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ความเป็นมา 
 การรักษาฟื้นฟูความผิดปกติในด้านการควบคุม การทรงตัว และการเคลื่อนไหวร่างกายนั้น มีความ
ซับซ้อนและมักใช้เวลาในการรักษายาวนานกว่าจะได้ผล และถ้าความผิดปกตินั้นเกี่ยวเนื่องมาจากความ
บกพร่องของสมอง  การบ าบัดรักษาจะต้องเริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงจะให้ผลดี ซึ่งการรักษาความ
ผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายของทารก ด้วยวิธีทางกายภาพบ าบัดมีหลายเทคนิค เช่น เทคนิค
การรักษาด้วย Vojta Therapy ที่ส่งผลส าเร็จในการรักษาความผิดปกติในด้านการควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายของทารกตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น สามารถน ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า และ
ปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นการรักษาที่ไม่ใช้อุปกรณ์มาก แต่ใช้ทักษะจากมือของนัก
กายภาพบ าบัด ท าให้การถ่ายทอดสู่ผู้ปกครองเข้าใจง่าย และรักษาที่บ้านได้ เมื่อท าอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจะมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวอยต้า ในระหว่างปี ค.ศ.1950 – 1970 ศาสตราจารย์นายแพทย์วา
คลาพ วอยต้า ประสาทอายุรแพทย์ และกุมารแพทย์ระบบประสาท ชาวเชคโกสโลวาเกีย ได้พัฒนาหลักการ
รักษาแบบวอยต้าข้ึน ในระหว่างท างานที่ประเทศเยอรมัน  และในปัจจุบันเทคนิคการรักษาดังกล่าวถูกน าไปใช้
ทั้งในด้านการรักษาผู้ป่วยทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และกุมารวิทยา นายแพทย์วอยต้า
ได้ค้นพบรากฐานหลักการรักษาแบบใหม่ซึ่งก็คือ “การเคลื่อนไหวจากรีเฟลกซ์” เป็นการค้นพบแนวทางใหม่
ส าหรับรักษาผู้ป่วยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) โดยได้พบว่าสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง
ต่อท่าทางการเคลื่อนไหวที่เป็นไปแบบอัตโนมัติของร่างกายส่วนที่ล าตัว แขน และขา โดยจัดท่าทางของเด็กให้
อยู่ในท่าแบบเฉพาะของวอยต้าแล้ว จะได้การตอบสนองที่เหมือนเดิมทุกครั้ง ซึ่งรูปแบบของการตอบสนองนี้มี
ลักษณะจ าเพาะที่จ าเป็นต่อการเคลื่อนไหวร่างกายไปข้างหน้า “รีเฟลกซ์โลโคโมช่ัน” เช่น การเดินและการ
คลาน โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีมาแต่ก าเนิด ส าหรับผู้ป่วยสมองพิการ รูปแบบการเคลื่อนไหวแต่
ก าเนิดที่ว่าน้ี ถูกขัดขวางในช่วงที่มีพัฒนาการเคลื่อนไหว วอยต้าจึงใช้ความรู้นี้เป็นรากฐานในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบจนเกิดการรักษาแบบครอบคลุมให้กับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ทั้งในทารก เด็ก และผู้ใหญ่ 
รวมทั้งเป็นรากฐานของ 
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แนวคิดในการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ ในทารกที่มีท่าทางและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ 
รูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีมีมาแต่ก าเนิด ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวที่ปกติ เช่น การเอื้อม    ก ามือ 

ยืน เดิน ตามแนวคิดวอยต้าไม่ได้เกิดจากการเรียนและการฝึกฝนในท่านั้นๆ แต่การรักษาด้วยวิธี วอยต้า จะ
กระตุ้น “รูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีแต่ก าเนิดและสะสมขึ้นมา” ผ่านระบบประสาท และฝากแผนที่ความจ าไว้
ที่สมอง  และน าการสั่งงานจากสมองออกมา เพื่อ  “ส่งให้มาเป็นการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อ
ล าตัวและกล้ามเนื้อแขนขา ในขวบปีแรก เด็กที่สุขภาพแข็งแรงจะมีชุดเปรียบ 
เหมือน “อิฐบล๊อกการเคลื่อนไหว” ที่พร้อมจะประกอบข้ึนให้เกิดการทรงท่าในท่ายืนล าตัวตั้งตรงและเกิดการ
เคลื่อนไหวที่เริ่มจากการก ามือไปสู่การพลิกตัวและคลานสี่ขาจนกระทั่งเดินได้อย่างอิสระ ส่วนผู้ที่มี 
ความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลางรวมทั้งพยาธิสภาพของอวัยวะที่ใช้ทรงตัวและเคลื่อนไหว จะมีอิฐ
บล็อกการเคลื่อนไหวน้อยช้ิน และจะน ารูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีมาตั้งแต่เกิดนี้ออกมาใช้เองตามธรรมชาติได้
อย่างจ ากัดไม่หลากหลาย  

ชุดการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของมนุษย์ ม ี2 ชุดการเคลื่อนไหวเรียกว่า รีเฟลกซ์ครีปปิง และ   
รีเฟลกซ์โรลลิ่ง การเคลื่อนไหวเหลา่น้ีเป็นรีเฟลกซ์ หมายความว่า ถูกกระตุ้นให้เกิดข้ึนได้โดยไม่ต้องอาศัยความ
ตั้งใจของผู้ป่วย แต่ต้องอาศัยสิ่งเร้าที่ ถูกต้องตรงตามเทคนิคการกระตุ้น การเคลื่อนไหวทั้ง 2 ชุดนี้ มี
องค์ประกอบพื้นฐานซึ่งพบในการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ ได้แก่ การควบคุมการทรงตัวโดยอัตโนมัติในระหว่าง
การเคลื่อนไหว (การควบคุมการทรงท่า) การตั้งหรือเหยียดของล าตัวต้านแรงดึงดูดของโลก การเคลื่อนไหว
แขนขา ตัวอย่างเช่นการก ามือ การเอื้อมแขน และการก้าวย่างขา อาจถือได้ว่าการกระตุ้น   รีเฟลกซ์การ
เคลื่อนไหวให้เกิดข้ึนซ้ าแล้วซ้ าอีกเท่ากับเป็นวิธีการส่งเสริมการท างานของระบบประสาทที่เคยถูกจ ากัดระดับ
การท างานให้เป็นไปได้คล่องตัวหรือถึงกับมกีารเช่ือมโยงในระบบประสาทระหว่างไขสันหลงัและสมองทีเ่พิ่มข้ึน
ได้ เมื่อชุดการเคลื่อนไหวแต่ก าเนิดนี้ได้รับการกระตุ้นด้วยการบ าบัด กล้ามเนื้อที่ท างานนอกเหนือค าสั่งของ
สมองซึ่งต้องใช้ท ากิจกรรมประจ าวันจะถูกใช้งานข้ึนมาเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไขสันหลัง ทั้งนี้ที่แขน ขา มือ 
เท้า และใบหน้าก็เกิดข้ึนเช่นกัน เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางบวกโดยมีการทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่เกิด
เองได้จากการกระตุ้นดังกล่าว แต่จะมากน้อยเพียงใดข้ึนกับโรคของผู้ป่วย นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีปัญหาการ
เคลื่อนไหวจะมีความสามารถด้านการติดต่อและสื่อสารที่ดีข้ึน  

วิธีการของวอยต้าต่างจากการท ากายภาพบ าบัดวิธีเดิมอย่างไร วิธีของวอยต้า เป็นการกระตุ้น 
โดยไม่ต้องฝึกฝน การเคลื่อนไหวซึ่งมาจากรีเฟลกซ์ตามวิธีของ วอยต้า จะกระตุ้นได้ด้วยการจัดท่าหลักๆ 3 ท่า
คือ ท่านอนคว่ า ท่านอนหงาย และท่านอนตะแคง  การเกิดท่าทางการเคลื่อนไหวข้ึนได้ตามวิธี วอยต้านั้น มา
จากกระตุ้น 10 โซน หรือ 10 จุด ตามล าตัว แขนและขา การกระตุ้นท่าทางการเคลื่อนไหวให้เกิดข้ึน 2 
รูปแบบคือ reflexrolling และ reflexcreeping นั้นท าได้โดยการกระตุ้นแบบรวมโซนต่างๆ ที่แตกต่างกัน 
หรือสลับเปลี่ยนระหว่างการกดและการดึง สิ่งที่ส าคัญคือ การจัดท่าให้แขนขาท ามุมกับล าตัวต้องเหมาะสม 
รวมทั้งการให้แรงต้านการเคลื่อนไหว  ที่มีลักษณะการต้านเฉพาะส่วนของร่างกายในบางจังหวะของการ
เคลื่อนไหว เช่น การคงแรงต้านไว้ในช่วงที่เด็กหันศีรษะในท่า reflexcreeping ผลที่ตามมาคือกล้ามเนื้อตรง
บริเวณที่ถูกแรงต้าน จะพัฒนาเป็นการเกร็งตัวเพิ่มข้ึนโดยความยาวกล้ามเนื้อไม่หดสั้น ที่เรียกว่า การหดตัว



แบบ Isometric  นอกจากนี้กล้ามเนื้อที่อยู่ไกลจากบริเวณที่ถูกแรงต้านจะท างานเพิ่มข้ึนด้วย เช่น บริเวณท้อง 
หลัง แขนขา เป็นต้น  

Reflex rolling เป็นการเคลื่อนไหว ที่เด็กจะมีโดยเริม่จากท่านอนหงายไปอยู่ในท่านอนตะแคง และ
จบในท่าคว่ าเพื่อคืบคลาน 

Reflexcreeping ท่าเริ่มต้นคือ ท่านอนคว่ า ศีรษะหันไปดา้นข้าง เป็นการเคลื่อนไหวที่มลี าดับซึง่มี
องค์ประกอบทีส่ าคัญดังนี้  

1) การควบคุมท่าทางของร่างกายที่แน่นอน 
2) การพยุงตัวต้านแรงดงึดูดของโลก  

  3) การก้าวย่างของแขนขาอย่างมีจุดมุง่หมาย  
หลักปฏิบัต/ิวิธีปฏิบัติ 
การกระตุ้นพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวในเด็ก

และทารกด้วย Volta therapy 
การกระตุ้นพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวในเด็กและ

ทารกด้วยวิธีเดิม หรือกายภาพบ าบัดเด็กท่ัวไป 

มีท่าทางจ าเพาะ มีโซนกระตุ้นจ าเพาะ และ       

มีปฏิกิริยาตอบสนองแบบจ าเพาะ  

ใช้หลักการกระตุ้นพัฒนาการ  

 

ในเด็กแรกเกิด อาจใช้เพียง 1 โซน ก็สามารถ

กระตุ้นชุดการเคลื่อนไหวแบบ reflexcreeping  

ได้ครบทั้งชุด แต่ถ้าเป็นเดก็โต หรอืผู้ใหญ่ ต้องใช้

การกดหลายๆ โซนรวมกัน 

ใช้การออกก าลังเพื่อการรกัษา การจัดจ่าทางขณะทรง

ตัว การเรียนรู้การถ่ายเทน้ าหนกั การจัดท่านั่ง เดิน 

การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง การลดเกร็ง การยืดกล้ามเนื้อ 

การขยับข้อต่อต่างๆ  

ถ้าเด็กท าไม่ได้ให้ช่วย ถ้าท าได้ให้ลดการช่วยลง จนถึง

การเพิม่แรงต้านถ้าต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแรงข้ึน  

ไม่ต้องฝึกฝน ใหเ้ด็กท าวิธีเดิม (functional) แต่

เมื่อกระตุ้นเดก็จะดงึออกมาใช้งานเองอย่าง

อัตโนมัติ  

การเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่เกิดข้ึนเรียกว่า “รูปแบบ

กากบาทหรอืตรงกันข้าม” หมายถึง ขาขวา 

และแขนซ้ายเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน ขาอีกด้าน

หนึ่งและแขนด้านตรงกันข้ามท าหน้าที่พยุงล าตัว

และเคลื่อนล าตัวไปข้างหน้า ผู้บ าบัดให้แรงต้าน

ศีรษะเด็กที่พยายามจะหันมา การกระท าน้ีจะเพิ่ม

การกระตุ้นกล้ามเนื้อทั้งรา่งกาย และสร้างเงื่อนไข

ของร่ างกายให้พร้อมส าหรับการพยุงและ    

เน้นให้เกิด Functional ให้ออกก าลังซ้ าๆ หรือ ฝกึฝน 



เหยียดตัว    

มีข้อห้ามในการใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจ  

โรคกระดูกเปราะง่าย และโรคชักที่ยังไม่คงที ่

 
ปัจจัยส าเร็จ ผูป้กครองมีความเข้าใจการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยวิธีวอยต้า และมั่นใจในการฝึกเด็ก 
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2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ และทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกและ  
   เด็กสมองพิการด้วยอาชาบ าบัด 
            งานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

             สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 

ความเป็นมา 
        เด็กสมองพิการ มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และการทรงตัว การจัดท่าขณะอยู่บนหลังม้าจึงเป็น

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง และม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถสื่อสารรับรู้

ความรู้สึกของผู้ข่ีได้ และจะตอบสนองอารมณ์น้ันๆไดด้้วย ดังนั้นเมื่อเด็กข้ึนอยู่บนหลังม้า เด็กต้องเรียนรู้ที่จะ

ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง และมีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน เข้ามา

ช่วยในการฝึกเพื่อให้พัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ดีข้ึน ในประเทศไทย การจัดท่าที่นิยมใช้ในการบ าบัดด้วย

ม้าคือ การนั่งบนหลังม้าและการนอนหงายบนหลังม้า ผลของอาชาบ าบัดช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ 

ช่วยให้กล้ามเนื้อรอบสะโพกมคีวามแข็งแรงเพิ่มข้ึน ช่วยในการเรียนรู้การทรงท่าของร่างกาย จึงสามารถช่วยให้

เด็กมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ดีข้ึน 

 ธรรมชาติกลไกการเดินของม้ามี 4 จังหวะ โดยขาข้างไหนก้าวออกไปก่อนจะเริ่มนับเป็นจังหวะที่ 1 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มที่ขาหลังซ้ายก่อน จะนับเป็นจังหวะที่ 1 ตามมาด้วยขาหน้าข้างซ้ายเป็นจังหวะที่ 2 จากนั้น

ขาหลังข้างขวาจะก้าวต่อเป็นจังหวะที่ 3 และปิดท้ายด้วยขาหน้าข้างขวาเป็นจังหวะที่ 4 ทั้ง 4 จังหวะนี้จะนับ

รวมเป็น 1 รอบการเดินของม้าในการแยกจังหวะการยกเท้า และวางเท้าของม้า จะแบ่งเป็น ขาหน้าและขา

หลัง การเดินของขาหน้าจะมีช่วงการก้าวขา (swing phase) และช่วงวางขา (stance phase) และมีทิศ

ทางการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิงการเป็น 3 ระนาบ คือ ระนาบทางด้านข้าง ระนาบหน้าหลัง และระนาบ

ทางขวาง ซึ่งมีความคล้ายคลึงการเดินของมนุษย์  ผลจากการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิงการของม้าได้น ามา

ประยุกต์ใช้เพื่อการบ าบัด เรียกว่า “อาชาบ าบัด” (hippo therapy) ค าว่า hippo มาจากภาษากรีก แปลว่า 

“ม้า” ส่วนค าว่า therapy แปลว่า “การบ าบัด”  เป็นการน าม้าเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาเด็กกลุ่มสมอง

พิการ  

หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 
1. ประชาสมัพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกผูป้่วย ในรอบก่อนด าเนินการรกัษา โดยจัดปลีะ 3 รอบ  

รอบละ 4 เดือน และฝึกสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง  
2. อบรมผูป้กครองก่อนด าเนินการ ช้ีแจงการก าหนดให้ขาดได้ ลาได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

และต้องมีจ านวนการบ าบัดครบ 12 ครั้ง ในรอบ 4 เดือน  
3. ก าหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม โดยกลุม่เด็กออทสิติก จดักิจกรรมในวันพุธ เวลา  

8.00-10.0 น. และในกลุม่เด็กสมองพิการ จัดกจิกรรมในวันศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น.   
4. ประเมินผู้ป่วยก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการทุกครัง้ และหลังด าเนินการเสรจ็สิ้น  



โดยมีการบันทึกในแฟม้การรักษาทกุครั้ง 
5. จัดเด็กให้นั่งบนหลังม้า ใช้กลไกเคลื่อนไหว (การเดิน) ของม้า 3 มิติ คือมีการเคลื่อนไหว 

ในทิศทางแบบบนล่าง ซ้ายขวา และหน้าหลัง คล้ายคลึงกับแบบแผนการเดินของมนุษย์ เมื่อเด็กนั่งบนหลังม้า

จะต้องพยายามรักษาการทรงตัวบนอย่างต่อเนื่องตามจังหวะการเดินของม้า เด็กจะมีเรียนรู้และการปรับตัว

ถ่ายเทน้ าหนักขณะที่ม้าเดินท าให้เกิดการกระตุ้นกลไกการตอบสนองของปฏิกิริยาการตั้งตัวตรงและรักษา

สมดุล (righting reaction and equilibrium reaction) โดยจะช่วยกระตุ้นการท างานของกล้ามเนื้อเฉพาะ

กลุ่ม ทั้งกล้ามเนื้อบริเวณรอบกระดูกเชิงกราน (pelvis) กล้ามเนื้อบริเวณเอวเพื่อทรงท่าต้านแรงโน้มถ่วง อีก

ทั้งยังช่วยลดอาการเกร็งของกลา้มเนื้อร่วมด้วย เมื่อกระดูกเชิงกรานของมา้มีการเคลือ่นไหว จะส่งผลใหก้ระดูก

เชิงกรานของผู้ข่ีมีการเคลื่อนไหวไปด้วย และการที่ม้ามีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะสม่ าเสมอจะช่วยเพิ่มความ

ยืดหยุ่น การทรงท่า การทรงตัว และการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ของร่างกายตามไปด้วย  ซึ่งเป็นผลมาจาก

การที่เชิงกรานมีการเช่ือมโยงกับส่วนของกระดูกสันหลังและสะโพก ท าให้เกิดการกระตุ้นปฏิกิริยาป้องกันตัว 

และกระตุ้นการทรงท่าของเชิงกรานและล าตัว   

6. จัดประชุมผูป้กครองหลงัด าเนินการ เพื่อบอกผลการประเมนิรายบุคคล และช้ีแจงกติกา  
รอบใหม่ ในกรณีทีพ่ัฒนาข้ึน หรือยุติการรักษา 
ปัจจัยส าเร็จ ระบบการท างานที่มีความชัดเจน ความร่วมมอืจากเครือข่ายด้านสถานทีฝ่ึกและการ 
                สนับสนุนปัจจัยด้านม้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การพัฒนาการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของเด็กท่ีมีความบกพร่องในการสื่อสารด้วยการ 
    ใช้การสื่อสารทางเลือก (Augmentative and Alternative Communication [AAC]) 
                      คลินิกฝึกพูด กลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
             สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

ความเป็นมา  
เด็กที่มีความบกพร่องในการสื่อสารหรือเด็กที่มีความต้องการทางการสื่อสารที่ซับซ้อน คือเด็กที่มีค าพูดน้อยหรือไม่มี

ค าพูด ซ่ึงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ส่งผลให้เด็กมีข้อจ ากัดในการเข้าร่วมสนทนาสื่อสารทางสังคม ปัจจุบันมีการใช้โปรแกรม
การสอนภาษาในงานอรรถบ าบัด ที่ใช้หลักการปรับพฤติกรรมประยุกต์ (Applied Behavioural Analysis [ABA]) และ
พัฒนาการทางภาษา (Language acquisition device) โดยให้ผลลัพธ์ของการบ าบัดประมาณร้อยละ 70 ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพ
ด้านการสื่อสารของเด็กมีโอกาสที่จะน ามาใช้ให้มากขึ้นได้อีก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จึงได้น ารูปแบบการสื่อสาร
ทางเลือก (Augmentative and Alternative Communication [AAC]) มาใช้ร่วมกับโปรแกรมการสอนภาษาในงานอรรถ
บ าบัดเพื่อช่วยกระตุ้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาศักยภาพการสื่อสารได้สูงสุดตามความสามารถของผู้ป่วยเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษด้านการสื่อสารที่ซับซ้อน ได้แก่ เด็กออทิสติก เด็กสมองพิการ และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า และเพื่อให้
ได้รับบริการตามปัญหาความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง  

หลักการ AAC ใช้กรอบแนวคิด SETT Framework3 โดย S = Student พิจารณาว่า (1) อะไรเป็นหน้าที่ของการ
สื่อสารหรือการใช้หน้าที่ของภาษาที่เด็กต้องการ เช่น การขอร้อง การปฏิเสธ การอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การถาม
ค าถาม และ (2) ความสามารถทางการสื่อสารในปัจจุบันของเด็กอยู่ในระดับใด เช่น ไม่พูด ออกเสียงฟังไม่เป็นค า หรือไม่สนใจ
จะสื่อสาร E = Environment พิจารณาว่า (1) ผู้สอนจะใช้ค าพูดอะไรประกอบการใช้ AAC ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นรายบุคคล
ส าหรับเด็กคนน้ัน (2) วัสดุ อุปกรณ์ที่มาประดิษฐ์ เป็นค าประเภทไหนบ้างที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสาร  (3) การเข้าถึงสื่อ 
อุปกรณ์ เป็นแบบ Low tech  เช่นกระดานสื่อสาร หรือ High tech เช่น tablet ใช้เฉพาะค าพูดในการกระตุ้นการสื่อสาร 
หรือใช้ส่วนของร่างการเข้ามาช่วย เช่น ผู้ฝึกจับมือเด็กให้ชี้กระดานสื่อสาร (4) ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ฝึก ผู้ปกครอง 
สมาชิกใน ครอบครัวของเด็กหรือคนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง T = Tasks พิจารณาว่า (1) งานหรือกิจกรรมการสื่อสารที่ให้เด็กท า 
เกิดขึ้นในสถานการณ์ธรรมชาติหรือสถานการณ์อ่ืนๆ นอกห้องฝึกหรือไม่ เพื่อให้เด็กมีความก้าวหน้าในการสื่อสาร (2) กิจกรรม
อะไรที่มีความจ าเพาะ เช่น ทักษะในการสื่อสารของผู้ฝึก ค าพูดประกอบการใช้ AAC ของผู้ฝึก การมีส่วนร่วมของเด็กและคน
อ่ืนๆที่จะสื่อสารกับเด็ก ค าที่เด็กมีอยู่แล้ว การควบคุมสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่และสภาพแวดล้อมขณะใช้ AAC ไม่เบี่ยงเบน
ความสนใจเด็ก เน่ืองจากเด็กวอกแวกง่ายละเอ้ือให้เด็กใช้การสื่อสารด้วย AAC การใช้กระดานสื่อสารง่ายต่อการใช้ เช่น ไม่
เทอะทะ ภาพชัด ค าชัด เป็นต้น และ T = Tools พิจารณาว่า (1) ได้ใช้เครื่องมือตามกรอบแนวคิด SETT เช่น ตัว AAC ที่
ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่ กระดานสื่อสาร ภาพหรือค าที่ใช้ในโปรแกรม Tablet หรือตัว Application ใช้กับเครื่องแอนดรอยด์ เป็น
ต้น (2) มีการจัดบริการ AAC ในคลินิก และ (3) มีกลยุทธ์ที่ใช้กับสื่ออุปกรณ์ต่างๆ 

 
3Zabala, J. (2005). Augmentative and alternative communication (AAC) guideline for speech pathologists 
who support people with disability. [Online]. Available from www.adhc.nsw.gov.au 

 
 
 
 
 



หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 
การประเมินและให้การรักษาตามหลักการ AAC จะมุ่งเน้นไปที่การใช้หน้าที่ของภาษา (Functional 

of Language)ได้อย่างหลากหลาย เช่น การขอร้อง การปฏิเสธ การอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การถาม
ค าถาม เพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าร่วมกลุ่มของสังคมได้ ซึ่ งการประเมินนี้จะใช้แบบประเมิน 
Communication Matrix เป็นแบบสอบถามผู้ปกครองก่อนการเข้ารับการบ าบัด ประเมินความสามารถที่เด็ก
มอียู่ ณ ปัจจุบันก่อนเข้ารับบริการ และใช้แบบทดสอบเดียวกันนี้ติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกันผู้ฝึก
จะท าการสังเกตการสื่อสารที่ตอบสนองต่อสังคมของเด็กว่ามีการโต้ตอบอย่างไร เช่น ไม่โต้ตอบเลย ส่งเสียงที่
ไม่มีความหมาย ใช้ภาษากาย หรือพูดได้อย่างจ ากัด เพื่อเลือกอุปกรณ์การสื่อสารทางเลือกให้เหมาะสม  

การประยุกต์อุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนนั้น ต้องค านึงถึงด้านต่างๆ เช่น ความสามารถใน
ด้านร่างกาย การมองเห็น การได้ยิน รวมไปถึงความสามารถในการเข้าใจค าศัพท์และสัญลักษณ์ต่างๆ 
เนื่องจากการใช้การสื่อสารทางเลือกโดยส่วนใหญ่จะใช้ระบบสัญลักษณ์รูปภาพเพื่อสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายด้วย 
และนอกจากนั้นวิธีการสื่อสารด้วยอุปกรณ์การสื่อสารทางเลือกมหีลากหลายรูปแบบ เช่น กระดานสื่อสารที่ท า
จากกระดาษ จนไปถึงเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีวงจรไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้ได้เป็นรูปแบบของระบบ
เสียงหรือระบบที่แสดงรูปภาพได้บนหน้าจอ  

โดยส่วนใหญ่การฝึกมักจะเริ่มจากการจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรกับเด็ก เพื่อเอื้อให้เกิดการสื่อสาร
สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การฝึกแบบผ่านการเล่นของเล่น การฝึกผ่านการเล่านิทาน การฝึกผ่านการ
ท างานศิลปะ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีผู้ฝึกจะต้องถามจากผู้ปกครองก่อนเสมอ เพื่อท าให้เด็กเข้าใจถึงการ
สื่อสารโต้ตอบแบบไปกลับระหว่างเด็ก ผู้ฝึก และผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังท าให้เด็กรู้สึกว่าการสื่อสารไม่ได้มา
จากการบังคับให้แสดงออก เช่นน้ีเด็กจะเรียนรู้การสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อ 
ฝึกผ่านกิจกรรมผู้ฝึกจะค่อยๆให้รูปแบบค าศัพท์ที่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพทีละค าในระหว่างการเล่น เมื่อเด็ก
โต้ตอบกลับมาไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กๆให้ผู้ฝึกหรือผู้ปกครองตอบสนองทันทีด้วยการช้ีบอก
ค าศัพท์สัญลักษณ์รูปภาพที่แสดงอาการนั้นๆของเด็ก และในขณะเดียวกันเมื่อผู้ฝึกหรือผู้ปกครองต้องการที่จะ
กระท าหรือเริ่มต้นสนทนากับเด็ก ก็จะเริ่มต้นด้วยการช้ีภาพค าศัพท์สัญลักษณ์นั้นๆ และพูดศัพท์แต่ละค า 
เสมือนเป็นต้นแบบในการใช้ ช่วงเวลาการฝึกของเด็กแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน โดยปกติจะใช้เวลาฝึกรายละ
ประมาณ 1 ช่ัวโมงข้ึนอยู่กับความสนใจหรือพฤติกรรม ณ ขณะนั้นด้วย และผู้ฝึกจะจดบันทึกความสามารถใน
การแสดงออกตามหน้าที่ของภาษาในการฝึกทุกครั้งและให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองในเรื่องของการวิธีการใช้
การสื่อสารทางเลือก และการน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
 

ปัจจัยส าเร็จ ความร่วมมอืของผู้ปกครอง มีคลังความรู้ของนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย มผีู้เช่ียวชาญใน
การใช้ AAC จากต่างประเทศมาร่วมจัดต้ังงานบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะท างาน 

  
 
 



4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินบ ารุงท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตาม 
   ระเบียบการเงินและพัสด ุ
 

            งานการเงินและพัสดุ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

ความเป็นมา 
การเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณและเงินบ ารุงของหน่วยงานต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ จากข้อมูลย้อนกลับของผู้รบัผิดชอบโครงการต่างๆของหน่วยงาน
ที่ด าเนินการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ  การเบิกจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้โครงการต่างๆ พบว่ามีความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดซึ่งควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง 
ได้แก่ เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องเพราะการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด หรือยอดการเบิกจ่ายไม่ตรงกับที่ตั้งเบิก 
กระบวนการจัดท าเอกสารเพื่อเบิกค่าเดินทางไปราชการใช้เวลามาก และมีการเซ็นการเบิกจ่ายพัสดุ หมวด
วัสดุ อุปกรณ์ ย้อนหลัง (3 เดือน) เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการไม่ทราบว่าในกรณียืมเงนิไปจดัซื้อวัสดุอปุกรณ์
นั้น ต้องด าเนินการผ่านกระบวนการของงานพัสดุก่อนส่งเอกสารไปงานการเงิน   

 
หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 

1. การป้องกันการจัดท าเอกสารการเบกิจ่ายไม่ถูกต้องที่มสีาเหตุจากข้อมลูผิดพลาด หรือยอด 
การเบิกจ่ายไม่ตรงกับที่ตัง้เบิก 

1.1) ตรวจสอบเอกสารให้ตรงกัน ก่อนการตัง้เบิก 
1.2) ทบทวนระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1.3) อัตราการเบกิจ่ายยึดตามระเบียบที่กรมสุขภาพจิตก าหนด ได้แก่  

- ค่าเดินทางพรอ้มสมัภาระจากสนามบินดอนเมือง ไปกรมสุขภาพจิต เบกิได้ ≤320 บาท 
- ค่าเดินทางพรอ้มสมัภาระจากกรมสุขภาพจิต ไปสนามบินดอนเมอืง เบกิได้ ≤270 บาท  
- กรณีมีค่าทางด่วน รวมค่าทางด่วนได้โดยไม่ต้องมีเสร็จ 
- ค่าเดินทางพร้อมสัมภาระจากสถานีขนส่งหมอชิต ไปกรมสุภาพจิต ทั้งขาไปและ   ขา

กลับเที่ยวละ 120 บาท 
- การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงของข้าราชการระดับช านาญการพเิศษลงมา มี 2 กรณี คือ 
1.3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปประชุมที่มีระเบียบวาระการประชุม เบกิได้ 240 บาทต่อวัน 

กรณีมีการเลี้ยงอาหาร ใหห้ักออกมื้อละ 80 บาท 
1.3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปอบรม / สัมมนา ซึ่งมีการเลี้ยงอาหารมือ้กลางวันมือ้เดียว เบกิ

เบี้ยเลี้ยงได้ 160 บาท 
1.3.3) กรณีเลี้ยงอาหารมื้อเย็นด้วย เบกิได้ 80 บาท 

2. การลดเวลาในกระบวนการจัดท าเอกสารเพื่อเบกิค่าเดินทางไปราชการ คณะกรรมการ KM  



เสนอให้ท า CQI โดยพัฒนาเป็นโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อบันทกึข้อมูลค่าเดินทางไปราชการทีส่ะดวกและรวดเร็ว 
และใช้หลกัการของ LEAN โดยรวบรวมข้อมูลจากบุคคลากรในหน่วยงานจ านวน 30-50 ราย    
 
เพื่อเป็นข้อมลูพื้นฐานด้านระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการด้านเอกสารแบบเดมิ จากนั้นน าโปรแกรมที่พัฒนาแล้วมา
ใช้ และส ารวจระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าเอกสารผ่านโปรแกรมฯ น าข้อมลูมาเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนใช้
โปรแกรม และหลังใช้โปรแกรม 

3. การป้องกันการเซ็นการเบิกจ่ายพสัดุ หมวดวัสดุ อุปกรณ์ ย้อนหลัง 3 เดือน เสนอใหม้ีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการหกัล้างเงินค่าใช้จ่ายในโครงการหมวดวัสดุอปุกรณ์ โดยจัดท าข้ันตอนอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็น 
2 กรณี 

กรณีที่ 1 การยืมเงิน  
1.1) ด าเนินการท า GF 
1.2) ขออนุมัติ GF 
1.3) น า GF ที่ได้รับอนุมัติ แนบสญัญายืมเงิน 
1.4) น าเงินยืมที่ได้ไปจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
1.5) น าใบเสร็จรับเงินส่งงานพัสด ุ
1.6) พัสดุด าเนินการจัดท าเอกสารจัดซือ้ จัดจ้าง 
1.7) น าเอกสารทีผ่่านกระบวนการพัสดุไปหักล้างเงินยืมที่งานการเงิน 

 
กรณีที่ 2  โครงการที่มีค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ/อุปกรณ์ สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 

2.1 ส ารองเงินไปก่อน จากนั้นน าใบเสรจ็มาสง่งานพสัด ุหรอื 
2.2 ให้งานพัสดุ ด าเนินการสัง่วัสดุ อุปกรณ์ จากร้านค้าที่มีข้อตกลงกับหน่วยงาน  
     โดยให้ติดต่องานพัสดุล่วงหน้า 2 วัน และท า GF ก่อนวันที่จะใช้วัสดุ/อปุกรณ์ 7 วัน  
     รวมทั้งติดตามการด าเนินงานทางเอกสารของงานพัสดุ ก่อนที่จะใช้วัสดุ ล่วงหน้า  
     2-3 วัน 

 
ปัจจัยส าเร็จ การปฏิบัติตามระเบียบการเงินและพสัดุ 

 

 

 

 



5. การท าวิจัยให้สนุกและประสบความส าเร็จ 
 
        กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยออทิสติก งานการศึกษาพิเศษ 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 
ความเป็นมา 
  การวิจัยเป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างความรู้และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในแต่ละ
องค์กรอาจมีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยแตกต่างกัน แต่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยการเข้าร่วม
การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งสามารถน าทักษะและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติ  งานตาม
ขอบเขตวิชาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ ขยายความรู้
ต่อยอดความรู้ด้วยการวิจัย หรือน าไปสู่การจัดการความรู้ในองค์กร 
  สถานการณ์การศึกษาวิจัยของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในปัจจุบันพบว่า หน่วยงานที่มี
ผลงานวิจัยสม่ าเสมอมเีพียง 2-3 หน่วยงานเท่านั้น การสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยยังมีไม่ทั่วถึงในแต่ละสาขา
วิชาชีพ ในขณะที่งานบริการคลินิกมีทุกหน่วยบริการ บุคลากรทุกวิชาชีพได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
การวิจัย และหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณหรือหาแหล่งทุน สาเหตุส าคัญคือ ภาระงาน
ประจ ามีมาก บุคลากรบางส่วนมีความชอบส่วนตัวในด้านงานบริการมากกว่าการท าวิจัย   ไม่มีเวลาท าวิจัย 
ขาดทีมงาน กระบวนการท าวิจัยมีข้ันตอนหลายด้าน ทัศนคติต่องานวิจัย และอัตราก าลังของแต่ละงานบริการ
มีค่อนข้างจ ากัด ท าให้องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และยังขาดหลักฐานทางวิชาการมา
สนับสนุนกระบวนการท างานหรือผลการปฏิบัติงาน 
  การเรียนรู้วิธีท าวิจัยให้สนุกและประสบความส าเร็จจากผู้ที่มีประสบการณ์การท าวิจัย หรือจากทีม
นักวิจัยอาวุโส อาจช่วยให้ทัศนคติต่อการท าวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และมีแรงจูงใจในการท าวิจัยมาก
ข้ึน 
 
วิธีปฏิบัติ 

1) สร้างความรู้สกึอยากรู้อยากเห็น หรือมี “passion” เกิดข้ึน เพื่อสามารถคิดหรือมองประเด็นที่
สนใจใหล้ึกซึ้ง สามารถทุม่เทพลงังานได ้

2) เริ่มจากงานประจ า ค้นหาปญัหาวิจัยจากเรือ่งใกล้ตัว ศึกษาจากเรื่องเลก็ๆกอ่น อาจเป็นประเด็น
ปัญหาที่พบเป็นประจ า หรือประเด็นความเสี่ยง เพื่อพฒันางานด้วยแนวคิด CQI, PDCD, Mini-
research, หรอื R2R 

3) พัฒนาสิง่ทีเ่รารัก โดยตัดค าว่า “วิจัย” ออก และยึดเป้าหมายที่ต้องการใหเ้กิดข้ึน เพื่อเข้าสู่
ข้ันตอนการวิจัยได้ง่ายข้ึน เช่น ตั้งสมมติฐาน เพื่อด าเนินการค้นหาค าตอบ 

4) ร่วมเป็นทีมวิจัยเพื่อศึกษาประสบการณ์กบันักวิจัยอาวุโสที่มปีระสบการณ์  
5) ท าต่อเนื่อง วางแผนให้เป็นข้ันตอน และก าหนด timeline ของกิจกรรมการวิจัยให้ชัดเจน 



6) ท างานเป็นทีม แบง่หน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะคนใหเ้หมาะสมและเกิดการเรียนรู้ 
7) ในข้ันตอนการเขียนโครงร่างวิจัยและเขียนรายงานวิจัย คิดอะไรได้ ให้ลงมือพิมพ์ไว้ก่อน   หาคน

ช่วยอ่าน หาที่ปรึกษา หรือดูตัวอย่างของงานที่ใกล้เคียง 
8) ลดการอ้างอิงปัจจัยเงื่อนไขที่ขึ้นกบัคนอื่น แต่ให้ลงมืออ่านมากๆ 
9) ให้ความส าคัญกบัสิง่เล็กๆนอ้ยๆ หรือมีค าขวัญ หรือค าที่ “ดลใจ” ส าหรับตัวเอง เพื่อสร้าง

แรงจงูใจ เช่น 
   “ประโยชน์ที่ผูป้่วยจะได้รบั” 
   “Team work” 
   “ให้ก าลังใจตัวเอง” 
   “เสริมพลังให้แก่กัน ด้วยการช่ืนชมกัน”  
   “เป้าหมายมีไว้พุ่งชน”  
   “วิจัยคือ การพฒันางานและพัฒนาคน”  
  
ปัจจัยส าเร็จ ความชอบส่วนบุคคล เริม่จากเรื่องทีส่นใจ มีความต่อเนื่อง และสนใจประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การสื่อสารกับผู้ปกครองท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือในการรักษา 
     

     งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 

ความเป็นมา 
 การส่งเสรมิพัฒนาการเด็กในแผนกผูป้่วยใน จ าเป็นต้องให้ผูป้กครองมีสว่นรว่มตั้งแต่เข้ารับบรกิาร แตม่ี
ผู้ปกครองบางรายที่ปฏิเสธการรับบรกิารแบบผูป้่วยใน หรือไม่ร่วมมือในการรกัษาเด็ก การสื่อสารกับผูป้กครอง
ที่มีลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการรักษา 

 

หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัต ิ
ใช้หลักการ “มีมุมมองบวก สะท้อนข้อดี ช้ีความเก่ง เล็งความคาดหวัง เพิ่มพลังจากข้อดี ท่าทีเป็นมิตร”ดังนี้ 

1) มีมุมมองบวกต่อผู้ปกครองและเด็กเพื่อให้สามารถมองเห็นข้อดีของผู้ปกครองและของเด็กได้ง่ายข้ึน 

2) สะท้อนข้อดีของผู้ปกครองที่เห็น ณ ขณะนั้น เพื่อให้มีความหวังและรับรู้คุณค่าของตัวเอง  
เช่น “การที่แม่ลูบหลังลูกเมื่อลูกร้องไห้งอแงแทนการดุด่า จนลูกเริ่มหยุดและนิ่งข้ึน เป็นวิธีการที่ดีนะคะ”  
       เมื่อเห็นแม่จับมือลูกช่วยลูกถอนกางเกงได้....... “แม่ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ถูกต้องนะคะ”  

3) ช้ีให้เห็นความเก่งของลูก เพื่อให้มีความหวังในการฝึกพัฒนาการลูก  
เช่น “การที่เด็กหยุดร้องไห้ได้แป๊บหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงแม่ แสดงว่าเขาผูกพันกับแม่นะคะ” 

     “น้องสามารถดื่มน้ าจากแก้วได้ เป็นพัฒนาการที่ดีข้ึนมากนะคะ........” 

4) สอบถามความคาดหวังในการพาเด็กมารับการรักษา เพื่อค้นหาเป้าหมายและความต้องการที่ 
จะได้รับว่าอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้หรือไม่ และเป็นช่องทางให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม   

5) ค้นหาข้อดีของผู้ปกครองและของเด็กให้ได้มากที่สุด เพื่อการสื่อสารทางบวกซึ่งเป็นการเสริม 

พลังใจอย่างต่อเนื่อง 
6) มีท่าทีที่เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และเป็นมิตร จะช่วยให้ผู้ปกครองไว้วางใจและอยากสนทนาด้วย 

 
ปัจจัยส าเร็จ  การใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง การมีความตั้งใจ/มุง่มั่น/มั่นใจในตนเอง/ความสม่ าเสมอของ 
   พยาบาล และการมีความรู้ทีส่ามารถอธิบายได้  
 
 
 
 
 
 
 



7. ความส าเร็จในการประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กและวิธีการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 
         งานการศึกษาพิเศษ 
         สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 
ความเป็นมา  
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จ าเป็นต้องได้รบัการประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อสามารถแนะน า
ผู้ปกครองในการเตรียมเด็กเข้าสู่สถานศึกษาทีเ่หมาะสมกับจดุเด่นและข้อจ ากัดของเด็ก นอกจากนี้ การสอน
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนเข้าเรยีนนั้น จ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความช านาญ และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยเด็กให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจง่ายทีสุ่ด 
 
หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 

วิธีประเมินความพร้อมของเด็ก ประกอบด้วย “สอบถามการเรียน ทดสอบความสามารถ  
ประเมินสมาธิและพฤติกรรม” 

1) สอบถามผู้ปกครองในระดับความสามารถเกี่ยวกบัการเรียนของเด็ก  
เช่น “น้องรูจ้ักตัวเลขไหม น้องเขียนช่ือตัวเองได้ไหม น้องรูจ้กัสีไหม น้องอยู่โรงเรียนเขียนหนังสือตกหล่นไหม 
น้องท างานเสร็จตามเวลาไหม น้องอยูโ่รงเรียนนัง่ได้นานไหม น้องเรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนได้ไหม คุณครูที่
โรงเรียนแจ้งมาว่าน้องมีปญัหาอะไรบ้าง” 

2) ทดสอบความสามารถในการท าตามค าสัง่ของเด็ก  
เช่น “สวัสดีค่ะ” (สังเกตว่าเด็กยกมือสวัสดีหรือไม่)  “หนูช่ืออะไร”  “น้อง......ช่วยหยบิสฟี้าให้ครู......”  

3) ประเมินสมาธิของเดก็ เพื่อตัดสินใจรับเด็กฝกึความพร้อมกอ่นเข้าเรียน โดยสังเกตเดก็นั่ง 

ท ากิจกรรมได้นานติดต่อกัน 5-10 นาที 
4) ประเมินพฤติกรรมของเด็ก เพื่อวางแผนให้บริการช่วยเหลือ เช่น นัดฝึกความพร้อมกอ่น 

เข้าเรียน หรือส่งต่อหน่วยบรกิารอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรม หรอืให้ค าแนะน าผูป้กครองในการฝึกเด็กที่
บ้านเพื่อปรบัพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ฝึกการรอคอย ฝึกนั่งท ากิจกรรมเริ่มจากระยะเวลาที่สั้นก่อนแล้วค่อย
เพิ่มเวลา ฝึกการไม่คว้าของจากมือคนอื่นโดยให้นับ 1 ถึง 5 ก่อนจะยื่นของให้ 
 

วิธีการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
1) ทักษะด้านการอ่านใช้เทคนิค sight word โดยใช้ รูปภาพ สี สัญลักษณ์  เป็นสื่อในการสอน 

เช่น  เปิดรปูภาพคนก าลงัอาบน้ า แล้วถามเด็กว่า “รูปนีก้ าลงัท าอะไร”  
  ใช้สีแดงแทน “แม่” (ประธาน) ใช้สีฟ้าแทน “กิน” (กริยา) ใช้สีชมพูแทน “ข้าว” (กรรม) แล้วให้เด็ก
พูดเป็นประโยค 

2) ทักษะด้านการเขียน ใช้สัญลกัษณ์ตัวเลขในการช่วยเรียงล าดับค า 

เช่น ค าว่า “ไก่”  ใช้ตัวเลข 1 = ไ, 2 = ก, 3 = วรรณยุกต์เอก  ถ้าเด็กเริ่มอ่านได้คล่อง ให้ดงึตัวเลขออกทลีะ
ตัว เพื่อให้เด็กคิดในใจเมื่อเห็นแต่ตัวอักษร  



3) ทักษะด้านการค านวณ ใช้ตารางหมุดที่มีกระดุมสีเคลื่อนย้ายได้บนกระดานแม่เหล็กเพื่อฝึกบวก/ลบ 

เลข  
 
ปัจจัยส าเร็จ  สมัพันธภาพที่ดีกับเด็ก ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. วิธีการประเมินและสังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีสงสยัเป็นออทิสติกเพ่ือน าไปสู่การดูแลช่วยเหลือ 
     อย่างรวดเร็ว 

      
         งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และ คลินิกออทิสติก 

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ความเป็นมา 

การประเมินและสังเกตพฤติกรรมเด็กที่สงสัยเป็นออทสิติกได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย า จะช่วยให้เดก็
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการลดความรุนแรงของโรคและคุณภาพชีวิตของเด็ก 
ปัจจุบัน ยังไม่มเีครื่องมือที่เฉพาะสามารถใช้ได้ง่าย และมีความตรงในการประเมิน การมีวิธีการประเมินและ
สังเกตพฤติกรรมเด็กทีส่งสัยเป็นออทิสติก จะช่วยให้เด็กมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือได้รวดเร็วข้ึน 
 
หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 

ใช้หลัก 3A4B โดย A หมายถึงมีความบกพรอ่งด้านการสื่อสารและด้านปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมในหลายๆ
สถานการณ์ ส่วน B หมายถึงมีพฤติกรรม ความสนใจ และกจิกรรมที่แคบจ ากัดหรอืเป็นแบบแผนซ้ าๆ 

หลักการ อาจใช้ค าคล้องจองดังนี้ “พร่องแสดงอารมณ์ ไม่ช่ืนชมการมอง ลองสัมพันธ์ไม่เป็น    เห็น
เคลื่อนไหวแปลก แทรกใหม่ไม่รบั คับแคบความสนใจ ไวต่อสัมผัส” โดยต้องมี A ทุกข้อ และมี B 2 ใน 4 ข้อ 
ให้สงสัยเป็นออทิสตกิ และสง่ประเมินด้วยเครื่องมือข้ันสูง คือ Autism Diagnostic Observation Schedule 
Second Edition (ADOS-2)  

 A1 บกพรอ่งในปฏิสัมพันธ์ทางอารมณห์รอืทางสังคม  
เช่น เด็กเข้าหาผู้อื่นอย่างผิดปกติ ไม่สนทนาโต้ตอบ ไม่แสดงความสนใจอารมณ์ความรู้สกึร่วมกับผู้อื่น  
ไม่เริ่มต้นที่จะมีหรือไม่ตอบสนองปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมกบัผู้อืน่  

 A2 บกพรอ่งของการใช้ภาษาท่าทางในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

เช่น เด็กใช้ภาษาท่าทางที่ไม่เข้ากบัภาษาพูด ไม่มองหน้า หรอืมองแต่มองนิดเดียว  ไม่หันตามเสียง มกีารสบตา
หรือการสื่อด้วยภาษาท่าทางทีผ่ิดปกติ ไม่เข้าใจการใช้ภาษาท่าทาง ไม่มีการแสดงสหีน้าหรือไมส่ื่อสารด้วย
ภาษาท่าทาง 

 A3 บกพรอ่งในการสร้าง รักษา และเข้าใจความสมัพันธ์  
เช่น เด็กไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกบับรบิททางสังคมทีห่ลากหลาย เล่นสมมตบิทบาทไม่
เป็น มีความยากล าบากในการคบเพื่อน หรือไม่สนใจกลุ่มเพือ่น 

 B1 การเคลื่อนไหวทีผ่ิดปกติ  
เช่น สะบัดมอื แอ่นตัว เดินเขย่งเท้า เกรง็นิ้วมือ เล่นน้ิว  

 B2 ยึดติดกิจวัตรประจ าวัน  
เช่น เคยใช้เส้นทางการเดินทางแบบไหนก็จะใช้เส้นทางเดิม เอาของวางไว้ตรงไหนก็จะต้องวางตรงนั้นเสมอ กิน
อาหารแบบเดมิทุกวัน มีแบบแผนการกระท าและความคิดทีต่ายตัว 

 B3 ความสนใจแคบ อยู่ในวงจ ากัด  
เช่น ยึดติดกับสิ่งของบางอย่างที่แปลกกว่าเด็กทั่วไป หรือหมกมุ่นกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งมากเกินไป 



 B4 ประสาทสัมผสัไวหรือน้อยเกินไป ไม่ตอบสนองต่อการบาดเจ็บหรอืกลัวอันตราย 

เช่น เด็กอายุเกิน 2 ขวบ ดม อม หรือเลียของที่ไม่ควรเอามาดม/อม/หรือเลีย ไม่รู้ความแตกต่างของอุณหภูมิ มี
การตอบสนองที่มากเกินไปตอ่เสียงหรือผิวสมัผสั ชอบมองแสงหรือการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

 

ปัจจัยส าเร็จ 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้สูผู่้ปฏิบัตงิาน  

 ความเช่ียวชาญในอาชีพ  

 การท างานเป็นทีม  

   การประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. วิธีฝึกพัฒนาการเด็กออทิสติกท่ีมีอาการรุนแรงของผู้ปกครองท่ีประสบความส าเร็จ 
 

          งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล 

    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

ความเป็นมา 
เด็กออทสิติกที่มีอาการรุนแรง เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายตัวเอง ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวัน

ได้  มีพฤติกรรมขับถ่ายไม่เหมาะสม และพูดสือ่สารไม่ได้ ท าให้เป็นภาระของผู้ดูแลและเพิม่ความเครียดใน
ครอบครัวของเด็ก หากผูป้กครองมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ จะสามารถฝึกพฒันาการเด็กออทิสติกที่มีอาการ
รุนแรงให้สามารถช่วยเหลือตนเองด้านกจิวัตรประจ าวันได้ สื่อสารกบัผู้อื่นไดเ้ข้าใจ และมีพฤติกรรมทีพ่ึง
ประสงค์มากขึ้น 

 
หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 

1) ใช้ความรักสร้างความหวัง  
ผู้ปกครองรับรู้และเข้าใจความรกัของตนเองทีม่ีต่อเดก็ ร่วมกับการมีความหวังว่าเด็กจะดีข้ึน  

จะช่วยให้มีพลังใจที่จะฝึกเด็กอย่างต่อเนื่อง 

2) น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร (PECS) มาฝึกหัดเดก็ต่อเนื่องที่บ้าน  
เพื่อใหเ้ด็กสามารถสื่อสารความต้องการหรือสื่อสารในชีวิตประจ าวันกบัผู้อื่นได้  โดยการจัดท า 

รูปภาพทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก เพื่อให้เด็กหยิบภาพน้ันมาใช้สือ่สารกับคนอื่น และท า
จ านวนรูปภาพเพิ่มข้ึนให้ครอบคลุมกจิกรรมต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเด็ก          

3) ท าความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวและปฏิบัตเิป็นแนวทางเดียวกัน 
เริ่มจากการท าความเข้าใจกับคนในครอบครัว เรื่องสาเหตุและอาการของโรคที่เดก็เป็น ความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้รบัการฝึกอบรมกจิกรรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร (PECS) ประโยชน์ของการปฏิบัติต่อ
เด็กในแนวทางเดียวกันคือเด็กจะดีข้ึน และสร้างข้อตกลงกับคนในครอบครัวคือ ต้องช่วยกันดูแลเดก็เพื่อให้เขา
สามารถดูแลตนเองได้     
     4)   มีความอดทนและความใส่ใจ  
  การฝกึเด็กที่บ้านต้องมีทัง้ความอดทนและความใส่ใจ เพื่อใหก้ิจกรรมที่ฝกึนั้นมีความต่อเนือ่ง     
ระยะแรกอาจจะยังไม่ส าเรจ็ ความอดทนในการฝึกเดก็จะช่วยให้เด็กดีข้ึนในทีสุ่ด   
     5)   ควบคุมอารมณ์โกรธ 

ผู้ปกครองจ าเป็นต้องระงบัอารมณ์โกรธของตนเองใหส้ าเร็จ เพื่อไม่ใหเ้ด็กเลียนแบบ การควบคุม
อารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนจะช่วยเด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ง่ายข้ึน   
     6)   ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม  



        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหลง่ความรู้หลายๆแหลง่ เช่น  อ่านหนังสือ  หาข้อมูลใน

อินเทอร์เน็ต เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อเด็กที่ได้ผลหลายๆวิธี จะช่วยให้การฝึกเด็กมีความ

สนุก เมื่อเด็กเริม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน จะเกิดก าลังใจให้อยากค้นคว้าศึกษาไปเรื่อยๆ     

ปัจจัยส าเร็จ มีความรกั ความอดทน และความหวัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. วิธีประเมินพัฒนาการเด็กของพยาบาลท่ีประสบความส าเร็จ 
 

              งานประเมินพัฒนาการเด็ก กลุ่มงานการพยาบาล 

        สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 
ความเป็นมา 
 การประเมินพัฒนาการได้ตรงตามความเป็นจริงของพัฒนาการเด็กแต่ละคน มีความส าคัญต่อการวางแผนดูแล

รักษาได้ถูกต้องและเหมาะสม มีปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการประเมินพัฒนาการเด็ก เช่น ความ

ร่วมมือของเด็ก ภาวะอารมณ์ของเด็ก วิธีการเข้าถึงตัวเด็ก หรือเทคนิคการประเมิน เป็นต้น ผู้ประเมินจึงต้องผ่านการ

อบรมการประเมินพัฒนาการเด็กนานประมาณ 1 เดือน เพื่อให้มีคุณสมบัติดังนี้ (1) สร้างสัมพันธภาพกับเด็ก

และสื่อสารกับเด็กได้ (2) ประเมินพัฒนาการในแต่ละข้อได้ถูกต้อง และหยิบอุปกรณ์ได้ถูกต้อง (3) ตัดสินโดย

ใช้เกณฑ์ได้ถูกต้อง (4) ตรวจสอบความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของการประเมินได้ และ (5) มีพื้นฐาน

ทางอารมณ์จิตใจที่ยืดหยุ่น รักเด็ก อดทน เห็นอกเห็นใจ เข้าใจจิตใจผู้อื่น และเป็นคนสนุกเพื่อลดความเครียด     

 หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 
 วิธีประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้รับความร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครอง เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องมาก
ที่สุด มีดังนี้  

1) ศึกษาข้อมูลของเด็ก  
ผู้ประเมินที่รู้ข้อมูลการวินิจฉัยโรคและพฤติกรรมของเด็กก่อนท าการประเมินพัฒนาการ  

จะช่วยให้มีแนวทางการสร้างความร่วมมือในการประเมินพัฒนาการได้ง่ายข้ึน และช่วงเวลาที่อยู่กับเด็กให้
สังเกตพฤติกรรมของเด็กร่วมด้วย หรือสอบถามผู้ปกครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเด็กในประเด็นลักษณะอารมณ์ 
พฤติกรรม สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบ   

2) สร้างสัมพันธภาพกับเด็ก   
ใช้เวลา 5-10 นาที ในการ (2.1) แนะน าตัวเองของผู้ประเมิน ช่ืออะไร เป็นใคร (2.2) บอก 

วัตถุประสงค์ของการพบกนัครั้งนี้ เช่น ใช้ค าถาม “วันน้ีเรามาท าอะไรกัน” “คุณพ่อคุณแม่บอกไหมว่าหนูจะมา
ท าอะไรในวันน้ี” (2.3) ท าความคุ้นเคยกับเด็กและผู้ปกครอง เช่น ถามช่ือเด็ก “หนูช่ืออะไร” “หนูเรียนอยู่ช้ัน
อะไร” หรือถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กก าลังท า “ท าอะไรอยู่ครับ/คะ” (2.4) สร้างความสนใจของเด็ก โดยใช้
วิธีเล่นกับเด็กก่อน เริ่มจากสิ่งที่เขาชอบ เช่น เด็กออติสติกจะชอบต่อจิ๊กซอว์หรือเล่นเครื่องบิน หรือชวนท า
กิจกรรมที่เด็กชอบ และ (2.5) บอกวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมกับเด็กให้ผู้ปกครองเข้าใจ    

3) ประเมินความสามารถด้านความเข้าใจการสื่อสาร      
  โดยการสังเกตว่าเด็กมองหน้า สบตา และสามารถฟังเข้าใจได้ง่าย หรือไม่ การที่เด็กสบตาแสดง
ถึงเด็กมีความตั้งใจพร้อมที่จะฟัง และเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าเด็กจะสามารถเข้าใจเรื่องที่เราจะสื่อกับเขาได้   

4) ช้ีแจงผู้ปกครองเกี่ยวกับข้ันตอนการประเมินพัฒนาการเด็ก  



5) ท าการประเมินพัฒนาการเด็ก   
5.1) เตรียมอุปกรณ์และคู่มือที่ใช้ประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้าน ด้าน คือ ด้านการ 

เคลื่อนไหว ด้านสติปัญญา ด้านการเข้าใจและการใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเอง และด้านการเข้าสังคม   
5.2) ใช้สรรพนามเรียกตัวผู้ประเมินว่า “ครู” 
5.3) ท าการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยการทดสอบความสามารถของเด็ก 5 ด้าน 

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

5.4) ควบคุมเวลาในการประเมินพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและชนิด 
ของเครื่องมือที่ใช้ ซึ่งอาจใช้เวลาประเมินแตกต่างกัน เช่น การประเมิ นด้วยเครื่องมือ “Thai Early 
Developmental Assessment for Intervention (TEDA4I)” เด็กที่ร่วมมือดี จะสามารถประเมินเด็กได้ 6 
คนต่อวัน ส่วนเครื่องมือ “Thai Developmental Skills Interventory for Children from Birth to Five 
year III (TDSI)” ซึ่งมีความละเอียดมากข้ึน จะสามารถประเมินเด็กได้ จ านวน 4-5 คนต่อวัน แต่เด็กที่มีปัญหา
ด้านสัมพันธภาพ เช่น ไม่มองหน้า ไม่สบตา หรือไม่สามารถฟังเข้าใจได้ง่าย จะใช้เวลา  
1.5 – 2 ช่ัวโมงต่อราย 
 6)  สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
      โดยสรุปว่าพัฒนาการ 5 ด้านของเด็กในการประเมินรอบนี้  มีอายุพัฒนาการโดยประมาณที่ ..... ปี 
..... เดือน โดยใช้ค าพูดกลางๆ และประคับประคองจิตใจผู้ปกครอง หรือใช้วิธีสรุปเป็นรูปกราฟให้ผู้ปกครองได้
เห็นภาพชัดเจนมากข้ึน  
     การสรุปผลการประเมินแต่ละครั้ง ให้บอกผู้ปกครองว่า “ไม่ต้องตกใจนะคะ/นะครับ  ผลการ 
ประเมินครั้งนี้อาจจะหา่งจากอายุจริง ยังไม่ต้องตกใจ เราแค่จะหาจุดว่าเราจะช่วยเหลือน้องอย่างไร”  “เราจะ
เอาอะไรเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อฝึกน้อง”  “ครูจะให้การบ้านในข้อที่น้องท าไม่ได้ หรือว่าเราไม่มั่นใจว่าน้องท าได้  
เราจะมาติดตามกันในครั้งต่อไป”  
 7)  ให้การบ้าน  
      การให้การบ้าน (home program) เป็นข้ันตอนสุดท้ายของการประเมินพัฒนาการเด็ก  โดย 
มอบหมายให้ผู้ปกครองและเด็กฝึกท ากิจกรรมข้อที่ไม่ผ่านการประเมิน จัดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้สอดคล้อง 
ผู้ปกครองสามารถช่วยจับมือเด็กได้ หรือช้ีน าเด็กได้  เพราะ “home program” เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กที่ผู้ปกครองและเด็กต้องน าไปท าที่บ้าน กรณีพัฒนาการของเด็กยังไม่ดีข้ึนผู้ประเมินต้องให้ก าลังใจ และให้ 
“home program” ชุดเดิมกลับไปฝึกซ้ าอีก แล้วให้กลับมาประเมินในครั้งต่อไป จะท าการประเมินไปอย่าง
ต่อเนื่องจนพัฒนาการได้ตามอายุ 5 ปี หรือ 6 ป ี
 
ปัจจัยส าเร็จ มีทักษะการใช้เครื่องมือ สื่อสารกับเด็กได้ มีความยืดหยุ่น รักเด็ก อดทน  
     เห็นอกเห็นใจ และไม่เคร่งเครียด     
 



11. วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กของพยาบาลท่ีประสบความส าเร็จ 
 

         งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 
ความเป็นมา 
 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 เพื่อสามารถจัดกลุ่มเด็กที่มีปัญหาความต้องการการส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่คล้ายคลึง
กันให้อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน เช่น กลุ่มเด็กที่อยู่ไม่นิ่ง กลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า กลุ่มเด็กที่มีสมาธิค่อนข้างดี กลุ่มเด็ก
ที่มีปัญหาการทรงตัว และกลุ่มเด็กเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียน เป็นต้น หลังจากนั้น สามารถใช้วิธีการ
ต่อไปนี้ในการส่งเสริมพัฒนาการให้ดีข้ึน 
 
หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 

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

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

        หรืออาการเจ็บป่วยทางกายอื่นๆ 
2.2) ปัญหาพฤติกรรม เช่น กัด ผลัก หยิก ถุยน้ าลาย โขกศีรษะ ท าลายของ หรือ 
      ก้าวร้าว  
2.3) ปัญหาความเสี่ยงระหว่างฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เช่น ตกไม้กระดานขณะ 
      ฝึกเดิน หรือหยิบอุปกรณ์ใส่ปาก 

3) ประเมินปัญหาของผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อเด็ก 
 3.1)  ผู้ปกครองใช้ความรุนแรงทางร่างกายกับเด็กเมื่อเด็กท ากิจกรรมไม่ได้ 

  3.2)  ผู้ปกครองใช้ค าพูดดุด่าเด็กเมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
4) ระมัดระวังการใช้ค าพูดกับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนจิตใจ หรือการ 

เสียสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ให้บริการ เช่น “ลูกคุณท าไม่ได้” “ลูกคนซนมาก” หรือ “ลูกคุณดื้อมาก”   
5) ให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามข้ันตอนในคู่มือ “Thai Developmental Skills  

Interventory for Children from Birth to Five Year III (TDSI)” 
6) เสริมเทคนิคต่างๆ เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กให้มีประสิทธิผลมากขึ้น  



ได้แก่      
6.1) ปรับเทคนิควิธีการให้กิจกรรมกระชับข้ึน เช่น ในคู่มือก าหนดให้ฝึกกระโดด โดยมี 

ข้ันตอน คือ (1) จับมือ และ (2) กระโดด แต่ผู้ฝึกสามารถใช้เทคนิคให้ผู้ปกครองกอดเด็กและกระโดดไป
พร้อมๆกัน  

 
6.2) เพิ่มกิจกรรมให้เด็ก เพื่อสร้างความสนใจ ความร่วมมือ และเกิดความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน เช่น ใช้การเล่นเข้ามาประกอบ โดยให้กระโดดเล่นด้วยกันเป็นกลุ่ม หรือเล่นเกมต่าง ๆ 
ใช้เสียงเพลง จังหวะดนตรีเข้ามาประกอบ เช่น ร้องเพลงผสมผสาน ใช้ดนตรีช่วยเร่งให้เด็กสนุกตามจังหวะ 
เมื่อเด็กหัวเราะแลว้ก็จะท าตามได้ ใช้ศิลปะ เช่น การขีดเขียน การวาดรูป หรือใช้การเล่นเกมเป็นสื่อน า โดยให้
ผู้ปกครองร่วมเล่นเกมด้วย    

7) ใช้การวางเงื่อนไขควบคู่การฝึก เพื่อกระตุ้นให้ท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยการ 
เสริมแรงทางบวก เช่น “เมื่อท าเสร็จแล้วจะให้เล่นของเล่น 2 อย่าง”  หรือ ให้การเสริมแรงทางลบในกรณีที่
เด็กไม่ยอมท ากิจกรรม ขว้างอุปกรณ์ทิ้ง ท าร้ายตัวเอง หรือท าร้ายคนอื่น เช่น “งดการเล่นของเล่นที่เด็กชอบ” 
พร้อมกับบอกเหตุผล  

8) เปิดใจกว้างในการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
 9)  กลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนให้ฝึกแยกจากผู้ปกครอง เพื่อฝึกให้เด็กให้อยู่ได้ด้วย 
ตนเองโดยไม่มีผู้ปกครอง เป้าหมายของการส่งเสริมพัฒนาการในกลุ่มนี้คือ “เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้” 
โดยพบว่า ร้อยละ 80.0 เด็กสามารถไปโรงเรียนได้หลังได้รับการฝึกทักษะต่อไปนี้นาน 6-12 เดือน   

9.1) ฝึกปฏิบัติให้เข้าใจกฎกติกาของโรงเรียน เช่น การเรียนหนังสือในโรงเรียนต้องไม่ 
 ลุกเดินขณะครสูอน 
9.2) ฝึกการสื่อสาร ฝึกบอกความต้องการ การตอบรบั และการบอกปฏิเสธ 
9.3) ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กบัเพือ่น โดยฝึกให้เล่นกับเพื่อน ใหส้ามารถอยู่ร่วมกบั 
 กลุ่มเพื่อนได ้
9.4)  ฝึกการดูแลตนเอง เช่น การรบัประทานยา การเข้าหอ้งน้ า การล้างมือ 
9.5)  สังเกตอาการและพฤติกรรมของเดก็ขณะอยู่ในห้องเรียน เพื่อปรกึษาแพทย์ในการ 
 ปรับการรักษา เช่น เด็กที่นัง่หลับอาจเกิดจากได้รบัยามื้อก่อนนอนมากเกินไป    

 
ปัจจัยส าเร็จ เป้าหมายชัดเจน มีความยืดหยุ่น มีทักษะการใช้เครื่องมือ สื่อสารกับเด็กได้  
 
 


