
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กออทิสติก เด็กพิเศษ

งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
สถาบันแห่งชาติเพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 

DIR/Floortime
ตามแนวทาง

สาํหรบัแพทยแ์ละนักวชิาชพี และผูด้แูลเด็ก
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ก า ร ส ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก

การฝ�กทักษะต่างๆ

พฒันาการอารมณ์ สงัคม (D)

ระบบประสาทพื�นฐานในเด็ก (I)

สมัพนัธภาพ (R)

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Adapted from Greenspan S, The Learning Tree Model, 2010.
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ชวงเวลาพิเศษท่ีผูใหญลงมาเลนกับเด็ก

เลนตามความสนใจของเด็ก

เขาใจพัฒนาการอารมณ (D)

เล่นต่อเนื�อง ครั�งละ 20 - 30 นาที
เด็กพิเศษที�มีความบกพร่องมาก เช่น ออทิสติก แนะนําให้ทํา วนัละ 6 - 8 รอบ

ฟลอร์ไท
ม์



สภาพครอบครวั ป�จจยัสี� ความปลอดภัย

การใชย้า / เทคโนโลยใีหม่ๆ

การฝ�กกับนกัวชิาชพี

มเีวลาใหล้กู

โปรแกรมสง่เสรมิ
พฒันาการลกูที�บา้น

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

DIR/Floortime



การสง่เสรมิพฒันาการเดก็ที�บา้น
(Home-based intervention program)

การฝ�กกับนกัวชิาชพี โปรแกรมการศึกษา การรกัษาอื�นๆ

Floortime การฝ�กพื�นฐานระบบประสาท การฝ�กแก้ป�ญหาในชวีติประจาํวนั การเล่นกับเพื�อน

ภาพรวมการสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ อยางเปนองครวม
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daptA Rตอบสนอง
espond Eใหกํ้าลังใจ สง่เสรมิการเรยีนรู ้

ncourage

หลักการสรา้งสมัพนัธภาพ ผู้ใหญ่กับเด็ก



  Road map การสงเสริมพัฒนาการอารมณ สังคม

สง่เสรมิใหเ้ด็กสามารถพูด
บอกความต้องการ

ความคิด และความรูส้กึได้
สง่เสรมิใหเ้ดก็สื�อสารโต้ตอบ
กลับไปกลับมาดว้ยภาษากาย
ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และแก้ป�ญหาได ้

สง่เสรมิใหเ้ดก็สนใจ
เล่นสนกุ ผกูพนักับคนได้

สง่เสรมิใหเ้ดก็เขา้ใจเหตแุละผล

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

1

2

3

4
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สนใจคน ภาษาท่าทาง เขา้ใจภาษา
พูด

โต้ตอบ
- สนใจมอง 
- สนใจฟ� ง
 
 

- สื�อสารภาษากาย
   กลับไปกลับมา
   ได้ต่อเนื�อง
 

- เลียนแบบ 

- เข้าใจภาษาพูด

(Pathway to Language)

1. 2. 3.เล่นสนกุ
ดว้ยกันได้

4. 5.



มองปญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษอยางเขาใจพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สื�อสารด้วยท่าทางได้ต่อเนื�อง(มุ่งมั�น ตัวตนชัดเจนขึ�น มั�นใจ)

เชื�อมโยงเหตุผล

(กับโลกภายนอก)

(ไว้วางใจ พึ�งพิง)

 (แสดงเจตนา)

สื�อสารด้วยภาษา

ป�ญหาพฤติกรรม
หรอืพฒันาการบกพรอ่ง

ตอบคําถามสะเปะสะปะ
คยุกันไมค่่อยเขา้ใจ

เล่นสมมติไมเ่ป�น 

ใชภ้าษานอ้ย พูดทวนคํา

พฤติกรรมยดึติด ทําอะไรซํ�าๆ
ไมม่คีวามพยายาม เลิกล้มง่าย

ไมแ่สดงอารมณ ์/ เจตนา
ไมเ่ขา้ใจอารมณผ์ูอื้�น

เล่นคนเดยีว แยกตัว

กระตุ้นตัวเอง ไมส่งบ

พฒันาการอารมณ์สงัคม 

สื�อสารดว้ยท่าทาง

สมัพนัธภาพ ความผกูพนั

สงบ สนใจสิ�งรอบตัว
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เทคนิคการเลน เพื่อสงเสริมพัฒนาการ

สงบ สนใจสิ�งรอบตัว
(กับโลกภายนอก)

สมัพนัธภาพ ความผกูพนั 

(ไวว้างใจ พึ�งพงิ)

สื�อสารด้วยภาษาท่าทาง
(แสดงเจตนา)

สื�อสารดว้ยท่าทางไดต่้อเนื�อง
(มุง่มั�น ตัวตนชดัเจนขึ�น มั�นใจ)

สื�อสารด้วยภาษา

เชื�อมโยง
เหตผุล

ชวนคิด เชื�อมโยง

เล่นสมมติ ชวนพูดคยุ

ตอบสนอง

เชื�อมต่อกับเด็ก

ปรบัสิ�งเรา้

ขยายการสื�อสาร



สมอง
ประมวลผล

รับความรู้สึกผ่าน
 ประสาทสัมผัส

(7 sense)

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

การทํางานของระบบประสาทเปนอยางไร ?

พฤติกรรมที�เดก็
แสดงออก

ไดยิน

ดมกลิ่น

มองเห็น

สัมผัส
ทรงตัว

เอ็นและขอตอ

ลิ้มรส
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อารมณ์ ความรู้สึก 
ความต้องการ

สิ�งที�มองเห็น

สิ�งที�มองไมเ่ห็น

เขาใจท่ีมาของพฤติกรรม

รบัรู ้อารมณ ์ที�อยูเ่บื�องหลังพฤติกรรมเดก็

เด็กร้องโวยวาย  
(สื�อสารไม่ได้)

ไมช่อบ  กลัว

พฤติกรรม

เสียงดัง  แสงในห้อง  
กลัวสถานที�ใหม่ๆ



รบัความรูส้กึผา่นผวิหนงั
รบัรูพ้ื�นผวิสมัผสั

อุณหภมู ิความเจบ็ปวด

รบัรู ้และแยกแยะความ
แตกต่างระหวา่งกลิ�น 

ชอบดม
ไมช่อบกลิ�นฉนุ

ไมช่อบสระผม

ทําความรู้จัก
ระบบประสาทสัมผัสทั�ง 7

หมุนตัว
เมารถง่าย

เล่นแรง
ชอบเคาะ

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ชว่ยใหเ้ดก็มองเหน็ 
รบัรูภ้าพจากการมองดว้ยตา 

รบัรูแ้ละตอบสนอง
ต่อสิ�งที�ไดย้นิ

รูจ้กัรสชาติ
ของอาหาร

รบัรูตํ้าแหน่งและการเคลื�อนไหว
ของรา่งกายตนเอง

รบัรูก้ารเคลื�อนไหวของรา่งกาย
การรกัษาสมดลุของรา่งกายเมื�อ

มกีารเปลี�ยนท่า

กลัวเสยีงดัง
ชอบฮัมเพลง ชอบกินอาหารรสจดั

กินยาก

หาของไมเ่จอ
ชอบมองไฟ

ชอบใหก้อดแนน่ๆ

ไดยิน ล้ิมรส

ดมกลิ่น

มองเห็น

สัมผัส

เอ็นและขอตอ

ทรงตัว
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วิชาการเรียน

กิจวัตร

ประจําวัน
พฤติกรรม

ทักษะการ

ใชภาษา

การรับรูทาง

สายตา
สมาธิ

สหสัมพันธของ

ตาและมือ

การควบคุม

กลามเน้ือตา

การปรับ

การทรงทา

รับรูสวนตางๆ

ของรางกาย

ปฏิกริยาสะทอนกลับ

ของสมอง

ความสามารถในการ

คัดกรองส่ิงท่ีเขามา

ทรงตัวไดอยางปลอดภัย การรับรูรางกายท้ังสองซีก การวางแผนจัดการกลามเน้ือ

การดม การมองเห็น การไดยิน การล้ิมรส

การสัมผัส การทรงตัว กลามเน้ือ เอ็นและ ขอตอ

การเรียนวิชาการ

สติปญญา

ภาษา มิติสัมพันธ กีฬา

การกํากับตัวเอง สมาธิ

systems

Development

development

intellect

C e n t r a l  N e r v o u s  S y s t e m

sensory

Perceptual

motor

การเคล่ือนไหว

รางกายท่ีซับซอน

sensory

motor

cognition

ระบบประสาท

สัมผัสท้ัง 7

Pyramid of Learning (Willams and Shellenberger 1996).
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การฝ กร า งกาย

พอ่แมต้่องขยนัหาแรงจูงใจ

เด็กต้องอยากทําอีก!

เริ�มง่ายๆก่อน 

เดก็จะไดม้กํีาลังใจ

เล่นกีฬา
๑-๒ วันต่อสัปดาห์

เล่นกับเพื�อน
๓-๔ วันต่อสัปดาห์

เล่นเคลื�อนไหว
อย่างน้อย ๑ ชม./วันอยา่ทําอะไรซํ�าๆเดิมๆ 

เด็กจะเบื�อ!! 

สมองจะทํางานน้อยลง

ฝ�กประสาทสัมผัส
ทุกที� ทุกเวลา
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  สัมพันธภาพและติดตาม 
• ทักทาย
• ติดตามการบ้านพ่อแม่
• สะท้อน สิ�งที�ทํา ข้อติดขัด

 

   ทําให้ดู
• ให้ความรู้พื�นฐานที�จําเป�น
• ทําให้ดู (บอกชัดเจน ให้สังเกตอะไร)
• พ่อแม่สะท้อนสิ�งที�ได้เห็น

   พ่อแม่ลงมือทํา
 •  ชวนให้ พ่อแม่ทดลองทํา
 •  ช่วยให้ พ่อแม่ประสบความสําเ ร็จ
 •  พ่อแม่สะท้อนสิ� ง ที� ทํา

   

 วางแผนร่วมกัน
 •  เป� าหมาย
 •  พ่อแม่จะทําอย่างไรได้ บ้าง ในชี วิตประจํา วัน

แนวทาง COACHING พ่อแม่
เพื�อส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ในชวีติประจําวนั

 

วางแผน

รวมกัน

สัมพันภาพ

และติดตาม

พอ แม 

ลงมือทํา
ทําใหดู
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ปญญาปฎิบัติจากกลุมพอแม
บนเสน้ทางของการดแูลลกูเดก็พเิศษ เดก็ออทิสติก



5. เลนรวมกันเปนทีม มีกฏ กติกา (Cooperative play)

เล่นเกมที�มกีฎกติกาดว้ยกันได ้เชน่  
มอญซอ่นผา้ แปะแขง็ เกมเศรษฐี

พัฒนาการเลนกับเพ่ือน

มองคนอ่ืนเลน (onlooker)1.

เด็กมองคนอื�นเล่น ไมไ่ดเ้ขา้ไปเล่นดว้ย 
จะเขา้ไปถ้ามพีอ่แมพ่าเขา้ไป

2. เลนคนเดียว (Solitary play)

นั�งเล่นคนเดียว สนใจของเล่น

3. เลนขางๆกัน (Parallel play)

เดก็จะนั�งขา้งๆกัน ต่างคนต่างสนใจของที�เล่น 
ไมไ่ดพู้ดคยุกันมากนกั แต่ไมไ่ดแ้ยกตัวไปเล่นคนเดยีว

4. เลนดวยกัน (Associative play)

รว่มกันเล่น มจุีดมุง่หมายเดยีวกัน เชน่ 
เล่นรถดว้ยกัน วิ�งไล่จบั เล่นซอ่นแอบ

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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หนังสือเด็กพิเศษ 

ฉบับการละเลน

รูปแบบการจัด

กิจวัตรประจําวันท่ีบาน

ชุดลูกรักเด็กพิเศษ DIR/Floortime

หนังสือเด็กพิเศษ ฉบับความสุข

    สวนท่ี 1             สวนท่ี 2              สวนท่ี 3  

บานแหงความรัก

และการเรียนรู

ความรูพ้ืนฐาน

การเลนสมมติกับลูก
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การเลนเพื่อแกปญหาพื้นฐาน

ของระบบประสาท

การฝกกลามเนื้อปาก ตามแนวทาง

DIR/floortime

ชุดลูกรักเด็กพิเศษ ฝ�กพื�นฐานสมอง

กิจกรรมงานบาน 

+ sensory integration

การเลนเพื่อสงเสริมทักษะ

ทางกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว

ตัวอยางกิจกรรมฝกรางกาย

 

ที่เด็กอายุ 4-5 ป ควรทําได
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ธรรมชาติของเด็ก

เขาใจความแตกตางของเด็ก และ

แนวทางสงเสริมการเรียนรู

ลูกกินนอย ทําอยางไรดี

ของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย

เด็กๆเขาชอบเลนอะไรกัน

ชุดเข้าใจลูกรัก เด็กเล็กอนุบาล
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สถาบันแห่งชาติ
เพื� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Checklist .. ดูแลลูกท้ังตัวและหัวใจ

พัฒนาภาษาและทักษะการคิดใหลูกอยางไร

        โรงเรียนแนวเตรียมความพรอม             

&  การเรียนรูของเด็กวัยอนุบาล

กิจกรรมการเลนกับลูกตอนอยูในรถ

พัฒนาการเลนปฐมวัยอยากใหลูกเกง

และฉลาด ทําอยางไร

ชุดส่งเสริมพัฒนาการลูกรัก ... เด็กเล็กอนุบาล


