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อบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 

ส าหรับแพทย์และนักวิชาชีพ

6 มีนาคม 2561

สงบ สนใจ จดจ่อ (กับโลกภายนอก)

เล่นคนเดียว แยกตัว

พฤติกรรมยึดตดิ ท้ำอะไรซ ้ำๆ 

ไม่มีควำมพยำยำม ล้มเลิกง่ำย

ไม่แสดงอำรมณ์/เจตนำ 

ไม่เข้ำใจอำรมณ์ผู้อื่น 

เล่นสมมุติไม่เป็น ใช้ภาษาน้อย 
พูดทวนค า

ตอบค าถามแบบสะเปะสะปะ 
คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ 

กระตุ้นตัวเอง ไม่สงบ

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

เทคนิคเบื้องต้น
Functional emotional Development levels 1-4 (FEDLs)

สร้างสัมพันธภาพ
+ เล่นสนุก

เล่นสนุกให้ต่อเน่ือง
+ ซับซ้อน

*FEDLs 1-2 พัฒนาการสนใจ จดจ่อและ มีสัมพันธภาพ

*FEDLs 3-4 สื่อสารภาษากาย และสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา 

FEDLs 1-2*

FEDLs 3-4*

ประโยชน์ของ Functional emotional Development

•ตัว D ช่วยให้รู้ว่าเด็กอยูต่รงไหนของระดับความสามารถท่ีใช้การได้
และเลือกใช้เทคนิคให้เหมาะสม ตั้งเป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการ

•ตัว I 

•ตัว R

รู้และเข้าใจว่าเด็กอยู่ตรงระดับไหน 
และเราจะช่วยเขาได้อย่างไร

ช่วยให้เข้าใจว่าต้องเข้าหาเด็กอย่างไร

เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา D & I



3/7/2018

2

ระดมความคิดแตล่ะกลุ่ม

หลังดู Clip VDO
1) มองตัวเด็ก....เด็กมีความยากล าบากในเรื่องใด 

(มองทั้งรากและล าต้น)

2) มองตัวผู้ดูแล....ชว่ยเหลือเด็กอย่างไร

3) มองความสัมพันธ.์....ระหว่างเด็กและผู้ดูแลเป็นเช่นไร

Clip Army VS clip ฮัตชิว้

Clip IT ford VS ก ไกสิ่

Constriction FEDLs 1 & 2

สงบ สนใจ จดจ่อ (กับโลกภายนอก)

กระตุ้นตัวเอง ไม่สงบ

Self absorb

เฉยเมยสัมพันธภาพผิวเผิน

เล่นคนเดียว แยกตัว

Poor attachment & Engagement

ปัญหาที่พบ เช่น 

พฤติกรรมยึดติด 
ท้ำอะไรซ ้ำๆ ไม่ยืดหยุ่น

ไม่ค่อยแสดงอำรมณ์/   

สีหน้ำท่ำทำงในกำรส่ือสำร

Constriction FEDLs 3-4 

เวลำมีอำรมณ์แรงๆมักทน

ไม่ไหว ล้มเลิกกำรส่ือสำรกับ

ผู้อ่ืน ต่ือได้ไม่นำน

ไม่ค่อยเข้ำใจภำษำกำย/

อำรมณ์ควำมรู้สึกคนอ่ืน

ไม่มีควำมพยำยำม 
ล้มเลิกง่ำย

ปัญหาที่พบ เช่น 

เล่นสนุกกับคนใกล้ชิดได้ สั้นๆ 
(brief back and forth interaction) 

ไมร่ิเริ่มสื่อสาร แสดงออก 
ความต้องการได้บ้าง

อย่าลืม เป้าหมายส าคัญหลัก
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เพ่ิมความซ้อนในการเล่น & แกล้งงงแบบสนุก

ลงไปร่วมเล่น
“ตามสิ่งท่ีเด็กชอบ เล่นให้สนุกติดใจ”

สังเกต & ปรับตัวเราเข้ากับเด็ก

สังเกต&ตอบสนองเด็ก รอๆๆๆ..การริเริ่มจากเด็ก
เล่นให้ต่อเน่ือง (สื่อสารกลับไปกลับมา)

**ท าแล้ว เล่นไม่ได้ จีบไม่ติด คิดไม่ออก
กลับไปเริ่มต้นข้อ 1 ใหม่อีกครั้ง

สรุปเทคนิคเบื้องต้น 4 ข้อ
ในการส่งเสริมให้เด็กสนใจ จดจ่อ อยากเล่นอยากสื่อสาร

หลักกำรส้ำคัญ คือ 
ใช้สิ่งที่เด็กสนใจหรือควำมต้องกำร

/อำรมณ์ควำมรู้สึกของเด็ก

Clip google

“สังเกตความรู้สึกเด็ก”

(ปรับสิ่งเร้าในการกระตุน้ให้
พอเหมาะพอดีกับเด็กแต่ละคน)

การช่วยพัฒนาขั้น 1-2: สงบ สนใจ จดจ่อ&ผูกพัน

*Positive Emotional Attachment*
Clip Aog 1

“สังเกตเด็กสังเกตตัวเรา”

ส่ิงท่ีเราท าส่งผลกับความรูสึ้กเด็กอย่างไร
แล้วปรับให้พอเหมาะกับเด็ก

ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน = I

sense
7

R= ผู้ดูแล (ปรับสิ่งแวดล้อม/สิ่งเร้า)

อบรมบุคลากรสาธารณสุข/Valentine Google.flv
อบรมบุคลากรสาธารณสุข/Valentine Google.flv
../New VDO 2559/อิฐ 16 มค. 59/FT 1_2 Sensory motor play1.mpg
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เล่นง่ายๆซ้ าๆ

เด็กคาดเดาได้

ร่วมเล่นในสิ่งท่ี

เด็กชอบ*

ท าให้เด็ก

สนใจเราก่อน

เด็กเป็น

ผู้ริเร่ิม

1

3

4

2

Gleam in the eyes
sense
*7

Clip T1 T2

• อ่านสัญญานกายตอบสนองการสื่อสารของเด็ก 

• รอการริเริ่มส่ือสารจากเด็กเอง รอ..ให้นานพอ (Slow waiting)

• ช่วยให้เด็กรับและส่งสัญญานกายกลับไปกลับมาให้ต่อเนื่อง

“Sense of power and initiative”

Read & Respond

Initiative taker > Responder

การช่วยพัฒนาขั้น 3: สื่อภาษากาย

Poon

Clip T3
นโม

พัฒนา A sense of self

“เน้นกระบวนกำรคิดท่ีมำจำกเด็ก”
Enjoy the process, not the product  

การช่วยพัฒนาขั้น 4: สื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา

3 องค์ประกอบขยายการสื่อสาร
• ความต้องการของเด็ก (เป็นสิ่งท่ีเด็กสนใจ)
• ผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุน (เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา)
• ได้การสื่อสารเพิ่มข้ึน

Clip Rish

 สนใจ จดจ่อ และมีสัมพันธภาพกับคน 

 สื่อสารแบบกลับไปกลับมาและสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหาได้ต่อเนื่อง

(วงรอบการสื่อสารกลบัไปกลบัมา ด้วยน้ าเสียง สีหน้า ท่าทางทีต่่อเน่ืองนานพอ 
(50 วงรอบ) ตัวตนเด็กก็จะยิ่งชัดเจนข้ึน)

 เสริมการฝึกรากและทักษะอื่นๆ  

เตรียมเด็กให้พร้อมก่อนขึ้นขั้นต่อไป (FEDL5)

ล าต้น

เด็กต้องมีอะไรบ้าง

../New VDO 2559/อิฐ 16 มค. 59/FT 1_2 Sensory motor play1.mpg
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สถาบันเด็กฯ ศาลายา

ร่วมเล่นใน
สิ่งท่ีเด็กชอบ

“เล่นให้สนุกติดใจ”

1

สังเกต&ปรับตัว
เราเข้ากับเด็ก

2 3

4

เล่นให้ต่อเนื่อง
(ส่ือสารกลับไป

กลับมา)

“สังเกตความรู้สึก” “สังเกตความต้องการ” “สังเกตการส่ือสาร”

“สังเกตการคิด”

สรุปเทคนิคเบื้องต้น 4 อย่างดังนี้

ค าถาม หนังสือ/เอกสารอ้างอิง
• แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ. การฝึกกระตุ้นพัฒนาการตามแนวคิด DIR/ฟลอร์ไทม์. ใน: ทิพวรรณ หรรษะคุณาชัย, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ชาคริยา ธีรเนตร, 

บรรณาธิการ. ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ส าหรับเวชปฏิบัติท่ัวไป. กรุงเทพ: บ. บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2554

• แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยฟลอร์ไทม์. ใน: ดุสิต สถาวร, ฤดีวิไล สามโกเศศ, สมศักดิ์ โลห์เลขา, บรรณาธิการ. Advances in 

Pediatrics. กรุงเทพ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2552

• กิ่งแก้ว ปาจรีย์. คู่มือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวม (เทคนิค DIR/ฟลอร์ไทม์). กรุงเทพ. 2553

• จอห์น บี.ทอมสัน และคณะ. เด็กตามธรรมชาติ. กรุงเทพ. บริษัทแปลน พริ้นตริ้ง. 2551

• สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว. การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์ ฉบับความสุข. 2558

• สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว. เอกสารบันทึกบทเรียนและประสบการณ์การท างานของกลุ่มงานคลินิก. กิจกรรมการถอดบทเรียนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างานของงานคลินิก. 2557

• Greenspan, S.I. & Wieder, S. The Child with Special Needs: Encouraging Intellectual and Emotional Growth. United States of America: 

DA Capo Press. 1998

• ICDL Website. Greenspan, S.I. DIR/FloortimeTM Basics Part II. 2008

• ICDL Website. Greenspan, S.I. DIR/FloortimeTM Basics Part III. 2008

• ICDL Website. Greenspan, S.I. How Parents Can Help their Children to Better Attend and Engage How to Deal with Tantrums and 

Meltdowns: Strategies to help children better attend and engage; how to keep a continuous flow of back-and-forth interaction 

going; and the steps to limit setting. 2005

อบรมบุคลากรสาธารณสุข/5 IT Ford sub.mpg
อบรมบุคลากรสาธารณสุข/5 IT Ford sub.mpg
อบรมบุคลากรสาธารณสุข/Valentine Google.flv
อบรมบุคลากรสาธารณสุข/Valentine Google.flv
../New VDO 2559/อิฐ 16 มค. 59/FT 1_2 Sensory motor play1.mpg
../New VDO 2559/อิฐ 16 มค. 59/FT 1_2 Sensory motor play1.mpg

