
แบบสํารวจปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึก  
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คําชีแจง  1. ใหท้าํเครืองหมาย   ลงในช่อง  หนา้พฤติกรรมทีเเป็นปัญหา   

 2. ตรวจสอบทุกรายการ 

ข้อควรพิจารณา 

การจาํแนกและการทาํความเขา้ใจการบูรณาการประสาทความรู้สึกทีผิดปกติเป็นเรืองทีสาํคญั

มาก  ขอ้ควรพิจารณาสําหรับผูป้กครองในการพิจารณาตรวจสอบรายการปัญหาการบูรณาการประสาท

ความรู้สึก ดงันี  

1. เด็กทีมีปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึก ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงปัญหาทุกระบบ ดงันนั

เด็กทีมีปัญหาการทรงตวั ความตึงตวัของกลา้มเนืออาจไม่มีปัญหาก็ได ้

2.  บางครังเด็กอาจจะแสดงลกัษณะทีเป็นปัญหาเพียงครังเดียวในหนึงวนั วนัถดัมาไม่ไดแ้สดง

พฤติกรรมนนัอีก  สําหรับกรณีของเด็กทีมีปัญหาการรับรู้ขอ้ต่อ ปัญหานนัจะตอ้งแสดงบ่อยๆ หลายครัง

ในหนึงวนั จึงจะเป็นปัญหาการสูญเสียหนา้ทีของระบบประสาท 

3. เด็กอาจจะแสดงลกัษณะปัญหาคลา้ยกบัปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกและถา้

สังเกตอยา่งจริงจงัอาจจะไม่ใช่ปัญหาการบูรณาการประสาทสัมผสัก็ได ้เช่น เด็กทีหลีกหนีการแตะ

สัมผสัดูเหมือนกบัเด็กไวต่อการรับสัมผสัผิวกาย แต่เด็กอาจจะมีปัญหาทางอารมณ์ก็ได้ 

4.  เด็กอาจะเป็นทงัรับความรู้สึกไวและรับความรู้สึกชา้ก็ได ้เช่น เด็กรับความรู้สึกไวต่อสัมผสั

ทีแผว่เบา กระชากตวัออกจากการสัมผสัอยา่งอ่อนโยนบริวเณไหล่ แต่ไม่สนใจต่อการเจ็บปวดทีอยูล่ึกๆ 

เช่น การฉีดยา เป็นตน้ 

5. คนทุกคนลว้นมีปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึก เพราะไม่มีใครทีสามารถควบคุม

ทุกอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั สิงเร้าทุกอยา่งสามารถก่อกวนการทาํหนา้ทีปกติของสมองไดท้งัจากการรับ

สิงเร้าทีมากเกินไปหรือรับสิงเร้าทีนอ้ยเกินไป  

 

 

 

ประสาทความรู้สึกผิวกาย 
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รับขอ้มูลสัมผสั บริเวณผิวหนงั จากการแตะ  การจบั  การกด การรับอุณหภูมิ ความเจ็บปวด 

และการเคลือนไหวของผมและขนตามผิวหนงั 

ลกัษณะปัญหาของประสาทความรู้สึกผิวกาย 

ไวต่อการแตะสัมผสั  (Hypersensitivity To Touch: Tactile Defensiveness) 

 แสดงพฤติกรรมหวาดกลวั กงัวลใจ หรือกา้วร้าวจากการสัมผสัแผ่วเบาหรือไม่ไดต้งัใจ 

 ขณะเป็นทารกจะไม่ชอบให้อุม้หรือกอด โดยจะแอ่นหลงัขึน ร้องไห้หรือดึงตวัออกห่าง   

 หงุดหงิดเวลาสวมใส่ผา้ออ้ม หรือพยายามดึงผา้ออก   

 แสดงพฤติกรรมกลวัหรือหลีกเลียงการยนืในทีหนาแน่นกบัคนอืนโดยเฉพาะการยนืเขา้แถว 

 แสดงพฤติกรรมตกใจเมือมีคนมาแตะดา้นหลงัทีไม่ไดม้องเห็น เช่น การอยูใ่ตผ้า้ห่ม      

 หงุดหงิดขณะหวีผม ระมดัระวงัตวัเป็นพิเศษ เกียวกบัการทาํกิจกรรมทีมีแปรงหรือหวี 

 ไม่พอใจต่อการนอนบนทีนอนทีมีผา้ปูทีนอนขรุขระ เช่น เก่าและผิวหยาบ 

 หลีกเลียงการเขา้กลุ่มเนืองจากการกลวัการสัมผสัทีไม่ไดต้งัใจ   

 ต่อตา้นการสร้างมิตรภาพหรือการแตะสัมผสัจากคนขา้งๆ ญาติ 

 ไม่ชอบการสัมผสัอยา่งนุ่มนวล เด็กจะเช็ดหรือถูบริเวณทีถูกสัมผสัทนัที   

 ชอบการกอดรัด แบบแน่น มนัคง 

 เด็กรู้สึกเจ็บปวด และก่อใหเ้กิดการหลีกเลียงต่อหยดนาํฝน นาํจากฝักบวั  การเป่าลมตรงผนงั  

 แสดงปฏิกิริยาโตต้อบเกินขอบเขต จากการตดั การถู หรือการถูกแมลงกดัต่อย   

 หลีกเลียงการแตะสัมผสัวตัถุทีมีผิวสมัผสัหลากหลาย  เช่น ผา้ห่ม ไหมพรม  ผา้ขนสัตว ์

 ปฏิเสธการสวมเสือผา้ใหม่  หรือเสือเนือแข็งทือ หรือเสือทีเนือหยาบ เสือทีมีปกคอเสือรัดคอ

และสูง  ยนีส์ หมวก เขม็ขดั  เป็นตน้ 

 หลีกเลียงการใชม้ือในการเล่น   

 หลีกเลียง การเล่นสกปรก เช่น  ทราย  นาํ กาว  เกร็ดทอง  แป้งโด  โคลน  ครีมโกนหนวด  

ฟองสบู่ เป็นตน้   

 หงุดหงิดหรือยุง่ยากเมือมือสกปรกและจะตอ้งลา้งมือบ่อยๆ   

 จกัจีมากกวา่ปกติ   

 มีความยุง่ยากต่อตะเขบ็ถุงเทา้และปฏิเสธการสวมถึงเทา้    

 



ลกัษณะปัญหาของประสาทความรู้สึกผิวกาย 

1. ไวต่อการแตะสัมผสั  (Hypersensitivity To Touch: Tactile Defensiveness) 

 แรกเกิดมีความยุ่งยากในการใหเ้สือผา้ถูกตวั ตอ้งการสวมเสือผา้สันๆ  ในวยัเตาะแตะจะไม่

ยอมสวมเสือผา้หรือดึงเสือผา้ออกเมือถูกสวมใส่ 

 มกัจะสวมเสือผา้แขนยาว ขายาว เพือหลีกเลียงการถูกสัมผสับริเวณผิวกาย   

 ยุง่ยากในการลา้งหนา้ 

 ยุง่ยากในการตดัเลบ็มือ เลบ็เทา้  หรือตดัผม 

 ต่อตา้นการแปรงฟันและกลวัการไปหาหมอฟัน   

 บ่นเรืองการรับประอาหาร  กินอาหารรสชาติและผิวสัมผสัเดิมๆ   มีแนวโนม้ในการหลีกเลียง

อาหารทีผสมหลากหลายสัมผสั  เช่น อาหารร้อน เยน็ ต่อตา้นการรับประทานอาหารใหม่ ๆ   

 ปฏิเสธการเดินเทา้เปล่าบนพืนหญา้หรือทราย   

 มกัจะเดินเขย่งปลายเทา้ตลอดเวลา   

2.  รับสัมผัสผิวกายได้น้อยหรือช้า  (Hyposensitivity To Touch: Under-Responsive) 

 ปรารถนาการสัมผสัผิวกาย  ตอ้งการแตะสัมผสัสิงของทุกสิงและบุคคลทุกคน 

 ไม่รู้สึกต่อการแตะ สัมผสั เดินชนสิงของ 

 ไม่รู้สึกเจ็บปวด เช่น การถูกมีดบาดหรือการถกีดข่วน ไม่กลวัการถูกปืนของเล่นยิง 

 ไม่รู้สึกเมือใบหนา้ มือ จมูกสกปรก   

 มกัจะทาํร้ายตนเอง เช่น หยิก  กดั  บีบ หรือโขกศีรษะ   

 ใชป้ากมากกวา่ปกติ เช่น การกิน  

 ทาํใหค้นอืนหรือสัตวเ์ลียงเจ็บ ขณะเล่น 

 ลูบๆผิวหนงัหรือสิงของบ่อยๆ ในลกัษณะการปลอบโยน 

 แสวงหาผิวสัมผสัทีหยาบ แข็งพอใจกบัการจบั ลูบของแข็ง หรือผิวสัมผสัหยาบ 

 มีความสุขกบัการเล่นของสกปรก   

 ปรารถนาการสันไหว (vibrating) หรือรับความรู้สึกหยาบหรือแขง็ 

 ชอบและปรารถนาอยา่งแรงต่ออาหารรสจดั เช่น  เผด็ หวาน เปรียว และเคม็    

 

 



ลกัษณะปัญหาของประสาทความรู้สึกผิวกาย (ต่อ) 

3. การรับรู้และการแยกแยะสัมผัสผิวกายบกพร่อง  (Poor Tactile Perception And Discrimination) 

 มีความยุง่ยากในการใชม้ือทาํกิจกรรมทีละเอียด  เช่น  การติดกระดุม  การรูดซิป  การสวม

เสือผา้ 

 ไม่สามารถบอกอวยัวะทีถูกสัมผสัได ้กรณีทีมองไม่เห็น 

 กลวัความมืด 

 แต่งกายไม่เรียบร้อย ดูสกปรก เช่น ไม่สังเกตวา่กางเกงในบิดเบียว  แขนเสือครึงหนึงไม่ไดพ้บั

ขึน รองเทา้ไม่ไดผ้กู ขากางเกงขา้งหนึงพบัอีกขา้งหนึงไม่ไดพ้บั   

 มีความยุง่ยากในการใชก้รรไกร  สีเทียน และเครืองเงิน    

 หลงัอาย ุ2 ขวบ ยงัชอบหยบิสิงของเขา้ปาก 

 มีความยุง่ยากในการจาํแนกลกัษณะทางกายภาพของวตัถุ เช่น  รูปร่าง  ผิวสัมผสั อุณหภูมิ 

นาํหนกั เป็นตน้    

 ไม่สามารถบอกวตัถุจากความรู้สึกหรือสัมผสักายโดยไม่ใชก้ารมองช่วย เช่น ไม่สามารถหา

ของในกระเป๋า หรือใตโ้ต๊ะได ้  

ข้อคดิเหน็อืนๆ  
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ประสาทประสาทความรู้สึกการทรงตัว   

จุดรับขอ้มูลอยู่ในหูชนัใน  เกียวกบัความสมดุล การเปลียนแปลงแรงดึงดูดของโลก  

ประสบการณ์การเคลือนไหว  และการับรู้ตาํแหน่ง ทิศทาง  

ลกัษณะปัญหาของสัมผัสการทรงตัว 

1.    การรับความรู้สึกไวต่อการเคลือนไหว  (Hypersensitivity To Movement ;Over-Responsive) 

 หลีกเลียงการเล่นเครืองเล่นสนาม  เช่น ชิงชา้  บนัได  กระดานลืน มา้หมุน  เป็นตน้      

 ชอบกิจกรรมทีมีการนงั  เคลือนไหวชา้ๆ หลีกเลียงกิจกรรมทีเสียงอนัตราย   

 หลีกเลียงหรือไม่ชอบการขึนลิฟตห์รือบนัไดเลือน โดยจะสมคัรใจทีจะนงัหรือแสดงอาการ

เจบ็ป่วย หรือไม่สบาย   

 มกัจะยดึตวั หรือเกาะติดตวัผูใ้หญ่ทีไวใ้จ   

 แสดงอาการกลวัตกต่อสถานการณ์ทีเป็นไม่อนัตราย   

 กลวัความสูง เช่น ขอบถนน ขอบบ่อ หรือบนัได 

 กลวัเมือเทา้พนืพนื หรือเทา้ไม่สัมผสัพืน 

 กลวัการขึนลงบนัได หรือพืนผิวทีไม่เรียบ 

 กลวัการนอนในท่าเอียงลง เอียงขา้งหรือควาํลงต่อตา้นการนอนบนเตียงตดัผมทีลาดเอียงตาํลง 

 สะดุง้ตกใจเมือมีคนมาทาํให้เคลือนไหวหรือหรือขยบัตวั  เช่น  ถูกผลกัเกา้อี หรือโต๊ะ   

 ขณะเป็นทารกจะไม่ชอบนอนเปลหรืออู่ 

 กลวัและมีความยุง่ยากในการปันจกัรยานสองลอ้ กระโดด อยา่งรวดเร็ว หระโดดไปมา หรือ

การยนืทรงตวับนขาขา้วเดียวพร้อมกบัหลบัตา 

 สูญเสียการทรงตวัไดง้่าย  งุ่มง่าม   

 กลวัการร่วมกิจกรรมทีตอ้งใชก้ารทรงตวัอยา่งมาก เช่น การเล่น ไวกิง 

 หลีกเลียงการเคลือนไหวทีตอ้งเคลือนไหวอยา่งรวดเร็วหรือเคลือนไหวแบบหมุน  

 

 

 



ลกัษณะปัญหาของประสาทความรู้สึกการทรงตัว 

2. รับสัมผัสการทรงตัวได้น้อยหรือช้า  (Hyposensitivity To Movement :Under-Responsive) 

 เคลือนไหวอยูต่ลอดเวลา ไม่สามารถนงัอยูก่บัที 

 ปรารถนาความเร็ว การหมุน การปัน หรือตอ้งการกิจกรรมทีมีการเคลือนไหวมากกวา่ปกติ 

 ชอบการแกว่งตวัในอากาศ 

 สามารถหมุนตวัเป็นชวัโมงโดยไม่เวียนศีรษะ    

 ชอบความเร็ว  หรือชอบขีมา้ในสนาม 

 กระโดดบนเฟอร์นิเจอร์  แทรมโพลีน เกา้อีหมุน หรือเคลือนไหวท่าทางในท่าขึนลง 

 ชอบแกวง่ตวัหอ้ยโหนเป็นระยะเวลาทีนาน 

 ชอบกิจกรรมเสียงอนัตราย 

 วงิ  กระโดด ขณะทีเดินไปขา้งหนา้ 

 โยกตวั  สันขา หรือนงัโยกศีรษะ 

 ชอบความเร็ว หรือเคลือนไหวเร็ว เช่น ชอบเล่นรถบมั  

3.  มีความบกพร่องเกยีวกบัความตึงตัวของกล้ามเนือหรือการประสานการเคลือนไหว (Poor Muscle 

Tone And/Or Coordination) 

 เดินปวกเปียก ร่างกายอ่อนแรง    

 กม้หลงั หรือนอนลงกบัพืน หรือเอียงศีรษะ ลาํตวัหรือฟุบกบัโตะ๊ทีทาํงานบ่อยๆ 

 มีความยุง่ยากในการทาํท่าซุปเปอร์แมน (นอนควาํแอน่ตวัขึน ชนัคอ กางแขน เหยียดขาทงั

สองขา้งพร้อมกนั 

 นงัในท่า W  บนพนืเพือใหม้นัคง 

 เหนือยง่าย 

 จบัวตัถุแน่นๆ ทดแทนการคงท่าทางไว ้

 มีความยุง่ยากในการหมุนเปิด –ปิด ลูกบิดประต ูกลอน 

 มีความยุง่ยากในการดึงใหลุ้กขึนจากการหกลม้ 

 มีความยุง่ยากในการแต่งตวัและทาํใหร้วดเร็ว  เช่น การรูดซิป การติดกระดุมเสือ 

 

 



ลกัษณะปัญหาของประสาทความรู้สึกทรงตัว 

3.  มีความบกพร่องเกยีวกบัความตึงตัวของกล้ามเนือหรือการประสานการเคลือนไหว (Poor Muscle 

Tone And/Or Coordination) 

 มกัจะไม่คลานตอนเป็นเด็กเล็ก 

 ตระหนกัรู้เกียวกบัร่างกายนอ้ย เช่น การชนสิงของ, ศีรษะกระแทกกบัสิงของทีเหนือศีรษะ 

หกลม้ หรืองุ่มง่าม 

 ทกัษะการเคลือนไหวกลา้มเนือใหญบ่กพร่อง เช่น การกระโดด การรับลูกบอล การปีนเชือก 

การกระโดดสูง 

 ทกัษะการเคลือนไหวกลา้มเนือเลก็บกพร่อง  มีความยุง่ยากในการใชอุ้ปกรณ์  เช่น ดินสอ 

สวมเครืองเงิน  หว ี และกรรไกร   

 อาจจะใชม้ืออยา่งคล่องแคล่วทางสองขา้ง เปลียนมือในการทาํกิจกรรม เช่น  การทาสี  การตดั 

การเขียน แตย่งัไม่มีมือขา้งถนดั ตอนอายุ  4-5  ปี   

 มีความยุง่ยากในการเลียไอศกรีมแบบโคน 

 ไม่แน่ใจในการเคลือนยา้ยร่างกายระหวา่งการเคลือนไหว  เช่น การกา้วขา้มสิงของ   

 มีความยุง่ยากในการเรียนรู้การออกกาํลงักายหรือการเตน้เป็นจงัหวะ 

ข้อคดิเหน็อืนๆ  
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ประสาทความรู้สึกกล้ามเนือ เอน็และข้อต่อ (Proprioceptive Sense)   



รับขอ้มูลจากกลา้มเนือ เป็นและขอ้ต่อของร่างกายเกียวกบัท่าทางของร่างกาย  การลงนาํหนัก  

การกด การยดื การเคลือนไหวและการเปลียนแปลงท่าทางในอากาศ  

ลกัษณะปัญหาของประสาทความรู้สึกกลา้มเนือ เอน็และขอ้ต่อ 

1.  พฤติกรรมการแสวงหาความรู้สึก  (Sensory Seeking Behaviors) 

 แสวงหากิจกรรมการกระโดด  การชน  การปะทะ 

 กระทืบเทา้เวลาเดิน 

 ใชเ้ทา้เตะพืน หรือเกา้อี ขณะนงัโต๊ะ 

 กดัหรือดูดนิวมือ หกัขอ้นิวมือเล่นบ่อยๆ    

 ชอบทีจะใหพ้นัตวัหรือมว้นตวัในผา้ห่มทีมีนาํหนกัมาก โดยเฉพาะเวลา 

 ชอบแต่งตวัแบบรัดแน่น เช่น สวมเขม็ขดั หมวกครอบ เชือกผกูรองเทา้   

 ชอบกิจกรรมการเล่นโคลน 

 มีความสุขกบัการกอดรัดแน่น 

 ทุบของเล่นหรือสิงของแรงมากกวา่ปกติ 

 ชอบกิจกรรมการเล่นทีชุลมุน เช่น  การเล่น มวยปลาํ ตะลุมพุก   

 มีความถีในการลม้ลงพืนอย่างตงัใจ เป็นประจาํ 

 มกัจะกระโดดบนแทรมโพลีนเป็นชวัโมง จึงจะหยดุ   

 ถูฟันอยา่งแรงทงัวนั 

 ชอบการผลกั  ดึง หรือลากสิงของหรือคนอืนๆ   

 ชอบกระโดดจากทีสูง ลงบนเฟอร์นิเจอร์ 

 มีความถีสูงในการชกต่อย ชน หรือผลกัเด็กคนอืนๆ   

 เคียวปากกา ปกเสือ สมาํเสมอ 

2. ความยุ่งยากในการเคลือนไหวทีซับซ้อน  (Difficulty With "Grading Of Movement") 

 ตดัสินผิดเกียวกบัการกาง หุบ กลา้มเนือ ระหวา่งการทาํกิจกรรม เช่น  การยกแขนใส่เขา้ไปใน

แขนเสือ หรือการปีนป่าย   

 มีความยุง่ยากในการควบคุมการออกแรงกดขณะเขียนหนงัสือ วาดรูป จนเห็นเส้นบางมาก 

หรือทาํแรงจนไส้ดินสอหกั 

ลกัษณะปัญหาประสาทความรู้สึกกลา้มเนือ เอน็และขอ้ต่อ 



2. ความยุ่งยากในการเคลือนไหวทีซับซ้อน  (Difficulty With "Grading Of Movement") 

 สมุดเขียนหนงัสือสกปรก ลบกระดาษจนฉีก 

 ทาํใหข้องเล่นแตกหักสมาํเสมอ   

 มกัจะตดัสินผิดเกียวกบันาํหนกัของวตัถุ เช่น แกว้นาํ ออกแรงยกของมากในขณะทีสิงของ

นาํหนกัเบา  หรือออกแรงนอ้ยในการยกของทีมีนาํหนกัมาก   

 ไม่เขา้ใจหนกั เบา ไม่สามารถตอบไดว้า่สิงของชินไหนหนกั  เบา 

 ออกแรงมากในการทาํกิจกรรมทุกอยา่ง  เช่น การเดิน การปิดประตูเสียงดงั  การกดสิงของ

อยา่งแรง  การวางสิงของอยา่งแรง   

 ออกแรงเล่นกบัสัตวอ์ย่างแรง ทาํให้สัตวไ์ดรั้บความเจ็บปวดโดยไม่รู้ตวั   

ข้อคดิเหน็อืนๆ  
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