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การเล้ียงดูเด็กออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: CHILD REARING 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

เม่ือมีเด็กออทิสติกเป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครวั จะทาํอยา่งไรในการเลี้ ยงดูเขาใหอ้ยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

และจะทาํอยา่งไรเพื่อใหค้นในครอบครวัมีความเขา้ใจรว่มกนั ในการปฏิบติัต่อเด็กออทิสติก ซ่ึงมีคาํแนะนําในการเลี้ ยง

ดูเด็กออทิสติก ดงัน้ี 

 

คาํแนะนาํในการเลี้ ยงดูเด็กออทิสติก ในแตล่ะช่วงวยั 

ในการเลี้ ยงดูเด็กออทิสติก โดยหลกัการก็เลี้ ยงเหมือนเด็กทัว่ไป แต่เน้นการกระตุน้เพิ่มเติมในจดุท่ีเป็นปัญหาให้

เขม้ขน้ข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งส่งเสริมในจุดท่ีเป็นความสามารถเฉพาะตวัของเด็กใหพ้ฒันาควบคู่กนัไปดว้ย ในแต่ละ

ช่วงวยัก็มีส่วนสาํคญัท่ีตอ้งเน้นแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ในชว่งปฐมวยั 5 ขวบปีแรก ตั้งแต่เริ่มรูว้า่เป็นออทิสติก ใหนํ้าเขา้โปรแกรมปรบัพฤติกรรมแบบเขม้ขน้ ส่งเสริม

พฒันาการในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง ฝึกและแกไ้ขการพูด เสริมสรา้งทกัษะการดูแลตนเอง และทกัษะสงัคมท่ีเหมาะสม

ตามวยั 

เริ่มตน้ดว้ยการกระตุน้ใหเ้ด็กตอบสนองอยา่งสมํา่เสมอ เรียกแลว้หนัมอง เน้นการมองหน้าสบตา เล่นโตต้อบกนั โดย

การกระตุน้เด็กใหอ้อกจากโลกสว่นตวัของตนเอง มารบัรูแ้ละสนใจสิ่งแวดลอ้มภายนอกเพิ่มข้ึน เพราะถา้ปล่อยใหเ้ด็ก

เป็นไปตามธรรมชาติของเขา เด็กก็จะอยูใ่นโลกสว่นตวัมากข้ึน ไม่สนใจใคร เริ่มมีอาการแยล่งเรือ่ย ๆ กระตุน้ตวัเอง

โดยการโยกตวั หมุนตวั เล่นมือ ส่งเสียงเป็นภาษาของตวัเอง และไม่ยอมเรียนรูโ้ลกภายนอกในท่ีสุด 

ควรเตรียมความพรอ้มพื้ นฐานในการเรียนรู ้โดยการฝึกฝนใหเ้ขา้ใจคาํสัง่ง่าย ๆ และทาํตามได ้เช่น ขอ ยกมือ กอดอก 

นัง่ ฯลฯ และฝึกฝนใหมี้สมาธิจดจ่ออยูก่บักิจกรรมท่ีทาํไดน้านพอ ไม่ลุกเดินไปมาตลอดเวลา 

ในชว่งวยัเรียน เน้นฝึกฝนทกัษะดา้นสงัคมเพิ่มข้ึน สามารถเขา้กลุ่มกิจกรรมร่วมกบัเพื่อนฝูง รูจ้กัการรอคอย รูจ้กั กฎ 

กติกา ในการเล่นเกม ผลดักนัเล่นผลดักนัทาํ ซ่ึงเป็นพื้ นฐานในการเขา้ใจกติกาทางสงัคมต่อไป 

ในชว่งวยัรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและอารมณอ์ยา่งมาก เริ่มรบัรูแ้ละเขา้ใจความแตกต่างของตนเองกบั

เพื่อนฝูง จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมตวัใหข้อ้มูล สอนใหเ้ขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลง และความแตกต่างระหวา่งบุคคล

ล่วงหน้า เพื่อใหเ้ด็กไม่ต่ืนเตน้ตกใจจนเกินไป และสามารถปรบัตวัไดเ้หมาะสม 

การดูแลเด็กออทิสติกเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เพราะทุกแรงกายแรงใจท่ีทุ่มเทลงไป ออกดอกออกผลใหเ้ห็น

เสมอ แมว้า่จะใชเ้วลานาน แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลง และพฒันาใหเ้ห็นชดัเจน 

 

การเสริมสรา้งพฒันาการดา้นการเรียนรู ้ตอ้งทาํอยา่งไร 

พื้ นฐานสาํคญัของการเรียนรู ้คือ การเขา้ใจคาํสัง่ง่าย ๆ สามารถทาํตามได ้และการมีสมาธิจดจ่อไดพ้อประมาณ 

ถา้เด็กไม่เขา้ใจคาํสัง่ง่าย ๆ ไม่สามารถทาํตามได ้สอนอะไรไปเด็กก็ไม่ตอบสนอง ไม่เรียนรูเ้ต็มท่ี ดงัน้ันควรปรบั

พื้ นฐานเหลา่น้ีใหค้งท่ีก่อน โดยการปรบัพฤติกรรมแบบเขม้ขน้ 
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ถา้เด็กไม่มีสมาธิ การเรียนรูก็้เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจากเด็กไม่สามารถคดักรองขอ้มูลท่ีสอน เขา้ไปเก็บใน

หน่วยความจาํของสมองได ้ดงัน้ันการฝึกฝนเด็กใหมี้สมาธิจดจ่อกบักิจกรรมท่ีทาํไดน้าน ตามความเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงอายุ จะชว่ยส่งเสริมการเรียนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

การเลี้ ยงดูแบบปกติทัว่ไปอาจไม่เพียงพอ การฝึกโดยผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม และ

กิจกรรมบาํบดั จะช่วยเสริมสรา้งพื้ นฐานสาํคญัของการเรียนรูเ้หล่าน้ีใหมี้ความมัน่คงได ้

 

การเสริมสรา้งพฒันาการดา้นการเคลื่อนไหว ตอ้งทาํอยา่งไร 

เด็กออทิสติกบางคน พบวา่มีปัญหาพฒันาการชา้ทุกดา้นรว่มดว้ย ดงัน้ันควรมีการส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นควบคู่กนั  

ดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ ่มกัไม่ค่อยมีปัญหา เดิน วิ่ง คลอ่งแคล่ว ส่วนดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก มกัพบปัญหาไดบ้่อย

พอสมควร เด็กอาจมีลกัษณะงุ่มงาม การหยิบจบัไม่ถนัด การประสานงานการเคลือ่นไหวของกลา้มเน้ือแต่ละส่วนไม่

สมัพนัธก์นั 

การเสริมสรา้งพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือ เน้นตามปัญหาเป็นหลกั เช่น ฝึกการเพิ่มแรงของกลา้มเน้ือ โดยการ ป้ัน บบี 

ดึง ตดั ยกของ ฯลฯ ฝึกการใชน้ิ้วมือหยิบจบั โดยการรอ้ยลูกปัด เอาลูกกลมเสียบหลกั ระบายสใีหอ้ยูใ่นกรอบ และท่ี

สาํคญัคือ การรบัประทานอาหาร หยิบจบัชอ้นเอง ซ่ึงเป็นการฝึกท่ีไดผ้ลดี เน่ืองจากตอ้งทาํสมํา่เสมอทุกวนั 

 

เด็กออทิสติกมกัชอบอยูค่นเดียว ไม่สบตา ไม่พาที เราจะชกัจูงเขาอยา่งไรใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมน้ี 

ใหเ้ขา้ร่วมในสงัคมได ้

เด็กออทิสติก จะมีแนวโน้มท่ีอยูใ่นโลกส่วนตวัมากข้ึนเรื่อย ๆ ถา้ไม่มีการกระตุน้ ดึงออกมา ย่ิงถา้ปล่อยท้ิงไวต้าม

ธรรมชาติของเด็ก ปัญหาก็ย่ิงทวีความรุนแรงข้ึน 

การชกัจูงอยา่งเดียวคงไดผ้ลไม่เต็มท่ี ตอ้งใชโ้ปรแกรมการปรบัพฤติกรรม โดยนําทฤษฎีการเรยีนรูม้าประยุกตใ์ช ้ให้

แรงเสริมทั้งการพูดชมเชย กอด ใหข้องท่ีเด็กชอบ เม่ือเด็กสนใจทาํตามคาํสัง่ มีการตอบสนองต่อคาํสัง่เป็นอยา่งดี  

ไม่ควรใหเ้ด็กอยูค่นเดียว พูดคนเดียว เล่นคนเดียว หรือนัง่ดูโทรทศัน์ทั้งวนั เพราะเป็นการเสริมใหเ้ด็กอยูใ่นโลก

ส่วนตวัมากข้ึน ควรดึงเด็กมาอยูก่บัคนในบา้นใหม้ากท่ีสุด ปิดโทรทศัน์ งดเล่นแท็บเล็ต มือถือ หรือจาํกดัเวลาดูใหน้้อย

ท่ีสุด เขา้ไปพูดคุยและเล่นกบัเด็กใหม้ากข้ึน  

 

การทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกในบา้น เช่น บอกนอ้งว่าพ่ีเป็นออทิสติก จะใชวิ้ธีการอธบิายในเรื่องน้ีอยา่งไร 

ทุกคนในครอบครวั ควรมีการรบัรูร้ว่มกนั มีการพูดคุยกนัเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั และชว่ยกนัหาขอ้มูลเพิ่มเติม

จากหลาย ๆ แหล่ง วา่ออทิสติกคืออะไร แต่ละคนสามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือไดอ้ยา่งไร การสุมหวัเขา้หากนั 

ปรึกษากนั จะชว่ยใหว้างแผนการชว่ยเหลือเด็กเป็นไปในแนวทางเดียวกนัไดเ้หมาะสม ขอ้สงสยัต่าง ๆ ท่ียงัสบัสน อาจ

เก็บไวไ้ปปรึกษาจิตแพทยเ์ด็กฯ ท่ีดูแลต่อไปได ้เม่ือมีนัดตรวจประเมินในครั้งต่อไป 

สาํหรบัน้องท่ีเล็กยงัมีความเขา้ใจในเรื่องน้ีไม่เต็มท่ี ก็ควรบอกตามความสามารถในการรบัรูต้ามวยั ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจ

ง่าย และเน้นในการมีสว่นร่วม วา่ตวัน้องเองจะชว่ยเหลือพี่ท่ีเป็นออทิสติกอยา่งท่ีคนอื่นในบา้นชว่ยเหลือไดอ้ยา่งไรบา้ง 

ชมเชยเม่ือน้องทาํในสิ่งท่ีเหมาะสม และแสดงใหเ้ด็กรูว้า่เราภูมิใจท่ีเขาไดท้าํสิ่งน้ัน แต่ท่ีสาํคญัคือตอ้งไม่คาดหวงั หรือ

บงัคบัจนเกินระดบัความสามารถของเด็ก ไม่ทาํใหเ้ด็กรูส้ึกวา่ตอ้งรบัภาระในการดูแลพี่ แต่ใชก้ารสรา้งแรงจูงใจใหเ้ขา

รูส้ึกอยากชว่ยเหลือจะดีกวา่ 
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การใหเ้วลากบัเด็กออทิสติก และการสอนใหเ้ขารูจ้กัการช่วยเหลือตวัเองได ้มีวิธีการปฏิบตัอิยา่งไร 

ย่ิงมีเวลาในการสอน ในการเล่น และพูดคุยกบัเด็กมากเท่าไหร่ ก็ย่ิงสามารถช่วยเหลือใหเ้ด็กออทิสติกมีพฒันาการท่ีดี

ข้ึนไดเ้ร็ว 

การสอนใหเ้ด็กรูจ้กัช่วยเหลือตวัเองในชีวิตประจาํวนัเป็นสิ่งสาํคญัมาก เริ่มตั้งแต่การฝึกใหเ้ด็กด่ืมน้ําจากแกว้ 

รบัประทานขา้วเองโดยการหยิบจบัชอ้น พยายามอยา่ป้อน อาจจะเลอะเทอะบา้ง ไม่เป็นไรอยา่ไปดุวา่ เพราะสิ่งเหลา่น้ี

จะสรา้งความมัน่ใจใหเ้ด็กรูส้ึกวา่ทาํได ้และอยากทาํต่อไป ค่อย ๆ พฒันาไปเอง ฝึกการขบัถา่ยใหเ้ป็นเวลา พาเขา้

หอ้งน้ําเม่ือสงัเกตเห็นเด็กทาํท่าทางปวด ฝึกใหเ้ด็กเก็บของเล่นเขา้ท่ีเม่ือเล่นเสร็จแลว้ ชว่งแรกชว่ยกนัทาํ จบัมือทาํ แต่

ยืนยนัวา่ตอ้งทาํ เม่ือเด็กทาํได ้ใหช้มเชย ตบมือ กอด ใหร้างวลัเป็นขนมท่ีเด็กชอบ เพื่อใหเ้ด็กรูส้ึกอยากทาํในครั้ง

ต่อไป 

ถา้มีเวลาในการฝึกฝนเด็กอยา่งเต็มท่ี เด็กยอ่มมีอาการดีข้ึนไดเ้ร็ว มีพฒันาการท่ีเหมาะสมวยัตามมากข้ึน สามารถใช้

ชีวิตร่วมในสงัคมไดป้กติ 

 

อุปสรรคท่ีผูดู้แลเด็กออทิสติกตอ้งเผชิญ และวิธีการแกไ้ขปัญหาคืออะไร 

ผูดู้แลเด็กออทิสติกมกัพบกบัอุปสรรคเป็นระยะ แต่ทุกครั้งก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไดเ้สมอ และเม่ือผ่านมาไดแ้ต่ละ

ครั้งก็จะไดเ้ห็นพฒันาการของเด็กท่ีกา้วหน้าข้ึน สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นกาํลงัใจในการดูแลต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

อุปสรรคท่ีสาํคญัในการฝึกฝนเด็กช่วงแรกคือ เด็กต่อตา้น ไม่รว่มมือ ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ ทาํใหท้อ้แท้

หมดกาํลงัใจ ซ่ึงพ่อแม่ส่วนใหญก็่ผ่านชว่งเวลาน้ีมาแลว้ และอีกหลายคนกาํลงัจะผ่านไปได ้ขอเป็นกาํลงัใจให ้

อยา่ตั้งความหวงัสูงเกินไปในชว่งแรก ค่อย ๆ กา้วไปท่ีละขั้น เพราะวา่พฒันาการเป็นเสมือนขั้นบนัได ท่ีไม่มีทางลดั ไม่

มีลิฟท ์ใหข้ึ้นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถา้คาดหวงัวา่เด็กจะตอ้งพูดไดภ้ายใน 1 เดือน ก็คงทาํใหห้มดกาํลงัใจไดง่้าย แต่ถา้

คาดหวงัวา่เด็กจะพอเขา้ใจคาํสัง่ง่าย ๆ และทาํตามไดบ้า้ง ก็จะมีกาํลงัใจสูต่้อไป พอเด็กทาํไดแ้ลว้ค่อยคาดหวงัเพิ่มข้ึน

ในเรื่องอื่นต่อไป  

ช่วงแรกท่ีเริ่มแกไ้ขปัญหา อยา่เพิ่งมองไกลเกินไปวา่โตข้ึนจะเป็นอยา่งไร ต่อใหเ้ด็กไม่เป็นอะไร เราก็ยงันึกไม่ออกเลย 

ค่อย ๆ คิดไปทีละขั้น จะทาํใหคิ้ดบนพื้ นฐานความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

อุปสรรคท่ีสาํคญัอีกอยา่งคือ ความอ่อนลา้จากการฝึกฝน เป็นธรรมดาท่ีจะรูส้ึกออ่นลา้ เบื่อหน่าย และทอ้แทบ้า้งเป็น

บางเวลา หลงัจากไดทุ่้มเทฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง อ่อนลา้ก็พกั เติมกาํลงัใจใหต้วัเอง แลว้กลบัมาตั้งตน้ใหม่เม่ือพรอ้ม 

อยา่ไปรูส้ึกผิดท่ีบางช่วงทุ่มเทไม่เต็มท่ี เพราะแมแ้ต่เครื่องยนตย์งัไม่สามารถเดินเครื่องตลอดเวลาโดยไม่ไดห้ยุดพกั 

บางชว่งเวลาเด็กอาจมีพฒันาการท่ีถดถอยไปบา้ง แต่เม่ือกระตุน้แลว้ก็จะกลบัมาเหมือนเดิมไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพราะสิ่ง

ใดท่ีเคยทาํไดแ้ลว้ยอ่มไม่มีหายไปไหน 

ทุกปัญหามีทางแก ้แต่ตอ้งใชเ้วลา ไม่มีทางตนั เพียงแต่บางเวลาอาจยงัคน้หาทางออกไม่เจอเท่าน้ันเอง การพยายาม

คิดวิเคราะห ์มองปัญหาอยา่งรอบดา้น และชว่ยกนัมองหลาย ๆ คน จะมองเห็นทางออกในท่ีสุด 

 

บทความทั้งหมดยินดีใหน้าํไป เผยแพร่เพ่ือความรูไ้ด ้โดยกรุณาอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
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