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Child Life by SMCH 

 Collaboration between nurses and child life specialist 
extends the benefits of these approaches across time 

and settings of care 
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Goals of Child Life Program 

• Promote effective coping through play, preparation, education 
and self-expression activities 

• Work as a part of the interdisciplinary team to help meet the 
psychosocial needs of children and their families 

• Prevent some of the emotional pain and fear associated with 
illness and hospitalization 

• Provide a comfortable, accepting and nonthreatening 
environment  where the child may play and interact with 
others 
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10 reasons to call a CLS 

1.  Child whose injuries or diagnosis has resulted from 
suspected child abuse 

2. Child admitted for injuries resulting from a traumatic 
accident 

3. Child newly diagnosed with chronic illness 
4. Child admitted having recently experienced traumatic loss or 

has chronic illness (Developmental delay) 
5. Child is having difficulty taking meds 
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10 reasons to call a CLS 

6. Child is perceived by staff as withdrawn 
7. Child or sibling express specific fears to staff, needing follow 

up 
8. Child exhibits oppositional behavior, refusing to cooperate 

without anger or hostility 
9. Child is having difficulty coping with a necessasy procedure 
10. Child needs preparation for invasive procedure 
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Child Life Specialist 

• Special Skills  
– Uses a wide variety of medical and non-medical 

equipment to meet patient needs 
– Able to apply knowledge of growth and development 

stages to provide appropriate intervention 
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Who is child life specialist 

 Doctor 
 Nurse and Nurse assistance 
 Psychologist 
 Art therapist 
 Music therapist 
 Play therapist 
 Recreation therapist 
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• Play-based intervention working with children and families 

• Coping with the challenges of hospitalization 



ที่มาของปัญหาและการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ 

 William  H. C. Li และคณะ (2016) พบว่าเด็กที่ได้รับการเลน่จากบคุลากรทางการแพทย์จะแสดง
อารมณ์ด้านลบและอาการวิตกกงัวลน้อยกว่ากลุม่เด็กที่ไม่ได้รับการเลน่ 

 

 Burns-Nader และ Hernandez-Reif (2016) พบว่าการทํากิจกรรม Child Life ในเด็กที่

รักษาตวัในโรงพยาบาลโดยผ่านการเลน่และเสยีงเพลงสง่ผลให้เด็กไม่ต่อต้านและยอมให้รักษาได้ง่ายขึน้ 
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เป้าหมายโครงการ Child Life สู่ค่านิยมองค์กร Deep Empathy 

1. ผู้ ป่วยเด็กเกิดอารมณ์ความรู้สกึทางบวกขณะอยู่ที่โรงพยาบาล 
2. ผู้ ป่วยเด็กให้ความร่วมมือในการรักษา 

3. เพิ่มความพงึพอใจของเด็กและผู้ปกครองในการจดักิจกรรมกลุม่ Child Life 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับบริการเข้า Child Life 

ผู้ป่วยนอก, 0 ผู้ป่วยใน , 0 , 0 , 0 

กลุ่ม รายบุคคล 
1. ไม่จํากดัอาย ุ 1. อาย1ุ-5 ปี 
2. ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน 2. ผู้ ป่วยใน 

3. ทําหตัถการครัง้แรก 
4.  ผู้ ป่วยเด็กที่มีความกลวัและวิตกกงัวล 
5. ผู้ ป่วยเด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา 

 จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง: ผู้ ป่วยนอก 100 คน ผู้ ป่วยใน 20 คน 
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การออกแบบและทบทวนกระบวนการตามหลัก PDCA 

• มีผู้ป่วยเด็กแสดงอารมณ์
ทางบวกหลังจากร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
แต่ผู้ป่วยเด็กบางคนก็ยัง
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
รักษา 

• นําเคร่ืองมือทางการ
แพทย์มาใช้ในการเล่น 

• ให้เจ้าหน้าที่ประจํา 

Ward เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเล่นกับผู้ป่วยเดก็ 

• Group 
activity 

• Individual 
activity 

• การสร้างอารมณ์
ทางบวกให้แก่ผู้ป่วย
เด็กขณะอยู่ที่
โรงพยาบาล 

Plan Do 

Check Act 
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การออกแบบและทบทวนกระบวนการตามหลัก PDCA 

• ผู้ป่วยเด็กให้ความ
ร่วมมือคิดเป็นร้อย
ละ 85 

• Individual 
Requirement, 
Individual 
Intervention 

 

• Medical Clown    
workshop                                  
- Approaching                      
- Empowerment                                                            

 

• เพิ่มทกัษะให้เจ้าหน้าที่
เข้าใจวิธีการเข้าหา
ผู้ ป่วยเดก็อย่าง

เหมาะสม  

Plan Do 

Check Act 
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เคร่ืองมือที่ใช้ 

กจิกรรมกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Group Rating Scale 
วัดความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

กจิกรรมรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามในการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและพยาบาล 

ก่อนและหลังการทาํกจิกรรม Child Life 
 

อารมณ์ทางบวก อารมณ์ทางลบ 
� ยิม้ 
� หวัเราะ 
� เข้าหา 

� ให้ความสนใจ 

 � หน้าบึง้ สีหน้าเหยเก 
 � ร้องไห้ 
 � แยกตวั 

 � ไม่ให้ความสนใจ 

2) ผู้ป่วยเด็กให้ความร่วมมือในการรักษาหรือไม่ 

พฤติกรรมของผู้ป่วยเด็ก   มี           ไม่มี 
1) ร้องไห้ 
2) ใช้มือปัดเคร่ืองมือการรักษา 

3) ใช้คําพดูปฏิเสธการรักษา 

4) ทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าท่ี 

  �          � 

  �          � 
  �          � 
  �          � 

การสังเกตการแสดงอารมณ์ของผู้ป่วยเดก็ก่อนและ

หลังการทาํกจิกรรม Child Life 

1) ผู้ป่วยเด็กแสดงอารมณ์อย่างไร 
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    แบบฟอร์มบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วย ( Child Life Case Record Form ) 

                        สําหรับการจดักิจกรรม Child Life แบบรายบคุคล 

Patient Number 

 
HN………………………. ช่ือ – นามสกลุ ...................................................... ห้อง .................................... 

วนัเกิด  ........................... อาย ุ ............................ เพศ  ............................  สญัชาติ  .............................  
อาการ  ..............................................................................................................................................................  

Requester �  Doctor �  Nurse �  Rounding        �  Others……………………… 

Requester’s name ………………………………............................................. Ward........................................ 

Child life case manager ……………………………………………………………………………………………… 

 

Initial Process 

�  แนะนําตวักบัผู้ปกครอง โดยบอกช่ือและตําแหนง่  

�  แนะนําโครงการ Child Life วา่เป็นกิจกรรมท่ีจะชว่ยสร้างความผอ่นคลาย และลดความวิตกกงัวล   

     ให้เดก็ขณะท่ีมาเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยการจดักิจกรรมครัง้นีไ้มมี่คา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้  

�  สอบถามถึงความกงัวลใจของผู้ปกครองท่ีมีตอ่เดก็ระหวา่งท่ีมาเข้ารับการรักษา  

�  หากต้องการบนัทกึภาพขณะทํากิจกรรม ต้องขออนญุาตผู้ปกครองก่อนทกุครัง้  

Final Process 

�  สรุปผลของกิจกรรมกบัผู้ปกครอง 

�  แนะนําผู้ปกครองในการสร้างความผอ่นคลาย และลดความวิตกกงัวลให้เดก็ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem 

 
 
 
 
 

Objective 

 
 
 

 

ผู้บนัทกึ................................. ( วนัท่ี...................... ) 

1) ข้อมลูผู้ ป่วย ( Patient’s information ) 

 

 

 

 

 

2) ขัน้ตอนก่อนและหลงัการดําเนินกิจกรรม (Initial and Final Process) 

 

 

 

 

 

 

 

3)   ปัญหาท่ีพบและเป้าหมายของกิจกรรม ( Problem and Objective ) 

 

 

 

 

 

 



ผลลัพธ์จากการจัดกจิกรรม Child Life 

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2559 ผลลัพธ์ปี 2560 

1) อตัราผู้ ป่วยเด็กที่แสดงอารมณ์ทางบวกหลงัจาก
ร่วมกิจกรรม Individual Activity 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2) อตัราผู้ ป่วยเด็กที่ให้ความร่วมมือในการรักษา
หลงัจากร่วมกิจกรรม Individual Activity 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.67 

3) ความพงึพอใจจากการจดักิจกรรมกลุม่  4.5 คะแนน 4.9 คะแนน 5 คะแนน 
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การนําไปปรับใช้และการพฒันาที่ยั่ งยืน 

การนําไปปรับใช้ 

 ทํากิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกบัโรงเรียน 

       โดยช่วยลดความกงัวลและเพิ่มความร่วมมือ 

        ในขัน้ตอนการตรวจร่างกายและฉีดวคัซนีที่โรงเรียน 

 ใช้ในการศกึษาความต้องการของผู้มารับบริการให้เหมาะสมกบั

วฒันธรรมที่หลากหลาย 

 

การพฒันาที่ยั่ งยืน 

 การเพิ่มบคุลากรทางการแพทย์ 

        ที่สามารถทํากิจกรรม Child Life ได้ 

 การสง่เสริมให้กิจกรรม Child Life  
        เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการรักษาและดแูลผู้ ป่วย 
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The Best Practice 

Individual Requirement, Individual Intervention by SMICH TEAM 

Creative tools: Medical toys 

Fancy costumes Special events 

International cultures 
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