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กิจกรรมสงเสรมิการประสมประสานกิจกรรมสงเสรมิการประสมประสานกิจกรรมสงเสรมิการประสมประสานกิจกรรมสงเสรมิการประสมประสาน    
การรบัความรูสกึ การรบัความรูสกึ การรบัความรูสกึ การรบัความรูสกึ (SI)(SI)(SI)(SI)    

 
กิจกรรมสงเสริมการประสมประสานการรับความรูสึก (SI) จะสงเสริมใหเด็กประสบความสําเร็จใน

การดําเนินชีวิต การท่ีเด็กไดรับประสาทการรับความรูสึกท่ีเหมาะสมจะทําใหเด็กไดรับประโยชนดังนี้ 

• ทําใหเด็กสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน กิจวัตรประจําวัน การเรียน การเลน 
และการพักผอน  

• ทําใหเด็กสามารถถพัฒนาการดานอารมณ สังคม และการเรียนรู 

• ทําใหเด็กพัฒนาการดานการมองคุณคาในตัวเองดีข้ึน (Self- Esteem) 

• ทําใหเด็กมีรางกาย และจิตใจของเด็กพรอมท่ีจะเรียนรู 

• ทําใหเด็กมีปฎิสัมพันธในเชิงบวก หรือมีทัศนะคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอมรอบขาง 

• ทําใหเด็กสามารถมีพัฒนาการไดสมวัย 
 
กิจกรรมสงเสริมการประสมประสานการรับความรู สึก (SI) เปนกิจกรรมท่ีเนนความคิด

สรางสรรค และจินตนาการเพ่ือใหเด็กเกิดความสนุกสนาน และเกิดแรงจูงใจในการฝก โดยกิจกรรมท่ีให
นั้นตองตอบสนองความตองการทางระบบประสาทของเด็ก โดยใชของเลน หรือส่ือกิจกรรมท่ีหาส่ือได
ท่ัวไปตามทองตลาด ไมจําเปนจะตองซ้ือหากันในราคาแพงๆ ดังนั้นจึงทําใหผูปกครองรูสึกวานัก
กิจกรรมบําบัดไมไดฝกอะไร เพียงแตเลนกับเด็กเฉยๆ นักกิจกรรมบําบัดท่ีดีนั้นจะตองอธิบายให
ผูปกครองไดรับทราบและตรวจประเมินเด็กวาเด็กมีความบกพรองดานการประสมประสานการรับ
ความรูสึกแบบใด และบอกเหตุผลในการเลือกส่ือในการรักษา การเลือกกิจกรรมท่ีไมเหมาะสมกับเด็ก
อาจทําใหเด็กหลีกหนี ปฎิสัมพันธระหวางผูปกครองกับเด็กจะลดลง และไมทําใหอาการหรือพฤติกรรม
การแสวงหาของเด็กลดลง 

 
ทุกครั้งท่ีผูปกครองจะเลือกส่ือการรักษา ตองเลือกใหเหมาะสมกับพัฒนาการพัฒนาการพัฒนาการพัฒนาการ ระดับระดับระดับระดับ

ความสามารถความสามารถความสามารถความสามารถของเด็ก และความตองการอันเนื่องมาจากระบบประสาทความตองการอันเนื่องมาจากระบบประสาทความตองการอันเนื่องมาจากระบบประสาทความตองการอันเนื่องมาจากระบบประสาทท่ีเดก็แสวงหา จะทําใหเดก็รูสึกวา
เด็กเองควบคุมส่ิงแวดลอมนั้นได ม่ันใจเพราะไมยากเกินไป และสนุกเม่ือไดรับส่ิงรางกายตนเองตองการ 
เทานี้ก็จะทําใหเด็กพรอมท่ีจะเปดใจ และพรอมท่ีจะเรียนรูไปกับคุณ เด็กทุกคนจะมีการพัฒนาการทาง
สมองดีข้ึนผานการเลน เพราะฉะนั้นทุกครั้งท่ีผูปกครองเห็นเด็กเลนหรือทํากิจกรรมใดๆ  ขณะนั้นเอง
สมองของเด็กก็กําลังทํางานและพัฒนาทักษะ ตราบใดก็ตามเม่ือเราเลือกส่ือไมตรงกับความตองการของ
เด็ก จะเห็นไดจากพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกมา เชนหลีกหนี ตอตาน รองให เพิกเฉย และอื่นๆ  
   
  กิจกรรมการประสมประสานการรับความรูสึก (SI) มีไดหลากหลายอาจจะทําให 
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ผูปกครองหลายคนสงสัยวาทําไมฝกกับนักกิจกรรมบําบัดแตละท่ีไมเหมือนกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความ 
สามารถ ในการคิดสรางสรรคของแตละบุคคล แตท้ังนี้ท้ังนั้นไมมีผิดหรือถูกตราบใดก็ตามท่ีกิจกรรม
นั้นๆตรงกับการประเมินดานความตองการทางระบบประสาทของเด็ก เชนเด็กท่ีมีปญหาดานระบบ
ประสาทการเคล่ือนไหว (Vestibular) ผูปกครองอาจจะเห็นวาไปพบนักกิจกรรมบําบัดคนหนึ่งใหนั่งชิงชา 
แตไปอีกท่ีหนึ่งใหว่ิงเปนวงกลม ท้ังนี้เด็กท่ีมีปญหาดานSIนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไปไดนแตละวันไม
เหมือนกัน จึงทําใหนักกิจกรรมบําบัดตองเลือกกิจกรรมท่ีแตกตางกัน 

 
สรุปเพื่อคสรุปเพื่อคสรุปเพื่อคสรุปเพื่อความเขาใจกันอีกครั้งกอนที่จะนําเสนอกิจกรรมการรักษาดานวามเขาใจกันอีกครั้งกอนที่จะนําเสนอกิจกรรมการรักษาดานวามเขาใจกันอีกครั้งกอนที่จะนําเสนอกิจกรรมการรักษาดานวามเขาใจกันอีกครั้งกอนที่จะนําเสนอกิจกรรมการรักษาดาน    SI SI SI SI     

• ความบกพรองทางดานการประสมประสานการรับความรูสึก (Sensory Integration Disorder 
หรือ Sensory Processing Disorder) มีได 3 ประเภท 
(1) บกพรองดานการปรับระดับประสาทการรับความรู สึก (Sensory Modulation 

Disorder) เชน เด็กท่ีรับประสาทสัมผัสไว กับเด็กท่ีรับประสาทสัมผัสชา หรือตํ่า 
(2) บกพรองดานการแยกแยะประสาทรับความรูสึก (Sensory Discrimination Disorder) 
(3) บกพรองดานการเคล่ือนไหว (Sensory Based Motor Disorder) 

• เด็กอาจมีความบกพรองครบท้ัง 3 อยาง ในแตละวันความบกพรองอาจจะไมเหมือนกัน ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงความสามารถของสมองท่ีไมสมบูรณ และมีการพยายามปรับตัวอยูเสมอ 

• ผูปกครองควรจดบันทึกพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละวันเพ่ือดูความถ่ี และความบอยของ
พฤติกรรมนั้นๆ เพ่ือใชเปนส่ือในการรักษา ซ่ึงเด็กบางคนท่ีมีปญหาชัดเจนเชน สะบัดมือ เลนมือ 
จะเห็นความถ่ี และความบอยของพฤติกรรม ดังนั้นจึงเปนการงายท่ีผูปกครองจะเลือกกิจกรรม
ใหเด็ก 
                                                 
ตัวอยางกจิกรรมการประสมปรตัวอยางกจิกรรมการประสมปรตัวอยางกจิกรรมการประสมปรตัวอยางกจิกรรมการประสมประสานการรบัความรูสกึ ะสานการรบัความรูสกึ ะสานการรบัความรูสกึ ะสานการรบัความรูสกึ (SI)(SI)(SI)(SI)         

การสัมผัส การสัมผัส การสัมผัส การสัมผัส (Tactile)(Tactile)(Tactile)(Tactile)    

• เลนแปงโด 

• เลนFinger Paint 

• เลนทราย ไปเท่ียวทะเล กอปราสาทราย  

• โลชั่นผสมสีผสมอาหาร เลนfinger paint  

• กาวผสมสีผสมอาหาร ใชทําตกแตงหนาเคกของปลอม เชน นํากาวใสถุงพลาสติกเจาะรูแลว
บีบใหเปนเสนๆ 

• คนหาของในกะบะทราย ถ่ัว หรือข้ีเล้ือย 

• เก็บเมล็ดท่ัวบนพ้ืนหญาเทียม 

• เลนในอางบอล  

• เปาลูกโปงbubbleใหโดนตัวเด็ก 

• นวดตัวดวยบอล หรือผาหมท่ีเนนความหนัก 
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การรับรูตําแหนงของรางกาย และขอตอ การรับรูตําแหนงของรางกาย และขอตอ การรับรูตําแหนงของรางกาย และขอตอ การรับรูตําแหนงของรางกาย และขอตอ (Proprioceptive)(Proprioceptive)(Proprioceptive)(Proprioceptive)    

• (รางกาย) เลนเกมผลัก ดึง อุมยกตัว กระแทก และกอดแนนๆ  
       -ตุกตาลมลุก 
       -ว่ิงไลกระแทกกัน  
       -ว่ิงไลกับแลวกอด 

• (มือ) 
                   -ตําครก ขยํากระดาษ ดินน้ํามัน แปงโด 
                   -โหนบาร 
                   -ลากของท่ีมีน้ําหนัก 
                   -หนีบไมหนีบผา ท่ีมีขนาดตางกัน 
                   -บีบของเลนท่ีทําเปนขนมพิซซา 
                   -บีบของเลนท่ีทําเปนเสนสปาเกตต้ี 
                   -กดหัวปมขวดโลชั่น วัตถุขางในอาจเปนน้ําก็ได 
                   -ระบายสีไม พูกัน สีเทียน 

• (ภายในชองปาก) เกมเคี้ยว เกมดูด เกมเปา 
- เคี้ยวหมากฝรั่ง เจลล่ี ขนมกรอบ (เนนใหเปนของรางวัลเพ่ือจูงใจ) 
- ดูดน้ํา โดยเนนใหมีหลอดขนาดท่ีตางกัน หลอดขนาดใหญจะใชแรงดูดมาก กวาหลอดเล็ก 
- เปานกหวีด เปาฟองอากาศ เปาขนนก เปากระดาษ และเปาเทียน 
- ใชแปรงแบบส่ัน 

 
                        การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การเคลื่อนไหวและการทรงตัว (Vestibular)(Vestibular)(Vestibular)(Vestibular)    

• กระโดดแทรมโพลีน กระโดดบนเตียงน้ํา กระโดดบนบอล 

• เลนชิงชา 

• เลนมาโยก 

• ข้ีมา ปนจักรยาน 

• เลนสกูตเตอร 

• เลนเครื่องหมุนตางๆ 

• กิจกรรมท่ีตองลอด มุดตางๆ  

• จับเด็กว่ิงหมุนรอบตัว หรือใหเด็กว่ิงเปนวงกลม  

• เลนสะพานล่ืน หรือตีลังกา 
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การรับกลิ่น การรับกลิ่น การรับกลิ่น การรับกลิ่น (Olfactory)(Olfactory)(Olfactory)(Olfactory)    

• กล่ินบําบัด (Aromatherapy) โดยเริ่มจากกล่ินท่ีเจือจางจะทําใหเด็กนิ่ง สงบลงได ถาเด็ก
เริ่มทนไดมากข้ึนคอยเพ่ิมความเขมขน 

• เลนแปงท่ีมีน้ําหอมตางๆ 

• โลชั่นท่ีมีกล่ินหอม 
 

     การรับรูทางดาน     การรับรูทางดาน     การรับรูทางดาน     การรับรูทางดานสายตาสายตาสายตาสายตา        

• เกมไฟฉาย หรือไฟฉายท่ีผนังลากบนกําแพงใหเด็กมองตาม เชน ฉายท่ีกําแพงจุดเดียว
เพ่ือใหเด็กสนใจกอน จากนั้นเริ่มคอยยายท่ีในทิศทางตางๆเพ่ือดูวาเด็กมองตามสนใจไหม  

• ไฟกระพริบ เลนปดเปด มองตาม เกมซอนหา 

• แผนซีดีท่ีสะทอนแสงได ใหเลนกล้ิงใหเด็กว่ิงไปเก็บ 

• เกมลากเสนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุกหนึ่ง 
 

การไดยินการไดยินการไดยินการไดยิน    

• กิจกรรมรองเพลง โดยเลนไมคโครโฟนใหเด็กพูด 

• เปดเพลงเตนกิจกรรมเขาจังหวะโดยเนนเสียงเพลงท่ีดัง 

• เมโลดีเสียงเพลงใหกดสัตวท่ีรอง มอมอ สัตวท่ีรอง จี๊บจิ๊บ 

• เนนของเลนท่ีมีเสียงมาใชในการทํากิจกรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
 

กิจกรรมสงเสริมการเคลื่อนไหว และสหสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการเคลื่อนไหว และสหสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการเคลื่อนไหว และสหสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการเคลื่อนไหว และสหสัมพันธ ( ( ( (อาจใชเพื่อฝกทักษะกาอาจใชเพื่อฝกทักษะกาอาจใชเพื่อฝกทักษะกาอาจใชเพื่อฝกทักษะการแกปญหาของเด็กรแกปญหาของเด็กรแกปญหาของเด็กรแกปญหาของเด็ก))))    

• กิจกรรมเดินทรงตัวบนสะพานทรงตัวโดยมีส่ิงกีดขวางอยูบนสะพาน 

• เดินในทาสัตวตางๆ เชน กระโดดกบ คลานทาหมี คลานทาแมงมุม เดินเหมือนเปด 
กระตายขาเดียว กระตาย 2 ขา 

• กระโดดเชือก 

• การโยนรับบอล 

• กระโดดโยนบอลลงตะกรา 

• กระโดดตบเปนจังหวะ 

• กระโดดเอาของในท่ีสูง ใหเด็กแกปญหาของอยูท่ีสูงจะทําอยางไร 

• กิจกรรมว่ิงซิกแซก 

• กิจกรรมโยนหวง หรือปาลูกดอก 

• กิจกรรมเกมกีฬาตางๆ เชน ปนจักรยาน วายน้ํา ฟุตบอล บาส เปนตน 
 


