
สมาคมผู้ปกครองคนพกิารทางสตปัิญญาแหง่ประเทศไทย

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัคนพกิารและความพกิาร

การใหค้วามชว่ยเหลือ/ดูแลคนพิการในการท ากิจวตัรประจ าวนั



คนพิการทางสติปัญญาจะมีหนา้ตาท่ีไมเ่หมือนกนั

บางคนท่ีเขาเรียกเด็กดาวน์ จะมีลกัษณะหนา้ตาแบบน้ี

สว่นเด็กพิการทางสติปัญญาท่ีหนา้ตาเหมือนคนปกติ



ระดบัน้อย (Mild Mental Retardation)
มรีะดบัไอควิอยู่ในช่วง 50-69 อาจไม่แสดงอาการล่าช้าจนกระทั่งวัยเข้าเรียน (แต่ถ้าสังเกตอย่าง               

ละเอยีดแล้ว จะพบว่าเดก็เหล่านีม้คีวามสามารถต ่ากว่าเกณฑ์อย่างเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่วยัอนุบาล)                                
มกัไม่มอีาการแสดงทางร่างกาย ทางบุคลกิภาพ หรือทางพฤตกิรรมใดโดยเฉพาะ ทีบ่่งบอกถึงความบกพร่อง            
ทางสตปัิญญา ยกเว้นกลุ่มอาการทีม่ลีกัษณะพเิศษทางรูปร่างหน้าตา ปรากฏให้เห็น กจ็ะท าให้สามารถ                  
วนิิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกดิ หรือในวัยทารก

เดก็ในกลุ่มนีส้ามารถพฒันาทกัษะด้านสังคม และการส่ือความหมายได้เหมือนเดก็ทัว่ไป แต่มกัมคีวาม  
บกพร่องด้านประสาทสัมผสั และการเคล่ือนไหว สามารถเรียนรู้ได้ (educable) ทกัษะทางวิชาการมกัเป็นปัญหา   
ส าคัญที่พบในวยัเรียน แต่กส็ามารถเรียนจนจบช้ันประถมปลายได้ สามารถฝึกทักษะด้านสังคมและอาชีพ           
พอที่จะเลีย้งตัวเองได้ เป็นแรงงานทีไ่ม่ต้องใช้ทกัษะฝีมือ หรือกึง่ใช้ฝีมือ แต่อาจต้องการค าแนะน า                             
และการช่วยเหลือบ้างเม่ือประสบความเครียด

ระดบัความรุนแรงของคนพิการทางสติปัญญา

แบ่งออกเป็น 4 ระดบั



ระดบัปานกลาง (Moderate Mental Retardation)
มีระดบัไอคิวอยู่ในช่วง 35-49 ในช่วงขวบปีแรก มกัจะมีพฒันาการดา้นการ

เคล่ือนไหวปกติ แต่พฒันาการดา้นภาษาและดา้นการพดูจะล่าชา้ ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจน

ในช่วงวยัเตาะแตะ การศึกษาหลงัจากระดบัชัน้ประถมตน้ มกัไม่ค่อยพฒันา

สามารถฝึกอบรมได ้(trainable) ในทกัษะการช่วยเหลือ ดแูลตนเอง เรียนรูท่ี้
จะเดินทางไดด้ว้ยตนเองในสถานท่ีท่ีคุน้เคย และฝึกอาชีพไดบ้า้ง สามารถท างานท่ีไม่ตอ้งใช้

ทกัษะฝีมือ แต่ควรอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลอย่างใกลชิ้ด



ระดบัความรุนแรงของคนพิการทาง

สติปัญญาแบง่ออกเป็น 4 ระดบั

ระดบัรุนแรง (Severe Mental Retardation)
มีระดบัไอควิอยู่ในช่วง 20-34 มักจะพบทกัษะทางการเคล่ือนไหวล่าช้า    

อย่างชัดเจน ด้านภาษาพฒันาเลก็น้อย ทกัษะการส่ือความหมายมีเพยีงเลก็น้อยหรือไม่มี 
พอจะฝึกฝนทกัษะการดูแล ตนเองเบ้ืองต้นได้บ้างแต่น้อย ด ารงชีวติอยู่ในสังคมภายใต้การ
ควบคุมดูแลอย่างเตม็ที ่การท างานต้องการโปรแกรมในชุมชน หรือการให้ความช่วยเหลือที่

พเิศษเป็นการเฉพาะ



ระดบัรุนแรงมาก (Profound Mental Retardation)

มีระดบัไอคิวต า่กว่า 20 มีพฒันาการล่าชา้อย่างชดัเจนในทุกๆ ดา้น            

มกัมีพฒันาการดา้นการเคล่ือนไหว และฝึกการช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง มี

ขีดจ ากดัในการเขา้ใจและการใชภ้าษาอย่างมาก ตอ้งการความช่วยเหลือ 

ดแูลอย่างใกลชิ้ดตลอดเวลา





การช่วยเหลือดแูลเดก็พกิารทาง
สตปัิญญา ในทุกๆช่วงอายุของคนพกิาร

ทางสตปัิญญา

วัยแรกเกดิ - 5 ขวบ  
- ถา้เจอไว แนะน าใหค้รอบครวัพานอ้งเขา้รบัการรกัษาและรบัการ
ฝึกพฒันาการจากโรงพยาบาล เพื่อใหโ้รงพยาบาลประเมินความ
พิการแลว้ออกใบรบัรองความพิการเพ่ือท าบตัรคนพิการ



วัย 5 ขวบ - 18 ปี
- เป็นวัยทีต่อ้งเข้ารับการศกึษา ถ้าเดก็มีบัตรพกิาร
สามารถทีจ่ะเข้ารับการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
สถานทีค่อืศูนยก์ารศกึษาพเิศษประจ าจังหวัด

วัย 18 ปีขึน้ไป
- วยัท างาน คนพิการทางสติปัญญาท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป
ควรไดร้บัการสง่เสรมิอาชีพหรอืการจา้งงานเพราะคน
พิการบางคนสามารถท างานไดแ้ละช่วยเหลือ
ครอบครวัประกอบอาชีพได้



ผู้ช่วยเหลือ ควรใหก้ารส่งเสริมพฒันาการและฝึกทกัษะทีจ่ าเป็นในการ

ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันแก่เดก็ใหเ้ร็วทีสุ่ด เพือ่น าไปสู่พัฒนาการ

ทีด่ขีึน้ หลักการส่งเสริมพัฒนาการ คอื จัดสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้อ านวยต่อ

การเรียนรู้ของเดก็





การช่วยเหลือคนพกิารทางสตปัิญญาเน้น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ

สมองและร่างกาย มีเป้าหมายหลักคอื เพือ่ใหเ้ดก็ช่วยเหลือตนเองได้

มากทีสุ่ด สามารถด าเนินชีวติในสังคมไดใ้กล้เคยีงกับคนปกต ิ

สามารถประกอบอาชีพไดต้ามศักยภาพ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว

และสังคมมากเกนิไป





คนพกิารตอ้งไดรั้บการฝึกใหท้ ากิจวัตรประจ าวันดว้ยตนเอง เพือ่ให้

สามารถช่วยเหลือตนเองไดม้ากทีสุ่ด ลดภาระผู้ดแูลและครอบครัว 

ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมความม่ันใจและความภาคภมิูใจในตวัเอง ใน

การฝึกควรพจิารณาความสามารถเบือ้งตน้ของคนพกิาร เพือ่ใหเ้ลือก

วิธีการสอนให้เหมาะสมกับความพกิารแตล่ะคน

เม่ือเดก็ท าส าเร็จ หรือตัง้ใจท า 

แม้เป็นเพยีงส่ิงเล็กน้อยก็ตาม  ควรใหแ้รงเสริมทางบวก เช่นค าชม  การกอด

เม่ือเดก็ท าไดด้ว้ยตวัเอง  ก็ค่อยๆลดความช่วยเหลือลง  จนเดก็ท าเองได ้  

ทัง้หมด



การฝึกตอ้งท าอย่างตอ่เน่ือง  และสม ่าเสมอ  ใหร้ะลึกไว้เสมอว่าเดก็พกิาร

ทางสตปัิญญามีการรับรู้ และการเรียนรู้ช้ากว่าคนทั่วไป  ดงัน้ันผู้ฝึกตอ้งมี

ความอดทนและใจเยน็



การฝึกตอ้งท าอย่างตอ่เน่ือง  และสม ่าเสมอ  ใหร้ะลึกไว้เสมอว่าเดก็มีการ

รับรู้ และการเรียนรู้ช้ากว่าคนทั่วไป  ดงัน้ันผู้ฝึกตอ้งมีความอดทนและใจเยน็



หลักการฝึกเดก็ทีมี่ความบกพร่องทาง
สตปัิญญาด้านการช่วยเหลือตนเอง

การฝึกเดก็พิการทางสติปัญญาในการช่วยเหลือตนเองในการใช้
ชีวิตประจ าวนั ตอ้งค านงึถงึวฒิุภาวะทางสมองของผูร้บัการฝึกวา่ลา้ชา้กวา่
คนปกติแคไ่หน ดงันัน้ผูส้อนจะตอ้งประเมินและวางแผนการฝึกใหส้อดคลอ้ง
กบัอายสุมองของคนพิการ

ยอมรบัความสามารถของคนพิการ อย่าตามใจและคอยช่วยเหลือ เพราะ   
จะเป็นการท ารา้ยเขาท าใหเ้ขาไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้



พยายามใหค้นพกิารช่วยเหลือตนเองใหม้ากทีสุ่ด แมบ้างคนจะมี
ความพิการซ า้ซอ้นของการควบคมุกลา้มเนือ้ตา่งๆ เช่นไม่สามารถตกัขา้วใส่
ปากโดยไมห่กได ้ หรอืติดกระดมุเสือ้เองได ้ จะตอ้งพยายามฝึกทีละนอ้ยๆให้
เดก็หรอืคนพิการทางสติปัญญารบัประทานไดเ้อง แตง่ตวัไดเ้อง เขา้หอ้งน า้
ไดเ้อง จะแบง่เบาภาระผูป้กครองได้



การเสริมแรงทีเ่หมาะสมกับบุคลลทีม่คีวาม
บกพร่องทางสมองม ี2 ประเภท

1.  การเสรมิแรงทางสงัคม เช่นการยิม้ การพยกัหนา้ การกลา่วค าชม  การปรบมือ  การสมัผสั 
เป็นตน้

2.  การเสรมิแรงดว้ยสิ่งของ  เช่น อาหาร  ขนม  ของเลน่ เสือ้ผา้  เงิน เป็นตน้



วธีิการสอน

1.   การสอนโดยสาธิต เป็นการท า
ตวัอย่างใหเ้ด็กหรอืคนพิการทาง
สติปัญญาไดด้กู่อน

2.  การสอนด้วยค าพูด เป็นการพูด
บอก หรือใช้ค าส่ังใหเ้ดก็หรือคน
พกิารทางสตปัิญญาท าตามเป็นค าส่ัง
ง่ายๆและชัดเจน สั้นๆและซ า้ๆ



การสอนเดก็หรือคนพกิารทางสตปัิญญา ช่วงอายุ ของวัยเรียน
หลังจากสอนจนครบแล้ว  เดก็หรือคนพกิารทางสตปัิญญาสามารถท าได้จากนีก้ท็บทวนโดยใหเ้ดก็หรือคนพกิารทางสตปัิญญาท าตามค าส่ัง   

4.  การช่วยเหลือโดยใช้ท่าทาง 
เช่น  การชี ้ การผงกศีรษะ  
การส่ันหน้า  การพยักหน้า

3.  การช่วยเหลือทางกาย 
เช่นการจับมือท าการแตะ
ข้อศอกกระตุ้นเตอืนจับแขน



สิทธิของคนพกิารวัย 18 ปีขึน้ไป
- วยัท างาน คนพิการทางสติปัญญาท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป
ควรไดร้บัการสง่เสรมิอาชีพหรอืการจา้งงานเพราะคน
พิการบางคนสามารถท างานไดแ้ละช่วยเหลือ
ครอบครวัประกอบอาชีพได้



ทักษะการช่วยเหลือตนเองในกจิวตัรประจ าวนัคนพกิารทางสติปัญญา
ในช่วงอายุ 18 ปีขึน้ไป



ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัภาวะบกพรอ่งทางสตปิญัญา
ปญัหาทีพ่บในบคุคลบกพรอ่งทางสตปิญัญา

ทักษะการช่วยเหลือตนเองในกจิวตัรประจ าวนัคนพกิารทางสติปัญญา
ในช่วงอายุ 18 ปีขึน้ไป

อกีด้านน่ึงคนพกิารทางสติปัญญา 18 ปีขึน้ไป อาจมี
ความพกิารซ ้าซ้อน และติดเตียง  ซ่ึงผู้ช่วยคนพกิารทีเ่ข้า
รับการอบรมในคร้ังนี ้โดยหลกัๆในการลงพืน้ที่ของผู้ช่วย
คนพกิาร ดูเร่ืองสุขอนามยัของคนพกิาร เช่น การอาบน า้ 
การตัดเลบ็  ตัดผม เป็นต้น ถ้าคนพกิารติดเตียงก็ต้องดูใน
เร่ืองของคนพกิารมแีผลกดทบัไหม ถ้ามกีท็ าความสะอาด
แผลให้คนพกิาร

อริิยาบทและการเคล่ือนไหว มกัใช้มือไม่ค่อยคล่อง เดนิ วิง่ ช้า อืด
อาด ไม่มคีวามกระฉับกระเฉงการตัดสินใจ มกัมกีารตัดสินใจแผลง ๆ ไม่
กลวัอนัตราย ชอบออกนอกบ้านยามวกิาล มกัขาดสมาธิและความสนใจ 
จะท าหรือเรียนส่ิงใดกไ็ด้ในช่วงเวลาอนัส้ัน ความจ ามกัมีน้อย หรือ จ า
อะไรไม่ได้เลย แม้แต่ ช่ือพ่อ แม่ กจ็ าไม่ได้ บางรายจ าช่ือตนเองไม่ได้ สอน
ไปเรียนไปถามรู้เร่ืองพอกลบัมาถามอกีกไ็ม่รู้เร่ือง อารมณ์ มอีารมณ์
อ่อนไหวง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลย ใจน้อย รักแรงเกลยีดแรง มกัแสดง
อาการเสียใจ ดใีจ โกรธ ผดิหวงั ออกมาโดยไม่มกีารเสแสร้ง



ขอขอบคณุผูเ้ขา้อบรมผูช่้วยคนพิการหวงัว่าการใหข้อ้มลูเบ้ืองตน้ของ

สมาคมผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

จะเป็นประโยชนต่์อท่านผูเ้ขา้อบรมไดน้ าไปใชก้บัคนพิการทาง

สติปัญญาต่อไป

ขอขอบคณุ กรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ท่ีจดั

อบรมหลกัสตูรผูช่้วยคนพิการเพ่ือช่วยเหลือคนพิการอย่างทัว่ถึง

นางสาวสราญภทัร   อนุมติัราชกิจ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ

นายสุชาติ    โอวาทวรรณสกลุ

นายกสมาคมผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญาแห่ง

ประเทศไทย


