


ชื่อโครงการ โครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation 

in Children 

หนวยงานผูรับผิดชอบ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข 

หลักการและเหตุผล 

งานกายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก มีบทบาทสําคัญในการบําบัดรักษาเด็กที่มีความผิดปกติดานการ
เคลื่อนไหวซึ่งเปนผลจากความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง เพื่อกระตุนใหเด็กมีพัฒนาการดาน
การเคลื่อนไหวที่มากข้ึน สามารถชวยเหลือตนเองในการดํารงชีวิตประจําวันได และสงเสริมใหเด็กมีสวน
รวมในการพัฒนาศักยภาพการเคลื่อนไหวของตนเองอยางตอเน่ือง ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของ
ผูปกครอง ผูดูแล และตัวเด็กเอง ดังน้ัน นักกายภาพบําบัดจึงมีบทบาทเปนทั้งผูบําบัด ผูใหคําแนะนํา และ
ผูสอน ใหเด็กสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากการทํางานของระบบประสาท
สวนกลางมีความซับซอนและสัมพันธกับการควบคุมรางกายในหลายสวน ทําใหผลจากความผิดปกติของ
ระบบประสาทสวนกลางน้ีไมไดสงผลกระทบเฉพาะในเรื่องการเคลื่อนไหวเทาน้ัน แตยังสงผลตอระบบการ
รับและการประมวลความรูสึกหรือที่ เรียกวาการบูรณาการประสาทการรับความรูสึก (Sensory 
integration) ได ซึ่งความบกพรองดานการบูรณาการประสาทการรับความรูสึกเปนปญหารวมที่พบไดมาก
ในผูปวยเด็กและสงผลอยางมากตอการเคลื่อนไหวรางกาย ถึงแมบทบาทของนักกายภาพบําบัดจะเนนเรือ่ง
การแกปญหาดานการเคลื่อนไหวเปนหลัก แตหากปญหาการบูรณาการประสาทการรับความรูสึกไมไดรับ
การแกไขในเบื้องตน จะสงผลตอเน่ืองใหการพัฒนาความสามารถดานการเคลื่อนไหวตามบริบททาง
กายภาพบําบัดเปนไปไดอยางยากลําบาก ในการน้ี คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จึงไดจัดการอบรมในครั้งน้ีข้ึน เพื่อประโยชนตอนักกายภาพบําบัด รวมถึงบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของ 
กับพัฒนาการเด็ก และผูที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก ใหไดตระหนักถึงความสําคัญและมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหาการบูรณาการประสาทการรับความรูสึก รวมทั้งสามารถสังเกตความผิดปกติ และจัดการ
ปญหาน้ีในเบื้องตนไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหการบําบัดรักษาเพื่อสงเสริมการเคลื่อนไหวในเด็ก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อให นักกายภาพบําบัด บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก และผูที่ เกี่ยวของ

กับการดูแลเด็ก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีบูรณาการประสาทการรับความรูสึก (Sensory

integration approach)  และปญหาดานบูรณาการประสาทการรับความรู สึก  (Sensory

processing disorder) รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการปญหาเบื้องตน

2. เพื่อเปดโอกาสใหนักกายภาพบําบัด บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก และผูที่เกี่ยวของ

กับการดูแลเด็ก ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเช่ียวชาญทางคลินิกเกี่ยวกับปญหาการบูรณาการ

ประสาทการรับความรูสึก

3. เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะกายภาพบําบัด มศว บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับ

พัฒนาการเด็ก และหนวยงานตางๆ

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  

ระหวางวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564  

ณ คลินิกกายภาพบําบัด ช้ัน 6 อาคารบรกิาร: ศาสตราจารย ม.ล.ปน มาลากลุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 43 คน   

1. นักกายภาพบําบัดผูคุมฝกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัด 5 คน 

ที่เปนศิษยเกาของคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ    

2. นักกายภาพบําบัด บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกบัพฒันาการเด็ก  25 คน 

และผูที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก   

3. วิทยากร คณะกรรมการโครงการ คณาจารยคณะกายภาพบาํบัด  13 คน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

   

วิธีการอบรม  บรรยาย 
 

วิทยากร อาจารย ดร.ก.บ.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา 

อาจารยกิจกรรมบําบัด สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
   

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการบูรณาการประสาทการรับความรูสึก และ

แนวทางปฏิบัติในการจัดการปญหาเบื้องตน 
 

การประเมินผลโครงการ   

รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการบูรณาการประสาท

การรับความรูสึก และแนวทางปฏิบัติในการจัดการปญหาเบื้องตนเพิ่มข้ึน 
 

การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน 

1. โอนผานทางธนาคาร 
ช่ือบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย สาขา มศว องครักษ 
ประเภทออมทรัพย  เลขที่บัญชี 283 - 204359 - 3 

2. ถามีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล  กรุณาแจงลวงหนากอนวันอบรม 1 สัปดาห 
3. ลงทะเบียนออนไลน พรอมสงสําเนาใบโอนเงินคาลงทะเบียน  ภายในวันท่ี  30 มิถุนายน  2564 

ลงทะเบียนสําหรับ 
นักกายภาพบําบัดผูคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัดท่ีเปนศิษยเกาของ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับจํานวน 5 คน)  คนละ 3,000  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนไดท่ี (อยางไมเปนทางการ) 
 

 

 

 
 

https://qrgo.page.link/Dzd89  https://qrgo.page.link/xLQM8  



 
 

 

ทางโทรสาร  037 395438  หรือ   E-mail :physical.swu@gmail.com 

หากชําระคาลงทะเบียนแลว จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และไมรับชําระคาลงทะเบยีน
หนางานการสมัครอบรมจะสมบูรณตอเมื่อไดรับใบสมัครพรอมใบโอนเงินเรียบรอยแลว 
หมายเหตุ : คณะฯจะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัครแลว 
 

4. ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  

- การรับสมัคร คุณขนิษฐา  ใจกลา  โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27315  

     โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 3237 8627 
- การชําระคาลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ  โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27312 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 06 2316 5488 
ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวนโหลดไดจาก  http://healthsci.swu.ac.th 

5. สามารถตรวจสอบรายช่ือผูเขาอบรม ไดทาง http://healthsci.swu.ac.th 

    กอนการอบรม 1 สัปดาหเฉพาะผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนแลวเทาน้ัน 

หมายเหตุ : คณะฯ จะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัครแลว 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนสําหรับ 
นักกายภาพบําบัด บุคลากรท่ีทํางานเก่ียวของกับพัฒนาการเด็ก และผูท่ีเก่ียวของกับการดูแลเด็ก 

(รับจํานวน  25 คน)  คนละ  3,500  บาท 
ลงทะเบียนออนไลน ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนไดท่ี (อยางไมเปนทางการ) 

 

 
 

 

 
 

https://qrgo.page.link/7nCEX  https://qrgo.page.link/dxQgG  



กําหนดการโครงการอบรม 

เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children 

วันท่ี 8 – 9 กรกฎาคม 2564 

ณ คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย ม.ล.ปน มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

……………………………………….. 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 12.00 น. บรรยาย “ทฤษฎีบูรณาการประสาทการรบัความรูสกึ (Sensory Integration 

Approach)” โดย อาจารย ดร.ก.บ.กันนิกา เพิม่พูนพฒันา 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น. บรรยาย “ชนิดและความบกพรองดานบรูณาการประสาทการรับความรูสกึ 

(Sensory Processing Disorder)” โดย อาจารย ดร.ก.บ.กนันิกา เพิ่มพูนพฒันา 

- ฝกสงัเกตพฤติกรรมเด็กเช่ือมโยงปญหาดานบูรณาการประสาทการรับ

ความรูสึก มองปญหาพฤติกรรมอยางเขาใจระบบประสาท 

วันศุกรท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 - 12.00 น. บรรยาย “เทคนิคในการใช Sensory integration เพื่อแกปญหาดาน Sensory 

Processing Disorder” โดย อาจารย ดร.ก.บ.กันนิกา เพิม่พูนพัฒนา 

- ปญหา Sensory Modulation Disorder (SMD) 

- ปญหา Sensory Discrimination Disorder (SDD) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น. บรรยาย “เทคนิคในการใช Sensory integration เพื่อแกปญหาดาน Sensory 

Processing Disorder” โดย อาจารย ดร.ก.บ.กันนิกา เพิม่พูนพัฒนา 

- ปญหา Sensory based Motor Disorder (SMD) 

16.30 – 16.40 น. สรปุการบรรยาย 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางและเครือ่งด่ืม เวลา 10.15-10.30 น และ 15.00-15.15 น 

……………………………………….. 


