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เมื่อเด็กออทิสติกถึงวัยเรียน
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
พ่อแม่หลายคนที่มีลกู เป็ นออทิสติก อาจมีความกังวลเพิ่มขึ้ นเมื่อถึงวัยเรียน ลูกที่เป็ นออทิสติก
ต้องเข้าเรียน แต่ไม่รวู ้ า่ ต้องให้เรียนโรงเรียนไหน กลัวว่าจะไปเรียนร่วมกับเด็กทัว่ ไปไม่ได้ คําแนะนํา
ต่างๆ สําหรับเด็กออทิสติกในวัยเรียน มีดงั นี้ ครับ

เด็กออทิสติกควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนอย่างไร

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เด็กควรมีพื้นฐานสําคัญในเรื่องต่างๆดังนี้
1. การเข้าใจคําสัง่ ง่ายๆ สามารถตอบสนองได้บา้ ง
2. สามารถสื่อสารความต้องการของตนเองได้บา้ งเล็กน้อย
3. เด็กสามารถนัง่ ทํากิจกรรมต่างๆได้นานพอประมาณ
4. ไม่มีพฤติกรรมที่รุนแรงเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น
ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ได้มาจากการฝึ กฝนปรับพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่ อง

เราจะประเมินได้อย่างไรว่า เด็กออทิสติกคนนี้ มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนได้
ในการประเมินความพร้อม ขึ้ นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น เด็กคุน้ เคยกับสถานที่หรือไม่ คุน้ เคยกับ
ผูป้ ระเมินหรือไม่ ถ้าไม่คุน้ เคย เด็กย่อมไม่ร่วมมือ และดูเหมือนจะไม่มีความพร้อมทั้งๆที่เด็กทําได้
โดยทัว่ ไปเราจะดูแค่วา่ เด็กพอเข้าใจทําสัง่ ง่ายๆได้ไหม พอทําตามได้บา้ งไหม พอที่จะทํา
กิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆได้ไหม มีพฤติกรรมที่รุนแรง เป็ นปั ญหาไหม เท่านี้ น่ าจะมากเพียงพอแล้ว
สําหรับการนําเด็กเข้าเรียน
ในเด็กออทิสติก เราไม่ตอ้ งรอให้เด็กมีความพร้อมทุกอย่างแล้วค่อยเข้าเรียน แต่เราให้เด็กเข้า
เรียนเพื่อสร้างความพร้อมเพิ่มขึ้ น ใช้สงั คมเด็กวัยเดียวกันเป็ นตัวกระตุน้ ในการเรียนรู ้ ไม่ตอ้ งรอให้เด็ก
พูดได้แล้วค่อยเข้าเรียน แต่เราให้เด็กเข้าเรียนเพื่อกระตุน้ ให้พดู ได้ ถ้าทุกคนเข้าใจในหลักการเหล่านี้
ตรงกัน ก็ไม่ตอ้ งไปกังวลเรื่องการประเมินความพร้อม อาจมีความจําเป็ นที่ตอ้ งเตรียมความพร้อมบ้าง
ในบางด้าน แต่ไม่ตอ้ งรอจนพร้อมทุกด้าน
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เด็กออทิสติกสามารถเรียนร่วมกับเด็กทั ่วไปได้หรือไม่

เด็กออทิสติกสามารถเรียนร่วมกับเด็กทัว่ ไปได้หรือไม่ ขึ้ นอยูก่ บั ระดับความรุนแรงของปั ญหา
และความพร้อมบางด้านที่จาํ เป็ น โดยทัว่ ไปเด็กสามารถเรียนร่วมได้ ถ้าผ่านการฝึ กฝนปรับพฤติกรรม
แบบเข้มข้นตั้งแต่เล็ก และทํามาอย่างต่อเนื่ อง
แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนร่วมกับเด็กทัว่ ไปได้หรือไม่ อาจไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่ากับ การ
วิเคราะห์ดวู า่ รูปแบบการเรียนรูแ้ บบใดเหมาะสมกับตัวเด็กมากที่สุด สามารถดึงศักยภาพในตัวเด็กให้
แสดงออกมาได้มากที่สุด

อุปสรรคที่มกั พบเมื่อต้องเข้าเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม และวิธีการแก้ไขปั ญหา

อุปสรรคที่มกั พบส่วนใหญ่ คือ ความเข้าใจ และการยอมรับของโรงเรียน บางแห่งครูไม่รจู ้ กั ว่า
เด็กออทิสติกเป็ นอย่างไร ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลมาก่อน ไม่รวู ้ า่ จะสอนอย่างไร จึงต้องมีการ
พูดคุยสื่อสารให้ชดั เจนระหว่างผูป้ กครองและครูอย่างต่อเนื่ องสมํา่ เสมอ โดยให้มองที่ปัญหาของเด็ก ว่า
พฤติกรรมแต่ละเรื่องจะแก้ไขอย่างไร อย่าไปมองที่ความเป็ นออทิสติก เพราะถ้าเพ่งเป้าที่พฤติกรรม
คุณครูจะมีความมัน่ ใจในการแก้ไขปั ญหามากกว่า และอาจขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากทีมแพทย์ที่ดแู ลเด็ก
อยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง ก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างเป็ นไปด้วยความราบรื่น
ถ้ามีการเรียนรูร้ ่วมกันทั้ง 3 ฝ่ าย คือ ผูป้ กครอง ครู และทีมแพทย์ที่ดแู ลเด็ก ก็จะช่วยให้
สามารถฟั นฝ่ าเอาชนะอุปสรรคไปได้อย่างแน่ นอน

ศูนย์การเรียนรูเ้ ฉพาะสําหรับเด็กออทิสติก มีเปิ ดสอนที่ใดบ้าง

ในปั จจุบนั ถือว่าเด็กออทิสติกมีทางเลือกมากขึ้ น เพราะมีรปู แบบศูนย์การเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
ให้เลือกตามความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน มีท้งั ศูนย์ของภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิ ธิ และ
สมาคม
ในส่วนของภาครัฐเอง ก็มที ้งั ศูนย์ที่อยูใ่ นสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวง
ศึกษาธิการ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และมีที่สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น
โรงเรียนราชานุ กลู สถาบันราชานุ กลู และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ในภาคเอกชน ก็มีท้งั ในระดับโรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทาง ศูนย์เด็กพิเศษ และบ้าน ให้เลือก
หลากหลาย เช่นเดียวกัน
เด็กควรจะเรียนที่ใด ขึ้ นอยูก่ บั ระดับปั ญหา และระดับความพร้อมของเด็กด้วย คงบอกไม่ได้วา่ ที่
ไหนดีกว่ากัน แต่ควรดูวา่ รูปแบบไหนที่สง่ เสริมการเรียนรูข้ องเด็กได้มากกว่ากัน
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คอร์สในการเรียนรูต้ า่ งๆ เขาสอนในเรื่องใดบ้าง

โดยหลักการทัว่ ไปควรออกแบบการเรียนรูเ้ ป็ นรูปแบบเฉพาะบุคคล ที่เรียกว่า โปรแกรมการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ ไออีพี (IEP – Individualized Educational Program) เพื่อให้รองรับสภาพ
ปั ญหา และความสามารถของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน
เรื่องที่สอนเน้นทักษะสังคม ทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร ทักษะการดูแลตนเองใน
ชีวติ ประจําวัน เพิ่มเติมจากทักษะทางวิชาการทัว่ ไป

วิธีการฝึ กฝน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กออทิสติก ที่คณ
ุ พ่อคุณแม่สามารถนํามาใช้
ที่บา้ นได้ มีอะไรบ้าง

ทุกครั้งที่พาเด็กไปฝึ กฝนกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ ผูป้ กครองควรนําวิธีการต่างๆ กลับมา
ประยุกต์ใช้ และฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ องที่บา้ น เพราะการที่เด็กจะพัฒนาดีขึ้นได้ ไม่ใช่เกิดจากการฝึ กแค่
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แต่เกิดจากการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ องทุกวัน
คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามจากครูที่ฝึกเด็กได้วา่ ควรไปทําอะไรต่อที่บา้ นบ้าง และเมื่อทํา
แล้วมีปัญหาในการฝึ กอย่างไรบ้างก็นํามาปรึกษากับครูอีกครั้ง เพื่อให้ครูที่ฝึกแนะนําเทคนิ ค วิธีการ
ต่างๆในการแก้ไขปั ญหา
เทคนิ คการปรับพฤติกรรมที่สามารถนํามาใช้ได้ผลดี คือการให้แรงเสริม โดยต้องรูว้ า่ เด็กชอบ
อะไร ไม่ชอบอะไร นํามาเรียงลําดับ จัดความสําคัญ ใช้เป็ นแรงเสริมเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
เช่น เมื่อเด็กหยิบของที่เราบอกได้ถกู ต้อง ให้ตบมือ ชมเชย กอด และให้ขนมเป็ นรางวัล ให้ทาํ
อย่างสมํา่ เสมอ จนเด็กทําตามได้ถกู ต้องทุกครั้ง

การปรึกษาครูในโรงเรียนมีความสําคัญอย่างไร

ถ้าจะให้เด็กมีการพัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถ ครูกบั พ่อแม่ตอ้ งร่วมมือกัน มีการปรึกษา
หารือกันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้รวู ้ า่ ขณะนี้ เด็กทําอะไรได้บา้ ง มีปัญหาอะไรบ้าง และอะไรที่เป็ นตัวกระตุน้
ปั ญหา แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างที่บา้ นและโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวเด็ก
ตรงกัน วางแผนแก้ปัญหาร่วมกันในทิศทางเดียวกัน

เรามีวิธีประเมินผลพัฒนาการของเด็กออทิสติก ได้โดยวิธีใดบ้าง

การประเมินพัฒนาการของเด็กออทิสติกวัยเรียน โดยส่วนใหญ่จะใช้แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หรือแผนไออีพี(IEP) ที่ทาํ ไว้เป็ นตัวประเมินความก้าวหน้า
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ทําอย่างไรเมื่อเพื่อนในห้องไม่เข้าใจพฤติกรรมที่บกพร่องของลูกเรา

สําหรับเพื่อนของเด็กออทิสติก เน้นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ทุกคนสามารถทําความดีได้
โดยการช่วยเหลือเพื่อนที่เป็ นออทิสติก ชวนเพื่อนไปเล่นด้วย ชวนเข้ากลุ่มกิจกรรม ชวนไปทานข้าวด้วย
เข้ามาพูดคุยด้วย ครูควรชมเชยเพื่อนคนที่คอยช่วยเหลือเด็กออทิสติก ยกย่องเป็ นตัวอย่างที่ดีของเด็กมี
นํ้าใจ เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จ และเด็กคนอื่นๆ รูส้ ึกอยากเข้ามาช่วยเหลือบ้าง
ถ้าเด็กโตพอในระดับที่เข้าใจเรื่องต่างๆได้ดีแล้ว คุณครูอาจจําเป็ นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อน
นักเรียนในห้องก่อนว่า ออทิสติกคืออะไร มีความพิเศษอย่างไรที่จะต้องดูแลช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เด็กทุก
คนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างไรบ้าง และครูก็ภมู ิใจที่มีนักเรียนน่ ารัก มีน้ําใจ แบบพวกเรา
ทุกคน
เด็กนักเรียนที่มีเพื่อนร่วมห้องเป็ นออทิสติกด้วย ถือว่าโชคดีมาก เพราะมีโอกาสพัฒนาในเรื่อง
อีคิว ไปในตัว โดยเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึ กเรื่องการมีน้ําใจ เอื้ ออาทรต่อผูอ้ ื่น ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
เรียนรูค้ วามแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวเข้ากับความแตกต่างได้ดีกว่าเด็กทัว่ ไป ซึ่งดีกว่าการ
พูดสอนโดยไม่เคยลงมือทํา ซึ่งไม่มีทางเข้าใจ คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนร่วมห้องเด็กออทิสติก น่ าจะใช้
โอกาสเหล่านี้ ในการสอนเรื่องต่างๆเพื่อพัฒนาอีคิวของลูกไปในตัวด้วย
การเรียนรูร้ ่วมกันในความแตกต่าง ช่วยให้ทุกฝ่ ายมีการเติบโตไปพร้อมๆกัน มีการเจริญงอก
งามทางความคิด จิตใจ และอารมณ์ ไม่เฉพาะเด็กออทิสติกเท่านั้นที่พฒ
ั นา เด็กปกติก็มีการพัฒนาด้วย
เช่นกัน
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