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แนวทางการแกปญหาการบูรณาการประสาทความรูสึกบกพรอง 
ปนัดดา  วงคจันตา1 

    
การบูรณาการประสาทความรูสึก 

 องคประกอบระบบประสาทที่สำคัญของระบบประสาทสวนกลาง ในการสงเสริมการเรียนรู
ทางดานวิชาการนั้น ประกอบดวย ประสาทสัมผัสทั้ง 7  คือ ประสาทการทรงตัว (Vestibular)  การรับรูเรื่อง
ขอตอ (Proprioceptive)  การรับผิวสัมผัส (Tactile)  การรับกลิ่น  (Olfactory) การมองเห็น (Visual) การได
ยิน (Auditory) และการรับรส (Gustatory)   สมองทำหนาที่บันทึกและจัดกระทำขอมูลที่ไดมาจากระบบ
สัมผัสเหลานี้ สงเสริมพัฒนาการทางดานความรูสึกตอการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) การพัฒนาความรูสึก
ตอการเคลื่อนไหวที่เพียงพอจะชวยสงเสริมวุฒิภาวะเก่ียวกับทักษะการรับรู  สงผลตอเชาวนปญญา การรูคิด 
และการเรียนรูดานวิชาการ ดังภาพ 

 

 

การเรียนรูดานวิชาการ 

การทำกิจวัตร
ประจำวัน 

การแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม 

ทักษะการ
รับรู 

การรับรูมิติ
สัมพันธ 

การควบคุม
สมาธิ 

ความสัมพันธตา
กับมือ 

การควบคุม
กลามเนื้อตา 

การตัดสินใจ
เก่ียวกับทาทาง 

การรับรูเก่ียวกับ
รางกาย 

วุฒิภาวะการสะทอน
กลับ 

ความสามารถใน
การเลือกรับสิ่งเรา 

 

การปองการตนเองจาก
อันตราย(Postural 

Security) 

การตระหนักรูเก่ียวกับ
รางกายทั้งสองขาง 

การวางแผนการ
เคลื่อนไหว 

 

การรับรส การมองเห็น การไดยิน การรับกลิ่น 

กายสัมผัส การทรงตัว การรับรูเรื่องขอตอ 

ระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System) 
 

ภาพ   ปรามิดองคประกอบสนับสนุนการเรียนรูดานวิชาการ (Williams & Shellengerger, 1996) 
 

 
1 ปนดัดา วงคจ์นัตา. (2554). การพฒันารูปแบบการอบรมผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกโดยใช้ เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน. 

ขอนแก่น:  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   

 

ประสาทสัมผัส 

(Sensory) 

ประสาทสัมผัส
การเคลื่อนไหว 
(Sensory Motor) 
 

การรับรูการเคลื่อนไหว 
(Perceptual Motor) 
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การพัฒนา 
(Development) 

    การพัฒนา 
(Development) 

    ระบบ 
(Systems) 
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 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการบูรณาการประสาทความรูสึกที่สนับสนุนการ

เรียนรู มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1)  ระบบ กายสัมผัส (Tactile system)  หรือประสาทความรูสึกผิวกาย ตัวรับความรูสึกของ
ระบบ Tactile system อยูในผิวหนังจะเปนตัวที่ใหขอมูลสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา ระบบนี้ตอบสนอง
ตอสิ่งที่แตกตางกันและยังใหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของสิ่งของที่อยูรอบๆและยังปองกันตัวเราดวยการ
เตือนถึงอันตราย  ระบบกายสัมผัสเปนระบบที่ใหญที่สุดระบบหนึ่งในรางกายมนุษย มีบทบาทสำคัญตอ
ความสามารถของปฏิกิริยาการตอบสนองตอสภาพแวดลอม ทำหนาที่จดจำคุณลักษณะของสิ่งของ เชน 
หยาบ ละเอียด นุมแหลม เหลี่ยม ทู นอกจากนี้ ยังรับรูเก่ียวกับคุณลักษณะของอุณหภูมิ รอน  เย็น และ
ลักษณะของสิ่งของซึ่งจะชวยใหมนุษยทราบวากำลังสัมผัสอะไรและควรแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอยางไร   
  2)  ระบบการรับความรูสึกกลามเนื้อ เอ็นและขอตอ (Proprioceptive system)  หรือ
ประสาทความรูสึกกลามเนื้อเอ็นและขอตอ จุดรับสิ่งเรา (Receptor) ของระบบ การรับความรูสึก
กลามเนื้อ เอ็นและขอตออยูตรงกลามเนื้อและขอตอ ระบบนี้ทำใหมนุษยทราบวาสวนตาง ๆ ของรางกาย
อยูตรงไหน และกำลังทำหนาที่อะไรอยู สิ่งเราของระบบนี้ชวยใหเราเคลื่อนไหวหรือจับตองวัตถุใด ๆ โดย
ไมตองมองดูอวัยวะแตละสวนขณะเคลื่อนไหว การใชระบบการรับความรูสึกกลามเนื้อ เอ็นและขอตอ 
เพ่ือเปลี่ยนระดับความตื่นตัว ระบบนี้มีความสำคัญอีกอยางหนึ่งของความสามารถมนุษย ในการ
เคลื่อนยายหรือทำสิ่งตาง ๆ ไดเอง ขอมูลที่ไดจากระบบประสาทสวนนี้ทำใหเราเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ
โดยไมตองกังวลวาอวัยวะของรางกายสัมพันธกับสวนไหนของวัตถุในสภาวะแวดลอมนั้น ๆ โดยสื่อใหเรา
ทราบวาวัตถุที่จับตองอยูนั้นแข็งหรือออน 
  3)   ระบบประสาทสัมผัสการทรงตัว (Vestibular system) และการเคลื่อนไหวจุดรับสิ่งเราของระบบ 
Vestibular  อยูตรงหูชั้นในและไดรับการกระตุนโดยการเคลื่อนไหวของศีรษะและ  input จากประสาทสวนอ่ืนๆ  
ระบบนี้จะบอกเราวารางกายของเราอยูตรงไหนของพ้ืนที่  มันจะชวยใหเรารูวาการเคลื่อนไหวของเราดีแคไหนและ
ชวยใหทราบวาเปนอวัยะของรางกายของเราหรือสิ่งแวดลอมกันแนที่กำลังเคลื่อนไหวอยูขณะนั้น 
  4)  ระบบประสาทสัมผัสการฟง  จุดรับสิ่งเราของระบบ ประสาทอยูบริเวณหูชั้นใน  โดยจะไดรับ
การกระตุนจากคลื่นอากาศซึ่งจะสงขอมูลเก่ียวกับเสียงในสิ่งแวดลอมไปยังสมองเพ่ือทำการตีความ 
    5)  ระบบประสาทสัมผัสการใชสายตา จุดรับสิ่งเราของระบบ สายตาอยูในเรตินาของลูกตา  ซึ่งถูก
กระตุนโดยแสง  แลวจะสงขอมูลไปยังสมองเกี่ยวกับวัตถุหรือผูคนท่ีเห็นในสิ่งแวดลอม  ชวยใหเรากำหนดเขตแดน
ได  ชวยกำหนดตำแหนงตาง  ๆในสิ่งแวดลอม  และกำหนดทิศทางที่เราเคลื่อนไหวโดยผานชวงเวลาและระยะหาง 
  6)  ระบบประสาทสัมผัสการสูดดม จุดรับสิ่งเราของระบบการสูดดมอยูตรงบริเวณโครงสรางจมูก  ซึ่งมี
ผลทางเคมีและสำคัญตอการรับรูสิ่งรอบตัวเรา  และการตอบสนองเชิงลบเพ่ือการอยูรอดข้ันพ้ืนฐานตอประสาท
สัมผัสการสูดมีผลตอพฤติกรรม ปฏิสัมพันธทางสังคมการจับตองวัตถุ การเคลื่อนไหว และการดูแลตนเอง 
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  7) ประสาทสัมผัสการชิมรส (Gustatory sense) จุดรับสิ่งเราของระบบการลิ้มรสอยูที่ลิ้น มีผลเชิงเคมี  
และมีความสำคัญตอการรับรูสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา  และขอมูลนำเขาประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวอวัยวะในปาก
เพ่ือการมีชีวิตรอดพื้นฐานมักจะมีบทบาทสำคญัในการรักษาระดับการกระตุนของเราตลอดทุกชวงชีวิต 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ตามหลักการของทฤษฎีการบูรณาการประสาทความรูสึก  คือ  1)  การ
เรียนรูขึ้นอยู กับความสามารถในการรับและกระบวนการจัดการกับขอมูลที่ ไดจากสิ่งแวดลอม ละการ
เคลื่อนไหว ซึ่งสงผลตอการวางแผนและการจัดการกับพฤติกรรม 2) บุคคลใดที่มีความสามารถในกระบวนการ
จัดการกับขอมูลการสัมผัสนอย จะมีความยุงยากในการแสดงออกมาอยางเหมาะสม ครอบคลุมท้ังการเรียนรู
และพฤติกรรม   3) การเพิ่มการรับสัมผัสโดยใชกิจกรรมที่มีความหมาย สงผลตอการมีปฏิสัมพันธเพิ่มขึ้น การ
เพ่ิมความสามารถในกระบวนการจัดการกับขอมูลการสัมผัส จะทำใหมีการเรียนรูและการแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพ่ิมขึ้น การบูรณาการประสาทความรูสึก เริ่มจากระบบประสาทสวนกลางท่ีทำหนาที่ รับขอมูล  
ตีความขอมูลและ สงขอมูลออกมาเปนการตอบสนองท่ีเหมาะสม จากระบบการบูรณาการประสาทความรูสึก 
ประกอบดวย ระบบประสาทที่เปนพื้นฐานของการรับรู 3 ระบบ คือ ระบบกายสัมผัส  การทรงตัว การรับรู
กลามเนื้อ เอ็นและขอตอ รับสัมผัสที่อยูภายในรางกาย  ซึ่งสงผลตอการรับรูระบบสัมผัสรับรส  การมองเห็น 
การไดยิน การรับรส  โดยประสาทสัมผัสทั้ง 7 นี้ จะพัฒนาเปนประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหว โดยเด็กจะแสดง
พฤติกรรมการปองกันตนเอง การตระหนักรูเกี่ยวกับตนเอง สามารถเลือกรับสิ่งเราที่มาสัมผัส  หลังจากนั้นเด็ก
จะพัฒนาไปสูการรับรูการเคลื่อนไหว โดยเด็กจะแสดงความสามารถดาน ความสัมพันธตากับมือ  การควบคุม
กลามเนื้อตา  การตัดสินใจเก่ียวกับทาทางการเคลื่อนไหวที่ซับซอน รับรูมิติสัมพันธ  มีพัฒนาการทางภาษา
และมีสมาธิในการทำกิจกรรมไดนาน  ทำใหเด็กสามารถการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและการทำกิจวัตร
ประจำวันไดอยางสมบูรณตามวัย ซึ่งความสามารถนี้เปนการพัฒนาระดับเชาวนปญญาของเด็กสงผลใหเด็กมี
ความสามารถทางการรูคิด และเรียนรูดานวิชาการไดอยางมีประสิทธิผล 

 การสูญเสียหนาที่ของการบูรณาการการรับความรูสึก เปนความผิดปกติของระบบประสาทท่ีถูก
คนพบเม่ือ 40 กวาปมาแลว โดย A. Jean Ayres (1972) ไดพัฒนาทฤษฎีการบูรณาการการรับรูประสาท
สัมผัส ขึ้น เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่แสดงออกกับหนาที่ของสมองโดยสมองจะตองจัดการ
และบูรณาการประสาทสัมผัสทุกอยาง ในคนท่ัวไปที่มีการเคลื่อนไหวและเรียนรูปกติ  ความรูทั่วไปที่เราได
เรียนรูมาคือ มนุษยมีประสาทสัมผัสทั้งหมด 5 ดาน คือ ประสาทสัมผัสผิวกาย การลิ้มรส  การดมกลิ่น การได
ยิน และการมองเห็น ที่ทำหนาที่ตอบสนองสิ่งเราที่มากระตุนภายนอก การสูญเสียหนาที่ของการบูรณาการ
การรับความรูสึกเปนตัวอยางหนึ่งวากระบวนการอะไรของสมองท่ีผิดพลาด ปญหาของการบูรณาการการรับ
ความรูสึกแบงประเภทของคนที่แสดงพฤติกรรมการรับความรูสึกบกพรองใหเห็น  คือ  1)  กระบวนการรับ
ความรูสึกนอยกวาปกติ  2)  กระบวนการรับความรูสึกมากกวาปกติ  และ 3)  กระบวนการรับความรูสึกที่
ครอบคลุมทั้ง  ขอ 1) และ ขอ 2)   

 การสูญเสียหนาที่ของการบูรณาการประสาทความรูสึกเปนสิ่งที่สังเกตไดจากพฤติกรรมทั่วไปหนึ่ง
อยางหรือมากกวา ดวยความถี่ ความเขม  ชวงเวลา  ที่แสดงในหนึ่งวัน โดยความถ่ี หมายถึง จำนวนครั้งในการ
แสดงพฤติกรรมในหนึ่งวัน  ความเขม  หมายถึง ความเขมขนในการตอบสนองตอสิ่งเรา ชวงเวลา หมายถึง 
ระยะเวลาในการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติในระยะเวลาที่นาน การแกปญหาระบบประสาทท่ีเปนพ้ืนฐานของ
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การรับรู 3 ระบบ คือ ระบบกายสัมผัส  การทรงตัว การรับรูกลามเนื้อ เอ็นและขอตอ รับสัมผัสที่อยูภายใน
รางกาย มีความสำคัญสงผลตอการรับรูระบบสัมผัสรับรส  การมองเห็น การไดยิน การรับรส  ตัวอยางปญหา
และกิจกรรมการแกปญหาการบูรณาการประสาทความรูสึก ทั้ง 3 ระบบ ดังนี้  
 

ประสาทความรูสึกผิวกาย คือ 
 

ที่ ปญหา กิจกรรมการแกปญหา ผลการแกปญหา 
1 ปญหาการไมยอมใชมือทำ

กิจกรรม หงุดหงิด รองไห
ตลอดเวลา ดึงมอืออก 

หาของในถังขาวสารและของเลน
ที่ชอบ  ดึงดินน้ำมัน ระบายสีดวย
มือ ระบายสีบนพ้ืนบาน 

ยอมใชมือทำกิจกรรมบาง ไม
รองไห ทำไดไมนาน แมตอง
กระตุนเตือน 

2 ปญหาการไมยอมใชมือจับ
ดินสอ  

ระบายสีบนผิวตนไม  
หยิบไมจิ้มฟนลงกลอง 
หาของที่ซอนในดินน้ำมัน 

ยอมใชมือทำกิจกรรม ไมรองไห 
ทำไดไมนาน แมตองกระตุน
เตือน 

3 ปญหาการงอแงเวลา 
อาบน้ำ ลางหนา  แปรงฟน 

อาบน้ำอุน  ถูตัวดวยบวบชุบสบู 
แปรงฟนดวยผาขนหนู 
ลางหนาโดยใชผาขนหนูชุบน้ำอุน 

ยอมใชมือทำกิจกรรมบาง ไม
รองไห ทำไดไมนาน แมตอง
กระตุนเตือน 

4 ปญหาการการมีความยุงยาก
ในการใชกรรไกร  สีเทียน 

ลากเสน ยาวขามแนวลำตัวเปน
รูปตางๆหนีบกระดาษ 
พิมพภาพ  ตลับชาด 

ใชกรรไกรตัดหลอดดูดได 
ลากเสนเปนรูปรุงกินน้ำขนาด
ใหญได 

5 ปญหาเดก็แสดงพฤติกรรม
ตกใจเมื่อมีคนมาแตะ
ดานหลังที่ไมไดมองเห็น เชน 
การอยูใตผาหมหลีกเลี่ยงการ
แตะสัมผัสวัตถุที่มี ผิวสัมผัส
หลากหลาย  เชน ผาหม ไหม
พรม  ผาขนสัตว 

เลนทรายเปยก  กรอกทรายเปยก
ลงขวด ถอดเสื้อนอนกลิ้งบนผา
หม หาของที่ซอนในดินน้ำมัน 
หยิบไมจิ้มฟนลงขวด 

ยอมใหคนอ่ืนอุมโดยไม
หงุดหงิด อารมณดมีากขึ้น 
ยอมรวมกิจกรรมกลุม สวมเสื้อ
ไดหลากหลายมากขึ้น 

6 ปญหา  ไมยอมใชมือหยิบจับ
สิ่งของ ไมยอมใหใครเขาใกล 
หรือกอดรัด 

ระบายสีระบายสี โดยขัดถูสีบน
ผิวพื้นสัมผัสที่หลากหลาย  
ดึงดินน้ำมันออกจากกอน มวน
ดิน สวมเสื้อรัดรูป 

ยอมใหใครเขาใกล หรือกอดรัด  
ยอมใชมือหยิบจับสิ่งของ ไม
ยอมใหใครเขาใกล หรือกอดรัด  

7 ปญหา  การตัดเล็บยาก การ
หลีกเลี่ยงการใชมือในการเลน  

กรอกทรายเปยกลงขวดน้ำ กด
ลูกปดลงในดินน้ำมัน ระบายสีบน
กระดาษทราย  ระบายสีบน
กระดาษทราย 

ยอมใหตัดเล็บ ใชมือทำ
กิจกรรมได ไมรองไห แมตอง
กระตุนเตือนบางครั้ง 
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ตัวอยางปญหาและกิจกรรมการแกปญหาการบูรณาการประสาทความรูสึก 
ประสาทความรูสึกผิวกาย คือ 
 

ที่ ปญหา กิจกรรมการแกปญหา ผลการแกปญหา 
8 ไมยอมใชมือเขียนหนังสือ   

ไมยอมใหใครเขาใกล 
หรือกอดรัด 

1.ระบายสีระบายสี โดยขัดถูสีบนผิว
พ้ืนสัมผัสที่หลากหลาย 
2.มวนดินน้ำมันเปนแทงกลมสำหรับ
ประดิษฐเปนรูปรางตางๆ 
3.เลนทรายโดยใชทรายถูตัว  ถูบวบ
ในขณะอาบน้ำ 

ยอมใหใครเขาใกล หรือกอดรัด  
ยอมใชมือในการระบายสี  บน
พ้ืนกระดาษทราย หรือพื้น
หลากสัมผัสไดโดยไมโวยวาย 
และยอมเขียนหนังสือโดยแขน
วางบนสมุดได 

9 หลีกเลี่ยงการใชมือใน
การเลน และการขีด
เขียนหนังสือ 

1.ระบายสีระบายสี โดยขัดถูสีบนผิว
พ้ืนสัมผัสที่หลากหลาย 
2.มวนดินน้ำมันเปนแทงกลมสำหรับ
ประดิษฐเปนรูปรางตางๆ 
3.แปรงขนสุนัข 

ยอมใชมือในการระบายสี  บน
พ้ืนกระดาษทราย หรือพื้น
หลากสัมผัสไดโดยไมหงดุหงิด 
และการขีดเขียนหนังสือโดย
ยอมใหแขนวางบนสมุดได  

10 ไมยอมใชมือเขียนหนังสือ   
ไมยอมใหใครกอดรัด 

1.ระบายสีระบายสี โดยขัดถูสีบนผิว
พื้นสัมผัสที่หลากหลาย 
2.เลนทรายโดยใชทรายถูตัว  ถูบวบ
ในขณะอาบน้ำ 

ยอมใชมือเขียนหนังสอื   ไม
ยอมใหใครเขาใกล หรือกอดรัด  
ตัดผมได   

11 เด็กแสดงพฤติกรรมตกใจ
เมื่อมีคนมาแตะดานหลัง 
หลีกเลี่ยงการแตะสัมผัส
วัตถุที่มี ผิวสัมผัส
หลากหลาย  เชน ผาหม 
ไหมพรม  ผาขนสัตว 

1. เลนอางบอล เลนทรายเปยก 

2. อาบน้ำอุน ถูตัวดวยบวบขณะ
อาบน้ำ 

3. สวมเสื้อรัดรูป ติดตัว 

ยอมใหคนอ่ืนอุมโดยไม
หงุดหงิด อารมรดีมากขึ้น ยอม
รวมกิจกรรมกลุม สวมเสื้อได
หลากหลายมากขึ้น 

12 ไมชอบตัดผม 1. ใสน้ำมันแตงผม 

2. นวดศีรษะเวลาสระผมติดก๊ิบ  หรือ
มัดผม 

ตัดผมที่รานตัดผมไดโดยไม
งอแง 

13 เดินเขยงปลายเทา 1. สวมถุงเทาเดินบนพ้ืนหญา 

2. ถอดถุงเทาเดินบนพื้นหญา 

เดินบนพื้นดวยเทาเปลาได 
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ตัวอยางปญหาและกิจกรรมการแกปญหาการบูรณาการประสาทความรูสึก 
 

ประสาทความรูสึกกลามเนื้อเอ็นและขอตอ  
 

ที่ ปญหา กิจกรรมการแกปญหา ผลการแกปญหา 
1 มีความยุงยากในการควบคุม

การออกแรงกดขณะเขียน
หนังสือ วาดรูป จนเห็นเสนบาง
มาก หรือทำแรงจนไสดินสอหัก 

กดลูกปดขนาดเล็กลงดินน้ำมัน 
ลากเสนตามแบบโดยเพิ่มขนาด
ดินสอใหมีขนาดใหญ และมีนำ้หนัก
มาก ทุบดินน้ำมัน  ชกหมอน 

แสดงพฤติกรรม เขียน
หนังสือ วาดรูป จนเห็นเสน
บางมาก หรือทำแรงจนไส
ดินสอหัก  1-2 ครั้งตอวัน   

2 เลนหรือสะบัดขอมือ  ทุบดินน้ำมัน ตีกลอง ดีดลกูบอล  รัด
ลูกเทนนิสดวยยางรัด 

เลนหรือสะบัดมือนอยลง 

3 มีความสุขกับการกระโดด  ปนจักรยานสามลอ เตะบอลเขา
ประตู กระโดดหรือเดนิขามสิ่งกีด
ขวาง 

กระโดดนอยลง  

4 ชอบเคาะ หรือทุบโตะ เลนไถนา คลานเก็บของ  ชกหมอน ควบคุมตนเองไดมากขึ้น 

5 ชอบกิจกรรมการลาก ถู ดึง 
ผลัก 

ถือหรือหิ้วของหนัก  ลากรถของเลน 
โยนลูกบาสเก็ตบอลลงหวง  

ใชมือทำกิจกรรมที่
เหมาะสม 

6 มีความยากลำบากในการเรียนรู
ทาทางการเคลื่อนไหวใหม  ๆ  

เลนชิงชา  ทำทาทางอยางงายตาม
แบบ หลับตาทำทาทางตามคำสั่ง 
ทำทาทางตามรูปภาพ เลียนแบบการ
เคลื่อนไหวตามจังหวะ 

เลียนแบบทาทางอยางงาย
ได 

7 เด็กมักโกงหลัง นั่ง ยืนหรือเดิน
งอตัว 

เลนกระดานลื่น 
กระโดดบนแทมโพลนีหรือที่นอน 
คลานขึ้นลงทางตางระดับ 
มวนหนามวนหลัง 

ยืนตัวตรง 

8 ชอบเลนรุนแรงตอสิ่งของ 
เพ่ือน เชน จับ ผลักโดยไม
ตั้งใจ ออกแรงจับสัตวเลี้ยง
มากเกินไป 

โยนหรือตีบอลท่ีมีน้ำหนักมาก 
เลนไถนา  เข็นรถของเลน 

จับหรือเลนของเลนดวย
น้ำหนักเบา 

9 แสดงพฤติกกรมการกัดฟน
บอยครั้ง 

เคียวหมากฝรั่ง เคี้ยวเยลลี่ นวด
เหงือก 

กัดฟนนอยลง 

 
 

ตัวอยางปญหาและกิจกรรมการแกปญหาการบูรณาการประสาทความรูสึก 
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ประสาทความรูสึกการทรงตัว 
 

ที่ ปญหา กิจกรรมการแกปญหา ผลการแกปญหา 
1 ชอบการแกวงตัวในอากาศ  อยู

ไมนิ่ง  หมุนตัวไปมา ขณะนั่ง
ทำกิจกรรมหรือเวลาหงุดหงิด
จะโยกตัว 

หอยโหนปนปาย  นั่งชิงชา  มา
หมุน  นอนเปลญวน 

แกวงตวัในอากาศ  อยูไมนิ่ง  หมุน
ตัวไปมา ขณะนั่งทำกิจกรรมหรือ
เวลาหงุดหงิดจะโยกตัว   3-4 ครัง้ตอ
วัน     

2 หมุนตัวเปนชั่วโมงโดยไมเวียน
ศรีษะโยกตัว  สั่นขา หรือนั่ง
โยกศีรษะ    

การเลนหกคะเมนตีลังกา 
การเดนิบนพื้นที่ไมราบเรียบ 
กิจกรรมการโยก   บันไดลงิ 
กมเก็บของ  รับของลงตะกรา 

แกวงตวัในอากาศ  หมุนตัวเปน
ชั่วโมงโดยไมเวียนศีรษะโยกตัว  
สั่นขา หรือนั่งโยกศีรษะ 3-4 ครั้ง
ตอวัน หรือตอนหงุดหงิด 

3 หมุนตัวเปนชั่วโมงโดยไมเวียน
ศีรษะโยกตัว  สั่นขา หรือนั่ง
โยกศีรษะ    

การเลนหกคะเมนตีลังกาเก็บ
ของการเดินบนพ้ืนที่ไม
ราบเรียบจับของลงตะกรา  
บันไดลิง  

การหมุนตัวเปนชั่วโมงโดยไม
เวียนศรีษะโยกตัว  สั่นขา หรือนั่ง
โยกศีรษะ   ลดลง 

4 กลัวการเดินขึ้น – ลงบันได เดินขึ้น-ลงทางลาด 
เดินข้ึน-ลงทางลาดหลบหลีกสิ่งกีด

ขวาง เดินขึ้นบันไดคนเดียว 
เดินลงบันไดโดยมีคนชวย 

เดินขึ้น – ลงบันไดดวยตนเอง 

5 เคลื่อนไหวชางุมงาม  หกลม
บอย  เดนิชนสิ่งของ   

นอนกลิ้งเก็บของ  
เดินซิกแซก  หลบสิ่งกีดขวาง 
ปนจักรยานสามลอ 

เคลื่อนไหวดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางปญหาและกิจกรรมการแกปญหาที่พบบอยในบุคคลออทิสติก 
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ที ่ ปญหา กิจกรรมการแกปญหา 
1 ไมยอมใชมือเขียนหนังสือ 

ไมยอมจับดินสอ 
ไมยอมใหมือถูสัมผัส
กระดาษ 

1. ระบายสีบนพื้นบาน กระดาษทราย หรือตนไม 

2. หาของเลนที่อยูในแปงโด 

3. สรางเมืองดวยการพิมพดินน้ำมัน 

4. คลึงดินน้ำมันหรือแปงเปนแผนทำคุกกี้ 

5. ระบายสี โดยขัดถูสีบนผิวพื้นสัมผัส 

6. แปรงขนสุนัข  แปรงขนสัตว 

7. คลานเลนที่พ้ืนเพื่อระบายสี 

8. หาของในทรายเปยก 

9. การเลนระบายสีดวยนิ้วมือบนกระดาษทราย 

10. นวดมอืดวยโลชั่น 

11. ใชมือจุมกาวเปยกแลวใชนิ้วขีดเขียนบนกระดาษ 

12. แกะลูกปดออกจากดินน้ำมัน 
2 เคลื่อนไหวบอยๆ ทำ

อยางไรดี ชอบหอยโหนปน
ปายทำอยางไรดี 

1. นั่งชิงชา มาหมุน เลนกระดานหก 
2. เลนกระดานลื่น เลนไมกระดก เครื่องเลนสนาม 
3. กลิ้งตัวในถังกลิ้ง ตีลังกา 
4.  เลนบนพื้นหองเชน การขี่หลัง การโยกบอล ขี่คอ 
5. สวมเสื้อที่มีน้ำหนักมากหรือหาของหนักมาใสกระเปาเสื้อ 

หรือสะพายเป 
6. มวนตัวเขาออกในผาหม 

3 ไมสบตา 1. ปดไฟ แลวใหลูกเลนไฟฉายสองไปรอบๆหองหารูปภาพที่เขาชอบ 

2. ผูปกครองสวมหนากากที่มีสีสันสวยงามกระตุนความสนใจ 

3. ใชปากกาสะทอนแสงทำเปนแนวเสนบรรทัดกระตุนความสนใจ 

4. เอาของที่เด็กชอบใหเด็กมองโดยเอาไวใกลใบหนา 

5. เลนจะเอ 

6. เลนปดไฟแลววางภาพบนมุง แลวใชไฟฉายสองภาพตางๆ 
กระตุนใหลูกมองตาม 

 
 
 

ตัวอยางปญหาและกิจกรรมการแกปญหาที่พบบอยในบุคคลออทิสติก 
 

ที ่ ปญหา กิจกรรมการแกปญหา 



9 
 

4 เอาแตใจตนเอง 1. วางเงื่อนไข ถาเด็กทำตามใหรางวัลทันทีตามเงื่อนไข 

2. เพิกเฉยถาพฤติกรรมนั้นไมทำรายตนเองหรือคนอ่ืน 
5 พูดตาม ควรเริ่มจากคำถามที่งายๆและสั้นๆถาเด็กยังพูดตามก็ใหถามใหม

อีกครั้งพรอมทั้งเนนคำหรือเวลาตอบก็ชวยพูดคำขึ้นตนใหนิด
หนอย เวลาถามเด็กอาจชวยตอบคำถามใหเด็กพูดตามกอนก็ได  
เพ่ิมคำศัพทโดยใชจากรูปภาพ  

6 ปดหูเวลาไดยินเสียงบาง
เสียง 

1.พูดหรือกระซิบขางหู 
2.สวมหูฟงเพลงจังหวะเบาๆ  ฟงเสียงธรรมชาติ 

7 เปดเพลงเสียงดัง 1.สวมหูฟง  ฟงเพลงจังหวะรุนแรง คอยๆลดเปนจังหวะเบาๆ 
2.ทำทาทางตามเสียงเพลงหยุด หรือเปด   
3.เดินหรือหยุดตามเพลง 

8 ดมกลิ่นที่ไมเหมาะสม  1.ใหดมสิ่งของที่มีกลิ่นหอม 
2.ใหดินสอที่มีกลิ่นหอม 

9 กระพริบตาถี่ๆ เวลาอยูใน
หองที่มีแสงธรรมดา  หลบ
อยูมุมหอง 

สวมแวนกันแดด  

10 ทานอาหารซ้ำๆ ไมยอม
เปลี่ยนแปลง 

ฝกใหทานอาหารหลากหลายโดย 
1. ทานอาหารที่ชอบแตรสชาติแตกตางจากเดิมเล็กนอย 
2. ทานอาหารที่ชอบแตกลิ่นแตกตางจากเดิม 
3. ทานอาหารที่มีรสชาติเดิมแตเปลี่ยนสวนประกอบอาหาร 
4. ทานอาหารที่มีกลิ่นเดิมแตเปลี่ยนสวนประกอบอาหาร 
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