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                   สาวติร ี   รญุเจรญิ*



วงการแพทยรจูกัโรคออทสิซมึ ( Autism )  เปน
ครัง้แรกใน พ.ศ. 2486  เมือ่  Leo Kanner  แหงโรงพยาบาล
John   Hopkins ในสหรฐัอเมรกิาไดรายงานผลการศกึษา
วามเีดก็  11  คน โดยพฤตกิรรมทีไ่มเหมอืนเดก็ทัว่ไป เชน
ชอบนัง่คนเดยีว  ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ  ซาก ๆ  พดูจาราบเรยีบ
ไมมีเสียงสูงต่ำ เวลาโกรธจะโวยวายลั่น หรืออาจลงโทษ
ตนเองโดยการเอาศีรษะโขกโตะจนเจ็บ หรือเวลาตองการ
อะไรกต็าม  แทนทีจ่ะพดูขอสิง่นัน้ กใ็ชวธิจีบัมอืผใูหญให
เอาสิง่นัน้มาให หรอืเวลาใครถามอะไร แทนทีจ่ะตอบคำถาม
นั้นอยางตรงไปตรงมา เด็กนิสัยประหลาดกลุมนี้ก็มัก
จะทวนคำถามและไมตอบอะไร หรือบางครั้งก็หัวเราะ
รองไห ขึน้มาโดยไมมเีหตผุล    เดก็กลมุนีจ้ะไมเลนกบัเดก็
คนอืน่ ๆ    เวลาทีพ่อแมจบัใหเลนกบัเดก็ดวยกนั  กจ็ะเลน
แบบแกน ๆ และมสีหีนาเครยีดมาก   บางคนชอบหมนุ
วัตถุและอาจหมุนนานเปนชั่วโมง หรือเด็กบางคนจะชอบ
เลนมอืตวัเอง  สะบดัมอื  เลนนิว้  หรอืเขยงปลายเทา  เลน
สิ่งของบางอยางจนติด  แตเด็กออทิสติกบางคนอาจจะมี
พรสวรรคดานดนตร ีวาดภาพ และคำนวณ

ปจจุบันโรคออทิสซึมหรือออทิสติก เปนที่รูจัก
มากขึน้ในสงัคมไทย  เมือ่เทยีบกบัสบิกวาปทีแ่ลว  ทำให
เกิดการรับรูและเขาใจผูที่เปนออทิสติกมากขึ้น  จากการ

สำรวจเมือ่ 5 ปกอน( พ.ศ.2543 ) จำนวนเดก็ทีเ่ปนออทสิตกิ
ไดเพิม่ขึน้ ถงึ  40 %  ตวัเลขทีเ่พิม่สงูขึน้นีไ้ดทำใหนกัวจิยั
บางคนวติกกงัวลมาก   แตยงัมนีกัวจิยัอกีหลายคนใหความ
เห็นวาดัชนีที่เพิ่มขึ้นนี้ นาจะมาจากการที่แพทย และ
ประชาชนทั่วไปรูจักโรคออทิสติกมากขึ้น  อยางไรก็ตาม
ผทูีม่คีวามวติกกงัวลมากทีส่ดุ  คอืผทูีเ่ปนพอแมของเดก็
กลมุนี ้  ทัง้นีเ้นือ่งจากเดก็ออทสิตกิมีอาการหลากหลายมาก
บางอาการกแ็ตกตางกนัอยางสดุขัว้  เชน เดก็ออทสิตกิบาง
คนมสีตปิญญาต่ำแตเดก็ออทสิตกิบางคนกม็สีตปิญญาสงู
มพีรสวรรค  เดก็ออทสิตกิบางคนพดูไมได  หรอืไมมภีาษา
พดู  แตบางคนกม็คีวามสามารถในดานการพดู เปนตน

เด็กออทิสติกไมใชเด็กปญญาออน แตเด็ก
ออทิสติกมีพัฒนาการผิดปกติในบางเรื่องเทานั้น  จึงตาง
จากเด็กปญญาออน  แตอาการออทิสซึมอาจเกิดรวมกับ
ปญญาออนได  ดงันัน้จงึตองแยกใหชดัเจนวา  ออทสิซมึ
หรอืปญญาออน เพราะวธิกีารและเทคนคิการชวยเหลอืบาง
เรือ่งแตกตางกนั   อาจกลาวโดยสรปุไดวาเดก็ออทสิตกิเปน
กลุมเด็กที่มีปญหาดานพัฒนาการทางภาษา การสื่อความ
หมาย  ดานสงัคมหรอืการปฏสิมัพนัธกบับคุคล   มชีวง
ความสนใจหรอืสมาธสิัน้  ไมคอยอยนูิง่   และบางคนมี
ปญหาดานพฤตกิรรมและอารมณ  เดก็ออทสิตกิจงึถกูจดั
อยใูนกลมุเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางพฒันาการ (Pervasive
Developmental  Disorder)

*อาจารยศูนยวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะศึกษาศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน
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เนื่องจากยังไมมีขอสรุปไดวาอะไรเปนสาเหตุที่
ทำใหเกิดโรคออทิสติกเพราะยังขาดหลักฐานยืนยันที่
แนนอน  ดงันัน้การรกัษาเดก็ออทสิตกิจงึจำเปนตองรกัษา
ไปตามอาการที่ปรากฏหรืออาการที่ตรวจพบเชนเดียวกับ
บคุคลทัว่ไป ( เพญ็แข  ลิม่ศลิา, 2540 )

ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
แนวทางในการชวยเหลอื  บำบดั  แกไขพฤตกิรรม รวมทัง้
เทคนคิตาง ๆ  ในการชวยเหลอืเดก็ออทสิตกิ  เหมาะสำหรบั
พอแม  พีเ่ลีย้ง   คร ู  แพทย  พยาบาล   นกัจติวทิยา และ
นกัอรรถบำบดัตาง ๆ     ซึง่หลกัในการชวยเหลอืและเทคนคิ
ตาง ๆ   นีผ้เูขยีนเองกไ็ดนำไปใชกบัเดก็ออทสิตกิทีเ่รยีนอยู
ทีศ่นูยวจิยัและพฒันาการจดัการศกึษาพเิศษแบบเรยีนรวม
สำหรบัเดก็ออทสิตกิ  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน
คณะศกึษาศาสตร   มหาวทิยาลยัขอนแกน  เมือ่นำไปใช
แลวทำใหเหน็ผลในทางทีด่ขีึน้ แตทัง้นีก้จ็ะตองกระทำดวย
ความอดทน   ตอเนื่องสม่ำเสมอและตองใชระยะเวลา
จึงจะชวยพัฒนาเด็กออทิสติกนั้นไดตามศักยภาพของแต
ละคน



หลักการชวยเหลือเด็กออทิสติก ถึงแมวาจะไม
สามารถชวยใหหายขาดจากโรคไดแตสามารถพัฒนาให
ใกลเคยีงกบัคนปกตไิด  ซึง่การชวยเหลอืเดก็ออทสิตกิ แบง
ออกเปน 2 ดานใหญ ๆ  ดวยกนั  (ศนูยพฒันาหลกัสตูร
กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545   สมภพ  เรอืงตระกลู, 2545
อลสิา  วชัรสนิธ,ุ 2546 )  คอื

1. ดานการรกัษาดวยยา ปจจบุนัยงัไมมตีวัยาใด
ทีส่ามารถรกัษาโรคออทสิตกิใหหายขาดได   แตมยีาหลาย
ชนิดที่เปนประโยชนและสามารถใชในการรักษาอาการ
บางอยางของโรคออทสิตกิ  เชน ยากนัชกัใชในเดก็ทีม่อีาการ

ชกัรวมดวย  ยากระตนุสมอง  เชน  Methylphenialate
ในเด็กที่มีพฤติกรรมผิดปกติ  เชนทำอะไรซ้ำๆ ไมยอม
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เคยชินใหใชยากลุมรักษาทางจิตเวช
เชน Haloperidol  Clomipramine หรอื  Fluoxetine
ในเดก็ทีม่พีฤตกิรรมซนมาก  ขาดสมาธแิละขาดความยบัยัง้
ชัง่ใจใหใชยา Clonidine  หรอื Impramine   เปนตน
ซึ่งยาแตละชนิดจะชวยในการลดพฤติกรรมที่เปนปญหา
ของเดก็ออทสิตกิ แตไมสามารถรกัษาโรคออทสิตกิใหหาย
ขาดได

2.  การใชพฤตกิรรมบำบดั    เดก็ออทสิตกิเปน
เดก็ทีม่ปีญหาดานพฤตกิรรม   ดงันัน้  การปรบัพฤตกิรรม
ที่เปนปญหา  การสงเสริมฟนฟูและพัฒนาพฤติกรรมที่
เหมาะสม  จึงจำเปนสำหรับเด็กออทิสติกเปนอยางมาก
การดำเนนิการดงักลาวตองไดรบัความรวมมอืจากทกุฝายที่
เกีย่วของใกลชดิกบัเดก็  โดยเฉพาะฝายพอแม  ผปูกครอง
ฝายแพทย  จติแพทย  นกับำบดั  และฝายครอูาจารย  ทัง้
3  ฝาย  ตองประสานงานอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ง

พอแม  เปนครคูนแรกของลกู  ตองเอาใจใสให
ความอบอุน  รูจักวิธีสังเกตพัฒนาการของลูก  เพื่อเปน
ขอมูลในการรักษาบำบัดพฤติกรรมที่เปนปญหา  และ
พฒันาพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม  รวมทัง้การชวยลกูใหปฏบิตัติาม
คำแนะนำของแพทยและนักบำบัด พอแมเด็กออทิสติก
ตองมคีวามอดทนสงู  เขมแขง็  ทำใจยอมรบัสภาพความ
จรงิทีเ่กดิขึน้  ปรบัสถานการณภายในบานใหทกุคนมสีวน
รวมในการเลีย้งดเูดก็ออทสิตกิ

ฝายแพทย  หมายถงึ  กมุารแพทย  จติแพทย
พยาบาลจติเวช  นกัจติวทิยา  นกัฝกพดู  นกับำบดัทัง้หลาย
ตองรวมมอืประสานงานกบัพอแม  และคร ู ชวยรกัษาบำบดั
ใหคำแนะนำฝกอบรม  เพื่อลดพฤติกรรมที่เปนปญหา
เสริมสรางทักษะการชวยตนเอง  และพัฒนาทักษะอื่น ๆ
เปนตน
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ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ตองมีความรูและ
เขาใจในเรือ่งของเดก็ออทสิตกิ  มจีติใจทีเ่มตตาเหน็ใจและ
ตองการจะใหความชวยเหลอื  ตองมคีวามอดทนในการที่
จะชวยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  สรางเสรมิทกัษะใหม ๆ  และ
ใหการศึกษาพิเศษตามความนัดของเด็กแตละคน

เด็กออทิสติกสวนใหญจะอยูไมนิ่ง  ซุกซนมาก
สมาธิสั้น แยกตัว  ไมพูดถาไมไดรับการปรับพฤติกรรม
และฝกพดูใหสือ่สารตดิตอกบัผอูืน่ได จะพบวาเดก็กลมุนี้
จะมีพฤติกรรมที่กาวราว  อาละวาด  เอาแตใจตัวเอง
ไมพดู  เดก็กลมุทีม่สีตปิญญาดสีามารถเรยีนไดถงึระดบั
ปรญิญา  แตยงัตองไดรบัการดแูลและมทีีป่รกึษาในระยะ
ยาว  ถามภีาวะปญญาออนรวมดวย  จำเปนตองมพีีเ่ลีย้ง
คอยชวยเหลอืในกจิวตัรประจำวนัดวย และพบวามถีงึ  40%
ทีม่อีาการลมชกั    ดงันัน้เดก็ออทสิตกิจงึจำเปนตองไดรบั
การชวยเหลอืจากทกุฝาย  ถาเดก็ไดรบัการชวยเหลอือยาง
เตม็ทีต่ัง้แตเดก็  เมือ่โตเปนผใูหญจะสามารถอยใูนสงัคม
ไดใกลเคียงกับคนปกติ

การสอนเดก็ออทสิตกินัน้  จะสอนไดผล เมือ่หลงั
จากเดก็ไดรบัการปรบัพฤตกิรรมทีเ่ปนปญหามาแลว  จาก
นกับำบดัและจติแพทย   ครแูละผปูกครองควรจะชวยฝก
ใหเด็กเพื่อใหพฤติกรรมนั้นคงอยู  การแกไขและปรับ
พฤตกิรรมทีเ่ปนปญหามากไดแกพฤตกิรรมเดก็ทีซ่กุซน  อยู
ไมนิง่  ไมมสีมาธ ิ  และไมพดู  ซึง่เรือ่งเหลานีส้ำคญัและ
จำเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียกอน จึงจะสามารถ
ปรบัพฤตกิรรมอืน่ ๆ ตอไปได


การแกไขพฤติกรรมการอยูไมนิ่งและไมมีสมาธิ

ของเดก็ออทสิตกินัน้  ตองเริม่จากการฝกใหนัง่และนิง่ให
ได  โดยเริม่ตนจาก  1  วนิาท ี  แลวคอย  ๆ   เพิม่เปน   2
วนิาทเีรือ่ย ๆ  ไป   จนสามารถทำกจิกรรมได  นานถงึ
15 - 20  นาที

สิง่ทีส่ำคญัในการฝกม ี 3  ประการ  คอื
1.  สิ่งแวดลอม  ควรจัดใหสะดวกตอการฝก

มสีิง่เราจากภายนอกใหนอยทีส่ดุหรอืไมมเีลย  ขนาดของ
หองไมกวางหรือเล็กจนเกินไป  ผนังหองควรใชสีเย็น
สอีอนไมมภีาพทีผ่นงั  ไมตองมเีครือ่งเรอืน  นอกจากของ
ทีจ่ำเปน  ไมมขีองเลนอืน่ ๆ นอกจากอปุกรณทีจ่ะใชฝก
สวนของอืน่ ๆ  ถาจำเปนตองอยใูนหองนัน้ควรใสตทูบึทีม่อง
ไมเห็นของขางใน  ในการฝกครั้งแรกควรมีผูฝกกับเด็ก
เทานัน้  โตะเกาอีส้ำหรบัเดก็ตองมขีนาดเหมาะสมกบัตวัเดก็
ถาจำเปนตองมผีชูวย  (ในกรณทีีเ่ดก็ซนมากและแรงมาก)
ควรนั่งอยางสงบไมควรออกความคิดเห็นขณะที่ฝก

2.  ผฝูก  ตองมทีาทีอ่อนโยน  พดูชา  เสยีงชดัเจน
สามารถสือ่สารแสดงความรกั  ความเมตตาใหเดก็รบัรไูด
ยอมรับเด็กอยางไมมีเงื่อนไข ไมแสดงอาการเรงรีบ
มสีขุภาพกายด ี  สขุภาพจติด ี  เพราะเดก็ทีไ่มมสีมาธมิกัจะ
มคีวามรสูกึทีไ่วตอสิง่เราภายนอก

3. กจิกรรมทีฝ่ก  ควรกำหนดกจิกรรมใหแนนอน
ในการฝก  เตรยีมอปุกรณทีจ่ะใชฝก  ซึง่รวมทัง้รางวลัที่
จะใหแกเด็กเมื่อเด็กสามารถทำไดเสร็จตามเปาหมาย
กำหนดเวลาฝกใหแนนอน  และฝกตอเนื่องอยางนอย
4 - 6 สปัดาห  จงึจะเหน็ความเปลีย่นแปลง




เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคของการรกัษาบำบดัเดก็
ออทสิตกิ  ผทูีด่แูลใกลชดิ  และเกีย่วของกบัเดก็ออทสิตกิ
ควรปฏบิตัติอเดก็  ดงันี้

1.  ใหความรกัความอบอนุ  และความเอาใจใส
เดก็ออทสิตกิใหมากทีส่ดุ  เทาทีท่ำได  ไมควรแสดงหรอื
ใชคำพดูใด ๆ ทีแ่สดงวา  "ไมรกั"  เชน  ขเูดก็วา  หากไม
ทำตามคำสัง่  "แมไมรกัแลวนะ"  เพราะเดก็ออทสิตกิมกั
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สามารถรบัรไูดและจดจำฝงใจ  เปนสาเหตสุำคญัทีท่ำใหเกดิ
การแสดงพฤตกิรรมไมเหมาะสม  หรอืแสดงอาการตอตาน
ปฏเิสธ  และกาวราวเพือ่เรยีกรองความรกั  และความสนใจ
ควรยึดหลักการใหเด็กออทิสติกรับรูวา ทุกคน "รักเขา
เสมอ"  ไมวาจะเกดิอะไรขึน้  ไมวาเขาจะเปนอยางไร  ไม
วาพอแม  ผปูกครอง  คร ู พีเ่ลีย้ง  และทกุ ๆ  คนจะปฏบิตัิ
ตอเขาอยางไร  ลวน  "ทำดวยความรกั"  ไมเคยหยดุรกั
และไมมีวันหยุดรัก

2. สรางสัมพันธภาพกับเด็กโดยการสราง
บคุลกิภาพทีม่เีมตตา  อบอนุ  อารมณเยน็  ออนโยน  ละมนุ
ละมอม  ใจด ี แตเขมแขง็  มัน่คง  และเฉยีบขาดในการ
ทำตามหลกัการ  และกฎทีส่ำคญั  เชน  ยิม้แยมแจมใส
พดูคยุเสยีงออนโยน  เขาไปใกลชดิเดก็  กอดบอย ๆ ให
ความสนใจตอสิ่งที่เด็กทำ  ไมขัดจังหวะสิ่งที่เด็กกำลังทำ
และไมดวุา  แตถาจำเปน  เชน  เดก็รองไหโดยไมมเีหตผุล
อาจตองปลอยใหเดก็รองไหจนกวาจะหยดุเอง  เปนตน

3.  แสดงใหเดก็ออทสิตกิรบัรวูาการสอน  และ
ฝกเพือ่ปรบัพฤตกิรรมใด ๆ เปนความจำเปนตองทำตาม
กฎระเบยีบของสงัคม  ไมใชเปนความตองการสวนตวั  หรอื
การเอาแตใจตนเอง  ของผฝูก  พอแม  พีเ่ลีย้ง  หรอืครู
แตทุกคนตองทำตามระเบียบของสังคมอยางเครงครัด
และสม่ำเสมอ

4.  พยายามจัดใหเด็กออทิสติกไดเห็นวา
พฤตกิรรมหรอืการสือ่สารทีส่อนและฝกใหเขาทำนัน้เปนสิง่
ทีค่นหรอืเดก็ปกตติองทำ  หรอืทำอยทูัว่ไป  การเหน็คนหรอื
เด็กอื่นทำ  ชวยเด็กออทิสติกใหยอมรับและเริ่มตนปรับ
พฤติกรรมโดยการทำเลียนแบบตามตัวอยางกอนที่
จะสามารถทำดวยตนเอง

5.  ทกุคนทีอ่ยใูกลชดิ  เลีย้งดหูรอืฝกเดก็ออทสิตกิ
ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของเด็กออทิสติกอยาง
เครงครัด  นั่นคือ  ถาอยากใหเด็กมีพฤติกรรมเชนไร

ทกุคนตองมพีฤตกิรรมเชนนัน้  ยกเวนกรณทีีจ่ำเปนจรงิ ๆ
ไดแก  พฤตกิรรมทีผ่หูญงิตองทำตางจากผชูาย  หรอืเดก็
ตองทำตางจากผใูหญ  เปนตน  แตตองพยายามอธบิาย
ความแตกตางนีใ้หเดก็เขาใจ  กลาวอกีนยัหนึง่คอื ผดูแูล
เด็กออทิสติกไมควรทำอะไรที่ ไมต องการให เด็ก
ออทิสติกทำ

6.  เฝาสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ออทสิตกิอยาง
ใกลชดิ  ทำบนัทกึสิง่ทีเ่ขาชอบและไมชอบ  พฤตกิรรมที่
ไมเหมาะสม  และจำเปนตองแกไขเรงดวนตามลำดบั  รวม
ทั้งสาเหตุซึ่งมักมีผลกระทบใหเด็กเกิดอารมณแปรปรวน
และอื่น ๆ เพื่อใหรูจักธรรมชาติ  ความคิด  ความรูสึก
พฤตกิรรมและลกัษณะนสิยัของเดก็ใหมากทีส่ดุ  ซึง่จำเปน
ตองใชในการวางแผนดำเนนิการชวยเหลอืเดก็  เมือ่รจูกัและ
คนุเคยกบัเดก็แลว  ควรสามารถคาดเดาไดลวงหนาวาเดก็
จะทำอะไร  หรอืจะมปีฏกิริยิาตอบอยางไร  กอนเดก็แสดง
ปฏกิริยิา  เพือ่จดัการปองกนัการเกดิพฤตกิรรมทีไ่มถกูตอง
หรือปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมไดทันทวงที

7.  รกัษากฎ  หรอืขอตกลงอยางเครงครดัและ
สม่ำเสมอ  เพือ่ใหเดก็ออทสิตกิเขาใจ  ปฏบิตัติามไดงาย
และเรยีนรกูารควบคมุตนเอง  ไมควรโลเล  เปลีย่นแปลง
หรอืใชบางไมใชบาง  ยกเวนเมือ่เกดิกรณทีีจ่ำเปนจรงิ ๆ  จงึ
ยอมยดืหยนุได  เชน  เมือ่มกีฎวาตองกนิขาวเชากอนไป
โรงเรยีน  ควรพยายามใหเดก็กนิทกุเชา  โดยการกระตนุ
จงูใจ  ใหรางวลั  รวมทัง้จดัอาหารทีถ่กูใจเดก็มากทีส่ดุ  ถา
เดก็ไมยอมกนิ  ควรจงูใจใหกนิอยางนอย  1  คำ  หรอื
เพิม่จำนวนคำเทาทีส่ามารถตอรองกบัเดก็ได  แตไมควรยก
เวนวาไมกนิเลย  นัน่คอืแสดงใหเดก็รบัรวูาเขาตองเชือ่ฟง
พอแม  พีเ่ลีย้ง  หรอืผดูแูล  และทำตามใจตนเองไมได 

8. ใหเด็กทำในสิ่งที่เขาตองการและมีความสุข
ตราบเทาทีก่ารกระทำนัน้ไมกอใหเกดิความเสยีหาย  หรอื
อนัตราย  และอยภูายใตขอบเขต  บรเิวณหรอืเงือ่นไขที่
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ตกลงกนัไวแลว  เชน  เลนอยใูนหอง  เลนเฉพาะของเลนที่
จดัให  เปนตน  อยาดแูลเขมงวดตลอดเวลา  เพราะทำให
เดก็เครยีดมาก  การใหเดก็ไดทำในสิง่ทีเ่ขาตองการจะชวย
ใหเดก็อารมณด ี มคีวามสขุ  และพรอมจะเรยีนรสูิง่อืน่ ๆ
ไดงายข้ึน

9.  อยาทำใหเดก็อารมณเสยีโดยไมจำเปน  โดย
เฉพาะไมบงัคบัใหเดก็ทำในสิง่ทีไ่มตองการ  หรอืขดัจงัหวะ
ขณะเดก็กำลงัทำในสิง่ทีเ่ขามคีวามสขุ  และไมกอใหเกดิการ
เสยีหาย  รวมทัง้ไมควรแกลง  ยัว่เยา  กระเซาแหยเดก็เพือ่
ความสนกุสนาน  แตทำใหเดก็หงดุหงดิ  หรอืงอแง  เพราะ
จะชวยฝกใหเดก็มอีารมณสงบนิง่  และยาวนานขึน้

10. สรางแรงจงูใจ  และแรงเสรมิเพือ่ดงึความ
สนใจใหเดก็อยากทำพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม  นัน่คอื  ควร
ใหรางวลัเดก็ออทสิตกิอยางสม่ำเสมอเมือ่เดก็ทำสิง่ทีด่ ี ถกู
ตองหรือเมาะสม

11. เริ่มฝกพฤติกรรมโดยใหเด็กทำเลียนแบบ
และทำตามแบบ  โดยทำซ้ำ ๆ ในสถานการณตาง ๆ กบั
คนทีห่ลายจนกวาเดก็จะสามารถจำและทำดวยตนเอง  ทัง้
นีต้องจดัใหมกีารเปลีย่นแปลงกจิกรรม  สถานการณ  คน
อปุกรณ  หรอืสือ่ทลีะนอย  เปลีย่นอยางชา ๆ เปลีย่นทลีะ
อยางและเปลีย่นทลีะขัน้ตอน  เปนตน

12. สั่งทีละอยางและใชคำสั่งสั้น ๆ เมื่อเด็ก
พฒันาการทำเลยีนแบบ  และการทำตามพอสมควรแลว  จงึ
ฝกสัง่ใหเดก็ทำโดยเริม่จากคำสัง่สัน้ ๆ งาย ๆ ตรงไปตรง
มา  แลวจงึใชคำสัง่ทีย่าวขึน้  ยากขึน้  หรอืใชคำสัง่ทีใ่ห
ทำมากกวา  1  อยางตามลำดบั

13.  จดักจิกรรมปรบัพฤตกิรรมใหสอดคลองกบั
พฒันาการดานรางกายและความคดิของเดก็  โดยเลียน
แบบการพฒันาของเดก็ทัว่ ๆ ไป  เชน  การเคลือ่นไหว
รางกาย  การใชแขน  ขา  มอืและนิว้  การเรยีนเรือ่งพืน้
ฐาน  เชน  สวนประกอบของรางกาย  ขนาด  รปูราง  และ
ส ี เปนตน

14. จัดกิจกรรมใหเด็กฝกทำในลักษณะเปน
ขัน้ตอนเรยีงลำดบั  จากขัน้ตอนทีง่าย  สัน้ และ มนีอยไป
สขูัน้ตอนทีย่าก  ยาวและมขีัน้ตอนมากขึน้ตามลำดบั  เพราะ
เดก็ออทสิตกิชอบทำกจิกรรมเรยีงตามลำดบัซ้ำ ๆ จนเมือ่
เดก็พฒันาพอสมควรแลวจงึฝกตดั  เพิม่หรอืสลบัขัน้ตอน
ได

15. อยาสั่งใหเด็กออทิสติกทำในสิ่งที่เด็กทำ
ไมได  เพราะเดก็จะไมยอมทำ  หวาดกลวั  ตอตาน  อารมณ
เสยี  และเกดิความไมมัน่ใจในตวัเอง  ควรใหเดก็ทำสิง่ที่
เหมาะกบัความสามารถของเดก็แตละคน  และเริม่ทำสิง่งาย ๆ
ไปหาสิง่ยากเสมอ

16. ใหเวลาเดก็ออทสิตกิคดิและทำ เดก็ออทสิตกิ
มักใชเวลาในการตัดสินใจคิด  และทำยาวนานกวาเด็ก
ทัว่ไป  บางทบีอกแลว  5  นาท ี เดก็จงึตดัสนิใจทำ  ดงันัน้
จึงไมควรเรงหรือเซาซี้เด็กออทิสติก

17. ไมตามใจเดก็  เพือ่ใหเดก็หยดุรองไห  ตอง
ยอมรับวา  การรองไหของเด็กเปนเรื่องธรรมดา  ควร
วเิคราะหสาเหตแุละการปองกนัโดยวธิกีารทีถ่กูตอง

18.  พดูคยุกบัเดก็บอย ๆ  เพือ่ใหเดก็คนุเคยกบั
การฟงเสยีงพดู  รบัรภูาษาพดู  และพฒันาการสือ่สาร  โดย
พดูใหชัดเจน  อยาพดูเรว็เกนิไป  พดูซ้ำ ๆ  และพดูคยุเรือ่ง
เดมิบอย ๆ ตลอดจนใชภาษาทีส่ัน้  งาย  ตรงไปตรงมา
จะชวยเดก็ออทสิตกิใหเขาใจและเรยีนรภูาษาไดเรว็กวาการ
ใชคำยาก ๆ และพดูอธบิายยดืยาว


⌫

เดก็ออทสิตกิมกัมพีฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิ หรอืไม
เหมาะสมหลายประการ  หลักการที่จะทำใหเด็กหยุด
พฤตกิรรมเหลานัน้  ไดแก
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1.  เบีย่งเบนความสนใจ  โดยการชกัจงูเดก็ให
สนใจเรือ่งอืน่หรอืทำอยางอืน่แทน  เชน  ชวนเดก็พดูคยุ
เรือ่งทีเ่ดก็สนใจ  ชวนเดก็ใหเลนของเลนทีเ่ดก็ชอบ  ชวน
เดก็เปลีย่นอริยิาบถ  เปนตน

2.  ขัดขวางการทำพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
ถาเดก็ออทสิตกิกำลงัเลนนิว้ตนเอง  ใหหาของทีเ่ดก็สนใจ
สงใหเดก็ถอืในมอื  เพือ่ใหมอืของเดก็ไมวางทีจ่ะเลนอกีตอ
ไป  เปนตน

3.  เขาควบคุมสถานการณ  เพื่อปรับใหเปน
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสม   ถาเดก็ออทสิตกิกำลงัอารมณเสยี
และจะปาสิง่ของเพือ่ใหเกดิความเสยีหาย  ใหรบีหยบิของ
ทีใ่ชในเกมปาเลนมาใหเดก็ปาตามกฎเกณฑของสงัคม  เชน
เกมสปาลกูบอลใสขางฝาหรอืใสตะกรา  หรอืถาเดก็ทำทา
จะวิง่เตลดิไป  ใหนำเดก็วิง่เลนแทน  เปนตน

4.  สกดักัน้พฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงคกอนทีเ่ดก็
จะทำ  เด็กออทิสติกบางคนอาเจียนหลังอาหารเชา  บาง
คนรองไหกอนโรงเรยีนเลกิ  เปนตน  ใหชกัจงูเดก็ออทสิติ
กใหจดจอหรอืหมกมนุกบักจิกรรมทีเ่ขาสนใจมากทีส่ดุกอน
ถงึเวลาทีเ่ขาเคยมพีฤตกิรรมไมพงึประสงค  จนกวาเวลานัน้
จะผานพนไป  โดยทำซ้ำ ๆ ตดิตอกนัอยางนอย  5  วนั
เพือ่ใหเดก็หยดุพฤตกิรรมนัน้ ๆ ตดิตอกนั  จนเกดิความ
เคยชนิ  และไมทำพฤตกิรรมนัน้อกี

5.  เขาไปกอดรดัเดก็  เพือ่ทัง้แสดงความรกั  ให
ความอบอนุ  และจบัเดก็ใหหยดุพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
การกอดอาจตองทำคอนขางรุนแรงเพื่อใหเด็กไมสามารถ
เคลือ่นไหวและควบคมุตวัเองได  แตตองระมดัระวงัไมให
เดก็เจบ็มาก  หรอืเกดิอนัตราย  และทนัททีีเ่ดก็ลดความ
รนุแรง  ตองคอย ๆ คลายกอดเดก็

6.  เมินเฉย  ในกรณีที่วิธีการดังกลาวขางตน
ไมไดผล  โดยเฉพาะเมือ่เดก็ออทสิตกิมอีาการรองไหและ
ชักดิ้น  ใหจัดสภาพแวดลอมหรือจัดเก็บสิ่งของตาง ๆ

รอบตัวเด็กจนแนใจวาจะไมเกิดอันตรายกับเด็ก  เชน
ไมมขีองแขง็หรอืของมคีมทีเ่ดก็จะดิน้ชนได  เปนตน  แลว
ปลอยใหเดก็รองไหจนกวาจะหยดุเอง  และผดูแูลตองนัง่
เฝาดเูดก็อยหูาง ๆ ในระยะทีเ่ดก็มองเหน็และสามารถเขา
ถงึตวัไดทนัททีีอ่าจเกดิอนัตรายกบัเดก็หรอืเดก็ทำรายตวัเอง
ควรแสดงใหเดก็เหน็วาสิง่ทีเ่ดก็ทำนัน้ไมถกูตอง  เขาควร
หยดุทำ  และกำลงัรอใหเดก็หยดุ  ทนัททีีเ่ดก็แสดงททีาลด
ความรนุแรง  (ชกัหรอืดิน้เบาลงแตยงัรองไห  หยดุชกัแต
ยงัรองไหเสยีงดงั  รองไหเสยีงเบาลง  ฯลฯ)  จะหยดุ  หรอื
หยดุรองไห  ใหพดูชมเชย  ตบมอื  ขยบัเขาไปใกลเดก็
กอดเดก็หรอืแสดงใหเหน็วาถกูตองแลวทนัท ี ทำเชนนีเ้ปน
ระยะ ๆ ถาเดก็รองไหรนุแรงขึน้  ใหคลายมอืทีก่อด  ขยบั
ถอยหางออกเพิม่ขึน้  ทีส่ำคญัคอื  ไมควรแสดงอาการโกรธ
ไมพอใจ  ไมมองเดก็  พดูหรอืแสดงใหเหน็วา  "ไมรกั
แลว" และหนไีปซอนไมใหเดก็เหน็  เปนตน

ในกรณีที่เปนกิจกรรมกลุมหรือผูฝกมีกิจกรรม
อืน่อย ูอาจเมนิเฉยตอเดก็โดยดำเนนิกจิกรรมอืน่ตอไปและ
แสดงอาการไมสนใจวาเด็กทำอะไรจนกวาเด็กจะปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

7.  ออกคำสัง่  สำหรบัเดก็ออทสิตกิทีม่พีฒันาการ
รบัรภูาษาพดูบางแลว  ควรฝกใหเดก็รบัรคูำสัง่สำคญั ๆ  เชน
"หยุด"  "ไมเอา"  "มา"  "รอ"  เปนตน  แลวใชคำสัง่
เหลานั้นเพื่อใหเด็กออทิสติกหยุดพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค  เมือ่เดก็รบัรภูาษาพดูมากขึน้จงึใชคำสัง่ทีย่าวขึน้
พรอมทั้งอธิบายเหตุผลตามความเหมาะสม


⌦

สาเหตุหนึ่งที่ทำใหเด็กออทิสติกเรียนรูไดจำกัด
คอื การมสีมาธสิัน้ แนวทางการสรางใหเดก็ออทสิตกิ มสีมาธิ
ยาวนานขึน้  มดีงันี้
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1. ฝกเด็กนั่งนิ่ง ๆ บนเกาอี้ในทาที่พักสบาย
และนั่งพรอมกับหันหนาสบตาผูฝก โดยจับเวลาใหฝกทำ
เปนระยะเวลาสัน้ ๆ แลวจงึเพิม่เวลาใหนานขึน้ตามลำดบั

2. อยาขดัจงัหวะเดก็ขณะเดก็กำลงัมสีมาธทิำสิง่
ใดสิง่หนึง่ซึง่ไมใชพฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิ  หรอืเปนอนัตราย

3. จัดกิจกรรมที่ เด็กสนใจ และทำไดอยาง
ตอเนือ่ง  เพือ่สามารถใชสรางสมาธไิด เชน  รอยลกูปด
วาดภาพ  ตดักระดาษ  เปนตน

4. กำจัดสิ่งเราหรือสิ่งที่อาจดึงดูดใจเด็ก  เชน
เสียง แสง ภาพ คน สิ่งของ และการเคลื่อนไหว
เปนตน  โดยอยาวางของเลนอืน่ไวใหเดก็มองเหน็  ไมเปด
โทรทศันหรอืวทิยไุว  ปดหนาตาง  หรอืประตเูพือ่ไมใหมอง
เหน็ภายนอก  ใหเดก็ทำกจิกรรมโดยหนัหนาเขาขางฝา และ
ไมใหมคีนอืน่ทำกจิกรรมอืน่อยใูกล ๆ เปนตน

5. ใหแรงจูงใจ และแรงเสริมแกเด็กเมื่อเด็ก
แสดงวามีสมาธิตามความเหมาะสม

6. จัดสภาพแวดลอมใหเด็กอยูในบริเวณจำกัด
เชน  ใหเดก็ทำกจิกรรมบรเิวณตรงมมุหอง บรเิวณแคบๆ
บรเิวณทีก่ัน้เปนเขตไว  จดัฉากกัน้รอบตวัเดก็  หรอืใชหอง
ทีไ่มกวางนกั  เปนตน

7. กำหนดเวลาการทำกจิกรรม  เพือ่ใหเดก็คาด
การณไดวาจะเสรจ็สิน้เมือ่ใด  อาจใชกจิกรรมหรอืนาฬกิา
เปนตวักำหนด  เชนรอยลกูปดหมดทกุลกู  แลวเลกิ  หรอื
ระบายส ี 15  นาท ี แลวเลกิ  เปนตน  ทัง้นีค้วรเริม่จาก
ทำกจิกรรมเปนระยะเวลาสัน้ ๆ  แลวคอยเพิม่เวลาใหนานขึน้
ตามความสามารถ  และสมาธขิองเดก็แตละคน


เด็กออทิสติกจำเปนตองเรียนรูและปฏิบัติตาม

กฎมากมาย  แตกฎสำคัญที่ตองทำทุกวิถีทางเพื่อใหเด็ก
รบัร ู และปฏบิตัติามอยางเครงครดัโดยเรว็ทีส่ดุ  โดยเฉพาะ

สำหรบัเดก็ทีเ่คยทำ  หรอืมแีนวโนมทีจ่ะทำ  คอื  1) หาม
ทำรายตนเอง  2) หามทำรายคนอืน่  และ 3)  หามทำของ
เสยีหาย   ถาเดก็ทำสิง่เหลานีไ้ดก ็ แนะนำใหใชวธิกีารหยดุ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังกลาวกอนหนานี้

⌫

การเลีย้งด ู ดแูลหรอือยกูบัเดก็ออทสิตกิเปนเรือ่ง
ทีค่อนขางยงุยาก  แตพอแม  พีเ่ลีย้ง  ผฝูก  คร ู  และ
คนอืน่ ๆ ควรเครงครดักบักฎดงัตอไปนีค้อื

1) ไมใชอารมณ (เสยี) กบัเดก็  ไมวาจะมอีารมณ
หรอืความรสูกึไมด ี อยางไร กต็ามไมควรใชอารมณรนุแรง
ตาง ๆ  กบัเดก็ออทสิตกิ  เพราะเดก็เหลานีจ้ะไวตอความ
รสูกึมาก  ซึง่จะมผีลตอการฝกทำใหเปนไปดวยความยาก
ลำบากเพราะเด็กจะไมยอมรับการฝกนั้น  และจะแสดง
อาการตาง ๆ  ทีต่อตาน  ทำใหการฝกลมเหลว

2) ไมทำรายเดก็   ไมวาดานรางกายและจติใจ
และไมวาจะดวยเหตุผลใด

3) ไมทอดทิง้เดก็  ไมวาอะไรจะเกดิขึน้กต็ามโดย
เฉพาะผูที่เปนพอแม ควรที่จะใหความรัก ความเอาใจใส
และดแูลเดก็อยางใกลชดิ ซึง่ลกัษณะธรรมชาตขิองเดก็กลมุ
นีจ้ะเปนเดก็ทีอ่ยคูนเดยีว ทำอะไรคนเดยีวแลว  พอแมกไ็ม
ควรอยางยิง่ทีป่ลอยใหอยคูนเดยีว  แตควรทีจ่ะนำเดก็ออก
สสูงัคมเพือ่ใหเดก็ไดหลดุออกมาจากโลกของตวัเอง  ซึง่เปน
การพฒันาการเขาสสูงัคมของเดก็แบบคอยเปนคอยไปดวย



การเลีย้งดแูละการชวยเหลอืเดก็ออทสิตกินัน้ควร
จะทำดวยความละเอยีดออน เพราะเดก็ออทสิตกิเปนผทูีม่ี
ความไวตอความรสูกึตาง ๆ เรว็มาก   ผทูีเ่ปนพอแม   พี่
เลีย้ง  ผฝูก  คร ู   และคนทีอ่ยรูอบขาง เดก็ออทสิตกิ
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ทั้งหลาย  ควรใหความรักความเขาใจและการเอาใจใส
และถึงแมวาจะไมมีตัวยาใดที่จะรักษาอาการออทิสซึมให
หายขาดไดเหมอืนกบัโรคทัว่ไปกต็าม แตถาเดก็ออทสิตกิได
รบัการปรบัและบำบดัพฤตกิรรมอยางเหมาะสม  สม่ำเสมอ
และตอเนื่องแลว ก็สามารถที่จะพัฒนาใหใกลเคียงเด็ก
ปกติได ซึ่งก็จะสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
คุณภาพไมเปนภาระแกคนรอบขางและสังคม ซึ่งผูที่ให
ความชวยเหลอืเดก็ออทสิตกิอยางใกลชดิไมวาจะเปนพอแม
แพทย    นกับำบดั   คร ู  จำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมเีทคนคิ
วธิกีารตาง ๆ  ในการชวยเหลอื  เพือ่ชวยแกไปและปรบั

พฤตกิรรมทีเ่ปนลกัษณะของออทสิซมึ ใหหลดุออกไปจาก
ตวัเดก็ออทสิตกิใหมากทีส่ดุ    และในการชวยเหลอื  บำบดั
ปรบัพฤตกิรรมตาง ๆ ของเดก็ออทสิตกินัน้จำเปนอยางยิง่
ทีจ่ะตองใชความอดทน  ความเมตตา และเทคนคิตาง ๆ
เพราะเดก็ออทสิตกิเปนเดก็ทีต่อบสนองตอปฏกิริยิาตาง ๆ
คอนขางชา   ฉะนัน้จงึควรใชความพยายามเปนอยางมาก
ในการทีจ่ะทำใหเกดิการเรยีนรมูากทีส่ดุ เพือ่ใหเดก็ออทสิตกิ
ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของแตละคน  และให
สามารถชวยเหลือตัวเองไดไมเปนภาระผูอื่น
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