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ออทิสติก 10 คําถาม
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ออทิสติกคืออะไร
ออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) เป็ นโรคที่รจู ้ กั มาเป็ นเวลาเกือบ 70 ปี แล้ว มีชื่อเรียก
หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเป็ นระยะ มีท้งั ออทิสติก (Autistic Disorder), ออทิสซึม
(Autism), ออทิสติก สเปกตรัม (Autism Spectrum Disorder), พีดีดี (Pervasive Developmental
Disorders), พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD Not Otherwise Specified) และแอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s
Disorder) จนในปั จจุบนั นักวิชาการตกลงใช้คาํ ว่า “Autism Spectrum Disorder” ตามเกณฑ์ค่มู อื การ
วินิจฉัยโรคทางจิตเวชฉบับล่าสุด DSM-5 ที่จะใช้อย่างเป็ นทางการในระดับสากลเหมือนกันทั้งหมดในปี
พ.ศ.2556 สําหรับในภาษาไทย ควรจะเรียก “ออทิสติก” เหมือนกันในทุกกลุ่มย่อย เนื่ องจากเป็ นคําที่
ใช้มานานแล้ว ส่วนชื่อเรียกอื่นๆ ก็คงค่อยๆ จางหายไป
ออทิสติก เป็ นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่
สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย มีลกั ษณะพฤติกรรม
กิจกรรม และความสนใจ เป็ นแบบแผนซํ้าๆ จํากัดเฉพาะบางเรื่อง และไม่ยดื หยุน่ ปั ญหาดังกล่าวเป็ น
ตั้งแต่เล็ก ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดในการดํารงชีวติ
คําว่า “Autism” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “Auto” ซึ่งแปลว่า “Self” หมายถึง แยกตัวอยู่
ตามลําพังในโลกของตัวเอง เปรียบเสมือนมีกาํ แพงใส หรือกระจกเงา ที่ก้นั บุคคลเหล่านี้ ออกจากสังคม
รอบข้าง
ปี พ.ศ.2486 มีการรายงานผูป้ ่ วยเป็ นครั้งแรก โดยนายแพทย์ลีโอ แคนเนอร์ (Leo Kanner)
จิตแพทย์ สถาบันจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา รายงานผูป้ ่ วยเด็กจํานวน 11 คน ที่มีอาการแปลกๆ
เช่น พูดเลียนเสียง พูดช้า สื่อสารไม่เข้าใจ ทําซํ้าๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่สนใจคนอื่น เล่นไม่เป็ น
และได้ติดตามเด็กอยูน่ าน 5 ปี พบว่าเด็กเหล่านี้ แตกต่างจากเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา จึงเรียกชื่อ
เด็กที่มีอาการเช่นนี้ ว่า “Early Infantile Autism”
ปี พ.ศ.2487 นายแพทย์ฮานส์ แอสเพอร์เกอร์ (Hans Asperger) กุมารแพทย์ ชาวออสเตรีย
บรรยายถึงเด็กที่มีลกั ษณะเข้าสังคมลําบาก หมกมุน่ อยูก่ บั การทําอะไรซํ้าๆ ประหลาดๆ แต่กลับพูดเก่ง
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มาก และดูเหมือนจะฉลาดมากด้วย เรียกชื่อเด็กที่มีอาการเช่นนี้ ว่า “Autistic Psychopathy” แต่วกิ ฤต
สงครามโลกครั้งที่สองทําให้ไม่มีใครสานต่องานวิจยั จนในปี พ.ศ.2524 Lorna Wing นํามาอ้างอิงถึง
ออทิสติกในความหมายของแอสเพอร์เกอร์ คล้ายคลึงกับของแคนเนอร์มาก นักวิจยั รุ่นหลังจึง
สรุปว่า หมอ 2 คนนี้ พูดถึงเรื่องเดียวกัน แต่ในรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งในปั จจุบนั จัดอยูใ่ นกลุ่ม
เดียวกัน คือ “Pervasive Developmental Disorders” หรือ “Autism Spectrum Disorder”
ปี พ.ศ.2537 ออทิสติก จัดอยูใ่ นกลุ่มการวินิจฉัยโรค ที่เรียกว่า “Pervasive Developmental
Disorders” ตามเกณฑ์ค่มู ือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ฉบับที่ 4 ฉบับ
ปรับปรุง (DSM-IV-TR) และเกณฑ์การวินิจฉัยโรคขององค์การอนามัยโลก ฉบับที่ 10 (ICD-10) ก็ใช้
ชื่อเดียวกัน และใช้ต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั
เนื่ องจากความรูเ้ กี่ยวกับออทิสติกมีมากขึ้ นจากผลการรวบรวมงานวิจยั ทัว่ โลก ทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวินิจฉัยโรคใหม่ ซึ่งต่างไปจากเดิมพอสมควร และเรียกชื่อเดียวกันในทุกกลุ่มย่อย
คือเรียกว่า “Autism Spectrum Disorder” เป็ นเกณฑ์ตามคู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกนั ฉบับที่ 5 (DSM-5) ซึ่งจะใช้อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2556
นักวิชาการพยายามศึกษารายละเอียดต่างๆ ของโรคออทิสติก แต่ยงั ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่
ชัดได้ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้ นในทุกประเทศทัว่ โลก พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึงแม้วา่ ยังไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่ ชดั ก็ใช่วา่ จะทําอะไรไม่ได้เลย เนื่ องจากการดูแลช่วยเหลือในปั จจุบนั สามารถช่วยให้เด็ก
กลุ่มนี้ ดีขึ้นได้มาก โดยเฉพาะถ้าได้รบั การวินิจฉัย และดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตั้งแต่อายุนอ้ ยๆ
และทําอย่างต่อเนื่ อง

วินิจฉัยออทิสติกได้อย่างไร
ในปั จจุบนั การวินิจฉัยอ้างอิงตาม คู่มอื การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช โดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั
ฉบับที่ 4 ปรับปรุง (DSM-IV-TR, 2000) โดยจัดให้ “โรคออทิสติก” อยูใ่ นกลุ่ม “พีดีดี” (Pervasive
Developmental Disorders; PDDs) ซึ่งแสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสาร ไม่เป็ นไปตามปกติ มีพฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมที่ผิด
ไปจากปกติ แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ
1. ออทิสติก (Autistic Disorder)
2. เร็ทท์ (Rett’s Disorder)
3. ซีดีดี (Childhood Disintegrative Disorder)
4. แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Disorder)
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NOS)

5. พีดีดี เอ็นโอเอส (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified; PDDสําหรับในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเกณฑ์การวินิจฉัยโรคออทิสติกเท่านั้น ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ไว้

ดังนี้
A. เข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ 6 ข้อหรือมากกว่า จากหัวข้อ (1) (2) และ (3) โดย อย่างน้อยต้องมี 2 ข้อ จาก
หัวข้อ (1) และจากหัวข้อ (2) และ (3) อีกหัวข้อละ 1 ข้อ
1. มีคุณลักษณะในการเข้าสังคมที่ผิดปกติ โดยแสดงออกอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้
1.1. บกพร่องอย่างชัดเจนในการใช้ท่าทางหลายอย่าง (เช่น การสบตา การแสดงสีหน้า กิริยา
หรือท่าทางประกอบการเข้าสังคม)
1.2. ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนในระดับที่เหมาะสมกับอายุได้
1.3. ไม่แสดงความอยากเข้าร่วมสนุ ก ร่วมทําสิ่งที่สนใจ หรือร่วมงานให้เกิดความสําเร็จกับคน
อื่นๆ (เช่น ไม่แสดงออก ไม่เสนอความเห็น หรือไม่ชี้ว่าตนสนใจอะไร)
1.4. ไม่มีอารมณ์หรือสัมพันธภาพตอบสนองกับสังคม
2. มีคุณลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ โดยแสดงออกอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้
2.1. พัฒนาการในการพูดช้าหรือไม่มีเลย โดยไม่แสดงออกว่าอยากใช้การสื่อสารวิธีอื่นมา
ทดแทน เช่น แสดงท่าทาง
2.2. ในรายที่มีการพูดได้ ก็ไม่สามารถเริ่มพูดหรือสนทนาต่อเนื่ องกับคนอื่นได้
2.3. ใช้คาํ พูดซํ้าหรือใช้ภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ
2.4. ไม่มีการเล่นสมมติที่หลากหลาย คิดเองตามจินตนาการ หรือเล่นเลียนแบบสิ่งต่างๆ ตาม
สมควรกับพัฒนาการ
3. มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จาํ กัด ใช้ซ้าํ และรักษาเป็ นเช่นเดิม โดยแสดงออก
อย่างน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้
3.1. หมกมุน่ กับพฤติกรรมซํ้าๆ ตั้งแต่ 1 อย่างขึ้ นไป และความสนใจในสิ่งต่างๆ มีจาํ กัด ซึ่ง
เป็ นภาวะที่ผิดปกติท้งั ในแง่ของความรุนแรงหรือสิ่งที่สนใจ
3.2. ติดกับกิจวัตร หรือยํา้ ทํากับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์โดยไม่ยดื หยุน่
3.3. ทํากิริยาซํ้าๆ เช่น เล่นสะบัดมือ หมุนตัว โยกตัว
3.4. สนใจหมกมุน่ กับเพียงบางส่วนของวัตถุ
B. มีความล่าช้าหรือความผิดปกติก่อนอายุ 3 ปี ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 ด้าน
(1) ปฏิสมั พันธ์กบั สังคม
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(2) ภาษาที่ใช้สื่อสารกับสังคม
(3) เล่นสมมติหรือเล่นตามจินตนาการ
C. ความผิดปกติไม่เข้ากับเร็ทท์ (Rett’s Disorder) หรือ ซีดีดี (Childhood Disintegrative Disorder) ได้
ดีกว่า
ในปี พ.ศ.2556 การวินิจฉัยจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม คู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช โดย
สมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ฉบับที่ 5 (DSM-5, 2013) เรียกว่า “ออทิสติก” (Autism Spectrum
Disorder) โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มย่อย ซึ่งมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยมีคุณลักษณะหลัก
เหลือเพียง 2 กลุ่ม คือ ความบกพร่องในการพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสม
ตามวัย (social communication and social interaction) และมีลกั ษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความ
สนใจ เป็ นแบบแผนซํ้าๆ จํากัดเฉพาะบางเรื่อง และไม่ยดื หยุน่ (restricted, repetitive patterns of
behavior, interest or activities)

ออทิสติกมีอาการอย่างไร
เด็กที่เป็ นออทิสติกจะมีอาการแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ สิบคนก็สิบแบบ ร้อยคนก็รอ้ ย
แบบ แต่ก็มีลกั ษณะร่วมคล้ายกัน ที่เรียกว่า “ออทิสติก” คือ เด็กอยูใ่ นโลกของตัวเองมาก สนใจ
สิ่งแวดล้อมน้อย เรียกไม่หนั ไม่สบตา ไม่สนใจใคร โต้ตอบไม่เป็ น เล่นไม่เหมาะสม จินตนาการไม่เป็ น
ไม่พดู หรือพูดไม่รเู ้ รื่อง พูดเป็ นภาษาต่างดาว ทําอะไรซํ้าๆ เป็ นแบบแผน ไม่ยดื หยุน่ สนใจบางอย่าง
แบบหมกมุน่ ไม่มีประโยชน์
ในรายที่อยูใ่ นโลกของตัวเองมาก จะกระตุน้ ตัวเองเป็ นระยะ เช่น หมุนตัว โยกตัว เขย่งเท้า
สะบัดมือ เล่นมือ เล่นเสียง เป็ นต้น
การที่จะดูวา่ เด็กเป็ นออทิสติกหรือไม่ ถ้าอาการมาก อาการรุนแรง จะดูออกได้ไม่ยาก แต่ถา้
อาการน้อยๆ จะดูยากมาก ต้องอาศัยความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และบางคนอาจ
ต้องประเมินและติดตามระยะหนึ่ ง จึงจะได้ขอ้ สรุปที่แน่ นอน
ในช่วงขวบปี แรกจะสังเกตได้ยาก เนื่ องจากเด็กมีหน้าตาน่ ารัก ไม่มลี กั ษณะภายนอกผิดสังเกต
เด็กมักจะไม่สบตา เรียกชื่อก็ไม่สนใจหันมอง หน้าตาเฉยเมย ไม่ยมตอบ
ิ้
หรือหัวเราะ ไม่ชอบให้อุม้ ไม่
แสดงท่าทีเรียกร้องความสนใจใดๆ ค่อนข้างเงียบ ไม่ส่งเสียง เลี้ ยงง่าย
อาการผิดปกติเริ่มสังเกตได้ชดั เจนขึ้ นในช่วงขวบปี ที่สอง เด็กยังไม่พดู เป็ นคํา แต่จะพูดเป็ น
ภาษาต่างดาวที่ไม่มีความหมาย ไม่สนใจของเล่น ไม่สนใจในเรื่องที่คนรอบข้างกําลังสนใจอยู่ ไม่ชี้นิ้ ว
บอกความต้องการของตนเอง เวลาอยากได้อะไรมักจะทําเอง หรือจูงมือพ่อแม่ไปหยิบโดยไม่ส่งเสียง
HAPPY HOME ACADEMY
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

© สงวนลิขสิทธิ์ แฮปปี้ โฮมคลินิก
happyhomeclinic@yahoo.com

08-2014-7272, 0-2835-3537

Page |5

ชอบจ้องมองสิ่งของที่เป็ นแสงวาววับ แสงไฟ เงาที่กระเพื่อมไปมา หรือของหมุนๆ เช่น พัดลม ล้อรถที่
กําลังหมุน เริ่มเล่นมือ สะบัดมือ หมุนตัว โยกตัว เขย่งเท้า
นับจากขวบปี ที่สามเป็ นต้นไป อาการจะชัดเจนขึ้ น และรุนแรงมากขึ้ น ถ้าไม่ได้นําเข้าสู่
กระบวนการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่ อง
ในด้านสังคม เด็กจะไม่สบตา ไม่เข้าใจสีหน้า อารมณ์ของผูอ้ ื่น เด็กจะเล่นกับเด็กคนอื่นในวัย
เดียวกันไม่เป็ น แต่มกั จะเล่นกับเด็กที่โตกว่าหรือผูใ้ หญ่ ไม่สนใจของเล่นที่เด็กทัว่ ไปสนใจ แต่จะไปเล่น
ของที่ไม่ควรเล่น เล่นจินตนาการไม่เป็ น ไม่สามารถสมมติของอย่างหนึ่ งเป็ นอีกอย่างหนึ่ งได้ เช่น บล็อก
ไม้เรียงกันเป็ นรถไฟ ก้อนหินเป็ นขนม ไม่รจู ้ กั แยกแยะหรือหลีกหนี จากอันตราย เช่น เห็นสุนัขที่ดุๆ เห่า
เสียงดัง ก็วงิ่ เข้าไปจับ
ในด้านภาษาเด็กหลายคนเริ่มพูดได้ แต่เป็ นลักษณะพูดซํ้าๆ พูดเลียนแบบโดยไม่เข้าใจ
ความหมาย พูดเรียงประโยคไม่ถกู ต้อง หรือตอบคําถามไม่เป็ น ยังมีภาษาต่างดาวอยูม่ าก
ในด้านพฤติกรรม เด็กจะมีท่าทางแปลกๆ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัว กระโดดสะบัดมือเวลาดีใจ
หรือตื่นเต้น เดินเขย่งหรือซอยเท้า สนใจของบางอย่างแบบหมกมุน่ เกินความพอดี เช่น ชอบดูโลโก้
สินค้า สะสมขวด ดูรปู ภาพเดิมซํ้าๆ จ้องมองพัดลมหมุนได้นาน สะบัดแผ่นซีดีไปมาเพื่อดูแสงเงา ทาน
อาหารเมนูซ้าํ เดิมไม่ยอมเปลี่ยน ใส่เสื้ อตัวเดิมหรือสีเดิมตลอด ถ้ากิจวัตรที่เคยทําเปลี่ยนไปจากเดิม จะ
อารมณ์เสีย หงุดหงิด โวยวาย
ถึงแม้วา่ เด็กออทิสติกจะไม่เข้าใจอารมณ์ ความรูส้ ึกนึ กคิดของคนอื่น จากการสังเกตสีหน้าและ
ท่าทาง แต่ตวั เด็กเองมีอารมณ์ ความรูส้ ึกของเขาเอง รูส้ ึกโกรธ เศร้า เหงา อิจฉา ดีใจ ต้องการความรัก
ความสนใจ เช่นเดียวกับเด็กทัว่ ไป
เด็กที่ขาดการกระตุน้ มากๆ เช่น เด็กในสถานสงเคราะห์ หรือบ้านเด็กกําพร้าต่างๆ อาจมี
ลักษณะคล้ายออทิสติก เช่น แยกตัว หรือเข้าหาแบบไม่เหมาะสม แต่เมื่อมีการกระตุน้ อย่างเต็มที่
อาการก็จะเป็ นปกติ ในขณะที่เด็กออทิสติกถึงแม้จะกระตุน้ เต็มที่แล้ว ก็ยงั มีอาการบางอย่างหลง
เหลืออยู่
อาการซนมาก อยูไ่ ม่นิ่ง วิง่ วุน่ ตลอด นัง่ ไม่ติดที่ หรือที่เรียกว่าไฮเปอร์แอคทีฟ (Hyperactive)
เป็ นอาการที่พบร่วมได้ในเด็กออทิสติก
มักพบมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย ร้อยละ 50-70 แต่ในขณะเดียวกัน ก็พบว่ามี
ความสามารถพิเศษถึงร้อยละ 10
สรุปอาการสําคัญที่พบร่วมด้วยในเด็กออทิสติก มีดงั นี้
บกพร่องทางสติปัญญา
ร้อยละ 50-70
สมาธิส้นั อยูไ่ ม่นิ่ง
ร้อยละ 40-60
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ซึมเศร้า/อารมณ์แปรปรวน
ร้อยละ 44
ลมชัก
ร้อยละ 25-40
ทําร้ายตนเอง
ร้อยละ 25-40
ปั ญหาการนอน
ร้อยละ 10-30
ปั ญหาการกิน
พบบ่อยมาก
พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง
พบบ่อย
ลอร์น่า วิง (Lorna Wing) แบ่งเด็กออทิสติกออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรรม และ
การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ดังนี้
1. กลุ่มที่แยกตัว (Aloof)
2. กลุ่มที่นิ่งเฉย (Passive)
3. กลุ่มที่เข้าหาคน (Active but Odd)
พบว่าการแบ่งกลุ่มดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ระดับสติปัญญากลุ่มที่แยกตัวมักมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาร่วมด้วย ส่วนกลุ่มที่เข้าหาคนมักมีระดับสติปัญญาดีกว่า

พบออทิสติกมากขึ้ นจริงไหม
ในการศึกษาทางระบาดวิทยา ทําค่อนข้างยากเนื่ องจาก เกณฑ์ในการวินิจฉัยออทิสติกมีการ
เปลี่ยนแปลง จากข้อมูลเดิมเมื่อ 20 ปี ก่อน พบว่ามีความชุกของโรคประมาณ 1-2 คนต่อประชากร
1,000 คน และพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ นเรื่อยๆ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention)
ทําการศึกษาระบาดวิทยาของออทิสติก อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2551 โดยศึกษาเด็กอายุ 8
ปี ใน 14 พื้ นที่เฝ้ าระวัง พบว่าความชุกของออทิสติก จาก 6.4 ต่อ 1,000 ในปี พ.ศ.2545 เพิ่มขึ้ นเป็ น
11.3 ต่อ 1,000 ในปี พ.ศ.2551 พบเพิ่มขึ้ นร้อยละ 78 ในระยะเวลา 6 ปี
เดิมเชื่อว่าความชุกที่เพิ่มขึ้ นอาจเป็ นผลจากเกณฑ์การวินิจฉัยที่กว้างขึ้ น ครอบคลุมมากขึ้ น และ
ประชาชนทัว่ ไปมีความตระหนักในโรคออทิสติกและเข้าถึงบริการมากขึ้ น แต่งานวิจยั ระยะหลังซึ่งทําใน
ในช่วงเวลาที่ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยเดียวกันแล้ว ชี้ ให้เห็นชัดเจนว่า มีอุบตั ิการณ์ที่เพิ่มขึ้ นจริง และเพิ่มขึ้ น
มากด้วย
พบออทิสติกในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ประมาณ 4-5 เท่า เดิมเชื่อว่าพบมากในกลุ่มคนที่มี
ฐานะดี แต่ในปั จจุบนั พบว่ามีในทุกระดับชั้นของสังคมพอๆ กัน ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะว่า แต่เดิมนั้นกลุ่มคน
ที่มีฐานะดี จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ดีกว่า
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ทําไมถึงเป็ นออทิสติก
มีความพยายามในการศึกษาถึงสาเหตุของออทิสติก แต่ยงั ไม่ทราบสาเหตุของความผิดปกติที่
แน่ ชดั ได้ ในปั จจุบนั มีหลักฐานสนับสนุ นชัดเจนว่าเกิดจากการทํางานของสมองที่ผิดปกติ มากกว่าเป็ น
ผลจากสิ่งแวดล้อม
ในอดีตเคยเชื่อว่าออทิสติก เกิดจากการเลี้ ยงดูในลักษณะที่เย็นชา (Refrigerator Mother) แต่
จากหลักฐานข้อมูลในปั จจุบนั ยืนยันได้ชดั เจนว่า รูปแบบการเลี้ ยงดูไม่ใช่สาเหตุที่ทาํ ให้เป็ นออทิสติก แต่
ถ้าเลี้ ยงดูอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เด็กพัฒนาดีขึ้นได้มาก
ในปั จจุบนั พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านพันธุกรรมสูงมาก มีความเชื่อมโยงกับโครโมโซม
หลายตําแหน่ ง เช่น ตําแหน่ งที่ 15q 11-13, 7q และ 16p เป็ นต้น คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีความ
ชัดเจนในเรื่องนี้ เพิ่มขึ้ น และจากการศึกษาในฝาแฝด พบว่าแฝดเหมือน ซึ่งมีรหัสพันธุกรรมเหมือนกัน
มีโอกาสเป็ นออทิสติกทั้งคู่สงู กว่าแฝดไม่เหมือนอย่างชัดเจน
คลื่นไฟฟ้ าสมอง (Electroencephalography; EEG) พบว่ามีความผิดปกติมากกว่าในกลุ่ม
ประชากรปกติ แต่ไม่พบลักษณะจําเพาะที่อธิบายความผิดปกติของการทํางานของสมอง
ในการศึกษาเรื่องของสมองและระบบประสาท พบว่ามีความผิดปกติหลายรูปแบบ มีปริมาตร
ของสมองเพิ่มขึ้ น ยกเว้นสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) และพบว่าเส้นรอบวงของศีรษะปกติในตอนแรก
เกิด แล้วเริ่มมากผิดปกติในช่วงวัยเด็กตอนต้นถึงตอนกลาง และในระดับเซลล์ พบว่าเกี่ยวข้องกับ
จํานวน เซลล์เพอร์กินส์ (Purkinje Cell) ที่ลดลง
ภาพฉายระบบประสาท (Neural Imaging) พบความผิดปกติหลากหลายรูปแบบ แต่ยงั
คลุมเครืออยู่ ไม่สามารถอธิบายได้ชดั เจน เช่น แกนซีลีเบลลัม (Cerebellar Vermis) มีความหนาแน่ น
ผิดปกติ Third Ventricle มีขนาดใหญ่ สมองส่วน caudate มีขนาดเล็ก เป็ นต้น
ด้านเภสัชวิทยาของระบบประสาท พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีสื่อประสาทที่ชื่อ เซโรโท
นิ น (Serotonin) โดยมีระดับในเกล็ดเลือดสูงขึ้ น แต่ยงั ไม่สามารถอธิบายได้ชดั เจนว่าเกิดจากอะไร

ทําอย่างไรเมื่อลูกเป็ นออทิสติก
ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั ยังไม่มีวธิ ีการรักษาออทิสติก ที่จาํ เพาะเจาะจงให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถ
ช่วยเหลือให้ลกู มีพฒ
ั นาการดีขึ้นได้เต็มตามศักยภาพของเขา สามารถเรียนรู ้ และใช้ชีวติ อยูร่ ่วมในสังคม
ได้อย่างปกติสุข
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แนวทางการดูแล ไม่วา่ จะไปในทิศทางใดก็ตาม ถ้าเริ่มต้นจากการดูแลด้วยความรัก แล้วค่อยๆ
พัฒนาด้วยความเข้าใจ ก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางของการทําให้ลกู มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่มี
อยูไ่ ด้ไม่ยาก
การดูแลด้วยความรัก ก็คือสิ่งที่พอ่ แม่ทุกคนมีเต็มเปี่ ยมอยูแ่ ล้ว แต่มกั จะถูกบดบังด้วย
ความเครียด ความวิตกกังวล ความเบื่อหน่ าย ความท้อแท้ และความรูส้ ึกอื่นๆ อีกมากมายในบาง
ช่วงเวลา ซึ่งเป็ นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความรูส้ ึกต่างๆ ขึ้ นมาได้ในช่วงการดูแล แต่จาํ เป็ นต้องหาวิธี
จัดการความรูส้ ึกต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป
การมีความรักอยูเ่ ต็มเปี่ ยมอาจจะไม่เพียงพอในการช่วยเหลือลูก ถ้าขาดความเข้าใจ เนื่ องจาก
ในการดูแล ต้องมีกระบวนการพัฒนาแบบพิเศษ การมีความรู ้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ถกู ต้อง มีทกั ษะที่
ดี และพัฒนาเทคนิ ควิธีอย่างต่อเนื่ อง เป็ นสิ่งที่พอ่ แม่ควรมี
การดูแลช่วยเหลือจําเป็ นต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน โดยทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
วางแผนการดูแลตามสภาพปั ญหาของเด็กแต่ละคน เพือ่ ให้มีประสิทธิผลสูงสุด สําหรับแนวทางหลักใน
การดูแลช่วยเหลือ มี 10 แนวทางหลัก ดังนี้
1. ส่งเสริมพลังครอบครัว (Family Empowerment)
2. ส่งเสริมความสามารถเด็ก (Ability Enhancement)
3. ส่งเสริมพัฒนาการ (Developmental Intervention)
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral Modification)
5. กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy)
6. แก้ไขการพูด (Speech Therapy)
7. ฝึ กทักษะสังคม (Social Skills Training)
8. ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Educational Rehabilitation)
9. ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation)
10. รักษาด้วยยา (Pharmacotherapy)
นอกจากแนวทางหลักข้างต้นแล้ว ยังมีการแพทย์เสริมและทางเลือก (Complementary and
Alternative Medicine) อีกหลากหลาย ให้เลือกบําบัดได้เหมาะสมกับแต่ละคนที่แตกต่างกัน
รายละเอียดต่างๆ จะขอกล่าวถึงในส่วนของ “แนวทางดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ” ต่อไป
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เมื่อเด็กออทิสติกโตขึ้ นจะเป็ นอย่างไร
พบว่าออทิสติก จํานวน 2 ใน 3 ยังมีภาวะต้องพึ่งพิงผูอ้ ื่น และต้องการผูด้ แู ลตลอดชีวติ ในขณะ
ที่จาํ นวน 1 ใน 3 สามารถพึ่งพาตนเองได้พอสมควร ต้องการเพียงคําชี้ แนะจากผูด้ แู ลเป็ นระยะเท่านั้น
และพบว่ามีรอ้ ยละ 1-2 ที่พึ่งพาตนเองได้เต็มที่ สามารถประกอบอาชีพ เลี้ ยงตัวเอง ดําเนิ นชีวติ ได้
เหมือนปกติ
สิ่งสําคัญที่เป็ นตัวบ่งบอกว่า เด็กออทิสติกจะมีแนวโน้มที่ดีหรือไม่ เพียงไร คือ ระดับสติปัญญา
และความสามารถในการสื่อสาร จากรายงานวิจยั พบว่า ผูท้ ี่มรี ะดับสติปัญญา (ไอคิว) ตํา่ กว่า 50 มี
อาการชักในช่วงวัยรุ่น หรือยังไม่พดู เมื่ออายุ 5 ปี มักจะมีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก
พบว่าออทิสติก ประมาณร้อยละ 4-32 จะมีอาการชักร่วมด้วย พบได้เมื่ออายุมากขึ้ น
โดยเฉพาะในช่วงที่เป็ นวัยรุ่น ซึ่งยิง่ ทําให้มีแนวโน้มไม่ค่อยดี
การดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ถ้าเริ่มทําตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ขวบปี
แรก พบว่าได้ผลดีกว่าการรักษาที่ล่าช้ากว่านั้น ดังนั้นการวินิจฉัยโรคได้เร็ว เริ่มให้การดูแลช่วยเหลือ
ตั้งแต่อายุนอ้ ยๆ และทําอย่างต่อเนื่ อง เป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สุด

ป้องกันไม่ให้เป็ นออทิสติกได้อย่างไร
การป้องกันไม่ให้เป็ นออทิสติก ในปั จจุบนั ยังไม่ให้สามารถทําได้ เนื่ องจากยังไม่สามารถระบุ
สาเหตุที่แน่ ชดั ได้ และยังไม่มีวธิ ีการที่สามารถตรวจพบได้ต้งั แต่ต้งั ครรภ์ แต่สามารถป้องกันไม่ให้มี
อาการรุนแรงขึ้ นได้ โดยการคัดกรองให้รปู ้ ั ญหาเร็วที่สุด และเข้าโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือตั้งแต่เล็ก
และทําอย่างต่อเนื่ อง
กุญแจสําคัญ ที่เป็ นตัวทํานายออทิสติก ในเด็กอายุ 18 เดือนขึ้ นไป มี 4 อาการหลัก ถ้าพบว่ามี
อาการผิดปกติเหล่านี้ ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้ นไป ควรนึ กถึงออทิสติก และมีการดําเนิ นการเพื่อยืนยันการ
วินิจฉัยโรค และให้ความช่วยเหลืออย่างทันที อาการดังกล่าว คือ
1. เล่นสมมติ เล่นจินตนาการไม่เป็ น
2. ไม่สามารถชี้ นิ้ วบอกความต้องการได้
3. ไม่สนใจเข้ากลุ่ม หรือเล่นกับเด็กคนอื่น
4. ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจร่วมกับคนอื่นได้
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นอกจากนี้ ยังมีการนําแบบคัดกรองมาใช้ เพื่อนําเด็กเข้าสู่การดูแลช่วยเหลือเร็วที่สุด ได้แก่ แบบ
สํารวจพัฒนาการเด็ก PDDSQ (Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire),
CHAT (Checklist for Autism in Toddlers), CARS (Childhood Autism Rating Scale)

ควรทําความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านอย่างไร
ทุกคนในครอบครัวควรมีการรับรูร้ ่วมกัน มีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และ
ช่วยกันหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายๆ แหล่ง ว่าออทิสติกคืออะไร แต่ละคนสามารถมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือได้อย่างไร การสุมหัวเข้าหากัน ปรึกษากัน จะช่วยให้วางแผนการช่วยเหลือเด็กเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันได้เหมาะสม ข้อสงสัยต่างๆ ที่ยงั สับสน อาจเก็บไว้ไปปรึกษาแพทย์ที่ดแู ลต่อไปได้ เมื่อ
มีนัดตรวจประเมินครั้งต่อไป
การทําความเข้าใจกับสมาชิกในบ้าน เช่น การบอกน้องว่าพี่เป็ นออทิสติก หรือบอกพี่วา่ น้องเป็ น
ออทิสติก ก็มคี วามสําคัญเช่นกัน สําหรับน้องที่เล็กยังมีความเข้าใจในเรื่องนี้ ไม่เต็มที่ ก็ควรบอกตาม
ความสามารถในการรับรูต้ ามวัย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเน้นการมีส่วนร่วม ว่าตัวน้องเองจะช่วยเหลือ
พี่ที่เป็ นออทิสติก อย่างที่คนอื่นในบ้านช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง
ชมเชยเมื่อพี่หรือน้องทําในสิ่งที่เหมาะสม และแสดงให้เด็กรูว้ า่ เราภูมิใจที่เขาได้ทาํ สิ่งนั้น แต่สิ่ง
ที่สาํ คัญคือ ต้องไม่คาดหวัง หรือบังคับจนเกินระดับความสามารถของเด็ก ไม่ทาํ ให้เด็กรูส้ ึกว่าต้อง
รับภาระในการดูแล แต่ใช้การสร้างแรงจูงใจให้เขารูส้ ึกอยากช่วยเหลือจะดีกว่า

เด็กออทิสติกเป็ นอัจฉริยะด้วยหรือไม่
เมื่อประมาณ 20 ปี ก่อน ภาพยนตร์เรื่อง “เรนแมน” (Rain Man) ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล
ออทิสติกที่มีความเป็ นอัจฉริยะให้โลกได้รจู ้ กั โดยสร้างจากข้อมูลจริงของบุคคลออทิสติกที่มีความเป็ น
อัจฉริยะหลายๆ คนมารวมกันเป็ นคนเดียว โดยมีความสามารถในการจดจําสิ่งต่างๆ ได้จากการอ่าน
หรือมองเห็นเพียงครั้งเดียว จําหมายเลขโทรศัพท์จากสมุดรายนามผูใ้ ช้ได้ท้งั เล่ม จําข้อมูลเครื่องบินตก
ได้แม่นยําทุกสายการบิน ว่าตกเมื่อไหร่ เสียชีวติ กี่ราย คํานวณตัวเลขหลายหลัก ได้รวดเร็วโดยคิดในใจ
ฯลฯ
จากภาพยนตร์เรื่องนี้ ทําให้คนส่วนใหญ่ติดภาพความเป็ นอัจฉริยะของออทิสติก ซึ่งในความเป็ น
จริงไม่ได้มีทุกคน พบว่ามีออทิสติกประมาณร้อยละ 10 ที่มีความเป็ นอัจฉริยะอยูใ่ นตัว อาจเป็ นอัจฉริยะ
เฉพาะด้าน หรือหลายด้านพร้อมกันในศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
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ประวัติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เป็ นต้น บางคนแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนตั้งแต่เด็ก แต่บางคนก็รอ
จังหวะเวลา และโอกาสในการแสดงออก
แต่เมื่อถูกระบุวา่ เป็ นออทิสติกแล้ว บางครั้งความเป็ นอัจฉริยะจะถูกมองข้ามไป ไม่สามารถ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เนื่ องจากเราไปให้ความสําคัญกับความผิดปกติมากกว่าความเป็ นอัจฉริยะ
ไปมุง่ เน้นการแก้ไขความผิดปกติ จนลืมส่งเสริมความเป็ นอัจฉริยะ
แนวทางดูแลช่วยเหลือที่ถกู ต้อง คือการส่งเสริมความสามารถที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ความบกพร่อง จึงจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวเด็กมาใช้ได้เต็มที่
เมื่อเด็กออทิสติกได้รบั การแก้ไขความบกพร่อง สิ่งหนึ่ งที่มกั จะถูกแนะนําให้แก้ไขด้วย คือการ
ลดความหมกมุน่ ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งที่มากเกินไป ซึ่งก็เป็ นสิ่งที่ถกู ต้องตามแนวทางการรักษาใน
ปั จจุบนั แต่ในบางครั้ง ความหมกมุน่ ในบางเรื่อง นํามาซึ่งความรูจ้ ริง ความรอบรูใ้ นเรื่องนั้นๆ ได้
เช่นกัน ดังนั้นแนวทางการแก้ไขความหมกมุน่ อาจไม่ใช่การห้าม งดทํา หรือเบี่ยงเบนเท่านั้น แต่ควร
เน้นการขยายขอบเขตความสนใจในเรื่องเดิมให้กว้างขึ้ น ให้มีมิติ มุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้ น ก็สามารถลด
ความหมกมุน่ โดยไม่ปิดกั้นความสนใจได้เช่นกัน
สําหรับระบบ วิธีคิด ในเด็กอัจฉริยะที่เป็ นออทิสติก แยกออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่คิด
ด้วยภาพ (Visual Thinker) กับกลุ่มที่คิดโดยไม่ใช้ภาพ (Music, Math and Memory Thinker)
กลุ่มที่คิดด้วยภาพ เมื่อเขาคิดถึงสุนัขก็จะมีภาพของสุนัขประเภทต่างๆ ในอิริยาบถต่างๆ อยูใ่ น
หัว รูว้ า่ สุนัขแต่ละตัวมีอะไรที่เหมือนกัน และมีความแตกต่างจากแมวอย่างไร จากนั้นก็จะค่อยๆ สร้าง
ภาพเฉพาะของสุนัขเป็ นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสุนัข หรือที่เรียกว่า การคิดแบบอุปนัย
ในทางตรงกันข้าม กลุ่มที่คิดโดยไม่ใช้ภาพ จะเริ่มคิดจากลักษณะทัว่ ไปที่เหมือนกันของสุนัข
แล้วค่อยแตกย่อยเป็ นลักษณะเฉพาะแต่ละสายพันธุ ์ หรือที่เรียกว่า การคิดแบบนิ รนัย เมื่อเราทราบว่า
เด็กมีระบบ วิธีคิด แบบไหนแล้ว ก็สามารถหาวิธีส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับเด็กได้
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