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ระบบการจําแนกระดับความสามารถดานการเคลื่อนไหว (GMFCS) สําหรับเด็กสมองพิการ 
ประเมินจากการเริ่มการเคลือ่นไหวดวยตนเองโดยเนนท่ีการน่ัง การเคลื่อนยาย และความสามารถในการเคลื่อนท่ี 
เมื่อนิยามการจําแนกเปน 5 ระดับ หลักเกณฑในการแยกแยะแตละระดับตองมีความหมายในชีวิตประจําวัน  
ความแตกตางของระดับอยูท่ีขอจํากัดในการทําหนาท่ี ความตองการใชอุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับ (ไดแก โครงหัดเดิน 
ไมเทาหรือไมค้ํายัน) หรือการเคลื่อนท่ีโดยใชลอ และดูจากคุณภาพของการเคลื่อนไหวเปนสวนนอย การแยกแยะระหวางระดับ 1 
และ 2 ยังไมชัดเจนเทากับการแยกแยะระหวางระดับอื่นๆ โดยเฉพาะสําหรับทารกอายุนอยกวา 2 ป 

GMFCS เวอรชั่นท่ีมีการเพิ่มเติม (2007) รวมอายุสําหรับวัยรุน 12-18 ป และเนนท่ีแนวความคิดจาก International Classification of 
functioning, Disability and Health (ICF) ขององคการอนามัยโลก  
เรากระตุนใหผูใชตระหนักถึงผลกระทบของปจจัยดานสิ่งแวดลอมและปจจัยสวนบุคคลท่ีอาจมีตอส่ิงที่เราสังเกตเห็นหรือรายงา
นในเด็กและวัยรุน หัวใจของ GMFCS คือ 
การตัดสินใจวาระดับใดท่ีบอกไดดีท่ีสุดเกี่ยวกับความสามารถและขอจํากัดของการเคล่ือนไหวในขณะปจจุบันของเด็กและ
วัยรุน  จุดที่เนนอยูท่ีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวท่ีใชบอยที่บาน โรงเรียนหรือในชุมชน (เชน พวกเขาท้ังหลายทําอะไร) 
มากกวาอะไรที่เปนท่ีรูกันวาพวกเขาทําไดดีท่ีสุด (ศักยภาพ) 
ดังนั้นจึงมีความสําคัญท่ีจะจําแนกความสามารถในการทําหนาท่ีดานการเคลื่อนไหวในปจจุบันและไมรวมถึงการตัดสินเกี่ยวกับคุณ
ภาพของการเคลื่อนไหวหรอืการพยากรณความกาวหนา 

ชื่อหัวขอสําหรับแตละระดับคือวิธีการในการเคลื่อนท่ี นั่นคือลักษณะของการกระทําท่ีใชเปนสวนมากหลังอายุ 6 ป 
คําอธิบายของความสามารถในการทําหนาท่ีและขอจํากัดสําหรับแตละชวงอายุนั้นกวาง 
และไมไดตั้งใจท่ีจะอธิบายการทําหนาท่ีในทุกๆดานของเด็กและวัยรุนแตละคน ตัวอยางเชน 
ทารกที่มีอาการอัมพาตครึ่งซีกที่ไมสามารถคลานบนมือและเขาได แตมีลักษณะการเคลื่อนไหวอ่ืนๆท่ีตรงกับคําอธิบายในระดับ 1 
(เชน สามารถเกาะข้ึนมายืนและเดินได) อาจจะถูกจําแนกใหอยูในระดับ 1 
ระดับของการจําแนกถูกจัดอันดับโดยไมไดพิจารณาวาระยะหางระหวางแตละระดับตองเทากัน 
หรือเด็กและวัยรุนสมองพิการจะถูกจําแนกใหกระจายเทาๆกันในท้ัง 5 ระดับ 
สรุปการแยกแยะระหวางแตละคูของระดับไดถูกเขียนไวเพื่อชวยในการตัดสินใจวาระดับใดใกลเคียงมากที่สุดกับการทําหนาท่ีในก
ารเคลื่อนไหวในปจจุบันของเด็กและวัยรุน 

เรารูกันวาการแสดงออกของการทําหนาท่ีดานการเคลือ่นไหวข้ึนอยูกับอายุ โดยเฉพาะในชวงวัยทารกและเด็กเล็ก 
สําหรับแตละระดับ คําอธิบายไดเขียนแยกไวเปนแตละชวงอายุ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป 
หากเปนเด็กคลอดกอนกําหนดควรไดรับการพิจารณาท่ีอายุท่ีไดรับการปรับแลว คําอธิบายสําหรับอายุ 6-12 ป และอายุ 12-18 ป 
สะทอนถึงผลกระทบของปจจัยดานส่ิงแวดลอม (เชน ระยะทางในโรงเรียนและในชุมชน)  และปจจัยสวนบุคคล (เชน 
พลังงานที่ตองการใชและความนยิมทางสังคม) ตอวิธีการในการเคลื่อนท่ี  

ดวยความพยายามท่ีจะเนนท่ีความสามารถมากกวาขอจํากัด ดังนั้นหลักทั่วไป คือ 
การทําหนาท่ีดานการเคลื่อนไหวของเด็กและวัยรุนท่ีสามารถกระทําไดตามคําอธิบายท่ีเขียนไวในระดับใดๆ 
จะไดรับการจาํแนกใหอยูในระดับน้ันๆ หรือระดับท่ีสูงกวาน้ัน ในทางตรงกันขาม 
การทําหนาท่ีดานการเคลื่อนไหวของเด็กและวัยรุนท่ีไมสามารถทําในระดับหน่ึงๆไดควรไดรับการจําแนกใหอยูในต่ํากวาระดบัการ
ทําหนาท่ีนั้นๆ 

บทนําและคําแนะนําสําหรับผูใช 

GMFCS – E & R
Gross Motor Function Classification System  

Expanded and Revised
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โครงหัดเดนิชวยพยุงรางกาย – อุปกรณในการเคล่ือนท่ีท่ีพยุงสะโพกและลําตัว 
เด็ก/วัยรุนถูกจัดทาทางในโครงหัดเดินโดยผูอื่น 

อุปกรณในการเคล่ือนที่ที่ใชมือจับ – ไมเทา ไมค้ํายัน 
และโครงหัดเดินดานหนาและดานหลังท่ีไมไดชวยพยุงท่ีลําตัวขณะเดิน 
การชวยเหลือทางกาย – บุคคลอื่นชวยเด็ก/วัยรุนในการเคล่ือนยาย 
การเคล่ือนที่โดยใชอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชไฟฟา – 
เด็ก/วัยรุนควบคุมแทงหรือปุมกดไฟฟาดวยตนเองเพื่อใหสามารถเคล่ือนท่ีไดอยางอิสระ 
การเคล่ือนท่ีอาจเปนรถเข็นน่ัง สกูดเตอรหรืออุปกรณการเคล่ือนท่ีท่ีใชไฟฟาอ่ืนๆ 

การเคล่ือนรถเข็นนั่งดวยตนเอง – เด็ก/วัยรุนใชแขนและมือหรือเทาในการเคล่ือนลอรถเข็นน่ังดวยตนเอง 
การเคล่ือนยายโดยผูอืน่ – มีบุคคลอื่นใชมือดันอุปกรณในการเคล่ือนท่ี (เชน รถเข็นน่ัง รถลาก) 
เพื่อเคล่ือนเด็ก/วัยรุนจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง 

เดิน –  เดินโดยไมมีการชวยเหลือทางกายจากบุคคลอื่นหรือใชอุปกรณในการเคล่ือนท่ีท่ีใชมือจับ 
อาจมีการใสกายอุปกรณเสริม (ไดแก ท่ีดาม) 

การเคล่ือนที่โดยใชลอ – อางถึงอุปกรณชนิดใดก็ตามท่ีมีลอและสามารถเคล่ือนไหวได (เชน รถลาก 
รถเข็นน่ังดวยมือ รถเข็นน่ังไฟฟา) 
 

ระดับ 1 -  เดินไดโดยไมมีขอจํากัด 

ระดับ 2 - เดินไดโดยมีขอจํากัด  

ระดับ 3 - เดินไดโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับ  

ระดับ 4 - เคลื่อนท่ีเองโดยมีขอจํากัด อาจใชการเคลื่อนท่ีโดยอาศัยอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีใชไฟฟา  

ระดับ 5 - เคลื่อนยายโดยผูอื่นในรถเข็นนั่งท่ีใชมือเข็น 

 

การแยกแยะระหวางระดับ 1 และ 2 - เปรียบเทียบกับเด็กและวัยรุนในระดับ 1 เด็กและวัยรุนในระดับ 2 
มีขอจํากัดในการเดินทางระยะไกลและการควบคุมการทรงตัว 
อาจจะตองการอุปกรณในการเคล่ือนท่ีท่ีใชมือจับเมื่อเรียนรูท่ีจะเดินครั้งแรก 
อาจใชการเคลื่อนท่ีโดยใชลอเมื่อเดินระยะไกลนอกบานและในชุมชน ตองใชราวบันไดเมื่อเดินขึ้นและลงบันได 
และไมสามารถกระโดดและวิ่งได 

การแยกแยะระหวางระดับ 2 และ 3 - เด็กและวัยรุนในระดับ 2 
สามารถเดินไดโดยไมตองใชอุปกรณในการเคล่ือนท่ีท่ีใชมือจับหลังจากอายุ 4 ป (แมวาเขาอาจเคยเลือกใช) 
เด็กและวัยรุนในระดับ 3 ตองการใชอุปกรณในการเคล่ือนท่ีท่ีใชมือจับเพื่อเดินในบาน 
และใชการเคลื่อนท่ีโดยใชลอนอกบานและในชุมชน 

การแยกแยะระหวางระดับ 3 และ 4 - เด็กและวัยรุนในระดับ 3 
น่ังไดเองหรือตองการการชวยพยุงจากภายนอกนอยท่ีสุดในการน่ัง เคล่ือนยายในทายืนไดอยางเองมากกวา 
และเดินดวยอุปกรณในการเคล่ือนท่ีท่ีใชมอืจับ เด็กและวัยรุนในระดับ 4 น่ังได (มักตองมีการพยุง) 
แตการเคล่ือนท่ีเองยังจํากัด เด็กและวัยรุนในระดับ 4 
นาจะไดรับการเคล่ือนยายในรถเข็นน่ังท่ีเข็นดวยมือโดยมีคนเข็นใหหรือใชการเคลื่อนท่ีโดยใชอุปกรณเคล่ือนท่ีท่ีใชไฟ
ฟา 
การแยกแยะระหวางระดับ 4 และ 5 – เด็กและวัยรุนในระดับ 5 มีขอจํากัดอยางรุนแรงในการควบคุมศีรษะและลําตัว 
และตองการการชวยเหลือโดยใชเทคโนโลยีและการชวยเหลือทางกายอยางมาก 
การเคล่ือนท่ีดวยตนเองจะทําไดถาเด็กและวัยรุนสามารถเรียนรูวิธีการใชรถเข็นน่ังไฟฟา 

คํานิยามที่ใช

หัวขอทั่วไปของแตละระดับ 

การแยกแยะระหวางระดับ 
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ระบบการจําแนกการทําหนาที่ดานการเคล่ือนไหว – เพ่ิมเติมและปรับปรุงใหม (GMFCS – E & R) 
 

ระดับ 1: ทารกเคล่ือนเขาสูและออกจากทาน่ัง และน่ังกับพื้นโดยปลอยมือท้ังสองขางอยางอิสระเพื่อจบัสิ่งของ 
ทารกคลานบนมือและเขาท้ังสองขาง เกาะดึงขึ้นยืน และกาวเทาเดินโดยเกาะเฟอรนิเจอร ทารกเดินระหวาง 18 เดือน และ 
2 ป โดยไมตองการใชอุปกรณชวยในการเคล่ือนท่ี 
ระดับ 2: ทารกคงอยูในทาน่ังกับพื้นไดแตอาจใชมือชวยพยุงเพื่อท่ีจะรักษาการทรงตัว 
ทารกคืบบนทองหรือคลานบนมือและเขาท้ังสองขาง ทารกอาจเกาะดึงขึ้นมายืนและกาวเดินโดยเกาะเฟอรนิเจอร  
ระดับ 3: ทารกอยูในทาน่ังไดเมื่อพยุงท่ีหลังสวนลาง ทารกกล้ิงและคืบไปดานหนาบนทอง  
ระดบ 4: ทารกมีการควบคุมศีรษะแตตองการการพยุงท่ีลําตัวสําหรับการน่ังกับพืน้ 
ทารกสามารถกล้ิงไปหงายไดและอาจกลิ้งไปควํ่าได  
ระดับ 5: ความบกพรองทางกายจํากัดการควบคุมการเคล่ือนไหวภายใตอํานาจจิตใจ 
ทารกไมสามารถคงทาทางของศีรษะและลําตัวตานแรงโนมถวงของโลกในทานอนควํ่าและทาน่ังได  
ทารกตองการการชวยเหลือจากผูใหญในการกล้ิง  

 

ระดับ 1: เด็กนั่งกับพื้นโดยปลอยมือทั้งสองอิสระเพื่อจับส่ิงของได 
ทําการเคลื่อนไหวเขาและออกจากทาน่ังบนพื้นและยืนไดโดยไมตองการการชวยเหลือจากผูใหญ  
เด็กเดินโดยไมตองมีอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี  
ระดับ 2: เด็กนั่งกับพื้นไดแตอาจมีความยากลําบากเก่ียวกับการทรงตัวเมื่อปลอยมือทั้งสองเพื่อจับส่ิงของ 
ทําการเคลื่อนไหวเขาและออกจากทาน่ังไดโดยไมตองการการชวยเหลือจากผูใหญ เด็กเกาะขึ้นยืนบนพื้นท่ีมั่นคง 
เด็กคลานบนมือและเขาท้ังสองโดยรูปแบบสลับขาท้ังสองขาง 
เกาะเฟอรนิเจอรเดินและเลือกเดินโดยใชอุปกรณชวยในการเคลื่อนท่ี  
ระดับ 3: เด็กคงอยูในทาน่ังกับพื้น มักจะเปนทา W (นั่งระหวางขาท้ังสองขางท่ีเขาและสะโพกงอและหมุนเขาดานใน) 
และอาจตองการการชวยเหลือจากผูใหญเพื่อมาอยูในทาน่ัง วิธีการเคลื่อนท่ีสวนใหญของเด็กที่ใชคือ 
คืบบนทองหรือคลานบนมือและเขาท้ังสองขาง(มักไมสลับขาท้ังสองขาง) 
เด็กอาจเกาะดึงข้ึนยืนบนพื้นท่ีมั่นคงหรือเกาะเดนิในระยะทางส้ันๆ 
เด็กอาจเดินเปนระยะทางส้ันๆในท่ีรมโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับ (โครงหัดเดิน) 
และมีผูใหญชวยในการเคลื่อนและเลี้ยว  
ระดับ 4: เด็กนั่งกับพื้นเมื่อถูกจับใหนั่งแตไมสามารถคงทาทางและรักษาการทรงตัวโดยไมใชมอืชวยพยุงได 
เด็กมักตองการอุปกรณดัดแปลงชวยพยุงในทาน่ังและทายืนบอยๆ การเคลื่อนท่ีดวยตนเองเปนระยะทางส้ันๆ (ภายในหอง) 
ทําไดโดยการกลิ้ง คืบบนทองหรือคลานบนมือและเขาโดยไมสลับขาท้ังสอง 
ระดับ 5: 
ความบกพรองทางกายขัดขวางการควบคุมการเคลื่อนไหวภายใตอํานาจจิตใจและการคงทาของศีรษะและลําตัวตานแรงโนมถวง
ของโลก การทําหนาท่ีของการเคลื่อนไหวในทุกสวนถูกจํากัด 
การทําหนาท่ีไดอยางจํากัดในทาน่ังและทายืนไมสามารถไดรับการทดแทนอยางเต็มท่ีจากการใชอุปกรณดัดแปลงและเทคโนโล
ยีชวยเหลือ ท่ีระดับ 5 เด็กไมมีวิธีการเคลือ่นไหวดวยตนเองและตองไดรับการเคลือ่นยายจากผูอื่น 
เด็กบางคนสามารถเคลื่อนท่ีเองโดยใชรถเข็นน่ังไฟฟาท่ีมีการดัดแปลงอยางพิเศษ  

 
ระดับ 1: เด็กเคลื่อนเขาสูและออกจากทาน่ังเกาอี้โดยไมตองการมือชวยพยุง 
เด็กเคลื่อนจากพื้นและจากทาน่ังเกาอี้ไปทายืนโดยไมตองมีวัตถุเพื่อชวยพยุง เด็กเดินในรมและกลางแจง และปนข้ึนบันได 
เริ่มมีความสามารถวิ่งและกระโดดได 
ระดับ 2: เด็กนั่งในเกาอี้และปลอยมือทั้งสองอิสระเพื่อจับส่ิงของได 
เด็กเคลื่อนจากพื้นไปทายืนและลุกจากทาน่ังเกาอี้ไปทายืนไดแตตองการพื้นท่ีมั่นคงโดยใชมือดันหรือเกาะดงึเพื่อลุกข้ึนยืนบอยๆ 
เด็กเดินโดยไมตองการอุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับในรมและเปนระยะทางส้ันๆบนพื้นราบกลางแจง 
เด็กข้ึนบันไดไดโดยจับราวบันไดแตไมสามารถวิ่งหรือกระโดดได  
ระดับ 3: เด็กนั่งบนเกาอี้ปกติแตอาจตองการการพยุงที่สะโพกหรือลําตัวเพื่อใหมือทําหนาท่ีไดเต็มท่ี 
เด็กเคลื่อนเขาและออกจากทาน่ังเกาอี้โดยใชมือเกาะดึงหรือดันพื้นท่ีมั่นคง 
เด็กเดินโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับบนพื้นราบและขึ้นบันไดดวยการชวยเหลือจากผูใหญ 
เด็กมักไดรับการเคลื่อนยายจากผูอื่นบอยๆเมื่อเดินเปนระยะทางไกลๆหรือบนทางขรุขระกลางแจง  
ระดับ 4: เด็กนั่งบนเกาอี้แตจําเปนตองใชท่ีนั่งดัดแปลงเพื่อควบคุมลําตัวและเพื่อใหมือทําหนาท่ีไดเต็มท่ี 
เด็กเคลื่อนเขาและออกจากทาน่ังเกาอี้ดวยการชวยเหลอืจากผูใหญหรือใชมือดึงหรอืดันบนพื้นท่ีมั่นคง 
เด็กอาจจะเดินไดดีท่ีสุดในระยะทางส้ันๆโดยใชโครงหัดเดินและมีผูใหญดูแล 
แตมีความยากลําบากในการเลี้ยวและรักษาการทรงตวับนทางพื้นผิวขรุขระ  

ระหวางอายุ 2-4 ป 

ระหวางอายุ 4-6 ป 

กอนอายุ 2 ป 



 
© 2007 CanChild   หนา 4 ใน 5

 
เด็กไดรับการเคลื่อนยายจากผูอื่นในชุมชน เด็กอาจจะเคลื่อนท่ีไดเองโดยใชรถเข็นน่ังไฟฟา  
ระดับ 5: 
ความบกพรองทางกายขัดขวางการควบคุมการเคลื่อนไหวภายใตอํานาจจิตใจและการคงทาของศีรษะและลําตัวตานแรงโนมถวงข
องโลก การทําหนาท่ีของการเคลื่อนไหวในทุกสวนถูกจํากัด 
การทําหนาท่ีไดจํากัดในทาน่ังและทายืนไมสามารถไดรับการทดแทนอยางเต็มท่ีจากการใชอุปกรณดัดแปลงและเทคโนโลยีชวยเ
หลือ ท่ีระดับ 5 เด็กไมมีวิธกีารเคลื่อนไหวดวยตนเองและตองไดรับการเคลื่อนยายจากผูอื่น 
เด็กบางคนสามารถเคลื่อนท่ีเองโดยใชรถเข็นน่ังไฟฟาท่ีมีการดัดแปลงอยางพิเศษ  
 

ระดับ 1: เด็กเดินท่ีบาน โรงเรียน กลางแจงและในชุมชน 
เด็กสามารถเดินข้ึนและลงทางลาดโดยไมตองการการชวยเหลือทางกาย และข้ึนลงบันไดโดยไมตองใชราว 
เด็กทําทักษะการเคลื่อนไหว ไดแก วิ่งและกระโดดไดแตความเร็ว การทรงตัวและการประสานสัมพันธยังจํากัด 
เด็กอาจรวมในการทํากิจกรรมทางกายและกีฬาข้ึนอยูกับความชอบสวนบุคคลและปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
ระดับ 2: เด็กเดินเปนสวนใหญ เด็กอาจมีประสบการณความยากลําบากในการเดินระยะทางไกลและการทรงตัวบนพื้นผิว ขรุขระ 
ทางลาด ในบริเวณที่คนหนาแนน ท่ีแคบๆหรือเมื่อตองเดินถือของ 
เด็กเดินข้ึนและลงบันไดโดยจับท่ีราวหรือมีการชวยเหลอืทางกายถาไมมีราวบันได 
ในท่ีกลางแจงและในชุมชนเด็กอาจเดินโดยมีการชวยเหลือทางกาย อุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับ 
หรือการเคลื่อนท่ีโดยใชลอเมื่อเดินทางระยะทางไกล เด็กมีความสามารถเล็กนอยที่จะวิ่งและกระโดด 
ขอจํากัดในการทํากิจกรรมดังกลาวอาจตองมีการดัดแปลงที่จําเปนเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬาได 
ระดับ 3: เด็กเดินโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับในท่ีรมเปนสวนใหญ 
เมื่ออยูในทาน่ังเด็กอาจจะตองการเข็มขัดสําหรับการจัดตําแหนงของสะโพกและการทรงตัว 
การเคลื่อนยายจากทาน่ังไปยืนหรือจากพื้นไปยืนตองการการชวยเหลือทางกายจากบุคคลอื่นหรือมีพื้นท่ีสําหรับใชมือค้ํา 
เมื่อเดินทางระยะทางไกลเด็กใชอุปกรณการเคลื่อนท่ีโดยใชลอ 
เด็กเดินข้ึนและลงบันไดโดยจับท่ีราวและมีคนคอยดูแลหรือใหการชวยเหลือทางกาย 
การมีขอจํากัดในการเดินอาจตองมีการดดัแปลงที่จําเปนเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา 
รวมทั้งการเคลื่อนรถเข็นน่ังที่เข็นดวยมือหรือรถเข็นน่ังไฟฟาดวยตนเอง 
ระดับ 4: เด็กใชวิธีการเคลือ่นท่ีท่ีตองมีการชวยเหลือทางกาย หรือการเคลื่อนท่ีโดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีใชไฟฟาเปนสวนใหญ 
เด็กตองการเกาอี้ท่ีดัดแปลงเพื่อควบคุมลําตัวและสะโพก และการชวยเหลือทางกายในการเคลื่อนยายเปนสวนใหญ 
ท่ีบานเด็กใชการเคลื่อนท่ีบนพื้น (กลิ้ง คืบหรือคลาน) เดินระยะทางส้ันๆ 
โดยมีการชวยเหลือทางกายหรือการเคลื่อนท่ีโดยใชไฟฟา 
เมื่อถูกจัดใหอยูในทายืนเด็กอาจใชโครงหัดเดินท่ีพยุงลําตัวท่ีบานหรือโรงเรียน   
สวนกลางแจงที่โรงเรียนหรือในชุมชนเด็กจะไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นน่ังที่เข็นดวยมือโดยมีคนชวยเหลอืหรืออุปกรณเคลื่อน
ท่ีท่ีใชไฟฟา การมีขอจํากัดในการเคลื่อนท่ีจึงจําเปนตองมีการดัดแปลงอุปกรณเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา 
รวมถึงการชวยเหลือทางกายหรือการเคลือ่นท่ีโดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีใชไฟฟา 
ระดับ 5: เดก็ไดรับการเคลือ่นยายในรถเข็นไปทุกที่ 
เด็กไมสามารถควบคุมทาทางของศีรษะและลําตัวตานแรงโนมถวงของโลกและการเคลื่อนไหวแขนและขา 
ตองใชเครื่องชวยท่ีใชเทคโนโลยีเพื่อจัดตําแหนงของศีรษะ การน่ัง ยืน และ/หรือการเคลื่อนท่ี 
แตขอจํากัดดังกลาวก็ไมอาจถูกทดแทนอยางเต็มท่ีดวยอุปกรณ การเคลื่อนยายตองการการชวยเหลือทางกายทั้งหมด 
ท่ีบานเด็กอาจจะเคลื่อนเปนระยะทางส้ันๆ บนพื้นหรือใหผูใหญอุม 
วัยรุนอาจจะเคลื่อนไดเองโดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีใชไฟฟาและมีการดัดแปลงพิเศษในการนั่งและการควบคุม 
การมีขอจํากัดในการเคลื่อนท่ีจึงจําเปนตองมีการดัดแปลงอุปกรณเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา 
รวมถึงการชวยเหลือทางกายหรือการเคลือ่นท่ีโดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีใชไฟฟา  
 

ระดับ 1: วัยรุนเดินท่ีบาน โรงเรียน กลางแจงและในชุมชน วัยรุนสามารถเดินข้ึนและลงทางลาดโดยไมชวยเหลือทางกาย 
และไมตองจับราว วัยรุนสามารถทําทักษะการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญ ไดแก วิ่งและกระโดดได แตความเร็ว 
การทรงตัวและการประสานสัมพันธยังมีขอจํากัด 
วัยรุนอาจเขารวมในกิจกรรมทางกายและกีฬาข้ึนอยูกับความชอบสวนบุคคลและปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
ระดับ 2: วัยรุนเดินเปนสวนใหญ ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (ไดแก ทางพื้นผิวขรุขระ ทางลาด ระยทางไกล เวลาท่ีใช อากาศ 
และการยอมรับจากเพื่อน) และความชอบสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการเลอืกวิธีการเคลือ่นท่ี 
ท่ีโรงเรียนหรือท่ีทํางานวัยรุนอาจเดินโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับเพื่อความปลอดภัย 
ท่ีกลางแจงหรือในชุมชนวัยรุนอาจใชการเคลื่อนท่ีโดยใชลอเมื่อเดินทางระยะทางไกล 
วัยรุนเดินข้ึนและลงบันไดโดยจับราวหรือมีการชวยเหลือทางกายหากไมมีราวบันได  
ขอจํากัดในการทําทักษะการเคลื่อนไหวอาจตองมีการดัดแปลงท่ีจําเปนเพื่อใหสามารถรวมกิจกรรมทางกายและกีฬาได 
ระดับ 3: วัยรุนสามารถเดินไดโดยใชอุปกรณในการเคลื่อนท่ีท่ีใชมือจับ เปรียบเทียบกับระดับอ่ืน วัยรุนในระดับ 3 
แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายอยางมากของวิธีการเคลื่อนท่ีข้ึนอยูกับความสามารถทางกายและปจจัยดานส่ิงแวดลอมและปจจัยสวน
บุคคล เมื่ออยูในทาน่ังวัยรุนอาจตองการเข็มขัดสําหรับการจัดตําแหนงของสะโพกและการทรงตัว  
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การเคลื่อนยายจากทาน่ังเกาอ้ีไปยืนหรือจากพื้นไปยืนตองการการชวยเหลือทางกายจากบุคคลอ่ืนหรือใชพื้นท่ีสําหรับมือค้ํา 
ท่ีโรงเรียนวัยรุนอาจเคลื่อนรถเข็นน่ังดวยตนเองหรือใชอุปกรณเคลื่อนท่ีไฟฟา 
กลางแจงและในชุมชนวัยรุนไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นน่ังโดยผูอ่ืนหรือใชอุปกรณเคลื่อนท่ีไฟฟา 
วัยรุนอาจเดินข้ึนและลงบันไดโดยจับราวและมีคนดูแลหรอืมีการชวยเหลือทางกาย 
การมีขอจํากัดในการเดินอาจตองมีการดัดแปลงท่ีจําเปนเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา 
รวมท้ังการเคลื่อนรถเข็นน่ังท่ีเข็นดวยมือหรือรถเข็นน่ังไฟฟาดวยตนเอง 
ระดับ 4: วัยรุนใชการเคลื่อนท่ีโดยใชลอเปนสวนใหญ วัยรุนตองการท่ีน่ังดัดแปลงสําหรับควบคุมสะโพกและลําตัว 
การเคลื่อนยายตองการการชวยเหลือทางกายจากบุคคลอ่ืน 1-2 คน วยัรุนอาจลงน้ําหนักท่ีเทาเพื่อชวยในการเคลื่อนยายในทายืน 
ในรมวัยรุนอาจเดินระยะทางส้ันๆโดยมีการชวยเหลือทางกาย 
ใชการเคลื่อนท่ีโดยใชลอหรือใชโครงหัดเดินท่ีมท่ีีพยุงลําตัวเมื่อถูกจัดใหอยูในทายืน วัยรุนสามารถใชรถเข็นน่ังไฟฟาได 
หากไมมีรถเข็นไฟฟาวัยรุนไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นน่ังท่ีใชมือ 
การมีขอจํากัดในการเคลื่อนท่ีจึงจําเปนตองมีการดัดแปลงอุปกรณเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา 
รวมถึงการชวยเหลือทางกายหรือการเคลื่อนท่ีโดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีใชไฟฟา 
ระดับ 5: วัยรุนไดรับการเคลื่อนยายในรถเข็นน่ังทุกท่ี วัยรุนไมสามารถควบคมุทาทางของศีรษะและลําตัวและเคลื่อนไหวแขนขาได 
ตองใชเคร่ืองชวยท่ีใชเทคโนโลยีเพื่อจัดตําแหนงของศีรษะ การน่ัง ยืนและการเคลื่อนท่ี 
อยางไรก็ตามขอจํากัดน้ีไมอาจถูกทดแทนไดหมดจากการใชเคร่ืองชวย การเคลื่อนยายตองใชบุคคลอ่ืน 1-2 คนหรอืเคร่ืองยก 
วัยรุนอาจจะเคลื่อนไดเองโดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีใชไฟฟาท่ีมีการดัดแปลงพิเศษในการน่ังและการควบคุม 
การมีขอจํากัดในการเคลื่อนท่ีจึงจําเปนตองมีการดัดแปลงอุปกรณเพื่อใหสามารถเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา 
รวมถึงการชวยเหลือทางกายหรือการเคลื่อนท่ีโดยใชอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีใชไฟฟา 


