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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญในกำรช่วยเหลือดูแลเด็กพิกำร 

 

   การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ได้ด าเนินการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ               
และภาคเอกชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 49 ก าหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจาก                
การจัดการศึกษาให้บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบกพร่องใน
การสื่อสาร และเรียนรู้ หรือผู้มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ซึ่งรัฐบาลต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาส  ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ ให้บุคคลดังนั้นกล่าวได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2555 – 2559 รวมทั้งกฎหมายและปฏิญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถ
ด ารงชีวิตอิสระ (Independent Living: IL) ได้ในทุกบริบทของสังคม ภายใต้นโยบายสังคมไทยไม่ทอดทิ้ง
กัน (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2555: 1) ดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลจึงต้องปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ
คนพิการ ให้เห็นว่า ความพิการเป็นเพียงความแตกต่าง ไม่ใช่ความเสียเปรียบ และคนพิการสามารถ
พัฒนาได ้(อุดม เพชรสังหาร. 2546 : 20)  
 

  เด็ ก พิ การ คื อ  เด็ กที่ ไม่ สามารถ พัฒ นาความสามารถได้ เต็ มตามศั กยภาพที่ มี อยู่ ได้                           
ด้วยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูตามปกติ หรือการเรียนการสอนตามปกติทั่วไป 
เนื่องจากข้อจ ากัดบางประการที่มีอยู่ในตัวเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม อารมณ์ หรือ
สัมพันธภาพทางสังคม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการพิเศษ จัดหา ผลิตสื่อเพ่ิมเติม จากการเรียนรู้                 
ตามธรรมชาติของเด็ก เพ่ือช่วยให้เด็กมีศักยภาพเต็มตามที่มีอยู่ได้ เด็กพิการจะพัฒนาได้ ถ้าเริ่มต้นจาก
การดูแลของบุคคลในครอบครัวด้วยความรัก แล้วจึงค่อยๆ พัฒนาด้วยความเข้าใจ โดยให้เวลา และโอกาส 
ในการพัฒนาการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางของการท าให้เด็กได้รับการ
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พัฒนาเต็มตามศักยภาพ การดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจ เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองทุกคน มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
หัวใจ แต่เนื่องจากความรักที่มีอยู่นั้น มักจะถูกมองข้ามไปด้วยความวิตกกังวล ความเครียด ความเบื่อ
หน่าย ความท้อแท้ และความรู้สึกอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในบางช่วงเวลาของการดูแลเด็ก จึงจ าเป็นต้องหาวิธี
จัดการความรู้สึกต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและ
เข้าใจเด็กมากท่ีสุด ครอบครัวจึงเป็นหัวใจหลักส าคัญในการพัฒนาเด็ก และบุคคลในครอบครัว ต้องเชื่อว่า
เด็ ก พิ การสามารถพัฒ นาได้  ไม่ ว่ า เขาจะมี ภ าวะพิ การอย่ างไร  ทุ กคนก็ ส ามารถ พัฒ นาได้                  
อย่างเต็มศักยภาพ ผู้ปกครองจึงมีบทบาทส าคัญที่สุด ในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก                 
อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถขณะอยู่ที่บ้าน เมื่อเด็กถึงวัยที่ควรได้รับการบริการทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ควรได้ทราบถึงสิทธิต่างๆ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ ในการเข้ารับบริการ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างถูกต้อง การกระตุ้นให้เด็กพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด  จะท าให้เด็ก
พ่ึงตนเองและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว การส่งเสริมให้ เด็กได้รับประสบการณ์                   
ที่หลากหลาย เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง และส่งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาตามความถนัดนั้นๆ อย่างเต็มความสามารถ การส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก
ปกติคนอ่ืนๆ เพ่ือการเรียนรู้และการปรับตัวซึ่งกันและกัน การยอมรับในความคิดเห็น ความแตกต่างและ
ความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล สนับสนุนโดยให้ อิสระในการใช้ชีวิตของเด็กแต่ละบุคคล                           
สร้างความตระหนักในการมีสิทธิของแต่ละบุคคล  และสร้างความเท่ าเทียมกันในด้านต่างๆ                             
จะส่งผลต่อการด ารงชีวิตเด็กพิการให้มีคุณภาพ  
  การช่วยเหลือดูแลเด็กพิการที่ดีที่สุด คือ การดูแล เอาใจใส่ ตั้งแต่ที่รู้หรือพบว่าพิการ หรือ              
มีความบกพร่อง เพราะถ้าผู้ปกครองเข้าใจปัญหา พฤติกรรมอาการตั้งแต่แรกเริ่ม จะได้วางแผนการฝึก
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งร่างกายและจิตใจแก่เด็กพิการได้เร็วเท่าใด โอกาสที่เด็กจะมีพัฒนาการที่ดี                 
อย่างต่อเนื่องก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น และนอกจากการวางแผนการฝึกพัฒนาทักษะด้านต่างๆแล้ว การฝึก
กิจกรรมกึ่งเรียนกึ่งเล่น ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ดี ในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำหนังสือ 
1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือเด็กพิการส าหรับผู้ปกครอง 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการที่เข้ามารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ในเรื่องการช่วยเหลือเด็กพิการส าหรับผู้ปกครอง 
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เป้ำหมำย 
1. ผู้ปกครองเด็กพิการควรได้รับแนวทางในการช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสม 
2. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสม 
3. องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องกับเด็กพิการ สามารถให้การสนับสนุน และ                

การช่วยเหลือเด็กพิการได้ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ช่วยให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  

และมีความสุข 
2. ช่วยให้ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง สามารถค้นพบความต้องการจ าเป็นของเด็กพิการได้เร็วขึ้น 
3. ส่งเสริมให้เด็กพิการมีความพร้อมเข้าสู่สถานศึกษาทั่วไปได้เร็วและมีประสิทธิภาพ 
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กำรช่วยเหลือดูแลเด็กพิกำร 

 

 

 

  

เด็กพิกำร 

ครอบครัว 

สังคม 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

รัฐบำล 

1.ให้ความรัก ความอบอุ่น 
2.ให้ความเข้าใจ 
3.ให้เวลา 
4.ให้โอกาส 
 
 
1. การยอมรับ 
2. การสนับสนุน 
3. การประกอบอาชีพ 
4. การด ารงชีวิตอย่างอิสระ 

1.ให้การศึกษา และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ   
    บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 2.ให้การศึกษาตามศักยภาพ 
3. พัฒนาส่งเสริมความสามารถ 
 
 
1.สิทธิเด็กพิการ 
2.ความเสมอภาค และเท่าเทียมในสังคม 
 
 
 ภำพที่ 1 แสดงกำรช่วยเหลือเด็กพิกำรจำกทุกภำคส่วน 
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ภำพที่ 2 แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็กพิกำรของทุกภำคส่วน 

ครอบครัว 

4.ให้โอกาส 
 
 

2.ให้ความเข้าใจ 
 
 

1.ให้ความรักความอบอุ่น 
 
 

 

1.สิทธิเด็กพิการ 

2.ความเสมอภาค และ 
  เท่าเทียม ในสังคม 
 
 
 

1. ให้การศึกษา และเทคโนโลยี 
   สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  
  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 
 

 

1. การยอมรับ 4. การด ารงชีวิตอย่างอิสระ 

3. การประกอบอาชีพ 

3.ให้เวลา 
 

3. พัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถ 

 
 

 

สังคม 

 

ศูนย์กำรศึกษำ 
พิเศษ 

 

เด็กพิกำร รัฐบำล 

 

2. ให้การศึกษาตามศักยภาพ 

2. การ
สนับสนุน 
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ประเภท เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำ เด็กพิกำรไม่ได้รับกำรพัฒนำ 
ครอบครัว ช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระ เป็นภาระของครอบครัว 
การศึกษา เข้าเรียนในโรงเรียนปกติ อยู่บ้าน 
การแพทย์ รับบริการทางการแพทย์ 

ตามสิทธิของคนพิการ 
รับบริการทางการแทพย์ 

ตามปกติ 

สังคม 
ปรับตัวเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมได้ ปรับตัวไม่เป็น 

เป็นที่ยอมรับของสังคม เข้าสังคมไม่ได้ 
ประกอบอาชีพตามศักยภาพ ไม่มีอาชีพ 

รัฐบาล ได้รับเงินทุน สื่อ บริการ                     
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษา 

ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย รับโทษเหมือนคนปกติ 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสภาพของเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนา และไม่ได้รับการพัฒนา 
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บทที่ 2 

 สิทธิและโอกำสของเด็กพิกำรมีอะไรบ้ำง ? 

รัฐบาลและสังคมไทย ได้ตระหนักในเรื่องสิทธิของคนพิการ และมีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการหลายฉบับ อาทิ 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2(2556) กฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการให้เด็กพิการได้รับสิทธิทางกฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2(2556) ซึ่งได้ก าหนดสิทธิให้แก่คนพิการ
ทุกประเภท ทั้งหมด 4 สิทธิ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• ตรวจและรักษา ฟรี
• ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่นกายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด 

ฟรี
ด้ำนกำรแพทย์

• เรียนฟรี ตลอดชีวิต
• ได้รับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก คูปองการศึกษา 

2,000 บาท/คน/ปี
• มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา (ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม 5,000

บาท/ปี)
• มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนฯ 

ด้ำนกำรศึกษำ

• มีบริการฝึกอาชีพ 
• สามารถกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
• สถานประกอบการและหน่วยงาน

ของรัฐต้องรับคนพิการเข้าท างาน

ด้านอาชีพ

• ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 500 บาท
• สามารถกู้ยืมเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ
• ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก เข้าถึงบริการต่างๆได้

ง่ายขึ้น 

ด้านสังคม

สิทธิของ 

เด็กพิกำร 

ภำพที่ 3 แสดงสิทธิของเด็กพิกำร 
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รับสิทธไิด้ที่ไหน 

 1. สิทธิทำงกำรแพทย์ เด็กพิการ ที่มีบัตรทอง ผู้พิการ ( ท.74) สามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ โดยสามารถรับบริการได้ที่ สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 
และโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สิทธิรักษำฟร ี

รับบริการทางการแพทย์ 

รักษาฟรี 

 
ยาฟรี 

 

อุปกรณ์ฟรี 

เครื่องช่วยคนพิการฟรี 

 

สื่อส่งเสริมพัฒนาการฟรี 

 

กายภาพบ าบัด 

กิจกรรมบ าบัด 
 

การประเมิน/ 
แก้ไขการพูด 

 

พฤติกรรมบ าบัด 

การฟ้ืนฟูการได้ยิน 
เป็นต้น 

 

• โรงพยาบาลของรัฐ ทุกแห่ง 
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทุกแห่ง 
• โรงพยาบาลเอกชน ที่ขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.nhso.go.th 

รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ภำพที่ 4 ภำพแสดงสิทธิของเด็กพิกำรด้ำนกำรแพทย์ 
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2 .สิทธิทำงกำรศึกษำ รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 49 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) มาตรา 10 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการให้เด็กพิการได้รับสิทธิทาง
กฎหมาย และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพ.ศ. 2551 มาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา19
ได้ก าหนดถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิทำงกำรศึกษำ 

เรียน ฟรี 

สิทธิในการขอรับทุนการศึกษา 

เช่น ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม 5,000 บาท/ปี 

ได้รับการสนับสนุน เช่น คูปอง
การศึกษา 2,000 บาท/ปี/คน 

 

ทุนการศึกษา 

สื่อ สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
โรงเรียนเรียนร่วม 
สถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 
กศน 

 

มีสิทธิกู้ยืมจาก "กองทุนส่งเสริม และ
พัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ " 

สิทธิกู้ยืม 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
โรงเรียนเรียนร่วม 
สถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมจาก www.special.obec.go.th 

 

 

 

รับสิทธไิด้ที่ไหน 

ภำพที่ 5 ภำพแสดงสิทธิของเด็กพิกำรทำงกำรศึกษำ 
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3.สิทธิและโอกาสทางอาชีพ    
 ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 มาตรา 20 คนพิการได้รับสิทธิและ
สวัสดิการ รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐในด้านอาชีพ คือ การฟื้นฟุสมรรถภาพด้านอาชีพ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับบริการได้ทีไ่หนบ้าง 
๑.ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ )โรงงานปีคนพิการสากล (จังหวัดนนทบุรี  
๒. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 
๓. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น 
๔. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช 
๕. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูน - เผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี 
๖. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
๗. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม ่
๘. ศูนย์บริการสวสัดิการสังคมเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบฯ ลพบุรี 
๙. สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธาน ี
๑๐  .กระทรวงแรงงาน  
 
 

สิทธิและโอกำสทำงอำชีพ

บริการฝึกอาชีพ

กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

สถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐ ต้อง...

รับคนพิการเข้าท างาน

ให้สถานที่เพ่ือประกอบอาชีพ

ให้งานกลับไปท าที่บ้าน

ภำพที่ 6 ภำพแสดงสิทธิของเด็กพิกำรทำงอำชีพ 
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หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดทุกๆ จังหวัด 

 เทศบำล หรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

4.สิทธิทำงสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิทำงสังคม 

ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 500 บาท

สามารถกู้ยืมเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ

• รายละไม่เกิน 40,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนช าระภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก เข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้น เช่น ทางลาด, ลิฟท์

มีผู้ช่วยคนพิการ

ได้รับบริการล่ามภาษามือ

ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ,MRT ฟรีทุกสถานี

• * อย่าลืม แสดงบัตรประจ าตัวคนพิการต่อเจ้าหน้าที่นะ

ขึ้นเครื่องบิน ครึ่งราคา

• การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ลดค่าโดยสารคนพิการ 50 % และผู้ดูแลคน
พิการ 25 % (ให้เฉพาะเส้นทางการบินในประเทศเท่านั้นนะ)

ภำพที่ 7 ภำพแสดงสิทธิของเด็กพิกำรทำงสังคม 
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บทที่ 3 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษให้บริกำรเด็กพิกำรอย่ำงไร 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวนทั้งสิ้น 77 แห่งทั่วประเทศ 
จัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการ เตรียมความพร้อมและส่งต่อ นอกจากนี้ยังจัด
อบรมและพัฒนาผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในจังหวัด โดยมีการให้บริการดังนี้ 

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
         
 
 
 

  

รวบรวมข้อมูล 

 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
2.บริการพัฒนาศักยภาพ 

 

3. สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วย 
เหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 

1.สวัสดิการ 

เรียนฟรี

 
 ประเมินความก้าวหน้า 
บ้านพัก 

อาหารและโภชนาการ 

ทุนการศึกษา 

ประเมินความสามารถ 

จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพ 

พัฒนาทักษะตา่งๆ 

ประเมินความก้าวหนา้ 

นิเทศ  ติดตาม และเช่ือมต่อ 

เครื่องช่วยฟัง 

หนังสือเสียง หนังสืออักษรเบลล ์

กายอุปกรณ์ 

ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

การสอนเสริม 

ล่ามภาษามือ 

ฯลฯ 

ภำพที่ 8 แผนผังแสดงการให้บริการเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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1. เด็กพิกำรที่มำรับบริกำรได้สวัสดิกำรอะไรบ้ำง 
 
 เมื่อผู้ปกครองน าเด็กพิการมารับบริการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ปกครอง
และเด็กพิการได้รับความสะดวกสบาย มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทั้งที่มารับ
บริการทั้งแบบไปกลับ และอยู่ประจ าซึ่งสวัสดิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดให้มีดังนี้ 

     
 
         

                                                                                                          
 
 
 
 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวัสดิกำรที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
จัดให้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

ทุนกำรศึกษำ :  มีโอกาสได้รับการพิจารณา                                                                      
รับทุนการศึกษา อาทิ ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ทุน
จาก                                                                                        
มูลนิธิ สมาคม ต่างๆ 

นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี : ค่าเล่าเรียน หนังสือ
เรียนชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

บ้ำนพัก : จัดบ้านพักส าหรับผู้ปกครองที่อยู่
ห่างไกล ไม่สะดวกมารับบริการแบบไป -กลับ  

                                              

อำหำรและโภชนำกำร :  จัดอาหารครบ 3 
มื้อที่ถูกหลักโภชนาการ    

ภำพที่ 9 แผนผังแสดงสวัสดิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดให้เด็กพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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2 .ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมีกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่ำงไร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดโปรแกรมที่เป็นระบบในการให้บริการด้านต่างๆ โดยเร็วที่สุดแก่เด็ก

ที่มีความเสี่ยงทุกระดับทันทีตั้งแต่แรกเกิดหรือทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการ โดยการให้
การศึกษากับพ่อแม่และครอบครัว  เพ่ือพัฒนาเด็กพิการให้ได้รับบริการจากนักวิชาชีพที่หลากหลาย ทั้ง
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  และการบ าบัดรักษา ตลอดจนป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้น ให้เด็ก
มีพัฒนาการไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป หรือใกล้เคียงเด็กท่ัวไปมากที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  

 กระบวนกำรให้บริกำร 

 

5  .กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ  
 การเปรียบเทียบความสามารถ ก่อน –หลัง โดยการสังเกต
พฤติกรรมเด็ก  การสัมภาษณ์  การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัว
เด็ก  แฟ้มผลงานเด็ก  การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ  
การเขียนบันทึก  การท าสังคมมิติ  แบบทดสอบ 

4  .กำรให้บริกำรด้วยกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมในกำร
ส่งเสริม 
  ทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่ 
  ทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
  ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
  ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
  ทักษะทางสังคม 
  ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ 
  ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ  
 

1. กำรรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิกำร 
    โดยการสังเกต  การสัมภาษณ์  การซักประวัติ รวบรวม
เอกสาร 
 

 ครูการศึกษาพิเศษ 
 ครูผู้รับผิดชอบ 
 นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 คณะกรรมการจัดท าแผนให้บริการ   
   ชว่ยเหลือเฉพาะครอบครัว/จัดท า
แผนการจัด 
   การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

 ครูการศึกษาพิเศษ 
 ครูผู้เกี่ยวข้อง 
 นกัวิชาชีพ 
 

 ครูการศึกษาพิเศษ ครูผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ปกครอง 
 ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน นักวิชาชีพ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 

2  .กำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำน  
 โดยใช้แบบประเมิน  แบบทดสอบ 
 
 3  .กำรจัดท ำแผนให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัวและ
แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

 

 ครูการศึกษาพิเศษ 
 นักวิชาชีพ 
 นักวิชาการ 
 ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ )ศน(.  
   ครูผู้รับผิดชอบ 
 

 ครูการศึกษาพิเศษ 
 ครูผู้รับผิดชอบ 
 นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง 
 

6  .กำรนิเ ทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรเชื่อมต่อ 
 การควบคุมกระบวนการให้บริการ โดยการประเมิน การ
ท ด ส อ บ     
 รายงานผลการพัฒนา 
 

ภำพที่ 10 แสดงการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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3.  เด็กพิกำรจะได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใด 
    ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงไร 
 เด็กพิการเมื่อได้รับเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาที่เหมาะสม จะท าให้เด็กพิการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่างๆ ส่งผลให้เด็ก
พิการเกิดการเรียนรู้ และท าให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้ปกครองจึงควรร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กพิการได้รับเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ซึ่งเทคโนโลยี  สิ่ง
อ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่จะได้รับ และขั้นตอนการ
ขอรับมีดังนี ้  

        3.1 เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำที่
จะได้รับมีอะไรบ้ำง 

   เด็กพิการที่มีถิ่นฐานอยูในประเทศไทย มีความตองการจ าเปนพิเศษทางการศึกษา ตามที่
ก าหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ได้ลงทะเบียนและเขารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ     
มีสิทธิไดรับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามบัญชีทาย 
กฏกระทรวง ดังตอ่ไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนเทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ 
บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำตำมกฎกระทรวง 

 

บัญชี ก 
ผู้ปกครองสามารถขอยืมสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อทางการศึกษา เช่น 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 แว่นขยาย 
 เครื่องช่วยฟัง 
 เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบลล์ 
 กายอุปกรณ์ เช่น แขนเทียม ขาเทียม 

เก้าอี้ล้อเลื่อนไม้ค้ ายัน 
 หนังสือเสียง  
 หนังสืออักษรเบลล ์
 อุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาทักษะการสื่อสาร เช่น 

บัตรภาพ บัตรค า  
 เครื่องดนตรี 

  ฯลฯ 
 
 

 

บัญชี ข 
ผู้ปกครองสามารถขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือและ
ขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการ ศึกษาใน
ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์การศึกษา
พิเศษ เช่น 
 ไม้เท้าขาว 
 แว่นขยายส าหรับบุคคลสายตา 

เลือนราง 
 อุปกรณ์พัฒนาทักษะการสื่อสารเช่นบัตร

ภาพกระดานสื่อสาร บัตรค า 
 ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะต่าง ๆ  
 ชุดสื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ    มัดเล็ก

และประสานสัมพันธ์ 
  เครื่องช่วยสื่อสาร 

         ฯลฯ 

บัญชี ค 
เด็ ก พิ ก า รส าม ารถ รั บ บ ริ ก า รท า ง
การศึกษาในรูปแบบของคูปอง เช่น 
 การสอนเสริม 
 การผลิตสื่อ 
 กายภาพบ าบัด 
 กิจกรรมบ าบัด 
 การแก้ไขการพูด 
 ล่ามภาษามือ 
 การแนะแนวการศึกษา 
 พี่เล้ียงและผู้ช่วยเหลือ 
 พฤติกรรมบ าบัด 
  ดนตรีบ าบัด 
  ศิลปะบ าบัด 
  การประเมินทางจิตวิทยา 

         ฯลฯ 

ภำพที ่11 แสดงเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษสนับสนนุ 
 



 

                      แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการส าหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศกึษาพิเศษ 

 

16 

 3.1 ท ำอย่ำงไรถึงจะได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลือ
อ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
      เมื่อผู้ปกครองได้ร่วมประชุมและเห็นชอบในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พร้อมยื่น
แบบค าขอสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาแล้ว ศูนย์การศึกษา
พิเศษจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 12 แสดงขั้นตอนการขอรบัเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด 
           ทางการศึกษา 

ผู้ปกครอง 
ย่ืนแบบค าขอ 

บัญชี ค 
การขอรับบรกิารและความ
ช่วยเหลืออืน่ใดทางการศึกษา 
 

บัญชี ข 
การขอยืมเงนิเพือ่จัดซือ้สิ่ง
อ านวยความสะดวกและสื่อ
ทางการศึกษา 

 

บัญชี ก 
การขอยืมสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสือ่ทางการศึกษา 

ผู้ปกครองด าเนินการ 
- รับคูปองการศกึษา  

- น าเดก็ไปรับบรกิารตามค าขอ  

 
ผู้ปกครองด าเนินการ 
- ท าสัญญายืม  

- ท าสญัญาค้ าประกนั  
- คืนของตามก าหนด  

 
ผู้ปกครองด าเนินการ 

- ท าสญัญายืมเงนิ  
- ท าสญัญาค้ าประกนั  

- น าเงนิไปซ้ือสิ่งของตามค าขอใน
ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับ 
ศูนย์การศกึษาพิเศษ 

- ส่งใบเสร็จคนืศูนย์การศกึษาพิเศษ  
 

ศูนย์การศกึษา
พิเศษพิจารณา
เอกสารและ
แบบค าขอ 
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บทที่ 4 

ผู้ปกครองสำมำรถช่วยอะไรได้บ้ำง 

กำรมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมของศูนย์ 
1.ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่ำงไร    
 ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ตามข้ันตอนดังนี้ 
 
                                                                          

                                                                          

 

                                                                    

   

                                                                      

  

  

                                                                              

                                                                             

 

 

 
 
 

ประเมินสมรรถภาพพ้ืนฐาน 
ของเด็ก 

จัดท าแผนให้บริการ 

น าแผนสู่การปฏิบัติ 

ทบทวนแผนการให้บริการ 

- เตรียมเอกสารส่วนตัวของเด็ก, เอกสารทางการแพทย์,  
   เอกสารทางการศึกษา 
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับประวตัิเด็ก 

- เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถตามความเป็นจริง 
 

- เข้าร่วมประชุมจัดท าแผน 
 

- พัฒนาศักภาพตามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดร่วมกับครู 
   และผู้เกี่ยวข้อง 
- ปรับบ้าน/สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม 
- บันทึกผลพัฒนาการของเด็ก 
 

- ให้ผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะ  
   แรกเริ่มแก่ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

- ให้ข้อมูลและร่วมตดัสินใจในการเชื่อมต่อด้านต่างๆที่  
   เหมาะสมกับเด็ก 
 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

การเช่ือมต่อการศึกษา  การแพทย์   
การอาชีพและการสังคมสงเคราะห์ 
 

ขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ภำพที่ 13 ขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในแต่ละ
ขั้นตอน 
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1.รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน 
          กำรสมัคร 
 ผู้ปกครองควรพาเด็กมาสมัครด้วยตนเอง   ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ   พร้อมกับน าหลักฐานเอกสาร 
ประกอบด้วย 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน     2  ฉบับ 
- ส าเนาสูติบัตร       2    ฉบับ 
- เอกสารรับรองความพิการ     1  ฉบับ 
- รูปถ่ายขนาด 1-2   นิ้ว      4  รูป 
 ผู้ปกครองกรอกเอกสาร ใบสมัคร ประวัติเด็ก ประวัติครอบครัว แผนผังบ้านเด็ก  ประวัติด้าน

สุขภาพ  พัฒนาการ  พฤติกรรม อารมณ์  เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินเด็กรายบุคคล   
2.  ประเมินสมรรถภำพพื้นฐำนของเด็ก  คัดกรองประเภทควำมพิกำรทำงกำรศึกษำ      

และสง่ต่อผู้เชี่ยวชำญ 
 เนื่องจากประเภทความพิการที่ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์ มีความแตกต่างกับความพิการทางการศึกษา  ถึงแม้ว่าเด็กจะได้รับการจดทะเบียนคนพิการ
มาแล้ว  แต่ในขั้นนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จะท าการคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 
รวมทั้งคัดกรองพัฒนาการของเด็ก   เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการศึกษา  โดยใช้แบบคัดกรองประเภท
ความพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และอาจใช้แบบคัดกรองอ่ืนๆในกรณีที่ต้องการ
ความละเอียดเฉพาะเจาะจง 
 ในขั้นนี้ ต้องการให้ผู้ปกครองอยู่กับเด็กด้วย เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลในเบื้องต้น และเพ่ือประโยชน์ใน
การให้ความร่วมมือของเด็ก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 
  การคัดกรองจะท าในวันเดียวกันกับการรับสมัคร เพ่ือความสะดวกของผู้ปกครองและเด็ก 
ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อคน หากผู้ปกครองหรือเด็กไม่พร้อม สามารถขอนัดการคัดกรอง 
ในวันอื่นได้ 
 ขั้นตอนนี้ผู้ปกครองจะได้รับการคัดกรอง ว่าเด็กมีความบกพร่องหรือไม่ มีพัฒนาการเป็นอย่างไร 
และควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ในด้านใด เมื่อท าการคัดกรองและพบว่าเด็กมีแนวโน้มที่จะต้องได้รับ
การจัดการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษจะให้น าเด็กเข้ารับการประเมินศักยภาพ เพ่ือจัดหาบริการที่
เหมาะสมต่อไป  
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ประเมินศักยภำพ   
 เพ่ือการให้บริการที่เหมาะสม  ในขั้นนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จะท าการประเมินความสามารถของ
เด็ก โดยน าผลจากการคัดกรองพัฒนาการมาประกอบ เด็กจะได้รับการประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
อย่างละเอียด  ทั้งในห้องเรียน  นอกห้องเรียน   การสอบถามจากผู้ปกครอง  การศึกษาจากแฟ้มสะสม
งานของเด็ก  การวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา  ผลการเรียน หาจุดเด่น จุดด้อย ความถนัด  ลักษณะ
การเรียน  โดยจะท าการประเมินศักยภาพทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัด
เล็ก ทักษะการพูดและภาษา ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะสังคม และทักษะการใช้ปัญญาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมทางวิชาการ และอาจท าการประเมินทางวิชาการตามสาระการเรียนรู้ในกรณีเด็กเข้าเรียนใน
โรงเรียนแล้ว  
 ในขั้นนี้  เด็กจะได้รับการพิจารณาว่าควรได้รับการจัดการศึกษาหรือช่วยเหลือในรูปแบบใด   เช่น  
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือเตรียมความพร้อมในศูนย์การศึกษาพิเศษ   การให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ

หรือรับบริการบางครอบครัว  เรียนในโรงเรียนเรียนร่วม  ห้องเรียนคู่ขนาน  โรงเรียนเฉพาะทาง   
ประเภท เช่น กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด ฝึกพูด ฝึกทักษะจ าเป็นพิเศษเฉพาะทาง หรือส่งต่อด้าน
อาชีพ   ผู้ ปกครองควรให้ ข้อมูลที่ เป็ นจริงและควรเปิ ด โอกาสให้ เด็ กได้ แสดงความสามารถ  
ตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 
 

3.จัดท ำแผนให้บริกำร 
 กำรจัดท ำแผนกำรให้บริกำรแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

3.1 การจัดท าแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Services: IFSP)  
 3.2 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) 

ขั้นตอนนี้เป็นการประชุมจัดท าแผนให้บริการร่วมกัน  ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับผู้ปกครอง  
เพ่ือให้เด็กได้รับบริการตามความเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของเด็ก  ซ่ึงคณะกรรมการจัดท า     
แผนให้บริการได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูประจ าชั้น ครูผู้สอน                 
นักกิจกรรมบ าบัด  นักกายภาพบ าบัด นักสังคมสงเคราะห์ ครูจิตวิทยา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการวางแผนให้บริการ  ส าหรับเด็กพิการ จะน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการสมัคร และการ
ประเมินศักยภาพ  มาประชุมร่วมกันหาเป้าหมาย และวิธีการหรือหนทางแห่งการบรรลุเป้าหมาย         
อันได้แก่  การเข้าสู่การศึกษาในระบบ  นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย  การอยู่ในสังคมโดยปราศจากการ
พ่ึงพา  หรือลดการพ่ึงพา  ซึ่งวิธีการแห่งการบรรลุเป้าหมายนั้น จะถูกน ามาตั้งโปรแกรมไว้ในแผน
ให้บริการ ที่ประกอบด้วย  เป้าหมายระยะยาว 1 ปี ตามศักยภาพของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
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สติปัญญา สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่จะเป็นเครื่องมือ
หรือผู้ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพได้ง่ายขึ้น    

ทั้งนี้  แผนให้บริการนี้  จะต้องได้รับการยินยอมว่าให้ใช้กับเด็กจากผู้ปกครองของเด็ก  หรือจาก
ตัวเด็กเอง  ดังนั้น  ผู้ปกครอง และ/หรือเด็กต้องเข้าร่วมประชุมแผนร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ และร่วม
ลงนามในแผนว่าจะยินยอมให้ใช้หรือไม่ หรือต้องการแก้ไขประการใด 

4.น ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 กรณีเด็กรับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมในศูนย์การศึกษาพิเศษ        
จะได้รับการพัฒนาศักยภาพจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   ซึ่งมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP)   ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้เด็กเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน ตามลักษณะการเรียนรู้และความถนัด
ของเด็ก โดยมีการเรียนการสอนตามตารางสอนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดไว้ให้  พัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน 
ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ทักษะการพูดและการใช้ภาษา  ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง  ทักษะสังคม  และทักษะการใช้ปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ รวมทั้งทักษะ
จ าเป็นพิเศษเฉพาะความพิการ อีกด้วย  ผู้ปกครองมีหน้าที่ ปฏิบัติตามค าแนะน าของครูในการพัฒนาเด็ก
ที่บ้าน และปรับบ้านหรือสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับแผนการให้บริการ สังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะ
อยู่ที่บ้านเพื่อเป็นข้อมูลให้กับครู 

กรณีเด็กอยู่ที่บ้านจะได้รับการวางแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) เด็กจะได้รับบริการ
ตามที่ระบุไว้ในแผน ทั้งวัน เวลา สถานที่ โดยผู้ปกครองมีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการให้บริการ ที่วางไว้
ร่วมกัน และบันทึกผลการพัฒนาเด็ก รวมทั้งบันทึกพฤติกรรมต่างๆของเด็กท้ังในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 

5.ทบทวนแผนกำรให้บริกำร 
  ในแต่ละภาคเรียนจะมีการประเมินความก้าวหน้าของเด็กในการเรียนหรือฝึก  ตามแผนการ
ให้บริการ  โดยมีการประเมินระหว่างเรียนหรือฝึก  และหลังเรียนหรือฝึก  ตามแบบประเมิน  นอกจากนี้
ยังประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในห้อง  นอกห้องและเวลาว่าง โดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองถึง
พฤติกรรมขณะอยู่ที่บ้าน   ประเมินจากบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ขณะเรียนหรือฝึกแฟ้มผลงานเด็ก   
เพ่ือดูว่าเด็กมีความก้าวหน้าหลังจากการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือไม่  อย่างไร  หากไม่
พบว่ามีความก้าวหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการให้บริการอย่างไร   ผู้ปกครองมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่
เป็นจริงและร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก 

ทั้งนี้  เมื่อได้ผลการประเมิน  ศูนย์การศึกษาพิเศษจะแจ้งกับผู้ปกครองถึงผลของการใช้แผน     
ทั้งแผนบริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program :IEP)   หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการให้บริการ  ก็จะท าการวางแผนแก้ไข
ร่วมกันระหว่างครู  ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง  
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6.กำรเชื่อมต่อด้ำนกำรศึกษำ กำรแพทย์ กำรอำชีพและกำรสังคมสงเครำะห์ 
ผู้ปกครองมีหน้าที่ให้ข้อมูลและร่วมตัดสินใจในการเชื่อมต่อด้านการศึกษา  การแพทย์ การอาชีพ

และการสังคมสงเคราะห์ 
 
2.ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงไร 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดขึ้นเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม  
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เช่น  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมท าอาหาร   
กิจกรรมขี่ม้า   กิจกรรมว่ายน้ า เป็นต้น   ซึ่งผู้ปกครองควรน าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 
  

                                                                          

 

 

  

  

 

 

 

                            

ภำพที่ 14 แสดงข้ันตอนของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
 
 
 

 

ด ำเนินกำร 

- ร่วมเสนอกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- เตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้ารว่มกิจกรรม 
- เตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

- เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

- ส่งเสริมใหเ้ด็กมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
 

- ร่วมแสดงความคิดเห็น และประเมินผลกิจกรรม 
 

ขั้นเตรียม 

 

สรุปผล 

 

ขั้นตอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
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   ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้   
1. ขั้นเตรียม 

ในขั้นตอนนี้  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก  และเตรียมความ
พร้อมของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  เช่น  เด็กบกพร่องทางร่างกาย
และสุขภาพ  ผู้ปกครองต้องหาผู้ช่วยอุ้มเด็กในการไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่ไม่มีทางลาด   ต้องเตรียม
พาหนะที่ใช้บรรทุกรถเข็นได้     เด็กออทิสติก ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อมเด็กให้สามารถปรับตัวเข้า
ร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่เด็กไม่เคยไป  หรือเตรียมอุปกณ์ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ   เช่น   
เตรียมเสื้อผ้า  หมวก   รองเท้า   ผ้าอ้อมส าเร็จรูป   กระติกน้ า   ห่วงยาง   รถเข็น  เป็นต้น 

2. ด าเนินการ 
ในขั้นด าเนินการกิจกรรม  ผู้ปกครองต้องพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดและอยู่

ร่วมกิจกรรมกับเด็กจนเสร็จสิ้นกิจกรรม  และในระหว่างร่วมกิจกรรม  ผู้ปกครองต้องคอยกระตุ้น ส่งเสริม
ให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนให้เต็มความสามารถ  ขณะเดียวกันต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ตลอดเวลา 

3.  สรุปผล 
ในขั้นตอนสรุปผล  ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลกิจกรรม  ในด้านต่างๆ  เช่น  

ความเหมาะของยานพาหนะ  ความเหมาะสมของวัน  เวลา  สถานที่ ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม  
อุปสรรคและปัญหาในการท ากิจกรรม  เป็นต้น 

 
3.ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำม
ช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ ของเด็กพิกำรอย่ำงไร  
 เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง 
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหรือดัดแปลงจากที่มีอยู่เดิม น ามาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพ่ือน ามาใช้ในการลดข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้พิการ
ให้สามารถท างานหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันได้แบบพ่ึงพิงตัวเองอย่างอิสระ ทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคต ซึ่งเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1.กลุ่มบัญชี ก  หมายถึง   เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ์ที่มีราคาเกิน  2,000  บาท  มีไว้ส าหรับให้ยืม
เท่านั้น  ซึ่งผู้ปกครองสามารถท าเรื่องยืมได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เป็นระยะเวลา  1 ปีต่อสัญญายืม  
และหากมีความจ าเป็นต้องใช้ต่อจะต้องต่อสัญญายืมใหม่   โดยต้องมีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ของปีนั้นๆ เช่น เก้าอ้ีดัดแปลง ที่ยืนมีล้อ เครื่องช่วยฟัง เป็นต้น 
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 2.กลุ่มบัญชี ข หมายถึง เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ์ที่มีราคาไม่เกิน 2,000 บาท ผู้ปกครองสามารถ
ขอรับการอุดหนุนได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในรูปแบบคูปองการศึกษา โดยต้องมีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของปีนั้นๆ เช่น ชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะต่างๆ ไม้เท้าขาว แว่นขยาย
ส าหรับบุคคลสายตาเรือนลาง เป็นต้น 
 3.กลุ่มบัญชี ค หมายถึง บริการทางการศึกษาที่ขอรับได้ในรูปแบบคูปองการศึกษา โดยต้องมีระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของปีนั้นๆ เช่น การสอนเสริม การผลิตสื่อ กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด การแก้ไขการพูด ล่ามภาษามือ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กำรขอเทคโนโลยี  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำง
กำรศึกษำ  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมตำมขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีฯ 

- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
- ขอรับแบบค าขอ/กรอกแบบค าขอ/ยื่นแบบค าขอสิ่งอ านวยความ    
สะดวก พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 

- รับคูปองจากสถานศึกษา และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
- น าคูปองไปขอรับบริการจากผู้ใหบ้ริการ/หน่วยบริการ  ภายในปี
การศึกษาทีไดร้ับ 
 

- ให้ข้อมูลสะท้อนกลับการใช้แทคโนโลยีฯ แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

ขั้นตอนกำรขอรับเทคโนโลยี  สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก  สื่อ บริกำรและควำม

ช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ   

กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ขั้นตอนกำรขอรับเทคโนโลยีฯ 

 

สรุปกำรใช้เทคโนโลยีฯ 

 

ภำพที่ 15 แสดงขั้นตอนขั้นตอนการขอรับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   
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1.ขั้นตอนการขอรับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 

  ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) เพ่ือเสนอขอ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่เหมาะสมและ
จ าเป็นส าหรบัเด็ก ซึ่งเทคโนโลยีฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบัญชี ก กลุ่มบัญชี ข และกลุ่มบัญชี ค   

กลุ่มบัญชี ก   ผู้ปกครองสามารถขอรับโดยขอรับแบบค าขอ  กรอกแบบค าขอและยื่นแบบค าขอ
สิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่  แบบค าขอเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (คป. 01) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส าเนา
สมุดประจ าตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ หรือใบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่า
เป็นคนพิการ (คป.04) สัญญายืม สัญญาค้ าประกัน เอกสารส่วนตัวของผู้ยืมและผู้ค้ าประกัน 
 
 กลุ่มบัญชี ข และกลุ่มบัญชี ค ผู้ปกครองสามารถขอรับโดยขอรับแบบค าขอ กรอกแบบค าขอและ
ยื่นแบบค าขอสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่  แบบค าขอเทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (คป. 01) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ส าเนาสมุดประจ าตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ หรือใบรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.04)      

1. ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา   

กลุ่มบัญชี ก   ผู้ปกครองสามารถใช้เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  หลังจากได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย   ศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยี  
สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  และดูแลรักษาเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา  โดยไม่น าเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  ที่ได้รับไปให้ผู้ อ่ืนใช้หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์จากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เมื่อ
เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   เกิดช ารุด
เสียหาย  ให้น าส่งซ่อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ   

กลุ่มบัญชี ข และกลุ่มบัญชี ค ผู้ปกครองสามารถรับคูปองจากสถานศึกษา  ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน  และน าคูปองไปขอรับบริการจากผู้ให้บริการ/หน่วยบริการ ภายในปีการศึกษาท่ีได้รับ 
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ศึกษาการใช้เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา    
และใช้เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ที่ได้รับ
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

2. สรุปการใช้เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา   

ขั้นตอนนี้  ผู้ปกครองควรให้ข้อมูลสะท้อนกลับภายหลังจากที่ใช้สื่อไปแล้ว  ทั้งในด้านผลการ
พัฒนาเด็ก  คุณภาพและความทนทานของเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   
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เมื่ออยู่ที่บ้ำนจะช่วยเหลือลูกอย่ำงไร? 
 

เพื่อนบ้ำนและชุมชน 

ร่วมกิจกรรมในชุมชน 

บ ำเพ็ญประโยชน์ 
เพื่อส่วนร่วม 

บ้าน 

-การเคลื่อนไหว  
-การใช้มือและตา  

-การใช้ภาษาและการสื่อสาร  
-การเรียนรู้  

-สังคม  
 

-รู้จักสิ่งของรอบตัว  

-ท าความสะอาดร่างกาย  
-แต่งตัว  

-รับประทานอาหาร  
-ดูแลสุขอนามัย  

 
 
 
 
 

-ศิลปะ 
-เกมส หรือกีฬา 
-ดนตรี รองเพลง 
-ดูโทรทัศน์ 
-งานอดิเรก 
 

การท ากิจวัตร
ประจ าวัน 

 

การฝึกพัฒนาการ 
ด้านต่างๆ 

 

กิจกรรม 

นันทนาการ 

รู้จักเพ่ือนบ้านและ
บุคคลในชุมชน 

 

ภำพที่ 16 แสดงกำรช่วยเหลือเด็กพิกำรเมื่ออยู่บ้ำน 
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กำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน 
 
- สอนให้รู้จักสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ช้อน แก้ว แปรงสีฟัน ทีวี เป็นต้น 

นอกจากจะรู้จักชื่อแล้ว ต้องรู้จักหน้าที่ ว่าเอาไว้ท าอะไร อย่างไร 
 - การท าความสะอาดร่างกาย เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนมา สอนให้รู้จักเปิดก็อกน้ า ล้างหน้า ล้างตา     
การบีบยาสีฟัน ขั้นตอนการแปรงฟัน บ้วนปาก ฝึกการอาบน้ าทั้งจากขันและฝักบัว การถูสบู่ในส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย การล้างฟองสบู่ ตลอดจนการสระผม การเช็ดตัว การทาแป้ง การหวีผม  
 - การแต่งตัว เช่น ฝึกการถอด-การสวมใส่เสื้อยืด กางเกงเอวยืด การสวมเสื้อที่มีกระดุม การสวม
กางเกงขาสั้น การเกงขายาว การรูดซิป ติดตะขอ การสวมถุงเท้า รองเท้า การถอดถุงเท้า รองเท้า การ
รัดเข็มขัด 
 -  การรับประทานอาหาร เริ่มตั้งแต่ การล้างมือ การเตรียมอุปกรณ์ เช่น หยิบจาน ช้อน แก้ว ไป
จนฝึกการใช้ช้อน – ส้อม ในการตักอาหาร การเคี้ยวอาหาร การดื่มน้ าจากแก้ว การดื่มนมจากหลอด การ
เก็บอุปกรณ์ ตลอดจนมารยาทในการรับประทานอาหาร 
 - การดูแลสุขอนามัย เช่น การฝึกเข้าห้องน้ าให้เป็นเวลา การล้างมือ ฝึกควบคุมการขับถ่าย สอน
ให้บอกความต้องการทั้งที่เป็นภาษาพูดและใช้ท่าทาง การใช้ห้องน้ า การท าความสะอาดหลังขับถ่าย 
รวมถึงมารยาทในการใช้ห้องน้ า   
 ส าหรับการฝึก ควรเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ หรือคุณ
แม่ ซึ่งไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ควรจะก าหนดเป้าหมาย วางแผนกิจกรรม เพ่ือจะ
ได้น าไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน ถึงแม้จะต้องใช้ความอดทน และความพยายามอยู่หลายครั้ง หลายหนก็ตาม 
แต่ขอให้คิดอยู่เสมอว่า สิ่งที่ท า คือประโยชน์ที่ลูกได้รับ เพ่ือที่วันหนึ่ง ลูกจะสามารถอยู่ได้ โดยที่ไม่มีพ่อ
แม่คอยช่วยเหลือ 
 
 กำรฝึกพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ 

กำรฝึกพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทักษะกล้ามเนื่อมัดใหญ่ให้กับ
เด็ก อาจน ามาควบคู่กับการท างานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ได้ เช่น  
 - กิจกรรมฝึกการเคลื่อนไหว โดยผู้ปกครองสามารถฝึกผ่านการเล่น เช่น การพลิกคว่ า การพลิก
ตะแคงตัว การคืบ การคลาน การนั่ง  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดดเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 

- กิจกรรมการหยิบของตามค าสั่งง่ายๆ โดยผู้ปกครองสามารถบอกให้เด็กเดินไปหยิบของที่
ต้องการมาให้ได้ 
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- กิจกรรมท าความสะอาดบ้าน ผู้ปกครองสามารถให้เด็กท างานบ้านที่ใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ได้ เช่น การกวาดบ้าน การถูบ้าน การเช็ดโต๊ะ เป็นต้น 

 
 กำรฝึกพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้มือและตำ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ประสาทสัมผัสให้ท างานประสานกัน  เช่น  

- กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การก ามือ การแบมือ การลัดมือ การนับนิ้วมือ การปั้น
ดินน้ ามัน การระบายสี การฉีกกระดาษ การตัดกระดาษ เป็นต้น 

- กิจกรรมถือของด้วยมือหรือนิ้วมือ เช่น การถือถ้วยที่มีด้ามจับ การถือของสองมือ การถือของ
มือเดียว การจับดินสอ เป็นต้น 
  - กิจกรรมการฝึกการท างานของประสามสัมผัส เช่น การฝึกการดมกลิ่น เช่น กลิ่นอาหาร กลิ่น
เครื่องปรุง ฝึกการมองเห็นโดยการมองภาพ การฝึกการฟังโดยฝห้ฟังเพลงหรือนิทาน การฝึกชิมเครื่องปรุง
หรือชิมรสชาดอาหาร เป็นต้น  
 - กิจกรรมการฝึกการท างานประสานกันของมือและตา เช่น การปั้นดินน้ ามัน การระบายสี การ
วาดภาพ การร้อยลูกปัด การนับสิ่งของ เป็นต้น 
 

กำรฝึกพัฒนำกำรด้ำนสังคม เป็นการส่งเสริมพัฒนาการในการด ารงชีวิตในสังคมและ
สภาพแวดล้อม กิจกรรมที่ผู้ปกครองสามารถท าได้ง่ายและไม่ยุ่งยากเกินไป เช่น 

- กิจกรรมเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น การฝึกการสังเกตและจดจ าลักษณะ
ของบุคคลในครอบครัว การทักทายบุคคลที่รู้จัก การเล่นกับเพ่ือนอย่างถูกวิธี 

- กิจกรรมเสริมสร้างมารยาทและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน เช่น การทักทายเพ่ือนหรือผู้ใหญ่ การ
กล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของหรือได้รับการช่วยเหลือ การเข้าแถวรอตามล าดับ การนั่งอย่างถูกวิธี เป็น
ต้น 

- กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสังคมและใช้บริการสาธารณะ ผู้ปกครองสามารถพาเด็กไปในสถานที่
ต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้สังเกตและเรียนรู้ที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล 
โรงเรียน ห้องน้ าสาธารณะ เป็นต้น 
 

กำรฝึกพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร กิจกรรมนี้พ่อแม่  ผู้ปกครองสามารถฝึกเด็กได้ใน
ขณะที่เด็กอยู่ที่บ้าน  หรือสถานที่ต่างๆ โดยใช้บริบทของสภาพแวดล้อมในการฝึกภาษาและการสื่อสารได้  
เช่น 
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- กิจกรรมการบริหารอวัยวะที่ใช้ในการพูด เช่น การเป่าฟองสบู่ การเป่าเทียน การห่อปาก     
การเป่าปาก การอ้าปาก การเลีย การแลบลิ้น เป็นต้น 

- กิจกรรมส่งเสริมการออกเสียงและการอ่าน เช่น การเลียนแบบเสียงสัตว์ การออกเสียงตามแบบ       
การอ่านป้ายโฆษณา การอ่านหนังสือตามผู้ปกครอง การอ่านนิทาน การเล่าเรื่องสั้น เป็นต้น 

- กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร เช่น การบอกชื่อตนเอง การร้องเพลงง่ายๆ การตอบค าถามง่ายๆ 
การท าตามค าสั่งง่ายๆ การใช้ท่าทางและการแสดงสีหน้า เป็นต้น 

 
กำรฝึกพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนการเข้ารับ

การศึกษาซึ่งผู้ปกครองสามารถฝึกเด็กในเรื่องง่ายๆ ได้  โดยใช้สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้  ดังนี้ 
- กิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การนับนิ้วมือ การนับสิ่งของ การเปรียบเทียบสิ่งของ

หรือจ านวน การดูเวลา เป็นต้น 
- กิจกรรมฝึกทักษะการคิด เช่น การคิดหาเหตุผลจากสิ่งรอบๆ ตัว การบอกลักษณะของสิ่งของ

การตอบค าถามง่ายๆ เป็นต้น 
- กิจกรรมส่งเสริมการเขียน เช่น การระบายสี การวาดรูป การเขียนค าศัพท์ เป็นต้น 
- กิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา เช่น การร้องเพลง การอ่านนิทาน การฟังนิทาน การระบายสี การ

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการท างานประสานกันของประสาทสัมผัส การแสดงสีหน้าและท่าทาง เช่น การ
บอกชื่อตนเอง การร้องเพลงง่ายๆ การตอบค าถามง่ายๆ การท าตามค าสั่งง่ายๆ การใช้ท่าทางและการ
แสดงสีหน้า เป็นต้น 

 
กิจกรรมนันทนำกำร 
กิจกรรมนันทนำกำรหรือกิจกรมยำมว่ำง มีหลายประเภท บุคคลแตละคนยอมมีความแตกตาง

กัน ในเรื่องความชอบและความถนัด นอกจากนี้ การเลือกกิจกรรมนันทนาการยังตองค านึงถึงวัย สุขภาพ
ร่างกาย เด็กอาจมีขอจ ากัดทางดานสุขภาพ ด้านร่างกายหรือพัฒนาการท าาใหไมเหมาะต่อการเขารวม
กิจกรรมบางประเภท  ด้านความถนัดหรือความชอบของตนเอง การเลือกสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัดจะ         
ชวยใหเกิด ความรูสึกเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมนั้น โดยใช้เวลาว่างที่มีในครอบครัวท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน เช่น 

1. ศิลปะ เป็นงานฝีมือหรือสิ่งประดิษฐต่าง ๆที่ง่ายๆ เชน การวาดรูปรวมกันในครอบครัว การ
ผสมสี การระบายสี งานปนดินน้ ามัน  ประดิษฐ ขาวของเครื่องใช และงานศิลปะอ่ืน ๆที่เด็กให้ความสนใจ 
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2. เกมส หรือกีฬา ควรเป็นเกมส์ง่ายๆที่เด็กสามารถเล่นได้ร่วมกับกับบุคคลในครอบครัวเช่น 
เกมส์ จับคู่ภาพสัตว์ การเล่นบทบาทสมมติ เช่น การชื้อ -ขายโดยเด็กเล่นเป็นค นขายของหรือคนซื้อ 
บทบาทสมมติอาชีพต่างๆ ด้านกีฬาอาจเป็นกีฬาวิ่งเตะบอล น าลูกบอลใส่ตะกร้า หรือหาของที่ซ่อนไว้ 

3. ดนตรีและรองเพลง เปนกิจกรรมที่ใหความบันเทิง ในยามว่างอาจร่วมกันท ากิจกรรมร้องเพลง
เพ่ือการผ่อนคลายความสนุกสนานและส่งเริมให้เด็กกล้าแสดงออกในครอบครัว  

4. ดูโทรทัศน์ ละครและภาพยนตร เปนนันทนาการประเภทใหความรูความบันเทิง ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และสะทอนใหเห็นถึงสภาพจริงของสังคมยุคนั้น ๆ ผู้ปกครองควรสอน ชี้แนะ 
แนะน า เด็กถึงสิ่งที่ถูกน าเสนอว่าดีหรือไม่ดี 

5. งานอดิเรก เปนกิจกรรมนันทนาการที่ชวยใหการด  าเนินชีวิตประจ าวัน มีความสุข เพลิดเพลิน 
งานอดิเรกมีหลายประเภท สามารถเลือกไดตามความสนใจเชน การรับประทานอาหารร่วมกัน การทอง
เที่ยวในชวงวันหยุด การปลูกตนไม การปลูกพืชผักสวนครัว หรือ การเลี้ยงสัตวไวดูเลน เชน เลี้ยงสุนัข 
แมว นกปลา ฯ  
 

รู้จักเพื่อนบ้ำนและบุคคลในชุมชน 

-น าพาเด็กออกสู่สังคมให้รู้จักเพ่ือนบ้าน เช่น ไปพบปะ เยี่ยมเยียนเพ่ือนบ้าน พาไปเล่นที่บ้าน 
หรือสนามเด็กเล่น เพ่ือให้สังคมได้เห็นภาพ มีความเข้าใจในความพิการ ไม่รังเกียจเด็กพิการ ที่ส าคัญ
ครอบครัวต้องไม่อายที่จะน าพาเด็กพิการออกไป 

-น าพาเด็กไปยังสถานที่ต่างๆ ในชุมชนตามแต่โอกาส และความเหมาะสม เช่น วัด โรงพยาบาล 
ร้านค้า ตลาดสด ไปรษณีย์ ฯลฯ ให้ได้ร่วมกิจกรรมจากสถานที่นั้นๆ และรู้จักบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ 
เช่นวัด ก็ให้รู้จักพระ เป็นต้น  

-น าเด็กร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนตามความเหมาะสม พร้อมบอกถึงเหตุผลที่เราปฏิบัติ
กิจกรรมเหล่านั้น เช่น การร่วมประเพณีลอยกระทง การแห่เทียนพรรษา การตักบาตรเทโว วันสงกรานต์
ไปรดน้ าผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นต้น  

ร่วมกิจกรรมในชุมชน 
เพ่ือนบ้านและชุมชน ควรสร้างทัศนคติที่ดี เข้าใจ และยอมรับเด็กพิการ แบ่งเบาภาระ ให้ก าลังใจ 

และหยิบยื่นโอกาสต่างๆ เพ่ือเอ้ือต่อการที่เด็กพิการจะสามารถพัฒนาต่อไปได้จนเต็มศักยภาพ สนับสนุน
งบประมาณและจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จัดกิจกรรมที่เอ้ือในการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาส    
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ให้เด็กพิการได้ออกมาเรียนรู้ภายนอก  และคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยเมื่อ เด็กพิการออกมาเล่น
ภายนอกบ้าน เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  เช่น   

1.การไปวัด ท าบุญ ในวันส าคัญต่างๆ ซึ่งจะท าให้เด็กพิการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
ชุมชน การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่วัดได้ 

2.ร่วมกิจกรรมเทศกาล ประเพณีต่างๆต่างๆเช่นวันงานสงกรานต งานลอยกระทง งานสังสรรค
ประจ าปี กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีของชุมชน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อาจมีการมอบหมายหน้าที่ให้ร่วมท า ส่งเสริมการรับผิดชอบ การกล้าแสดงออก  

กำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
การพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการนั้น  ผู้ปกครองยังสามารถส่งเสริมและฝึกเรื่องการให้แก่เด็ก

พิการได้  ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน  ท า
ให้เด็กพิการเกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ท าประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน  และเป็นการปลูกฝังจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม  และเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปอีกประการหนึ่งได้  โดยผู้ปกครองสามารถ
พาเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ช่วยเหลือสังคมที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
เด็กพิการ  เช่น กวาดลานวัด เก็บขยะ  ขัดพ้ืนและถูศาลาวัด  ล้างห้องน้ า  ท าความสะอาดบริเวณ
สาธารณะ ปลูกต้นไม้  รดน้ าต้นไม้  ในสวนสาธารณะ  บริจาคสิ่งของ  บริจาคเสื้อผ้า  เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                      แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการส าหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศกึษาพิเศษ 

 

32 

  
ผู้ปกครองสำมำรถรับบริกำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร อะไรบ้ำง 

กำรบ ำบัดทำงเลือก 

 

กำยภำพบ ำบัด 

 

กิจกรรมบ ำบัด 

 

กำรแก้ไขกำรพูด 

 

ศิลปะบ ำบัด 

 

ดนตรี
บ ำบัด 

 

กำรบ ำบัด 
ด้วยสัตว์ 

กำรส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูควำม
บกพร่องของร่ำงกำย ที่มีกำรเคลื่อนไหว
ผิดปกติ 
 
ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภำพให้สำมำรถท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ได้ เพื่อให้บุคคลด ำเนินชีวิต
ได้ตำมศักยภำพ   โดยกำรน ำกิจกรรม 
วิธีกำรและอุปกรณ์ที่เหมำะสมมำเป็นวิธีกำร
ในกำรบ ำบัด 
 

ให้บริกำรฝึกภำษำและกำรพูด เพื่อให้
สำมำรถสื่อสำรได ้

กำรน ำกิจกรรมศิลปะ ช่วยในกำร
บ ำบดัรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพให้ดขีึ้น 

กำรใช้ดนตรีเพื่อฟื้นฟูสมรรถภำพ        
ระบบประสำทกำรรับรู ้กำรเคลื่อนไหว 
นันทนำกำรและ/หรือทำงกำรศึกษำ 
 

กำรใช้สัตว์ในกำรบ ำบัด เพื่อช่วยให้
เกิดควำมผ่อนคลำยเสริมสร้ำงแรงจูงใจ 
กระตุ้นให้เกิดกำรสื่อสำร ทักษะทำง
สังคม ซึ่งกำรเลือกสัตว์มำใช้ ในกำร
บ ำบัดต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและ
ปฏิสัมพันธ์โดยธรรมชำติ  ระหว่ำง
มนุษย์ และสัตว์ 

บริกำรพัฒนำศักยภำพ 

เด็กพิกำร 

ภำพที่ 17 แสดงกำรรับบริกำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร 

 

กำรบ ำบัด 
ทำงกำรแพทย์กระแสหลัก 

การออกก าลังกายในน้ า โดยใช้น้ าเป็นสือ่กลาง ท าให้
สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระ ลดแรงกระแทกและ
บรรเทาความเจ็บป่วย 

ธำรำบ ำบัด 
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บริกำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร เป็นการเลือกรับบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้วยวิธี ที่
นอกเหนือไปจากการแพทย์แบบปัจจุบัน โดยแบ่งประเภท ออกเป็น 
  1.การบ าบัดทางการแพทย์กระแสหลัก ประกอบด้วยการบ าบัดโดยวิธีทางกายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด และการแก้ไขการพูด 

 2.การบ าบัดทางเลือก นอกจากแนวทางหลักที่ใช้ในการบ าบัดรักษาข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันยังมี
แนวทางการบ าบัดทางเลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ควบคู่กับแนวทางหลัก ตามความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา และผลการตอบสนองท่ีได้รับของเด็กแต่ละคน  

 
 
 
กำยภำพบ ำบัด (Physical Therapy) 

"กายภาพบ าบัด"(Physical Therapy หรือ Physiotherapy) หมายความว่า การกระท าต่อมนุษย์
เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบ าบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะ
ของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ  การส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน การแก้ไขและการฟ้ืนฟูความ
เสื่อมสภาพความพิการของร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบ าบัด หรือการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์กายภาพบ าบัด 

 
ประเภทของเด็กพิกำรที่บริกำรกำยภำพบ ำบัด 

 
1. เด็กท่ีมีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง โปลิโอ 

กระดูกหักหรือแตกจากอุบัติเหตุ กระดูกสันหลังคด แขนขาด้วน ข้อสะโพก ข้อไหล่หลุดหรือยึดติด การผิด
รูปของกระดูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

2. เด็กท่ีมีปัญหาทางระบบประสาท เช่น เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) ภาวะน้ าคั่งใน 
กะโหลกศีรษะ (Hydrocephalus) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) อัมพาต เป็นต้น 

3. เด็กท่ีมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น มีการผิดรูปของทรวงอก การหายใจผิดปกติมีการ 
คั่งค้างของเสมหะ 

4. เด็กพัฒนาการช้า มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวไม่สมวัยหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ 
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แนวทำงกำรน ำกำยภำพบ ำบัดมำใช้ส ำหรับเด็กพิกำร 
1. รักษาด้วยความร้อน ความเย็น คลื่นไฟฟ้า คลื่นแสงและคลื่นแม่เหล็กชนิดต่างๆ  
2. รักษาด้วยมือ โดยวิธีการนวด ดัด ดึง ด้วยเทคนิคเฉพาะซึ่งปรับตามส่วนของร่างกายท่ีรักษา 
สาเหตุของความผิดปกติ และอาการของผู้ป่วย 
3. รักษาด้วยการบริหารร่างกาย  
4. การแนะน าท่าทางที่เหมาะสม ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
5. เลือกชนิดและสอนการใช้เครื่องช่วย เช่น ไม้เท้า, walker เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหว 

           และท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆได้ด้วยตนเอง 
 
 
กิจกรรมบ ำบัด (Occupational Therapy) 

 “กิจกรรมบ าบัด (Occupational Therapy) หมายถึง การกระท าเกี่ยวกับความสามารถของ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็กโดยกระบวนการตรวจ
ประเมิน ป้องกัน ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้บุคคลด าเนินชีวิต
ได้ตามศักยภาพ โดยการน ากิจกรรม วิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบ าบัด” (พระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้สาขากิจกรรมบ าบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2545) จากความหมาย
ข้างต้น นักกิจกรรมบ าบัดจึงเป็นผู้น ากิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาพัฒนาผู้รับบริการให้
สามารถกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้

 
            ประเภทเด็กพิกำรที่มำรับบริกำรกิจกรรมบ ำบัด 

 
มยุรี เพชรอักษร (2547) ได้อธิบายถึงประเภทของเด็กท่ีมารับบริการกิจกรรมบ าบัด สรุปได้ ดังนี้ 
1. เด็กท่ีมีความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือมีปัญหาทางระบบโครงสร้างของร่างกายและ

กล้ามเนื้อ เช่น เด็กสมองพิการ เด็กท่ีได้รับบาดเจ็บจากไขสันหลัง เด็กแขนขาพิการ 
2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านสายตา 
3. เด็กท่ีมีความบกพร่องการได้ยิน 
4. เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ หรือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย 
 5. เด็กท่ีมีปัญหาด้านจิต-อารมณ ์สังคม เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กโมโหร้าย 
เด็กก้าวร้าว เด็กท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
6. เด็กที่มีความพิการซ้ าซ้อน เช่น เด็กสมองพิการและมีปัญหาทางจิต เด็กหูหนวกที่มีภาวะ

บกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น 
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แนวทำงกำรน ำกิจกรรมบ ำบัดมำใช้ส ำหรับเด็กพิกำร 

1. พัฒนาความตึงตัวและความแข็งแรงกล้ามเนื้อ เพ่ือช่วยคงท่าทางในการท ากิจกรรม
การเรียน เพ่ิมการท างานของระบบหายใจที่มีประสิทธิภาพ ให้มีความทนทานของร่างกายในการ
ท ากิจวัตรในโรงเรียน 

2. การกระตุ้นพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว เพ่ือปรับปรุงความสามารถด้านร่างกายใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

3. กระตุ้นประสาทสัมผัสสัมผัส การทรงตัว การรับรู้ข้อต่อ การรับรู้ทางสายตา เพ่ือให้
เด็กเกิดการปรับตัวและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมของการศึกษา 

4. ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วย ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยในการจัดท่าทาง  
5. ฝึกกิจวัตรประจ าวัน (activities of daily living) ฝึกฝนการช่วยเหลือตนเอง 

เช่น การแต่งกาย การแต่งตัว การรักษาความสะอาด การรับประทานอาหาร เพ่ือให้นักเรียน
จัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

6. ฝึกควบคุมอวัยวะในช่องปาก (oral-motor) ส่งเสริมพัฒนาการรูปแบบการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อช่องปาก ส าหรับการรับประทานอาหารและการพูด 

7. ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้สายตา ส่งเสริมสหสัมพันธ์ของมือและ  
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กำรแก้ไขกำรพูด 
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2552) ได้ให้นิยามของการแก้ไขการพูด 

(Speech Correction) เป็นการแก้ไขความบกพร่องที่เกิดจากการใช้อวัยวะในการพูดหรือความบกพร่อง
ทางสมองในบางด้านที่ส่งผลกระทบต่อการพูด การได้ยินและการออกเสียงที่ท าให้ ไม่สามารถพูดได้ตาม
พัฒนาการปกติของวัย 

 
ประโยชน์ของกำรแก้ไขกำรพูด 

 
ให้บริการฝึกภาษาและการพูด พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่ญาติ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการฟ้ืนฟูด้าน

ภาษา และการพูด ซึ่งมีขอบข่ายการให้บริการในผู้ที่มีปัญหาดังนี้ 
1. ผู้ป่วยอัมพาตจากหลอดเลือดสมองมีปัญหาด้านภาษาและการพูด 
2. พูดไม่ชัดเจนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
3. เสียงแหบ เสียงห้าว เสียงลมแทรก 
4. พูดติดอ่าง พูดเร็ว พูดรัว 
5. หูตึง หูหนวก มีปัญหาด้านการสื่อสาร 
6. ปากแหว่ง เพดานโหว่ 
7. เด็กออทิสติก 
8. เด็กพูดช้า จากภาวะปัญญาอ่อน สมองพิการ หรือผู้ป่วยเด็กท่ีขาดการกระตุ้น 

 
 
แนวทำงกำรแก้ไขกำรพูดส ำหรับเด็กพิกำร 

 
1. การออกก าลังกล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวข้องกับการพูด การฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวอวัยวะ 

ที่เกี่ยวข้องกับการพูดซ้ าๆ เร็วๆ ชัดๆ จนเหนื่อย แล้วพัก 2-3 นาที/กิจกรรม และท ากิจกรรมใหม่ต่อ       
โดยพิจารณาความสามารถของผู้ป่วยเป็นเกณฑ์  

2. การฝึกพูดที่เรียงล าดับให้ชัดเจน เช่น การนับเลข การท่องชื่อวันใน 1 สัปดาห์ การท่องชื่อ 12 
เดือนใน 1 ปี การท่องสูตรคูณ การท่องพยัญชนะ ก–ฮ การอ่านหนังสือออกเสียง การถามตอบ 

การพูดเป็นวิธีการสื่อความหมายที่ส าคัญที่สุดแต่ถ้ายังไม่สามารถพูดได้ ก็จ าเป็นต้องหาวิธีการอื่น
มาทดแทนเพ่ือให้สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ ซึ่งเรียกวิธีการเหล่านี้ว่าการสื่อความหมาย
ท ด แ ท น  (Augmentative and Alternative Communication; AAC)  เ พ่ื อ ใช้ ท ด แ ท น ก า ร พู ด 
ตัวอย่างเช่นกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพ่ือการสื่อสาร 
(Picture Exchange Communication System; PECS) เค รื่ อ งโอภ า (Communication Devices) 
และโปรแกรมปราศรัย เป็นต้น 
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ศิลปะบ ำบัด 
ควำมหมำย 
ศิลปะบ าบัด (Art therapy) หมายถึง การน ากิจกรรมศิลปะหรือผลงานศิลปะเพ่ือหาข้อบกพร่อง

ของบุคคลที่มีสาเหตุจากกระบวนการทางจิตใจ และเพ่ือใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น (ชาญณรงค์: 2542) 

ประโยชน์ของศิลปะบ ำบัด 
 
1. ศิลปะบ าบัดเพื่อการเยียวยาจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด น ามาใช้ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหา

ด้าน การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม 
2. ศิลปะบ าบัดเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้สามารถ         

ท ากิจกรรมที่ละเอียด มีความซับซ้อนมากขึ้น ช่วยให้มีการท างานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ           
และช่วยควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น ามาใช้ในกลุ่มเด็กสมองพิการ ซึ่งมีปัญหา
เรื่องการเคลื่อนไหว และกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ (Asperger's syndrome) ซึ่งมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ร่วมด้วย 

3. ศิลปะบ าบัดช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร  
4. ศิลปะบ าบัดช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม ช่วยให้เข้าใจอารมณ์ ความคิดของตนเอง และเข้าใจ

ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สามารถปรับตัวใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม  

 
แนวทำงกำรน ำศิลปะบ ำบัดมำใช้ส ำหรับเด็กพิกำร 
  
1. ช่วยปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน ซึ่งเป็นโอกาสที่

จะพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียน การเล่นและการแสดงออกต่าง ๆ 
2. ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย  

2.1 ความคิดริเริ่ม (Originality) ช่วยให้มีความคิดแปลกใหม่เกิดการน าความรู้เดิมมาคิด
ดัดแปลงและประยุกต์เกิดเป็นสิ่งใหม่ 

2.2 ความคล่องแคล่ว (Fluency) ช่วยให้มีความคิดที่ไม่ซ้ าในเรื่องเดียวกัน ไม่หมกมุ่นคิด
วกวน สามารถคิดได้รวดเร็ว น ามาซึ่งการพูดท่ีคล่องแคล่วและการกระท าท่ีรวดเร็ว 

2.3 ความยืดหยุ่น (Flexibility) ช่วยให้คิดได้หลากหลายมุมมองไม่ซ้ ารูปแบบหรือกรอบ
คิด แบบเดิมไม่ยึดติด สามารถเห็นประโยชน์ของสิ่งของอย่างหนึ่งว่ามีอะไรบ้าง ได้หลายอย่าง 

2.4 ความละเอียดลออ (Elaboration) ช่วยให้มีความพิถีพิถันในการตกแต่งรายละเอียด
ช่างสังเกตในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือมองข้าม 
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3. ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจได้ระบายปัญหา ความคับข้องใจ ความรู้สึก       
ที่ซ่อนเร้นในใจผ่านออกมาทางงานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกมาในหนทางที่สร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูป 
ระบายสี การปั้นและกระบวนการอื่น ๆ ทางศิลปะ  

4. ช่วยให้เรียนรู้ทักษะสังคมผ่านการท ากิจกรรมศิลปะร่วมกันเป็นกลุ่ม  รู้จักการรอคอย        
ผลัดกันท า ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์  ความรู้สึก ความคิด 
ความต้องการของตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ 

5. ช่ วยให้ตอบสนองการเคลื่ อนไหวของร่างกายอย่างอิสระ และเป็นธรรมชาติตาม             
ระดับพัฒนาการของเด็ก  ท าให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาของกล้ามเนื้อและการประสานงาน              
การเคลื่อนไหวของร่างกาย 
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ดนตรีบ ำบัด 
ควำมหมำย 
ดนตรีบ าบัด (Music Therapy) เป็นวิธีการใช้ดนตรีเพ่ือช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์

และการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ตลอดจนผู้มีปัญหาความบกพร่องทางร่างกายเกี่ยวกับระบบประสาทการรับรู้
และการเคลื่อนไหว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ นันทนาการและ/หรือทาง
การศึกษา 

ประโยชน์ของดนตรีบ ำบัด 
 
1. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้มีปัญหาได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ เพราะการที่ต้องมาประสานกิจกรรมเล่นดนตรี 

ร่วมกันจะท าให้แต่ละคนเกิดการเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ท่ีมีต่อผู้อ่ืนในกลุ่ม 
3. เพ่ือให้เกิดความสนใจ ตั้งใจและสมาธิที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น  

           4. เพ่ือฝึกฝนการรับรู้กับการใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว ตามจังหวะของดนตรี 
5. เพ่ือให้เกิดกระบวนการสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกันดีขึ้น ความสามารถเข้าใจกัน               

โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง  
6. เพ่ือให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ผ่อนคลาย 

 
          แนวทำงกำรน ำดนตรีบ ำบัดมำใช้ในเด็กพิกำร 

 
ศรียา นิยมธรรม (2556) ได้อธิบายว่า การใช้ดนตรีบ าบัดมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาเรื่อง

ทักษะการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อใหญ่เล็ก และใช้เป็นเครื่องกระตุ้นความร่วมมือระหว่างเด็กพิเศษ
กับผู้ใหญ่ นอกจากนี้ก็ใช้ดนตรีเป็นเครื่องเสริมแรงพฤติกรรมที่ถูกต้อง ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม เช่น การ
ปฏิบัติตามค าสั่ง การเคลื่อนไหวตามจังหวะ การพัฒนาเสียงพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เป็นต้น นักดนตรีบ าบัดจะเป็นผู้เลือกกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน รู้จักเลือกเครื่องดนตรี และเลือก
เพลงที่เหมาะสมตรงกับปัญหาของผู้รับบริการในแต่ละรายที่ช่วยแก้ไขปัญหานั้นๆ นักดนตรีบ าบัดจึงต้องมี
พ้ืนฐานความรู้ทางดนตรีและจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเสียงดนตรี เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีปัญหา และรู้จักวิธีประยุกต์ในการแก้ไขความบกพร่องต่างๆ  
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ธำรำบ ำบัด 
ควำมหมำย 
ธาราบ าบัด คือการออกก าลังกายในน้ าซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบ าบัดโดย

ใช้น้ าเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ า ช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกายท า
ให้สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระและง่ายขึ้น ช่วยลดแรงกระแทก และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึก
และออกก าลังในน้ า 
          ประโยชน์ของธำรำบ ำบัด 
  

1. เพ่ือลดภาวะความเครียดของจิตใจที่หดหู่หรืออาการป่วยเรื้อรัง ผ่อนคลายความรู้สึก 
ปรับการทางานสู่สมดุลของร่างกาย 

2. เพ่ือรักษาอาการเมื่อยกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ ข้อแข็ง ข้อยึดติด
จากแผลผ่าตัด 

3. เพ่ือฝึกการท างานของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง สามารถลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และช่วย 
เพ่ิมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ และ
เพ่ิมความสามารถในการท างานของร่างกาย เช่น การเดินและการทรงตัว 
 

 
   แนวทำงกำรน ำธำรำบ ำบัดมำใช้กับเด็กพิกำร 
การบ าบัดด้วยการใช้น้ า เป็นการใช้น้ าเพ่ือการบ าบัดรักษาโรค อาการอักเสบของกล้ามเนื้อ และ

เนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจได้อย่างดี   
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กำรบ ำบัดด้วยสัตว ์(Animal Therapy) 
ควำมหมำย 
ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา (2556) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการน าสัตว์มาร่วมในโปรแกรมการ

บ าบัดรักษาผู้ป่วยอยู่หลายแบบ สัตว์ที่นิยมน ามาใช้กันมาก ได้แก่ โลมา ม้า สุนัขและแมวเป็นต้น   โดย
ต้องมีการคัดเลือกฝึกฝนสัตว์มาเป็นอย่างดี การน าสัตว์มาใช้ร่วมในการบ าบัดเด็กพิเศษ หรือเด็กท่ีเจ็บป่วย
เรื้อรัง และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดรักษาในแนวทางหลักได้ดียิ่งขึ้น  

ประโยชน์ของกำรบ ำบัดด้วยสัตว์มีอยู่ 3 ประกำร ได้แก่ 
1. ผลทางด้านจิตวิทยา คือ ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย สร้างเสริมแรงจูงใจ 
2. ผลทางด้านชีววิทยา คือ การเพิ่มสัญญาณชีพ 
3. ผลทางด้านสังคม คือ กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล 

   
1. สุนัขบ ำบัด (Dog Therapy) 
สามารถช่วยได้ท้ังเรื่องของร่างกายและจิตใจการบ าบัดทางร่างกาย ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการ 

อัมพฤกษ์ อัมพาต โดยหลักการทั่วไปของกายภาพบ าบัดจ าเป็นต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อ ซึ่งการมีสุนัข
ร่วมท ากิจกรรมด้วย จะท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและสามารถออกก าลังได้นานขึ้น และการเลี้ยงสุนัข
ยังช่วยลดอาการซึมเศร้าลงได้อีกด้วย 

2. อำชำบ ำบัด (Hippo therapy)  
อาชาบ าบัด มักได้ผลดีกับเด็กพิเศษ กลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

และข้อต่อ เช่น โรคสมองพิการ นอกจากนี้ยังมีการน ามาใช้ในการบ าบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหา
ทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน การอยู่บนหลังม้าได้ดี 
จะต้องมีการทรงตัวที่ดีมีสัมผัสที่แนบแน่นกับตัวม้า คือขาต้องหนีบไว้ข้างล าตัวม้าตลอด และมีสมาธิจดจ่อ
อยู่กับการขี่ม้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ได้เพ่ิมขึ้นจากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติ จังหวะการก้าวย่างของม้า
ใกล้เคียงกับจังหวะการก้าวเดินของมนุษย์ เมื่อเด็กพิเศษได้มีโอกาสนั่งบนหลังม้า ก็เปรียบเสมือนกับการ
ได้ฝึกเดินด้วยตัวเองนอกจากนี้การนั่งบนหลังม้า และยังเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหว
เป็นจังหวะ  

3. โลมำบ ำบัด (Dolphin Therapy) 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบ าบัดด้วยสัตว์ โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความใกล้ชิดผูกพัน

กับมนุษย์ มีเสน่ห์ เป็นมิตร และมีสติปัญญามาก สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบโต้อย่างลึกซึ้ง เป็นสัตว์ที่
พยายามเข้ามาใกล้ชิดกับมนุษย์ และมนุษย์สามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้เช่นกัน เวลาที่โลมาส่งเสียง
ออกมาเสมือนมีคลื่นพิเศษ เรียกว่า คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic) เข้าไปจูนหรือปรับสมดุลคลื่นสมอง
ของมนุษย์ เสียงของโลมานั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือ ให้ความรู้สึกดีและให้ความสุข นับว่าเป็นเสียง
บ าบัดใจ ที่มีพลังในการเยียวยา (healing power) สูง 
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4. มัจฉำบ ำบัด (Fish Therapy) 
ช่วยคลายเหงา ช่วยคลายเครียดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคความดันโลหิต 
5. แมวบ ำบัด (Cat Therapy) 
สามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความอยากรู้อยากเห็น

สูงมากและยังเป็นสัตว์ที่มีจิตวิทยาสูงอีกด้วย แมวที่น ามาใช้บ าบัดต้องคัดเลือกกันพอสมควร ควรเป็นแมว
ที่น่ารัก ขนสวย มีเสน่ห์ดึงดูดได้ดี เชื่อง เลี้ยงง่าย มีลักษณะนิสัยที่สงบ ไม่ตกใจง่าย ทนต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิด
แปลกได้ดี    

6. ช้ำงบ ำบัด (Elephant Therapy) 
เป็นการบ าบัดทางเลือกอีกรูปแบบ ที่น าช้างมาใช้เป็นสื่อในการบ าบัดได้อย่างเหมาะสม 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กออทิสติก ช้างเป็นสัตว์สังคม มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการยอมรับสมาชิกเข้าสู่กลุ่ม เป็น
คุณลักษณะเด่นที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เด็กออทิสติกขาด ท าให้เด็กมีการพัฒนาการในการเข้าสังคม การใช้
ชีวิตประจ าวัน การท างานเป็นทีม และการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคมได้ดีขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ในเรื่อง
และการเข้าสังคม สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาการเข้าสังคมการวางแผนกิจกรรมประจ าวัน โดยใช้ช้างเป็น
แกนหลัก เพ่ือให้เด็กมีการรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ท าประโยชน์ เช่น กิจกรรมการให้อาหารช้าง การเข้าคิวรอ
ซื้ออาหารช้าง การเลือกและวางแผนการซื้ออาหารช้าง การอาบน้ าให้ช้าง การขี่ช้างไปกินอาหาร การเก็บ
มูลช้าง เป็นต้น โดยมีนักกิจกรรมบ าบัดออกแบบและปรับขั้นตอนของกิจกรรมให้เหมาะกับความสามารถ
ของผู้รับบริการ  

7. กระบือบ ำบัด (Buffalo Therapy) 
“กระบือบ าบัด” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม  

อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยน าควายเข้ามาใช้ในการบ าบัด เพ่ือพัฒนาทักษะและฝึกพัฒนาการของเด็กพิเศษ เพ่ือ
ฝึกการควบคุมควายด้วยการใช้มือและเท้า ฝึกการทรงตัวบนหลังควายด้วยท่าทางต่างๆ เช่น นั่ง นอน 
เหยียดล าตัว เป็นต้น เพ่ือบูรณาการระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมถึงระบบการทรงตัว  
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บทท่ี 5 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรพัฒนำเด็กพิกำรอย่ำงย่ังยืน 
 

ใครคือเครือข่ำยของผู้ปกครองเด็กพิกำร 

การพัฒนาเด็กพิการให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ ด าเนินชีวิตได้โดยเป็นภาระน้อยที่สุด
หรือด าเนินชีวิตอย่างอิสระนั้น  ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและทักษะของสมาชิกในครอบครัว   มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดและเข้าใจเด็กพิการมากที่สุด การรวมกลุ่มผู้ปกครอง
เป็นแนวทางทางหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ปกครอง เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างอ านาจการต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐในการรับบริการตามสิทธิตามกฎหมายแก่เด็ก
พิการ  การสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวถือว่ามีความจ าเป็นเพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กพิการ
อย่างยั่งยืน   

ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กตลอดเวลา แต่การมีลูกพิการไม่ได้
หมายความว่าจะต้องแบกภาระความรับผิดชอบไว้แต่เพียงล าพัง ผู้คนในสังคมรอบข้างก็ควรมีส่วนร่วมใน
การแบ่งเบาภาระ  ให้ก าลังใจ หยิบยื่นโอกาสต่างๆเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาเด็กพิการต่อไป  

การสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวสามารถด าเนินการได้ ดังภาพที่ 1   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 18  เครือข่ำยในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ผู้ปกครองเด็กพิกำร 

เด็ก
พิกำร 

 
ครอบครัวเด็กพิกำร 

-  
 

            องค์กรภำครัฐ 
- ด้านการศึกษา    - ด้านสังคม  
- ด้านการแพทย์   - ด้านอาชีพ  

-  
 

 
องค์กรภำคเอกชน 

 

 

ชุมชน/ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  
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จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเด็กพิการนั้นมีองค์กรใดบ้าง
และองค์กรต่างๆนั้นให้การสนับสนุนตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ครอบครัวเด็กพิกำร 
- ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการ 

          - เข้ารวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
- รวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการโดยครอบครัว 

 
องค์กรภำคเอกชน 

- ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
- ทุนสนับสนุน 

  - ส่งเสริมอาชีพ 
 - ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการโดยองค์กรภาคเอกชน  

ฯลฯ 
      

องค์กรภำครัฐ 
 ด้านการศึกษา      จัดการศึกษาพิเศษ สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 

บริการ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา                    
 ด้านการแพทย์    รักษาฟ้ืนฟ/ูบ าบัด  
  ด้านสังคม         สวัสดิการสังคม /สิทธิ/การอยู่ร่วมในสังคม  
 ด้านอาชีพ         ฝึกอาชีพ /จัดหางาน/พัฒนาฝีมือ 
 ทุกหน่วยงานส่งเสริม /จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการโดยองค์กรภาครัฐ   ฯลฯ  

 
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  สวัสดิการสังคม/เบี้ยยังชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณ   

-  ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในชุมชน ฯลฯ                         

 
การพัฒนาเด็กพิการนั้นทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้วนมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กพิการเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น ในการพัฒนา
เด็กพิการจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งกลุ่ม สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาเด็กพิการ ชมรมผู้ปกครองและ  
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สร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยผู้ปกครองได้อย่ำงไร 

1. กำรจัดตั้งกลุ่มชมรมผู้ปกครองเด็กพิกำร 

“พ่อแม่ ผู้ปกครอง” มีบทบาทส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กพิการ เนื่องจากเป็นผู้ที่เอาใจใส่ดูแล
เด็กพิการอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา จึงรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ปัญหาและความต้องการของบุตรหลานพิการ
เป็นอย่างดี  

พ่อแม่ ผู้ปกครองแต่ละคนแต่ละครอบครัวจะมีประสบการณ์และปัญหาที่แตกต่างกัน บาง
ครอบครัวประสบความส าเร็จในการพัฒนาเด็กพิการ บางครอบครัวยังหาทางออกไม่ได้ จึงเกิด
ความเครียด ความวิตกกังวล ไม่รู้จะหันหน้าไปพ่ึงใคร  

การจัดตั้ งกลุ่มหรือชมรมผู้ปกครองจึงเป็นสิ่ งส าคัญและจ าเป็นต่ อการพัฒนาเด็กพิการ        
เพราะผู้ปกครองและครอบครัวเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้และเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของเด็กพิการและ
ครอบครัวเป็นอย่างดี ในการจัดตั้งกลุ่ม /ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจึงควรมีขั้นตอนการด าเนินงาน  
ดังภาพที่ 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 19 ขั้นตอนกำรสร้ำงกลุ่ม /ชมรมผู้ปกครอง เด็กพิกำร    

 จากภาพที่ 2  จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนเพื่อไปสู่ความส าเร็จในการสร้างกลุ่ม /ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นสร้างกลุ่ม    

1) ประชาสัมพันธ์เพ่ือรวบรวมสมาชิกพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ 
2) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติในการพัฒนาเด็กพิการแก่ผู้ปกครอง 

                  ขั้นสร้ำงข้อตกลง 
 

 ขั้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

 ขั้นสร้ำงควำมย่ังยืน 
 

                        ขัน้สร้ำงกลุ่ม 
 

1 

2 

3 

4 
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3) คัดเลือกประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม 
4) หาสถานที่ตั้งกลุ่ม 

   ขั้นสร้างข้อตกลง     
1)     ประชุมก าหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และภาระงานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
2)     ก าหนดขอบเขต ภาระงานและกิจกรรมของกลุ่ม 
3)     ก าหนดกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม   
4)     ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและพัฒนางาน 
5)     ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 

   ขั้นการสร้างความเข้มแข็ง    
        1)     นัดหมายท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
        2)     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเด็กพิการร่วมกัน  
             3)     พัฒนาองค์กร และสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ 
        4)     บริการสังคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ขั้นสร้างความยั่งยืน 

1)      ถอดบทเรียน  
2)      ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ หรือศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
3)      พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน 

   
 กลุ่มชมรมผู้ปกครองเด็กพิการมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กพิการ เพราะกลุ่มผู้ปกครองจะมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและแนวปฏิบัติในการดูแล ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็ก
พิการ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้แต่ละครอบครัวมีก าลังใจในการพัฒนาเด็กพิการต่อไป 

 
2. กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำเด็กพิกำร 

 องค์ กรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ พั ฒ นา เด็ ก พิ การได้ แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรที่มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาเด็กพิการ องค์กร
ต่างๆเหล่านี้ควรมีการรวมตัวกันเพ่ือประสานความร่วมมือ ข้อมูล 
ข่าวสาร และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างบูรณาการ จึงควรมี
การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กพิการ  โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 3  
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ยั่งยืน 

กำรสร้ำงเครือข่ำย
เข้มแข็ง 

กำรสร้ำงพันธสัญญำ 

กำรสร้ำงเครือข่ำย 

ภำพที่ 19 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำเด็กพิกำร 
    จากภาพข้างต้น  จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนเพ่ือไปสู่ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาเด็ก
พิการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1.การสร้างเครือข่าย 
  1)  รวบรวมข้อมูลองค์กรที่เก่ียวข้องกับเด็กพิการ 
  2)  ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  3)  ท าเวทีประชาคม จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือพัฒนาเด็กพิการ 
 2. การสร้างพันธสัญญา  
  1)  ก าหนดโครงสร้าง ข้อตกลง วัตถุประสงค์ เป้าหมายของเครือข่ายร่วมกัน 
  2)  เลือกประธานเครือข่าย และคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
  3)  ลงมติเลือกองค์กรเจ้าภาพหลัก 

 4)  ก าหนดบทบาท หน้าที่ของแต่ละองค์กร 
 5)  ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและพัฒนางาน 

 3. การสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง 
          1)  สร้างนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง         
           2)  สมาชิกในเครือข่ายมีอิสระทางความคิด 
   3)  สร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพ่ือขจัดความขัดแย้ง 
   4)  ท ากิจกรรมสาธารณะและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   5)  การสรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
   6)  สร้างบรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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4.การสร้างความยั่งยืนของเครือข่าย 
 1)  สร้างผู้น าเครือข่ายรุ่นใหม่         
 2)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท้ังระบบ      
 3)  รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ 
 4)  สร้างระบบแรงจูงใจในการท างาน 
 5)  สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ     
 6)  พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน 

ในการพัฒนาเด็กพิการจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการดูแลช่วยเหลือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือและความรับผิดชอบของสังคมที่จะต้องดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ การสร้างเครือข่ายการท างานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กพิการ 

 
3.กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำรที่ด ำเนินกำรโดยครอบครัว 

 การจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการโดยครอบครัวเป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการ และบริหารจัดการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมี
ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็น ผู้ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความ
ร่วมมือกับครอบครัว รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน เพ่ือสร้า งโอกาสทาง
การศึกษาและให้เด็กพิการ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการจัดตั้งศูนย์
การเรียนเฉพาะความพิการที่ด าเนินการโดยครอบครัว มี
ขั้นตอนดังภาพที่ 4  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 20 ขั้นตอนกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำรที่ด ำเนินกำรโดยครอบครัว 

     

ขอจัดตั้ง 
 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
 

ประเมินคุณภำพ 
 

รวมกลุ่ม 
 

1 

2 

3 

4 
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จากภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่าขั้นตอนเพ่ือไปสู่ความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการที่ด าเนินการโดยครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ขั้นรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง 

1) ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครอบครัวเด็กพิการเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ  
2) คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการขอจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ 
3) ตั้งชื่อศูนย์การเรียนฯ 
4) หาที่ตั้งศูนย์การเรียนฯ  
5) จัดท าหลักสูตรฯ  

           2.  ขั้นขอจัดตั้ง 
 1)  ยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           3.  ขั้นด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
 1)  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
 2)  ให้การจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย หลักสูตรระยะสั้น 
 3)  วัดและประเมินผลโดยครอบครัว 
 4)  รายงานผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกใบรับรองการจบการศึกษา 
 4.  ขั้นพัฒนำศูนย์กำรเรียนฯสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 
  1)  ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านผู้รับบริการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านบริการ 
  2)  การก าหนดแผนพัฒนาศูนย์การเรียนฯ 
  3)  การพัฒนาตามแผนฯ เพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
 เด ็กพิการหากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องย่อมมีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพที่จะ
ประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ การจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่ด าเนินการโดยครอบครัวจึง
เป็นการด าเนินงานเพ่ือกระจายการบริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการ เพ่ือให้เด็กพิการสามารถพัฒนา
ตนเองจนเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข  
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