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โครงการอบรม	  หลกัสูตรการส่งเสริมเดก็พฒันาการล่าชา้ เดก็พิเศษ อยา่งเป็นองคร์วม	  
	  

หลกัสูตรพื+นฐาน (สําหรับแพทย์และนักวชิาชีพ) 
วันอังคารที่ 5 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 

ณ ห้องดวงตะวัน ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา  

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562  
 
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน รับเอกสาร 
9.00 – 9.45 แนะนำ รู้จักเพื่อนๆ  

โดย…..ผศ.พญ .แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ   
9.45 – 10.00  รับประทานอาหารว่าง  
10.00 – 12.00 การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม )ตามแนวทางฟลอร์ไทม์(   

โดย…..ผศ.พญ .แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ   
12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30  ฝึกสังเกตพัฒนาการอารมณ์ สังคม จากวิีดีทัศน ์

โดย…..ผศ.พญ .แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ   
14.30 – 15.30  มองปัญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษอย่างเข้าใจพัฒนาการ  

โดย…..คุณประพา หมายสุข และคุณฒามรา สุมาลย์โรจน ์ 
15.30 – 16.00    Q& A & Checkout (พร้อมรับอาหารว่างบ่าย) 

 
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 

08.30 – 09.00  Recaps : สิ่งที่ได้เรียนรู้  
โดย…..ผศ.พญ .แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ   

09.00 – 11.00  พื้นฐานความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก และ แนวทางการสังเกตในคลินิก  
โดย…..อ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนวัฒนา  

11.00 – 11.15  รับประทานอาหารว่าง  
11.15 – 12.00 Movie Times: Temple Glandin 
12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00    สัมพันธภาพ กับ ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก  

โดย…..คุณประพา หมายสุข และ คุณฒามรา สุมาลย์โรจน ์
15.00 – 15.30   หลักการสังเกตสัมพันธภาพของผู้ใหญ่กับเด็ก  

โดย…..ผศ.พญ .แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ   
15.30 – 16.00    Q& A & Checkout (พร้อมรับอาหารว่างบ่าย) 
 
 



โครงการอบรม	  หลกัสูตรการส่งเสริมเดก็พฒันาการล่าชา้ เดก็พิเศษ อยา่งเป็นองคร์วม	  
	  

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 

08.30 - 9.00 Recaps : สิ่งที่ได้เรียนรู้  
โดย…..ผศ.พญ .แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ   

9.00 – 10.00  ฟลอร์ไทม์ คืออะไร: หลักการสำคัญ และเทคนิคเบื้องต้น 
โดย….. คุณฒามรา สุมาลย์โรจน ์และคุณประพา หมายสุข 

10.00 – 10.15 รับประทานอาหารว่าง 
10.15. – 12.15 เทคนิคฟลอร์ไทมต์ามระดับพัฒนาการอารมณ์สังคม 

โดย….. คุณฒามรา สุมาลย์โรจน ์และคุณประพา หมายสุข 
12.15 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00  ฝึกสังเกตพัฒนาการและความแตกต่างของเด็ก (กลุ่มละ 45 นาที) 

กลุ่มย่อยที่ 1 : สังเกตพัฒนาการเด็กปกต ิ 
        โดย...คุณฒามรา สุมาลย์โรจน ์

กลุ่มย่อยที่ 2 : สังเกตเด็กพฒันาการล่าช้า (FEDL 5-6)  
                   โดย…..ผศ.พญ .แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ  
กลุ่มย่อยที่ 3 : สังเกตพัฒนาการเด็กออทิสติก (FEDL 1-4)  
                  โดย…คุณประพา หมายสุข    

16.00 – 16.15    Q& A & Checkout (พร้อมรับอาหารว่างบ่าย) 
 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 

08.30 – 09.00  Recaps : สิ่งที่ได้เรียนรู้  
โดย…..คุณประพา หมายสุข และคุณฒามรา สุมาลย์โรจน ์

09.00 – 10.30  หลักการฝึกทักษะและพื้นฐานระบบประสาท 
& ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้าน  
โดย…..ผศ.พญ .แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ   

10.30 – 10.45  รับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00  ประสบการณ์การนำแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ ไปใช้ในชีวิตจริง 
  โดย....คุณแม่น้องเซิร์ช 
12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30    Applying Knowledge to Clinical Practice: Doctors and Therapists  
  โดย ผู้เข้าร่วมและทีมวิทยากร  
14.30 – 15.00    Q & A & Self reflection  
15.00 – 15.30    Checkout มอบใบประกาศ & เดิืนทางกลับ พร้อมรับอาหารว่างบ่าย 

 
 
 

_____________________________ 



  

 

 
DAY 1 

 



การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม  
ตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์

©ฉºบÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสØุ¢ข

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผศ. พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก
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• Functional Emotional Development 


•Individual differences 

•Relationship-based 

What is DIR 



พัฒนาการองค์รวม หรือ  

3
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ช่วงเวลาพิเศษที่ผู้ใหญ่ลงมาเล่นกับเด็ก 

เล่นตามความสนใจของเด็ก 

เข้าใจพัฒนาการอารมณ์ (D) 

 

ฟลอร์ไทม์

 เล่นต่อเนื่อง ครั้งละ 20 - 30 นาที  เด็กพิเศษที่มีความบกพร่อมมาก เช่น ออทิสติก 

แนะนำให้ทำ วันละ 6-8 รอบ 
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ปรับเปลี่ยนมุมมอง

มองเฉพาะตัวเด็ก 
พยายามฝึกเด็ก

มองสัมพันธภาพ (R)  
ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู

มุมมองเดิม DIR/ฟลอร์ไทม์

ปรับเปลี่ยนมุมมอง 1
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ÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÀภÒา¾พ

สัมพันธภาพระหว่างเรากับเด็กเป็นแบบไหน

ความรัก ความอบอุ่น การได้ยิน การมองเห็น การสัมผัส 
อย่างต่อเนื่องกลับไปมากับพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู

พื้นฐานแรกของการพัฒนาระบบประสาท

 การเรียนรู้ 

เวลาคุณภาพ
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พื้นฐานแรกของการพัฒนาระบบประสาท

Parent	  -‐	  child	  interaction	  

àเÃร ×ืè่Íอ§งàเÅลè่Òา¨จÒา¡ก¤คØุ³ณáแÁมè่ ... àเÁม×ืè่Íอ¤คØุ³ณáแÁมè่àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นÁมÒาàเÅลè่¹นÊส¹นØุ¡ก¡กÑัºบÅลÙู¡ก 

ÅลÙู¡ก¡กÔิ¹นäไ´ดé้àเÂยÍอÐะ¢ขÖึé้¹น ¡กÔิ¹นäไ´ดé้ËหÅลÒาÂยÍอÂยè่Òา§งÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น  

ÅลÙู¡ก¾พÙู´ด¤คØุÂย¡กÑัºบáแÁมè่àเÂยÍอÐะ¢ขÖึé้¹น 

ÅลÙู¡กÂยÍอÁม·ท∙Óำ§งÒา¹น·ท∙Õีè่ÂยÒา¡กæๆ äไÁมè่Ãรé้Íอ§ง§งÍอáแ§ง âโÂยàเÂย
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เวลาอยู่ในบ้านด้วยกัน ลูกจะเข้ามาหาคุณเสมอๆ บางทีก็เข้ามานอนตัก บางทีก็มาชวนไปเล่นด้วย 

เวลาคุณกลับมาบ้าน หรือคุณไปรับลูกที่โรงเรียน ลูกแสดงท่าทางดีใจ ยิ้มมอง วิ่งเข้ามาหา

เวลาลูกกลัว ลูกตกใจ ลูกจะวิ่งเข้ามาหลบหลังคุุณ กอดคุณไว้แน่นๆ

เวลาลูกเบื่อ ลูกไม่รู้จะทำอะไร ลูกจะเข้ามาหาคุณ เข้ามาคลอเคลีย เข้ามาชวนไปเล่นด้วยกัน

สัมพันธภาพ (R)  

แน่นแฟ้นเป็นอย่างไร

12

ปรับเปลี่ยนมุมมอง



มองพฤติกรรม เข้าใจความแตกต่างของเด็ก

ปรับเปลี่ยนมุมมอง

มุมมองเดิม DIR/ฟลอร์ไทม์

See	  behavior	  	  -‐	  Think	  sensory	  and	  other	  causes

14
ความแตกต่างระบบประสาท...Sensory overload

ลองสมมุติว่าคุณต้องรับข้อมูลแบบนี้ตลอดทั้งวัน



15

ยอดภูเขานำ้แข็ง

16

¾พ×ืé้¹น·ทÕีè่»ปÅลÍอ´ดÀภÑัÂย

ËหÅลºบ !!
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ËหÅลºบ !!

¾พ×ืé้¹น·ทÕีè่»ปÅลÍอ´ดÀภÑัÂย
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ปรับเปลี่ยนมุมมอง



มุมมองเดิม DIR/ฟลอร์ไทม์

ปรับเปลี่ยนมุมมอง

ฝึกพัฒนาการเด็ก
แบบแยกส่วน 

มองพัฒนาการอารมณ ์(D)

• กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

• กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

• ภาษา 

• สังคมและการช่วยเหลือตัวเอง

พัฒนาการองค์รวม

20

อดีต... เป้าหมายการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ 

ฝึกตามพัฒนาการ 4 ด้าน



Emotions	  !!!
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พัฒนาการอารมณ์ (Functional Emotional Development) 

  อายุ       พัฒนาการอารมณ์เด็กปกติ

 ก่อน 1 ปี    Self regulation & Bonding attachment 
สงบ จดจ่อ & ผูกพันกับคน

1-2 ปี Emotional expression & Autonomy 
แสดงอารมณ์ชัดเจน & เป็นตัวของตัวเอง

3 ปี Emotional idea & logical thinking 
แสดงความคิด พูดบอกอารมณ์ พูดบอกเหตุผลได้
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  ชีวิตประจำวัน เด็กเริ่มดื้อขึ้น ไม่ค่อยทำตามคำสั่ง เหมือนแต่ก่อน

เด็กเริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างไร

เด็กมีความพยายามในการแก้ปัญหาที่ยากๆ ได้นานขึ้น 

เด็กเริ่มโต้เถียง ต่อรอง แบบข้างๆคูๆ มีเหตุผล หรืออาจไม่มีเหตุผล

คุณเห็นเด็กพยายามทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองมากขึ้น โดยเราไม่ต้องบอก

เวลาพาเด็กไปสนามเด็กเล่น คุณสังเกตว่า เด็กเริ่มสนใจเข้าไปเล่นกับเด็กคนอื่น

  อายุ       พัฒนาการอารมณ์ สังคม เด็กปกติ พฤติกรรมเด็กออทิสติก
(พัฒนาการอารมณ์ สังคมบกพร่อง)

 ก่อน 1 ปี
Self regulation & Bonding and attachment
       
สงบ จดจ่อ สนใจสิ่งรอบตัว & ผูกพันกับคน

• ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคน 
• เข้าหาคนได้สั้นๆ
• ลอยๆ เดินไปมา (Aimless) 
• หมกหมุ่นกับวัตถุ (Self absorption) 

1-2 ปี

Emotional expression & Autonomy
    
สื่อสารอารมณ์ & เริ่มเป็นตัวของตัวเอง

• สีหน้าเรียบเฉย ไม่แสดงออกอารมณ์
• สื่อสารด้วยท่าทางได้สั้นๆ แก้ปัญหาไม่ได้
• การแสดงออกเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้

• แสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น โวยวาย วิ่งไปมา
• พฤติกรรมซำ้ๆ เช่น เปิดปิดประตู เรียงของ 

(Repetitive behavior)

3 ปี
Emotional idea & logical thinking

แสดงความคิด และ มีเหตุมีผล

• ไม่สามารถพูดบอกอารมณ์ หรือแสดงความคิดของ
ตัวเอง

• พูดตาม (echolalia), พูดซ้ำๆ พูดภาษาการ์ตูน 
(scripted language)

• พูดสะเปะสะปะ 
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สงบ สนใจ จดจ่อ (กับโลกภายนอก)

เล่นคนเดียว แยกตัว

พฤติกรรมยึดติด ท้ำอะไรซ ้ำๆ 
ไม่มีควำมพยำยำม ล้มเลิกง่ำย

ไม่แสดงอำรมณ/์เจตนำ 
ไม่เข้ำใจอำรมณ์ผู้อื่น 

เล่นสมมุติไม่เป็น ใช้ภาษาน้อย 

พูดทวนค า

ตอบค าถามแบบสะเปะสะปะ 

คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ 

กระตุ้นตัวเอง ไม่สงบ

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

áแ¹นÇว·ท∙Òา§งãใËหÁมè่...¤คÇวÒาÁมËหÇวÑั§งãใËหÁมè่  

DIR/Floortime



Go for the Gleams in the eyes !!!

áแ¹นÇว·ท∙Òา§งãใËหÁมè่...¤คÇวÒาÁมËหÇวÑั§งãใËหÁมè่  
DIR/Floortime

พัฒนาการองค์รวม หรือ  

28
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ช่วงเวลาพิเศษที่ผู้ใหญ่ลงมาเล่นกับเด็ก 

เล่นตามความสนใจของเด็ก 

เข้าใจพัฒนาการอารมณ์ (D) 

 

ฟลอร์ไทม์

 เล่นต่อเนื่อง ครั้งละ 20 - 30 นาที  เด็กพิเศษที่มีความบกพร่อมมาก เช่น ออทิสติก 

แนะนำให้ทำ วันละ 6-8 รอบ 

1.ส่งเสริมให้เด็กสนใจ จดจ่อ และ ผูกพันกับคน                                 
(Self Regulation & Engagement) 

2.ส่งเสริมให้เด็กสื่อสารได้ต่อเน่ืองและแก้ปัญหาได ้                              
(Communication & problem solving) 

3.ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกอารมณ์ แสดงความคิดของตัวเอง         
(Expression of emotions & idea) 

4.ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจเหตุและผล (logical thinking)

 4 เป้าหมายหลักของ ฟลอร์ไทม์



ลูกพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ เริ่มต้นอย่างไร

31

©ฉºบÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสØุ¢ข

¿ฟÅลÍอÃรì์ äไ·ท∙Áมì์

32



การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจากภายใน !!

Real change can only come from within !!

DIR/Floortime

Inside Out !! 

เมื่อภายในเปลี่ยน ภายนอกเปลี่ยน

¤คÓำ¶ถÒาÁม



หลักสูตรอบรม  

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 

©ฉºบÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสØุ¢ข

www.mahidolclinic.com
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

พัฒนาการองค์รวม หรือ  

2



3

พัฒนาการอารมณ์ (Functional Emotional Development) 

  อายุ       พัฒนาการอารมณ์เด็กปกติ

 ก่อน 1 ปี    Self regulation & Bonding attachment 
สงบ จดจ่อ & ผูกพันกับคน

1-2 ปี Emotional expression & Autonomy 
แสดงอารมณ์ชัดเจน & เป็นตัวของตัวเอง

3 ปี Emotional idea & logical thinking 
แสดงความคิด พูดบอกอารมณ์ พูดบอกเหตุผลได้

¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรÍอ§ง¤คì์ÃรÇวÁม

·ท∙Ñั¡กÉษÐะªชÕีÇวÔิµตàเ¾พ×ืè่ÍอªชÕีÇวÔิµตÍอÂยÙูè่ÃรÍอ´ด 



¢ขÑัé้¹น 1 ÍอÒาÂยØุ 0-3 àเ´ด×ืÍอ¹น ¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใ¹น¡กÒาÃรÊส§งºบµตÑัÇวàเÍอ§ง Êส¹นãใ¨จÊสÔิè่§งÃรÍอºบµตÑัÇว

Calm,	  Regulate,	  and	  Attentive	  	  
สบายๆ	  ไม่วุ่นวาย	  จดจ่อ	  พร้อมเรียนรู้

¢ขÑัé้¹น 2 ÍอÒาÂยØุ 2-5 àเ´ด×ืÍอ¹น    ¤คÇวÒาÁมÃรÙูé้ÊสÖึ¡ก¼ผÙู¡ก¾พÑั¹น¡กÑัºบ¤ค¹น ËหÅล§งÃรÑั¡ก¾พè่ÍอáแÁมè่
ย้ิม ดีใจ สนใจมอง เล่นกับคนใกล้ชิด

มองตาม มองหา ยิ้มให้พ่อแม่



  ¢ขÑัé้¹น 3  4-9 àเ´ด×ืÍอ¹น  Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÍอÒาÃรÁม³ณì์/¤คÇวÒาÁมµตé้Íอ§ง¡กÒาÃร§งè่ÒาÂยæๆ äไ´ดé้ªชÑั´ดàเ¨จ¹น (Intent)

ÊสÕีËห¹นé้Òา áแÇวÇวµตÒา ¹นé้ÓำàเÊสÕีÂย§ง ËหÅลÒา¡กËหÅลÒาÂยÍอÒาÃรÁม³ณì์

àเ¢ขé้Òาãใ¨จ¹นÓำé้àเÊสÕีÂย§งáแÁมè่·ท∙Õีè่´ดØุ (áแÁมè่âโ¡กÃร¸ธ)
àเÃรÔิè่Áมàเ¢ขé้Òาãใ¨จÍอÒาÃรÁม³ณì์ ÀภÒาÉษÒา¡กÒาÂย§งè่ÒาÂยæๆ ¢ขÍอ§ง¤ค¹นÍอ×ืè่¹น 

àเÅลè่¹นÊส¹นØุ¡ก¡กÑัºบ¾พè่ÍอáแÁมè่ äไ´ดé้

8

¢ขÑัé้¹น 4 ÍอÒาÂยØุ 9-18 àเ´ด×ืÍอ¹น Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¡กÅลÑัºบäไ»ป ¡กÅลÑัºบÁมÒาäไ´ดé้µตè่Íอàเ¹น×ืè่Íอ§งàเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กé้»ปÑัÞญËหÒา
ต่อรองด้วยท่าทาง	  นำ้เสียงได้นานขึ้น	  	  (ดื้อมากขึ้น)

ลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาได้ต่อเนื่อง

เริ่มเป็นตัวของตัวเอง ปฏิเสธชัดเจน



àเÁม×ืè่Íอàเ¨จÍอ»ปÑัÞญËหÒา...ÅลÙู¡ก¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณàเ»ปç็¹นáแºบºบäไËห¹น

ยอมแพ้	  ร้องไห้ ร้องโวยวาย	  จะเอาให้ได้ ใช้กำลัง	  

ลงมือทำเอง สื่อสารให้คนอื่นช่วย โต้เถียง	  ต่อรอง

ฝึกสังเกต	  	  
การแก้ปัญหาแบบเด็กๆ

10

ขั้น 5 อายุ 2 – 3 ปี   สื่อสารความคิด (Idea) ผ่านสัญลักษณ์ (symbols)

แสดง ความคิดของตัวเอง - ภาษา การเล่นสมมุติ วาดรูป

พูดคุยโต้ตอบ



ขั้น 6  อายุ 3-4 ปี  สื่อสารเหตุและผล เชื่อมโยงความคิดได้ต่อเนื่อง

โต้เถียง	  ต่อรอง	  โดยใช้ภาษา

บอกอารมณ์	  เหตุและผลได้ตามวัย

สงบ สนใจ จดจ่อ (กับโลกภายนอก)

เล่นคนเดียว แยกตัว

พฤติกรรมยึดติด ท้ำอะไรซ ้ำๆ 
ไม่มีควำมพยำยำม ล้มเลิกง่ำย

ไม่แสดงอำรมณ์/เจตนำ 
ไม่เข้ำใจอำรมณ์ผู้อื่น 

เล่นสมมุติไม่เป็น ใช้ภาษาน้อย 
พูดทวนค า

ตอบค าถามแบบสะเปะสะปะ 
คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ 

กระตุ้นตัวเอง ไม่สงบ

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

มองปัญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษ
อย่างเข้าใจพัฒนาการ 

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2562 
โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า 

เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

ประพา   หมายสุข (นักพัฒนาการเด็ก)
ฒามรา   สุมาลย์โรจน์ (นักจิตวิทยา)
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การแก้ปัญหาพฤติกรรมตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์

Strength	  -‐	  based	  solution	  
»ปÑัÞญËหÒา¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมÅล´ดÅล§ง àเÁม×ืè่Íอàเ´ดç็¡กÁมÕี¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรÍอÒาÃรÁม³ณì์àเ¾พÔิè่Áม¢ขÖึé้¹น 

14

ช่วงเวลาพิเศษที่ผู้ใหญ่ลงมาเล่นกับเด็ก 

เล่นตามความสนใจของเด็ก 

เข้าใจพัฒนาการองค์รวม (D) 

 

ฟลอร์ไทม์

 เล่นต่อเนื่อง ครั้งละ 20 - 30 นาที  เด็กพิเศษที่มีความบกพร่อมมาก เช่น ออทิสติก 

แนะนำให้ทำ วันละ 6-8 รอบ 



1.ส่งเสริมให้เด็กสนใจ จดจ่อ และ ผูกพันกับคน                                 
(Self Regulation & Engagement) 

2.ส่งเสริมให้เด็กสื่อสารได้ต่อเน่ืองและแก้ปัญหาได ้                              
(Communication & problem solving) 

3.ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกอารมณ์ แสดงความคิดของตัวเอง         
(Expression of emotions & idea) 

4.ส่งเสริมให้เด็กเข้าใจเหตุและผล (logical thinking)

 4 เป้าหมายหลักของ ฟลอร์ไทม์

สนใจมอง สนใจฟัง

เล่นสนุกด้วยกันได้

คิดแก้ปัญหาได้

พูดโต้ตอบ

เข้าใจภาษา
ภาษากาย

 อยากให้ลูกพูดได้...เริ่มต้นอย่างไร         

มีเหตุมีผล  
เล่นกับเพื่อนได้



¤คÓำ¶ถÒาÁม



มองปัญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษ
อย่างเข้าใจพัฒนาการ 

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2562 
โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า 

เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

ประพา   หมายสุข (นักพัฒนาการเด็ก)
ฒามรา   สุมาลย์โรจน์ (นักจิตวิทยา)

• ผู้เรียนมองปัญหาพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในเด็กพิเศษย่างเข้าใจ
พัฒนาการอารมณ์สังคมของเด็กในแต่ละระดับข้ัน                     
(ตั้งแต่ FEDL1-6)

• ผู้เรียนสามารถสังเกตและอภิปรายเบ้ืองต้นจากคลิปได้ว่า 
พฤติกรรมที่สังเกตพบนั้น แสดงถึงพัฒนาการระดับใดที่บกพร่อง

วัตถุประสงค์
สถาบันเด็กฯ ศาลายา



งบ นใจ จดจ่อ (กับโลกภายนอก)

เล่นคนเดียว แยกตัว

พฤติกรรมยึดติด ท้ำอะไรซ ้ำๆ 
ไม่มีควำมพยำยำม ล้มเลิกง่ำย

ไม่แสดงอำรมณ์/เจตนำ 
ไม่เข้ำใจอำรมณ์ผู้อื่น 

เล่น มมุติไม่เป็น ใช้ภา าน้อย 
พูดทวนค า

ตอบค าถามแบบ ะเปะ ะปะ 
คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ 

กระตุ้นตัวเอง ไม่สงบ

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

Constriction FEDLs 1 & 2

งบ นใจ จดจ่อ (กับโลกภายนอก)

กระตุ้นตัวเอง 
ไม่สงบ

Self absorb

สัมพันธภาพ
ผิวเผิน

Poor attachment & Engagement

ปัญ าที่พบ เช่น 

สถาบันเด็กฯ ศาลายา



พฤติกรรมยึดติด 
ท าอะไรซ  าๆ ไม่ยืดหยุ่น

Constriction FEDLs 3-4 

เวลามีอารมณ์
แรงๆมักทนไม่ไหว

ไม่ค่อยเข้าใจภาษากาย/
อารมณ์ความรู้สึกคนอื่น

ปัญ าที่พบ

ไม่ริเริ่ม ื่อ าร 
แ ดงออกความ
ต้องการได้บ้าง

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

Constriction FEDLs 5-6 

เล่น มมุติไม่เป็น 
ใช้ภา าน้อย พูดทวนค า

ตอบค าถามแบบ ะเปะ ะปะ 
คุยกันไม่ค่อยเข้าใจ 

การคิดริเริ่ม จินตนาการ 
น้อยกว่าวัยมากๆ

ปัญ าที่พบ

ไม่ค่อยพูดโตต้อบ

ใช้ภา าพูดแบบ ะเปะ ะปะ
ไม่ ามารถบอกเ ตุผลของ

การกระท าได้

สถาบันเด็กฯ ศาลายา



ใบงาน sheet การสังเกตในคลินิก FEDL 1-6 บกพร่อง
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อ.ดร.กนันิกา เพิ่มพูนพัฒนา

สาขาพัฒนาการมนุษย์  สถาบันแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

SIPT Certified Therapist

พืน้ฐานความแตกต่างของระบบประสาทของเดก็และการสังเกต

ทางคลินิก ด้วย Sensory Integration Theory

Activity# 1
 หากเดก็มีความบกพร่องด้าน Sensory Processing เดก็จะแสดงพฤติกรรมอย่างไร
1) Visual 
2) Auditory
3) Olfactory
4) Gustatory
5) Tactile
6) Proprioceptive
7) Vestibular
แบ่งกลุ่ม 7 กลุ่มและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เดก็น่าจะแสดง Sense ละ 5 พฤติกรรม
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Activity#2
 จากพฤติกรรมใน Activity#1 วิเคราะห์เรื่อง Response 
 Response มากกว่าปกติ=> Hyperresponsiveness
 Response น้อยกว่าปกติ=> Hyporesponsiveness

การมองเดก็ผ่าน Sensory Integration Theory

การบรูณาการประสาทความรู้สึก 

SENSORYINTEGRATION  THEORY คืออะไร

1. ทฤษฎีและผลงานการศึกษา

คน้ควา้ การบาํบดั-วิจัยของ

ดร. แอร์ (Anna Jean 
Ayres, Ph.D., 
OTR) (1920–1989)

2. กรอบอา้งอิงทางคลินกิแนว

ทางการประเมินและบาํบดัรกัษา

ความบกพร่องของบูรณาการ 

ประสาทความรูส้ึก (Sensory 
Integrative Disorders: 
SID)

3. กระบวนการทํางานของสมอง เพือ่

จดัการกบัขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการรบั

ความรูส้ึกเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการ

ทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวนั 

(“the organization of 
sensation for use”)

กิจวตัรประจาํวนั

การเล่น

การเรียนรู้

พฤตกิรรม อารมณ์

การเคลื่อนไหว

การเรียนในชั้นเรียน
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4. ทฤษฎีในการเขา้ใจ และอธิบายพฤติกรรม

มนุษย์

กิจกรรมงานปั้น - พื้นฐานการเรียน

ตวัอย่างความสัมพนัธ์ระหว่างระบบ

ประสาทความรู้สึก (sensory systems) กับ

พฤตกิรรมและการเรียนรู้

ความสมัพนัธร์ะหว่างระบบประสาทความรูส้ึก (sensory 
systems) กบัพฤติกรรมและการเรียนรู ้

การมองเห็นการทรงท่า

การรับรู้ผา่นขอ้ต่อ 

เอน็ กลา้มเนื้อ
สมัผสัที่มือ

สมอง

ประมวลผล

กิจกรรมงานปั้น

ทักษะอื่น  ๆที่พฒันา

สหสัมพนัธ์ของตาและมือ

สมาธิ

การคดิจนิตนาการ

ความคดิสร้างสรรค์

ความเชื่อมั่น

Academic skills

Activity#3

วิเคราะห์ Sensory system ที่ใช้ขณะทาํกจิกรรมงานปั้น

Sensory Integration (Ayres,1989)
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ในชีวติประจาํวนัคนเรารับสิ่งเร้าความรู้สึกจากระบบความรู้สึก 7 ระบบ

 การมองเห็น: visual sense

 การไดย้นิ: auditory sense

 การรับรส: sense of taste

 การไดก้ลิ่น: sense of smell

 การรับรู้กายสมัผสั: tactile –sense of 
touch

 การรับรู้ตาํแหน่งและการเคลื่อนไหว 
ผา่นเอน็ ขอ้ต่อและกลา้มเนื้อ: 
Proprioceptive –sense of body 
position

 การทรงท่าและรักษาสมดุลร่างกาย: 
Vestibular –sense of balance

การบูรณาการประสาทความรู้สึก

เกิดขึ้น ภายในสมองโดย จะเริ่มจาก

การประมวลผล การแปลความหมาย

สิ่งเร้า ความรู้สึกที่ไดร้ับเพื่อการ

ตอบสนองที่เหมาะสมและประสบ

ความสาํเร็จ

SI เน้นระบบประสาทความรูู้สึก 3 ระบบ

1. ระบบที่ 1 ความรูู้สึกกายสัมผสั (touch or  tactile)

2. ระบบที ่2 ความรู้สึกการรับรู้แรงดงึดูดของโลกและการเคลื่อนไหวของตําแหน่ง

ศีรษะหรือการรักษาสมดุลของร่างกาย (Vestibular ) - ระบบเวสติบูล่าร์

3. ระบบที่ 3 การรับรู้ตําแหน่งและการเคลื่อนไหวผ่าน เอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ 

(Propr ioceptive)

ผลกระทบหรอืปญัหาพฤตกิรรมทีพ่บในเดก็ SPD Tactile system: ปญัหาทีเ่กดิข ึน้ได้

 ปัญหารบัรูค้วามเจ็บปวด

และอุณหภูมิ

 ไม่สามารถบอกทีม่าของ

ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น 

ได ้หรือตําแหน่งที่

เจ็บปวด

 มีภาวะ ไวต่อการสมัผสั 

tactile defensiveness

Protective Discriminative

• บกพร่องด้านความสามารถในการ

รับรู้ รูปทรงของวตัถุโดยการสัมผสั

•poor  tactile discr imination and 

difficulty recognizing 

character istics of objects

•poor in-hand
manipulation

การทีเ่ด็กมีการ

ตอบสนองทางอารมณ์

ในทางลบต่อการสัมผสั 

ในขณะทีก่ารสัมผสันั้น

ไม่เป็นปัญหากับเด็ก

คนอื่น หรือเด็กคนอื่น 

ไม่รู้สึกว่าเป็นอันตราย

(Ayres, 1979)

ระบบที่ 1 
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VESTIBULAR SYSTEM : ปญัหาทีเ่กดิข ึน้ได้
 Low muscle tone

- มกันัง่อิง พิงคนใกลต้วั

- นัง่ตวัตรงไดไ้ม่นาน (เหมือนตอ้งอาศยัความพยายามมากในการนัง่ ทรงตวัตรง)

 Poor  postural background movements and balance

- มกัหกลม้บ่อย ทรงตวัเองไม่ใหล้ม้ไม่ค่อยได้

- ท่าทางแขง็ ๆ ดูระแวดระวงัขณะเดิน (a rigid posture and walk in a high guard position)

 Poor  bilateral coordination

- ไม่สามารถใชม้ือสองขา้งทาํงานร่วมกนัในกิจกรรมง่าย ๆ ได ้(ถือกล่อง แกะห่อลูกอม) 
หรือ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ใชก้รรไกรตดักระดาษ เขียนหนงัสือ (มือขา้งหนึ่งวางบนสมุด อีก
มือเขียน) ผกูเชือกรองเทา้ ติดกระดุม

ระบบที่ 2 

VESTIBULAR SYSTEM : ปญัหาทีเ่กดิข ึน้ได้
 Postural and gravitational insecur ity

- แสดงสีนา้ท่าทางหลวั วิตกกงัวลเมื่อเปลี่ยนตาํแหน่งท่าทางร่างกาย หรือเมื่อตอ้ง
เคลื่อนไหวร่างกาย (เปลี่ยนสมดุล)

- กลวัเมื่อเทา้พน้พื้น

- ไม่ชอบกบักิจกรรมการเคลื่อนไหว (เครื่องเล่นในสวนสนุก เช่น มา้ลื่น ชิงชา้ /
รถไฟเหาะ)

- ไม่ชอบ/ แสดงสีหนา้วิตกกงัวลหรือกลวัการขึ้นลงบนัได เดินขอบถนน

 Poor  eye movements

- มีปัญหาในการมองตามวตัถุ โดยเฉพาะเมื่อตอ้งมองขา้มแนวกลางลาํตวั

- ปัญหาในการเหลือบตา หรือกวาดตามองตวัหนงัสือบนกระดานแลว้จดลงในสมุด
ตามทีเห็น

ระบบที่ 2 

PROPRIOCEPTIVE SYSTEM : ปญัหาทีเ่กดิข ึน้ได้
 ปัญหาสหสมัพนัธก์ารเคลือ่นไหว

 ปัญหาการเคลือ่นไหวไม่เหมาะกบักิจกรรมที่ทํา เช่น เมือ่เล่นของเล่น มกัทําของเล่นหกั
หรือพงั

 แสวงหาสิง่เรา้ความรูส้ึก proprioception มากและแรง

 ภาวะ hyperactivity วิง่มากกว่าเดิน แสวงหาสิง่เรา้ความรู่สึกผ่านกลา้มเนื้อ ขอ้
ต่อ ตลอดเวลา

 บ่อยครั้ง ที่สงัเกต และพบว่าพฤติกรรมการแสวงหานี้ มกัจะออกมาในรูปแบบทีไ่ม่
ปลอดภยั (กระโดดจากที่สูงกระแทกตวัเองกบัเบาะ)

 เล่นแบบรุนแรง (บางครั้ง ถูกมองว่าเล่นกา้วรา้วรุนแรง เช่น ตี ผลกั ดนั กดั)

 มีพฤติกรรมกระตุน้ตวัเอง - self-stimulatory behaviors (เช่น โขกศีรษะ
กบัโตะ๊/ผนงั ตีตวัเอง หยิกหรือกดัตวัเอง สะบดัมือแรง ๆ )

 ปัญหาคิดและวางแผนการเคลือ่นไหว

ระบบที่ 3 

การค้นหาปญัหา 
Sensory 

Processing 
Disorder
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Patterns of dysfunction in Ayres SI®

I. Sensory Modulation

1) Gravitational Insecurity

2) Intolerance to movement

3) Vestibular Under-responsiveness

4) Tactile Defensiveness

II. Sensory motor integration

Inadequate Postural Mechanisms

Inadequate Vestibular-Ocular Responses

Inadequate Postural-Ocular Control

Poor Vestibular Bilateral Integration

Poor tactile discrimination

Poor proprioceptive processing

ขอ้ควรพจิารณาเมือ่ทําการประเมินดว้ยกรอบอา้งอิงการบูร

ณาการประสาทความรูส้ึก

 ประวตัิการรับความรู้สึก (sensory histories and profiles)

การประเมินหาปัญหา SI ดว้ยวิธีการทางกิจกรรมบาํบดั

 แบบประเมินประวตัิการรับความรู้สึก

 การประเมินการบูรณาการประสาทความรู้สึกโดยใชก้ารสังเกตทางคลินิก (Clinical 

Observations for Sensory Integration)

 แบบประเมินการบูรณาการประสาทความรู้สึกและแพร็กซิส(Sensory Integration 

and Praxis Tests: SIPT) – แบบประเมินมาตรฐาน

ชนิดของปัญหาตาม Ayres Sensory Integration®

See Motor………Think Sensory
See Behavior…...Think Sensory 

Activity#4
 จัดกลุ่ม 4 -5 คนต่อกลุ่ม ดู Clip พฤติกรรมเดก็

Behaviours Sensory Hypo/Hyper
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 https://www.youtube.com/watch?v=v7JjIKX7bW4

สงัเกตอยา่งไรวา่เด็กได้รับ SI อยา่งถกูต้องและเหมาะสม?

Formula of SI = SE+ AR + PLAY



สัมพันธภาพ กับ 
ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก 

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2562 
โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า 

เด็กพิเศษ อย่างเป็นองคร์วม

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

ประพา   หมายสุข (นักพัฒนาการเด็ก)
ฒามรา   สุมาลย์โรจน์ (นักจิตวิทยา)

วัตถุประสงค์
• ผู้เรียนรู้จักลักษณะความพร้อมของเด็กก่อนการฝึก (Getting to the green 

zone)
• ผู้เรียนทราบวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กแต่ละคน ตามความแตกต่าง

ระบบประสาทของเด็ก
(Working in the green zone)

• ผู้เรียนอภิปรายจากตัวอย่างจริง

สถาบันเด็กฯ ศาลายา





4 basic zones of regulation 
(Lillas & Turnbull, 2009)

Red 
zone

Blue 
zone

Combo
zone

Green
zone

พร้อมเรียนรู้

ไม่ตื่นตัว 

ขึ้นๆลงๆ ไม่สม่่ำเสมอ 

ตอบสนองด้วยควำมเครียด 

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

Red 
zone

Blue 
zone

Combo
zone

Green
zone

Anger 
Shame

Frustration
Embarrassment

Bored
Sleepy

Distracted
Disengaged

Threat or Danger Safety

Engaged
Play
Talk
Laugh
Learn

Cycling from 
one zone to 

another

Not awake & alert

พฤติกรรมที่บ่งช้ีแต่ละโซน:
สถาบันเด็กฯ ศาลายา



• Red zone: เด็กตอบสนองด้วยความเครียด รวดเร็ว
(เหมือนคันเร่ง)

• Blue zone: เด็กไม่ตื่นตัว เชื่องช้า เฉา (เหมือนเหยียบเบรค)
• Combo zone: เด็กมีสภาวะขึ้นๆลงๆ ไม่สม่่าเสมอ เดี่ยว
รวดเร็ว เดี่ยวเชื่องช้า (เดี่ยวเร่ง เดี่ยวเบรค)

• Green zone: ดีที่สุด เด็กสงบ ตื่นตัว และพร้อมเรียนรู้

(Lillas & Turnbull, 2009)

สถาบันเด็กฯ ศาลายา

Red 
zone

Blue 
zone

Combo
zone

Green
zone

พร้อมเรียนรู้
ตอบสนองด้วย
ควำมเครียด ไม่ตื่นตัว 

ขึ้นๆลงๆ 
ไม่สม่่ำเสมอ พร้อมเรียนรู้

4 basic zones of regulation 
(Lillas & Turnbull, 2009)



Work sheet: ส่ารวจตนเอง

1. ฉันรู้สึกสงบเวลาที.่...
2. ฉันรู้สึกสนุกเวลาที.่...
3. ฉันรู้สึกมั่นใจเวลาที.่... 
4. ฉันรู้สึกเบื่อเวลาที่.... 
5. เวลาท่างาน ฉันรู้สึกเครียดเมื่อ....
6. เวลาเครียดคุณจัดการตัวเองอย่างไร?



หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า	  เด็กพิเศษ	  อย่างเป็นองค์รวม	  
ตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์ 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการสังเกตสัมพันธภาพผู้ใหญ่กับเด็ก

Guideline	  for	  parents

2

Guideline	  for	  parents

ใ

I - CARE

หลักการสังเกตสัมพันธภาพผู้ใหญ่กับเด็ก



Guideline	  for	  parents

ใ

I - CARE

Interactive & playful

Acceptance & AdaptComfort Read & Response
Empathy  
& Encouragement

I

C A R E

4

เวลาอยู่ในบ้านด้วยกัน ลูกจะเข้ามาหาคุณเสมอๆ บางทีก็เข้ามานอนตัก บางทีก็มาชวนไปเล่นด้วย 

เวลาคุณกลับมาบ้าน หรือคุณไปรับลูกที่โรงเรียน ลูกแสดงท่าทางดีใจ ยิ้มมอง วิ่งเข้ามาหา

เวลาลูกกลัว ลูกตกใจ ลูกจะวิ่งเข้ามาหลบหลังคุุณ กอดคุณไว้แน่นๆ

เวลาลูกเบื่อ ลูกไม่รู้จะทำอะไร ลูกจะเข้ามาหาคุณ เข้ามาคลอเคลีย เข้ามาชวนไปเล่นด้วยกัน

สัมพันธภาพ (R)  
แน่นแฟ้นเป็นอย่างไร



Parental skills ทักษะของพ่อแม่ ไม่มีเลย
(1)

บางครั้ง
(2)

ปานกลาง
(3)

ส่วนมาก
(4)

ตลอดเวลา
(5)

 I Interactive & playful เล่นกับเด็ก

C Comfort ปลอบโยน

A Acceptance & Adapt
ยอมรับความแตกต่าง 
ปรับตัวเรา ปรับสิ่งแวดล้อม

R Read & Response ตอบสนองทุกการสื่อสารของเด็ก 
(แต่ไม่ได้ตามใจ)

E Empathy & Encouragement
เห็นอกเห็นใจ  
ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ

รวม

เกณฑ์การแปลผล  

5-10  คะแนน - ทักษะระดับน้อยมาก ควรปรับปรุง 

11-15 คะแนน - ทักษะระดับพอใช้ 

16-20 คะแนน - ทักษะระดับดี 

21 คะแนนขึ้นไป - ทักษะระดับดีมาก

I	  CARE	  Assessment

ข้อแนะนำสำหรับพ่อแม่

ใ

I - CARE

Ãรè่ÇวÁมàเÅลè่¹น¡กÑัºบàเ´ดç็¡ก

ÂยÍอÁมÃรÑัºบ¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµตè่Òา§ง 
»ปÃรÑัºบµตÑัÇวàเÃรÒา »ปÃรÑัºบÊสÔิè่§งáแÇว´ดÅลé้ÍอÁม

»ปÅลÍอºบâโÂย¹น ÃรÑัºบÃรÙูé้ & µตÍอºบÊส¹นÍอ§ง·ท∙Øุ¡ก¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร 
(áแµตè่ äไÁมè่ äไ´ดé้µตÒาÁมãใ¨จ)

àเËหç็¹นÍอ¡กàเËหç็¹นãใ¨จ &  
ªชè่ÇวÂยãใËหé้»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ

I

C A R E



สังเกตตัวเอง...เวลาอยู่กับเด็ก เราเป็นแบบไหน

อบอุ่น รับฟัง ให้โอกาส

เหนื่อย หมดแรง หมดกำลังใจ

ยุ่งตลอดเวลา
ทำให้ทุกอย่าง

กำกับ สั่งให้ทำ



  

DAY 3 



หลักการส าคัญของฟลอร์ไทม์ (Floortime) 
และเทคนิคการส่งเสริมตามระดับขั้นพัฒนาการ 

ประพา หมายสุข (นักพัฒนาการเด็ก) 

ฒามรา สุมาลย์โรจน์ (นักจิตวิทยา) 

  คลินิกเดก็ฯ ม.มหิดล 



วัตถุประสงค์ 

02 

04 

02 เทคนิคการส่งเสริมตามขั้นพัฒนาการ 

เข้าใจหลักการส าคัญของฟลอร์ไทม์ 
01 



Developmental-Individual-Relationship based Model   

“DIR”  



ฟลอร์ไทม ์ 
ช่วงเวลาพิเศษที่สมาชิกในครอบครัวใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ในบรรยากาศที่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เป็นสุข สนุก และ
ปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ โดยใช้
ความสนใจและอารมณ์ของเด็กเป็นเครื่องน าทาง 

. 

“ 
“ 



• เป็นกิจกรรมที่เด็กสนใจ เล่นตามความสนใจของ
เด็ก (Follow your child’s lead)  

• ตรงกับระดับขั้นพัฒนาการของเด็ก  

• เกิดกระบวนการสื่อสาร การคิด และแก้ปัญหา
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู  



เด็กมีพัฒนาการอยู่ขั้นไหน 
Green  zone 

 ประเมินก่อนท าฟลอร์ไทม์ 

Case 1 

Case 2 

Case ออ๋ง 



1 2 

เป้าหมายพัฒนาการขั้น 1-2 





“เล่นสนุก” 



เทคนิคการเล่นสนุก 

 

“Gleam in the eyes” 

เพื่อช่วยให้เด็กสนใจ จดจ่อและมีสัมพันธภาพ 



ความพร้อมของตัวเรา 
(พ่อแม่ คนดูแล...) 

เด็ก 

“สังเกตการสื่อสาร” 
ความพร้อม สิ่งแวดล้อม  

(สถานที่ ของเล่น/อุปกรณ์ที่จ าเป็น 



 

• การจัดต าแหน่งของเรา 

• น้ าเสียง สีหน้า ท่าทีของเรา 

• เทคนิคการรอ 

• การเคลื่อนไหวของเราในการเข้าหาเด็ก/จังหวะ 

• action 



เล่นง่ายๆซ้ าๆ 

เด็กคาดเดาได้ 

ร่วมเล่นในสิ่งที่เด็ก

ชอบ* เด็กเป็นผูร้ิเริ่ม 

Gleam in the eyes   

* 7 Sense 

Follow your child’s lead 

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




3 4 

เป้าหมายพัฒนาการขั้น 3-4 





• สังเกต/อ่านสัญญานกาย&ตอบสนองการสื่อสารของเด็ก  

• รอการริเริ่มสื่อสารจากเด็กเอง 
• ช่วยให้เด็กรับและส่งสัญญานกายกลับไปกลับมาให้ต่อเนื่อง 

“Sense of power and initiative” 

เพื่อช่วยเด็กสื่อภาษากาย 

Tun2 pun 

 Read & Respond 



“เน้นกระบวนการคิด
ที่มาจากเด็ก” 

ช่วยสื่อสารเพื่อการแก้ปัญหา 

3 องค์ประกอบ 
• ความต้องการของเด็ก 
• ผู้ใหญ่ช่วยสนันสนุน 
• ได้การสื่อสารเพิ่มขึ้น 



     กิจกรรมที่แนะน า 
 

 แกล้งงง ฝึกการคิดเอะใจ  

 ให้เด็กสื่อสารด้วยท่าทาง กลับไปกลับมาได้ต่อเนื่อง 

 ฝึกการโต้ตอบกลับไปมาด้วยท่าทาง 

 ชวนเด็กท างานบ้านด้วยกัน                             
(ฝึกสมอง ฝึกการลงมือท างานใหม่ๆ) 

 พาลูกไปเจอเด็กๆวัยเดียวกัน                           
(อาจแค่ยืนมองเพื่อนเล่น ลูกอาจแย่งของเล่นกับเพื่อน) 

../Song/AB NORMAL ใช่เลย.mp3
../Song/AB NORMAL ใช่เลย.mp3


เพื่อช่วยให้เด็กสามารถพูดหรือแสดงออกเพื่อสื่อ
ถึงความต้องการ ความคิด ความรู้สึก 

ของตนเองได้  

 

เป้าหมายพัฒนาการขั้น 5 
 





 

เป้าหมายพัฒนาการขั้น 6  
 

เพื่อช่วยให้เด็กสามารถโต้ตอบได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งในชีวิตจริง
และการเล่นสมมติ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมั่นใจในการด าเนินชีวิตมาก
ขึ้น และสามารถรับมือกับความเครียด เพราะรู้ว่าตัวเองรู้สึก

อย่างไร เพราะอะไร และจะท าอย่างไรต่อไปดี 





เทคนิคขั้น 6 
  

     กระตุ้นให้เด็กพูดคุย   

       โต้ตอบอย่างต่อเนื่อง 
  

 การใช้ค าถามปลายเปิด 

 ปิดรอบการสื่อสาร (ตื้อ) 

 การใหต้ัวเลือก 

Clip 5-6ใส่่ Subtitle/เต้ขั้น6_sub.mpg


 

DAY 4 



หลักสูตรอบรม  

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 

©ฉºบÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสØุ¢ข

www.mahidolclinic.com
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2การฝึกร่างกาย = ราก (สมอง) 

การฝึกทักษะ = ใบไม ้

ฟลอร์ ไทม ์= ลำต้น 

ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์

ÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÀภÒา¾พ  



การฝึกพื้นฐานระบบประสาท 

(ฝึกร่างกาย)



สังเกตความแตกต่างระบบประสาทของเด็กอย่างไร

1. เด็กชอบอะไร เด็กไม่ชอบอะไร (Sensory) 

2. การใช้ร่างกาย 

3. การรับรู้ผ่านการมองเห็น 

4. การตอบสนองต่อการได้ยิน/ความเข้าใจภาษา 

5. กล้ามเนื้อปาก



ÊสÃรØุ»ปËหÅลÑั¡กÊสÓำ¤คÑัÞญãใ¹น¡กÒาÃร½ฝÖึ¡กÃรè่Òา§ง¡กÒาÂย !! 

“¼ผÁมàเ¡กè่§ง·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด”
 

¾พè่ÍอáแÁมè่µตé้Íอ§ง¢ขÂย
Ñั¹นËหÒาáแÃร§ง¨จÙู§งãใ¨จ

ÍอÂยè่Òา½ฝÖึ¡กÍอÐะäไÃร«ซÓำé้æๆàเ´ดÔิÁมæๆ àเ´ดç็¡ก¨จÐะàเºบ×ืè่Íอ !! ÊสÁมÍอ§ง¨จÐะ·ท∙Óำ§งÒา¹น¹นé้ÍอÂยÅล§ง

äไÁมè่´ดØุÇวè่Òา ºบÑั§ง¤คÑัºบ µตÕี àเ¤คÕีè่ÂยÇวàเ¢ขç็ÞญÅลÙู¡กãใËหé้·ท∙Óำ 
àเÃรÔิè่Áม§งè่ÒาÂยæๆ¡กè่Íอ¹น àเ´ดç็¡ก¨จÐะäไ´ดé้ÁมÕี¡กÓำÅลÑั§งãใ¨จ

àเ´ดç็¡กµตé้Íอ§งÍอÂยÒา¡ก·ท∙ÓำÍอÕี¡ก !!

àเ´ดç็¡กàเÊสÕีÂยãใ¨จ ËหÁม´ด¡กÓำÅลÑั§งãใ¨จ

ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร½ฝÖึ¡ก¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นÊสÁมÍอ§ง
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เพิ่มความซับซ้อน

Wow	  !!!	  	  
แปลกใหม่	  น่าสนใจ	  

นานพอ	  

แรงพอ

ทำบ่อยๆ	  



การฝึกทักษะในชีวิตประจำวัน

EF   ¤ค×ืÍอ ¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÃรÐะ´ดÑัºบÊสÙู§ง¢ขÍอ§งÊสÁมÍอ§ง ·ท∙Õีè่ãใªชé้¤คÇวºบ¤คØุÁม¤คÇวÒาÁม
¤คÔิ´ด ÍอÒาÃรÁม³ณì์ áแÅลÐะ ¡กÒาÃร¡กÃรÐะ·ท∙Óำ àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหé้äไ»ป¶ถÖึ§งàเ»ปé้ÒาËหÁมÒาÂย âโ´ดÂย·ท∙Õีè่àเ»ปé้Òา

ËหÁมÒาÂย¹นÑัé้¹น µตÑัé้§งÍอÂยÙูè่ºบ¹น¢ขÕี´ด¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¢ขÍอ§งáแµตè่ÅลÐะºบØุ¤ค¤คÅล äไÁมè่àเ·ท∙è่Òา¡กÑั¹น 
àเ»ปé้ÒาËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§งàเ´ดç็¡ก»ป¡กµตÔิ ¡กÑัºบ àเ»ปé้ÒาËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§งàเ´ดç็¡ก¾พÔิàเÈศÉษ áแµต¡กµตè่Òา§ง
¡กÑั¹น àเ´ดç็¡ก·ท∙Øุ¡ก¤ค¹น¾พÑั²ฒ¹นÒา EF äไ´ดé้ ãใ¹นÅลÙูè่ÇวÔิè่§ง¢ขÍอ§งµต¹นàเÍอ§ง áแÅลÐะÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊส

»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จãใ¹นªชÕีÇวÔิµตäไ´ดé้·ท∙Øุ¡ก¤ค¹น µตÒาÁมÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งµต¹นàเÍอ§ง 

¹น¾พ »ปÃรÐะàเÊสÃรÔิ°ฐ ¼ผÅลÔิµต¼ผÅล¡กÒาÃร¾พÔิÁม¾พì์
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Small	  steps

แบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆ ...ช่วยให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จ

สร้าง	  EF	  !!	  

การพัฒนา EF คือ การสอนและฝึกให้เด็กสามารถดูแลตัวเองใน 4 บริเวณหลัก นับจากตัวเองออกสู่รอบๆตัวได้

อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำกับบอกบท หรือคอยเตือนอยู่ข้างๆโดย 4 บริเวณที่ว่ามีดังต่อไปนี ้

(1)   ดูแลร่างกายตัวเอง : 
เริ่มที่อายุ 2-3 ขวบ ควรดูแลตัวเองได้แล้ว ทานข้าวเอง แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว ปัสสาวะ อุจาระได้เอง EF จึงจะ
เบ่งบาน 

(2)   ดูแลรอบร่างกายออกไป :  

เริ่มที่ 3-5 ขวบ เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จ เก็บหนังสือเมื่ออ่านเสร็จ เตรียมกระเป๋าไปโรงเรียนเอง ตื่นนอนเองแล้วเก็บ
ที่นอนด้วยตัวเอง เป็นต้น ในบริเวณนี้ก็ยังเป็นการสร้าง EF ที่ทำเพื่อตัวเองอยู ่

(3)   ดูแลบ้าน  

วัยประถม 6-7 ปีขึ้นไป ควรได้ทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อคนอื่น นั่นก็คือ งานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ถูโต๊ะ ล้างจาน 

(4)   ดูแลนอกบ้าน (กฎกติกาสังคม) 
 เช่น ทานข้าวนอกบ้านไม่ส่งเสียงดัง รู้จักการเข้าคิวและการรอคอย เป็นต้น

¹น¾พ »ปÃรÐะàเÊสÃรÔิ°ฐ ¼ผÅลÔิµต¼ผÅล¡กÒาÃร¾พÔิÁม¾พì์

การพัฒนา  EF ผ่านกิจกรรมการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน



ËหÅลÑั¡กÊสÓำ¤คÑัÞญ ¡กÒาÃร½ฝÖึ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะàเ´ดç็¡กÍอÂยè่Òา§งàเ»ปç็¹นÍอ§ง¤คì์ÃรÇวÁม 

แบ่งขั้นตอนเป็นงานย่อย

  ¼ผÁม
àเ¡กè่§ง·ท∙
Õีè่ÊสØุ´ด !

!



เห็นอกเห็นใจ
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¡กÍอ´ดÅลÙู¡ก  
ºบÍอ¡ก¤คÇวÒาÁมµตé้Íอ§ง¡กÒาÃร¢ขÍอ§งáแÁมè่ ãใËหé้ÅลÙู¡ก·ท∙ÃรÒาºบ 
“áแÁมè่ÃรÑั¡กËห¹นÙู¹นÐะ ÇวÑั¹น¹นÕีé้áแÁมè่ÍอÂยÒา¡กãใËหé้Ëห¹นÙูÅลÍอ§ง¹นÑัè่§งºบ¹นâโ¶ถÊสé้ÇวÁม¹นÐะÅลÙู¡ก”

เห็นอกเห็นใจ

ค่อยๆชี้ชวน

เห็นใจในความยากลำบาก	  ความกลัว	  กังวล	  ไม่มั่นใจ!!

หาแรงจูงใจ



ให้เด็กช่วยคิด
ªชè่ÇวÂย¡กÑั¹นÇวÒา§ง¡ก¯ฏàเ¡ก³ณ

±ฑì์ 

ªชè่ÇวÂย¡กÑั¹นËหÒาáแÃร§ง¨จÙู§ง
ãใ¨จ 

âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÊสè่§งàเÊสÃรÔิÁม¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรÅลÙู¡ก·ท∙Õีè่ºบé้Òา¹น

¾พè่ÍอáแÁมè่¾พÖึè่§งµต¹นàเÍอ§งäไ´ดé้
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½ฝÖึ¡กáแ¡ก
é้»ปÑัÞญËหÒา

 

½ฝÖึ¡กÅล§ง
Áม×ืÍอ·ท∙Óำ

¡กÒาÃรàเÅลè่¹น¡กÑัºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹น

Êส¹นØุ¡ก´ดé้ÇวÂย¡กÑั¹น ÀภÒาÉษÒา ¡กÒาÃร¤คÔิ´ด¨จÔิ¹นµต¹นÒา¡กÒาÃร



	  	  ¡กÒาÃรàเÅลè่¹น¡กÑัºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹น ·ท∙Ñั¡กÉษÐะªชÕีÇวÔิµต·ท∙Õีè่ÊสÍอ¹น¡กÑั¹นäไÁมè่ äไ´ดé้

áแºบè่§ง»ปÑั¹น¡กÑั¹น

·ท∙ÐะàเÅลÒาÐะ¡กÑั¹น

ÍอÂยÒา¡กàเÅลè่¹น
´ดé้ÇวÂย¨จÑั§ง !!

¤คÓำ¶ถÒาÁม ??


