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SENSORY INTEGRATION 
การเล่นเพ่ือแกปั้ญหาพื้นฐานของระบบประสาท

มาลยั  จนัทร์สุข
นกักิจกรรมบาํบดั 

งานกิจกรรมบาํบดั กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
โรงพยาบาลเลิดสิน

Play 
เล่นดี สมองดี มีศกัยภาพ

การเล่น เป็นปัจจยัสาํคญัในการเพ่ิมพลงัสมองของเด็ก 
ขณะท่ีเด็กเล่น คล่ืนสมองจะพฒันาไดเ้ตม็ท่ี และสามารถ
เพ่ิมการรับรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัเสริมสร้าง

พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาไป
พร้อมๆกนั

7 Senses 
พฒันาไดด้ว้ยการเล่น

SENSORY INTEGRATION
‘the organization of sensation for use’

กระบวนการการทาํงานของสมองในการจดัระเบียบสญัญาณ
ประสาท ท่ีรับจากอวยัวะรับความรู้สึกแลว้ผสมผสานหรือคดักรอง
ความรู้สึกนั้นเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดอ้ยา่งเหมาะสมในการทาํ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาํวนั

การรับสัมผสั การประมวลผล การสั่งการ
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How people process sensory information 
(Dunn,2001)

Sensory Input Sensory
processing

performancey p processing

ส่ิงที่รับความรู้สึกเข้ามาทางการมองเหน็ การได้ยนิ การ
สัมผัส การได้กล่ิน การรับรส และการเคล่ือนไหว มีส่วน
สาํคัญที่เช่ือมโยงกับอารมณ์ (inside sensory: sensory 
memory) นัน้เรียกว่า            “Sensory Anchor” 
(Hutchinson, 2005)

SPD

Sensory Processing
Disorders

(SPD)

Sensory Sensory based Sensory 

Lucy Jane Miller,
Marie E. Anzalone, 

Shelly J. Lane, 
Sharon A. Cermak, 

Elizabeth T. Osten.  (2007) -

Modulation
Disorder (SMD)

Sensory –based
Motor disorder (SBMD) Discrimination 

Disorder (SDD

SUR
SOR
SS

Dyspraxia

Postural disorders

Visual
Auditory
Tactile

Proprioceptive
Vestibular

Taste/smell

Sensory modulation problems

• Sensory modulation

การท่ีระบบประสาทส่วนกลางควบคมุการทาํงานของตวัมนัเอง (Ayres, 
1979)

• สมมติุฐาน: ระบบประสาทส่วนกลางรบัส่ิงเร้าความรู้สึกเข้ามา 
และส่ิงเร้านัน้ช่วยในการควบคมุการทาํงานของสมอง ดงันัน้
สมองจะตอบสนองต่อส่ิงเร้านัน้ๆ เช่น ตอบสนองตํา่หรือช้า หรือ
ตอบสนองเรว็หรือไว แต่ในแต่ละวนั สมองจะปรบัเปล่ียนการ
ทาํงานตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองท่ีสมดลุ

Sensory modulation problems

Failure to orient optimal arousal overorientation

CONTINUUM OF SENSORY RESPONSIVITY AND ORIENTATION

ความต่อเน่ืองของการตอบสนองต่อส่ิงเรา้ความรูสึ้กและการรบัรู้

HYPORESPONSIVITY
Sensory registration problem

HYPERRESPONSIVITY
Sensory defensiveness
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SID-Sensory Integrative Dysfuction

ปัญหาการเขียนหนงัสือ วาดรูป 
ระบายสี ตดักระดาษ

ต้องการความช่วยเหลอืในการทํากจิกรรมต่างๆ
หรือเพือ่จัดการงานที่ต้องทํา
หรือต้องช่วยทําให้เสร็จ

ทกัษะทางสังคมไม่ดี ไม่เหมาะสม

งอแงหรือหงุดหงิดง่าย
จากเสียงหรือกล่ิน

มกัจะหลีกเล่ียงการเล่นในสนามเด็กเล่น
ไม่เล่นเคร่ืองเล่นปีนป่ายหอ้ยโหน

หรืออ่ืนๆในสนามเด็กเล่น
ปัญหาการใชมื้อเพือ่ทาํกิจกรรม

กลา้มเน้ือมดัเลก็

SID-Sensory Integrative Dysfuction

ปัญหาการการแต่งตวั 
การกิน การรับประทานอาหาร แสวงหาการการรับสัมผสั กล้ามเนื้อเอ็น และข้อต่อ

การเคลื่อนไหว กลิ่น  รส การมองเห็น

มีระดบัการต่ืนตวัสูงหรือตํ่า/
ไมมีการพกั

ไม่ชอบสระผม ลา้งหนา้
ตดัผม ตดัเลบ็ แปรงฟัน

ตอบสนองต่อความเจ็บปวด
มากหรือนอ้ยเกินไป ปัญหาการนอนหลบั

กลา้มเน้ือมดัเลก็

SID-Sensory Integrative Dysfuction

• ทาํไมนอ้งเอหงุดหงิดง่ายกบัทุกส่ิงทุกอยา่งรอบตวั ไม่ชอบใส่เส้ือผา้
ใหม่ๆจะใส่เส้ือบางตวัเท่านั้น เลือกรับประทานอาหาร และทาํใหน้อ้งเอ
ทาํเหมือนกบัว่าไม่ชอบใจกบัทุกส่ิงทุกอยา่ง เหมือนไม่ถูกใจ หรือ
อ่อนไหวง่าย ร้องไหโ้อดโอยบ่อยคร้ังออนไหวงาย รองไหโอดโอยบอยครง

• ทาํไมนอ้งพีมีปัญหากบัการบา้นทุกวนั คือ ปัญหาการลอกคาํสัง่การบา้น
จากกระดานลงสมุด จะใชเ้วลานานมากกว่าเพ่ือนคร้ังครูตอ้งใหเ้วลาเป็น
พิเศษเพ่ือจดการบา้น

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ท่ีบอกถึงการจดัการและประมวลผล
ความรู้สึกในชีวิตประจาํวนั

Taste and smell processing
• ตอ้งเดินออกจากบริเวณท่ีไดฉุ้น เช่น กล่ินนํ้ายาลา้งหอ้งนํ้ า กล่ินเทียน

หรือธูปหอมซ่ึงคนปกติไม่รู้สึกSensory avoidance
ไ ไ็ ้ ไ ่ ื่ ิ ั ไ ไ็ ้L i t ti• ทานอะไรกไ็ด ้ไม่เรืองมาก รสชาติยงัไงกไ็ด ้Low registation

• ชอบดมกล่ินดอกไมห้อมหรือเขา้ไปสูดดมกล่ินหอมเม่ือเห็น 
Sensory seeking

• ไม่ชอบรสชาติจดัๆของอาหารหรือขนม เช่น ลูกอมรสเปร้ียวจดั 
เคร่ืองด่ืมร้อนๆมีกล่ินอบเชย Sensory sensitivity

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ท่ีบอกถึงการจดัการและประมวลผล
ความรู้สึกในชีวิตประจาํวนั

Touch processing
• ไม่ชอบใหใ้ครมาลูบหลงั Sensory sensitivity
• ชอบมากเวลาท่ีมีใครมาจบัเล่นผมหรือเวลาตดัผม Sensory 

kiseeking
• เดินหลีกห่างออกมาเม่ือมีใครเขา้มาใกลชิ้ดตวัมากเกินไป 

Sensation Avoiding
• มีรอยชํ้าหรือจํ้า รอยถลอกตามเน้ือตวัแต่นึกไม่ออกว่าไดม้าอยา่งไร

เม่ือไหร่ Low registration



03/12/52

4

พฤติกรรมท่ีแสดงออก ท่ีบอกถึงการจดัการและประมวลผล
ความรู้สึกในชีวิตประจาํวนั

Movement Processing
• กลวัความสูงหรือไม่ชอบนัง่รถเพราะเวียนหวัง่าย Sensory 

sensitivity
ี ี ่ ใ ้ ิฟ ์ ื ั ไ ื่ ไ ่ ื่ ไ ใ• หลีกเลียงการใชลิ้ฟทห์รือบนัไดเลือนเพราะไม่ชอบการเคลือนไหวใน

ขณะนั้น Sensation Avoiding
• สะดุดหรือชนโน่นชนน่ีเป็นประจาํ Low registration
• ชอบการเคล่ือนไหว เช่น เตน้ราํ ว่ิง หรือ ชอบกิจกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงใช้

ร่างกาย sensory seeking

กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมระบบการสัมผสั

• การสัมผสัแบบลึก เช่น การเล่นลกัษณะแซนด ์วชิ โดยใหเ้ด็กอยูต่รงกลาง ใช้
หมอน/ท่ีนอนวางพาดตวัเด็ก หรือใชว้ตัถุชนิดท่ีมีความหนกั

• อ่างบอล/พลาสติกใบใหญ่ ขา้งในบรรจุดว้ยลูกบอลท่ีมีขนาดแตกต่างกนั หรือจะ
ประยกุตโ์ดยใส่ขา้ว ถัว่ หมอน โฟม ใหเ้ด็กลงเล่นในอ่างบอล

• ใหเ้ด็กนัง่ นอน กลิ้งตวับนผา้พื้นใหญ่ท่ีมีพื้นผวิแตกต่างกนั

• สัมผสัแบบแผว่เบาโดยใหเ้ด็กคลานบนถุงนอน เอนหลงับนหมอนใบใหญ่ นัง่บน
เกา้อ้ี มือถือหมอนถัว่ นํ้าหนกั

• นอนคว ํา่ ทาํท่าวา่ยนํ้าบนท่ีนอนพื้นใหญ่

• กลิ้งตวับนท่ีท่ีมีพื้นผวิต่างๆ หยบิของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน

กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมระบบการสัมผสั

• ทาโลชัน่/ออยล/์ครีม ตามแขน ขา ใบหนา้ หลงั

• ใชน้ิ้วเขียนตวัอกัษร/วาดรูปบนหลงั แลว้ใหเ้ด็กทาย

• เล่นเกมแต่งตวั (เส้ือผา้ท่ีมีขนาด พื้นผวิแตกต่างกนั)

• ใชน้ํ้าจ่มสีนํ้าเขียนตวัอกัษร/วาดรปบนกระดานทรายใชนาจุมสนาเขยนตวอกษร/วาดรูปบนกระดานทราย
• ใชส้บู่อาบนํ้าท่ีมีรูปแบบต่างกนั (สบู่กอ้นสบู่เหลว)หรือใชท่ี้ขดัตวัร่วมดว้ย

• เอาหญา้หรือวสัดุในธรรมชาติมาทาํเป็นเคร่ืองประดบั เช่น ถกัเป็นกาํไล

• เด็กหลบัตา ผูป้กครองใชน้ิ้วแตะตามส่วนต่างๆของร่างกายแลว้ใหเ้ด็กทายวา่
ผูป้กครองแตะตรงไหน

White room กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมระบบการทรงตัวและการเคลือ่นไหว

• การกลิ้งตวับนเตียง ท่ีนอน
• การเดินบนทางลาด เดินบนขอบทาง
• การเดินบนเส้นเชือก
• การนัง่ชิงชา้ การแกว่งในทิศทางต่างๆ ให้ไวข้ึน (นัง่ชิงชา้ยางในรถยนต)์
• การนัง่ในเกา้อ้ีโยก เกา้อ้ีหมุน เดินบนแผน่ไมท่ี้หมุนได ้(Spin) 
• นอนควํ่าบนเปลญวน ตาข่าย (Net Swing) แกว่งในทิศทางต่างๆ หมุน
• กิจกรรมข่ีมา้ ข่ีชา้ง
• กิจกรรมการเล่นรํา การกระโดด การเตน้ประกอบกิจกรรม
• นัง่/นอน พาดบนลูกบอลใหญ่ในทิศทางต่างๆ
• การเดินบนสะพานแคบ
• การกระโดดบน Trampoline 
• นัง่/นอนควํ่าเล่ือนลงมาจากสะพานล่ืน (Slider)
• การเล่นกระดานเล่ือน (Scooter Board)
• ป่ันจกัรยาน เล่นเกมวิ่งเป้ียว เล่นเกมวิ่งไล่จบั เล่นกมแชร์บอล
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กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมระบบกล้ามเนือ้ เอน็ ข้อต่อ และการ
ทรงท่า

• การผลกักล่องท่ีมีนํ้าหนกัในทิศทางต่างๆ
• การชก ดนัหมอน ขนาดใหญ่
• การผลกั การดนัฝ่ามือกบั ฝาผนงั หรือเพือ่น
• การคลาน กระโดดบนเทมโพลีน/โซฟา/เบาะ
• เล่นชกัเหยอ่ นอนคว ํา่วดิพื้น
• ซกัผา้ บิดผา้ กรอกนํ้าใส่ขวด
• ใชมื้อตี/ตบลูกบอล ตบมือประกอบจงัหวะ
• เช็ดกระจก/เช็ดกระดาน
• ใชไ้มตี้กอ้นนํ้าแขง็/ตอกตะปู

กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมระบบการมองเห็น

• เล่นเกมไฟฉาย ฉายไฟไปท่ีกาํแพง ฝาผนงั ใหเ้ด็กเอามือไปแตะ หรือช้ีไปท่ีภาพต่างๆ
• เล่นละครเงาใหเ้ด็กดู หรือช้ีน้ิวทาํท่าสัตวต่์างๆใหเ้ด็กทาย
• เล่นเกมหาตวัตวั  ก  โดยใชป้ากกาวงกลม ก ในหนา้หนงัสือนิตยสารต่างๆ หรือหาคาํศพัทท่ี์

ข้ึนตน้ดว้ยตวั  ก เป็นตน้
• เล่นเกมจบัคู่รูปภาพหรือเกมจบัผดิภาพู ู
• หยบิส่ิงของตามสั่งจากส่ิงของท่ีวางปนๆกนั
• หยบิวตัถุ/ลูกแกว้ /เหรียญท่ีวางปนกนัใส่ขวดปากแคบ
• โยนบอลใส่แกว้นํ้ าพลาสติกใหล้ม้ตามตาํแหน่งต่าง
• ใชส้ายยางฉีดนํ้ารดนํ้ าตน้ไมต้ามกระถางท่ีวางในตาํแหน่งต่างๆตามสั่ง
• ใชส้ายยางฉีดขวดนํ้ าท่ีมีนํ้ าบรรจุอยูใ่หล้ม้

• Visual stimulation
– กระตุ้นให้เด็กมองวตัถท่ีุคุ้นเคยและมี
ความสําคญัตอ่เด็ก เช่น รูปภาพสําคญั
ของครอบครัว  สิง่ของท่ีสําคญัของเด็ก 
หรือดภาพหรือภาพวิดีโอเหตการณ์หรือหรอดภูาพหรอภาพวดโอเหตกุารณหรอ
บคุคลท่ีเด็กรู้จกั
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– นอกจากนัน้อาจให้เด็กลองดสูิง่แวดล้อมนอกบ้านเชน่ ดอกไม้ ต้นไม้ 
สตัว์ เป็นต้น 

Bubble tube

Vision, touch, sound

กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมระบบการได้ยนิ

• เปิดเพลงบรรเลง เสียงเบาๆ/ใส่หูฟังขณะทาํการบา้น

• ฟังเสียงจากเทปแลว้บอกวา่เสียงท่ีไดย้นิคือเสียงอะไร

• เคล่ือนไหวประกอบเสียงดนตรี เสียงเพลง/จงัหวะเคาะ เช่น เคาะเสียง
ั ็ ใ ้ ิ ี ป็ ั ํ่ ใ ้ ิ่ดงัและเร็วใหเ้ดิน เคาะเสียงเบาเป็นจงัหวะสมาํเสมอใหวิ้ง

• เล่นเกมจบัคู่เสียงท่ีไดย้นิกบัรูปภาพ

• เล่นเกมทายปัญหา เล่นเกมพายกระซิบ 

• อ่านหนงัสือออกเสียง

• เกมเกา้อ้ีดนตรี ร้องเพลง ลมเพลมพดั /ร่างกาย/สตัว์

• Auditory stimulation
– ใช้การกระตุ้นด้วยเสียงตา่งๆ อาจเป็น
เพลงท่ีเดก็ชอบ หรือเป็นเสียงท่ีคุ้นเคยใน
ชีวิตประจําวนั เช่น เสียงในธรรมชาต ิ
เสียงเพลงในอดีต เสียงในชีวิตประจําวนั เสยงเพลงในอดต เสยงในชวตประจาวน 
เป็นต้น

– หากเดก็มีปัญหาการได้ยนิจําเป็นต้องฟัง
ซํา้ๆหรือเปิดเพลงให้เสียงดงักวา่ปกติ
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กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมระบบการรับรส

• ใหเ้ดก็ไดมี้ประสบการณ์ในการชิมอาหารรสชาติต่างๆ โดยเร่ิมจาก
อาหารท่ีเดก็ชอบทานแลว้ปรับแทรกอาหารใหม่เขา้มาทีละนิด ตอนแรก
แค่ใหเ้ดก็มอง จบั ชิม ใหกิ้นทีละนอ้ย อยา่เพ่ิงไปบงัคบัหรือใหค้วามเขม้แคใหเดกมอง จบ ชม ใหกนทละนอย อยาเพงไปบงคบหรอใหความเขม
มากๆเพราะจาํทาํใหเ้ดก็ยิง่ต่อตา้น ส่วนเดก็ท่ีชอบทานอาหารรสจดั เช่น 
เคม็มาก เผด็มาก ตอ้งค่อยๆปรับรสชาดท่ีจดัใหน้อ้ยลงจนเขา้สู่ภาวะปกติ

– การทายรสชาติอาหารจากการลองให้ชิม

– กิจกรรมการทําอาหารอยา่งงา่ย เชน่ ชงเคร่ืองด่ืมร้อน 

• Taste stimulation

– อาจทําการกระตุ้นร่วมกบัมือ้อาหารของเด็ก 
โดยถามเก่ียวกบัอาหารถึง รสชาติ 
สว่นประกอบอาหาร วธีิการทําอาหารท่ีเด็ก 
เคยทําเพ่ือเป็นการรือ้ฟืน้ความจําด้านรสชาติ
อาหาร

กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมระบบการรับกลิน่

• จดัหากล่ินธรรมชาติต่างๆมาใหเ้ดก็ไดมี้ประสบการณ์ผา่นการทาํ
กิจกรรม เช่น แกะเปลือกส้ม ร้อยดอกไม ้เอาหญา้มาถกัเป็นกาํไลขอ้มือ 
ผา่นการทาํกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยเร่ิมฝึกจากกล่ินท่ีเดก็รับได ้แลว้
ค่อยปรับความสามารถหลากหลายและความเขม้ของกล่ินเพ่ิมข้ึนส่วนคอยปรบความสามารถหลากหลายและความเขมของกลนเพมขนสวน
เดก็ท่ีชอบกล่ินแรงๆหรือฉุนกป็รับลดความเขม้ของกล่ินลงจนปกติ

•Lavender oils เพิม่ duration of sleep ให้
ยาวนานข้ึน  (Henry et al.,1994) 

•การใช ้lemon balm ผสมโลชัน่ทาบริเวณแขน พบวา่อารมณ์ดีข้ึน

– อาจให้การจดัสภาพแวดล้อมท่ีบ้านด้วยการปลกูต้นไม้ ดอกไม้ท่ี
ผู้ ป่วยรู้จกัและมีกลิน่ หรือวตัถขุ้าวของเคร่ืองใช้ท่ีมีกลิน่ เชน่ แป้ง 
สบู ่โลชัน่ ฯลฯ  

– กิจกรรมการสํารวจด้วยกลิน่ การดมกลิน่แล้ว
ทายวา่เป็นวตัถหุรือสิง่ของประเภทใดเป็นต้น 
หรือให้เลา่เร่ืองกลิน่ท่ีเช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์ท่ี
จําได้ เป็นต้น

– อาจใช้อปุกรณ์ในห้อง snoezelen ชว่ยกระตุ้น ุ ุ
ได้แก่ aroma diffuser
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Aroma diffuser

smell

ทกัษะการวางแผนการเคล่ือนไหว

• การเคล่ือนยา้ยส่ิงกีดขวางต่างๆ จดัพ้ืนท่ีโดยมีอุปกรณ์หลายชนิด เพ่ือ
กระตุน้ใหเ้ดก็รู้จกัการเคล่ือนท่ีไปมาโดยหลบหลีก อุโมงค ์กระดานล่ืน 
กระดานทรงตวั

• กิจกรรมการเขา้จงัหวะ เร่ิมจากชา้ไปไวข้ึน• กจกรรมการเขาจงหวะ เรมจากชาไปไวขน

• การเดินเลียนแบบท่าสัตว ์เช่นเต่า ปู งู หมี เป็ด กระต่ายขาเจบ็ ลิง มา้ 

• ตีบอลในอากาศ แวนบอลในอากาศให้ตี /ชก/เตะ

• การเคล่ือนไหวสลบัขา้ง

ลดส่ิงกระตุน้ในสภาพแวดลอ้ม

ลดส่ิงกระตุน้ในสภาพแวดลอ้ม ทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน จะช่วยลดภาวะการ
หนัเหความสนใจง่ายไดโ้ดยตรง และมีผลต่อการควบคุมตวัเอง 
ตลอดจนสมาธิในการทาํกิจกรรมของเดก็

• จดัหอ้งใหเ้รียบร้อย ไม่มีส่ิงของหรือของเล่นมากมาย• จดหองใหเรยบรอย ไมมสงของหรอของเลนมากมาย

• หอ้งเรียนท่ีมีนกัเรียนนอ้ย จดัใหเ้ดก็ไดน้ัง่ใกลค้รูหรือเพ่ือนท่ีมีสมาธิดี 
ไม่ควรนัง่ใกลห้นา้ต่างหรือประตู

• หอ้งของเดก็ท่ีบา้น ควรจดัใหเ้รียบร้อย ผนงัหอ้งสีไม่ฉูดฉาด ไม่มี
ลวดลายหรือเคร่ืองประดบัหอ้ยแขวนมากมาย

ลดส่ิงกระตุน้ในสภาพแวดลอ้ม

• เกบ็ของใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเกบ็ไวใ้นตูห้รือกล่อง

• จดัสถานท่ีเงียบๆใหเ้ดก็ทาํงาน

• หดัใหเ้ดก็ทาํกิจกรรมอยา่งเงียบๆ

• จาํกดัเวลาในการดูโทรทศัน์ วีดีโอเกมส์ และเกมคอมพิวเตอร์

• มีปฏิสัมพนัธ์อยา่งเงียบสงบ

การลดภาวะซุกซน อยูไ่ม่น่ิง

Physical exertion and tension reduction
• Jumping exercise   (jumping jack ,rope 

skipping , basket ball shoting)

R i i• Running exercise
• Sit-up,push-ups

การลดภาวะซุกซน อยูไ่ม่น่ิง

Relaxation Training 
• Body relaxation 
• Progressive relaxation
• Listening to music
• Rocking chair 
• Yoka modulation
• Breath deeply and slowly
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การลดภาวะซุกซน อยูไ่ม่น่ิง
Orther(wilsion,E.B.1999)
• Swing slowly in a regular net or large 

hammock
• Stroke firmly down and either side of the 

vertebral column with you index andvertebral column with you index and 
middle 

• Lie the child on a bolster swing and give 
him firm touch pressure

• Invert the child across a bolster swing, his 
head hanging

การลดภาวะซุกซน อยูไ่ม่น่ิง

• Brush with a soft paint brush
• Watch and egg-timer ,two difference 

coloured egg-timer,while rocked gently
HAVE A GOOD BEHAVIOR CHART• HAVE A GOOD BEHAVIOR CHART 

การเพ่ิมสมาธิ

Attention span training
• Candle watch
• Pendulum
• Fisher game• Fisher game
• Hidden objects
• Card matching
• Listening to stories
• การกาํกบัเดก็แบบตวัต่อตวั  การฝึกสมาธิแบบต่อเน่ือง การออกกาํลงั

Treatment Ideas

สาํหรับการเลือกใชอุ้ปกรณ์เพ่ือการรักษา

ตามทฤษฎีและการบูรณาการประสาทความรู้สึก

• ท่ีสาํคญั สนุกกบัการรักษา เคารพในตวัตนของเดก็ และผูบ้าํบดัควรคิด
่ ้ ์ ื่ ป ใ์ ้อยา่งสร้างสรรคเ์พือการประยกุตใ์ช้

• เพ่ือความปลอดภยัและใหก้ารรักษาเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมควร
เป็นการรักษาท่ีจดัใหโ้ดยนกักิจกรรมบาํบดัท่ีไดฝึ้กหดัเฉพาะเท่านั้น

• เรียนรู้จากตวัเรา เรียนรู้จากการลงมือทาํและประสบการณ์ความรู้สึก

การแกปญหาพืน้ฐานของระบบประสาท & ฟลอรไทม

พญ แกวตา นพมณีจํารัสเลิศ

กุมารแพทยพัฒนาการเด็ก

สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

การแกปญหาพืน้ฐานของระบบประสาท

ฝ  SI ี่   ฟ ไ •ฝก SI ทีบาน + ฟลอรไทม

•พาลูกเผชิญส่ิงแวดลอมใหมๆ 

•การฝกกับนักบําบัด 
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ฝก SI ท่ีบาน + ฟลอรไทม

• เลนกบัลูกทีบ่าน
– ออกกําลังกายพืน้ฐาน คลาน วิ่ง กลิ้ง เลื้อย คืบ เดินยอตัว กระตายขาเดียว 
กระโดดโลดเตน เตนรํา ทําทาแปลกๆ หมุนตวั ฝกการทรงตัว 

– ฝกการควบคมรางกาย เชน แรงเบา สงต่ํา เร็วชา เปลี่ยนทิศทาง– ฝกการควบคุมรางกาย เชน แรงเบา สูงตา เรวชา เปลยนทศทาง

– ขี่จักรยาน เลนทราย เปายิ้งชุบ วิ่งไลจับ แปะแข็ง เลนชิงชา มาหมุน 

• ชวนลูกทํางานบาน
– ทําครัว รดน้ําตนไม กวาดบาน เรียงเสื้อผาใสตู

พาลูกเผชิญ สิ่งแวดลอมใหมๆ (เก็บรายละเอียด SI)

• ไปเที่ยวดวยกันทุกวนัหยุด
o ทองเท่ียวธรรมชาติ เท่ียวทะเล เท่ียวภูเขา ทุงนา ฟารมเลี้ยงสัตว

o สวนสนุก สวนสัตว สวนสาธารณะ พิพธิภัณฑ

สิ่งแวดลอมรอบตัว “ธรรมดาๆ” ในชีวิตประจําวันสงแวดลอมรอบตว ธรรมดาๆ  ในชวตประจาวน
oนั่งรถเมล นั่งรถไฟฟา นัง่รถตุกตุก นั่งรถสองแถว นั่งเรือดวน
o ไปตลาดสด ไปวัด เท่ียวงานลอยกระทง พาลูกไปเวียนเทียน  
o เปลี่ยนสถานท่ีท่ีเคยไปประจํา เชน เปลี่ยนรานตัดผม เปลี่ยนรานอาหาร  
oฝกการชวยเหลือตวัเอง เชน ไปเซเวน – ใหเด็กเดินเขาไปซ้ือขนมเอง แมรอ
อยูท่ีประตูหนาราน

การฝกกับนักบําบัด

• เพื่อ “การเรียนรู” ของพอแม

o นักบําบัดชวยประเมินลูกอยางเปนระบบ และใหคาํแนะนําใหมๆ 

o พอแมไดมีโอกาสสังเกตความกาวหนาของลูก เชน 

o ลกเริ่มติดแม ไมยอมเขาหองฝก o ลูกเรมตดแม ไมยอมเขาหองฝก 

o ลูกเริ่มด้ือ ไมทําตามครูเหมือนแตกอน 

o ลูกไมยอมทํากิจกรรมซํ้าๆ แต “คิด” พลิกแพลงเพื่อใหงานเสร็จเร็วข้ึน

• เพื่อใหพอแมไดมีเวลาสวนตัว พักผอน หรือมีเวลาพิเศษใหลูกอีกคน

• เด็กไดฝกทักษะใหมๆ 

พอแมตองมีเวลาคุณภาพใหกับลูก
 & พอแมตองพัฒนาตัวเองในทุกๆดานุ ๆ


