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การส่งเสริมพัฒนาการ ในออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: DEVELOPMENTAL INTERVENTION 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

การส่งเสริมพฒันาการ คือการจดักิจกรรมเพื่อใชใ้นการส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการเป็นไปตามวยั โดยยึดหลกัและ

ลาํดบัขั้นพฒันาการของเด็กปกติ ควรทาํตั้งแต่อายุน้อย โดยตอ้งทาํอยา่งเขม้ขน้ สมํา่เสมอ และต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ี

นานพอ การออกแบบการฝึกตอ้งใหเ้หมาะสมตามสภาพปัญหา ความสามารถ และความเร็วในการเรียนรูข้องแต่ละคน

ท่ีมีความแตกต่างกนั 

เด็กควรไดร้บัการส่งเสริมพฒันาการแบบองคร์วม เพื่อใหเ้กิดความสมดุล การส่งเสริมพฒันาการเพียงดา้นเดียว เช่น 

การสอนพูด โดยไม่ไดพ้ฒันาทกัษะสงัคมร่วมไปดว้ย อาจทาํใหเ้ป็นแบบนกแกว้นกขุนทอง คือ พูดไดเ้ก่งก็จริง แต่ไม่

เขา้ใจความหมาย ไม่มองหน้าสบตา ไม่สื่อสาร เป็นตน้ 

กิจกรรมท่ีนํามาใชฝึ้กสอนตอ้งเหมาะสมตามระดบัพฒันาการของเด็ก โดยสอนจากง่ายไปยาก ถา้สอนเรว็เกินไปเด็กก็

ทาํไม่ได ้วิธีการสงัเกตง่าย ๆ คือ สอนในเรื่องท่ีเด็กคนอื่นในวยัเดียวกนัสามารถทาํได ้

สภาพแวดลอ้มท่ีชว่ยใหเ้ด็กเรียนรูไ้ดดี้ ควรมีความเป็นระเบียบ แบบแผน แบ่งเป็นสดัเป็นส่วนชดัเจน มีความแน่นอน 

คาดเดาได ้เช่น รูว้า่สิ่งของท่ีตอ้งการเก็บไวท่ี้ไหน ต่อไปจะตอ้งทาํอะไร นัง่เล่นท่ีมุมไหนไดบ้า้ง เพื่อใหเ้ด็กสามารถ

เขา้ใจง่ายข้ึน มีความรูส้ึกปลอดภยั และไม่ควรมีสิ่งเรา้มากเกินไปซ่ึงจะรบกวนสมาธิได ้

สิ่งสาํคญัมากท่ีควรรูคื้อ เด็กสามารถเรียนรูไ้ดดี้จากคนมากกวา่วตัถุ จากการมีปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกนัมากกวา่การฟัง

หรือดูเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นเพียงการสื่อสารทางเดียว ดงัน้ันจงึควรดึงเด็กมาทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนักบัคนในบา้น

ใหม้ากท่ีสุด ไม่ควรใหนั้ง่ดูโทรทศัน์คนเดียว เน่ืองจากเป็นการสือ่สารทางเดียว ทาํใหเ้ด็กย่ิงกลบัเขา้ไปในโลกส่วนตวั

ของเขาเองมากข้ึน เด็กไม่สามารถเรียนรูค้าํศพัทจ์ากโทรทศัน์ไดดี้เท่ากบัการสอนดว้ยตวัเราเอง 

ทกัษะพื้ นฐานในการเรียนรูท่ี้ควรเริ่มฝึกเป็นอนัดบัแรก เพื่อดึงเด็กออกจากโลกสว่นตวัของเขาเองมาเรียนรูโ้ลก

ภายนอก ควรเน้นในเรื่องการมองหน้าสบตา การมีสมาธิ การฟัง และทาํตามคาํสัง่ การฝึกทกัษะเหล่าน้ีในระยะ

เริ่มตน้จะใชเ้วลานาน และเห็นการเปลี่ยนแปลงชา้ ทาํใหเ้กิดความเครียดทั้งกบัผูป้กครองและตวัเด็กเอง แต่เม่ือเด็กมี

ทกัษะพื้ นฐานดีแลว้การต่อยอดในทกัษะท่ียากข้ึนก็จะไม่ใช่เรือ่งยากอีกต่อไป 

ควรมีการฝึกทกัษะในชวีิตประจาํวนั (Activity of Daily Living Training) ควบคู่ไปดว้ย โดยจดักระบวนการเรียนรูใ้น

เรื่องกิจวตัรประจาํวนั ใหเ้ด็กสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองเต็มความสามารถท่ีเขามีอยู ่โดยตอ้งการความช่วยเหลือน้อย

ท่ีสุด ในการฝึกฝน เด็กจาํเป็นตอ้งเรียนรูที้ละขั้นตอนจนสามารถปฏิบติัได ้และเกิดเป็นความเคยชิน ติดตวัไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัได ้เพื่อใหเ้ด็กช่วยเหลือตวัเองไดต้ามศกัยภาพ ลดการดูแลของพ่อแม่หรือผูป้กครอง และเด็กเกิดความ

ภาคภูมิใจ เม่ือเขาสามารถทาํอะไรไดด้ว้ยตวัเอง 

ปรชัญาการส่งเสริมพฒันาการโดยเน้นเด็กเป็นศูนยก์ลาง ใหมี้พฒันาการตามวยั  ปรบัเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้มใหก้ระตุน้

ทกัษะทางสงัคมและการสื่อสาร มีโปรแกรมท่ีนํามาใชก้นัแพร่หลาย ไดแ้ก่ Developmental Individual Difference 

(DIR) Model (Greenspan & Wieder, 1997) และ Denver model (Rogers & Lewis, 1989) 

DIR Model เป็นแนวทางท่ีเน้นสมัพนัธภาพเป็นรากฐาน ตอบสนองสิ่งท่ีเด็กแสดงนําออกมา โดยต่อยอดใหค้รบวงรอบ

ของการสื่อสาร หรือขยายทกัษะ เพิ่มปฏิสมัพนัธ ์เป็นกรอบคิดท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจการประเมิน และออกแบบโปรแกรมการ

บาํบดัใหเ้หมาะสมกบัจุดแข็งและสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพ
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ทางดา้นสงัคม อารมณ ์และสติปัญญา มากกวา่การเน้นท่ีทกัษะและพฤติกรรมเฉพาะ โดยใชเ้ทคนิค Floortime ในการ

สรา้งสมัพนัธภาพกบัเด็กควบคู่กนัไป จึงเรียกวา่ DIR/ Floortime 

Denver model เป็นโมเดลแบบกลุ่มท่ีใชใ้นหอ้งเรียน แบบมีโครงสรา้งและสิ่งแวดลอ้มท่ีคาดเดาได ้4-5 ชัว่โมงต่อวนั 

ความถ่ี 5 วนัต่อสปัดาห ์ระยะเวลา 12 เดือน โดยเน้นในเรื่อง อารมณเ์ชิงบวก การสื่อความหมายในทางปฏิบติั และ

สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
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