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บทบาทนกักิจกรรมบาํบดัในปัจจุบนั-อนาคต 
(PRESENT CONDITION AND FUTURE CHALLENGES OF OT)

ดร. ปนัดดา วงค์จันตา

ผู้อํานวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

เนือหา

• แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท ี21

• แนวโน้มการช่วยเหลือระยะแรกเริมในปัจจุบนั

• การอยูร่่วมกัน

• การทาํงานร่วมกันของสหวิชาชีพ

• บทบาทนักกิจกรรมบาํบดัในปัจจุบนั-อนาคต
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แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท ี21

https://www.smartsme.co.th/content/71162

การวิจัยพฤติกรรม ทัศนคติ ความคาดหวัง และตัวแปร

ทส่ีงผลต่อการตัดสินใจต่างๆ ของคุณแม่ไทยยคุใหม่ 

จาํนวน 21 ล้านคนหรือ 73% ของแม่ไทยทวัประเทศ  

พบว่า คุณแม่ให้ความสาํคัญกับ 5 ความสามารถพเิศษ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552

 เรืองกาํหนดประเภทและหลักเกณฑข์องคนพกิารทาง

การศกึษา พ.ศ. 2552  ได้กาํหนดประเภทความพกิารทาง

การศกึษาไว้ 9 ประเภท ได้แก่

(1) บุคคลทมีีความบกพร่องทางการเหน็       

(2) บุคคลทมีีความบกพร่องทางการได้ยนิ

(3) บุคคลทมีีความบกพร่องทางสตปัิญญา   

(4) บุคคลทมีีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลือนไหว 

หรือสุขภาพ

(5) บุคคลทมีีความบกพร่องทางการเรียนรู้

(6) บุคคลทมีีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

(7) บุคคลทมีีความบกพร่องทางพฤตกิรรม หรืออารมณ์

(8) บุคคลออทสิตกิ

(9) บุคคลพกิารซ้อน

ประเภทและหลักเกณฑค์วามพิการ (ฉบับทีสอง) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550  มี 7 ประเภท ได้แก่

1. ความพิการทางการเห็น

2. ความพิการทางการได้ยนิหรือสือความหมาย

3. ความพิการทางการเคลือนไหวหรือทางร่างกาย

4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม

5. ความพิการทางสติปัญญา

6. ความพิการทางการเรียนรู้

7. ความพิการทางออทิสติก

อายุ 6-15 ปี

IQ เฉลีย 98.6

95.41
97.4

ป.1 IQ เฉลีย 98.23
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http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Final.aspx?catid=4

ป.1

IQ เฉลีย 94.0

ป.1

IQ เฉลีย 98.23

แนวโน้มการช่วยเหลือระยะแรกเริมในปัจจุบัน
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ทาํไมตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืระยะแรกเรมิ

การวิจัยทางประสาทวิทยาแสดงใหเห็นวาพัฒนาการของเด็กต้ังแต

แรกเกิดจนถึง 5 ป เปนรากฐานสําคัญของมนุษย    ทั้งดาน สุขภาพ 

รางกาย อารมณ จิตใจ ทักษะทางสังคมและความสามารถดานความรูความ

เขาใจทางดานภาษา สงผลตอความสําเร็จในการเรียน ที่ทํางานและใน

ชุมชน การพัฒนาสมองชวงนี้จึงเปนตนทุนสําคัญสําหรับสังคมที่จะ

เจริญรุงเรืองและยั่งยืนในอนาคต
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แนวคิดพืนฐานด้านพฒันาการในระยะแรกเริมของชีวติ
CORE CONCEPTS IN EARLY DEVELOPMENT

https://youtu.be/VNNsN9IJkws?t=16

1.ประสบการณส์ร้างสมอง 2. ปฏิสัมพันธส่์งผลต่อรูปร่างและ

วงจรไฟฟ้าของสมอง

https://youtu.be/m_5u8-QSh6A?t=73

3. ความเครียดเป็นพษิทําลาย

การพฒันาสุขภาพ

https://youtu.be/rVwFkcOZHJw?t=2

Early experience is extremely 
important in brain development. 
The stimulation (touching, 
rocking, comforting, talking) and 
nourishment the very young 
brain receives will, in large part, 
set its course for later 
development.

Although all the neurons in a 
baby’s brain are produced 
before birth, they aren’t well 
connected. It’s after birth that 
the synaptic connections
begin to blossom, a peak of 
brain-building that will continue 
- unless it is disrupted -
throughout early and middle 
childhood (4-8 years old).

Nutrition is most important to a 
baby’s brain growth between mid-
gestation and two years of age. 
Children who are malnourished 
underdevelop mentally as well as 
physically, with inadequate brain 
growth that results in cognitive and 
behavioral difficulties later on.

By age three, visual-spatial skills are 
well developed - navigation, 
assembling jigsaw puzzles, certain 
types of hand-eye coordination. 
These are centered largely in the 
hippocampus.
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https://thescienceofearlylearning.com/science/long-term-effects-of-early-language-learning/

   -ปรัชญาในการจดัการศึกษา 
   - มาตรฐานในการจดัการศึกษา 
   - หลกัการพฒันาการของเดก็ 
   - การออกแบบการเรียนรู้ทีเป็นสากลสําหรับเดก็ทุกคน(UDL) 
   - การฝึกกระตุ้นพฒันาการอย่างเหมาะสม 
   - การจดัหลกัสูตรทีหลากหลายตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
   - การช่วยเหลือ/บําบัดโดยมุ่งสู่การเรียนรวม

หลกัการEarly Intervention
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EARLY INTERVENTION IS KEY, BUT IT'S 
NEVER TOO LATE ?

1.ประสบการณส์ร้างสมอง

2. ปฏิสัมพันธส่์งผลต่อรูปร่างและ

วงจรไฟฟ้าของสมอง

3. ความเครียดเป็นพษิทําลาย

การพฒันาสุขภาพ

4. อาหารส่งเสริมการเจริญเติบโต

สมองและร่างกาย

บทบาททมี EI ต่อแนวคิดพนืฐานด้าน

พัฒนาการในระยะแรกเริมของชีวิต

แนวโน้มการช่วยเหลือระยะแรกเริมในปัจจุบนั

1. โปรแกรมทมีีคุณภาพ (Quality Programs)

2. การช่วยเหลือโดยครอบครัวเป็นฐาน (Family- Centered Based)
3. การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจาํวันเป็นฐาน  (Routines – based Intervention)

4. การอยู่ร่วมกันและการปรับเปลยีนสิงแวดล้อมเพอืลดอุปสรรค (Inclusion and 

Adaptations)
5. การทาํงานเป็นทมีและการมีส่วนร่วม (Teaming and Collaboration)
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แนวโน้มการช่วยเหลือระยะแรกเริมในปัจจุบนั

Programs quality
• การบูรณาการกับการศึกษา

ปฐมวัย

• โปรแกรมทีมีมาตรฐาน

• โปรแกรมทีผ่านการประเมิน

คุณภาพ

• การวัดผลลัพธข์องเด็กและ

ครอบครัวแสดงความ

รับผิดชอบและการปรับปรุง

โปรแกรม

Family- Centered 
Practice
• ผู้ปกครองเป็นสมาชิกในทีม

• ผู้เชียวชาญคือผู้แนะนาํ

Routines – based 
Intervention
• จดัทาํตารางกิจวัตรประจาํวัน
• การสอนในสภาพแวดล้อมที

เป็นธรรมชาต/ิ

• ถ่ายโยงทกัษะสู่การเรียนรู้อืน

Inclusion and Adaptations
Inclusion:  การเขา้ถึง มีส่วนร่วมและ
สนับสนุน (Access, Participation and 

Supports) 

Adaptations;  Modifications & 

Universal Design in Learning (UDL)
การปรับเปลียนและการออกแบบทีเป็น

สากลในการเรียนรู้ ช่วยอาํนวยความสะดวก

ในการเข้าถึงและขจัดอุปสรรคทางกายภาพ

และโครงสร้าง

Teaming and Collaboration
• การแนะนําทมีีประสิทธิภาพ

• หลักการเรียนรู้สาํหรับผู้ใหญ่

• สร้างขดีความสามารถของทมี

• การร่วมมือแบบสหวิทยาการ

PROGRAMS QUALITY

• การบูรณาการกับการศึกษาปฐมวัย

• โปรแกรมทมีีมาตรฐาน

• โปรแกรมทผ่ีานการประเมินคุณภาพ

• การวัดผลลัพธข์องเด็กและครอบครัวแสดงความรับผิดชอบ

และการปรับปรุงโปรแกรม
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         นักเรียนทเีรียนได้ตามหลักสูตร

   นักเรียนทตี้องช่วยเหลือให้กลับไปเรียนได้ตามหลักสูตร

        นักเรียนทตี้องช่วยเหลือทางการศึกษาพเิศษ มี IEP

การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RESPONSE TO INTERVENTION :RTI)

เทคนิคการแยกความแตกต่าง ขนึอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนรวมถงึ  

•ความสนใจ (วชิาใดเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้)  

•ความพร้อม  (สิงทนัีกเรียนได้เรียนรู้และยังต้องเรียนรู้) หรือ  

•สไตล์การเรียนรู้  (วธีิทนัีกเรียนมักจะเรียนรู้เนือหาทดีีทสุีด )

การเรียนการสอนทีแตกต่าง
DIFFERENTIATED INSTRUCTION:DI
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กลยุทธ์ปัจจุบัน กลยุทธ์เดมิ

Promotion models 

มุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถและการทาํงานทดี ี
(Bond, 1992; Cowen, 1994; Dunst, Trivette, & Thompson, 1990; Seeman, 1989)

Treatment models 

มุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาความผิดปกติปัญหาหรือโรคหรือผลที

ตามมา

Capacity-building models ให้โอกาสคนใช้ความสามารถทีมีอยู่และพฒันา

ทักษะใหม่ ๆ 
(Dunst & Trivette, 1996; Dunst, Trivette, & LaPoint, 1992; Rappaport, 1981; Trivette & Dunst, 1998)

Expertise models ขึนอยูก่บัความเชียวชาญระดบัมืออาชีพ

ในการแกปั้ญหาสาํหรับบุคคล

Strength-based models รับทราบจุดแข็งของบุคคลและช่วยให้พวกเขาใช้

ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านีเพือปรับปรุงการทํางาน 

(Benson, 1997; Cowen, 1994; Dunst, 1998; Seeman, 1989)

Deficit-based models มุ่งเนน้การแกไ้ขจุดอ่อนหรือปัญหา

ของบุคคล

Resource-based models อธิบายการปฏิบัติในรูปแบบของการสนับสนุนอย่าง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการภายในชุมชน

(Sarason, Carroll, Maton, Cohen, & Lorentz, 1977; Trivette, Dunst, & Deal, 1997)

Service-based models อธิบายถึงหลกัปฏิบติัในแง่ของการ

บริการระดบัมืออาชีพ

Family-centered models ผู้เชียวชาญคือคนในครอบครัว  ควรตอบสนอง

ความต้องการและให้ความสําคญัแก่ครอบครัว  (Dokecki, 1983; Dunst, 1990; Dunst & 

Trivette, 1996; Trivette & Dunst, 1998; Family Resource Coalition, 1987; Shelton, Jeppson, & Johnson, 1987)

Professionally-centered models ผูเ้ชียวชาญกาํหนดความ

ตอ้งการของบุคคลจากมุมมองของตนหรือคนอืน

เปรียบเทยีบกลยุทธ์การช่วยเหลือระยะแรกเริมเดิมและปัจจุบัน

IEP IFSP

1.อายุ  3-21 ปี 1. อายุ แรกเกดิ-3 ขวบ

2. เน้นความต้องการจําเป็นของนักเรียน 

(Student’s needs)

2.เน้นความต้องการจําเป็นของครอบครัว 

(Family’s needs)

3. บริการในสถานศึกษา 3. บริการในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

4. ครูประจําชันเป็นผู้รับผดิชอบหลกัในโรงเรียน 4. ครอบครัวเป็นผู้รับผดิชอบหลกั

5. ปรับปรุงแผน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง 5. ปรับปรุงแผน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง 

6. ทีม IEP ตัดสินใจร่วมกนั 6. ทีม IFSP ตัดสินใจร่วมกนั

ความแตกต่างของ IEP กบั IFSP
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การอยู่ร่วมกัน INCLUSION AND ADAPTATIONS

รูปแบบการจดัชนัเรียน

ชันปกต ิ  คําปรึกษา

ชันปกต ิ  คําปรึกษา  สือ สิงอํานวยความสะดวก

ชันปกต ิสือ สิงอํานวยความสะดวก สอนเสริม

ชันปกต ิสือ สิงอํานวยความสะดวก ครูการศึกษาพเิศษ

ชันพเิศษ  เรียนร่วมบางเวลา  ครูการศึกษาพเิศษ

ชันพเิศษ  ครูการศึกษาพเิศษมาก

น้อย

ระดบั

ความ

บกพร่อง

เวลา

เรียน

ร่วม

มาก

น้อย
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การจดัการเรียนรวมทดีี

• สัดส่วนในโรงเรียนไม่ควรมากเกินไป ขนึกับคณะกรรมการสถานศึกษา

•ถ้ามีนักเรียนทมีีความต้องการจาํเป็นพิเศษในชันเรียนมากเกนิไป เขาจะ

รวมตัวแยกกันออกจากลุ่ม 

 การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกยีวข้อง เช่น 

ครอบครัว ทีมงาน 

ผู้เชยีวชาญเฉพาะ

ด้านและผู้บริหาร

กิจกรรมและ

สิงแวดล้อม

การเข้าถงึ  การมีส่วนร่วม

การช่วยเหลือ

เกือกูล ทีอาํนวย

ความสะดวกตาม

ความต้องการ

จาํเป็น

การสนับสนุน การปรับแต่ง (Modification) & การ
ออกแบบทเีป็นสากลในการเรียนรู้  (UDL)

การอยูร่ว่มกนั การปรบัแตง่/ดดัแปลง

การปรับแต่งและการออกแบบทเีป็น

สากลในการเรียนรู้ ช่วยอาํนวยความ

สะดวกในการเข้าถงึและขจัดอุปสรรค

ทางกายภาพและโครงสร้าง

INCLUSION AND ADAPTATIONS
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ท่านจะให้โอกาสเดก็ทมีีความต้องการจาํเป็นพเิศษ อยู่ร่วมกับท่านแบบไหน?

แยกยกเว้น ร่วม

รวมกัน

การปรบัแตง่/ดดัแปลง จากนอ้ยทสีุดไปมากทสีุด

เตรียมผู้ช่วยเหลือ

ปรับการเรียนการสอนตามความต้องการจาํเป็น

ปรับสือการเรียนรู้ สือสงิอาํนวยความสะดวก การเกอืกูล

เลือกหรือ ปรับกจิกรรมหรือกิจวัตรประจาํวัน

ปรับสภาพแวดล้อม หอ้งเรียน  สอื อุปกรณใ์นห้องเรียนนอ้ยทสีดุ

  มากทสีดุ
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การออกแบบการเรียนรู้ทเีป็นสากล
Universal Design for Learning : UDL 

เป็นกรอบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทจีะ

ทาํใหท้กุคนมีโอกาสเทา่เทยีมกันในการเรียนรู้

UDL คือการสร้างความแตกต่างเป็นกลยุทธท์สีนับสนุน
อาจารยผู้์สอนในการจัดการกับระดับความพร้อมความ

สนใจและการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน (Nelson, 2014)

การนาํเสนอของครู

   ครูนําเสนอข้อมูลและเนือหา
หลักสูตรในรูปแบบตา่งๆเพอืให้
นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถงึได้

การสอืสาร/การแสดงออก
ของนักเรียน

ครูอนุญาตให้นักเรียนเลือก
หรือแสดงผลการเรียนรู้ได้

การมีส่วนร่วม/
สนับสนุน

ครูกระตุ้นความสนใจและ
แรงจูงใจของนักเรียนใน
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

• การใช้รูปแบบของข้อมูลหลากหลาย

รูปแบบ เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง 

หรือข้อมูลท ีสัมผัสได

• การใช้ภาษาและสัญลักษณท์หีลากหลาย
• การสร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้ทบทวน

ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียน

• การใช้ร่างกาย

• การพูด
• การใช้การทาํงานของ

สมองระดับสูง 

(Executive Function)

• การพยายามชักจูงความสนใจ 

โดยใหอ้ิสระในการเลือก

• สนับสนุนใหใ้ช้ความพยายาม

ในการทาํงาน

• เสริมสร้างทกัษะการกาํกับ

ตนเอง (Self-regulation)

หลกัการจัดการเรียนการสอนทเีป็นสากล
UDI’S GUIDING PRINCIPLES
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จากภาพมีนักเรียน

บกพร่องทางร่างกาย 1

คนและตาเลือนราง 1 คน
สิงอาํนวยความสะดวก

ควรเตรียมไว้มีอะไรบ้าง?

Walker, Dycem® (non-slip material), 
laptop computer, printer, scanner, 
desktop computer, portable reading 
device, headphones, pencil grips, 
specialized pen, raised-line paper, 
calculator, portable keyboard device

ให้โอกาสเดก็เหล่านีได้อยู่ในสังคมร่วมกบัท่านได้ไหม?
ใหพ้วกหนูเรียนร่วม

ด้วยได้ไหม
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ใหพ้วกหนูเรียนร่วม

ด้วยได้ไหม

การทาํงานร่วมกันของสหวชิาชพี
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ความแตกต่างของแนวคิดการบูรณาการทมีสหสาขาวชิาชีพ

Multidisciplinary Interdisciplinary Transdisciplinary

การทาํงานร่วมกันของสหวชิาชีพ (Transdisplinary Team)

การประเมิน

การทาํ IFSP 

การนํา IFSP สู่ปฏิบัติ
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เนือหา Multidisciplinary Interdisciplinary Transdisciplinary

การประเมิน สมาชิกต่างประเมินตามศาสตร์

ของตนเอง

สมาชิกต่างประเมินตามศาสตรข์อง

ตนเองแล้วแลกเปลียนผลการ

ประเมินแก่สมาชิกอืน

ทมีมีส่วนร่วมในการประเมิน

และบันทกึข้ามศาสตรท์าง

วิชาชีพ

การทาํ IFSP สมาชิกต่างพัฒนาแผนของตนเอง

ภายใต้ศาสตรข์องวิชาชีพตนเอง

สมาชิกต่างพัฒนาแผนของตนเอง

ภายใต้ศาสตรข์องวิชาชีพตนเองและ

แลกเปลียนทมีงานเฉพาะบางแผน

ทมีงานและครอบครัวร่วม

พัฒนาแผนภายใต้ข้อมูลความ

ต้องการจาํเป็นของเด็กและ

ครอบครัวเป็นฐาน

การนํา IFSP สู่
ปฏิบัติ

สมาชิกต่างคนต่างช่วยเหลือเด็ก

โดยใช้ศาสตรข์องตนเอง

สมาชิกต่างคนต่างช่วยเหลือเด็กโดย

ใช้ศาสตรข์องตนเอง มีบางเวลาที

เยียมบ้านพร้อมกันหรือเป้าหมาย

พัฒนาหลายอย่าง

มีผู้รับผิดชอบหลักหนึงคน

รับผิดชอบใหบ้ริการช่วยเหลือ 

ทมีงานคนอนืเป็นทปีรึกษาหรือ

สอนความรู้พนืฐานแก่สมาชิก

ทุกคน

ความแตกต่างของแนวคดิการบูรณาการทีมสหสาขาวชิาชีพ

บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในปัจจุบัน-อนาคต 

(PRESENT CONDITION AND FUTURE CHALLENGES OF OT)
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1.การจัดการศึกษาสาํหรับคนพกิารทอีิงมาตรฐาน

2. การพัฒนาระบบการคัดกรอง คัดแยกประเภทความพิการทมีีมาตรฐาน

3. การพัฒนามาตรฐานครูการศึกษาพเิศษ

4. การพัฒนาระบบเกอืกูลทางการศึกษาในทกุระดับ ทุกระบบ ทมีีมาตรฐาน

5. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสาํหรับคนพิการ

6. การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเตม็รูปแบบในโรงเรียนเรียนทวัไป

ประเดน็เสนอแนะการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ในศตวรรษท ี21

สมพร หวานเสร็จ. (2554). รายงานการวิจยั อนาคตภาพการจดัการศึกษาสาํหรับคนพกิาร. 

ชดุโครงการวิจยั การเพมิโอกาสและพฒันาคณุภาพในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพิการ. สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ.

ประเดน็เสนอแนะการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ในศตวรรษท ี21

สมพร หวานเสร็จ. (2554). รายงานการวิจยั อนาคตภาพการจดัการศึกษาสาํหรับคนพกิาร. 

ชดุโครงการวิจยั การเพมิโอกาสและพฒันาคณุภาพในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพิการ. สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ.

7. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสาํหรับคนพกิารทสีอดคล้องกับศักยภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล

7.1 เรียนร่วมเต็มเวลาในหอ้งเรียนการศึกษาทัวไป

7.2 เรียนร่วมบางเวลา และมีหอ้งสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาพเิศษ

7.3 เรียนประจาํในห้องเรียนการศึกษาพเิศษ

7.4 เรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ



5/7/2020

21

ประเดน็เสนอแนะการวิจัยทางการศึกษาพเิศษ ในศตวรรษท ี21

สมพร หวานเสร็จ. (2554). รายงานการวิจยั อนาคตภาพการจดัการศึกษาสาํหรับคนพกิาร. 

ชดุโครงการวิจยั การเพมิโอกาสและพฒันาคณุภาพในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพิการ. สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ.

8. การพัฒนาหลักสูตรทสีอดคล้องกับผู้เรียนทมีีศักยภาพแตกต่างกัน

9. การพัฒนาระบบสนับสนุนเทคโนโลย ีสอื สงิอาํนวยความสะดวกทโีรงเรียน บ้าน

และชุมชน

10. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสาํหรับคนพกิารโดยผู้ปกครอง หน่วยงาน

อืนๆทเีกยีวข้อง

11. การพัฒนาระบบการเชือมต่อทางการศึกษาในแต่ละระดับ

12. การจัดการศึกษาแบบร่วมมือกันและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

สาํหรับคนพกิาร

การใหความชวยเหลือระยะแรกเริ่มเพ่ือการเรียนรวม

1. การใชครอบครัวเปนศูนยกลาง Family - Centered
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การใชครอบครัวเปนศนูยกลาง Family - Centered

1. สรางความเขมแข็งแกครอบครัวตามความตองการจําเปนของเด็กและครอบครัว

• พัฒนาเจตคติ ความรูความเขาใจและทักษะการเลี้ยงดูแกผูปกครอง 

• เย่ียมบานเพ่ือศึกษาบริบทสภาพแวดลอม 

• สาธิตการพัฒนาเด็กโดยใชกิจวัตรประจําวันของเด็กและครอบครัว 

• ใหคําปรึกษาแกพอแม ผูปกครองและใหบริการตามความตองกาจําเปนของ

ครอบครัว

• ใหบริการกิจกรรมบําบัด กายภาพบําบัด อรรถบบําบัด การศึกษาพิเศษ 

ประสานขอมูลหรือแหลงบริการ ตามความตองการจําเปน
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การใชครอบครัวเปนศนูยกลาง Family - Centered
2. การจัดทําแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

• ความตองการจําเปนของเด็กและครอบครัว

• ความตองการจําเปนของครอบครัว

• เปาหมายความสําเร็จของแผน

• รายละเอียดการใหบริการ

• รายช่ือสภาพแวดลอม

• วันที่เริ่มใหบริการ และช่ือผูใหบริการ

• แผนการเช่ือมตอบริการ 

2. การพัฒนาเด็กโดยใชกิจวัตรประจําวันและสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ

เปนฐาน (Routine based or Natural environment based) 

การใหความชวยเหลือระยะแรกเริ่มเพ่ือการเรียนรวม
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การพัฒนาเด็กโดยใชกิจวัตรประจําวันและสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติเปนฐาน 

(Routine based or Natural environment based) 

เปนแนวทางที่มุงเนนใหเด็กทํากิจกรรม

ประจําวันสําเร็จดวยตนเองมีปฏิสัมพันธทางสังคม

กับผูอื่น ผูปกครองให เด็กมีโอกาสเรียนรูตาม

ธรรมชาติ และผูปกครองมีความพึงพอใจ มีสวน

รวมในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันของเด็กใน

สถานที่หรือสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติในบาน

และชุมชน เสร็จสมบูรณดวยตนเองตามวัย 

3. จัดการเรียนรูในหองเรียนรวม Learning in Inclusion Classroom

การใหความชวยเหลือระยะแรกเริ่มเพ่ือการเรียนรวม
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การเรียนรูในหองเรยีนรวม Learning in Inclusion Classroom

ความสําเร็จของการชวยเหลือระยะแรกเริ่มและ

การเรียนรูผานประสบการณตรงในชวงตนชีวิตของ

เด็กมีผลดีตอพัฒนาการทางความคิด สติปญญาและ

สังคมของเด็ก ๆ การไดมีโอกาสเขาเรียนรวมกับเด็ก

ทั่วไปครูอาจปรับการเรียนการสอนที่แตกตางตาม

ความตองการจําเปนของเด็กเปนรายบุคคลครูควรมี

การเตรียมการ ดังน้ี 

เพือน

สภาพแวดล้อมทีไม่ปลอดภัย

การฝึกวินัยทไีม่เหมาะสม

และทําให้อับอาย

ความผิดปกติ

ของการเรียนรู้

การทําร้าย

ข้อมูลนักเรียน
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ออกกําลงักาย

ยนีส์

ความรัก

ดนตรีและศิลปะ

สิงทท้ีาทายจาก

กจิกรรม,สิงแวดล้อม

อาหาร

อาหารเพมิพลงัสมอง

ผกั

โปรตีน

คาร์โบไฮเดรต

ผลไม้

นํา

นําเปล่า ปลา ไข่ โยเกร์ิต ถวัเหลือง

ผกัใบเขียว บรอคโคลี 

ถวั แครอท มะเขือเทศ

กล้วย ส้ม blueberries

strawberries

ข้าวกล้อง ถัว ลูกเดือย
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- สมองทํางานอย่างเป็นฝ่ายถูกกระทํา

- ขัดขวางพฒันาการของสมาธิในเดก็เล็ก

  (ส่งผลให้สมาธิสันในวัยเรียน)

-เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก ทําให้กระตุ้น

 สมองส่วนอยากมากกว่าส่วนคดิ

- เรียนรู้ผดิ เช่น ความรุนแรง, ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ  

การเรียนรูในหองเรียนรวม Learning in Inclusion Classroom

1. จัดเตรียมสภาพแวดลอมการเรยีนรูไปที่สนับสนุนความ

ตองการของเด็กทุกคน

2. ลดขอจํากัดหรอือปุสรรคในช้ันเรียน สงเสริม

สภาพแวดลอม ท้ังภายในและภายนอกหองเรยีน

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความยืดหยุน ระบบเกื้อกูล

ในช้ันเรยีน การใชเทคโนโลยีชวยในการเรยีนการสอน 

อนุญาตใหใชเครื่องมือหรือสื่อท่ีเอ้ืออํานวยตอเดก็ท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ
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การเรียนรูในหองเรียนรวม Learning in Inclusion Classroom
4. สนบัสนุนใหเด็กทํากิจกรรมดวยตนเองผานการสื่อสนับสนุนการ

เห็น (Visual support) เชน ตารางเวลา รูปภาพกิจกรรม ขั้นตอน

การทํากิจกรรม การใชสี การจดัชั้นเรียน และสภาพแวดลอมท่ีเปน

โครงสราง 

5. ออกแบบวธิกีารส่ือสารระหวางครกูับผูปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยน

ขอมูล รายงานผลการทํากิจกรรมของเด็ก ความกาวหนาของการ

เรียน เชน สมุดสื่อสาร การใชโซเชียลมีเดีย เปนตน

6. สรางความเขมแข็งใหพอแม สนทนา พูดคุย ส่ือสารกับเด็ก

ระหวางทํากิจกรรมประจําวัน

การเรียนรูในหองเรียนรวม Learning in Inclusion Classroom

7. สนับส นุน และกระตุ นการมีส วนร วมของ

ผูปกครองในวางแผนการตัดสินใจเก่ียวกับการ

พัฒนาความ สามารถของเด็กรวมกับครู  และ

ผูเก่ียวของอ่ืน ๆ 

8. ใหขอมูลแหลงเรียนรู ขอมูล แหลงบริการสมาคม

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ สําหรับผูปกครอง เพ่ือสรางองค

ความรู และสรางเครือขายผูปกครองรวมกัน
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•  มีโอกาสเรียนรู้ทเีท่าเทียมกัน

• นักเรียนทุกคนได้ประโยชน ์เรียนรู้ความแตกต่างของคนในสังคม “ไม่มี

ใครสมบูรณแ์บบ”

• นักเรียนได้ทาํงานร่วมกัน “เคารพในความเป็นมนุษย”์

• ส่งเสริมทักษะการสือสาร การอยู่ในสังคม

• ส่งเสริมพฤติกรรมทเีหมาะสม ปรับตัวเมืออยู่ในสังคมทหีลากหลาย

ประโยชนข์องการใหโ้อกาสเดก็ๆ เรียนรวมกัน

การจัดชันเรียนเพือส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ
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Class schedules, rules & specific student 
tasks assigned

Example of a structured environment for 
ASD middle school students.

Students apply own sensory input as 
needed for calming & focused attention.
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• ให้เดก็รู้ว่าเป็นเรืองสาํคัญทจีะต้องนังใกล้กับครูมากทสุีดเท่าทจีะเป็นไปได้ในสถานททีพีวกเขาสามารถได้ยินและดูข้อมูล

จากครูและเพอืนร่วมชันของเขาได้ดทีีสุด
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การทํากจิกรรมทอีอกแรงทข้ีอต่อหรือการเคลือไหว
จําเป็นต่อการพฒันาการรับรู้การเคลือนไหวของอวยัวะ 

การวางแผนการเคลือนไหว

เตรียม กจิกรรมทีลงนําหนักทข้ีอต่อ “Heavy Work”

การทาํงานหนักในชันเรียน เช่น การให้รับผดิชอบงานในชันเรียน
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กิจกรรมพกัเบรค โดยให้นักเรียนเคลือนไหว

• เดก็ทุกคนตอ้งพกับอ่ยจากการทาํงาน โดยจะลุกขึนและยืดและ

ย้ายร่างกาย ช่วยในการ "ปลุก" ร่างกายและสมองเพมิระดบัความ

ตนืตวัทเีกิดในความสนใจทดีีขึนและมีร่างกายทสีงบ

 กิจกรรมโยคะ

 กระโดด เดิน เต้น รอบห้องหรือรอบโตะ๊

 ช่วงพกัหรือหยดุ การเล่นทีกระโดน การปีนป่าย ห้อยโหนทาํ

ให้เดก็สงบและมีสมาธิขณะเรียน

ทาํโยคะ

เลน่กระตือรือรน้
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ออกกาํลังกาย เต้นประกอบเพลง

Try “animal walks
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ปรับเก้าอีให้สอดคล้องกบัความต้องการของนักเรียน

• การให้โอกาสเดก็ในการเคลอืนไหวบนทนัีงหรือพนืทขีองตัวเองหรือทโีต๊ะทาํงาน เป็นวธิีทยีอดเยยีม

ในการจัดหาข้อมูลทจีาํเป็นเกยีวกับประสาทสัมผัสทเีดก็ ๆ หลายคนใฝ่ฝันขณะเดยีวกันก็ช่วยเพมิ

ความสนใจของพวกเขาในระหว่างการทาํงานประจาํทบีนโต๊ะ
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chair push-ups

Theraband around the front legs of the child’s chair

หากจิกรรมไม่ให้มือนักเรียนว่าง

 Place a Velcro strip on, or 
inside of the child’s desk, or 
on the edge of his seat

Hook the index fingers together and 
pull for three seconds. Repeat with 
each set of fingers.

ตดิเทปหนามเตยใต้โต๊ะหรือเก้าอี

ดงึนิวเกยีวกันทลีะนิว
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• พกขวดโลชันติดกระเป๋า วางใต้โต๊ะ เพอืให้เดก็ใช้

เวลาต้องการเคลือนไหวมือ หรือดมกลินรอบข้าง
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นักเรียนทตี้องการสัมผัสผิวกาย มากกว่าปกติ  หรือการรับรู้ข้อต่อ  และรบกวนเพอืน 

ให้ บีบยาง หรือดินนาํมันสังเคราะห ์ ทงันีต้องไม่กระตุ้นความสนใจของเพอืนๆ

ลดสิงกระตุ้นทางสายตาและการได้ยนิ

• เด็กทหีนัเหความสนใจง่ายต่อเสียงและสิงทเีหน็ ครูควรเตรียมชันเรียน ดังนี

• ใช้แสงธรรมชาต ิแสงไม่จ้ามาก 

• จัดเตรียมมุมทเีป็นบริเวณเงียบสงบสาํหรับนักเรียนทาํกจิกรรมเสร็จแล้ว   

• เพลงบรรเลง หรือเล่นเงยีบๆ 

• บอรด์ข่าวหรือประชาสัมพันธมี์ข้อมูลเฉพาะทจีาํเป็น

• ใช้ผ้าม่านหรือผ้าคลุมของเล่นหรืออุปกรรศ์ิลปะ
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SNACK TIME:

• การคียว การกัด การดดู เป็นสิงททีาํใหเ้ดก็สงบได ้

• ผู้ปกครองควรเตรียมอาหารว่างใส่กล่อง เช่น ผลไม้อบแหง้ ซงึเป็นอาหารว่างที

ส่งเสริมการกัด การเคี กรอบๆ ส่งเสริมการรับรู้ข้อต่อ   

• ครูควรยาํใหเ้ดก็เตรียมขวดนาํดมืพร้อมหลอดดูด ทงันีนาํมะนาวจะทาํใหเ้ด็กสดชืน

• ผู้ปกครองควรเตรียมหลอดดดูกว้างๆ เพอืใช้กับโยเกิรต์หรือนมเปรียว 

• เตรียมผลไม้ ขนมผัก เช่น แอปเปิล แครอท
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SNACK TIME:

เคยีวกัด ดูด กรุบกรอบ

บทบาทนักกจิกรรมบาํบัดในปัจจุบัน-อนาคต

1. คน้หาตนเอง

2.พฒันาตนเอง
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บทบาทนักกจิกรรมบําบัด
ในอนาคตควรเป็นอย่างไร ?


