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เมื่อลูกเป็ นแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม คืออะไร
แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม เป็ นความบกพร่องของพัฒนาการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปแบบหนึ่ ง
โดยบกพร่องในทักษะทางสังคม ร่วมกับมีพฤติกรรมหมกมุน่ ทําซํ้าๆ ไม่ค่อยยืดหยุน่ จนเกิดผลเสียต่อ
การดํารงชีวติ การเรียน การทํางาน และการเข้าสังคม ส่วนด้านการใช้ภาษา สามารถพูดคุยสื่อสารปกติ
แต่ไม่เข้าใจลูกเล่น สํานวน มุกตลกต่างๆ มีระดับสติปัญญาปกติ ความจําดีแต่มีปัญหาในการ
ประยุกต์ใช้
เป็ นกลุ่มอาการที่คล้ายๆ ออทิสติก (อยูใ่ นกลุ่มการวินิจฉัยโรคที่เรียกว่า PDDs เหมือนกัน) แต่
ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว คือพัฒนาการด้านภาษาจะดีกว่าออทิสติก และมีระดับสติปัญญาที่ปกติ หรือสูง
กว่าปกติ ซึ่งปั จจุบนั เปอร์เซ็นต์ของคนทัว่ โลกที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์ ออทิสติก และพีดีดีอื่นๆ รวมกันจะ
อยูท่ ี่ประมาณ 1:1,000 และพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้ น พบว่ามีการทํางานของสมองบางตําแหน่ งผิดปกติ
แต่ยงั บอกไม่ได้วา่ อะไรคือสาเหตุที่ทาํ ให้เกิด แม้วา่ จะมีงานวิจยั หลายชิ้ นแต่ก็ยงั ไม่มีหลักฐานยืนยัน
ชัดเจนเสียทีเดียว แนวโน้มปั จจุบนั เชื่อว่ามีความบกพร่องของสารพันธุกรรม ซึ่งความผิดปกติทาง
พันธุกรรมก็ยงั บอกไม่ได้อีกเหมือนกันว่าเกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่นค่อยๆ สะสมความผิดปกติ
มาจนแสดงออกในรุ่นหนึ่ ง หรือว่าเป็ นการกลายพันธุข์ องยีน ซึ่งยังต้องศึกษาวิจยั อีกระยะหนึ่ งครับ

พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้คืออะไร
เด็กที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์ จะมีความบกพร่องของพัฒนาการด้านสังคมครับ เวลาพูดคุยจะไม่
ค่อยมองหน้าสบตา ไม่ค่อยสนใจใคร เรียกก็ไม่หนั เล่นกับเด็กคนอื่นไม่ค่อยเป็ น และไม่ค่อยรูก้ าลเทศะ
แสดงออกไม่เหมาะสมบ่อยๆ ร่วมกับมีพฤติกรรมความสนใจซํ้าๆ จํากัดเฉพาะเรื่อง เช่น ถ้าเขามีความ
สนใจอะไรก็จะสนใจมากๆ ถึงขั้นที่เรียกว่าหมกมุน่ ก็วา่ ได้ และเรื่องที่เขาสนใจก็อาจจะเป็ นเรื่องที่คนอื่น
ไม่สนใจ เช่น เด็กบางคนจะชอบดูโลโก้สินค้า เห็นที่ไหนก็จะดู จะถาม และจําได้แม่นยํา บางคนชอบดู
ยีห่ อ้ ของพัดลมว่ายีห่ อ้ อะไร เวลาไปเห็นพัดลมที่ไหนก็จะมุง่ ตรงไปดูยหี่ อ้ ก่อน เป็ นต้น
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ปกติเวลาที่พบเจอกันก็จะมีการทักทายกัน มีการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะเข้าเรื่อง แต่สาํ หรับ
คนที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์พอเจอปุ๊ บอยากถามอะไร อยากรูอ้ ะไร ก็จะพูดโพล่งออกมา ไม่มีการทักทาย ไม่
มีการเกริ่นนํา จะถามเรื่องที่สนใจโดยไม่เสียเวลา
การพูดจาหรือการทําอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เช่น เวลาเขาเห็นอะไรหรือรูส้ ึกอะไร อยาก
ได้อะไร เขาก็จะบอกตรงๆ ซึ่งบางสถานการณ์อาจจะไม่เหมาะสม อาจจะทําให้คนอื่นเกิดความไม่พอใจ
เช่น มีเด็กคนหนึ่ งอยูโ่ รงเรียน เขาเห็นแม่คนหนึ่ งกําลังดุลกู เขาก็จะเข้าไปบอกทันทีวา่ “ไม่ควรดุลกู นะ
ครับ คุณแม่ควรพูดจาเพราะๆ กับลูก” ก็อาจจะทําให้คนอื่นรูส้ ึกไม่พอใจได้ หรือกินข้าวร้านนี้ แล้วมันไม่
อร่อย เวลาเดินผ่านทีไรก็จะพูดดังๆ ขึ้ นมาตรงนั้นเลยว่า “ข้าวร้านนี้ ไม่อร่อย” ซึ่งถามว่าสิ่งที่เขาทํา
ถูกต้องหรือเปล่า ก็ถกู ในแง่มุมของความรูส้ ึกของเขา แต่ไม่เหมาะสมในแง่มุมความรูส้ ึกของคนอื่น สิ่ง
เหล่านี้ คือสิ่งที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาตามมา
ปั ญหาที่เกิดขึ้ นกับเด็กที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์ คือคนรอบข้างไม่เข้าใจ ตรงนี้ ถือว่าเป็ นปั ญหาใหญ่
ของคุณพ่อคุณแม่ดว้ ย เพราะมักจะถูกตําหนิ คนอื่นจะมองว่าพ่อแม่ไม่สงั ่ สอน ไม่บอก ทําให้เด็กไม่รู ้
กาลเทศะ ทั้งที่พอ่ แม่ส่วนใหญ่ก็พยายามสอนเต็มที่แล้ว แต่ปัญหาอยูท่ ี่ตวั เด็กด้วยว่าเขาไม่เข้าใจ

แอสเพอร์เกอร์กบั ออทิสติกแตกต่างกันอย่างไร
แอสเพอร์เกอร์กบั ออทิสติกนั้นอาจจะมีลกั ษณะคล้ายกันมาก แต่จุดที่แตกต่างกันคือเรื่องของ
ภาษา ถ้าเป็ นออทิสติกจะมีปัญหาด้านภาษาที่ชดั เจนกว่า คือ พูดช้า พูดไม่ชดั พูดเป็ นภาษาของตัวเอง
มากๆ แต่แอสเพอร์เกอร์พฒ
ั นาการด้านภาษาจะปกติ พูดคุยสื่อสารได้รเู ้ รื่อง เพียงแต่ลกู เล่นของภาษา
ที่มีปัญหา จะไม่เข้าใจความหมายลึกๆ ที่แฝงอยู่ ไม่เข้าใจนัยของภาษา เช่น ไม่เข้าใจมุกตลก คํา
เปรียบเทียบ ประชดประชันต่างๆ เขาจะเข้าใจในลักษณะตรงไปตรงมาตามตัวอักษร ไม่มีสีสนั ของภาษา
ไม่มีลกู เล่นของคํา เป็ นต้น
แต่ก็จะมีบางอย่างที่คล้ายๆ กับออทิสติก เช่น เรื่องการไม่ค่อยสบตา ชอบแยกตัวอยูค่ นเดียว
เข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้ เวลาพูดก็จะพูดเฉพาะเรื่องที่ตวั เองสนใจ โดยไม่ได้สงั เกตดูวา่ คนที่เขาฟั งอยูน่ ้ัน
จะสนใจหรือเปล่า คือเขาจะมีลกั ษณะที่ไม่ระวังในเรื่องของทักษะทางสังคม ซึ่งจริงๆ แล้วเป็ นเพราะว่า
เขาไม่เข้าใจ แต่ในด้านของสติปัญญาเด็กที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์จะมีระดับสติปัญญาในระดับปกติหรือสูง
กว่าปกตินะครับ
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จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าลูกเราเป็ นแอสเพอร์เกอร์
แอสเพอร์เกอร์เป็ นปั ญหาที่เด็กมีมาตั้งแต่เกิด แต่ช่วงเล็กๆ จะดูยากมาก เพราะลักษณะ
ภายนอกเด็กจะดูเหมือนปกติ หน้าตาน่ ารัก ไม่มีอะไรที่บ่งชี้ เลยว่าจะมีปัญหา ข้อที่ชวนสงสัย คือ สังเกต
ว่าเด็กไม่ค่อยตอบสนอง เวลาอุม้ จะไม่อยากให้อุม้ เวลาเล่นด้วยไม่ค่อยเล่นด้วย ไม่ค่อยโต้ตอบ ไม่
สบตา ไม่ยมตอบ
ิ้
หรือท่าทีดีใจเวลามีคนเล่นด้วย มีพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น
สําหรับพ่อแม่สิ่งที่ยากก็คือ ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เคยมีลกู มาก่อนจะไม่รถู ้ ึงความแตกต่าง แต่ถา้ พ่อแม่ที่
เคยมีลกู มาแล้ว 1-2 คน อาจจะเห็นความแตกต่างบางอย่าง แต่ก็เป็ นเพียงการสงสัยยังไม่ชดั เจน จะ
ชัดเจนก็ต่อเมือ่ 1-2 ขวบขึ้ นไป ถ้าไม่คุน้ เคยจะแยกความแตกต่างค่อนข้างยาก คือต้องอาศัย
ประสบการณ์ดว้ ย เพราะมันมีจุดที่เหลื่อมที่แตกต่างกัน ไม่มีเส้นแบ่งที่ชดั เจนระหว่างแอสเพอร์เกอร์กบั
คนปกติที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกบางอย่างที่ไม่เหมาะสม หรือว่าในบางรายที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์กบั ออทิ
สติกที่มคี วามสามารถสูงๆ ก็ยงั แยกกันยาก
ดังนั้นการพามาพบหมอจึงค่อนข้างช้า ซึ่งมักจะพามาพบก็ต่อเมื่อเกิดปั ญหามากแล้ว เช่น เด็ก
เข้ากับเพื่อนไม่ได้ อยูใ่ นระเบียบไม่ได้ ไม่ทาํ ตามคําสัง่ นัง่ นิ่ งไม่ได้ เล่นรุนแรง เป็ นต้น เด็กที่มาตรวจ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นช่วงวัยที่โตขึ้ นมา เพราะพ่อแม่จะเริ่มเห็นความแตกต่างจากเด็กคนอื่นชัดเจนขึ้ นเมื่อลูก
ไปโรงเรียน อยูบ่ า้ นจะไม่มอี ะไรเปรียบเทียบเลย
แค่เริ่มสงสัยก็สามารถพามาตรวจประเมินได้ เพราะรูเ้ ร็ว แก้ไขเร็ว ย่อมได้ผลดีกว่า ในการ
ประเมิน หมอจะพิจารณาประวัติทุกด้านตั้งแต่เล็กๆ เลย และสังเกตพฤติกรรมบางอย่างประกอบกัน ดู
ว่าเข้าเกณฑ์ของแอสเพอร์เกอร์หรือเปล่า ถ้าใช่ก็ตอ้ งช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเช่นกัน อย่ากลัวที่จะรูว้ า่ ลูก
เป็ นอะไร แต่การที่ลกู เสียโอกาสที่จะได้รบั การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเป็ นสิ่งที่น่ากลัวกว่า
โดยในเบื้ องต้นจิตแพทย์เด็กจะประเมินดูก่อนว่าเด็กควรจะต้องตรวจเพิ่มเติมอะไร และไปฝึ กกับ
ใครบ้าง เช่น ไปพบนักกิจกรรมบําบัดเพือ่ ฝึ กสมาธิ ทักษะสังคม ฝึ กพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อและการ
เคลื่อนไหว (เด็กบางคนเวลาเคลื่อนไหวจะดูเก้งก้าง หรือว่าการหยิบจับจะไม่ค่อยคล่อง ไม่ค่อยถนัด แต่
ไม่ถึงกับว่าเดินไม่ได้ หยิบจับไม่ได้ มักเป็ นเรื่องของการประสานกันของกล้ามเนื้ อมากกว่า) หรือไปพบ
นักจิตวิทยาเพื่อปรับพฤติกรรม กระตุน้ พัฒนาการ หรือทําทั้งสองอย่าง ซึ่งก็ขึ้นอยูก่ บั ปั ญหาที่เกิดขึ้ นกับ
เด็กเป็ นสําคัญ
ในการดูแลเด็กที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์น้ัน เด็กแต่ละคนจะได้รบั การดูแลไม่เหมือนกัน เพราะเด็ก
จะมีปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการวางแผนการดูแลจะเริ่มต้นที่วา่ เด็กมีปัญหาอะไร ก็ตอ้ ง
แก้ตรงนั้น เด็กยังขาดอะไรก็ตอ้ งเสริมตรงนั้น
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เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาสมาธิส้นั ร่วมด้วย ซึ่งสมาธิส้นั จะพบร่วมได้ในหลายๆ โรค ถ้าเป็ น
สมาธิส้นั อย่างเดียวไม่มีโรคอื่นเราจะเรียกว่าเป็ นโรคสมาธิส้นั แต่ถา้ สมาธิส้นั ร่วมกับออทิสติกหรือแอส
เพอร์เกอร์ ก็จะเรียกตามโรคหลักของเด็ก เด็กที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์เกือบครึ่งจะมีปัญหาสมาธิส้นั

แล้ววิธีแก้ไขจะทําได้อย่างไร
ทุกคนในครอบครัวถือว่ามีบทบาทสําคัญที่จะต้องมาช่วยกันดูแล ต้องมานัง่ คุยกันว่าใครจะ
ช่วยเหลือเด็กเรื่องอะไรบ้าง จะต้องทําความเข้าใจกับปั ญหาแล้วก็ตอ้ งศึกษาวิธีที่จะแก้ปัญหา เรียนรู ้
ทักษะต่างๆ ในการแก้ปัญหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในขณะเดียวกันก็จะต้องถ่ายทอดความรูต้ รง
นี้ ไปสู่คนอื่นๆ ในครอบครัว
วิธีแก้ไขต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหลายๆ ฝ่ ายครับ ทั้งทางครอบครัว ทางการแพทย์ ทาง
การศึกษา และสังคมรอบข้าง ขั้นแรกเราจะต้องเข้าใจสภาพปั ญหาของเด็กก่อน ไม่ใช่เพราะเด็กไม่สนใจ
หรือนิ สยั ไม่ดี แต่เป็ นเพราะเด็กไม่เข้าใจ
คือต้องเรียนรูธ้ รรมชาติของโรคว่าคืออะไร ปั ญหามีอะไรบ้าง พอเข้าใจธรรมชาติของโรคแล้ว ก็
สอนให้เขาเรียนรูด้ ว้ ยวิธีการที่เข้มข้นขึ้ น และอะไรที่ขดั ขวางการเรียนรูก้ ็ตอ้ งพยายามแก้ไข เช่น ในกรณี
ที่เด็กสนใจอะไรบางอย่างที่เรียกว่าหมกมุน่ มากเกินไปไม่สนใจอย่างอื่นเลย ก็ตอ้ งพยายามดึงออกมา
บางอย่างที่มปี ระโยชน์ก็ตอ้ งเสริม ยกตัวอย่างเช่น เด็กบางคนจะชอบสะสมขวดแชมพู ขวดยา ซึ่งเป็ น
การสะสมที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือชอบดูพดั ลมหมุนๆ ชอบดูโลโก้สินค้า ก็ตอ้ งดึงเด็กออกมาแล้วหา
กิจกรรมอย่างอื่นเสริม แต่ถา้ เป็ นเรื่องที่เกิดประโยชน์ เช่น ชอบไดโนเสาร์ พ่อแม่สามารถสอนเรื่องอื่น
สอดแทรกไปได้ เช่น เรื่อง ชีววิทยา ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น กล่าวคือเน้นการใช้เรื่องที่เขา
สนใจเป็ นฐานแล้วก็ขยายความสนใจออกไป เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรูใ้ นเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ทักษะสังคมเป็ นเรื่องที่ตอ้ งคอยสอนคอยชี้ แนะอยูต่ ลอด และต้องสอนกันเกือบทุกเรื่อง เช่น
เวลาเจอเพื่อนจะทักทายอย่างไร อยากเข้าไปเล่นกับเพื่อนต้องทําอย่างไร อย่าไปคาดหวังว่าเดี๋ยวก็รเู ้ อง
แต่ถา้ สอนแล้วเด็กจะทําได้ในที่สุด

รูแ้ ล้วต้องตัง้ รับอย่างไร
คงต้องทําความเข้าใจกับปั ญหาก่อน คือทําความเข้าใจว่าปั ญหาเกิดจากอะไร แล้วก็ยอมรับว่า
มันเป็ นปั ญหาที่แก้ไขได้ ให้เชื่อว่าสิ่งที่ลกู เป็ นสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ มีงานวิจยั หลายชิ้ นที่ยนื ยันชัดเจน
ว่า เด็กที่เข้ากระบวนการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม กับเด็กที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ มีความแตกต่าง
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กันอย่างชัดเจน ทั้งแง่ของการพัฒนาทางด้านสังคม หรือการเรียนรู ้ เพราะเด็กที่ได้รบั การช่วยเหลือเขา
สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง เรียนถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า ดังนั้นต้องเชื่อมัน่ ด้วยว่าเป็ น
ปั ญหาที่จดั การได้ และถ้าพ่อแม่ไม่ทาํ อะไรปล่อยทิ้ งไว้เฉยๆ ก็ยงิ่ สะสมปั ญหา
ในการสอนบางอย่างต้องใช้เทคนิ คเข้าช่วย ซึ่งจะมีเทคนิ คเฉพาะในการสอน พ่อแม่ก็ตอ้ งเรียนรู ้
เทคนิ คนั้น ส่วนจะเป็ นเทคนิ คอะไรก็ตอ้ งดูเด็กเป็ นหลัก ดูวา่ ในสถานการณ์แต่ละแบบจะต้องใช้เทคนิ ค
ไหน ซึ่งพ่อแม่ตอ้ งมีเทคนิ คหลากหลายเหมือนกัน การบอกการสอนแบบทัว่ ไปอาจไม่ได้ผล เพราะเด็ก
เขาไม่สามารถเรียนรูโ้ ดยวิธีน้ันๆ ได้ คือวีธีการก็ตอ้ งเข้มข้นมากกว่าปกติ

เมื่อเด็กต้องไปโรงเรียน ควรจะมีหลักในการดูแลอย่างไร
เด็กที่เป็ นแอสเพอร์เกอร์ส่วนใหญ่จะสมองดี ถ้าเขาไม่มีปัญหาอะไรที่ขดั ขวางการเรียนรูต้ ้งั แต่
แรก เช่น ไม่มปี ั ญหาเรื่องสมาธิส้นั หรือไม่มีเรื่องของพฤติกรรมรุนแรง หลายคนเรียนหนังสือได้ครับ
และเรียนได้ดีอีกด้วย เด็กที่หมอดูแลอยูส่ อบได้ที่ 1 ทุกปี ก็ยงั มี
ถึงการเรียนจะไม่มีปัญหาแต่ก็มกั จะมีปัญหาเรื่องการเข้ากับเพื่อน จะเล่นกับเพื่อนไม่เป็ น เล่น
แรงบ้าง เล่นไม่เหมาะสมบ้าง ไม่เล่นตามกติกา จึงมักจะถูกปฏิเสธจากเพื่อน ปั ญหาที่ตามมาคือ พอจะ
เล่นกับเพื่อนแล้วถูกปฏิเสธเขาก็ไม่รวู ้ า่ จะทําอย่างไร เขาก็จะหาวิธีการเล่นที่แหวกแนวยิง่ ขึ้ น ถ้าเป็ นการ
เล่นที่ไม่รบกวนคนอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถา้ รบกวนคนอื่นหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็อาจจะ
กลายเป็ นปั ญหารุนแรงได้

โรคนี้ หายขาดไหม
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้มากครับถึงแม้วา่ จะไม่หายขาด ถ้าเด็กได้รบั การดูแลช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องทักษะการดูแลตัวเองในชีวติ ประจําวัน และฝึ กฝนในทักษะทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่ องก็จะพัฒนาไปได้ดี ปั ญหาที่ยงั คงเหลืออยูจ่ ะถูกมองเป็ นเรื่องของบุคลิกภาพมากกว่า แต่ถา้ ได้รบั
คําแนะนําและช่วยเหลือเขาจะดีขึ้นตามความสามารถที่ควรจะเป็ น
ปั ญหาบางอย่างที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ เช่น เรื่องของทักษะสังคม การพูดจาไม่เหมาะสม การเข้า
กับเพื่อน ขึ้ นอยูก่ บั สถานที่ที่เขาอยูม่ ากกว่า คือเมื่อเขาโตขึ้ นแล้วได้ทาํ งานที่เหมาะสมกับตัวเขา หรือใน
บางที่ที่ยอมรับ ก็จะไม่มีปัญหา ก็คือเขาสามารถใช้ความสามารถของเขาได้เต็มที่ ซึ่งเด็กที่เป็ นแอสเพอร์
เกอร์ส่วนใหญ่จะมีความสามารถสูง โดยเฉพาะในเรื่องที่เขาสนใจ เขาจะรูจ้ ริง และรูล้ ึกมากกว่าคนอื่น
ครับ
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อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคว่า สิ่งที่สาํ คัญคือจะกรอง
ข้อมูลอย่างไร และนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไร เพราะขณะนี้ มีขอ้ มูลที่สามารถค้นได้งา่ ยจาก
อินเทอร์เน็ ตและสื่อต่างๆ ข้อมูลที่เราได้รบั อาจจะเหมาะสมกับเด็กคนหนึ่ ง แต่ไม่เหมาะสมกับเด็กอีกคน
หรือข้อมูลบางอย่างที่เคยเชื่อว่าเป็ นแบบนี้ แต่ปัจจุบนั เปลี่ยนไปแล้ว เพราะมีงานวิจยั ที่ยนื ยันชัดเจน
แล้วว่าไม่ใช่ และวิธีการรักษาที่เคยเชื่อว่าได้ผลดี อาจจะไม่ใช้แล้วในปั จจุบนั วิธีการที่ดีที่สุดคือต้อง
ศึกษาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มพ่อแม่ดว้ ยกัน หรือปรึกษากับแพทย์ที่ดแู ลอยู่
เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรูแ้ ละสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกวิธีครับ

ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. เมื่อลูกเป็ นแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม. [Online] 2549; Available from: URL:
http://www.happyhomeclinic.com/au28-aspergersyndrome.htm
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