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ึ ษาคลินก
องค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime) : กรณีศก
ิ
่ เสริมพ ัฒนาการ โรงพยาบาลบ้านลาด จ ังหว ัดเพชรบุร ี
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CHAPTER 1:
Introduction
1.1 Background and rationale
เด็ก & พ ัฒนาการ

พ ัฒนาการ

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการทาหน้าที่และวุฒิ
ภาวะฯ ให้ทาสิ่งต่างๆที่ยาก
สลับซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะ
ใหม่ๆในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม

นิตยา คชภักดี,2554
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เด็กพ ัฒนาการล่าชา้

เด็กที่มีความสามารถจากัดในการช่วยเหลือตนเอง การปรับตัว
บางครั้งการดาเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลาบาก พบว่า
ความล่าช้านั้นอาจพบเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หลายด้าน หรือทุก
ด้าน(global developmental delay)
พัฒนาการแต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน

นิตยา คชภักดี,2554
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ตารางแสดงสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2542-2553
่ งอายุ
ชว

ผลสารวจ

ปี 2542

ปี 2547

ปี 2550

ปี 2553

1-5 ปี

พัฒนาการ
ปกติ
สงสัยล่าช้า

71.7

71.0

67.7

70.3

29.7

29.0

32.3

29.7

พัฒนาการ
ปกติ
สงสัยล่าช้า

78.2

81.3

74.9

71.4

21.8

19.7

25.1

28.6

พัฒนาการ
ปกติ
สงสัยล่าช้า

62.9

59.2

57.9

68.2

27.1

41.8

42.1

31.8

1-3 ปี

4-5 ปี

www.dmh.go.th/downloadportal/Strategy/เด็กปฐมวัย.pdf
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สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
่ งอายุ
ชว

พ ัฒนาการ
สมวัย(%)

สงสัยล่าช้า(%)

0-2

78.6

21.4

3-5

65.2

34.8

0-5

72.5

27.5

แหล่งข้อมูล การวิจัย “พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” ปี 2557
นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ (18 ก.ย.57)
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The situation of early childhood in Developmental Clinic at Banlat Hospital, 2014
Department of Family Clinical Practice and Community and Primary Care Service,2014
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had to be referred

After
parents
were
advised

The situation of early childhood in Developmental Clinic at Banlat Hospital, 2014
Department of Family Clinical Practice and Community and Primary Care Service,2014
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1.1 Background and rationale
Service Problems ; Example
There was no specialists at our hospital.
The parents were stressful, lacked of
knowledge and understanding.
Some parents also had improper attitude
towards their child. (Ex.They thought it didn’t need to
promote their child’s development at home. )

9
Department of Family Clinical Practice and Community and Primary Care Service,2014
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แนวทางการช่วยเหลือ&บาบัดรักษา
การส่งเสริม

รักษา

ฟื้นฟู

บาบัดทางเลือก

ปัจจัยสนับสนุน
เวลาคุณภาพ
ครอบครัวอบอุ่น
& รู้จักเข้าใจ &
ปรับสิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่องที่บ้าน

ใช้ยาตาม
ความจาเป็น

http://www.rajanukul.go.th/new/index.php?mode=academic&group=269,
Holistic Approach to Developmental Promotion in Children with Delay Development and Special
Need, Happiness version. 2015.
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ครอบคร ัว

สอดคล้องก ับ

• หล ักการ DIR/ Floortime
• ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา
• ทฤษฎีความผูกพ ันทางอารมณ์

่ เสริมพ ัฒนาการ รพ.บ้านลาด
พ ัฒนางานสง
Greenspan, 1997
Urie Bronfenbrenner, 1979
John Bowlby (1958)
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1.2 คาถามของการวิจ ัย
1.2.1 หลังจากผู้ปกครองเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิด
DIR/Floortime) เด็กพัฒนาการล่าช้าและเด็กพิเศษมี
พัฒนาการดีขึ้นหรือไม่
1.2.2 หลังจากผู้ปกครองเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิด
DIR/Floortime) ผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช้าและเด็ก
พิเศษมีความเครียดจากการเลี้ยงดูเด็กลดลงหรือไม่
12
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1.3 ว ัตถุประสงค์งานวิจ ัย
1.3.1 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิด
DIR/Floortime) ของผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็ก
พิเศษที่มีต่อพัฒนาการเด็ก
1.3.2 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิด
DIR/Floortime) ของผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็ก
พิเศษที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครอง
13
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1.4 สมมติฐานการวิจ ัย

1.4.1 หลังจากการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime) เด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น
1.4.2 หลังจากการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime)
ผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช้าและเด็กพิเศษมีความเครียด
จากการเลี้ยงดูเด็กลดลง
14
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1.5 ขอบเขตของการวิจ ัย
1.5.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองและเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
ที่มารับการส่งเสริมพัฒนาการที่คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ
โรงพยาบาลบ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
1.5.2 กรณีศึกษา ได้แก่ เด็กพัฒนาการล่าช้าโดยยังไม่ได้รับการ
วินิจฉัย 4 คน และเด็กพิเศษซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
ออทิสติก จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 6 คน และผู้ปกครองของ
เด็กดังกล่าว จานวน 6 คน ที่รับการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime) ที่
โรงพยาบาลบ้านลาด คัดเลือกโดยความสมัครใจ
15
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1.6 คาจาก ัดความ
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
• หล ักสูตรการสง
(ตามแนวคิดDIR/Floortime)
หมายถึง

แนวทางการดูแลและส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ โดย
ใช้กรอบแนวคิด DIR (Functional Development – พัฒนาการเด็ก
แบบองค์รวม, Individual difference – ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล, Relationship สัมพันธภาพ)
ซึ่งออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน
16
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1.6 คาจาก ัดความ
• ผูป
้ กครองของเด็กพ ัฒนาการล่าชา้ และเด็กพิเศษ
หมายถึง
พ่อ แม่ หรือผูด
้ แ
ู ลเด็กพ ัฒนาการล่าชา้ เด็กพิเศษเป็นประจา ทีเ่ ข้าร่วม
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตาม
โปรแกรมหล ักสูตรการสง
แนวคิดDIR/Floortime)ทีโ่ รงพยาบาลบ้านลาด
• เด็กพ ัฒนาการล่าชา้
หมายถึง
เด็กปฐมว ัยทีม
่ พ
ี ัฒนาการล่าชา้ โดยย ังไม่ได้ร ับการวินจ
ิ ฉ ัยจากแพทย์
• เด็กพิเศษ
หมายถึง
เด็กปฐมว ัยทีไ่ ด้ร ับการวินจ
ิ ฉ ัยว่าจากแพทย์วา
่ เป็นออทิสติก
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1.6 คาจาก ัดความ
• ความเครียด
หมายถึง
ระด ับความเครียดในผูป
้ กครองเด็กพิเศษ โดยว ัดจาก แบบสอบถาม
้ งดูบต
ความเครียดผูป
้ กครองในการเลีย
ุ ร (Parenting Stress
Index/Short Form, PSI/SF)

• พ ัฒนาการเด็ก
หมายถึง
พ ัฒนาการทีป
่ ระเมินด้วย (1) แบบค ัดกรองพ ัฒนาการทางด้านอารมณ์ั
สงคมของเด็
ก (Social-Emotional Growth Chart) และ(2)คูม
่ อ
ื การ
ประเมินและแก้ไขพ ัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี (DSI 300 ข้อ) สาหร ับ
บุคลากรสาธารณสุข
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1.7 ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้ร ับจากการวิจ ัย
1.7.1 ผู้ปกครองที่ได้รับการเรียนรู้ฯ มีความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น
1.7.2 ผู้ปกครองมีความเครียดลดลง ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดก
ี ับเด็ก
1.7.3 เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเต็มศักยภาพ จากการเลี้ยงดูตามบริบทที่บ้าน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.7.4 เกิดแนวทางรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนางานและต่อยอดองค์ความรู้ในการ
ช่วยเหลือเด็กอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.7.5 เกิดโอกาสพัฒนาขยายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
(ตามแนวคิด DIR/Floortime) นี้ไปยังโรงพยาบาลชุมชนอื่นอีกต่อไป
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LITERATURE REVIEW
2.1 พ ัฒนาการเด็กปฐมว ัย
เด็กปฐมว ัยหมายถึง เด็กทีม
่ อ
ี ายุตงแต่
ั้
แรกเกิด – ตา
่ กว่า 6 ปี
พ ัฒนาการด้าน
สติปญ
ั ญา

พ ัฒนาการ
ด้านร่างกาย

พ ัฒนาการ
ั
ด้านสงคม

พ ัฒนาการ
ด้านจิตใจ
อารมณ์

พ ัฒนาการด้าน
จิตวิญญาณ
Massoglia,1977
,นิตยา คชภักดี,2554
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1.7 พ ัฒนาการแบบองค์รวมในเด็กปกติ
6.อายุพัฒนาการ 30-48 เดือน
5.อายุพัฒนาการ 18-30 เดือน
4.อายุพัฒนาการ 9-18 เดือน
3.อายุพัฒนาการ 4-9 เดือน
2.อายุพัฒนาการ 2-5 เดือน
1.อายุพัฒนาการ แรกเกิด- 3 เดือน
Greenspan, 1997
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2.2 เด็กพิเศษ (Special Child)
่ ยเหลือเป็นพิเศษ ตาม
เด็กทีม
่ ค
ี วามจาเป็นในการดูแลชว
ล ักษณะของเด็ก โดยมีความเบีย
่ งเบนในด้านพ ัฒนาการ
และพฤติกรรม ทงบวกและลบ
ั้
่ ยเหลือแก้ไขโดยเร็ว เด็กก็จะ
หากได้ร ับการดูแลชว
ั
สามารถพ ัฒนาได้เต็มตามศกยภาพ

ึ ษา
ทาการศก

กลุม
่ เด็กออทิสติก &
กลุม
่ เด็กทีม
่ พ
ี ัฒนาการล่าชา้
ศรีเรือน แก้วกังวาน.,2550
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2.2.1 เด็กออทิสติก
ั
ื่ สารทางสงคม
การสอ
APA

พฤติกรรมซา้ ๆ

เด็กจะอยูแ
่ ต่ในโลกของตนเอง
ั
และขาดความสนใจทีจ
่ ะมีสงคมร่
วมก ับคนอืน
่

American Psychiatric Association. DSM-5, 2012 ,
กิ่งแก้ว ปาจรีย์,2553
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2.2.1 เด็กออทิสติก
ระบาดวิทยา
• พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง อ ัตรา 4.5 ต่อ 1
ึ ษาของแต่ละประเทศพบว่ามีแนวโน้มสูงขึน
้
• การศก

Wong, V.C.N., 2007
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2.2.1 เด็กออทิสติก

สาเหตุ
• ยังไม่ ทราบแน่ ชัด แต่ มีหลักฐานทางการศึกษาพบว่ าเป็ นความผิดปกติทาง
ชีวภาพของสมอง(Schulz RT and Robbin DL,2005)
• บกพร่ องที่การเชื่อมต่ อความรู้ สึก อารมณ์ หรื อความต้ องการกับการสั่ง
กล้ ามเนือ้ (Greenspan,1998)
• มีปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ ามาเกี่ยวข้ อง(อนัญญา สินรัชตานันท์ , 2556)
• รู ปแบบเลีย้ งดูไม่ ใช่ สาเหตุท่ ีทาให้ เป็ นออทิสติก แต่ การเลีย้ งดูท่ ีเหมาะสม
จะช่ วยให้ เด็กพัฒนาดีขนึ ้ ได้ มาก (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์ เรขา, 2554)
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2.2.1 เด็กออทิสติก
ึ อารมณ์ ห รือ ความ
• บกพร่ อ งหล ก
ั อยู่ท ก
ี่ ารเช ื่อ มต่อ ระหว่า งความรู ส
้ ก
้
ต้องการก ับการสง่ ั การกล้ามเนือ
• ความบกพร่องรอง อยูท
่ ี่ การร ับรูส
้ งิ่ เร้า (Sensory modulation) การ
ประมวล ข้อมูล ผ่านการได้ยน
ิ และการมองเห็ น (Auditory and Visual้ (Motor
spatial processing) และการวางแผนการสง่ ั การกล้ามเนือ
planning)

อาการ
ั ันธภาพ
ไม่สามารถสนใจจดจ่อต่อสงิ่ แวดล้อมภายนอก ไม่สามารถสร้างสมพ
ิ และไม่สามารถสอ
ื่ ถึงความต้องการของตนเองให้ผอ
ก ับผูใ้ กล้ชด
ู้ น
ื่ ร ับรูไ้ ด้
Greenspan,1998
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2.2.1 เด็กออทิสติก
การบาบ ัดร ักษา
่ เสริมพ ัฒนาการ
สง
พฤติกรรมบาบ ัด
ฝึ กพูด
กิจกรรมบาบ ัด
ร ักษาด้วยยา
ร ักษาด้วยวิธก
ี ารอืน
่ ๆ

ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล.,2555
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CHAPTER 2:
LITERATURE REVIEW
2.2.1 เด็กออทิสติก
งานวิจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
ึ ษาการลดภาวะไม่อ ยู่น ง
• สุ ด ธิด า ติณ ะมาศ ศ ก
ิ่ ในเด็ ก ออทิส ติก โดยใช ้
เทคนิค สโนซเี ล็น
(สุดธิดา ติณะมาศ, 2552)

• ชุ ติ ว ร ร ณ แ ก้ ว ใ ส แ ล ะ เ บ ญ จ ว ร ร ณ ร ัญ เ ส ว ะ ศ ึ ก ษ า เ รื่ อ ง ผ ล ข อ ง
ื่ ความหมายของเด็ ก
โปรแกรมเอ็ ม เอสทีท ม
ี่ ต
ี อ
่ ความสามารถด้า นการส อ
ออทิสติกสถาบ ันราชานุกล
ู
(ชุตวิ รรณ แก้วใสและเบญจวรรณ ร ัญเสวะ, 2554)

้ ุด กิจกรรมกระตุน
ึ ษาผลของการใชช
• นิศ า เจือ หนองแวง ศ ก
้ ระบบการร ับ
ึ และการเคลือ
ความรูส
้ ก
่ นไหวเพือ
่ ลดพฤติกรรมการเล่นนิว้ มือในเด็ ก ออทิ
สติก
(สุนิศา เจือหนองแวง, 2554)
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2.2.2 เด็กพ ัฒนาการล่าชา้
หมายถึง
เด็กทีม
่ พ
ี ัฒนาการล่าชา้ กว่าเด็กปกติในว ัยเดียวก ันทีส
่ ามารถทาสงิ่ หนึง่
สงิ่ ใดได้ ปรากฏให้เห็นตงแต่
ั้
ว ัยทารกและว ัยเด็กตอนต้น มีจาก ัดในการ
่ ยเหลือตนเอง การปร ับต ัว
ชว
ซงึ่ พบว่าความล่าชา้ นนอาจพบเพี
ั้
ยงด้านใดด้านหนึง่ หลายด้าน หรือทุก
่ ผล
ด้าน(global developmental delay) พ ัฒนาการแต่ละสว่ นสง
กระทบซงึ่ ก ันและก ัน

นิตยา คชภักดี.,
http://www.rajanukul.go.th/new/index.php?mode=academic&group=269&id=3232&date_start=&date_end,
http://www.howkidsdevelop.com/ developDevDelay.html.
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2.2.2 เด็กพ ัฒนาการล่าชา้
ตารางแสดงสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2542-2553
่ งอายุ
ชว

ผลสารวจ

ปี 2542

ปี 2547

ปี 2550

ปี 2553

1-5 ปี

พัฒนาการ
ปกติ
สงสัยล่าช้า

71.7

71.0

67.7

70.3

29.7

29.0

32.3

29.7

พัฒนาการ
ปกติ
สงสัยล่าช้า

78.2

81.3

74.9

71.4

21.8

19.7

25.1

28.6

พัฒนาการ
ปกติ
สงสัยล่าช้า

62.9

59.2

57.9

68.2

27.1

41.8

42.1

31.8

1-3 ปี

4-5 ปี

www.dmh.go.th/downloadportal/Strategy/เด็กปฐมวัย.pdf
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2.2.2 เด็กพ ัฒนาการล่าชา้
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
่ งอายุ
ชว

พ ัฒนาการ
สมวัย(%)

สงสัยล่าช้า(%)

0-2

78.6

21.4

3-5

65.2

34.8

0-5

72.5

27.5

แหล่งข้อมูล การวิจัย “พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” ปี 2557
นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ (18 ก.ย.57)
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2.2.2 เด็กพ ัฒนาการล่าชา้
สาเหตุ
• โรคพ ันธุกรรม
• โรคของระบบประสาท
ื้
• การติดเชอ
ึ
• ความผิดปกติเกีย
่ วก ับเมตาบอลิซม
้ นระยะแรกเกิด
• ภาวะแทรกซอ
้ งดูทไี่ ม่เหมาะสม
• การเลีย
• สารเคมี

อดิศร์สุดา เฟื่องฟุ้ง, 2549
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2.2.2 เด็กพ ัฒนาการล่าชา้
อาการ
• มีพ ัฒนาการล่าชา้ ซงึ่ อาจจะพบมากกว่า 1 ด้าน
้ ร่ว ม
• อาจพบความผิด ปกติข องระบบประสาทและกล้า มเนือ
ด้วย
• หรือพบความผิดปกติอน
ื่ ๆ ร่วมด้วย
่ ปัญหาการได้ยน
เชน
ิ ปัญหาการมองเห็น

http://www.rajanukul.go.th/new/index.php?mode=academic&group=269&id=3232&date_start=&date_end
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2.2.2 เด็กพ ัฒนาการล่าชา้
การบาบ ัดร ักษา
• หาสาเหตุตรวจค้นหาความผิดปกติรว
่ ม
• ร ักษาสาเหตุโดยตรง
่ เสริมพ ัฒนาการ
• สง
• ควรนากล ับไปปฏิบ ัติก ับเด็กอย่างสมา
่ เสมอ
• ให้คาปรึกษาก ับครอบคร ัว
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2.2.2 เด็กพ ัฒนาการล่าชา้
งานวิจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
ึ ษาผลการจ ัดกิจกรรมการเรียนรูท
• อาพ ัน พฤกษาไพบูลย์ ศก
้ ักษะวิชาการ
้ จ
ิ ปะกระตุน
โดยใชก
ิ กรรมศล
้ ความสนใจ สาหร ับเด็กทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทาง
ั้
สติปญ
ั ญาระด ับชนอนุ
บาล
(อาพ ัน พฤกษาไพบูลย์, 2549)
้ ารเล่านิทานเพือ
ึ ษาการใชก
• สุร ี แซ่บู ศก
่ เพิม
่ ท ักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็ ก
่ ,ู 2550)
ทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา(สุร ี แซบ
ึ ษาการพ ฒ
• วาสนา บ วั งาม ศ ก
ั นาความคิด สร้า งสรรค์ข องเด็ ก ทีม
่ ค
ี วาม
้ จ
ิ ปะ (วาสนา บ ัวงาม
บกพร่องทางสติปญ
ั ญาระด ับเรียนได้โดยใชก
ิ กรรมศล
, 2550)
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้ งดูเด็ก
2.3 ความเครียดของผูป
้ กครองจากการเลีย
พ ัฒนาการล่าชา้ และเด็กพิเศษ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
(1) ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง
(2) ความเครียดที่เกี่ยวเนื่องมาจากพฤติกรรมของบุตร
(3) ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับ
บุตรหลาน

อนัญญา สินรัชตานันท์, 2556
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้ งดูเด็ก
2.3 ความเครียดของผูป
้ กครองจากการเลีย
พ ัฒนาการล่าชา้ และเด็กพิเศษ
งานวิจ ย
ั พบว่ า กลุ่ ม ผู ้ป กครองที่เ ลี้ย งดู เ ด็ ก พิเ ศษม ก
ั ประสบ
ปัญหาด้านความเครียด
ั ันธ์และพ ัฒนาการเด็ก
่ ผลกระทบต่อความสมพ
สง
Blacher, J., & McIntyre, 2006
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้ งดูเด็ก
2.3 ความเครียดของผูป
้ กครองจากการเลีย
พ ัฒนาการล่าชา้ และเด็กพิเศษ
่ ยเหลือ
จากปัญหาด ังกล่าว มีการพ ัฒนารูปแบบการชว
่ เสริมด้านกาล ังใจ
การสง

Group Support
Beaudoin, C. E., & Tao, C., 2007
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2.4 แนวคิดการพยาบาลแบบสน ับสนุนและให้ความรูแ
้ บบกลุม
่
ผูป
้ กครองมีค วามเครียดจากการ ไม่เข้า ใจ ถึง วิธก
ี ารส่ง เสริม
พ ัฒนาการเด็ก
การพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
(Supportive Educative Nursing System)
(1) การสอน (teaching)
(2) การชี้แนะ(Guiding another)
(3) การสนับสนุน (Supporting another)
(4) การสร้างสิ่งแวดล้อม (Providing an environment)
Orem,1995
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2.4 แนวคิดการพยาบาลแบบสน ับสนุนและให้ความรูแ
้ บบกลุม
่
การให้ความรูโ้ ดยกระบวนการกลุม
่
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีความหมายจากการมี
ส่วนร่วม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น
ทาให้เกิดแนวคิดและจดจาเนื้อหาได้นาน

ถือเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากที่สุดในการช่วยให้ผู้ปกครองบรรลุผลตาม
เป้าหมายในการพัฒนาด้านทัศนคติ ความรู้และความเข้าใจ
Redman, 1980
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2.5 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้อง
2.5.1 ทฤษฎี DIR/Floortime

แนวทาง
DIR/Floortime
(DIR Model)

•
•
•
•
Greenspan, 2010

ราก
ลาต้น
ใบ
ผู้ดูแล
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2.5 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้อง
2.5.1 ทฤษฎี DIR/Floortime

หลักสาคัญของแนวทาง DIR/Floortime
• มองพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม(Functional Development:D)
• มองพฤติกรรมเด็กอย่างเข้าใจความแตกต่างของระบบประสาท
(Individual Difference:I)
• มองสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู (Relationship-Based:R)

Greenspan, 1998
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2.5 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้อง
2.5.1 ทฤษฎี DIR/Floortime

Williams, S.M., & Shellenberger, S,1996
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2.5 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้อง
2.5.1 ทฤษฎี DIR/Floortime
DIR/ Floortime ประกอบไปด้วยวิธีการสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) Floortime อันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่สมาชิกในครอบครัวใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นสุข สนุก และรู้สึกปลอดภัย
(2) การฝึกทักษะที่บ้าน เป็นการฝึกเพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถใหม่ๆ เช่น การ
ช่วยเหลือตัวเองและการฝึกทักษะพัฒนาการด้านต่างๆ การฝึกเพื่อแก้ไขความ
บกพร่องพื้นฐานของสมอง
(3) การฝึกอย่างเป็นระบบ เป็นการฝึกกับนักวิชาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเฉพาะด้าน

กิ่งแก้ ว ปาจรีย์,2553
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2.5 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้อง
2.5.1 ทฤษฎี DIR/Floortime
่ ยเหลือ
พ ัฒนาการแบบองค์รวมบกพร่อง และการชว

Greenspan, 1998
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2.5 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้อง
2.5.2 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา

Urie Bronfenbrenner , 1979)
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2.5 ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข้อง
2.5.3 ทฤษฎีความผูกพ ันทางอารมณ์ (Attachment theory)

เด็กที่มีความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคงจะสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
รอบตัว (exploration) มากกว่าเด็กที่มีความผูกพันทางอารมณ์ไม่
มั่นคง หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูเด็กอย่างไม่ใส่ใจ ไม่มีการสร้าง
สัมพันธภาพ และความผูกพันอันอบอุ่น ก็ย่อมส่งอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของเด็กอย่างแน่นอน

John Bowlby , 1958
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2.6 ประว ัติความเป็นมาของแนวคิด DIR-Floortime ใน
ประเทศไทย และงานวิจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550
โครงการ “การรักษาร่วมเด็กออทิสติกด้วยเทคนิค DIR-Floortime”
อันเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

กิ่งแก้ ว ปาจรีย์, 2553
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2.6 ประว ัติความเป็นมาของแนวคิด DIR-Floortime ใน
ประเทศไทย และงานวิจ ัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
ึ ษาเกี่ย วก บ
• ชู ต ิง เหลีย วและคณะ (2014) ศ ก
ั โปรแกรมการส ่ ง เสริม
่ เสริมตามแนว
พ ัฒนาการเด็ กทีบ
่ า้ นด้วยกระบวนการแบบโปรแกรมการสง
DIR/ Floortime
Shu-Ting Liao et. al. 2014

ึ ษานาร่อง ในเด็ก 68 คน อายุ 18 เดือนถึง
• โซโลมอนและคณะ (2007) ศก
6 ปี ทีไ่ ด้ร ับการวินจ
ิ ฉ ัยในกลุม
่ อาการออทิสติก
Solomon R. et. al. 2007

ึ ษาผลของการ
• กิง่ แก้ว ปาจารีย ์ และแก้วตา นพมณีจาร ัสเลิศ (2011) ศก
ใช ้ home-based
Developmental,
Individual-Difference,
Relationship-Based (DIR)/ Floortime ในประเทศไทย
Pajareya K, Nopmaneejumruslers K. 2011
กิ่งแก้ ว ปาจรีย์, 2553
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2.8 กรอบแนวคิดการวิจ ัย
พ ัฒนาการเด็ก
่ เสริม
การสง
พ ัฒนาการเด็กอย่าง
เป็นองค์รวม
(ตามแนวคิด
DIR/Floortime)
ความเครียดของ
ผูป
้ กครองจากการ
้ งดูบต
เลีย
ุ ร
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CHAPTER 3:
RESEARCH METHODOLOGY
3.1 รูปแบบการวิจ ัย

• วิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)
• รู ปแบบวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental Research)
• ทดสอบก่ อนละหลังการทดลอง (Pre-test and Post-test design)
กลุ่ม

กรณีศึกษา

O1
X
O2

ประเมินฯ ก่ อนร่ วม
กิจกรรม
O1

ร่ วมกิจกรรมตาม
หลักสูตร
X

ประเมินฯ หลังร่ วม
กิจกรรม
O2

= การประเมินพัฒนาการเด็กและความเครียดของผู้ปกครอง
หลัง เรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime)
= การเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime)
= การประเมินพัฒนาการเด็กและความเครียดของผู้ปกครอง
หลัง เรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime)
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ึ ษา
3.2 ประชากรและกรณีศก
3.2.1 ประชากร
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยที่พัฒนาการล่าช้าโดยยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ และเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นออทิสติก เข้ารับการส่งเสริม
พัฒนาการ ณ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558

ึ ษา
3.2.2 กรณีศก
ผู้ปกครองและเด็กที่มารับบริการส่งเสริมพัฒนาการที่คลินิกส่งเสริม
พัฒนาการ โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็นเด็กจานวน 6 คนพร้อมผู้ปกครองอีก 6 คน
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยความสมัครใจ
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3.2.3 เกณฑ์ การคัดเข้ า
(Inclusion criteria)
•

•
•
•

และ

่ เสริมพ ัฒนาการ
เด็กได้ร ับการสง
่ เสริมพ ัฒนาการ
ทีค
่ ลินก
ิ สง
โรงพยาบาลบ้านลาด จ ังหว ัด
่ งเดือนตุลาคม 2557
เพชรบุร ี ชว
ถึงเดือนมีนาคม 2558
ั จจุบ ันอยูใ่ นอาเภอ
ทีพ
่ ักอาศยปั
บ้านลาด จ ังหว ัดเพชรบุร ี
ยิน ดีแ ละให้ค วามร่ ว มมือ ในการ
วิจ ัยครงนี
ั้ ้
ผู ป
้ กครองมีเ วลาส ่ง เสริม กระตุ น
้
พฒ
ั นาการเด็ ก ทีบ
่ า
้ นอย่ า งน้อ ย
ั
10 ชม./สปดาห์

3.2.4 เกณฑ์ การคัดออก
(Exclusion criteria)

• เด็ ก ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะความผิด ปกติ หรือ
ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง อื่ น ร่ ว ม ด้ ว ย เ ช่ น
ิ โดรม, พิการทางสมอง และ
ดาวน์ซน
ความพิการทางร่างกาย
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ึ ษา
3.3 ต ัวแปรทีศ
่ ก

่ เสริมพ ัฒนาการเด็ก
3.3.1 ต ัวแปรต้น ได้แก่ การสง
อย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime)
3.3.2 ต ัวแปรตาม ได้แก่ พ ัฒนาการเด็กและ
้ งดูเด็กพ ัฒนาการ
ความเครียดของผูป
้ กครองจากการเลีย
ล่าชา้ และเด็กพิเศษ
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3.4. เครือ
่ งมือทีใ่ ชใ้ นการวิจ ัย

• แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
• แบบคั ด กรองพั ฒ นาการทางด้ า นอารมณ์ -สั ง คมของเด็ก (Social-Emotional
Growth Chart
• คู่มือการประเมินและแก้ ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี (DSI 300 ข้ อ)
• แบบสอบถามความเครี ยดผู้ปกครองในการเลีย้ งดูบุตร (PSI-SF)
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3.5 ขนตอนการด
ั้
าเนินงานวิจ ัย
เสนอโครงการวิจ ัยต่อผูอ
้ านวยการโรงพยาบาลบ้านลาดเพือ
่ พิจารณาอนุม ัติ
ผูว้ จ
ิ ย
ั จด
ั ทาประกาศโครงการวิจ ัย เพือ
่ ผูส
้ นใจเข้า ร่ว มโครงการ ณ โรงพยาบาล
บ้านลาด
ค ัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การค ัดเข้าทีก
่ าหนดไว้
อธิบายว ัตถุประสงค์ประสงค์ของโครงการ สงิ่ ทีจ
่ ะได้ร ับจากการเข้าร่วมโครงการ
ิ ธิข
และการพิท ักษ์สท
์ องผูย
้ น
ิ ยอมเข้าร่วมการวิจ ัยในครงนี
ั้ ้
ทาการทดสอบก่อนการดาเนินโปรแกรมตามหล ักสูตร
่ เสริมพฒ
จ ัดการอบรมให้ความรู ้ ห ัวข้อการสง
ั นาการเด็ กอย่างเป็นองค์รวม (ตาม
แนวคิดDIR/Floortime)
้ ับเด็ กรวมระยะเวลา 3
่ เสริมพ ัฒนาการตามแนวDIRไปใชก
ผูป
้ กครองนาวิธก
ี ารสง
เดือน
ดาเนินการกลุม
่ group support เยีย
่ มบ้าน พบตามน ัดทีค
่ ลินก
ิ
ดาเนินการทดสอบภายหล ังการเรียนรู ้
้ ถิตเิ ปรียบเทียบค่าเฉลีย
วิเคราะห์ผลโดยใชส
่ t-test
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3.5 ขนตอนการด
ั้
าเนินงานวิจ ัย
Pre-test (SEGC, DSI, PSI)

Parent Training(1 day) by Developmental
Pediatrician

Follow up in the community
by trained nurse(For 3 months)

Home visit
(1/month)Observe;
environment, relationship/
Home
Record/playing/Demonstration
by Nurses (1 hr.)

Group support
(1/month)Exchanged
experiential learning,
encouragement /knowledge
(2 hr.)

Post-test (SEGC, DSI, PSI)

3 months
along the
program

Clinic visit
(1/month)Assess home
record Observe
playing/Demonstration
by Nurse (1 hr.)
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3.6 การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS ประมวลผลการวิเคราะห์ โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด –
ค่าต่าสุด การบรรยายโดยละเอียด และการถอดเทปการดาเนินการ
กลุ่มร่วมในการอภิปรายผล ดังนี้
3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างด้วยความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6.2 วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic)
เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test
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3.7 จริยธรรมในคน

• ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเอกสารการคุ้มครองสิทธิได้ถูกมอบ
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และความยินยอมในการเข้าร่วม
การศึกษาในครั้งนี้ด้วยการลงนามในใบยินยอม
• ผู้เข้าร่วมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถหยุดหรือถอนตัว
ออกจากการศึกษาครั้งนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ
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ึ ษาเสนอตามลาด ับต่อไปนี้ คือ
ผลการศก
สว่ นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา
สว่ นที่ 2 ข้อมูลของคะแนนพัฒนาการเด็กและระดับความเครียดของผู้ปกครอง
ก่อนและหลังการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
(ตามแนวคิดDIR/Floortime)
สว่ นที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลของคะแนนพัฒนาการเด็กและระดับความเครียด
ของผู้ปกครองก่อนและหลังผู้ปกครองได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime)
สว่ นที่ 4 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพด้านการเปลี่ยนแปลงที่พบในครอบครัว
สว่ นที่ 5 ผลการศึกษารายกรณี
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สว่ นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา
Children

Age
No.

Gender

Diagnosis

(Month)

Parents

Family/

Age

member

(yr.)

1

22

Boy

Delay
development

single 4

2

22

Girl

Delay
development

single 4

3

30

Boy

Delay
development

extended 8

4

30

Boy

Delay
development

(divorce)

5

55

Boy

ASD

extended 6

6

50

Boy

ASD

single 4

Major caregiver

Career

Education

Family income
/month
(baht)

/

33

Mother

housewife

High Vocational
Certificate

10,000-15,000

/

42

Grand mother

farmer

elementary

5,000-10,000

19

Mother

employee

secondary

15,000-20,000

42

Mother

employee

secondary

5,000-10,000

45

Grand mother

farmer

elementary

3,000-5,000

42

Mother

farmer

elementary

3,000-5,000

/

/

single 2

/

/
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สว่ นที่ 2 ข้อมูลของคะแนนพ ัฒนาการเด็กและระด ับความเครียดของผูป
้ กครอง
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
ก่อนและหล ังการเรียนรูห
้ ล ักสูตรการสง
(ตามแนวคิดDIR/Floortime)

Example;

Social-emotional Growth Chart (SEGC)
140
120

Total scores

100
80
pre

60

post

40
20
0
case 1

case 2

case 3

case 4

case 5

case 6

• could use
more
complicated
gestures
• express
more
emotion

case study
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สว่ นที่ 2 ข้อมูลของคะแนนพ ัฒนาการเด็
กและระด ับความเครียดของผูป
้ กครอง
Result
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
ก่อนและหล ังการเรียนรูห
้ ล ักสูตรการสง
(ตามแนวคิดDIR/Floortime)
Total scores of Developmental Skills Inventory (DSI)
Developmental Age (months)

No.

GM

AGE

FM

RL

EL

PS

(Month)

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

1

22

27

31

23

26

15

28

16

21

25

27

2

22

26

27

23

24

12

20

15

20

25

28

3

30

35

35

26

28

24

28

23

29

34

34

4

30

34

36

20

20

11

14

13

16

22

26

5

55

48

48

23

23

13

13

18

18

40

40

6

50

55

55

20

20

22

22

23

23

37

37
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สว่ นที่ 2 ข้อมูลของคะแนนพ ัฒนาการเด็กและระด ับความเครียดของผูป
้ กครอง
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
ก่อนและหล ังการเรียนรูห
้ ล ักสูตรการสง
(ตามแนวคิดDIR/Floortime) Result
Parenting Stress Index-Short Form (PSI)
120

Total stress

100
80
60

pre
post

40
20
0
case 1

case 2

case 3

case 4

case 5

case 6

case study

64

CHAPTER 4:
RESULTS
สว่ นที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลของคะแนนพ ัฒนาการเด็กและระด ับ
ความเครียดของผูป
้ กครองก่อนและหล ังผูป
้ กครองได้ร ับการเรียนรูต
้ าม
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิด
หล ักสูตรการสง
DIR/Floortime)
Paired sample T-test of Social-Emotional Growth Chart, parent stress
between pre and post test
Scale

Group

Mean

SD

t

p-value

SocialEmotional
Growth Chart

pre - test

90.67

17.500

-5.982**

.001

post - test

112.17

12.319

pre - test

91.83

22.938

5.707**

.001

post - test

77.67

17.212

Parenting
stress
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สว่ นที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลของคะแนนพ ัฒนาการเด็กและระด ับความเครียดของ
่ เสริม
ผูป
้ กครองก่อนและหล ังผูป
้ กครองได้ร ับการเรียนรูต
้ ามหล ักสูตรการสง
พ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (ตามแนวคิดDIR/Floortime)
Developmental Age (months) by Developmental Skills Inventory (DSI)
พัฒนาการรายด้ าน

คะแนนอายุพัฒนาการ

Mean

SD

t

-value

Gross Motor

รายด้ าน(เดือน)
pre - test
post - test

37.50
38.67

11.640
10.671

-1.784

.068

pre - test
post - test

22.50
23.50

2.258
3.209

-1.936

.056

pre - test
post - test
pre - test
post - test
pre - test
post - test

16.17
20.83
18.00
21.17
30.50
32.00

5.492
6.524
4.195
4.535
7.450
5.831

-2.265*

.037

-2.939*

.016

-2.087*

.046

(GM)
Fine Motor
(FM)
Receptive Language (RL)
Expressive Language (EL)
Personal Social

(PS)
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่ นที่ 4 ผลการศก
ึ ษาเชงิ คุณภาพด้านการเปลีย
สว
่ นแปลงทีพ
่ บ
ั
ั
• จากการสมภาษณ์
สงเกตเพิ
ม
่ เติม การเยีย
่ มบ้านและแบบบ ันทึก
กิจกรรมรายว ัน

้
ครอบคร ัวมีการเปลีย
่ นแปลงทีพ
่ ัฒนาขึน
่ ยเหลือซงึ่ ก ันและก ัน
เกิดเครือข่ายผูป
้ กครองในการชว
่ เสริมพ ัฒนาการเด็ก
แลกเปลีย
่ นข้อมูลในการสง
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
เกิดรูปแบบมารดาต ัวอย่างในการสง
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่ นที่ 5 ผลการศก
ึ ษารายกรณี
สว
ึ ษาที่ 1
กรณีศก
• พบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-สังคม (SocialEmotional Growth Chart)ที่ดีขึ้น ส่วนพัฒนาการรายด้าน
ตามคู่มือการประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
(DSI 300 ข้อ) ก้าวหน้าขึ้นทุกด้าน
• ส่วนมารดามีคะแนนความเครียดผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร
(Parenting Stress Index-Short Form)นั้น ลดลงมากที่สุด
ถ้าเทียบกับกรณีศึกษารายอื่น
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่ นที่ 5 ผลการศก
ึ ษารายกรณี
สว
ึ ษาที่ 2
กรณีศก
• เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-สังคม (Social-Emotional
Growth Chart) ที่ดีขึ้น ส่วนพัฒนาการรายด้านตามคู่มือการ
ประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี (DSI 300
ข้อ)ก้าวหน้าขึ้นทุกด้าน
• ในขณะที่ผู้ปกครองก็มีระดับความเครียดผู้ปกครองในการ
เลี้ยงดูบุตร (Parenting Stress Index-Short Form) ลดลง
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CHAPTER 4:
RESULTS
่ นที่ 5 ผลการศก
ึ ษารายกรณี
สว
ึ ษาที่ 3
กรณีศก
• จากผลการศึกษาพบว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคม (Social-Emotional Growth Chart) ที่ดีขึ้น ส่วน
พัฒนาการรายด้านตามคู่มอ
ื การประเมินและแก้ไขพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด – 5 ปี(DSI 300 ข้อ) ก้าวหน้าขึ้นเป็นส่วนใหญ่
(ด้าน FM, RL, EL)

• ในขณะที่มารดามีระดับความเครียดที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
ผู้ปกครองรายอื่นและลดลงหลังจากได้รับการเรียนรู้การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม(ตามแนวคิด
DIR/Floortime)
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่ นที่ 5 ผลการศก
ึ ษารายกรณี
สว
ึ ษาที่ 4
กรณีศก
• เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-สังคม (Social-Emotional
Growth Chart) ที่ดีขึ้น โดยมีคะแนน Total Growth chart
score นั้นก้าวหน้าที่สุดเมื่อเทียบกับกรณีศึกษาอื่น ส่วน
พัฒนาการรายด้านตามคู่มอ
ื การประเมินและแก้ไขพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด – 5 ปี(DSI 300 ข้อ) ก้าวหน้าขึ้นเป็นส่วนใหญ่
(RL, EL, PS)
• ในขณะที่มารดามีระดับความเครียดที่ลดลงด้วย
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CHAPTER 4:
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่ นที่ 5 ผลการศก
ึ ษารายกรณี
สว
ึ ษาที่ 5
กรณีศก
• เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-สังคม (Social-Emotional
Growth Chart)ที่ดีขึ้น พัฒนาการรายด้านตามคู่มอ
ื การ
ประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี(DSI 300
ข้อ) ยังคงเดิม
• ส่วนคะแนนระดับความเครียดจากการเลี้ยงดูเด็กของ
ผู้ปกครอง มีคะแนนที่ลดลง
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CHAPTER 4:
RESULTS
่ นที่ 5 ผลการศก
ึ ษารายกรณี
สว
ึ ษาที่ 6
กรณีศก
• เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-สังคม (Social-Emotional
Growth Chart)ที่ดีขึ้น พัฒนาการรายด้านตามคู่มอ
ื การ
ประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี(DSI 300
ข้อ) ยังคงเดิม
• ส่วนคะแนนระดับความเครียดจากการเลี้ยงดูเด็กของ
ผู้ปกครอง มีคะแนนที่ลดลง
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CHAPTER 5:
DISCUSSION
ึ ษา
สรุปผลการศก
• เด็กมีพ ัฒนาการแนวโน้มทีด
่ ข
ี น
ึ้
ั
โดยเฉพาะพ ัฒนาการด้านอารมณ์สงคม
้
นน
ั้ เด็กทุกคนมีพ ัฒนาการทีก
่ า้ วหน้าขึน
อย่างมีน ัยสาค ัญทางสถิตท
ิ รี่ ะด ับ .001

Summary

• ผูป
้ กครองมีระด ับความเครียดตา่ ลงอย่าง
มีน ัยสาค ัญทางสถิตท
ิ รี่ ะด ับ .001
• เด็กออทิสติก มีพ ัฒนาการรายด้านคงเดิม
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CHAPTER 5:
DISCUSSION
อภิปรายได้ด ังนี้
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม(ตามแนวคิด
1. การสง
DIR/Floortime) เป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่เน้นการเปลี่ยนมุมมอง
จากการส่งเสริมพัฒนาการที่แยกย่อยเฉพาะด้านเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแบบองค์รวม (Functional Development) ให้
ความสาคัญกับความแตกต่างของระบบประสาทเด็กแต่ละคน
(Individual Difference) และสัมพันธภาพ ความรัก ความอบอุ่น ความ
ผูกพันภายในครอบครัว (Relationship-Based )
• ถ้าครอบครัวได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการ เทคนิคที่เหมาะสมในการส่งเสริม
พัฒนาการบุตรหลานเองที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ย่อมช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นได้เร็ว
• สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pajareeya and Nopmaneejumruslers ;
Training parents based on DIR/Floortime concept
Prissana Anjampa, Daranee Chanlar;
Applying DIR/Floortime concept to the family
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CHAPTER 5:
DISCUSSION
อภิปรายได้ด ังนี้ (ต่อ)
2. การทีผ
่ ป
ู ้ กครอง ครอบคร ัว บุคคลทีอ
่ ยูร่ อบต ัวเด็ก มีสว่ นร่วมในการ
่ เสริมพ ัฒนาการทีบ
สง
่ า้ น
• สอดคล้องกับทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา Urie Bronfenbrenner (1979) ที่
กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของเด็กที่ห้อมล้อมด้วยพ่อแม่ ครอบครัว เพื่อน
สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน เพื่อนบ้าน ชุมชน มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ของเด็ก
• ดังเช่น กรณีศึกษาที่ 1 นั้นครอบครัวและชุมชนมีสว่ นร่วมอย่างชัดเจน
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CHAPTER 5:
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อภิปรายได้ด ังนี้ (ต่อ)
ิ ได้ร ับความร ัก ความอบอุน
3. ความผูกพ ันใกล้ชด
่ จากมารดา บิดา
ผูป
้ กครอง
• สอดคล้องกับทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์ของ John Bowlby(1958)
ที่อธิบายว่าพัฒนาการทางจิตใจ เป็นผลจากความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้
เลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดในประสบการณ์จริง เด็กที่มีความผูกพันทางอารมณ์
ที่มั่นคงจะสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว (exploration) มากกว่าเด็กที่มี
ความผูกพันทางอารมณ์ไม่มั่นคง
• ดังเช่น กรณีศึกษาที่ 4 นั้น ถึงแม้ผู้ปกครองจะเป็นมารดาเลี้ยงเดี่ยว แต่ก็มี
ความพยายามในการส่งเสริมพัฒนาการ ให้เวลาคุณภาพกับเด็กเพิ่มขึ้นใน
เวลาที่เหลือเมื่ออยู่ด้วยกัน มารดาปรับทัศนคติ ยอมรับ เน้นให้เด็กมี
ความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มารดาตอบสนองการสื่อสารของเด็กได้ดี
ทาให้เด็กสื่อสารด้วยภาษาท่าทางได้มากขึ้นและซับซ้อนขึ้น
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CHAPTER 5:
DISCUSSION
อภิปรายได้ด ังนี้ (ต่อ)
้ ฐานของความร ัก ความอบอุน
4. การให้เวลาคุณภาพ บนพืน
่ ก ับเด็ก
้ ฐานสาค ัญของการพ ัฒนาเด็ก
ย่อมเป็นพืน
่ กรณีศก
ึ ษาที่ 2 จากเดิมเมือ
• ด ังเชน
่ เด็กอยูต
่ า่ งจ ังหว ัดโดยทีย
่ า่ ของ
้ งดู ทาให้เด็กมีพ ัฒนาการทีไ่ ม่สมว ัย
เด็กไม่มเี วลาในการเลีย
• สอดคล้องกับการศึกษาของ Solomon และคณะ (2007) ได้ทาการศึกษา
พบว่า ผู้ปกครองที่ใช้เวลาในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กน้อย เด็กก็จะมี
ความก้าวหน้าทางพัฒนาการน้อยเช่นกัน ดังนั้นการที่ตายายให้เวลาใน
การเลี้ยงดูเด็กอย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดข
ี ึ้น
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DISCUSSION
อภิปรายได้ด ังนี้ (ต่อ)
5. กระบวนการแลกเปลีย
่ นเรียนรูแ
้ ละเสริมสร้างกาล ังใจในกลุม
่
ผูป
้ กครอง (Group support)
การใช้กระบวนการกลุ่มเป็นการช่วยให้บุคคลที่อยู่ร่วมกัน ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้อื่นภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็ก ลดภาวะความตึงเครียดและความวิตกกังวล
เพิ่มความสามารถในการเผชิญกับปัญหา เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่า ก่อให้เกิด
ทัศนคติในทางที่ดี มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
• สอดคล้องกับผลงานวิจัยของBlacher และ McIntyre ได้ทาการศึกษาใน
ปี 2000 พบว่าด้วยกระบวนการของ support group ในกลุ่มผู้ปกครองเด็ก
ออทิสติกช่วยลดระดับความเครียด และเพิ่มระดับการรับรู้ในทางบวกมาก
ขึ้นเช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Douma และKoot ในปี 2006 ที่มีการ
ทา support group ในกลุ่มผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางสติปัญญา แล้ว
พบว่าผู้ปกครองมีระดับความเครียดที่ลดลง
Marram, 1978
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DISCUSSION
อภิปรายได้ด ังนี้ (ต่อ)
6. การพยาบาลแบบสน ับสนุนและให้ความรูแ
้ บบกลุม
่
ตามแนวทฤษฎีการพยาบาลของ Orem(2001) ได้มีการช่วยเหลือผู้ปกครอง
โดยสอน ชี้แนะ สนับสนุน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ซึ่ง
การสร้างสิ่งแวดล้อม (Providing an environment) นั้น เป็นวิธีการที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และเข้าใจ เพิ่มแรงจูงใจ ส่งผลให้พึ่งพาตนเองอย่างมาก
• โดยผู้วิจัยได้ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อชี้แนะและปรับสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ผู้ปกครองตามบริบทของตน ให้เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
• สิ่งสาคัญอีกประการที่ชว่ ยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้คือ
สัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างพยาบาลกับผู้ปกครอง
Marram, 1978
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อภิปรายได้ด ังนี้ (ต่อ)
ื่ แบบบ ันทึกประจาว ัน เอกสารทีม
7. การมีสอ
่ อบหมายให้ผป
ู ้ กครอง ใน
รูปแบบทีง่ า
่ ยต่อการเข้าใจและสะดวกในการบ ันทึก
่ กรณีศก
ึ ษาที่ 4 มีการบ ันทึกอย่างสมา
• ด ังเชน
่ เสมอและจานวนว ันที่
บ ันทึกมากกว่าผูป
้ กครองรายอืน
่ ซงึ่ พบว่าเด็กมีผลคะแนน
ั
พ ัฒนาการทางด้านอารมณ์-สงคมก้
าวหน้ามากทีส
่ ด
ุ
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CONCLUSION
• Parents’ participation at home

• develop child based on community
circumstances in Banlat District

• Generated chance to develop
in other community hospitals
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Limitation and suggestions
Limitation

Suggestions
in future
study
•

•

Small sample size

•

Using large sample size

To continuously recover the potentiality of health
personnel and parents.
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