ตัวอยางการจัดรูปแบบ “กิจวัตรประจําวันที่บาน”
ตามแนวทาง DIR/Floortime
คลินิคพัฒนาการเด็ก
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
นองปน เด็กชายอายุ ๔ ๑/๒ ป ถูกสงมาพบแพทยโดยคุณครูหองเด็กเล็ก ตั้งแตอายุ ๒ป ๙
เดือน ดวยเรื่องไมมีปฏิสัมพันธกับครูหรือเพื่อนๆและมีภาษาลาชา คุณพอคุณแมของนองปนไดรับ
คําแนะนําการสงเสริมพัฒนาการตามแนวทาง DIR/Floortime จนนองปนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางมาก
ทุกวันคุณแมของนองปนจะตื่นแตเชาตรูและใชเวลาในการทบทวนกิจกรรมที่ไดทํากับนอง
ปนในวันที่ผานมา ทบทวนความกาวหนาและสิ่งที่นาจะตองสงเสริมเพิ่มเติม การจดบันทึกทําใหคุณ
แม ไ ดเ ห็ น ความก า วหน า ของนอ งปน ที่ เ กิด ขึ้ น เล็ ก ๆน อ ยๆทุ ก วั น อยา งตอ เนื่ อง คุณ แม อา นตาราง
กิจกรรมวันนี้ นองปนตองไปฝกพูดในตอนเชา ๑ ชั่วโมงและฝกกับนักกิจกรรมบําบัดที่บานอีก๑
ชั่วโมง ชวงบายเปนการไปโรงเรียนตามปกติ
นองปนไดรับการฝกกับนักฝกพูดแบบหนึ่งตอหนึ่ง คุณแมเลือกครูฝกที่เนนการฝกแบบเปน
ธรรมชาติและใกลเคียงกับขีวิตจริงมากที่สุด คุณครูพยายามกระตุนใหนองปนพูดดวยภาษาที่ออกมา
จากตัวของนองปนเอง เปนการฝกแบบกึ่งระบบที่ทําใหนองปนไดเรียนรูทักษะในการใชภาษา เชน
การฝกบรรยายภาพจากหนังสือที่นองปนชอบ ฝกทักษะภาษาทางสังคม คือ ความสามารถที่จะเขาใจ
ภาษากาย ภาษาทาทางของคูสนทนา และสามารถสื่อสาร โตตอบไดอยางตอเนื่องจนคูสนทนาเขาใจได
หลังการฝ ก พูด คุณ แมพ านอ งปน ไปกิน ขนม คุ ณ แม เลื อกซื้ อ ขนมที่รา นขายขนมเล็ กๆ ที่
คนขายชางพูด ชางเจรจา และกระตือรือรนที่จะพูดคุยถามนองปน วาจะเอาอะไร เอาอันไหน เอากี่อัน
และใหเวลานองปนในการจายเงินดวยตัวเอง ประสบการณในชีวิตจริงที่คุณแมพยายามเสริมเพิ่มเติม
ให ต ลอดเวลา ทํ า ให น อ งป น ได มี โ อกาสนํ า ภาษาที่ ไ ด เ รี ย นเมื่ อ สั ก ครู ม าใช และยั ง สามารถนํ า
ประสบการณจริงที่ไดพบเห็นใปใชในการเลนสมมติที่บานกับคุณแมไดอีกดวย
นอกจากนั้นในวันที่ตองออกมานอกบานกับนองปน คุณแมก็จะถือโอกาสสรางสถานการณที่
หลากหลาย เชน ตองแวะเติมน้ํามันรถ หรือ ตองแวะซื้อของเล็กๆนอยๆที่ตลาดสดใกลๆบาน ใน
บางครั้งคุณแมก็เลือกที่จะเดินทางโดยใชรถเมลหรือรถไฟฟา คุณแมพยายามทุกวิถีทางที่จะสราง
โอกาสในการเรียนรูโลกใหกับนองปน
หลังการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆนอกบานแลว คุณแมและนองปนก็จะกลับบานเพื่อไปพบ
กับนักกิจกรรมบําบัด นักกิจกรรมบําบัดของนองปนใชเวลาประมาณครึ่งหนึ่งในการฝกกลามเนื้อมัด

เล็ก เชน ตอบลอก หัดวาดรูปบนกระดาน และปนดินน้ํามัน คุณแมไดขอใหคุณครูเนนการสงเสริมการ
คิด จินตนาการและการพูดคุยโตตอบแทรกไปดวยในระหวางการฝก เชน การฝกหัดวาดรูปทรงตางๆ
ก็ใหตั้งคําถามใหนองปนหัดคิด หัดจินตนาการ “รูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนอะไรนะ” “ใชแลว เหมือน
บาน แลวนองปนชอบทําอะไรที่บานมากที่สุดคะ”
อีกครึ่งหนึ่งคุณครูนักกิจกรรมบําบัดเนนการฝกกิจกรรมสงเสริมการบูรณาการระบบประสาท
สัมผัส (SI) วันนี้คุณครูใหนองปน ฝกกระโดดบนแทรมโบลีน เลนกระโดดเชือก และไปขี่จักรยาน
รอบหมูบานโดยเนนใหการฝกมีความยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น เชน หัดขี่จักรยานขึ้นและลงสะพาน
..... การฝกกระตุนระบบประสาทสัมผัสเหลานี้เปนการเตรียม “ระบบ” สมองของนองปนใหอยูใน
สภาวะที่ตี่นและสงบเพียงพอที่จะเรียนรูที่โรงเรียนในภาคบายตอไป
หลังการฝกกับนักกิจกรรมบําบัดคุณแมเพิ่มเติมกิจกรรมการฝกกลามเนื้อมัดเล็ก โดยใหนอง
ปนชวยคุณแมทําอาหารกลางวัน วันนี้หนาที่ของนองปน คือ ชวยปอกกระเทียม และชวยหักถั่วฟกยาว
เปนทอนเล็กๆ กิจกรรมเหลานี้ชวยฝกทักษะนองปนใหทํางานอยางเปนลําดับขั้นตอน และฝกการคิด
แกปญหางายๆในชีวิตประจําวัน เชน คุณแมใหนองปนหยิบของใชตางๆเอง นองปนตัองคิดเองวาของ
แตละชิ้นนาจะเก็บไวที่ตรงไหน หัดเปดฝาขวดและกลองตางๆดวยตัวเอง คุณแมยังชวนตั้งคําถาม
ขณะทํางานดวยกัน เชน “ทําไมถึงตองเก็บนมไวในตูเย็น” หรือใหนองปนคิดวาจะหยิบขนมออกมา
เยอะหรือนอย รวมแลวจะหยิบทั้งหมดกี่ชิ้น งานบานงายๆเหลานี้เปนโอกาสอยางดีในการฝกนองปน
ใหหัดคิด ตัดสินใจ ฝกที่จะเลือก นอกจากนั้นยังสงเสริมการพูดคุยโตตอบ แสดงความคิดเห็น และถาม
คําถามเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันอีกดวย
หลังอาหารกลางวันเปนชวงเวลาของการทําฟลอรไทม นองปนบอกคุณแมวาอยากเลนสมมติ
ไปกินอาหารที่รานอาหาร การเลนสมมติบทใหมนี้กําลังเปนบทที่นองปนชอบมาก เพราะเพิ่งจะ
ประสบความสําเร็จในการสั่งอาหารที่รานอาหารจริงเมื่อไมนานมานี้ วันนี้นองปนแกลงเลนเปนคนเส
ริฟอาหาร แตดวยความยังไมสมบูรณของ “ระบบ” ทําใหนองปนยังมีลักษณะเหมือนซุมซาม นองปน
ทําจานอาหาร ชอนสอมที่นํามาวางซอนๆกันบนโตะ รวงหลนลงบนพื้น นองปนตองเสริมบทการเลน
ขึ้นมาใหมเองโดยตองขอโทษลูกคาและเปลี่ยนเอาจานสะอาดใบใหมมาใหแทน
นองปนมีพัฒนาการเลนสมมติที่ดีขึ้นโดยเปลี่ยนจากการเลนในลักษณะผูตามเปนผูใสเนื้อ
เรื่องเพิ่มเติมบทบาทตางๆไดดวยตัวเองและยังสามารถใสบทบาทเรื่องของอารมณลงไปในการเลน
ดวย เชน แกลงทําเปนหงุดหงิดที่ลูกคาสั่งอาหารเปลี่ยนไปมา เรียนรูวิธีแกไขสถานการณอารมณตางๆ
ที่เกิดขึ้น “รูสึกวาอาหารที่สั่งนั้นจะหมดแลวครับ ชวยสั่งใหมไดไหมครับ” เมื่อลูกคาสั่งอาหารอีก
นองปนก็แกลงทําเปนวาอาหารนั้นหมดอีก นองปนพูดแบบยิ้มๆสะใจในความฉลาดของตัวเองที่
สามารถยั่วและแกลงลูกคาของเขาใหหงุดหงิดไดบาง

ดวยความชวยเหลือเพิ่มเติมของคุณแมนองปนยังสามารถเลนบทบาทสมมติสลับกลับไปมา
ระหวางการเปนแมครัวกับคนเสริฟอาหาร นองปนแสดงใหเห็นถึงการเลนสมมติที่มีความซับซอน
มากขึ้นโดยสามารถเพิ่มเติมเรื่องราวใหมๆโดยไมเบี่ยงเบนๆหรือ “หลุด” ไปจากเนื้อเรื่องเดิม เชน ยัง
สามารถจําอาหารที่ลูกคาสั่งมากมายได ยังสามารถจําบทบาทในเรื่องของอารมณความรูสึกได เชน
ความรู สึ ก หงุ ด หงิ ด ของคนเสริ ฟ อาหารและความรู สึ ก ผิ ด หวั ง ของ “ลู ก ค า ” (สองความรู สึ ก ใน
ขณะเดียวกัน) นองปนตองเรียนรูที่จะแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับอารมณตางๆเหลานี้ดวย
ตัวเอง
การเลนของนองปนเปนการเลนที่มีการเริ่มตน มีเนื้อเรื่อง และมีตอนจบ แตตอนจบคุณแม
ตองชวยปรับแตงใหบาง เพราะ นองปนยังติดที่จะจบซ้ําๆในฉากที่ตัวเองชอบ คุณแมพยายามเนน
ตอนจบใหนองปนสามารถฝกคาดการณบอกความรูสึกทั้งของตนเองและของผูเลนคนอื่นๆ ฝกการ
เชื่ อ มโยงเรื่ อ งของเหตุ แ ละผล และแสดงความคิ ด เห็ น ถึ ง การแก ป ญ หาที่ อ าจพบได จ ริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน คุณแมพบวานองปนยังมีความติดขัดในเรื่องของการบรรยายความรูสึก การเชื่อมโยง
เรื่องอารมณ และความรูสึกกับเหตุและผล การพูดของนองปนยังคอนขางจํากัด และขาดความซับซอน
หลังการเลนฟลอรไทมคุณแมใหนองปนเตรียมของไปโรงเรียนดวยตัวเองโดยมีแผนภาพ
เตือนความจําชวยบอกนองปนวามีอะไรบางที่ตองเอาใสกระเปาไปโรงเรียน การใชแผนรูปภาพเตือน
ความจําชวยทําใหนองปนชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น สามารถทําตามขั้นตอนตางๆได โดยไมตองพึ่ง
ความชวยเหลือจากคนอื่น คุณแมและนองปนนั่งรถไปโรงเรียน ระหวางทางก็พูดคุยบอกเลาความคิด
ที่ไดเลนสมมติกันไปเมื้อสักครูนี้ คุณแมเปดเพลงเบาๆใหนองปนไดพักสบายๆในรถกอนถึงโรงเรียน
คุณแมนึกทบทวนการเลนและการฝกตลอดชวงเชาที่ผานมา เปนกิจกรรมที่ชวยเตรียมความพรอม
ของ “ระบบ” สมองและรางกาย ความคิดจินตนาการ การพูดคุยโตตอบ เพื่อใหนองปนมีความพรอม
ตอการใชชีวิตรวมกับเพื่อนที่โรงเรียนในภาคบายวันนี้
นองปนกับเพื่อนๆที่โรงเรียน
(อานรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็กที่โรงเรียนตามแนวทาง DIR/Floortime ไดในหัวขอ ตัวอยาง
บทบาทหนาที่ของ “ครูผูดูแลเด็กพิเศษ”)
กิจวัตรที่บานหลังเลิกเรียน
เย็นวันนี้นองปนไมไดมีเพื่อนมาเลนที่บานซึ่งโดยปกติแลวนองปนจะมีเพื่อนประมาณ ๓-๔
คนมาเลนที่บานทุกอาทิตย วันนี้นองปนใชเวลาในตอนเย็นเลนกับพอ การเลนกับคุณพอเริ่มตนตั้งแต
กาวแรกที่คุณพอเขามาในบาน นองปนจะกระตือรือรนวิ่งเขาไปกอดคุณพอ คุณพอตอบรับดวยการ
กอดนองปนแลวเลนจับมือหมุนเหวี่ยงเปนวงกลม นองปนเรียกคุณพอวาเปน “เรือดวน” คุณพอเลน

โดยจับมือหมุนเร็วบางชาบาง และเริ่มเลนสมมติกับนองปน “โอย เรือไมยอมไปแลว สงสัยตองดึง
เชือกกอน” คุณพอยื่นปลายเข็มขัดดานหนึ่งใหนองปนดึงเพื่อใหชวยถอดออก คุณพอเลน “เรือดวน”
กับนองปนตออยางสนุกสนาน เรือแลนตอเขาไปในถ้ํามืด เมื่อคุณพอตองเขาไปในหองนอน คุณพอ
แกลงเอาตุกตามาวางเรียงขางๆ คุณพอชี้ไปที่ตุกตาเหมือนกับวามันเปนสัตวจริงๆ แลวชวนนองปน
พูดคุยเกี่ยวกับสัตวตางๆ นองปนเปนผูเลือกวาจะวิ่งหลบหนีเจาสัตวรายตัวนี้ หรืออาจจะตองคอยๆ
ยองหนี หรือบางตัวเปนสัตวที่นารัก นองปนก็จะเลือกที่จะชวนคุณพอเอาอาหารไปให
คุณพอเลนสมมติโดยพยายามสรางสถานการณใหนองปนไดคิดและเป นผู นําในการเล น
กระตุนใหนองปนพูดคุยโตตอบโดยถามความรูสึกเมื่อไดเจอกับสัตวชนิดตางๆ สวนใหญนองปน
มักจะใหคําตอบวารูสึก “กลัว” คุณพอก็จะชวนนองปนคิดตอวาจะชวยกันแกปญหายังไงไมใหโดน
สัตวรายจับกิน คุณพอพยายามสงเสริมใหนองปนคิดใหหลากหลาย
อยางไรก็ตามการดําเนินเรื่องของนองปนยังมักจะมีลักษณะซ้ําๆ คุณพอตองคอยชวยขยาย
สถานการณ แ ละและชวนน อ งป น คิ ด ว า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น ถ า เปลี่ ย นเรื่ อ งเป น แบบนี้ ห รื อ แบบนั้ น
ความสัมพันธที่อบอุนและแนนแฟนของคุณพอกับนองปนทําใหนองปนยอมที่จะกาวไปสูบทบาท
หรือเรื่องราวที่ทําใหเกิดอารมณที่ทําใหนองปนรูสึกไมมั่นใจ คุณพอจะคอยชวยเชื่อมโยงเรื่องราว ตั้ง
คําถามใหนองปนสามารถพูดบอกอารมณ ความรูสึกและเชื่อมโยงอารมณ ความรูสึก กับเหตุผลที่
นําไปสูการกระทําตางๆ
เมื่อถึงเวลาอาหารเย็น ทุกคนในครอบครัวคุยกันอยางสนุกสนาน อธิบายเรื่องราวการผจญภัย
ที่เลนกันเมื่อตอนเย็น พูดคุยกันถึงปญหาและอารมณที่เกิดขึ้นและชัยชนะที่ทั้งสองพอลูกเลนกัน หลัง
อาหารนองปนไปอาบน้ําและอานนิทานกับคุณพอ คุณพอเลือกอานนิทานเรื่อง ไดโนเสาร เพราะ
นิทานเลมนี้มีรูปภาพประกอบชัดเจน และ นองปนชอบไดโนเสารมาก คุณพอเลือกเรื่องที่นองปน
สนใจเพราะสามารถชวนนองปนพูดคุยไดมาก พูดคุยแสดงความคิดเห็น ชวยกันคิดแกปญหา ทํานาย
วาอะไรจะเกิดขึ้น จินตนาการตอเพิ่มเติม และชวยกันสะทอนอารมณความรูสึกตอเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กอนเขานอนนองปนเขาไปกอดและหอมแกมคุณแม คุณแมไดพยายามที่จะจัดเวลาในครอบครัวให
เปนกิจวัตรที่ชัดเจนโดยเฉพาะ “ชวงเปลี่ยน” เชน ตอนกอนจะเขานอน การมีกิจวัตรที่แนนอนทําให
นองปนสามารถสงบตัวเองลงและหลับไดงายขึ้น
เมื่อนองปนหลับแลว คุณพอคุณแมใชเวลาชวงหนึ่งในการพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถึงพัฒนาการที่กาวหนาหรือสวนที่ยังตองเสริมเพิ่มเติม ความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางคุณพอคุณ
แมเปนปจจัยที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่งที่ทําใหนองปนมีพัฒนาการที่กาวหนาขึ้นอยางมาก

อางอิง
• Educational Guidelines for Preschool Children with Disorders in Relating and
Communicating, ICDL Clinical Practice Guidelines, www.icdl.com.
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