
 
 

วันตระหนักรูอ้อทิสติกโลก 

WORLD AUTISM AWARENESS DAY 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

วนัตระหนักรูอ้อทิสติกโลก (World Autism Awareness Day) ตรงกบัวนัท่ี 2 เมษายนของทุกปี ซ่ึงกาํหนดโดยองคก์าร

สหประชาชาติ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2550 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเชิญชวนใหป้ระเทศสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ 

และองคก์รระหวา่งประเทศอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน ร่วมรณรงคใ์หส้งัคมไดต้ระหนักและเห็น

ความสาํคญัของโรคออทิสติก ใหเ้กิดความเขา้ใจ เกิดการยอมรบั สรา้งความเท่าเทียม และสามารถใชช้วีิตอยูร่ว่มกนั

ในสงัคมอยา่งมีความสุข  

นอกจากน้ี ยงัมีบางประเทศจดัเป็นสปัดาหต์ระหนักรูอ้อทิสติก (World Autism Awareness Day) ช่วงสปัดาหเ์ดียวกบั

วนัท่ี 2 เมษายน เช่น สหราชอาณาจกัร และในบางประเทศจดัเป็นเดือนตระหนักรูอ้อทิสติก ตลอดเดือนเมษายน เช่น 

สหรฐัอเมริกา 

องคก์รออทิสติกแห่งอเมริกา กาํหนดใหใ้ชร้บิบิ้ นรูปจิ๊กซอร ์(puzzle ribbon) เป็นสญัลกัษณส์ากลของการตระหนักรู ้

ออทิสติก ซ่ึงอาจทาํเป็นเข็มกลดัติดเสื้ อ แม่เหล็ก หรือสติกเกอรก็์ได ้นอกจากน้ียงัมีการรณรงคโ์ดยใชส้ฟ้ีาเป็น

สญัลกัษณอ์ีกดว้ย เช่น ใส่เสื้ อผา้สีฟ้า หรือตกแต่งสถานท่ีเป็นสฟ้ีา 

ในชว่งหลายปีท่ีผ่านมา องคก์ารสหประชาชาติไดก้าํหนดธีมเฉพาะเจาะจงของวนัตระหนักรูอ้อทิสติกโลก ในแต่ละปี 

ดงัน้ี 

พ.ศ. 2555 “Awareness Raising” 

พ.ศ. 2556 “Celebrating the ability within the disability of autism” 

พ.ศ. 2557 “Opening Doors to Inclusive Education” 

พ.ศ. 2558 “Employment: The Autism Advantage” 

พ.ศ. 2559 “Autism and the 2030 Agenda: Inclusion and Neurodiversity” 

พ.ศ. 2560 “Toward Autonomy and Self-Determination” 

พ.ศ. 2561 “Empowering Women and Girls with Autism” 

พ.ศ. 2562 “Assistive Technologies, Active Participation” 

พ.ศ. 2563 “The Transition to Adulthood” 

พ.ศ. 2564 “Inclusion in the Workplace” 

พ.ศ. 2565 “Inclusion Education” 

พ.ศ. 2566 “Transformation: Toward a Neuro-Inclusive World for All” 

แนวคิด “Transformation” หรือ “การเปลี่ยนแปลง” ซ่ึงกาํหนดเป็นธีมในปีล่าสุด ไดข้ยายความวา่ “Toward a Neuro-

Inclusive World for All” คือ การกา้วสูโ่ลกท่ีเหมาะสมสาํหรบัทุกคน ยอมรบั สนับสนุน และอยูร่่วมกนั แมว้า่จะมีความ

แตกต่าง ร่วมตอกยํ้าเจตนารมณใ์นเรื่องสิทธิท่ีเท่าเทียมของบุคคลออทิสติก ช่วยใหมี้ศกัด์ิศรีและความภาคภูมิใจ เป็น

สมาชิกท่ีมีคุณค่าของครอบครวัและสงัคมไดอ้ยา่งสมบูรณ ์ 



 
 

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพฒันาการเด็กรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะตวั โดยเด็กไม่สามารถพฒันาทกัษะทาง

สงัคมและการสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมตามวยั มีลกัษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซํ้าๆ 

จาํกดัเฉพาะบางเรื่อง และไม่ยืดหยุน่ ปัญหาดงักล่าวเป็นตั้งแต่เล็ก ส่งผลใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการดาํรงชวีิต 

ออทิสติกเป็นโรคท่ีรูจ้กัมาเป็นเวลาเกือบ 80 ปีแลว้ มีชื่อเรียกหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชือ่เป็นระยะ 

มีทั้ง ออทิสติก (Autistic Disorder) ออทิสซึม (Autism), ออทิสติก สเปกตรมั (Autism Spectrum Disorder) พีดีดี 

(Pervasive Developmental Disorders) พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD Not Otherwise Specified) และแอสเพอรเ์กอร ์

(Asperger’s Disorder) จนในปัจจุบนันักวิชาการตกลงใชค้าํวา่ “Autism Spectrum Disorder” ตามเกณฑคู่์มือการ

วินิจฉยัโรคทางจิตเวชฉบบัล่าสุด DSM-5 สาํหรบัในภาษาไทย ควรจะเรียก “ออทิสติก” เหมือนกนัในทุกกลุ่มยอ่ย 

เน่ืองจากเป็นคาํท่ีใชม้านานแลว้ และระบุอยูใ่นกฎหมายเก่ียวกบัคนพิการดว้ย 

หากสงัเกตพบอาการท่ีสงสยัวา่ลูกจะเป็นออทิสติก ควรรีบนําเด็กไปตรวจประเมินเพิ่มเติมกบัจิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น  

หรือกุมารแพทยด์า้นพฒันาการเด็ก เพื่อใหเ้ขาไดร้บัการวนิิจฉยั และดูแลรกัษาในแนวทางท่ีเหมาะสมโดยเร็วท่ีสุด 

เน่ืองจากผลลพัธท่ี์ดีข้ึนอยูก่บัปัจจยัในเรื่องการไดร้บัการดูแลรกัษาตั้งแต่อายุน้อย และรกัษาต่อเน่ือง 

อยา่งไรก็ตาม บุคคลออทิสติกยงัคงเผชิญกบัปัญหาการเลือกปฏิบติั และความทา้ทายต่าง ๆ มกัไม่ไดร้บัการยอมรบั

จากสงัคมรอบตวั ซ่ึงระดบัการรบัรูแ้ละการยอมรบัยงัมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในแต่ละประเทศดว้ย  

นอกจากน้ี เราควรตระหนักดว้ยวา่บุคคลออทิสติกเป็นกลุ่มเปราะบาง ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเปลีย่นแปลงครั้งใหญท่ี่พบ

เห็นไดร้อบตวั เช่น โรคระบาด สงคราม และภยัธรรมชาติ 

ทุกคนควรไดร้บัโอกาสท่ีเท่าเทียมในสงัคม ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไดไ้ปในสถานท่ีต่าง ๆ มี

ประสบการณใ์นชีวิตท่ีสนุกสนาน มีความสุข ไม่แตกต่างกนั ไม่ควรมีผูใ้ดถูกท้ิงไวข้า้งหลงั รวมถึงผูท่ี้เป็นออทิสติก หาก

ไดร้บัการดูแลท่ีถูกวธีิ การยอมรบั การสนับสนุน พวกเขาก็จะเรียนรูแ้ละใชช้วีิตอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
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