
บทที่ ๖
โปรแกรมส่งเสรมิเดก็ 

พฒันาการล่าช้า  
เดก็พเิศษทีบ้่าน



โปรแกรมส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าที่บ้าน 
(Home-based Program)

ฟลอร์ไทม์ ฝึกทักษะใน 
ชีวิตประจ�าวัน

ฝึกร่างกาย 
(sensory/motor)

เล่นกับเพื่อน

ฝกึแก้ป
ัญหา

ฝึกลงม
ือท�า
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โปรแกรมส่งเสริมเด็กพฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษที่บ้าน

 การส่งเสริมพฒันาการลกูอย่างเป็นองค์รวม และมีประสิทธิภาพที่่บ้าน
• การเล่นกับลูก รือ การท�าฟลอร์ไทม์
• การฝึกทัก ะในชีวิตประจ�าวัน
• การฝึกร่างกาย 
• การเล่นกับเพื่อน

 ฟังดงู่ายจงั ..... แต่ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพของการลงมือท�า
• พอเ มาะ พอดีกับความแตกต่างของลูกเรา รือเปล่า
• ความถี่แค่ไ น
• ความแรงพอไ ม 
• ลาก ลายรูปแบบและวิธีการ และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ รือเปล่า 
• เป็นอะไรใ ม่ๆที่ท�าใ ้ มองรู้ ึกต่ื่นตัวพร้อมเรียนรู้ รือไม่

It’s not what you do but how you do it !

 เล่นกบัลูกที่บ้าน...เรื่องเล่าจากคณุพ่อ

 หล่อเลี้ยงโลกภายในของลูก

                               ฉบับความสุข
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โปรแกรมส่งเสริมเด็กพฒันาการล่าช้า เด็กพิเศษที่บ้าน

ในบทนี้ขอเริ่มต้นด้วยการใ ้คุณพ่อคุณแม่ลองหลับตา แล้วค่อยๆนกึทบทวนดูว่าใน 
หนึง่วัน หน่ึ่งอาทิตย์ หนึง่เดือนที่ผ่านมา ลูกของเราได้ท�ากิจกรรมอะไรบ้าง ลูกได้ไปไ น  
ไปเล่นกับใคร และเราได้เปิดโอกา  ชี้ชวนใ ้ลูกได้ท�ากิจกรรมใ ม่ๆอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรมที ่
ลูกท�า ลูกได้ท�าบ่อยแค่ไ น กิจกรรม ลาก ลาย รือไ่ม่ คุณภาพของการท�าแต่ละกิจกรรม 
เป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ อยากใ ้คุณพ่อคุณแม่ลองเขียนใ ่กระดา เพื่อใ ้เ ็นภาพที่ชัดขึ้นค่ะ 

จากประ บกาณฺ์ที่ท�างานมาบ่อยครั้งพบว่า ลายครอบครัวใช้เวลาไปจมอยู่กับเรื่องใดเรื่อง
นึ่งเป็นเวลานานๆ เช่น บางคนวนอยู่กับเรื่องพยายามใ ้ลูกกินข้าว บางครอบครัววนอยู่กับเรื่อง

ปัญ าที่โรงเรียนที่ครูบอก เช่น ลูกยังระบาย ีไมได้ พ่อแม่ก็พยายามใ ้ลูกฝึกตามที่คุณครูบอก  
บางครอบครัวก็ดูแลใช้เวลากับลูกที่มีพัฒนาการล่าช้า เ มือนการดูแลเด็กปกติทั่วๆไป คือ กินข้าว 
อาบน�า้ พาไปโรงเรียน โดยอาจมีเพิ่มกว่าพี่น้องเด็กปกติ คือ พาไปพบแพทย์ พาไปฝึกกับนักบ�าบัด
บ้าง และเล่นกับลูกบ้างตามเท่าที่เวลามี บางครอบครัวก็บอกเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าเล่นกับลูก
เพิ่มข้ึนเฉพาะช่วงใกล้ๆที่จะได้คิวนัดพบแพทย์ เพราะ กลัวถูกถามว่าท�าอะไรบ้างแล้วตอบไม่ได้ 
เป็นความแตกต่างกันไปของแต่ละครอบครัว ขึ้นกับ ลาก ลายปัจจัย
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โปรแกรม ง่เ รมิเดก็พฒันาการล่าช้า เดก็พเิ ทีบ้่าน มายถงึ ภาพร ม า่เ ลาคณุพ่อคณุ
แม่อยู่บ้านกับลูกค รต้องท�าอะไรบ้าง  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการลูกอย่างเป็นองค์รวม 
และมปีระสิทธิภาพ

Dr.Greenspan ได้น�าเ นอภาพร มการ ่งเ ริมพัฒนาการลูกที่บ้าน คือ 

1. การเล่นกบัลูก หรอื การท�าฟลอร์ไทม์

2. การฝึกทักษะในชีวิตประจ�าวนั

3. การฝึกร่างกาย 

4. การเล่นกับเพื่อน
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การเล่นกบัลูก หรอื การท�าฟลอร์ไทม์

การเล่นกบัลูก หรอื การท�าฟลอร์ไทม ์ มายถึง ช่วงเวลาที่พ่อแม่คอย ังเกตว่าลูกก�าลัง
ท�าอะไร นใจอะไร อยากท�าอะไร แล้วเข้าไปร่วมเป็นเพื่อนอยู่ด้วย ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า ร่วมเล่น
ด้วย เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ตระ นักรู้ว่า เราจะเป็นผู้ท�าตามลูกบ้าง เพราะ ตลอดเวลาทั้งวันลูกต้อง
คอยท�าตามเรามาตลอดแล้ว ที่ �าคัญ พ่อแม่รู้ ึกมีความ ุขท่ีได้อยู่กับลูก ได้ท�าใน ิ่งที่ลูก นใจ  
ได้ท�าตามความต้องการของลูก

การฝึกทกัษะในชีวิตประจ�าวนั

การฝึกทกัษะในชวีิตประจ�าวนั มายถึง การน�ากิจวัตรประจ�าวันที่เด็กต้องท�าเป็นประจ�า
อยู่แล้ว มาเป็นโอกา ในการฝึก มองและพัฒนาการของลูก ได้แก่ การฝึกช่วยเ ลือตัวเอง + การ
ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน
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การฝึกร่างกาย

การฝึกร่างกาย มายถงึ การออกก�าลงักาย การฝึกระบบของ มองและร่างกาย ใ ท้�างาน
ได้คล่องแคล่วขึ้น แข็งแรงทนทานมากขึ้น และ ามารถท�างานพร้อมๆกันได้รวดเร็วขึ้น 

การเล่นกบัเพื่อน

การเล่นกบัเพื่อน มายถึง การเปิดโอกา ใ ้ลูกได้ไปอยู่กับเด็กวัยเดียวกัน อาจเป็น นาม
เด็กเล่น น้าบ้าน วน าธารณะ รือ ชวนลูกเพื่อนมาเล่นกับลูกของเราที่บ้าน เป็นต้น การพาลูก
ไปเล่นกับเพื่อนมีประโยชน์ คือ เด็กได้มีโอกา เล่นกับเด็กวัยเดียวกัน ซึ่งจะแตกต่างจากเล่นกับ 
พ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่จะคอยเล่นตาม รือรู้ใจลูก ลูกจะได้มีโอกา ฝึกทัก ะทาง ังคม อยากได้ของเล่น
ท�าอย่างไร อยากชวนเพื่อนมาเล่นด้วยท�าอย่างไร ถ้าเพื่อนไม่ยอมใ ้เล่นด้วยจะท�าอย่างไร ทัก ะ
ทาง ังคมเ ล่านี้เป็น ่ิ่งที่ อนกันไม่ได้ ต้องใ ้ลูกไปมีประ บการณ์ด้วยตัวเอง 
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การพาลูกไปเล่นกับเพื่อน คุณพ่อคุณแม่อาจต้องรูพ้ฒันาการทางสงัคม หรอืการเล่นกบั
เด็กวัยเดียวกัน คร่าวๆ ดังนี้ เด็กอายุน้อยกว่า ๑๘ เดือน มักจะแค่ยืนมองเด็กคนอื่นเล่น  
เด็ก นใจ อยากรู้ว่าเด็กคนอื่นท�าอะไร เด็กอายุ ๒ - ๓ ปี รือวันที่เริ่มเข้าเนอร์เซอรี่ เราจะเ ็นเด็ก
เล่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้ เป็นแบบเล่นข้างๆกัน สนใจของเล่นเหมือนกัน แต่อาจจะยังไม่ได้มี
ปฏิ ัมพันธ์พูดคุยกันมากนัก คือ ต่างคนต่างเล่นของตัวเอง แต่นั่งอยู่เป็นกลุ่มด้วยกันได้ เด็กอายุ  
๓ ปีขึ้นไป จะเริ่มเ ็นเด็กเล่นสมมุติ จินตนาการกบัเพื่อน เล่นด้วยกนั เป็นกลุ่ม เล่นวิ่งไล่จับ 
เล่น ร้างประ าททรายด้วยกัน เด็กอายุ ๔ - ๕ ปีขึ้นไป เราจะพบความ ามารถในการเล่นที่ 
ซบัซ้อนขึน้ เดก็จะเริม่เล่นเกมทีม่กีฏ กติกา มคีวาท้าทาย แข่งกนัแพ้ชนะ รอื อาจเป็นลกั ณะ
เกมกระดาน เช่น งูตกกระได เกมบิงโก เป็นต้น 

ถ้าลูกของเรามีพัฒนาการล่าช้า ิ่ง �าคัญที่คุณพ่อคุณแม่อาจต้องทราบ คือ เรื่อง ความแตก
ต่างของอายุพัฒนาการกับอายุจริงของลูก อายุจริง มายถึง อายุตามวันเดือนปีเกิด อายุ
พฒันาการหมายถึง อายตุามความสามารถของเด็ก

ตัวอย่างเช่น น้องต้นข้าว อายุจริง เท่ากับ ๕ ปี แต่ความ ามารถเของต้นข้าวยังน้อยกว่าเด็ก
วัยเดียวกัน คือ น้องต้นข้าว งบ นใจ ิ่งรอบตัวได้ ื่อ ารโต้ตอบ บอกความต้องการได้เป็นประ
โยค ัน้ๆ เข้าใจภา าทีพ่่อแม่พดู อยูใ่นกลุม่ฟังนทิานกบัเพือ่นได้ แต่ถ้าครถูามอะไรยากๆทีเ่ป็นเ ตุ
เป็นผล ต้นข้าวมักจะเลี่ยงไม่ตอบ รือ ตอบไม่ค่อยตรงค�าถาม ต้นข้าวชอบเล่นในกลุ่มเพ่ือน  
เล่นของเล่นง่ายๆ เล่น มมตุติามเพ่ื่อน ความ ามารถของน้องต้นข้าวเท่ากับเดก็อายปุระมาณ ๓ ปี 
อายุพัฒนาการของน้องต้นข้าวก็เท่ากับ ๓ ปี

เวลาที่เราจะใ ้ลูกฝึกทัก ะอะไร รือ ดูว่าพัฒนาการการเล่นกับเพื่อนของลูกได้แค่ไ น 
พยายามกลบัมามองทีอ่ายพุฒันาการ เช่น ถ้าพาน้องต้นข้าวไปที่ นามเดก็เล่น น้องต้นข้าวอาจ
วิ่งเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้ เล่นตามเพื่อนๆคนอื่นได้ แต่เม่ื่อเพื่อนๆวัย ๕ ปีเปลี่ยนไปเล่นเกมที่มี 
กฏ กติกา เช่น ลมเพลมพัด เล่นจระเข้น�า้ขึ้นน�้าลง น้องต้นข้าวก็อาจจะไม่เข้าใจ เล่นไม่ได้ รือ  
ที่ค่อนข้างท�าใ ้คุณพ่อคุณแม่เ ียใจ คือ เด็กคนอื่นก็อาจไม่ใ ้น้องต้นข้าวเล่นด้วย รือถูกผลัก 
ออกไป ไม่อยากใ ้อยู่ในกลุ่มด้วย ก็เป็นเ ตุการณ์ที่เจอได้บ่อยๆใน นามเด็กเล่น
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ฟังดูง่ายจงั ..... แต่ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพของการลงมอืท�า

เวลาบอกโปรแกรมง่ายๆ ว่าการฝึกลูกทีบ้าน คือ การใ ้เวลาเล่นกับลูก การออกก�าลังกาย 
การช่วยเ ลือตัวเองในชีวิตประจ�าวัน การท�างานบ้าน พ่อแม่ ลายครอบครัวก็มักจะบอกว่าท�า 
ตามนี้ มดแล้ว  

ความ �าคัญของการท�า ไม่ใช่ผลลัพธ์ คือ ามารถท�า ิ่งต่างๆได้ เช่น เล่นกับลูกทุกวัน  
พาลกูไป นามเดก็เล่นทุกวนั ไปเล่นบ้านบอลทุกวนัแล้ว ลูกใ เ่ ื่อ้เองได้แล้ว ตดิกระดุมได้แล้ว รอื 
เข้า ้องน�า้นั่ง ้วมได้แล้ว ทัก ะภายนอกเ ล่านี้ก็ �าคัญ แต่ถ้าเราเข้าใจลึกลงไปอีก เราต้องเข้าใจ
ว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้เป็นโอกา ในการฝึก มองของลูก ถ้าเรามาดู 
ว่าเราอยากให้สมองของลกู ตื่นขึ้น คล่องแคล่วว่องไว พร้อมเรยีนรู้มากขึ้น รือ ในบางคน
เปลี่ยนจากเด็กพัฒนาการล่าช้าเป็นเด็กปกติที่มีพัฒนาการไม่แตกต่างจากเพื่อน เรียน นัง ือได้ 
เ มือนเพ่ือนๆ เราอาจต้อง �ารวจเพิ่มเติม ว่าเราได้ช่วยพัฒนา มองของลูกอย่างมีประ ิทธิภาพ
เพียงพอแล้ว รือยัง

• ความจ�าเพาะ เรารู้จักพัฒนาการองค์รวม (D) และเข้าใจความแตกต่างระบบประ าท 
ของลูก ( I ) รือยัง เราได้พยายามปรับเปลี่ยนตัวเรา (R) ใ ้เข้ากับความแตกต่างของลูก 
รือไม่ 

• ความถี่ในการท�ากิจกรรมต่างๆพอไ ม ได้วิ่งเล่นออกก�าลังกายมากน้อยแค่ไ น เด็กที่ได้
เล่นอาทิตย์ละครั้ง กับเด็กที่่ได้เล่นทุกวัน ผลที่ได้ก็แตกต่างกัน 

• ความแรงพอไ ม ฝึกแบบซ�้าๆเดิมๆ รือ เพิ่มความแรง ความเข้มข้นในการท�ากิจกรรม
• หลากหลายรูปแบบและวิธีการ เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้หรือเปล่า ใ ่ความ นุก  

ใ ่ความ ลาก ลาย ความซับซ้อน ทั้งตาดู ูฟัง มือท�า มองคิด 
• เป็นอะไรใหม่ๆที่ท�าให้สมองรู้สึกต่ื่นตัวพร้อมเรียนรู้หรือไม่ คุณพ่อคุณแม่อาจลอง

ทบทวนว่าลูกได้มีกิจกรรมใ ม่ๆ เราได้พลิกแพลงการเล่นกับลูกบ้าง รือไม่

Rosemary White นักกิจกรรมบ�าบัดคน �าคัญ ผู้มีประ บการณ์การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
มานานกว่า ๔๐ ปี เล่าใ ้ฟังว่า It’s not what you do but how you do it !

คุณภาพของการลงมือท�าจึงเป็นเรื่อง �าคัญ ถ้าพ่อแม่ ามารถจัดเวลาท�าได้แล้ว อาจลองมา
ลงรายละเอียดเรื่องของคุณภาพการท�าเพิ่มข้ึน ก็จะช่วยฝึก มองลูก ท�าใ ้พัฒนาการลูกไปได้เร็ว
ขึ้นค่ะ
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เล่นกับลูกที่บ้าน....เรื่องเล่าจากคณุพ่อ

คุณพ่อท่าน นึ่งเล่าใ ้ฟังเรื่องการเล่นกับลูก ผมรู้สึกว่าการเล่นกับลูกท�าให้ผมคลาย
เครียด ผมได้กลับมาเป็นเด็กอีก ได้เล่นเหมือนตอนที่ผมเป็นเด็กๆ ฝนตกผมก็พาลูกไปเล่น 
น�า้ฝน เล่นเ มอืนทีผ่มเคยเล่นตอนเดก็ๆ ลกูเค้า นกุมากเลยครับ เราเล่นโคลนด้วยกนั เ าร์อาทติย์
ผมก็ขับรถพาเขาไปเที่ยว 

คุณพ่อนิ่ง ักพัก แล้วเล่าต่อ ั้นๆ ถึงภาระต่างๆภายในครอบครัว บางครั้งผมรู้ ึกเ มือน
ภาระต่างๆ ตกอยู่ที่ผมคนเดียว เลิกงานมาผมก็กลับมาดูแลลูก เล่นกับลูก คุณพ่อนิ่งอีก ักพักแล้ว
บอกต่อว่า ผมกอ็ดทนครบั คณุพ่อไม่ได้พดูอะไรต่อมากนกั เมือ่ นั น้าไปเ น็ลกู คณุพ่อกไ็ปชวน
ลูกเล่น ยิ้ม ัวเราะด้วยกันอีกอย่างเป็นอัตโนมัติ

ิ่งที่ประทับใจคุณพ่อท่านนี้มาก ก็ตรงที่ลูกของคุณพ่อที่เป็นเด็กออทิ ติกคน นึ่ง ภายใต้
ภาระและความเครยีดของชวีติทีไ่ม่แตกต่างกนัในแต่ละครอบครวั คณุพ่อยงัคง ามารถปรบัเปลีย่น
ตัวเอง มีอารมณ์สนุก แจ่มใส ได้ทุกครั้งที่มองเห็นหน้าลูก ผลลัพธ์ที่ได้รับก็คุ้มค่ามาก เด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นมาก จากเด็กที่นิ่งๆ ไม่ค่อย นใจอะไร ชอบอยู่ในโลก ่วนตัว ผ่านไป ๑ ปีเต็ม
เด็กดูดีขึ้นมาก มีความเป็นธรรมชาติของ ี น้า แววตา ที่ �าคัญเด็กดูมีอารมณ์แจ่มใ  นใจ 
มองคน และเริ่ม ืื่อ ารโต้ตอบกับคนด้วยภา ากายและภา าพูดได้ ั้นๆ  
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หล่อเลี้ยงโลกภายในของลูก

เม่ื่อได้ฟังคุณพ่อคุณแม่ ลายๆท่านเล่าเรื่องแนวทางการดูแล ่งเ ริมพัฒนาการลูกที่บ้าน  
ก็พบว่ามีอีกด้าน นึ่งที่น่า นใจ อยากแบ่งปันใ ้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

คุณแม่ท่าน นึ่งเล่าใ ้ฟังว่า ก่อนนอนทุกคืน จะเอามือจับที่ ัวใจของลูก พูดกับลูกด้วยถ้อย 
ค�าดีๆ ถ้อยค�าที่ วยงาม กล่าวความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่ ขอบคุณ
ความ ุขที่แม่ได้รับจากการดูแลลูก ...ลูกจะค่อยๆ หลับไปพร้อมกับค�าพูดที่งดงามเหล่านั้น  
คุณแม่เล่าว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่รู้ ึกดี เป็นความ งบที่แม่กับลูกอยู่ด้วยกัน คุณแม่พบว่าตั้งแต่ 
ฝึกการกล่าวถ้อยค�าดีๆกับลูกก่อนนอนทุกวัน เวลาที่ลูกดูวุ่นวาย ดูไม่ งบในตอนกลางวัน บางครั้ง
คุณแม่ก็น�าถ้อยค�า น�้าเ ียง และ จัง วะการพูดแบบเดียวกันนี้มาใช้กับลูก คุณแม่พบว่าลูกดู งบ 
นใจ และ ก�ากับตัวเองได้ดีขึ้น ที่ �าคัญ คุณแม่รู้ ึกว่าการบอกกล่าวถ้อยค�า ร้าง รรค์ การได้มอง

ลูกขณะที่ลูกก�าลังนอน ลับ ช่วยใ ้จิตใจของคุณแม่มีพลังพร้อมที่จะต่อ ู้กับวันใ ม่ต่อๆไป

คณุแม่อกีท่าน นึง่เล่าเรือ่งการพยายามเพิม่ช่องทางการเรยีนรูใ้ ล้กูทกุวนัผ่านกจิกรรมต่างๆ 
ทั้งการมองเ ็น การ ยิบจับ ัมผั  การรับฟังเ ียง ภา าพูด คุณแม่เล่าเรื่องการอ่านนิทานใ ้ลูก
ฟังในช่วงก่อนนอนว่า คุณแม่เลือกทีจะอ่านนทิานคุณธรรม นทิานสขีาว คุณแม่ไม่ได้แน่ใจว่าลูก
จะเข้าใจเรือ่งราวตามตัว นงั อืทัง้ มด แต่คุณแม่เลอืกทีจ่ะใช้น�า้เสยีง และจงัหวะการเล่าทีช่่วย
กล่อมให้ลกูค่อยๆหลบัไปกบัเรือ่งราวดีๆ  คณุแม่เล่าว่าการอ่านนทิาน นึง่เรือ่ง คณุแม่จะอ่านเรือ่ง
เดิมซ�้าๆทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน คุณแม่เชื่อว่า �า รับลูกของเรา การท�าซ�า้ๆที่นานพอ
เป็นเรือ่งส�าคญั คณุแม่เชือ่ว่าลกูสามารถเรยีนรูไ้ด้เหมอืนเดก็คนอืน่ แต่อาจต้องพยายามเพ่ิม
ช่องทางการเรยีนรูใ้ห้ลกู และทีส่�าคญั ส�าหรบัลกูของเราคณุแม่บอกว่าอาจต้องท�าซ�า้ๆ หลาย
ครั้งมากกว่าเด็กคนอื่น 
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คุณพ่ออีกท่าน นึ่งเล่าใ ้ฟังถึงการชวนลูกนั่งสมาธิ ก่อนนอนทุกวัน ใช้ค�าว่าฝึกนั่งนิ่งๆ 
ก่อนนอนก็แล้วกัน คุณพ่อจะ วดมนต์ แล้วฝึกใ ้ลูกนั่งนิ่งๆ ช่วงแรกๆลูกก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆเท่าไ ร่  
มักจะยุกยิกไปมาตลอด แต่ก็นั่งอยู่กับที่ได้นานขึ้น จนจบเ ียง วดมนต์ คุณพ่อ วดมนต์กับลูกเป็น
กิจวัตรทุกวัน คุณพ่อเล่าเวลาตอนกลางวันที่ลูกมีอารมณ์โมโ  งุด งิด ดูวุ่นวาย ไม่นิ่ง คุณแม ่
คุณพ่อจะพยายามค่อยๆช่วยใ ้ลูก งบลง ชวนใ ้ลูกนิ่งขึ้น คุณพ่อเล่าว่าตั้งแต่ วดมนต์กับลูกมา  
๖ เดือนแล้ว ลูกดจูะก�ากบัตวัเอง สงบตัวเอง ได้ง่ายขึ้น
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กล่าวความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่
ขอบคุณความสุขที่พ ่อและแม่ได้รับจากการดูแลลูก

ลูกจะค่อยๆ หลับไปพร้อมกับค�าพูดที่งดงามเหล่านั้น
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