
 

 

 

พฤติกรรมบ ำบัด  

(Behavioral Therapy) 

พฤติกรรมบ ำบัด คือ กำรบ ำบัดทำงจิตชนิดหนึ่งที่มุ่งเน้นกำรควบคุมพฤติกรรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สังเกตได้โดยใช้หลักเรียนรู้ทำงจิตวิทยำมำใช้กับพฤติกรรมที่
เป็นปัญหำเน้นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้โดยไม่ค ำนึงถึงสำเหตุ  
ของพฤติกรรมในอดีต 
 

เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ  

(Children  with  Special  Health Care Needs) 

หมำยถึง กลุ่มเด็กที่ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ ส่งเสริมทำงด้ำนกำยภำพ พัฒนำกำร 
กำรรับสัมผัส กำรรับรู้พฤติกรรมและ/หรืออำรมณ์ มีควำมต้องกำรโปรแกรม 
หรือบริกำรส่งเสริมทำง กำรแพทย์ เนื่องจำกมีภำวะ บกพร่องทำงด้ำนต่ำงๆ 
ส่งผลให้มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
 

“เนื่องจำกกลุ่มเด็กพิเศษ 
เป็นกลุ่มโรคที่มีควำมหลำกหลำยทั้งลักษณะอำกำรของโรค 

และพฤติกรรมท่ีแสดงออก รวมทั้งระดับกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจ 
ดังนั้นกำรปรับพฤติกรรมในเด็กแต่ละกลุ่มโรคจึงมีควำมแตกต่ำงกันเฉพำะ

แต่ละกลุ่มโรค” 

กำรจัดกำรทำงทันตกรรม 
ในเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษด้วยแนวทำงพฤติกรรมบ ำบัด 

โดย น.ส.สุนีรา อินทเสน และนายมัธยันห์ แสนใจบาญ  
นักกิจกรรมบ าบัดเด็ก  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้และจิตวิทยำเพ่ือปรับพฤติกรรม 
Applied Behavior analysis : ABA 

 
1. กำรควบคุม และรำยงำนผลตนเอง (Self Monitoring) 
 
2. กำรเสริมแรง (Reinforcement) และกำรวำงเงื่อนไข (Conditioning) 
- กำรให้แรงเสริมด้ำนบวก (Positive reinforcement) 
- กำรให้แรงเสริมด้ำนลบ (Negative Reinforcement) 
- กำรลงโทษ (Punishment) ได้แก่ กำรกระตุ้นให้เกิดควำมไม่พอใจ (aversive 
stimuli) ท ำให้เสียหำย หรือเสียคุณค่ำ (response cost) เช่น กำรไม่ให้สิ่งที่ต้องกำร 
และกำรจ ำกัดอิสรภำพ (restriction of freedom) เช่น  time out เป็นต้น 
 
3. กำรกระตุ้นเรำ้ (Prompting) 
- กำรพูดบอก      : ค ำพูดหรือเสียงเพื่อน ำกำรได้ยิน 
- กำรให้สังเกต     : กำรใช้สัญญำณหรอืรูปภำพเพือ่ชี้น ำกำรมองเห็น 
- กำรบอกใบ ้      : กำรแสดงท่ำทำงบอก 
- กำรจัดต ำแหน่ง  : กำรวำงสื่อหรือสิ่งเร้ำไว้ใกล้ตัวเด็ก เช่น ตุก๊ตำหรือผู้ปกครองที่ไว้ใจ 
- กำรใช้ต้นแบบ   : กำรใช้ต้นแบบเป็นวธิีกำรที่ใช้ในเด็กที่ก ำลังเรียนรู้กำรเลียนแบบ 
และสำมำรถจดจ่อสนใจต้นแบบนั้นได้ รวมถึงลดควำมกลัว และวิตกกังวลในเด็ก 
ที่มีกำรรับรู้ดี 
- กำรจับท ำ        : จับควบคุมหรือช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กสำมำรถเรียนรู้ตำม 
 
4. กำรฝึกพฤติกรรมกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม (Assertive training) 
เพื่อลดควำมกังวลและกำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสม ผ่ำนกิจกรรมเล่นสร้ำงสถำนกำรณ์ 
และแสดงบทบำทสมมต ิ
 
 
 



 

 

 

กำรปรับพฤติกรรมเด็กทีม่ีควำมต้องกำรพิเศษ ก่อนท ำหัตถกำร 
1.ให้เวลำเด็กปรับตัวกับสถำนท่ีช่ัวครู่ เพื่อลดควำมวิตกกังวล เช่น 
พำเด็กเดินส ำรวจบริเวณห้องท่ีต้องไป บุคคลที่ต้องเจอ  
2.ผู้ปกครองหรือบุคลำกรที่เกีย่วข้องควรพูดอธิบำยถึงแต่ละขั้นตอน 
ของหัตถกำร เพื่อลดควำมวิตกกังวลและสร้ำงควำมเข้ำใจแก่เด็กได้ 
(เนื่องจำกกลุ่มเด็กพิเศษมีควำมวิตกกังวลสูงต่อ  สิ่งแวดล้อมใหม่) 
สำมำรถใช้เทคนิคภำพประกอบ หรือโมเดลตุ๊กตำ อธิบำยขั้นตอน 
กำรท ำหัตถกำรได ้
3.กล่ำวทักทำย แสดงสหีน้ำท่ำทำงยิ้มแย้ม เป็นมติรกับเด็ก 
และควรเลีย่งกำรสมัผสัตัวเด็กในกำรรับบริกำรครั้งแรก 

ตารางการเลือกวิธีกำรปรับพฤติกรรม (ABA) ตำมกลุ่มอำกำร และกลุ่มโรค 
 การปรับพฤติกรรม (ABA)  

วีธีการอื่นๆ Conditioning 
(Reinforcement) 

Prompting Assertive 
training 

modeling 

กลุ่มเด็กบกพร่องทางสตปิัญญา  
(Intellectual disabilities : 

ID) 

√ √ √ √ 
- นวดบริเวณช่องปากและลิ้น (Oro-motor massage) 
การใช้กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory Play) 
เพื่อลดความไวต่อถกูกระตุ้นเร้าที่มากเกนิไปในช่องปาก 

กลุ่มอาการ Down’s 
syndrome √ √ √ √ 

 

 
กลุ่มโรคสมาธิสั้น (ADHD) √ √ √ √ 

- การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation technique) 
- การจัดสภาพแวดลอ้มให้ไม่มีสิ่งกระตุ้นเร้าอื่น เช่น 
ต าแหน่งที่ท าหัตถการไม่มีหน้าต่าง หรือใกล้ประตู 

กลุ่มเด็กพิการทางสมอง 
(Cerebral palsy) 

ใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเฉพาะการกระตุ้นเร้า (Prompting) รว่มกับวิธกีารอื่นๆ คือ 
1. การจัดท่าทางการนั่งหรือการนอนที่เหมาะสม เพือ่ลดอาการเกรงผิดปกติของกล้ามเน้ือ โดยการใช้อุปกรณ์ช่วย (Assistive Device) 
2. การบริหารยืดเหยียดกล้ามเน้ือ (PROM: Passive ROM) กอ่นการท าหัตถการ 
3. การลงน้ าหนักและกระตุ้นบริเวณข้อต่อกล้ามเนื้อ (Weight bearing and Joint compression) 
4. หลีกเล่ียงการจับกระตุ้นเด็กบริเวณกล้ามเน้ือแขน ขา หรอืใบหน้าให้นอ้ยที่สดุ เพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเน้ือ หาก
มีความจ าเป็นต้องจับกระตุ้นให้พยายามจับบริเวณต าแหน่งข้อตอ่ของกล้ามเน้ือ เช่น การจับด้วยเทคนิค Three – finger jaw control 
เป็นต้น 

กลุ่มโรคออทิสติกสเปกตรัม 
(Autistic spectrum 

disorder) 

√ √ √ √ 
- การเบี่ยงความสนใจ (Distraction) 
- นวดบริเวณช่องปากและลิ้น (Oro-motor massage) 
การใช้กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory Play) 
เพื่อลดความไวต่อถกูกระตุ้นเร้าที่มากเกนิไปในช่องปาก 
- การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation technique) 
- การจัดสภาพแวดลอ้มให้ไม่มีสิ่งกระตุ้นเร้าอื่น เช่น 
ต าแหน่งที่ท าหัตถการไม่มีหน้าต่าง หรือใกล้ประตู 

หมายเหต ุ:  
-  ผู้ปว่ยที่มีระดับบกพร่องทางสติปัญญารุนแรงถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยไม่อยู่นิ่ง ไม่สามารถสื่อสารได้และไม่ร่วมมือในการรักษา อาจใช้เครื่องมือควบคุมการเคลื่อนไหว 

 

1. วางเงื่อนไข โดยการเสริมแรง (Reinforcement) 
2. เทคนิคการใช้ตัวแบบ (Modeling technique) 
3. การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive 
training) ผ่านการแสดงบทบาทสมมุต ิ
4. การใช้เทคนิคการใช้ภาพประกอบการอธิบาย 
5. การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย 


