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พฤติกรรมแปลกๆ ของเด็กออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: ABNORMAL BEHAVIOR 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

พ่อแม่บางคนยงัอาจทาํใจไม่ได ้หรือไม่รูว้า่จะทาํอยา่งไร เม่ือลูกท่ีเป็นออทิสติกออกนอกบา้นแลว้แสดงพฤติกรรม

แปลก ๆ ไม่เหมาะสม ในท่ีสาธารณะ ซ่ึงอาจทาํใหรู้ส้ึกอายและน้อยใจท่ีคนอื่นไม่เขา้ใจในความเป็นเด็กออทิสติก เรา

จะชว่ยใหเ้ด็กออทิสติกไดใ้ชช้วีิตร่วมในสงัคมโดยปกติไดอ้ยา่งไร มีคาํแนะนําดงัน้ี 

 

การใหลู้กท่ีเป็นออทิสติกอยูแ่ตใ่นบา้น ไม่กลา้พาออกไปสู่สงัคมภายนอก จะส่งผลเสียตอ่เด็กอยา่งไร 

เป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่ปัญหาท่ีสาํคญัของเด็กออทิสติก คือ มีความบกพร่องในทกัษะทางสงัคม ไม่ค่อยมองหน้า

สบตา ไม่ค่อยตอบสนองเวลาเรยีก เล่นกบัเด็กวยัเดียวกนัไม่เป็น ไม่เขา้ใจกฎกติกาทางสงัคม ซ่ึงการเสริมสรา้งทกัษะ

สงัคมท่ีดีท่ีสุดคือการสอนในสถานการณจ์ริง ย่ิงมีสถานการณห์ลากหลายใหเ้รียนรูม้ากเท่าไหร ่เด็กก็จะย่ิงเขา้ใจมาก

ข้ึน แสดงออกในสถานการณท่ี์แตกต่างกนั ไดเ้หมาะสมมากย่ิงข้ึน 

ถา้เด็กอยูแ่ต่ในบา้น เด็กก็ไม่มีโอกาสไดเ้ห็นความหลากหลาย ความแตกต่าง มีเพียงการแสดงออกในรปูแบบซํ้า ๆ 

เดิม เปรียบเสมือนอยูใ่นโลกของตวัเองอีก ไม่สนใจสิ่งแวดลอ้ม มีการกระตุน้ตวัเอง และมีพฤติกรรมแปลก ๆ ท่ีไม่

เหมาะสมตามมา 

เม่ือเด็กออกนอกบา้น เด็กก็มีโอกาสไดพ้บเจอผูค้นท่ีหลากหลาย ทาํใหรู้ถึ้งความแตกต่างของแต่ละคน ไดเ้ห็นตวัอยา่ง

ท่ีเหมาะสมจากเด็กวยัเดียวกนั ไดมี้โอกาสเรียนรูว้า่เด็กคนอื่นทาํอะไร เล่นอะไร และเกิดการเลยีนแบบตามมา 

การท่ีพาเด็กออกนอกบา้น เด็กอาจไปเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมบางอยา่งกลบัมาบา้ง แต่ก็ถือวา่เป็นโอกาสดี

ท่ีเราจะไดส้อน และปรบัแกไ้ขใหเ้หมาะสม ทาํใหเ้กิดระบวนการเรียนรูแ้ละพฒันาต่อไป 

 

การบอกคนภายนอกใหเ้ขา้ใจว่า ลูกของเราเป็นอะไร ตอ้งทาํอยา่งไร 

ในการบอกควรพูดถึงทั้งสองดา้น คือ ปัญหาบางอยา่งของเด็กท่ีมีอยู ่และความสามารถท่ีเด็กมีอยูว่า่เด็กทาํอะไรไดบ้า้ง 

แลว้สรุปวา่อาการเหล่าน้ีเรียกวา่ออทิสติก ซ่ึงเป็นปัญหาดา้นพฒันาการรูปแบบหน่ึง เป็นอาการท่ีสามารถช่วยเหลือให้

ดีข้ึนได ้และทุกคนท่ีรูจ้กัเด็กสามารถชว่ยเหลือเด็กใหดี้ข้ึนไดม้ากดว้ย โดยการเขา้มาเล่น เขา้มาพูดคุยทกัทาย และ

ชกัชวนทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งน้อยท่ีสุดคือการเปิดโอกาสใหเ้ด็กอยูร่่วมกบัเด็กคนอื่น เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูร้่วมกนั 

เลียนแบบสิ่งท่ีเหมาะสม และมีพฒันาการท่ีดีต่อไป 

การบอกคนภายนอกใหเ้ขา้ใจวา่ ลูกของเราเป็นอะไร จะตอ้งบอกมากน้อยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัความเก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก

ดว้ย ถา้เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น คุณครู ก็อาจตอ้งทาํความเขา้ใจในระดบัท่ีละเอียดลึกซ้ึงข้ึน เพื่อท่ีจะไดช้ว่ย

สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรูข้องเด็กในแนวทางท่ีเหมาะสม 

สิ่งท่ีสาํคญั คือ อยา่มวัแต่บอกคนอื่นใหเ้ขา้ใจ เห็นใจ โดยท่ีเราไม่ฝึกอะไรลูกของเราเลย เพราะเม่ือพฤติกรรมแปลก ๆ 

เกิดซํ้า ๆ จนรบกวนคนอื่นเป็นประจาํ เขาก็มีขีดจาํกดัของความอดทนเช่นเดียวกนั  
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เม่ือเด็กออทิสติกแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ในท่ีสาธารณะ เราจะตกัเตือนลูกในเรื่องน้ีอยา่งไร 

เม่ือเด็กออทิสติกแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ หรือไม่เหมาะสม ในท่ีสาธารณะ ควรบอกใหเ้ด็กทราบทุกครั้งวา่ ไม่ควรทาํ

อะไร ควรทาํอยา่งไร เพราะอะไร ใชค้าํพูดสั้น ๆ กระชบั ฟังเขา้ใจง่าย พูดดว้ยน้ําเสียงและท่าทีท่ีเอาจริงเอาจงั เสียงดงั

พอประมาณ แต่ไม่ถึงกบัตอ้งดุหรือต่อวา่เด็กรุนแรง ไม่ควรทาํโทษ จากน้ันก็เบี่ยงเบนความสนใจใปในกิจกรรมอื่นแทน  

เน่ืองจากเด็กมีปัญหาในการเขา้ใจความเหมาะสมทางสงัคม จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบอกเด็กใหท้ราบทุกครั้ง วา่ไม่

เหมาะสมเพราะอะไร และท่ีเหมาะสมคืออะไร ถา้จะใหดี้ ควรใหเ้ด็กไดท้าํพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหดู้ดว้ย 

แต่วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ข คือ การบอกใหเ้ด็กรูล้ว่งหน้าก่อน วา่จะพาไปท่ีไหน จะตอ้งเจออะไรบา้ง แลว้จะตอ้งทาํ

อยา่งไร เพื่อลดความต่ืนเตน้ของเด็ก ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กควบคุมตวัเองไดดี้ข้ึน 

 

ในท่ีสาธารณะท่ีพลุกพลา่นดว้ยผูค้น ควรหรือไม่ท่ีนาํลูกของเราไปสถานท่ีน้ัน 

ข้ึนอยูก่บัความพรอ้มของเด็กแต่ละคนมากกวา่ เด็กท่ียงัควบคุมตวัเองไดไ้ม่ดี ไม่น่ิง วิ่งไปมา ต่ืนเตน้ง่าย อาจยงัไม่

เหมาะสมท่ีจะพาไปในสถานท่ีท่ีมีคนพลุกพล่าน ควรฝึกฝนเด็กเพิ่มเติมอีกระยะหน่ึงใหน่ิ้งไดพ้อสมควร เลือกพาไปในท่ี

สาธารณะได ้แต่ควรเป็นท่ีค่อนขา้งสงบ ไม่มีคนพลุกพลา่นมากเกินไป อาจเป็นสนามเด็กเล่นชว่งเวลาท่ีมีเด็กไม่มาก 

และควรมีคนท่ีสามารถประกบเด็กอยา่งใกลช้ิดตลอดเวลา  

สาํหรบัเด็กท่ีไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี มีความน่ิงพอสมควร สามารถควบคุมตวัเองไดดี้พอ ไม่ต่ืนเตน้ง่าย ก็

สามารถพาเด็กไปไดใ้นทุกท่ี เพื่อใหเ้ด็กมีโอกาสเรียนรูก้ารอยูร่ว่มในสงัคม พบกบัผูค้นและสถานท่ีท่ีหลากหลาย แต่

ควรมีการเตรียมตวัลว่งหน้า และบอกเด็กใหรู้ล้ว่งหน้าก่อนเสมอ 

 

ขอ้ควรระวงัในการพาเด็กออทิสติกไปในท่ีสาธารณะ 

ในการพาเด็กออทิสติกไปในท่ีสาธารณะ มีขอ้พึงระวงับา้งบางประการ แต่ไม่ควรถึงกบัระแวงจนไม่กลา้พาไปไหนเลย 

สิ่งท่ีตอ้งระวงัมากท่ีสุด คือ อนัตราย เน่ืองจากเด็กยงัอาจแยกแยะไม่ไดว้า่ อะไรเป็นอนัตรายหรอืไม่เพียงไร เช่น เห็น

หมาดุ ๆ เห่าเสียงดงั อาจจะวิ่งเขา้ไปจบั อาจปีนป่ายข้ึนสูง ๆ หรือเดินออกนอกถนน เป็นตน้  

ดงัน้ันการประกบดูแลเด็กอยา่งใกลช้ิดจึงมีความจาํเป็นอยา่งมาก และคอยพูดบอกถึงอนัตรายท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนพรอ้ม

กบัสิ่งท่ีตอ้งทาํหรือทาํไม่ได ้เช่น “หมาตวัน้ีดุ ไม่เขา้ใกล”้ “ปีนสงูถา้ตกลงมา จะเจ็บหวัปูด” “ไม่เดินออกไปบนถนน

เอง จะโดนรถชนเจ็บ” 

และท่ีสาํคญัมาก เด็กอาจต่ืนเตน้ ตกใจ และอารมณรุ์นแรงข้ึน เม่ือไปในสถานท่ีไม่คุน้เคย หรือพบปะผูค้นท่ีไม่คุน้เคย 

หรือพบเจอกบัสิ่งท่ีไม่ชอบหรือกลวั ดงัน้ัน ควรมีการเตรียมตวัเด็กล่วงหน้าก่อนออกจากบา้น เล่าใหฟั้งถึงสถานท่ีท่ีจะ

ไป จะไดเ้จออะไรบา้ง ถา้มีรูปภาพประกอบดว้ยย่ิงดี ถา้มีการเตรียมความพรอ้มลว่งหน้า เด็กก็จะสงบ และสามารถ

ควบคุมตนเองไดดี้ 

 

การสอนมารยาททางสงัคมใหเ้ด็กออทิสติก มีวิธีการอยา่งไร 

วิธีการสอนมารยาททางสงัคมท่ีดีท่ีสุด คือการสอนจากสถานการณใ์นชีวิตประจาํวนัจริง ๆ เม่ือเด็กทาํอะไรท่ีไม่

เหมาะสม ใหพู้ดบอกและเตือนในทนัที ดว้ยท่าทีท่ีจริงจงั เสียงดงัท่ีพอเหมาะ แลว้ใหเ้ด็กทาํสิ่งท่ีเหมาะสมใหดู้ หรือถา้

เด็กยงัทาํไม่ได ้อาจทาํใหดู้เป็นตวัอยา่ง แลว้จบัทาํ เพื่อใหเ้ด็กไดคุ้น้เคยกบัการทาํในสิ่งท่ีถูกตอ้งก่อน 

เช่น ถา้เด็กไม่ยอมสวสัดีทกัทาย หรือสวสัดีไม่ตรงคน ไม่มองหน้า ใหบ้อกเด็กทาํซํ้าใหม่อีกครั้ง ถา้ยงัไม่ถูกตอ้งใหจ้บั

มือเด็กทาํ แลว้อยา่ลืมชมเชยเด็กดว้ย   
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นอกจากน้ี ควรมีการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติในเหตุการณท่ี์หลากหลาย โดยฝึกทั้งท่าทางและคาํพูด เริ่มจากการทาํ

ใหเ้ด็กดูเป็นตวัอยา่งก่อน หรือพาไปดูตวัอยา่งท่ีเด็กคนอื่นทาํหรอืพูด แลว้ใหเ้ด็กทาํตามในสถานการณท่ี์กาํหนด มีการ

สอนใหท่้องจาํตวัอยา่งคาํพูดท่ีเหมาะสม ท่ีจะใชใ้นสถานการณต่์าง ๆ เช่น เวลาเจอเพื่อนจะเขา้ไปทกัทายอยา่งไร เวลา

เพื่อนเรียกจะตอบสนองอยา่งไร เวลาอยากเขา้ไปเล่นในกลุ่มเพือ่นจะตอ้งพูดวา่อะไร เป็นตน้ หมัน่ฝึกฝนซํ้า ๆ อยา่ง

ต่อเน่ืองสมํา่เสมอ  
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