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เรียนรูแ้ละเขา้ใจเด็กออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: UNDERSTAND 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

ออทิสติกไม่ไดท้าํใหเ้กิดความแตกตา่ง แตเ่ป็นเพราะว่าเด็กทุกคนแตกตา่งกนั 

เราจึงควรเรียนรูแ้ละเขา้ใจ ในความแตกตา่งกนัของเด็กแตล่ะคน 

 

“ออทิสติก” เป็นท่ีรูจ้กักนัมากข้ึนในปัจจบุนั แต่บางคนก็ยงัมีความเขา้ใจท่ีผิดวา่เด็กออทิสติกเป็นเด็กเอ๋อ หรือเด็ก

ปัญญาอ่อน ในความเป็นจริงแลว้เด็กออทิสติกก็เหมือนเด็กทัว่ไป เพียงแต่มีปัญหาในการสือ่สารและการเขา้สงัคมท่ีไม่

เหมาะสม มีพฤติกรรมความสนใจหมกมุ่นกบับางเรื่องมากเกินไป ขาดความยืดหยุน่ ซ่ึงหากไดร้บัการดูแลช่วยเหลือ

อยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดใ้ชช้วีิตในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขเหมือนกบัเด็กคนอื่น ก็จะช่วยส่งเสริมให้

เด็กออทิสติกสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดเ้ต็มท่ี และสามารถใชช้ีวิตอยูร่่วมในสงัคมได ้ 

 

เด็กออทิสติกคืออะไร เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าเด็กคนน้ีเป็นออทิสติก 

ออทิสติก คือ ปัญหาพฒันาการรูปแบบหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะตวั แสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ เด็กไม่สามารถพฒันาดา้น

สงัคมและการสือ่สารไดเ้หมาะสมตามวยั มีลกัษณะพฤติกรรมและความสนใจไม่เหมาะสม เป็นแบบแผนซํ้า ๆ ไม่

ยืดหยุน่ ปัญหาดงักล่าวเป็นตั้งแต่เกิด แต่จะค่อย ๆ เริ่มสงัเกตไดช้ดัเจนข้ึนตั้งแต่ขวบกวา่ข้ึนไป 

เด็กแต่ละคนท่ีเป็นออทิสติกก็มีความแตกต่างกนัหลากหลายรปูแบบ สิบคนก็สิบแบบ รอ้ยคนก็รอ้ยแบบ แต่ก็มี

ลกัษณะร่วมบางอยา่งท่ีคลา้ยกนั ท่ีเรียกวา่ออทิสติก คือ เด็กจะมีโลกสว่นตวัมาก สนใจสิ่งแวดลอ้มน้อย ไม่สนใจใคร 

เรียกไม่หนั ไม่ค่อยสนใจตอบสนองทั้งทางท่าทางและภาษา โดยเฉพาะเม่ือกาํลงัสนใจอยูก่บัอะไรบางอยา่งท่ีชอบอยู ่

ไม่ค่อยสบตาเวลาพูดคุยดว้ย โตต้อบไม่ค่อยเป็น ใชภ้าษาไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่พูด พูดไม่รูเ้รื่อง พูดเป็นภาษา

ของตวัเอง เล่นไม่เหมาะสม จินตนาการไม่เป็น ชอบทาํอะไรเป็นแบบแผนซํ้า ๆ ไม่ยืดหยุน่ สนใจบางอยา่งแบบ

หมกมุ่น แบบไม่มีประโยชน์ ในรายท่ีอยูใ่นโลกของตวัเองมาก อาจจะกระตุน้ตวัเองเป็นระยะ เชน่ หมุนตวั สะบดัมือ 

เล่นมือ เล่นเสียง ฯลฯ 

การท่ีจะบอกวา่เด็กคนไหนเป็นออทิสติก ถา้อาการมาก อาการรุนแรง มกัจะดูออกไดไ้ม่ยาก แต่ถา้อาการน้อยจะดูยาก

มาก ตอ้งอาศยัความเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ และเด็กบางคนอาจตอ้งประเมินหลายครั้งถึงจะสรุปไดว้า่เป็นออทิสติกหรือไม่ แต่

เพื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ควรใหผู้เ้ชี่ยวชาญลงความเห็นจะถกูตอ้งท่ีสุด 

เด็กท่ีขาดการกระตุน้มาก ๆ เชน่ เด็กในสถานสงเคราะห ์เด็กในบา้นเด็กกาํพรา้ เด็กท่ีถูกทอดท้ิงหรือขาดการดูแลเอา

ใจใส ่ฯลฯ อาจมีลกัษณะคลา้ยออทิสติกไดเ้ช่นเดียวกนั แต่เม่ือไดร้บัการกระตุน้อยา่งเต็มท่ี อาการมกัจะกลบัมาเป็น

ปกติได ้ในขณะท่ีเด็กออทิสติกถึงแมจ้ะกระตุน้เต็มท่ีจนดีข้ึนแลว้ ก็ยงัคงมีอาการบางอยา่งหลงเหลืออยู ่เด็กกลุม่ท่ีขาด

การกระตุน้ย่ิงแยกยากจากกลุ่มออทิสติก ควรใหผู้เ้ชี่ยวชาญลงความเห็นเช่นเดียวกนั 

ดงัน้ัน การท่ีจะสรุปวา่เด็กเป็นออทิสติกหรือไม่ ควรนําเด็กไปปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทาง ไดแ้ก่ จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

กุมารแพทยด์า้นพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ฯลฯ เพื่อลงความเห็นในการวินิจฉยั 
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เม่ือไดพ้บกบัเด็กออทิสติก เราควรปฏิบตัติอ่เขาอยา่งไร 

เด็กออทิสติกก็มีความรูส้ึกนึกคิดเหมือนเด็กทัว่ไป เพียงแต่ไม่สามารถแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม เด็กยงัตอ้งการ

ความรกั ความเขา้ใจ และการยอมรบั เชน่เดียวกนั ดงัน้ันเราก็ควรปฏิบติัต่อเขาเหมือนกบัเด็กอื่นทัว่ไป ในฐานะความ

เป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั เพียงแต่เพิ่มเติมความห่วงใยและความเขา้ใจ ใหค้าํแนะนําและชี้ แนะเป็นพิเศษ ตามสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการของเด็ก  

ย่ิงทาํความเขา้ใจในตวัเด็กมากข้ึนเท่าใด ก็ย่ิงทาํใหรู้ว้า่ควรเพิ่มเติมความห่วงใยเป็นพิเศษไดอ้ยา่งไร ควรทาํความ

เขา้ใจวา่ สิ่งท่ีเด็กทาํและพูดออกมาอยา่งไม่เหมาะสมน้ัน เป็นเพราะวา่เด็กไม่เขา้ใจจริง ๆ ไม่ใช่เพราะเด็กนิสยัไม่ดี 

หรือแกลง้ทาํ เม่ือเกิดความเขา้ใจก็จะทาํใหไ้ม่รูส้ึกตาํหนิเด็ก และอยากใหค้วามช่วยเหลือ  

การปฏิบติัต่อเด็กออทิสติก ก็ควรเหมือนปกติไม่ต่างจากเด็กคนอื่น เพียงแค่ไม่กีดกนัเขาจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเด็กคน

อื่นไดท้าํ ใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัก็เพียงพอแลว้ 

 

เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าลูกเป็นเดก็ออทิสติก จะแสดงอาการใหเ้ห็นในช่วงอายุเท่าไร  

เม่ือเด็กมีปัญหาพฒันาการท่ีลา่ชา้ หรือแตกต่างจากเด็กคนอื่นในวยัเดียวกนั ไม่วา่เด็กจะเป็นออทิสติกหรือไม่ก็ตาม 

ควรปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางส่งเสริมพฒันาการโดยเรง่ด่วน เพราะการชว่ยเหลือเด็กแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะ

ช่วง 3 ขวบปีแรกจะไดผ้ลดีมาก อยา่ไปกลวัท่ีจะรูว้า่ลูกเป็นอะไร แต่อยา่ปล่อยใหลู้กเสียโอกาสท่ีจะไดร้บัการช่วยเหลือ 

พฒันาอยา่งเหมาะสม  

การสงัเกตพฤติกรรมวา่เป็นออทิสติกหรือไม่ ในช่วงขวบปีแรกเห็นความแตกต่างน้อยมาก เด็กอาจมีการตอบสนอง

น้อยกวา่ปกติ ไม่มองหน้าสบตาเวลาเล่นดว้ย ไม่ย้ิมโตต้อบ แต่เด็กบางคนก็ไม่พบความผิดปกติใด ๆ แสดงใหเ้ห็น 

ส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นความแตกต่างจากเด็กคนอื่นชดัเจนในชว่งอายุประมาณขวบกวา่ เด็กยงัไม่ส่งเสียงพูดเป็นคาํเด่ียว  

ไม่ตอบสนองเท่าท่ีควรเวลาเล่นดว้ย ชอบเล่นคนเดียวไม่สนใจใคร  

เด็กในช่วงอายุขวบครึ่ง ใหส้งสยัวา่อาจมีแนวโน้มในปัญหาเรื่องออทิสติกไวก่้อน ถา้เด็กมีอาการดงัน้ี เล่นกบัเด็กอื่นไป

เป็น เล่นสมมติไม่เป็น ไม่ชี้ น้ิวบอกความตอ้งการ ขาดความสนใจร่วมกบัเด็กคนอื่น ซ่ึงถา้เด็กมีอาการดงักล่าว 2 ใน 4 

อาการ จาํเป็นตอ้งรีบพาไปตรวจประเมินเพิ่มเติมจากผูเ้ชี่ยวชาญโดยตรง  

ในเรื่องการพูด สามารถรอดูไดจ้นถึงอายุขวบครึ่ง ถา้เด็กยงัไม่พูดเป็นคาํเด่ียวท่ีมีความหมาย ควรพาไปปรึกษา

ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อตรวจประเมิน หาสาเหตุ และแนวทางดูแลช่วยเหลือท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ จริงอยูท่ี่เด็กบางคนอาจพูดชา้ 

แต่พอพูดแลว้ก็ปกติดีทุกอยา่ง หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ “ ปากหนัก ” แต่เด็กทุกคนไม่โชคดีแบบน้ันเสมอไป ถา้ไม่ใช่

อยา่งท่ีคิดอาจกลบัมาแกไ้ขอะไรไม่ทนั การรอคอยโดยไม่ลงมือทาํอะไรอาจไม่สามารถทาํใหทุ้กอยา่งดีข้ึนได ้ 

 

สาเหตขุองความบกพร่องในออทิสติกมาจากไหน  

ปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของเด็กออทิสติกวา่เกิดจากอะไร แต่จากรายงานการวิจยั และผลการศึกษาคน้ควา้

ทางการแพทย ์ใหค้วามเห็นตรงกนัวา่ เกิดจากการทาํงานท่ีผิดปกติของสมองและระบบประสาทในบางตาํแหน่ง และ

เกิดจากความผิดปกติทางพนัธุกรรมดว้ย นอกจากน้ียงัยืนยนัไดช้ดัเจนวา่ ไม่ใช่เกิดจากการเลี้ ยงดูท่ีไม่เหมาะสม เด็กท่ี

เป็นออทิสติก เลี้ ยงดูอยา่งไรก็เป็นออทิสติก แต่วธีิการเลี้ ยงดูท่ีเหมาะสมกบัตวัเด็กจะชว่ยพฒันาเด็กใหดี้ข้ึนไดม้าก ลด

ความรุนแรงของปัญหา และช่วยใหส้ามารถใชช้วีิตในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข  

พบวา่เด็กออทิสติกมีความผิดปกติในการทาํงานของสมองส่วนหน้า ซ่ึงทาํหน้าท่ีจดัการระบบและขั้นตอนการคิด การ

ตดัสินใจ และสมองเล็กส่วนซีรีเบลลมั ซ่ึงทาํหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคลื่อนไหว และการทรงตวั  
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ยงัพบวา่มีความผิดปกติของยีนบางตาํแหน่ง ทาํใหเ้กิดปัญหาท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั แต่ยงัไม่สามารถระบุตาํแหน่งยีนได้

ชดัเจน และยงัอธิบายไม่ไดว้า่อะไรเป็นสาเหตุของความผิดปกติเหล่าน้ี มีการถา่ยทอดแบบใด หรือเป็นการกลายพนัธุ์

ของยีน  

นอกจากน้ียงัพบวา่ เด็กสว่นใหญ่มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองรว่มดว้ย แต่ก็ยงัไม่สามารถอธิบายเชือ่มโยงถึง

ความผิดปกติท่ีพบเหลา่น้ี กบัอาการท่ีแสดงออกมา  

ถึงแมว้า่ในปัจจบุนัยงัไม่สามารถหาสาเหตุท่ีชดัเจนของออทิสติกได ้แต่ก็มีวิธีการท่ีสามารถชว่ยเหลือเด็กใหดี้ข้ึนไดม้าก

โดยเฉพาะเด็กท่ีไดร้บัการดูแลรกัษาอยา่งเหมาะสมตั้งแต่อายุน้อย และดูแลอยา่งต่อเน่ือง 

 

การใหส้งัคมรบัรูแ้ละเขา้ใจในเด็กออทิสติก ควรทาํอยา่งไร  

การทาํใหส้งัคมรบัรูเ้ก่ียวกบัออทิสติกไม่ใช่เรื่องยาก แต่ท่ียากคือการทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ และใหโ้อกาส ซ่ึงสงัคมจะไม่

มีทางเขา้ใจเด็กออทิสติกเลยถา้ไม่เคยสมัผสัโดยตรงกบัเด็กกลุ่มน้ี  

การเปิดการรบัรูเ้รือ่งออทิสติกสูส่งัคม ทาํไดโ้ดยการใหข้อ้มูลความรู ้ผ่านทางสือ่ต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร ์

โปสเตอร ์นิทรรศการ หนังสือ วารสาร อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

ในหลายประเทศ เริ่มรูจ้กัออทิสติกครั้งแรกจากภาพยนตรเ์รื่อง “เรนแมน” ซ่ึงเป็นภาพยนตรท่ี์เขา้ฉายเม่ือหลายสบิปี

ก่อน ปัจจบุนัในสงัคมไทยก็รบัรูเ้รื่องออทิสติกมากข้ึนจากสือ่ภาพยนตรเ์ช่นเดียวกนั โดยเฉพาะเรื่อง “The good 

doctor” ซ่ึงมีถึง 3 เวอรช์ัน่ ทั้งเกาหลีใต ้ญีปุ่่ น และสหรฐัอเมรกิา และยงัมีออทิสติกในบทหลกัหรือบทสมทบของ

ภาพยนตรอ์ีกหลายเรื่อง 

การรบัรู ้เป็นประตูสู่การยอมรบัและเขา้ใจในท่ีสุด ถา้มีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูบา้นเราคงไม่กลา้เปิดรบั แต่ถา้เรารู ้

วา่ใครจะมา มีคนแนะนําใหข้อ้มูลล่วงหน้าแลว้ เราก็สามารถเปิดรบัไดอ้ยา่งสบายใจ เม่ือรบัเขา้มาแลว้ ไดส้มัผสั ได้

เรียนรูร้ว่มกนั ก็จะทาํใหเ้ขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  

การเขา้ใจออทิสติกไดดี้ท่ีสุดคือการไดอ้ยูร่ว่มกนั ไดเ้รียนรวมในโรงเรียนเดียวกนั เด็กรุ่นปัจจบุนัจะเขา้ใจออทิสติกมาก

ข้ึนกวา่รุ่นผูใ้หญ่ เน่ืองจากเขาไดมี้เพื่อนท่ีเป็นออทิสติกเรียนรว่มหอ้งเดียวกนั และเม่ือโตข้ึนก็อาจมีเพื่อนรว่มงานท่ีเป็น

ออทิสติกเช่นเดียวกนั เน่ืองจากในปัจจบุนัออทิสติกสามารถทาํงานไดห้ลากหลายอาชีพ 

จุดท่ีเน้นคือการเรียนรูร้ว่มกนั เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เพราะไม่ใช่เราเท่าน้ันท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจเด็กออทิสติก ตวัเด็ก

เองก็จาํป็นท่ีจะตอ้งเรียนรูเ้ขา้ใจตวัเราเช่นกนั  

 

วิธีการปรบัพฤติกรรม เพ่ือเสริมสรา้งการเรียนรูใ้หก้บัเด็กออทิสติก ควรทาํอยา่งไร  

การปรบัพฤติกรรม คือการฝึกฝนใหเ้ด็กสามารถคงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไว ้หยุดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และสรา้ง

พฤติกรรมท่ีตอ้งการข้ึนมาใหม่ โดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีหลากหลายทั้งการใหแ้รงเสริมทางบวก แรงเสริมทางลบ และการ

ลงโทษ พบวา่การปรบัพฤติกรรมดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จะช่วยใหเ้ด็กออทิสติกดีข้ึนไดม้าก 

ควรเรียนรูว้า่เด็กชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มากน้อยแค่ไหน แลว้นํามาจดัลาํดบัความสาํคญั เพื่อใชเ้ป็นแรงเสริมได ้เช่น 

ถา้เด็กชอบทานไอศกรีมมาก เราอาจนํามาเป็นรางวลั ใหเ้ม่ือเด็กสามารถทาํงานท่ีเราบอกไดเ้สร็จครบถว้น ใหร้่วมกบั

การกอด หอม ตบมือ และกลา่วชมเชยดว้ย เม่ือเด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ก็จะไม่รบกวนกระบวนการเรียนรู ้

สามารถพูดคุยสื่อสารกนัง่ายข้ึน สามารถใหข้อ้มูลเสริมการเรียนรูต่้าง ๆ กบัเด็กไดง่้ายข้ึน  
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ผูเ้ชี่ยวชาญท่ีปรบัพฤติกรรมเด็ก คือ จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลดา้นจิตเวชเด็ก หรือนัก

กิจกรรมบาํบดั ท่ีไดร้บัการฝึกอบรมและทาํงานในดา้นน้ี แต่สิ่งท่ีอยากเน้นในเรื่องการปรบัพฤติกรรมใหไ้ดผ้ลคือ การ

ท่ีผูป้กครองเรียนรูแ้ละฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง ทาํอยา่งสมํา่เสมอทุกวนั ควบคู่ไปกบัคาํแนะนําท่ีไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญ 
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