไดมากขึ้น ซึ่งพัฒนาการ Orientation selectivity นั้นโดยทั่วไปมักเกิดขึ้นใน
ทารกชวงอายุราว 6 สัปดาหขึ้นไป (Braddick, Wattam-Bell, & Atkinson, 1986a cited in Braddick &
Atkinson, 2011) การที่ทารกวัย 2 เดือนมี Orientation selectivity ทําใหทารกสามารถเลือกมองจําแนก
รายละเอียดของสิ่งเราไดมากขึ้นจึงใชเวลาเพิ่มมากขึ้นเพื่อการเขารหัสรายละเอียดสิ่งเราที่ทารกเลือกมองไดมากขึ้น
นั่นเอง แมวาทารกวัย 2 เดือนของทั้ง 2 กลุมตัวอยางจะมีคุณลักษณะของพัฒนาการ Orientation selectivity ซึ่ง
ทําใหระยะเวลามองนานขึ้นก็ตาม แตเมื่อเปรียบเทียบในชวงวัยเดียวกันแลวก็พบวา ทารกกลุมทดลองใชเวลาในการ
มองสิ่งคุนชินนอยกวากลุมควบคุม อันเปนการแสดงถึงความสามารถในการระลึกคืนหรือการจดจําไดในคุณลักษณะ
ของสิ่งเราที่เคยไดเขารหัสและเก็บรวบรวมไวเปนความทรงจํากอนหนานั่นเอง
กลาวโดยสรุปคือการดูแลทารกโดยการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมดวยกับการดูแลทารกแบบแกงการู
รวมทั้งการจัดกระทําตอสิ่งแวดลอมอยางมีแบบแผนตามความตองการและธรรมชาติของทารกเพื่อสงเสริมการ
ควบคุมวงจรการหลับ-การตื่นในชวงเวลาแหงโอกาสอยางตอเนื่องสงผลดีตอการพัฒนาการเรียนรูผานระบบประสาท
สัมผัสที่ซึ่งเปนศักยภาพสูงสุดตามบทบาทหนาที่ของทารกชวยใหเกิดความสมบูรณในการพัฒนาทั้งโครงสรางสมอง
และกระบวนการทํางานของสมองโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณของสมองที่มีความเกี่ยวของกับการจํา การสนใจและ
การเรียนรูขั้นสูง ดังนั้นการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแลทารกแบบแกงการูนี้นับเปนวิธีการดูแลทารก
ที่มีความเหมาะสมและสามารถประยุกตใชเพื่อการเสริมสรางความสามารถทางปญญาในทารกไดดีนับตั้งแตแรกเกิด
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ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
งานวิจัยนี้ใชการสังเกตพฤติกรรมเปนตัวชี้วัดและศึกษาติดตามในระยะสั้น ควรมีการศึกษาซ้ําโดยวัดขอมูล
เชิงประจักษอื่น ๆ อาทิ ความผันแปรของการเตนของหัวใจ (Heart rate variability) คลื่นไฟฟาสมอง และควรมี
การศึกษาติดตามตอเนื่องในระยะยาววาทารกที่ไดรับการสงเสริมการบูรณาการพหุประสาทสัมผัสรวมกับการดูแล
ทารกแบบแกงการูนี้จะมีการคงทน (Durability) ของความสามารถทางสติปญญาทารกในระยะยาวหรือไมตอไป
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