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ในระยะหลังมาน้ีจะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนมีชาวตางชาติที่เขามาอยูอาศัยและเลี้ยงดูบุตรม

ากขึ้น หนังสือเลมเล็กฉบบัน้ีจัดทําขึ้นสําหรับผูปกครองที่มีภูมิหลังเปนชาวตางชาตทิี่ ： 

 ตองดิ้นรนเหน่ือยยากในการเลี้ยงดูบุตรในประเทศที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกตางกัน 

 กังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตร 

 มีปญหาในการหาขอมูลทีจ่ําเปนในการเลี้ยงดูบุตรเน่ืองจากปญหาการส่ือภาษา 

 ตองการความชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร  

โดยเฉพาะ เม่ือทานรูสึกกงัวลเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตร 

ทานอาจจะรูสึกสับสนและไมรูวาจะไปปรึกษากับใครที่ไหนได  

ประเทศญี่ปุนมีสถาบันตาง ๆ 

ทั่วประเทศที่คอยใหความชวยเหลือผูปกครองที่มีความกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตร 

เราหวังวาหนังสือเลมเล็กฉบับน้ีจะชวยนําพาทานไปสูแหลงขอมูลขาวสารและความชวยเห

ลือที่จําเปนสําหรับทานได 

 

 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ 

ศูนยขอมูลและชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 
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บุตรของทานมอีาการเชนนีไ้หม? 

 ไมสบตา หรือแทบจะไมสบตา 
 ไมชอบใหอุม 
 ไมคอยเปล่ียนสีหนา 
 เรียกชื่อแลวไมขานรับ  

ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 3 ป  

 มีพัฒนาการทางการเคล่ือนไหวลาชา 
เชน การชันคอ การน่ัง การเดิน 

 มีกลามเน้ือออนน่ิม หรือทรงตัวไดไมดี 

 มีพัฒนาการทางภาษาลาชา 

 หยุดใชคําตาง ๆ ท่ีเคยพูด 

 สื่อสารดวยลําบาก หรือเปนการสื่อสารทางเดียว 

 มักจะเลนซ้ําซากแตแบบเดิม ๆ  

 รองไหเสียงดังมากในเวลากลางคืนติดตอกันเปนเวลา
หลายเดือน 

 ไมนอนตอนกลางวัน และนอนหลับยาก 
 เลือกรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม  

(เลือกกินแบบไมสมดุล) 

 ไมตอบสนองตอเสียงท่ีไดยิน 
 ไวตอเสียงตาง ๆ มากเกินไป 

(เอามือปดหูตัวเอง)  

 มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวงายและควบคุมใหสงบไดยาก 
 มีพฤติกรรมทํารายตัวเองซ้ําแลวซ้ําเลา (เชน 

ทุบศรีษะตัวเอง กัดแขนตัวเอง เปนตน)  

 แสดงความไมชอบเปนอยางมากในบางสิ่งหรือบางส
ถานท่ี 

 ยึดติดอยูกับการกระทําหรือเลนซ้ําซาก  (เชน 
สิ่งของเดียวกันซ้ําซาก, อิริยาบทซ้ํา ๆ)  

 อยูไมน่ิง 
 ขยับตัวไปมาอยูบอย ๆ และตองคอยเฝาดูอยูตลอดเวลา 
 มีสมาธิสั้น 
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 ไมใสใจกฎ กติกาหรือสัญญา 
 เร่ิมพูดเองอยูฝายเดียวและหยุดพูดเมื่อตนพูดจบ 
 เขาไปเลนกับเพ่ือนไมคอยได 

และ/หรือใชความรุนแรงกับเพ่ือน 
 อยูไมน่ิงและเคล่ือนไหวไปมาอยูตลอดเวลา 
 เดินไปท่ีท่ีตนอยากไปโดยพลการ 
 ไมฟงคําชี้แนะ/คําอธิบายจนจบ 

 ไมสามารถปฏิบัติตัวตามเด็กคนอ่ืนท่ีเขารวมในกลุมกิจกรรมได 
 ใชเวลามากในการจัดเตรียมหรือจัดเก็บ 
 มีปญหาในการวาดรูป และใชกรรไกร 
 ไมชอบใหใครมาแตะตัว 
 มีความลาชาในการเรียนรูกิจกรรมการดูแลตนเอง เชน 

การใชหองสุขา และการเปล่ียนเสื้อผา 

ปญหาดงักลาวขางตนนี ้ 
เปนตนเหตใุหเกดิความกงัวล 

ทานและคนในครอบครวัอาจจะรูสึกผิดหวังและยุงยาก หรือรูสึกวิตกกังวล 
สงสัยวาวิธีการเลี้ยงลกูของตนไมถกูตอง  

แมวาพฤตกิรรมเหลาน้ีจะเปนเพียงชั่วคราว แตอาจเปนไปไดวา 
บุตรของทานจะมีปญหาทางพัฒนาการหรือมีความผิดปกติทางพัฒนาการ 

 มักจะไมรูตัววาคนอ่ืนพูดกับตน  
 ไมคอยเขาใจตัวอักษรหรือตัวเลข 
 มีบางสิ่งท่ีทําไดเกงและถนัด 

และมีบางสิ่งท่ีทําไมไดเลย 

 ไมสนใจเด็กคนอ่ืน และไมเลนกับเด็กคนอ่ืน 
 มีความสนใจจํากัด (เชน สีเฉพาะบางสี เคร่ืองหมายการคา สัญลักษณ 

ตัวอักษร ตัวเลข เปนตน) 
 ถามคําถามเดิม ๆ หรือพูดแตหัวขอเดิม ๆ 
 มักจะอยูคนเดียวตามลําพัง 

ตั้งแตอายุ 3 ปถึง 6 ป (วัยเขาเรียน) 
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การใชบรกิารตรวจสขุภาพของรฐั 

การตรวจสุขภาพเดก็ทารก 

การตรวจสุขภาพเดก็อายุครบ 18 เดอืน 

ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 
จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพเดก็ทารกโดยไมเสียคาใชจายใดๆทั้งส้ิน 
การเขารับบริการตรวจสุขภาพน้ี 
ถือเปนโอกาสสําคัญทีท่านจะไดทราบถึงสุขภาพและพัฒนาการของบุตร  

สําหรับรายละเอียดกําหนดการใหบรกิารตรวจสุขภาพจะแตกตางกันในแตล
ะทองถิ่น 

กรณุาสอบถามไดที่ท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ทานพํานักอยู 

รับการตรวจไดเมื่อไร? เมื่อเด็กมีอายตุั้งแต 3 ถึง 4 เดือน 
ทําอะไรบาง?  - ตรวจสุขภาพโดยแพทย 

- วัดสวนสูงและชั่งนํ้าหนัก 
- หากมีเรื่องที่เปนกังวล ทานสามารถปรึกษากับนักสาธารณสุข  

- รับคําแนะนําเรื่องการใหอาหารเด็กออนจากนักโภชนาการ 

รับการตรวจไดเมื่อไร? เมื่อเด็กมีอายุครบ 18 เดือนจนถึงกอนเดก็มอีายุครบ 24 เดือน 
ทําอะไรบาง?    - ตรวจสุขภาพโดยแพทย 
   - ตรวจฟนโดยทันตแพทย 

- วัดสวนสูงและชั่งนํ้าหนัก 
- หากมีเรื่องที่เปนกังวล ทานสามารถปรึกษากับนักสาธารณสุข  



6 

 

  
 การตรวจสุขภาพเดก็อายุครบ 3 ป 

  การตรวจสุขภาพแตละรายการ จะเขารับไดเมื่อเด็กมีอายุในชวงที่กําหนดไวเทาน้ัน 
 การตรวจสุขภาพทกุรายการไมเสียคาใชจายใดๆทั้งส้ิน 
 หากทานไมสามารถรบัการตรวจสุขภาพตามที่กําหนดได 

กรณุาติดตอสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทานพํานักอยู 

รับการตรวจไดเมื่อไร? เมื่อเด็กมีอายุครบ 3 ปจนถึงกอนเดก็มีอายุครบ 4 ป 
ทําอะไรบาง?  - ตรวจสุขภาพโดยแพทย 
   - ตรวจฟนโดยทันตแพทย 

- วัดสวนสูงและชั่งนํ้าหนัก 
- ตรวจปสสาวะ 
- ทดสอบการมองเห็นและการไดยิน 
- หากมีเรื่องที่เปนกังวล ทานสามารถปรกึษากับนักสาธารณสุข  

นักโภชนาการ หรือนักจิตวิทยา  

  การทดสอบการมองเห็น 
สมรถภาพสายตาจะพัฒนาอยางตอเน่ืองไปจนถึงอายุประมาณ 6 ป 
การตรวจพบและการรกัษาปญหาดานสายตาหรือตาเขแตเน่ิน ๆ 
อาจชวยทําใหอาการดีขึ้นได 

 การทดสอบการไดยิน 
การทดสอบน้ีเปนการทดสอบเพ่ือดูวาเด็กมปีญหาในการไดยิน 
หรือเปนโรคท่ีเกีย่วกับหูหรือไม การตรวจพบแตเน่ิน ๆ เปนส่ิงท่ีสําคัญ 
เพราะการไดยินมีผลตอพัฒนาการทางภาษา 
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การเขาโรงเรยีน 

การตรวจสุขภาพเมื่อเขาโรงเรยีน 

ทานจะไดรับการแจงจากทางคณะกรรมการการศึกษาประจําองคกรปกครองส
วนทองถ่ิน 
ประมาณเดือนกันยายนของปกอนท่ีจะเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
เน่ืองจากเด็กจะเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในเดือนเมษายน 
ซึ่งเด็กจะตองมีอายุครบ 6 ปเต็มในเวลาน้ัน (โปรดทราบวา 
หากเด็กมีสัญชาติตางประเทศหรือไมมีสัญชาติ 
ทานจําเปนตองย่ืนคําขอเพ่ือเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของญี่ปุนใหกั
บคณะกรรมการการศึกษา)    
- การตรวจสุขภาพจัดขึ้นท่ีโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน 
- ตรวจสุขภาพโดยแพทย 
- ตรวจฟนโดยทันตแพทย 
- วัดสวนสูงและชั่งนํ้าหนัก 
- ทดสอบการมองเห็นและการไดยิน 
- ทดสอบเพ่ือวัดสติปญญาอยางงาย ๆ 

คณะกรรมการการศึกษาประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือศูนยการศึกษา 
มีบริการใหคําปรึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองหรือมีความกังวลเกี่ยวกบัการใชชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา 
ครูที่สถานรับเลี้ยงเด็กเตรียมประถมหรือโรงเรียนอนุบาลก็อาจจะแนะนําทานใหปรึกษากับคณะกรรมการฯ 
ดวยเชนกัน 

การปรึกษาการเขาเรียน จะรับเฉพาะที่นัดหมายลวงหนาเทาน้ัน 
กรุณาติดตอคณะกรรมการการศึกษาประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทานอยูอาศัยเพ่ือนัดหมายลวงหนา 
 
 การศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอง 

คณะกรรมการการศึกษาจะเปนผูกําหนดวาการเขาเรียนในโรงเรียนแบบใดเหมาะสมกับเด็กมากที่สุด 
ในขณะเดียวกันก็จะเคารพในความตองการของผูปกครองและเด็กดวยเทาที่จะทําได 

โรงเรียนประถมศึกษาไดจัดเตรียม “ชัน้เรยีนพเิศษ” 
สําหรับเด็กที่จําเปนตองไดรับการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ และ “หองเสรมิวชิาการ” 
ที่เด็กซ่ึงเขาเรียนอยูในช้ันเรียนปกติจะไดรับการสอนเปนพิเศษในหองเรียนน้ี และยังมี 
“โรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษ” อกีดวย สําหรับเด็กที่มีความบกพรองในระดับรุนแรง 
ทานสามารถขอเขาชมช้ันเรียนพิเศษหรือโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษได 

กรุณาติดตอสอบถามรายละเอียดที่คณะกรรมการการศึกษาประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทานพํานักอยู 

รับการตรวจไดเม่ือไร? 

ทําอะไรบาง? 
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 หองเสรมิวชิาการทีม่กีารสอนเปนพเิศษ 

การสอนเปนพิเศษจัดขึน้ 2-3 
คร้ังตอสัปดาหหรือตอเดือนในหองเสริมวิชาการ 
ในขณะทีก่ารสอนในหลักสตูรที่เหลือจัดขึ้นในช้ันเ
รียนปกต ิ
เด็กจะไดรับการสอนในวิชาเรียนและทกัษะการใช
ชีวิตประจําวันไดแบบตัวตอตัว 

ชั้นเรยีนปกต ิ
เด็กที่มีความตองการพิเศษจะไดรับความเอาใจใสแ
ละความชวยเหลือเปนพิเศษในการเขาช้ันเรียนรว
มกับเด็กปกต ิ

หมายเหต ุ
อาจมีบางโรงเรียนที่ไมมีระบบหองเสริมวิชาการ 
หรือหองเรียนสาํหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ทางเลอืกการศึกษาสาํหรับเด็กที่มคีวามตองการพเิศษ 

 

 

โรงเรียนที่จดัการศกึษาสําหรบัเดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษ 
เปนโรงเรียนสาํหรับเดก็ที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ความบกพรองทางการไดยิน 

ความบกพรองทางรางกาย ความบกพรองทางสขุภาพ หรือความบกพรองทางสติปญญา  
สวนโรงเรียนสาํหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ก็มีการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กที่เปนโรคออทิสติก 
สเปกตรัม (ASD) ผูซึ่งมีความบกพรองทางสตปิญญารวมดวยเชนกัน 

หองเรียนมีขนาดเล็ก และหลักสูตรการเรียนไดรับการออกแบบใหเหมาะกบัความบกพรองแตละประเภท 

ชั้นเรยีนพเิศษ 
ช้ันเรียนมีขนาดเล็ก 
แบงเปน 6 ประเภทตามประเภทของความบกพรอง 
ไดแก ความบกพรองทางการมองเห็น 
ความบกพรองทางการไดยิน 
ความบกพรองทางสติปญญา 
ความบกพรองทางรางกาย 
ความบกพรองทางสขุภาพ 
อาการออทสิซึมและความแปรปรวนทางอารมณ 
ประเภทของช้ันเรียนและจํานวนช้ันเรียน 
จะจัดขึน้แตกตางกัน ขึ้นอยูกับโรงเรียน 

โรงเรียนประถมศกึษาและโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน 
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เด็กแตละคนจะมีลกัษณะพิเศษและพัฒนาการที่แตกตางกัน เมื่อทานมีความรูสึกกังวล 
การเขารับคําปรกึษาแตเน่ิน ๆ เพ่ือที่จะแกไขไดอยางเหมาะสม ถือวาเปนส่ิงสําคัญ 

หมายเหตุ 
รายละเอียดของการบริการใหคําปรึกษาจะแตกตางกันตามแตละองคกรปกครองสว
นทองถ่ิน กรุณาติดตอพยาบาลสาธารณสุขประจําสํานักงานสาธารณสุข 
หรือศูนยบริการสาธารณสุขในทองถ่ินท่ีทานอยูอาศัยเพ่ือสอบถามรายละเอียด 

 สําหรับปญหาเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู และ/หรอืพัฒนาการของบุตร 
ขอรับคําปรึกษาไดที่นักสาธารณสุขที่ทํางานประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หากบุตรของทานเขาเรียนในสถานรับเลีย้งเด็กเตรียมประถมหรือโรงเรียนอนุบาล 
ขอใหปรึกษากับครูประจําชั้นเพ่ือสอบถามพฤตกิรรมของบุตรเวลาอยูในชั้นเรียน 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีทานอยูอาศัย 
อาจจะเสนอใหคําปรึกษาเปนการสวนตัว 
หรือจัดสงผูใหคําปรึกษาทางดานพัฒนาการไปใหคําปรึกษาถึงท่ีสถานเลี้ยงเดก็เตรี
ยมประถมหรือโรงเรียนอนุบาลที่บุตรของทานเรียนอยู 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีทานอยูอาศัย 
อาจจะจัดการสัมนากลุมยอยใหกับผูปกครองและบุตร 
เพ่ือเรียนรูวิธีการมีสวนรวมกับบุตรของตน 
ในวิธีที่เหมาะสมกับขัน้ตอนพัฒนาการของเด็ก  

สถานทีอ่ื่นที่ใหคําปรึกษา 
 สํานักงานสาธารณสุข, ศูนยบรกิารสาธารณสุข 
 ศูนยชวยเหลือกระตุนพัฒนาการของเดก็ 
 ศูนยใหความชวยเหลอืดานการเลี้ยงดู, 

หองสนทนาที่ผูปกครองมารวมตัวและพูดคุยกันเกีย่วกับการเลีย้งดูบุตร (สึโดอิ โนะ 

ฮิโรบะ) 

ใชบรกิารใหคําปรกึษาใหเปนประโยชน 



10 

  

 
หนวยงาน 

ผูรับคําปรึกษา เวลาทําการ หมายเลขโทรศัพท ลาม 

เน้ือหาของเรื่องที่ปรึกษา 

[ตัวอยาง] 
ศูนยพัฒนาการเด็กเขต 
กขค 

เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 
และผูปกครอง 

วันจันทร - วันศุกร  
9:00 - 17:00 น. 
ปดวันหยุดนักขัตฤกษ 

(04) 000-000 △ พอสื่อสารไดบาง 
(ภาษา   ) 

ต.ย. พัฒนาการเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็ก การต้ังครรภ การคลอดบุตร การเล้ียงดูบุตร 

    
 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง มีหนวยงานใหคําปรกึษาหลายแหง 
กรณุาใชบริการเหลาน้ี หากทานมีความกังวัลเกีย่วกับพัฒนาการของบุตร 

หนวยงานใหคาํปรกึษาในทองถิน่ทีท่ีท่านพาํนกัอยู 
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● มีภาวะพูดชา(ไมพบในกลุมอาการแอสเพอรเกอร) 
● สื่อสารกันลําบาก 
● มีปญหาดานการสรางปฏิสัมพันธกบัคนในสังคม 
● มีพฤติกรรมที่เปนแบบแผนซ้ํา ๆ, 

มีความสนใจจํากัดเฉพาะบางเร่ือง,  
มีความหมกมุนมากเกนิ 

● มีการรับความรูสกึทีไ่วกวาปกต ิ
และ/หรือมีการรับความรูสกึที่นอยกวาปกติ, 
ซุมซาม เงอะงะ 

● ไมสามารถจดจอสิ่งใดสิ่งหนึง่ได 
● อยูนิ่งไมได 
● มีพฤติกรรมหุนหันพลันแลน 

 

ความบกพรองทางพัฒนาการ 
เปนลักษณะของการขาดสมดุลทางพัฒนาการของสมองและสวนใหญเปนมาแตกําเนิด 
ความผิดปกติทางพัฒนาการมีหลายแบบแตกตางกนัดังที่แสดงไวขางลางน้ี  
ถึงแมวาคนที่มีความผิดปกติแบบเดียวกัน แตอาการที่แสดงออกมาใหเห็นน้ัน มีความแตกตางกัน 
และเปนไปไดที่ในหน่ึงคนอาจจะมีความผิดปกติมากกวา 1 แบบ 

ความผดิปกตทิางพฒันาการหลายดาน  
(โรคออทิสติก สเปกตรมั ASD)  

 
 

 

ความบกพรองทางพฒันาการคอือะไร ? 

อาจมีพัฒนาการทางสติ
ปญญาลาชา 

หมายเหต ุความผิดปกตทิางพัฒนาการยังรวมถึงกลุมอาการทเูร็ตต, 
อาการพูดติดอาง, และความผิดปกติในการประสานสัมพนัธของรางกาย  

คาํจาํกดัความของความบกพรองทางพัฒนาการในกฎหมายชวยเหลือผูบกพรองทางพฒันาการ: 
“ความผิดปกติทางพัฒนาการ กลาวรวมถึงความบกพรองในการทํางานของสมอง อยางเชน กลุมอาการออทิสซึม, 
กลุมอาการแอสเพอรเกอร และความผิดปกติทางพัฒนาการหลายดานอื่น ๆ, ความบกพรองในการเรียนรู และโรคสมาธิสั้น 
เปนอาการท่ีเร่ิมพบต้ังแตอายยุังนอย” ผูท่ีมีความผิดปกติทางพัฒนาการคือผูท่ีมีขอจาํกัดในการดํารงชีวิตประจําวัน 
หรือการใชชีวิตในสังคมอันเน่ืองมาจากความผิดปกติทางพัฒนาการและอุปสรรคทางสงัคม 
หมายเหตุ คําจาํกัดความอื่น ๆ ของความผิดปกติทางพัฒนาการ รวมถึงความผิดปกติท่ีระบุไวในรหัส F80-98 

ท่ีวาดวยเร่ืองความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต ในบัญชีจาํแนกโรคระหวางประเทศ (ICD-10) 

โรคสมาธสิั้น   AD/HD 

  

 
กลุมอาการออทสิซมึ กลุมอาการแอสเพอรเกอร 

ความบกพรองในการเรยีนรู (LD) 
(ความบกพรองในการเรยีนรูเฉพาะดาน 

(SLD)) 

● ไมมีความลาชาทางพฒันาการดานสตปิญญา
ทั่วไป แตมีความยากลําบากในการอาน, 
การเขียน หรการคาํนวณ 
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ศูนยชวยเหลอืผูบกพรองทางพัฒนาการ 

มีองคกรหลายแหงในประเทศญ่ีปุน 
ที่มีบรกิารใหคําปรึกษาแกผูที่มีความผดิปกตทิางพัฒนาการ 
และครอบครัวของบุคคลเหลาน้ัน 
สวนในทุกจังหวัดและนครที่ตั้งขึ้นโดยขอบัญญัติรัฐบาลญ่ีปุน 
มีศูนยใหความชวยเหลือผูที่มคีวามบกพรองทางพัฒนาการ 
ซึ่งทําหนาที่เปนแกนหลักในการจัดหาขอมลูและใหความชวยเหลือ 

กรณุาศึกษาขอมลูเกี่ยวกับศูนยใหความชวยเหลือท่ัวประเทศไดที่เว็บไซตขางลางน้ี 

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

พระราชบญัญัตวิาดวยการชวยเหลอืผูบกพรองทางพฒันาการ 

[ศูนยชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการในทองถิน่ของทาน] 

ช่ือศูนย: 

สถานทีต่ิดตอ: 

พระราชบัญญัตวิาดวยการชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 
เปนกฎหมายญ่ีปุนที่บัญญัติขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือเด็กที่มคีวามผดิปกติท
างพัฒนาการ (โดยไมคํานึงถึงอายขุองบุคคลเหลาน้ัน) และครอบครัวของบุคคลเหลาน้ัน 

กฎหมายดังกลาวน้ีมีเปาหมายที่จะสรางสังคมสําหรับเด็กทีม่ีความผิดปกติทางพัฒนาการ 
ใหพวกเขาสามารถเตบิโตไดอยางมีศักยภาพ 
และครอบครัวของเขาสามารถเลี้ยงดูใหพวกเขาเติบโตไดดวยความรูสึกอุนใจ 
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ในประเทศญ่ีปุน ผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน เชน กุมารแพทยหรือจติแพทยเด็ก 
จะเปนผูทําการวินิจฉัยความผิดปกติทางพัฒนาการ 
หากทานมีความประสงคท่ีจะพบแพทย ทานควรที่จะ: 
 สอบถามนักสาธารณสุข หรือศูนยชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการวา 

สามารถหาผูเชีย่วชาญดานความผิดปกติทางพัฒนาการไดที่ไหนบาง  
(สถานพยาบาลสวนใหญจําเปนตองทําการนัดหมายลวงหนา) 

 พกบัตรประกันสุขภาพของบุตรและสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กติดตัวไปดวยใ
นวันที่ไปพบแพทยเปนครั้งแรก 

 จดส่ิงตาง ๆ ท่ีทานเปนกังวลเกี่ยวกับบุตรของทาน 
และลักษณะทาทางของเด็กเวลาอยูที่บาน 
และ/หรือที่สถานเลีย้งเด็กเตรยีมประถมไวลวงหนา เพ่ือเอาไวพูดคุยกับแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประเมินและการบาํบัด 

การไปพบแพทย 

ทานคงจะรูสึกวติกกังวลมาก หากพบวาบุตรของทานมีความผิดปกติทางพัฒนาการ 
แตอยางไรกต็าม การแสดงออกทางพัฒนาการของเขา สามารถเปลี่ยนไปในทางทีด่ีขึน้ได 
ดวยการปรับสภาพแวดลอมและการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางทานกับบุตรของทาน 
กรณุาปรกึษาแพทยและเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือหาวธีิจัดการรับมือกับปญหา 

แพทยอาจจะขอใหทานนําบุตรไปรับการตรวจประเมิน 
และ/หรือรับการบําบัดเปนการสวนตัวโดยเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
โดยจะตัดสินจากความจําเปนและสภาวะของเด็ก  

การประเมินจะมีการทดสอบเพ่ือวัดสติปญญา/พัฒนาการ การทดสอบการไดยิน 
และตรวจคลื่นไฟฟาสมอง สวนการบําบัดเปนการสวนตัว จะมีกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด 
อรรถบําบัด (การบําบัดรักษาดานการพูด การส่ือสารและการไดยนิ) และจิตบําบัด 

หากบตุรของทานไดรับการวินจิฉยัวามีความผดิปกตทิา
งพัฒนาการ… 
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แพทยอาจแนะนําใหบุตรของทาน รับประทานยาเพ่ือชวยใหเขารูสึกสบายขึ้น 
ขอใหทานปรกึษากับแพทยที่ทําการรกัษาและสอบถามถึงผลกระทบและผลขางเคียงจากการใช
ยาท่ีแพทยแนะนํา 

การใชยาไมสามารถรกัษาความผิดปกตทิางพัฒนาการได 
แตยาสามารถชวยบรรเทาอาการบางอยางที่พบไดทั่วไปในเด็กทีม่ีความผิดปกติทางพัฒนาการ 

[ยาท่ีใชบอย] 
 ยากระตุนประสาทสวนกลาง: ชวยลดอาการอยูไมน่ิง การขาดสมาธิ 

และการหุนหันพลันแลนในโรคสมาธิส้ัน 
 ยาระงับอาการวติกกังวล: ชวยคลายความวติกกังวลและความรูสึกไมสบายใจอ่ืน ๆ  
 ยาระงับอาการทางจิต: ชวยบรรเทาอาการกระวนกระวาย และอาการหลงผิดอยางรุนแรง 
 ยากันชัก: ชวยควบคุมอาการชกัจากโรคลมชัก 
 ยานอนหลับ: ชวยปรบันิสัยการนอนใหหลับไดดีมีสุขภาพ 

ยาสามารถชวยบรรเทาอาการตาง ๆ ทําใหเด็กใชชีวติไดสบายขึน้ 
กรณุาใชยาในปริมาณและจํานวนครั้ง ตามที่ระบุไวกอนใชยา 

การใชยา 

☆ หากทานไมเขาใจในคําถามของแพทยหรือเจาหนาที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
กรณุาสอบถามไดโดยไมตองลังเล 

☆ ทานสามารถขอคําแนะนําจากนักสาธารณสุข 
และครูในสถานรับเลีย้งเด็กเตรยีมประถมหรอืโรงเรยีนอนุบาลได 
พูดคุยแลกเปลี่ยนและปรึกษากับพวกเขาเกีย่วกับพฤตกิรรมของบุตรอยูเปนประ
จํา เพ่ือจะไดชวยกันสอดสองดูแลเดก็ 
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หากมีใบรับรองผูพิการ จะสามารถใชบรกิารสวัสดกิารตาง ๆ และไดรับเบ้ียยังชีพตาง ๆ 
ขึ้นอยูกับประเภทและระดับความรุนแรงของความบกพรอง ทานจะตองทําเรื่องขอรับใบรบัรอง 
จากที่วาการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ทานอยูอาศัย 

ใบรับรองม ี3 ประเภท แบงตามประเภทของความบกพรอง ไดแก 
ใบรับรองความพิการทางสติปญญา (ใบรับรองการฟนฟูสมรรถภาพ) 
ใบรับรองความพิการทางจิต และใบรับรองความพิการทางรางกาย 

 หากมีใบรับรองผูพิการจะดําเนินการเพ่ือขอใชบริการสวัสดิการไดงายขึ้น 

 จํานวนเงินคาเบี้ยยังชีพแตกตางกัน ขึ้นอยูกบัประเภทและระดับของความบกพรอง 

 บริการสวัสดิการสวนบุคคล เง่ือนไขและอื่น ๆ ที่จะไดรับสิทธ์ิน้ีแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันๆ 

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 
กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานสวัสดิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทานอยูอาศัย 

 

ใบรับรองผูพกิาร 

[ตัวอยางของสิทธิประโยชนท่ีไดรับ] 

 เบี้ยยังชีพ 

 ไดรับคารักษาพยาบาลคืนในบางสวน 

 ไดรับการลดหยอนภาษี 

 ไดรับสวนลดคาโดยสารของรถไฟ รถบัสและเคร่ืองบินภายในประเทศ 

 ไดรับสวนลดคาผานทางของถนนท่ีเก็บคาผานทาง 

และอ่ืน ๆ 
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กลุมเปาหมาย 
บุคคลท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการชวยเหลือในการใชชีวิตอันเน่ืองมาจากความบกพรองทาง
จิตไดแก 

- ความผิดปกติทางพัฒนาการ  - โรคจิตเภท 
- ความผิดปกติทางอารมณ (เชน โรคซึมเศรา โรคอารมณแปรปรวนสองขั้ว) 
- โรคลมชัก            - การติดยาเสพติด          - ความผิดปกติของการทํางานของสมองระดับสูง  
- ความผิดปกติทางจิตเวชอ่ืน ๆ  (เชน ความผิดปกติท่ีเกิดจากความกดดัน) 

วีธกีารขอรบัใบรบัรอง 
 ย่ืนเร่ืองไดท่ีแผนกสวัสดิการ ณ ท่ีวาการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 นําเอกสารดังตอไปน้ีติดตัวไปดวย: 

1) ใบรับรองแพทย (หรือใบรับรองการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ถามี) 
2) รูปถายของผูย่ืนขอใบรับรอง 

 กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม (ขอรับไดท่ีเคานเตอร) 
หมายเหตุ ใบรับรองจะตองทําการตออายุทุก 2 ป 
กรุณาเตรียมใบรับรองแพทยฉบับลาสุดเพ่ือขอตออายุทุกคร้ัง 

กลุมเปาหมาย 
 บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

 บุคคลท่ีมีท้ังความผิดปกติทางพัฒนาการและมีความบกพรองทางสติปญญา 
 
วีธกีารขอรบัใบรบัรอง 

 สําหรับเด็กท่ีอายุตํ่ากวา 18 ป 
ใหเขารับการทดสอบประเมินระดับความรุนแรงไดท่ีศูนยใหคําปรึกษาและแนะแนวเด็ก 
สําหรับผูท่ีมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป 
ใหเขารับการทดสอบประเมินไดท่ีศูนยใหคําปรึกษาฟนฟูสมรรถภาพผูท่ีมีความบกพรอง
ทางสติปญญา  

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญาของแตละบุคคล 
อาจเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ฉะน้ันจึงจําเปนตองทําการประเมินใหมอีกคร้ัง 
ตามระยะเวลาของเขตการปกครองของแตละทองท่ีท่ีทานพํานักจะกําหนด 

ใบรับรองความพกิารทางสติปญญา  

ใบรับรองความพกิารทางจติ  
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มีบริการตาง ๆ ที่ใหคําปรึกษาทางโทรศัพทสําหรับผูพํานักอาศัยชาวตางชาติ 
แมวาผูใหคําปรกึษาจะไมไดเชี่ยวชาญในเรือ่งของความผิดปกติทางพัฒนาการ 
แตสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับสถานพยาบาลท่ีมีเจาหนาที่ที่สามารถพูดภาษาตางประเท
ศไดและวิธีการหาลามที่พูดภาษาของทานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เวบ็ไซตพอรทลัมาตรการสาํหรบัชาวตางชาติที่พาํนกัระยะยาวในประเทศญีปุ่น 
ในเว็บไซตพอรทัลน้ีมบัีญชีหมายเลขโทรศัพทท่ีใหคําปรึกษาเปนภาษาตางประเทศโดยจัดเ
รียงตามชื่อจังหวดั 
https://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html 
 

 ศนูยขอมลูขาวสารสถานพยาบาลนานาชาต ิAMDA  
การบริการใหขอมลูทางโทรศัพทสําหรับผูพํานักอาศัยชาวตางชาติน้ี 
มีขอมูลของสถานพยาบาลท่ีใหทานสามารถเขาไปพบแพทยโดยใชภาษาของทานได 
และแนะนําระบบสวัสดิการของการรักษาพยาบาล 
เจาหนาที่รับโทรศัพทจะพูดคุยดวยภาษาญ่ีปุนท่ีเขาใจไดงาย 

สาํนกังานโตเกยีว 
โทร: 03-6233-9266 (จนัทร - ศกุร 10:00-15:00 น.) 
https://www.amdamedicalcenter.com/activitiesth 
 

ขอมูลเพิม่เตมิ 

โรงพยาบาลและองคกรที่ใหคําปรกึษาบางแหง 
มีเจาหนาที่ท่ีสามารถพูดภาษาตางประเทศได 
หรือมีการนําแอปพลิเคชันแปลภาษามาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับครอบครวัที่มพ้ืี
นเพมาจากตางประเทศ  

บางแหงอาจมีบรกิารจดัหาลามใหดวย 

การใหคาํปรกึษาในภาษาตางประเทศ 

https://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html
https://www.amdamedicalcenter.com/activitiesth
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 VoiceTra ของสถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารแหงชาต ิ

(NICT) 

เปนแอปพลิเคชันที่ใหบริการแปลภาษาจากเสียงพูด รองรับ 31 ภาษา 

ทานสามารถดาวนโหลดและใชแอปพลิเคชนัน้ีไดโดยไมเสียคาบริการ 

http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html 

 

แอปพลเิคชนัแปลภาษา 

 Google แปลภาษา ของบรษิทั Google LLC 

เปนแอปพลิเคชันท่ีใหบริการแปลขอความ, 

แปลขอความดวยการสองกลองถายรูปแบบเรียลไทม, 

แปลขอความจากการเขียนดวยลายมือ และแปลภาษาดวยเสียงพูดในหลายภาษา 

และไมเสียคาบรกิาร  

ทานสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันน้ีไดจาก Google Play และ App Store 

http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html
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 เวบ็ไซตขอมลูทั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา จดัทาํโดยกระทรวงศึกษาธกิารฯ (MEXT) 

 CLARINET (เวบ็ไซตภาษาญีปุ่น) 
เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลดานการศึกษา สําหรับเด็กชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูในตางประเทศ 
ชาวญี่ปุนที่ยายกลับมาจากตางประเทศ และชาวตางชาติ 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm 
 

 CASTA-NET (เวบ็ไซตภาษาญีปุ่น) 
เปนเว็บไซตสําหรับคนหาขอมูลดานการศึกษา 
เพ่ือชวยเหลือดานการเรียนของเด็กนักเรียนชาวญีปุ่นที่กลับมาจากตางประเทศ และนักเรียนตางชาติ 
https://casta-net.mext.go.jp/ 
 

 โครงการสนบัสนนุภาษาตาง ๆ เพือ่การศกึษา (MUSE) (เวบ็ไซตภาษาญีปุ่น) 
เปนเว็บไซตที่จัดทําเอกสารภาษาตาง ๆ 
เพ่ือเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนกับครอบครัวที่มีพ้ืนเพมาจากตางประเทศ 
http://www.tagengo-gakko.jp/index.html 
 

 
 
 ศนูยขอมลูและใหความชวยเหลอืผูทีม่คีวามผดิปกตทิางพฒันาการ (เวบ็ไซตภาษาญีปุ่น) 

เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลลาสุดซ่ึงเกี่ยวกับความผดิปกติทางพัฒนาการ, 
ลักษณะเฉพาะของความผิดปกติทางพัฒนาการ และกลวิธีในการจัดการ, 
ระบบการใหความชวยเหลือผูที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการ และแนวโนมภายในประเทศและทั่วโลก 
http://www.rehab.go.jp/ddis/ 
 
 

 ศนูยสงเสรมิการศกึษาสาํหรบัผูทีม่คีวามผดิปกตทิางพฒันาการ (เวบ็ไซตภาษาญีปุ่น) 
เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลดานกลยุทธการสอน ส่ือการสอนและอุปกรณชวยเหลือ 
สําหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการ, งานวจิยัเกี่ยวกับความผิดปกติทางพัฒนาการ 
ทานสามารถรับชมวีดีโอการบรรยายสําหรับครูผูสอน และกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับของรัฐบาลที่เกี่ยวของ  
http://icedd_new.nise.go.jp/ 

ขอมลูเรือ่งการศกึษาในโรงเรยีน  

ขอมลูเรือ่งความผดิปกตทิางพฒันาการ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
http://www.tagengo-gakko.jp/index.html
http://www.rehab.go.jp/ddis/
http://icedd_new.nise.go.jp/
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  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

A Act on Support for Persons with 
Developmental Disabilities 

กฎหมายชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 

ADHD โรคสมาธสิั้น 

Allowance เบ้ียยังชีพ 

Anti-anxiety medication ยาระงับอาการวิตกกังวล 

Antiepileptic medication ยากันชัก 

Antipsychotic medication ยาระงับอาการทางจิต 

Appointment การนัดหมาย 

Assessment การประเมิน,การทดสอบ 

Auditory test การทดสอบการไดยิน 

Autism/autism spectrum disorder โรคออทิสติก สเปกตรัม  

B Baby health checkup (checkup) บริการตรวจสุขภาพเด็กทารก (การตรวจสุขภาพ) 

Bipolar disorder โรคอารมณแปรปรวนสองข้ัว 

Board of education คณะกรรมการการศึกษา 

C Central nervous system 
stimulants 

ยากระตุนประสาทสวนกลาง 

Certificate for Persons with 
Disabilities 

ใบรับรองผูพิการ 

Child Guidance Center ศูนยใหคําปรึกษาและแนะแนวเด็ก 

Child psychiatrist จิตแพทยเด็ก 

Consultation การปรึกษา 

D Dentist ทันตแพทย 

Depression โรคซึมเศรา 

Development พัฒนาการ 

Developmental coordination 
disorder 

ควาบกพรองในการประสานสมัพันธของรางกาย 

Developmental disorders ความบกพรองทางพัฒนาการ 

Developmental test การทดสอบพัฒนาการ 

Diagnosis การวินิจฉัยโรค 

Disability ความบกพรอง 

Disability pension เบ้ียยังชีพคนพิการ 

Doctor (physician) แพทย 

Drug addiction การติดยาเสพติด 

E Education center  ศูนยการศึกษา 

 อภธิานศพัท ภาษาองักฤษ - ไทย 
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Effects ผลกระทบ 

Eighteen-month (1 year and a 
half) checkup 

ตรวจสุขภาพเด็กอายุครบ 18 เดือน (1 ป 6 เดือน) 

Electroencephalography การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง 

Elementary school โรงเรียนประถมศึกษา 

Emotional disturbance ความแปรปรวนทา งอารมณ 

Epilepsy โรคลมชัก 

H Health checkup on admission to 
school 

ตรวจสุขภาพกอนเขาเรียนช้ันประถม 

Health impairment ความบกพรองทางสุขภาพ 

Health insurance card บัตรประกันสุขภาพ 

Hearing impairment ความบกพรองทางการไดยิน 

Higher brain dysfunction ความผิดปกติของการทํางานของสมองระดับสูง 

Hospital โรงพยาบาล สถานพยาบาล 

I Individual consultation การปรึกษาเปนการสวนตัว 

Infant checkup ตรวจสุขภาพเด็กทารก 

Information and Support Center 
for Persons with Developmental 
Disorders 

ศูนยขอมูลและชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 

Intellectual Disability Certificate 
(Rehabilitation Certificate) 

ใบรับรองความพิการทางสติปญญา 
(ใบรับรองการฟนฟูสมรรถภาพ) 

Intellectual disability ความบกพรองทางสติปญญา 

Intelligence test การทดสอบเพ่ือวดัสติปญญา 

J Junior high school โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

K Kindergarten โรงเรียนอนุบาล 

L Learning disorder ความบกพรองในการเรียนรู 

Low vision ความบกพรองทางการมองเหน็ 

M Maternal and Child Health 
Handbook 

สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

Medical certificate/medical card ใบรับรองแพทย 

Medication การใชยา 

Mental Disability Certificate ใบรับรองความพิการทางจิต 

Mood disorders ความผิดปกติทางอารมณ 

N Nutritionist นักโภชนาการ 

O Occupational therapy กิจกรรมบําบัด 

On-site consultation การใหคําปรึกษานอกสถานท่ี 

P Parenting support center ศูนยใหความชวยเหลือดานการเล้ียงด ู

Pediatrician กุมารแพทย 

Physical disability ความบกพรองทางรางกาย 

Physical Disability Certificate ใบรับรองความพิการทางรางกาย 
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Physical therapy กายภาพบําบัด 

Preschool สถานรับเล้ียงเด็กเตรียมประถม 

Preschool teacher ครูในสถานรับเล้ียงเด็กเตรียมประถม 

Promotion Center of Education for 
Persons with Developmental 
Disorders  

ศูนยสงเสริมการศึกษาสาํหรับผูท่ีมีความผิดปกติทางพัฒนาการ 

Psychologist นักจิตวิทยา 

Psychotherapy   จิตบําบัด 

Public health nurse นักสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข) 

Public health center ศูนยบริการสาธารณสขุ 

R Rehabilitation Counseling Center 
for Persons with Intellectual 
Disabilities 

ศูนยใหคําปรึกษาฟนฟูสมรรถภาพผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

Resource room หองเสริมวิชาการ 

Regular classroom ช้ันเรียนปกติ 

S Schizophrenia โรคจติเภท 

School entry การเขาเรียนช้ันประถม 

School for special-needs 
education 

โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

Side effects ผลขางเคียงของยา 

Sleeping pills ยานอนหลับ 

Specialized staff เจาหนาท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

Special-needs classroom หองเรียนสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

Speech-language-hearing therapy อรรถบําบัด 

Stress-related disorder ความผิดปกติท่ีเกิดจากความกดดัน 

Stuttering อาการพูดติดอาง 

Support Center for Persons with 
Developmental Disabilities  

ศูนยใหความชวยเหลือผูท่ีมีความบกพรองทางพัฒนาการ 

Support center for child 
development 

ศูนยสนับสนุนการพัฒนาเด็ก 

T Three-year checkup ตรวจสุขภาพเด็กอายุครบ 3 ป 

Tourette syndrome กลุมอาการทูเร็ตต 

Translator (with oral language) ลาม (ภาษาพูด) 

V Vision test การทดสอบการมองเหน็ 

W Welfare service บริการสวสัดิการ 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

[ผูจดัพมิพ] 
ศนูยขอมลูและชวยเหลอืผูบกพรองทางพฒันาการ  
กองแผนงานและสารสนเทศ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ 

ทีอ่ยู: 4-1 Namiki, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8555, Japan 
เวบ็ไซต: http://www.rehab.go.jp/ddis/ 
 
 
[หวัหนากองบรรณาธกิาร]  
ดร. ทาคาฮาชิ โอซามุ ประธานคณะกรรมการ สาํนักงานสวสัดิการสังคม เทศบาลเมืองโตโยตา 

[หนวยงานทีใ่หความรวมมอื]  
หองใหคําปรึกษาเพ่ือฟนฟูสมรรรถภาพเด็กในชุมชน, ศูนยพัฒนาเด็ก เทศบาลเมืองโตโยตา 

[เรยีบเรยีงและจดัทาํโดย] 
คณะทํางานพัฒนาเอกสารเผยแพรฉบับหลายภาษาและสือ่อื่น ๆ 
เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือเด็กท่ีมีความผิดปกติทางพัฒนาการ 
(งานประชุมวเิคราะหขอมูลดานความผิดปกติทางพัฒนาการ) 

[วนัทีต่พีมิพ] 

มีนาคม ค.ศ.2020 

ศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารแหงชาติ 

ศูนยขอมูลและชวยเหลือผูบกพรองทางพัฒนาการ 

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