
1. การดูแลสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กพิเศษ 
 

     คลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
                                                                                                 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 
ความเป็นมา 
  งานบริการทางคลินิกของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ความเช่ียวชาญ
ของสหสาขาวิชาชีพ ในขณะที่ผู้ปกครองของเด็กแสดงสีหน้าวิตกกังวล เคร่งเครียด หรือ  ไม่มีความสุขระหว่างรอรับบริการ ผล
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า การมีปัญหาสุขภาพจิตของบิดาและมารดาของเด็กในช่วงการเป็นผู้ปกครองระยะเริ่มแรก จะ
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของบุตร ได้แก่ ปัญหาพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ การเคลื่อนไหว และพัฒนาการทางสังคม
ของเด็ก4  ผู้ปกครองที่มีอาการซึมเศร้า เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นของเด็ก 5 และผู้ปกครองขาดการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก6 การมีความเครียดในชีวิตประจ าวัน มีความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัว ขาดแหล่งสนับสนุนทาง
อารมณ์จิตใจ มีปัญหาสัมพันธภาพในชีวิตสมรส และการมีปัญหาสุขภาพทางร่างกายของผู้ปกครอง จะส่งผลต่อคุณภาพการ
เลี้ยงดูเด็กอย่างมีนัยส าคัญ7 โดยเฉพาะการไม่มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก แต่มีการแสดงอารมณ์ทางลบต่อเด็ก6, 8 ผลการวิเคราะห์
เมทต้า (meta-analysis) จ านวน 28 การศึกษา พบว่า บิดาที่มีภาวะซึมเศร้าจะแสดงความอบอุ่นต่อเด็กลดลง แต่เพิ่ม
พฤติกรรมทางลบต่อสมาชิกในครอบครัว เช่น วิพากษ์วิจารณ์หรือต าหนิเด็ก9  นอกจากนี้ สภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็ก
ออทิสติกและผู้ปกครองของเด็กสมาธิสั้น ที่รับบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตใจในครอบครัว ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ ส่วนใหญ่มีความเครียดระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.5) จากแบบวัด ST-5 และมีปัญหาสุขภาพจิต (ร้อยละ 58.0) เมื่อ
ประเมินด้วย GHQ-1210 
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ดังนั้น การดูแลสุขภาพจิตผู้ปกครองของเด็กพิเศษจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเพ่ิม
ความสามารถและความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการดูแลผู้ป่วย หมวด III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
(information & empowerment) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดย          ผู้ให้บริการควร
ทบทวนค าถามต่อไปนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

 ประสิทธิผลในการสอนทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วย/ครอบครัวเป็นอย่างไร 

 ผู้ปกครองได้รับความช่วยเหลือด้านอารมณ์จิตใจและการให้ค าปรึกษาดีเพียงใด 

 มีการวางแผนการดูแลร่วมกันดีเพียงใด แผนมีความเหมาะสมเพียงใด 

 ประสิทธิผลในการสอนทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้ปกครอง/ครอบครัวเป็นอย่างไร 

 ผู้ปกครอง/ครอบครัวมีความมั่นใจและมีความสามารถในการดูแลสุขภาพจิต 

ของตนเองได้ดีเพียงใด 

 ผลการประเมินเป็นอย่างไร มีการน ามาใช้ปรับปรุงอย่างไร 
 

       รูปแบบ/แนวคิดการพัฒนางาน ใช้หลักการวิจัยและพัฒนา (research and development [R&D]) 
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ปัจจัยส าเร็จ  

 การสนับสนุนขององค์กรแพทย์และทีม PCT ให้มีการจัดตั้งคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว  

 การส่งต่อผู้ปกครองที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านใดด้านหนึ่ง หลังการคัดกรองเบื้องต้น  

 ความเชี่ยวชาญด้านบริการและวิชาการของผู้ให้บริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว  

 การใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 



สรุปประเด็นการพูดคุยในโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลในผู้ปกครองของ 
เด็กพิเศษ ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิต 

............................................................................................................................................................ 

Session 1 ความรู้ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ และการดูแล 
 

1. รับฟังประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น   
2. ส ารวจผลกระทบของอาการของบุตรหลานต่อจิตใจของผู้ปกครอง 
3. สร้างความเข้าใจใหม่ว่าผู้ปกครองสามารถมีความสุขไปพร้อมๆกับการดูแลบุตร 

หลานได้ 
- คุณคิดอย่างไรกับการสร้างความสุขในชีวิตแต่ละวันพร้อมๆกับการดูแลลูก/หลาน 
- ให้ความมั่นใจว่า ผู้ปกครองที่มีภาวะสงบสุขในใจ จะสามารถดูแลช่วยเหลือบุตร/
หลานที่เป็นโรค......... ได้ดีขึ้นและมีความสุขไปพร้อมๆกัน 
- ตอนนี้คุณพร้อมที่จะดูแลตนเองอย่างไรบ้าง เพ่ือให้มีความสุขไปพร้อมๆกับการดูแล
เด็ก 
- ชื่นชม ให้ก าลังใจเมื่อผู้ปกครองแสดงความคิดทางบวกหรือมีความหวังในทางบวก
หรือมีแนวโน้มใช้ศักยภาพของตนเองให้เป็นประโยชน์ 

4. ประเมินความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและแก้ไขความเข้าใจผิดๆ 
5. ให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรค..........ตามรายละเอียดในแผ่นพับความรู้และเอกสารความรู้ 
6. ให้การบ้าน  

- สังเกตตนเองว่าได้ดูแล จัดการพฤติกรรมลูก/หลานอย่างไร 
- สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนเองจากการดูแลลูก/หลาน 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Session 2 ส ารวจ iceberg เพ่ือให้สัมผัสพลังบวก และให้ผู้ปกครองฝึกตั้งค าถาม 
          ส ารวจใจตนเอง 
 

1. ประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งที่ 1 ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ปกครองบ้างและสัมพันธภาพ
กับบุตรหลานเป็นอย่างไร  



2. ช่วยให้เข้าใจตนเองมากขึ้นและมีทางเลือกให้ตนเองได้ เม่ือมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกทาง
ลบเกิดขึ้น โดยการฝึกตั้งค าถามถามตัวเอง เช่น “รู้สึกหงุดหงิดที่เห็นลูกไม่ท าตามท่ีคุณอยากให้
ท า” ให้ฝึกตั้งค าถามถามตัวเองทันที   
3. ให้ผู้ปกครองฝึกตั้งค าถามส ารวจจิตใจตนเอง 5-6 ค าถาม โดยเลือกเหตุการณ์มา 1 
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของผู้ปกครอง   

     (หลักการคือ ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง) 
  - มีเหตุการณ์อะไรที่คุณก าลังคิดกังวลอยู่ ลองเลือกมาซัก 1 เหตุการณ์ 
  - จากเหตุการณ์นี้ ถ้าอยากรู้อารมณ์ตัวเองว่าเป็นยังไง คุณอยากถามตัวเองยังไงดี 
   (ถ้าตอบว่า โมโห) 
  - เวลาที่โมโห......ลึกๆแล้วรู้สกึอย่างไรต่อคนที่ท าให้เราโมโห   
  - เพราะอะไร คุณไม่อยากให้ลูกกรีดร้อง (ค าตอบจะมุ่งท่ีใจของผู้ปกครอง) 
  - ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองคิดยังไง จะถามตัวเองอย่างไร 
  - ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองคาดหวังอะไร จะถามตัวเองอย่างไรดี 

4. ช่วยให้ผู้ปกครองมีประสบการณ์จัดการสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อจิตใจได้  
- เบื้องหลังของความหงุดหงิดคืออะไร (ความรัก ความห่วงใยของคุณ) 
- คุณลองกลับไปอยู่กับความรัก ความห่วงใยต่อ .......... ตอนนี้ได้ไหม (อาจให้

หลับตา เพื่อให้ใจเชื่อมโยงความรักความห่วงได้ง่ายขึ้น) 
- คุณอยากท าอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง 
- จะลองให้โอกาสตนเองท าอย่างนั้นในตอนนี้ได้ไหม 

5. ช่วยให้มีทักษะการส ารวจผลกระทบของการมีลูก/หลานเป็นโรค ..........  ต่อจิตใจของ
ผู้ปกครอง 

- อยากให้คุณลองส ารวจเพ่ือเข้าใจตนเองมากข้ึนว่าการมีลูก/หลานเป็นโรค ......... 
ส่งผลต่อใจคุณอย่างไร โดยน าแบบบันทึกใจมาท าพร้อมกัน 

- เริ่มจากส ารวจความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความต้องการ และความรู้สึกลึกๆในใจ 
.........เมื่อถามค าถามเหล่านี้แล้ว.............. 

                - ค าถามนั้น มีผลต่อจิตใจส่วนลึกของคุณอย่างไรบ้าง 
- ค าถามนั้น ช่วยให้คุณเรียนรู้อะไรบ้าง 
- คุณมองตัวเองอย่างไรเมื่อถามค าถามนั้น 

6. ช่วยให้มีประสบการณ์กับการจัดการผลกระทบของการมีลูก/หลานเป็นเด็ก......  
-  ตอนนี้ อยากให้คุณทบทวนตัวเองว่า เวลาที่ไม่สบายใจ หรือตึงเครียด หรือท้อแท้ 

เบื่อหน่าย 
- จากการดูแลลูก คุณมักจัดการกับภาวะนี้อย่างไร 



- วิธีเหล่านั้นได้ผลหรือไม่ อย่างไร 
- คุณรู้สึกอย่างไรกับวิธีที่คุณใช้นั้น 
- คุณอยากเห็นตัวเองมีวิธีจัดการผลกระทบเหล่านั้นในแบบใหม่หรือไม่ อย่างไร 

             7. ช่วยให้มีประสบการณ์กับพลังด้านบวกของชีวิตเพื่อน ามาใช้ในการจัดการผลกระทบได้      
                 เช่น 

      - การมีลูกเป็น ........... ท าใหช้ีวิตของคุณและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง 
อยากให้คุณลองค้นหาว่า มีอะไรในตัวลูกที่ท าให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นใจได้บ้าง 

- คุณจะภูมิใจตัวเองที่มีความตั้งใจเลี้ยงดูเขาได้มาถึงทุกวันนี้ได้ไหม (ให้เวลาอยู่กับ
ความรู้สึกตรงนี้ซักพัก) 
- เมื่อใดก็ตามท่ีคุณรู้สึกหงุดหงิด เบื่อหน่าย หรือท้อใจ คุณจะสามารถกลับมานึกถึง
ความภูมิใจตรงนี้ได้ไหม 
- คุณต้องใช้อะไร เป็นตัวช่วยเพื่อเตือนใจคุณถึงความภูมิใจตรงนี้ 
- มองเห็นตัวเองเป็นอย่างไรในภาวะที่มีลูกแบบนี้ ความอดทน การยอมรับ  

                                 (บอกข้อดีของตัวเอง) 
    8. ให้ก าลังใจ และช่ืนชม เมื่อผู้ปกครองแสดงความคิดทางบวก หรือมีความหวังในทางบวก 
หรือมีแนวโน้มใช้ศักยภาพของตนเองให้เป็นประโยชน์ เช่น 

- การที่คุณมองเห็นข้อดีของตนเอง แม้จะมีเพียงไม่ก่ีข้อ แต่อย่างน้อย คุณได้รู้จักและ 
ยอมรับคุณค่าของตัวเองได้ ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้คุณเข้าถึงพลังชีวิตของตัวเองได้และมีแรงใจที่
จะดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป   

      9. สอบถามประสบการณ์ที่ได้รับ (ได้เรียนรู้อะไร ประโยชน์ การน าไปใช้ และชื่นชมตัวเอง) 
   10. ให้การบ้าน  

- ฝึกตั้งค าถามส ารวจจิตใจตนเองเวลามีอารมณ์ความรู้สึกทางลบเกิดขึ้น 
- ฝึกตั้งค าถามถามตัวเองว่ามีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกทางลบนั้น  
- บันทึกข้อดีของตัวเอง และข้อดีของลูก แล้วอ่านทบทวนและตรวจสอบใจตัวเองว่าเป็น
อย่างไร 
- สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับลูกหรือหลาน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 



Session 3 จัดการความสัมพันธ์ให้สมดุล 
 

1. ส ารวจรูปแบบความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ผู้ปกครองคุ้นเคย 
 เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา คนส่วนใหญ่มักจะหาว่าเป็นความผิดของใคร หรือมักจะโทษอะไร
บางอย่าง เช่น โทษตัวเอง  โทษคู่กรณี  หรือโทษสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิด 
 - คุณมีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไร  

  - คุณเคยมีประสบการณ์อย่างนี้หรือไม่ อย่างไร  
2. ส ารวจผลกระทบที่เกิดจากวิธีการที่คุ้นเคยในการใช้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เป็นปัญหานั้น 

 - การแก้ไขปัญหาด้วยการพยายามหาคนผิด หรือการกล่าวโทษกันนั้น ส่งผลกระทบต่อ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างไร 
 - รูปแบบความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่คุณมักคุ้นเคยนั้น มีข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง 

- อยากให้คุณลองท าท่าที่เป็นเสมือนเป็นรูปแบบความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่คุณคุ้นเคย 
- จัดท่ายอมตาม หรือ โทษผู้อ่ืน หรือ เจ้าเหตุผล หรือเฉไฉ 
- สอบถามว่า “มีอะไรเกิดขึ้นข้างในใจของผู้ปกครองบ้าง” หรือ “ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไร” 

“คุณอยากจะอยู่ในท่าไหนที่จะท าให้รู้สึกดีขึ้น” 
- ให้ผู้ปกครองจัดท่าตนเองใหม่ และอยู่ในท่านั้นสักพัก ก่อนเชิญนั่งประจ าที่  

     3. ทบทวนลักษณะของการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกัน หรือขัดแย้งกัน   
  - ให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เคยทะเลาะกับคนในครอบครัว .......ลองหลับตา แล้วนึกถึงเหตุการณ์
นั้น ......ในใจคุณมี “ค าอะไร” โผล่ขึ้นมาบ้าง (เช่น เกลียด ไม่ชอบ ไม่น่าเลย รู้สึกไม่ดี เสียใจ ผิด รัก ท าไมเป็น
แบบนี้.............) เขียนค านั้นลงบนกระดาษ 
  - อ่านทบทวนสิ่งที่คุณเขียน แล้วคุณรู้สึกอย่างไร กับค าเหล่านั้น 

4. ช่วยให้มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง ตรงไปตรงมา สุภาพ ให้เกียรติตัวเองและ 
  คนอ่ืน เช่น 

- ถ้าคุณย้อนเวลาได้ คุณอยากให้ตัวคุณหรือคู่กรณี เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของคุณอย่างไรบ้าง 
(เช่น ตวาดให้น้อยลง ไม่ใช้เสียงดัง ไม่พูดประชดประชัน ไม่เน้นให้อีกฝ่ายรับผิด) 

- ฉะนั้น การสื่อสารที่จะช่วยให้คุณและครอบครัวไม่ทะเลาะกัน หรือไม่ท าร้ายจิตใจของกัน
และกัน ควรจะเป็นลักษณะแบบไหน (สรุปประเด็นจากค าพูดของผู้ปกครอง) 

- ถ้าคุณและสามี (ภรรยา/สมาชิกในครอบครัว) สื่อสารกันในลักษณะดังกล่าว ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณและสามี (ภรรยา/สมาชิกในครอบครัว) จะเป็นอย่างไร 

- หากความสัมพันธ์ของคุณและสามี (ภรรยา/สมาชิกในครอบครัว) เป็นอย่างนั้นแล้ว (ในเชิง
บวก) จะส่งผลต่อการดูแลลูก/หลาน อย่างไรบ้าง เพราะอะไร 
5. ประเมินประสบการณ์ที่เกิดขึ้น (คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง จะตัดสินใจเลือกมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนใน 



 รูปแบบที่มีความสอดคล้องกลมกลืน (ไม่ขัดแย้งในใจ) อย่างไร 
6.  ให้ก าลังใจ และช่ืนชม เมื่อผู้ปกครองแสดงความคิดทางบวก หรือมีความหวังในทางบวก 
    หรือมีแนวโน้มใช้ศักยภาพของตนเองให้เป็นประโยชน์  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. การกระตุ้นทักษะทางสังคมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการท างานของเด็กพิเศษวัยรุ่น 
       

       กลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดย งานกิจกรรมบ าบัด 
                          สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

 
ความเป็นมา   

การจ้างงานเด็กพิเศษวัยรุ่นมีความส าคัญต่อการเพ่ิมโอกาสให้เด็กพิเศษวัยรุ่นอยู่ในสังคมอย่าง
ทรงคุณค่าด้วยการเติมเต็มทักษะการใช้ชีวิตในสังคม การพ่ึงพาตนเองด้านเศรษฐกิจ การได้รับการยอมรับจาก
สังคม และการรับรู้คุณค่าในตนเอง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จึงสนับสนุนให้มีโครงการจ้างงานเด็ก
พิเศษวัยรุ่นตั้งแต่เริ่มเปิดบริการโรงแรมในอาคารเทพรัตน์ราชสุดา (ตึกเปียโน) พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีเด็กเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 17 คน ประกอบด้วยเด็กพิเศษวัยรุ่นที่ได้รับการวินิจเป็นโรคออทิสติก โรคพร่องทาง
สติปัญญา โรคความผิดปกติทางการเรียนรู้  โรคสมองพิการ โรคสมาธิสั้น มีอายุเฉลี่ย 23 ปี เด็กทุกรายได้รับ
การรักษาด้วยยาตามปัญหาอาการของโรค ร่วมกับการฟ้ืนฟูทักษะทางสังคมด้วยการส่งเสริมสมรรถนะการ
ท างานอย่างเป็นระบบ    
 

หลักปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ 
1) ประเมินลักษณะและคุณสมบัติของเด็ก เช่น พฤติกรรม แรงจูงใจ ความสามารถ และ 

ข้อจ ากัด เพ่ือจัดให้เด็กได้ท างานตามความสามารถที่เด็กมี ดึงข้อดีของเด็กออกมา เช่น เด็กที่มีปัญหาด้าน
สติปัญญา บุคลิกภาพเงียบ พูดน้อยหรือไม่พูด แยกตัวเอง งานที่เหมาะสมคือ “การเสริฟอาหาร” และวางแผน
เสริมสร้างทักษะที่ยังพร่อง เช่น “กระตุ้นให้ทักทายผู้อ่ืนก่อน” เช่น“บอกให้พูดตาม” และ “กระตุ้นซ้าช้า” จน
เกิดเป็นทักษะที่เด็กท าได้ด้วยตนเอง  

2) เตรียมเด็ก ให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงาน และเงินเดือนที่เด็กจะได้รับ เพ่ือ   
3) เตรียมผู้ปกครอง ให้เข้าใจบริบทที่เป็นจริงของการฝึกสมรรถนะการท างานของเด็ก ให้ 

ค าแนะน าในการปรับกิจวัตรและพฤติกรรมที่บ้านให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในที่ท างาน เช่น ที่บ้านมีพ่อแม่
แปรงฟันและอาบน้ าให้ แต่ที่ท างานเด็กต้องท าเอง และสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและช่วย
กระตุ้นเด็กให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันผ่านการสื่อสารของกรุ๊ปไลน์   

4) เตรียมงานและมอบหมายงาน โดยวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานส าหรับเด็กแต่ละคน  



ฝึกให้เด็กท างานนั้นซ้าๆ แต่ท าต่อเนื่อง และมอบหมายงานที่ยากขึ้นตามล าดับ เช่น เด็กที่ไม่พูดและแยกตัว จะ
จัดให้ท ากิจกรรมปูผ้าปูที่นอน โดยท าให้ดู จับมือท าไปด้วยกัน สอนซ้าๆ เมื่อท าได้ เองจึงเพ่ิมงานช่วยเสริฟ
อาหาร จัดตารางงานในแต่ละวันให้เด็กท าเพ่ือพาเด็กออกมาจากโลกของตนเอง  

5) สร้างกฎกติการักษาระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมรวมแถวเช้า เวลา 8.45 น. และเวลา  
15.00 น. พร้อมกับการเช็คชื่อเด็ก เพ่ือช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยในการท างาน ปลุกความตื่นตัวก่อนเริ่มงาน 
และรายงานปัญหาที่เด็กพบเจอจากการท างานในวันที่ผ่านมา หรือบอกความขับข้องใจของเด็กหลังเลิกงาน  

6) สร้างเครือข่าย Job coach เพ่ือเป็นหุ้นส่วนการท างานกับผู้ดูแลหลัก โดยทีม  
Job coach จะช่วยประเมินความก้าวหน้าของเด็กและสิ่งที่เด็กจ าเป็นต้องพัฒนาในทักษะการท างาน ช่วย
แก้ปัญหาหรือแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ดูแล เช่น เมื่อเด็กไปส่งกาแฟแล้วไปขอกินขนม ทีมเครือข่ายจะรายงานผู้ดูแล
เพ่ือปรับแก้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น   

7) จัดกิจกรรมพเิศษเสริมก าลังใจ โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากงานหลักเพ่ือให้เด็ก 

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเรียนรู้กิจกรรมทางสังคมกับกลุ่มที่ใหญ่ เช่น กิจกรรมแลกของขวัญงานปีใหม่ 
สอนท าขนมในช่วงบ่าย เข้าร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดในกลุ่มเพ่ือนและงานแสดงประจ าปีของสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์  
 สรุปวิธีปฏิบัติการกระตุ้นทักษะทางสังคมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการท างานของเด็กพิเศษวัยรุ่น 
 

เด็กพิเศษวัยรุ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะการท างาน 

 

ประเมินลักษณะและคุณสมบัตขิองเด็ก 

 

เตรียมเด็ก 

 
เตรียมผู้ปกครอง 

 

เตรียมงานและมอบหมายงาน 

 
สร้างกฎกติการักษาระเบียบวนิัย 

 

จัดกิจกรรมพิเศษเสริมก าลังใจ 

 
สร้างเครือข่าย Job coach 

ผลการประเมิน (คร้ังที่ 1) ร้อยละของเด็กที่ได้รับการจา้งงาน = 60%(N = 10)  
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง = 100% (n = 6) 
ผลการประเมิน (คร้ังที่ 2) ร้อยละของเด็กที่ได้รับการจา้งงาน = 62% (N = 21)  
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง = 100% (n = 13) 



ผลการประเมิน (คร้ังที่ 3) ร้อยละของเด็กที่ได้รับการจา้งงาน = 74% (N = 23) 
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง = 100% (n = 17)  

 
ปัจจัยส าเร็จ เดก็มีแรงจงูใจฝึกฝนตนเอง ผู้ปกครอง/ครอบครัวมีความเข้าใจในการดแูลเดก็ และมีสว่นร่วม
ในการฝึกเดก็ ผู้สอนงาน (job coach) ค้นหาความสามารถและความสนใจของเดก็แตล่ะคนเพ่ือฝึกให้
ท างานท่ีเหมาะสม สถานท่ีท างานมีความพร้อมและเหมาะสมส าหรับการท างานของเดก็พิเศษวยัรุ่น 

 


