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SENSORY INTEGRATION
การเล่นเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของระบบประสาท
มาลัย จันทร์สุข
นักกิจกรรมบําบัด
งานกิจกรรมบําบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
โรงพยาบาลเลิดสิ น

Play
เล่นดี สมองดี มีศกั ยภาพ
การเล่น เป็ นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มพลังสมองของเด็ก
ขณะที่เด็กเล่น คลื่นสมองจะพัฒนาได้เต็มที่ และสามารถ
เพิ่มการรับรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งยังเสริ มสร้าง
พัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไป
พร้อมๆกัน

7 Senses
พัฒนาได้ดว้ ยการเล่น
SENSORY INTEGRATION
‘the organization of sensation for use’
กระบวนการการทํางานของสมองในการจัดระเบียบสัญญาณ
ประสาท ที่รับจากอวัยวะรับความรู้สึกแล้วผสมผสานหรื อคัดกรอง
ความรู้สึกนั้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้าได้อย่างเหมาะสมในการทํา
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวัน

การรับสัมผัส

การประมวลผล

การสั่งการ
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How people process sensory information
(Dunn,2001)
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Sensory Processing
Disorders
(SPD)

สิ่งที่รับความรู้ สึกเข้ ามาทางการมองเห็น การได้ ยนิ การ
สัมผัส การได้ กลิ่น การรั บรส และการเคลื่อนไหว มีส่วน
สําคัญที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ (inside sensory: sensory
memory) นัน้ เรี ยกว่ า
“Sensory Anchor”
(Hutchinson, 2005)

Sensory
Discrimination
Disorder (SDD

Visual
Auditory
Tactile
Proprioceptive
Vestibular
Taste/smell

Sensory modulation problems
• Sensory modulation
การที่ระบบประสาทส่วนกลางควบคุมการทํางานของตัวมันเอง (Ayres,
1979)

• สมมุติฐาน: ระบบประสาทส่วนกลางรับสิ่ งเร้าความรู้สึกเข้ามา
และสิ่ งเร้านัน้ ช่วยในการควบคุมการทํางานของสมอง ดังนัน้
สมองจะตอบสนองต่อสิ่ งเร้านัน้ ๆ เช่น ตอบสนองตํา่ หรือช้า หรือ
ตอบสนองเร็วหรือไว แต่ในแต่ละวัน สมองจะปรับเปลี่ยนการ
ทํางานตลอดเวลาเพื่อให้เกิ ดการตอบสนองที่สมดุล

Sensory modulation problems
Failure to orient optimal arousal overorientation

HYPORESPONSIVITY
Sensory registration problem

HYPERRESPONSIVITY
Sensory defensiveness

CONTINUUM OF SENSORY RESPONSIVITY AND ORIENTATION
ความต่อเนื่ องของการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าความรูส้ ึกและการรับรู้
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SID-Sensory Integrative Dysfuction
ปั ญหาการเขียนหนังสื อ วาดรู ป
ระบายสี ตัดกระดาษ

SID-Sensory Integrative Dysfuction
ปั ญหาการการแต่งตัว
การกิน การรับประทานอาหาร
ไม่ชอบสระผม ล้างหน้า
ตัดผม ตัดเล็บ แปรงฟัน
ตอบสนองต่อความเจ็บปวด
มากหรื อน้อยเกินไป

แสวงหาการการรับสั มผัส กล้ ามเนื้อเอ็น และข้อต่ อ
การเคลื่อนไหว กลิ่น รส การมองเห็น

มีระดับการตื่นตัวสู งหรื อตํ่า/
ไมมีการพัก
ปั ญหาการนอนหลับ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ต้ องการความช่ วยเหลือในการทํากิจกรรมต่ างๆ
หรือเพือ่ จัดการงานที่ต้องทํา
หรือต้ องช่ วยทําให้ เสร็จ

งอแงหรื อหงุดหงิดง่าย
จากเสี ยงหรื อกลิ่น

ทักษะทางสังคมไม่ดี ไม่เหมาะสม

มักจะหลีกเลี่ยงการเล่นในสนามเด็กเล่น
ไม่เล่นเครื่ องเล่นปี นป่ ายห้อยโหน
หรื ออื่นๆในสนามเด็กเล่น

ปั ญหาการใช้มือเพือ่ ทํากิจกรรม
กล้ามเนื้อมัดเล็ก

SID-Sensory Integrative Dysfuction
• ทําไมน้องเอหงุดหงิดง่ายกับทุกสิ่ งทุกอย่างรอบตัว ไม่ชอบใส่ เสื้ อผ้า
ใหม่ๆจะใส่ เสื้ อบางตัวเท่านั้น เลือกรับประทานอาหาร และทําให้นอ้ งเอ
ทําเหมือนกับว่าไม่ชอบใจกับทุกสิ่ งทุกอย่าง เหมือนไม่ถูกใจ หรื อ
อ่อนไหวง่าย รองไหโอดโอยบอยครง
ออนไหวงาย
ร้องไห้โอดโอยบ่อยครั้ง
• ทําไมน้องพีมีปัญหากับการบ้านทุกวัน คือ ปัญหาการลอกคําสัง่ การบ้าน
จากกระดานลงสมุด จะใช้เวลานานมากกว่าเพื่อนครั้งครู ตอ้ งให้เวลาเป็ น
พิเศษเพื่อจดการบ้าน

พฤติกรรมที่แสดงออก ที่บอกถึงการจัดการและประมวลผล
ความรู ้สึกในชีวิตประจําวัน

พฤติกรรมที่แสดงออก ที่บอกถึงการจัดการและประมวลผล
ความรู ้สึกในชีวิตประจําวัน

Taste and smell processing
• ต้องเดินออกจากบริ เวณที่ได้ฉุน เช่น กลิ่นนํ้ายาล้างห้องนํ้า กลิ่นเทียน
หรื อธูปหอมซึ่ งคนปกติไม่รู้สึกSensory avoidance
• ทานอะไรก็
ไ ไ็ ด้้ ไไม่่เรืื่ องมาก รสชาติิยงั ไงก็
ไ ไ็ ด้้ Low
L
registation
i t ti
• ชอบดมกลิ่นดอกไม้หอมหรื อเข้าไปสูดดมกลิ่นหอมเมื่อเห็น
Sensory seeking
• ไม่ชอบรสชาติจดั ๆของอาหารหรื อขนม เช่น ลูกอมรสเปรี้ ยวจัด
เครื่ องดื่มร้อนๆมีกลิ่นอบเชย Sensory sensitivity

Touch processing
• ไม่ชอบให้ใครมาลูบหลัง Sensory sensitivity
• ชอบมากเวลาที่มีใครมาจับเล่นผมหรื อเวลาตัดผม Sensory
seeking
ki
• เดินหลีกห่างออกมาเมื่อมีใครเข้ามาใกล้ชิดตัวมากเกินไป
Sensation Avoiding
• มีรอยชํ้าหรื อจํ้า รอยถลอกตามเนื้อตัวแต่นึกไม่ออกว่าได้มาอย่างไร
เมื่อไหร่ Low registration
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พฤติกรรมที่แสดงออก ที่บอกถึงการจัดการและประมวลผล
ความรู ้สึกในชีวิตประจําวัน
Movement Processing
• กลัวความสูงหรื อไม่ชอบนัง่ รถเพราะเวียนหัวง่าย Sensory
sensitivity
• หลีีกเลีี่ยงการใช้
ใ ล้ ิฟท์ห์ รืื อบันั ไไดเลืื่อนเพราะไม่
ไ ่ชอบการเคลืื่อนไหวใน
ไ ใ
ขณะนั้น Sensation Avoiding
• สะดุดหรื อชนโน่นชนนี่เป็ นประจํา Low registration
• ชอบการเคลื่อนไหว เช่น เต้นรํา วิ่ง หรื อ ชอบกิจกรรมที่ตอ้ งใช้แรงใช้
ร่ างกาย sensory seeking

กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมระบบการสั มผัส
• การสัมผัสแบบลึก เช่น การเล่นลักษณะแซนด์ วิช โดยให้เด็กอยูต่ รงกลาง ใช้
หมอน/ที่นอนวางพาดตัวเด็ก หรื อใช้วตั ถุชนิดที่มีความหนัก
• อ่างบอล/พลาสติกใบใหญ่ ข้างในบรรจุดว้ ยลูกบอลที่มีขนาดแตกต่างกัน หรื อจะ
ประยุกต์โดยใส่ ขา้ ว ถัว่ หมอน โฟม ให้เด็กลงเล่นในอ่างบอล
• ให้เด็กนัง่ นอน กลิ้งตัวบนผ้าพื้นใหญ่ที่มีพ้นื ผิวแตกต่างกัน
• สัมผัสแบบแผ่วเบาโดยให้เด็กคลานบนถุงนอน เอนหลังบนหมอนใบใหญ่ นัง่ บน
เก้าอี้ มือถือหมอนถัว่ นํ้าหนัก
• นอนควํา่ ทําท่าว่ายนํ้าบนที่นอนพื้นใหญ่
• กลิ้งตัวบนที่ที่มีพ้นื ผิวต่างๆ หยิบของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หน

กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมระบบการสั มผัส
•
•
•
•
•
•
•

ทาโลชัน่ /ออยล์/ครี ม ตามแขน ขา ใบหน้า หลัง
ใช้นิ้วเขียนตัวอักษร/วาดรู ปบนหลัง แล้วให้เด็กทาย
เล่นเกมแต่งตัว (เสื้ อผ้าที่มีขนาด พื้นผิวแตกต่างกัน)
ใช้น้ าํ จ่มสนาเขยนตวอกษร/วาดรู
ใชนาจุ
สี น้ าํ เขียนตัวอักษร/วาดรปบนกระดานทราย
ปบนกระดานทราย
ใช้สบู่อาบนํ้าที่มีรูปแบบต่างกัน (สบู่กอ้ นสบู่เหลว)หรื อใช้ที่ขดั ตัวร่ วมด้วย
เอาหญ้าหรื อวัสดุในธรรมชาติมาทําเป็ นเครื่ องประดับ เช่น ถักเป็ นกําไล
เด็กหลับตา ผูป้ กครองใช้นิ้วแตะตามส่ วนต่างๆของร่ างกายแล้วให้เด็กทายว่า
ผูป้ กครองแตะตรงไหน

White room

กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมระบบการทรงตัวและการเคลือ่ นไหว
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การกลิ้งตัวบนเตียง ที่นอน
การเดินบนทางลาด เดินบนขอบทาง
การเดินบนเส้นเชือก
การนัง่ ชิงช้า การแกว่งในทิศทางต่างๆ ให้ไวขึ้น (นัง่ ชิงช้ายางในรถยนต์)
การนัง่ ในเก้าอี้โยก เก้าอี้หมุน เดินบนแผ่นไม้ที่หมุนได้ (Spin)
นอนควํ่าบนเปลญวน ตาข่าย (Net Swing) แกว่งในทิศทางต่างๆ หมุน
กิจกรรมขี่มา้ ขี่ชา้ ง
กิจกรรมการเล่นรํา การกระโดด การเต้นประกอบกิจกรรม
นัง่ /นอน พาดบนลูกบอลใหญ่ในทิศทางต่างๆ
การเดินบนสะพานแคบ
การกระโดดบน Trampoline
นัง่ /นอนควํ่าเลื่อนลงมาจากสะพานลื่น (Slider)
การเล่นกระดานเลื่อน (Scooter Board)
ปั่ นจักรยาน เล่นเกมวิ่งเปี้ ยว เล่นเกมวิ่งไล่จบั เล่นกมแชร์บอล
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กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมระบบกล้ ามเนือ้ เอ็น ข้ อต่ อ และการ
ทรงท่ า
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมระบบการมองเห็น
• เล่นเกมไฟฉาย ฉายไฟไปที่กาํ แพง ฝาผนัง ให้เด็กเอามือไปแตะ หรื อชี้ไปที่ภาพต่างๆ
• เล่นละครเงาให้เด็กดู หรื อชี้นิ้วทําท่าสัตว์ต่างๆให้เด็กทาย
• เล่นเกมหาตัวตัว ก โดยใช้ปากกาวงกลม ก ในหน้าหนังสื อนิตยสารต่างๆ หรื อหาคําศัพท์ที่
ขึ้นต้นด้วยตัว ก เป็ นต้น
• เล่นเกมจับคูู่รูปภาพหรื อเกมจับผิดภาพ
• หยิบสิ่ งของตามสั่งจากสิ่ งของที่วางปนๆกัน
• หยิบวัตถุ/ลูกแก้ว /เหรี ยญที่วางปนกันใส่ ขวดปากแคบ
• โยนบอลใส่ แก้วนํ้าพลาสติกให้ลม้ ตามตําแหน่งต่าง
• ใช้สายยางฉีดนํ้ารดนํ้าต้นไม้ตามกระถางที่วางในตําแหน่งต่างๆตามสั่ง
• ใช้สายยางฉีดขวดนํ้าที่มีน้ าํ บรรจุอยูใ่ ห้ลม้

การผลักกล่องที่มีน้ าํ หนักในทิศทางต่างๆ
การชก ดันหมอน ขนาดใหญ่
การผลัก การดันฝ่ ามือกับ ฝาผนัง หรื อเพือ่ น
การคลาน กระโดดบนเทมโพลีน/โซฟา/เบาะ
เล่นชักเหย่อ นอนควํา่ วิดพื้น
ซักผ้า บิดผ้า กรอกนํ้าใส่ ขวด
ใช้มือตี/ตบลูกบอล ตบมือประกอบจังหวะ
เช็ดกระจก/เช็ดกระดาน
ใช้ไม้ตีกอ้ นนํ้าแข็ง/ตอกตะปู

• Visual stimulation
– กระตุ้นให้ เด็กมองวัตถุที่ค้ นุ เคยและมี
ความสําคัญต่อเด็ก เช่น รูปภาพสําคัญ
ของครอบครัว สิง่ ของที่สําคัญของเด็ก
หรื อดภาพหรื
หรอดู
ภาพหรอภาพวดโอเหตุ
อภาพวิดีโอเหตการณ์
การณหรอ
หรื อ
บุคคลที่เด็กรู้จกั
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– นอกจากนั ้นอาจให้ เด็กลองดูสงิ่ แวดล้ อมนอกบ้ านเช่น ดอกไม้ ต้ นไม้
สัตว์ เป็ นต้ น

Bubble tube
Vision, touch, sound

กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมระบบการได้ ยนิ
• เปิ ดเพลงบรรเลง เสี ยงเบาๆ/ใส่ หูฟังขณะทําการบ้าน
• ฟังเสี ยงจากเทปแล้วบอกว่าเสี ยงที่ได้ยนิ คือเสี ยงอะไร
• เคลื่อนไหวประกอบเสี ยงดนตรี เสี ยงเพลง/จังหวะเคาะ เช่น เคาะเสี ยง
ดังั และเร็็วให้
ใ เ้ ดิิน เคาะเสีี ยงเบาเป็ป็ นจังั หวะสมํ่าํ เสมอให้
ใ ว้ ิง่
• เล่นเกมจับคู่เสี ยงที่ได้ยนิ กับรู ปภาพ
• เล่นเกมทายปัญหา เล่นเกมพายกระซิ บ
• อ่านหนังสื อออกเสี ยง
• เกมเก้าอี้ดนตรี ร้องเพลง ลมเพลมพัด /ร่ างกาย/สัตว์

• Auditory stimulation
– ใช้ การกระตุ้นด้ วยเสียงต่างๆ อาจเป็ น
เพลงที่เด็กชอบ หรื อเป็ นเสียงที่ค้ นุ เคยใน
ชีวิตประจําวัน เช่น เสียงในธรรมชาติ
เสียงเพลงในอดีต เสี
เสยงเพลงในอดต
เสยงในชวตประจาวน
ยงในชีวิตประจําวัน
เป็ นต้ น
– หากเด็กมีปัญหาการได้ ยนิ จําเป็ นต้ องฟั ง
ซํ ้าๆหรื อเปิ ดเพลงให้ เสียงดังกว่าปกติ
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กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมระบบการรับรส

– การทายรสชาติอาหารจากการลองให้ ชิม
– กิจกรรมการทําอาหารอย่างง่าย เช่น ชงเครื่ องดื่มร้ อน

• ให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการชิมอาหารรสชาติต่างๆ โดยเริ่ มจาก
อาหารที่เด็กชอบทานแล้วปรับแทรกอาหารใหม่เข้ามาทีละนิด ตอนแรก
แค่ให้เด็กมอง จัจบบ ชม
แคใหเดกมอง
ชิม ให้
ใหกนทละนอย
กินทีละน้อย อยาเพงไปบงคบหรอใหความเขม
อย่าเพิ่งไปบังคับหรื อให้ความเข้ม
มากๆเพราะจําทําให้เด็กยิง่ ต่อต้าน ส่ วนเด็กที่ชอบทานอาหารรสจัด เช่น
เค็มมาก เผ็ดมาก ต้องค่อยๆปรับรสชาดที่จดั ให้นอ้ ยลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ

กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริมระบบการรับกลิน่
• Taste stimulation
– อาจทําการกระตุ้นร่วมกับมื ้ออาหารของเด็ก
โดยถามเกี่ยวกับอาหารถึง รสชาติ
ส่วนประกอบอาหาร วิธีการทําอาหารที่เด็ก
เคยทําเพื่อเป็ นการรื อ้ ฟื น้ ความจําด้ านรสชาติ
อาหาร

• จัดหากลิ่นธรรมชาติต่างๆมาให้เด็กได้มีประสบการณ์ผา่ นการทํา
กิจกรรม เช่น แกะเปลือกส้ม ร้อยดอกไม้ เอาหญ้ามาถักเป็ นกําไลข้อมือ
ผ่านการทํากิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายโดยเริ่ มฝึ กจากกลิ่นที่เด็กรับได้ แล้ว
ค่อยปรับความสามารถหลากหลายและความเข้มของกลิ่นเพิ่มขึ้นส่ วน
คอยปรบความสามารถหลากหลายและความเขมของกลนเพมขนสวน
เด็กที่ชอบกลิ่นแรงๆหรื อฉุนก็ปรับลดความเข้มของกลิ่นลงจนปกติ
•Lavender oils Æ เพิม่ duration of sleep ให้
ยาวนานขึ้น (Henry et al.,1994)
•การใช้ lemon balm ผสมโลชัน่ ทาบริ เวณแขน พบว่าอารมณ์ดีข้ นึ

– อาจให้ การจัดสภาพแวดล้ อมที่บ้านด้ วยการปลูกต้ นไม้ ดอกไม้ ที่
ผู้ป่วยรู้จกั และมีกลิน่ หรื อวัตถุข้าวของเครื่ องใช้ ที่มีกลิน่ เช่น แป้ง
สบู่ โลชัน่ ฯลฯ

– กิจกรรมการสํารวจด้ วยกลิน่ การดมกลิน่ แล้ ว
ทายว่าเป็ นวัตถุหรื อสิง่ ของประเภทใดเป็ นต้ น
หรื อให้ เล่าเรื่ องกลิน่ ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่
จําได้ เป็ นต้ น
– อาจใช้ อปุ กรณ์ในห้ อง snoezelen ช่วยกระตุ้นุ
ได้ แก่ aroma diffuser
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ทักษะการวางแผนการเคลื่อนไหว

Aroma diffuser
smell

• การเคลื่อนย้ายสิ่ งกีดขวางต่างๆ จัดพื้นที่โดยมีอุปกรณ์หลายชนิด เพื่อ
กระตุน้ ให้เด็กรู้จกั การเคลื่อนที่ไปมาโดยหลบหลีก อุโมงค์ กระดานลื่น
กระดานทรงตัว
• กจกรรมการเขาจงหวะ
กิจกรรมการเข้าจังหวะ เริเรมจากชาไปไวขน
่ มจากช้าไปไวขึ้น
• การเดินเลียนแบบท่าสัตว์ เช่นเต่า ปู งู หมี เป็ ด กระต่ายขาเจ็บ ลิง ม้า
• ตีบอลในอากาศ แวนบอลในอากาศให้ตี /ชก/เตะ
• การเคลื่อนไหวสลับข้าง

ลดสิ่ งกระตุน้ ในสภาพแวดล้อม
ลดสิ่ งกระตุน้ ในสภาพแวดล้อม ทั้งที่บา้ นและโรงเรี ยน จะช่วยลดภาวะการ
หันเหความสนใจง่ายได้โดยตรง และมีผลต่อการควบคุมตัวเอง
ตลอดจนสมาธิ ในการทํากิจกรรมของเด็ก
• จดหองใหเรยบรอย
จัดห้องให้เรี ยบร้อย ไม่
ไมมสงของหรอของเลนมากมาย
มีสิ่งของหรื อของเล่นมากมาย
• ห้องเรี ยนที่มีนกั เรี ยนน้อย จัดให้เด็กได้นงั่ ใกล้ครู หรื อเพื่อนที่มีสมาธิ ดี
ไม่ควรนัง่ ใกล้หน้าต่างหรื อประตู
• ห้องของเด็กที่บา้ น ควรจัดให้เรี ยบร้อย ผนังห้องสี ไม่ฉูดฉาด ไม่มี
ลวดลายหรื อเครื่ องประดับห้อยแขวนมากมาย

ลดสิ่ งกระตุน้ ในสภาพแวดล้อม
•
•
•
•
•

การลดภาวะซุกซน อยูไ่ ม่นิ่ง
Physical exertion and tension reduction
• Jumping exercise (jumping jack ,rope
skipping , basket ball shoting)
• Running
R
i exercise
i
•

Sit-up,push-ups

เก็บของให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย โดยเก็บไว้ในตูห้ รื อกล่อง
จัดสถานที่เงียบๆให้เด็กทํางาน
หัดให้เด็กทํากิจกรรมอย่างเงียบๆ
จํากัดเวลาในการดูโทรทัศน์ วีดีโอเกมส์ และเกมคอมพิวเตอร์
มีปฏิสัมพันธ์อย่างเงียบสงบ

การลดภาวะซุกซน อยูไ่ ม่นิ่ง
Relaxation Training
• Body relaxation
• Progressive relaxation
•
•
•
•

Listening to music
Rocking chair
Yoka modulation
Breath deeply and slowly
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การลดภาวะซุกซน อยูไ่ ม่นิ่ง
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 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

การเพิ่มสมาธิ
Attention span training
• Candle watch
• Pendulum
• Fisher game
• Hidden objects
• Card matching
• Listening to stories
• การกํากับเด็กแบบตัวต่อตัว การฝึ กสมาธิ แบบต่อเนื่อง การออกกําลัง

การแกปญหาพืน้ ฐานของระบบประสาท & ฟลอรไทม

พญ แกวตา นพมณีจํารัสเลิศ
กุมารแพทยพัฒนาการเด็ก
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

การลดภาวะซุกซน อยูไ่ ม่นิ่ง
• Brush with a soft paint brush
• Watch and egg-timer ,two difference
coloured egg-timer,while rocked gently
• HAVE A GOOD BEHAVIOR CHART

Treatment Ideas
สําหรับการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อการรักษา
ตามทฤษฎีและการบูรณาการประสาทความรู้สึก
• ที่สาํ คัญ สนุกกับการรักษา เคารพในตัวตนของเด็ก และผูบ้ าํ บัดควรคิด
อย่า่ งสร้้างสรรค์เ์ พืื่อการประยุ
ป กต์ใ์ ช้้
• เพื่อความปลอดภัยและให้การรักษาเป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมควร
เป็ นการรักษาที่จดั ให้โดยนักกิจกรรมบําบัดที่ได้ฝึกหัดเฉพาะเท่านั้น
• เรี ยนรู้จากตัวเรา เรี ยนรู้จากการลงมือทําและประสบการณ์ความรู้สึก

การแกปญหาพืน้ ฐานของระบบประสาท
•ฝฝก SI ทีบี่ าน + ฟลอร
ฟ ไ ทม
•พาลูกเผชิญสิ่งแวดลอมใหมๆ
•การฝกกับนักบําบัด
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ฝก SI ที่บาน + ฟลอรไทม

พาลูกเผชิญ สิ่งแวดลอมใหมๆ (เก็บรายละเอียด SI)
• ไปเที่ยวดวยกันทุกวันหยุด

• เลนกับลูกทีบ่ าน
– ออกกําลังกายพืน้ ฐาน คลาน วิ่ง กลิ้ง เลื้อย คืบ เดินยอตัว กระตายขาเดียว
กระโดดโลดเตน เตนรํา ทําทาแปลกๆ หมุนตัว ฝกการทรงตัว
– ฝกการควบคุ
ฝกการควบคมร
มรางกาย
างกาย เชน
เชน แรงเบา สูสงต่
งตาํา เรวชา
เร็วชา เปลยนทศทาง
เปลี่ยนทิศทาง
– ขี่จักรยาน เลนทราย เปายิ้งชุบ วิ่งไลจับ แปะแข็ง เลนชิงชา มาหมุน

• ชวนลูกทํางานบาน
– ทําครัว รดน้ําตนไม กวาดบาน เรียงเสื้อผาใสตู

o ทองเที่ยวธรรมชาติ เที่ยวทะเล เที่ยวภูเขา ทุงนา ฟารมเลี้ยงสัตว
o สวนสนุก สวนสัตว สวนสาธารณะ พิพธิ ภัณฑ

yสิ่งแวดลอมรอบตัว “ธรรมดาๆ”
yสงแวดลอมรอบตว
ธรรมดาๆ ในชวตประจาวน
ในชีวิตประจําวัน
oนั่งรถเมล นั่งรถไฟฟา นัง่ รถตุกตุก นั่งรถสองแถว นั่งเรือดวน
oไปตลาดสด ไปวัด เที่ยวงานลอยกระทง พาลูกไปเวียนเทียน
oเปลี่ยนสถานที่ที่เคยไปประจํา เชน เปลี่ยนรานตัดผม เปลี่ยนรานอาหาร
oฝกการชวยเหลือตัวเอง เชน ไปเซเวน – ใหเด็กเดินเขาไปซื้อขนมเอง แมรอ
อยูที่ประตูหนาราน

การฝกกับนักบําบัด
• เพื่อ “การเรียนรู” ของพอแม
o นักบําบัดชวยประเมินลูกอยางเปนระบบ และใหคาํ แนะนําใหมๆ
o พอแมไดมีโอกาสสังเกตความกาวหนาของลูก เชน
o ลูลกเริ
กเรมตดแม
่มติดแม ไมยอมเขาหองฝก
ไมยอมเขาหองฝก
o ลูกเริ่มดื้อ ไมทําตามครูเหมือนแตกอน
o ลูกไมยอมทํากิจกรรมซ้ําๆ แต “คิด” พลิกแพลงเพื่อใหงานเสร็จเร็วขึ้น

พอแมตองมีเวลาคุณภาพใหกับลูก
& พอแมตองพัฒนาตัวเองในทุุกๆๆดาน

• เพื่อใหพอแมไดมีเวลาสวนตัว พักผอน หรือมีเวลาพิเศษใหลูกอีกคน
• เด็กไดฝกทักษะใหมๆ
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