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การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: BEHAVIOR MODIFICATION 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

โปรแกรมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Modification) ประกอบดว้ย การวิเคราะหพ์ฤติกรรมแบบประยุกต ์

(Applied Behavior Analysis; ABA) และกระบวนการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral Modification Procedure) 

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 เรื่อง 

1) ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหค้งอยูต่่อเน่ือง  

2) หยุดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

3) สรา้งพฤติกรรมใหม่ท่ีตอ้งการ 

การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ควรทาํตั้งแต่อายุน้อย ทาํอยา่งเขม้ขน้ และทาํอยา่งต่อเน่ือง เป็นสิ่งท่ีสาํคญัท่ีสุด โดยไม่

ข้ึนกบัโปรแกรม หรือปรชัญาท่ีใชใ้นการฝึก พบวา่ชว่ยเสริมสรา้งทกัษะดา้นภาษา ทกัษะสงัคม ทกัษะการคิด และ

ทกัษะอื่น ๆ นอกจากน้ียงัช่วยลดระดบัความเครียดของผูป้กครองดว้ย 

ในการประเมินพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบ จะทาํการประเมินทั้ง ทกัษะการปรบัตวั และลกัษณะพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

ทกัษะการปรบัตวั มกัประเมินโดยใช ้แบบประเมิน Vineland Adaptive Behavior Scales หรือสงัเกตจากการเล่นของ

เด็ก วา่เป็นลกัษณะการเล่นแบบใด สว่นลกัษณะพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา แบบประเมินท่ีนํามาใช ้ไดแ้ก่ The Autism 

Diagnostic Interview (ADI) หรอื The Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) 

เทคนิคท่ีใชมี้พ้ืนฐานมาจากหลกัการของทฤษฎีการเรียนรู ้(Learning theory) และหลกัพฤติกรรมในเรื่องสิ่งเรา้กบัการ

ตอบสนอง เริ่มตน้โดยเลือกพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา วิเคราะหว์า่อะไรคือสิ่งเรา้ หรือตวักระตุน้ (Antecedents) อะไรคือ

ผลลพัธ ์หรือการตอบสนองท่ีตามมา (Consequences)  แลว้ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการจดัการสิ่งเรา้หรอืผลท่ีตามมา 

เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

เทคนิคท่ีใชไ้ดผ้ลดีคือการใหแ้รงเสริม (Reinforcement) เม่ือมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการ แรงเสริมมีทั้งสิ่งท่ีจบัตอ้งได ้และ

สิ่งท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงตวัเสริมแรง มีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ 

• ตวัเสริมแรงทางสงัคม (Social reinforcers) เช่น คาํชมเชย ยกยอ่ง ตบมือ ย้ิม กอด หอมแกม้ แสดงการ

ยอมรบั เป็นตน้ 

• ตวัเสริมแรงท่ีเป็นวตัถุ สิ่งของ (Material reinforcers) เช่น ขนม ของเล่น สติกเกอร ์ชอ็กโกแลต เป็นตน้ 

• การใชกิ้จกรรมท่ีอยากทาํท่ีสุดมาเสริมแรงกิจกรรมท่ีอยากทาํน้อยท่ีสุดหรอืไม่อยากทาํ (Activity 

reinforcers) 

• การสะสมแตม้หรือสะสมดาวเพื่อแลกของรางวลั (Token economy) 

• การใหข้อ้มูลป้อนกลบัเชิงบวก (Positive feedback) 

• ตวัเสริมแรงภายใน (Intrinsic reinforcers) เช่น ความภาคภูมิใจ ความสุข เป็นตน้ 
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การลงโทษ (Punishment) เป็นการลดหรือขจดัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องเด็ก การลงโทษในท่ีน้ี ไม่ใช่การตีหรือ

ข่มขู่เด็ก แต่ยงัมีวิธีการลงโทษอืน่ ๆ ท่ีไดผ้ล ไดแ้ก่  

• การเขา้มุม (Time out)  

• การตาํหนิโดยเน้นท่ีพฤติกรรมดว้ยสีหน้าและน้ําเสียงท่ีน่ิง (Verbal reprimand)  

• การปรบั ตดัสิทธ์ิ หรืองด สิ่งท่ีเด็กชอบ (Response cost)  

• การชดเชย แกไ้ขมากกวา่ท่ีทาํลงไป (Overcorrection) 

 

กระบวนการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 

1) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Modeling) ควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็ก หรือแสดงตวัอยา่งใหเ้ด็กดูในพฤติกรรม

ท่ีตอ้งการสรา้งใหมี้ข้ึน เพื่อใหเ้ด็กสงัเกตเห็นและเลียนแบบ  

2) การชี้ แนะ (Prompting) โดยการจดัการเง่ือนไขนํา ทาํไดโ้ดยการใหส้ญัญาณ (signs) หรือตวับ่งชี้  (cues) 

เพื่อใหแ้สดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการสรา้งใหมี้ข้ึน อาจเป็นการจบัทาํ แตะทาํ บอกใหท้าํ หรือใชป้้ายสญัญาณใหท้าํหรือ

หยุดทาํ 

3) การค่อย ๆ ลดการชี้ แนะลง (Fading Prompt) คือ การค่อย ๆ ลดการชว่ยเหลือ ลดการชี้ แนะ หรือลดแรง

เสริม อยา่งเป็นระบบ จนสามารถชว่ยเหลือตนเอง และการทาํไดอ้ยา่งอิสระดว้ยตนเอง 

4) การปรบัแต่งพฤติกรรม (Shaping) ใชใ้นการพฒันาพฤติกรรมใหม่ โดยปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมไปทีละ

พฤติกรรมเพื่อนําไปสู่พฤติกรรมท่ีตอ้งการ  

5) การรอ้ยเรียง (Chaining) คือ กระบวนการรวมพฤติกรรมยอ่ย ๆ เขา้ดว้ยกนั เป็นพฤติกรรมท่ีซบัซอ้นข้ึน 

โปรแกรมท่ีมีงานวิจยัรบัรองวา่ไดผ้ลดีในออทิสติก คือ โปรแกรมการวิเคราะหพ์ฤติกรรมแบบประยุกต ์(Applied 

Behavior Analysis: ABA) ของโลวาส (Lovaas, 1987) เป็นการฝึกพฤติกรรมเด็กแบบเขม้ขน้ ตวัต่อตวั ตั้งแต่เล็ก โดย

ใชห้ลกัการวิเคราะหพ์ฤติกรรม เน้นการฝึกตวัต่อตวัท่ีบา้น ทาํอยา่งเขม้ขน้ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ต่อเน่ืองนาน 4 ปี ซ่ึง

พบวา่ไดผ้ลดีมากในเด็กท่ีเขา้รบัการฝึกก่อนอายุ 5 ปี พบวา่เด็กมีความสามารถในการเรียนรู ้และเชาวปั์ญญาดีข้ึน 

สามารถไปเรียนรวมในชั้นเรียนปกติได ้

ถา้เด็กไดร้บัการบาํบดัโดยการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุน้พฒันาการในดา้นท่ีบกพรอ่งอยา่งสมํา่เสมอ โดย

ผูป้กครองมีสว่นรว่มในการดูแลอยา่งต่อเน่ือง เด็กเหล่าน้ีก็สามารถท่ีจะพฒันาไดเ้ต็มความสามารถท่ีเขามี 
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