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  “ความสุขของครอบครัว
เด็กพิการสวนใหญขึ ้นอยูกับ
พัฒนาการของลูกที่ดีขึ ้น” 

                                        “เปาหมายสูงสุดของครอบครัวในการ
                                        ฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการคือ เพื่อให
                                        เด็กสามารถชวยเหลือตัวเองไดใน
                                        กิจวัตรประจำวัน และสามารถเตรียมความ
                                        พรอมเพื่อเขาสู ระบบการศึกษาได โดย
                                        จำเปนตองมีการกระตุนพัฒนาการในดาน
                                        ตางๆ และการบำบัดฟนฟูเฉพาะดาน”



ปญหาดานการเคลือนไหว สงผลตอการดำเนินกิจวัตรประจำวันและการชวยเหลือตนเองอยางมาก ดังนัน การฟ นฟูเด็กตั งแตแรกพบความพิการอยางตอเนือง สมำเสมอเปนสิงสำคัญ โดยใชศาสตรหลายดาน
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          หลักสูตรฝกอบรมครอบครัว
           และผูดูแลเด็กพิการ
       เพือฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ
      อยางมีสวนรวม (พอแมมือใหม)

     1.  ชือหลักสูตร ฝกอบรมครอบครัวและผูดูแลเด็กพิการเพือฟนฟูและพัฒนา
         เด็กพิการ อยางมีสวนรวม (พอแมมือใหม)

     2.  หนวยงานทีรับผิดชอบ  
         มูลนิธิเพือเด็กพิการ 
         ตังอยูเลขที 546  ลาดพราว 47  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
         กอตังขึนใน พ.ศ 2525 โดยรับใบอนุญาตจัดตังมูลนิธิ เลขที  ต.190/2529

     3.  หลักการและเหตุผล
         ปจจุบัน สถิติจำนวนเด็กพิการทีมีอายุตังแตอายุแรกเกิด – 18 ป ไดรับการ
จดทะเบียนคนพิการแลว มีจำนวน 112,550 คน จากจำนวนคนพิการทีจดทะเบียน
ทังหมด 1,131,067 คน  1นอกจากนีจากการสำรวจความพิการ โดยสำนักงานสถิติ
แหงชาติเมือป 2550 พบวาเด็กอายุ 7-14 ป ทีไมสามารถดูแลตนเองในกิจวัตร
ประจำวันได (เชน การกินอาหาร, อาบนำ, ขับถาย, แตงตัว, ลางหนา,แปรงฟน 
เปนตน) มีจำนวนประมาณ 12,000 -15,000 คน 
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สำหรับเด็กสมองพิการ จากสถิติทางการแพทย พบได 2-3 คน ตอจำนวนเด็กแรกเกิด 
1,000 คน ในแตละปจะพบเด็กสมองพิการรายใหมประมาณ 1,400-2,100 คน

         ครอบครัวเด็กพิการกลุมนี เปนครอบครัวทีตองเผชิญตอสภาวะความพิการ
และความเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัว การมีเด็กพิการในความดูแลของแตละ
ครอบครัว เปนภาระทีเพิมขึนของครอบครัว เนืองจากเด็กไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ทำใหครอบครัวประสบปญหาตามมา ไดแก ปญหาดานจิตใจ (ความเครียด, 
ความวิตกกังวล,ความโศกเศราเสียใจ, ความกลัว และความอับอาย) ปญหาทาง
ดานเศรษฐกิจ เนืองการดูแลเด็กพิการ ตองมีคาใชจายตางๆเพิมมากขึน (เชน การ
รักษาพยาบาล, คากายอุปกรณ เครืองชวย, คากายภาพบำบัด) ปญหาทีอยูอาศัย 
(สภาพทีอยูอาศัยทีไมเอือตอการดูแลเด็กพิการ)ปญหาผูดูแลเด็กพิการ (ความรู-  

ความเขาใจ และทักษะเฉพาะ
ดาน ในการดูแล, การฟนฟูเด็ก) 
และปญหาดานสังคม (เชน 
เจตคติของสังคมตอเด็กพิการ
และครอบครัว, การยอมรับตอ
ความพิการ, ความไมมันคงทาง
ดานสัมพันธภาพในครอบครัว, 
การขาดโอกาสทางการศึกษา
เปนตน)
  

1  สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ,สิงหาคม,2554 

5

   

การดูแลและฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยเฉพาะเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy)  
จำเปนตองไดรับการดูแลโดยแพทยเฉพาะทางหลายดาน รวมทังนักบำบัดตางๆ 
เชน อรรถบำบัด, กิจกรรมบำบัด, กายภาพบำบัด, กายอุปกรณ เปนตน การพาเด็ก
พิการไปรับบริการการบำบัดฟนฟูโดยนักวิชาชีพเฉพาะทาง จากหนวยงานหลายแหง
เปนภาระทีหนักตอครอบครัวไมวาจะเปนคาใชจาย, การจัดสรรเวลา, การหยุดงาน 
นอกจากนีเด็กพิการบางสวนไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพตางๆอยางถูกตองและ
เหมาะสม เนืองจากครอบครัวขาดความรู-ความเขาใจในความพิการ ขาดกำลังใจ 
บางสวนมีทัศนคติในทางลบ โดยมีความเชือในเรืองของบาปกรรม ทำใหครอบครัว
เกิดความอับอาย เด็กพิการจึงถูกเก็บตัวไวในบาน ไมเขาถึงแหลงบริการในการฟนฟู
สมรรถภาพดานตางๆ
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                                               เปาหมายสูงสุดของครอบครัวในการ
                                           ฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการคือ เพือใหเด็ก
                                           สามารถชวยเหลือตัวเองไดในกิจวัตร
                                           ประจำตางๆ และสามารถเตรียมความ
                                           พรอมเพือเขาสูระบบการศึกษาได โดย
                                           จำเปนตองมีการกระตุนพัฒนาการในดาน
                                           ตางๆ และการบำบัดฟนฟูเฉพาะดาน 
                                           ทีตองใชเวลาและโอกาสมากกวาเด็ก
                                           ปกติทัวไป การสนับสนุนใหครอบครัว
                                           สามารถดูแลลูกของตนเองไดภายใต
                                           ทรัพยากรทีมีทังเงิน และเวลาทีครอบครัว
                                           สามารถเอืออำนวยได ดวยความรูทาง
                                           เลือกในการฟนฟู เชน การบริหารเพือ
                                           ปองกันขอติด, การนวดเพื อสงเสริม
                                           สุขภาพ, การดัดแปลงอุปกรณตางๆจะ
                                           เปนประโยชนตอครอบครัวและเด็ก ใน
                                           ป พ.ศ.2545 มูลนิธิเพือเด็กพิการ ไดจัด
                                           การอบรมหลักสูตร “พอแมมือใหม” ให
                                           พอแมเด็กพิการมีความรูทางเลือก ทักษะ
                                           ในการพัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพเด็ก
สมองพิการ มีเจตคติทีถูกตองตอความพิการ และเขาถึงบริการตางๆ ของภาครัฐ
เพือประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสำคัญ ณ ปจจุบัน มูลนิธิเพือเด็กพิการ ไดจัดการ
อบรมหลักสูตรพอแมมือใหมมาแลว 9 ป รวม 28 รุน พอแมผานการอบรมจำนวน 
420 คน ผูผานการอบรมเกิดเจตคติทีดีในการยอมรับอยูรวมกับเด็กพิการ มีความรู 
ความเขาใจ ทักษะเบืองตนทีถูกตองในการดูแลฟนฟูลูกดวยตนเองทำใหเด็กมีสุขภาพ
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แข็งแรง ความเจ็บปวยนอยลง ครอบครัวมีความเครียดลดลง มีความสุขมากขึน 
สอดคลองกับงานวิจัยทีพบวา ความสุขของครอบครัวเด็กพิการสวนใหญขึนอยูกับ
พัฒนาการของลูกทีดีขึน รองลงมาคือ ลูกไดรับโอกาสทางการศึกษา ซึงมีความ
สำคัญกวาความสุขทีไดรับจากการ
ประสบความสำเร็จในเรืองอืน แมแต
เรืองเศรษฐกิจ ทังทีครอบครัวสวนใหญ
มีฐานะปานกลางและยากจน 2 ดังนัน
เพือใหหลักสูตรการฝกอบรมนี สามารถ
เผยแพรไปสูครอบครัว เจาหนาทีหนวย
งานภาครัฐ เอกชนทีเกียวของอยาง
กวางขวางจึงไดพัฒนาหลักสูตรนีใหมี
ความเหมาะสมมากขึน

2  วรนารถ ดวงอุดม . 2551.การสือสารเพือสรางความสุขของครอบครัวเด็กพิการในกรุงเทพ

   มหานคร และนครศรีธรรมราชโดยมูลนิธิเพือเด็กพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได

   รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสรางเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบ

   สาธารณสุข.ศูนยสิรินธรเพือ การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ และสำนักงาน

   กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ     

4.  วัตถุประสงค 
    4.1  เพื อใหผู เขาอบรมมีความรู  ทัศนคติเชิงบวก และทักษะในการ
    ฟนฟูเบืองตนแกเด็กพิการทางการเคลือนไหว โดยเฉพาะเด็กสมองพิการ 
    (Cerebral Palsy) 
    4.2 เพือสงเสริมใหผูมีสวนเกียวของในการพัฒนาเด็กพิการ มีสวนรวมใน
    การพัฒนาสือเพือเด็กพิการ
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        5.1 ครอบครัวและผูดูแลเด็กสมองพิการ เด็กพิการทางการเคลือนไหว 
        อืนๆ เชน Hydrocephalus
        5.2 ครอบครัวและผูดูแลเด็กพิการซึงเขารวมกิจกรรมกับมูลนิธิและอืนๆ 
        5.3 บุคคลทีมีความตังใจ มีความพรอมจะทำหนาทีดูแลเด็กพิการ ภายหลัง
        การฝกอบรมเสร็จสิน
        5.4 หลักสูตรจะคำนึงถึงการกระจายผูเขารวมการอบรมใหครอบคลุม
        พืนทีทัวประเทศ อยางมีจังหวะกาวตามศักยภาพและความเขมแข็งของ
        เครือขาย

หลักสูตรอบรมจัดขึนปละ 5 รุนๆ ผูเขารับการอบรมรุนละ 20 คน รวมจำนวน 
100 คน ตอป

หลักสูตรฝกอบรมครอบครัวและผูดูแลเด็กพิการเพือฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ 
อยางมีสวนรวม (พอแมมือใหม) มีระยะเวลา 4 วันหรือ 33 ชัวโมง ประกอบดวย 
การบรรยายภาคทฤษฎี 23 ชัวโมง และภาคปฏิบัติ 10 ชัวโมง โดยมีขอบเขตเนือหา
การฝกอบรม ดังนี
        7.1 วิชา  เปดใจ คลายทุกข          3     (3-0)  ชัวโมง
        7.2  วิชา ภาวะเด็กสมองพิการ          3     (3-0)  ชัวโมง
        7.3  วิชา  การประเมินความพิการเบืองตน         3     (3-0)  ชัวโมง
        7.4  วิชา กายภาพบำบัดสำหรับเด็กสมองพิการ    6     (1-5)   ชัวโมง
        7.5  วิชา กิจกรรมบำบัด           4     (1-3)   ชัวโมง

  

5.  คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม

6.  จำนวน/แผนการอบรม 

7.  ระยะเวลาและขอบเขตเนือหาการฝกอบรม
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7.6  วิชา การเลนเพือฟนฟูเด็กพิการ        2      (1-1)   ชัวโมง
7.7  วิชา การใชยาสำหรับเด็กพิการ          3      (3-0)   ชัวโมง 
7.8  วิชา สิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ        3      (3-0)   ชัวโมง
7.9  การศึกษาดูงาน          6       (5-1)   ชัวโมง

รวมทังหมด                  33    (23-10) ชัวโมง

                          รายละเอียดเนือหาการฝกอบรม

ลำดับที  ชัวโมงที         หัวขอ                          เนือหา

   1    1-3      เปดใจ คลายทุกข     การเสริมสรางกำลังใจแกครอบครัว
                                              เด็กพิการ เรียนรูมุมมอง ความคิดที
                                              หลากหลาย เพือคลีคลายความทุกขและ
                                              สรางพลังใจ ความสำคัญในการฟนฟู
                                              เมือแรกพบความพิการ แนวทางการ
                                              ฟนฟูเด็กพิการโดยครอบครัว
   2    4-6     ภาวะเด็กสมองพิการ   ความหมายของภาวะสมองพิการ สาเหตุ 
                                              ประเภท ลักษณะอาการ ภาวะแทรกซอน 
                                              ปญหาดานการเคลือนไหวของเด็กสมอง
                                              พิการ และการชวยเหลือ
   3    7-9         การประเมิน        หลักการประเมินสภาพปญหาของเด็ก
                                              สมองพิการในเบืองตน การวิเคราะหจุด
                                              เดน จุดดอย การวางแผนฟนฟูรายบุคคล 
                                              ความจำเปนในการฟนฟูสมรรถภาพ
                                              เด็กพิการ
   

ความพิการเบืองตน
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  4  10-15       กายภาพบำบัด      หลักการ ความหมาย ประโยชน ความ
                                            จำเปนของกายภาพบำบัด วิธีการและ
                                            ขอพึงระวังในการฝกกายภาพบำบัด วิธี
                                            การฝกกายภาพบำบัดเบืองตน การจัด
                                            ทาทาง การยืดกลามเนือ การทรงตัว

  5  16-19       กิจกรรมบำบัด      หลักการ ความหมาย ประโยชน ความ
                                            จำเปนของกิจกรรมบำบัด ขอควรระวัง 
                                            วิธีการฝกกิจวัตรประจำวันเด็ก การ
                                            รับประทานอาหาร การแตงตัว การขับ
                                            ถาย การกระตุนพัฒนาการเด็กดาน
                                            ตางๆ วิธีการฝกกิจกรรมบำบัดเบืองตน
     

สำหรับเด็ก
สมองพิการ 

6      20-21     การเลนเพือฟนฟู ความหมาย ความสำคัญของการเลน
                       เด็กพิการ พัฒนาการเด็กตามวัยกับการเลน ขอควร
                                         ระวัง การเลนเพือบำบัดเด็กสมองพิการ
                                         ประเภทตางๆ การประดิษฐของเลน
                                         อยางงายจากวัสดุรอบตัว 

7      22-24     การใชยาสำหรับ     ความสำคัญของยากับเด็กสมองพิการ
                        เด็กพิการ        ประโยชน โทษของการใชยา การเก็บ
                                           รักษา วิธีการใชยาใหถูกตอง
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8       25-27     สิทธิสวัสดิการ สิทธิสวัสดิการคนพิการตาม พระราช
                     สำหรับคนพิการ      บัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
                                           ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 สิทธิทาง
                                           การแพทย การศึกษา อาชีพ การจด
                                           ทะเบียนคนพิการ การใชสิทธิและการ

เขาถึงสิทธิดานตางๆ

9       28-33      การศึกษาดูงาน      เปาหมาย วัตถุประสงค รูปแบบการ
                                           ดำเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการทำงาน 
                                           ของหนวยงานภาครัฐดานเด็กพิการ

  

 8.   คณะวิทยากรผูทำการอบรม    
             วิทยากรประจำหลักสูตรการอบรม ประกอบดวย วิทยากรของมูลนิธิ
      เพือเด็กพิการ และนักวิชาชีพ ผูเชียวชาญ ดานการฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ
      จากหนวยงานภาครัฐ ดังมีรายละเอียดคือ
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             รายชือ                ใบประกอบโรคศิลปะ     หนวยงานทีรับรอง
                                      /หนังสือรับรอง  
1. น.ส.จุลิน  ภูไพบูลย            ครูฝกกิจกรรมบำบัด     มูลนิธิเพือเด็กพิการ
                                    ผูชวยแพทยแผนไทย    คณะกรรมการวิชาชีพ
                                                            สาขาการแพทยแผนไทย
2. น.ส.โชติกา  บริสุทธิ           ครูฝกกายภาพบำบัด     มูลนิธิเพือเด็กพิการ
                                    ผูชวยแพทยแผนไทย    คณะกรรมการวิชาชีพ
                                                            สาขาการแพทยแผนไทย
3. นายกฤติน  สุมาลี           ครูฝกการเคลือนไหว     มูลนิธิเพือเด็กพิการ
                                    แบบญีปุน (โดสะโฮ)                                        
4. พญ.อุบลวรรณ  วัฒนาดิลกกุล   แพทยผูเชียวชาญ    ศูนยสิรินธรเพือการฟนฟู
                                     ดานเด็กสมองพิการ  สมรรถภาพทางการแพทย
                                                                   แหงชาติ
5. พญ.นพวรรณ  ศรีวงศพานิช    แพทยพัฒนาการเด็ก   สถาบันราชานุกูล
6. พญ.พวงทอง  บุญยะธรรมา     แพทยระบบประสาท      โรงพยาบาลเลิดสิน
7. คุณกุลธิดา  พิพวนนอก    นักกายภาพบำบัด   ศูนยสิรินธรเพือการฟนฟู
                                                           สมรรถภาพทางการแพทย
                                                                   แหงชาติ
8. คุณศิรินาถ  เรียบศิรินนท    นักกายภาพบำบัด   โรงพยาบาลธรรมศาสตร
                                                                เฉลิมพระเกียรติ
9. คุณปยาภา  แกวอุเทน           นักกายภาพบำบัด    โรงพยาบาลธรรมศาสตร
                                                                เฉลิมพระเกียรติ
10. คุณพรสวรรค  โพธิสวาง   นักกิจกรรมบำบัด     ศูนยสิรินธรเพือการฟนฟู
                                                           สมรรถภาพทางการแพทย
                                                                   แหงชาติิ
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  9.   ตำรา/หนังสือ คูมือตางๆ ทีใชในการอบรม
       1. หนังสือคูมือการดูแลเด็กสมองพิการ (ซีพี.) ฉบับครอบครัว มูลนิธิเพือ
          เด็กพิการ พ.ศ. 2544
       2. หนังสือ “เพือลูก” ฉบับพอแมมือใหม มูลนิธิเพือเด็กพิการ พ.ศ 2551 
       3. หนังสือคูมือการนวดไทยกับเด็กพกิาร มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
          และมูลนิธิเพือเด็กพิการ พิมพครังที 1 พ.ศ. 2546
       4. หนังสือสรางของเลนเพือพัฒนาเด็กพิการ มูลนิธิเพือเด็กพิการ พ.ศ. 2552
       5. อุปกรณและสือการสอน อุปกรณการฝกกิจกรรมบำบัดและกายภาพ
          บำบัด ภาพประกอบสไลด (Power Point) และแผนวีซีดีเนือหา เด็ก
          สมองพิการ ปญหา ขอจำกัดของครอบครัวเด็กพิการ, การฝกกายภาพ
          เบืองตน, กิจกรรมบำบัด ฯลฯ
10. สถานทีศึกษา
     มูลนิธิเพือเด็กพิการ 
     ตังอยูเลขที 546  ลาดพราว 47  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ  10310
     กอตังขึนใน พ.ศ 2525  โดยรับใบอนุญาตจัดตังมูลนิธิ เลขที  ต.190/2529
     10.1  สถานทีจัดการอบรม      
      1) หองประชุมชัน 3 สำหรับการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (สำหรับ 60 คน)
      2) หองประชุมชัน 2 สำหรับอบรมภาคทฤษฏี (สำหรับ 15 คน)
      3) หองกายภาพบำบัดและฝกปฏิบัติการนวดไทย ชัน 1 (สำหรับ 15-20 คน)
11. การประเมินผลการอบรม
     การประเมินผลการอบรม  การประเมินผลจะประกอบดวย 
     1. ภาคทฤษฏี  ประเมินผลดวยแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
     2. ภาคปฏิบัติ  ประเมินผลจากการฝกปฏิบัติ และการสังเกต
12. การสำเร็จการอบรม
     ผูสำเร็จการอบรมจะตองศึกษาทุกวิชาครบถวน อยางนอยรอยละ 80 และ
     ผานการทดสอบภาคทฤษฏีและปฎิบัติ 
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 หลักสูตรฝกอบรมการกระตุนการเรียนรูเบืองตน
 สำหรับเด็กพิการ

     1.  ชือหลักสูตร การกระตุนการเรียนรูเบืองตนสำหรับเด็กพิการ

     2.  หนวยงานทีรับผิดชอบ  
         มูลนิธิเพือเด็กพิการ 
         ตังอยูเลขที 546  ลาดพราว 47  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
         กอตังขึนใน พ.ศ. 2525  โดยรับใบอนุญาตจัดตังมูลนิธิ เลขที  ต.190/2529

     3.  หลักการและเหตุผล
         เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) เปนกลุมเด็กพิการทางรางกาย ทีมีขอ
จำกัดดานเคลือนไหว และภาวะแทรกซอนอืนๆรวมดวย สวนใหญเปนเด็กพิการ
รุนแรง ทีไมสามารถชวยเหลือตนเองในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได การฟนฟูเด็ก
ตังแตแรก พบความพิการอยางตอเนือง สมำเสมอเปนสิงสำคัญดวยศาสตรหลาย
ดานรวมกันทังกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การนวดไทย เพือใหกลามเนือลดความ
เกร็ง ยึดหรือลีบนอยลง เด็กมีสุขภาพแข็งแรงซึงเปนพืนฐานเชือมโยงไปสูพัฒนาการ
ดานอารมณ และจิตใจ ดานสังคม และ
ดานสติปญญา สำหรับเด็กพิการซึงมี
ความบกพรองจากสมองและสงผลตอ
พัฒนาการดานตางๆของรางกาย จำเปน
ตองไดรับการกระตุนเปนพิเศษ เพือ
พัฒนาศักยภาพของรางกาย
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ในดานนันๆ เชน กระตุนสายตาการมองเห็น ดวยแสงไฟหรือวัตถุทีมีสีสัน เคลือน
ไหวได กระตุนกลามเนือมัดยอย นิวมือ ริมฝปากเพือการเคียวกลืน พัฒนาการทีดี
ทางรางกายจึงถูกวางเปนเปาหมายสำคัญของพอแมในการฟนฟูเด็กพิการ ขณะที
พัฒนาการดานอืนถูกมองขามหรือสำคัญเปนลำดับรองลงไป 

         พัฒนาการการเรียนรู หรือดานสติปญญาเปนพัฒนาการดานสำคัญ 
ทีเสริมสรางกระบวนการฟงการคิดการแกปญหา การใชภาษาสือความหมาย เพือ
ใหเด็กชวยตนเองไดในชีวิตประจำวัน และดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ซึง
พอแมมีความเขาใจ การพัฒนาดานสติปญญาวามีจุดมุงหมายเพือเขาโรงเรียน
                                               ซึงมิใชเปาหมายของเด็ก ครูตอง
                                                  เปนผูสอน จึงมิใหความสำคัญกับ
                                                 
       

การกระตุนดานนีมากนัก ขณะที
ความเปนจริง การสรางประสบ
การณใหแก เด็กดวยการจัดสภาพ
แวดลอมทุกดาน กระตุนใหเด็ก
เกิดการเรียนรูและมีความสามารถ
ในการสรางความสัมพันธกับสิง
ตางๆรอบตัวอยางเปนธรรมชาติ
เปนทักษะพืนฐานทีจำเปนตอการ
เรียนรูและสามารถพัฒนาตอเนือง
ไปสูระดับทีสูงขึนตอไป
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           ดังนันเพือใหพอแม และผูดูแลเด็กพิการ เห็นความสำคัญของการ
กระตุนการเรียนรูเบืองตนสำหรับเด็กพิการ มูลนิธิฯจึงไดพัฒนาหลักสูตรทีมี
ความเหมาะสมนีขึน
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4.  วัตถุประสงค 
    4.1 เพือใหผูเขาอบรมมีความรู เขาใจพัฒนาการเด็กตามวัย,การประเมิน IEP 
    เด็กพิการทางการเคลือนไหว โดยเฉพาะเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) 
    4.2 เพือใหผูเขาอบรมเห็นความสำคัญตอการกระตุนพัฒนาการดานเรียนรู
    ของเด็กในวัยกอนเรียน 0-3 ป และสามารถกระตุนพัฒนาการเด็กพิการ
    ไดอยางเหมาะสม

5.  คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
    5.1 ครอบครัวและผูดูแลเด็กสมองพิการ เด็กพิการทางการเคลือนไหวอืนๆ 
    เชน Hydrocephalus  
    5.2 ครอบครัวและผูดูแลเด็กพิการซึงผานการอบรมหลักสูตรพอแมมือใหม
    ของมูลนิธิเพือเด็กพิการ

6.  จำนวน/แผนการอบรม 
    การอบรมเปนหลักสูตรระยะเวลา 2  วัน  จำนวนผูเขารวมครังละ 20 คน
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7.   ระยะเวลาและขอบเขตเนือหาการฝกอบรม
หลักสูตรการกระตุนพัฒนาการดานการเรียนรู เปนหลักสูตรระยะเวลา 2 วัน 
ประกอบดวยเนือหาหลัก 3 วิชา คือ

7.1 พัฒนาการเด็ก 3  ชัวโมง
    ความหมาย พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในทุกดาน การประเมินพัฒนาการ
    เบืองตน พัฒนาการการเคลือนไหวของเด็กสมองพิการ

7.2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  3 ชัวโมง
ความหมาย ความสำคัญของการจัดทำ IEP กระบวนการขันตอนจัดทำ IEP
การกำหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และขอควรระวังในการจัดทำ IEP    

 7.3 การกระตุนพัฒนาการดานการเรียนรู 6         ชัวโมง
ความสำคัญ เนือหาสำคัญสำหรับเด็กกอนวัยเรียน วิธีการกระตุนการเรียนรู
ขอควรคำนึงในการกระตุนการเรียนรู การจัดกิจกรรมกลุมเพือการเรียนรู
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  รายชือ                  ใบประกอบโรคศิลปะ       หนวยงานทีรับรอง
                              /หนังสือรับรอง  

1. น.ส.จุลิน  ภูไพบูลย           ครูฝกกิจกรรมบำบัด       มูลนิธิเพือเด็กพิการ
                                   ผูชวยแพทยแผนไทย     คณะกรรมการวิชาชีพ
                                                             สาขาการแพทยแผนไทย

2. น.ส.โชติกา  บริสุทธิ          ครูฝกกายภาพบำบัด       มูลนิธิเพือเด็กพิการ
                                   ผูชวยแพทยแผนไทย     คณะกรรมการวิชาชีพ
                                                             สาขาการแพทยแผนไทย

3. พญ.อุบลวรรณ  วัฒนาดิลกกุล    แพทยผูเชียวชาญ      ศูนยสิรินธรเพือการฟนฟู
                                    ดานเด็กสมองพิการ    สมรรถภาพทางการแพทย
                                                                    แหงชาติ

4. พญ.นลินี  เชือวณิชชากร    กุมารแพทยดานพัฒนาการ  โรงพยาบาลกรุงเทพ
5. อาจารยทยุ  บุตรประดิษฐ     คุณครูการศึกษาพิเศษ   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฎ
                                                                    สวนดุสิต

8.   คณะวิทยากรผูทำการอบรม
วิทยากรประจำหลักสูตรการอบรม ประกอบดวยวิทยากรของมูลนิธิเพือเด็กพิการ 
และนักวิชาชีพผูเชียวชาญดานการฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ จากหนวยงานภาครัฐ 
ดังมีรายละเอียด คือ
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9.   ตำรา/หนังสือ คูมือตาง ๆ ทีใชในการอบรม
      หนังสือ คูมือ
      1. หนังสือ การศึกษาสำหรับเด็กทีมีความตองการพิเศษ  ผดุง  อารยะวิญู  
      พ.ศ 2542
      2. หนังสือ เด็กทีมีปญหาในการเรียนรู   ผดุง  อารยะวิญู  พ.ศ  2544
      อุปกรณและสือการสอน ภาพประกอบสไลด (Power Point) และแผนวีซีดี 
      เนือหา เด็กสมองพิการ ปญหา ขอจำกัดของครอบครัวเด็กพิการ,การฝก
      กายภาพเบืองตน,กิจกรรมบำบัด ฯลฯ

10.  สถานทีศึกษา
      มูลนิธิเพือเด็กพิการ 
      ตังอยูเลขที 546  ลาดพราว 47  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ  10310
      กอตังขึนใน พ.ศ 2525  โดยรับใบอนุญาตจัดตังมูลนิธิ เลขที  ต.190/2529
     10.1  สถานทีจัดการอบรม      
 1)  หองประชุมชัน 3  สำหรับการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
            (สำหรับ 60 คน)
 2) หองประชุมชัน 2 สำหรับอบรมภาคทฤษฏี 
           (สำหรับ 15 คน)

11.  การประเมินผลการอบรม
      การประเมินผลการอบรม  การประเมินผลจะประกอบดวย 
      1. ภาคทฤษฏี  ประเมินผลดวยแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
      2. ภาคปฏิบัติ  ประเมินผลจากการฝกปฏิบัติ และการสังเกต

12.  การสำเร็จการอบรม
      ผูสำเร็จการอบรมจะตองผานการทดสอบภาคทฤษฏีและปฎิบัติ 



23

  

หลักสูตรฝกอบรม พัฒนาของเลน
เพือเด็กพิการโดยครอบครัว

   1.  ชือหลักสูตร  พัฒนาของเลนเพือเด็กพิการโดยครอบครัว
   2.  หนวยงานทีรับผิดชอบ
    มูลนิธิเพือเด็กพิการ 
    ตังอยูเลขที 546  ลาดพราว 47  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ 10310
    กอตังขึนใน พ.ศ 2525  โดยรับใบอนุญาตจัดตังมูลนิธิ เลขที  ต.190/2529

   3.  หลักการและเหตุผล
        การเลน เปนเครืองมือสำคัญในการเรียนรูของเด็ก คือกระบวนการพัฒนา
รางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา ผานความสนุกสนาน ทาทาย ขณะทีเลนเด็กจะ
ไดใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายสำรวจคุณสมบัติของสิงทีเลน ไมวาจะเปนคนที
เลนดวย หรือของเลน พรอมๆไปกับการรับรูสิงทีเลนผานอวัยวะรับสัมผัสตางๆ
เขาสูกระบวนการทำงานของสมอง
และจดจำเปนขอมูลความคิดความ
เขาใจตอสิงนัน การเลนและของเลน
จึงสงเสริมพัฒนาการและการเรียน
รู  ทีสอดคลองกับธรรมชาติและ
ความตองการของเด็กทุกคน รวมทัง
เด็กพิการซึงมีพัฒนาการบางดาน
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ชากวาเด็กทัวไป สำหรับเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) เปนกลุมเด็กพิการทาง
การเคลือนไหว โดยสวนใหญเปนเด็กพิการรุนแรง จากสถิติทางการแพทยพบได 
2-3 คน ตอจำนวนเด็กแรกเกิด 1,000 คน ในแตละปจะพบเด็กสมองพิการรายใหม
ประมาณ 1,400-2,100 คน เด็กสมองพิการจะมีความผิดปกติดานการเคลือนไหว 
การทรงตัวและทารางกายหลายลักษณะคือ 

       หนึง ความตึงตัวของกลามเนือผิดปกติ จะมีอาการเกร็งทีแขน ขา หรือทัง
แขนและขา กำมือในลักษณะทีนิวโปงสอดในอุงมือ กลามเนือปวกเปยก นิม มีการ
เคลือนไหวแบบไมสามารถควบคุมไดตามตองการ 
       สอง กลามเนือออนแรง 
       สาม กลามเนือทำงานไมประสานกัน เปนตน 

    ปญหาดานการเคลือนไหว สงผลตอการดำเนินกิจวัตรประจำวันและการชวยเหลือ
ตนเองอยางมาก ดังนันการฟนฟูเด็กตังแตแรกพบความพิการอยางตอเนืองสมำเสมอ
เปนสิงสำคัญ โดยใชศาสตรหลายดาน
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รวมกันทัง การกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การนวดไทย หรือการใชของเลน
เพือฟนฟูเด็กพิการ 

จากประสบการณทำงานของมุลนิธิฯ พบวา การฟนฟูเด็กพิการดวยการเลน
เกิดผลสำเร็จอยางตอเนืองหลายกรณี ของเลนหลายแบบสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกายและเปนเครืองมือเพือฟนฟูเด็กพิการไดดี ควบคูกับการทำกายภาพบำบัด
เชน มาโยก ชวยการทรงตัว ลดอาการเกร็ง ตึงของกลามเนือ เรียนรูการบังคับความ
ชา เร็ว และฝกสมาธิ ความมันใจ,ไมบลอค ตัวตอ ฝกกลามเนือมัดยอยและการ
ประสานสัมพันธของกลามเนือมือกับตาเปนตน ทวาโดยทัวไปพอแมหรือผูดูแลเด็ก

พิการ ยังคงขาดความเขาใจ ใหความสำคัญตอกิจกรรมการเลน
                          ของเด็กเปนลำดับทาย เขาใจการเลนเพียงการซือของเลน

สำเร็จรูป ทีมีราคาสูงและไมสอดคลองกับพัฒนาการ 
ขาดการบูรณาการ ความรูดานการฟนฟูเด็ก

พิการเขาดวยกัน ดังนันเพือใหความรูดาน
การเลนและของเลนเพือการฟนฟู

                                               เด็กพิการสามารถเผยแพรได อยาง
                                               กวางขวางไปสูครอบครัว ผูดูแลเด็ก 

อาสาสมัครและบุคคลทัวไป ทีตอง
                                               การมีสวนรวมฟนฟู และพัฒนาเด็ก

พิการ มูลนิธิฯ จึงไดพัฒนาหลักสูตร
                                               ทีมีความเหมาะสมนีขึน
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    4.  วัตถุประสงค 
4.1  ผูเขาอบรมมีความรูเกียวกับเด็กสมองพิการและสภาพปญหาเบืองตน 

     4.2 ผูเขาอบรมมีความเขาใจและเห็นความสำคัญของกระบวนการเลน
         เพือพัฒนาเด็กพิการ  

4.3 ผูเขาอบรมสามารถประดิษฐของเลนอยางงายเพือฟนฟูเด็กพิการได

    5.  คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
     5.1 ครอบครัวและผูดูแลเด็กสมองพิการ เด็กพิการทางการเคลือนไหวอืนๆ

         เชน Hydrocephalus
5.2 อาสาสมัครดูแลเด็กสมองพิการ เด็กพิการทางการเคลือนไหวอืนๆ เชน 

         Hydrocephalus

    6.  จำนวน/แผนการอบรม
การอบรมเปนหลักสูตรระยะสัน  1 วัน ผูเขารับการอบรมรุนละ 30 คน

    7.  ระยะเวลาและขอบเขตเนือหาการฝกอบรม
หลักสูตรพัฒนาของเลนเพือเด็กพิการโดยครอบครัว เปนหลักสูตรระยะเวลา 1 วัน
ประกอบดวยเนือหาหลัก 3 วิชา คือ 

7.1 ภาวะเด็กสมองพิการ                               2          ชัวโมง
ความหมายของภาวะสมองพิการ ลักษณะอาการ ปญหาดานการเคลือน

        ไหวของเด็กสมองพิการและความสำคัญของการฟนฟูเบืองตน
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7.2 การเลนกับการพัฒนาเด็ก                          2        ชัวโมง
ความหมาย ทฤษฎีการเลน ความสำคัญของการเลน พัฒนาการเด็กตามวัย
กับการเลน ขอควรระวังในการจัดกิจกรรมการเลน
7.3 การประดิษฐของเลนเพือพัฒนาเด็กพิการ             3        ชัวโมง
การเลนเพือพัฒนาเด็กสมองพิการประเภทตางๆ การประดิษฐของเลนอยาง
งายเพือพัฒนาเด็กพิการ ขอควรระวังในการใชของเลน
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    8.  คณะวิทยากรผูทำการอบรม
วิทยากรประจำหลักสูตรการอบรม ประกอบดวยวิทยากรของมูลนิธิเพือเด็กพิการ 
และนักวิชาชีพผูเชียวชาญ ดานการฟนฟูและพัฒนาเด็กพิการ จากหนวยงานภาครัฐ 
ดังมีรายละเอียด คือ

  รายชือ                  ใบประกอบโรคศิลปะ       หนวยงานทีรับรอง
                              /หนังสือรับรอง  

1. น.ส.จุลิน  ภูไพบูลย           ครูฝกกิจกรรมบำบัด       มูลนิธิเพือเด็กพิการ
                                   ผูชวยแพทยแผนไทย     คณะกรรมการวิชาชีพ
                                                             สาขาการแพทยแผนไทย

2. น.ส.โชติกา  บริสุทธิ          ครูฝกกายภาพบำบัด       มูลนิธิเพือเด็กพิการ
                                   ผูชวยแพทยแผนไทย     คณะกรรมการวิชาชีพ
                                                             สาขาการแพทยแผนไทย

3. นายชัยภัทร  สมจิตรพรหม   หัวหนาฝายสือสารสังคม   มลูนิธิเพือเด็กพิการ
                                  นักกิจกรรมสันทนาการ

4. พญ.อุบลวรรณ  วัฒนาดิลกกุล    แพทยผูเชียวชาญ      ศูนยสิรินธรเพือการฟนฟู
                                    ดานเด็กสมองพิการ    สมรรถภาพทางการแพทย
                                                                    แหงชาติ

5. คุณวราภรณ  สำสมบูรณชัย     นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลปทุมธานี

6. คุณสายใจ  ศรีลิม            นักกิจกรรมพัฒนาการเด็ก มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก
                                        (ศิลปะบำบัด)
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   9.  ตำรา/หนังสือ คูมือตาง ๆ ทีใชในการอบรม
        หนังสือ คูมือ
        1. หนังสือคูมือการดูแลเด็กสมองพิการ (ซีพี) ฉบับครอบครัว มูลนิธิเพือเด็ก
        พิการ พ.ศ 2544
        2. หนังสือรูเทาทันของเลนพืนบานเพือสุขภาพ โครงการรูเทาทันสือเพือสุขภาพ 
        สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ 2547
        3. หนังสือสรางของเลนเพือพัฒนาเด็กพิการ มูลนิธิเพือเด็กพิการ พ.ศ 2552
        4. ชุดหนังสือของเลนเพือพัฒนาเด็กพิการ 3 เลม มูลนิธิเพือเด็กพิการ พ.ศ 2554
        อุปกรณและสือการสอน 
        - ภาพประกอบสไลด (Power Point) และแผนวีซีดี เนือหา เด็กสมองพิการ 
          ปญหาและ ขอจำกัดของครอบครัวเด็กพิการ
        - วิดีทัศน การผลิตของเลนเพือฟนฟูเด็กพิการ มูลนิธิเพือเด็กพิการ ป 2554

   10. สถานทีศึกษา
        มูลนิธิเพือเด็กพิการ 
        1)  หองประชุมชัน 3 สำหรับการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
            (สำหรับ 60 คน)
        2) หองประชุมชัน 2 สำหรับอบรมภาคทฤษฏี 
           (สำหรับ 15 คน)
   11. การประเมินผลการอบรม
        การประเมินผลการอบรม การประเมินผลจะประกอบดวย 
        1. ภาคทฤษฏี  ประเมินผลดวยแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
        2. ภาคปฏิบัติ  ประเมินผลจากการฝกปฏิบัติ 
   12. การสำเร็จการอบรม
        ผูสำเร็จการอบรมจะตองผานการทดสอบภาคทฤษฏีและปฎิบัติ 



มูลนิธิเพือเด็กพิการ
546  ซ.ลาดพราว 47  แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310
โทรศัพท 0-2539-2916 , 0-2539-9958
www.fcdthailand.org     
e- mail : fcdthailand@yahoo.com
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