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ผลการจัดการความรู้ในรูปแบบ  
“เร่ืองเล่า Best practice ของผู้ปกครอง และพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์” 

................................................................................................................................................. 
 
วิธีฝึกพัฒนาการเด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรงของผู้ปกครองท่ีประสบความส าเร็จ 

 เด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรง เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายตัวเอง ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้  มี
พฤติกรรมขับถ่ายไม่เหมาะสม และพูดสื่อสารไม่ได้ ท าให้เป็นภาระของผู้ดูแลและเพ่ิมความเครียดในครอบครัวของเด็ก 
การที่ผู้ปกครองจะสามารถฝึกพัฒนาการเด็กออทิสติกที่มีอาการรุนแรงได้ประสบความส าเร็จ โดยเด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองด้านกิจวัตรประจ าวันได้ สื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้นได้นั้น มีวิธีปฏิบัตดิังนี้  

1) ใช้ความรักสร้างความหวัง  
ผู้ปกครองรับรู้และเข้าใจความรักของตนเองที่มีต่อเด็ก ร่วมกับการมีความหวังว่าเด็กจะดีขึ้น จะช่วย 

ให้มีพลังใจที่จะฝึกเด็กอย่างต่อเนื่อง 
2) น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) มาฝึกหัดเด็กต่อเนื่องที่บ้าน  

 เพ่ือให้เด็กสามารถสื่อสารความต้องการหรือสื่อสารในชีวิตประจ าวันกับผู้อ่ืนได้  โดยการจัดท ารูปภาพ
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก เพ่ือให้เด็กหยิบภาพนั้นมาใช้สื่อสารกับคนอ่ืน และท าจ านวน
รูปภาพเพ่ิมขึ้นให้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของเด็ก            

3) ท าความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
เริ่มจากการท าความเข้าใจกับคนในครอบครัว เรื่องสาเหตุและอาการของโรคท่ีเด็กเป็น ความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาพเพ่ือการสื่อสาร (PECS) ประโยชน์ของการปฏิบัติต่อ
เด็กในแนวทางเดียวกันคือเด็กจะดีขึ้น และสร้างข้อตกลงกับคนในครอบครัวคือ ต้องช่วยกันดูแลเด็กเพ่ือให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้     

4)  มีความอดทนและความใส่ใจ  
  การฝึกเด็กที่บ้านต้องมีทั้งความอดทนและความใส่ใจ เพื่อให้กิจกรรมที่ฝึกนั้นมีความต่อเนื่อง     
ระยะแรกอาจจะยังไม่ส าเร็จ ความอดทนในการฝึกเด็กจะช่วยให้เด็กดีข้ึนในที่สุด   
     5) ควบคุมอารมณ์โกรธ 

ผู้ปกครองจะสามารถระงับอารมณ์โกรธของตนเองได้ส าเร็จ  เพราะกลัวเด็กจะเลียนแบบ  จึงต้อง 
ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะควบคุมเด็ก    
     6) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม  
        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งความรู้หลายๆแหล่ง เช่น  อ่านหนังสือ  หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อเด็กท่ีได้ผลหลายๆวิธี จะช่วยให้การฝึกเด็กมีความสนุก เมื่อเด็กเริ่ม
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน จะเกิดก าลังใจให้อยากค้นคว้าศึกษาไปเรื่อยๆ     

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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วิธีประเมินพัฒนาการเด็กของพยาบาลที่ประสบความส าเร็จ 
 การประเมินพัฒนาการได้ตรงตามความเป็นจริงของพัฒนาการเด็กแต่ละคน มีความส าคัญต่อการวางแผนดูแล
รักษาได้ถูกต้องและเหมาะสม มีปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการประเมินพัฒนาการเด็ก เช่น ความ
ร่วมมือของเด็ก ภาวะอารมณ์ของเด็ก วิธีการเข้าถึงตัวเด็ก หรือเทคนิคการประเมิน เป็นต้น ผู้ประเมินจึงต้องผ่านการ
อบรมการประเมินพัฒนาการเด็กนานประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้มีคุณสมบัติดังนี้ (1) สร้างสัมพันธภาพกับเด็ก
และสื่อสารกับเด็กได้ (2) ประเมินพัฒนาการในแต่ละข้อได้ถูกต้อง และหยิบอุปกรณ์ได้ถูกต้อง (3) ตัดสินโดย
ใช้เกณฑ์ได้ถูกต้อง (4) ตรวจสอบความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของการประเมินได้ และ (5) มีพ้ืนฐาน
ทางอารมณ์จิตใจทีย่ืดหยุ่น รักเด็ก อดทน เห็นอกเห็นใจ เข้าใจจิตใจผู้อ่ืน และเป็นคนสนุกเพ่ือลดความเครียด     
  วิธีประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้รับความร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครอง เพ่ือให้ผลการประเมินมีความถูกต้องมาก
ที่สุด มีดังนี้  

1) ศึกษาข้อมูลของเด็ก  
ผู้ประเมินที่รู้ข้อมูลการวินิจฉัยโรคและพฤติกรรมของเด็กก่อนท าการประเมินพัฒนาการ จะช่วยให้มี 

แนวทางการสร้างความร่วมมือในการประเมินพัฒนาการได้ง่ายขึ้น และช่วงเวลาที่อยู่กับเด็กให้สังเกต
พฤติกรรมของเด็กร่วมด้วย หรือสอบถามผู้ปกครองเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวเด็กในประเด็นลักษณะอารมณ์ 
พฤติกรรม สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบ   

2) สร้างสัมพันธภาพกับเด็ก   
ใช้เวลา 5-10 นาที ในการ (2.1) แนะน าตัวเองของผู้ประเมิน ชื่ออะไร เป็นใคร (2.2) บอกวัตถุประสงค์

ของการพบกันครั้งนี้ เช่น ใช้ค าถาม “วันนี้เรามาท าอะไรกัน” “คุณพ่อคุณแม่บอกไหมว่าหนูจะมาท าอะไรใน
วันนี้” (2.3) ท าความคุ้นเคยกับเด็กและผู้ปกครอง เช่น ถามชื่อเด็ก “หนชูื่ออะไร” “หนเูรียนอยู่ชั้นอะไร” หรือ
ถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กก าลังท า “ท าอะไรอยู่ครับ/คะ” (2.4) สร้างความสนใจของเด็ก โดยใช้วิธีเล่นกับเด็ก
ก่อน เริ่มจากสิ่งที่เขาชอบ เช่น เด็กออติสติกจะชอบต่อจิ๊กซอว์หรือเล่นเครื่องบิน หรือชวนท ากิจกรรมที่เด็ก
ชอบ และ (2.5) บอกวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมกับเด็กให้ผู้ปกครองเข้าใจ    

3) ประเมินความสามารถด้านความเข้าใจการสื่อสาร      
โดยการสังเกตว่าเด็กมองหน้า สบตา และสามารถฟังเข้าใจได้ง่าย หรือไม่ การที่เด็กสบตาแสดงถึง 

เด็กมีความตั้งใจพร้อมทีจ่ะฟัง และเป็นลักษณะทีบ่่งบอกว่าเด็กจะสามารถเข้าใจเรื่องที่เราจะสื่อกับเขาได้   
4)   ชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินพัฒนาการเด็ก  
5)   ท าการประเมินพัฒนาการเด็ก   

5.1) เตรียมอุปกรณ์และคู่มือที่ใช้ประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง 5 ด้าน ด้าน คือ ด้านการ 
เคลื่อนไหว ด้านสติปัญญา ด้านการเข้าใจและการใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเอง และด้านการเข้าสังคม   

5.2) ใช้สรรพนามเรียกตัวผู้ประเมินว่า “คร”ู 
5.3) ท าการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยการทดสอบความสามารถของเด็ก 5 ด้าน 

เปรียบเทียบผลการประเมินว่า สมวัยหรือไม่สมวัย  ระหว่างการประเมิน ผู้ปกครองสามารถให้ก าลังใจ หรือ 
“เชียร์” เด็กได้  แต่ไม่ให้ผู้ปกครองบอกเด็ก ช่วยเด็ก หรือชี้น าค าตอบให้เด็ก  

5.4) ควบคุมเวลาในการประเมินพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและชนิดของ 
เครื่องมือที่ ใช้  ซึ่ งอาจใช้ เวลาประเมินแตกต่างกัน เช่น การประเมินด้วยเครื่องมือ “Thai Early 
Developmental Assessment for Intervention (TEDA4I)” เด็กที่ร่วมมือดี จะสามารถประเมินเด็กได้ 6 
คนต่อวัน ส่วนเครื่องมือ “Thai Developmental Skills Interventory for Children from Birth to Five 
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year III (TDSI)” ซ่ึงมีความละเอียดมากขึ้น จะสามารถประเมินเด็กได้ จ านวน 4-5 คนต่อวัน แต่เด็กที่มีปัญหา
ด้านสัมพันธภาพ เช่น ไม่มองหน้า ไมส่บตา หรือไมส่ามารถฟังเข้าใจได้ง่าย จะใช้เวลา 1.5 – 2 ชั่วโมงต่อราย 
  6) สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 

โดยสรุปว่าพัฒนาการ 5 ด้านของเด็กในการประเมินรอบนี้  มีอายุพัฒนาการโดยประมาณท่ี ..... ปี .....  
เดือน โดยใช้ค าพูดกลางๆ และประคับประคองจิตใจผู้ปกครอง หรือใช้วิธีสรุปเป็นรูปกราฟให้ผู้ปกครองได้เห็น
ภาพชัดเจนมากข้ึน  

การสรุปผลการประเมินแต่ละครั้ง ให้บอกผู้ปกครองว่า “ไม่ต้องตกใจนะคะ/นะครับ  ผลการ 
ประเมินครั้งนี้อาจจะห่างจากอายุจริง ยังไม่ต้องตกใจ เราแค่จะหาจุดว่าเราจะช่วยเหลือน้องอย่างไร”  “เราจะ
เอาอะไรเป็นจุดเริ่มต้นเพ่ือฝึกน้อง”  “ครูจะให้การบ้านในข้อที่น้องท าไม่ได้ หรือว่าเราไม่มั่นใจว่าน้องท าได้  
เราจะมาติดตามกันในครั้งต่อไป”  

7) ให้การบ้าน  
    การให้การบ้าน (home program) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยมอบหมาย 

ให้ผู้ปกครองและเด็กฝึกท ากิจกรรมข้อที่ไม่ผ่านการประเมิน จัดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้สอดคล้อง ผู้ปกครอง
สามารถช่วยจับมือเด็กได้ หรือชี้น าเด็กได้  เพราะ “home program” เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่
ผู้ปกครองและเด็กต้องน าไปท าที่บ้าน กรณีพัฒนาการของเด็กยังไม่ดีขึ้นผู้ประเมินต้องให้ก าลังใจ และให้ 
“home program” ชุดเดิมกลับไปฝึกซ้ าอีก แล้วให้กลับมาประเมินในครั้งต่อไป จะท าการประเมินไปอย่าง
ต่อเนื่องจนพัฒนาการได้ตามอายุ 5 ปี หรือ 6 ปี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กของพยาบาลที่ประสบความส าเร็จ  
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในลักษณะเป็นห้องเรียนขนาด 15-20 คน ใช้เวลา 30 นาที ต่อเนื่องกัน
ทุกวันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ มีข้อดีคือ ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองได้รับความรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์อย่าง
ทั่วถึง  ลดปัญหาการมีผู้ให้บริการจ านวนจ ากัด การส่งเสริมพัฒนาการโดยฝึกเด็กและผู้ปกครองในห้องเรียน 
จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินปัญหาทางคลินิก ปัญหาพฤติกรรม และช่วงวัยของเด็ก ร่วมกับการพิจารณาผลการ
ประเมินพัฒนาการ เพ่ือสามารถจัดกลุ่มเด็กที่มีปัญหาความต้องการการส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่คล้ายคลึง
กันให้อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน เช่น กลุ่มเด็กที่อยู่ไม่นิ่ง กลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า กลุ่มเด็กที่มีสมาธิค่อนข้างดี กลุ่มเด็ก
ที่มีปัญหาการทรงตัว และกลุ่มเด็กเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียน เป็นต้น หลังจากนั้น สามารถใช้วิธีการ
ต่อไปนี้ในการส่งเสริมพัฒนาการให้ดีขึ้น 

1) ก าหนดเป้าหมาย ของการฝึกและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คือ “สร้างความร่วมมือ ความ 
เข้าใจในการฝึกเด็กส าหรับผู้ปกครอง” เพ่ือสามารถฝึกพัฒนาการเด็กต่อเนื่องที่บ้านได้   

2) ประเมินปัญหาทางการพยาบาล เพ่ือให้การดูแล ช่วยเหลือ หรือป้องกัน   
2.1) ปัญหาทางกาย  เช่น ความสามารถในการรับฟัง โรคประจ าตัว โรคลมชัก มีไข้ หรือ 

อาการเจ็บป่วยทางกายอื่นๆ 
2.2) ปัญหาพฤติกรรม เช่น กัด ผลัก หยิก ถุยน้ าลาย โขกศีรษะ ท าลายของ หรือก้าวร้าว  
2.3) ปัญหาความเสี่ยงระหว่างฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เช่น ตกไม้กระดานขณะฝึก

เดิน หรือหยิบอุปกรณ์ใส่ปาก 
3) ประเมินปัญหาของผู้ปกครอง เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อเด็ก 

3.1) ผู้ปกครองใช้ความรุนแรงทางร่างกายกับเด็กเมื่อเด็กท ากิจกรรมไม่ได้ 
3.2) ผู้ปกครองใช้ค าพูดดุด่าเด็กเม่ือเด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  

4) ระมัดระวังการใช้ค าพูดกับผู้ปกครอง เพ่ือป้องกันการกระทบกระเทือนจิตใจ หรือการเสีย 
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้บริการ เช่น “ลูกคุณท าไม่ได้” “ลูกคนซนมาก” หรือ “ลูกคุณดื้อมาก”   

5) ให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามขั้นตอนในคู่มือ “Thai Developmental Skills  
Interventory for Children from Birth to Five Year III (TDSI)” 

6) เสริมเทคนิคต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กให้มีประสิทธิผลมากข้ึน ได้แก่      
6.1) ปรับเทคนิควิธีการให้กิจกรรมกระชับขึ้น เช่น ในคู่มือก าหนดให้ฝึกกระโดด โดยมี

ขั้นตอน คือ (1) จับมือ และ (2) กระโดด แต่ผู้ฝึกสามารถใช้เทคนิคให้ผู้ปกครองกอด
เด็กและกระโดดไปพร้อมๆกัน  

6.2) เพ่ิมกิจกรรมให้เด็ก เพ่ือสร้างความสนใจ ความร่วมมือ และเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เช่น ใช้การเล่นเข้ามาประกอบ โดยให้กระโดดเล่นด้วยกันเป็นกลุ่ม หรือเล่นเกมต่าง ๆ 
ใช้เสียงเพลง จังหวะดนตรีเข้ามาประกอบ เช่น ร้องเพลงผสมผสาน ใช้ดนตรีช่วยเร่งให้เด็กสนุกตามจังหวะ  
เมื่อเด็กหัวเราะแล้วกจ็ะท าตามได้ ใช้ศิลปะ เช่น การขีดเขียน การวาดรูป หรือใช้การเล่นเกมเป็นสื่อน า โดยให้
ผู้ปกครองร่วมเล่นเกมด้วย    

7) ใช้การวางเงื่อนไขควบคู่การฝึก เพ่ือกระตุ้นให้ท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยการเสริมแรง 
ทางบวก เช่น “เมื่อท าเสร็จแล้วจะให้เล่นของเล่น 2 อย่าง”  หรือ ให้การเสริมแรงทางลบในกรณีที่เด็กไม่ยอม
ท ากิจกรรม ขว้างอุปกรณ์ทิ้ง ท าร้ายตัวเอง หรือท าร้ายคนอ่ืน เช่น “งดการเล่นของเล่นที่เด็กชอบ” พร้อมกับ
บอกเหตุผล  

8) เปิดใจกว้างในการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
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9) กลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนใหฝ้ึกแยกจากผู้ปกครอง  เพ่ือฝึกให้เด็กให้อยู่ไดด้้วย 
ตนเองโดยไม่มีผู้ปกครอง เป้าหมายของการส่งเสริมพัฒนาการในกลุ่มนี้คือ “เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้” 
โดยพบว่า ร้อยละ 80.0 เด็กสามารถไปโรงเรียนได้หลังได้รับการฝึกทักษะต่อไปนี้นาน 6-12 เดือน   

9.1) ฝึกปฏิบัติให้เข้าใจกฎกติกาของโรงเรียน เช่น การเรียนหนังสือในโรงเรียนต้องไม่ 
  ลุกเดินขณะครูสอน 

9.2) ฝึกการสื่อสาร ฝึกบอกความต้องการ การตอบรับ และการบอกปฏิเสธ 
9.3) ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน โดยฝึกให้เล่นกับเพ่ือน ให้สามารถอยู่ร่วมกับ 

  กลุ่มเพ่ือนได้ 
9.4)  ฝึกการดูแลตนเอง เช่น การรับประทานยา การเข้าห้องน้ า การล้างมือ 
9.5)  สังเกตอาการและพฤติกรรมของเด็กขณะอยู่ในห้องเรียน เพ่ือปรึกษาแพทย์ในการ 

    ปรับการรักษา เช่น เด็กที่นั่งหลับอาจเกิดจากได้รับยามื้อก่อนนอนมากเกินไป    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


