
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ตามกรอบอางอิงของการบูรณาการประสาทรับความรูสึก (Sensory Integrative 

frame of reference: SI) ท่ี ดร. เอ จีน แอร (Dr. A. Jean Ayres) ไดเสนอข้ึนในป ค.ศ. 1972            

ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส (tactile defensiveness หรือ TD) เปนภาวะหนึ่งของ
กลุมความบกพรองในการปรับระดับขอมูลความรูสึก (Sensory Modulation Disorder: SMD1) 
ในระบบกายสัมผัส (tactile system) ซ่ึงอยูในกลุมของการที่มีการตอบสนองตอส่ิงเราไดสูงกวา
ปกติ (over-responsiveness) ซ่ึงสวนใหญแลวเด็กท่ีมีภาวะนี้จะมีพฤติกรรมปฏิเสธตอตาน     
การสัมผัสชนิดเบา ๆ  แสดงพฤติกรรมเหมือนไดรับความเจ็บปวด  ระคายเคืองตอการสัมผัสชนิด  
เบา ๆ  ไมชอบใหใครมากอดรัด และไมชอบเส้ือผาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือสัตวเล้ียง ส่ิงของท่ีมี
พื้นผิวเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง (สรอยสุดา, 2544) ซ่ึงภาวะดังกลาวไดสงผลกระทบตอการทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิตและกิจกรรมตามบทบาท เชน การอาบน้ํา  สระผม  ตัดเล็บ  แตงตัว        
การเขาแถวหรือเขารวมกิจกรรมทางสังคมที่ตองใกลชิด สนิทสนมกัน  นอกจากนี้ยังพบวาภาวะ
ดังกลาวมีผลตอชวงความสนใจ การเห็นคุณคาในตนเองและสภาวะทางอารมณรวมอีกดวย 
(Baranek, et al., 2002; Bundy, Lane & Murray, 2002; Goldsmith, Van Hulle, Arneson, 
Schreiber & Gernsbacher, 2006; Royeen & Stephens, 1998; Wilbarger & Wilbarger, 
1991) 

 
ระบบกายสัมผัสถือวาเปนระบบหลักท่ีสงเสริมพัฒนาการในเร่ืองของการสรางความ

ผูกพันกับผูเล้ียงดู ความรูสึกไววางใจ เช่ือใจ และยังเปนระบบพื้นฐานท่ีจะพัฒนาในเร่ืองของ
สภาวะทางอารมณและการวางแผนการเคล่ือนไหว  ซ่ึงถาเด็กมีความบกพรองในระบบดังกลาวอาจ
กระทบถึงพัฒนาการตามวัยท้ังกลามเนื้อมัดใหญ กลามเน้ือมัดเล็ก ทักษะการชวยเหลือตนเอง และ
ทักษะทางสังคม ทําใหเด็กมีพัฒนาการลาชากวาเพื่อนวัยเดียวกัน (Case-Smith, 2005)  ปจจุบันนี้
วิธีการประเมินทางกิจกรรมบําบัดท่ีใชประเมินภาวะพรองทางการบูรณาการประสาทรับความรูสึก
ท่ีสามารถชวยบงช้ีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส หรือดูแนวโนมของการมีภาวะนี้ในเด็ก  
มีดวยกันสองลักษณะคือ แบบเปนทางการ (formal assessment) และแบบไมเปนทางการ 

                                                 
        1 Sensory  Modulation  Disorder: SMD คือ รูปแบบความผิดปกติของการบูรณาการประสาทความรูสึก ซึ่งบุคคลจะแสดง
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการตอบสนองท่ีมากหรือนอยตอความรูสึกท่ีรางกายไดรับจากสิ่งแวดลอมหรือจากตัวบุคคลเอง อาการท่ีพบได
บอยคือ tactile defensiveness โดย sensory modulation หมายถึง ความสามารถในการปรับและจัดการกับระดับของสิ่งเราไดอยาง
เหมาะสม โดยจะแสดงออกเปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  (Bundy, Lane & Murray, 2002) 
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(informal assessment) วิธีประเมินแบบเปนทางการที่เปนท่ียอมรับและนิยมคือ  การใชแบบ
ประเมินมาตรฐานซ่ึงมีอยูดวยกันหลายแบบประเมินเชน (1) Sensory Integration and Praxis 

Tests (SIPT) โดย ดร. เอ จีน แอร (Dr. A. Jean Ayres) ในป ค.ศ. 1989, 1991 (2) Touch 

Inventory for Elementary School Aged Children (TIE) โดย ชารล็อต รอยยีนและ จิม คารล
ตัน ฟอรชูน (Charlotte Royeen and Jim Carlton Fortune) ในป ค.ศ. 1990 (3) Sensory 

Profile โดย วินนี่ ดันน (Winnie Dunn) ในป ค.ศ. 1994 และ (4) Evaluation of Sensory 

Processing (ESP) โดย เชอรริล จอหนสันเอคเคอรและไดแอน พารฮัม (Cheryl Johnson-

Ecker and Dianne Parham) ในป ค.ศ. 2000 เปนตน (Bundy, Lane & Murray, 2002) ซ่ึง
แบบประเมินแตละแบบประเมินมีขอบงช้ีในการใชท่ีแตกตางกัน เชน แบบประเมิน SIPT เปน
แบบประเมินมาตรฐานท่ีตองใชโดยผูบําบัดท่ีไดรับการอบรมเฉพาะเทานั้น  และผลท่ีไดจากการ
แปลผลจะเปนคะแนนรวมของภาวะพรองทางการบูรณาการประสาทรับความรูสึก  ซ่ึงไมไดช้ีชัด
ออกมาวาเด็กมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสหรือไม และตองอาศัยการวิเคราะหคะแนน
แยกสวนตามหัวขอการทดสอบเพ่ือบงชี้ภาวะนี้โดยเฉพาะ  สวนแบบประเมินท่ีเหลือจะมีลักษณะ
เปนแบบประเมินท่ีเปนคําถามแบบท่ีใหผูทําแบบทดสอบใหขอมูลดวยตนเอง (self report) ซ่ึง
ผูทําแบบทดสอบคือ ผูปกครองหรือผูดูแล จะใหขอมูลดวยการตอบคําถามโดยกรอกขอมูลระบุ
ความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกท่ีสังเกตได จากประสบการณการทํางานของผูวิจัยท่ีผานมา
พบวา ขอมูลท่ีไดอาจไมครบถวนเพราะผูปกครองบางทานไมไดใหขอมูลท่ีแทจริงหรือไมไดสังเกต
พฤติกรรมลูกอยางละเอียด ดังนั้นผลของการแปลขอมูลอาจจะผิดพลาดได  

นอกจากนี้วิธีการประเมินแบบไมเปนทางการ (informal assessment) ท่ีใชประเมิน
ภาวะหลีกหนตีอการรับความรูสึกสัมผัสท่ีนิยมใชกันทางคลินิกคือ การสังเกตทางคลินิก ซ่ึงจดัวา
เปนการประเมินท่ีสะดวก ใชงาย  ทําใหนกักิจกรรมบําบัดไทยนิยมใชกันอยางแพรหลาย เชน 
Clinical Observation for Evaluation of Sensory Integration2 ท่ีถูกพัฒนาและนํามาใชท่ี
ภาควิชากิจกรรมบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ Observations Based  

on Sensory Integration Theory3 (Blanche, 2002) ท่ีพัฒนามาเพื่อใชในทางคลินกิ
กิจกรรมบําบัดท่ีเนนการบําบัดรักษาดวยกรอบอางอิงการบูรณาการประสาทความรูสึก (sensory 

                                                 
        2 Clinical Observations for Evaluation in Sensory Integration  คือแบบสังเกตทางคลินิกเพื่อประเมินการประมวล  
ความรูสึกโดยจะทําการประเมินพฤติกรรมหรือการแสดงออกในดานตางๆ เชน ภาวะ hyperactivity   sensory defensiveness   
muscle tone reflexes เปนตน  ซึ่งจะใหเด็กทําการเคล่ือนไหวและกิจกรรมตามแตละหัวขอประเมิน  จากน้ันสังเกตพฤติกรรมท่ี
แสดงออก  โดยมีการแปลผลออกเปน Poor   Integration หรือ Normal Integration  แบบสังเกตน้ีถูกพัฒนาและใชในทางคลินิก ณ 
ภาควิชากิจกรรมบําบัด       คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันอ่ืนๆท่ีมีการใหบริการทางกิจกรรมบําบัด 
      3 Observations Based on Sensory Integration Theory คือแบบสังเกตทางคลินิกเพื่อประเมินการประมวลความรูสึกโดย
จะทําการประเมินพฤติกรรมหรือการแสดงออกผานการทํากิจกรรมในแตละหัวขอประเมิน เชน  Forearm alternating movements  
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integrative approach) ในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม การสังเกตทางคลินิกท่ีนยิมใชนัน้
เปนเพยีงเคร่ืองมือท่ีชวยใหไดขอมูลมาชวยคัดกรองหรือบงช้ีภาวะความบกพรองดานการบูรณาการ
ประสาทรับความรูสึก  แตตองกระทํารวมกับผลการประเมินดวยแบบประเมินมาตรฐานอ่ืน ๆ เชน 
Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT) เพื่อใหไดผลการวนิจิฉัยท่ีแมนยําและถูกตอง   

จากประสบการณทางคลินิกของผูวิจัย และการไดมีโอกาสแลกเปล่ียนองคความรู
ประสบการณกับนักกิจกรรมบําบัดทานอ่ืน ๆ ท่ีทํางานกับเด็กพิเศษโดยเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะพรอง
ทางการบูรณาการประสาทรับความรูสึกในดานภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส ทําให
ทราบวา เม่ือตองการประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสนักกิจกรรมบําบัดสวนใหญ
มักใช  การสังเกตทางคลินิกโดยกิจกรรมการประเมินมักจะเปนกิจกรรมท่ีมีอยูในหองฝกหรือคลินิก 
เชน ควานหาของในกลองถ่ัว กลองขาวสาร เลนโฟม/ครีมโกนหนวด ฯลฯ แตวิธีการใชจะไมมี
รูปแบบชัดเจนแนนอน ไมวาจะเปนกิจกรรมท่ีให วิธีการที่ใชประเมิน หรือการแปลผลการ
ประเมิน กิจกรรมประเมินท่ีใชกันอยูจะแตกตางกันไปขึ้นกับผูบําบัด ผูรับบริการ ความพรอมของ
อุปกรณสถานท่ีและโอกาส  รวมกับแบบประเมินเชน Sensory Processing Checklist4  

การที่นักกิจกรรมบําบัดไทยสวนใหญใชการสังเกตทางคลินิกโดยกิจกรรมการประเมิน
ท่ีมีอยูในหองฝกรวมกับแบบประเมินเชน Sensory Processing Checklist ในการประเมินภาวะ
หลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส มีสาเหตุหลัก ๆ 2 ประการคือ  เนื่องมาจาก (1) การขาดแคลน
แบบประเมินมาตรฐานในเมืองไทยท่ีผูบําบัดสามารถเลือกใชไดสะดวก  (2) แบบประเมินท่ีมีอยู
แมวาจะมีการนําเขามาใชในประเทศไทย แตทวายังมีขอจํากัดในการใช เชน แบบประเมินมาตรฐาน 
SIPT ท่ีผูใชแบบประเมินตองผานการอบรมเฉพาะ  แบบประเมิน Sensory profile ตองเสีย
คาใชจายในการซ้ือแบบประเมินและยังไมสามารถระบุไดชัดเจนวาเด็กมีภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสหรือไม  แบบประเมิน TIE ถึงแมจะสามารถระบุไดวาเด็กมีภาวะหลีกหนีตอการ
รับความรูสึกสัมผัสแตจํากัดชวงอายุของผูรับบริการเด็ก  สวนแบบประเมิน ESP มีขอจํากัดคือ   
ขาดคะแนนท่ีแนนอนเพื่อระบุวาเด็กมีภาวะดังกลาว  ดังนั้นแบบประเมินนี้จึงไมนิยมใชกันอยาง
                                                                                                                                            
Finger-to-nose test  Eye movements  Bilateral Motor Coordination  Praxis เปนตน  จากนั้นสังเกตพฤติกรรมแลว
แปลผลออกมาในแตละหัวขอประเมินวามีความบกพรองในระบบพ้ืนฐานใด  และทําการสรุปโดยภาพรวมวามีความบกพรองในการประมวล
ความรูสึกอยางไร 
 
      4 Sensory Processing Checklist  เปนแบบประเมินท่ีใชเพื่อรายงานพฤติกรรมการประมวลความรูสึก โดยจะใหผูปกครองหรือ
ผูดูแลเปนผูตอบคําถามในพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีบุตรหลานแสดงออก โดยใหระบุเปนความถ่ีของการแสดงออก แยกเปนการประมวลความรูสึกดาน
การไดยิน      ดานการรับรส/กล่ิน ดานการเคล่ือนไหวและการทรงทา ดานการตอบสนองตอการถูกสัมผัส ดานการรักษาสมดุลของรางกาย ดาน
การมองเห็น โดยใหระบุความถ่ีของพฤติกรรมท่ีแสดงออกในแตละระบบความรูสึกจากแสดงพฤติกรรมเปนประจําเสมอ บอยๆ เปนบางครั้ง 
นอยมากและไมแสดงพฤติกรรมน้ันเลย เพื่อนํามาใชประกอบการวินิจฉัยรวมกับผลการตรวจประเมินอ่ืน ๆ ทางกิจกรรมบําบัด รายงาน
พฤติกรรมน้ีถูกพัฒนาและใชในทางคลินิก ณ ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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แพรหลาย  นอกจากนี้ท้ังสามแบบประเมินยังเปนแบบประเมินท่ีเปนการไดขอมูลจากผูปกครอง 
และ/หรือผูดูแล ซ่ึงขอมูลท่ีไดอาจไมตรงกับความเปนจริง  

จากขอจํากัดในเร่ืองของแบบประเมินมาตรฐานท้ัง 2 ประการ ทําใหนักกิจกรรมบําบัด
มักนิยมใชการสังเกตทางคลินิกโดยเปนกิจกรรมการประเมินท่ีมีอยูในหองฝก รวมกับแบบประเมิน
เชน Sensory Processing Checklist ซ่ึงเปนวิธีการประเมินแบบไมเปนทางการ และไมเปน
มาตรฐานเพียงพอท่ีจะระบุไดวาเด็กมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส  ดวยเหตุผลดังกลาว
ผูวิจัยจึงสนใจสรางแบบประเมินหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสโดยมีลักษณะดังนี้ เปนแบบ
ประเมินมาตรฐานแบบเปนทางการ (formal assessment) ท่ีใหเด็กลงมือกระทํากิจกรรมเอง และ
เปนแบบประเมินท่ีประกอบดวยตัวกิจกรรมท่ีเปนกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยกิจกรรมประเมิน
ในแบบประเมินนี้มีความเฉพาะกับการตอบสนองส่ิงเราทางการสัมผัส คือ (1) เปนกิจกรรมการเลน 
งานฝมือ และกิจวัตรประจําวันท่ีตัวเด็กเองตองสัมผัสกับวัสดุ อุปกรณท่ีมีผิวสัมผัสตาง ๆ เชน  การ
เลนระบายสีดวยนิ้ว  กิจกรรมประเภทกาว    ปนดินน้ํามัน และ (2) เปนกิจกรรมท่ีเด็กตองไดรับการ
สัมผัสจากบุคคลอ่ืน ๆ จากกิจกรรมตาง ๆ ในกิจวัตรประจําวัน เชน การถูกทาแปง  หวีผม  ทาโลช่ัน  
การถูกเกาะไหลขณะเขาแถว 

ผลการวิจัยท่ีไดเปนการสรางแบบประเมินท่ีชวยแกปญหาความขาดแคลนแบบประเมิน
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับบริบททางคลินิกท่ีใช SI เปนพื้นฐานในกลุมนักกิจกรรมบําบัดไทย 
สะดวกตอการใชและไดผลของการประเมินท่ีตรงกับพฤติกรรมท่ีผูถูกประเมินแสดงออก ท่ี
นอกเหนือจากการประเมินดวยบุคคลอื่น เนื่องดวยแบบประเมินท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนี้เปนแบบ
ประเมินท่ีใหเด็กลงมือกระทํากิจกรรมเอง (performance based assessment tool) และเปนแบบ
ประเมินท่ีประกอบดวยตัวกิจกรรมท่ีเปนกิจกรรมจากการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เปน
วิธีการที่สะดวกตอนักกิจกรรมบําบัดไทยและมีความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีมักจะเกิดข้ึนจริงกับ
เด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสเพราะเด็กท่ีถูกประเมินไดลงมือทํากิจกรรมประเมิน
ดวยตนเอง ซ่ึงทําใหนักกิจกรรมบําบัดสามารถสังเกตการตอบสนองทางพฤติกรรมและทางอารมณ
ไดอยางชัดเจน ซ่ึงตรงกับแนวโนมการวิจัยของกิจกรรมบําบัดท่ีใชวิธีการบูรณาการประสาท
ความรูสึก (Occupational Therapy Using a Sensory Integrative Approach: OT-SI)   ท่ี
ยอนกลับมาเนนพัฒนาหาแบบประเมินท่ีสามารถวัดพฤติกรรมตามกรอบอางอิงการบูรณาการ
ประสาทความรูสึกไดอยางถูกตองเหมาะสม (May-Benson & Cermak, 2007; May-Benson 

& Koomar, 2007)  เนื่องจากท่ีผานมางานวิจัย  ดานบูรณาการประสาทความรูสึกมักเนนไปใน
การหาประสิทธิภาพของการรักษา ซ่ึงผลการวิจัยท่ีออกมาหลาย ๆ คร้ังอาจสรุปไดวาไมมี
ประสิทธิภาพดวยเหตุผลหนึ่งมาจากการเลือกใชแบบประเมินท่ีไมไวตอการเปล่ียนแปลง 
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(sensitive) หรือตรงกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกจริง (Cermak & Henderson, 1989, 1990 at 
cited in Parham et al., 2007) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป 
2. เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ

ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
                      ภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส (Tactile Defensiveness หรือ TD) คือ  
ภาวะท่ีมีความบกพรองในการปรับระดับขอมูลความรูสึก ซ่ึงเปนความบกพรองหนึ่งตามกรอบ
อางอิงการบูรณาการประสาทรับความรูสึก ซ่ึงจะแสดงพฤติกรรมหลีกหนีตอการสัมผัสท่ีบุคคล
ท่ัวไปไมรูสึกวาตองหลีกหนีหรือเปนอันตราย  เชน หลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณตัว ใบหนา           
ไมชอบเขารวมกิจกรรมที่ตองสัมผัสส่ิงท่ีเปยก แฉะ เลอะเทอะ มีลักษณะท่ีหลีกหนีการทํากิจกรรม
การดําเนินชีวิตอยางเชน การลางหนา แปรงฟน สระผม อาบน้ํา ตัดเล็บ ตัดผม เปนตน 
 

     เด็กท่ีมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส (Tactile Defensiveness Children) 
คือ  เด็กท่ีมีอายุ 3-5 ป และมีภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสจากท่ีผูวิจัยไดสอบถามนัก
กิจกรรมบําบัดประจําตัวเด็ก และใชการคัดกรองจากแบบประเมิน Sensory  Processing  

Checklist รวมกับสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะทํากิจกรรมเปนเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อสังเกตการ
ตอบสนองตอการรับความรูสึกสัมผัส 

 
     แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัส คือ แบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

เพื่อใชในการประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กท่ีมีอายุ 3-5 ป 
 
     การบูรณาการประสาทรับความรูสึก (Sensory Integration: SI) คือ ทฤษฏี     กรอบ

อางอิง  และแนวทางการรักษาท่ี ดร. เอ จีน แอรไดพัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถของระบบ
ประสาทและความสามารถในการเรียน โดยดร. แอรมีความคิดวาการบูรณาการประสาทรับ
ความรูสึกเปนกระบวนการทางระบบประสาทที่จัดการหรือรับเอาความรูสึกตาง ๆ ท่ีรางกาย      
รับเขามา  และมีการตอบสนองตอความรูสึกนั้น การตอบสนองจะข้ึนกับความสามารถของสมอง
ในการที่จะจัดกลุมหรือคัดกรองความรูสึกรวมท้ังการประสมประสานความรูสึกตางๆเหลานั้น    
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เพื่อสามารถตอบสนองตอส่ิงเรานั้นไดอยางถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงดร.แอรเช่ือวาระบบพื้นฐาน    
สามระบบคือ ระบบกายสัมผัส ระบบการทรงตัว และระบบกลามเน้ือ เอ็น ขอ  มีอิทธิพลตอการ
ทํางานของสมอง เปนตัวสําคัญในการพัฒนาการรับรูเรียนรูดานตาง ๆ  
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ไดแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ท่ีเปน
มาตรฐานมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและเหมาะสมกับบริบททางคลินิกของกิจกรรมบําบัดไทย 

2. เพื่อเปนแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ท่ี
จะนําไปศึกษาตอในเร่ืองของคุณสมบัติการวัด (psychometric properties) อ่ืน ๆ ตอไป 

3. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแบบประเมินหรือประยุกตใชแบบประเมินในการ
ประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กกลุมอายุอ่ืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 


