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ออทิสติกแท ้ออทิสติกเทียม 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: ARTIFICIAL 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพฒันาการเด็กรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะตวั โดยเด็กไม่สามารถพฒันาทกัษะทาง

สงัคมและการสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมตามวยั มีลกัษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซํ้า ๆ 

จาํกดัเฉพาะบางเรื่อง และไม่ยืดหยุน่ ปัญหาดงักล่าวเป็นตั้งแต่เล็ก ส่งผลใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการดาํรงชวีิต  

ในปัจจบุนั เริ่มมีการนําคาํวา่ “ออทิสติกเทียม” มาใช ้ทาํใหเ้กิดความสบัสน และเขา้ใจผิด มีผูป้กครองหลายคนพาลูก

มาตรวจประเมินเพื่อจะใหดู้วา่ “เป็นออทิสติกเทียมหรอืไม่” หรอืแมก้ระทัง่หลงัจากสรุปวินิจฉยัวา่เป็นออทิสติกแลว้ ก็

ยงัมีคาํถามวา่ “เป็นออทิสติกแท ้หรือออทิสติกเทียม” 

คาํวา่ “ออทิสติกเทียม” ไม่ใช่คาํศพัทท์างการแพทย ์และไม่มีคาํนิยามท่ีชดัเจน เป็นการใชต่้อ ๆ กนัมาในเชิง

ความหมายวา่ เด็กขาดการกระตุน้จนพฒันาการลา่ชา้ โดยเฉพาะดา้นสงัคมและภาษา ส่งผลใหเ้กิดความผิดปกติใน

การสื่อสารกบัผูอ้ื่น พูดชา้ มีโลกส่วนตวัสูง ไม่สนใจเล่นกบัเด็กคนอื่น หรือเล่นไม่เป็น เด็กมีอาการคลา้ยออทิสติกแต่

ไม่ใช่ออทิสติก การท่ีเด็กขาดการกระตุน้ อาจเกิดจากการปลอ่ยปละละเลย ไม่พูดคุย หรือเล่นกบัเด็ก ปล่อยใหเ้ด็กดู

โทรทศัน์ เล่นสมารท์โฟน หรอืแท็บเล็ต มากเกินไป อยูแ่ต่ในบา้น ไม่ไดเ้ล่นกบัเด็กคนอื่น 

ในความเป็นจริงแลว้ เด็กท่ีขาดการกระตุน้มาก ๆ เช่น เด็กในสถานสงเคราะหท่ี์มีเด็กจาํนวนมาก ดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึง ทาํ

ใหเ้ด็กมีอาการคลา้ยออทิสติกได ้แต่ไม่ควรใชค้าํวา่ออทิสติกเทียม เพราะจะทาํใหเ้กิดความสบัสนและเขา้ใจผิด  

เด็กท่ีเป็นออทิสติกก็ควรบอกวา่เป็นออทิสติก ถา้ไม่ใช่ก็ควรบอกวา่ไม่ใช่ ถา้สงสยัก็ควรบอกวา่สงสยัแลว้ประเมิน

อาการซํ้าหลงัใหค้าํแนะนําหรือกระตุน้พฒันาการ การยืนยนัจากแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด อยา่คิดกนัไป

เอง หรือตีความกนัไปเอง เพราะจะทาํใหเ้ด็กเสียโอกาสท่ีจะไดร้บัการดูแลอยา่งเหมาะสม 

ออทิสติกเทียม ยงัถูกนํามาใชใ้นเชิงท่ีวา่ “ถา้กระตุน้พฒันาการก็จะดีข้ึน เพราะเด็กขาดการกระตุน้” ซ่ึงพบวา่เด็กท่ี

เป็นออทิสติกหากไดร้บัการกระตุน้พฒันาการอยา่งเหมาะสมก็สามารถมีพฒันาการท่ีดีข้ึนมากไดเ้ช่นเดียวกนั การ

กระตุน้แลว้ดีข้ึน จึงไม่ใช่ตวัแยกท่ีชดัเจนของความเป็นออทิสติกแทห้รือออทิสติกเทียม อาการท่ีมีตามเกณฑก์าร

วินิจฉยัเป็นสิ่งสาํคญัในการสรุปวา่เป็นออทิสติกหรอืไม่มากกวา่ 

ออทิสติกเป็นความผิดปกติท่ีมีมาตั้งแต่แรกเกิด แต่อาการเริ่มแสดงใหเ้ห็นเด่นชดัเม่ืออายุ 2-3 ขวบ ย่ิงมีความรุนแรง

น้อย ย่ิงสงัเกตเห็นปัญหาไดย้าก พบวา่เด็กออทิสติกเกือบครึ่งหน่ึงวินิจฉยัไดห้ลงัอายุ 6 ปี ไปแลว้ ทาํใหเ้กิดการเขา้ใจ

ผิดวา่เป็นเพราะปล่อยใหเ้ด็กดูโทรทศัน์ เล่นสมารท์โฟน หรือแท็บเล็ต มากเกินไป เลยทาํเป็นออทิสติก และสรุปกนัไป

เองวา่เป็นออทิสติกเทียม 

ในอดีตยงัเคยเชื่อวา่ออทิสติกเกิดจากการเลี้ ยงดู เกิดจากพ่อแม่ท่ีมีลกัษณะเยือกเย็น ขาดความอบอุ่น โดยใชค้าํวา่ 

“refrigerator mother” หรือ “refrigerator parents” เป็นสาเหตุของออทิสติก หรือท่ีรูจ้กักนัในทฤษฎี Bettelheim แต่

ทฤษฎีน้ีก็ถูกหกัลา้งไปตั้งแต่ พ.ศ. 2513 แลว้ ปัจจบุนัยืนยนัชดัเจนแลว้วา่ออทิสติกไม่ไดเ้กิดจากการเลี้ ยงดู แต่การ

เลี้ ยงดูยงัส่งผลต่ออาการท่ีดีข้ึน หรือแยล่งไดม้าก 

การระบวุา่เด็กเป็นออทิสติกเทียม ทั้ง ๆ ท่ีเด็กไม่เป็นออทิสติก เป็นการสรา้งตราบาปใหก้บัเด็กและครอบครวั สรา้ง

ความเขา้ใจผิด ทาํใหว้ิตกกงัวลกบัปัญหามากเกินไป ในทางตรงกนัขา้ม การระบวุา่เด็กเป็นออทิสติกเทียม ทั้ง ๆ ท่ีเด็ก

เป็นออทิสติกแท ้ก็กลายเป็นการกล่าวโทษผูป้กครองวา่เลี้ ยงดูไม่ดี และยงัอาจส่งผลใหเ้ด็กไม่ไดร้บัการดูแลท่ีเหมาะสม 
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เพราะคิดวา่ปรบัวธีิการเลี้ ยงดู งดดูโทรทศัน์ เล่นสมารท์โฟน หรือแท็บเล็ต ก็เพียงพอแลว้ ดงัน้ันคาํวา่ “ออทิสติก

เทียม” จึงเป็นคาํท่ีไม่ควรนํามาใช ้เพราะสามารถส่งผลเสียไดใ้นทุกกรณี 

หากผูป้กครองสงสยัวา่เด็กจะเป็นออทิสติกหรือไม่ ใหร้ีบปรึกษาแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญทนัที เพื่อท่ีจะใหเ้ด็กไดร้บัโอกาสใน

การดูแลชว่ยเหลืออยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ไม่วา่จะเป็นออทิสติกหรือไม่ก็ตาม 
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