
บทที่ ๓
 ความแตกต่างระบบ 

ประสาทของเดก็ 
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ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก 

ระบบความรูส้กึ ระบบประมวลข้อมลู ระบบสัง่การ 
กล้ามเนือ้

พฤตกิรรม 
ที่เดก็แสดงออก
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ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

 ระบบรบัความรู้สึกของร่างกาย
• มองเ ็น ได้ยิน ัมผั  ลิ้มร  ดมกลิ่น เอ็นข้อต่อ ทรงตัว 
• เฉื่อย - ิ่งกระตุ้นต้องแรง ถึงจะรู้ ึก เล่นแรงๆ กลิ่นแรงๆ ร จัดๆ 
• ไว - ิ่งกระตุ้นนิดเดียว ก็รู้ ึกว่ามากแล้ว ไม่เอาแล้ว ขี้กลัว ขี้ตกใจ 

 ระบบประมวลข้อมูล
• เมื่อตามองเ ็นแต่ มองตีความ ะเปะ ะ
• เมื่อ ูได้ยิน แต่ มองตีความกระพร่องกระแพร่ง

 ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ
• ลูกมีปัญ าระบบ ั่งการกล้ามเนื้อ ?
• รวดเร็ว ปราดเปรียว ทนทาน
• เชื่องช้า ชอบอยู่นิ่งๆ ล้าง่าย

 สรปุความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

 มองปัญหาพฤติกรรมเด็กปกติอย่างเข้าใจความแตกต่างระบบประสาท

 มองปัญหาพฤตกิรรมเดก็พเิศษอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจในความยากล�าบาก

 ตวัอย่างการน�าความเข้าใจเรือ่งระบบประสาทไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั

 สรปุ (อกีครั้ง) พ่อแม่ต้องสังเกตความแตกต่างระบบประสาทอะไรบ้าง



สิ่งกระตุ้นภายนอก - ความร้อนของกะทะ
ระบบรับความรู้สึกของร่างกาย (ผิว นัง) - รับรู้ ัมผั ของร้อน
ระบบประมวลข้อมูล ( มอง) - ร้อนมากๆ อันตราย
ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ - กระเด้งมือออกทันที
พฤติกรรม - ี น้าตกใจ ่งเ ียงร้องโวยวาย

ตวัอย่างการท�างานของระบบประสาทพื้นฐาน

เอามือจับกะทะร้อน  
กระเด้ง มือออกทันที
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ระบบรบัความรู้สึกของร่างกาย

ระบบรบัความรู้สึกของร่างกายที่่ส�าคญั 7 ระบบ 

ระบบสมัผสั - ผิว นัง ร้อน เย็น เจ็บ ไม่เจ็บ

ระบบการลิม้รส - ลิ้น  วาน เค็ม เปรี้ยว จืด 

ระบบการได้กลิน่ - จมูก  อม เ ม็น ฉุนๆ บูด

ระบบการได้ยนิ - ู   เ ียงทุ้ม เ ียงแ ลม เ ียงดัง เบา 

ระบบการมองเหน็ - ตา  ี ัน แ งจ้า มืด ลัว

ระบบเอน็และข้อต่อ - กล้ามเนือ้ เอ็น ข้อต่อ การนวด กดแรงๆ กดเบาๆ กระแทกแรงๆ 

ระบบการทรงตวั - ูชั้นใน    โคลงเคลง เมาง่าย โลดโผน ้อย ัว ตีลังกา มุนตัว     

  

คนแต่ละคนมีความไว ความเฉื่อย ของระบบรบัความรู้สึกที่่แตกต่างกนั เช่น

• บางคนนั่งเรือโคลงเคลงนิด น่อยก็เมา อาเจียนแล้ว (ระบบการทรงตัว - ไว) 
• บางคน ามารถเล่นรถไฟเ าะตลีงักา รอืชอบเล่น มนุตวัเรว็ๆได้โดยไม่รู้ กึเวยีน วัอะไร 

(ระบบการทรงตัว - เฉื่อย) 
• บางคนไม่ชอบทุเรียนเลย รู้ ึกว่ากลิ่นแรงมาก ถ้ามีทุเรียนอยู่ใกล้ๆ จะทนไม่ได้ คลื่นไ ้ 

(ระบบรับกลิ่น - ไว)
• บางคนเวลาเดนิต้องเอามอืแตะโน่นนี ้เอามอืระข้างฝา ตลอดทางเดนิ (ระบบ มัผั  - เฉือ่ย)
• เด็กบางคนเวลา ระผม ร้องโวยวาย ไม่ค่อยยอมใ ้ ระ ไม่ชอบใ ้ น้าเปียกน�้า พยายาม

ลบเลี่ยง (ระบบ ัมผั  - ไว)
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ระบบประมวลข้อมลู

ลักๆในเด็กเราดู ๒ ระบบที่เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ �าคัญ คือ 

การประมวลข้อมลูผ่านการมองเห็น

เดก็ทีก่ารรบัรูผ่้านการมองเ น็ค่อนข้างตดิขดั ช่องทางการเรยีนรูผ่้านการมองเ น็ไม่
ค่อยดีมาก เราจะพบ

• เด็กมีความบกพร่องด้านมติสิมัพนัธ์ เดินชน ซุ่มซ่าม
• มีความยากล�าบากในการแยกแยะวตัถ ุหาของไม่เจอ
• การกลอก ายตา กลอกตาไปมาเพือ่มองสิง่รอบตวั ไม่คล่องแคล่ว ติดขัด 
 

สมอง

เมื่อตามองเห็น แต่สมองตคีวามสะเปะสะปะ
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การประมวลข้อมลูผ่านการได้ยิน

เด็กที่การรับรู้ผ่านการได้ยินค่อนข้างติดขัด ช่องทางการเรียนรู้ผ่านการได้ยิน
ไม่ค่อยดีมาก เราจะพบว่า 

• เด็กมักจะยุกยิก งุด งิด ไม่ค่อยมสีมาธใินห้องทีม่เีสยีงรบกวน 
รือ ้องเรียนที่มีเ ียงดัง

• เดก็มคีวามยากล�าบากในการจดจ�าข้อมลูทีพ่ดูให้ฟัง เช่น ค�า ัง่ บอก
ใ ้ท�าอะไร

• มีความยากล�าบากในการจดจ่อฟังเรือ่งยาวๆ รือการเรียนใน ้อง
นานๆที่ต้องใช้การฟัง การเรียน นัง ือ อาจมีปัญ า เช่น ไม่ นุก
และ ับ นกับการเล่นค�าคล้องจอง ไม่ ามารถจ�าตัวอัก รและเ ียง
ของตัวอัก รได้ มีปัญ าการเรียน การจับใจความจากการฟัง

เมื่อหไูด้ยิน แต่สมองตคีวามติดๆขัดๆ
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ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ

ลักๆที่ �าคัญ ได้แก่ การ ั่งการกล้ามเนื้อ การท�างานเป็นขัน้ตอน 
(motor planning) ความตงึตวัของกล้ามเนือ้ (muscle tone) ความแขง็
แรง ทนทานของกล้ามเนือ้ (muscle strength)

นอกจากนัน้ยงัมรีายละเอยีดอ่ืนๆ ทีอ่าจต้องใ น้กัวชิาชพีช่วยประเมนิ
ใ ้ เช่น เด็ก ามารถใช้แขน องข้างได้พร้อมๆกันไ ม เด็กประ านการมอง
เ ็นและควบคุมการเคลื่อนไ วได้ ัมพันธ์กัน รือไม่ การทรงตัวเป็นอย่างไร 
การควบคุมกล้ามเนื้อปากเป็นอย่างไร ความ ามารถในการควบคุมกล้าม 
เนื้อตา (กลอกตาไปมา กวาด ายตาดู ิ่งรอบตัว) เป็นอย่างไร เด็ก ามารถ
ริเริ่มใช้ร่างกายท�ากิจกรรมต่างๆได้คล่องแคล่ว รือไม่ 

คณุพ่อคณุแม่อาจลองประเมนิระบบสัง่การกล้ามเนือ้ของลกูเบือ้งต้น
ได้ ดงันี้

 � ลูกชอบเดินไปมา ไม่ค่อยมีจุดมุ่ง มาย ไม่เล่นของเล่น
 � ลูกมักเดนิชนส่ิงรอบตวับ่อยๆ
 � ลูกดงูุม่ง่าม ไม่คล่องแคล่ว ล้มบ่อย
 � ลูกมคีวามยากล�าบากในการเล่นเกมง่ายๆ เช่น วิ่งไล่จับ กระโดดเชือก 

มีปัญ าการจับดิน อ
 � ลูกมักเล่นของเล่นในแบบเดิมๆ เล่นง่ายๆ ขัน้ตอนเดยีว เช่น ไถรถไปมา 

เรียงของเล่นเป็นแถว โยนลูกบอลซ�้าๆ
 � ลูกเล่นของเล่นได้ไม่นาน เปลี่ยนไปมา ยิบจับแล้ววาง
 � ลูกไม่สามารถท�างานที่ซ่บัซ้อน ลายข้ันตอนได้ต้ังแต่ต้นจนเ ร็จ เช่น 

ใ ่ถุงเท้า ช่วยล้างจาน
 � ลูกมีความยากล�าบากในการเลยีนแบบท่าทาง เช่น ท�าท่าเป็นจัง วะ

ตามเพลง



ฉบับความสุข

88
   ับ

สรปุความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก

ระบบรบัความรู้สึก

• เฉื่อย - ิ่งกระตุ้นต้องแรง ถึงจะรู้ ึก เล่นแรงๆ กลิ่นแรงๆ ร จัดๆ

• ไว - ิ่งกระตุ้นนิดเดียว ก็รู้ ึกว่ามากแล้ว ไม่เอาแล้ว ขี้กลัว ขี้ตกใจ 
ร้องงอแง วิ่ง นี

ระบบประมวลข้อมลู

• เรว็ - การ ่งต่อข้อมูลใน มอง คล่องแคล่ว รวดเร็ว 

• ช้า - การ ่งต่อข้อมูลใน มอง ะเปะ ะปะ ปิดๆเปิดๆ ติดขัด

ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ

• รวดเรว็ ปราดเปรยีว ทนทาน

• เชือ่งช้า ชอบอยูน่ิง่ๆ ล้าง่าย 
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มองปัญหาพฤติกรรมเด็กปกติอย่างเข้าใจความแตกต่างระบบ
ประสาท

ไวสมัผสั ไม่ชอบสระผม หวผีม

ไวเสยีง ชอบเอามอืปิดหู

นอนยาก ด้ินไปด้ินมา

ไม่ค่อยนิง่

กนิยาก กนิอาหารซ�า้ๆ 

ไวแสง ชอบเอามอืปิดตา
ชอบเล่นแรงๆ กระแทกใส่เพือ่น

ไม่ชอบขดีเขยีน ไม่ชอบจบัดนิสอ
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รักแม่ท
ี่สดุเลย

เดก็ทกุคนมปัีญหาเลก็ๆ น้อย 
ที่แตกต่างกัน

เดก็ต้องการพอ่แม่ที่เข้าใจ 
ยอมรบั !! 

และค่อยๆหาวิธีช่วยเหลอืลกู
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มองปัญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษอย่างเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจใน
ความยากล�าบาก

เดก็พิเศษ 
เดก็พฒันาการช้ามากๆ

ไม่ค่อยเข้าใจส่ิงรอบตวั 
สือ่สารก็ไม่ได้ (อึดอดั...) ท�าเองกไ็ม่ได้

ระบบรบัความรูส้กึ - ไวมากๆ / เฉือ่ยมากๆ 
สมอง - ตดิขดั สะเปะสะปะ 
กล้ามเนือ้ - ไม่คล่องแคล่ว

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกดแูปลกๆ 
เช่น หมนุตวั เอามอืปิดห ูเอามอืปิดตา 

เดนิวนไปมา พดูซ�า้ๆ โวยวาย 
อยูน่ิง่ๆ ไม่สนใจอะไร
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ตวัอย่างการน�าความเข้าใจเร่ื่องความแตกต่างระบบประสาทของ
เด็กมาใช้ในชีวิตประจ�าวนั

เด็กที่ไม่ชอบแปรงฟัน 
• คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกยา ีฟันที่มีร ชาติอ่อนลง รือ กลิ่นที่อ่อนลง ไม่มีกลิ่น 
• อาจลองใช้แปรงไฟฟ้า ที่ช่ ยน ด กระตุ้นในปาก เด็กอาจรู้ ึก บายขึ้น มากก ่าการได้

ัมผั จากแปรงอย่างเดีย
• ท�ากิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อปากก่อนแปรงฟัน เช่น เล่นเป่าฟองลูกโป่ง เล่นเป่านก ีด 
• ใ ้เคี้ย น�้าแข็ง เพิ่มกิจกรรม นุกๆ บายๆ น ดปาก รือกระตุ้นในปากด้ ยแปรงไฟฟ้า
• จดัท่าแปรงฟันใ พ้อดกัีบตั เดก็ เช่น ถ้าอ่างล้าง น้าอยู่ งูเกนิไป ค รมเีก้าอีเ้ลก็ๆใ เ้ด็กยนื 

เด็กที่ไม่ชอบหวผีม 
• คุณแม่อาจนั่ง น้ากระจกทุกครั้งที่ ีผม ใ ้เด็กไดม้องเ ็นร่ มด้ ย เด็ก ามารถมองเ ็น

่าจะ ีตรงไ น อย่างไร 
• เปลี่ยน ีเป็นแบบต่างๆ เช่น แปรง ี รือเริ่มต้นด้ ยผ้านิ่มๆใช้ลูบผมแทนการ ี
• ปรับจัง ะการ ีผมใ ้เป็นจัง ะเท่าๆกัน ใ ้เด็กคาดเดาได้ 
• เปลี่ยนจากการ ีอย่างเดีย  เป็นน ด ีร ะ และพูดคุย บายๆ กับเด็กไปด้ ย

เด็กที่ไม่ชอบอาบน�า้ สระผม
• ลองเปลี่ยน ิธีการอาบน�้า ังเกต ่าลูกชอบแบบไ น อาบในกาละมังใ ญ่ อาบน�้าฝักบั  

นั่งที่พื้น แล้ ใ ้เด็กท�าเองโดยใช้ขันตักน�้าจากในถัง (เด็กค บคุมจัง ะที่น�้าจะโดนตั ได้
เอง)

• ระ ังเรื่องกลิ่นของ บู่ เนื้อ บู่ บางยีี่ ้อมีทรายละเอียดปนเด็กอาจไม่ชอบ 
• เด็กบางคนชอบการน ดตั ไปด้ ยขณะถู บู่ ท�าใ ้เด็กผ่อนคลายมากขึ้น 
• ช่ ยน ดตั เด็กใ ้เป็นจัง ะขณะเช็ดตั  และอาจเพิ่มการเช็ดตั น้ากระจก ร้องเพลง 

พูดบอกอ ัย ะต่างๆก่อนเช็ดแต่ละต�าแ น่ง เด็กคาดเดาได้ ่าก�าลังจะท�าอะไร และได้ 
เรียนรู้อ ัย ะไปด้ ยในขณะเดีย กัน

• เปิดเพลงที่เด็กชอบเบาๆขณะอาบน�า้ ระผม
• มีของเล่นในอ่างน�้า เช่น ฟอง บู่ ตุ๊กตายาง ข ด ขัน กร ยกรองน�้า เด็ก นุกกับการ 

อาบน�้ามากขึ้น
• จัดท่านอนในขณะ ระผม เพื่อไม่ใ ้น�้าโดน น้า เข้าตา รือช่ ยใ ้ ีร ะเด็กไม่เปลี่ยน

ทิ ทางไปมามาก
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เด็กที่่กินยาก
• พ่อแม่สงัเกตลัก ณะ ี กลิ่น ร ชาติ ค ามเ นีย แข็ง ค ามร้อน เย็น ของอา ารที ่

ลูกชอบ ไม่ชอบ 
• เด็กบางคนอาจ นุกมากขึ้นกับการได้ ยิบจับ ลงมือท�าเอง เช่น ผักชุบแป้งทอด จิ้มซอ

มะเขือเท  
• เปลี่ยนการเดินตามป้อนเด็ก เป็นใ น้ั่งบนลูกบอลใ ญ่ เด็ก ามารถโยกตั ไปมา กระเด้ง

ตั ไปมาบนลูกบอล
• น ดปาก น ดกราม รือใช้แปรงไฟฟ้า กระตุ้นในปากก่อนกินอา าร 
• เล่นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อปาก เช่น เป่าฟองลูกโป่ง เป่านก ีดเล่น เคี้ย น�้าแข็ง
• ใ ้เด็กได้ถือช้อนเอง ได้พยายามกินเอง 
• ใช้แก้ น�้าที่เ มาะ ม เช่น บางคนถนัดใช้ ลอด บางคนถนัดแก้ น�้าที่มี ู ิ้  

เด็กที่นอนยาก
• เด็กบางคนชอบ ถ้าพ่อแม่เอา มอนขนาดใ ญ่มาทับตั เด็ก เด็กรู้ ึกกระชับ อบอุ่น งบ

ตั เองได้เร็ ขึ้น ลับง่ายขึ้น รือ บางคนอาจชอบใ ้เอาผ้า ่มมา ่อตั แน่นๆแบบ 
เปาะเปี้ยทอด 

• บางคนชอบใ ้แม่น ดตั  และตบก้น  
• บางคนต้องนอนเปล รือ ใ ้แม่อุ้มโยก 
• บางคนชอบใ ้แม่เปิดเพลงเบาๆ รือ แม่ร้องเพลง รือเล่านิทานเบาๆจนเด็ก ลับไป

พร้อมกับเ ียง
• บางคนอาจต้องปรับเรื่องแ ง ี ใน ้องนอน เช่น เปลี่ยน ลอดไฟเป็นแบบแ ง ลั ๆ  

บางคนไมช่อบปดิมืด มดเพราะกลั  รอืบางคน ีใน ้องนอนที่จ้าเกินไปกก็ระตุน้ใ ้เดก็
รู้ ึไม่ งบ

• ลองใช้ผ้าปูที่นอน รือ ผ้า ่ม ที่เป็นเนื้อผ้าที่เด็กชอบ
• การมีกิจิ ตัรก่อนนอนที่ ม�า่เ มอกช่็ ยใ เ้ดก็คาดเดาได้ า่ต้องท�าอะไร ช่ ยใ เ้ดก็เตรยีม

พร้อมตั เองและพร้อมจะนอนได้ง่ายขึ้น

ช่วยลูกในขณะท�ากิจกรรมต่างๆ 
• เด็กบางคนไม่ค่อยจดจ่อ ไม่ค่อยนิ่ง ท�าใ ้การพูดคุยไม่ต่อเนื่อง พ่อแม่อาจลองใ ้เด็กนั่ง

ชิงช้า แก ่งเบาๆ แล้ คุยกับลูก รือ เด็กบางคนชอบเเคลื่อนไ  พ่อแม่อาจใ ้ลูกนั่งบน
ลูกบอลใ ญ่ ลูกยัง ามารถเคลื่อนไ โดยกระเด้งตั เองบนลูกบอล และคุยกับพ่อแม่ได้
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• เด็กบางคนไม่ ามารถนัง่ท�ากจิกรรมกบัพืน้ได้นาน มกัจะลงไปเลือ้ยนอนกบัพืน้ พ่อแมจ่ัด
เก้าอี้ที่ช่วยประคอง ลัง อาจเอา มอน นุนด้าน ลัง มีพนัก ลัง ใ ้ท่านั่งกระชับขึ้น  
เด็กรู้ ึกมั่นคงขึ้น ก็จะท�ากิจกรรมได้นานขึ้น 

การใส่เสื้อผ้า
• เลือกเนื้อผ้าที่เด็กชอบ เด็กมักชอบผ้าที่นิ่ม ไม่มีตะเข็บข้างใน 
• ตัดป้ายชื่อที่คอเ ื้อออก
• ใช้ผงซักฟอกที่ไม่มีกลิ่นน�้า อมแรงเกินไป
• เด็กบางคน การใ ้ใ ่เ ื้อผ้าท่ี น้ากระจก ท�าใ ้เด็กมองเ ็นว่าก�าลังท�าอะไร ช่วยใ  ้

แต่งตัวได้เร็วขึ้น 
• ท�ากิจกรรมการใ ่เ ื้อใ ้เป็นขั้นตอนที่ง่ายขึ้น เช่น ช่วยยกมือ ช่วยดึงกางเกงขึ้นก่อน 
• เก็บตู้เ ื้อผ้าใ ้เป็นระเบียบ เด็กมองเ ็นได้ง่าย ยิบได้เอง 
• ช่วยกันเตรียมเ ื้อผ้าตั้งแต่ก่อนนอน เพื่อไม่ใ ้มีปัญ าในตอนเช้า

การควบคมุอารมณ์
• ในเดก็ทีพ่ดูคยุรูเ้รือ่ง พ่อแม่อาจ อนเดก็วธิผ่ีอนคลายตวัเองเวลามอีารมณ์แรงๆ เช่น อาจ

มีลูกบอลเล็กๆ ใ ้บีบเวลามีอารมณ์แรงๆ รือ อนใ ้เด็ก งบตัวเองด้วย ิ่งที่ชอบ เช่น 
เด็กบางคนชอบไปซุกตัวในที่แคบๆ คุณพ่อคุณแม่อาจ าซอกมุม จัดพื้นที่ใ ้ บายๆ  
มี มอน มีผ้า ่ม ใ ้เด็ก ามารถ งบตัวเอง

การจดัสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเด็กสงบ พร้อมเรยีนรู้
• คุณครูจัดเตรียม “ที่ซ่อนตัว” ใ ้เด็กๆที่ด้าน ลัง ้องเรียน ซุกตัวในผ้า ่ม มอนใบใ ญ่ 

ที่มุมเล็กๆด้าน ลัง ้องเรียน อาจเป็นมุมที่มี มอนใบใ ญ่ บ้านลม อ่างบอล ใ ้เด็กมีท่ี
งบตัวเอง เวลามีอารมณ์

• จัดของเล่นในบ้านไม่ใ ้กระจัดกระจาย 
• ระวังไม่ใ ้ในบ้านมีเ ียงรบกวน เช่น ไม่เปิดทีวีตลอดเวลาในบ้าน
• แ งในบ้าน ไม่จ้าเกินไป ติดม่าน
• อุปกรณ์ในบ้าน เช่น แทรมโบลีนกระโดด ชิงช้า เก้าอี้โยก
• ใ ้เด็กได้พักไปเล่นเครื่องเล่นที่ตัวเองชอบบ่อยๆ
• จัด ิ่งแวดล้อมใน ้องใ ้มีกิจกรรม sensory เพื่อเพิ่มความตื่นตัวใ ้เด็ก เช่น มีกิจกรรม

เคลื่อนไ ว 
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สรปุ (อกีครั้ง) ..... พ่อแม่ต้องสังเกตความแตกต่างระบบประสาท
อะไรบ้าง

1. ลูกชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 

• ลูกชอบถือของไปมาในมือ
• ลูกชอบจ้องมองของ มุนๆ มองประตูเปิดปิด 
• ลูกชอบเล่นเคลือ่นไหวแรงๆ เร็วๆ มัน ์ๆ โลดโผน
• ลูกไม่ชอบเสยีงดัง เ ียงเครื่องปั่น เครื่องซักผ้า
• ลูกไม่ชอบใ ้ น้าเปียกน�้า ไม่ชอบเ ื้อผ้าเปียก

2. การใช้ร่างกายลกูเป็นอย่างไร 

• ลูกปกป้องตวัเองง่ายๆได้ รือไม่ เช่น ใ ้นอนคว�า่บนลูกบอลใ ญ่ เมื่อกลิ้งลูกบอลไปมา 
ลูกผวามือกันไม่ใ ้ น้าขม�า

• เวลาลูกอยากได้อะไรมากๆ ลูกใช้ร่างกายได้หลากหลาย ?
• ความทนทานกล้ามเนือ้ ทนทานในการเล่นประเภทไ น ล้าง่ายในกจิกรรมทีต้่องใช้ท่าทาง

แบบไ น
• ลูกท�าท่าตาม เลยีนแบบง่ายๆ ? เช่น ท�าท่าเต้นตามเพลงง่ายๆ 
• การท�างานหลายข้ั้นตอนได้ ลาก ลาย? เช่น �ารวจ ทดลองเล่นของเล่น การช่วยตัวเอง

ในชีวิตประจ�าวัน การเล่นกลับไปมา
• การใช้แขนสองข้างท�าอะไรพร้อมๆกัน เช่น รับบอลด้วยมือ องข้าง แตะ ลับ ถ้ามือข้าง

นึ่งถือของ มืออีกข้างใช้ท�างานอื่นได้ รือไม่
• คุณเคยเ ็นลูกริเร่ิมอะไรใหม่ๆ เวลาเล่น นุกด้วยกัน ? เช่น ลูกน�าใ ้การเล่นใ ้มีขั้นตอน

มากขึ้น ซับซ้อนขึ้น

3. ลูกตอบสนองต่อการได้ยินเป็นอย่างไร/ความเข้าใจภาษาลกูเป็นอย่างไร

• ลูกรบัรูท้ศิทาง ที่มาของเ ียง ตอบสนองต่อเ ียงเรียก ?
• คุณมักต้องใชท่้าทางประกอบการพูดเพื่อใ ้ลูกเข้าใจมากขึ้น ? 
• ถ้าอยู่ในที่มีเสยีงรบกวน เช่น ใน ้าง ตลาด รือ มีเ ียงทีวีดังอยู่ใน ้อง ลูกดู ับ น รับรู้

ภา าได้น้อยลง ?
• ในเด็กที่มีภา า รู้เรื่องแล้ว ท�าตามค�าสัง่ ๑ ขั้นตอน ๒ ขั้นตอน เข้าใจภา าพูดยาวๆ ?
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4. ลูกตอบสนองต่อการมองเห็นเป็นอย่างไร

• ลกูมองส่ิงรอบตวัได้คล่องแคล่ว กว้างขวางเพยีงใด เช่น วิง่ไล่จบัใน อ้ง ใ ล้กูฝึกการมอง
ตามการเคลื่อนไ ว 

• ลูกมองรายละเอยีดเลก็ กลอก ายตาไปมา มอง าได้?  เช่น อ่าน นัง ือ ชี้ชวนใ ้ลูกมอง
า ิ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพ าของในตู้เ ื้อผ้า ยิบของที่ซ่อนอยู่ 

• ถ้าอยู่ในที่วุ่นวายมภีาพเคลือ่นไหวเยอะๆ เช่น ้าง ้องทีวี ลูกเป็นอย่างไร ดู ับ น?
• ห้องรก ๆ & ห้องโล่งๆ การจดจ่อในการเล่นของลูกแตกต่างกัน รือไม่ 

5. การควบคมุกล้ามเนื้อปากของลกูเป็นอย่างไร

• ลูกเลียนแบบท�าปากท่าทางต่างๆ ? 
• ลูกเป่าฟองลูกโป่ง เป่านก วีด เป่าลูกโป่ง ได้ ?
• ลูกส่งเสยีงตามซ�้าๆ เช่น ปาปา มามา ปาปูปี
• เล่นริมฝีปาก ท�าเ ียงจากริมฝีปาก
• การแลบลิน้ไปมาด้านข้าง ด้านบน 
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Individual differences (I)
• Sensory - ลูกชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
• Motor control & function - การใช้ร่างกายลูกเป็นอย่างไร
• Auditory - ลูกตอบ นองต่อการได้ยิน/ความเข้าใจภา าเป็นอย่างไร
• Visual - ลูกตอบ นองต่อการมองเ ็นเป็นอย่างไร
• Oral motor - การควบคุมกล้ามเนื้อปากของลูกเป็นอย่างไร


