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คําถาม-คาํตอบ เรือ่งหลกัการฟลอรไทม 

 

 

 แมนทั 

  ลูกดิฉันเปนออทิสติก แบบ high function อายุ 8 ป มีพฒันาการระดับ 6 แตในแตระดับมีการ
พัฒนาที่ไมสมบูรณไมเต็มข้ัน ลูกจะสงบสนในจดจองานไดแคเพียงระยะส้ันๆ เปนเด็กที่ไวตอส่ิงเรามากกวา
ปกติ แสดงออกและบอกความรูสึกของตนเอง เขาใจความรูสึกของผูอื่น ถาผูอื่นแสดงออกอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธอยางชัดเจน แตยังไมเขาใจความรูสึกที่ละเอียดออน เชน ลังเล เบื่อ หงุดหงิด มีความเขาใจ
เช่ือมโยงเหตุผล ตอบคําถาม เม่ือไร ที่ไหน อยางไร ทําไมได แตเม่ือเครียด โกรธ หงุดหงิด หรือมีสภาพ
กดดัน จะวุนวาย พูดไมรูเรื่อง แยกตัวไมคุยดวย และกาวราว  

  เม่ือลูกมีอาการดังที่กลาวมาแลว ดิฉันยังไมเขาใจการทาํงานของ floortime วาสามารถชวยลูกได
อยางไร ไมเขาใจในหลักการและผลที่จะไดรับ บอกตรง ๆ วางงและสับสนมาก ๆ ๆ ๆๆ เลยคะ ดิฉันได
อานหนังสือครบ 5 เลม มีความเขาใจบาง ไมเขาใจบาง อานแลวรูสึกดี มีกําลังใจท่ีจะสูเพื่อลูกตอไป เขาใจ
และยอมรับขอจํากัดของลูก วาลูกเปนเด็กที่ไวตอส่ิงเรามากกวาปกติอยางมาก และมีปญหาดานระบบส่ัง
การของกลามเนื้อ  

  ที่ดิฉันสงสัยและตองการคาํตอบอยากใหคุณหมอกิ่งแกว หรือเพื่อน ๆ ชวยตอบทีวา floortime 
ชวยใหลูกดีข้ึนไดอยางไร การที่ลูกมีปญหาดานระบบส่ังการ ดิฉันสงเสริมใหลูก ไดทํา SI มาต้ังแตลูกอายุ 
3 ป ทําอยางตอเน่ืองอาทิตย ละ 3-4 ช่ัวโมงและนํามาตอยอดที่บานดวย เพราะดิฉันเขาใจในหลักการเหตุ
และผลที่ไดรับ แตสําหรับ floortime ยังงง ยังไมเขาใจจริง ๆ คะ วาการที่เรา (แม) ทําใหลูกไววางใจ 
ทําใหลูกรูสึกถึงอารมณตนเองมันชวยอะไร จะบอกวาลูกจะไดรูอารมณตนเองและพูดออกมาได ลูกของดิฉัน
ก็เหมือนผานข้ันนี้ไปแลว (ดิฉันจะจําลองสถานการณ เรื่องที่ลูกกลัวเสียงนาฬิกานะคะ)  
  ลูก : หนูไมข้ึนไปขางบนนะ ไมไมไป (วิ่งวุนวาย สับสน)  
  แม : ทําไมไมข้ึนไป เปนอะไร รูสึกยังไง  
  ลูก : หนูกลัว กลัว กลัว  
  แม : กลัวอะไร  
  ลูก : กลัวนาฬิกาที่อยูขางบน  
  แม : กลัวมากไหม  
  ลูก : กลัวมาก  
  แม : มากแคไหน  
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  ลูก : ไมมาก นิดหนอย  
  แม : ทําไมถึงกลัวนาฬิกา  
  ลูก : กลัวที่มันเสียงดังไง มันดัง เมง เมง เมง  
  แม : ทํายังไงถึงหายกลัว  
  ลูก : ก็ไปหยุดมันซิ ไปจับที่ตุม ไมใหมันดุกดิก  
  แม : หนูกลาข้ึนไปขางบนไปจับมันเหรอ  
  ลูก : บอกนาพร ใหไปชวยกันยกไปที่อื่นก็ได  
  แม : นาพร ไมอยู ทําไงดีละ  
  ลูก : ไปบอกอามา ใหเรียกชางมาทําใหมันหยุดไปเลย  
  แม : ทุบนาฬกิาเลยดีไหม มันจะไดไมสงเสียงดัง  
  ลูก : ไมได ๆ เด๋ียวอามาจะวาเอา อามาข้ีบน  
 
  ในบทสนทนานี้ดิฉันยอมาบางแลว คุยสนทนากับลูกอยางสนุกสนาน กันจริง ๆอยูประมาณ 20 
นาท ีที่ดิฉันเลามาทั้งหมด เพือ่ใหเห็นวา ลูกมีความสามารถ มีพัฒนาการดานอารมณอยูในระดับ 6 แลว 
เตแตละข้ันยังไมสมบูรณ ถาลูกมีสภาวะดานรางกายและจิตใจไมพรอม แลวการที่เรา ใช floortime 
เพื่อใหลูกเขาใจอารมณตนเองและผูอื่น ใหลูกรูวาตอนนี้เขาอยูรูสึกอยางไรใหพูดออกมา ลูกดิฉันก็ผานข้ันนี้
ไปแลว ถาพูดถึงเหตุและผล วิธีการแกปญหาฝาฟนอุปสรรคก็ผานแลวเหมือนกัน  

  อาว ! แลว floortime จะชวยอะไรลูกละ ชวยยังไง เปนเหตุและเปนผลยังไง งง งง งง งง  
อานหนังสือแลวก็ดูเหมือน floortime ชวยลูกไดนะ เออดีนะ เขาใจลูกมากข้ึน เอ.....จะชวยลูกใหเนียนใน
สังคมไดยังไง ลูกยังขาดอะไร ตองการอะไร  

  สรุปก็คือ เขาใจวาลูกมีความบกพรองในการทํางานของสมอง พัฒนาการดานอารมณในแตละข้ัน
ยังไมสมบูรณ floortime จะทาํใหสมบูรณไดอยางไร  

 

กิง่แกว  

   "ลูกจะสงบสนในจดจองานไดแคเพียงระยะส้ันๆ เปนเด็กที่ไวตอส่ิงเรามากกวาปกติ แสดงออก
และบอกความรูสึกของตนเอง เขาใจความรูสึกของผูอื่น ถาผูอื่นแสดงออกอาการตอบรับหรือปฏิเสธอยาง
ชัดเจน แตยังไมเขาใจความรูสึกที่ละเอียดออน เชน ลังเล เบื่อ หงุดหงิด มีความเขาใจเช่ือมโยงเหตุผล 
ตอบคําถาม เม่ือไร ที่ไหน อยางไร ทําไมได แตเม่ือเครียด โกรธ หงุดหงิด หรือมีสภาพกดดัน จะวุนวาย 
พูดไมรูเรื่อง แยกตัวไมคุยดวย และกาวราว"  
 
  คําตอบที่ 1 ตอบคําถามท่ีวา ฟลอรไทมจะชวยอะไรได .........ก็จะชวยแกไขปญหาท้ังหมดที่คุณแม
เขียนมาน่ันแหละคะ (สํานวนคุนมาก เหมือนวาจะลอกมาจากหนังสือ)  
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  คําตอบที่สอง ฟลอรไทมจะชวยไดอยางไร อันนี้ไมทราบวาคุณแมจะพยายามบอกวายังทําฟลอร
ไทมไมเปนหรือเปลาคะ  

  ที่เลามาเปนเพยีงเทคนิคเดียวในการทําฟลอรไทมเรียกวาการทาํงานสะทอนอารมณ ซึ่งคุณแมก็
ทําไดดีพอสมควร แตเหมือนกับวา ถึงทาํได ก็ไมรูวาทําไปทําไม ไมรูวาชวยอะไรลูกได  

  ลองทําถามตัวเองสิวาหลังเริ่มลงมือทําแลว ลูกสงบลง วุนวายนอยลงบางไหม  
 
  สวนคําถามท่ี 3 คุณแมไมเขาใจวาความรกัใครผูกพันของลูกกับพอแมจะชวยใหลูกดีข้ึนไดอยางไร 
อันนี้ขอเชิญใหเขารวมอบรม หรือดูดีวีดีอีกหลาย ๆ รอบดีกวาคะ ตอบตรงนี้ไมไหวหรอกคะ  

  แนะนําใหคุณแมศึกษาจนเขาใจและม่ันใจในฟลอรไทมกอนคอยลงมือทํากไ็ด ยังไมตองรีบก็ไดลง
มือทําไปทั้ง ๆ ที่ยังไมรูวาทําไปทําไม มันก็นาจะงง เหมือนกันนะคะ  

 การทาํฟลอรไทมดูเหมอืนไมยาก แตทีจ่รงิแลวมนัไมงาย  

ทกุอยางอยูบนหลกัการและเหตผุลทีช่ัดเจน และมขีัน้มีตอนทีต่องกาวไป  

  ผูที่จะใชเทคนิคน้ีได ตองแมนยําทั้งหลักการและวิธีการ  
 
  ระหวางที่ใชตองอาศัยทั้งความมุงมั่น และสติที่มั่นคง  
 
  แนะนําใหใจเย็น ๆ และต้ังสติใหไดกอน อยาลงมอืทาํ ทัง้ ๆ ทีก่าํหนดเปาหมายไมได ขอใหรูชัด
กอนวาอะไรสาํคญักบัชวีติลกู ซึง่จะชวยใหลกูอยูไดอยางมคีวามสุขในโลกใบนี้ไดตามสมควร ตั้งเปาหมายให
แน ๆ แลวคอยหาทางเดินไปคะ  

 

ครพูบ  
  คุณแมตองการเขาใจ เพื่อมั่นใจในหลักการ วา floortime จะชวยลูกไดอยางไร เพราะที่เปนอยู ดู
เหมือนลูกก็ไดการโตตอบในข้ันตางๆ แลว ตั้งแตยังไมไดทํา floortime  

  เรื่องก็คือ.. เราไมไดทํา floortime เพื่อใหเด็ก "ตอบ" ได  

  แต เพื่อพฒันาความเขาใจในตน และมีวิธีคิดในการผานขามอุปสรรค และความลําบากที่ขวางกั้น
อยูในชีวิตของตนได  
 
  เพื่อใหมีความสามารถในการใชการส่ือสารเพือ่ชวยแกปญหา และเพื่อใหตนบรลุเปาหมายได  
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  เพื่อใหตระหนักอยางลึกซ้ืง และมั่นใจอยางเต็มเปยมวาตนไมไดโดดเด่ียว หากยังมีคนซ่ึงรัก และ
พรอมจะชวยเหลือ ใหฉันผานขามความยากลําบากของชีวิตไปได  
 
  เพื่อใหเช่ือมโยงความรูสึกออกมาเปนการกระทํา และการส่ือสาร ซึ่งนําไปสูการแกปญหา และ
ความชวยเหลือ  
 
  เพื่อใหในที่สุดแลว สามารถอยูในโลกน้ีไดอยางม่ันใจ ไมตองหันกลับไปหลบอยูหลังประตู แลว
วุนวายสับสนอีก  
 
  ลูกคุณแมไดข้ันตางๆ แลว พูดบอกความรูสึกได  

  แต.. "ยังไมเขาใจความรูสึกทีล่ะเอียดออน เชน ลังเล เบื่อ หงุดหงิด"   

  มีความเขาใจเช่ือมโยงเหตุผล ตอบคําถาม เม่ือไร ที่ไหน อยางไร ทําไมได  

        แต.. "เม่ือเครียด โกรธ หงุดหงิด หรือมีสภาพกดดัน จะวุนวาย พูดไมรูเรื่อง แยกตัวไมคุยดวย 
และกาวราว"  
 
  จะเห็นวาลูกยังตองการการทาํงานตอเน่ืองอกีมาก เพื่อใหลูก"อาน" "เขาใจ" และ "รับมอื" กับ
ความรูสึกที่ละเอียดออนตางๆ ไดมากข้ึน  
 
  ถึงที่สุดแลวตองบอกวา.. คนปกติทั่วๆ ไปที่เราเจอกันอยูทกุว่ีทุกวันในสังคม ก็ยังมีระบบ และ
พัฒนาการข้ันตางๆ พรองกันอยูแทบจะทั้งนั้น คนทุกคนกยั็งคงตองพฒันาตนเองตอเน่ืองไปเรื่อยๆ เพื่อ
ยกระดับความคิด และอารมณของตนใหสูงข้ึน  

  เปล่ียนจาก "คน" ที่วุนวายสับสน ไปเปน "มนุษย" ที่สมบรูณ ทําไดดวยการมีสติระลึกรูสภาวะ
แหงตน และหาหนทางแกไขดวยปญญา ซึ่งกระบวนการ DIR/Floortme ศึกษาเลียนธรรมชาติการเรียนรู
ของเด็ก และนํามาแจงไวไงครับ  
 
 
"ลูก : หนูไมข้ึนไปขางบนนะ ไมไมไป (วิ่งวุนวาย สับสน)"  
ลูกเริ่มที่ความวุนวาย สับสน  
แลวในชวง 20 นาที ที่คุณแม"คุย" กับเขา และหลังจากน้ันละครับ ยังวุนวายสับสนอยูไหม?  
 
ส่ิงที่เราต้ังใจทาํ ไมใชการหาทางออก หรือคําตอบเบ็ดเสรจ็ สําหรับแตละปญหาเด๋ียวน้ัน  
แตเพื่อสรางกระบวนการในสมอง ที่จะหาทางออกไดดวยตนเองในอนาคต  
ซึ่งตองอาศัยการ"ทาํงาน"ซ้ําแลวซํ้าอีก ตอเน่ืองสม่ําเสมอ จนกลายเปนทกัษะของเขา  
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....................................................  
ของแถม.. เทคนิค  
 
แม : กลัวมากไหม  
ลูก : กลัวมาก  
แม : มากแคไหน  
ลูก : ไมมาก นิดหนอย  
"อาว.. ไมมากแลวเพราะอะไรถึงไมข้ึนละ?"  
 
..................  
 
แม : ทําไมถึงกลัวนาฬิกา  
ลูก : กลัวที่มันเสียงดังไง มันดัง เมง เมง เมง  
"ที่ดังเมง เมงนะ.. ทําใหหนูคิดถึงอะไรเหรอ..ถึงไดกลัว?"  
 
......................  
 
แม : ทํายังไงถึงหายกลัว  
ลูก : ก็ไปหยุดมันซิ ไปจับที่ตุม ไมใหมันดุกดิก  
"เอาสิ.. เอ..แลวใครจะเปนคนจับละ?"  
 
ฯลฯ 
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คุณแม 

  นองอายุ 5 ป พูดโตตอบไดพอสมควร มีปญหาเรื่องอารมณเสียงาย ลักษณะเอาแตใจตนเอง 
และติดชอบพูดเปนประโยคคําถามคะ ซึ่งรายละเอียดจะถามในกระทูตอไปคะ  

  ดิฉันรูสึกวายังทํา Floortime ไดไมดีเทาที่ควร เน่ืองจากสับสนเรื่องเวลากับเทคนิค Floortime 
แตดิฉันไดอานกระทูถาม-ตอบ ซึ่งจะพยายามดูเกือบทุกวัน และไดเขาฟงที่อบรมลาสุดของครูพบกับครู
แอน และฟงจากประสบการณผูปกครอง จงึรูสึกวาเขาใจ Floortime มากข้ึน  

แรกๆ ดิฉันจะกังวลเรื่องการเลนบทบาทสมมติมาก แตภายหลังที่สามีและดิฉันพยายามเลนกับ
ลูกคือเลนแบบงายๆ คือสามีเปนมาและใหลูกพีทกบันองเปนคนข่ี และแกลงทําใหคนข่ีมาตกมา ตอมาดิฉัน
ก็บอกสามีวาใหเปล่ียนเปนวัวกระทิง สามีดิฉันจะเปนวัวกระทิง และแกลงเหมือนเดิม ทําใหลูกตกจากวัว
กระทิงบนที่นอน  

ดิฉันสังเกตการเปล่ียนแปลงคือลูกชอบมากคะ เคาจะพูดใหคุณพอทําโนน ทําน่ี เชน ใหวัวกระทิง
กระดกกน ใหลูกนอนบนหลังวัวกระทิง ใหกระทิงอุมลูก (เพื่อใหโยนลงบนท่ีนอน) นอกจากน้ีก็เลนมอญ
ซอนผา แตจะเนนการวิ่งไลตมีากกวา ดิฉันก็บอกกับสามีวา Floortime ของเราเริ่มจะใชไดแลวนะ ลูกเคา
เปนผูนํา เราเปนผูตาม  

ดิฉันสังเกตเปน Sign ที่ดีคะ หากลูกสนุกกับการเลน เคาจะเปนผูนําและจะพูดเยอะข้ึน ดิฉันทอง
หลักการของคุณหมอวา Flootime เนนปฏิสัมพันธ การส่ือสาร และความคิด  

นอกจากน้ีจะเนนเรื่องย้ือ ตื้อคะ แตยังไมคอยเกงเทาไร ลูกชอบโวยวาย แตจะพยายามตอไปคะ  
 
  คําถามของคือ Flootime ของครอบครัวดิฉันเปนอยางไรบาง อยากไดคําแนะนํา และจะตอยอด
อีกอยางไร ขณะเดียวกันดิฉันพยายามคิดการเลนอื่นคะ ไมเนนผลลัพธแตเนนวาลูกสนุก และก็ทําใหดิฉัน
ไมเครียดมากคะ  

 

ครพูบ  

   การพูดดวยคําถามจะลดลงได ถาเราเริม่พูดกับลูกดวยประโยคบอกเลามากข้ึน และถามใหนอยลง
หนอยครับ  

เวลาอารมณเสีย ก็ฉวยโอกาสทํางานอารมณเลยครับ อยากลัวลูกอารมณเสียซะกอนนะครับ การ
เอาแตใจ ก็เปนเรื่องที่พบไดในเด็กเล็ก ที่ยังยึดตนเปนศูนยกลาง  
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รูนอย เขาใจนอย แกปญหา และส่ือสารไดนอย  

ผูใหญเอง เอาแตใจก็มีใหเห็นกันไดเยอะไป  

เอาแตใจน่ีสิดี มีโอกาสไดย้ือกันนานๆ ก็ย้ือเขาไวครับ แตอยาลืม "ดูลม" ดวยนะครับ ผอนหนัก
ผอนเบา ใชทาทีการเลน ไมใชเอาเปนเอาตายกัน ย้ิมๆ ไวหนอยเวลาย้ือ ผอนๆ ดึงๆ วาวถึงจะข้ึนติดลมบน
ไดครับ  

 

กิง่แกว  

   ก็คงจะเปนจุดเริ่มตนที่ดี เริ่มกันที่เลนสนุกกอน เม่ือเลนไดแลว ก็ใหพัฒนาตอไป เพราะการเลนที่
เลามาเปนการเลนกึ่ง sensory motor กึ่งเลนสมมุติ คือเลนเอามัน ยังไมไดเริ่มคิดสักเทาไร สําหรับคนที่
ไมเคยเลนกับลูก ก็คงเริ่มแบบน้ี  

  ตอไปคงตองเพิ่มความซับซอน คือเนนคุณภาพดวย เชน วัวจะไปไหน ถงึหรือยัง แลวจะกิน
อะไรบาง วา...อาหารหมดแลว จะทํายังไง วัวงวง จะใหนอนที่ไหน เปนตน  

  สวนในชีวิตประจําวัน ใหถาม เม่ือพอแมอยากรูจรงิ ๆ พอแมเองก็ไมรูคําตอบ อยาถาม เพื่อ
ตรวจสอบวาลูกรูจรงิหรือเปลา  

  คําวาผลลัพธ หมายถึงส่ิงที่เด็กรู ทําได  

  แตกระบวนการ หมายถึงวิธีที่จะไปสูผลลัพธ ซึ่งเราเนนการคิด คือใหเด็กคิดแกปญหา และคิดถึง
ความรูสึกของตัวเอง  
 
  ฟลอรไทมนั้น ไมไดเลนเอาสนุกเฉย ๆ มีเปาหมายที่แนนอน ตองการใหเด็กมีพัฒนาการมากข้ึน 
คือคิดไดเกงมากข้ึน คิดจะใหวัวไปทางไหน คิดวาวัวงวงจะตองทําอยางไร วัวหิว จะตองทําอยางไร จะกนิ
อะไร  

  ไมไดเนนผลลัพธ คือ ตองรูวาวัวงวง แลวสรุปวาตองนอน วัวหิว แลวเด็กตองรูวาตองกนิ และวัว
ตองกินหญา  

  เพราะถาใชความคิด คําตอบอาจจะออกมาวา ยังไมตองกินก็ได ถาอยากจะทําอยางอ่ืนมากกวา 
หรือไมอยากกนิหญา เพราะวาเบื่อ 

  เพราะฉะนั้น ฟลอรไทม คือขอแคใหไดคิดคะ สวนจะคิดออกมา ไดผลเปนอะไรก็ไดคะ ขอแคให
สมเหตุสมผลพอสมควร  
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แถมทาย 

 

กิง่แกว  

 มีผูสอบถามเรือ่งงานวิจัยทีร่องรับ ก็เลยเอามาเลาใหฟงคะ  

  ในเรื่องงานวิจยัที่รองรับการบําบัดรักษาออทิสติกน้ัน เริ่มเม่ือ 40 ปกอน Dr Lovass ที่ UCLA 
ไดนําเสนอผลการวิจัยเปรียบเทียบวิธีการ ABA ซึ่งทําอยางแขมขนถึง 40-50 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
เปรียบเทียบกบัอีกกลุมหน่ึงซึง่ไดรับการฝกนิด ๆ หนอย ๆ พบวากลุมทีไ่ดรับการฝกอยางเขมขนมี IQ 
เพิ่มข้ึน และมีอัตราสวนของการเขาเรียนในโรงเรียนมากกวา  

  หลังจากน้ัน วิธีการ ABA จึงกลายเปนการรกัษามาตรฐานเพียงอยางเดียวอยูถึง 30 ป และมี
งานวิจัยตามมาอีกหลายผลงาน มาจากทีมงานของ Dr. Lovass บาง จากที่อื่นบาง ซึ่งก็ไดผลชัดเจนบาง 
ไมชัดเจนบาง   

  ระยะหลังก็เริ่มมีผูตั้งขอสงสัยผลการศึกษาดังกลาว เริ่มจากรูปแบบการวิจัยของ Dr. Lovass นั้น 
ไมมีการสุมเลือกเด็กเขากลุม คือใชความสมัครใจ ดังนั้นก็อาจจะเปนไปไดวากลุมที่ผูปกครองเลือกแบบ
เขมขน อาจจะมีความต้ังใจรกัษามากกวาอีกกลุมหน่ึงก็เปนได  

  และการวัดผลของงานวิจัยน้ี วัดกันที่ IQ ซึ่งถาเราดูรูปแบบการฝก ก็เหมือนการเตรียมความ
พรอมที่จะตรวจ IQ (เหมือนมีการติว) และเด๋ียวน้ีก็เปนที่ยอมรับแลววาเรื่อง IQ นั้นไมใชเรื่องสําคัญ
สําหรับความอยูรอดของเด็ก  

  สําหรับเรื่องการเขาโรงเรียนกเ็ชนกัน ปจจัยน้ีมันไมไดข้ึนอยูกับเด็กดีหรือไมดี มันข้ึนอยูกับนโยบาย
ของโรงเรียนเปนหลัก การวัดผลเชนนี้เลยมีความหมายนอย  

  สวนงานวิจัยของ DIR/ floortime ซึ่งเพิ่งออกมาได 10 ป ก็ไดรับการวิจารณจากนักวิจยัเชนกัน 
เพราะวาเปนการศึกษายอนหลัง และไมมีกลุมควบคุม คือไมมีการเปรียบเทียบวากลุมทีท่ําฟลอรไทมจะ
ดีกวากลุมที่ไมไดทํามากแคไหน  

  นอกจากน้ีการประเมินผล ยังประเมินแบบไมปกปด คือผูประเมินรูอยูแลววาเด็กที่กําลังจะ
ประเมินฝกดวยฟลอรไทม ถาผูประเมินชอบฟลอรไทม ก็อาจจะมีแนวโนมที่จะมองวาเด็กดีข้ึนมากกวา 
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  ในตอนหลัง ก็มีงานวิจัยที่เกีย่วกับฟลอรไทมที่เปนรูปแบบการทดลอง มีกลุมควบคุม และมีการ
ประเมินแบบปกปด ก็พบวาเปนการรักษาทีไ่ดผลดีกวากลุมควบคุม แตจํานวนเด็กในการศึกษาน้ียังมีไม
มากนัก (การศึกษาวิจัยของกลุมที่ทําฟลอรไทมในประเทศ ก็ชวยยืนยันประสิทธิภาพของเทคนิคเชนกัน)  
 
  สวนขอสรุปของดิฉันเอง ที่เลือกจะเผยแพรวิธีการรักษาแบบน้ี คือ  
 
1.  เปนการรกัษาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือดูที่คําอธิบายของคุณหมอกรีนสแปน แลวรูสึกวาเขาใจเด็กมากข้ึน 
ดีกวาคําอธิบายอ่ืน ที่เนนแตขอจํากัดของเด็ก "เพราะวาเปนเด็กออทิสติก เลยเปนอยางน้ัน เปนอยางน้ี"  
 
2.  วิธีการรักษาอาศัยแนวทางเดียวกับเด็กปกติ คือเริ่มจากพ้ืนฐานทางพัฒนาการ  
 
3.  มีงานวิจัยที่รองรบัระดับหนึ่ง ถึงแมวาจะไมใชงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง (ตามาตรฐานของนักวิจัย) แตก็มี
การวิจัยระยะยาว 8-10 ปทีต่ิดตามเด็กกลุมที่ดีไดผลดีไป 20 คน พบวาหลายคนเขาทีมอเมริกันฟุตบอล 
หลายคนเลนบาสเก็ตบอล และเม่ือติดตามสัมภาษณ วัยรุนกลุมน้ีตอบคําถามเรื่องการเมืองอเมริกันดวย
ทาทางยียวนตามมาตรฐานเด็กวัยรุนอเมริกนั  
 
  ซึ่งผลการบาํบดัรักษาในลักษณะนี้ไมเคยมีการพูดถึงเลยในการรกัษารูปแบบเดิม  

  โดยสรุป ในระหวางที่รองานวจิัยที่ทีคุณภาพดีตามมาตรฐานของนักวิจยั ดิฉันคิดวาเรามีเหตุผลที่
ดีพอจะเริ่มใชวิธีนี้ไดเลย และผลจากการดําเนินการมาระยะหนึ่ง การตอบรับจากพอแมกช็วยยืนยันการ
ตัดสินใจของเรานะคะ 

 

 


