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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 ข้ีอายและหัวแข็ง โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับพัฒนาการเด็กปกติ  อยางไรก็ตาม การบงชี้ความบกพรองของ

กระบวนการบูรณาการประสาทความรูสึกเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหเด็กสามารถทํากิจวัตรประจําวันได

ในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในครอบครัว ใหถูกรบกวนนอยที่สุด บทความนี้จะอธิบายถึง

ปญหาของการบูรณาการประสาทความรูสึก ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมในการดํารงชีวิตและกิจวัตร

ทั่ว ๆ ไปของเด็ก 

 
What is Sensory Integration? 
การบูรณาการประสาทความรูสกึคืออะไร 
 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 ความจําและระดับการเรียนรูข้ันสูง เนื่องจาก

ความจําที่ซับซอนของบริเวณที่หลากหลายขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวางกัน ของบุคลกิภาพของเดก็

เองกับส่ิงแวดลอม พฤติกรรมอาการเพียงอยางเดียวจึงไมใชส่ิงบงชี้ถึงปญหาดานการผสมผสาน

ความรูสึก 

        A. Jean Ayres ดอกเตอร จีน แอร ซึ่งเปนนักกิจกรรมบําบดั เปนบุคคลแรกที่คนควาและ

อธิบายทฤษฎเีกี่ยวกับกรอบอางอิงซึ่งเรียกวา Sensory Integration ในตําราของ Sensory 



Integration and the child; ดอกเตอร แอร ไดเขียนอธบิายความบกพรองเกีย่วกับการบูรณาการ

ประสาทความรูสึก  โดยไดอธิบายวา ขอมูลจากการบูรราการประสาทความรูสึก (Sensory 

Integration) เปนดังอาหารของสมอง เชนเดียวกับอาหารที่กนิเขาไปเพื่อเสริมสรางรางกาย ความ

ยากลาํบากในกระบวนการจดัระเบียบของขอมูลทางระบบสัมผัสรับรูสงผลตอการดําเนินกิจกรรม 

เปรียบเทยีบไดกับภาวะการยอยอาหารลําบาก หากเปรียบสมองเปนเมืองใหญ การกระตุนเราจาก

เซลลประสาท (Neural impulses) ก็เปรียบไดกับการจราจรที่คับค่ัง เธอกลาววา “กระบวนการ

จัดการการรับความรูสึกที่ดสีามารถกระตุนเราไปตามกระแสประสาทไดอยางงาย ๆ และถึง

เปาหมายอยางอยางรวดเร็ว แตภาวะบกพรองของกระบวนการจัดระเบียบความรูสึกเปนสาเหตุ

ของการเกิดจราจรติดขัดในสมอง สวนหนึง่ของขอมูลความรูสึกจะออนลาและติดขดั ในสวนนัน้

ของสมองจะไมไดรับขอมูลที่ตองการในการทํางาน”

 
การอธิบายถึงความบกพรองของการบรูณาการประสาทความรูสกึมีอยู 4 ลักษณะ  

1. ปญหาดานสมาธิและการควบคุมตนเอง (attention and regulatory problem)  

2. ภาวะไวตอการรับความรูสึก (Sensory defensiveness) 

3. รูปแบบการทาํกิจกรรม (Activity pattern) 

4. พฤติกรรม (Behavior)  

 
Attention and Regulatory Problem ปญหาดานสมาธิและการควบคุมตนเอง 
 ความสามารถในการทํากิจกรรมอยางตั้งใจ ข้ึนอยูกับความสามารถในการคัดกรองหรือ

ยับยั้งการรับรูของขอมูลที่ไมจําเปน จากเสยีงและการรับรูทางสายตา เด็กที่มีความบกพรองในการ

จัดระเบียบขอมูล มกัตอบสนองตอการรับรูขอมูลโดยปราศจากการคัดกรอง และแสดงออกใน

ลักษณะหนัเหความสนใจงาย ไมอยูนิง่หรือไมสามารถยับยัง้การรับขอมูลได  เด็กกลุมนีจ้ึงมี

ลักษณะตื่นตวัอยูตลอด (on the alert) และจะคอยถามเกี่ยวกับตําแหนงทีม่าของสิ่งเราที่รับเขามา

ในขณะที่ผูอ่ืนไมสนใจ (เชน เสียงตูเย็น เสียงพัดลม เสยีงเครื่องบนิ ฯลฯ) แตเด็กอาจลมเหลวใน

การเพงความสนใจตอส่ิงเราเพยีงสิง่เดียวและไมสามารถตอบสนองตอส่ิงเรานัน้ ตวัอยางเชน เด็ก

ไมหันตามเสียงเรียกเมื่อถูกเรียกชื่อ ผูปกครองบางทานกลาววา บุตรของเธอไมรับรูและไม

ตอบสนองตอเสียงดังในหองที่เธออยู แตกลับตอบสนองทนัทีตอเสยีงแกะหอลูกกวาด ในอีกสอง

หองถัดไป 

 เด็กที่มีความบกพรองในการควบคุมตนเอง จะมีความยากลําบากในการควบคุมวงจรการ

นอนและการรบัประทานหรอืไมสามารถสงบหรือผอนคลายตนเอง และตอบสนองมากเกนไปตอ

ส่ิงเรา จอรเจยี เดอแกงก ี กลาววา “ความผิดปกติของการจัดระเบยีบขอมูลที่ปรากฏออกมาเปน



ปญหาที่เกีย่วเนื่องกบักระบวนการรับความรูสึก การสื่อความหมาย การควบคุมตนเองและการ

ตื่นตัว และระดับอารมณเด็กทารกที่ซึง่ถกูรบกวนไดงาย ปลอบโยนลาํบาก อารมณไมคงที่และไว

ตอการรับสัมผัสทางผิวหนงั หรือไวตอส่ิงเราอื่น ๆ มากเกินไป อาจเปนปญหาตอการควบคมุ

ตนเอง” 

 
Sensory Defensiveness 
 ภาวะไวตอการรับความรูสึก คือ ความบกพรองในการบูรณาการประสาทความรูสึกที่มี

ลักษณะของการตอสูหรือความหวาดกลัวในการตอบสนองตอขอมูลสิ่งเราซึ่งโดยทั่วไปไมเปน

อันตราย 

 Tactile defensiveness ภาวะไวตอการรับสัมผัส หรือการตอบสนองที่มากเกินไปตอการ

สัมผัส ไดถูกบงชี้โดย ดร.แอร ในป คศ.1960 ตั้งแตชวงเวลาในการวิจยัคนควาที่ตระหนกัถึง

ภาวการณปฏิเสธตอบริเวณการรับสัมผัสตาง ๆ รูปแบบของผูซึ่งมีภาวะไวตอการสัมผัส คือมีการ

ตอบสนองที่สูงของระบบประสาทตอการเตรียมตัวของรางกายในการเอาตัวรอด แตไมตระหนักถึง

วาสิง่เรานั้นไมไดนากลัว พฤติกรรมที่เกีย่วเนื่องกับภาวะไวตอการสัมผัส คือ ความกาวราว การ

หลีกหน ี การแยกตัวและความไมอดทนตอการทาํกิจวัตรประจําวนั การหวีผมหรือการสระผม การ

ตัดเล็บ การแปรงฟน ซึง่กอความเหนื่อยหนายและความยากลาํบากตอครอบครัวของเด็ก จากการ

ที่เด็กมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองมากเกนิไปในพฤติกรรมดังกลาว หรือมีอาการโมโหเมื่อตองทาํกิจวัตร

ประจําวนั เดก็อาจมกีารจัดการกับชีวิตทีย่ึดติด ตองการเสื้อผาทีม่ีเพยีงเนื้อผาตัดปายชื่อ โลหะ

ตาง ๆ ที่ติดกับผาออกหมดจากชุด มขีอจํากัดในการเลือกอาหารจากการทนทานตอการสัมผัส

พื้นผวิอาหารไดนอย ทักษะทางสังคมที่จํากัดจากการแยกตัว หรือการตอบสนองโดยการตอสูจาก

การถูกสมัผัสโดยมิไดคาดหมาย 

  

 

             Auditory defensiveness ภาวะไวตอเสียง เกิดขึ้นจากการตอบสนองในทางลบตอความ

กลัวทีเ่กี่ยวของกับเสียงและความดัง เดก็บางคนแสดงอาการหวาดกลัวอยางมากตอเสียง เชน 

เสียงดูดฝุน เสียงเครื่องตัดหญา เสยีงเครื่องเปาผม เสียงใบไมปลิวหรือเสียงไซเรน ซึ่งทําให

ผูปกครองตองเตรียมการใชอุปกรณเหลานี้ใหอยูหางจากระยะการไดยินของเดก็ เด็กคนอื่น ๆ อาจ

แสดงถึงความไมทนตอเสียงและความดังโดยการตบมือเหนือหูของเขา เด็กบางคนอาจไมทนทาน

ตอเสียงชักโครกและเด็กบางคนปดหูตนเองเมื่อถงึเวลาชั่วโมงดนตร ี

 Visual defensiveness ภาวะไวตอการรับรูทางการเหน็ เกิดจากความไวตอแสงหรือการ

หลีกเลี่ยงที่จะเคลื่อนไหวลกูตา 



 Oral – motor defensiveness ภาวะไวตอการรับสัมผัสในชองปาก เปนสาเหตุใหเกดิการ

หลีกเลี่ยงที่จะแปรงฟนและการเคี้ยวอาหารที่มพีื้นผวิและอุณหภูมิตาง ๆ  

Olfactory defensiveness  ภาวะไวตอการรับกลิ่น  เด็กที่มีภาวะไวตอการรับกลิ่นจะรูสึก

ไมสบายกระอกักระอวน เมือ่รับกลิ่นซึ่งผูคนทัว่ไปไมรังเกียจหรือไมรูสึกอะไร เชน เด็กบางคนไม

ยอมเขาใกลมารดาเมื่อเขาไดกลิ่นน้าํหอม ซึ่งทําใหเขารูสึกไมสบาย 

Vestibular defensiveness  ภาวะไวตอการเคลื่อนไหว  เปนผลมาจากความไมทนทาน

ตอการเคลื่อนไหวหรือการอยูบนพื้นผวิที่ไมมั่นคง โดยแสดงออกถึงความกลัว การหลีกเลี่ยงหรือ

อาการวงิเวียน เด็กอาจกลวัตอการขึ้น – ลงบันได หรือข้ึนลิฟต เด็กบางคนไมยอมกาวขึ้นเบาะที่สูง

เพียง 2 – 3 นิว้ จากพืน้ และไมยอมขึ้นบนัไดที่ไมมีราวกั้นนอกจากจะถือแขนมารดาไว แมของเดก็

อาจตองอุมหรือยอมใหเขาคลานขึ้นไปแทน หรือเด็กอาจรูสึกไวตอการเคลื่อนไหวขณะที่อยูในรถ 

เมื่อครอบครัวพานั่งรถไปตามถนนที่ไมพลกุพลานเพื่อเลีย่งทางดวน 

 
Activity level ระดับความตื่นตัวในการทํากิจกรรม 
เด็กเล็ก ๆ โดยธรรมชาติจะมีความกระตอืรือรน เราคาดเดาไดวาเดก็วัยเตาะแตะจะกาว

เขาหาทุกสิง่และเด็กอนุบาลมีความอยากรูอยากเหน็ตองการสํารวจและเลนอยางกระฉับกระเฉง 

โดยที่เราไมไดคาดหวงัวาเดก็ตองมีชวงสมาธิยาวนาน ลักษณะบคุลิกที่ชี้บงวาเปนปญหาในเด็ก

คนหนึ่งอาจเปนเรื่องธรรมดาในเด็กเล็ก 

ลักษณะทีบ่งชีไ้ดที่เปนสัญญาณเตือนถงึความบกพรองในเด็ก ที่เกีย่วของกับระดับความ

ตื่นตัว มีดงันี ้
1. เด็กเลนอยางไมมีระเบยีบแบบแผนและขาดเปาหมาย 

เด็กอาจวิง่เขาหองมาดังพายุ ในตอนแรกดูเหมือเด็กสนใจของเลนหรือวัตถุในหอง แต

สักพักเดก็อาจขวางสิง่ของ เอาของออกจากกลอง หรือหันไปสนใจสิ่งอื่นทันท ี ในอีกรูปแบบหนึ่ง

เด็กอาจขาดการสํารวจและการหยิบวัตถุเด็กอาจเขวี้ยงวัตถุจากภาชนะหรือจากชัน้โดยมิไดหยบิ

จับ หรือสํารวจตรวจตราหรอืเลนอยางสรางสรรค ในสนามเด็กเลนเด็กอาจวิง่ไปมารอบ ๆ โดยไม

ปนปายเครื่องเลน ชงิชา  
2. เด็กไมเคลื่อนไหวหรือสํารวจสิ่งแวดลอม 

เด็กดูคลายเปนเด็กดี อยูเปนที่และไมเรียกรองสิ่งใดจากผูดูแล เด็กอาจนัง่ดูส่ิงรอบ ๆ 

ตัวโดยไมทาํอะไร ทั้งที่รางกายแข็งแรงสมบูรณ ในเด็กโตจะใชภาษาพูดเพื่อดึงดูดความสนใจจาก

ผูใหญในการสนทนา โดยหลีกเลี่ยงที่จะหยิบวัตถุดวยมอืของเขาหรือทํากจิกรรมดวยตนเอง 

 

 



3. เด็กมีการเลนที่จํากัด 
เด็กมีลักษณะการเลนของเลนที่ซ้าํ ๆ ขวางวัตถุไปเร่ือย ๆ ตีของเลนซ้าํ ๆ หรือเอาเขา

ปาก หรืออาจชอบเฉพาะกิจกรรมที่ใชสายตามอง (ชอบดูทีวี วีดีโอ ดูหนงัสือ) โดยหลีกเลี่ยงการ

เคลื่อนไหวรางกายที่ประสานสัมพนัธกับตาหรือมือในการเลน (ไมชอบเลนสี วาดรูป ดินน้าํมัน ของ

เลนสราง) เลนในสนามเด็กเลนหรือของเลนโดยปราศจากการสรางสรรคหรือเปลี่ยนแปลงการเลน

ใหหลากหลายหรือเลนของเลนอันเดมิไมเปลี่ยนไปเลนของเลนอืน่ทีเ่ปนของเลนแบบเดียวกนั 

ยกตัวอยางเชน เด็กอาจคว่าํรถเด็กเลนไวเฉย ๆ โดยไมมีการทดลองไถรถใหแลน 
4. เด็กงุมงาม ลมงายและการทรงตัวไมดี 

บอยครั้งที่เด็กอาจมีประสบการณการกระทบกระแทก มีแผลถลอกฟกช้ําหรือ

กระดูกหกั ในบางครั้งดูคลายวาเด็กรีบเรงหรือมีพลงังานมากโดยขาดการระมัดระวังวาตนเองจะ

ไปที่ใด  และการขาดปฏิกริิยาตอบสนองเพื่อปองกนัตนเอง เมื่อกําลังจะถกูกระแทกที่ศีรษะหรอื

ขณะกําลังจะหกลม 
5. เด็กมีความยากลาํบากในการสงบตนเองหลังจากกจิกรรมทีใ่ชพลังงาน หรอื

หลังจากที่อารมณเสีย 
หลังจากผานกิจกรรมที่ใชพลังงาน เมื่อเด็กตื่นตัวแลวไมสามารถผอนคลายตวัเองได 

หรือใชเวลากวาชั่วโมงจงึสงบหรือเด็กอาจมีการตื่นตวัอยางมากหลงัจากทีก่ิจกรรมไดผานไปแลว 

เด็กบางคนอาจมีกิจกรรมทีส่งเสริมใหตืน่ตัวอยูตลอดวนั โดยขาดชวงเวลาที่จะผอนคลาย หรือการ

ทํากจิกรรมที่สงบ ชวงเวลาเย็นเด็กอาจจะวุนวายและนอนหลับยาก 
6. เด็กแสวงหาสิ่งเรามาเกินไป 

เด็ก ๆ ชองที่จะกระโดดโลดเตน นัง่ชิงชา มาหมุน โดยไมทํามากเกนิไป แตเด็กที่อาจมี

ปญหาคือ เดก็ที่ชอบหมนุตัวเองบนเครื่องเลนหรือหมนุตัวรอบหอง โดยไมแสดงอาการวงิเวยีน เด็ก

เหวีย่งตนเองลงพืน้หลาย ๆ รอบ หรือเจตนาที่จะพุงตนเอง ชกผูอ่ืนหรือส่ิงของหรือกระโดดซ้ํา ๆ  

 
Behavior พฤติกรรม 
 ความบกพรองของการบูรณาการประสาทความรูสึก จะแสดงถึงความยากลาํบากของ

พัฒนาการในหลายดานของเด็ก รวมไปถึงดานอารมณและสังคม เด็กหลาย ๆ คนจะขาดความ

มั่นใจหรือมีความนับถือในตนเองต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเด็กรับรูถึงความแตกตางของตนเองกับ

เพื่อน ถาเด็กมีความลาํบากในกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมการเลน อาจสงผลใหเด็กเลนใน

กลุมเพื่อนไดยาก ภาวะไวตอการสัมผัสยังเปนสาเหตขุองพฤติกรรมกาวราวหรือทาํใหเด็กตองอยู

โดดเดี่ยว ในบางครั้งพฤติกรรมยังเปนสิ่งบงชีถ้ึงความบกพรองของการบรูณาการประสาทรับ

ความรูสึก เด็กอาจมพีฤติกรรมไมยืดหยุน โมโหงายหรือเปลีย่นสถานที่ยากหรือแสดงอาการ

ฉุนเฉียวหรือรองไหอยางไมมีเหตุผลจากการกลัวเสยีง ถกูกระตุนไดมากจากสิ่งเราทางสายตา 



หรือไมทนตอรอยพับของถงุเทา เด็กอาจมพีฤติกรรมยึดติดเพื่อรักษาสภาพของตนเองไว ซึง่ทาํให

ครอบครัวยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเด็ก แมของเด็กอาจตามเด็กไปทัว่หอง เพื่อปอนอาหารเด็กหรอื

ตองยอมใหเดก็นอนบนเตยีงของพอแม เพราะเด็กไมยอมไปนอนที่อ่ืน แตมีเพยีงชวงสัน้ ๆ ที่เดก็

สามารถรับประทานหรือนอนหลับโดยไมเกิดปญหา 

 
สรุป 
 บทความนีก้ลาวถงึ ปญหาความบกพรองของการบูรราการประสาทความรูสึกจาก

พฤติกรรมที่สังเกตได เด็กสวนหนึง่อาจแสดงถึงลกัษณะ 2 – 3 อยาง ที่แสดงถงึความบกพรอง 

ที่มาจากความผิดปกติของการบูรณาการประสาทความรูสึก ผูปกครองและผูเชี่ยวชาญควรสังเกต

รูปแบบพฤติกรรมของเด็กในภาพรวม เพื่อพิจารณาวาปญหาใดทีส่งผลกระทบตอความสามารถ

ในการเลน การพัฒนาทัง้รางกายและอารมณของเด็กและความสามารถในการชวยเหลือตนเอง 

เด็กที่สงสยัวาจะมีปญหาการผสมผสานความรูสึก ควรไดรับการประเมินโดยนกักิจกรรมบําบัด

หรือนักกายภาพบาํบัด ผูซึง่ไดรับการฝกฝนดานการประเมินการบูรณาการประสาทความรูสึกและ

การบําบัด มปีระกาศนยีบตัรดาน Sensory Integration ที่แสดงถงึความสามารถในการทดสอบ

และการแปลความหมาย โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน แตก็ยังมนีักวชิาชีพที่มีศักยภาพที่จะทาํได

แมไมมีประกาศนียบัตรดาน Sensory Integration โดยตรง 
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