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เนื้อหา 
1. Sensory Integration หรือ SI คืออะไร - SI สําคัญอยางไรตอการดําเนนิชีวิต 
2. Sensory Integrative Dysfunction หรือ SID คืออะไร  
3. วิธีการชวยเหลือปญหา SID ในเดก็ออทสิติก 
4. ปฏิบัติการ 

Sensory Integration (SI) คืออะไร 
1. การบูรณาการประสาทความรูสึก 
2. ผลงานการศึกษาคนควาและวิจัยของ Jean A. Ayres Ph.D., OTR (1972 & 1979) 
3. ทฤษฎีบูรณาการประสาทความรูสึก การประเมินปญหาการบูรณาการประสาทความรูสึก และการ

บําบัดรักษา 
4. SI หมายถึง “the organization of sensation for use” ซ่ึงหมายถึง กระบวนการทํางานของสมองเพื่อ

จัดการกับขอมูลที่ไดรับจากการรับความรูสึกเพื่อใชประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน  
ซ่ึงคําวา “For use” ในที่นี้หมายถึง การนําเอาไปใชในชีวิตประจําวันในรูปแบบของกิจกรรมการ

ดําเนินชีวิตของคนเราตามวัยตามบทบาทและตามบริบทที่ดํารงอยู อันไดแก กิจวัตรประจําวัน การเลน การ
เรียนรู การเคลื่อนไหว การแสดงออกและควบคุมพฤติกรรมอารมณ การทํางาน ทักษะทางสังคม และ
การศึกษาเลาเรียน 

 
กิจกรรมเสริมความเขาใจ 1 
วัตถุประสงค: เพื่อใหเขาใจถึงวาในชวีิตประจําวนัของคนเรานั้นมกีารใชการบูรณาการประสาท
ความรูสึกอยางไร  
• จินตนาการวาตัวเองกําลังจะกาวลงเรือ รอบๆ ลมพัดแรง  
• ยืนอยูบนทาเรอืที่โอนเอนไปมา เสียงดังรอบตัว ขณะนัน้คอย ๆ หยอนเทาลงไปบนเรือและ

ขณะนัน้คล่ืนกระแทกเขามา เรือโคลงเคลง 
• รางกายของเราปรับสมดุลเพื่อไมใหลมไมชนคนอื่น ไมตกน้ํา และคอย ๆ นั่งลง  

ลองตอบตัวเองดูวา ขณะที่ทาํกิจกรรมนี้ทานใชความรูสึกใดบางและการกระทําที่ประสบผลสําเร็จเกิด
จากอะไร 

                                                        
1 อาจารยประจําภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Sensory Integration and Praxis 
Test Certified Therapist 



สิ่งท่ีเกิดขึ้นคือ  ……………………………………………. = ผลของการบูรณาการของความรูสึกที่ดี 
ทําใหเราสามารถประกอบกจิกรรมนี้ไดสําเร็จ สนุกสนาน  ซ่ึงกระบวนการที่เกดิขึ้นสามารถแสดงให
เห็นในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1: แสดงการทํางานของสมองเพื่อบูรณาการขอมูลความรูสึกหรือส่ือสัมผัสที่อยูรอบตัว เชน จากการ
มองเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การเคลื่อนไหวรางกาย การรับรูผานขอตอ เอ็นกลามเนื้อ แลวแสดงออกมา

เปนพฤติกรรมที่เหมาะสม สัมพันธกับบริบทแวดลอมขณะที่ประกอบกจิกรรมตาง ๆ 
ระบบประสาทความรูสึก 
 เพื่อใหเขาใจถึง SI ไดดียิ่งขึ้น เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงระบบประสาทความรูสึกที่เปนพื้นฐาน
สําคัญของกระบวนการบูรณาการประสาทความรูสึก  
 ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น ระบบประสาทความรูสึกพื้นฐานทั้ง 5 ที่สําคัญคือ การมองเห็น 
(Visual) การรับรส (taste) การสัมผัส (touch) การได/รับรูกล่ิน (smell) การไดยิน (hearing) มีสวนสําคัญมาก
ในการดํารงชีวิตทําใหเราสามารถรับรู และเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา และทําใหเรามีการตอบสนองที่
เหมาะสมกับสิ่งเราความรูสึกที่เขามา แตในการดําเนินชีวิตนั้น ยังมีส่ิงเราความรูสึกอื่น ๆ ที่สําคัญ ไดแก 
Proprioception, Kinesthesia และ Vestibular 
SI เนนระบบประสาทความรูสึก 3 ระบบ 

1. การรับสัมผัส (touch/ tactile) 
2. การรับรูตําแหนงและการเคลื่อนไหวผานเอ็น ขอตอและกลามเนื้อ (proprioceptive) 



3. การรับรูแรงดึงดูดของโลกและการเคลื่อนไหวของตําแหนงศีรษะหรือการรักษาสมดลุของรางกาย 
(vestibular) 

1. ความรูสึกสัมผัส (Touch or tactile) 
- Sensory receptors อยูบริเวณผิวหนังทั่วรางกาย และพัฒนาการของระบบประสาทความรูสึก

สัมผัสเกิดกอนระบบอื่นๆ  
- ความรูสึกสัมผัส มีสําคัญตอ (1) การสรางสัมพันธภาพระหวางแม-ลูก (Mother-child bond) (2) 

ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยและอบอุนในเด็กทารก (3) Tactile comfort (4) Sucking and eating – การดูด      
การกิน 

- นอกจากนี้ ยังสัมพันธกับพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณของคน และพัฒนาการทางดาน
อารมณ 

2. ความรูสึกผานเอ็น ขอตอและกลามเนื้อ (proprioceptive) 
- Sensory receptor คือ muscle spindle ของกลามเนื้อ และ golgi apparatus ของเอ็นและขอตอ  
- การรับรูผานระบบ proprioceptive ทําใหเกิดความสามารถรับรูการเคลื่อนไหวตาง ๆ ที่เกิดกับ

สวนตางๆ ของรางกาย 
- รับรูตําแหนงของขอตอ + รับรูการเคลื่อนไหว 

3. ความรูสึกการรับรูแรงดึงดูดของโลกและการเคลื่อนไหวของตําแหนงศีรษะหรือการรักษาสมดุลของ
รางกาย (Vestibular) 

- Sensory receptors คือ ระบบ vestibular ในหูช้ันใน 
- ทําใหรับรูการเคลื่อนไหวสวนของรางกายในทิศทางตาง ๆ และรับรูการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของ

ศีรษะ และชวยในการรักษาสมดุลของรางกายเมื่อมีการเปลี่ยนทาทางหรือเปลี่ยนสมดุลของรางกาย   
SI สําคัญอยางไร 
 ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา ชวง 7 ปแรกของชีวิต ถือวาเปนชวงสําคัญของชีวิต ซ่ึงหากในวัย 7 ป
แรกมีการทํางานของการบูรณาการของประสาทความรูสึกดี  จะสงผลโดยตรงตอพัฒนาการทางดานการใช
กลามเนื้อ การเคลื่อนไหวของเด็กอยางชัดเจน (Bertenthal, 1996; Alexander, Boehme & Cupps, 1993) 
นอกจากนี้ ยังสงผลตอพัฒนาการดานภาษา (language) อารมณ (emotion) ทางดานการรับรูเรียนรู 
(cognition) รวมทั้งทักษะในการเขาสังคม (social skill) ของเด็ก (Dunn, 1997; DeGangi, 1991; Fisher, 
Murray & Bundy, 1991)  

ดังนั้น สรุปไดวา ผลการบูรณาการประสาทความรูสึกที่ดีและเหมาะสมตามวัยจะทําใหเด็กมี
ความสามารถดังตอไปนี้ 

1. ทํากิจกรรมหลักในชีวติประจําวันได เชน เลน  เรียนหนงัสือ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ทํางานบาน  

2. สรางบุคลิกภาพเฉพาะตวั ฉนัเปนใคร ฉันทําอะไรได มคีวามสามารถที่จะทําอะไรไดบาง 



3. เสริมสรางพัฒนาการของทักษะชวีิต 
- ความสามารถในการปรับสภาพอารมณและระดับความตื่นตัว 
- ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
- ความสามารถในการทํากจิกรรมที่มีเปาหมายและมีความสําคัญตอการดําเนินชวีิต 
- ความสามารถในการสรางทกัษะการทํางานและ ทักษะทางสังคม 

ภาพรวมของการบูรณาการประสาทความรูสึก 
แผนภาพตอไปนี้จะเปนการสรุปถึงการบูรณาการประสาทความรูสึกที่สัมพันธและสําคัญตอการ

ดําเนินชีวิต เร่ิมตนที่สมองทําการรับขอมูลความรูสึก แยกแยะ จัดระเบียบขอมูลความรูสึกและใหความหมาย
กับสิ่งเราความรูสึก ผลของการทํางานที่ดีของสมองกอใหเกิดเปนการบูรณาการประสาทความรูสึกที่ดี 
สงผลใหบุคคลเกิดการเรียนรู แสดงออกเปนพฤติกรรมตลอดจนเกิดการปรับตัวที่เหมาะสมกับสถานการณ
ตาง ๆ  ผลลัพธสูงสุดที่เกิดขึ้น คือ การเกิดขึ้นของทักษะความรูในชีวิต ที่สามารถพัฒนาใหเกิดเปนศักยภาพ
สูงสุดในชีวิตของเด็กแตละคน 

  

 

SI โดยสรป 
ระบบประสาท 

สมอง ความรูสึก 

สมองทําการรับขอมูลความรูสึก แยกแยะ จัดระเบียบขอมูลความรูสึก
และใหความหมายกับสิ่งเราความรูสึก 

การบูรณาการประสาทความรูสึกท่ีดี 

ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู แสดงออกเปนพฤติกรรม 
ตลอดจนเกิดการปรับตัวท่ีเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 

ทักษะความรูในชีวิต                    พหุปญญา 

สงวนลิชสิทธ สรินยา ศรีเพชราวุธ               SI/OT CMU 

 
ภาพที่ 2: แสดงถึงภาพรวมของการบูรณาการประสาทความรูสึกที่มีตอการตอบสนองที่เหมาะสม 



หลักการพื้นฐานของทฤษฎีการบูรณาการประสาทความรูสึก 
1. การเรียนรูขึ้นกับความสามารถในการรับและประมวลผลความรูสึกระบบตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอ

ส่ิงแวดลอม  
2. เด็กใชการเรียนรูที่เกิดขึ้นไปวางแผนและกระทําพฤติกรรม  
3. บุคคลที่ไมสามารถประมวลผลความรูสึกไดดีอาจจะเคลือ่นไหวหรือแสดงการกระทาํที่ไม

เหมาะสม ซ่ึงสงผลกระทบตอการเรียนรูและพฤติกรรม  
4. ประสบการณความรูสึกที่เพิม่ขึ้นที่ไดมาจากการทํากิจกรรมที่มีความหมายจะชวยสรางเสริมการ

ตอบสนองเพื่อการปรับตัว (adaptive response) และเปนการเพิ่มความสามารถในการประมวลผล
ความรูสึกที่ยาก/ซับซอน  

5. ผลที่ไดคือ เพิ่มความสามารถในการเรียนรูและพฤติกรรมอื่นๆ พัฒนาการที่ดีขึ้น 
Sensory Integrative Dysfunction หรือ SID คืออะไร 
 SID คือ ความยากลําบากในการประมวลผลหรือจัดการกบัขอมูลความรูสึกซึ่งตามปกติแลวขอมูล
ความรูสึกเหลานี้จะบอกใหทราบเกี่ยวกับตัวเราและสิ่งรอบตัว (Ayres, 1989)  
 ความยากลําบากที่พูดถึงในที่นี้คือ เด็กจะมีปญหาในการรับขอมูลความรูสึก ปญหาในการจัด
ประเภท/แยกแยะสิ่งเราความรูสึกที่เขามาหรือรับมา และ/หรือ ปญหาในการเชื่อมโยงขอมูลส่ิงเราความรูสึก
ตาง ๆ เหลานั้น ดังนั้น เด็กที่มีปญหา SID จะมีอาการแสดงเพียงอาการเดียวหรือหลาย ๆ อาการรวมกัน ส่ิงที่
สําคัญคือ อาการเหลานั้นทําใหเด็กมีปญหาในกิจกรรมการดําเนินชีวิต  
 ภาวะ SID จะพบไดในเด็กทั่ว ๆ ไปและเด็กที่มีความตองการพิเศษ เชน ออทิสติก อยางไรก็ตาม 
ลักษณะอาการที่พบจะปรากฏดังนี้  

1. เด็กสวนใหญมักมีสติปญญาปกติหรือสูงกวาเกณฑเฉล่ีย (normal or above-average IQ) 
2. บางคนไมมีปญหาดานการเรียนหรือสติปญญา แตรายที่มีความบกพรองของการบูรณาการประสาท

ความรูสึกมากหรือรุนแรง พบวามีจะมีความบกพรองดานความรูความเขาใจ 
3. บางคนมีปญหาในการจัดระเบียบความคิดเพื่อวางแผนการเคลื่อนไหว งุมงาม ไมคลองแคลว เก ๆ 

กัง ๆ  ไมชอบเลนกีฬา ไมชอบเคลื่อนไหว หลีกเลี่ยงการเลนในสนามเด็กเลน ไมเลนเครื่องเลน   
ปนปายหอยโหน หรืออ่ืนๆ ในสนามเด็กเลน 

4. หงุดหงิดงาย, สมาธิส้ัน, มีปญหาตอการปรับตัวตอสถานการณใหม ๆ  
5. พบพฤติกรรมกาวราว ไมเขากลุม  ทักษะทางสังคม 

สาเหตุของ SID ยังไมทราบสาเหตุที่ชัดเจนแตสาเหตุที่เปนไปได คือ 
1. Hereditary predisposition for certain types of learning & developmental disabilities  
2. Increase of environmental toxins สารพิษ/มลพิษทางสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอระบบประสาท 
3. Sensory deprivation: “deprived lives” ขาดโอกาสหรือไมไดรับการกระตุนที่เหมาะสมที่จะไดรับ 

sensory experiences 



ปญหา SID ท่ีพบไดบอย 
1. Hyperactivity or distractibility เปนอาการแรกที่พอแมและครูจะสังเกตเห็น อาการแสดงที่พบไดคือ 

a. เคล่ือนไหวเกือบตลอดเวลา 
b. วิ่งมากกวาเดิน 
c. กิจกรรมที่ทําดูเหมือนไมมีเปาหมาย  
d. สมาธิไมดี ไมนั่งนิ่ง ๆ ยากที่จะนั่งทํากิจกรรมไดนาน  
e. วอกแวก เสียสมาธิไดงาย เห็นชัดมากที่โรงเรียน/ขณะนั่งเรียนในหอง 

2. Behavior problems 
a. หงุดหงิดงาย  
b. Overly sensitive 
c. Having trouble coping with everyday stress, or new and unfamiliar situations  
d. Negative self-concept 
e. มักเลือกเลนกับเด็กอายุนอยกวาหรือเลนกับผูใหญหรือเด็กที่โตกวาซึ่งเปนคนที่เขาใจ/

ยอมรับพฤติกรรม 
3. Speech and language delays 

a. Noticed by parents –poorly developed speech and articulation before they notice other 
symptoms  

b. ปญหาการสื่อสาร การพูดชา พูดไมชัด 
4. Muscle tone and coordination problems  

4.1 หากเกิดจากความบกพรองของการประมวลผลของระบบความรูสึก Vestibular & 
proprioceptive  อาการแสดงที่พบไดคือ 
a. ดูออนปวกเปยก 
b. เหนื่อยงาย  
c. ตองใชแรงหรือความพยายามเยอะมากที่จะทรงทา/ตั้งศีรษะใหตรง -- นั่งเอามือเทาคางหรือ

ศีรษะไวบอยๆ 
d. มักจะอิงหรือพิงผนังหรือเสา เวลานั่งลอมวงก็มักจะพิงหรืออิงกับคนอื่น นั่งตัวตรงไดไม

นานตองนอนกับพื้น หรือพิงคนอื่น 
4.2 หากเกิดจากความบกพรองของการประมวลผลของระบบความรูสึก Vestibular & 

proprioceptive และ tactile รวมกัน อาการแสดงที่พบไดคือ 
a. ปญหาสหสัมพันธการเคลื่อนไหว 
b. เสียสมดุลรางกายงาย สะดุดหกลมบอย 
c. ขณะเขียนหนังสือ ดินสอจะหลุดมือบอย เหมือนจับไมถนัด 



d. บางทีจะตกเกาอ้ี หรือตัวมักเลื่อนไหลลงจากเกาอ้ี  
e. งุมงาม ดูเก ๆ กัง ๆ (Clumsy movements) 
f. พัฒนาการดานการเลนลาชา/ไมเหมาะสมกับวัย หากเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน 

(Immature play) 
g. มีปญหาในการเลนของเลนเชน ตอบล็อก จิกซอว ของเลนที่เปนแบบโครงสรางตัวตอแบบ

โมเดลตางๆ 
5. Learning difficulties at school 

a. ปญหาใหญ คือ การอานการเขียน 
b. “I know what I want, but I can’t write it down” 
c. ที่พบบอย คือ เขียนขนาดตัวหนังสือใหญเล็กไมเทากัน  
d. ออกแรงกดในสมุดขณะที่เขียนมากหรือนอยเกินไป  
e. ทํางานเสร็จลาชา หรือถาทําเสร็จเร็วงานไมเรียบรอย ลวกๆ  

6. Social Participation 
a. มักจะหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมที่ตองอาศัยทักษะการเคลื่อนไหว เชน 

เตนรํา กีฬา เคล่ือนไหวตามจังหวะดนตรี  
b. มีปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันเชน เล้ียวหรือเดินไปผิดทิศผิดทางเปนประจํา จํา

หมายเลขโทรศัพทผิดๆหรือจําไมได นับเงินทอนผิด 
c. ปญหาที่พบอื่น ๆ คือ lack of organization  เชน โตะทํางาน หองนอน รก เลอะเทอะ สมุด

หนังสือวางไมเปนที่เปนทาง หาของที่ตองการไมเจอ หรือมีปญหาการจัดลําดับกิจกรรม 
กอนหลัง ปญหาการวางแผนการทํางานทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

ปญหาท่ีแฝงมากับ SID 
SID มีผลทางลบตอพัฒนาการของเด็กเชน จํากัดความสามารถและคุณภาพชีวิต อยากเลนอยากทํา

แตทําไมได 
SID มีผลตอ self-esteem/self-confidence เชน เด็กมักจะมีความยากลําบากที่จะทํากิจกรรมทั่วๆไป 

คับของใจ เห็นคนอื่นทําไดโดยไมยากลําบาก มองตัวเองวาทําไมได ไมไดเร่ือง ซ่ึงอาจจะนําไปสูการที่เด็ก
ไมกลาที่จะลองทําอะไรหรือจํากัดตัวเอง รวมถึงมีอารมณไมมั่นคง 
 
วิธีการชวยเหลือปญหา SID ในเด็กออทิสติก 

1. ชวยเหลือลูก/นักเรียนของทานใหมีความรูสึกที่ดีเกีย่วกับตนเอง 
a. เร่ิมจากความเขาใจวาSID คือ ความผิดปกติของระบบประสาทความรูสึกที่ไมสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงถือวาเปนปญหาทางกายภาพโครงสรางและเซล
ประสาท 



b. การยอมรับนบัถือตัวเองของเด็กเกิดจากความรักเอาใจใสและความเขาใจของพอแมและครู 
c. คาดเดาสภาวการณที่จะกระทบอารมณ 
d. ระเบียบวินยั จะชวยใหเดก็มกีารทํางานของสมองที่ดีขึ้น  
e. ลดหรือปรับสิ่งเราความรูสึกที่เปนสาเหตุเปลี่ยนแปลงภาวะอารมณ  
f. ใหส่ิงเราหรือความรูสึกที่จะชวยใหเด็กสงบลงใหสมองมีการทํางานจดัการไดดีขึ้น 

2. ชวยเหลือลูก/นักเรียนของทานใหไดรับประสบการณความรูสึกที่หลากหลายจากการดาํเนินชวีิต 
ผานการเรียน การเลน การใชชีวิต 
ตัวอยางการ เสริมสรางใหโอกาสการทํากจิกรรมที่ใหเดก็ไดมีประสบการณการรับรูความรูสึกตางๆ 
(Sensory experiences)  

a. ผานการเลน ศลิปะงานฝมือ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การเลนแบบสํารวจ 
b. Outdoor activities 
c. ธรรมชาติรอบตัว 
d. กิจกรรมงานบาน กิจกรรมในครอบครัว 
e. กลาเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ 

3. ปญหาบางอยางที่ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม แนะนาํใหพบผูเชีย่วชาญเพื่อรับการบําบัดรักษา
ดวยการบูรณาการประสาทความรูสึก – นักกิจกรรมบําบัด โดยนักกิจกรรมบําบัดสามารถชวยเหลือ
ลูก/นักเรียนของทานไดโดย  

a. รับปรึกษาจากผูดูแล ครู 
b. ประเมินทางกจิกรรมบําบัดเพื่อหาปญหา SID 
c. บําบัดรักษาดวยกิจกรรมที่เนน proprioceptive vestibular และ tactile รวมกับสิ่งเรา

ความรูสึกอื่น ๆ ที่ชวยเสริมสรางประสบการณและสงเสริมใหเดก็สามารถประกอบ
กิจกรรมการดาํเนินชวีิตที่เหมาะสมกับวยัและบทบาท  

4. การชวยเหลือแบบทีม (multidisciplinary approach) 
 
 


