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เม่ือเด็กออทิสติกถึงวัยเรียน 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: SCHOOL AGE 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

พ่อแม่หลายคนท่ีมีลูกเป็นออทิสติก อาจมีความกงัวลเพิ่มข้ึนเม่ือถึงวยัเรียน ลูกท่ีเป็นออทิสติกตอ้งเขา้เรียน แต่ไม่รูว้า่

ตอ้งใหเ้รียนโรงเรียนไหน กลวัวา่จะไปเรียนรว่มกบัเด็กทัว่ไปไม่ได ้ คาํแนะนําสาํหรบัเด็กออทิสติกในวยัเรียน มีดงัน้ี 

 

เด็กออทิสติกควรมีการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้เรียนอยา่งไร 

ในการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้เรียน เด็กควรมีพื้ นฐานสาํคญัในเรื่องต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การเขา้ใจคาํสัง่ง่าย ๆ สามารถตอบสนองไดบ้า้ง 

2. สามารถสื่อสารความตอ้งการของตนเองไดบ้า้งเล็กน้อย  

3. เด็กสามารถนัง่ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดน้านพอประมาณ 

4. ไม่มีพฤติกรรมท่ีรุนแรงเป็นอนัตรายต่อผูอ้ื่น  

ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีไดม้าจากการฝึกฝนปรบัพฤติกรรมอยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง 

 

เราจะประเมินไดอ้ยา่งไรว่า เด็กมีความพรอ้มท่ีจะเรียนในชั้นเรียนได ้

ในการประเมินความพรอ้ม ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น เด็กคุน้เคยกบัสถานท่ีหรือไม่ คุน้เคยกบัผูป้ระเมินหรอืไม่ ถา้ไม่

คุน้เคย เด็กยอ่มไม่ร่วมมือ และทาํใหดู้เหมือนจะไม่มีความพรอ้มทั้ง ๆ ท่ีเด็กทาํได ้

โดยทัว่ไปเราจะดูแค่วา่ เด็กพอเขา้ใจทาํสัง่ง่าย ๆ ไดไ้หม พอทาํตามไดบ้า้งไหม พอท่ีจะทาํกิจกรรมในชว่งเวลาสั้น ๆ 

ไดไ้หม มีพฤติกรรมท่ีรุนแรงเป็นปัญหาหรือไม่ เท่าน้ีน่าจะมากเพียงพอแลว้สาํหรบัการนําเด็กเขา้เรียน 

ในเด็กออทิสติก เราไม่ตอ้งรอใหเ้ด็กมีความพรอ้มทุกอยา่งแลว้ค่อยเขา้เรียน แต่เราใหเ้ด็กเขา้เรียนเพื่อสรา้งความ

พรอ้มเพิ่มข้ึน ใชส้งัคมเด็กวยัเดียวกนัเป็นตวักระตุน้ในการเรียนรู ้ไม่ตอ้งรอใหเ้ด็กพูดไดแ้ลว้ค่อยเขา้เรียน แต่เราให้

เด็กเขา้เรียนเพื่อกระตุน้ใหพู้ดได ้ถา้ทุกคนเขา้ใจในหลกัการเหล่าน้ีตรงกนั ก็ไม่ตอ้งไปกงัวลเรือ่งการประเมินความ

พรอ้ม อาจมีความจาํเป็นท่ีตอ้งเตรียมความพรอ้มบา้งในบางดา้น แต่ไม่ตอ้งรอจนพรอ้มทุกดา้น 

 

เด็กออทิสติกสามารถเรียนรวมกบัเด็กทัว่ไปไดห้รือไม่  

เด็กออทิสติกสามารถเรียนรวมกบัเด็กทัว่ไปไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัระดบัความรุนแรงของปัญหาและความพรอ้มบางดา้น

ท่ีจาํเป็น โดยทัว่ไปเด็กสามารถเรียนรวมได ้ถา้ผ่านการฝึกฝนปรบัพฤติกรรมแบบเขม้ขน้ตั้งแต่เล็ก และทาํมาอยา่ง

ต่อเน่ือง 

แต่อยา่งไรก็ตาม การเรียนรวมกบัเด็กทัว่ไปไดห้รือไม่ อาจไม่ใช่ประเด็นสาํคญัเท่ากบั การวิเคราะหดู์วา่รูปแบบการ

เรียนรูแ้บบใดเหมาะสมกบัตวัเด็กมากท่ีสุด สามารถดึงศกัยภาพในตวัเด็กใหแ้สดงออกมาไดม้ากท่ีสุด 
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อุปสรรคท่ีมกัพบเม่ือตอ้งเขา้เรียนในโรงเรียน และวิธีการแกไ้ขปัญหา 

อุปสรรคท่ีมกัพบสว่นใหญ ่คือ ความเขา้ใจ และการยอมรบัของโรงเรียน บางแห่งครูไม่รูจ้กัวา่เด็กออทิสติกเป็นอยา่งไร 

ไม่มีประสบการณใ์นการดูแลมาก่อน ไม่รูว้า่จะสอนอยา่งไร จึงตอ้งมีการพูดคุยสื่อสารใหช้ดัเจนระหวา่งผูป้กครองและ

ครูอยา่งต่อเน่ืองสมํา่เสมอ โดยใหม้องท่ีปัญหาของเด็ก วา่พฤติกรรมแต่ละเรื่องจะแกไ้ขอยา่งไร อยา่ไปมองท่ีความเป็น

ออทิสติก เพราะถา้เพ่งเป้าท่ีพฤติกรรม คุณครูจะมีความมัน่ใจในการแกไ้ขปัญหามากกวา่ และอาจขอคาํแนะนํา

เพิ่มเติมจากทีมแพทยท่ี์ดูแลเด็กอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ก็จะช่วยทาํใหทุ้กอยา่งเป็นไปดว้ยความราบรืน่ 

ถา้มีการเรียนรูร้ว่มกนัทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผูป้กครอง ครู และทีมแพทยท่ี์ดูแลเด็ก ก็จะช่วยใหส้ามารถฟันฝ่าเอาชนะ

อุปสรรคไปไดอ้ยา่งแน่นอน 

 

โรงเรียนหรือศูนยก์ารเรียนรูเ้ฉพาะสาํหรบัเด็กออทิสติก มีเปิดสอนท่ีใดบา้ง 

ในปัจจบุนัถือวา่เด็กออทิสติกมีทางเลือกมากข้ึน เพราะมีรปูแบบโรงเรียนหรอืศูนยก์ารเรียนรูท่ี้หลากหลาย ใหเ้ลือก

ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของเด็กแต่ละคน มีทั้งของภาครฐั ภาคเอกชน มูลนิธิ และสมาคม 

ในสว่นของภาครฐัเอง ก็มีทั้งหน่วยงานท่ีอยูใ่นสงักดัสาํนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์มีหน่วยงานท่ีสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

เช่น สถาบนัราชานุกูล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถมัภ ์ฯลฯ และยงัมีหน่วยงานในสงักดักรมส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวีิตคนพิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

ในภาคเอกชน ก็มีทั้งในระดบัโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาเฉพาะทาง ศูนยดู์แลเด็ก

พิเศษ ใหเ้ลือกหลากหลาย เช่นเดียวกนั 

เด็กควรจะเรียนท่ีใด ข้ึนอยูก่บัระดบัปัญหา และระดบัความพรอ้มของเด็กดว้ย คงบอกไม่ไดว้า่ท่ีไหนดีกวา่กนั แต่ควรดู

วา่รูปแบบไหนท่ีส่งเสริมการเรียนรูข้องเด็กไดม้ากกวา่กนั 

ในกรณีท่ีเด็กมีอาการไม่รุนแรง และมีการเตรียมความพรอ้มมาแลว้อยา่งเหมาะสม การเรียนรวมในโรงเรียนทัว่ไป

ร่วมกบัเด็กคนอื่น ๆ เป็นทางเลอืกท่ีดีท่ีสุด  

 

คอรส์ในการเรียนรูต้า่ง ๆ เขาสอนในเรื่องใดบา้ง 

โดยหลกัการทัว่ไปควรออกแบบการเรียนรูเ้ป็นรปูแบบเฉพาะบคุคล ท่ีเรียกวา่ โปรแกรมการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

หรือ ไออีพี (IEP – Individualized Educational Program) เพื่อใหร้องรบัสภาพปัญหา และความสามารถของเด็กแต่ละ

คนท่ีแตกต่างกนั 

เรื่องท่ีสอนเน้นทกัษะสงัคม ทกัษะการใชภ้าษาและการสื่อสาร ทกัษะการดูแลตนเองในชวีิตประจาํวนั เพิ่มเติมจาก

ทกัษะทางวชิาการทัว่ไป 

 

วิธีการฝึกฝน และปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กออทิสติก ท่ีคุณพ่อคุณแม่สามารถนาํมาใชท่ี้บา้นได ้มีอะไรบา้ง 

ทุกครั้งท่ีพาเด็กไปฝึกฝนกบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่าง ๆ ผูป้กครองควรนําวิธีการต่างๆ กลบัมาประยุกตใ์ช ้และฝึกฝนอยา่ง

ต่อเน่ืองท่ีบา้น เพราะการท่ีเด็กจะพฒันาดีข้ึนได ้ไม่ใช่เกิดจากการฝึกแค่สปัดาหล์ะ 1-2 ครั้ง แต่เกิดจากการฝึกฝน

อยา่งต่อเน่ืองทุกวนั วนัละหลายชัว่โมง 

คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามจากนักบาํบดัไดว้า่ ควรไปทาํอะไรต่อท่ีบา้นบา้ง และเม่ือทาํแลว้มีปัญหาในการฝึก

อยา่งไรบา้งก็นํามาปรึกษากบันักบาํบดัอีกครั้ง เพื่อใหนั้กบาํบดัท่ีฝึกแนะนําเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในการแกไ้ขปัญหา  
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เทคนิคการปรบัพฤติกรรมท่ีสามารถนํามาใชไ้ดผ้ลดี คือ การใหแ้รงเสริม โดยตอ้งรูว้า่เด็กชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 

นํามาเรียงลาํดบั จดัความสาํคญั ใชเ้ป็นแรงเสริมเม่ือเด็กมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 

เช่น เม่ือเด็กหยิบของท่ีเราบอกไดถู้กตอ้ง ใหต้บมือ ชมเชย กอด และใหข้นมเป็นรางวลั ใหท้าํอยา่งสมํา่เสมอ จนเด็ก

ทาํตามไดถู้กตอ้งทุกครั้ง 

 

การปรึกษาครูในโรงเรียนมีความสาํคญัอยา่งไร  

ถา้จะใหเ้ด็กมีการพฒันาสูงสุดเต็มความสามารถ ครูกบัพ่อแม่ตอ้งร่วมมือกนั มีการปรึกษา หารอืกนัอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อใหรู้ว้า่ขณะน้ี เด็กทาํอะไรไดบ้า้ง มีปัญหาอะไรบา้ง และอะไรท่ีเป็นตวักระตุน้ปัญหา แลกเปลี่ยนขอ้มูลซ่ึงกนัและ

กนัระหวา่งท่ีบา้นและโรงเรียน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในตวัเด็กตรงกนั วางแผนแกปั้ญหารว่มกนัในทิศทางเดียวกนั 

พ่อแม่ควรมีส่วนรว่มในการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล หรือแผนไออีพี (IEP) เพื่อวางแผนการเรียนการ

สอน และแนวทางประเมินความกา้วหน้าท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 

 

ทาํอยา่งไรเม่ือเพ่ือนในหอ้งไม่เขา้ใจพฤติกรรมท่ีบกพร่องของลูกเรา 

สาํหรบัเพื่อนของเด็กออทิสติก เน้นการมีส่วนรว่มในการชว่ยเหลือ ทุกคนสามารถทาํความดีไดโ้ดยการช่วยเหลือเพื่อน

ท่ีเป็นออทิสติก ชวนเพื่อนไปเลน่ดว้ย ชวนเขา้กลุ่มกิจกรรม ชวนไปทานขา้วดว้ย เขา้มาพูดคุยดว้ย ครูควรชมเชยเพื่อน

คนท่ีคอยช่วยเหลือเด็กออทิสติก ยกยอ่งเป็นตวัอยา่งท่ีดีของเด็กมีน้ําใจ เพื่อใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจ และเด็กคน

อื่นๆ รูส้ึกอยากเขา้มาชว่ยเหลือบา้ง 

ถา้เด็กโตพอในระดบัท่ีเขา้ใจเรื่องต่างๆไดดี้แลว้ คุณครูอาจจาํเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มเพื่อนนักเรียนในหอ้งก่อนวา่ 

ออทิสติกคืออะไร มีความพิเศษอยา่งไรท่ีจะตอ้งดูแลชว่ยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนได้

อยา่งไรบา้ง และครูก็ภูมิใจท่ีมีนักเรียนน่ารกั มีน้ําใจ แบบพวกเราทุกคน 

เด็กนักเรียนท่ีมีเพื่อนร่วมหอ้งเป็นออทิสติกดว้ย ถือวา่โชคดีมาก เพราะมีโอกาสพฒันาในเรื่อง อีคิว ไปในตวั โดย

เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ฝึกเรื่องการมีน้ําใจ เอื้ ออาทรต่อผูอ้ืน่ ช่วยเหลือผูอ้ื่น เรียนรูค้วามแตกต่างระหวา่งบุคคล 

สามารถปรบัตวัเขา้กบัความแตกต่างไดดี้กวา่เด็กทัว่ไป ซ่ึงดีกวา่การพูดสอนโดยไม่เคยลงมือทาํ ซ่ึงไม่มีทางเขา้ใจ คุณ

พ่อคุณแม่ของเพื่อนร่วมหอ้งเด็กออทิสติก น่าจะใชโ้อกาสเหล่าน้ีในการสอนเรือ่งต่างๆเพื่อพฒันาอีคิวของลูกไปในตวั

ดว้ย  

การเรียนรูร้่วมกนัในความแตกตา่ง ช่วยใหทุ้กฝ่ายมีการเตบิโตไปพรอ้มกนั มีการเจริญงอกงามทางความคิด 

จิตใจ และอารมณ ์ไม่เฉพาะเด็กออทิสติกเท่าน้ันท่ีพฒันา เด็กปกติท่ีเรียนรวมกนัก็มีการพฒันาดว้ยเช่นกนั 

 

บทความทั้งหมดยินดีใหน้าํไป เผยแพร่เพ่ือความรูไ้ด ้โดยกรุณาอา้งอิงแหล่งท่ีมา 

ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา. (2565). เม่ือเด็กออทิสติกถึงวยัเรียน. [Online]. Available URL: 

https://www.happyhomeclinic.com/au09-schoolage.htm 

(บทความตน้ฉบบั: มีนาคม 2549) 
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