
ความบกพรองของประสาทความรูสึกกลามเนื้อเอน็และขอตอ 
(Proprioceptive Dysfunction)  

ปนดัดา  วงคจ์นัตา 

นกักิจกรรมบาํบดั 

                “เหตุผลจริงทีทําให้บุคคลออทิสติกเดินหลกีสิงกดีขวาง กระโดด เคลือนไหวคล่องแคล่ว 

หรือการหกล้ม เขียนตัวหนังสือกดมาก และทําของแตก” 

การรับความรู้สึกเอ็นและขอ้ต่อ เกียวขอ้งกบัการรับขอ้มูลเขา้และเคลือนไหว แสดงท่าทาง 

จดัรับสิงเร้าอยูท่ีกลา้มเนือ เอ็นและขอ้ต่อเชือมโยงกบัเนือเยอืของร่างกาย เป็นการรับความรู้สึกทีอยู่

ลึก (deep senses) และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นความรู้สึกแห่งการทาํท่าทางของร่างกาย  

ถา้ประสาทการรับความรู้สึก ไม่สามารถรับหรือตีความขอ้มูลนาํเขา้จากกลา้มเนือ เอ็น ขอ้

ต่อ ทาํให้มีความยุง่ยากในการเคลือนไหว หรือเคลือนไหวไดไ้ม่สละสลวย  งุ่มง่าม ร่างกาย

เคลือนไหวทาํงานไม่ประสานกนัมีความยุง่ยากในการทาํกิจกรรมทีเด็กวยัเดียวกนัทาํให้สําเร็จ  โดย

สามารถแบ่งเป็น ประเภทความยุ่งยาก ดงันี 

1.  มีความยุง่ยากในการวางแผนการเคลือนไหว  (Motor planning) เป็นการสร้างมโนมติหรือ

การสร้างภาพเกียวกบัทา่ทางของร่างกายให้เคลือนไหวหรือทาํท่าทางตามคาํสัง หรือเคลือนไหวเพือ

ทาํกิจกรรมทีตงัใจหรือตอ้งการจะทาํส่งใหเ้ด็กสามารถเคลือนไหวเป็นลาํดบัขนัตอน ไม่สละสลวย 

2. มีความยุง่ยากในการเคลือนไหวตามทีสมองตอ้งการ (Motor control)  เนืองจากไม่สามารถ

มโนภาพท่าทางหรือตาํแหน่งของร่างกายได ้

3. มีความยุง่ยากในการคงท่าทางเอาไว ้(Postural stability)  เป็นความสามารถในการคงสภาพ

หรือรักสภาพของกลา้มเนือให้คา้งไว ้ ทาํใหม้ีความรู้สึกมนัคง ปลอดภยั ถา้มีความยุง่ยากในเรืองนี

เด็กจะไม่สามารถเคลือนไหวและใช้ส่วนของร่างกายให้เคลือนไหวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เด็กจะ

รู้สึกคบัขอ้งใจ สูญเสียความมนัใจในตนเอง แมว้า่บางครังจะพยายามทาํ แต่คนอืนจะมองอยา่งไม่

เขา้ใจว่าเด็กตอ้งการทาํอะไร 

4. มีความยุง่ยากในการเพิมระดบัการเคลือนไหวใหซ้ับซอ้นขึน (Grading movement)  เช่น 

การถือแกว้นาํ การจบัดินสอพร้อมกบัเขียนหนงัสือ การเปิดหนา้หนงัสือ การตีลูกกอลฟ์ลงหลุม  

การเตะบอลเขา้ประตู  
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ลกัษณะ อาการของความบกพร่องของประสาทความรู้สึกกล้ามเนือเอน็และข้อต่อ  

พฤติกรรมการแสวงหาความรู้สึก  (Sensory Seeking Behaviors) 

 เดินไม่หยดุ (walk to hard)   ผลกัแรงๆ (push too hard), ทุบแรงๆ (bang too hard) เขียน

หนงัสือกด (write too hard)  เล่นของเล่นแรงๆ  (play with objects too hard)  

  มีพลงัมาก  โดยแสดงพฤติกรรมเหล่านี บางอย่างหรือทงัหมด   ชนสิงของ  (crashers) 

เคลือนไหวไม่หยดุ  (movers) เขย่าหรือสนัของ (shakers) วิงไม่หยุด (runners)  กระโดดไม่

หยุด (jumpers)  and ก่อกวนความสงบ (bouncers)  

 นงัสนัขา หรือใชส้้นเทา้กระแทกพืนหอ้งหรือขาเกา้อี  

 เล่นกบัเพอืนแรงๆ หรือทาํให้คนอืนเจ็บตวัโดยไม่ไดต้งัใจ   

 เล่นหักขอ้นิวมือ  กดัเลบ็จนบางครังเลือดไหล  ชอบกดัดินสอ ปากกา ปกเสือ แขนเสือ สาย

ร้อยผา้ หรือวตัถุทีกินไม่ได ้เช่น ลวดเสียบกระดาษ ชินส่วนของเล่น   

  มีความสุขกบัการสวมเสือผา้รัดแน่น เช่น  ปกคอเสือทีรัดคอสูง เสือคอเต่า  เขม็ขดั  ผา้

คลุมศีรษะ  หมวก  แจ๊คเก็ต     หรือรูดซิปเสือจนแน่น หรือสวมชุดนอนรัดรูปแน่นลาํตวั    
 

พฤติกรรมความยุ่งยากในการวางแผนการเคลือนไหว  ความตระหนกัเกยีวกบัร่างกาย หรือ 

การวบคุมการเคลือนไหว 

 มีความยุง่ยากในการปีนป่าย  วิง  ปันจกัรยาน  กระโดดสองขาไปขา้งหนา้ ตีบอล   

 มีความยุง่ยากในการร้อยเชือกรองเทา้ หรือขยบัตวัเวลามีคนช่วยแต่งตวัให ้ 

 มีความถีในการเกิดอุบตัิเหตุเดินชนสิงของหรือคนอืน 

 หกลม้บ่อย ๆ   

 มีความยากลาํบากหรือตืนเตน้ ตกใจในการ ขึน-ลง บนัได หรือบนัไดเลือน     

ลกัษณะความยุ่งยากในการคงท่าทางการเของร่างกายให้มันคง   

 ฟุบโต๊ะเรียนหรือโต๊ะทานอาหาร  

 แสดงอาการเหนือยอ่อน  หรือง่วงหงาวหาวนอนตลอดเวลา   

 ยุง่ยากในการคงท่าทางนานๆขณะทาํงาน   

 ไม่สามารถยืนดว้ยขาขา้งเดียว และมีความยุ่งยากในการทาํกิจกรรมทีตอ้งใชท้กัษะการทรงตวั  

 “ เดก็ทีมีปัญหาเรืองเหล่านี  เดก็จะแสดงพฤติกรรมปกป้องตนเอง โดยจะหลีกเลียงการทาํ

กิจกรรมทีต้องเคลือนไหว บางคนแสดงพฤติกรรมเหมือนอาย กลัวการทาํกิจกรรมใหม่ๆ 

หรือกิจกรรมทีไม่สามารถคาดเดาได้ ขาดความมันใจในตนเอง  และการเห็นคุณค่าใน

ตนเองลดลง เกียวกับการทาํกิจกรรมการเคลือนไหว”  
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ตัวอย่างกจิกรรมทีใช้แก้ปัญหา ความบกพร่องของประสาทความรู้สึกกล้ามเนือเอน็และข้อต่อ  

 กิจกรรมทีมีการลงนาํหนกับริเวณขอ้ต่อของร่างกาย  ดงันี 

 กิจกรรมทีมีการเคลือนไหวทงัตวั เช่น การผลกั  การดึง  การยก การเล่น และการ

เคลือนที   

 กิจกรรมการใชป้าก  เช่น  การเคียว  การดูด  การเป่าลม   

 กิจกรรมการใชมื้อบีบ  หยกิ  หนีบ  หรือทาํกิจกรรมไม่หยุด 

กิจกรรมทีมีการลงนาํหนกับริเวณขอ้ต่อของร่างกาย  นีเป็นการจดัการทวัไปทีสามารถ

พฒันาสมาธิ ระดบัความตืนตวัเร็วของเด็ก การตระหนกัรู้เกียวกบัร่างกายและความตึงตวัของ

กลา้มเนือ และเป็นการลดภาวะหลีกเลียงหรือป้องกนัตนเองต่อสิงเร้ามากกวา่ปกติของเด็ก 

ประสาทความรู้สึกกลา้มเนือเอน็และขอ้ต่อ เป็นรูปแบบการรับขอ้มูลขา้วของกลา้มเนือ ขอ้

ต่อ ซึงทาํใหเ้ราตระหนกัรู้เกียวกบัตาํแหน่งของร่างกาย ทีสัมพนัธก์บัสิงของหรือบุคคล เด็กทีมี

ความยุง่ยากในการตีความขอ้มูลนาํเขา้จากประสาทความรู้สึกกลา้มเนือเอน็และขอ้ต่อ นีจะมีปัญหา

ในการวางแผนและเพิมความซับซอ้นของการเคลือนไหวและควบคุมการเคลือนไหวตามระดบั

ความตืนตวัหรือสถานการณ์ในขณะนนั ซึงผูป้กครองสามารถสังเกตไดจ้ากการเคลือนไหวของเด็ก

วา่มีลกัษณะ งุ่มงาม  ไม่ประสานกนั มีความยุง่ยากในการเคลือนไหวท่าทางประกอบเพลง หรือบาง

คนอาจทาํสิงของแตกจากการชนหรือการกะระยะการวางบนโต๊ะไม่ได ้หรือในบางคนอาจจะเดิน

ชนผนงัหรือคนอืนบ่อยๆ     

ในเด็กทีมีการแสวงหาสิงเร้าจากความรู้สึกเอน็และขอ้ต่อ เด็กกลุ่มนีจะมีความพยายามทีจะ

เคลือนไหว มีพลงังานมาก  ไม่กลงัอนัตราย จะวิง ชนสิงของ กระโดด มากกว่าปกติเด็กกลุ่มนี นัก

บาํบัดจะให้กิจกรรมทีมีการลงนําหนักบริเวณขอ้ต่อของร่างกาย ซึงจะทําให้เด็กหยุดนิง นังทํา

กิจกรรมและสนใจทาํงานให้สําเร็จ ข้อควรพิจารณาอย่างหนึงในการให้กิจกรรมการลงนาํหนัก

บริเวณขอ้ต่อของร่างกาย คือ ระยะเวลา และความต่อเนืองยาวนานของกิจกรรมมีผลอย่างมากต่อ

ประสาทความรู้สึกเอน็และขอ้ต่อ ผูป้กครองควรวางแผนการจดักิจกรรมอยา่งต่อเนืองตามช่วงเวลา

หรือระยะเวลาทีเหมาะสม  

การเลือกกิจกรรมส่งเสริมประสาทความรู้สึกกลา้มเนือเอ็นและขอ้ต่อนนั ผูป้กครองควรให้

ความสาํคญักบัความสนใจหรือความชอบของเด็กดว้ย เพราะจะทาํใหเ้ด็กทาํกิจกรรมอย่างต่อเนือง

ยาวนานและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมนนั  กิจกรรมต่อไปนี เป็นตวัอยา่งสาํหรับผูป้กครองใน

การวางแผนและเลือกกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจของเด็กแต่ละคน 
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กจิกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนือใหญ่  (Gross Motor Activities) ดังนี 
 

1. กิจกรรมการขนยา้ยสิงของทีมีนาํหนกั  เช่น สินคา้ ของเล่น หนงัสือการ์ตูน   นาํอดัลม 

เสือผา้ ผา้ออ้มหรือสิงของอะไรก็ไดท้มีีนาํหนกัมาก 

 สวมเสือผา้  หมวก เสือเชิตทีมีนาํหนกัมาก  

 สวมขอ้เทา้หรือขอ้มือทีมีนาํหนกั 

 ห่มผา้ห่มหนาและมีนาํหนกัมาก 

 คลุมตวัดว้ยผา้หนา มีนาํหนกั 

 วา่ยนาํ 

2.  กิจกรรมการดึง  การดนัสิงของ เช่น  

 รถเข็นในหา้งสรรพสินคา้ 

 ตะกร้าผา้ 

 รถเข็นเด็ก 

 ชกัธงชาติในโรงเรียน 

 เกมชกัเยอ่ 

 ทุบ ตบ ตี ดินนาํมนั 

 กวาด ถูบา้น โดยใชไ้มก้วาดและไมถู้พืน 

 เล่นมวยปลาํ 

 กิจกรรมทาํงานสวน โดยใชพ้ลวัเด็กตกัทราย หรือเสียมเด็กขุดดิน คราดเด็กตดั

ใบไม ้เขน็รถตกัดิน 

 ผลกั หรือดึงตวัเองหรือคนอืนจากการเล่นสกูทเตอร์บอร์ด  

 เล่น ดึง แผน่พลาสติกยืด (Thera-Band) 

 ขีจกัรยาน 

3.  กิจกรรมกระโดด กระแทก  

 กระโดดแทรมโพลีน 

 กระโดดบนโซฟา หรือฟูก 

 นงัเกา้อีถุงถวั 

 ขีขา้ (ลูกบอลบาํบดัทีมีหูสองขา้งสําหรับจบั) 

 นงับนหลงัมา้ 

 กระโดดเชือก 
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 วงิสามขา 

 กายบริหารบนพืน 

 เกมงูเลือยบนพนื 

 ปีนเชือก บนัไดลิงหรือราวของเล่น หรือหอ้ยราว เครืองเล่นสนาม ปีนกาํแพง 

 เดินหรือวงิบนทรายหรือวงิในนาํ 

4. กิจกรรมการห่อตวัดว้ยผา้ นาํ  โคลน ทราย  

 เกมแซนวิช โดยให้หมอนประกบตวัเด็กทงับนล่าง 

 มว้นตวัเด็กดว้ยผา้ แผน่ฟูก ผา้ห่ม เหมือน ฮอทดอก 

 ห่มผา้ห่มหนา หนกั หรือนอนหลบัในถุงนอน 

 การกอดรัดเหมือนแม่หมีกอดลูก 

 ใชผ้า้ขนหนูทีไม่นิมเช็ดตวัหนงัอาบนาํและคลุมตวัอยา่งแนบแน่น 

 กลิงลูกบอกทบัตวัเด็กขณะทีเด็กนอนบนพืน 

5. กิจกรรมเดินเหมือนปู (ฝ่ามือ ฝ่าเทา้วางพืน ทอ้งยกขึน) 

 ปูเดินบนพืน  ปูเล่นฟุตบอล   ปูระบายสี 

กจิกรรมพฒันาทักษะกล้ามเนือเล็ก  (Fine Motor/Upper Extremity Activities) ดังนี 

1.  กิจกรรมแนวตงัตรงกบัระดบัสายตา 

 กิจกรรมบนโต๊ะ 

 ลบ ระบายสี บนกระดานดาํ 

 ทาํความสะอาดหนา้ต่าง 

 เช็ดฝักบวัอาบนาํหรืออ่างอาบนาํ 

 เกมทาสีบา้นหรือรัวดว้ยนาํ 

2. เล่นของเล่นหรือใชเ้ครืองมือทตีอ้งออกแรงตา้น ดงันี 

 หนีบเสือผา้ติดราวสาํหรับตาก 

 ตดัแต่งกิงไม ้ 

 ตดัดินนาํมนั  

 แกะผลไม ้ หรือแผ่นกระดาษ 

 สร้างเมืองดว้ยการพิมพดิ์นนาํมนั 

 คลึงดินนาํมนัหรือแป้งเป็นแผนทาํคุก้กี 

 ระบายสี โดยขดัถูสีบนผิวพืนสัมผสัทีหลากหลาย 

 ตอกตะปู หรือนอ้ต สร้างบา้น 
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3. เล่นของเล่นนิมนิมเปียก แฉะ    

 หาเหรียญหรือสิงของทีชอบในกอ้นดินนาํมนั หรือแป้งเหนียว 

 ตดั ทุบ แป้งให้เป็นแผ่นแบนเพือทาํขนม 

 มว้นดินนาํมนัเป็นแท่งกลมสาํหรับประดิษฐ์ตวัอกัษร 

  บีบลูกบอล 

 บีบลูกโป่งทีใส่แป้ง 

4. กิจกรรมออกแรงตา้นบนพืนผิวสัมผสัหลากหลาย 

 ระบายสีบนกระดาษทราย 

 แปรงขนสุนขั 

5. ใชป้ากกาหรือดินสอหรือเครืองช่วยเขียนทีมีนาํหนกัมาก   

6. การเล่นพาราชุท (Parachute) กบัเพือน 

7. การทาํอาหาร  เช่น  การยกเขียง   หมอ้ การนวด ปัน กด บี เป็นตน้ 

8. เกมแบบกดปุ่มดว้ยสองมือ 
 

กจิกรรมการใช้ปาก  เช่น  การเคียว  การดูด  การเป่าลม  (Oral Motor Activities) 

1. การเคยีวอาหาร 

 ผลไมแ้ห้ง 

 หมากฝรัง 

 ชะเอมเทศ 

 เนือแผน่แดดเดียว 

 เนยแขง็ 

 ลูกเกด 

 ขา้วโพดควั 

 ลูกอมเยลลี 

2. กจิกรรมต่อต้านการดูด 

 ดูดนาํจากหลอดดูดทีรูเล็ก เกมแข่งดูดนาํจากหลอดทียางเลก็ 

 ดูดขนมชินเลก็ใส่จาน   ดูดไอศกรีมแท่ง  ดูดนมปันดว้ยหลอดดูด 

3. กจิกรรมการเป่าลม 

 เครืองดนตรีประเภทเป่า เช่น ขลุ่ย  แคน แตร นกหวีด หวูด หีบลม 

 เป่าฟองสบู่ เป่าสีจากหลอดดูด  เป่าปากเป็นเสียงต่างๆ 

 ผิวปาก 
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