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จากที่ รศ.ดร. ทัศนี  ประสบกิตติคุณ และ ผศ. ฉันทิกา  จันทรเปย ไดไปศึกษาดูงานเร่ือง 

Child Life Service ที่ UCSF Benioff Children’s Hospital เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2554 ถึง 9 พฤษภาคม 2554 นั้น อาจารยไดนํา
ประสบการณมาถายทอดใหอาจารยในภาควิชาฯ ไดฟง  

 อาจารยไดเลาถึงการทํางานของ Child Life Service ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวาง 
Child Life Specialist กับเด็ก วัยรุน และครอบครัวเพื่อตอบสนองความตองการดานจิตสังคมและ
สงเสริมพัฒนาการในขณะที่เด็กและวัยรุนมารับการตรวจหรือรับการรักษาในโรงพยาบาลท้ังแบบ
ผูปวยนอกและผูปวยใน โดย Child Life Specialist ทําหนาที่ชวยเหลือเด็กและครอบครัวใหเขาใจ
เกี่ยวกับความเจ็บปวย การรักษาพยาบาล และการปรับตัวตอส่ิงตาง ๆที่เกิดข้ึน โดยในแตละวัน 
Child Life Specialist ประจําหอผูปวยมีหนาที่ ไปรับเอกสารสรุปประจําวันที่สํานักงาน ซึ่งมีขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนผูปวย รายช่ือผูปวย อายุ โรค วันที่รับรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวนวันที่อยู
โรงพยาบาล ลักษณะการเจ็บปวย จากนั้น Child Life Specialist จะไปที่หอผูปวยและพูดคุย
ซักถาม Incharge Nurse เกี่ยวกับอาการของผูปวย ความพรอมในการเลน ปญหาหรือความ
ตองการพิเศษดานจิตสังคมและพัฒนาการที่ผูปวยควรไดรับ ซึ่งผูปวยแตละคนจะไดรับการ
ตอบสนองหรือการจัดกิจกรรมที่แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับปจจัยของผูปวยเองเชน อายุ การเจ็บปวย
ของเด็ก โรค รวมถึงความพรอมของผูปวยเอง  

ทีมงานของ Child Life Service จะประกอบไปดวย Child Life Specialist 13 คนซึ่งจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทดานพัฒนาการเด็กหรือจิตวิทยาเด็ก ผานการฝกงานดาน Child Life   
จํานวน 480 ชั่วโมง และสอบขอเขียน จึงจะได Certified Child Life Specialist นอกจากนี้ยังมีครู
จาก San Francisco Unified School District จํานวน 5 คน อาสาสมัครที่ทํางานหมุนเวียน
ประมาณ 150 คน และนักศึกษาฝกงาน 2 คน ซึ่งแตละคนจะมีหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะ เชน 
งานดานโรงเรียน งานดานหองเลน งานดานกิจกรรมศิลปะ งานดูแลอาสาสมัคร งานดูแลนักศึกษา
ฝกงาน เปนตน 
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กิจกรรมของ Child Life Service ที่จัดใหบริการนั้นสรุปไดดังนี้  
- การเตรียมความพรอมผูปวยและเบ่ียงเบนความสนใจในขณะที่ ผูปวยไดรับการ

รักษาพยาบาลหรือการทําหัตถการทางการแพทย โดยมีการสอนและสาธิตอุปกรณทางการแพทย
จําลองใหผูปวยและครอบครัวเขาใจถึงกระบวนการของหัตถการที่จะไดรับ  

- การชวยผูปวยหาวิธีการหรือเทคนิคเพื่อลดความกลัว ความวิตกกังวล การใชดนตรี 
ศิลปะ และสัตวเล้ียง เพื่อตอบสนองความตองการดานอารมณของผูปวย 

- กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมตามวัย 
- การสอนหนังสือแกผูปวยในและพี่นองของผูปวย และสอนหนังสือแกผูปวยนอกตาม

หลักสูตรบังคับของรัฐแคลิฟอรเนียต้ังแตอนุบาลจนถึงเกรด 12 โดยสอนในหองเรียนที่จัดไว
โดยเฉพาะ  

- การอํานวยความสะดวกแกผูปวยในการกลับเขาสูระบบโรงเรียนอีกคร้ัง 
- การจัดหองกิจกรรมไวเฉพาะ ไดแก  Play Room ภายในหองมีอุปกรณทางการแพทย

จําลอง ของเลนสงเสริมพัฒนาการ สวนหอง Teen Lounge เปนหองที่จัดไวสําหรับผูปวยวัยรุนที่
ตองการความเปนสวนตัว ในหองมีหนังสืออานเลน คอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต DVD ภาพยนต 
เพลง เกมส และอุปกรณงานฝมือ เชน การรอยลูกปด และ All Star Technology Room เปนหองที่
มีอุปกรณเทคโนโลยีระดับสูงในการสรางความบันเทิง  

- การเลนเปนรายบุคคลกับผูปวยด็กที่มีปญหาภูมิคุมกันบกพรอง อาการชัก หรือผูปวยที่
ไมสะดวกในการเคล่ือนยาย และการเลนเพื่อการบําบัดโดยทําที่เตียงผูปวย 

- Book Buddies อานหนังสือใหผูปวยฟง 
- การจัดทัวรชมโรงพยาบาล 
- การจัดใหกลุมตาง ๆ ในชุมชนเขาเยี่ยมและจัดกิจกรรมใหผูปวย รวมทั้งการจัดงานเล้ียง

ฉลองในโอกาสตาง ๆ 
นอกจากการจัดกิจกรรมใหผูปวยเด็กและวัยรุนแลว ยังมีการจัดกิจกรรมใหกับครอบครัว

อีกดวย เชน Sibling Support และการจัด Family Resource Room  ซึ่งภายในมีหองมีมุม
หองสมุด มุมน้ําชากาแฟ มุมคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต ตูสําหรับเก็บของใชจําเปนสําหรับผูป
ครองที่มาเฝาบุตรและไมไดเตรียมของใชมา โดยไมตองเสียคาใชจาย และนอกจากนี้ยังมีการ
จัดทําอัลบ้ัมความทรงจําที่ดีในโรงพยาบาล ซึ่งผูปกครองจัดทําไวในขณะที่บุตรของตนรักษาตัวอยู
ในโรงพยาบาล 

จะเห็นไดวาลักษณะการทํางานของ Child Life Service ของโรงพยาบาลแหงนี้มีการ
ทํางานเปนระบบอยางชัดเจน ไมวาจะเปนทีมงาน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ สถานที่และ
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กิจกรรมแพทยและพยาบาลมีบทบาทในการประเมินตองการดานจิตสังคมและพัฒนาการ สวน
การชวยเหลือเปนหนาที่ของ Child Life Specialist  

สําหรับในประเทศไทย ขณะนี้มีหลายโรงพยาบาลพยายามจัดต้ัง Child Life Service ซึ่ง
เนนเร่ืองการเลนเพื่อความเพลิดเพลินเปนสวนใหญ แตกิจกรรมยังไมตอบสนองดานจิตสังคมและ
พัฒนาการของผูปวยมากนัก และยังไมมีบุคลากรในตําแหนง Child Life Specialist ที่ชัดเจน ใน
อนาคตหากโรงพยาบาลมี Child Life Service ที่จัดต้ังเปนองคกรและเปนสวนหนึ่งของ
โรงพยาบาล มีการทํางานเปนทีม การแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ที่
ตอบสนองความตองการของผูปวยเด็กแตละประเภท แตละบุคคล แตละอายุ นาจะทําใหคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยเด็กและวัยรุนทุกคนรวมทั้งครอบครัวดีข้ึน สามารถเผชิญปญหาทั้งในขณะเจ็บปวย
และปกติได 

 อ. วรรณไพร แยมมา/อ.ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย 
         ผูถอดบทเรียน 
      

 
รายชื่ออาจารยผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
1. รองศาสตราจารย วิไล                   เลิศธรรมเทว ี
2. รองศาสตราจารย ดร. นงลักษณ    จนิตนาดิลก 
3. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี            ประสบกิตติคุณ 
4. รองศาสตราจารย ศรีสมบูรณ        มุสิกสุคนธ 
5. รองศาสตราจารย อัจฉรา              เปร่ืองเวทย 
6. รองศาสตราจารย อรุณรัศมี           บุนนาค 
7.  ผูชวยศาสตราจารย ฉันทิกา         จนัทรเปย 
8. ผูชวยศาสตราจารยยวุดี                พงษสาระนนัทกลุ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วนิดา       เสนะสุทธิพนัธุ 
10. ผูชวยศาสตรจารย  วีรยา             จงึสมเจตไพศาล 
11. ผูชวยศาสตรจารย  ดร.วลัยา       ธรรมพนิชวัฒน 
12. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง       โควศวนนท 
13. ผูชวยศาสตราจารย สมพร          สุนทราภา 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาภาวรรณ  หนูคง 
15. อาจารย กาญจนา                      ครองธรรมชาติ 
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16. อาจารย เบญจมาศ                    โอฬารรัตนมณี 
17. อาจารย ดร.พรรณรัตน               แสงเพิ่ม 
18. อาจารยวรรณไพร                      แยมมา 
19. อาจารย สุดารัตน                      สุวรรณเทวะคุปต 
20. อาจารย ดร. สุดาภรณ               พยัคฆเรือง 
21. อาจารย ดร. อรุณรัตน               ศรีจนัทรนิตย 
22. อาจารยอังคณา                        เจียมจิระพร 

 
 

 
 

 
            
    
       
   
    

 


