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วันตระหนักรูอ้ อทิสติกโลก (World Autism Awareness Day) ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งกําหนดโดยองค์การ
สหประชาชาติ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2550 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ให้สงั คมได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของโรคออทิสติก ให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ สร้างความเท่าเทียม และสามารถใช้ชวี ิตอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข
นอกจากนี้ ยังมีบางประเทศจัดเป็ นสัปดาห์ตระหนักรูอ้ อทิสติก (World Autism Awareness Day) ช่วงสัปดาห์เดียวกับ
วันที่ 2 เมษายน เช่น สหราชอาณาจักร และในบางประเทศจัดเป็ นเดือนตระหนักรูอ้ อทิสติก ตลอดเดือนเมษายน เช่น
สหรัฐอเมริกา
องค์กรออทิสติกแห่งอเมริกา กําหนดให้ใช้รบิ บิ้ นรูปจิ๊กซอร์ (puzzle ribbon) เป็ นสัญลักษณ์สากลของการตระหนักรู ้
ออทิสติก ซึ่งอาจทําเป็ นเข็มกลัดติดเสื้ อ แม่เหล็ก หรือสติกเกอร์ก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์โดยใช้สฟี ้ าเป็ น
สัญลักษณ์อีกด้วย เช่น ใส่เสื้ อผ้าสีฟ้า หรือตกแต่งสถานที่เป็ นสีฟ้า
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้กาํ หนดธีมเฉพาะเจาะจงของวันตระหนักรูอ้ อทิสติกโลก ในแต่ละปี
ดังนี้
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”
การเรียนรวม (Inclusion Education) เป็ นกุญแจสู่ความสําเร็จ ที่จะมุ่งสู่เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน ในเรื่องการศึกษา
ที่มีคุณภาพ (SDG4 – Quality Education) โดยไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง จึงกําหนดเป็ นธีมล่าสุด
ออทิสติก เป็ นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทาง
สังคมและการสือ่ ความหมายได้เหมาะสมตามวัย มีลกั ษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็ นแบบแผนซํ้าๆ
จํากัดเฉพาะบางเรื่อง และไม่ยืดหยุน่ ปั ญหาดังกล่าวเป็ นตั้งแต่เล็ก ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดในการดํารงชีวิต

ออทิสติกเป็ นโรคที่รจู ้ กั มาเป็ นเวลาเกือบ 80 ปี แล้ว มีชื่อเรียกหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชือ่ เป็ นระยะ
มีท้งั ออทิสติก (Autistic Disorder) ออทิสซึม (Autism), ออทิสติก สเปกตรัม (Autism Spectrum Disorder) พีดีดี
(Pervasive Developmental Disorders) พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD Not Otherwise Specified) และแอสเพอร์เกอร์
(Asperger’s Disorder) จนในปั จจุบนั นักวิชาการตกลงใช้คาํ ว่า “Autism Spectrum Disorder” ตามเกณฑ์คู่มือการ
วินิจฉัยโรคทางจิตเวชฉบับล่าสุด DSM-5 สําหรับในภาษาไทย ควรจะเรียก “ออทิสติก” เหมือนกันในทุกกลุ่มย่อย
เนื่ องจากเป็ นคําที่ใช้มานานแล้ว และระบุอยูใ่ นกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการด้วย
หากสังเกตพบอาการที่สงสัยว่าลูกจะเป็ นออทิสติก ควรรีบนําเด็กไปตรวจประเมินเพิ่มเติมกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
หรือกุมารแพทย์ดา้ นพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เขาได้รบั การวินิจฉัย และดูแลรักษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด
เนื่ องจากผลลัพธ์ที่ดีขนอยู
ึ้ ก่ บั ปั จจัยในเรื่องการได้รบั การดูแลรักษาตั้งแต่อายุน้อย และรักษาต่อเนื่ อง
ทุกคนควรได้รบั โอกาสที่เท่าเทียมในสังคม ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ไปในสถานที่ต่าง ๆ มี
ประสบการณ์ในชีวิตที่สนุ กสนาน มีความสุข ไม่แตกต่างกัน ไม่ควรมีผใู ้ ดถูกทิ้ งไว้ขา้ งหลัง รวมถึงผูท้ ี่เป็ นออทิสติก หาก
ได้รบั การดูแลที่ถูกวิธี การสนับสนุ น การยอมรับ พวกเขาก็จะเรียนรูแ้ ละใช้ชีวิตอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข
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