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พฤติกรรมแปลกๆ ของเด็กออทิสติก
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
พ่อแม่หลายท่านยังอาจทําใจไม่ได้ เมื่อลูกที่เป็ นออทิสติกต้องออกนอกบ้านแล้วแสดงพฤติกรรม
แปลกๆ ในที่สาธารณะ พ่อแม่บางคนรูส้ ึกอายและน้อยใจที่คนอื่นไม่เข้าใจในความเป็ นเด็กออทิสติก เรา
จะทําให้เด็กออทิสติกได้ใช้ชีวติ ร่วมในสังคมโดยปกติได้อย่างไร มีคาํ แนะนําดังนี้ ครับ

การที่เก็บตัวลูกที่เป็ นออทิสติกให้อยูแ่ ต่ในบ้าน ไม่กล้าพาออกไปสูส่ งั คมภายนอก จะมี
ผลเสียเกิดขึ้ นกับเด็กออทิสติกอย่างไร

เป็ นที่ทราบกันอยูแ่ ล้วว่าปั ญหาที่สาํ คัญของเด็กออทิสติก คือมีความบกพร่องในทักษะทางสังคม
ไม่ค่อยมองหน้าสบตา ไม่ค่อยตอบสนองเวลาเรียก เล่นกับเด็กวัยเดียวกันไม่เป็ น ไม่เข้าใจกฎกติกาทาง
สังคม ซึ่งการเสริมสร้างทักษะสังคมที่ดีที่สุดคือการสอนในสถานการณ์จริง ยิง่ มีสถานการณ์หลากหลาย
ให้เรียนรูม้ ากเท่าไหร่ เด็กก็จะยิง่ เข้าใจมากขึ้ น แสดงออกในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ได้เหมาะสมมาก
ยิง่ ขึ้ น
ถ้าเด็กอยูแ่ ต่ในบ้าน เด็กก็ไม่มีโอกาสได้เห็นความหลากหลาย ความแตกต่าง มีเพียงการ
แสดงออกในรูปแบบซํ้าๆเดิม เปรียบเสมือนอยูใ่ นโลกของตัวเองอีก ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม มีการกระตุน้
ตัวเอง และมีพฤติกรรมแปลกๆที่ไม่เหมาะสมตามมา
เมื่อเด็กออกนอกบ้าน เด็กก็มีโอกาสได้พบเจอผูค้ นที่หลากหลาย ทําให้รถู ้ ึงความแตกต่างของ
แต่ละคน ได้มโี อกาสเรียนรูว้ า่ เด็กคนอื่นทําอะไร เล่นอะไร และเกิดการเลียนแบบขึ้ นตามมา
การที่พาเด็กออกนอกบ้านเด็กอาจไปเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางอย่างมาบ้าง แต่ก็
เป็ นโอกาสดีที่เราจะได้สอน และปรับแก้ให้เหมาะสม ทําให้เกิดระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาต่อไป

การบอกคนภายนอกให้เข้าใจว่า ลูกของเราเป็ นอะไร ต้องทําอย่างไร

ในการบอกควรพูดถึงทั้งสองด้าน คือ ปั ญหาบางอย่างของเด็กที่มีอยู่ และความสามารถที่เด็กมี
อยูว่ า่ เด็กทําอะไรได้บา้ ง แล้วสรุปว่าอาการเหล่านี้ เรียกว่าออทิสติก ซึ่งเป็ นปั ญหาด้านพัฒนาการ
รูปแบบหนึ่ ง เป็ นอาการที่สามารถช่วยเหลือให้ดีขึ้นได้ และทุกคนที่รจู ้ กั เด็กสามารถช่วยเหลือเด็กให้ดี
ขึ้ นได้มากด้วย โดยการเข้ามาเล่น เข้ามาพูดคุยทักทาย และชักชวนทํากิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยที่สุด
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คือการเปิ ดโอกาสให้เด็กอยูร่ ่วมกับเด็กคนอื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน เลียนแบบสิ่งที่เหมาะสม
และมีพฒ
ั นาการที่ดีต่อไป
การบอกคนภายนอกให้เข้าใจว่า ลูกของเราเป็ นอะไร จะต้องบอกมากน้อยแค่ไหนขึ้ นอยูก่ บั
ความเกี่ยวข้องกับตัวเด็กด้วย ถ้าเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรง เช่น คุณครู ก็อาจต้องทําความเข้าใจในระดับที่
ละเอียดลึกซึ้ งขึ้ น เพื่อที่จะได้ช่วยสนับสนุ น ส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กในแนวทางที่เหมาะสม

เมื่อเด็กออทิสติกออกไปสูส่ งั คมภายนอก แล้วเขาแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ในที่
สาธารณะ เราจะตักเตือนลูกในเรือ่ งนี้ อย่างไร

เมื่อเด็กแสคงพฤติกรรมแปลกๆ ในที่สาธารณะ ควรบอกให้เด็กทราบทุกครั้งว่าไม่ควรทํา
เพราะอะไร ใช้คาํ พูดสั้นๆ กระชับ ฟั งเข้าใจง่าย พูดด้วยท่าทีที่เอาจริงเอาจัง เสียงดังพอประมาณ แต่ไม่
ถึงกับต้องดุหรือต่อว่าเด็กรุนแรง จากนั้นก็เบี่ยงเบนความสนใจใปในกิจกรรมอื่นแทน
เนื่ องจากเด็กมีปัญหาในการเข้าใจความเหมาะสมทางสังคม จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องบอกเด็ก
ให้ทราบทุกครั้ง ว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไร และที่เหมาะสมคืออะไร ถ้าจะให้ดี ควรให้เด็กได้ทาํ
พฤติกรรมที่เหมาะสมให้ดดู ว้ ย
แต่วธิ ีการที่ดีที่สุดในการแก้ไข คือ การบอกให้เด็กรูล้ ่วงหน้าก่อน ว่าจะพาไปที่ไหน จะต้องเจอ
อะไรบ้าง แล้วจะต้องทําอย่างไร เพื่อลดความตื่นเต้นของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น

ในที่สาธารณะที่พลุกพล่านด้วยผูค้ น ควรหรือไม่ที่นาํ ลูกของเราไปสถานที่น้นั

ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมของเด็กแต่ละคนมากกว่าครับ เด็กที่ยงั ควบคุมตัวเองได้ไม่ดี ไม่นิ่ง วิง่ ไป
มา ตื่นเต้นง่าย อาจยังไม่เหมาะที่จะพาไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ควรฝึ กฝนเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ ง
ให้นิ่งได้พอสมควร เลือกพาไปในที่สาธารณะได้ แต่ควรเป็ นที่ค่อนข้างสงบ ไม่มีคนมากเกินไป และมีคน
ที่สามารถประกบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา อาจเป็ นสนามเด็กเล่นที่มีเด็กไม่มาก
สําหรับเด็กที่ได้รบั การฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี นิ่ งพอ ควบคุมตัวเองได้ดีพอ ไม่ตื่นเต้นง่าย ก็
สามารถพาเด็กไปได้ในทุกที่ เพื่อให้เด็กมีโอกาสเรียนรูก้ ารอยูร่ ่วมในสังคม แต่ควรมีการเตรียมตัว
ล่วงหน้า บอกเด็กให้รลู ้ ่วงหน้าก่อนเสมอ

ข้อควรระวังในการพาเด็กออทิสติกไปในที่สาธารณะ

ในการพาเด็กออทิสติกไปในที่สาธารณะ มีขอ้ พึงระวังบ้างบางประการ แต่ไม่ควรถึงกับระแวงจน
ไม่กล้าพาไปไหนเลย
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สิ่งที่ตอ้ งระวังมากที่สุด คือ อันตราย เนื่ องจากเด็กยังอาจแยกแยะไม่ได้วา่ อะไรเป็ นอันตราย
หรือไม่เพียงไร เช่น เห็นหมาดุๆ อาจจะวิง่ เข้าไปจับ อาจปี นป่ ายสูงๆ หรือเดินออกนอกถนน เป็ นต้น
ดังนั้นการประกบดูแลอย่างใกล้ชิดจึงมีความจําเป็ นอย่างมาก
และที่สาํ คัญมาก เด็กอาจตื่นเต้น ตกใจ และอารมณ์รุนแรงขึ้ น เมื่อไปในสถานที่ไม่คุน้ เคย หรือ
พบปะผูค้ นที่ไม่คุน้ เคย ดังนั้นควรมีการเตรียมตัวเด็กล่วงหน้าก่อน เล่าให้ฟังถึงสถานที่ ที่จะไป จะได้เจอ
อะไรบ้าง ถ้ามีรปู ภาพประกอบด้วยยิง่ ดี ถ้ามีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เด็กก็จะสงบ และควบคุม
ตนเองได้ดี

การสอนมารยาททางสังคมให้เด็กออทิสติก มีวิธีการอย่างไร

วิธีการสอนมารยาทสังคมที่ดีที่สุด คือการสอนจากสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันจริงๆ เมื่อเด็ก
ทําอะไรที่ไม่เหมาะสม ให้บอกและเตือนในทันที ด้วยท่าทีที่จริงจัง เสียงดังที่พอเหมาะ แล้วให้เด็กทําสิ่ง
ที่เหมาะสมให้ดู หรือถ้าเด็กยังทําไม่ได้ อาจทําให้ดเู ป็ นตัวอย่าง แล้วจับทํา เพื่อให้เด็กได้เคยทําในสิ่งที่
ถูกต้องก่อน
เช่น ถ้าไม่ยอมสวัสดีทกั ทาย หรือสวัสดีไม่ตรงคน ไม่มองหน้า ให้บอกเด็กทําซํ้าใหม่อีกครั้ง ถ้า
ยังไม่ถกู ต้องให้จบั มือเด็กทํา แล้วชมเชย ให้แรงเสริม
นอกจากนี้ ควรมีการสอน โดยใช้เหตุการณ์สมมติที่หลากหลาย ทําให้ดเู ป็ นตัวอย่างก่อน แล้ว
ให้เด็กทําตามในสถานการณ์ที่กาํ หนด ฝึ กฝนซํ้าๆอย่างต่อเนื่ องสมํา่ เสมอ มีการสอนให้ท่องจําตัวอย่าง
คําพูดที่เหมาะสม ที่จะใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เวลาเจอเพื่อนจะเข้าไปทักทายอย่างไร เวลาอยาก
เข้าไปเล่นในกลุ่มร่วมกับเพื่อนจะต้องพูดว่าอะไร เป็ นต้น
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