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คํานํา

ครอบครวัเดก็พิการเปนกลุมทีม่คีวามเปราะบางสงู จากภาวะการณทีต่องเผชญิหลายดาน เม่ือพอแม
รับรูวาลูกพิการ ความสับสน ทอแท สิ้นหวัง อับอาย หลายความรูสึกที่เกิดขึ้นทําใหพอแมผูปกครองตอง
ฟนฝาอุปสรรค ทัง้อารมณความรูสกึของตนเองและคนรอบขาง การเดนิทางบนเสนทางใหมตองการพลงัและ
กําลังใจอยางมากมาย พรอมสิ่งที่ทาทายมากกวา จะดูแลลูกพิการอยางไรใหเติบโตไดอยางมีความสุข

”ศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว” เกิดขึ้นจากการแสวงหาทางออกของครอบครัวเด็กพิการ 
ที่คนพบวา ครอบครัวมีศักยภาพและความสามารถในการดูแลเด็กพิการไดดีและมีประสิทธิภาพ หากไดรับ
โอกาสและการสนับสนุนจากทุกฝาย โดยมีเปาหมายหลักคือ รวมกันฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว เปนศูนย
เรียนรูทางเลือกเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา รวมทั้งเปนโรงเรียนพิเศษสําหรับลูกที่พอแมผูปกครองเปนหลัก
ในการดําเนินงาน 

“คูมือศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว” จัดทําขึ้นดวยความรวมมือจาก ชมรมผูปกครอง
เด็กพิการ และศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมศูนยเรียนรู ฯ  
สําหรับพอแม ซึ่งมีประสบการณและทักษะระดับหน่ึง นํารูปแบบไปขยายผลเพื่อใหการฟนฟูและพัฒนา
เด็กพิการโดยครอบครัว เปนไปอยางกวางขวาง ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐมากขึ้น ครอบครัว
เด็กพิการไดผอนคลายภาระบนบา สามารถยืนบนขาของตนเองไดอยางมั่นคง แข็งแรงตอไป
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คูมือศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว

ครอบครัวที่มีลูกพิการในการดูแล เปนครอบครัวซึ่งตองเผชิญแรงกดดันและอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิตหลายดาน ทั้งจากความเครียด ความวิตกกังวลในการดูแลเด็กที่มีปญหาสุขภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง 
ความเศราโศกเสียใจ ความอายที่มีลูกพิการ หรือจากภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น เพราะพอ หรือแมตองลาออก
มาเปนผูดแูลเด็ก ครอบครัวขาดรายได และคาใชจายดานการรักษาพยาบาลและฟนฟูทีเ่พ่ิมข้ึน เชน เด็กสมอง
พิการมีคาใชจายในการเล้ียงดูและฟนฟู เฉลี่ยคนละ 7,156 บาทตอเดือน  (ชมรมผูปกครองเด็กพิการ, 2553)  
เปนตน ภาวะเชนนี ้สงผลใหความสมัพนัธในครอบครวัคลอนแคลน ขาดความมัน่คง ครอบครวัเด็กสมองพกิาร 
(Cerebral Palsy)  เปนกลุมหนึ่งที่เผชิญสถานการณนี้เชนกัน จากสถิติทางการแพทย  เด็กสมองพิการพบได  
2-3 คน ตอเด็กแรกเกิด 1,000 คน ในแตละปจะพบเด็กสมองพิการรายใหม ประมาณ 1,400 - 2,100 คน  
สําหรับคนพิการท่ัวไป จากรายงานสถานการณคนพิการป 2550 สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา คนพิการ
ที่มีอายุตั้งแต 7 ป ขึ้นไป ที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง หรือมีปญหาสุขภาพ จํานวน 393,273 คน 
สวนใหญตองอยูกับผูดูแลตลอดเวลาและสวนหนึ่งไมมีผูดูแลถูกทิ้งไวลําพังที่บาน  

ศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว เปนรูปธรรมที่ตกผลึกจากประสบการณการแกปญหาของ
ครอบครวั ทัง้การแสวงหาสถานบรกิารทีใ่หการฟนฟแูละรกัษาลกูทีเ่จบ็ปวยบอย พอแมตองเดนิทางไกล พาลกู
ไปรอนาน แตลูกไดรับการฟนฟูเปนเวลาสั้นๆ การไมมีสวนรวมในการฟนฟูลูก รวมทั้งการขาดความรูและ
แนวทางในการดูแลรักษาลูกเมื่อพากลับไปบานทําใหพอแมผูปกครองเด็กพิการจํานวนมากเกิดความรูสึก 
เครียด สับสน ไมมีทางออก พอแมเด็กพิการหลายคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
ไดพบปะพอแมผูปกครองที่มีลูกพิการ ไดรับความรูในการดูแลฟนฟูลูกพิการผานการปฏิบัติดวยตนเอง ทําให
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พอแมไดเรียนรูและตระหนักวา “ครอบครัวมีศักยภาพในการฟนฟูดูแลลูกพิการไดดีที่สุด” การฟนฟูเด็ก
สมองพิการหรือเด็กพิการทางการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ เปนส่ิงสําคัญตอพัฒนาการ
และศักยภาพในการชวยเหลือตนเองของเด็กพิการขณะที่ภาครัฐมีขอจํากัดในการใหบริการ การฟนฟูโดย
พอแมและครอบครัวจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสม สําหรับเด็กพิการรุนแรง สามารถทําไดที่บานตลอดเวลา 
ลดการเดินทางไกล ไมเสียคาใชจายสูงและเห็นผลไดอยางชัดเจน

ศูนยเรียนรู ฯ แหงแรกเริ่มตนในป 2547 จากการรวมกลุมเล็ก ๆ ของพอแมรวมกันฟนฟูลูก 
โดยมีผูเชี่ยวชาญและนักวิชาชีพเปนที่ปรึกษา จากหนึ่งแหงขยายออกไปรวมทั้งหมด 9 แหง ในปจจุบัน 

ปรัชญา

ดําเนินการและบริหารจัดการโดยผูปกครองเด็กพิการ ยึดเด็กเปนศูนยกลาง 

เปาหมาย

ศูนยบูรณาการในการใหความรู ทักษะ เทคนิค การเลี้ยงดู ฟนฟูเด็กพิการ และเปนแหลง ถายทอด 
เผยแพรขอมูลความรูที่ถูกตอง ทันสมัย ตอบสนองความตองการเฉพาะเด็กพิการและครอบครัว

วัตถุประสงคหลัก 

หนึ่ง “เพ่ือใหลูกมีพัฒนาการดีขึ้นทั้งดานรางกาย จิตใจ และการเรียนรู”

สอง “เพ่ือใหลูกมีสังคม มีเพ่ือน อยูรวมกับคนอื่นได” 

สาม “เพ่ือเปนแหลงแลกเปล่ียนประสบการณ การฟนฟูเด็กพิการและการเสริมสรางกําลังใจ
ใหครอบครัวเด็กพิการ” 
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กิจกรรมศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว 

การจัดกิจกรรมกลุม เพื่อฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว ในชื่อศูนยเรียนรู ฯ มุงหมายใหเปนพื้นที่
ถายทอด แลกเปลี่ยนความรู หนุนเสริมกําลังใจใหสมาชิกมีพลังใจ ความรู ทักษะที่ถูกตองไปฟนฟูและพัฒนา
ลกูตอเนือ่งทีบ่าน ควบคูกบัการฟนฟูทางการแพทยของนกัวชิาชพีในสถานพยาบาล กจิกรรมศนูยเรยีนรู ฯ จงึ
ประกอบดวยกิจกรรม 2  ลักษณะ คือ  

1. กิจกรรมประจําสัปดาห จะจัดขึ้นเปนประจํา สัปดาหละ 1 ครั้ง  หรือ 2 สัปดาหหนึ่งครั้ง 

เนนการฟนฟพูฒันาเดก็พกิารทกุดาน โดยเฉพาะดานรางกาย เพราะเดก็สมองพกิารมีความสามารถ
ในการเคล่ือนไหวนอย การเสริมสรางพัฒนาการดานรางกายใหแข็งแรงจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานอื่น
ตอไป โดยใชความรูหลัก 3 เรื่อง คือ กายภาพบําบัด นวดไทย และการฝกเคลื่อนไหวแบบญ่ีปุน (โดสะโฮ) 
ยึดแนวทางการฟนฟูตามแผนฟนฟูรายบุคคล (IEP) นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการเรียนรู เรียนรูการแยกสี 
รูปทรง สัมผัส รูจักสิ่งของใกลตัวผานประสบการณจริง ฯลฯ กิจกรรมบําบัด การฝกประสาทสัมผัส การ
ระบายสี การเลานิทาน มีตารางเวลาแตละครั้ง ดังนี้

  09.00-09.30 น. กิจกรรมสวัสดี ทักทาย

  09.30-09.45 น. แจงขาวของสมาชิกกลุม

  09.45-10.30 น. กิจกรรมฟนฟูทางรางกาย

  10.30-11.00 น. พักทานอาหารวาง

  11.00-12.00 น. กิจกรรมฟนฟูทางรางกาย

  12.00-13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00-13.45 น. กิจกรรมฟนฟูทางรางกาย

  13.45-14.30 น.. กิจกรรมเรียนรู และกิจกรรมบําบดั   

  14.30-15.00 น. สรุปกิจกรรม

2. กิจกรรมเสริม จะจัดขึ้น อยางนอย 3 เดือน/หนึ่งครั้ง (ปละ 4 ครั้ง) เพื่อเสริมศักยภาพพอแม 
ดานการฟนฟ ูดแูลเดก็พกิาร การดแูลตวัเอง เชน การอบรมเรือ่ง กระดกูขอตอเด็กและกายอปุกรณทีเ่หมาะสม 
วิธีการอุมเด็กโตและการดูแลตนเอง โดยเชิญนักวิชาชีพเปนวิทยากร การเสริมสรางพลังใจของครอบครัว
ดวยการแบงปนประสบการณระหวางพอแม นอกจากนี้ ยังเปนกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อใหเด็กพิการ 
ไดมีโอกาสเปดโลกทัศน มีประสบการณ เรียนรูเรื่องราวใหม ฝกฝนการปรับตัวกับคนอื่น ๆ ในชื่อกิจกรรม 
“เรียนรูสูโลกกวาง” 
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ความสําเร็จของศูนยเรียนรู ฯ 

การดําเนินงานของศูนยเรียนรู ฯ มีพัฒนาการและจุดเดนที่แตกตางกันไปแตละแหง แตสามารถ
เห็นภาพความสําเร็จการรวมกลุมฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว ดังนี้

1. พัฒนาการเด็กพิการ

 1.1 ดานกายภาพ  พอแมมีความรูที่ถูกตองดานการดูแลสุขภาพและใหทานอาหาร
ที่มีประโยชน เด็กบางคนมีพัฒนาการดีขึ้น  สุขภาพแข็งแรง เจ็บปวยนอยลง พอแมสามารถฟนฟูไดมากขึ้น
และตอเนื่อง ทําใหกลามเนื้อไมลีบลง เอ็น ขอตอ ไมบิดผิดรูปมากไปกวาเดิม บางคนจากที่นั่งไมไดสามารถ
เริ่มนั่งได หรือนั่งไดนานขึ้น การฝกกลามเนื้อมัดยอย ทําใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน 
เชน การจับชอนกินขาวไดเอง, แปรงฟน,ถอด สวมเสื้อผา การฝกนวดในสวนตาง ๆ ทําใหเด็กสามารถเค้ียว 
กลืน ไดเองจากเดิมตองรับประทานอาหารทางสายยาง

 1.2 ดานอารมณและจิตใจ นอกจากพัฒนาการทางรางกายท่ีดีขึ้น กิจกรรมกลุมที่ทํารวมกัน 
โดยผูปกครองเปนหลัก เชน การรองเพลง การแนะนําตวั การพาเด็กออกนอกสถานท่ี กอเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดานอารมณความรูสึก เชน สามารถอยูกับคนอื่นที่ไมใชคนในครอบครัวได เด็กบางคนสามารถสื่อสาร
โตตอบไดดี มีความสุข อารมณดี ราเริง มีสมาธิมากขึ้น ไมกาวราว

 1.3 การส่ือสาร สงัคมและสติปญญา เด็กมสีขุภาพจิตด ีสามารถเขากบัคนอ่ืนไดงาย ไมกลวั
คนแปลกหนา รูจักการแบงปน การรอคอย เขาใจเหตุผลมากข้ึน งอแงหงุดหงิด โมโหนอยลง พัฒนาการ
ดานสติปญญา เด็กรูจักชื่อตนเอง ชื่อพอแม จําสมาชิกทุกคนในกลุมครอบครัวได รูจักสิ่งของใกลตัวในชีวิต
ประจําวัน เชน อวัยวะในรางกาย อาหาร ผลไม สี ฯลฯ บางคนพัฒนาการดีขึ้นสามารถนับจํานวนเลขได 
สามารถตดัสนิใจ บอกความตองการของตนเองไดโดยการเปลงเสยีง  หรอืสงสายตาทาทางบอกความตองการ  
หรือสิ่งท่ีตนสนใจกับผูอื่นได เชน  ยกนิ้วโปงขึ้น  เม่ือ “เห็นดีดวย” “ใช” “ได”

2. ศักยภาพของผูปกครอง

พอ แม ทีเ่ขารวมกจิกรรมมคีวามมัน่ใจในความรู และทกัษะ ฝกแลวลกูมพีฒันาการดขีึน้ เกดิกาํลงัใจ
จากการเห็นทุกข รวมทุกขกับคนอื่นๆ มีเพื่อน มีสังคม พอแมคิดเปน ปรับทัศนคติของพอแม ในการเลี้ยงดูลูก
รูจัก เขาใจลูกตนเอง เขาใจและยอมรับศักยภาพของลูกตามที่ลูกเปน ครอบครัวมีสวนรวมมากขึ้น 

3. ความเขมแข็งของครอบครัว 

กิจกรรมของศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว กอให
เกดิสัมพนัธภาพทีด่ใีนกลุมพอแม บรรยากาศในการแลกเปลีย่นเรยีนรู 
และกระบวนการวิเคราะหปญหา และหาทางออกไปดวยกัน ทําให
สมาชิกมีการจัดการในครอบครัวดีขึ้นทั้งดานชีวิตประจําวันและการ
ฟนฟลูกู ความเครยีดในครอบครวัเดก็พกิารลดลง เพราะการมคีวามรู 
และการฟนฟูที่เปนระบบ เด็กมีพัฒนาการท่ีดีทําใหพอแมมีเวลา
พักผอนมากข้ึน คนในครอบครัว มีเวลาดูแลตัวเองและสมาชิกใน
ครอบครวั มเีวลาจดักจิกรรมรวมกนั เชน ไปเทีย่วนอกบาน  นอกจาก
นี้ทําใหประหยัดคาใชจายในการฟนฟู และการรักษาพยาบาล
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4.องคความรูจากการฟนฟู

การใชความรูและประสบการณในการฟนฟลูกู เกดิเปนนวัตกรรมความรูใหมทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต
ใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของเด็กแตละคน คือ 

• ชุดการฟนฟูแบบองครวม เปนกิจกรรมที่เนนการฟนฟูแบบองครวมทั้งดานรางกายและการฝก
เฉพาะดาน  โดยใชความรูและประสบการณทัง้ดานนวดไทย โดสะโฮ ฯลฯ ฝกใหพอ แม วเิคราะห
โรคและอาการของลูก เพื่อออกแบบกิจกรรมคนหาแนวทางในการแกไขอาการและการดูแลลูก 
เชนการฝกกลืนอาหาร การจับชอน การเคี้ยวขาว 

• ชุดความรูและประสบการณในการดูแลฟนฟูลูกยามเจ็บปวย ตัวอยางของประสบการณตรง
จากผูปกครองท่ีฝกนวดเพ่ือใหเด็กกลืนอาหาร พรอมปรับอาหารใหเหมาะสม จนเด็กไมตอง
กินอาหารทางสายยาง สามารถเคี้ยวขาวเองได ทําใหแมมีความมั่นใจในการดูแลลูกมากขึ้น 
เปนประสบการณตรงท่ีสั่งสมมาของแมผสมผสานกับความรูจากนักวิชาการท่ีเขามาหนุนเสริม
ใหแมไดทบทวนและพัฒนาความรูใหม  

• ความรูทางดานโภชนาการ มีการปรับสูตรอาหารใหเหมาะสมกับเด็ก สูตรอาหารในกรณีที่เด็ก
เจบ็ปวย เชน สตูรทาํแบรนด เปนการผสมผสานภมูปิญญาพ้ืนบานกบัวธิกีารสมัยใหม การคิดคน
สูตรอาหารสําหรับเด็กสมองพิการ เพื่อชวยลดอาการชักลง เกร็ง  

• ชดุความรูทีเ่กิดจากการประยุกตตอยอดจากประสบการณและจากภูมปิญญาของเลนเด็กพืน้บาน 
โดยนํามาประยุกตในการฟนฟูรางกายและดานจิตใจ สงัคม เชน การใชเสาบานเปนทีฝ่กยนื รถลาก 
แอกเวียน ราวคู ทําหมอนนั่งรูปเกือกมา ทําหมอนสามเหลี่ยม เกาอี้สําหรับเด็กนั่งกินอาหาร

• การผลิตส่ือการเรียนรู เชน ผลิต parachute ผาวงกลมหลากสีขนาดใหญที่ใชฝกดานสายตา
และสัมผัสแกเด็ก ๆ สื่อการจับคู-กระดานเทียบสี ฯลฯ
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เกณฑการจัดตั้งศูนยเรียนรู ฯ

ศูนยเรียนรูฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว เปนศูนยรองรับและเตรียมความพรอมเด็กพิการรุนแรง
ใหสามารถเขาสูสังคมได ดําเนินการและบริหารจัดการโดยผูปกครองเด็กพิการท่ีมีความรูและประสบการณ 
การจัดตั้งศูนยเรียนรู ฯ ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้

1. ครอบครัวที่มีลูกพิการ

กลุมเปาหมายหลักของศูนย เปนครอบครัวที่มีลูกพิการดานการเคลื่อนไหว คือ เด็กสมองพิการ,
เด็กสมองโต ซึ่งเปนกลุมเด็กที่มีความพิการรุนแรง ดวยเพราะศูนย ฯ มีองคความรูหลักดานการดูแลและ
การฟนฟูทางรางกายที่มีประสิทธิภาพ เชน การนวด การฝกเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน อยางไรก็ตาม ศูนยยังมี
ความรูทีเ่อือ้ตอการพฒันาเดก็พกิารประเภทอืน่ เชน เดก็ออทสิตกิ เดก็ดาวนซนิโดรม ทีต่องการโอกาสสาํหรบั
พฒันาดานการเรยีนรู สงัคม และอารมณมากกวาการฟนฟดูานรางกาย เด็กพกิารกลุมนี ้จงึเปนกลุมเปาหมายรอง 
ของศูนยดวย  

2. ครอบครัวที่มีความรูดานการพัฒนาเด็กพิการ

การดาํเนนิการศนูยเรยีนรู ฯ สมาชกิผูดาํเนนิงาน จาํเปนตองมพีืน้ฐานความรูเบือ้งตน ใน 2 เรือ่ง คอื

1. ชุดความรูเก่ียวกับเด็กพิการและการฟนฟู ประกอบดวย

 1.1 ความรูดานเด็กพิการ

 - เด็กสมองพิการ ภาวะโรค ภาวะแทรกซอน

 - พัฒนาการเด็ก / การเลี้ยงดูตามวัย

 - สิทธิ สวัสดิการคนพิการ การเขาถึงหนวยบริการ การประสานสงตอ

 1.2 ชุดความรูการฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ

 - ชุดความรูดานนวดไทย นวดนํ้ามัน ประคบสมุนไพร  

 - ชุดความรูดานการเคล่ือนไหวแบบญ่ีปุน (โดสะโฮ)

 - ชุดความรูดานฟนฟูทางกายภาพบําบัด  

 - การใชอุปกรณเครื่องชวยที่เหมาะสม 

 1.3 การฝกทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน

 - ชุดความรูดานการเรียนรูและการพัฒนาดานจิตใจ อารมณ

 - กจิกรรมกระตุนการเรียนรูสาํหรบัเด็ก การใชสือ่ อปุกรณตาง ๆ   รองเพลง สวสัดทีกัทาย  

   การระบายสี เขียนภาพ การเลานิทาน

 - กิจกรรมการเลนและของเลน

 - กิจกรรมสําหรับเด็กวัยรุน



7

2. ความรูและทักษะดานการจัดกิจกรรมกลุมครอบครัว

 - การบริหารจัดการกลุมและกระบวนการมีสวนรวม

 - การเสริมศักยภาพครอบครัว ดานการปรับเจตคติ การสรางพลังใจ ฯลฯ

 - ทักษะในการจัดการเรียนรู เชน การจัดกิจกรรมวงกลม,การจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี  

ความรูทั้งสองเรื่องเปนชุดความรูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการดําเนินกิจกรรมศูนย ตองมีการเรียน
รูอยางเปนระบบ โดยผานการอบรมหลักสูตรตาง ๆ และนํามาปฏิบัติจริง จากการสรุปบทเรียนของศูนย
เรียนรู ฯ พบวา สมาชิกที่ขาดชุดความรูพื้นฐาน การฟนฟูและพัฒนาเด็กเปนไปอยางชา ๆ เพราะเรียนรู
เฉพาะสวน เชน การนวดไทยสําหรับเด็กพิการ ตองมีความเขาใจถึง หลักการ ความสําคัญของการนวด 
โครงสรางรางกายมนุษย การนวดสําหรับเด็กพิการ เปนตน การมีชุดความรูที่ครอบคลุม ไมแยกสวน 
จะทําใหผูเรียนพัฒนาและตอยอดความรูไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ การมีชุดความรูและทักษะในการฟนฟู
ทีถ่กูตอง ทาํใหสมาชกิมสีวนรวมในศนูย ดวยการพฒันาเปนผูนาํกจิกรรม หรอืเปนพีเ่ลีย้งใหกบัสมาชกิใหมได

ความรูขางตน สามารถเตรียมไดอยางเปนระบบ ใชเวลารวดเร็ว โดยผานการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้น
เปนประจําโดยมูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ คือ

หลักสูตรพอแมมือใหม 4 วัน 

หลักสูตรนวดไทยสําหรับเด็กพิการ 3-5 วัน

หลักสูตรการฝกเคล่ือนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) 5 วัน

หลักสูตรการทําเกาอี้กลองกระดาษ 2 วัน

3. ครอบครัวที่ผานกระบวนการกลุม 6 เดือน

นอกจากชุดความรูในการฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ พอแม ผูปกครองที่จะจัดต้ังศูนยเรียนรู ฯ 
ตองมีความเขาใจและเช่ือมั่น ในกระบวนการทํางานรวมกันแบบกลุม ซึ่งใหความสําคัญกับแนวคิดการพ่ึง
ตนเองของครอบครวั การมีสวนรวมของสมาชกิ กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู โดยเรยีนรู ผานกจิกรรมตาง ๆ  
เชน กิจกรรมวงกลม  กิจกรรมฟนฟูทางรางกาย กิจกรรมเรียนรูสูโลกกวาง เปนตน สมาชิกที่เขารวมกิจกรรม
ของศูนย ฯ ตอเนื่องอยางนอย 6 เดือน จะไดเรียนรูทักษะการนํากิจกรรม,การเปนผูนํากลุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การบริหารจัดการกลุม ฯลฯ สามารถนําประสบการณนี้ ไปใชในศูนยเรียนรู ฯ ใหมได

4. สถานที่

สถานทีเ่พือ่ดาํเนนิกจิกรรมของศนูยเรยีนรู ฯ ทีม่คีวามเหมาะสมกบักจิกรรม  สะดวกตอ การเขารวม
ของสมาชิก  ควรเปนสถานท่ีสวนรวม สถานที่ตั้งควรอยูใจกลางของบานสมาชิกมากที่สุด ใกลกับทุกคน เชน 
สถานที่ขององคการบริหารสวนตําบล สถานีอนามัย หรือศูนยบริการสาธารณสุข ฯลฯ มิใชบานสมาชิกคน
ใดคนหนึ่ง การใชบานเปนสถานที่ฝก สมาชิกจะเกรงใจ ไมสะดวกใจในการใชสถานที่  ขณะเดียวกันเจาของ
บานขาดความเปนสวนตัว สถานที่ของศูนยเรียนรูควรมีหองเฉพาะ แยกเปนสัดสวน สําหรับการทํากิจกรรม
และเก็บวัสดุอุปกรณประกอบการฝก ขนาดพื้นที่ 56 ตารางเมตร มีอุปกรณประกอบการฝกที่จําเปนเบื้องตน 
คือ เบาะฝก (แผน Mat) ที่ฝกยืน, ลูกบอล, ราวฝกเดิน และอุปกรณสําหรับกิจกรรมบําบัด เชน กลองหยอด
รูปทรง, เจดียสามเหล่ียม, ชุดตัวตอ, หนังสือนิทาน เปนตน
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เกณฑในการรับสมาชิก

1. การประเมินรับครอบครัวสมาชิก   

การรบัครอบครวัสมาชกิ นอกจากเปนครอบครวัเดก็พกิารทางการเคลือ่นไหว,เด็กพกิารทางสตปิญญา 
หรือเด็กพิการซ้ําซอนเปนเบ้ืองตนแลว ครอบครัวตองเช่ือม่ันในการฟนฟเูด็กพกิารดวยครอบครัว มคีวามต้ังใจ
ในการฟนฟ ูซึง่กลุมจะประเมินจากความตอเน่ือง ในการเขารวมกิจกรรมกลุม หรอืการฟนฟทูีบ่านอยางนอย
ระยะเวลา 3 เดือน จึงจะรับเขาเปนสมาชิกกลุม

2. ที่พักอาศัยของครอบครัวสมาชิก 

ครอบครัวสมาชิก  ควรพักอาศัยอยูในรัศมีไมเกิน 10 กิโลเมตร จากสถานท่ีจัดกิจกรรมศูนยเรียนรู ฯ 
เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง เดก็และผูปกครองไมเหน็ดเหน่ือย ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง สถานท่ี
จัดกิจกรรมไมไกล สงเสริมใหสมาชิกครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมศูนยไดสะดวก เชน พอสามารถมา
รับ สง ลกูและแมในการทาํกจิกรรมประจาํสปัดาหได ถาสมาชกิพักอยูในพืน้ทีก่ารปกครองเดยีวกนั เชน ตาํบล 
อําเภอหรือเขต เดียวกัน การขอรับสนับสนุนจากภาครัฐจะเปนไปไดสะดวกขึ้น

3. จํานวนสมาชิก  

จาํนวนเดก็พกิารในศนูยเรยีนรู ฯ ควรมจีาํนวน 10-15 คน จงึเปนขนาดกลุมทีพ่อด ีเหมาะสมกบัพืน้ที่
และกระบวนการจัดกิจกรรมฟนฟู หรือการแลกเปล่ียนความรู ระหวางพอแม ในจํานวนนี้ควรมี สัดสวน
ของพอแมเกาและใหมใกลเคยีงกนั เพราะการถายเทความรูทกัษะฟนฟจูะเปนไปอยางทัว่ถงึ เชนการนวดไทย 
คนเกาอาจจะคูกบัคนใหม หนึง่ตอหน่ึง หรอืคนเกาสองคนตอคนใหมหนึง่คน จาํนวนสมาชิกทีเ่หมาะสม ทาํให
การแลกเปลี่ยนประสบการณมีความหลากหลาย กวางขวาง กอเกิดมุมมองใหมในการเรียนรู 
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ระบบบริการของศูนย
1. เปาหมายการจัดบริการ

การจัดบริการของศูนยเรียนรูฟ นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว เปนบริการควบคูกับการฟนฟูทาง
การแพทยของสถานพยาบาลภาครัฐ ศูนยเรียนรู ฯ จัดบริการฟนฟูศักยภาพเด็กพิการโดยผูปกครอง 
ดวยศาสตรความรูทางเลอืกและการสนบัสนนุความรูจากผูเชีย่วชาญหรอืนกัวชิาชพีดานการพฒันาเดก็พิการ 
ซึ่งมีระบบ ขั้นตอนในการดําเนินงานอยางชัดเจน

2. ขั้นตอนของกระบวนการ

2.1 การประเมิน Intake เปนขั้นตอนแรกของการใหบริการศูนยเรียนรู เม่ือผูปกครองพาเด็กเขามา
ศูนย ฯ ผูดําเนินการศูนยเรียนรู ฯ จะตองประเมิน เพ่ือคัดกรอง ใหรูสภาพปญหา ความตองการของเด็ก 
สภาพครอบครัว เพื่อวางแผนพัฒนาและการฟนฟูตามแผน ในการประเมินเบ้ืองตนจะประเมินพัฒนาการ
เด็ก 6 ดาน คือ

1. ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ เชน กลามเน้ือแขน ขาและลําตัว ไดแก พัฒนาการ การน่ัง คลาน ยืน 
เดิน วิ่ง เปนตน

2. ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก เชน กลามเนื้อน้ิวมือ กลามเน้ือที่ใชในการหยิบ จับสิ่งของตาง ๆ ทักษะ
การใชลิ้นและริมฝปาก

3. ทักษะดานภาษา ไดแก การพูด การส่ือสารตาง ๆ 

4. ทักษะการชวยเหลือตนเอง ไดแก การชวยเหลือตนเองในชิวิตประจําวัน เชน การรับประทาน
อาหาร การด่ืมนํ้าดวยตนเอง การขับถาย การทําความสะอาดรางกาย เปนตน

5. ทักษะความสามารถทางการเรียนรู เปนการเรียนรูในส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยการใชทักษะสัมผัส
ตาง ๆ ไดแก การเห็น การฟง การสัมผัส ดมกล่ินและการล้ิมรส

6. ดานสังคม ไดแก ทักษะการติดตอกับผูอ่ืน การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
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นอกเหนือจากการประเมินเด็กเบื้องตน ผูดําเนินกิจกรรมศูนย จะพูดคุยทําความเขาใจ เปาหมาย 
การจัดบรกิารของศนูย พรอมใหขอมลูดานการฟนฟเูบือ้งตน เพือ่ปรบัทศันคตใิหผูปกครองมีทศันคตดิานบวก
ในการดูแลเด็กพิการโดยครอบครัว

2.2 การวางแผน ภายหลงัจากการประเมนิพฒันาการในเบือ้งตน นาํไปสูการวางแผนรวมกนัระหวาง
ผูดําเนินกิจกรรมศูนยและผูปกครอง เพื่อฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ โดยคํานึงถึง ปญหาของเด็กพิการและ
ความพรอมของครอบครัว  ซึ่งอาจจะเปนการให Home Program  สําหรับครอบครัวที่ยังไมมีความพรอม
ในการมาฟนฟูที่ศูนย เรียนรู ฯ หรือ การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education 
Plan) เพื่อฟนฟูรวมกันในศูนยเรียนรู ฯ

3. กระบวนการพัฒนาเด็กพิการ

1. การฟนฟูทางรางกาย เปนความสําคัญอันดับแรกของการรวมกลุมฟนฟูเด็กพิการโดยพอ แม 
เพราะเด็กพิการทางการเคล่ือนไหว มีขอจํากัดดานรางกายและตองการการฟนฟูอยางตอเนื่อง การฟนฟูทาง
รางกายมีสองเรือ่งหลัก คอื หนึง่ การพฒันากลามเนือ้มดัเลก็ ประกอบดวย นิว้มือ น้ิวเทา ขอมอื รมิฝปาก ลิน้ 
การพัฒนาความสามารถกลามเนื้อมัดเล็ก เปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต เริ่มจาก กลามเนื้อนิ้วมือที่
แข็งแรง เปนพื้นฐานไปสูพัฒนาการอื่นในชีวิตประจําวัน เชน การถือขวดนม การถือของ,หยิบชอน, การตัก
อาหาร, จบัดนิสอเขียนหนงัสอื, วาดรปู หยบิสิง่ของขนาดเลก็และทาํกจิกรรมตาง ๆ  สอง การพฒันากลามเนือ้
มดัใหญ เชน กลามเนือ้ศีรษะและลาํคอ กลามเนือ้สวนลาํตัว กลามเน้ือสวนขา และแขน เดก็พิการตองพฒันา
ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดใหญ คือ ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย ซึ่งเริ่ม
จากศีรษะไปสูปลายเทา จากลําตัวไปยังแขน มือ และน้ิว จากสะโพกไปยังขาจนถึงปลายเทา การเคลื่อนไหว
ของเด็กจะพัฒนาไดเพียงใดข้ึนอยูกับความพรอมของรางกาย โอกาสหรือประสบการณในการเคล่ือนไหว 
ตลอดจนสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก

การฟนฟูทางรางกายของศูนยเรียนรู ฯ ใชองคความรูหลัก 3 เรื่อง คือ การนวดไทยเพ่ือเด็กพิการ 
การฝกเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน (โดสะโฮ) และ กายภาพบําบัด โดยพอแมผูมีความรู และทักษะเปนผูฟนฟู 
ขณะเดียวกันก็ประสานนักวิชาชีพเขาสนับสนุนเปนครั้ง ๆ เชน เชิญนักกายภาพบําบัด ครูนวดไทย 
รวมประเมินเด็กปละ 1 ครั้ง เพ่ือรวมกันวิเคราะห และประเมินการฟนฟูรวมกันอยางรอบดาน 

องค ความรู  ในการฟ  นฟูทางร างกาย 
ของศูนยเรียนรูฟ นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว 3 
เรื่อง สามารถสรุปโดยยอไดดังนี้ คือ

การนวดไทยสําหรับเด็กพิการ

การนวดไทย เปนศาสตรในการดูแลสุขภาพ
และรกัษาอาการเจ็บปวย โดยอาศัยการสัมผสัอยางมี
หลกัการ การนวดสงผลดีตอรางกายและจิตใจ ทาํให
การไหลเวยีนเลอืดดขีึน้ กลามเนือ้ผอนคลาย ยดืหยุน
ดีขึ้น รักษาอาการปวดเมื่อยรางกาย การนวดไทย
สําหรับเด็กสมองพิการ ไดผานการวิจัยโดย มูลนิธิ
สาธารณสขุกบัการพฒันา และ มลูนธิเิพือ่เดก็พกิาร
ในป 2544-2545 พบวา มีวิธีการแตกตางจากการ
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นวดผูใหญ โดยเฉพาะการนวดเพ่ือลดอาการเกร็ง,ลดขอยึดติด, การคลายกลามเนื้อ การนวดเพื่อการขับถาย
อุจจาระ ฯลฯ ผูปกครองจะตองผานการอบรมจากวิทยากร เพื่อเรียนรู หลักการ, วิธีการ ขอควรระวัง ฯลฯ 
และกลับมาฟนฟูลูกตามโปรแกรมการฝกเปนรายบุคคลภายใตการดูแลของวิทยากร

การฝกเคลื่อนไหวแบบญ่ีปุน (โดสะโฮ)

ศาสตรทางเลือกในประเทศญ่ีปุน ที่มีพัฒนาการนับแตป ค.ศ.1960 เปนการฝกการเคล่ือนไหวเพ่ือ
ฟนฟูคนพิการที่ใหความสําคัญกับจิตใจของผูถูกฝก เนนการฝกการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือ การทรงตัว 
การนัง่ การยนื เดนิ เปนตน หลกัการฝก จะเนนใหเดก็สามารถควบคมุการทาํงานของกลามเนือ้ไดดวยตนเอง 
ผูไมมพีืน้ฐานทางกายภาพ หรอืผูเช่ียวชาญทางการแพทยสามารถเขารบัการอบรมได การอบรมแตละหลักสูตร
ใชรปูแบบคาย 3-7 วนั ในเมืองไทยมีคณะวิทยากรจากประเทศญ่ีปุน รวมกับมูลนธิเิพ่ือเด็กพกิาร จดัฝกอบรม
ใหแกครอบครัวเด็กพิการ ปละ 1-2 ครั้งตอป

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด เปนกระบวนการรักษา ปองกันและแกไขความพิการ ฟนฟูการเส่ือมสภาพหรือ
ความพิการทางรางกายและ/หรือจิตใจ ดวยวิธีการทางกายภาพบําบัด ซึ่งไดแก การดัด การประคบ การนวด 
การบริหารรางกาย หรืออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย และการใชเครื่องมือ อุปกรณ การรักษาทาง
กายภาพบําบัด คือ ความรอนตื้นและลึก ไฟฟา คลื่นเสียง การฝกในการลุกนั่ง ยืน เดิน โดยใชอุปกรณ
ชวยเดิน เชน ไมเทา ไมคํา้ยนั วอลคเกอร หรอืดวยเคร่ืองกายอุปกรณตามแผนงานการบําบดัรกัษาของแพทย
และทีมเวชกรรมฟนฟู 

เด็กสมองพิการมักจะมีการเกร็งของกลามเนื้อ การทํากายภาพบําบัดทําใหกลามเนื้อ เกิดการยืดหยุน 
ผอนคลาย เดก็จะรูสกึดขีึน้ แขง็แรงข้ึน ลดปญหาความเจ็บปวย ภาวะแทรกซอนโดยเฉพาะ ระบบทางเดินหายใจ, 
ลดปญหาการผิดรูปของกระดูก เชน นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนพัฒนาการใหเด็กเรียนรูเรื่อง การควบคุม
การทรงตัว การเคลื่อนไหวรางกายสวนตาง ๆ ไดดวยตนเอง 
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2. พัฒนาการดานสังคมและอารมณ

พัฒนาการทางสังคมและอารมณ หมายถึง 
การมีความสัมพนัธกบัผูอืน่ มคีวามสนใจคนท่ีอยูรอบตัว 
สามารถส่ือความหมายรวมมือกับผูอื่นได การมีความ
รูสึกในรูปแบบตาง ๆ และแสดงความรูสึกเหลานั้นได
อยางถูกกาลเทศะ ทําใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
และมีคุณคา สําหรับเด็กวยั 0-3 ป ยังรวมถึง การมี
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองในชีวติประจําวนั 
ไดแก การกิน การนอน การหัดควบคุมขับถาย ตลอด
จนการทําความสะอาดและการแตงกาย

เด็กสมองพิการมักขาดโอกาสในการพัฒนาดานนี้ ดวยขอจํากัดดานการเคลื่อนไหวและทัศนคติของ
ครอบครัวที่มีความอาย ไมกลาพาออกสูสังคม เด็กพิการจึงไมสามารถมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสมกับคนอื่น 
กิจกรรมของศูนยเรียนรู ฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเรื่องน้ีมาก โดยใชความรูดานกิจกรรมบําบัด และ
กิจกรรมวงกลม เพ่ือพัฒนาเด็กพิการ ดังรายละเอียด คือ

กิจกรรมบําบัด

หมายถึง การนํากิจกรรมตาง ๆ มาใชอยางมีเปาหมายอันไดแก การสงเสริม ปองกัน บําบัดรักษา
และฟนฟสูมรรถภาพแกบคุคลทีไ่ดรบับาดเจบ็ทางรางกาย ผูมคีวามผดิปกตทิางจติสงัคม ผูมปีญหาพฒันาการ
และเรยีนรู ผูมปีญหาความแตกตางทางวัฒนธรรม รวมทัง้บคุคลทัว่ไป เพือ่ใหสามารถดํารงอยูในสิง่แวดลอม
ไดอยางเปนอิสระและพึ่งตนเองได สําหรับเด็กสมองพิการ การฝกกิจกรรมบําบัด ทําใหเด็กดูแลตนเอง และ
พึ่งตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน สามารถใชชีวิตไดอยางปลอดภัยมากขึ้น  เด็กสมองพิการจําเปนตองฝก
กิจกรรมบําบัดหลายดาน เชน ฝกทักษะการรับรูและการเคลื่อนไหว ,การจัดระเบียบการรับรูและตอบสนอง 
เชน การรับรูรสชาติตาง ๆ และการตอบสนองตอสัมผัสตาง ๆ  การฝกกิจกรรมบําบัด ผูปกครองเรียนรูจาก
นักวิชาชีพและนําโปรแกรมมาฝกที่บานและศูนยเรียนรู ฯ 

กจิกรรมวงกลม  มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาดานอารมณ สังคม และการเรียนรูของเด็กพิการ โดยเรียนรู
ผานเกมส เพลง และกิจกรรมกลุม  ขณะเดียวกันเปนการเตรียมความพรอมของเด็กกอนเขาสูการฟนฟูทาง
รางกาย กิจกรรมฟนฟูประจําสัปดาห ใชกิจกรรมวงกลมเปนกิจกรรมเร่ิมตนใชเวลาประมาณ 45-60 นาที 
เริ่มดวยการทักทาย สวัสดี, การแนะนําตัวของเด็กและผูปกครอง, กิจกรรมเตรียมความพรอม ดานอารมณ
และรางกาย ดวยการรองเพลง ออกกาํลังกาย นัง่สมาธ,ิ กจิกรรมการเรียนรู, สรปุกจิกรรมรวมกนั, แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น, แจงขาวสารในกลุม และปดกิจกรรม กิจกรรมวงกลมสรางพัฒนาการใหเด็กหลายดาน เชน 
การสวัสดี เปนการเรียนรูมารยาทในการอยูรวมกัน, การแนะนําตัวแตละคน ทําใหเด็กรูจักการมีอยู การมี
ตัวตนที่มีความหมายของเด็ก, เกมส ทําใหเด็กรูจักกติกา ความเปนลําดับและการรอคอย เปนตน 
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3. พัฒนาการการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู คิดเปน ทําเปน แกปญหาได ซึ่งจะ
แสดงออกดวยการกระทํา การเลน การพูด การพัฒนาดานการเรียนรูของเด็กพิการในวัยกอนเรียน มีเนื้อหา
สําคัญดังนี้

- การสื่อสารและภาษา การพัฒนาดานการส่ือสารและภาษา มีจุดประสงคเพื่อสื่อสารถึงอารมณ 
ความรูสึก ความตองการ การแกปญหาและการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม การสื่อสารจะตองเปน
การสื่อสารท้ัง 2 ทาง โดยเด็กตองเปนทั้งผูพูดและผูฟง 

- การจําแนกแยกแยะ และการจัดหมวดหมู การเรียนรู ความเหมือนกับความแตกตาง ใหนําวัตถุ
ที่คลายกันมาวางใกลกัน แลวใหเด็กพิจารณาคําวา เหมือน กับ ความแตกตาง จะทําใหเด็กเริ่มมีการแยกแยะ 
และจะเริ่มใชทักษะดานเหตุผลและความคิด 

- การลําดับ พัฒนาการใชเหตุผลกอนวัยเขาเรียน คือ การจัดการกับส่ิงของใหเปนไปตามลําดับ 
เชน การจัดเรียงตุกตา เด็กจะจัดเรียงลําดับไดจากตัวเตี้ยที่สุดไปยังตัวที่สูงที่สุด เปนทักษะในการรับรูเรื่อง
ความสัมพันธกันของวัตถุ มีการจัดเรียงตามลําดับมิติตาง ๆ เชน นํ้าหนัก ขนาด อายุ การจัดลําดับจะชวยให
ตระหนักถึงความแตกตาง การใหโอกาสเด็กไดเปรียบเทียบ จะชวยใหเด็กสังเกตเห็นถึงความแตกตาง 

- การนบัและจาํนวน การนบั การจบัคู การจบักลุมและการเปรยีบเทยีบ ทาํใหเดก็เขาใจความหมาย
ของจาํนวน ซึง่เปนพืน้ฐานของการเขาใจในคณติศาสตร เด็กตองเขาใจเรือ่ง จาํนวน แมจะมกีารเปลีย่นสถานที่
แตไมเปลี่ยนสถานภาพ เชน มีตุกตาอยู 2 ตัว แลวหยิบยายที่ จะมีจํานวนเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง

- ความสัมพันธของ มิติ ระยะและชองวาง การลําดับความสัมพันธ การรับรูวาสิ่งใดอยูซายหรือ
ขวา สิ่งของขนาดใดจะใสภาชนะขนาดใด เปนความสัมพันธของระยะหรือชองวาง เวลา เด็กจะเริ่มเขาใจวา 
เวลาเปนสิ่งตอเนื่อง เขาใจลําดับของเหตุการณวาสิ่งตาง ๆ ยังมีการพัฒนาอยู เชน เขาใจหนวยของเวลา 
ใหเด็กไดหยุดและเริ่มกิจกรรมตามสัญลักษณตาง ๆ ได เปนตน

ศูนยเรียนรู ฯ ใชกิจกรรมวงกลม เกมส เพลง ในชวงเชา เพื่อพัฒนาดานการสื่อสารและภาษา 
และกิจกรรมเรียนรู ชวงบาย ซึ่งสอนโดยผูปกครอง หรือคุณครูศูนยการศึกษาพิเศษ ตามโปรแกรม IEP 
พรอมอุปกรณประกอบการเรียนรู เชน กลองหยอดรูปทรง, เจดียสามเหลี่ยม, หนังสือนิทาน เปนตน
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4. การสงเสริมสุขภาพเด็ก

การใหบริการของศูนยเรียนรู ฯ ดานการฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ นอกเหนือจากเปนแหลงให
ความรูและทักษะในการฟนฟูเด็กพิการแลว การดูแลสรางเสริมสุขภาพของเด็กใหแข็งแรงก็เปนสิ่งสําคัญ 
สุขภาพเด็กท่ีแข็งแรงเปนพื้นฐาน สงผลใหการฟนฟูเปนไปอยางรวดเร็ว ไดผลชัดเจน  

การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กมีเปาหมาย 2 ดานคือ การชวยเหลือแกปญหาสุขภาพของเด็ก 
อีกดานหนึ่ง เปนการปองกันปญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับเด็กพิการ สําหรับเด็กสมองพิการที่มีขอจํากัด
ดานการเคล่ือนไหว เน่ืองเพราะสมองถูกทําลาย สงผลตอปญหาสุขภาพและภาวะแทรกซอนหลายดานท้ัง 
ภาวะชัก การติดเช้ือทางเดินหายใจ การดูดกลืนผิดปกติ การเคาะปอด ฯลฯ ภาวะแทรกซอนน้ีสงผลตอ
การดูแลและพัฒนาเด็กพิการโดยตรง

การสงเสริมสุขภาพเด็ก ถูกจัดเปนกิจกรรมเสริมของศูนยเรียนรู ฯ 3 เดือนครั้ง ที่พอแมเชิญนัก
สหวิชาชีพจากหนวยงานตาง ๆ มาใหความรูเติมเต็มประสบการณพอแม

5. การเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัวเด็กพิการ

การพัฒนาศักยภาพครอบครัวเด็กพิการ ใหสามารถยืนหยัดรวมกันฟนฟูเด็กพิการได ถือเปนจุดเดน
ของศูนยเรียนรู ที่สถานพยาบาลภาครัฐไมสามารถจัดได เพราะการฟนฟูเด็กพิการได ตองเริ่มที่ “ใจ” ที่
เขมแข็งของผูปกครอง ที่ยอมรับความพิการ ดวยความรู ความเขาใจ พรอมจัดปรับ จัดการภายในครอบครัว 
ใหสามารถใชชวีติไดอยางมีความสุข ประสบการณเหลาน้ีไมสามารถถายทอดไดจากตํารา แตการทํางานแบบ 
“เพือ่นชวยเพ่ือน” เปดพืน้ทีร่บัฟงความทุกขรวมกัน แบงปนประสบการณพรอมสนับสนุนกาํลงัใจ สอดแทรก
อยูในกระบวนการทํางาน นับแตเริ่มตน เมื่อพอแมพาลูกมารับบริการที่ศูนย การประเมินแรกรับเด็กควบคู
กับการใหกําลังใจ ปรับทัศนคติพอแม และคําแนะนําในการดูแลลูกเบื้องตน ในกิจกรรมฟนฟูประจําสัปดาห 
และกิจกรรมเสริมของศูนย ยังมีเนื้อหาที่เติมเต็มพลังใจใหครอบครัวอยางตอเนื่อง
กบั าร  ํ ั  ับทั ตติพพออแแมม แแลละะคคําาแแนนะะนนําาใในนกกาารรดดูแแลลลลูกกเเบบื้อองง   ใ ิจกกร  ู ํ ัปดดาาหหกบับกกาารรใใหหกกําาลลังงใใจจ ปปรรับบททัศศนนคคตติพพอ  ํ ํ ู ู ื้องงตตนน ใในนกกิจจกกรรรรมมฟฟนนฟฟูปปรระะจจําาสสัปปดา บททัศ ิ   แและ ํ ําใใน าา ู ลลลู ื้   ใ ิจกกร  ู ํ ั าหกบั ารใ

ิ รรรรรรรรมมมมมเเเสสสสสรรรรรรมมมมมมมขขขขขขขขขขขอออออองงงงศศศศูููููููููู ยยยยยยย ยยยยยยยยังงงงงงงงมมมมมมมมีเเเเเเเนนนนนนนนื้ออออออออหหหหหหหหาาาาาาาาททททททที่เเเเเเเตตตตตตตติมมมมมมมเเเเเเเตตตตตตต็มมมมมมมพพพพพพลลลลลลังงงงงงใใใใใใจจจจจใใใใใหหหหหคคคคครรรรรอบคครรรัววอแแแลลลลลลลลลละะะะะะะะกกกกกกกกิจจจจจจจจกกกกกรรรรรรรรรรรรรมมมมเเเสสรริิมมขข  ั ี ื้ ี่ ิ ็  วออยาางงตตออเเเนนืื่ออองงศศศศศูููููนนนนนนนนนนยยยย ยงงมมม ้้ พพลัั คคคคคค รรรัววรรรรรรรมมมมมมเเเเเเเเเสสสสสส
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ระบบขอมูล/รายงาน

ศนูยเรยีนรู ฯ ดาํเนนิการโดยผูปกครองทีม่ปีระสบการณ รวมกนัจดักจิกรรมในรปูแบบงาย ๆ  ไมซบัซอน 
จัดปรับใหเหมาะกับครอบครัว ทั้งการจัดกิจกรรมกลุมและ ระบบขอมูล / รายงาน ที่เหมาะสม ใชประโยชน
ไดจริงมีรายละเอียดดังนี้

1.ฐานขอมูล/ประวัติเด็กและพัฒนาการเด็ก/ครอบครัว

1. สมุดทะเบียนเด็ก

เม่ือเด็กพิการเขามารับบริการท่ีศนูย ผูดาํเนินกจิกรรมศูนย จะซักประวัต ิบนัทกึขอมูลพรอมประเมิน
เบื้องตน คือ ชื่อ ที่อยู ลักษณะอาการเด็ก ปญหาที่ควรแกไขในเบื้องตน พรอมให Home Program กับ
ผูปกครองเพ่ือฟนฟูที่บานเวลา 3 เดือน สําหรับครอบครัวที่ไมพรอมมารวมกิจกรรมศูนย ในขั้นตอนน้ีเปน
เสมือนการรูจักกันเบื้องตน ผูปกครองอาจยังไมตัดสินใจมาใชบริการตอเนื่อง จึงยังไมมีการบันทึกประวัติเด็ก
ในแบบฟอรมอยางละเอียด

2. ทะเบียนประวัติเด็ก (แบบฟอรม 1)

หลังจาก 3 เดือนของการรวมกิจกรรมที่ศูนย หรือการฟนฟูที่บานตาม Home Program ผูดําเนิน
กจิกรรมจะจัดทาํประวตัเิดก็อยางละเอยีด เพือ่ใหเห็นสภาพปญหาเดก็และครอบครวัอยางชดัเจน นาํไปสูการ
วางแผนฟนฟูเด็กรวมกัน การเก็บขอมูลในข้ันตอนนี้ จะมีความถูกตองมาก เพราะสามารถเก็บขอมูลระหวาง
ทํากิจกรรมรวมกันพรอมสัมภาษณเพิ่มเติม

3. แบบประเมินเด็กพิการรายบุคคล เพื่อวางแผนฟนฟูสมรรถภาพ (แบบฟอรม 2)

เมื่อผูปกครองเด็กพิการ ตัดสินใจเขารวมกิจกรรมกับศูนย ดวยความเชื่อมั่นในกระบวนการฟนฟูโดย
ครอบครัว ผูดาํเนินกิจกรรมศูนย รวมกับผูเชีย่วชาญ จะทําการประเมินเด็กพิการ เนนพฒันาการรางกายและ
การฝกกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการฟนฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใชแบบประเมิน 
แบบบูรณาการ ที่ประยุกตความรูการฟนฟู ดานนวดไทย และการฝกเคลื่อนไหวแบบญี่ปุน เขาดวยกัน ทําให
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เห็นศักยภาพเด็กพิการ พรอมเปาหมายในการฟนฟูที่ชัดเจน แบบประเมินฉบับนี้ เปนเสมือน IEP (แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) ฉบับครอบครัวที่ใชงาย และเปนจริง 

2.ระบบรายงาน

2.1. พัฒนาการเด็ก ศูนยเรียนรู ฯ จะทําการสรุปพัฒนาการเด็กปละ 1 ครั้ง ดวยการทําแบบประเมิน
เด็กพิการรายบุคคล ฯ (แบบฟอรม 2) เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ทําใหเห็นพัฒนาการทางรางกายท่ีเดนชัด 
เชน เด็กสามารถนั่งดวยตนเองได นาน 5 นาที, มือขวาเกร็งนอยลง สามารถหยิบจับชอนไดเอง นอกจากน้ี
ยังประเมินพัฒนาการดานอื่น ดวยการรวบรวมขอมูลจาก แบบบันทึกกิจกรรมประจําวัน (แบบฟอรม 3) ของ
แตละคน ซึ่งสะทอนความเปลี่ยนแปลงดาน อารมณ จิตใจ สังคม ของเด็กแบบคอยเปนคอยไป เชน สามารถ
รอคิวเลนเกมส จนถึงคิวตนเองไดโดยไมรองไห เปนตน 

2.2. รายงานกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมศูนย จะทําการสรุปกิจกรรมยอยรวมกันทุกครั้ง ตามแบบ
บันทึกกิจกรรมประจําสัปดาห ( แบบฟอรม 4 ) เพ่ือเห็นพัฒนาการเด็กแตละคนในการเขารวมกิจกรรม 
ขณะเดยีวกัน จะเห็นพัฒนาการการจัดกิจกรรมของผูรับผิดชอบ และทุก 3 เดือน ทีมงานดําเนินกิจกรรม จะ
สรุปแตละกิจกรรมยอยรวมกัน เชน กิจกรรมวงกลม เด็กมีพัฒนาการอยางไร เนื้อหา วิธีการ กระบวนการ
นํากิจกรรมควรปรับเปล่ียนอยางไร เพ่ือนําบทเรียนมาปรับปรุง และสรุปประมวลการดําเนินกิจกรรม
ของศูนย ในรอบทุก 3 เดือน 

2.3. รายงานการเงิน ทกุศูนย มีระบบบัญชีการเงิน ที่สมาชิกเรียนรู และเขาใจไดงายโดยทําบัญชี 
รับ-จาย ของศูนย มีผูรับผิดชอบประจํา 1 คน การใชจายเงินทุกคร้ัง ฝายการเงินจะแจงสมาชิกในการ
จัดกิจกรรมประจําสัปดาห และสรุปรายงานการเงินของศูนย ทุก 3 เดือน
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ระบบการบริหารจัดการ

ศูนยเรียนรู ฯ ดําเนินกิจกรรมโดยพอแมผูปกครองเด็กพิการกลุมเล็ก ๆ อาสาสมัครรวมกันทํางาน 
ความสัมพันธในศูนย จึงเปนแบบแนวราบ ไมมีลําดับชั้น แบงบทบาทความรับผิดชอบตามภารกิจ สมาชิกมี
ความเทาเทียมและมีสวนรวมอยางเต็มที่ ศูนยเรียนรู ฯ แบงบทบาทความรับผิดชอบออกเปนฝายตาง ๆ  ดังนี้

1. ผูประสานงานศูนย ทําหนาที่ประสานงานภายนอกและภายใน เปนผู ประสานเชื่อมโยง 
ขอมูล ทรัพยากรภายนอกทั้ง บุคคลและองคกร เพื่อสนับสนุนงานศูนย และประสานเชื่อมโยง
ฝายตาง ๆ ในศูนยใหทํางานสอดรับกันตามเปาหมาย

2. ผูรับผิดชอบการเงิน-บัญชี ทําหนาที่ดูแล จัดทําระบบเบิกจายการเงิน และบัญชี ใหเปนไปอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได ผูรับผิดชอบดานนี้ ควรมีทักษะดานการคิดคํานวนและการบันทึก

3. ผูนํากิจกรรม กิจกรรมศูนย ประกอบดวยกิจกรรมฟนฟูทางรางกาย ดวยศาสตรการนวดไทย 
การฝกเคล่ือนไหวแบบญี่ปุน การทํากายภาพบําบัด, กิจกรรมวงกลม เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ดานจิตใจ อารมณ สังคม, กิจกรรมบําบัด และกิจกรรมดานการเรียนรู ผูนํากิจกรรมยอย ตองมี
ความรูและทักษะในเร่ืองนั้น จากการฝกกับลูกของตนเองจนมีความเชี่ยวชาญ แมนยํา สามารถ
แนะนํา ถายทอดความรูได 

4. ผูบนัทกึ สรปุขอมลู เปนผูทาํหนาทีส่รปุบนัทกึกจิกรรมประจาํวนัสปัดาห, รายงานประจาํ 3 เดอืน 
สรุปพัฒนาการเด็ก ฯลฯ ผูบันทึกขอมูลตองมีความชอบ และถนัดดานการเขียน

บทบาทหนาที่ภายในศูนย เปนการแบงความรับผิดชอบตามความถนัด มิไดเฉพาะตายตัว สามารถ
หมุนเวียนกันไดในบางงาน ซึ่งไมตองอาศัยความตอเนื่อง เชน  ผูนํากิจกรรมยอย ผูบันทึกสรุปขอมูล ซึ่งศูนย 
ไดวางเปาหมาย เรื่อง การสรางคนทํางานรุนใหม ๆ ดวยการผลัดเปลี่ยนบทบาทการทํางานในบางตําแหนง 
ใหเกิดการเรียนรูและทํางานแทนกันได เพราะการรวมตัวของพอแมสมาชิกศูนย มีการปรับเปล่ียนไปตาม
พัฒนาการเด็ก เมื่อเด็กสามารถเรียนได พอแมจะตองปรับกิจวัตรใหม มิไดเขารวมกิจกรรม ศูนยจึงตองมี
ผูดําเนินกิจกรรมแทนอยางตอเนื่อง
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