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การเลี้ยงดูเด็กออทิสติก
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เมื่อมีเด็กออทิสติก เป็ นสมาชิกคนหนึ่ งของครอบครัว จะทําอย่างไรในการเลี้ ยงดูเขาให้อยูร่ ่วม
ในสังคมได้อย่างปกติสุข และจะทําอย่างไรเพื่อให้ครอบครัวมีความเข้าใจร่วมกัน ในการปฏิบตั ิต่อเด็ก
ออทิสติก ซึ่งมีคาํ แนะนําในการเลี้ ยงดูเด็กออทิสติก ดังนี้

คําแนะนําในการเลี้ ยงดูเด็กออทิสติก ในแต่ละช่วงวัย

ในการเลี้ ยงดูเด็กออทิสติก โดยหลักการก็เลี้ ยงเหมือนเด็กทัว่ ไป แต่เน้นการกระตุน้ เพิ่มเติมใน
จุดที่เป็ นปั ญหาให้เข้มข้นขึ้ น ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งส่งเสริมในจุดที่เป็ นความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก
ให้พฒ
ั นาควบคู่กนั ไปด้วย ในแต่ละช่วงวัยก็มีส่วนสําคัญที่ตอ้ งเน้นแตกต่างกัน ดังนี้
ในช่วงปฐมวัย 5 ขวบปี แรก ตั้งแต่เริ่มรูว้ า่ เป็ นออทิสติก ให้นําเข้าโปรแกรมปรับพฤติกรรมแบบ
เข้มข้น ส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านอย่างต่อเนื่ อง ฝึ กและแก้ไขการพูด เสริมสร้างทักษะการดูแล
ตนเอง และทักษะสังคมที่เหมาะสมตามวัย
เริ่มต้นด้วยการกระตุน้ ให้เด็กตอบสนองอย่างสมํา่ เสมอ เรียกแล้วหันมอง เน้นการมองหน้า
สบตา เล่นโต้ตอบกัน โดยการกระตุน้ เด็กให้ออกจากโลกส่วนตัวของตนเอง มารับรูแ้ ละสนใจสิ่งแวดล้อม
ภายนอกเพิ่มขึ้ น เพราะถ้าปล่อยให้เด็กเป็ นไปตามธรรมชาติของเขา เด็กก็จะอยูใ่ นโลกส่วนตัวมากขึ้ น
ไม่สนใจใคร เริ่มมีอาการแย่ลงเรื่อยๆ กระตุน้ ตัวเองโดยการโยกตัว หมุนตัว เล่นมือ ส่งเสียงเป็ นภาษา
ของตัวเอง และไม่ยอมเรียนรูโ้ ลกภายนอกในที่สุด
ควรเตรียมความพร้อมพื้ นฐานในการเรียนรู ้ โดยการฝึ กฝนให้เข้าใจคําสัง่ ง่ายๆ และทําตามได้
เช่น ขอ ยกมือ กอดอก นัง่ เป็ นต้น และฝึ กฝนให้มีสมาธิจดจ่ออยูก่ บั กิจกรรมที่ทาํ ได้นานพอ ไม่ลุกเดิน
ไปมาตลอดเวลา
ในช่วงวัยเรียน เน้นฝึ กฝนทักษะด้านสังคมเพิ่มขึ้ น สามารถเข้ากลุ่มกิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูง
รูจ้ กั การรอคอย รูจ้ กั กฎ กติกา ในการเล่นเกม ผลัดกันเล่นผลัดกันทํา ซึ่งเป็ นพื้ นฐานในการเข้าใจ
กติกาทางสังคมต่อไป
ในช่วงวัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและอารมณ์อย่างมาก เริ่มรับรูแ้ ละเข้าใจความ
แตกต่างของตนเองกับเพื่อนฝูง จําเป็ นต้องมีการเตรียมตัวให้ขอ้ มูล สอนให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
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และความแตกต่างระหว่างบุคคลล่วงหน้า เพื่อให้เด็กไม่ตื่นเต้นตกใจจนเกินไป และสามารถปรับตัวได้
เหมาะสม
การดูแลเด็กออทิสติกเป็ นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เพราะทุกแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทลงไป
ออกดอกออกผลให้เห็นเสมอ แม้วา่ จะใช้เวลานาน แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เห็นชัดเจน

การเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู ้ ต้องทําอย่างไร

พื้ นฐานสําคัญของการเรียนรู ้ คือ การเข้าใจคําสัง่ ง่ายๆ สามารถทําตามได้ และการมีสมาธิจด
จ่อได้พอประมาณ
ถ้าเด็กไม่เข้าใจคําสัง่ ง่ายๆ ไม่สามารถทําตามได้ สอนอะไรไปเด็กก็ไม่ตอบสนอง ไม่เรียนรู ้
เต็มที่ ดังนั้นควรปรับพื้ นฐานเหล่านี้ ให้คงที่กอ่ น โดยการปรับพฤติกรรมแบบเข้มข้น
ถ้าเด็กไม่มีสมาธิ การเรียนรูก้ ็เป็ นไปด้วยความยากลําบาก เนื่ องจากเด็กไม่สามารถคัดกรอง
ข้อมูลที่สอน เข้าไปเก็บในหน่ วยความจําของสมองได้ ดังนั้นการฝึ กฝนเด็กให้มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่
ทําได้นาน ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่างดี

การเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ต้องทําอย่างไร

เด็กออทิสติกบางคน พบว่ามีปัญหาพัฒนาการช้าทุกด้านร่วมด้วย ดังนั้นควรมีการส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านควบคู่กนั
ด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ มักไม่ค่อยมีปัญหา เดิน วิง่ คล่องแคล่ว ส่วนด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก มัก
พบปั ญหาได้บ่อยพอสมควร เด็กอาจมีลกั ษณะงุ่มงาม การหยิบจับไม่ถนัด การประสานงานการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อไม่ค่อยดี
การเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อ เน้นตามปั ญหาเป็ นหลัก เช่น ฝึ กการเพิ่มแรงของ
กล้ามเนื้ อ โดยการ ปั้ น บีบ ดึง ตัด ยกของ เป็ นต้น ฝึ กการใช้นิ้วมือหยิบจับ โดยการร้อยลูกปั ด เอาลูก
กลมเสียบหลัก ระบายสีให้อยูใ่ นกรอบ และที่สาํ คัญคือ การรับประทานอาหาร หยิบจับช้อนเอง ซึ่งเป็ น
การฝึ กที่ได้ผลดี เนื่ องจากต้องทําสมํา่ เสมอทุกวัน

เด็กออทิสติกมักจะปิ ดตัว ชอบอยูค่ นเดียว ไม่สบตา ไม่พาที เราจะชักจูงเขาอย่างไรให้
เกิดการปรับพฤติกรรมนี้ ให้เข้าร่วมในสังคมได้
เด็กออทิสติก จะมีแนวโน้มที่อยูใ่ นโลกส่วนตัวมากขึ้ นเรื่อยๆ ถ้าไม่มีการกระตุน้ ดึงออกมา ยิง่
ถ้าปล่อยทิ้ งไว้ตามธรรมชาติของเด็ก ปั ญหาก็ยงิ่ ทวีความรุนแรงขึ้ น
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การชักจูงอย่างเดียวคงได้ผลไม่เต็มที่ ต้องใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรม โดยนําทฤษฎีการ
เรียนรูม้ าประยุกต์ใช้ ให้แรงเสริมทั้งการพูดชมเชย กอด ให้ของที่เด็กชอบ เมื่อเด็กสนใจทําตามคําสัง่ มี
การตอบสนองต่อคําสัง่ เป็ นอย่างดี
ไม่ควรให้เด็กอยูค่ นเดียว พูดคนเดียว เล่นคนเดียว หรือนัง่ ดูโทรทัศน์ท้งั วัน เพราะเป็ นการเสริม
ให้เด็กอยูใ่ นโลกส่วนตัวมากขึ้ น ควรดึงเด็กมาอยูก่ บั คนในบ้านให้มากที่สุด ปิ ดโทรทัศน์หรือจํากัดเวลาดู
ให้นอ้ ยที่สุด เข้าไปพูดคุยและเล่นกับเด็กให้มากขึ้ น

การทําความเข้าใจกับสมาชิกในบ้าน เช่น บอกน้องว่าพี่เป็ นออทิสติก จะใช้วิธีการ
อธิบายในเรื่องนี้ อย่างไร

ทุกคนในครอบครัว ควรมีการรับรูร้ ่วมกัน มีการพูดคุยกันเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และ
ช่วยกันหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายๆแหล่ง ว่าออทิสติกคืออะไร แต่ละคนสามารถมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือได้อย่างไร การสุมหัวเข้าหากัน ปรึกษากัน จะช่วยให้วางแผนการช่วยเหลือเด็กเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันได้เหมาะสม ข้อสงสัยต่างๆที่ยงั สับสน อาจเก็บไว้ไปปรึกษาแพทย์ที่ดแู ลต่อไปได้ เมื่อมี
นัดตรวจประเมิน ครั้งต่อไป
สําหรับน้องที่เล็กยังมีความเข้าใจในเรื่องนี้ ไม่เต็มที่ ก็ควรบอกตามความสามารถในการรับรู ้
ตามวัย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเน้นในการมีส่วนร่วม ว่าตัวน้องเองจะช่วยเหลือพี่ที่เป็ นออทิสติก อย่าง
ที่คนอื่นในบ้านช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง ชมเชยเมื่อน้องทําในสิ่งที่เหมาะสม และแสดงให้เด็กรูว้ า่ เรา
ภูมิใจที่เขาได้ทาํ สิ่งนั้น แต่ที่สาํ คัญคือต้องไม่คาดหวัง หรือบังคับจนเกินระดับความสามารถของเด็ก ไม่
ทําให้เด็กรูส้ ึกว่าต้องรับภาระในการดูแลพี่ แต่ใช้การสร้างแรงจูงใจให้เขารูส้ ึกอยากช่วยเหลือจะดีกว่า

การให้เวลากับเด็กออทิสติก และการสอนให้เขารูจ้ กั การช่วยเหลือตัวเองได้ มีวิธีการ
ปฏิบตั อิ ย่างไร

ยิง่ มีเวลาในการสอน ในการเล่น และพูดคุยกับเด็กมากเท่าไหร่ ก็ยงิ่ สามารถช่วยเหลือให้เด็ก
ออทิสติก มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้นได้เร็ว
การสอนให้เด็กรูจ้ กั ช่วยเหลือตัวเองในชีวติ ประจําวัน เป็ นสิ่งสําคัญมาก เริ่มตั้งแต่การฝึ กให้เด็ก
ดื่มนํ้าจากแก้ว ทานข้าวเองโดยการหยิบจับช้อน พยายามอย่าป้อน จะเลอะเทอะบ้างไม่เป็ นไรอย่าไปดุ
ว่า เพราะสิ่งเหล่านี้ จะสร้างความมัน่ ใจให้เด็กรูส้ ึกว่าทําได้ และอยากทําต่อไป ค่อยๆพัฒนาไปเอง ฝึ ก
การขับถ่ายให้เป็ นเวลา พาเข้าห้องนํ้าเมื่อสังเกตเห็นเด็กทําท่าทางปวด ฝึ กให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
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เล่นเสร็จแล้ว ช่วงแรกช่วยกันทํา จับมือทํา แต่ยนื ยันว่าต้องทํา เมื่อเด็กทําได้ ให้ชมเชย ตบมือ กอด ให้
รางวัลเป็ นขนมที่เด็กชอบ เพื่อให้เด็กรูส้ ึกอยากทําในครั้งต่อๆไป
ถ้ามีเวลาในการฝึ กฝนอย่างเต็มที่ เด็กย่อมดีขึ้นได้เร็ว มีพฒ
ั นาการที่สมวัยมากขึ้ น สามารถใช้
ชีวติ ในสังคมได้ปกติ

อุปสรรคที่ผดู ้ แู ลเด็กออทิสติกต้องเผชิญหน้า และวิธีการแก้ไขปั ญหาคืออะไร

ผูด้ แู ลเด็กออทิสติกมักพบกับอุปสรรคเป็ นระยะ แต่ทุกครั้งก็สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคได้เสมอ
และเมื่อผ่านมาได้แต่ละครั้งก็จะได้เห็นพัฒนาการของเด็กที่กา้ วหน้าขึ้ น สิ่งเหล่านี้ จะเป็ นกําลังใจในการ
ดูแลต่อไปได้เป็ นอย่างดี
อุปสรรคที่สาํ คัญในการฝึ กฝนเด็กช่วงแรกคือ เด็กต่อต้าน ไม่ร่วมมือ ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทําให้ทอ้ แท้หมดกําลังใจ ซึ่งพ่อแม่หลายท่านก็ผ่านช่วงนี้ มาแล้ว และอีกหลายๆท่านกําลัง
จะผ่านไปได้ ขอเป็ นกําลังใจให้ครับ
อย่าตั้งความหวังสูงเกินไปในช่วงแรก ค่อยๆก้าวไปที่ละขั้น เพราะว่าพัฒนาการเป็ นเสมือน
ขั้นบันได ที่ไม่มีทางลัด ไม่มีลิฟท์ ให้ขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคาดหวังว่าเด็กจะต้องพูดได้ภายใน 1
เดือน ก็คงทําให้หมดกําลังใจง่าย แต่ถา้ คาดหวังว่าเด็กจะพอเข้าใจคําสัง่ ง่ายๆ และทําตามได้บา้ ง ก็จะมี
กําลังใจสูต้ ่อไป พอเด็กทําได้แล้วค่อยคาดหวังเพิ่มขึ้ นในเรื่องอื่นๆต่อไป
อุปสรรคที่สาํ คัญอีกอย่างคือ ความอ่อนล้าจากการฝึ กฝน เป็ นธรรมดาที่จะรูส้ ึกอ่อนล้า เบื่อ
หน่ าย และท้อแท้บา้ งเป็ นบางครั้งหลังจากได้ทุ่มเทฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง อ่อนล้าก็พกั เติมกําลังใจให้
ตัวเอง แล้วกลับมาตั้งต้นใหม่เมื่อพร้อม อย่าไปรูส้ ึกผิดที่บางช่วงทุ่มเทไม่เต็มที่ เพราะแม้แต่เครื่องยนต์
ยังไม่สามารถเดินเครื่องตลอดเวลาโดยไม่ได้หยุดพัก บางช่วงเวลาเด็กอาจมีพฒ
ั นาการที่ถดถอยไปบ้าง
แต่เมื่อกระตุน้ แล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็ว เพราะสิ่งใดที่เคยทําได้แล้วย่อมไม่มีหายไป
ไหน
ทุกปั ญหามีทางแก้ แต่ตอ้ งใช้เวลา ไม่มที างตัน เพียงแต่บางเวลาอาจยังค้นหาทางออกไม่เจอ
เท่านั้นเอง การพยายามคิดวิเคราะห์ มองปั ญหาอย่างรอบด้าน และช่วยกันมองหลายๆคน จะมองเห็น
ทางออกในที่สุด
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