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การบาํบดัรกัษาแนว DIR /Floortime 

 

 คุณหมอกรีนสแปนและคณะไดวางรูปแบบการแกปญหาและการกระตุนพัฒนาการสําหรับเด็กที่มีความ

บกพรองในการสรางปฏิสัมพันธและส่ือสารกับผูอื่น ทานเรียกแนวน้ีวา Developmental Individual 

Difference Relationship-Based (DIR) Model 

• Developmental  : พัฒนาการของการมีปฏิสัมพันธ การส่ือสาร และการคิด โดยมีความตองการและ

อารมณเปนแรงจูงใจ 

• Individual Difference : คํานึงถึงความแตกตางของระบบการรับรู การประมวลขอมูล  และการส่ัง

การกลามเน้ือของเด็กแตละคน 

• Relationship-Based : ใชปฏิสัมพันธระหวางผูดูแลกับเด็กเปนสําคัญ 

 

DIR/Floor time   ประกอบไปดวยวิธีการสําคัญ 3 ประการ ไดแก         

    1. Floortime เปนชวงเวลาพิเศษที่สมาชิกในครอบครัวใชสงเสริมพัฒนาการเด็ก ในบรรยากาศที่อบอุน เปน

สุข สนุก และรูสึกปลอดภัย พอแมหรือผูดูแลใชเวลากับเด็กโดยมีจุดมุงหมายชัดเจนเพ่ือกระตุนพัฒนาการ   

กิจกรรมที่เลือกเปนกิจกรรมที่เด็กสนใจและตรงกับระดับพัฒนาการ เด็กเปนผูนําและคิดกิจกรรม สวนพอแม

คอยหาจังหวะหรือสรางสถานการณใหเด็กคิดแกปญหา ส่ือสารโตตอบ ตอเติมความคิดและอารมณซ่ึงกันและ

กัน เด็กเกิดความรูสึกสนุก สนใจ เกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง  

    2. การฝกทักษะที่บาน   เปนการฝกเพ่ือชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถใหมๆ เชน การชวยเหลือตัวเองและ

การฝกทักษะพัฒนาการดานตางๆ การฝกเพ่ือแกไขความบกพรองพ้ืนฐานของสมอง  

    3. การฝกอยางเปนระบบ เปนการฝกกับนักวิชาชีพเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเฉพาะดาน 

 

มุมมองดานพัฒนาการ 

การประเมินพัฒนาการของเด็กทั่วๆไป นิยมแบงหัวขอประเมินเปน 5 หัวขอ ไดแก พัฒนาการของ

กลามเน้ือมัดใหญ  กลามเน้ือมัดเล็ก  พัฒนาการดานจิตใจ อารมณและสังคม  แตการประเมินดังกลาวอาจจะ

ไมเหมาะสมกับเด็กที่มีพัฒนาการไมสมดุลอยางเด็กออทิสติก ซ่ึงอาจจะมีความสามารถดานใดดานหน่ึงโดดเดน

เปนพิเศษ เชน สามารถทองจําช่ือเมืองหรือชื่อประเทศไดทุกประเทศในโลก แตกลับมีปญหาดานการส่ือสาร  

การดําเนินชีวิตประจําวัน และการเขาสังคม เด็กออทิสติกบางคนสามารถใชคําและรูปประโยคไดสมวัย แตการ

พูดมักจะไมเปนธรรมชาติ  และไมถูกกาลเทศะ 

 ดังน้ัน  การประเมินที่เหมาะสมจึงตองอาศัยวิธีการที่แตกตางกันออกไป โดยจะตองพิจารณาที่

ความสามารถซ่ึงใชการไดคําวา “ใชการได” ในที่น้ีหมายถึง การส่ือสารที่สามารถส่ือและรับขอมูลไดครบถวน  

ถูกตองตามอารมณ และความตองการทั้งของผูสงและรับสาร    
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คุณหมอกรีนสแปนและคณะไดรวมกันสรางแบบประเมินที่เรียกวา Functional Emotional 

Development เพ่ือใชการประเมินพัฒนาการทางอารมณ โดยแบงระดับพัฒนาการเปน 6 ระดับ ดังน้ี 

พัฒนาการระดับที่ 1 (แรกเกิด – 3 เดือน)  สงบ สนใจ จดจอกับโลกภายนอก  

1. สามารถจดจอกับการเลนแบบ sensory motor  

2. สนใจจดจอกับของเลน หรือ เหตุการณรอบตัว  

 with prompt 

 without prompt 

3. สนใจจดจอกับการสื่อสารกลับไปกลับมา 

 กับผูใหญที่ใกลชิด 
4. สนใจจดจอในการทํากิจกรรมกับ 

 เด็กวัยใกลเคียงกัน 

 กับกลุมเด็กวัยใกลเคียงกัน 
5. สงบและจดจอไดทุกสถานการณ 

พัฒนาการระดับที่ 2 (2– 5 เดือน)  มีปฎิสัมพันธกับคนอื่น  

1. มีสัมพันธภาพกับคนใกลชิด ในการเลนที่สนุกสนาน 

2. มีสัมพันธภาพกับคนที่เลนสนุก ไดตอเนื่องยาวนานขี้น 

3. มีสัมพันธภาพกับผูอื่นได  

 แมจะรูสึกหงุดหงิด 

 ในอารมณที่หลากหลาย เชน กลัว ตกใจ อิจฉา 
4. มีสัมพันธภาพกับ ในการสื่อสารโตตอบกลับไปมาไดอยางตอเนื่อง 

5. มีสัมพันธภาพกับเด็กวัยใกลเคียงกัน  

 with prompt 

 Without prompt 

6. มีสัมพันธภาพกับกลุมเด็กวัยใกลเคียงกัน 

พัฒนาการระดับที่ 3 (4-9 เดือน)  สื่อสารดวยภาษาทาทาง  

1. Respond กับคนใกลชิดที่มาเลนดวย 

2. Initiate communication เม่ืออยากไดส่ิงที่ตองการ 

3. มีการโตตอบกลับไปมาในการเลนหรือกิจกรรมที่เด็กสนใจอยางมาก 

4. อารมณและความรูสึก 

 เด็กแสดงอารมณและความรูสึกทางสีหนา 

 สามารถโตตอบกลับไปมาไดในอารมณตางๆ 
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5. มีการโตตอบทางสีหนาทาทางกับเด็กคนอื่น  

 with prompt 

 กับเด็กที่มีมนุษยสัมพันธดี 

 Without prompt 

พัฒนาการระดับที่ 4  (9-18 เดือน) แกปญหาได 

1. สื่อสารใหไดสิ่งที่ตองการ โดยใชกิริยา หรือ คํา 

2. เด็กสามารถทํางานหลายขั้นตอน (motor planning and sequencing) 

 ไดดวยตัวเอง เชน ลากเกาอี้มาหนาตูกับขาว ปนข้ึนไปหยิบขวดใสขนมลงมา เปดฝา หยิบขนม
ออกมา แลวหันมามามองหนาแม 

 โดยมีปฎิสัมพันธกับคนใกลชิด เพื่อใหทําสิ่งที่เขาตองการ เชน หยิบรถของเลน แลวไปดึงมือพอ 
พาไปที่แขวนกุญแจ กระตุกมือพอ เมือพอหยิบกุญแจ ก็จูงมือพอไปที่หนาประตู 

พัฒนาการระดับที่ 5 (18-30 เดือน)  เลนสมมติ/แยกเรื่องจริงกับเรื่องสมมติได  

1. เด็กเลนสมมติ 

 โดยเลียนแบบทาทางจริง 

 โดยใชคําพูดเลียนแบบ 

 ใชทั้งทาทางและคําพูด 

 การเลนสมมติมีรายละเอียด ขั้นตอน มากขึ้น และพูดโตตอบในชีวิตประจําวันมากขึ้น 

 เริ่มมีจิตนาการในการเลนสมมติวาตนเองเกงกลาเกินจริง เชน เหาะได มีกําลังมหาศาล 

 เลนสมมติไดหลายบทบาท 
2. พูดบอกความตองการของตนเองได 

3. เริ่มสนทนาโตตอบได 

4. พูดโตตอบในชีวิตประจําวันมากข้ึน แล การเลนสมมติมีรายละเอียด ข้ันตอน มากข้ึน 

5. เริ่มคาดเดาความรูสึกหรือการกระทําของผูอื่นได ในสถานการณตางๆ เชน ถาแอบถอดปล๊ักไฟแมจะ

โกรธ 

พัฒนาการระดับที่ 6 (2 - 4 ป)  โตตอบการสนทนาเชื่อมโยงเหตุและผลได  

1. โตตอบการสนทนาทั้งในชีวิตจริงและการเลนสมมติทุกครั้ง 

2. ตอบคําถามที่ข้ึนตนดวย ใคร อะไร ที่ไหน เม่ือไร อยางไร และ ทําไม 

3. รูจักโตัเถียง ตอรอง ตัดสินใจที่จะเลือกทําอะไรหรือไมทําอะไรไดเอง 

4. เชื่อมโยงเหตุและผลไดทุกเรื่อง (ไมสะเปะสะปะ ไมเปล่ียนประเด็น ไมเปลี่ยนเรื่อง) 

5. เขาใจมิติเรื่องเวลา 

6. เขาใจมิติเรื่องสถานที่ 
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7. สามารถบอกสาเหตุของการกระทําและความรูสึกของตนเองไดทุกอารมณ 

8. สามารถเปรียบเทียบความคิดและความชอบของตนเองกับของผูอื่นได 

9. สามารถบอกตัวเลือกและตัดสินใจเลือกได 

10. เลนสมมติเปนเรื่องราว มีจุดเริ่มตน การดําเนินเรื่อง และมีตอนจบ 

 

การใชเทคนิค DIR/Floortime จะทําใหลูกหายจากเปนออทิสติกหรือไม 

 

   จากการติดตามผลการรักษาเด็กออทิสติกจํานวน ๒๐๐ รายที่พอแมต้ังใจสงเสริมพัฒนาการลูกเปน

เวลาอยางนอย ๒ ป ตามแนวทาง DIR/Floortime พบวา 

๕๘% ของเด็กจัดอยูในกลุม “ดีถึงดีเดน” เด็กกลุมน้ีสามารถพัฒนาไปไดไกลกวาที่เคยคาดการณกันวา

เด็กออทิสติกจะพัฒนาไปได กลาวคือเด็กมีสัมพันธภาพกับคนใกลชิดไดอยางอบอุน สรางสรรค ยืดหยุนและมี

ชีวิตชีวา โดยไมหลงเหลืออาการแสดงของภาวะออทิสซึม ไมวาจะเปนอาการแยกตัว กระตุนตัวเอง หรือทําอะไร

ซํ้าซาก  

 ๒๕% จัดอยูในกลุม “ปานกลาง” เด็กพัฒนาไดชากวากลุมแรก แตมีพัฒนาการไปไดเรื่อยๆ เด็กมี

สัมพันธภาพกับผูใกลชิดไดอยางแนนแฟน ใชภาษากายไดอยางตอเน่ือง บางรายพูดเปนวลี บางรายสามารถตอบ

คําถาม “ทําไม”ได เด็กกลุมน้ีไมหลงเหลืออาการและอาการแสดงของภาวะออทิสซึมเชนกัน 

๑๗% ของเด็กอยูในกลุมที่ยังแสดงความบกพรองใหเห็น มักเปนเด็กที่มีภาวะแทรกซอน เชน มีอาการชัก

รวมดวย เด็กกลุมน้ีพัฒนาไปไดชามาก ส่ือสารดวยภาษากายไดบาง บางคนพูดไดเปนวลีหรือคําส้ันๆ เด็กยังคง

แสดงอาการของภาวะออทิสซึมอยู  

 

อางอิง :คูมือการพัฒนาเด็กออทิสติกแบบองครวม (เทคนิค DIR/ฟลอรไทม) โดย รศ. พญ. กิ่งแกว ปาจรีย 

 


