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2 กิจกรรมบ ำบดัในกลุ่มผูรั้บบริกำรเดก็ (Occupational therapy in Pediatrics) 

กิจกรรมบ ำบัดส ำหรับผู้รับบริกำรเดก็ Occupational Therapy in Pediatric) 
งานกิจกรรมบ าบดั  คลนิิกกมุารเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร 
 

มุมมองด้ำนกิจกรรมบ ำบัด 
 นักกิจกรรมบ าบัดเด็ก จะวิเคราะห์ความสามารถของเด็กในการประกอบกิจกรรม (Functional 
performance) ในหลายๆสถานการณ์ และสิง่แวดล้อม เพื่อค้นหาศกัยภาพของเดก็ รวมทัง้ข้อจ ากดัของเดก็ท่ี
มีการท ากิจกรรม และกิจวตัรประจ าวนั ท่ีมาจากปัจจยัด้านต่างๆ เช่น ทกัษะความสามารถของเด็ก ปัจจยั
ภายในตัวของเด็ก สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อแยกแยะปัญหา และปัจจัยต่างๆ และน าไปสู่การ
ตัง้เปา้หมายในการบ าบดัรักษาอยา่งมีคณุภาพและศกัยภาพ 
 
ลักษณะกำรให้บริกำรทำงกิจกรรมบ ำบัด 
ให้บริการตรวจประเมินการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก (Sensory Integration) พัฒนาการทางด้าน
ทักษะกล้ามเนือ้มัดใหญ่ (Gross motor skill) ทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก (Fine motor skill) พัฒนาการด้าน
อารมณ์  (Emotional) ทักษะทางสังคม (Social skill) และพฤติกรรม (Behavior) โดยใช้แบบประเมิน
มาตรฐาน (Standardized test) การสงัเกตการณ์ทางคลินิก (Clinical observation) และข้อมลูองค์ประกอบ
พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องทางกิจกรรมบ าบดั (Occupational performance profile) โดยนักกิจกรรมบ าบดัจะให้
การดแูลอย่างใกล้ชิด มีกำรออกแบบแผนกำรรักษำเฉพำะบุคคล (Individual program) และกิจกรรมกลุ่มกำร
รักษำ (Group activity) รวมทัง้ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าต่างๆเก่ียวกบัปัญหาพฒันาการให้แก่ผู้ปกครอง 
ผู้ดแูล ญาติ ครู รวมทัง้การประสานงานร่วมกบับคุลากรหลากหลาย สหวิชาชีพ และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
 
รูปแบบกำรให้บริกำร 
 การให้บริการมีทัง้การให้บริการแบบเดี่ยว (Individual Program) และการให้บริการแบบกลุ่ม 
(Group activity program)  การให้บริการแต่ละครัง้ใช้ระยะเวลาการบ าบัดรักษา 2 ช่วง โดย ช่วงท่ี 1 
ระยะเวลา 40 นาที เป็นรูปแบบการบ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดั (Individual treatment program) และ
ช่วงท่ี 2 ระยะเวลา 20 นาที เป็นรูปแบบการฝึกทักษะด้านการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก (Fine motor skill) การ
เขียน (Handwriting skill) และการรายงานผลการบ าบัดรักษา การให้ค าปรึกษา และค าแนะน าต่างๆ 
(Consulting) ให้แก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดแูล ครู และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ประสานงานกบัสหวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 



 

3 กิจกรรมบ ำบดัในกลุ่มผูรั้บบริกำรเดก็ (Occupational therapy in Pediatrics) 

รูปแบบโดยทั่วไปของกำรให้บริกำรทำงกิจกรรมบ ำบัด 
1. การฝึกการบรูณาการประสาทรับความรู้สกึ (Sensory  Integration program) 
2. การคดักรองพฒันาการเบือ้งต้น (Developmental screening test) เพื่อประเมนิระดบัพฒันาการ 

และวางแผนการบ าบดัรักษา 
3. การกระตุ้น และสง่เสริมพฒันาการ  การเลน่  การเคลื่อนไหว และการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กให้

เหมาะสมตามวยั (The  development  of   Play  skill,  Sensory motor  and  hand  function) 
4. การกระตุ้น และสง่เสริมการเรียนรู้   การรับรู้  การคดิ ( Learning,  Perception and  Cognition) 
5. การกระตุ้น และสง่เสริมพฒันาการ ด้านอารมณ์  การเข้าสงัคม และพฤตกิรรมให้เหมาะสมตาม

วยั (The  development  of  Emotional  Psychosocial  and Behavior) 
6. การกระตุ้น และสง่เสริมพฒันาการ ด้านการรับประทานอาหาร หรือการดื่ม (The  development  

of  Feeding/Eating  and Drink) 
7. การกระตุ้น และสง่เสริมพฒันาการ ด้านการแตง่กาย การขบัถ่าย  (The  development  of  

Dressing and Toileting) 
8. ให้ค าแนะน า และพฒันากิจกรรมแนะน าท่ีบ้าน (Home program) ร่วมกบัผู้ปกครอง ผู้ดแูล ญาติ 

และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ครู และสหวชิาชีพท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น เพื่อ สง่เสริม พฒันา และกระตุ้น
พฒันาการท่ีเหมาะสม 

9. ให้ค าแนะน า การจดัท าเผือกประคองมือ และนิว้มือ (Splint and  Casting)  และดดัแปลง
อปุกรณ์ช่วย และอปุกรณ์เสริม (Adaptive and Assistive  device) 

10. ให้ค าแนะน าการดดัแปลงสภาพบ้าน  และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัผู้ รับบริการ (Home  
and Environment  modification) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 กิจกรรมบ ำบดัในกลุ่มผูรั้บบริกำรเดก็ (Occupational therapy in Pediatrics) 

ขอบข่ำยกำรให้บริกำรทำงกิจกรรมบ ำบัดในผู้รับบริกำรเดก็ 
1. ประเมิน และกระตุ้ นพัฒนาการท่ีเหมาะสมในเด็กท่ีมีพัฒนาการช้า ในด้านต่างๆ (Delay 

Development) เช่น ทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้มัดใหญ่ (Gross motor skill) เช่น กระตุ้นการชันคอ 
(neck righting) การคลาน (Crawling) การเดิน (walking) ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก (Fine motor skill) 
ทกัษะด้านภาษา (Language) ทกัษะทางด้านอารมณ์ (Emotional) และทกัษะทางสงัคม (Social) เป็นต้น  

2. ประเมิน และกระตุ้นพฒันาการท่ีเหมาะสมในเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการบูรณาการประสาท
ความรู้สึก (Sensory Integration Disorder/Sensory Processing Disorder : SID or SPD) ได้แก่  กลุ่มเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องในการปรับระดับการรับสิ่งเร้าให้เหมาะสม และคงท่ีกับความต้องการ (Sensory 
Modulation Disorder) เช่น ภาวะความไวต่อการรับความรู้สึกสมัผสั (Tactile defensiveness) กลุ่มเด็กท่ีมี
ความยากล าบากในการประมวลผลคณุภาพสิ่งเร้าความรู้สกึ (Sensory Discrimination Disorder) และกลุ่ม
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการทรงท่า และการเคลื่อนไหวอย่างตัง้ใจ (Sensory-Based Motor Disorder) ซึ่ง
ความบกพร่องเหล่านีส้่งผลต่อศักยภาพการเรียนรู้  การท ากิจวัตรประจ าวันสาวนตัว (ADL) พฤติกรรม 
(Behavior) ทกัษะทางด้านอารมณ์ (Emotional) และทกัษะทางสงัคม (Social skill) 

3. กิจกรรม และโปรแกรมการรับรู้ตนเอง (Organizing skill program) เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การควบคุมตนเอง (Self control/self regulation) ในเด็กท่ีมีพฤติกรรมซน ไม่อยู่นิ่ง (Hyperactive and 
fidget) ก้าวร้าว (Aggressive) ไม่สบตา (no eye-contact) 

4. กระตุ้น และส่งเสริมการรับรู้ และการเรียนรู้ในเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการเรียน หรือเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสตปัิญญา (Learning disability : LD) 

5. กระตุ้ น และส่งเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสมในเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว อัน
เน่ืองมาจากความพิการทางสมอง (Cerebral palsy)  

6. กระตุ้น และสง่เสริมทกัษะความสามารถในการสื่อสาร (Communication skill) 
7. กระตุ้น และส่งเสริมทักษะทางด้านอารมณ์ (Emotional) พฤติกรรม (Behavior) และทักษะทาง

สงัคม (Social skill) 
8. ให้ค าแนะน าการดัดแปลง และปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับผู้ รับบริการ  (Home and 

Environmental  modification) 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 กิจกรรมบ ำบดัในกลุ่มผูรั้บบริกำรเดก็ (Occupational therapy in Pediatrics) 

กลุ่มผู้รับบริกำรเดก็ ประเภทต่ำงๆ 
1. เด็กท่ีมีปัญหาด้านพฒันาการล้าช้ากว่าวยั (Delay Development) ในด้านทกัษะการเคลื่อนไหว 

(Gross motor skill) ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก (Fine motor skill) ทกัษะด้านภาษา (Language) ทกัษะ
ด้านอารมณ์ (Emotional) และทกัษะทางสงัคม (Social skill) 

2. เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก (Sensory integration disorder) 
เช่น ภาวะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการรับความรู้สึกสมัผัสท่ีไวมากกว่าปกติ (Tactile defensiveness)  
ภาวะหลีกหนีการเคลื่อนไหว (gravitational insecurity : GI) เป็นต้น 

3. เด็กท่ีมีความพิการทางด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหว เช่น ความพิการทางสมอง (Cerebral 
palsy)  

4. เด็กท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และทกัษะสงัคม เช่น ก้าวร้าว ท าร้ายตนเอง อยู่ไม่นิ่ง ไม่
สบตา เช่น เด็กในกลุ่มออทิสติกสเปกตรัม (Autistic spectrum) เด็กสมาธิสัน้และซนผิดปกติ (Attention 
deficit & hyperactive disorder)) เด็กกลุม่ดาวน์ (Down syndrome) เป็นต้น 

5. เด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้ (Learning disability: LD) รวมถึงทกัษะการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐาน เช่น 
บกพร่องทกัษะด้านการเขียน (Writing) ด้านการอา่น (Reading) ด้านการค านวณ (Calculation) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 กิจกรรมบ ำบดัในกลุ่มผูรั้บบริกำรเดก็ (Occupational therapy in Pediatrics) 

กำรให้บริกำรทำงกิจกรรมบ ำบัดในกลุ่มผู้รับบริกำรเดก็ประเภทต่ำงๆ 
1.การบ าบดัรักษาความบกพร่องด้านการบรูณาการประสาทความรู้สกึ (Sensory integration disorder : SI) 
 เปา้ประสงค์โดยทัว่ไปของการบ าบดัรักษา คือ การจดัสิง่แวดล้อม และกิจกรรมการเลน่ ตำมหลกักำร
ด้ำนกำรบูรณำกำรประสำทควำมรู้สึก เพื่อพัฒนา การจัดระเบียบ หรือการประมวลผลการรับความรู้สึก 
(Sensory processing) ของระบบตา่งๆให้เหมาะสม โดยการปอ้นข้อมลูการรับความรู้สกึของระบบตา่งๆ เช่น 
ระบบสมัผสั (Tactile sense) ระบบการรับรู้ข้อต่อ เอ็น และกล้ามเนือ้ (Proprioceptive sense) ระบบการ
รับรู้การทรงท่า (Vestibular sense) เป็นต้น ให้เกิดการประมวลผล และจดัระเบียบของสมอง  ซึง่จะสง่ผลถึง
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาโดยตรง เป็นพฤตกิรรมแสดงออกท่ีเหมาะสม (adaptive behavior) 
 โดยหลงัจากการประเมินทางกิจกรรมบ าบดั นกักิจกรรมบ ำบดัจะท ำกำรออกแบบ จดัรูปแบบกิจกรรม
เฉพาะบุคคล  โดยผ่านการเล่น และใช้อปุกรณ์เฉพาะทาง ร่วมกับ sensory diet และโปรแกรมการควบคมุ
ตนเอง            (Self-regulation program) เพื่อกระตุ้นระบบการรับความรู้สกึท่ีมีปัญหาให้มีการพฒันามาก
ขึน้  ซึ่งนักกิจกรรมบ าบดัจะเป็นเพียงผู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมได้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด นัก
กิจกรรมบ าบดัจะคอยสงัเกตพฤติกรรมการตอบสนองตอ่กิจกรรม และปรับกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง เพื่อให้เด็ก
พฒันาความสามารถในการประมวลผลการรับความรู้สึกของสมองให้สงูขึน้ และแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองตอ่สิ่งเร้าแวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม (Adaptive behavior) 
 โดยนักกิจกรรมบ าบัดจะเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการพัฒนาการบูรณาการประสาท
ความรู้สึกให้สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  
(Adaptive responce) 
 
2. การบ าบดัรักษากลุม่เดก็ท่ีมีพฒันาการลา่ช้ากวา่วยั (Delay Development/Delay milestone) 

นกักิจกรรมบ าบดัใช้การตรวจประเมินพฒันาการ  และกระตุ้นพฒันาการท่ีเหมาะสมของเด็กใน  4 
ด้านหลกั คือ  1.ด้านทกัษะการเคลื่อนไหว (Gross motor skill) 2.ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก (Fine motor 
skill) 3.ทกัษะด้านภาษา (Language) 4.ทกัษะด้านอารมณ์ (Emotional) และทกัษะทางสงัคม (Social skill) 
โดยอาศยัเทคนิค วิธีการและกิจกรรมเฉพาะต่างๆท่ีเก่ียวข้องทางกิจกรรมบ าบดั เป็นสื่อการรักษา รวมทัง้ให้
ค าปรึกษา และค าแนะน าในการกระตุ้นพฒันาการแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดแูล และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อ
สง่เสริมให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีขึน้ได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 
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3. การบ าบดัรักษาความพิการทางกาย และการเคลื่อนไหว (Physical dysfunction) 
 นักกิจกรรมบ าบดัใช้การตรวจ ประเมิน บ าบดัรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กท่ีมีปัญหาด้านการ
เคลื่อนไหว ได้แก่ การท างานของแขน และมือ (Hand function) เช่น การเพิ่มก าลงัของกล้ามเนือ้ (Strength)  
การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (Rang of motion: ROM) การฝึกการหยิบจบัลกัษณะต่างๆ (Prehension) เป็น
ต้น  รวมทัง้ทักษะการท ากิจวัตรประจ าวัน (Activity of daily living: ADL) เช่น การรับประทานอาหาร 
(Eating/Feeding), การถอด-ใสเ่สือ้ผ้า (Dressing), การใช้รถเข็น (Transition) เป็นต้น การท างานของอวยัวะ
ในช่องปาก (Oral-motor function) จดัท าเผือกประคองข้อมือ นิว้มือ (Splint) การดดัแปลงอปุกรณ์ช่วย และ
อปุกรณ์เสริม (Adaptive device) รวมทัง้ให้ค าแนะน าการปรับสิ่งแวดล้อม  และหรือการดดัแปลง และปรับ
สภาพบ้าน (home and Environment modification)  เป็นต้น โดยอาศยัเทคนิค  วิธีการ และกิจกรรมตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องทางกิจกรรมบ าบดัมาเป็นสื่อการรักษา เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพของตนเอง
มากท่ีสดุ และพึง่พาผู้ อ่ืนน้อยท่ีสดุ   
 
4. การบ าบดัรักษาความบกพร่องด้านการเรียน (Learning Disability : LD) 
 ในมุมมองด้านกิจกรรมบ าบดัเช่ือว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้เกิดจากปัญหาด้านการ  
บรูณาการประสาทรับความรู้สกึ (Sensory Integration Disorder) ท าให้เด็กมีพฒันาการการเรียนรู้ท่ีลา่ช้า มี
ความบกพร่องด้านความสามารถในการปฏิบตัิงาน หรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
 ดังนัน้การรักษาทางกิจกรรมบ าบัด จึงเน้นการกระตุ้ นการบูรณาการประสาทความรู้สึก           
(Sensory integration) ด้วยกิจกรรมเฉพาะในรูปแบบตา่งๆ และกิจกรรมการเลน่ผา่นทางอปุกรณ์เฉพาะด้าน 
ร่วมกับการฝึกทักษะการรับรู้ การคิด (Perception and cognition) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้
พืน้ฐานด้านวิชาการ เช่น การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ เป็นต้น  ตามศกัยภาพ หรือความสามารถ
พืน้ฐานของเดก็แตล่ะบคุคล  ให้เรียนรู้ได้ใกล้เคียงกบัเด็กปกติในวยัเดียวกนัมากท่ีสดุ 
 
5. การบ าบดัรักษากลุม่อาการดาวน์ (Down Syndrome) 
 การบ าบดัรักษาเน้นการกระตุ้นพฒันาการด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่ (Gross motor) กล้ามเนือ้มดัเล็ก    
(Fine motor) การท างานประสานกันของตา และมือ  (Eye hand co-ordination) เช่น  การหยิบจับ 
(Prehension) การเขียน (Handwriting) การตัดกระดาษ (Cutting) เป็นต้น  รวมทัง้ส่งเสริมพัฒนาการ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการกิจวตัรประจ าวนัส่วนตวั  (Activity of daily living : ADL) ได้แก่ 
การรับประทานอาหาร (Eating) การสวม-ใสเ่สือ้ผ้า (Dressing) ทกัษะการเลน่ (Play skill) ทกัษะทางอารมณ์ 
(Emotional) และทกัษะทางสงัคม (Social) 
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6. การบ าบัดรักษากลุ่มเด็กสมาธิสัน้ และซนผิดปกติ (Attention deficit disorder/ Attention deficit & 
hyperactive disorders : ADD/ADHD) 
  การบ าบดัรักษา เน้นมมุมองด้านการกระตุ้นการบรูณาการประสาทรับความรู้สกึ (Sensory 
Integration) เช่น การให้ sensory diet ในรูปแบบกิจกรรมแนะน าท่ีบ้าน และโรงเรียน (Home program) 
และเทคนิค วิธีการ และสื่อการรักษาเฉพาะท่ีช่วยส่งเสริม หรือกระตุ้นการบูรราการประสาทรับความรู้สึก 
(Sensory Integration) ท่ีเหมาะสม และโปรแกรมการควบคมุตนเอง (Self regulation program) เพื่อแก้ไข
ปัญหาพืน้ฐานเด็กทัง้ส่วนทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้มัดใหญ่  (Gross motor skill) ทักษะการใช้
กล้ามเนือ้มดัเล็ก (Fine motor skill) การควบคุมอารมณ์ (Emotional regulation) การควบคุมตนเอง (Self 
control) หรือการคงสมาธิ ช่วงความสนใจ (Attention span)  เพื่อลดภาวะซน อยู่ไม่นิ่ง (Hyperactive, 
Fidget) ของเด็ก ร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ เช่น การปรับปรุงสภาพบ้าน และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม(Home and 
Environment modification) การปรับพฤติกรรม (Behavior modification) การเพิ่มความสามารถในการคิด
การจดัการตนเอง (Organizing skill)  
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ตัวอย่ำงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์กำรประเมินทำงกจิกรรมบ ำบัดในผู้รับบริกำรเดก็ 
1. Occupational Performance Profile (OPP outline) 
2. Developmental  assessment  

  - DDST II (Denver Developmental Screening Test II) 
  - Reflex testing chart 
  - Clinical observation of sensory integration/Sensory processing checklist 
  - Sensory integration and praxis test 
  - DVPT 2 
  - BOT2 (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition) 
  -Reflex  testing  chart 
  - est. 

3.Cerebral palsy test 
4.Neuromuscular test 

  - Reflex test 
  - Manual muscle test (MMT) 
  - ROM test  
  - est. 

5.Gross  motor  and  Fine  motor  development (Clinical observation) 
6.Visual  perception test 

  - MVPT 2 (Motor-Free Visual Perception Test, Second Edition) 
  - DTVP 2 (Developmental Test of Visual Perception, Second Edition ) 

7.Handwriting  skill (Clinical observation) 
8.Social skill checklist 
9.Play  skill 
10.Oral – motor  function ( Such  as  Chewing,  sucking,  swallowing ) 
11.Activity  of  daily  living skill (ADL) 
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ตัวอย่ำงกรอบอ้ำงอิง ทฤษฎี  และหลักกำรที่เกี่ยวข้อง ในผู้รับบริกำรเดก็ 
1.Developmental Frame of reference 

  - Sensory  integration  theory ( SI ) 
  - Anne Cronin Mosey (Recapitulation of  Ontogenesis : Sub skill 7) 

2.Neurodevelopmental frame of reference ( NDT ) 
3.Visual  perception  frame of  reference 
4.Behavior  modification approach 
5.Biomechanical  approach 
6.Rehabilitation  approach 
7.Model  of  Humen  Occupation ( MOHO ) 
8.Cognitive  disability  model 
9.Psychosocial  Development (Freud) 
10.Ego Adaptation (Erikson) 
11.Cognitive development (Plaget) 
12.Moral development (Kohlberg) 
13.DIR/floortime approach 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


