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อยูบานทั้งวันกับลูกทําอะไรดี ?
เวทีบูรณาการฟลอรไทม

• เลนอะไรกับลูกดี

“การฝกและสอนที่บานตามแนวทางฟลอรไทม”
พญ แกวตา นพมณีจาํ รัสเลิศ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสงเสริมพัฒนาเด็กออทิสติกดวยเทคนิค DIR/ฟลอรไทม

วันเสารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒

เลนอะไรกับลูกดี
ลูกอยูใน “โลกสวนตัว” ไมสนใจคน ไมสนใจสิ่งแวดลอม
(พัฒนาการระดับ ๑-๒)

ฟลอรไทมสําหรับพัฒนาการระดับ ๑-๒
• เลนอะไรก็ไดที่ลูกสนุก ลูกชอบ ลูกหัวเราะ
• ทราบไดอยางไรวา “นี่คือฟลอรไทม”
– ฟง “เสียงหัวเราะ” ของลูก
– ดู “แววตา” ของลูก

– พัฒนาการระดับ ๑-๒
– พัฒนาการระดับ ๓-๔
– พัฒนาการระดับ ๕-๖

• การเลนเพื่อแกปญหาพื้นฐานของระบบประสาท
• พื้นฐานของชีวิต : บานแหงความรักและ “การเรียนรู”
• การฝกและสอนลูก....สอนอยางไร และ เมื่อไหรจึงควรสอน

เลนอะไรกับลูกดี ?
พัฒนาการระดับ ๑-๒
ลูกยังไมนิ่ง ไมสนใจเลนของเลน
หรือชอบอยููเฉยๆๆ ไมริเริม่ ทําสิ่ง
ตางๆดวยตัวเอง ลูกเขามาหาพอแม
บางเวลาอยากไดขนม สิ่งของ

กิจกรรมการเลนกับลูกที่บาน
1. ฟลอรไทม
2. การเลนเพือ่ แกปญหาพื้นฐาน
ของระบบประสาท

ลูกไมยอมเลนดวย ทําอยางไรดี ?
• ปญหาที่พอแมมักจะถาม
– ไมรูจะเลนอะไรกับลูกดี เพราะลูกไมเลนดวย
– อยููบานทั้งวันไมรูจะทําอะไรดี เพราะ ลููกเลนซ้ําๆ หรือ บางทีนั่ง
นิ่งๆ ไมทําอะไร
– ลูกวิ่งทั้งวัน ตามไมไหวจริงๆ
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ลูกไมยอมเลนดวย ทําอยางไรดี ?
“ที่บานมี ๓ ชั้น คุณแมตามเคาทุกหอง เขาก็หนีเขาทุกหอง เรา
เหนื่อยมาก เพราะนองไมยอมหยุด ไมยอมใหเราเขาถึงตัวเคาเลย นอง
หนีตลอด แตคุณแมก็ตามเขาตลอด เลนอยางนี้ทุกวัน ๆ บางวัน ลูกก็
เลนน้ํา เล
เลนนา
เลนเมดถว
นเม็ดถั่ว วนอย
วนอยูอยางนน
ยางนั้น เราก็
เรากพยายามเลนดวยทุ
พยายามเลนดวยทกวั
กวนน เคาก
เคาก็
ยังไมสนใจเรา”

ความรักและความพยายามตลอดเวลา ๒ เดือนเต็ม
“คุณแมไมรูวาตัวเองเขาถึงเคาไดตอนไหน ไมรูตัวเลย
เพราะก็เลนอยูอยางนี้ ทุกวัน ๆ จนมาวันหนึ่ง เคาเดินเขามาหา
ดึงมือ จะชวนเราขึ้นไปเลนขางบน จากที่เราเคยวิ่งตาม กลับเปน
เคา มาลากตััวเราไปด
ไป ว ย “เค
“ า เริม่ิ เห็น็ เราเปปนคน เปปนสิิง่ มีชี ีวิต”
เราก็เริ่มจากเลนจักกะจี้ จี๋ไปจี๋มา กลายเปนเลนสนุกดวยกันได
เปนครั้งแรก ลูกสนุกกับแมไดแลว......”

“สูวิถที างใหม” โดย แมนองตนไผ
เวทีสนทนาเด็กโต www.cf.mahidol.ac.th/floortime

ปญหาอื่นๆ
•
•
•
•

ลูกไมยอมกินขาว หรือ ลูกกินแตนมอยางเดียว
ลูกนอนดึกมาก ลูกตื่นมาตอนกลางคืนทําอยางไร
มีปญหาทองผูกู
ตอนเชามีเวลานอยทําอยางไร ลูกไมยอมอาบน้ํา ตองไปโรงเรียน และ
พอแมตองไปทํางาน

“สูวิถีทางใหม” โดย แมนองตนไผ
เวทีสนทนาเด็กโต www.cf.mahidol.ac.th/floortime

ความรัก ความผูกพัน ชวยแกปญหาใหลูก
ของกินอะไรก็ตาม ลูกผมไมเคยเอาเขาปากเลยครับ กินแตนมอยางเดียว เห็น
ชอนหรือจานขาวถวยขาว เคาจะหนีทันทีเลย แตหลังจากใชฟลอรไทมกับเคามา 3
เดือนครึ่ง ตอนนี้เคาเริ่มไวใจผมกับแฟนมากขึ้น กลาลองกินอาหารหลายอยางมาก
ขึ้น...... ผมวาความเชื่อใจ ความไวใจ ทําใหลูกกลาที่จะลองกินอาหารนะครับ....
พอนอต

หากบอกคุณน็อตไปแต
ไ แรกวา หลังเลนกับลูกมาก ๆ ลูกจะกินอาหารได
ไ
หลากหลายขึ้น ก็คงเชื่อยากนะคะ ถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกเรื่องที่เชื่อยากอีกเรื่อง
หนึ่ง คือเรื่องทองผูก อันนี้เปนดัชนีบอกความกาวหนาไดดีเลยคะ วาเมื่อไรที่เด็กของ
เราอยูในโลกใบนี้ไดอยางมีความสุข ไมมีความวิตกกังวล เขาจะหายจากอาการ
ทองผูกคะ
กิ่งแกว
www.cf.mahidol.ac.th/floortime

เลนอะไรกับลูกดี ?
พัฒนาการระดับ ๓-๔
ลูกติดพอแมแลว พูดสื่อสารเปน “คําๆ” หรือ ใชทาทางเปนสวนใหญ
(พัฒนาการระดับ ๓-๔)

เลนอะไรกับลูกดี

ลูกมีความผูกพันกับพอแม เลนสนุก
กับพอแมไดนาน แสดงอารมณทางสี
หนา แววตาได แกปญหาโดยใช
ภาษาทาทางสือ่ สารโตตอบกลับไป
มาไดหลายรอบ

กิจกรรมการเลนกับลูกที่บาน
1. ฟลอรไทม
2 การเลนเพืือ่ แกป ญหาพืน้ื ฐาน
2.
ของระบบประสาท
3. การฝกและสอน

(“สอดแทรก” ในบางจังหวะ บางเวลา)
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การฝกและสอน

การเลนเพื่อแกปญหาพื้นฐานของระบบประสาท
• การออกกําลังกาย
– วิ่ง กระโดด ปนปาย คลาน การทรงตัว เดินบทแทนแคบๆ เลนขี่หลังพอโยกไป
มา
– การคุ
การคมจั
มจงหวะ
งหวะ วงปรบความเรว
วิ่งปรับความเร็ว เปลี
เปลยนทศทางเรวๆ
่ยนทิศทางเร็วๆ ตแรง
ตีแรง เบาๆ กระโดดสงๆ
กระโดดสูงๆ

• การฝก “การมองเห็น”

•
•
•
•

“ทําไม” จึงตอง “ฝกและสอน”
การฝกและสอน แตกตางจาก “การเรียนรูตามธรรมชาติ” อยางไร
“อะไร” ที่ควรฝกและสอน
การฝกและสอนควรทํา “อยางไร” และ “เมื่อไหร” จึงควรสอน

– เลนเกม “หาสมบัติ” , เกมวิ่งตามไฟฉาย

• การฝก “การไดยิน”
– ใหลูกหัดฟงเสียงตางๆ, ฝกทําตามคําสั่งหลายขั้นตอน
– ให “เวลา” พูดคุย, รองเพลง, อานหนังสือใหลูกฟง

ควรเลนกับลูก/ฝกลูก บอยแคไหน
• ตลอดเวลาที่ทําได พอแมใชเวลารวมกับเด็กเกือบจะตลอดเวลาที่เด็กตื่นอยู
หมุนเวียนทํากิจกรรมตางๆ
• การรักษาที่บาน “เด็กออทิสติก”
• ฟลอร
ลอรไทม
ไทม (๒
(๒๐-๓๐
๓ นาท/ครง)
นาที/ครั้ง) ๖๖-๘ ครง/วน
ครั้ง/วัน
• การเลนเพื่อแกปญหาพื้นฐานระบบประสาท
(๑๐-๑๕ นาที/ครั้ง) ๔-๖ ครั้ง/วัน
• อื่นๆ - รักษาตามอาการ

“ทางสายกลาง”
“ไมตองไปตั้งเปาวา วันนีต้ องไดเทานั้นเทานี้ ใหเปนไปตามธรรมชาติ ให
เลนตามเด็ก ถาไปตั้งเปากับเขาวา วันนี้เราจะไดเทานั้น เทานี้ เราก็จะเครียด
นอกจากจะเครียดแลว บางทีเราจะรูสึกวาลมเหลวกับชีวิต”
“ถาเรากําหนดกฎเกณฑการเลนไว มันจะเลนไมสนุก ไมเปนธรรมชาติ ตอง
เลนแบบนึกอะไรได ก็เลนกันตรงนัน้ เลย ใหสนุกเหมือนเด็กเลน เวลาเด็กเลนกัน
ไมเห็นตองเตรียมเรื่องราวมากมายเลย”
“เลนกับนองพลับ” โดย คุณแมลูกสาม
ฟลอรไทมกับเด็กออทิสิติก, ๒๕๕๑

หากิจกรรมอะไรทํากับลูกดี?
พัฒนาการระดับ ๕-๖
ลูกมีภี าษาพูดคุยแลว เลนกัับเพือื่ นได
ไ 
(พัฒนาการระดับ ๕-๖)

หากิจกรรมอะไรทํากับลูกดี?

ลูกใช “ภาษา” สื่อสารโตตอบ
กลับไปมาได เลนสมมติไดตอเนื่อง
เปนเรื่องราว เล
เปนเรองราว
เลนอยู
นอยในกลุ
นกลมเด็
เดกวย
กวัย
เดียวกันได

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการลูกที่บาน
1.

ฟลอรไทม
- ให “เวลา” พูดคุยกับลูกมากๆ
- เลนสมมต
เลนสมมติ

2.
3.

การเลนกับเด็กวัยเดียวกัน
“เก็บรายละเอียด”
-ชวยทํางานบาน
-พาลูกไปเที่ยว เผชิญสิ่งแวดลอม
ใหมๆ
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บานแหงความรักและ “การเรียนรู”
•
•
•
•

ฝกลูกได “ทุกเวลา”
ฝกลูกได “ทุกสถานที่”
ฝกลูกเลนกับพี่นอง
กิจวัตรประจําวัน ฝกใหลูก “ลงมือทํา” และ “ใชความคิด”

• จัดเตรียมอุปกรณและของเลนในบานใหพรอม เชน
– ของเลนออกกําลังกาย ฝก SI แทมโบลีน ชิงชา ลูกบอลลูกใหญ
– ของเลนสมมติ เชน ชุดเครื่องครัว ชุดเฟอรนิเจอร

“เก็บรายละเอียด”
• การรับรู “สิ่งเรา” ของลูกแตกตางจากเด็กปกติทั่วไป
– พาลูก “ไปเที่ยว” เผชิญสิ่งแวดลอมใหมๆ
• ทะเล น้ําตก ภูเขา ทุงหญา ทองนา
• สวนสัตว พิพิธภัณฑ ทองฟาจําลอง สวนจตุรจักร

– ชวนลูกสัมผัส “ชีวิตธรรมดาๆ” ของคนทั่วๆไป
• ไปตลาด ขึ้นรถเมล นั่งรถไฟฟา นั่งรถสองแถว ซอนมอเตอรไซด

อยูบานทั้งวันกับลูกทําอะไรดี ?
• ฟลอรไทม
• การแกปญ
 หาพืน้ ฐานของระบบประสาท
– การ “ใหเวลา” กับลูก ใชชีวิตประจําวันภายในบาน
– การชวยทางานบาน
การชวยทํางานบาน
– การเลน
• การเลนกับเด็กวัยเดียวกัน
• “เก็บรายละเอียด”
– พาลูกเผชิญสิ่งแวดลอมใหมๆ (ฝก SI แบบธรรมชาติ)

ทําไมตองใหลูกทํางานบาน
• ใชงานบานเปน “เครือ่ งมือ”
– “ประเมิน” ความสามารถโดยรวมของลูก (พัฒนาการที่ใชการได)
– “เก็
“ บ็ รายละเอีียด”” เรือื่ งการรับั รูระบบประสาทสััมผััส (Sensory)
(
)

• ใชเปน “กิจกรรมที่ทํารวมกันในบาน” ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง สรางสัมพันธภาพทีดีในครอบครัว

การฝกกับ “นักบําบัด”
• มีความจําเปนเพือ่ “การเรียนรู” ของพอแม
• เลือกฝกกับ “นักบําบัด” คนไหนดี
– ลูกสนุก ลูกชอบ
– “คิด” และ “รูสึก” วาได
ไ ประโยชน
โ
– คุณพอคุณแมมีความจําเปนตองใชเวลาไปทําอยางอื่น เชน ดูแลลูกอีก
คน พักผอนสวนตัว

หลักการงายๆ
• อยาปลอยใหลูกอยูคนเดียว
พอแมตอง “พัพฒนาตวเอง
ฒนาตัวเอง”
• พอแมตอง
o “คุยกันเรื่องฟลอรไทม”
(www.cf.mahidol.ac.th/floortime)
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พอแมตอง “พัฒนาตัวเอง”

สรุป “การฝกและสอนที่บานตามแนวทางฟลอรไทม”

• ลูกจะรูไหมวาทําใหนิสัยของแมเปลี่ยนไป แมกลายเปนคนใจเย็น มอง
โลกในแงดี ชางสังเกต เห็นอกเห็นใจคนอื่น ละเอียด ถี่ถวน วางแผน
เกงโดยเฉพาะกับลูก ทําใหแมตองฝกสมองตลอด นี่แหละ ของวิเศษที่
ไดรับจากการทะนถนอมลก
ไดรบจากการทะนุ
ถนอมลูก
• สําหรับแม ชวงเวลาทีผ่ อนคลาย คือ เวลากลางคืน แมจะมีความสุข
กับการนั่งบันทึกพฤติกรรมของลูกในแตละวัน
• ความรักของพอแมชางยิ่งใหญ แมแตโรคออทิสติกยังยอมแพใหเลย

1. การใช “ชีวิตประจําวัน” กับลูก
– การเลนกับลูก/ออกกําลังกาย
– การทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน/ทํางานบาน
2. “สอดแทรก” การฝก “ทักษะ” ที่ตองการในบางชวง บางเวลา โดย
เนนใหเด็กสนุกและสนใจอยากทํา
3. เด็กที่สามารถฝกและสอนได ตองสนใจคนและติดพอแมกอน

แม น.อันนา, “ชุบชีวิตลูกออทิสติก”, 2545

การฝกและสอน
ขอบพระคุณ รศ. พญ. กิ่งแกว ปาจรีย

y การฝกที่จะทําใหเกิดการเรียนรูสูงสุด ควรฝกในบรรยากาศที่ใกลเคียงกับการใช
งานในชีวิตจริงใหมากที่สดุ
y เปาหมายอยูที่พัฒนาการที่ “ใชการได” การฝกและสอนจึงควรทําในชวงเวลาที่
เด็กสนใจ โดยใชวิธี “สอดแทรก” การฝกทักษะที่ตองการในขณะที่เด็กกําลังสนุก
สนใจ และ มความอยากหรอความตองการอยางมาก
มีความอยากหรือความตองการอยางมาก
y การฝกและสอน ซึ่งเปนกิจกรรมที่พอแมเปนผูริเริ่มนั้น ไมควรใชเวลามากใน
ชวงแรก อาจเริ่มจาก ๕ นาทีตอครั้ง แลวคอยๆเพิ่มขึ้นจนถึง ๑๕ นาที
y เด็กที่มีพัฒนาการระดับ ๑ เด็กยังไมสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น พอแมจะยัง
ไมสามารถฝกและสอนได
พุทธิตา, บูรณาการเพื่อลูกออทิสติก, 2550

หลักสําคัญในการฝกและสอนตามแนวทางฟลอรไทมคืออะไร
y ทุกกิจกรรมตองเนนเรื่องของการมีสัมพันธภาพและการมีปฏิสมั พันธ เชน
หลังจากฝกใหเด็กวาดรูปวงกลมไดแลว คุณและลูกก็สลับกันชวยตอเติมหนาตา
ตลกๆ หัวเราะดวยกัน ตอเติมวงกลมเปนตา เปน หู จมูก
y เนนใหเด็กไดสนุกกับการทํากิจกรรมตางๆ สนุกกับการแกปญ
 หาและใหเด็ก
สามารถ “ริเริม่ ” เองได
ไ มากขึึน้
y ขณะที่ทํากิจกรรมเหลานี้ พยายามนึกถึงการสงเสริมพัฒนาการพืน้ ฐาน ไดแก
การสนใจ จดจอ การสรางสัมพันธภาพ การใชภาษากาย และการแกปญหา การ
ใชคํา ภาษา โตตอบกลับไปมา พยายามสงเสริมการคิด และจินตนาการ
y เริ่มจากงานที่งายๆไปสูงานที่ยากและซับซอนมากขึน้
Greenspan, The Child with Special Needs, 1997. (p. 301)
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