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ค�าน�า
สิบปีทีแ่ล้ว เมือ่ตอนทีพ่วกเราเริม่ท�างาน เราเร่ิมต้นไม่ต่างจากบคุลากรสาธารณสุขทกุๆคน

ทีท่�างานทางด้านนี ้เราพยายามช่วยเหลอื ฝึกเด็ก ด้วยความปราถนาดี อยากให้เด็กพัฒนาการล่าช้า 
เด็กพิเศษ ดีขึ้น เราเอาเด็กเข้ามาฝึกในห้อง เรำให้พ่อแม่รออยู่หน้ำห้อง เพราะ ถ้าพ่อแม่เข้ามา
ในห้องด้วย เด็กอาจไม่ยอมท�ากิจกรรม และพ่อแม่เองก็คงทนไม่ได้ที่บางครั้งลูกอาจร้องไห้ อยาก
ออกนอกห้อง อยากกลับบ้าน เราจะแนะน�าให้พ่อแม่อดทนและขอให้รออยู่หน้าห้อง อย่าเข้ามา
ตอนที่ลูกร้องไห้

เราฝึกเดก็แบบคร ูให้เดก็นัง่โต๊ะ ฝึกเรยีนรูส้ ีเรยีนรูก้ารพดูค�าว่า ขอ และยกมอืไหว้ เรยีนรู้
ภาษาจากการอ่านบัตรค�า ถ้าเด็กไม่ยอมท�า อยากออกนอกห้อง ไปหาพ่อแม่ เราจะจับเด็กให้นั่ง
เก้าอ้ีทีล๊่อคไว้ไม่ให้เดก็ลกุไปไหน เดก็จะร้องไห้ในครัง้แรกๆ เพราะยังไม่เคยถูกฝึกมาก่อน ต่อมาเดก็ 
ก็จะค่อยๆเริม่เรยีนรู้ว่าร้องไห้อย่างไรกไ็ม่ได้ผล ยงัไงพ่อแม่กจ็ะไม่เข้ามาช่วย ร้องอย่างไร หนก็ูต้อง
ท�าตามสิ่งที่คุณครูบอก เราพบว่าวิธีการนี้ได้ผล ครั้งต่อๆมาเด็กๆ ไม่ร้องแล้ว เด็กรู้แล้วว่าเขาไม่
ได้มีสิทธิเสยีงใดๆ มีเพียงต้องท�าตามสิ่งที่คุณครูบอกให้ท�าเท่านั้น เด็กๆยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกว่า  
ถ้าเขายอมท�าตามสิง่ทีค่ณุครกู�าหนดไว้ได้ เขาจะได้รับรางวลั ได้ขนมเป็นส่ิงตอบแทน เราจะมขีนม 
เป็นถุงๆเตรียมไว้ ตอบได้ ได้ขนม ตอบไม่ได้ ก็ท�าใหม่ ท�าซ�้าๆ จนกว่าจะท�าได้ เด็กก็เริ่มมีก�าลังใจ
เพิ่มขึ้นอยากท�า เพื่อให้ได้ขนม

ฝึกๆ ไป ดูเหมือนว่าเด็กจะเริ่มเก่งขึ้น ยอมเดินเข้ามาในห้องอย่างง่ายดาย ยอมท�าตาม 
ทุกอย่างที่คุณครูบอก เด็กเริ่มจ�าสี จ�าภาพ อ่านบัตรค�าต่างๆได้ สั่งให้ท�าอะไรก็ท�า เด็กท�ำตำม 
ค�าสั่งได้คล่องขึ้น

แม้เดก็จะดดูขีึน้ แต่เรากร็ูส้กึแปลกใจอยูบ้่าง เดก็เหมอืนต้องรอคอยค�าสัง่จากเราตลอดเวลา 
เดก็ดจูะคดิอะไรเองไม่ได้ เวลานัง่รอคณุครอูยูห่น้าห้อง เด็กจะนัง่เฉยๆ ไม่ได้สนใจอะไร เมือ่เรยีก 
ให้เข้าห้อง เด็กก็เดินเข้ามา ความรู้สึกแปลกใจเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันหนึ่งได้เห็นเด็กอยากจะเล่นของ
เล่นทีอ่ยูใ่นตะกร้า เดก็ยกมอืไหว้ตะกร้า พดูค�าว่า ขอ แล้วจงึค่อยหยบิของเล่นมาเล่น เรารูสึ้กแปลกใจ 
เรำสงสยั หรอืว่าเดก็พเิศษก็เป็นแบบนี ้มันคงต้องเป็นแบบนี ้เพราะเขาเป็นเด็กพเิศษ ท�าได้เท่านี้

ด้วยความไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรต่อ พวกเราก็ไม่ต่างจากบุคลากรสาธารณสุขท่านอื่นๆ  
ที่พยายามท�ากิจกรรมต่างๆเพิ่่มมากขึ้น เราคิดว่าเด็กน่าจะมีโอกาสได้เล่นบ้าง เราเลยลองเพิ่มการ
จัดกิจกรรมแบบกลุ่มให้เด็กๆได้ฝึกทักษะทางสังคม ได้เล่นกับเพื่อน ปิดเทอมเราจัดค่ายให้เด็กๆ 
เด็กๆจะได้มาท�ากิจกรรมกัน ชวนพ่อแม่มานั่งคุยกัน แลกเปลี่่ยน ร่วมทุกข์ร่วมสุข เพื่อว่ามีอะไร 
จะแบ่งปันช่วยเหลือกันได้ ใครรู้อะไร อ่านหนังสืออะไรใหม่ๆ ก็มาแบ่งปันกัน กิจกรรมเหล่านี้ก็มี
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ประโยชน์ ได้ทั้งก�าลังใจ ได้พูดคุย ได้ฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆ เด็กๆก็ดูดขีึ้นช่วยเติมเต็มสิ่งที่ 
ขาดหายไป เด็กเริ่่มมีเสยีงหวัเราะ เริ่มเล่นกับเพื่อนง่ายๆได ้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนเริ่มจะดี

มันดูเหมือนเริ่มจะดี และเราก็รู้สึกว่ามันดี เพราะ มันก็ดีจริงๆ

แต่ลึกๆแล้ว เราก็ยงัรู้สึกว่า ไม่ใช่ มันยงัไม่ใช่

เราอาจคิดกิจกรรมให้เด็กๆท�าได้ คิดว่าวันนี้จะพาเด็กๆไปว่ายน�้า แล้วท�ากิจกรรมศิลปะต่อ 
ส่วนกิจกรรมพ่อแม่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ เราสามารถคิดกิจกรรมให้เด็กๆและชวนพ่อแม่พูดคุย
ได้ เราท�าได้ เราท�าได้ แต่ลึกๆแล้ว เรารู้สึกว่าเราไร้ทิศทาง เราไม่รู้ว่าเราก�าลังช่วยเหลือพ่อแม่ 
หรือ น�าพาเด็กๆไปในทิศทางไหน ก�าลังท�าอะไรแล้วจะต้องท�าอะไรต่อไป

มองย้อนกลับไป สิ่งท่ีอยากบอก อยากเล่าให้ฟัง คือ ปัญหำกำรท�ำงำนส่งเสริมเด็ก
พฒันาการล่าช้า เดก็พิเศษ ในประเทศไทย มปัีญหาใหญ่ทีส่�าคญัสองประการ คอื ๑) องค์ความรู้
ด้านการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษ ยังไม่ชัดเจน ๒) ปัญหาเรื่องพ่อแม่ยังไม่สามารถพึ่ง
ตนเองได้

ปัญหาทั้งสองอย่างนี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาส�าคัญ ตลอด ๑๐ ปีที่่ผ่านมาเราได้
พยายามเรียนรู้และทดลองปฏิบัติเพื่อหาค�าตอบว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่และเด็กๆได้อย่างไร

มาถึงวันนี้ วันที่เรารู้สึกมั่นใจ เรารู้สึกว่าเราได้ค�าตอบแล้ว เราจึงอยากได้มีโอกาส 
แบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ให้พ่อแม่และเพื่อนๆบุคลากรสาธารณสุขรับทราบด้วย

มีคนถามว่า ทราบได้อย่างไรว่าแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ คือ ค�าตอบ จริงหรือ ใช่หรือ แน่ใจ
ได้ยังไง เราตอบว่า ไม่ทราบ ไม่รู้ เราก็ไม่รู้

สิ่งที่เราอยากบอกทุกคน คือ พวกเรารู้สึกชอบวิธีการนี้ พวกเรามีความสุขในการท�างานเพิ่ม
มากขึ้น เราสนุกกับการได้เรียนรู้และลงมือท�า เราดใีจที่ได้เห็นเด็กๆมีพฒันาการที่ดขีึ้น เด็กๆวิ่ง
เข้ามาหาเรา เพราะ อยากมาเล่นกบัคณุครอูกี พ่อแม่ดมูเีส้นทางทีช่ดัเจนและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ทีส่�าคญั พวกเรารูส้กึหมดความสงสยั เราหมดความสงสัยแล้วว่า เราจะช่วยเหลือเด็กด้วยวธิกีารใด 
ตอนนี้เรามีแต่ลงมือท�า ท�า สนุกกับสิ่งที่ท�า แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
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“สิ่งที่เราอยากเห็น เราอยากเห็นบุคลากรสาธารณสุขที่ท�างานกับ
เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ มีความสุขในการท�างาน เราไม่อยากเห็น
การดูแลเด็กที่บุคลากรสาธาณสุขท�าตามสิ่งที่่ ได้เรียนมา คือ จับเด็กฝึก  
จับเดก็ท�า บงัคับเดก็ ด้วยเหตุผลของความต้ังใจที่ดี คือ อยากให้เดก็ดีขึน้

บุคลากรสาธารณสุขหลายคนเล่าตรงกันว่าขณะจับเด็ก บังคับเด็ก 
และเด็กร้องไห้ พยายามจะหนี ความรู้สึกแวบหน่ึงในใจจะถามตัวเองว่า 
“ใช่หรือ สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่นีถู้กต้องแล้วจริงหรือ มันมีวิธีการอื่นที่
จะช่วยฝึกเด็กได้อีกไหมนะ” แต่ก็ด้วยเหตุผลและภาระงานต่างๆที่
มากมาย การท�างานก็ต้องกลับมาอยู่ในวงจรเดิม ท�าตามสิ่งที่ท�าตามกัน
มา ซ�้าๆเดิมๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้”
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กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณ รศ. พญ. ก่ิงแก้ว ปาจรีย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช  

ผู้ริเริ่มสร้าง และน�าองค์ความรู้ DIR/Floortime เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย

ขอบพระคุณ คุณเกยีรติยง ประวณีวรกลุ นักจิตวิทยาคลินิก ผู้ร่วมสร้างและช่วยน�าเวที
กลุ่มพ่อแม่เด็กพิเศษ ตลอดหลายปีของการสร้างองค์ความรู้ DIR/ฟลอร์ไทม์ 

Thank you very much to Rosemary White, OTR. We felt so honored that we 
had chances to share cases and discussed with you. We really appreciated your 
kindness and enthusiasm to share your experience and wisdom. 

Thank you very much to Diane Selinger, Phd., Linda Cervenka, SPL. Sian Nash, Edu. 
Michele Parkins, OTR including every Profectum Academy Faculty.  
We felt so grateful for all the learning opportunities. These had really enriched and 
deepened our understanding of the DIR/Floortime model. We hope to continue 
the journey as yours to help the child and family reach their full potential.

ขอบพระคณุ รศ. พญ. นติยา คชภกัด ีและ รศ. ดร. สายฤด ีวรกิจโภคาทร อดตีผูอ้�านวย
การสถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั และ รศ. นพ. สริุยเดว ทรปีาต ีผูอ้�านวยการ 
สถาบันฯ คนปัจจุบัน ผู้ให้โอกาส และสนับสนุนการท�างานของงานคลินิกพัฒนาการเด็ก ตลอด  
๑๐ ปีที่ผ่านมา

ขอบคุณบุคลากรทุกคนในสถาบัน รวมถึงคุณชมพูนุช สุมาลย์โรจน์ ที่ช่วยกันดูแลเด็กๆ
และครอบครัวที่เข้ามารับบริการที่สถาบันเป็นอย่างดี

สดุท้ายพวกเราขอขอบคณุคณุพ่อคณุแม่และเดก็ๆทกุคนทีเ่ป็นครคูนส�าคญัของพวกเรา 
ขอบคุณความไว้วางใจและความมีน�้าใจที่คุณพ่อคุณแม่มีให้กับพวกเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ

ทีมงานคลินกิพฒันาการเด็ก
Child Development Clinic Team

National Institute for Child and Family Development
Mahidol University
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