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วิชาชีพกิจกรรมบ าบัดให้ความส าคัญและใช้กิจกรรมการด าเนินชีวิตเพื่อเป็นส่ือและ
เป้าประสงคใ์นการรักษา ร่วมกบัใชเ้ป็นหน่วยของการวิเคราะห์ในศาสตร์แห่งกิจกรรมการด าเนิน
ชีวิต(occupational science)   ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคน้หา
ขอ้มูล  ตั้งแต่วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ และการเลือกประชากร ซ่ึงในการศึกษาศาสตร์แห่งการ
ด าเนินชีวิต กิจกรรมมกัถูกวิเคราะห์ในเร่ืองของรูปแบบ (form) หนา้ท่ี (function) และความหมาย 
(meaning) ต่อชีวิตมนุษย ์(Larson et al, 2003)  ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้นกักิจกรรมบ าบดัมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมการด าเนินชีวิต อันก่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการและส่งผลต่อ
ความกา้วหนา้ของวชิาชีพ  

กิจกรรมบ าบดัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตตามท่ีแต่ละบุคคลเลือก
และใหค้วามส าคญั (Rodger & Ziviani, 1999)  จากวตัถุประสงคน้ี์ท าให้นกักิจกรรมบ าบดัควรตอ้ง
มีความรู้เก่ียวกบักิจกรรมการด าเนินชีวิต  (human occupations)  รวมทั้งมุมมองของผูรั้บบริการท่ีมี
ต่อกิจกรรมการด าเนินชีวิต ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้  าบดัสามารถน าขอ้มูลมาใช้ในกระบวนการให้บริการ
ทางกิจกรรมบ าบดัได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุม ซ่ึงในส่วนของผูรั้บบริการเด็ก การเล่นเป็น
กิจกรรมการด าเนินชีวติท่ีนบัไดว้า่มีความส าคญัมากท่ีสุด (Parham & Primeau, 1997) เพราะเป็นส่ิง
ท่ีเด็กใชเ้วลาและพลงังานในการท ามากถึง 15% ต่อวนั (Furlow, 2001 อา้งใน Stagnitti, 2003)   
นอกจากน้ีในมุมมองของนกักิจกรรมบ าบดัเห็นวา่ การเล่นเป็นส่ิงท่ีช่วยเติมเต็มความตอ้งการ (need 
- fulfilling) ท าให้เกิดการระบายแรงขบัภายในจิตใจ เป็นส่ือท่ีช่วยให้เด็กไดค้น้หาตวัตน ความพึง
ใจ และเป็นส่ือในการส่งเสริมทกัษะความสามารถทั้งทางร่างกาย การพฒันาการทางอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และเป็นกิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ีส าคญัในมนุษยทุ์กคน (ก าพล, 2536)  ดงันั้นการ
ส่งเสริมความสามารถในการเล่นจึงส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของทกัษะการด าเนินชีวิตท่ีตอ้ง
ใช้ในอนาคต การท่ีนักกิจกรรมบ าบดัไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการเล่นจะเป็นการส่งผลให้มีความรู้
ความเขา้ใจการเล่นอยา่งถ่องแทอ้นัจะส่งผลต่อการบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การศึกษาเก่ียวกบัการเล่นท่ีผา่นมามีหลายรูปแบบ เช่น การศึกษารูปแบบของการเล่นทั้งในเด็ก
ท่ีมีและไม่มีความบกพร่อง ตวัอยา่งเช่นการศึกษาของ Bazyk และคณะในปี ค.ศ. 2003 ท่ีท าการศึกษา
ลักษณะของกิจกรรมการเล่นและความสนุกสนานในการเล่นของเด็กชาวมายนัในเบลิซตอนใต ้
(Southern Balize) ท่ีพบว่ารูปแบบการเล่นของเด็กมีลกัษณะการผสมผสานกิจกรรมการเล่นและหา
ความสนุกสนานในการเล่นในขณะท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนั (Bazyk et al, 2003)   และ
การศึกษาความสนุกสนานในการเล่นของเด็กท่ีไดรั้บบาดเจ็บท่ีสมองของ Mortenson และคณะ ในปี 
ค.ศ. 2006 ท่ีพบวา่ เด็กกลุ่มน้ีมีความสนุกสนานในการเล่นนอ้ยกวา่เด็กพฒันาการปกติ (Mortenson & 
Harris, 2006)  นอกจากน้ียงัมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาการใช้การเล่นเพื่อเป็นส่ือในการรักษา มีการ
พฒันาแบบประเมิน การศึกษาผลของการใช้การเล่นเพื่อส่งเสริมทกัษะในดา้นต่าง ๆ (อิชยา, 2538; 
Stagnitti, Unsworth & Rodger, 2000; Swindells & Stagnitti, 2006) ส าหรับในประเทศไทยนกั
กิจกรรมบ าบดัไดน้ าการเล่นมาเป็นปัจจยัในการศึกษาทั้งเก่ียวกบัรูปแบบของการเล่น และการเล่นท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการ  (ประภาภรณ์, 2529; รจนา, 2537; กฤติกา, 2546)  ซ่ึงผลการวิจยัทั้งในและ
ต่างประเทศแสดงให้เห็นว่านักกิจกรรมบ าบัดได้เล็งเห็นความส าคัญและน าการเล่นมาใช้อย่าง
แพร่หลาย   

แมว้า่จะมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการเล่นออกมามาก แต่การเล่นเป็นกิจกรรมท่ีมีความซบัซ้อน 
การให้นิยามการเล่นจึงเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลท่ีจะให้ความคิดเห็นร่วมกบัมีอิทธิพลของสังคม 
วฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการเล่น (Parham & Fazio, 1997; Bazyk et al, 2003; Vygotski อา้งใน 
Verenikina, Harris & Lysaght, 2003)  ท าใหมี้ความจ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจการเล่นในแต่ละบริบท 
ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อมุ่งท าความเขา้ใจการเล่นในเด็กสมองพิการผ่านความ
คิดเห็นของผูดู้แล โดยพิจารณาในแง่ของความหมายและหน้าท่ีของการเล่นในเด็กสมองพิการตาม
สภาพความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงในครอบครัว ซ่ึงภาวะสมองพิการอาจท าให้ขาดความสามารถในการท า
กิจกรรมการด าเนินชีวิต อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาการเรียนรู้  ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท ากิจกรรมการช่วยเหลือตนเอง การเรียนและการเล่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเล่นท่ี
อาจมีความล่าช้าไป เน่ืองจากขาดความสามารถในการส ารวจ การปฏิสัมพนัธ์และควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 
(Knox, 1998)  อีกทั้งการบริการทางกิจกรรมบ าบดัท่ีมีทั้งรูปแบบการให้บริการเป็นรายบุคคล และการ
ให้โปรแกรมการรักษาต่อท่ีบา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ค  าปรึกษาแก่ผูดู้แลในการให้โปรแกรมการ
บ าบดัรักษาท่ีบา้นนั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือในการด าเนินการตามโปรแกรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการรักษา ซ่ึงทศันคติของผูดู้แลต่อตวัเด็กและการบ าบดัเป็นส่ิงท่ีส่งผลส าคญัต่อความส าเร็จในการ
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บ าบดั หากผูดู้แลคิดวา่การรักษาควรเป็นหนา้ท่ีของผูบ้  าบดัโดยตรง หรือความสามารถของเด็กไม่เอ้ือ
ต่อการท ากิจกรรมอาจท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการรักษา และจากบทบาทหน่ึงของนกักิจกรรมบ าบดัท่ีให้
ค  าแนะน าเพื่อคงสมดุลระหว่างการท ากิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถของเด็กและความสนใจของ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว เก่ียวกบักิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมในการพฒันาความสามารถของเด็ก
ร่วมกบัเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวให้ความสนใจ (Hinajosa & Kramer, 2008) ดงันั้น
การรับทราบขอ้มูลความคิดเห็นต่อการเล่นของผูดู้แลจึงมีส่วนส าคญัในการวางแผนการบ าบดัรักษา 
เน่ืองจากผูดู้แลเป็นผูท่ี้อยูก่บัเด็กในชีวิตจริง มีส่วนส าคญัในการให้การรักษาท่ีต่อเน่ืองจากท่ีไดรั้บจาก
นักกิจกรรมบ าบดั รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทกัษะท่ีฝึกจากผูบ้  าบดัไปใช้ในชีวิตจริง 
นอกจากน้ีจากประสบการณ์การท างานของผูว้ิจยัเอง ซ่ึงท างานกบัเด็กสมองพิการมาเป็นเวลา 10 ปี ท า
ให้พบเห็นปัญหา อุปสรรคต่อการท ากิจกรรมการเล่น ทั้งแง่มุมท่ีดี ในส่วนของการสนบัสนุน ความ
ทุ่มเทของพ่อแม่ ผูป้กครองท่ีพยายามช่วยให้เด็กสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ผูว้ิจยัพบวา่ การท่ีผูป้กครองให้ความส าคญั สนบัสนุน ส่งเสริมให้เด็กไดฝึ้กฝนความสามารถ และได้
ประกอบกิจกรรมการเล่น มีส่วนส าคญัมากต่อประสิทธิภาพของการบ าบดัของเด็กสมองพิการโดยรวม 
เด็กมีการพฒันาการท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดทั้งทางร่างกาย อารมณ์ การมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น แต่ก็มี
จ  านวนไม่นอ้ยท่ีผูดู้แลมีทศันคติวา่การรับการรักษาจากผูบ้  าบดัเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการื้ืนืูสมรรถภาพ
เด็ก ท าใหข้าดการต่อเน่ืองของโปรแกรมการรักษาท่ีบา้น นอกจากน้ีจากสถิติของหน่วยงานท่ีให้บริการ
แก่เด็กสมองพิการซ่ึงพบวา่มีจ านวนมาก (สหสั, 2008; สาขาเวชศาสตร์ื้ืนืูเด็กศิริราช, 2550)   รวมทั้ง
การขาดงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความคิดเห็นต่อการเล่นของผูดู้แลเด็กสมองพิการในประเทศไทย 
ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีท าการศึกษาในเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อจุดประสงค์ในการท าความเขา้ใจใน
การให้ความหมายและหน้าท่ีของการเล่นในมุมมองของผูดู้แล โดยท าการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีอาศยั
แนวความคิดทางปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประสบการณ์ของมนุษยท่ี์
ผูว้ิจยัให้ความสนใจ หรือมีประโยชน์ในเชิงปฏิบติัการ เพื่อมุ่งท าความเขา้ใจทศันะของผูท่ี้ประสบกบั
เหตุการณ์นั้น (ชาย, 2549) ร่วมกบัการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมการด าเนินชีวิตของเด็ก คือ
การเล่น ท่ีมีความเช่ือวา่ควรท าในสภาพท่ีเป็นธรรมชาติท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงการเล่นอยา่งแทจ้ริงของ
เด็กกลุ่มน้ี (Parham & Primeau, 1997) และจากขอ้จ ากดัทางร่างกายของเด็กสมองพิการซ่ึงส่งผลต่อ
ความสามารถในการประกอบกิจกรรมการเล่น (Knox, 2005) ท าใหไ้ม่สามารถใชว้ธีิการวิจยัเชิงปริมาณ
ในการวดักิจกรรมการเล่นออกมาเป็นตวัเลขได ้ ร่วมกบัท่ีผูว้ิจยัมีโอกาสในการศึกษาศาสตร์แห่งการ
ด าเนินชีวิตท่ีเน้นการท าความเขา้ใจรูปแบบ หน้าท่ีและความหมายของกิจกรรมการด าเนินชีวิตของ
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บุคคล (Larson, Wood & Clark, 2003) และการศึกษาเก่ียวกบัการวิจยัเชิงคุณภาพในแนวปรากฏการณ์
วิทยาท่ีมีการเจาะลึกถึงการให้ความหมายของประสบการณ์ส าคัญในชีวิตของบุคคล ซ่ึงมีความ
เหมาะสมต่อการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาประสบการณ์ในชีวิตจริงของผูดู้แล
เด็กสมองพิการในดา้นความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดในเชิงลึกต่อการเล่นของเด็กสมองพิการ โดยผูว้ิจยั
ใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัหนา้ท่ีของการเล่นของเด็กสมองพิการใน
มุมมองของผูดู้แลท่ีผูว้ิจยัหวงัว่าจะส่งผลในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจของนักกิจกรรมบ าบดั
เก่ียวกบัการเล่นของเด็กสมองพิการ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพและประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการทางกิจกรรมบ าบดั 
 
ค ำถำมงำนวจัิย   

การเล่นของเด็กสมองพิการมีหนา้ท่ีและความหมายอยา่งไรในมุมมองของผูดู้แล  
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
เพื่อศึกษาหนา้ท่ีและความหมายการเล่นของเด็กสมองพิการในมุมมองของผูดู้แล 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ   
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพตามแนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยา เพื่อศึกษาหนา้ท่ีและ
ความหมายของการเล่นของเด็กสมองพิการในมุมมองของผูดู้แล ท่ีรับบริการในสาขาเวชศาสตร์ื้ืนืู
เด็กศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informants) 
คือ  ผูดู้แลหลกัของเด็กท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี    
 1.  พอ่หรือแม่ของเด็กสมองพิการท่ีเขา้รับบริการทางกิจกรรมบ าบดัท่ีหน่วยเวชศาสตร์ื้ืนืู
เด็กศิริราชเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ โดยท่ีเป็นผูดู้แลเด็กอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลามากกวา่ 3 เดือนก่อน
เขา้ร่วมการวจิยั  
 2.  มีความยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมการวจิยั 
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ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในงำนวจัิยนี้ 
1. ผูดู้แล(caregiver) หมายถึง พอ่หรือแม่ของเด็กสมองพิการท่ีเขา้รับบริการทางกิจกรรมบ าบดั ท่ี

หน่วยเวชศาสตร์ื้ืนืูเด็ก โดยเป็นผูดู้แลเด็กอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน ก่อน
เขา้ร่วมการวจิยั  

2. เด็กสมองพิการ (cerebral palsy children) หมายถึง เด็กท่ีไดรั้บการวินิจฉยัโรควา่ สมองพิการ 
ท่ีมารับบริการทางกิจกรรมบ าบดัท่ีหน่วยเวชศาสตร์ื้ืนืูเด็กศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ก่อนการเขา้ร่วมวิจยั โดยตรวจสอบ
จากบนัทึกเวชระเบียนของหน่วยเวชศาสตร์ื้ืนืูเด็กศิริราช 

3. การเล่น (play) หมายถึง กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เบ่ียงเบนความสนใจ
และมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจภายใน  ส าหรับในการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาในแง่หน้าท่ีและ
ความหมายของการเล่นในเด็กสมองพิการผา่นมุมมองของผูดู้แล 

4.  หนา้ท่ีของการเล่น (occupational functional of play)  หมายถึง ผลของการเล่นท่ีมีต่อผูเ้ล่น 
โดยการเล่นเป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กมีโอกาสให้ท าการส ารวจ ลองผิดลองถูก เพื่อการเรียนรู้
ทักษะท่ีใช้ในอนาคต และเป็นส่ือในการแสดงตัวตน ความต้องการของตนเองออกมา 
(Royeen, 1997) 

5. ความหมายของการเล่น (occupational functional of play)  หมายถึง การให้คุณค่าต่อการเล่น
ในเชิงจิตวิญญาณ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต เป็นการมองย้อนไปในอดีต 
(retrospective view) ว่าการเล่นมีความหมายอย่างไร ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดในการใช้อธิบาย
ความหมายของการเล่น คือ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความพอใจจากการเล่น (Royeen, 
1997) 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เพื่อทราบถึงหน้าท่ีและความหมายของการเล่นในเด็กสมองพิการตามมุมมองของผูดู้แลเด็ก
สมองพิการ 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยัเร่ืองการเล่นของเด็กสมองพิการในมุมมองดา้นอ่ืน ๆ  
3. เพื่อพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัศาสตร์การด าเนินชีวิตของเด็กสมองพิการในสังคมไทย 

 


