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สวัสดีคะเพ่ือนๆ  วันนี้วันนี้วันนี้วันนี้คุณแมจะมาพูดเกี่ยวกับการฝก คุณแมจะมาพูดเกี่ยวกับการฝก คุณแมจะมาพูดเกี่ยวกับการฝก คุณแมจะมาพูดเกี่ยวกับการฝก SISISISI     หรืหรืหรืหรือการบูรณาการอการบูรณาการอการบูรณาการอการบูรณาการการรับรูการรับรูการรับรูการรับรูระบบระบบระบบระบบ
ประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสพื้นฐานของรางกาพื้นฐานของรางกาพื้นฐานของรางกาพื้นฐานของรางกาย ย ย ย  ซึ่งไดแก ระบบสัมผัส  ระบบทรงตัว  และระบบขอตอ เด็กท่ีมี
อาการเขาขาย ออทิสติก ทุกคนจะมีปญหาความบกพรองของ “ระบบ” เหลานี้คะ ซึ่งแตละคนจะมี
ปญหาในแตละดานไมเทากัน  

 ถาเราสังเกตงายๆนะคะ ถาลูกของเรามีปญหาเกี่ยวกับระบบสมัผัสระบบสมัผัสระบบสมัผัสระบบสมัผัสนะคะ บางครั้งลูกเราก็
จะเอาตัวไปอิงแอบคนอื่น  เอามือไปลูบไลเพ่ือนท่ีชอบใสเส้ือผาท่ีมีผิวสัมผัสมันๆ หรือบางคนมีปญหา
ชอบหลีกหนีก็คือ ไมชอบตอแถว ซึ่งก็จะทําใหเขามีปญหาเกี่ยวกับการอยูกับหมูเพ่ือนคะ และระบบนี้ก็
จะสงผลโดยตรงกับความมั่นคงทางอารมณ  การควบคุมอารมณตนเอง 

สวนระบบเกี่ยวกับการทรงตัวระบบเกี่ยวกับการทรงตัวระบบเกี่ยวกับการทรงตัวระบบเกี่ยวกับการทรงตัว  ถาลูกของเรายังมีปญหาวาบางคร้ังยังชอบสายหัว ชอบว่ิงวน
เปนวงกลม  แสดงวาลูกยังแสวงหาระบบทรงตัวนี้อยู ถาลูกมีปญหาระบบนี้ ดิฉันทราบมาวาจะสงผล
กระทบเกี่ยวกับการสบตา เกี่ยวกับการจดจอ ซึ่งสําคัญมากในการเล้ียงลูก  สวนระบบรับรูเอ็ระบบรับรูเอ็ระบบรับรูเอ็ระบบรับรูเอ็นขอตอนขอตอนขอตอนขอตอ  
ถาเด็กคนไหนมีปญหา การแสดงออกของเขา คือ เด็กจะชอบกระโดดเพ่ือกระตุนการรับรูเอ็นขอตอ 
บางทีนั่งๆก็ทําเปนลม เพ่ือกระแทกใหเอ็นขอตอท่ีไหลหรือตรงจุดท่ีเขารูสึกตองการไดรับการกระตุน 
และบางทีพัฒนาการในเร่ืองเกี่ยวกับระบบเอ็นขอตอท่ีเขาควรจะตองทําไดก็อาจจะยังทําไมได เชน 
การกระโดดขาเดี่ยว การกระโดดขาคู ซึ่งเด็กวัย 4-5 ขวบ ควรทําไดแลวแตบางทีลูกเราก็อาจจะยัง
ทําไมได  

คราวนี้วิธีการของลูกเรา คือ เขาจะพยายามหลีกหนีกิจกรรมตางๆท่ีตองใชระบบท่ีเขา
บกพรองนี้ ทําใหการเขากิจกรรมกับเพื่อนทําไมไดทําใหการเขากิจกรรมกับเพื่อนทําไมไดทําใหการเขากิจกรรมกับเพื่อนทําไมไดทําใหการเขากิจกรรมกับเพื่อนทําไมไดก็จะทําใหสัมพันธภาพระหวางเพือ่นไมดีก็จะทําใหสัมพันธภาพระหวางเพือ่นไมดีก็จะทําใหสัมพันธภาพระหวางเพือ่นไมดีก็จะทําใหสัมพันธภาพระหวางเพือ่นไมด ีขาดความขาดความขาดความขาดความ
เชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่น  

ระบบประสาทพ้ืนฐานท้ัง 3 ระบบนี้จะทํางานรวมกัน ถาบกพรองจะทําใหระบบพัฒนาการใน
ดานตางๆ ทักษะทางการสื่อสาร สังคม ทุกอยาง การเชือ่มัน่ในตนเองบกพรองหมดทักษะทางการสื่อสาร สังคม ทุกอยาง การเชือ่มัน่ในตนเองบกพรองหมดทักษะทางการสื่อสาร สังคม ทุกอยาง การเชือ่มัน่ในตนเองบกพรองหมดทักษะทางการสื่อสาร สังคม ทุกอยาง การเชือ่มัน่ในตนเองบกพรองหมดเลย เพราะฉะนัน้
เม่ือคุณแมทราบตั้งแตแรกท่ีลูกมีอาการซึ่งทราบมาจากคุณครูนักกิจกรรมบําบัดซึ่งใหความรูในเร่ือง
นี้ถายทอดมาวา มันเปนเร่ืองท่ีเราจะตองทําควบคูไปกับการฝกทุกอยาง เพราะฉะนั้นคุณแมจะให
ความสําคัญกับมันมาก หลังจากท่ีคุณแมฝกลูกมาไดระยะหนึ่ง ตอนแรกยังไมไดฝก SI ดวยตัวเอง ก็
จะไปพบนักกิจกรรมบําบัดหรือคุณครูของเรานะคะ ตอนนั้นก็รูสึกวาไม
คอยเห็นผลเทาไหร  คุณครูก็จะบอกวา การฝกนั้นหากคุณแมทําใหลูกการฝกนั้นหากคุณแมทําใหลูกการฝกนั้นหากคุณแมทําใหลูกการฝกนั้นหากคุณแมทําใหลูก
ทําทําทําทําที่บานที่บานที่บานที่บานเองเองเองเองดวยก็จะไดผลมากขึ้น เพราะเราก็จะเห็นปญหาของเขาดวยก็จะไดผลมากขึ้น เพราะเราก็จะเห็นปญหาของเขาดวยก็จะไดผลมากขึ้น เพราะเราก็จะเห็นปญหาของเขาดวยก็จะไดผลมากขึ้น เพราะเราก็จะเห็นปญหาของเขา
มากขึ้นไดดวยตัวเองมากขึ้นไดดวยตัวเองมากขึ้นไดดวยตัวเองมากขึ้นไดดวยตัวเอง  และเม่ือเราจัดกิจกรรมใหเขาท่ีบานก็เปนจริง
อยางท่ีคุณครูบอกวาลูกเรายังทําอะไรหลายๆอยางไมได พอเราพอเราพอเราพอเราหัดทําหัดทําหัดทําหัดทํา
เองเองเองเองไดสักระยะก็จะเกิดความชํานาญ รูจักดัดแปลงไดสักระยะก็จะเกิดความชํานาญ รูจักดัดแปลงไดสักระยะก็จะเกิดความชํานาญ รูจักดัดแปลงไดสักระยะก็จะเกิดความชํานาญ รูจักดัดแปลงกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมตางๆไดดวยตางๆไดดวยตางๆไดดวยตางๆไดดวย
ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง ตัวเอง โดยการท่ีเราจะปรึกษาคุณครูนักกิจกรรมบําบัดท่ีเราไปพบ ซึ่ง
เราจะไปพบเขานอยลงจากเดิมเราไปหาอาทิตยละครั้ง แตพอหลังจาก
ทําไดดวยตัวเองลูกเราก็สามารถทําไดทุกวันหรือเกือบทุกวันท่ีบาน ลูก
ก็มีพัฒนาการในเรื่องตางๆดีขึ้นมีพัฒนาการในเรื่องตางๆดีขึ้นมีพัฒนาการในเรื่องตางๆดีขึ้นมีพัฒนาการในเรื่องตางๆดีขึ้นเกือบทุกดานเกือบทุกดานเกือบทุกดานเกือบทุกดาน นิ่งขึ้น สงบขึ้น การควบคุมตนเองดีขึ้น นิ่งขึ้น สงบขึ้น การควบคุมตนเองดีขึ้น นิ่งขึ้น สงบขึ้น การควบคุมตนเองดีขึ้น นิ่งขึ้น สงบขึ้น การควบคุมตนเองดีขึ้น  

 



 
วิธีการฝก SI ใหลูกไมจําเปนวาเราตองทํา 1 ชั่วโมงตอวัน  เชน  ถาเราไปเจอสนามเด็กเลน

ท่ีมีอุปกรณตางๆ เชน ชิงชา ไตเชือก เราสามารถใหลูกเติมเต็มระบบของลูกกับอุปกรณเหลานี้ไดเลย 
อยางชิงชา พอเราเจอก็จะใหเขาไปเลน  แกวงใหเขาไป แรกเร่ิมลูกจะหลีกหนีระบบการทรงตัวพอทํา 

สักระยะเขาจะทําไดและชอบ พอเลนไดเม่ือมีสนามเด็กเลนเจอชิงชาเราก็จะโลใหเขา พอเจอ
ไตเชือกเราก็จะพาไปไตเพ่ือใหไดใชระบบเอ็นขอตอของเขา  ชิงชาก็ไดระบบทรงตัว  พอมา  Set up 
กิจกรรมท่ีบาน  เราก็จะรูแลววาระบบนี้ลูกไดแลว  ระบบนั้นลูกไดแลว  ระบบสัมผัสก็ไดจากทรายมา
บางแลว เพราะฉะนั้นเวลามาฝกกิจกรรมท่ีบานบางกิจกรรมก็ลดได  เพ่ิมกิจกรรมบางอยางท่ีลูกยัง
ทําไมไดเขาไป  จะบอกวาการทํากิจกรรมบําบัดที่บานไมยากเลย  ถาเราสนใจเวลาเราไปดคูณุครฝูก  จะบอกวาการทํากิจกรรมบําบัดที่บานไมยากเลย  ถาเราสนใจเวลาเราไปดคูณุครฝูก  จะบอกวาการทํากิจกรรมบําบัดที่บานไมยากเลย  ถาเราสนใจเวลาเราไปดคูณุครฝูก  จะบอกวาการทํากิจกรรมบําบัดที่บานไมยากเลย  ถาเราสนใจเวลาเราไปดคูณุครฝูก
ใหลูก และจดรายละเอียดที่ทํากับลูก ถาไมเขาใจก็ถามคุณครวูาทําอันนี้ไดอะไรกับลูกใหลูก และจดรายละเอียดที่ทํากับลูก ถาไมเขาใจก็ถามคุณครวูาทําอันนี้ไดอะไรกับลูกใหลูก และจดรายละเอียดที่ทํากับลูก ถาไมเขาใจก็ถามคุณครวูาทําอันนี้ไดอะไรกับลูกใหลูก และจดรายละเอียดที่ทํากับลูก ถาไมเขาใจก็ถามคุณครวูาทําอันนี้ไดอะไรกับลูก  เพราะคุณครู    

                           อยากใหเราทําเอง  ซึ่งจะไดผลชัดเจนกวามากและจากท่ีเคยทําได  
                           และบางชวงเราท้ิงไปบางครั้งระบบเขายังไมสมบูรณเต็มรอย  นัก 
                           กิจกรรมบําบัดบางทานบอกวาอยางนอยก็ตองอายุ 6 ป ซึ่งบาง  
                           ครั้งนี้กวาดีขึ้นก็ไมคอยเปนระบบ SI  ลูกก็จะแสดงออกมาอยาง  
                           ชัดเจนมากขึ้น เชน ลูกจะไมนิ่ง รูสึกควบคุมตนเองไดไมดี  มีความ  
                           ตองการเติมเต็มระบบตางๆมากขึ้น เชน ระบบสัมผัส บางทีก็ชอบ 
                           เอาของเขาปาก  จะบอกวาอุปกรณตางๆ ในการฝกลูกทําเองไดไม  
                           ยากเชน  กระดานฝกการทรงตัว  เพ่ือจะฝกระบบทรงตัวทําไดไม 
                           ยากเลย  เชน เอาโตะตัวเล็กๆมาตอกันยาวๆ   
คุคคุุคุณแมขอบอกเคล็ดลับในการฝกวา ณแมขอบอกเคล็ดลับในการฝกวา ณแมขอบอกเคล็ดลับในการฝกวา ณแมขอบอกเคล็ดลับในการฝกวา หากฝกกิจกรรมที่เขาชอบนั้นจะไดผลดีกวาการบังคับหากฝกกิจกรรมที่เขาชอบนั้นจะไดผลดีกวาการบังคับหากฝกกิจกรรมที่เขาชอบนั้นจะไดผลดีกวาการบังคับหากฝกกิจกรรมที่เขาชอบนั้นจะไดผลดีกวาการบังคับ   

อันนี้มีนักกิจกรรมบําบัดแนะนําวา  ถาเด็กไดทําในชวงที่เขามีความสุขและสนุกไปดวถาเด็กไดทําในชวงที่เขามีความสุขและสนุกไปดวถาเด็กไดทําในชวงที่เขามีความสุขและสนุกไปดวถาเด็กไดทําในชวงที่เขามีความสุขและสนุกไปดวยยยยการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงการเชื่อมโยง
ของสมองจะดีกวาตอนที่ถูกบังคับของสมองจะดีกวาตอนที่ถูกบังคับของสมองจะดีกวาตอนที่ถูกบังคับของสมองจะดีกวาตอนที่ถูกบังคับ เพราะฉะนั้นถาคุณแมคุณพอเร่ิมตนจากการเอาส่ิงท่ีเขาชอบมาลอ  
เชน ลูกคุณแมชอบเลนโมเดลสัตว  ก็เอาโมเดลสัตวมาลอลูก  แตงเร่ืองเหมือนวามีสัตวอยูในน้ําลูก
ตองเดินสะพานไปเพ่ือชวยเหลือสัตวใหหนีจากจระเข   อยาตกลงไปนะ  เขาก็จะตั้งใจท่ีจะเดินไปมาก  
ตัวเขาก็จะทําไดทําไดทุกรอบ  เราวางไว  10 ตัว ก็ได 10 รอบ 20  ตัวก็ได  20  รอบ  ลูกก็จะมี
ความสุขและสนุกและชวนเราทําดวยคะ  

 เม่ือกอนคุณแมนึกวากิจกรรมบําบัดตองทําตามใจเราอยางเดียวก็เลยไมไดใชวิธีการนี้กับลูก   
ใชวิธีการบังคับไดผลแตกตางกับการใชส่ิงท่ีเขาชอบมาใชกับเขามาก   เมื่อเราใชสิ่งที่เขาชอบมาเลเมื่อเราใชสิ่งที่เขาชอบมาเลเมื่อเราใชสิ่งที่เขาชอบมาเลเมื่อเราใชสิ่งที่เขาชอบมาเลนนนน
กับเขา   บางทีเขาสนุกเขาชวนเราเลนดวยซ้ํากับเขา   บางทีเขาสนุกเขาชวนเราเลนดวยซ้ํากับเขา   บางทีเขาสนุกเขาชวนเราเลนดวยซ้ํากับเขา   บางทีเขาสนุกเขาชวนเราเลนดวยซ้ํา  วาจะไปชวยสตัว  จะพาสัตวไปโรงพยาบาลตามเร่ือง
ท่ีเราสมมุติใหเขา  เขาตองกระโดดกางหุบ  เพ่ือเติมพลัง  เพ่ือจะสูกับสิงโตได  ก็อยากใหเพื่อนๆทําอยากใหเพื่อนๆทําอยากใหเพื่อนๆทําอยากใหเพื่อนๆทํา
กิจกรรมบําบัดเองที่บาน   เพื่อจะไดประหยัดคาใชจาย  และสามารถดูลูกิจกรรมบําบัดเองที่บาน   เพื่อจะไดประหยัดคาใชจาย  และสามารถดูลูกิจกรรมบําบัดเองที่บาน   เพื่อจะไดประหยัดคาใชจาย  และสามารถดูลูกิจกรรมบําบัดเองที่บาน   เพื่อจะไดประหยัดคาใชจาย  และสามารถดูลูกอยางใกลชิดดวยตัวเอง  กอยางใกลชิดดวยตัวเอง  กอยางใกลชิดดวยตัวเอง  กอยางใกลชิดดวยตัวเอง  
และก็อยาลืมที่จะไปปรึกษาคุณครูนักกิจกรรมบําบัด  เพราะจําเปนมากที่ลูกๆ  ตองไดรบัการตดิตามและก็อยาลืมที่จะไปปรึกษาคุณครูนักกิจกรรมบําบัด  เพราะจําเปนมากที่ลูกๆ  ตองไดรบัการตดิตามและก็อยาลืมที่จะไปปรึกษาคุณครูนักกิจกรรมบําบัด  เพราะจําเปนมากที่ลูกๆ  ตองไดรบัการตดิตามและก็อยาลืมที่จะไปปรึกษาคุณครูนักกิจกรรมบําบัด  เพราะจําเปนมากที่ลูกๆ  ตองไดรบัการตดิตาม
วาลูกของเราเปนอยางไรวาลูกของเราเปนอยางไรวาลูกของเราเปนอยางไรวาลูกของเราเปนอยางไร  คะสําหรับวันนี้ก็เทานี้แหละคะ สวสัดีคะ 

 
 


