
 
 

 

 

ทานรูสึกกังวลเก่ียวกับพัฒนาการของบุตรหรือไม 
---สําหรับผูปกครองท่ีเลี้ยงดูบุตรในประเทศญ่ีปุน--- 

 

 

1. มีพัฒนาการทางภาษาลาชา   2. เรียกช่ือแลวไมขานรับ 

3. ไมสบตา หรอืแทบจะไมสบตา  4.ไวตอเสียงตาง ๆ มากเกนิไป (เอามอืปดหูตวัเอง) 
5. ไมสนใจเด็กคนอืน่      6. อยูไมนิง่และเคล่ือนไหวไปมาอยูตลอดเวลา 
7. มีความสนใจจํากดั (เชน สีเฉพาะบางสี เครื่องหมายการคา สัญลักษณ ตวัอกัษร ตวัเลข เปนตน) 
8.ไมสามารถปฏบิัตติัวตามเด็กคนอื่นที่เขารวมในกลุมกิจกรรมได 
9. มีความลาชาในการเรียนรูกิจกรรมการดูแลตนเอง เชน การใชหองสุขา และการเปล่ียนเส้ือผา 
10. มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวงายและควบคุมใหสงบไดยาก 

ปญหาดังกลาวขางตนนี้ เปนตนเหตใุหเกิดความกังวล แมวาพฤตกิรรมเหลานี้จะเปนเพียงช่ัวคราว 

แตอาจเปนไปไดวา บุตรของทานจะมีปญหาทางพัฒนาการหรือมคีวามผิดปกติทางพัฒนาการ 

ความบกพรองทางพัฒนาการ เปนลักษณะของการขาดสมดุลทางพัฒนาการของสมองและสวนใหญเปนมาแตกําเนิด 
ความผิดปกติทางพัฒนาการมีหลายแบบแตกตางกันดังที่แสดงไวขางลางนี้  ถึงแมวาคนที่มีความผิดปกติแบบเดียวกัน 
แตอาการที่แสดงออกมาใหเห็นนั้น มีความแตกตางกัน และเปนไปไดที่ในหนึ่งคนอาจจะมีความผิดปกติมากกวา 1 แบบ 

 

 

อาจมีพัฒนาการทางสติป
ญญาลาชา 

 

หมายเหตุ ความผิดปกติทางพัฒนาการยังรวมถึงกลุมอาการทูเร็ตต, 
อาการพูดติดอาง, และความผิดปกติในการประสานสัมพันธของรางกาย  

 
 

โรคสมาธสิัน้   AD/HD 

 

ความผดิปกตทิางพฒันาการหลายดาน  
(โรคออทสิตกิ สเปกตรมั ASD) 

 

  

 

 

 

 

 

 

ความบกพรองในการเรียนรู (LD) 
(ความบกพรองในการเรยีนรูเฉพาะดาน (SLD)) 

 

ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพเด็กทารกโดยไมเสียคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 
การเขารับบริการตรวจสุขภาพน้ี ถือเปนโอกาสสําคัญท่ีทานจะไดทราบถึงสุขภาพและพัฒนาการของบุตร  
●ตรวจสุขภาพโดยแพทย การตรวจสุขภาพทุกรายการไมเสียคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

●สําหรับรายละเอียดกําหนดการใหบริการตรวจสุขภาพจะแตกตางกันในแตละทองถ่ิน 
กรุณาสอบถามไดท่ีท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานพํานักอยู 
●การตรวจสุขภาพแตละรายการ จะเขารับไดเม่ือเด็กมีอายุในชวงท่ีกําหนดไวเทาน้ัน 
【การตรวจสขุภาพเดก็ทารก】 

เม่ือเด็กมีอายุตั้งแต 3 ถึง 4 เดือน หากมีเร่ืองท่ีเปนกังวล ทานสามารถปรึกษากับนักสาธารณสุข 
รับคําแนะนําเร่ืองการใหอาหารเด็กออนจากนักโภชนาการ 

【การตรวจสขุภาพเดก็อายคุรบ 18 เดอืน】 

เม่ือเด็กมีอายุครบ 18 เดือนจนถึงกอนเด็กมีอายุครบ 24 เดือน  
หากมีเร่ืองท่ีเปนกังวล ทานสามารถปรึกษากับนักสาธารณสุข 
【การตรวจสขุภาพเดก็อายคุรบ 3 ป】 

เม่ือเด็กมีอายุครบ 3 ปจนถึงกอนเด็กมีอายุครบ 4 ป ตรวจปสสาวะ ทดสอบการมองเห็นและการไดยิน 
หากมีเร่ืองท่ีเปนกังวล ทานสามารถปรึกษากับนักสาธารณสุข นักโภชนาการ หรือนักจิตวิทยา  
【การตรวจสขุภาพเมือ่เขาโรงเรยีน】 
ทานจะไดรับการแจงจากทางคณะกรรมการการศึกษาประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประมาณเดือนกันยายนของปกอนท่ีจะเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เน่ืองจากเด็กจะเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในเดือนเมษายน 
ซึ่งเด็กจะตองมีอายุครบ 6 ปเต็มในเวลาน้ัน 
การตรวจสุขภาพจัดขึ้นท่ีโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน 
ทดสอบการมองเห็นและการไดยิน ทดสอบเพื่อวัดสติปญญาอยางงาย ๆ 
【การเขาโรงเรยีน】 

คณะกรรมการการศึกษาประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือศูนยการศึกษา 
มีบริการใหคําปรึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองหรือมีความกังวลเก่ียวกับการใชชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา 
การปรึกษาการเขาเรียน จะรับเฉพาะท่ีนัดหมายลวงหนาเทาน้ัน 
กรุณาติดตอคณะกรรมการการศึกษาประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานอยูอาศัยเพื่อนัดหมายลวงหนา 
 
 การศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอง 
คณะกรรมการการศึกษาจะเปนผูกําหนดวาการเขาเรียนในโรงเรียนแบบใดเหมาะสมกับเด็กมากท่ีสุด 
ในขณะเดียวกันก็จะเคารพในความตองการของผูปกครองและเด็กดวยเทาท่ีจะทําได 

โรงเรียนประถมศึกษาไดจัดเตรียม “ชัน้เรยีนพเิศษ” สําหรับเด็กท่ีจําเปนตองไดรับการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ และ 
“หองเสริมวชิาการ” ท่ีเด็กซึ่งเขาเรียนอยูในชั้นเรียนปกติจะไดรับการสอนเปนพิเศษในหองเรียนน้ี และยังมี 
“โรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ที่มคีวามตองการพเิศษ” อีกดวย สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองในระดับรุนแรง 

บุตรของทานมอีาการเชนนีไ้หม? 

 

ความบกพรองทางพฒันาการคอือะไร ? 

การใชบรกิารตรวจสขุภาพของรฐั 
 

กลุมอาการแอสเพอรเกอร 

 

กลุมอาการออทสิซมึ 

 มีภาวะพูดชา(ไมพบในกลุมอาการแอสเพอรเกอร) 
ส่ือสารกันลําบาก 
มีปญหาดานการสรางปฏิสัมพันธกับคนในสังคม 
มีพฤติกรรมที่เปนแบบแผนซ้ํา ๆ, 
มีความสนใจจํากัดเฉพาะบางเร่ือง, มีความหมกมุนมากเกิน 
มีการรับความรูสึกที่ไวกวาปกติ 
และ/หรือมีการรับความรูสึกที่นอยกวาปกติ,ซุมซาม เงอะงะ 

ไมสามารถจดจอส่ิงใดส่ิงหนึ่งได 
อยูนิ่งไมได 
มีพฤติกรรมหุนหันพลันแลน 
 

  ไมมีความลาชาทางพัฒนาการดานสติปญญาทั่วไป 
แตมีความยากลําบากในการอาน, การเขียน หรการคํานวณ 

 

 

Thai 

 

ในระยะหลังมานีจ้ะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนมีชาวตางชาติที่เขามาอยูอาศัยและเลี้ยงดูบุตรมากขึ้น โดยเฉพาะ เมื่อทานรูสึกกังวลเกี่ยวกบัพัฒนาการของบุตร 
ทานอาจจะรูสึกสับสนและไมรูวาจะไปปรึกษากับใครที่ไหนได ประเทศญี่ปุนมีสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศที่คอยใหความชวยเหลือผูปกครองที่มีความกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตร 
เราหวังวาหนังสือเลมเลก็ฉบับนี้จะชวยนําพาทานไปสูแหลงขอมูลขาวสารและความชวยเหลือที่จําเปนสําหรับทานได 

 



เด็กแตละคนจะมีลักษณะพิเศษและพัฒนาการที่แตกตางกัน เมื่อทานมีความรูสึกกังวล การเขารับคําปรึกษาแตเนิ่น ๆ 
เพ่ือที่จะแกไขไดอยางเหมาะสม ถือวาเปนส่ิงสําคัญ 
●สําหรับปญหาเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู และ/หรือพัฒนาการของบุตร ขอรับคําปรึกษาไดที่นักสาธารณสุขที่ทํางานประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
●หากบุตรของทานเขาเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กเตรียมประถมหรือโรงเรียนอนุบาล
ขอใหปรึกษากับครูประจําชั้นเพ่ือสอบถามพฤติกรรมของบุตรเวลาอยูในชั้นเรียน
●องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทานอยูอาศัย อาจจะเสนอใหคําปรึกษาเปนการสวนตัว
หรือจัดสงผูใหคําปรึกษาทางดานพัฒนาการไปใหคําปรึกษาถึงที่สถานเลี้ยงเด็กเตรียมประถมหรือโรงเรียนอนุบาลที่บุตรของทานเรียนอยู
●องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทานอยูอาศัย อาจจะจัดการสัมนากลุมยอยใหกับผูปกครองและบุตร เพ่ือเรียนรูวิธีการมีสวนรวมกับบุตรของตน
ในวิธีที่เหมาะสมกับขั้นตอนพัฒนาการของเด็ก 
* หมายเหตุ รายละเอียดของการบริการใหคําปรึกษาจะแตกตางกันตามแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรุณาติดตอพยาบาลสาธารณสุขประจําสํานักงานสาธารณสุข หรือศูนยบริการสาธารณสุขในทองถิ่นทีท่านอยูอาศัยเพ่ือสอบถามรายละเอียด

ในประเทศญีปุ่น ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน กุมารแพทยหรือจิตแพทยเด็ก จะเปนผูทําการวินิจฉัยความผิดปกติทางพัฒนาการ 
หากทานมีความประสงคท่ีจะพบแพทย ทานควรท่ีจะ: 

●สอบถามนักสาธารณสุข หรือศูนยชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการวา สามารถหาผูเชี่ยวชาญดานความผิดปกติทางพัฒนาการไดท่ีไหนบาง
(สถานพยาบาลสวนใหญจําเปนตองทําการนัดหมายลวงหนา) 
●พกบัตรประกันสุขภาพของบุตรและสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กติดตัวไปดวยในวันท่ีไปพบแพทยเปนคร้ังแรก
●จดสิ่งตาง ๆ ท่ีทานเปนกังวลเก่ียวกับบุตรของทาน และลักษณะทาทางของเด็กเวลาอยูท่ีบาน และ/หรือท่ีสถานเลี้ยงเด็กเตรียมประถมไวลวงหนา
เพื่อเอาไวพูดคุยกับแพทย 
การประเมนิและการบาํบดั 

แพทยอาจจะขอใหทานนําบุตรไปรับการตรวจประเมิน และ/หรือรับการบําบัดเปนการสวนตัวโดยเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
โดยจะตัดสินจากความจําเปนและสภาวะของเด็ก การประเมินจะมีการทดสอบเพื่อวัดสติปญญา/พัฒนาการ การทดสอบการไดยิน และตรวจคลื่นไฟฟาสมอง 
สวนการบําบัดเปนการสวนตัว จะมีกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด อรรถบําบัด (การบําบัดรักษาดานการพูด การสื่อสารและการไดยิน) และจิตบําบัด 

หากบตุรของทานไดรบัการวินจิฉยัวามคีวามผิดปกตทิางพฒันาการ… 
  ทานคงจะรูสึกวิตกกังวลมาก หากพบวาบุตรของทานมีความผิดปกติทางพัฒนาการ แตอยางไรก็ตาม การแสดงออกทางพัฒนาการของเขา 

สามารถเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้นได ดวยการปรับสภาพแวดลอมและการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางทานกับบุตรของทาน 
กรุณาปรึกษาแพทยและเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อหาวิธีจัดการรับมือกับปญหา 

พระราชบญัญตัวิาดวยการชวยเหลอืผูบกพรองทางพฒันาการ 
พระราชบัญญัติวาดวยการชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 

เปนกฎหมายญ่ีปุนที่บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการ (โดยไมคํานึงถึงอายุของบุคคลเหลานั้น) 
และครอบครัวของบุคคลเหลานั้น กฎหมายดังกลาวนี้มีเปาหมายที่จะสรางสังคมสําหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการ 
ใหพวกเขาสามารถเติบโตไดอยางมีศักยภาพ และครอบครัวของเขาสามารถเลี้ยงดูใหพวกเขาเติบโตไดดวยความรูสึกอุนใจ 

ศูนยชวยเหลอืผูบกพรองทางพฒันาการ 

มีองคกรหลายแหงในประเทศญ่ีปุน ที่มีบริการใหคําปรึกษาแกผูที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการ และครอบครัวของบุคคลเหลานั้น 
สวนในทุกจังหวัดและนครที่ต้ังขึ้นโดยขอบัญญัติรัฐบาลญ่ีปุน มีศูนยใหความชวยเหลือผูที่มีความบกพรองทางพัฒนาการ 
ซึ่งทําหนาที่เปนแกนหลักในการจัดหาขอมูลและใหความชวยเหลือ 
กรุณาศึกษาขอมูลเกี่ยวกับศูนยใหความชวยเหลือทั่วประเทศไดที่เว็บไซตขางลางนี้  

ศูนยขอมูลและชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 
http://www.rehab.go.jp/ddis/ 

หากมีใบรับรองผูพิการ จะสามารถใชบริการสวัสดิการตาง ๆ และไดรับเบี้ยยังชีพตาง ๆ 
ขึ้นอยูกับประเภทและระดับความรุนแรงของความบกพรอง ทานจะตองทําเร่ืองขอรับใบรับรอง 
จากท่ีวาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานอยูอาศัย 

ใบรับรองมี 3 ประเภท แบงตามประเภทของความบกพรอง ไดแก ใบรับรองความพิการทางสติปญญา 
(ใบรับรองการฟนฟูสมรรถภาพ) ใบรับรองความพิการทางจิต และใบรับรองความพิการทางรางกาย 
 หากมีใบรับรองผูพิการจะดําเนินการเพื่อขอใชบริการสวัสดิการไดงายขึ้น
 จํานวนเงินคาเบี้ยยังชีพแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทและระดับของความบกพรอง
 บริการสวัสดิการสวนบุคคล เง่ือนไขและอื่น ๆ ท่ีจะไดรับสิทธ์ิน้ีแตกตางกัน ขึ้นอยูกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ
* สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานสวัสดิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานอยูอาศัย 

◆เวบ็ไซตพอรทลัมาตรการสาํหรบัชาวตางชาตทิีพ่าํนกัระยะยาวในประเทศญีปุ่น 
ในเว็บไซตพอรทัลน้ีมีบัญชีหมายเลขโทรศัพทท่ีใหคําปรึกษาเปนภาษาตางประเทศโดยจัดเรียงตามชื่อจังหวัด 
https://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html

◆ศนูยขอมลูขาวสารสถานพยาบาลนานาชาต ิAMDA 
การบริการใหขอมูลทางโทรศัพทสําหรับผูพํานักอาศัยชาวตางชาติน้ี 
มีขอมูลของสถานพยาบาลท่ีใหทานสามารถเขาไปพบแพทยโดยใชภาษาของทานได 
และแนะนําระบบสวัสดิการของการรักษาพยาบาล สํานักงานโตเกียว โทร:：03-6233-9266
https://www.amdamedicalcenter.com/activitiesth

◆Google แปลภาษา ของบรษิทั Google LLC
เปนแอปพลิเคชันท่ีใหบริการแปลขอความ, แปลขอความดวยการสองกลองถายรูปแบบเรียลไทม, 
แปลขอความจากการเขียนดวยลายมือ และแปลภาษาดวยเสียงพูดในหลายภาษา และไมเสียคาบริการ 

◆VoiceTra ของสถาบันเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารแหงชาต ิ(NICT)
เปนแอปพลิเคชันท่ีใหบริการแปลภาษาจากเสียงพูด รองรับ 31 ภาษา 
ทานสามารถดาวนโหลดและใชแอปพลิเคชันน้ีไดโดยไมเสียคาบริการ 
http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html

◆CLARINET (เวบ็ไซตภาษาญีปุ่น) เวบ็ไซตขอมลูทั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา จดัทาํโดยกระทรวงศกึษาธกิารฯ (MEXT)
เปนเว็บไซตท่ีใหขอมูลดานการศึกษา สําหรับเด็กชาวญี่ปุนท่ีอาศัยอยูในตางประเทศ 
ชาวญี่ปุนท่ียายกลับมาจากตางประเทศ และชาวตางชาติ 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm

◆ศนูยสงเสริมการศึกษาสาํหรบัผูที่มคีวามผิดปกตทิางพฒันาการ (เวบ็ไซตภาษาญีปุ่น) 
เปนเว็บไซตท่ีใหขอมูลดานกลยุทธการสอน สื่อการสอนและอุปกรณชวยเหลือ สําหรับเด็กท่ีมีความผิดปกติทางพัฒนาการ, 
งานวิจัยเก่ียวกับความผิดปกติทางพัฒนาการ ทานสามารถรับชมวีดีโอการบรรยายสําหรับครูผูสอน และกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
http://icedd_new.nise.go.jp/

[ผูจดัพมิพ] 
ศูนยขอมูลและชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 
กองแผนงานและสารสนเทศ ศนูยฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารแหงชาติ
http://www.rehab.go.jp/ddis/ 

ใชบรกิารใหคาํปรกึษาใหเปนประโยชน 

ศูนยชวยเหลอืผูบกพรองทางพฒันาการ 

ใบรบัรองผูพิการ 

ขอมลูเพิ่มเติม 

[วนัทีต่พีมิพ]  มีนาคม ค.ศ.2020 

[ศูนยชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการในทองถิ่นของทาน] 

ชื่อศูนย: 

สถานที่ติดตอ: 
ศูนยขอมูลและชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ 

การไปพบแพทย 
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