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                      ในการปฏิบัติงานทางคลินิกสําหรับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษในปจจบุัน มีการใช
กรอบอางอิงหรือทฤษฎี  Sensory integration เพื่อเปนแนวทางในการบําบัดรักษาคอนขางมาก มี
การนําเทคนิค  วิธีการจากกรอบอางอิงนี้มาใชทั้งในคลินกิ โรงพยาบาล โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ศูนยการศกึษาพิเศษ ศูนยพฒันาการเดก็ ฯลฯ  ดังจะเห็นไดจาก บทความ เอกสารแผนพับ ขอมูล
อิเลคโทรนิค ที่กลาวถึงทฤษฎีนี้ในการนาํมาแกไขความบกพรองดานตาง ๆ ของเด็กพิเศษ  
           การบําบัดตามทฤษฎนีี้ จึงเปนที่รูจกัแพรหลายในวงการที่เกีย่วของกับเด็กพิเศษมากขึ้น   จึงมี
การสื่อสารระหวางผูที่เกีย่วของ ทั้งนักกจิกรรมบําบัด แพทย บุคลากรทางการแพทย บุคลากร
ทางการศึกษา และผูปกครอง ในประสบการณของผูเขียนพบวา การอธิบายวิธีการบําบัดตาม 
หลักการนี้ โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ผูอ่ืนสังเกตได ชวยลดขอสงสัยไดมากกวาการอธิบายตาม
หลักการทางประสาทวิทยา เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของการรักษาตามกรอบอางอิงนี้ คือ ความสามารถ
ในการจดัระเบียบพฤติกรรม (Ayres.A.J,1979) ซ่ึงเกี่ยวพันกับหลายระบบของรางกาย  ซ่ึงไดมีการ
ประชุมนักกิจกรรมบําบัดในอเมริกาที่ใชทฤษฎี Sensory integration เปนฐานในการทํางานทาง
คลินิก (OT-SI)และไดนําเสนอการจัดกลุมศัพทใหม   ซ่ึงผูเขียนมีความสนใจและเห็นวาอาจจะเปน
ประโยชนตอนักกจิกรรมบาํบัด จึงไดคนความาเสนอ ดงันี้       
          Sensory integration   เปนคําศัพทที่ถูกใชเปนครั้งแรกโดย  ดร. จีน แอรซ่ึงเปนนัก
กิจกรรมบําบัดและนักจิตวิทยาการศึกษาที่ไดรับการฝกฝนหลังปริญญาด็อกเตอร(Postdoctoral 
training) ดานประสาทวิทยาศาสตร ดร.แอรไดศึกษาและคนพบความเกี่ยวพันของกระบวนการทาง
ประสาทสัมผัสและพฤติกรรมที่มีผลตอการเรียนรู  พัฒนาการ และอารมณ โดยใชพื้นฐานความรู
ทางประสาทวิทยาและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก อันปรากฏอยูในตํารา “Sensory integration and the 
child” โดยทฤษฎีนี้เช่ือวาความบกพรองของกระบวนการรับความรูสึก (impaired  of sensory 
processing )จะนําไปสูปญหาทางพฤติกรรม (functional problems) ซ่ึงตอมานักวิชาการไดให
ความหมายของศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน  Sensory Integration theory  หมายถึง เนื้อหาโครงสราง
ในการอธิบายถึงกระบวนการที่สมองรับขอมูลความรูสึกและทํางานอยางไรจึงสงผลตอบสนองตอ
การเคลื่อนไหว พฤติกรรม อารมณ และสมาธิ  Sensory Integration assessments หมายถึง 
กระบวนการในการประเมินบุคคลในปญหาที่เกิดจากกระบวนการรับความรูสึก และ Sensory 
Integration treatment  คือ ขั้นตอนวิธีการบําบัด ซ่ึง ดร.แอร ไดใชคําวา Sensory Integrative 



 2

Dysfunction  ในการกลาวถึงกลุมอาการบกพรองในภาพรวม ซ่ึงคําศัพทที่มาจากแนวคิดของดร.
แอรนี้ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตป ค.ศ 1989 
            ทฤษฎีนี้ไดถูกนํามาใชโดยนักกิจกรรมบําบัด และมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดย
นักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติการทางคลินิก  และเนื่องจากการนําทฤษฎีมาใชทางคลินิกโดยนัก
กิจกรรมบําบัดสวนมากไมไดใชแบบประเมิน SIPT  ซ่ึงเปนเครื่องมือมาตรฐานในการวินิจฉัยความ
บกพรองดานกระบวนการรับความรูสึกของ ดร.แอร   จึงมีการโตเถียงและอภิปรายถึงหลักการและ
การนําทฤษฎีมาใช  อันนํามาสูการพัฒนาวิธีการจําแนกลักษณะหรือประเภทของความบกพรองของ
การบูรณาการประสาทสัมผัส   เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการวินิจฉัยหรือระบุปญหาไดอยาง
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลทางดานสังคมวิทยาการเมือง (Sociopolitical) ที่เนน
การใหบริการที่ดีที่สุด (best practice) และการรับรูเกี่ยวกับความบกพรองทางกระบวนการรับ
ความรูสึกของวิชาชีพอ่ืน ๆ โดยในปจจุบันไดมีการจัดกลุมอาการบกพรองทางกระบวนการรับ
ความรูสึกในคูมือการวินิจฉัยดานพัฒนาการและจิตเวชเด็ก ไดแก  Diagnostic Classification of 
mental Health ND Developmental Disorders of Infancy and Early childhood, Revised (DC:0-
3R),Diagnostic Manual for infancy and Early Childhood, the Psychodynamic Diagnostic Manual  
(PDM) ซ่ึงในคูมือทั้งสามไดบรรจุนิยามศัพทที่ใชในการแบงประเภทอาการของกระบวนการรับ
ความรูสึกจากคําแนะนําของคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบําบัดในการวินิจฉัยความบกพรองของ
กลุมอาการที่เกี่ยวพันกับปญหาดานประสาทสัมผัส 
               จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว (Paradigm shift) การทบทวนมโนทัศนของทฤษฎี
จึงเกิดขึ้น     ดวยเหตุนี้จึงมีการประชุมสนทนากลุม (focus group) เพื่อจัดระบบการจําแนกใหม  
โดย ดร. มิลเลอรและคณะไดเสนอนิยามศัพทในการแยกแยะปญหาของกระบวนการรับความรูสึก  
(Sensory Processing Disorder: SPD)    เพื่อใชในการสื่อสารกับสาขาวิชาชีพอ่ืนทางการแพทยและ
ยังชวยใหเกิดความเขาใจและมองเห็นภาพปญหาไดชัดเจนขึ้น เพราะความหมายของ sensory 
integration เปนการอางถึงระบบประสาทวิทยามากกวาพฤติกรรมที่แสดงออก ซ่ึงมีเพียงนัก
กิจกรรมบําบัดที่ใชทฤษฎี sensory integration จึงจะมีความเขาใจในคําศัพทตาง ๆ นั้น  จึงไดใชคํา
วา processing   แทน integration     อยางไรก็ตาม    การจัดกลุมเพื่อแยกประเภทนี้ไมไดตองการ
เปลี่ยนแปลงนิยามเดิมใด ๆ แตเปนการนําเสนอเพื่อใชในการระบุปญหาจากพื้นฐานการรับ
ความรูสึก (sensory based processing)และยังใชจัดกลุมลักษณะของกลุมตัวอยางไดเปนกลุม
เดียวกัน (homogenous group)อันจะเปนประโยชนในการวิจัย รวมถึงการออกแบบวิธีการบําบัดได
อยางเฉพาะเจาะจงในแตละกลุมอาการ (subtypes) โดยไดขอสรุปการจัดประเภทความบกพรองของ
กระบวนการรับความรูสึกออกเปน 3 รูปแบบ    ดังแผนภาพตอไปนี้ 



 3

                                  

                         
                   Figure 1: A New Taxonomy for the Identification of Sensory Processing Disorder  
              ประยุกตจาก  Miller J. L, Anzalone E.M, Lane J .S, Cermark A.S, Osten T.E (2005).   
                รูปแบบที่ 1. Sensory Modulation  Disorders :SMD  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
ระบบประสาทสวนกลาง ในการจัดระบบขอมูลของสิ่งเราทางประสาทสัมผัส   จึงหมายถึง   
ความสามารถในการปรับระดับสิ่งเราใหเหมาะสมและคงที่กับความตองการการรับความรูสึกในแต
ละวันทั้งในแงของ ชนิดของสิ่งเรา  (nature)   ระดับความมากนอย (degree) ความเขมขน (intensity)   
ความบกพรองกระบวนการนี้จะพบปญหาดานอารมณและพฤติกรรมคอนขางมาก จากการ
ตอบสนองตอส่ิงเราไมคงที่ตามสภาพแวดลอมและขอจํากัดในการปรับตัวเขากับสิ่งเราใน
ชีวิตประจําวัน  ซ่ึงแบงได 3 รูปแบบ คือ 
     SMD SUPTYPE 1   : Sensory Over  Responsiveness  ; SOR   หมายถึง   การที่บุคคล
ตอบสนองตอส่ิงเราที่มากระทบอยางรวดเร็ว (faster) รุนแรง (intensity) และยาวนาน (longer) กวา
ปกติ โดยเฉพาะสิ่งเราที่ไมไดคาดการณไว  ซ่ึงอาจเกิดไดเพียงระบบเดียว  (เชน tactile 
defensiveness) หรือในหลายระบบ (sensory defensiveness)   บุคคลที่มีภาวะนี้จะมีพฤติกรรมทั้งใน
ลักษณะการปฏิเสธ  กาวราว   หลีกหนี หรือถอยหางจากสิ่งเรา  ซ่ึงการตอบสนองที่เกิดขึ้นไมไดมา
จากความตั้งใจ แตเกิดจากการตอบสนองจากจิตใตสํานึก  โดยเกี่ยวของกับระบบประสาทอัตโนมัติ 
(sympathetic system)  อันจะแสดงพฤติกรรมในการตอสู  (fight) การหลีกหนี(flight) การตกใจกลัว
(fright) และการตกตะลึง(freeze) พฤติกรรมของบุคคลกลุมนี้จะมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย  ไวตอ
การกระตุน  และปลอบประโลมยากและมีปญหาทางสังคม 
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    SMD SUPTYPE 2   ; Sensory Under Responsiveness  ; SUR  หมายถึง การที่บุคคลไมรับรู
หรือไมตระหนักรูตอส่ิงเราในสิ่งแวดลอมที่มากระทบ  เชน การไมรูสึกเจ็บปวดจากการถูกกระแทก 
ถูกชน การไมรูรอนหนาว   จึงทําใหมีพฤติกรรมถดถอย   เพิกเฉย   ไมคอยสนใจสิ่งใด  ขาดสมาธิ  
หมกมุนกับตนเอง โดยพฤติกรรมนี้เกิดจากความลมเหลวในการรับหรือแปลผลสิ่งเราที่ไดรับ  มิได
เกิดจากการขาดแรงจูงใจ    ซ่ึงในวัยเด็กบุคคลกลุมนี้จะมองดูคลายเปนเด็กเลี้ยงงาย เนื่องจากไม
แสดงออกถึงความตองการ บุคคลกลุมนี้จําเปนตองไดรับส่ิงเราที่เขมขนมากเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธ
และการเขารวมกิจกรรม     ดังนั้น พฤติกรรมการตอบสนองในแตละบริบทจะแตกตางกันเนื่องจาก
ระดับความตื่นตัวต่ํา   
     SMD SUPTYPE 3    : Sensory Seeking/ craving : SS  หมายถึง  การที่บุคคลมีความตองการ
ส่ิงเราในรูปแบบและปริมาณที่ไมปกติ  โดยอาจแสดงพฤติกรรมที่สนใจหรือหมกมุนในการกระทํา
ใด ๆ(action) อยางเขมขนมาก เชน  การหมุนตัวตลอดเวลา  การกระตุนทางสายตาโดยการเพงมอง
วัตถุนาน ๆ  ดังนั้น หากบุคคลที่มีภาวะนี้ไมสามารถแสวงหาสิ่งเราไดเพียงพอ อาจระเบิดอารมณ
และแสดงพฤติกรรมกาวราว ซ่ึงมักถูกเรียกวา ผูกอกวน (trouble-maker) หรือ ผูนําความเสี่ยง(risk-
taker) พฤติกรรมนี้จะขัดขวางความสามารถในการเรียนรูและการทํากิจวัตรประจําวัน  และเด็กกลุม
นี้มักจะถูกขับออกจากโรงเรียน  
 
   รูปแบบที่  2.  Sensory Discrimination Disorders :SDD   หมายถึง ความยากลําบากในการ
ประมวลผลคุณภาพของสิ่งเราทางความรูสึกซ่ึงเกิดไดกับทุกระบบประสาทสัมผัส   (somatic & 
special sense) ไดแก visual, auditory ,tactile ,taste ,smell ,proprioceptive, vestibular sense โดย
บุคคลกลุมนี้จะสามารถรับรูส่ิงเราไดแตไมสามารถบอกหรือแยกแยะสิ่งเราไดดีพอ เชน การแยก
ความเหมือน ความตาง ของสิ่งเราในการมองเห็น การไดยิน และการรับสัมผัส ซึ่งความบกพรองใน
การแยกแยะสิ่งเรานี้ บุคคลที่มีปญหาดานการแยกแยะสิ่งเราจําเปนตองใชเวลาในการประมวลและ
แปลผลความหมายของสิ่งเรา  จึงนําไปสูความบกพรองดานการเรียนรู  หรือเรียนรูไดชา  ศักยภาพ
ต่ํา  สงผลทางดานอารมณ เชนโมโหและหงุดหงิดงาย  และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  
  รูปแบบที่  3.  Sensory –Based  Motor Disorder : SBMD  หมายถึง    ภาวะบกพรองในการทรง
ทาและการเคลื่อนไหวอยางตั้งใจ (volition movement) โดยมีสาเหตุมาจากการรับความรูสึกที่
บกพรอง แบงไ ดสองลักษณะ ดังนี้ 
  - SBMD SUPTYPE 1 : Postural Disorders   หมายถึง   ความยากลําบากในการทรงทาขณะที่
รางกายมีการเคลื่อนไหวหรือขณะพักใหเหมาะสมกับความจําเปนในการเคลื่อนไหวในสิ่งแวดลอม  
ซ่ึงอาจเกิดจากความตึงตัวของกลามเนื้อที่ผิดปกติ   การหดตัวของกลามเนื้อตานแรงโนมถวงไม
เพียงพอ  การขาดความสมดุลในการประสานสัมพันธของกลามเนื้อเหยียดและงอ  การขาดความ
มั่นคงและสมดุลของรางกาย (stability ,righting and equilibrium reaction)  การควบคุมการทรงทา
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เปนพื้นฐานในการเคลื่อนไหวที่ราบเรียบ ของศีรษะ  ตา  แขนขา  ซ่ึงประกอบขึ้นจากประสาท
สัมผัสดานการมองเห็น(visual  sense) การทรงตัว (vestibular sense )และการรับรูตําแหนงของ
กลามเนื้อและขอตอ (proprioceptive sense) บุคคลที่มีความบกพรองในกลุมนี้อาจแสดงพฤติกรรม 
การทรงทาที่ตานแรงโนมถวงไมได  เชน  การโคงลงของลําตัวขณะนั่งหรือยืน ความลําบากในการ
เปลี่ยนทาทางขณะเคลื่อนไหว   
   - SBMD SUPTYPE 2: Dyspraxia   หมายถึง  ความบกพรองในการนึกคิด  การวางแผน  การ
เรียงลําดับขั้นตอน หรือการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง   สงผลให มีความบกพรองดานสหสัมพันธ
ของกลามเนื้อใหญและเล็ก   มีพฤติกรรมงุมงาม เชน การขาดทักษะในการรับสงลูกบอล  การเลน
กีฬา  ทั้งนี้ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวกลามเนื้อปาก    การใชกลามเนื้อมัดเล็ก    โดยจะเห็นไดจากการ
ใชมือและอุปกรณตาง ๆ อยางยากลําบาก  เชน การติดกระดุม   การใชกรรไกร  นอกจากนี้ยังขาด
ความสามารถในการเชื่อมโยงทักษะการเคลื่อนไหวไปยังกิจกรรมใหม   บุคคลที่มีปญหาดานนี้อาจ
ชดเชยความดอยสามารถในการเคลื่อนไหว โดยการใชจินตนาการแทนการกระทํา  หรือการใช
ภาษาพูดที่ฟงดูนาเชื่อถือ  และมักจะชอบกิจกรรมที่อยูนิ่ง  ไมเคล่ือนไหว เชน การอานหนังสือ  การ
ดูโทรทัศน   ความลมเหลวในการเคลื่อนไหวยังสงผลใหมีความเชื่อมั่นในตนเองต่ําและแสดง
พฤติกรรมในการควบคุมคนอื่น 
       ในแตละ Subtypes ของกระบวนการการรับความรูสึก (SPD) มีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน
และเกิดขึ้นรวมกันได   เชน  ผูที่มีความบกพรองดาน  SOR มักเกิดรวมกับ Sensory Seeking   
เนื่องจากการรับความรูสึกไวเกินทําใหบุคคลไดส่ิงเราที่ตองการไมเพียงพอ จึงแสดงออกมาเปน
พฤติกรรมแสวงหาสิ่งเรา   เชน พฤติกรรมกระตุนตนเอง(self stimulation) หรือ ผูที่มีความบกพรอง
ดาน  SUR  มักพบปญหาดานการแยกแยะสิ่งเรา  SDD รวมดวย  เชน ผูที่ไมสามารถแยกแยะการรับ
สัมผัสในระบบ tactile, vestibular , proprioceptive  จะสงผลใหมีการเคลื่อนไหวงุมงาม อันนําไปสู
ภาวะ dyspraxia           
        ผูเขียนไดทดลองนําแนวทางนี้มาใชในป 2548 โดยเริ่มจากการสอนนักศึกษากิจกรรมบําบัดฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก  นักกิจกรรมบําบัดที่ปฏิบัติงานทางคลินิก และการสื่อสารกับครูการศึกษา
พิเศษและผูปกครอง โดยผูเขียนพบวา เมื่อใชแนวทางนี้ในการจัดกลุมและอธิบายพฤติกรรม 
นักศึกษาสามารถระบุปญหาไดชัดเจนและเชื่อมโยงทฤษฎีมาสูการปฏิบัติไดถูกตองมากขึ้น  สวน
นักกิจกรรมบําบัดที่มีประสบการณบางแลวมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการจัดกลุมพฤติกรรมและ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อให Sensory input แกเด็กที่มีความบกพรองทางประสาทสัมผัส   และที่สําคัญ
ผูเขียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนรวมงานนอกวิชาชีพ และผูปกครองไดดีกวาเดิม ซ่ึงทําใหการทํางาน
ราบร่ืนขึ้นเพราะผูรวมงานมีความเขาใจการทํางานของนักกิจกรรมบําบัดในการกระตุนประสาท
สัมผัส โดยสอดคลองกับพฤติกรรมที่เห็นประจักษ     
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      อยางไรก็ตาม นักกิจกรรมบําบัดที่ใชแนวทางนี้ตองใชวิจารณญาณในการวิเคราะหปญหาความ
บกพรองดานการรับความรูสึก  โดยอาศัยการสังเกตและทดสอบพฤติกรรมอยางเปนกระบวนการ
ในหลาย ๆ สถานการณ  เพื่อที่จะสามารถระบุปญหาไดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูวิธีการบําบัดที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหาสิ่งเรา (sensory diet program) ที่เหมาะสมกับปญหาที่แทจริงของ
ผูรับบริการ 
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