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ออทิสติก โตแลว้เป็นอย่างไร 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: PROGNOSIS 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

“ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) เป็นโรคท่ีรูจ้กักนัมาเกือบ 80 ปีแลว้ พบมากข้ึนในทุกประเทศทัว่โลกอยา่ง

ชดัเจน ในปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิการรกัษาออทิสติก ท่ีจาํเพาะเจาะจงใหห้ายขาดได ้แต่ก็สามารถช่วยเหลือใหมี้พฒันาการดี

ข้ึนไดเ้ต็มตามศกัยภาพของเขา สามารถเรียนรู ้และใชช้ีวิตอยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

ในปัจจบุนั มีภาพยนตรห์รือซีรียท่ี์แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะของออทิสติก และแสดงใหเ้ห็นออทิสติกในอาชพีท่ี

หลากหลาย เชน่ เป็นหมอในซีรยี ์Good Doctor เป็นทนายความในซีรีย ์Extraordinary Attorney Woo ทาํใหเ้กิดขอ้

สงสยัวา่ออทิสติกทาํงานอะไรไดบ้า้ง 

พบวา่ออทิสติก จาํนวน 2 ใน 3 ยงัมีภาวะตอ้งพึ่งพิงผูอ้ื่น และตอ้งการผูดู้แลตลอดชวีิต ในขณะท่ีจาํนวน 1 ใน 3 

สามารถพึ่งพาตนเองไดพ้อสมควร ตอ้งการเพียงคาํชี้ แนะจากผูดู้แลเป็นระยะเท่าน้ัน และพบวา่มีรอ้ยละ 1-2 ท่ีพึ่งพา

ตนเองไดเ้ต็มท่ี สามารถประกอบอาชีพ เลี้ ยงตวัเอง ดาํเนินชวีิตไดเ้หมือนปกติ 

สิ่งสาํคญัท่ีเป็นตวับ่งบอกวา่ เด็กออทิสติกจะมีแนวโน้มท่ีดีหรือไม่ เพียงไร คือ ระดบัสติปัญญา และความสามารถใน

การสื่อสาร จากรายงานวิจยัพบวา่ ผูท่ี้มีระดบัสติปัญญา (ไอคิว) ตํา่กวา่ 50 มีอาการชกัในชว่งวยัรุ่น หรือยงัไม่พูดเม่ือ

อายุ 5 ปี มกัจะมีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก 

ระดบัสติปัญญาของเด็กออทิสติก จากรายงานของศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรฐัอเมริกา ปี พ.ศ. 2561 ท่ีอยู่

ในระดบัความบกพร่องทางสติปัญญา (ไอคิวตํา่กวา่ 70) พบรอ้ยละ 35.2 และจากการทบทวนงาวิจยั ใน 34 ประเทศ 

ของ Zeiden และคณะ พบรอ้ยละ 33 ซ่ึงมีสดัส่วนลดลงจากในอดีต  

ในทางตรงกนัขา้ม พบวา่ มีออทิสติกประมาณ รอ้ยละ 10 ท่ีมีความเป็นอจัฉริยะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น 

เรียกวา่ “ซาวองตซิ์นโดรม” (savant syndrome) โดย ดร. Darold Treffert ไดแ้บ่งความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นเป็น 

5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร ์การคาํนวณปฏิทิน และทกัษะกลไก มิติสมัพนัธ ์ 

พบวา่ออทิสติกแต่ละคนมีระดบัความสามารถแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่บกพร่องทางสติปัญญา จนถึงระดบัอจัฉริยะ 

ตั้งแต่เรียนหนังสือไม่รูเ้รื่องเลย จนถึงเก่งระดบัตน้ ๆ ของระดบัชั้น ตั้งแต่ดูแลช่วยเหลือตนเองไม่เป็นเลย จนถึง

สามารถใชช้วีิตไดโ้ดยอิสระ ตอ้งการคาํชี้ แนะหรือคาํปรึกษาบา้งเม่ือมีปัญหา 

การดูแลชว่ยเหลืออยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ถา้เริ่มทาํตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ขวบปีแรก พบวา่ไดผ้ลดีกวา่การ

รกัษาท่ีลา่ชา้กวา่น้ัน ดงัน้ันการวินิจฉยัโรคไดเ้ร็ว ใหก้ารดูแลช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่มอายุน้อย ๆ และดูแลอยา่งต่อเน่ือง 

เป็นสิ่งท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยใหอ้อทิสติกมีการพฒันาเต็มศกัยภาพได ้

จากประสบการณก์ารดูแลออทิสติกของผูเ้ขียนเอง พบวา่ กลุ่มออทิสติกท่ีมีศกัยภาพสูง (high function) ท่ีไดร้บัการ

ดูแลอยา่งต่อเน่ือง สามารถทาํงานไดห้ลากหลายอาชีพตามความสนใจ และตามความสามารถของแต่ละคน เช่น 

แพทย ์สตัวแพทย ์วิศวกร นักวิจยั นักธุรกิจ นักลงทุน นักออกแบบ นักดนตรี พนักงานบริการ งานช่าง ประกอบ

กิจการส่วนตวั ฯลฯ  

ปัญหาท่ีพบมกัไม่ใช่เรื่องของความสามารถในงานท่ีทาํ แต่เป็นเรื่องทกัษะทางสงัคม และการยอมรบัจากคนรอบขา้ง

มากกวา่ อยา่งไรก็ตาม พบวา่ คุณภาพชวีิตของกลุ่มออทิสติกท่ีมีศกัยภาพสูง ข้ึนอยูก่บัการสนับสนุนช่วยเหลือจาก

ครอบครวัและชุมชน มากกวา่อาการท่ีมี 
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ผูท่ี้เป็นออทิสติก สามารถมีครอบครวั มีลูกมีหลานไดเ้ช่นเดียวกนั เพียงแต่คู่ชีวิตจะตอ้งเรียนรูแ้ละเขา้ใจในความเป็น

ออทิสติก โดยเฉพาะความไม่ยืดหยุน่ ความหมกมุ่นในเรือ่งท่ีสนใจมากจนเกินไป และทกัษะทางสงัคมท่ีไม่เหมาะสม 

ถา้มีลูก ความเสี่ยงท่ีลูกจะเป็นออทิสติกก็พบไดสู้งกวา่ทัว่ไป  

สาํหรบัออทิสติกกลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ยงัจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดูแลช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง ดว้ย

กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์ทางสงัคม ทางการศึกษา และทางอาชพี เพื่อใหส้ามารถดูแลตนเองใน

ชีวิตประจาํวนัไดม้ากท่ีสุด มีกิจกรรมใหท้าํในแต่ละวนั หรือประกอบอาชีพท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะมาก ภายใตก้ารดูแลของผู้

ฝึกสอนงาน (job coach) 

นอกจากน้ี ยงัมีการสนับสนุนชว่ยเหลือ ตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

ซ่ึงจดัใหอ้อทิสติกเป็นความพิการประเภทหน่ึง สามารถข้ึนทะเบยีนเพื่อขอใชส้ิทธิได ้ทั้งรบัเบี้ ยยงัชีพคนพิการ เอื้ อ

ประโยชน์ในการจา้งงาน ตามมาตรา 33 และ 35  
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