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กจิกรรมบ ำบดั (Occupational Therapy) 

  เป็นการประยกุตก์จิวตัร หรอืกจิกรรม มาใชใ้นการตรวจประเมนิ วนิจิฉัย สง่เสรมิ บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ ใหส้ามารถกลบัไปด ารงชวีติในสงัคมได ้ชว่ยเสรมิสรา้งสมาธ ิทกัษะการคดิ พัฒนากลา้มเนือ้มัดเล็ก 
และการท างานประสานกนัของกลา้มเนื้อ ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูต้า่งๆ 

นกักจิกรรมบ ำบดั (Occupational Therapist) จะเป็นผูท้ีป่ระยกุตใ์ชก้จิกรรมตา่งๆ มาชว่ยในการบ าบดัเด็ก 

ตามสภาพปัญหาของแตล่ะคน 

ขอบเขตงำนของนกักจิกรรมบ ำบดั จะครอบคลมุถงึ 

1. การสอนและฝึกใหเ้ด็กสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเองในดา้นตา่งๆ เชน่ การทานอาหาร การใสเ่สือ้ผา้ 
เป็นตน้ 

2. กจิกรรมเพือ่เพิม่ความสามารถในการควบคมุตนเองในเด็กทีม่พีฤตกิรรมไมอ่ยูน่ิง่ กา้วรา้ว ไมส่บตา 

3. กจิกรรมกระตุน้การดดู การเคีย้ว และการกลนื 

4. กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มของทักษะตา่งๆ ทีเ่ป็นพืน้ฐานทางการศกึษา เชน่ ฝึกทักษะการเขยีน ฝึกทกัษะการ
อา่น เป็นตน้ เพือ่สง่เสรมิการรับรูแ้ละเรยีนรู ้

5. กจิกรรมฝึกทกัษะการเคลือ่นไหว กระตุน้การชนัคอ การคลาน การเดนิ 

6. กจิกรรมเพือ่เพิม่ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ในผูท้ีม่กีลา้มเนือ้ออ่นแรง 

7. กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการใชม้อืในการหยบิจับ หรอืท ากจิกรรมตา่งๆ ในชวีติประจ าวนั 

8. กจิกรรมการฝึกทักษะในการสือ่ความหมาย 

9. กจิกรรมการฝึกทักษะทางสงัคม 

10. กระตุน้ใหส้ามารถปรับตวัเขา้กับสิง่แวดลอ้มหรอืสงัคมเพือ่การด ารงชวีติอยา่งปกตสิขุ โดยไมเ่ป็นภาระแก่

ครอบครัวหรอืผูอ้ ืน่ 

11. ประดษิฐ ์ดดัแปลงอปุกรณ์หรอืเครือ่งชว่ย เพือ่ใหเ้ด็กสามารถชว่ยเหลอืตวัเองในการแตง่กาย การท าความ

สะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร เป็นตน้ 

12. ใหค้ าปรกึษากจิกรรมการเลน่ทีส่ง่เสรมิพัฒนาการ การเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

จนี แอร ์(Jean Ayres) นักกจิกรรมบ าบดั ไดอ้ธบิายวา่ เด็กออทสิตกิจะมคีวามสามารถของตัวรับความรูส้กึ 
และกระบวนการน าความรูส้กึไปทีส่มองผดิปกต ิซึง่อาจมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกนิไป โดยเฉพาะดา้นระบบการทรงตวั 

(Vestibular Sense) การรับสมัผัส (Tactile Sense) และการรับความรูส้กึจากเอ็นและขอ้ (Proprioceptive Sense) 

เมือ่รับความรูส้กึจากสิง่แวดลอ้มรอบตวัเขา้มาซึง่ถอืเป็นสิง่เรา้ แลว้ไมส่ามารถท าการจัดระเบยีบของสิง่เรา้

นัน้ได ้ท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองออกมาเป็นพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งเหมาะสม แตถ่า้สามารถควบคมุสิง่เรา้คอืการรับ
ความรูส้กึตา่งๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม จะเป็นการกระตุน้กลไกการท างานของสมองใหส้ามารถตอบสนองตอ่สิง่

เรา้ไดด้ขี ึน้ 
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นักกจิกรรมบ าบดั จงึมกีารน าทฤษฎกีารผสมผสานการรับความรูส้กึ (Sensory Integrative Theory) มา
ประยกุตใ์ชเ้พือ่กระตุน้ระบบการรับความรูส้กึของเด็กใหม้กีารพัฒนาทีด่ขี ึน้กจิกรรมบ าบัด เป็น วชิาชพีหนึง่ทาง

การแพทยท์ีเ่นน้ใหบ้คุคลคนหนึง่สามารถท ากจิกรรมตา่ง ๆ ในชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง และด าเนนิชวีติไดต้าม
ศกัยภาพ แมว้า่จะมคีวามบกพร่องทางสมรรถภาพร่างกาย จติใจหรอืการรับรูเ้รยีนรู ้โดยมกีระบวนการทาง

กจิกรรมบ าบัด ไดแ้ก ่การตรวจ ประเมนิ สง่เสรมิ ป้องกนั บ าบัดและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ซึง่การประยกุตส์ือ่การรักษา
ทางกจิกรรมบ าบดัทีใ่ชใ้นผูรั้บบรกิารทัง้เด็ก ผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุไดแ้ก ่

     1. ผูบ้ าบดั หรอื ตวัผูป่้วย 

     2. กจิกรรมทีม่เีป้าหมาย 

     3. กระบวนการสอนและการเรยีนรู ้

     4. สมัพันธภาพระหวา่งผูบ้ าบดักบัผูป่้วย 

     5. การปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

รูปแบบการโปรแกรมการรักษาส าหรับผูรั้บบรกิารเด็ก 

1. โปรแกรมกจิกรรมบ าบดัส าหรับผูรั้บบรกิารเด็ก 

     บทบาทของนักกจิกรรมบ าบดัทีจ่ะชว่ยเหลอืเด็กนัน้จะเนน้ใหบ้รกิารในดา้นการสง่เสรมิและป้องกนัความพกิาร
ซ ้าซอ้น การบ าบดัรักษาตามกระบวนการของวชิาชพี โดยรูปแบบโปรแกรมนัน้ประกอบดว้ยการบ าบดัเด็กโดยตรง 

(Direct Service) หรอืการสอน แนะน าผูป้กครอง บคุลากรอืน่ถงึวธิกีารชว่ยเหลอืเด็กเพือ่ใหก้ารบ าบดัรักษาเด็กอกี

ทางหนึง่ (Indirect Service ) สถานทีใ่นการใหบ้รกิารไดแ้ก ่โรงพยาบาล ชมุชน สถานีอนามัย โรงเรยีน หน่วยงาน 
ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพคนพกิาร เป็นตน้ 

 

   แนวคดิกจิกรรมบ าบดัในเด็ก 

     นักกจิกรรมบ าบัดพจิารณาองคป์ระกอบในการท ากจิกรรมของเด็ก สิง่แวดลอ้มรอบตวัด็ก และการปฏสิมัพันธ์
ของเด็กตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยเนน้การวเิคราะหแ์บบองคร์วม โดยเชือ่วา่เด็กมกีารปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มและมี

อทิธพิลตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่ด็กอาศยัอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง ดงันัน้บทบาทส าคญัของนักกจิกรรมบ าบัดเด็กจงึเป็นการ

วเิคราะหค์วามสามารถในการประกอบกจิกรรม (occupational performance) เพือ่แยกแยะปัจจัยตา่งๆและน าไปสู่

การตัง้เป้าหมายในการบ าบดัรักษา 

   จดุประสงคข์องกำรใหก้จิกรรมบ ำบดัในเด็ก 

     เพือ่เป็นสือ่การบ าบดั ประเมนิ หรอืการวเิคราะห ์กระตุน้ทักษะใหเ้กดิขึน้แกเ่ด็กดา้นตา่งๆดงันี ้

     1. เพือ่พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของเด็ก 

     2. เสรมิสรา้งนันทนาการทีเ่หมาะสมกับเด็ก 

     3. พัฒนาทกัษะความรู ้ความสามารถในดา้นกจิวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง 

     4. พัฒนาความเชือ่มั่นในตนเองใหแ้กเ่ด็ก 

ประเด็นหลกัของงำนกจิกรรมบ ำบดั 

     1. เพิม่ทักษะทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนนิชวีติและเสรมิสรา้งพัฒนาการตามวยัใหแ้กเ่ด็กพเิศษ 

     2. สรา้งความเขา้ใจและเจตคตทิีด่ตีอ่ความสามารถของเด็กและสรา้งแรงจงูใจ ความเชือ่มั่นใหก้บัผูด้แูลเพือ่ให ้
สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัเด็กได ้
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   กลุม่เด็กทีเ่ขา้รับบรกิารทางกจิกรรมบ าบัด 

     1. เด็กปกตทิีผู่ป้กครองตอ้งการความรูแ้ละการแนะน าเรือ่งพัฒนาการ การจัดการเลน่ใหเ้หมาะสมกบัพัฒนาการ

และสง่เสรมิพัฒนาการ 

     2. เด็กทีม่คีวามพกิารทางร่างกาย เชน่ พกิารแตก่ าเนดิ กระดกูหัก โรคทางระบบประสาทและกลา้มเนื้อ อมัพาต
ชนดิตา่งๆ 

     3. เด็กทีม่คีวามพกิารซ ้าซอ้น คอืพกิารทัง้ร่างกายและสมอง 

     4. เด็กทีม่กีารรับรูเ้รยีนรูช้า้ เชน่ เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา (mental retardation) เด็กทีม่คีวาม

บกพร่องทางทักษะการเรยีน (learning disorder) เป็นตน้ 

     5. เด็กทีม่ปัีญหาดา้นอารมณ์ สงัคม จติใจ และพฤตกิรรม เชน่ Autism ADHD Asperger เป็นตน้ 

 

2. โปรแกรมกจิกรรมบ าบดัส าหรับผูห้ย่อนสมรรถภาพทางดา้นร่างกาย 

     2.1 กจิกรรมบ าบดัเมนู ใชส้มดุภาพกจิกรรมเพือ่พัฒนา ทักษะเบือ้งตน้ของการท ากจิวตัรประจ าวนัและการ
พักผ่อน เป็นการใชส้มดุภาพกจิกรรมใหผู้ป่้วยเลอืกวา่ตอ้งการท าหรอืฝึกกจิกรรมอะไร 

     2.2 กจิกรรมบ าบดัชวีติมสีขุ 

เนน้การจัดกจิกรรมการรักษาเบือ้งตน้สูก่ารเรยีนรูท้กัษะการท ากจิกรรมในชวีติจรงิ เป็นการรักษาทีมุ่ง้เนน้ทักษะใน

การด าเนนิชวีติจรงิของผูป่้วย ไดแ้ก ่ 

     - กจิกรรมในชวีติประจ าวนั เชน่ การใสเ่สือ้ผา้ การรับประทานอาหาร การเคลือ่นยา้ยตัว การสือ่สารเป็นตน้ 

     - กจิกรรมการท างานและการเรยีน เชน่ การฝึกทกัษะอาชพี และการฝึกทกัษะทางการเรยีน หรอืการเขยีน การ

พมิพด์ดีหรอืการใชค้อมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

3. โปรแกรมสง่เสรมิสขุภาพส าหรับบคุคลทั่วไป  

     3.1 การจัดการตนเองเพือ่ความสมดลุของการใชเ้วลาวา่งและการท างาน ไดแ้ก ่กจิกรรมยามวา่งหรอืกจิกรรม
กลุม่ทางสงัคม ซึง่ใหก้ารบรกิารทัง้ผูป่้วยและบคุคลทั่วไป ตัวอยา่งกจิกรรม เชน่ การเลน่เกมตา่ง ๆ ดนตร ีศลิปะ 

เป็นตน้  

     3.2 การจัดการความเหนือ่ยลา้จากกจิกรรมการด าเนนิชวีติ เป็นโปรแกรมที ่รับใหค้ าปรกึษาและใหว้ธิกีารจัดการ

เกีย่วกบัการจัดการความเหนือ่ยลา้จากกจิกรรมการด าเนนิชวีติ ดว้ยเทคนคิทางกจิกรรมบ าบัด ตา่ง ๆ 

     3.3 เสวนาความรูใ้หผู้ด้แูลผูป่้วยหรอืผูป้กครอง เพือ่ใหผู้ท้ีด่แูลผูป่้วยหรอืผูป้กครองนัน้ไดม้คีวามรู ้มี

แหลง่ขอ้มลูในการน าเอาเทคนคิ วธิกีารฝึกสอน การปรับสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกับผูป่้วย ไปประยุกตใ์ชใ้นการให ้

การดแูลผูป่้วย และเสรมิสรา้งความมั่นใจ ก าลงัใจในการดแูลผูป่้วยตอ่ไป 

     กจิกรรมบ าบดัมเีป้าหมายใหผู้ป่้วยหรอืผูม้ารับบรกิารรูส้กึวา่ตนเองมคีณุคา่ มคีวามสามารถและศักยภาพที่
พัฒนาได ้และกลบัไปใชช้วีติในบา้น ในสงัคมไดต้ามศักยภาพสงูสดุของตนเอง อยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การ

พัฒนาทัง้ร่างกายและจติใจ มทีกัษะชวีติในการจัดการกับปัญหาตา่ง ๆ ทีพ่บในชวีติประจ าวันได ้มคีณุภาพทีด่ ีไม่
เป็นภาระแกส่งัคม 
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