ออทิสติก
ออทิสติกคืออะไร
ในทางการแพทย ภาวะออทิสซึม (Autism) เปนโรคหรือกลุมอาการที่เกิดขึ้นในเด็ก เนื่องจากสมอง
ผิดปกติ เด็กที่เปนโรคนี้จะอยูแตในโลกของตนเอง และขาดความสนใจที่จะมีสังคมรวมกับคนอื่น เราเรียกเด็กที่
เปนโรคออทิสซึมวา “เด็กออทิสติก” สมองที่ผิดปกติทําใหเด็กแสดงความบกพรองออกมา 3 ดาน ใหญๆ ไดแก
1. ความบกพรองในการมีปฏิสัมพันธ เชน ไมแสดงสีหนาทาทางในการตอบรับและสื่อสารกับผูอื่น ไม
สบตา เรียกไมหัน
2. ความบกพรองในการสื่อสาร เชน พูดชาหรือไมพูดและไมมีความพยายามในการสื่อสาร พูดตามหรือ
พูดสลับคํา
3. การแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ ผิ ด ปกติ เช น หมกหมุ น อยู กั บ การกระทํ า อย า งใดอย า งหนึ่ ง ที่ ไ ม
เหมาะสมหรือทําซ้ําๆ มากเกินไป ยึดติดกับขั้นตอนในการทํากิจวัตรประจําวัน
สาเหตุเกิดจากอะไร
ปจจุบันยังไมมีขอสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของภาวะหรือโรคออทิสซึ่มที่แนชัด แตเชื่อวานาจะเกิดจาก
ปจจัยหลายอยางรวมกัน ทั้งเรื่องของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ทําใหสมองผิดปกติทั้งโครงสรางของการทํางาน
โดยความผิดปกติสวนใหญเกิดขึ้นตั้งแตตัวออนอยูในครรภของแม เด็กบางคนแสดงใหเห็นอาการตั้งแตแรกเกิด
แตบางคนอาจมีพัฒนาการในระยะแรกไมตางจากเด็กทั่วไป
มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องกลไกการเกิดภาวะออทิสติกสเปกตรัม แตทฤษฎีเหลานั้นมักจะเนน
ที่การกําหนดหรือระบุวา ความบกพรองในสมองสงผลใหเด็กเหลานี้ทําอะไรไมไดบาง เชน ไมเขาใจความรูสึกของ
ผูอื่น ไมมีจินตนาการ และไมสามารถเขาใจนามธรรม
ศาสตราจารย น ายแพทย ส แตรี ย กรี น สแปนและคณะ ได ร ว มกั น สร า งสมมุ ติ ฐ าน ชื่ อ Affected
Diathesis Hypothesis โดยเชื่อวาเด็กกลุมนี้มีความบกพรองชื่อ Affected Diathesis Hypothesis ซึ่งเชื่อวา
เด็กกลุมนี้มีความบกพรองหลัก อยูที่การเชื่อตอระหวางความรูสึก อารมณ หรือความตองการกับการสั่งการ
กลามเนื้อ ความบกพรองรอง อยูที่ การรับรูสิ่งเรา (Sensory modulation) การประมวล ขอมูล(ทําความ
เขาใจ) ผานการไดยินและการมองเห็น(Auditory and Visual-spatial processing) และการวางแผนการสั่ง
การกลามเนื้อ (Motor planning) สมมุติฐานนี้นําไปสูแนวทางการรักษาที่พยายามเชื่อมตอระหวางการรับรู
ความรู สึ ก อารมณ และการสั่ ง การกล า มเนื้ อ ขึ้ น มาใหม ซึ่ ง การแก ป ญ หาพื้ น ฐาน แทนที่ จ ะคอยตามแก
พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา
ประเทศไทยมีรปู แบบในการสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกอยางไร
วิธีการที่นิยมใชฝกเด็กออทิสติกในประเทศไทย คือ เนนฝกความสามารถของเด็กเปนสวนๆ โดยให
เด็กทําในสิ่งที่คิดวาควรทําไดตามวัย เชน เรียนรูเรื่องสี เรื่องรูปทรง เรื่องการใชคําพูดโดยใหเด็กทําซ้ําๆ ทํา
บอยๆ จนเด็กทองจําได หรือเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยวิธีใหรางวัลหรือทําโทษ

แนวคิดการฝกมุงหวังเตรียมความพรอมใหเด็กเขาโรงเรียนโดยลืมที่จะใหความสําคัญเรื่องพัฒนาการขั้น
พื้นฐานของความเปนมนุษย ทักษะชีวิตดานตางๆ เชน สัมพันธภาพที่แนนแฟนระหวางเด็กกับพอแม การ
แสดงออกทางอารมณและการสื่อสารที่เหมาะสม การฝกในรูปแบบนี้ชวยใหเด็กออทิสติกหลายคน “ดูคลาย”
เด็กทั่วไปแตมักจะมีบางสิ่งบางอยางขาดหายไป คําพูดและกิริยาอาการของเด็มัจะขาดมิติทางสังคม ไมมีชีวิตชีวา
ขาดความคิดสรางสรรค และไมเปนธรรมชาติ
การบําบัดรักษาแนว DIR/Floortime
คุณหมอกรีนสแปนและคณะไดวางรูปแบบการแกปญหาและการกระตุนพัฒนาการสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองในการสรางปฏิสัมพันธและสื่อสารกับผูอื่น ทานเรียกแนวนี้วา Developmental Individual
Difference Relationship-Based (DIR) Model
• Developmental : พัฒนาการของการมีปฏิสัมพันธ การสื่อสาร และการคิด โดยมีความตองการและ
อารมณเปนแรงจูงใจ
• Individual Difference : คํานึงถึงความแตกตางของระบบการรับรู การประมวลขอมูล และการสั่ง
การกลามเนื้อของเด็กแตละคน
• Relationship-Based : ใชปฏิสัมพันธระหวางผูดูแลกับเด็กเปนสําคัญ
DIR/Floor time ประกอบไปดวยวิธกี ารสําคัญ 3 ประการ ไดแก
1. Floortime เปนชวงเวลาพิเศษที่สมาชิกในครอบครัวใชสงเสริมพัฒนาการเด็ก ในบรรยากาศที่
อบอุน เปนสุข สนุก และรูสึกปลอดภัย พอแมหรือผูดูแลใชเวลากับเด็กโดยมีจุดมุงหมายชัดเจนเพื่อกระตุน
พัฒนาการ
กิจกรรมที่เลือกเปนกิจกรรมที่เด็กสนใจและตรงกับระดับพัฒนาการ เด็กเปนผูนําและคิดกิจกรรม
สวนพอแมคอยหาจังหวะหรือสรางสถานการณใหเด็กคิดแกปญหา สื่อสารโตตอบ ตอเติมความคิดและอารมณ
ซึ่งกันและกัน เด็กเกิดความรูสึกสนุก สนใจ เกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง
2. การฝกทักษะที่บาน เปนการฝกเพื่อชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถใหมๆ เชน การชวยเหลือ
ตัวเองและการฝกทักษะพัฒนาการดานตางๆ การฝกเพื่อแกไขความบกพรองพื้นฐานของสมอง
3. การฝกอยางเปนระบบ เปนการฝกกับนักวิชาชีพเพื่อสงเสริมพัฒนาการเฉพาะดาน
มุมมองดานพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการของเด็กทั่วๆไป นิยมแบงหัวขอประเมินเปน 5 หัวขอ ไดแก พัฒนาการของ
กลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการดานจิตใจ อารมณและสังคม แตการประเมินดังกลาวอาจจะไม
เหมาะสมกับเด็กที่มีพัฒนาการไมสมดุลอยางเด็กออทิสติก ซึ่งอาจจะมีความสามารถดานใดดานหนึ่งโดดเดนเปน
พิเศษ เชน สามารถทองจําชื่อเมืองหรือชื่อประเทศไดทุกประเทศในโลก แตกลับมีปญหาดานการสื่อสาร การ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และการเขาสังคม เด็กออทิสติกบางคนสามารถใชคําและรูปประโยคไดสมวัย แตการพูด
มักจะไมเปนธรรมชาติ และไมถูกกาลเทศะ

ดั ง นั้ น การประเมิ น ที่ เ หมาะสมจึ ง ต อ งอาศั ย วิ ธี ก ารที่ แ ตกต า งกั น ออกไป โดยจะต อ งพิ จ ารณาที่
ความสามารถซึ่งใชการไดคําวา “ใชการได” ในที่นี้หมายถึง การสื่อสารที่สามารถสื่อและรับขอมูลไดครบถวน
ถูกตองตามอารมณ และความตองการทั้งของผูสงและรับสาร
Emotional
คุณหมอกรีนสแปนและคณะไดรวมกันสรางแบบประเมินที่เ รียกวา Functional
Development เพื่อใชการประเมินพัฒนาการทางอารมณ โดยแบงระดับพัฒนาการเปน 6 ระดับ ดังนี้
พัฒนาการระดับที่ 1 (แรกเกิด – 3 เดือน) สงบ สนใจ จดจอกับโลกภายนอก
1. สามารถจดจอกับการเลนแบบ sensory motor
2. สนใจจดจอกับของเลน หรือ เหตุการณรอบตัว
 with prompt
 without prompt
3. สนใจจดจอกับการสือ่ สารกลับไปกลับมา
 กับผูใหญที่ใกลชิด
4. สนใจจดจอในการทํากิจกรรมกับ
 เด็กวัยใกลเคียงกัน
 กับกลุม เด็กวัยใกลเคียงกัน
5. สงบและจดจอไดทกุ สถานการณ
พัฒนาการระดับที่ 2 (2– 5 เดือน) มีปฎิสมั พันธกบั คนอืน่
1. มีสัมพันธภาพกับคนใกลชดิ ในการเลนทีส่ นุกสนาน
2. มีสัมพันธภาพกับคนทีเ่ ลนสนุก ไดตอ เนือ่ งยาวนานขี้น
3. มีสัมพันธภาพกับผูอ นื่ ได
 แมจะรูสกึ หงุดหงิด
 ในอารมณทห่ี ลากหลาย เชน กลัว ตกใจ อิจฉา
4. มีสัมพันธภาพกับ ในการสือ่ สารโตตอบกลับไปมาไดอยางตอเนือ่ ง
5. มีสัมพันธภาพกับเด็กวัยใกลเคียงกัน
 with prompt
 Without prompt
6. มีสัมพันธภาพกับกลุม เด็กวัยใกลเคียงกัน
พัฒนาการระดับที่ 3 (4-9 เดือน) สือ่ สารดวยภาษาทาทาง
1. Respond กับคนใกลชิดทีม่ าเลนดวย
2. Initiate communication เมื่ออยากไดสงิ่ ที่ตองการ

3. มีการโตตอบกลับไปมาในการเลนหรือกิจกรรมทีเ่ ด็กสนใจอยางมาก
4. อารมณและความรูสึก
 เด็กแสดงอารมณและความรูสึกทางสีหนา
 สามารถโตตอบกลับไปมาไดในอารมณตา งๆ
5. มีการโตตอบทางสีหนาทาทางกับเด็กคนอืน่
 with prompt
 กับเด็กที่มีมนุษยสัมพันธดี
 Without prompt
 หาได
พัฒนาการระดับที่ 4 (9-18 เดือน) แกปญ
1. สือ่ สารใหไดสงิ่ ทีต่ อ งการ โดยใชกริ ยิ า หรือ คํา
2. เด็กสามารถทํางานหลายขั้นตอน (motor planning and sequencing)
 ไดดว ยตัวเอง เชน ลากเกาอีม้ าหนาตูกับขาว ปนขึ้นไปหยิบขวดใสขนมลงมา เปดฝา หยิบขนม
ออกมา แลวหันมามามองหนาแม
 โดยมีปฎิสมั พันธกบั คนใกลชดิ เพือ่ ใหทาํ สิ่งทีเ่ ขาตองการ เชน หยิบรถของเลน แลวไปดึงมือพอ
พาไปที่แขวนกุญแจ กระตุกมือพอ เมือพอหยิบกุญแจ ก็จูงมือพอไปที่หนาประตู
พัฒนาการระดับที่ 5 (18-30 เดือน) เลนสมมติ/แยกเรือ่ งจริงกับเรือ่ งสมมติได
1. เด็กเลนสมมติ
 โดยเลียนแบบทาทางจริง
 โดยใชคาํ พูดเลียนแบบ
 ใชทั้งทาทางและคําพูด
 การเลนสมมติมีรายละเอียด ขั้นตอน มากขึ้น และพูดโตตอบในชีวติ ประจําวันมากขึน้
 เริ่มมีจิตนาการในการเลนสมมติวาตนเองเกงกลาเกินจริง เชน เหาะได มีกาํ ลังมหาศาล
2.
3.
4.
5.

 เลนสมมติไดหลายบทบาท
พูดบอกความตองการของตนเองได
เริ่มสนทนาโตตอบได
พูดโตตอบในชีวิตประจําวันมากขึ้น แล การเลนสมมติมรี ายละเอียด ขั้นตอน มากขึ้น
เริ่มคาดเดาความรูส กึ หรือการกระทําของผูอ นื่ ได ในสถานการณตางๆ เชน ถาแอบถอดปลั๊กไฟแมจะ
โกรธ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พัฒนาการระดับที่ 6 (2 - 4 ป) โตตอบการสนทนาเชือ่ มโยงเหตุและผลได
โตตอบการสนทนาทั้งในชีวติ จริงและการเลนสมมติทกุ ครัง้
ตอบคําถามทีข่ ึ้นตนดวย ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และ ทําไม
รูจักโตัเถียง ตอรอง ตัดสินใจที่จะเลือกทําอะไรหรือไมทําอะไรไดเอง
เชือ่ มโยงเหตุและผลไดทกุ เรือ่ ง (ไมสะเปะสะปะ ไมเปลีย่ นประเด็น ไมเปลีย่ นเรือ่ ง)
เขาใจมิตเิ รือ่ งเวลา
เขาใจมิตเิ รือ่ งสถานที่
สามารถบอกสาเหตุของการกระทําและความรูส กึ ของตนเองไดทกุ อารมณ
สามารถเปรียบเทียบความคิดและความชอบของตนเองกับของผูอ นื่ ได
สามารถบอกตัวเลือกและตัดสินใจเลือกได
เลนสมมติเปนเรือ่ งราว มีจดุ เริม่ ตน การดําเนินเรือ่ ง และมีตอนจบ

การใชเทคนิค DIR/Floortime จะทําใหลกู หายจากเปนออทิสติกหรือไม
จากการติดตามผลการรักษาเด็กออทิสติกจํานวน ๒๐๐ รายที่พอแมตั้งใจสงเสริมพัฒนาการลูกเปน
เวลาอยางนอย ๒ ป ตามแนวทาง DIR/Floortime พบวา
๕๘% ของเด็กจัดอยูในกลุม “ดีถึงดีเดน” เด็กกลุมนี้สามารถพัฒนาไปไดไกลกวาที่เคยคาดการณกัน
วาเด็กออทิสติกจะพัฒนาไปได กลาวคือเด็กมีสัมพันธภาพกับคนใกลชิดไดอยางอบอุน สรางสรรค ยืดหยุนและมี
ชีวิตชีวา โดยไมหลงเหลืออาการแสดงของภาวะออทิสซึม ไมวาจะเปนอาการแยกตัว กระตุนตัวเอง หรือทําอะไร
ซ้ําซาก
๒๕% จัดอยูในกลุม “ปานกลาง” เด็กพัฒนาไดชากวากลุมแรก แตมีพัฒนาการไปไดเรื่อยๆ เด็กมี
สัมพันธภาพกับผูใกลชิดไดอยางแนนแฟน ใชภาษากายไดอยางตอเนื่อง บางรายพูดเปนวลี บางรายสามารถตอบ
คําถาม “ทําไม”ได เด็กกลุมนี้ไมหลงเหลืออาการและอาการแสดงของภาวะออทิสซึมเชนกัน
๑๗% ของเด็กอยูในกลุมที่ยังแสดงความบกพรองใหเห็น มักเปนเด็กที่มีภาวะแทรกซอน เชน มี
อาการชักรวมดวย เด็กกลุมนี้พัฒนาไปไดชามาก สื่อสารดวยภาษากายไดบาง บางคนพูดไดเปนวลีหรือคําสั้นๆ
เด็กยังคงแสดงอาการของภาวะออทิสซึมอยู
อางอิง :คูมือการพัฒนาเด็กออทิสติกแบบองครวม (เทคนิค DIR/ฟลอรไทม) โดย รศ. พญ. กิง่ แกว ปาจรีย

