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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sensory Integrative Dysfunction In young Children
ความบกพรองของกระบวนการบูรณาการประสาทความรูสึกในเด็ก
การดําเนินชีวิตประจําวันของการทํางาน การเลนและการบํารุงรักษาตาเอง ตองการ
การบูรณาการประสาทความรูสึกอยางเพียงพอ กลุมโรคตาง ๆ เปนสาเหตุสําคัญที่มีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการทํากิจวัตร แตเรามักไมตระหนักถึง สําหรับเด็กเล็กเรามักจะใหเหตุผลอยาง
งาย ๆ ตอพฤติกรรมของเด็ก เชน เด็กขี้เกียจหรือไมอยากทํา เด็กถูกตามใจ ขี้อายและหัวแข็ง โดย
พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ พั ฒ นาการเด็ ก ปกติ อย า งไรก็ ต าม การบ ง ชี้ ค วามบกพร อ งของ
กระบวนการบูรณาการประสาทความรูสึกเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหเด็กสามารถทํากิจวัตรประจําวันได
ในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในครอบครัว ใหถูกรบกวนนอยที่สุด บทความนี้จะอธิบายถึง
ปญหาของการบูรณาการประสาทความรูสึก ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมในการดํารงชีวิตและกิจวัตร
ทั่ว ๆ ไปของเด็ก
What is Sensory Integration?
การบูรณาการประสาทความรูสกึ คืออะไร
การบูรณาการประสาทความรูสึก (Sensory Integration) หมายถึง ความสามารถในการ
รับรูขอมูลจากสัมผัสตาง ๆ (สัมผัสทางกาย, การเคลื่อนไหว, การดมกลิ่น, การลิ้มรส, การมองเห็น
และการไดยิน) ซึ่งรับเขามาดวยกันเปนขอมูลเบื้องตน เปนความจําและความรูสึกที่เก็บไวในสมอง
และตอบสนองอยางมีความหมาย การบูรณาการประสาทความรูสึกเกิดขึ้นในระบบประสาท
สวนกลางและแผไปทั่วบริเวณสมองสวนกลาง (mild – brain) และกานสมอง (brain stem) ซึ่งเปน
ปฏิกิริยาที่ซับซอนในการตอบสนองของสมองในการกระทําตาง ๆ เชน สหสัมพันธการเคลื่อนไหว
สมาธิ ระดับความตื่นตัว ปฏิกิริยาอัตโนมัติ อารมณ ความจําและระดับการเรียนรูขั้นสูง เนื่องจาก
ความจําที่ซับซอนของบริเวณที่หลากหลายขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวางกัน ของบุคลิกภาพของเด็ก
เองกับสิ่งแวดลอม พฤติกรรมอาการเพียงอยางเดียวจึงไมใชสิ่งบงชี้ถึงปญหาดานการผสมผสาน
ความรูสึก
A. Jean Ayres ดอกเตอร จีน แอร ซึ่งเปนนักกิจกรรมบําบัด เปนบุคคลแรกที่คนควาและ
อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับกรอบอางอิงซึ่งเรียกวา Sensory Integration ในตําราของ Sensory

Integration and the child; ดอกเตอร แอร ไดเขียนอธิบายความบกพรองเกีย่ วกับการบูรณาการ
ประสาทความรูสึก โดยไดอธิบายวา ขอมูลจากการบูรราการประสาทความรูสึก (Sensory
Integration) เปนดังอาหารของสมอง เชนเดียวกับอาหารที่กนิ เขาไปเพื่อเสริมสรางรางกาย ความ
ยากลําบากในกระบวนการจัดระเบียบของขอมูลทางระบบสัมผัสรับรูสงผลตอการดําเนินกิจกรรม
เปรียบเทียบไดกับภาวะการยอยอาหารลําบาก หากเปรียบสมองเปนเมืองใหญ การกระตุนเราจาก
เซลลประสาท (Neural impulses) ก็เปรียบไดกับการจราจรที่คับคั่ง เธอกลาววา “กระบวนการ
จัดการการรับความรูสึกที่ดสี ามารถกระตุน เราไปตามกระแสประสาทไดอยางงาย ๆ และถึง
เปาหมายอยางอยางรวดเร็ว แตภาวะบกพรองของกระบวนการจัดระเบียบความรูส ึกเปนสาเหตุ
ของการเกิดจราจรติดขัดในสมอง สวนหนึง่ ของขอมูลความรูสึกจะออนลาและติดขัด ในสวนนัน้
ของสมองจะไมไดรับขอมูลที่ตองการในการทํางาน”
การอธิบายถึงความบกพรองของการบูรณาการประสาทความรูส กึ มีอยู 4 ลักษณะ
1. ปญหาดานสมาธิและการควบคุมตนเอง (attention and regulatory problem)
2. ภาวะไวตอการรับความรูสึก (Sensory defensiveness)
3. รูปแบบการทํากิจกรรม (Activity pattern)
4. พฤติกรรม (Behavior)
Attention and Regulatory Problem ปญหาดานสมาธิและการควบคุมตนเอง
ความสามารถในการทํากิจกรรมอยางตั้งใจ ขึ้นอยูกับความสามารถในการคัดกรองหรือ
ยับยั้งการรับรูของขอมูลที่ไมจําเปน จากเสียงและการรับรูทางสายตา เด็กที่มีความบกพรองในการ
จัดระเบียบขอมูล มักตอบสนองตอการรับรูขอมูลโดยปราศจากการคัดกรอง และแสดงออกใน
ลักษณะหันเหความสนใจงาย ไมอยูนงิ่ หรือไมสามารถยับยัง้ การรับขอมูลได
เด็กกลุมนีจ้ ึงมี
ลักษณะตื่นตัวอยูตลอด (on the alert) และจะคอยถามเกี่ยวกับตําแหนงทีม่ าของสิ่งเราที่รับเขามา
ในขณะที่ผูอนื่ ไมสนใจ (เชน เสียงตูเย็น เสียงพัดลม เสียงเครื่องบิน ฯลฯ) แตเด็กอาจลมเหลวใน
การเพงความสนใจตอสิ่งเราเพียงสิง่ เดียวและไมสามารถตอบสนองตอสิ่งเรานัน้ ตัวอยางเชน เด็ก
ไมหันตามเสียงเรียกเมื่อถูกเรียกชื่อ ผูป กครองบางทานกลาววา บุตรของเธอไมรับรูและไม
ตอบสนองตอเสียงดังในหองที่เธออยู แตกลับตอบสนองทันทีตอเสียงแกะหอลูกกวาด ในอีกสอง
หองถัดไป
เด็กที่มีความบกพรองในการควบคุมตนเอง จะมีความยากลําบากในการควบคุมวงจรการ
นอนและการรับประทานหรือไมสามารถสงบหรือผอนคลายตนเอง และตอบสนองมากเกนไปตอ
สิ่งเรา จอรเจีย เดอแกงกี กลาววา “ความผิดปกติของการจัดระเบียบขอมูลที่ปรากฏออกมาเปน

ปญหาที่เกีย่ วเนื่องกับกระบวนการรับความรูสึก การสื่อความหมาย การควบคุมตนเองและการ
ตื่นตัว และระดับอารมณเด็กทารกที่ซงึ่ ถูกรบกวนไดงา ย ปลอบโยนลําบาก อารมณไมคงที่และไว
ตอการรับสัมผัสทางผิวหนัง หรือไวตอสิง่ เราอื่น ๆ มากเกินไป อาจเปนปญหาตอการควบคุม
ตนเอง”
Sensory Defensiveness
ภาวะไวตอการรับความรูสึก คือ ความบกพรองในการบูรณาการประสาทความรูสึกที่มี
ลักษณะของการตอสูหรือความหวาดกลัวในการตอบสนองตอขอมูลสิ่งเราซึ่งโดยทั่วไปไมเปน
อันตราย
Tactile defensiveness ภาวะไวตอการรับสัมผัส หรือการตอบสนองที่มากเกินไปตอการ
สัมผัส ไดถูกบงชี้โดย ดร.แอร ในป คศ.1960 ตั้งแตชวงเวลาในการวิจยั คนควาที่ตระหนักถึง
ภาวการณปฏิเสธตอบริเวณการรับสัมผัสตาง ๆ รูปแบบของผูซึ่งมีภาวะไวตอการสัมผัส คือมีการ
ตอบสนองที่สงู ของระบบประสาทตอการเตรียมตัวของรางกายในการเอาตัวรอด แตไมตระหนักถึง
วาสิง่ เรานั้นไมไดนากลัว พฤติกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับภาวะไวตอการสัมผัส คือ ความกาวราว การ
หลีกหนี การแยกตัวและความไมอดทนตอการทํากิจวัตรประจําวัน การหวีผมหรือการสระผม การ
ตัดเล็บ การแปรงฟน ซึง่ กอความเหนื่อยหนายและความยากลําบากตอครอบครัวของเด็ก จากการ
ที่เด็กมีปฏิกิรยิ าที่ตอบสนองมากเกินไปในพฤติกรรมดังกลาว หรือมีอาการโมโหเมื่อตองทํากิจวัตร
ประจําวัน เด็กอาจมีการจัดการกับชีวิตทีย่ ึดติด ตองการเสื้อผาทีม่ ีเพียงเนื้อผาตัดปายชื่อ โลหะ
ตาง ๆ ที่ติดกับผาออกหมดจากชุด มีขอจํากัดในการเลือกอาหารจากการทนทานตอการสัมผัส
พื้นผิวอาหารไดนอย ทักษะทางสังคมที่จํากัดจากการแยกตัว หรือการตอบสนองโดยการตอสูจาก
การถูกสัมผัสโดยมิไดคาดหมาย

Auditory defensiveness ภาวะไวตอเสียง เกิดขึ้นจากการตอบสนองในทางลบตอความ
กลัวทีเ่ กี่ยวของกับเสียงและความดัง เด็กบางคนแสดงอาการหวาดกลัวอยางมากตอเสียง เชน
เสียงดูดฝุน เสียงเครื่องตัดหญา เสียงเครื่องเปาผม เสียงใบไมปลิวหรือเสียงไซเรน ซึ่งทําให
ผูปกครองตองเตรียมการใชอุปกรณเหลานี้ใหอยูห างจากระยะการไดยินของเด็ก เด็กคนอื่น ๆ อาจ
แสดงถึงความไมทนตอเสียงและความดังโดยการตบมือเหนือหูของเขา เด็กบางคนอาจไมทนทาน
ตอเสียงชักโครกและเด็กบางคนปดหูตนเองเมื่อถึงเวลาชั่วโมงดนตรี
Visual defensiveness ภาวะไวตอการรับรูทางการเห็น เกิดจากความไวตอแสงหรือการ
หลีกเลี่ยงที่จะเคลื่อนไหวลูกตา

Oral – motor defensiveness ภาวะไวตอการรับสัมผัสในชองปาก เปนสาเหตุใหเกิดการ
หลีกเลี่ยงที่จะแปรงฟนและการเคี้ยวอาหารที่มพี ื้นผิวและอุณหภูมิตาง ๆ
Olfactory defensiveness ภาวะไวตอการรับกลิ่น เด็กที่มีภาวะไวตอการรับกลิ่นจะรูสึก
ไมสบายกระอักกระอวน เมือ่ รับกลิ่นซึ่งผูค นทัว่ ไปไมรังเกียจหรือไมรูสกึ อะไร เชน เด็กบางคนไม
ยอมเขาใกลมารดาเมื่อเขาไดกลิ่นน้าํ หอม ซึ่งทําใหเขารูส ึกไมสบาย
Vestibular defensiveness ภาวะไวตอการเคลื่อนไหว เปนผลมาจากความไมทนทาน
ตอการเคลื่อนไหวหรือการอยูบนพื้นผิวที่ไมมั่นคง โดยแสดงออกถึงความกลัว การหลีกเลี่ยงหรือ
อาการวิงเวียน เด็กอาจกลัวตอการขึ้น – ลงบันได หรือขึน้ ลิฟต เด็กบางคนไมยอมกาวขึ้นเบาะที่สงู
เพียง 2 – 3 นิว้ จากพืน้ และไมยอมขึ้นบันไดที่ไมมีราวกั้นนอกจากจะถือแขนมารดาไว แมของเด็ก
อาจตองอุมหรือยอมใหเขาคลานขึ้นไปแทน หรือเด็กอาจรูสึกไวตอการเคลื่อนไหวขณะที่อยูในรถ
เมื่อครอบครัวพานั่งรถไปตามถนนที่ไมพลุกพลานเพื่อเลีย่ งทางดวน
Activity level ระดับความตื่นตัวในการทํากิจกรรม
เด็กเล็ก ๆ โดยธรรมชาติจะมีความกระตือรือรน เราคาดเดาไดวาเด็กวัยเตาะแตะจะกาว
เขาหาทุกสิง่ และเด็กอนุบาลมีความอยากรูอ ยากเห็นตองการสํารวจและเลนอยางกระฉับกระเฉง
โดยที่เราไมไดคาดหวังวาเด็กตองมีชวงสมาธิยาวนาน ลักษณะบุคลิกที่ชี้บงวาเปนปญหาในเด็ก
คนหนึ่งอาจเปนเรื่องธรรมดาในเด็กเล็ก
ลักษณะทีบ่ งชีไ้ ดที่เปนสัญญาณเตือนถึงความบกพรองในเด็ก ที่เกีย่ วของกับระดับความ
ตื่นตัว มีดงั นี้
1. เด็กเลนอยางไมมีระเบียบแบบแผนและขาดเปาหมาย
เด็กอาจวิง่ เขาหองมาดังพายุ ในตอนแรกดูเหมือเด็กสนใจของเลนหรือวัตถุในหอง แต
สักพักเด็กอาจขวางสิง่ ของ เอาของออกจากกลอง หรือหันไปสนใจสิ่งอื่นทันที ในอีกรูปแบบหนึ่ง
เด็กอาจขาดการสํารวจและการหยิบวัตถุเด็กอาจเขวี้ยงวัตถุจากภาชนะหรือจากชัน้ โดยมิไดหยิบ
จับ หรือสํารวจตรวจตราหรือเลนอยางสรางสรรค ในสนามเด็กเลนเด็กอาจวิง่ ไปมารอบ ๆ โดยไม
ปนปายเครื่องเลน ชิงชา
2. เด็กไมเคลื่อนไหวหรือสํารวจสิ่งแวดลอม
เด็กดูคลายเปนเด็กดี อยูเปนที่และไมเรียกรองสิ่งใดจากผูดูแล เด็กอาจนัง่ ดูสิ่งรอบ ๆ
ตัวโดยไมทาํ อะไร ทั้งที่รางกายแข็งแรงสมบูรณ ในเด็กโตจะใชภาษาพูดเพื่อดึงดูดความสนใจจาก
ผูใหญในการสนทนา โดยหลีกเลี่ยงที่จะหยิบวัตถุดวยมือของเขาหรือทํากิจกรรมดวยตนเอง

3. เด็กมีการเลนที่จํากัด
เด็กมีลักษณะการเลนของเลนที่ซา้ํ ๆ ขวางวัตถุไปเรื่อย ๆ ตีของเลนซ้าํ ๆ หรือเอาเขา
ปาก หรืออาจชอบเฉพาะกิจกรรมที่ใชสายตามอง (ชอบดูทีวี วีดีโอ ดูหนังสือ) โดยหลีกเลี่ยงการ
เคลื่อนไหวรางกายที่ประสานสัมพันธกับตาหรือมือในการเลน (ไมชอบเลนสี วาดรูป ดินน้าํ มัน ของ
เลนสราง) เลนในสนามเด็กเลนหรือของเลนโดยปราศจากการสรางสรรคหรือเปลี่ยนแปลงการเลน
ใหหลากหลายหรือเลนของเลนอันเดิมไมเปลี่ยนไปเลนของเลนอืน่ ทีเ่ ปนของเลนแบบเดียวกัน
ยกตัวอยางเชน เด็กอาจคว่าํ รถเด็กเลนไวเฉย ๆ โดยไมมีการทดลองไถรถใหแลน
4. เด็กงุมงาม ลมงายและการทรงตัวไมดี
บอยครั้งที่เด็กอาจมีประสบการณการกระทบกระแทก
มีแผลถลอกฟกช้ําหรือ
กระดูกหัก ในบางครั้งดูคลายวาเด็กรีบเรงหรือมีพลังงานมากโดยขาดการระมัดระวังวาตนเองจะ
ไปที่ใด และการขาดปฏิกริ ิยาตอบสนองเพื่อปองกันตนเอง เมื่อกําลังจะถูกกระแทกที่ศีรษะหรือ
ขณะกําลังจะหกลม
5. เด็กมีความยากลําบากในการสงบตนเองหลังจากกิจกรรมทีใ่ ชพลังงาน หรือ
หลังจากที่อารมณเสีย
หลังจากผานกิจกรรมที่ใชพลังงาน เมื่อเด็กตื่นตัวแลวไมสามารถผอนคลายตัวเองได
หรือใชเวลากวาชั่วโมงจึงสงบหรือเด็กอาจมีการตื่นตัวอยางมากหลังจากทีก่ ิจกรรมไดผานไปแลว
เด็กบางคนอาจมีกิจกรรมทีส่ งเสริมใหตนื่ ตัวอยูตลอดวัน โดยขาดชวงเวลาที่จะผอนคลาย หรือการ
ทํากิจกรรมที่สงบ ชวงเวลาเย็นเด็กอาจจะวุนวายและนอนหลับยาก
6. เด็กแสวงหาสิ่งเรามาเกินไป
เด็ก ๆ ชองที่จะกระโดดโลดเตน นัง่ ชิงชา มาหมุน โดยไมทํามากเกินไป แตเด็กที่อาจมี
ปญหาคือ เด็กที่ชอบหมุนตัวเองบนเครื่องเลนหรือหมุนตัวรอบหอง โดยไมแสดงอาการวิงเวียน เด็ก
เหวีย่ งตนเองลงพืน้ หลาย ๆ รอบ หรือเจตนาที่จะพุงตนเอง ชกผูอนื่ หรือสิ่งของหรือกระโดดซ้ํา ๆ
Behavior พฤติกรรม
ความบกพรองของการบูรณาการประสาทความรูสึก จะแสดงถึงความยากลําบากของ
พัฒนาการในหลายดานของเด็ก รวมไปถึงดานอารมณและสังคม เด็กหลาย ๆ คนจะขาดความ
มั่นใจหรือมีความนับถือในตนเองต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเด็กรับรูถ ึงความแตกตางของตนเองกับ
เพื่อน ถาเด็กมีความลําบากในกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมการเลน อาจสงผลใหเด็กเลนใน
กลุมเพื่อนไดยาก ภาวะไวตอการสัมผัสยังเปนสาเหตุของพฤติกรรมกาวราวหรือทําใหเด็กตองอยู
โดดเดี่ยว
ในบางครั้งพฤติกรรมยังเปนสิ่งบงชีถ้ ึงความบกพรองของการบูรณาการประสาทรับ
ความรูสึก เด็กอาจมีพฤติกรรมไมยืดหยุน โมโหงายหรือเปลีย่ นสถานที่ยากหรือแสดงอาการ
ฉุนเฉียวหรือรองไหอยางไมมีเหตุผลจากการกลัวเสียง
ถูกกระตุนไดมากจากสิ่งเราทางสายตา

หรือไมทนตอรอยพับของถุงเทา เด็กอาจมีพฤติกรรมยึดติดเพื่อรักษาสภาพของตนเองไว ซึง่ ทําให
ครอบครัวยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเด็ก แมของเด็กอาจตามเด็กไปทัว่ หอง เพื่อปอนอาหารเด็กหรือ
ตองยอมใหเด็กนอนบนเตียงของพอแม เพราะเด็กไมยอมไปนอนที่อนื่ แตมีเพียงชวงสัน้ ๆ ที่เด็ก
สามารถรับประทานหรือนอนหลับโดยไมเกิดปญหา
สรุป
บทความนีก้ ลาวถึง
ปญหาความบกพรองของการบูรราการประสาทความรูสกึ จาก
พฤติกรรมที่สงั เกตได เด็กสวนหนึง่ อาจแสดงถึงลักษณะ 2 – 3 อยาง ที่แสดงถึงความบกพรอง
ที่มาจากความผิดปกติของการบูรณาการประสาทความรูสึก ผูปกครองและผูเชี่ยวชาญควรสังเกต
รูปแบบพฤติกรรมของเด็กในภาพรวม เพื่อพิจารณาวาปญหาใดทีส่ งผลกระทบตอความสามารถ
ในการเลน การพัฒนาทัง้ รางกายและอารมณของเด็กและความสามารถในการชวยเหลือตนเอง
เด็กที่สงสัยวาจะมีปญหาการผสมผสานความรูสึก ควรไดรับการประเมินโดยนักกิจกรรมบําบัด
หรือนักกายภาพบําบัด ผูซงึ่ ไดรับการฝกฝนดานการประเมินการบูรณาการประสาทความรูสึกและ
การบําบัด มีประกาศนียบัตรดาน Sensory Integration ที่แสดงถึงความสามารถในการทดสอบ
และการแปลความหมาย โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน แตก็ยังมีนักวิชาชีพที่มีศักยภาพที่จะทําได
แมไมมีประกาศนียบัตรดาน Sensory Integration โดยตรง
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