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เรียนรูแ้ ละเข้าใจเด็กออทิสติก
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ออทิสติก เริ่มเป็ นคําที่คุน้ หูมากขึ้ นในปั จจุบนั คนส่วนใหญ่คิดว่าเด็กออทิสติกเป็ นเด็กเอ๋อ หรือ
เด็กปั ญญาอ่อนประเภทหนึ่ ง จริงๆแล้วเด็กออทิสติกก็เหมือนเด็กทัว่ ไป เพียงแต่มปี ั ญหาความบกพร่อง
ในพฤติกรรมการแสดงออกบางอย่าง ภาษาพัฒนาช้า และการเข้าสังคมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากเด็กได้รบั
การปรับพฤติกรรม และเปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข ก็จะทําให้เด็กออทิสติก
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ และสามารถใช้ชีวติ อยูร่ ่วมในสังคมได้

เด็กออทิสติก คืออะไร เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าเด็กคนนี้ เป็ นออทิสติก

ออทิสติก คือ ปั ญหาพัฒนาการรูปแบบหนึ่ งซึ่งต่างจากเด็กทัว่ ไป มีลกั ษณะเฉพาะตัว แสดงให้
เห็นชัดเจนว่า เด็กไม่สามารถพัฒนาด้านสังคม ด้านภาษาและการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย มี
ลักษณะพฤติกรรมและความสนใจไม่เหมาะสม เป็ นแบบแผน ซํ้าๆ ไม่ยดื หยุน่ ปั ญหาดังกล่าวเป็ นตั้งแต่
เล็ก แสดงให้เห็นก่อนอายุ 3 ขวบ
เด็กแต่ละคนที่เป็ นออทิสติกก็มีความแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ สิบคนก็สิบแบบ ร้อยคนก็
ร้อยแบบ แต่ก็มีลกั ษณะร่วมบางที่คล้ายกัน ที่เรียกว่าออทิสติก คือเด็กอยูโ่ ลกของตัวเองมาก สนใจ
สิ่งแวดล้อมน้อย มีลกั ษณะ ไม่พดู พูดไม่รเู ้ รื่อง พูดเป็ นภาษาของตัวเอง เรียกไม่หนั ไม่สบตา ไม่สนใจ
ใคร โต้ตอบไม่เป็ น เล่นไม่เหมาะสม จินตนาการไม่เป็ น ทําอะไรซํ้าๆ เป็ นแบบแผน ไม่ยดื หยุน่ สนใจ
บางอย่าง แบบหมกมุน่ ไม่มีประโยชน์ ในรายที่อยูใ่ นโลกของตัวเองมาก จะกระตุน้ ตัวเองเป็ นระยะ เช่น
หมุนตัว สะบัดมือ เล่นมือ เล่นเสียง
การที่จะดูวา่ เด็กคนไหนเป็ นออทิสติก ถ้าอาการมาก อาการรุนแรง จะดูออกได้ไม่ยาก แต่ถา้
อาการน้อยๆ จะดูยากมาก ต้องอาศัยความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์เด็ก และเด็กบางคนอาจต้อง
ประเมินหลายครั้งถึงจะสรุปได้วา่ เป็ นหรือไม่
เด็กที่ขาดการกระตุน้ มากๆ เช่น เด็กในสถานสงเคราะห์ หรือบ้านเด็กกําพร้าต่างๆ อาจมี
ลักษณะคล้ายออทิสติกได้เช่นกัน แต่เมื่อมีการกระตุน้ อย่างเต็มที่ อาการก็จะเป็ นปกติ ในขณะที่เด็ก
ออทิสติกถึงแม้จะกระตุน้ เต็มที่แล้ว ยังมีอาการบางอย่างหลงเหลือติดตัวไปตลอด
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เมื่อได้พบกับเด็กออทิสติก เราควรปฏิบตั ติ อ่ เขาอย่างไร

เด็กออทิสติกก็มีความรูส้ ึกนึ กคิดเหมือนเด็กทัว่ ไป เพียงแต่ไม่สามารถแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม เด็กยังต้องการความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับ เช่นกัน ดังนั้นเราก็ควรปฏิบตั ิต่อเขา
เหมือนกับเด็กอื่นทัว่ ไป ในฐานะความเป็ นมนุ ษย์ที่เท่าเทียมกัน เพียงแต่เพิ่มเติมความห่วงใย และความ
เข้าใจ ให้คาํ แนะนํา และชี้ แนะเป็ นพิเศษ ตามสภาพปั ญหาและความต้องการของเด็ก
ยิง่ ทําความเข้าใจในตัวเด็กมากขึ้ นเท่าใด ก็ยงิ่ ทําให้รวู ้ า่ ควรเพิ่มเติมความห่วงใยเป็ นพิเศษได้
อย่างไร ควรทําความเข้าใจว่า สิ่งที่เด็กทําและพูดออกมาอย่างไม่เหมาะสมนั้น เป็ นเพราะว่าเด็กไม่
เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่เพราะเด็กนิ สยั ไม่ดี หรือแกล้งทํา เมื่อเกิดความเข้าใจก็จะทําให้ไม่รสู ้ ึกตําหนิ เด็ก และ
อยากให้ความช่วยเหลือ

เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าลูกของเราเป็ นเด็กออทิสติก การสังเกตพฤติกรรมจะแสดงอาการ
ให้เห็นในช่วงอายุเท่าไร

เมื่อเด็กมีปัญหาพัฒนาการที่ล่าช้า หรือแตกต่างจากเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน ไม่วา่ เด็กจะเป็ น
ออทิสติกหรือไม่ก็ตาม ควรปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการโดยเร่งด่วน เพราะการ
ช่วยเหลือเด็กแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะช่วง 3 ขวบปี แรก ได้ผลดีมาก อย่าไปกลัวที่จะรูว้ า่ ลูกเป็ นอะไร แต่
อย่าปล่อยให้ลกู เสียโอกาสที่จะได้รบั การช่วยเหลือ พัฒนาอย่างเหมาะสม
การสังเกตพฤติกรรมว่าเป็ นออทิสติกหรือไม่ ในช่วงขวบปี แรกเห็นความแตกต่างน้อยมาก เด็ก
อาจมีการตอบสนองน้อยกว่าปกติ ไม่มองหน้าสบตาเวลาเล่นด้วย ไม่ยมโต้
ิ้ ตอบ แต่เด็กบางคนก็ไม่พบ
ความผิดปกติใดๆ แสดงให้เห็น ส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นความแตกต่างจากเด็กคนอื่นชัดเจนในช่วงอายุ
ประมาณหนึ่ งขวบ เด็กยังไม่ส่งเสียงพูดเป็ นคําเดี่ยวๆ ไม่ตอบสนองเท่าที่ควร เล่นคนเดียวไม่สนใจใคร
เด็กในช่วงอายุขวบครึ่ง ให้สงสัยว่าอาจมีแนวโน้มในปั ญหาเรื่องออทิสติกไว้ก่อน ถ้าเด็กมีอาการ
ดังนี้ เล่นกับเด็กอื่นไปเป็ น เล่นสมมติไม่เป็ น ไม่ชี้นิ้ วบอกความต้องการ ขาดความสนใจร่วมกับเด็กคน
อื่น ซึ่งถ้าเด็กมีอาการดังกล่าว 2 ใน 4 อาการ จําเป็ นต้องรีบพาไปตรวจประเมินเพิ่มเติมจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรง
ในเรื่องการพูด สามารถรอดูได้จนถึงอายุขวบครึ่ง ถ้าเด็กยังไม่พดู เป็ นคําเดี่ยวๆที่มีความหมาย
ควรพาไปปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุ และแนวทางดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมได้แล้ว จริงอยูท่ ี่เด็ก
บางคนอาจพูดช้า แต่พอพูดแล้วก็ปกติดีทุกอย่าง หรือที่เรียกกันทัว่ ไปว่า “ ปากหนัก ” แต่เด็กทุกคนไม่
โชคดีแบบนั้นเสมอไป ถ้าไม่ใช่อย่างที่คิดอาจกลับมาแก้ไขอะไรไม่ทนั การรอคอยโดยไม่ลงมือทําอะไร
อาจไม่สามารถทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้
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สาเหตุของความบกพร่องในออทิสติก มาจากไหน

ปั จจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเด็กออทิสติกว่าเกิดจากอะไร แต่จากรายงานการวิจยั
และผลการศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์ ให้ความเห็นตรงกันว่า เกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของสมอง
และระบบประสาทบางตําแหน่ ง และยืนยันได้ชดั เจนว่า ไม่ใช่เกิดจากการเลี้ ยงดูที่ไม่เหมาะสม เด็กที่
เป็ นออทิสติก เลี้ ยงดูอย่างไรก็เป็ นออทิสติก แต่วธิ ีการเลี้ ยงดูที่เหมาะสมกับตัวเด็กจะช่วยพัฒนาเด็กให้ดี
ขึ้ นได้มาก ลดความรุนแรงของปั ญหา และช่วยให้สามารถใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข
พบว่าเด็กออทิสติกมีความผิดปกติในการทํางานของสมองส่วนหน้า ( Frontal lobe) ซึ่งทํา
หน้าที่จดั การระบบและขั้นตอนการคิด การตัดสินใจ และสมองเล็กส่วนซีรีเบลลัม (Cerebellum) ซึ่งทํา
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และการทรงตัว
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความผิดปกติของยีนบางตําแหน่ ง ทําให้เกิดปั ญหาที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว
แต่ยงั ไม่สามารถระบุตาํ แหน่ งยีนได้ชดั เจน และยังอธิบายไม่ได้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุของความผิดปกติ
เหล่านี้ มีการถ่ายทอดแบบใด หรือเป็ นการกลายพันธุข์ องยีน
นอกจากนี้ ยังพบว่า เด็กส่วนใหญ่มคี วามผิดปกติของคลื่นไฟฟ้ าสมองร่วมด้วย แต่ก็ยงั ไม่
สามารถอธิบายเชื่อมโยงถึงความผิดปกติที่พบเหล่านี้ กับอาการที่แสดงออกมา
แต่ก็นับเป็ นเรื่องที่น่ายินดี ถึงแม้วา่ ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ชดั เจนของออทิสติกได้ แต่ก็มี
วิธีการที่สามารถช่วยเหลือเด็กให้ดีขึ้นได้มากมายในปั จจุบนั

การให้สงั คมรับรูแ้ ละเข้าใจในเด็กออทิสติก ควรทําอย่างไร

การทําให้สงั คมรับรูไ้ ม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยากคือการทําให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งสังคมไม่มีทางเข้าใจ
เด็กออทิสติกเลยถ้าไม่เคยสัมผัสเด็กเหล่านี้
การเปิ ดการรับรูเ้ รื่องออทิสติกสู่สงั คม ทําได้โดยการให้ขอ้ มูลความรู ้ ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โปสเตอร์ นิ ทรรศการ หนังสือ วารสาร อินเตอร์เนต และอื่นๆ อีกมากมาย
ในหลายประเทศ รูจ้ กั ออทิสติกจากภาพยนตร์เรื่อง เรนแมน ซึ่งเป็ นภาพยนตร์ที่เข้าฉายเมื่อสิบ
กว่าปี ก่อน ปั จจุบนั ในสังคมไทยก็รบั รูเ้ รื่องออทิสติกมากขึ้ นจากสื่อทุกแขนงเช่นกัน
การรับรู ้ เป็ นประตูส่กู ารยอมรับและเข้าใจในที่สุด ถ้ามีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูบา้ นเราคง
ไม่กล้าเปิ ดรับ แต่ถา้ เรารูว้ า่ ใครจะมา มีคนแนะนําให้ขอ้ มูลล่วงหน้าแล้ว เราก็สามารถเปิ ดรับได้อย่าง
สบายใจ เมื่อรับเข้ามาแล้ว ได้สมั ผัส ได้เรียนรูร้ ่วมกัน ก็จะทําให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้ น
จุดที่เน้นคือการเรียนรูร้ ่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะไม่ใช่เราเท่านั้นที่จะต้องทําความเข้าใจ
เด็กออทิสติก ตัวเด็กเองก็จาํ ป็ นที่จะต้องเรียนรูเ้ ข้าใจตัวเราเช่นกัน
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วิธีการปรับพฤติกรรม เสริมสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กออทิสติก ควรทําอย่างไร

การปรับพฤติกรรม คือการฝึ กฝนให้เด็กสามารถคงพฤติกรรมที่เหมาะสมไว้ หยุดพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม และสร้างพฤติกรรมที่ตอ้ งการขึ้ นมาใหม่ โดยใช้เทคนิ ควิธีที่หลากหลายทั้งการให้แรงเสริม
ทางบวก แรงเสริมทางลบ และการลงโทษ
ควรเรียนรูว้ า่ เด็กชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มากน้อยแค่ไหน แล้วนํามาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อ
ใช้เป็ นแรงเสริมด้านต่างๆ ได้ เช่น ถ้าเด็กชอบทานไอศกรีมมาก เราอาจนํามาเป็ นรางวัล ให้เมื่อเด็ก
สามารถทํางานที่เราบอกได้เสร็จครบถ้วน ให้ร่วมกับการกอด หอม ตบมือ และกล่าวชมเชยด้วย เมื่อ
เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ก็จะไม่รบกวนกระบวนการเรียนรู ้ สามารถพูดคุยสื่อสารง่ายขึ้ น สามารถให้
ข้อมูลเสริมการเรียนรูต้ ่างๆได้ง่ายขึ้ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปรับพฤติกรรมเด็ก คือ นักจิตวิทยา แต่ก็มีพยาบาล หรือนักกิจกรรมบําบัด ที่ได้รบั
การฝึ กอบรม และทํางานในด้านนี้ มีความเชี่ยวชาญในการปรับพฤติกรรมเช่นกัน แต่สิ่งที่อยากเน้นใน
เรื่องการปรับพฤติกรรมให้ได้ผลคือ การฝึ กฝนเองอย่างต่อเนื่ อง สมํา่ เสมอทุกวัน ควบคู่ไปกับการฝึ กฝน
และคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ออทิสติกไม่ได้ทาํ ให้เกิดความแตกต่าง แต่เป็ นเพราะว่าเด็กทุกคนแตกต่างกัน
เราจึงควรเรียนรูแ้ ละเข้าใจ ในความแตกต่างกันของเด็กแต่ละคน
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