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คยุกนัเรือ่งฟลอรไทม – 7 

“คนเคยเปน”  

 
 
          อันท่ีจริงดิฉันเคยเขียนเรื่อง “การปลดปาย” มาหลายคร้ังแลวนะคะ วาตัวเองใชอะไรเปน
เกณฑในการท่ีจะปลดปาย “ออ” ออก และเปล่ียนมาใชคําวา “เคยเปน” แตไมทราบวาขอเขียน
กระจดักระจายอยูท่ีใดบาง จะลองรวบรวมและขยายความใหมในบทความน้ีนะคะ 

เน่ืองจาก วงการแพทยและนักบําบัดเกอืบท่ัวท้ังโลกยังคงใหความเห็นวา "ออทิสซมึเปนโรคท่ี
รักษาไมหาย แตเราชวยใหเด็กพัฒนาขึ้นมาได"  

ดิฉันเองจึงหลีกเล่ียงท่ีจะใชคําวา "หาย" เพ่ือปองกันขอครหาและการวิพากษวิจารณ แตจะใช
คําวา "หลุดจากสเปคตรัม" คือ ไมมีอาการแสดงของภาวะออทิสซึมแลว  

โดยดิฉันเลือกท่ีจะใชเกณฑซึง่อิงจาก “พัฒนาการท่ีใชการได” ของคุณหมอกรีนสแปน ดังน้ี    

1. ถามความรูสึกของพอแมวา "ยังคิดวาลูกเปนออทิสซมึอยูไหม" โดยมาก ถาลูกยังพัฒนาไดไมดี 
หรือมีพฤติกรรมผิดปกติอยู พอแมจะยังบอกวา “เปน” คะ หลายครั้งท่ีดิฉันบอกวาไมมี
ปญหาอะไรแลว พอแมยังไมยอมใหปลดปายเลยคะ เพราะแยกไมออกวา เร่ืองบางเรื่อง เดก็
ท่ัวไปก็มีเหมือนกัน เชน ดื้อ ตอตาน ไวความรูสึก หรือมีการวางแผนสั่งการกลามเน้ือยังไม
สมบูรณ หรือมีความชอบบางอยางเฉพาะตัว    

2. ดูพัฒนาการของเดก็ เน่ืองจากเดก็ท่ีมีพัฒนาการตามแบบแผนท่ัวไป จะคอย ๆ ผานจากระดับ 
1-6 เร่ือย ๆ คือสนใจจดจอ มีปฏิสัมพันธกับคนใกลชิด ส่ือดวยภาษากาย ยืนยันตัวตน ส่ือดวย
สัญลักษณ คือบอกอารมณและความรูสึก ตลอดจนเชือ่มโยงเหตุและผล  โดยจะคอนขางเตม็ใน
แตละขั้นกอน คอืทําไดทุกอารมณ (แนวกวาง) แลว จงึคอย ๆ พฒันาขึ้นขัน้สูงขึน้ ๆ ตามลาํดบั  

        

แตเดก็ออทิสติก จะพัฒนาในแนวต้ัง (ข้ึนแตละขั้น) ไปไดชากวา แถมแนวกวางก็ขยายไมคอย
ออก คือ จดจอ ไมไดทุกอารมณ ส่ือสารดวยภาษากายก็ยังไมเต็มท่ี ก็เร่ิมพูดแลว และเม่ือพัฒนาการแต
ละข้ัน มันไปไมเต็มสมบูรณ กจ็ะฟองออกมาในรูปพฤติกรรมแปลก ๆ ก็เลยตองสรุปวา เด็กออทิสติกน้ัน 
เปนโรคท่ีรักษาไมหายคะ  
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ดฉินัจงึใชการดใูนแนวกวางเปนหลกั ในการพจิารณาวาเขายังเปน “ออ” อยูหรอืเปลา โดยดวูา
เดก็สามารถทําทกัษะสาํคัญ ๆ ทีเ่ปนหลกัของพัฒนาการทีใ่ชการได ครบทกุขอบเขตอารมณหรอืไม เดก็
ทีม่ีพฒันาการในแนวกวางสมบรูณเตม็ท่ี จงึจะ “เนียน” ไปกบัเดก็อืน่คะ  

คือจดจอไดเหมือนเดก็วัยเดยีวกัน (อาจจะยกเวนบางกิจกรรม เน่ืองจากเดก็สมาธส้ัิน ก็ไมจดจอ
เวลาทํากิจกรรมบางอยางเหมือนกัน ดังน้ันการไมจดจอจึงไมใชขอบงชี้วาจะตองเปนออทิสซึมเสมอไป  
เด็กออทิสติกจะจดจอไดทุกกจิกรรม อยางนอยตองพัฒนาถึงขึ้น 6 เต็มข้ัน เพ่ือใหเขาใจอารมณและ
ความรูสึกของตัวเอง และเก็บรายละเอียดเรื่องความบกพรองเรือ่งระบบประสาทใหหมดกอนคะ) 

มีปฏิสัมพันธและส่ือสารกับคนใกลชดิไดทุกอารมณ  

นํ้าเสียง สีหนา ทาทาง แววตา ชัด ทุกอารมณ 

สนุกไดนาน ออนไดนาน ต้ือไดนาน  

บอกอารมณความรูสึกไดทุกอารมณ เลนสมมุติไดทุกอารมณ  

บางครั้ง ดิฉันจะดูวาเขา “ทะเลาะ” กับใครไดหรือเปลา ซึ่งการทะเลาะน้ี จัดเปน "วิทยายุทธ" 
ขั้นสูง คือตองจดจอตอการส่ือสาร (กับคูกรณี) เปนคําพูด ในอารมณโกรธจัด (แนนอนวานํ้าเสียง สีหนา 
ทาทางตองชัดเจน) โดยไมเบ่ียงเบน ไมหลบใน ไมถดถอย ไมวุนวาย ท่ีใชอารมณโกรธเปนเกณฑ เพราะ
เด็กมักจะทนอารมณโกรธ ไมคอยไดคะ เด็กท่ี “ทน” การทะเลาะได มักจะไมมีอาการแสดงของออทิสซึม
แลวละคะ  

แตตรงน้ีตองขอชี้แจงกอนวาเราไมไดฝกใหเดก็ทะเลาะกับใครนะคะ อยาเขาใจผิด เพียงแตเรา
ฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญไดมากพอ ถึงเวลาเด็กเขากไ็ประยุกตใชของเขาเองคะ  

แหม…..บางคร้ังคนเรากจ็ําเปนตองยืนยันความเช่ือของตัวเอง (อยางหนักแนน) นะคะ แตถา
เวลาเรายืนยันแลวมีคนอีกคนเขาไมเห็นดวย ตางฝายตางยืนยันความคิดของตัวเอง เสียงมันดงัข้ึน ๆ        
เขาก็เรียกวาทะเลาะกันคะ อันน้ีครูพบเคยเนนตออีกนิดวา “ทะเลาะ” นะ ไมใช “วิวาท” วิวาทน่ันเปน
การถดถอยสูระดับพฤติกรรมแลวละคะ      

กลับมาเรือ่งการปลดปายตอ…… 

หากเด็กอยูประมาณอนุบาล 3 ปรือ ป. 1 แลว สามารถอยูในกลุมเพ่ือนไดสมศักดิศ์รี ก็ถือวา
ใชไดแลว คําวาสมศักดิศ์ร ีแปลวา ทําอะไรไดพอ ๆ กนั เพ่ือนไมตองคอยยอมให เพราะครูส่ัง หรือไม
ตองเปนตัวตลก หรือลูกไล หรือหาของกาํนัลไปใหเพ่ือน เลนสนุกดวยกันได งอนกนัได หงุดหงิดกันได 
ทะเลาะกัน ก็เคลียรได เคลียรไมได กฟ็องผูใหญได แกตัวเปน ปกปองตัวเองไดพอควร (หากเล็กกวาน้ี 
เด็กอาจจะยังไมเขากลุม แตก็เลนกับเพ่ือน 1-1 ได)  

ถาเขาอยูไดเนยีน ๆ กบัเพ่ือน เรายังมเีหตผุลอะไร ทีจ่ะเรยีกเขาวาปนเดก็ออทสิตกิ…………  
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ท้ังน้ี เด็กบางคนอาจจะ "คิดชา" อยูบาง ไวความรูสึกอยูบาง หรือปราดเปรียวนอยกวาเพ่ือนอยู
บาง แตก็อยูในเกณฑของเดก็ท่ัวไป ซึ่งมีความแตกตางกันทางสรีระเชนกัน  

บางครั้ง เด็กอาจจะมีพัฒนาการในแนวต้ังไมเทาเพ่ือนท่ีอายุเทากัน แตมีพัฒนาการแนวกวาง
สมบูรณเต็มท่ี เวลาเขาอยูกบัเด็กเล็กวาสักคร่ึงหรือหน่ึงป เขาก็อยูไดแบบ "เนียน ๆ" กรณเีชนน้ี ดิฉันก็
ถือวานาจะ “ปลดปาย” ไดเหมือนกัน เดก็ท่ัวไปก็พัฒนาเร็ว-ชา ตางกันไดนิดหนอยนะคะ (อันน้ีเปนขอดี
ของเดก็ท่ีมีรูปรางเล็กคะ คือถาไมเห็นสูติบัตร ก็ไมทราบวาท่ีเลนกันอยูแบบเนียน ๆ น้ัน ท่ีจริงเด็กของ
เราบางคนอาจจะมีอายุมากกวา “เพ่ือน” นิดหนอยคะ)         

ดิฉันใชแนวทางการปลดปาย แบบเดียวกบัโรคหลอดเลือดสมองในผูใหญ (stroke) ท่ีคนไขมี
อาการออนแรงครึ่งซีก หลายคนฟนตัว เดินไดปกติ กลับไปทํางานได พูดไดเหมือนเดิม เขาก็เรียกวา 
“เคยเปน” เวลาเอ็กเรยคอมพิวเตอรสมอง จะยังเห็น "แผลเปน" เปนรอยโรคคางอยูเสมอ 

ถาเด็กของเราเลนได เรียนได ทําอะไรได เหมือนเพื่อน แตสมมุติวาเจาะเอาเซลลสมองมาตรวจ 
“อาจจะ” พบวาขนาดและจํานวนไมเทาเดก็อื่น ๆ เราจะเรียกวาอะไรด ีเด็กท่ัวไป ขาส้ัน ขายาว อวน 
ผอม ไมเทากนันะคะ   

สําหรับเรื่องของงานวิจัย จากผลงานของคุณหมอกรีนสแปน หากพอแมสนใจและทุมเทมากพอ
และทําฟลอรไทมอยางนอย 2 ป....... 

ประมาณรอยละ 60 ของเดก็ออทิสติก จะสามารถพัฒนาไปได “ดีถึงดีมาก” คือมพีัฒนาการ
สมวัย ไมมีอาการและอาการแสดงของภาวะออทิสซึม และเรียนไดในชัน้เรียนปกติ  

ประมาณรอยละ 20 ยังคงมีพัฒนาการชากวาวัย โดยจะติดขัดเร่ืองการส่ือสัญลกัษณ คือใชภาษา
พูดและเลนบทบาทสมมุติไมไดหลากหลายเทากับเพ่ือนวัยเดียวกัน (คือพัฒนาการแนวกวางเต็ม
ข้ัน 3-4 แตติดขัดแนวสูง คือไปไมพนระดบั 5 และ 6) ในกลุมน้ีก็ไมไดแสดงอาการของภาวะ
ออทิสซมึแลว  

อีกประมาณรอยละ 20 จะยังคงมีอาการแสดงอยู คือยังแยกตัว กระตุนตัวเองถึงแมวาจะไดทํา
ฟลอรไทมเต็มท่ีอยางนอย 2 ปแลว (download ไดจาก www.icdl.com)  
 

(Greenspan SI, Serena W.  Developmental patterns and outcomes on infants and 
children with disorders of relating and communicating: A chart review of 200 
cases of children with autistic spectrum diagnoses. J Dev Learn Dis 1997; 1: 
87-141) 
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 สวนการวิจัยของเรา ยังไมไดติดตามผลตอเน่ืองไดนานพอ แตก็มีแนวโนมท่ีดีเชนเดียวกับของ
คุณหมอกรีนสแปน เพียงแตตัวเลขท่ีแสดงความสําเร็จอาจจะไมสูงมากเทากับกลุมของทานนะคะ แตก็
คิดวามากพอท่ีจะทําใหเรา “มุงมั่น” เดินหนาคะ   

สําหรับเด็กท่ีมีพัฒนาการดถึีงดีมาก ซึ่งแมจะไมมีอาการแสดงของออทิสซึมและมีพัฒนาการท่ี
สมวัยแลว แตเขาอาจจะยังคงเปนคนที่ออนไหว บางคนขี้กลัว บางคนดื้อ บางคนเก็บตัว หรือบางคนมี
สมาธิคอนขางส้ัน ซึ่งถาเราเก็บรายละเอียดจริง ๆ เขากจ็ะอยูในเกณฑของเด็กท่ัวไปคะ แตยังคงมีนิสัย 
หรือพื้นอารมณเปนคนเชนน้ัน (อานเพ่ิมเติมเรื่องเด็กเล้ียงยาก 5 แบบ ในหนังสือ “ชวยใหลูกอยูไดและ
อยูดี ดวยฟลอรไทม)  

การเก็บรายละเอียดตองใชเวลาอีก 2-3 ปคะ สวนมากเปนเรื่องการทํา SI การออกกําลังกาย 
ท้ังกลามเน้ือมดัเล็กมัดใหญ ฝกการวางแผนส่ังการกลามเน้ือ และฝกฟงขอความท่ีซับซอน และยังคง
แนะนําใหหลีกเล่ียงเกมสคอมพิวเตอร จาํกัดการดูทีวี คงการเขากลุมเพ่ือน รวมท้ังสงเสริมพัฒนาการข้ัน
สูง ๆ ขึ้นไป แหม “โชคด”ี ไดรูจักฟลอรไทม จะหยุดแคน้ีไดไง จริงไหมคะ   

มีบางครั้งเหมือนกัน ท่ีดิฉันบอกกลาวกับผูปกครอง (บางทาน) ลวงหนาวา “ถึงลูกของคุณจะ
หลุดจากออทิสติกสเปคตรัมแลว แตจะยังคงเปนเด็กท่ี...............................” คุณพอบางทานก็ชิงตอบวา 
“ท่ีอาจารยพูดมานั่นนะ ตัวผมเองนะครับ......” คุณแมบางทานก็บอกวา “ดิฉันกเ็ปนเหมือนกันคะ”  

ก็คงจะตรงกับสํานวนไทย “เชื้อไมท้ิงแถว” นะคะ เพียงแตวาเชื้อสายของทาน “แรง” ไปหนอย 
เลยหลุดขอบ “ปกติ” ไป ถึงแมวาจะพอ “กูคืน” มาไดแลว ก็ยังคงเห็น “เงา” ของพอแมอยู  

แหม...อันน้ีก็คงตองยอมรับกันนะคะ มีลูกแลว ไมเหมือนพอเหมือนแม จะใหเหมือนใครกัน จริง
ไหมคะ (อานเพ่ิมเติมในเร่ืองเด็กเล้ียงยาก 5 แบบ ในหนังสือ “ชวยใหลูกอยูไดและอยูดี ดวยฟลอรไทม) 

 

 

กิ่งแกว  

27 ต.ค. 2552      
 

 

คุณหมอกรีนสแปนติดตามเด็กกลุมท่ีไดผลดีถึงดีมาก 20 คน (จาก เด็กกลุมท่ีไดผลดีท้ังหมด 116 คน) 
ไปจนกระท่ังเด็กเขาสูวัยรุน ทานพบวาเด็กท้ัง 20 คนสามารถใชชีวิตวัยรุนไดอยางเด็กอเมรกิันท่ัวไป 
หลายคนเขารวมทีมอเมริกนัฟุตบอลหรือบาสเก็ตบอลของโรงเรียน มีงานอดิเรกคือเลนดนตร ี ทํางาน
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ศิลปะ และเขารวมกิจกรรมทางสังคมท่ีหลากหลาย บางคนมีผลการเรียนลํ้าหนากวาเพ่ือน โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

(Greenspan SI, Serena W. Can children with autism master the core deficits and become 
empathetic, creative, and reflexive? A ten to fifteen year follow-up of a subgroup of 
children with autistic spectrum disorders (ASD) who received a comprehensive 
developmental, individual-difference, relationship-based (DIR) approach. J Dev Learn Dis 
2005; 9: 39-61). 

 

       

      


