
กิจกรรมบําบดัเพื่อฟนฟูเด็กพิเศษในระบบการศกึษา

OT in  Education setting or school system
school based of occupational therapy

วิชิตา เกศะรักษ           
ครูกิจกรรมบําบัด โรงเรียนกาวิละอนุกูล



เนื้อหา

 กลุมเด็กที่มีความจําเปนในการฟนฟู
สมรรถภาพ
 ความบกพรองทางการแพทยของเด็กพิเศษ
 ขอบขาย/บทบาทนักกิจกรรมบาํบดัในระบบ
โรงเรียน
 รปูแบบการใหบรกิารในโรงเรียน
 บทบาทของนักวิชาชพีสาขาที่เกี่ยวของ
 บทบาทของครูผูสอนในการชวยเหลือนักเรยีน



กลุมเด็กที่มีความจําเปนในการฟนฟู
สมรรถภาพ
เด็กที่มปีญหาพัฒนาการลาชากวาวัย เชน เด็กกลุม
อาการดาวน  เด็กสมองพิการ  โรคทางพันธุกรรม
เด็กที่มปีญหาทางระบบโครงสรางของรางกายและ
กลามเนือ้
เด็กที่มปีญหาทางดานการรับรูและความเขาใจ เชน 
เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก
เด็กที่มีความบกพรองทางดานสายตาและการไดยิน
เด็กอตัราเสี่ยงสูง เชนเด็กคลอดกอนกาํหนด  เด็ก
กําพรา
เด็กปกติ



ความบกพรองของเด็กพิเศษ

ความผิดปกติของระบบกลามเนื้อ  กระดูกและขอ  
(Musculoskeletal Disorders)
ความผิดปกติของระบบการรับสัมผสั (Sensory 
Processing Disorders)
ความผิดปกติของระบบการรับรูและเรียนรู 
(perception &cognition problems)    
ความผิดปกติทางจิตสังคม  (Psychological 
problems)



ความผิดปกติของระบบกลามเนื้อ  กระดูกและ
ขอ  (Musculoskeletal Disorders)

 ปญหาทีพ่บได
-อาการเกร็ง อาการออนแรง
-การเคี้ยว การกลืน 
-ภาวะน้ําลายไหล
-การทรงตัวบกพรอง
-การเดิน
-ขอหลวม ขอหลุด  



ความผิดปกติของระบบการรับสัมผัส (Sensory 
Processing Disorders)

 ปญหาทีพ่บได
มีภาวะไมอยูนิ่ง
สมาธิสั้น
อารมณแปรปรวนงาย  
พฤติกรรมกระตุนตนเอง                                



ความผิดปกติของระบบการรับรูและเรียนรู 
(perception &cognition problems)    

 ปญหาทีพ่บได
 มีความบกพรองดานสมาธิ
 มีปญหาการอาน การเขียน 
 มีปญหาการพูด                                 



Special  Education Team

ทีมการศึกษาพิเศษ

ครอบครัว  แพทย
นักการศึกษาพิเศษ           นักกิจกรรมบําบัด
นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา
ครูประจําวิชา                             นักกายภาพบําบัด
ครูประจําชั้น  นักวจีบําบัด
ผูบริหาร นักดนตรีบําบัด



การทํางานตามบทบาทของทีมสหวิชาชีพ



 กิจกรรมบาํบดัชวยเด็กพิเศษอยางไร

ดานกลามเนื้อ   ( muscle tone-strength)
พัฒนาการดานทักษะและรูปแบบการเคลื่อนไหว (developmental 
skill and motor patterns)
กระตุนเรงเราปฏิกิริยาอัตโนมัติ ( primitive reflex/postural 
reactions)
สงเสริมดานประสาทสัมผัสและกลามเนื้อ (sensory-motor 
functioning)
การประดิษฐอุปกรณชวย ( adaptive equipment/assistive 
devices)
กิจวัตรประจําวัน ( activities of daily living)
การควบคุมอวัยวะในชองปาก ( oral motor)
การใชกลามเนื้อมัดเล็กและการใชสายตา ( fine-motor/visual 
motor)



ดานกลามเนื้อ 



พัฒนาดานทักษะและรูปแบบการเคลื่อนไหว



กระตุนเรงเราปฏิกิริยาอัตโนมัติ



สงเสริมดานประสาทสัมผัสและกลามเนื้อ



การควบคุมอวยัวะในชองปาก



การประดิษฐอุปกรณชวยในการดํารงชีวิต



การประยุกตและดดัแปลงอุปกรณชวยในการเรียน

Acrobat Document



การใชกลามเนื้อมดัเล็กและการใชสายตา



รูปแบบการใหบริการในสถานศึกษา
รูปแบบการรกัษา

*  การใหการบําบัดรายบคุคล (individual therapy)
*  การใหการรักษาแบบกลุม   (group therapy)

1.การใหการบําบัดรายบุคคล
วิธกีาร
*ดึงนกัเรียนมาใหการบําบัดในสถานที่เฉพาะ (หองบําบัด)

(pulled- out therapy)  
*ใหการชวยเหลอืเด็กในชั้นเรยีนโดยไมรบกวนการสอน
ของครู (integrated therapy)



การดึงนักเรียนมาในหองฝกเฉพาะ
(pulled- out therapy)
เหมาะกับเด็กที่พัฒนาการ
ชามาก
เด็กมพีฤติกรรมที่
จําเปนตองใชอุปกรณ
พิเศษและเทคนิคเฉพาะใน
การแกไขปญหา
ความถี่และโปรแกรมการ
บําบัดที่เขมขนจะแกไข
ปญหาที่มีโดยตรงของเด็ก
ได



การชวยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน
(integrated therapy)
ใหการกระตุนพฒันาการ
ขณะเด็กรวมกิจกรรมตางๆ
ในชัน้เรยีน
ใชเทคนคิตางๆในการ
แกไขปญหาของเด็ก
เพื่อใหเด็กดําเนนิกิจกรรม
ในชัน้เรยีนได เชน 
ปรับเปลี่ยนอุปกรณที่ใชใน
การทาํกิจกรรม ปรับ
สภาพแวดลอม
เด็กไดฝกการปรบัตัวเขา
กับสภาพแวดลอมจริงเมื่อ
ไดผานการฝกแบบ
รายบคุคลมากอน

เ



2.การบําบัดรายกลุม

(Group therapy)
คัดกรองเด็กที่มีปญหา
ใกลเคียงกันจากชัน้เรยีน
หองตางๆในระดับเดียวกนั
การจัดกิจกรรมกลุมเด็กที่มี
ประสิทธิภาพไมควรเกนิ 5 
คน
สรางโปรแกรมการบําบัดที่
เหมาะสมกับปญหารวม
ของนักเรยีน



บทบาทของครูผูสอนในการชวยเหลือนักเรียนดานการฟนฟู

สมรรถภาพ  : การทํากิจกรรมกลุมรวมกันเปนทีม



นําเทคนิคไปใชใชในชั้นเรียนโดยคําแนะนําของครู

กิจกรรมบําบัด



ประชุมรายกรณีทีม่ปีญหาพฤติกรรมมาก



THE END
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