
 

 

 

 

 

 

ออทสิตกิคอือะไร  

           ในทางการแพทย ภาวะออทิสซึม (Autism) เปนโรคหรือกลุมอาการที่เกิดข้ึนในเด็ก เน่ืองจากสมอง

ผิดปกติ เด็กที่เปนโรคน้ีจะอยูแตในโลกของตนเอง และขาดความสนใจท่ีจะมีสังคมรวมกับคนอื่น เราเรียกเด็กที่

เปนโรคออทิสซึมวา “เด็กออทิสติก” สมองที่ผิดปกติทําใหเด็กแสดงความบกพรองออกมา 3 ดาน ใหญๆ ไดแก 

       1. ความบกพรองในการมีปฏิสัมพันธ เชน ไมแสดงสีหนาทาทางในการตอบรับและส่ือสารกับผูอื่น ไม

สบตา เรียกไมหัน   

       2. ความบกพรองในการส่ือสาร เชน พูดชาหรือไมพูดและไมมีความพยายามในการส่ือสาร พูดตามหรือ

พูดสลับคํา   

       3. การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผิดปกติ เชน หมกหมุนอยูกับการกระทําอยางใดอยางหน่ึงที่ไม

เหมาะสมหรือทําซํ้าๆ มากเกินไป ยึดติดกับข้ันตอนในการทํากิจวัตรประจําวัน 

 

สาเหตเุกดิจากอะไร 

ปจจุบันยังไมมีขอสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของภาวะหรือโรคออทิสซ่ึมที่แนชัด  แตเช่ือวานาจะเกิดจาก

ปจจัยหลายอยางรวมกัน ทั้งเรื่องของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ทําใหสมองผิดปกติทั้งโครงสรางของการทํางาน  

โดยความผิดปกติสวนใหญเกิดข้ึนต้ังแตตัวออนอยูในครรภของแม เด็กบางคนแสดงใหเห็นอาการต้ังแตแรกเกิด  

แตบางคนอาจมีพัฒนาการในระยะแรกไมตางจากเด็กทั่วไป 

 มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องกลไกการเกิดภาวะออทิสติกสเปกตรัม แตทฤษฎีเหลาน้ันมักจะเนน

ที่การกําหนดหรือระบุวา ความบกพรองในสมองสงผลใหเด็กเหลาน้ีทําอะไรไมไดบาง เชน ไมเขาใจความรูสึกของ

ผูอื่น  ไมมีจินตนาการ และไมสามารถเขาใจนามธรรม 

 ศาสตราจารยนายแพทยสแตรีย กรีนสแปนและคณะ ไดรวมกันสรางสมมุติฐาน ชื่อ Affected 

Diathesis Hypothesis โดยเช่ือวาเด็กกลุมน้ีมีความบกพรองชื่อ Affected Diathesis Hypothesis ซ่ึงเช่ือวา

เด็กกลุมน้ีมีความบกพรองหลัก อยูที่การเช่ือตอระหวางความรูสึก อารมณ หรือความตองการกับการส่ังการ

กลามเน้ือ ความบกพรองรอง อยูที่ การรับรูส่ิงเรา (Sensory modulation) การประมวล ขอมูล(ทําความ

เขาใจ) ผานการไดยินและการมองเห็น(Auditory and Visual-spatial processing) และการวางแผนการส่ัง

การกลามเน้ือ (Motor planning)  สมมุติฐานน้ีนําไปสูแนวทางการรักษาที่พยายามเชื่อมตอระหวางการรับรู 

ความรูสึก อารมณ และการสั่งการกลามเนื้อขึ้นมาใหม  ซ่ึงการแกปญหาพื้นฐาน แทนที่จะคอยตามแก

พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา  

 

ประเทศไทยมรีปูแบบในการสงเสรมิพฒันาการเดก็ออทสิตกิอยางไร 

วิธีการท่ีนิยมใชฝกเด็กออทิสติกในประเทศไทย คือ เนนฝกความสามารถของเด็กเปนสวนๆ โดยให

เด็กทําในส่ิงที่คิดวาควรทําไดตามวัย เชน เรียนรูเรื่องสี เรื่องรูปทรง เรื่องการใชคําพูดโดยใหเด็กทําซํ้าๆ ทํา

บอยๆ จนเด็กทองจําได หรือเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  โดยวิธีใหรางวัลหรือทําโทษ  

        

ออทสิตกิ 



 

 

แนวคิดการฝกมุงหวังเตรียมความพรอมใหเด็กเขาโรงเรียนโดยลืมที่จะใหความสําคัญเรื่องพัฒนาการข้ัน

พ้ืนฐานของความเปนมนุษย ทักษะชีวิตดานตางๆ เชน สัมพันธภาพท่ีแนนแฟนระหวางเด็กกับพอแม การ

แสดงออกทางอารมณและการส่ือสารที่เหมาะสม การฝกในรูปแบบน้ีชวยใหเด็กออทิสติกหลายคน “ดูคลาย” 

เด็กทั่วไปแตมักจะมีบางส่ิงบางอยางขาดหายไป คําพูดและกิริยาอาการของเด็มัจะขาดมิติทางสังคม ไมมีชีวิตชีวา 

ขาดความคิดสรางสรรค และไมเปนธรรมชาติ  

 

การบาํบดัรกัษาแนว DIR/Floortime 

คุณหมอกรีนสแปนและคณะไดวางรูปแบบการแกปญหาและการกระตุนพัฒนาการสําหรับเด็กที่มี

ความบกพรองในการสรางปฏิสัมพันธและส่ือสารกับผูอื่น ทานเรียกแนวน้ีวา Developmental Individual 

Difference Relationship-Based (DIR) Model 

• Developmental : พัฒนาการของการมปีฏิสัมพันธ การส่ือสาร และการคิด โดยมีความตองการและ

อารมณเปนแรงจูงใจ 

• Individual Difference : คํานึงถึงความแตกตางของระบบการรับรู การประมวลขอมูล  และการส่ัง

การกลามเน้ือของเดก็แตละคน 

• Relationship-Based : ใชปฏิสัมพันธระหวางผูดูแลกบัเด็กเปนสําคัญ 

 

DIR/Floor time ประกอบไปดวยวิธกีารสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

1. Floortime เปนชวงเวลาพิเศษที่สมาชิกในครอบครัวใชสงเสริมพัฒนาการเด็ก ในบรรยากาศที่

อบอุน เปนสุข สนุก และรูสึกปลอดภัย พอแมหรือผูดูแลใชเวลากับเด็กโดยมีจุดมุงหมายชัดเจนเพ่ือกระตุน

พัฒนาการ 

   กิจกรรมที่เลือกเปนกิจกรรมที่เด็กสนใจและตรงกับระดับพัฒนาการ เด็กเปนผูนําและคิดกิจกรรม 

สวนพอแมคอยหาจังหวะหรือสรางสถานการณใหเด็กคิดแกปญหา ส่ือสารโตตอบ  ตอเติมความคิดและอารมณ

ซ่ึงกันและกัน เด็กเกิดความรูสึกสนุก สนใจ เกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  

   2. การฝกทักษะที่บาน   เปนการฝกเพ่ือชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถใหมๆ เชน การชวยเหลือ

ตัวเองและการฝกทักษะพัฒนาการดานตางๆ การฝกเพ่ือแกไขความบกพรองพ้ืนฐานของสมอง  

   3. การฝกอยางเปนระบบ เปนการฝกกับนักวิชาชีพเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเฉพาะดาน 

 

มมุมองดานพฒันาการ 

 การประเมินพัฒนาการของเด็กทั่วๆไป  นิยมแบงหัวขอประเมินเปน 5 หัวขอ ไดแก พัฒนาการของ

กลามเน้ือมัดใหญ กลามเน้ือมัดเล็ก พัฒนาการดานจิตใจ อารมณและสังคม แตการประเมินดังกลาวอาจจะไม

เหมาะสมกับเด็กที่มีพัฒนาการไมสมดุลอยางเด็กออทิสติก ซ่ึงอาจจะมีความสามารถดานใดดานหน่ึงโดดเดนเปน

พิเศษ เชน สามารถทองจําช่ือเมืองหรือชื่อประเทศไดทุกประเทศในโลก แตกลับมีปญหาดานการสื่อสาร การ

ดําเนินชีวิตประจําวัน และการเขาสังคม เด็กออทิสติกบางคนสามารถใชคําและรูปประโยคไดสมวัย แตการพูด

มักจะไมเปนธรรมชาติ และไมถูกกาลเทศะ 



  

 

  ดังน้ัน  การประเมินที่เหมาะสมจึงตองอาศัยวิธีการที่แตกตางกันออกไป โดยจะตองพิจารณาที่

ความสามารถซ่ึงใชการไดคําวา “ใชการได” ในที่น้ีหมายถึง การส่ือสารที่สามารถส่ือและรับขอมูลไดครบถวน  

ถูกตองตามอารมณ และความตองการทั้งของผูสงและรับสาร    

 คุณหมอกรีนสแปนและคณะไดรวมกันสรางแบบประเมินที่เรียกวา Functional Emotional 

Development เพ่ือใชการประเมินพัฒนาการทางอารมณ โดยแบงระดับพัฒนาการเปน 6 ระดับ ดังน้ี 

พฒันาการระดบัที ่1 (แรกเกดิ – 3 เดอืน) สงบ สนใจ จดจอกบัโลกภายนอก  

1. สามารถจดจอกบัการเลนแบบ sensory motor  

2. สนใจจดจอกบัของเลน หรอื เหตุการณรอบตัว  

 with prompt 

 without prompt 

3. สนใจจดจอกบัการสือ่สารกลับไปกลับมา 

 กับผูใหญที่ใกลชิด 
4. สนใจจดจอในการทาํกจิกรรมกับ 

 เด็กวัยใกลเคียงกัน 

 กับกลุมเดก็วยัใกลเคียงกัน 
5. สงบและจดจอไดทกุสถานการณ 

พฒันาการระดบัที ่2 (2– 5 เดอืน) มปีฎสิมัพันธกบัคนอืน่  

1. มีสัมพันธภาพกับคนใกลชดิ ในการเลนทีส่นกุสนาน 

2. มีสัมพันธภาพกับคนทีเ่ลนสนกุ ไดตอเนือ่งยาวนานขี้น 

3. มีสัมพันธภาพกับผูอืน่ได  

 แมจะรูสึกหงดุหงดิ 

 ในอารมณทีห่ลากหลาย เชน กลัว ตกใจ อิจฉา 
4. มีสัมพันธภาพกับ ในการสือ่สารโตตอบกลบัไปมาไดอยางตอเนือ่ง 

5. มีสัมพันธภาพกับเดก็วยัใกลเคยีงกนั  

 with prompt 

 Without prompt 

6. มีสัมพันธภาพกับกลุมเดก็วยัใกลเคียงกัน 

พฒันาการระดบัที ่3 (4-9 เดอืน) สือ่สารดวยภาษาทาทาง  

1. Respond กับคนใกลชิดทีม่าเลนดวย 

2. Initiate communication เม่ืออยากไดส่ิงที่ตองการ 



 

 

3. มีการโตตอบกลบัไปมาในการเลนหรอืกิจกรรมทีเ่ดก็สนใจอยางมาก 

4. อารมณและความรูสึก 

 เด็กแสดงอารมณและความรูสึกทางสหีนา 

 สามารถโตตอบกลบัไปมาไดในอารมณตางๆ 
5. มีการโตตอบทางสีหนาทาทางกบัเดก็คนอืน่  

 with prompt 

 กับเดก็ที่มีมนุษยสัมพันธด ี

 Without prompt 

พฒันาการระดบัที ่4  (9-18 เดอืน) แกปญหาได 

1. สือ่สารใหไดสิง่ทีต่องการ โดยใชกริยิา หรอื คาํ 

2. เด็กสามารถทาํงานหลายขั้นตอน (motor planning and sequencing) 

 ไดดวยตวัเอง เชน ลากเกาอีม้าหนาตูกับขาว ปนข้ึนไปหยิบขวดใสขนมลงมา เปดฝา หยิบขนม
ออกมา แลวหนัมามามองหนาแม 

 โดยมปีฎสิมัพนัธกบัคนใกลชดิ เพือ่ใหทาํสิ่งทีเ่ขาตองการ เชน หยิบรถของเลน แลวไปดึงมือพอ 
พาไปที่แขวนกุญแจ กระตุกมือพอ เมือพอหยิบกญุแจ ก็จูงมือพอไปที่หนาประตู 

พฒันาการระดบัที ่5 (18-30 เดอืน) เลนสมมต/ิแยกเรือ่งจรงิกบัเรือ่งสมมติได  

1. เด็กเลนสมมต ิ

 โดยเลียนแบบทาทางจริง 

 โดยใชคาํพดูเลียนแบบ 

 ใชทั้งทาทางและคาํพดู 

 การเลนสมมติมีรายละเอยีด ขั้นตอน มากขึ้น และพดูโตตอบในชวีติประจาํวนัมากขึน้ 

 เริ่มมีจิตนาการในการเลนสมมติวาตนเองเกงกลาเกนิจรงิ เชน เหาะได มกีาํลงัมหาศาล 

 เลนสมมติไดหลายบทบาท 
2. พดูบอกความตองการของตนเองได 

3. เริ่มสนทนาโตตอบได 

4. พูดโตตอบในชวีิตประจําวันมากข้ึน แล การเลนสมมติมีรายละเอียด ข้ันตอน มากข้ึน 

5. เริ่มคาดเดาความรูสกึหรอืการกระทาํของผูอืน่ได ในสถานการณตางๆ เชน ถาแอบถอดปล๊ักไฟแมจะ

โกรธ 



 

 

พฒันาการระดบัที ่6 (2 - 4 ป) โตตอบการสนทนาเชือ่มโยงเหตแุละผลได  

1. โตตอบการสนทนาทั้งในชีวติจริงและการเลนสมมติทกุครัง้ 

2. ตอบคําถามทีข้ึ่นตนดวย ใคร อะไร ที่ไหน เม่ือไร อยางไร และ ทาํไม 

3. รูจักโตเัถยีง ตอรอง ตัดสินใจที่จะเลือกทําอะไรหรอืไมทําอะไรไดเอง 

4. เชือ่มโยงเหตแุละผลไดทกุเรือ่ง (ไมสะเปะสะปะ ไมเปล่ียนประเด็น ไมเปลีย่นเรือ่ง) 

5. เขาใจมติเิรือ่งเวลา 

6. เขาใจมติเิรือ่งสถานที ่

7. สามารถบอกสาเหตขุองการกระทาํและความรูสกึของตนเองไดทกุอารมณ 

8. สามารถเปรยีบเทยีบความคดิและความชอบของตนเองกบัของผูอืน่ได 

9. สามารถบอกตวัเลอืกและตดัสนิใจเลอืกได 

10. เลนสมมตเิปนเรือ่งราว มจีดุเริม่ตน การดาํเนินเรือ่ง และมตีอนจบ 

 

การใชเทคนคิ DIR/Floortime จะทาํใหลกูหายจากเปนออทสิตกิหรอืไม 

จากการติดตามผลการรักษาเด็กออทิสติกจํานวน ๒๐๐ รายที่พอแมต้ังใจสงเสริมพัฒนาการลูกเปน

เวลาอยางนอย ๒ ป ตามแนวทาง DIR/Floortime พบวา 

   ๕๘% ของเด็กจัดอยูในกลุม “ดีถึงดีเดน” เด็กกลุมน้ีสามารถพัฒนาไปไดไกลกวาที่เคยคาดการณกัน

วาเด็กออทิสติกจะพัฒนาไปได กลาวคือเด็กมีสัมพันธภาพกับคนใกลชิดไดอยางอบอุน สรางสรรค ยืดหยุนและมี

ชีวิตชีวา โดยไมหลงเหลืออาการแสดงของภาวะออทิสซึม ไมวาจะเปนอาการแยกตัว กระตุนตัวเอง หรือทําอะไร

ซํ้าซาก  

   ๒๕% จัดอยูในกลุม “ปานกลาง” เด็กพัฒนาไดชากวากลุมแรก แตมีพัฒนาการไปไดเรื่อยๆ เด็กมี

สัมพันธภาพกับผูใกลชิดไดอยางแนนแฟน ใชภาษากายไดอยางตอเน่ือง บางรายพูดเปนวลี บางรายสามารถตอบ

คําถาม “ทําไม”ได เด็กกลุมน้ีไมหลงเหลืออาการและอาการแสดงของภาวะออทิสซึมเชนกัน 

   ๑๗% ของเด็กอยูในกลุมที่ยังแสดงความบกพรองใหเห็น มักเปนเด็กที่มีภาวะแทรกซอน เชน มี

อาการชักรวมดวย เด็กกลุมน้ีพัฒนาไปไดชามาก ส่ือสารดวยภาษากายไดบาง บางคนพูดไดเปนวลีหรือคําส้ันๆ 

เด็กยังคงแสดงอาการของภาวะออทิสซึมอยู  

 

อางองิ :คูมือการพัฒนาเดก็ออทิสติกแบบองครวม (เทคนิค DIR/ฟลอรไทม) โดย รศ. พญ. กิง่แกว ปาจรีย 

 

 


