
 
 

1 
 

เม่ือลูกเป็นแอสเพอรเ์กอรซิ์นโดรม 

ASPERGER SYNDROME 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

แอสเพอรเ์กอรซิ์นโดรม คืออะไร 

แอสเพอรเ์กอรซิ์นโดรม เป็นความบกพรอ่งของพฒันาการท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัรปูแบบหน่ึง โดยบกพร่องในทกัษะ

ทางสงัคม รว่มกบัมีพฤติกรรมหมกมุ่น ทาํซํ้า ๆ ไม่ค่อยยืดหยุน่ จนเกิดผลเสียต่อการดาํรงชวีิต การเรียน การทาํงาน 

และการเขา้สงัคม สว่นดา้นการใชภ้าษา สามารถพูดคุยสือ่สารปกติ แต่ไม่เขา้ใจลูกเล่น สาํนวน มุกตลก มีระดบั

สติปัญญาปกติ ความจาํดี แต่มีปัญหาในการนํามาประยุกตใ์ช ้

เดิมจดัเป็นกลุ่มอาการท่ีคลา้ยกบัออทิสติก อยูใ่นกลุ่มการวินิจฉยัท่ีเรียกวา่ Pervasive Developmental Disorders 

(PDDs) เหมือนกนั แต่ไม่เหมือนกนัเสียทีเดียว คือพฒันาการดา้นภาษาจะดีกวา่ออทิสติก และมีระดบัสติปัญญาท่ี

ปกติหรือสูงกวา่ปกติ หลงัปรบัเกณฑก์ารวินิจฉยัออทิสติกใหม่ ในปัจจุบนัไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มยอ่ย จึงเรียกรวมกนัอยู่

ในชื่อ “ออทิสติก (Autism Spectrum Disorder)” เหมือนกนั แต่มีบางคนท่ีไม่เขา้เกณฑก์ารวินิจฉยัออทิสติกในปัจจุบนั 

ก็อาจจดัอยูใ่นอีกกลุ่มการวินิจฉยัท่ีเรียกวา่ “Social (Pragmatic) Communication Disorder” 

พบวา่มีการทาํงานของสมองบางตาํแหน่งผิดปกติ แต่ยงับอกไม่ไดว้า่อะไรคือสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิด แมว้า่จะมีงานวิจยั

หลายชิ้ นแต่ก็ยงัไม่มีหลกัฐานยืนยนัชดัเจนเสียทีเดียว แนวโน้มปัจจุบนัเชื่อวา่มีความบกพร่องของสารพนัธุกรรม ซ่ึง

ความผิดปกติทางพนัธุกรรมก็ยงับอกไม่ไดอ้ีกเหมือนกนัวา่เกิดจากการถา่ยทอดจากรุ่นต่อรุ่น ค่อย ๆ สะสมความ

ผิดปกติมาจนแสดงออกในรุ่นหน่ึง หรือวา่เป็นการกลายพนัธุข์องยีน ซ่ึงยงัตอ้งศึกษาวิจยัอีกระยะหน่ึง  

 

พฤติกรรมที่สามารถสงัเกตไดคื้ออะไร 

เด็กท่ีเป็นแอสเพอรเ์กอร ์จะมีความบกพร่องของพฒันาการดา้นสงัคม เวลาพูดคุยจะไม่ค่อยมองหน้าสบตา ไม่ค่อย

สนใจใคร เรียกก็ไม่หนั เล่นกบัเด็กคนอื่นไม่ค่อยเป็น และไม่ค่อยรูก้าลเทศะ แสดงออกไม่เหมาะสมบ่อย ๆ ร่วมกบัมี

พฤติกรรมความสนใจซํ้า ๆ จาํกดัเฉพาะเรื่อง เช่น ถา้เขามีความสนใจอะไรก็จะสนใจมาก ๆ ถึงขั้นท่ีเรียกวา่หมกมุ่นก็

วา่ได ้และเรือ่งท่ีเขาสนใจก็อาจจะเป็นเรื่องท่ีคนอื่นไม่สนใจ เชน่ เด็กบางคนจะชอบดูโลโกส้ินคา้ เห็นท่ีไหนก็จะดู จะ

ถาม และจาํไดแ้ม่นยาํ บางคนชอบดูย่ีหอ้ของพดัลมวา่ย่ีหอ้อะไร เวลาไปเห็นพดัลมท่ีไหนก็จะมุ่งตรงไปดูย่ีหอ้ก่อน เป็น

ตน้  

ปกติเวลาท่ีพบเจอกนัก็จะมีการทกัทายกนั มีการพูดคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนจะเขา้เรื่อง แต่สาํหรบัคนท่ีเป็นแอสเพอร์

เกอร ์พอเจอกนัปุ๊ บอยากถามอะไร อยากรูอ้ะไร ก็จะพูดโพลง่ออกมา ไม่มีการทกัทาย ไม่มีการเกริ่นนํา จะถามเรือ่งท่ี

สนใจโดยไม่เสียเวลา  

การพูดจาหรือการทาํอะไรบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสม เช่น เวลาเขาเห็นอะไรหรือรูส้ึกอะไร อยากไดอ้ะไร เขาก็จะบอกตรง 

ๆ ซ่ึงบางสถานการณอ์าจจะไม่เหมาะสม อาจจะทาํใหค้นอืน่เกิดความไม่พอใจ เช่น มีเด็กคนหน่ึงอยูโ่รงเรียน เขาเห็น

แม่คนหน่ึงกาํลงัดุลูก เขาก็จะเขา้ไปบอกทนัทีวา่ “ไม่ควรดุลูกนะครบั คุณแม่ควรพูดจาไพเราะกบัลูก” ก็อาจจะทาํให้

คนอื่นรูส้ึกไม่พอใจได ้หรือกินขา้วรา้นน้ีแลว้มนัไม่อรอ่ย เวลาเดินผ่านทีไรก็จะพูดดงั ๆ ข้ึนมาตรงน้ันเลยวา่ “ขา้วรา้น

น้ีไม่อร่อย” ซ่ึงถามวา่สิ่งท่ีเขาทาํถูกตอ้งหรือเปล่า ก็ถูกในแง่มุมของความรูส้ึกของเขา แต่ไม่เหมาะสมในแง่มุม

ความรูส้ึกของคนอื่น สิ่งเหล่าน้ีคือสิ่งท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาตามมา  
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กท่ีเป็นแอสเพอรเ์กอร ์คือคนรอบขา้งไม่เขา้ใจ ตรงน้ีถือวา่เป็นปัญหาใหญข่องคุณพ่อคุณแม่ดว้ย 

เพราะมกัจะถูกตาํหนิ คนอืน่จะมองวา่พ่อแม่ไม่สัง่สอน ไม่บอก ทาํใหเ้ด็กไม่รูก้าลเทศะ ทั้งท่ีพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็พยายาม

สอนเต็มท่ีแลว้ แต่ปัญหาอยูท่ี่ตวัเด็กดว้ยวา่เขาไม่เขา้ใจ  

 

แอสเพอรเ์กอรก์บัออทิสติกแตกต่างกนัอย่างไร 

ก่อนหน้าน้ีท่ีมีการเรียกชื่อแตกต่างกนั แอสเพอรเ์กอรก์บัออทิสติกน้ันมีลกัษณะคลา้ยกนัมาก แต่จุดท่ีแตกต่างกนัคือ

เรื่องของภาษา ถา้เป็นออทิสติกจะมีปัญหาพฒันาการดา้นภาษาท่ีชดัเจนกวา่ คือ พูดชา้ พูดไม่ชดั พูดเป็นภาษาของ

ตวัเอง แต่แอสเพอรเ์กอรพ์ฒันาการดา้นภาษาจะปกติ พูดคุยสื่อสารไดรู้เ้รื่อง เพียงแต่ลูกเล่นของภาษามีปัญหา จะไม่

เขา้ใจความหมายลึก ๆ ท่ีแฝงอยู ่ไม่เขา้ใจนัยของภาษา เช่น ไม่เขา้ใจมุกตลก คาํเปรียบเทียบ ประชดประชนัต่าง ๆ 

เขาจะเขา้ใจในลกัษณะตรงไปตรงมาตามตวัอกัษร ไม่มีสสีนัของภาษา ไม่มีลูกเล่นของคาํ เป็นตน้  

แต่ก็จะมีบางอยา่งท่ีคลา้ย ๆ กบัออทิสติก เช่น เรือ่งการไม่ค่อยสบตา ชอบแยกตวัอยูค่นเดียว เขา้กบัเพื่อนไม่ค่อยได ้

เวลาพูดก็จะพูดเฉพาะเรื่องท่ีตวัเองสนใจ โดยไม่ไดส้งัเกตดูวา่คนท่ีเขาฟังอยูน้ั่นจะสนใจหรอืเปล่า คือเขาจะมีลกัษณะท่ี

ไม่ระวงัในเรื่องของทกัษะทางสงัคม ซ่ึงเป็นเพราะวา่เขาไม่เขา้ใจ แต่ในดา้นของสติปัญญาเด็กท่ีเป็นแอสเพอรเ์กอรจ์ะมี

ระดบัสติปัญญาในระดบัปกติหรอืสูงกวา่ปกติ  

ในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงเกณฑก์ารวนิิจฉยั กลบัมาเรียกต่างกนัเหมือนเดิมก็ได ้เน่ืองจากสมาคมผูป้กครองแอส

เพอรเ์กอรใ์นระดบันานาชาติยงัไม่เห็นดว้ยกบัการยกเลิกชื่อแอสเพอรเ์กอร ์

 

จะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าลกูเราเป็นแอสเพอรเ์กอร ์

แอสเพอรเ์กอรเ์ป็นปัญหาท่ีเด็กมีมาตั้งแต่เกิด แต่ช่วงเล็ก ๆ จะดูยากมาก เพราะลกัษณะภายนอกเด็กจะดูเหมือนปกติ 

หน้าตาน่ารกั ไม่มีอะไรท่ีบ่งชี้ เลยวา่จะมีปัญหา ขอ้ท่ีชวนสงสยั คือ สงัเกตวา่เด็กไม่ค่อยตอบสนอง เวลาอุม้จะไม่อยาก

ใหอุ้ม้ เวลาเล่นดว้ยไม่ค่อยเล่นดว้ย ไม่ค่อยโตต้อบ ไม่สบตา ไม่ย้ิมตอบ หรือท่าทีดีใจเวลามีคนเล่นดว้ย มีพฤติกรรม

บางอยา่งท่ีแตกต่างจากเด็กคนอื่น  

สาํหรบัพ่อแม่สิ่งท่ียากก็คือ ถา้พอ่แม่ท่ีไม่เคยมีลูกมาก่อนจะไม่รูถึ้งความแตกต่าง แต่ถา้พ่อแม่ท่ีเคยมีลูกมาแลว้ 1-2 

คน อาจจะเห็นความแตกต่างบางอยา่ง แต่ก็เป็นเพียงการสงสยัยงัไม่ชดัเจน จะชดัเจนก็ต่อเม่ือ 1-2 ขวบข้ึนไป ถา้ไม่

คุน้เคยจะแยกความแตกต่างค่อนขา้งยาก คือตอ้งอาศยัประสบการณด์ว้ย เพราะมนัมีจุดท่ีเหลือ่มท่ีแตกต่างกนั ไม่มี

เสน้แบ่งท่ีชดัเจนระหวา่งแอสเพอรเ์กอรก์บัคนปกติท่ีมีปัญหาเรือ่งบุคลิกบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสม  

ดงัน้ันการพามาพบหมอจึงค่อนขา้งชา้ ซ่ึงมกัจะพามาพบก็ต่อเม่ือเกิดปัญหามากแลว้ เช่น เด็กเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้อยูใ่น

ระเบียบไม่ได ้ไม่ทาํตามคาํสัง่ นัง่น่ิงไม่ได ้เล่นรุนแรง เป็นตน้ เด็กท่ีมาตรวจส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงวยัท่ีโตข้ึนมา เพราะ

พ่อแม่จะเริ่มเห็นความแตกต่างจากเด็กคนอื่นชดัเจนข้ึนเม่ือลูกไปโรงเรียน อยูบ่า้นจะไม่มีอะไรเปรียบเทียบเลย  

แค่เริ่มสงสยัก็สามารถพามาตรวจประเมินได ้เพราะรูเ้ร็ว แกไ้ขเร็ว ยอ่มไดผ้ลดีกวา่ ในการประเมิน หมอจะพิจารณา

ประวติัทุกดา้นตั้งแต่เล็กเลย และสงัเกตพฤติกรรมบางอยา่งประกอบกนั ดูวา่เขา้เกณฑข์องแอสเพอรเ์กอรห์รือเปลา่ ถา้

ใช่ก็ตอ้งชว่ยเหลือใหเ้รว็ท่ีสุดเชน่กนั อยา่กลวัท่ีจะรูว้า่ลูกเป็นอะไร แต่การท่ีลูกเสียโอกาสท่ีจะไดร้บัการชว่ยเหลืออยา่ง

เหมาะสมเป็นสิ่งท่ีน่ากลวักวา่  

โดยในเบื้ องตน้จิตแพทยเ์ด็กจะประเมินดูก่อนวา่เด็กควรจะตอ้งตรวจเพิ่มเติมอะไร และไปฝึกกบัใครบา้ง เช่น ไปพบนัก

กิจกรรมบาํบดัเพื่อฝึกสมาธิ ทกัษะสงัคม ฝึกพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือและการเคลื่อนไหว (เด็กบางคนเวลาเคลื่อนไหว

จะดูเกง้กา้ง หรือวา่การหยิบจบัจะไม่ค่อยคล่อง ไม่ค่อยถนัด แต่ไม่ถึงกบัวา่เดินไม่ได ้หยิบจบัไม่ได ้มกัเป็นเรื่องของการ
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ประสานกนัของกลา้มเน้ือมากกวา่) หรือไปพบนักจิตวิทยาเพื่อปรบัพฤติกรรม กระตุน้พฒันาการ หรือทาํทั้งสองอยา่ง 

ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กเป็นสาํคญั  

ในการดูแลเด็กท่ีเป็นแอสเพอรเ์กอรน้ั์น เด็กแต่ละคนจะไดร้บัการดูแลไม่เหมือนกนั เพราะเด็กจะมีปัญหาเฉพาะท่ี

แตกต่างกนั เพราะฉะน้ันการวางแผนการดูแลจะเริ่มตน้ท่ีวา่เด็กมีปัญหาอะไร ก็ตอ้งแกต้รงน้ัน เด็กยงัขาดอะไรก็ตอ้ง

เสริมตรงน้ัน  

เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาสมาธิสั้นรว่มดว้ย ซ่ึงสมาธิสั้นจะพบรว่มไดใ้นหลายโรค ถา้เป็นสมาธิสั้นอยา่งเดียวไม่มีโรค

อื่นเราจะเรียกวา่เป็นโรคสมาธิสัน้ แต่ถา้สมาธิสั้นรว่มกบัออทิสติกหรือแอสเพอรเ์กอร ์ก็จะเรียกตามโรคหลกัของเด็ก 

เด็กท่ีเป็นแอสเพอรเ์กอรเ์กือบครึ่งจะมีปัญหาสมาธิสั้น  

 

แลว้วิธีแกไ้ขจะทาํไดอ้ยา่งไร 

ทุกคนในครอบครวัถือวา่มีบทบาทสาํคญัท่ีจะตอ้งมาช่วยกนัดูแล ตอ้งมานัง่คุยกนัวา่ใครจะช่วยเหลือเด็กเรื่องอะไรบา้ง 

จะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัปัญหาแลว้ก็ตอ้งศึกษาวธีิท่ีจะแกปั้ญหา เรียนรูท้กัษะต่าง ๆ ในการแกปั้ญหาจากผูเ้ชี่ยวชาญ

ในแต่ละดา้น ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งถา่ยทอดความรูต้รงน้ีไปสู่คนในครอบครวั  

วิธีแกไ้ขตอ้งอาศยัความชว่ยเหลือจากหลายฝ่ายครบั ทั้งทางครอบครวั ทางการแพทย ์ทางการศึกษา และสงัคมรอบ

ขา้ง ขั้นแรกเราจะตอ้งเขา้ใจสภาพปัญหาของเด็กก่อน ไม่ใช่เพราะเด็กไม่สนใจ หรอืนิสยัไม่ดี แต่เป็นเพราะเด็กไม่เขา้ใจ  

คือตอ้งเรียนรูธ้รรมชาติของโรควา่คืออะไร ปัญหามีอะไรบา้ง พอเขา้ใจธรรมชาติของโรคแลว้ ก็สอนใหเ้ขาเรียนรูด้ว้ย

วิธีการท่ีเขม้ขน้ข้ึน และอะไรท่ีขดัขวางการเรียนรูก็้ตอ้งพยายามแกไ้ข เช่น ในกรณีท่ีเด็กสนใจอะไรบางอยา่งท่ีเรียกวา่

หมกมุ่นมากเกินไปไม่สนใจอยา่งอื่นเลย ก็ตอ้งพยายามดึงออกมา บางอยา่งท่ีมีประโยชน์ก็ตอ้งเสริม ยกตวัอยา่งเช่น 

เด็กบางคนจะชอบสะสมขวดแชมพู ขวดยา ซ่ึงเป็นการสะสมท่ีไม่เกิดประโยชน์ หรือชอบดูพดัลมหมุน  ชอบดูโลโก้

สินคา้ ก็ตอ้งดึงเด็กออกมาแลว้หากิจกรรมอยา่งอื่นเสริม แต่ถา้เป็นเรื่องท่ีเกิดประโยชน์ เช่น ชอบไดโนเสาร ์พ่อแม่

สามารถสอนเรื่องอื่นสอดแทรกไปได ้เช่น เรื่อง ชวีวิทยา ธรรมชาติ ประวติัศาสตร ์เป็นตน้ กลา่วคือเน้นการใชเ้รื่องท่ี

เขาสนใจเป็นฐานแลว้ก็ขยายความสนใจออกไป เพื่อใหเ้ด็กสามารถเรียนรูใ้นเรื่องอื่นเพิ่มเติมได ้ 

ทกัษะสงัคมเป็นเรื่องท่ีตอ้งคอยสอนคอยชี้ แนะอยูต่ลอด และตอ้งสอนกนัเกือบทุกเรื่อง เช่น เวลาเจอเพื่อนจะทกัทาย

อยา่งไร อยากเขา้ไปเล่นกบัเพื่อนตอ้งทาํอยา่งไร อยา่ไปคาดหวงัวา่เด็กจะเรียนรูเ้อง แต่ถา้สอนแลว้เด็กจะทาํไดใ้นท่ีสุด  

 

เม่ือรูแ้ลว้ตอ้งรบัมืออย่างไร 

คงตอ้งทาํความเขา้ใจกบัปัญหาก่อน คือทาํความเขา้ใจวา่ปัญหาเกิดจากอะไร แลว้ก็ยอมรบัวา่มนัเป็นปัญหาท่ีแกไ้ขได ้

ใหเ้ชื่อวา่สิ่งท่ีลูกเป็นสามารถแกไ้ขใหดี้ข้ึนได ้มีงานวิจยัหลายชิ้ นท่ียืนยนัชดัเจนวา่ เด็กท่ีเขา้กระบวนการดูแลช่วยเหลือ

อยา่งเหมาะสม กบัเด็กท่ีไม่ไดเ้ขา้สู่กระบวนการ มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ทั้งแง่ของการพฒันาทางดา้นสงัคม 

หรือการเรียนรู ้เพราะเด็กท่ีไดร้บัการชว่ยเหลือเขาสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง เรียนถึงระดบัมหาวิทยาลยัหรือสูง

กวา่ ดงัน้ันตอ้งเชื่อมัน่ดว้ยวา่เป็นปัญหาท่ีจดัการได ้และถา้พ่อแม่ไม่ทาํอะไรปล่อยท้ิงไวเ้ฉย ๆ ก็ย่ิงสะสมปัญหา  

ในการสอนบางอยา่งตอ้งใชเ้ทคนิคเขา้ช่วย ซ่ึงจะมีเทคนิคเฉพาะในการสอน พ่อแม่ก็ตอ้งเรียนรูเ้ทคนิคน้ัน ส่วนจะเป็น

เทคนิคอะไรก็ตอ้งดูเด็กเป็นหลกั ดูวา่ในสถานการณแ์ต่ละแบบจะตอ้งใชเ้ทคนิคไหน ซ่ึงพ่อแม่ตอ้งมีเทคนิคหลากหลาย

เหมือนกนั การบอกการสอนแบบทัว่ไปอาจไม่ไดผ้ล เพราะเด็กเขาไม่สามารถเรียนรูโ้ดยวิธีน้ัน ๆ ได ้คือวีธีการก็ตอ้ง

เขม้ขน้มากกวา่ปกติ  
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เม่ือเด็กตอ้งไปโรงเรียน ควรจะมีหลกัในการดูแลอย่างไร 

เด็กท่ีเป็นแอสเพอรเ์กอรส์ว่นใหญ่จะสมองดี ถา้เขาไม่มีปัญหาอะไรท่ีขดัขวางการเรียนรูต้ั้งแต่เริ่มแรก เช่น ไม่มีปัญหา

สมาธิสั้น หรือไม่มีพฤติกรรมรุนแรง หลายคนเรียนหนังสือได ้และเรียนไดเ้ก่งอีกดว้ย สอบไดท่ี้ 1 ทุกปีก็ยงัมี  

ถึงการเรียนจะไม่มีปัญหาแต่ก็มกัจะมีปัญหาเรื่องการเขา้กบัเพื่อน จะเล่นกบัเพื่อนไม่เป็น เล่นแรงบา้ง เล่นไม่เหมาะสม

บา้ง ไม่เล่นตามกติกา จึงมกัจะถูกปฏิเสธจากเพื่อน ปัญหาท่ีตามมาคือ พอจะเล่นกบัเพื่อนแลว้ถูกปฏิเสธเขาก็ไม่รูว้า่

จะทาํอยา่งไร เขาก็จะหาวธีิการเล่นท่ีแหวกแนวย่ิงข้ึน ถา้เป็นการเล่นท่ีไม่รบกวนคนอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถา้รบกวน

คนอื่นหรือทาํใหค้นอื่นเดือดรอ้นก็อาจจะกลายเป็นปัญหารุนแรงได ้ 

 

โรคน้ีหายขาดไหม 

สามารถพฒันาใหดี้ข้ึนไดม้ากถึงแมว้า่จะไม่หายขาด ถา้เด็กไดร้บัการดูแลช่วยเหลืออยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะในเรือ่ง

ทกัษะการดูแลตวัเองในชวีิตประจาํวนั และฝึกฝนในทกัษะทางสงัคมอยา่งต่อเน่ืองก็จะพฒันาไปไดดี้ ปัญหาท่ียงัคง

เหลืออยูจ่ะถูกมองเป็นเรื่องของบุคลิกภาพมากกวา่ แต่ถา้ไดร้บัคาํแนะนําและช่วยเหลือเขาจะดีข้ึนตามความสามารถท่ี

ควรจะเป็น  

ปัญหาบางอยา่งท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่เช่น เรื่องของทกัษะสงัคม การพูดจาไม่เหมาะสม การเขา้กบัเพื่อน ข้ึนอยูก่บั

สถานท่ีท่ีเขาอยูม่ากกวา่ คือเม่ือเขาโตข้ึนแลว้ไดท้าํงานท่ีเหมาะสมกบัตวัเขา หรือในบางท่ีท่ียอมรบั ก็จะไม่มีปัญหา ก็

คือเขาสามารถใชค้วามสามารถของเขาไดเ้ต็มท่ี ซ่ึงเด็กท่ีเป็นแอสเพอรเ์กอรส์ว่นใหญจ่ะมีความสามารถสูง โดยเฉพาะ

ในเรื่องท่ีเขาสนใจ เขาจะรูจ้ริง และรูล้ึกมากกวา่คนอื่น 

อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโรควา่ สิ่งท่ีสาํคญัคือจะกรองขอ้มูลอยา่งไร และนํามา

ประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมไดอ้ยา่งไร เพราะขณะน้ีมีขอ้มูลท่ีสามารถคน้ไดง่้ายจากอินเทอรเ์น็ตและสื่อต่าง ๆ ขอ้มูลท่ีเรา

ไดร้บัอาจจะเหมาะสมกบัเด็กคนหน่ึง แต่ไม่เหมาะสมกบัเด็กอีกคน หรือขอ้มูลบางอยา่งท่ีเคยเชื่อวา่เป็นแบบน้ี แต่

ปัจจุบนัเปลี่ยนไปแลว้ เพราะมีงานวจิยัท่ียืนยนัชดัเจนแลว้วา่ไม่ใช่ และวธีิการรกัษาท่ีเคยเชื่อวา่ไดผ้ลดี อาจจะไม่ใช้

แลว้ในปัจจุบนั วธีิการท่ีดีท่ีสุดคือตอ้งศึกษาขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง พูดคุยแลกเปลี่ยนกบักลุ่มพ่อแม่ดว้ยกนั หรือ

ปรึกษากบัแพทยท่ี์ดูแลอยู ่เพื่อจะไดแ้ลกเปลี่ยนความรูแ้ละสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิครบั  

 

บทความทั้งหมดยินดีใหน้าํไป เผยแพร่เพ่ือความรูไ้ด ้โดยกรุณาอา้งอิงแหล่งท่ีมา 

ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา. (2565). เม่ือลูกเป็นแอสเพอรเ์กอรซิ์นโดรม. จาก  

https://www.happyhomeclinic.com/au28-aspergersyndrome.htm  

(บทความตน้ฉบบั เมษายน 2549) 
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