ครงการอบรม หลักสูตรการสงสริมดใกพัฒนาการลาชຌา ดใกพิศษอยางป็นองค์รวม (ปทีไ 4/2561)
สถาบันหงชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักการละหตุผล
ตลอด 15 ปทีไผานมา ผลการสารวจพัฒนาการดใกปฐมวัย เทย พบดใกมีพัฒนาการสงสัยลาชຌา 30%
ดยพบวาดใกเทยมีพัฒนาการดຌานภาษาลาชຌามากทีไสุด (15-17%) การรณรงค์สงสริมพัฒนาการดใกเทยของ
กระทรวงสาธารณสุข฿นชวงหลายปทีไผานมา พบวามืไอพอมกลุมดใกทีไสงสัยลาชຌาเดຌรับคานะนาการสงสริม
พัฒนาการดยบุคลากรสาธารณสุข ดใกสวน฿หญกลับมามีพัฒนาการสมวัย อีกสวนหนึไง (ประมาณ 10%) ยังมี
ความบกพรองมาก หรือ ป็นรค จาป็นตຌองเดຌรับตรวจวินิจฉัยหาสาหตุดยพทย์ ละสงตอการักษา กระตุຌน
พัฒนาการดยนักวิชาชีพ
งานวิจัยสารวจกลุมดใกพัฒนาการลาชຌา ทีไขຌามารับบริการหนวยพัฒนาการดใก หนวยจิตวชดใกละ
วัยรุน รงพยาบาล฿นสังกัดมหาวิทยาลัย ละ รงพยาบาลจังหวัด พบดใกเดຌรับการวินิจฉัย฿นกลุมรคออทิสติก
มากทีไสุด รองลงมา เดຌก ดใกพัฒนาการลาชຌารอบดຌาน หรือ สติปัญญาบกพรอง (Global developmental
delay/Mental retardation) ซึไงสาหตุของพัฒนาการลาชຌารอบดຌาน อาจกิดจากรคทางพันธุกรรม ภาวะ
ขาดออกซิ  จนช ว งรกคลอด นอกจากนัๅ น ยั ง พบกลุ ม รคพั ฒ นาการภาษาบกพร อ ง (Developmental
language disorders) กลุมรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) ละกลุมรคอืไนโ ตามลาดับ
฿นสวนของการดานินงานดຌานการสงสริมดใกพัฒนาการลาชຌา ดใกพิศษ฿นประทศเทย พบมีปัญหา
฿หญทีไสาคัญ 3 ประการ คือ 1) องค์ความรูຌของประทศเทย ดຌานการสงสริมดใกพัฒนาการลาชຌา ดใกพิศษ
ยังเมชัดจน 2) พอมเมสามารถพึไงตนองเดຌ ขาดความรูຌ เมทราบวิธีการ฿นการสงสริมพัฒนาการลูก ละ
3) ระบบการสนับสนุนดใกพิศษละครอบครัวยังมีเมพียงพอ
ตลอด 10 ปทีไผานมา งานคลินิกพัฒนาการดใก สถาบันหงชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว เดຌ
พยายามศึกษา คຌนควຌา ละทดลองปฏิบัติ พืไอหาคาตอบ นวทาง วิธีการ สงสริมดใกพัฒนาการลาชຌา ดใก
พิศษ ดยมีป้าหมายสาคัญ คือ ดใกมีพัฒนาการดีขึๅน ละ พอมสามารถพึไงตนองเดຌ ดยเดຌประยุกต์องค์
ความรูຌ DIR/Floortime (ฟลอร์เทม์) ป็นนวทางหลัก฿นการดูลดใกพัฒนาการลาชຌา ดใกพิศษ ทีไขຌามารับ
บริการ฿นคลินิก
ผลงานวิจัยป 2559 สารวจกลุมดใกออทิสติกทีไขຌามารับบริการ คลินิกพัฒนาการดใก สถาบันหงชาติ
พืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว ดยพอมรียนรูຌนวทางภาคปฏิบัติการสงสริมพัฒนาการลูกทีไบຌาน รวมกับ
การพบนักบาบัดอยางสมไาสมอละตอนืไอง (ดือนละ 1 ครัๅง/ระยะวลาอยางนຌอย 3-5 ปตใม) ผลการวิจัย
พบวา 23% ของดใกออทิสติกทีไขຌามารับบริการ มีพัฒนาการดຌานสังคม อารมณ์ ละภาษา ดีขึๅนมาก สามารถ
กลับเป฿ชຌชีวิต฿นรงรียนเดຌอยางเมตกตางจากดใกทัไวเป
งานคลินิกพัฒนาการดใกเดຌพัฒนาองค์ความรูຌนวทางการสงสริมดใกพัฒนาการลาชຌา ดใกพิศษ ป็น
ชุดความรูຌ ประกอบดຌวย ความรูຌภาคทฤษฏี (ฉบับความสุข) ละทคนิคภาคปฏิบัติ (ฉบับการละลน) ดย
ผยพรความรูຌผานทาง website (www.mahidolclinic.com/donwload) ละจัดอบรมหลักสูตรสาหรับพอ
ม หลักสู ตรส าหรั บพทย์ นักวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข มีผูຌ ขຌารวมการอบรมป็นจานวนมากกวา 40
จังหวัดทัไวประทศ
วัตถุประสงค์ของครงการ
พืไอ฿หຌผูຌขຌาอบรมมีความรูຌพืๅนฐาน นวทางการปฏิบัติ ละนวทางการ฿หຌคานะนาพอม ฿นการ
ส ง สริ ม ดใ ก พั ฒ นาการล า ชຌา ดใ ก พิ ศษ ดยสามารถประยุ กต์ ฿ ชຌ อ งค์ค วามรูຌ ต อ ยอดการท างานส ง สริ ม
พัฒนาการดใกพิศษ฿นพืๅนทีไเดຌอยางป็นองค์รวม
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ผูຌรับผิดชอบครงการ
คลินิกพัฒนาการดใก สถาบันหงชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
วันทีไจัดการอบรม
หลักสูตรพืๅนฐาน
สาหรับพอม (2 วัน)

วันศุกร์ทีไ 2 – วันสาร์ทีไ 3 กุมภาพันธ์ 2561

สาหรับบุคลากรสาธารณสุข (4 วัน)

วันอังคารทีไ 20 – วันศุกร์ทีไ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สาหรับพทย์ละนักวิชาชีพ (4 วัน)

วันอังคารทีไ 6 – วันศุกร์ทีไ 9 มีนาคม 2561

หลักสูตรภาคปฏิบัติ (สาหรับผูຌทีไผานการอบรมหลักสูตรพืๅนฐานมาลຌว)
สาหรับพทย์/นักวิชาชีพ/
บุคลากรสาธารณสุข (5 วัน)

รุนทีไ 1 วันจันทร์ทีไ 21 – วันศุกร์ทีไ 25 พฤษภาคม 2561
รุนทีไ 2 วันจันทร์ทีไ 4 – วันศุกร์ทีไ 8 มิถุนายน 2561

หลักสูตร Coaching พอม (ฉพาะผูຌทีไผานการอบรมภาคปฏิบัติมาลຌวอยางนຌอย 1 ป)
สาหรับพทย์/นักวิชาชีพ/
บุคลากรสาธารณสุข (5 วัน)

วันจันทร์ทีไ 25 – วันศุกร์ทีไ 29 มิถุนายน 2561

***หมายหตุ : กาหนดการอบรมตละหลักสูตร สามารถดูรายละอียดเดຌทีไ www.mahidolclinic.com
สถานทีไ
หຌองดวงตะวัน ชัๅน 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันหงชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วิทยากรฝຄกอบรม
1.พทย์หญิงกຌวตา นพมณีจารัสลิศ กุมารพทย์พัฒนาการดใก
2.นายพทย์สมบูรณ์ หทัยอยูสุข
จิตพทย์ดใกละวัยรุน
3.อาจารย์มะลิรมย์ หัสดินรัตน์
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ
4.คุณประพา หมายสุข
นักกายภาพบาบัด ละจิตวิทยาพัฒนาการ
5.คุณฒามรา สุมาลย์รจน์
นักจิตวิทยาพัฒนาการ ละการศึกษาพิศษ
6.คุณกุณฑลีพร ศรีจันทร์
นักกิจกรรมบาบัด ละจิตวิทยาดใก วัยรุนละครอบครัว
7.ดใกโ ละกลุมพอม งานคลินิกพัฒนาการดใก สถาบันหงชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว
หลักสูตรละรูปบบการอบรม :
1.นืๅอหาหลักสูตร
ทบทวนพืๅนฐานพัฒนาการดใก ความสาคัญของสัมพันธภาพ ความตกตางระบบประสาทของดใก
พัฒนาการอารมณ์ สังคม (Functional Emotional Development) ตามหลักการ DIR ละทคนิค
ภาคปฏิบัติผานการลน การ฿ชຌชีวิตประจาวัน ตามนวทางฟลอร์เทม์
2.รูปบบการอบรม
2.1 บรรยายทฤษฎีหลัก (20%)
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2.2 สังกตการณ์ ลกปลีไยนรียนรูຌผานวีดีทัศน์ การฝຄกปฏิบัติ฿นสถานการณ์จริง ทบทวน
฿ครครวญ ผานกระบวนการกลุม (80%)
กณฑ์การผานหลักสูตร
สถาบัน หงชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดลจะมอบประกาศนียบัตรก
พทย์ นักวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข ทีไขຌารวมอบรมหลักสูตรพืๅนฐาน ดยมีหลักกณฑ์ ดังตอเปนีๅ คือ 1.
ระยะวลาขຌาอบรมตลอดหลักสูตรเมนຌอยกวารຌอยละ 85 ละ 2. ผานการประมินความรูຌตามกณฑ์ของ
หลักสูตรเมนຌอยกวารຌอยละ 70
ประกาศนี ยบัตรสาหรับ หลักสู ตรภาคปฏิบั ติ ละหลั กสู ตร Coaching พอม มีหลั กกณฑ์
ดังตอเปนีๅ คือ 1. นาสนอกรณีศึกษา฿นพืๅนทีไ จานวน 2 case ละ 2. ผานการประมินทักษะภาคปฏิบัติ ตาม
กณฑ์ของหลักสูตรเมนຌอยกวารຌอยละ 70
กลุมป้าหมาย
หลักสูตรพืๅนฐาน
1. สาหรับพอม

พอม ผูຌดูลดใกพัฒนาการลาชຌา ดใกพิศษ

2. สาหรับบุคลากรสาธารณสุข

พยาบาลประจาคลินิกดใกดี (well baby clinic)
บุคลากรสาธารณสุข฿นชุมชน พยาบาลยีไยมบຌาน
ครูการศึกษาพิศษ ครูประกบดใกพิศษ฿นรงรียน

3. สาหรับพทย์ละนักวิชาชีพ กุมารพทย์ จิตพทย์ดใก พทย์ทีไสน฿จงานดຌานการพัฒนาดใก
นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบาบัด นักอรรถบาบัด นักกายภาพบาบัด
นักวิชาชีพสาขาอืไนโ ทีทางานกระตุຌนพัฒนาการดใกพิศษ
พยาบาลทีไทางานกระตุຌนพัฒนาการดใกพิศษ
หลักสูตรภาคปฏิบัติ
ส า ห รั บ  พ ท ย์ /นั ก วิ ช า ชี พ / รับฉพาะผูຌทีไผานการอบรมหลักสูตรพืๅนฐานลຌว
บุคลากรสาธารณสุข
หลักสูตร Coaching พอม
ส า ห รั บ  พ ท ย์ /นั ก วิ ช า ชี พ / รับฉพาะผูຌทีไผานการอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ละกลับเปทางาน
บุคลากรสาธารณสุข
฿นพืนๅ ทีไ มาลຌวอยางนຌอย 1 ป
อัตราคาลงทะบียน
หลักสูตรพืๅนฐาน
- สาหรับพอม คาลงทะบียน 2,000 บาท/คน รับจานวน 30 คน/รุน
- สาหรับบุคลากรสาธารณสุข คาลงทะบียน 4,800 บาท/คน รับจานวน 30 คน/รุน
- สาหรับพทย์ละนักวิชาชีพ*** คาลงทะบียน 6,000 บาท/คน รับจานวน 20 คน/รุน
(***สาหรับ Residents , Fellow ละนักวิชาชีพทีไกาลังศึกษาตอ คาลงทะบียน 5,000 บาท/คน)
หลักสูตรภาคปฏิบัติ คาลงทะบีบน 6,000 บาท/คน รับจานวน 6 คน/รุน
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หลักสูตร Coaching พอม

คาลงทะบียน 6,000 บาท/คน รับจานวน 12 คน/รุน

หมายหตุ : คา฿ชຌจายนีๅ รวมอาหารกลางวัน อาหารวาง อกสาร/หนังสือคูมือภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
การรับสมัครละลงทะบียน
1. ลงทะบียน online พรຌอมสงหลักฐานการอนงินทีไ www.mahidolclinic.com หรือ฿ชຌ฿บลงทะบียนทีไ
นบมากับจดหมายนีๅ fax ฿บลงทะบียนพรຌอมหลักฐานการอนงินมาทีไหมายลข 02-441-0167 หรือ
E-mail มาทีไ mahidolclinic@gmail.com
2. มืไอจຌาหนຌาทีไเดຌรับหลักฐาน฿บสมัครละหลักฐานการอนงินลຌวจะจຌงยืนยันตอบรับการสมัครผานทาง
e-mail หรือทางทรศัพท์ของทาน ฿นกรณีทีไทานเมเดຌรับการติดตอภาย฿น 7 วันทีไทานสงหลักฐานกรุณาติดตอ
กลับดຌวยตนองเดຌทีไ คุณประพา 089-458-0840
สอบถามรายละอียดพิไมติมไดຌทีไ
www.mahidolclinic.com
ครงการอบรม หลักสูตรการสงสริมดใกพัฒนาการลาชຌา ดใกพิศษอยางป็นองค์รวม
(Home-based Early Intervention Program for KIDS)
คลินิกพัฒนาการดใก สถาบันหงชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ทรศัพท์ 02-441-0608 ตอ 1213 หรือ 094-576-2306
Email : mahidolclinic@gmail.com
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