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แนวทางการดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ในการเดินทาง จุดหมายปลายทางย่อมเป็ นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะไปให้ถึง
แต่ระหว่างทางที่ไปสู่จุดหมายที่ต้งั ใจไว้น้ัน ยังมีสิ่งสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมาย
พัฒนาการของเด็กออทิสติกในแต่ละขั้น ก็คือสิ่งสวยงาม
การชื่นชมสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้ น ณ วันนี้ คือ กําลังใจที่ดีที่สุด

บทนํา

ออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) เป็ นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย
มีลกั ษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็ นแบบแผนซํ้าๆ จํากัดเฉพาะบางเรื่อง และไม่ยดื หยุน่
ปั ญหาดังกล่าวเป็ นตั้งแต่เล็ก ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดในการดํารงชีวติ
นักวิชาการพยายามศึกษาวิจยั เกี่ยวกับออทิสติก แต่ยงั ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ ชดั ได้ ถึงแม้วา่
ยังไม่ทราบสาเหตุ ก็ใช่วา่ จะทําอะไรไม่ได้เลย เนื่ องจากการดูแลช่วยเหลือในปั จจุบนั สามารถช่วยให้เด็ก
กลุ่มนี้ ดีขึ้นได้มาก โดยเฉพาะถ้าได้รบั การวินิจฉัยและดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตั้งแต่อายุนอ้ ยๆ
และทําอย่างต่อเนื่ อง ยังไม่มีวธิ ีการบําบัดรักษาที่จาํ เพาะเจาะจงให้หายขาดได้ แต่สามารถช่วยให้เด็ก
สามารถพัฒนาได้ และพัฒนาได้ดีดว้ ย
วิธีการบําบัดรักษาในปั จจุบนั นี้ สามารถช่วยเหลือให้เด็กมีพฒ
ั นาการดีขึ้นได้มาก จนสามารถ
เรียนรู ้ ปรับตัว ใช้ชีวติ อยูร่ ่วมในสังคม เรียนหนังสือ และประกอบอาชีพได้ โดยพึ่งพาผูอ้ ื่นน้อยที่สุด
(Independent Living) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

การดูแลออทิสติกแบบบูรณาการ

การดูแลออทิสติก จําเป็ นต้องใช้ทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team
Approach) ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวชเด็ก, นักเวชศาสตร์
การสื่อความหมาย, นักกิจกรรมบําบัด, นักวิชาการศึกษาพิเศษ, นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
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หัวใจสําคัญของการดูแลไม่ได้อยูท่ ี่ผเู ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น แต่อยูท่ ี่ครอบครัวด้วยว่าจะสามารถนํา
วิธีการบําบัดรักษาต่างๆ ที่ได้รบั มาประยุกต์ใช้ที่บา้ นอย่างต่อเนื่ องและสมํา่ เสมอหรือไม่
ในการดูแลออทิสติก ไม่มีวธิ ีการใดที่ดีที่สุด ยอดเยีย่ มที่สุด เพียงวิธีการเดียว และไม่มีรปู แบบที่
เป็ นสูตรสําเร็จรูปแบบเดียว ที่ใช้ได้กบั ทุกคน แต่ตอ้ งเป็ น “การดูแลแบบบูรณาการ” กล่าวคือ ใช้วธิ ีการ
บําบัดรักษาหลายวิธีร่วมกัน โดยทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญสหวิชาชีพ ร่วมกับครอบครัวของบุคคลออทิสติก สุม
หัวรวมความคิด ช่วยกันออกแบบการดูแลรักษา ให้เหมาะสมกับความสามารถ และสภาพปั ญหาของแต่
ละคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการดูแล ไม่วา่ จะเป็ นไปในทิศทางใดก็ตาม ถ้าเริ่มต้นจากการดูแลด้วยความรัก แล้ว
ค่อยๆ พัฒนาด้วยความเข้าใจ ก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางของการทําให้เด็กมีการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพที่มีอยูไ่ ด้ไม่ยาก
การดูแลด้วยความรัก ก็คือสิ่งที่พอ่ แม่ทุกคนมีอยูเ่ ต็มเปี่ ยมอยูแ่ ล้ว แต่ที่นํามาเน้นยํา้ เนื่ องจาก
ในความรักที่มีอยูน่ ี้ มักจะถูกบดบังด้วยความเครียด ความวิตกกังวล ความเบื่อหน่ าย ความท้อแท้ และ
ความรูส้ ึกอื่นๆ อีกมากมายในบางช่วงเวลา ซึ่งเป็ นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความรูส้ ึกต่างๆ ขึ้ นมาได้ใน
การดูแล แต่จาํ เป็ นต้องหาวิธีจดั การกับความรูส้ ึกต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป สําหรับการพัฒนาด้วย
ความเข้าใจก็เป็ นสิ่งจําเป็ น เนื่ องจากกระบวนการพัฒนาต้องอาศัย ความรู ้ ความเข้าใจ หลักเบื้ องต้น
ง่ายๆ ในการพัฒนา คือ “เด็กเป็ นตัวตั้ง ครอบครัวเป็ นตัวหาร ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นตัวช่วย”
เด็กเป็ นตัวตัง้ กล่าวคือ ไม่มีสตู รสําเร็จรูปสําหรับการดูแลเด็กทุกคน ทุกอายุ ควรเข้าใจ
ธรรมชาติที่วา่ เด็กแต่ละคนมีความเหมือนกัน และมีความแตกต่างกัน เด็กอาจมีความบกพร่องบางด้าน
แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถบางด้านเช่นเดียวกัน การมองแต่ความบกพร่องบางด้าน และคอย
แก้ไขความบกพร่องไปเรื่อยๆ ก็อาจถึงทางตันในที่สุด ควรหันกลับมามองในด้านความสามารถของเด็ก
ด้วยว่าเด็กมีความสามารถด้านใดบ้าง เพื่อวางแผนการดูแลให้การส่งเสริมความสามารถที่มีอยูใ่ ห้ดี
ยิง่ ขึ้ น ซึ่งสามารถช่วยชดเชยความบกพร่องที่มีอยูไ่ ด้
ดังนั้นการดูแลต้องวางแผนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กมีและสิ่งที่เด็กเป็ น โดยวางแผนเฉพาะเป็ น
รายบุคคล ให้มีความเหมาะสมตามวัย และตามพัฒนาการของเด็ก
ครอบครัวเป็ นตัวหาร กล่าวคือ ครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่สุดในการดูแล และคงไม่สามารถ
ปฏิเสธได้วา่ ถ้าครอบครัวไม่ดแู ล แล้วจะมีใครดูแลได้ดีกว่าอีกเล่า
แต่ในการดูแลนั้น การมีความรักอยูเ่ ต็มเปี่ ยมอาจจะไม่เพียงพอ ถ้าขาดความเข้าใจ การมี
ความรู ้ มีเจตคติที่ถกู ต้อง และมีทกั ษะที่ดี พัฒนาเทคนิ ควิธีให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง เป็ นสิ่งที่ควรมีท้งั
ครอบครัว ต้องเน้นคําว่า “ครอบครัว” เพราะว่าไม่มใี ครเก่งคนเดียว ต้องให้ความไว้วางใจกัน ให้ทุกคน
มีส่วนร่วม ครอบครัวเข้มแข็งคือพลังแห่งความสําเร็จ
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ปั ญหาที่มกั เกิดขึ้ นบ่อย คือ มีการแบ่งหน้าที่กนั ชัดเจนเกินไป แม่ดแู ลเด็กอย่างทุ่มเท ในขณะที่
พ่อพยายามทํางานหนักขึ้ น เพื่อจุนเจือครอบครัว ในที่สุดก็เกิดช่องว่าง พ่อก็เริ่มไม่มีทกั ษะการดูแลเด็ก
แม่ก็ไม่ไว้ใจให้พอ่ ดูแล ช่องว่างก็มากขึ้ น จนเกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาในที่สุด
การเริ่มต้นและพัฒนาที่ดี คือการสุมหัวเข้าหากัน พูดคุยกัน ไว้วางใจกัน และหารความรัก ให้
ทุกคนในครอบครัวมีโอกาสช่วยเหลือเด็กเท่าๆ กัน เริ่มต้นก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน ประคับประคองซึ่งกัน
และกัน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นตัวช่วย ณ วันนี้ ความก้าวหน้าทางวิชาการมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูล
ใหม่ๆ มีเพิ่มตลอดเวลา เป็ นไปไม่ได้ที่คนเดียวจะรูท้ ุกอย่าง มีทกั ษะทุกด้าน ตัวช่วยจึงมีความจําเป็ น
ทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวชเด็ก, นัก
เวชศาสตร์การสื่อความหมาย, นักกิจกรรมบําบัด, นักวิชาการศึกษาพิเศษ, นักสังคมสงเคราะห์ หรือ
วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็ นตัวช่วยที่สามารถให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา และสาธิตเทคนิ ควิธีต่างๆ ให้
นําไปฝึ กปฏิบตั ิต่อไปได้
แต่ตอ้ งไม่ลืมว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นเพียงตัวช่วยเท่านั้น ไม่ใช่ตวั หลักอย่างเช่นครอบครัว ฉะนั้นถ้า
บทบาทผิดเพี้ ยนไปจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญกลายเป็ นตัวหลักขึ้ นมา จะทําให้เด็กไม่สามารถพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพที่มีอยูจ่ ริง เนื่ องจากเป็ นไปไม่ได้ที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญจะรูจ้ กั และเข้าใจเด็กได้ดีกว่าครอบครัวที่อยูก่ บั
เด็กตลอด
เมื่อมองจุดสุดท้ายที่เด็กควรจะเป็ น คือ พัฒนาเต็มตามศักยภาพที่เขามีอยู่ ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้น ณ
วันนี้ ก็ไม่เป็ นไร เพราะวันหนึ่ งต้องไปถึงแน่ นอน ถ้ายังมีการดูแลด้วยความรักและพัฒนาด้วยความ
เข้าใจ โดยยึดหลัก “เด็กเป็ นตัวตั้ง ครอบครัวเป็ นตัวหาร ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นตัวช่วย”
“ในการเดินทาง จุดหมายปลายทางย่อมเป็ นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะไปให้ถึง แต่ระหว่างทางที่
ไปสู่จุดหมายที่ต้งั ใจไว้น้ัน ยังมีสิ่งสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมาย พัฒนาการของเด็กออทิสติกในแต่ละขั้น
ก็คือสิ่งสวยงาม การชื่นชมสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้ น ณ วันนี้ คือ กําลังใจที่ดีที่สุด”
สําหรับแนวทางการดูแลออทิสติกมีความหลากหลาย ในที่นี้ได้สรุปรวบรวมแนวทางหลักๆ
ออกเป็ น 10 แนวทาง ดังนี้
1. ส่งเสริมพลังครอบครัว
2. ส่งเสริมความสามารถ
3. ส่งเสริมพัฒนาการ
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. กิจกรรมบําบัด
6. แก้ไขการพูด
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7. ฝึ กทักษะทางสังคม
8. ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
9. ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
10. รักษาด้วยยา
นอกจากแนวทางหลักข้างต้นแล้ว ยังมีการแพทย์เสริมและทางเลือกอีกหลากหลาย ให้เลือก
บําบัดได้เหมาะสมกับแต่ละคนที่แตกต่างกัน

ส่งเสริมพลังครอบครัว (Family Empowerment)

ครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่สุดในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติก ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคน
หนึ่ ง แต่เป็ นหน้าที่ของทุกคน พลังครอบครัว คือ พลังแห่งความสําเร็จ
ผูป้ กครองและพี่นอ้ งของเด็กออทิสติกบางคน อาจมีความต้องการพิเศษเป็ นการเฉพาะ ซึ่ง
จะต้องให้การช่วยเหลือด้วย ผูป้ กครองมักจะมีความเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้า หรือความเครียดเพิ่มขึ้ น
(Marcus et al., 1997) พี่นอ้ งอาจจะมีความเสี่ยงต่อปั ญหาพัฒนาการเพิ่มขึ้ น (Rutter et al., 1997)
ซึ่งยิง่ ทําให้ผปู้ กครองได้รบั ผลกระทบมากขึ้ น
ดังนั้นการเตรียมพลังกายและพลังใจในตัวผูป้ กครองเองจึงมีความสําคัญมาก แพทย์ที่ดแู ลควร
ให้คาํ ปรึกษา (Counseling) ถึงสิ่งที่ผปู ้ กครองเป็ นกังวลใจ ปั ญหา และแนวทางการดูแลที่เหมาะสม
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะทําให้กลไกการช่วยเหลือขับเคลื่อนไปได้ คือ การที่พอ่ แม่ยอมรับว่าลูก
มีปัญหา หรือความบกพร่องบางอย่างที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น ควรได้รบั การช่วยเหลือและแก้ไข
ถึงแม้วา่ จะยังไม่ยอมรับว่าลูกเป็ นอะไร แต่ควรรูว้ า่ จะช่วยอะไรลูกได้บา้ ง การยอมรับปั ญหาเร็ว จะช่วย
ให้เด็กไม่เสียโอกาสที่จะได้รบั ความช่วยเหลือ
การเริ่มต้นและการพัฒนาที่ดี คือการสุมหัวเข้าหากัน จับเข่าคุยกัน ช่วยกันในแนวทางเดียวกัน
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีโอกาสช่วยเหลือเด็กเท่าๆ กัน
คําแนะนําหลักๆ ที่ทุกคนในครอบครัวควรทําความเข้าใจคือ
1. ออทิสติก เกิดจากความผิดปกติในการทํางานของสมอง ที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุแน่ ชดั แต่ยนื ยัน
ได้แน่ นอนว่า ไม่ใช่เกิดจากการเลี้ ยงดู อย่าโทษตัวเองว่าเลี้ ยงลูกไม่ดีแล้วทําให้เป็ นออทิสติก
2. ออทิสติก สามารถพัฒนาได้ดว้ ยวิธีการดูแลรักษาแบบบูรณาการ ไม่ใช่เลือกวิธีที่คิดว่าดีที่สุด
เพียงวิธีการเดียวมาดูแลเด็ก
3. เด็ก คือศูนย์กลางของการดูแลรักษา ซึ่งต้องมีการออกแบบวางแผนการดูแลรักษาให้
เหมาะสมกับแต่ละคน ไม่ใช่ทาํ เหมือนกันทุกคน
4. ครอบครัว คือกลไกสําคัญในการช่วยเหลือ ทําให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพ
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ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับออทิสติก เป็ นสิ่งที่เรียนรูไ้ ด้ และมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
เรียนรู ้ เพราะจะช่วยให้การดูแลรักษาเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้อง ผูป้ กครองทุกคนเริ่มต้นที่ไม่รู ้
เหมือนกัน แต่ปลายทางแห่งความสําเร็จต่างกันตามการเรียนรูข้ องแต่ละคน
ทักษะต่างๆ จะสัง่ สมตามประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือที่ได้ลงมือทําไป ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะ
ทําไม่ได้หรือทําได้ไม่ดี แต่ควรเริ่มต้นลงมือฝึ กเด็กก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนาวิธีการตามคําชี้ แนะจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ส่งเสริมความสามารถเด็ก (Ability Enhancement)

แนวทางการดูแลในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะพุง่ เป้าไปที่การแก้ไขความบกพร่อง จนทําให้ลืมมองใน
มุมที่เป็ นความสามารถของเด็ก และพบว่าเด็กออทิสติกบางคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านด้วย
ถ้ามองเห็นความสามารถของเด็ก การยอมรับจากสังคมก็เกิดง่ายขึ้ น โอกาสที่เขาจะได้เรียนรู ้
และพัฒนาก็เพิ่มขึ้ น ส่วนความผิดปกติที่มีก็ได้รบั การแก้ไข บนฐานความคิดที่วา่ “แก้ไขเพื่อดึง
ความสามารถที่มีอยูอ่ อกมาใช้ให้เต็มที่ เต็มตามศักยภาพ ไม่ใช่แก้ไขเพื่อลดความผิดปกติเท่านั้น” และ
เมื่อได้รบั การยอมรับในสังคมแล้ว โอกาสที่จะพัฒนาทักษะด้านสังคมก็เพิ่มขึ้ นด้วย เนื่ องจากพวกเขาไม่
ต้องเป็ นฝ่ ายที่ปรับตัวเข้าหาสังคมเพียงด้านเดียว แต่สงั คมก็พยายามปรับตัวเข้าหาพวกเขาด้วยเช่นกัน
เป็ นการพบกันครึ่งทาง
ถ้ามุง่ แก้ไขความบกพร่องเพียงด้านเดียว ก็จะยิง่ ทําให้หมดกําลังใจเร็ว เนื่ องจากมองเห็นแต่
ปั ญหา แต่ถา้ มุง่ ส่งเสริมความสามารถควบคู่ไปด้วย จะช่วยให้มีกาํ ลังใจ เนื่ องจากมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลง
ความสามารถในที่นี้ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นความสามารถพิเศษเสมอไป แต่คือสิ่งที่เด็กสามารถทําได้
เช่น ส่งเสียงอะไรได้บา้ ง พูดคําว่าอะไรได้บา้ ง เล่นอะไรเป็ นบ้าง ดูแลช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอะไรได้บา้ ง
แล้วขยายความสามารถที่ทาํ ได้เหล่านี้ ให้ดียงิ่ ขึ้ น โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ทาํ บ่อยๆ แล้วสอนเพิ่มในเรื่อง
ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เด็กทําได้ ก็จะยิง่ ทําให้เรียนรูไ้ ด้ง่ายขึ้ น และขยายขอบเขตความสามารถเพิ่มขึ้ น
จากการศึกษาวิจยั พบว่า มีออทิสติกถึงร้อยละ 10 ที่มีความสามารถพิเศษ เรียกกลุ่มเหล่านี้ ว่า
“ออทิสติก ซาวองก์” (Autistic Savant) ในต่างประเทศ ความสามารถพิเศษที่พบบ่อยที่สุด คือ
ความสามารถด้านดนตรี โดยเฉพาะการเล่นเปี ยโน นอกจากนี้ ยังพบ ความสามารถด้านศิลปะ
ความสามารถในการคํานวณทางด้านคณิตศาสตร์ การคํานวณปฏิทิน และความสามารถด้านทักษะ
กลไกหรือมิติสมั พันธ์ สําหรับในประเทศไทยเองยังไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลทางสถิติที่เพียงพอ
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การเสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้เล่นของเล่นที่หลากหลาย ได้ทาํ กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
ดนตรี กีฬา งานศิลปะต่างๆ ช่วยงานที่พอ่ แม่ทาํ ก็จะช่วยเสริมให้เด็กมีโอกาสแสดงความสามารถให้
เห็นเพิ่มขึ้ น

ส่งเสริมพัฒนาการ (Developmental Intervention)

การส่งเสริมพัฒนาการ เป็ นปรัชญาที่ใช้ในการฝึ ก โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อใช้ในการส่งเสริม
ให้เด็กมีพฒ
ั นาการเป็ นไปตามวัย โดยยึดหลักและลําดับขั้นพัฒนาการของเด็กปกติ ควรทําตั้งแต่อายุ
น้อย โดยต้องทําอย่างเข้มข้น สมํา่ เสมอ และต่อเนื่ องในระยะเวลาที่นานพอ การออกแบบการฝึ กต้องให้
เหมาะสมตามสภาพปั ญหา ความสามารถ และความเร็วในการเรียนรูข้ องเด็กแต่ละคนที่มคี วาม
แตกต่างกัน
เด็กควรได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุล การส่งเสริม
พัฒนาการเพียงด้านเดียว เช่น การสอนพูด โดยไม่ได้พฒ
ั นาทักษะสังคมร่วมไปด้วย อาจทําให้เป็ นแบบ
นกแก้วนกขุนทอง คือ พูดได้เก่งก็จริง แต่ไม่เข้าใจความหมาย ไม่มองหน้าสบตา ไม่สื่อสาร เป็ นต้น (อุ
มาพร ตรังคสมบัติ, 2545)
กิจกรรมที่นํามาใช้ฝึกสอนต้องเหมาะสมตามระดับพัฒนาการของเด็ก โดยสอนจากง่ายไปยาก
ถ้าสอนเร็วเกินไปเด็กก็ทาํ ไม่ได้ วิธีการสังเกตง่ายๆ คือ สอนในเรื่องที่เด็กคนอื่นในวัยเดียวกันสามารถ
ทําได้
สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กเรียนรูไ้ ด้ดี ควรมีความเป็ นระเบียบ แบบแผน แบ่งเป็ นสัดเป็ นส่วน
ชัดเจน มีความแน่ นอน คาดเดาได้ เช่น รูว้ า่ สิ่งของที่ตอ้ งการเก็บไว้ที่ไหน ต่อไปจะต้องทําอะไร นัง่ เล่นที่
มุมไหนได้บา้ ง เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจง่ายขึ้ น มีความรูส้ ึกปลอดภัย และไม่ควรมีสิ่งเร้ามากเกินไปซึ่ง
จะรบกวนสมาธิได้
สิ่งสําคัญมากที่ควรรูค้ ือ เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้ดีจากคนมากกว่าวัตถุ จากการมีปฏิสมั พันธ์
โต้ตอบกันมากกว่าการฟั งหรือดูเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็ นเพียงการสื่อสารทางเดียว ดังนั้นจึงควรดึงเด็กมา
ทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับคนในบ้านให้มากที่สุด ไม่ควรให้นัง่ ดูโทรทัศน์คนเดียว เนื่ องจากเป็ นการ
สื่อสารทางเดียว ทําให้เด็กยิง่ กลับเข้าไปในโลกส่วนตัวของเขาเองมากขึ้ น เด็กไม่สามารถเรียนรูค้ าํ ศัพท์
จากโทรทัศน์ได้ดีเท่ากับการสอนด้วยตัวเราเอง
ทักษะพื้ นฐานในการเรียนรูท้ ี่ควรเริ่มฝึ กเป็ นอันดับแรก เพื่อดึงเด็กออกจากโลกส่วนตัวของเขา
เองมาเรียนรูโ้ ลกภายนอก ควรเน้นในเรื่องการมองหน้าสบตา การมีสมาธิ การฟั ง และการทําตามคําสัง่
การฝึ กทักษะเหล่านี้ ในระยะเริ่มต้นจะใช้เวลานาน และเห็นการเปลี่ยนแปลงช้า ทําให้เกิดความเครียด
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ทั้งกับผูป้ กครองและตัวเด็กเอง แต่เมื่อเด็กมีทกั ษะพื้ นฐานเหล่านี้ ดีแล้ว การต่อยอดในทักษะที่ยากขึ้ นก็
จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ควรมีการฝึ กทักษะในชีวติ ประจําวัน (Activity of Daily Living Training) ควบคู่ไปด้วย โดยจัด
กระบวนการเรียนรูใ้ นเรื่องกิจวัตรประจําวัน ให้เด็กสามารถทําได้ดว้ ยตนเองเต็มความสามารถที่เขามีอยู่
โดยต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด ในการฝึ กฝน เด็กจําเป็ นต้องเรียนรูท้ ีละขั้นตอนจนสามารถปฏิบตั ิ
ได้ และเกิดเป็ นความเคยชิน ติดตัวไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ตามศักยภาพ
ลดการดูแลของพ่อแม่หรือผูป้ กครอง และเด็กเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อเขาสามารถทําอะไรได้ดว้ ยตัวเอง
โมเดลส่งเสริมพัฒนาการในออทิสติกที่รจู ้ กั กันแพร่หลาย คือ แนวทางของ Greenspan และ
Wieder ซึ่งรูจ้ กั กันในชื่อ Developmental Individual Difference (DIR) Model เป็ นแนวทางที่อิงอยูบ่ น
ฐานของความสัมพันธ์ เป็ นกรอบคิดที่ช่วยให้เข้าใจการประเมิน และออกแบบโปรแกรมการบําบัดให้
เหมาะสมกับจุดแข็งและสภาพปั ญหาของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทางด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา มากกว่าการเน้นที่ทกั ษะและพฤติกรรมเฉพาะ โดยใช้
เทคนิ ค Floortime ในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กควบคู่กนั ไป จึงเรียกว่า DIR/Floortime (Greenspan
& Wieder, 1997)

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Modification)

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประกอบด้วย การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์
(Applied Behavior Analysis; ABA) และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral Modification
Procedure) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้คงอยูต่ ่อเนื่ อง หยุดพฤติกรรมที่เป็ น
ปั ญหา และสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ตอ้ งการ
การทําปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่อายุนอ้ ยๆ และทําอย่างต่อเนื่ องเป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สุด โดยไม่
ขึ้ นกับโปรแกรม หรือปรัชญาที่ใช้ในการฝึ ก (Roger, 1996) พบว่าช่วยเสริมสร้างทักษะด้านภาษา
ทักษะสังคม ทักษะการคิด และทักษะอื่นๆ นอกจากนี้ ยังช่วยลดระดับความเครียดของผูป้ กครองด้วย
ในการประเมินพฤติกรรมอย่างเป็ นระบบ จะทําการประเมินทั้ง ทักษะการปรับตัว (Adaptive Skill) และ
ลักษณะพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา (Problem Behavior)
ทักษะการปรับตัว มักประเมินโดยใช้ แบบประเมิน Vineland Adaptive Behavior Scales หรือ
สังเกตจากการเล่นของเด็ก ว่าเป็ นลักษณะการเล่นแบบใด ส่วนลักษณะพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา แบบ
ประเมินที่นํามาใช้ ได้แก่ The Autism Diagnostic Interview (ADI) หรือ The Autism Diagnostic
Observation Schedule (ADOS)
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เทคนิ คที่ใช้มพี ื้ นฐานมาจากหลักการของทฤษฎีการเรียนรู ้ และหลักพฤติกรรมในเรื่องสิ่งเร้ากับ
การตอบสนอง เริ่มต้นโดยเลือกพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา วิเคราะห์วา่ อะไรคือสิ่งเร้า อะไรคือการ
ตอบสนองที่ตามมา แล้วใช้เทคนิ คต่างๆ ในการจัดการสิ่งเร้าหรือผลที่ตามมา เพื่อปรับพฤติกรรม
เทคนิ คที่ใช้ได้ผลดีคือการให้แรงเสริม (Reinforcement) เมื่อมีพฤติกรรมที่ตอ้ งการ แรงเสริมมีท้งั สิ่งที่
จับต้องได้ เช่น ขนม ของเล่น สติกเกอร์ และสิ่งที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น คําชมเชย ตบมือ ยิ้ มให้ กอด หอม
แก้ม เป็ นต้น
โปรแกรมที่มงี านวิจยั รับรองว่าได้ผลดี คือ โปรแกรมของโลวาส (Lovaas Program) เป็ นการฝึ ก
เด็กแบบเข้มข้น ตัวต่อตัว โดยใช้หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ เน้นการฝึ กตัวต่อตัวที่บา้ น
ทําอย่างเข้มข้นและต่อเนื่ อง ฝึ ก 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ นาน 6 เดือนติดต่อกัน ซึ่งได้ผลดีมากในเด็กที่
เข้ารับการฝึ กก่อนอายุ 5 ปี พบว่าเด็กมีความสามารถในการเรียนรู ้ และเชาว์ปัญญาดีขึ้น สามารถไป
เรียนร่วมกับเด็กปกติได้

แก้ไขการพูด (Speech Therapy)

ถ้าเด็กพูดได้เร็ว โอกาสที่จะมีพฒ
ั นาการทางภาษาใกล้เคียงปกติก็จะเพิ่มมากขึ้ น ใน
ขณะเดียวกัน การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมก็ลดลงด้วย ดังนั้นการฝึ กและแก้ไขการพูด จึงมีความสําคัญ
ในการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนที่จะสอนพูด ควรฝึ กการเปล่งลม เคลื่อนไหวปาก โดยการเป่ ามือ เป่ า
กระดาษ เป่ าลูกปิ งปอง เป่ าฟองสบู่ เป่ านกหวีด ฝึ กการเคลื่อนไหวลิ้ น โดยการอมลูกอม เลียอมยิ้ ม และ
ฝึ กการเล่นเสียงในถ้วย
ข้อปฏิบตั ิที่จะช่วยให้เด็กออทิสติกพูดได้เหมาะสมตามวัย มีดงั นี้ (เดือนฉาย แสงรัตนายนต์,
2545)
1. พยายามพูดกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กกําลังมอง หรือกําลังทําอยู่ เพื่อสร้างเป้าหมายในการ
มองอย่างมีความหมาย
2. ขณะที่มีเสียงใดเสียงหนึ่ งเกิดขึ้ นรอบตัว ควรชี้ ชวนให้เด็กสนใจฟั งอย่างสมํา่ เสมอ โดยอาจพูด
เลียนแบบเสียงที่เกิดขึ้ น เพื่อสร้างเป้าหมายในการฟั งอย่างมีความหมาย
3. ขณะที่ทาํ สิ่งใดสิ่งหนึ่ งให้กบั เด็ก ควรพูดให้เด็กฟั งถึงสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ เพื่อให้เด็กเรียนรู ้
คําศัพท์ และเนื้ อหาของคําศัพท์ ซึ่งเป็ นการสร้างการเรียนรูค้ วามหมายจากการปฏิบตั ิที่เห็นจริง
4. ควรสอนจากความเข้าใจคําศัพท์ ก่อนนํามาสู่การพูด
5. ควรสอนให้เด็กพูด โดยใช้คาํ นามที่มองเห็นเป็ นรูปธรรม จดจําง่าย คุน้ เคย และอยูใ่ กล้ตวั
6. ควรให้เด็กมีโอกาสได้เปล่งเสียงออกมาบ้าง โดยสอนพูดนํา แล้วเว้นระยะให้เด็กออกเสียง
รอเวลาอย่าแย่งเด็กพูด
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7. เป็ นแบบอย่างในการพูดที่ดีให้เด็ก พูดให้ชดั เจน ใช้คาํ ให้ถกู ต้อง เนื่ องจากเด็กจะ
ลอกเลียนแบบจากผูท้ ี่พดู กับเขา
8. อาจใช้โคลงกลอน หรือเพลง ช่วยกระตุน้ การพูดของเด็ก เพราะช่วยให้เด็กสนใจ และจดจํา
ได้ง่าย
9. เด็กบางรายอาจต้องใช้เทคนิ คพิเศษเพื่อดึงความสนใจ และสร้างความพร้อมในการสอน
ภาษาและการพูด โดยเตรียมการมอง การฟั ง อย่างมีความหมาย ฝึ กการเคลื่อนไหวปาก ลิ้ น การเปล่ง
เสียง
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ฝึกและแก้ไขการพูด คือ “นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย” (Speech Therapist/
Speech Pathologist) แต่เนื่ องจากผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานี้ มีไม่เพียงพอกับความต้องการในปั จจุบนั ดังนั้น
สามารถเข้ารับการฝึ กจาก “ครูฝึกพูด” ซึ่งเป็ นครูการศึกษาพิเศษ ที่ผ่านการอบรมในด้านการฝึ กและ
แก้ไขการพูด ในเบื้ องต้นได้เช่นกัน แต่ควรมีการประเมิน ติดตามความก้าวหน้าในการฝึ ก และ
คําแนะนําเพิ่มเติมจากนักแก้ไขการพูดเป็ นระยะ
ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการฝึ กและแก้ไขการพูด ไม่ใช่ผเู้ ชี่ยวชาญ แต่คือผูป้ กครองซึ่งอยูใ่ กล้ชิด
กับเด็ก ดังนั้นไม่ใช่การรอจนถึงวันนัดแล้วค่อยฝึ กเท่านั้น เพราะจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ผูป้ กครอง
สามารถกระตุน้ ให้มีการพูดได้โดยผ่านการเล่นได้เช่นกัน พยายามสร้างสถานการณ์ ที่กระตุน้ ให้เกิด
การสื่อสารขึ้ น เช่น เวลาเล่นต่อจิ๊กซอว์ ก็อาจเอาไปซ่อนชิ้ นหนึ่ งเพื่อให้เด็กถามหา หรือ อาจเอารองเท้า
ของคนอื่นมาให้เด็กใส่ เพื่อให้เด็กบอกว่า “ไม่ใช่” หรือถามหารองเท้าของตนเอง เป็ นต้น นอกจากนี้
ควรนําเทคนิ ควิธีการฝึ ก ซึ่งได้รบั การแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
การพูดเป็ นวิธีการสื่อความหมายที่สาํ คัญที่สุด แต่ถา้ ยังไม่สามารถพูดได้ ก็จาํ เป็ นต้องหาวิธีการ
อื่นมาทดแทน เพื่อให้สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ ซึ่งเรียกวิธีการเหล่านี้ ว่า การสื่อ
ความหมายทดแทน (Augmentative and Alternative Communication; AAC) เพื่อใช้ทดแทนการพูดเป็ น
การชัว่ คราว หรือโดยถาวรในรายที่มคี วามบกพร่องทางการพูดอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น กลวิธีการรับรู ้
ผ่านการมอง (Visual Strategies) โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร (Picture Exchange
Communication System; PECS) เครื่องโอภา (Communication Devices) และโปรแกรมปราศรัย เป็ น
ต้น
กลวิธีการรับรูผ้ ่านการมอง เป็ นการกระตุน้ การรับรูใ้ นการสื่อสาร โดยการมองเครื่องมือต่างๆ
ที่จดั ทําขึ้ นเพื่อบอกข้อมูล แสดงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ นให้เด็กเห็นได้ชดั เจน เช่น ตารางเวลา ปฏิทิน สมุด
บันทึก รายการซื้ อของ เมนูอาหาร เป็ นต้น
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โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร เป็ นการจัดระบบการเรียนรูใ้ นเรื่องการสื่อสาร โดย
ให้เด็กหยิบภาพให้ผรู ้ ่วมสนทนา เพื่อสื่อสารถึงสิ่งที่ตอ้ งการ โดยมีการฝึ กอย่างเป็ นระบบ 6 ขั้นตอน จน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้
โปรแกรมปราศรัย เป็ นซอฟต์แวร์มลั ติมีเดีย เพื่อช่วยในการสื่อสารสําหรับผูท้ ี่มคี วามบกพร่อง
ทางด้านการพูด โดยใช้ร่วมกับเครื่องโอภา วิจยั และพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็ นเครื่องมือที่ทาํ หน้าที่เป็ นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการ
สนทนาไว้อย่างไม่จาํ กัดจํานวน โดยแบ่งเสียงเป็ นหมวดหมูต่ ามการใช้งาน ซึ่งแต่ละเสียงจะประกอบด้วย
หน่ วยเสียงพูด รูปภาพ และข้อความ

กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy)

เป็ นการประยุกต์ กิจวัตร หรือกิจกรรม มาใช้ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ดูแลรักษา
และฟื้ นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถกลับไปดํารงชีวติ ในสังคมได้ ช่วยเสริมสร้างสมาธิ ทักษะการคิด
พัฒนากล้ามเนื้ อมัดเล็ก และการทํางานประสานกันของกล้ามเนื้ อ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
นักกิจกรรมบําบัด (Occupational Therapist) จะเป็ นผูท้ ี่ประยุกต์ใช้กิจกรรมต่างๆ มาช่วยใน
การบําบัดเด็ก ตามสภาพปั ญหาของแต่ละคน
ขอบเขตงานของนักกิจกรรมบําบัด จะครอบคลุมถึง
1. การสอนและฝึ กให้เด็กสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ดว้ ยตนเองในด้านต่างๆ เช่น การทาน
อาหาร การใส่เสื้ อผ้า เป็ นต้น
2. กิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองในเด็กที่มพี ฤติกรรมไม่อยูน่ ิ่ ง ก้าวร้าว
ไม่สบตา
3. กิจกรรมกระตุน้ การดูด การเคี้ ยว และการกลืน
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมของทักษะต่างๆ ที่เป็ นพื้ นฐานทางการศึกษา เช่น ฝึ กทักษะการ
เขียน ฝึ กทักษะการอ่าน เป็ นต้น เพื่อส่งเสริมการรับรูแ้ ละเรียนรู ้
5. กิจกรรมฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว กระตุน้ การชันคอ การคลาน การเดิน
6. กิจกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อในผูท้ ี่มีกล้ามเนื้ ออ่อนแรง
7. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้มือในการหยิบจับ หรือทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน
8. กิจกรรมการฝึ กทักษะในการสื่อความหมาย
9. กิจกรรมการฝึ กทักษะทางสังคม
10. กระตุน้ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเพื่อการดํารงชีวติ อย่างปกติสุข โดย
ไม่เป็ นภาระแก่ครอบครัวหรือผูอ้ ื่น
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11. ประดิษฐ์ ดัดแปลงอุปกรณ์หรือเครื่องช่วย เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการแต่ง
กาย การทําความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร เป็ นต้น
12. ให้คาํ ปรึกษากิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรูใ้ นโรงเรียน
จีน แอร์ (Jean Ayres) นักกิจกรรมบําบัด ได้อธิบายว่า เด็กออทิสติกจะมีความสามารถของ
ตัวรับความรูส้ ึก และกระบวนการนําความรูส้ ึกไปที่สมองผิดปกติ ซึ่งอาจมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
โดยเฉพาะด้านระบบการทรงตัว (Vestibular Sense) การรับสัมผัส (Tactile Sense) และการรับ
ความรูส้ ึกจากเอ็นและข้อ (Proprioceptive Sense) เมื่อมีการรับข้อมูลมากเกินไป ก็จะเกิดภาวะไวต่อ
การรับความรูส้ ึกมากเกินไป (Oversensitive) จึงแสดงออกในลักษณะการหลีกหนี ต่อสิ่งเร้า แต่ถา้ มีการ
รับข้อมูลน้อยเกินไป ก็จะเกิดภาวะไวต่อการรับความรูส้ ึกน้อยเกินไป (Undersensitive) จึงแสดงออกใน
ลักษณะค้นหาสิ่งเร้ามากขึ้ น
เมื่อรับความรูส้ ึกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเข้ามาซึ่งถือเป็ นสิ่งเร้า แล้วไม่สามารถทําการจัด
ระเบียบของสิ่งเร้านั้นได้ ทําให้ไม่สามารถตอบสนองออกมาเป็ นพฤติกรรมที่ถกู ต้องเหมาะสม แต่ถา้
สามารถควบคุมสิ่งเร้าคือการรับความรูส้ ึกต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะเป็ นการกระตุน้ กลไกการ
ทํางานของสมองให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีขนึ้
นักกิจกรรมบําบัด จึงมีการนําทฤษฎีการบูรณาการประสาทรับความรูส้ ึก (Sensory Integrative
Theory) มาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุน้ ระบบการรับความรูส้ ึกของเด็กให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

ฝึ กทักษะสังคม (Social Skills Training)

ทักษะสังคม เป็ นความบกพร่องที่สาํ คัญของเด็กออทิสติก ดังนั้นจึงต้องให้การฝึ กฝนด้านนี้ เป็ น
พิเศษ มักเน้นในเรื่อง การสบตา การยิ้ ม การมีส่วนร่วม การฟั ง การสนทนาต่อเนื่ อง ความใส่ใจ เข้าใจ
ผูอ้ ื่น และการตอบสนองทางอารมณ์ที่เหมาะสม ซึ่งทําได้โดยจําลองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทาง
สังคมต่างๆ เพื่อให้ทดลองปฏิบตั ิจนเกิดความชํานาญ หรือการสอนโดยให้จดจํารูปแบบบทสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อนํามาใช้โดยตรง
การสอนเรื่องราวทางสังคม (Social Stories) ซึ่งมี แครอล เกรย์ (Gray, 1991) เป็ นต้นตํารับ
จะกําหนดเรื่องราว หรือสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม มาสอนเด็ก โดยเน้นในเรื่อง ลักษณะทางสังคมที่
สําคัญ ปฏิกิริยาโต้ตอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากเด็กทัว่ ไป และจากเด็กออทิสติก รวมถึงเหตุผลที่แสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเช่นนั้น เพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นในสังคม เข้าใจ
อารมณ์ ความรูส้ ึกของผูอ้ ื่น และวิธีปฎิบตั ิตนที่เหมาะสมในสถานการณ์น้ันๆ สามารถปรับตัวเข้าสังคม
ได้ โดยลดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาลง
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เรื่องราวทางสังคมที่นํามาสอน จะเป็ นเหตุการณ์ที่พบได้จริง เป็ นปั จจุบนั ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1
และถ้ามีการวาดภาพประกอบก็ยงิ่ ทําให้เข้าใจง่ายขึ้ น ตัวอย่างเรื่องราวทางสังคม เช่น
“เด็กส่วนมากตั้งใจทําการบ้าน เพื่อให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่น”
“ผมจะพยายามเดินอย่างสงบในแถว ไม่แตกแถว”
“เมื่อหนูส่งเสียงดังในห้องเรียน จะรบกวนเพื่อนๆ และคุณครูก็จะไม่พอใจที่หนูทาํ แบบนั้น”
นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการฝึ กทักษะสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้ นมาอีกหลากโปรแกรมที่สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ได้ เช่น PEERS (The UCLA Program for the Education and Enrichment of Relationship)
สําหรับกลุ่มออทิสติกช่วงวัยรุ่น เป็ นต้น

ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Educational Rehabilitation)

การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มทักษะพื้ นฐานด้านสังคม การ
สื่อสาร และทักษะทางความคิด ซึ่งทําให้เกิดผลดีในระยะยาว โดยเนื้ อหาหลักสูตรจะเน้นการเตรียม
ความพร้อม เพื่อให้เด็กสามารถใช้ในชีวติ ประจําวันจริงๆ ได้ แทนการฝึ กแต่เพียงทักษะทางวิชาการ
เท่านั้น
โปรแกรมการสอนในห้องเรียนที่น่าสนใจ คือ โปรแกรม TEACCH (Treatment and Education
of Autistic and related Communication handicapped CHildren) พัฒนาโดย Dr.Eric Schopler เน้น
การสอนอย่างมีระบบ ขั้นตอน และการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก เป็ นหัวใจสําคัญ โดยมี
การจัดห้องเรียนให้เป็ นระบบ จัดของเป็ นหมวดหมู่ จัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆ แน่ นอน และมีความ
คาดหวังที่ชดั เจน ทําให้เด็กรูว้ า่ เขาต้องทําอะไรบ้าง และสอนอย่างมีข้นั ตอน วิธีการสอนจะเน้นใช้ภาพ
มากกว่าเสียง สอนให้สื่อสารโดยใช้รปู หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เนื้ อหาจะครอบคลุมในทักษะทุกด้าน
สําหรับประเทศไทยเอง การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา สําหรับบุคคลออทิสติก มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค
2 กล่าวไว้วา่ “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู ้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มผี ดู ้ แู ล หรือผูด้ อ้ ยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาสที่ได้รบั
การศึกษาขั้นพื้ นฐานเป็ นพิเศษ”
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบโดยตรง คือ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดาํ เนิ นการในด้านการขยายโอกาสและบริการทาง
การศึกษาให้ทวั ่ ถึง
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ปั จจุบนั มีทางเลือกในการศึกษาเพิ่มขึ้ น ทั้งในรูปแบบโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
โรงเรียนเรียนร่วม ห้องเรียนคู่ขนาน ห้องเรียนปกติ รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
ควรมีการจัดทํา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program; IEP)
โดยออกแบบให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความบกพร่อง และความสนใจของเด็กแต่ละคน
เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ี่งา่ ย ไม่สบั สน เด็กสามารถนําทักษะที่ได้จากชั้นเรียนไปใช้นอกห้องเรียนได้
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 3 ให้นิยามว่า “แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความว่า แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจําเป็ นพิเศษของบุคคลพิการ ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เป็ นเฉพาะบุคคล”
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนํามาช่วยเสริมทั้งในด้านการประเมินทักษะการเรียน ช่วยใน
ด้านการสอน ช่วยในการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคม ในเด็กบางคน การสื่อสารผ่านทาง
แป้นพิมพ์และหน้าจอคอมพิวเตอร์จะง่ายกว่าการใช้ภาษาพูด นอกจากนี้ การรับรูผ้ ่านทางตัวหนังสือและ
รูปภาพ ยังสามารถช่วยให้บุคคลออทิสติกสามารถเรียนรู ้ และเล่าเรื่องราวต่างๆ ออกมาได้งา่ ยกว่าด้วย

ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation)

แนวคิดการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ในปั จจุบนั เปลี่ยนจากการให้ทาํ งานในสถานพยาบาล
หรือโรงงานในอารักษ์ มาสู่ตลาดแรงงานจริง หรือการประกอบอาชีพส่วนตัว ภายใต้การชี้ แนะ การฝึ ก
อาชีพ การจัดหางาน และการสนับสนุ นอย่างเป็ นระบบ
เพื่อไปสู่เป้าหมายให้บุคคลออทิสติกสามารถทํางาน มีรายได้ และดํารงชีวติ โดยอิสระ พึ่งพา
ผูอ้ ื่นน้อยที่สุด จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทักษะที่จาํ เป็ นในการทํางาน เช่น การตรงต่อเวลา การ
ปรับตัวเข้ากับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน ความปลอดภัยในการทํางาน เป็ นต้น และฝึ กทักษะ
พื้ นฐานเฉพาะทางอาชีพ ควบคู่กนั ไป
ในการทํางานจะมีผฝู ้ ึ กสอนงาน (Job Coach) ฝึ กให้ ณ ที่ทาํ งานจริง คอยช่วยเหลือแนะนําใน
เรื่องเทคนิ คการทํางาน และทักษะสังคม ให้คาํ ปรึกษา ประเมินผล และพัฒนาในจุดที่ยงั บกพร่องอยู่
บุคคลออทิสติกสามารถประกอบอาชีพได้ปกติ ตามความถนัดของแต่ละคน ถ้ามีการเตรียมความพร้อม
อย่างเหมาะสม และสังคมมีความเข้าใจ เปิ ดโอกาสให้
ในกลุ่มออทิสติก ที่ระดับความสามารถสูง และได้รบั การเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เด็ก ทั้งใน
ทักษะพื้ นฐานเพื่อการเรียนรูด้ า้ นต่างๆ และทักษะสังคม สามารถประกอบอาชีพ และใช้ชีวติ ได้ตามปกติ
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เหมือนบุคคลทัว่ ไป เพียงแต่ในเรื่องการปรับตัว หรือกรณีที่มีสถานการณ์ยุง่ ยากซับซ้อน จะเป็ น
กระบวนการให้คาํ ปรึกษาเป็ นกรณีไป

รักษาด้วยยา (Pharmacotherapy)

การรักษาด้วยยาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรักษาให้หายขาดจากโรคออทิสติกโดยตรง แต่นํามาใช้
เพื่อบรรเทาอาการบางอย่างที่เกิดร่วมด้วย เด็กไม่จาํ เป็ นต้องรักษาด้วยยาทุกคน และเมื่อทานยาแล้วก็
ไม่จาํ เป็ นต้องทานต่อเนื่ องไปตลอดชีวติ เช่นกัน แพทย์จะพิจารณาปรับขนาดยาหรือหยุดยา เมื่ออาการ
เป้าหมายทุเลาลงแล้ว
ในปั จจุบนั ยังไม่พบว่ามียาตัวใดที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องด้านสังคมและการสื่อสาร ซึ่งเป็ น
ปั ญหาหลักได้ ส่วนยาที่นํามาใช้พบว่ามีประโยชน์ในการลดพฤติกรรมอยูไ่ ม่นิ่ง (Hyperactivity) หุนหัน
พลันแล่น (Impulsivity) ไม่มีสมาธิ (Inattention) ก้าวร้าวรุนแรง (Aggression) และหมกมุน่ มากเกิน
(Obsessive Preoccupation)
ยาที่นํามาใช้รกั ษามีหลายชนิ ด ได้แก่ กลุ่มยารักษาอาการทางจิต (Neuroleptics) ยากลุ่ม
SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) และยาเพิ่มสมาธิ (Psychostimulant) เป็ นต้น
ยา Risperidone เป็ นยารักษาอาการทางจิตกลุ่มใหม่ ที่มีผลต่อสารสื่อประสาท โดปามีน (Dopamine)
และซีโรโตนิ น (Serotonin) มีประโยชน์ในเด็กออทิสติกที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง แต่ขอ้ มูลด้าน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ยังมีค่อนข้างจํากัด มีการศึกษาวิจยั เชิงทดลองเปรียบเทียบ ใช้ยา
Risperidone ขนาด 0.5-3.5 มิลลิกรัมต่อวัน กับยาหลอก (Placebo) ในเด็กออทิสติกที่มีปัญหา
พฤติกรรมรุนแรง เช่น Tantrums, ก้าวร้าว, ทําร้ายตนเอง พบว่ามีผลตอบสนองที่ดีประมาณร้อยละ 70
ในอดีตเคยมีการนําวิตามินบี 6 มาใช้ร่วมกับแมกนี เซียม (Megavitamin Treatment) โดย
อ้างอิงผลงานวิจยั ซึ่งพบว่ามีเด็กร้อยละ 30 อาการดีขึ้น (Rimland, 1988) แต่จากผลงานวิจยั ล่าสุด
โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ (Double-blind, placebo controlled study) สรุปว่าไม่ได้ผล (Martineau et al.,
1998)

การแพทย์เสริมและทางเลือก (Complementary and Alternative Medicine)

นอกจากแนวทางหลักที่ใช้ในการบําบัดรักษาข้างต้นแล้ว ในปั จจุบนั ยังมีการแพทย์เสริมและ
ทางเลือกที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ควบคู่กบั แนวทางหลัก ตามความเหมาะสมกับสภาพปั ญหา
และผลการตอบสนองที่ได้รบั ของเด็กแต่ละคน
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สิ่งสําคัญที่ควรทําความเข้าใจคือ การแพทย์เสริมและทางเลือกนํามาใช้เพื่อเสริมการบําบัดตาม
แนวทางหลักให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้ น ไม่ใช่การนํามาใช้โดดๆ หรือต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่ งเพียง
อย่างเดียวแล้วได้ผล การแพทย์เสริมและทางเลือกดังกล่าวประกอบด้วย
1. ศิลปะบําบัด (Art Therapy)
2. ดนตรีบาํ บัด (Music Therapy)
3. ละครบําบัด (Drama Therapy)
4. การบําบัดด้วยสัตว์ (Animal Therapy)
5. การฝังเข็ม (Acupuncture)
6. เครื่องเอชอีจี (HEG; Hemoencephalogram)
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