คุยกันเรือ่ งฟลอรไทม – 7
“คนเคยเปน”
อันที่จริงดิฉันเคยเขียนเรื่อง “การปลดปาย” มาหลายครั้งแลวนะคะ วาตัวเองใชอะไรเปน
เกณฑในการที่จะปลดปาย “ออ” ออก และเปลี่ยนมาใชคําวา “เคยเปน” แตไมทราบวาขอเขียน
กระจัดกระจายอยูที่ใดบาง จะลองรวบรวมและขยายความใหมในบทความนี้นะคะ
เนื่องจาก วงการแพทยและนักบําบัดเกือบทั่วทั้งโลกยังคงใหความเห็นวา "ออทิสซึมเปนโรคที่
รักษาไมหาย แตเราชวยใหเด็กพัฒนาขึ้นมาได"
ดิฉันเองจึงหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา "หาย" เพื่อปองกันขอครหาและการวิพากษวจิ ารณ แตจะใช
คําวา "หลุดจากสเปคตรัม" คือ ไมมีอาการแสดงของภาวะออทิสซึมแลว
โดยดิฉันเลือกที่จะใชเกณฑซงึ่ อิงจาก “พัฒนาการทีใ่ ชการได” ของคุณหมอกรีนสแปน ดังนี้
1. ถามความรูสึกของพอแมวา "ยังคิดวาลูกเปนออทิสซึมอยูไหม" โดยมาก ถาลูกยังพัฒนาไดไมดี

หรือมีพฤติกรรมผิดปกติอยู พอแมจะยังบอกวา “เปน” คะ หลายครั้งที่ดิฉันบอกวาไมมี
ปญหาอะไรแลว พอแมยังไมยอมใหปลดปายเลยคะ เพราะแยกไมออกวา เรื่องบางเรื่อง เด็ก
ทั่วไปก็มีเหมือนกัน เชน ดื้อ ตอตาน ไวความรูสึก หรือมีการวางแผนสั่งการกลามเนื้อยังไม
สมบูรณ หรือมีความชอบบางอยางเฉพาะตัว
2. ดูพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากเด็กที่มีพัฒนาการตามแบบแผนทั่วไป จะคอย ๆ ผานจากระดับ

1-6 เรือ่ ย ๆ คือสนใจจดจอ มีปฏิสัมพันธกับคนใกลชิด สื่อดวยภาษากาย ยืนยันตัวตน สื่อดวย
สัญลักษณ คือบอกอารมณและความรูสึก ตลอดจนเชือ่ มโยงเหตุและผล โดยจะคอนขางเต็มใน
แตละขั้นกอน คือทําไดทกุ อารมณ (แนวกวาง) แลว จึงคอย ๆ พัฒนาขึ้นขัน้ สูงขึน้ ๆ ตามลําดับ
แตเด็กออทิสติก จะพัฒนาในแนวตั้ง (ขึ้นแตละขั้น) ไปไดชากวา แถมแนวกวางก็ขยายไมคอ ย
ออก คือ จดจอ ไมไดทุกอารมณ สือ่ สารดวยภาษากายก็ยังไมเต็มที่ ก็เริม่ พูดแลว และเมื่อพัฒนาการแต
ละขั้น มันไปไมเต็มสมบูรณ ก็จะฟองออกมาในรูปพฤติกรรมแปลก ๆ ก็เลยตองสรุปวา เด็กออทิสติกนั้น
เปนโรคที่รักษาไมหายคะ
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ดิฉนั จึงใชการดูในแนวกวางเปนหลัก ในการพิจารณาวาเขายังเปน “ออ” อยูห รือเปลา โดยดูวา
เด็กสามารถทําทักษะสําคัญ ๆ ทีเ่ ปนหลักของพัฒนาการทีใ่ ชการได ครบทุกขอบเขตอารมณหรือไม เด็ก
ทีม่ ีพฒ
ั นาการในแนวกวางสมบูรณเต็มที่ จึงจะ “เนียน” ไปกับเด็กอืน่ คะ
คือจดจอไดเหมือนเด็กวัยเดียวกัน (อาจจะยกเวนบางกิจกรรม เนื่องจากเด็กสมาธิสั้น ก็ไมจดจอ
เวลาทํากิจกรรมบางอยางเหมือนกัน ดังนั้นการไมจดจอจึงไมใชขอบงชี้วาจะตองเปนออทิสซึมเสมอไป
เด็กออทิสติกจะจดจอไดทุกกิจกรรม อยางนอยตองพัฒนาถึงขึ้น 6 เต็มขั้น เพื่อใหเขาใจอารมณและ
ความรูสึกของตัวเอง และเก็บรายละเอียดเรื่องความบกพรองเรือ่ งระบบประสาทใหหมดกอนคะ)
มีปฏิสัมพันธและสื่อสารกับคนใกลชดิ ไดทกุ อารมณ
น้ําเสียง สีหนา ทาทาง แววตา ชัด ทุกอารมณ
สนุกไดนาน ออนไดนาน ตื้อไดนาน
บอกอารมณความรูสึกไดทุกอารมณ เลนสมมุติไดทกุ อารมณ
บางครั้ง ดิฉันจะดูวาเขา “ทะเลาะ” กับใครไดหรือเปลา ซึ่งการทะเลาะนี้ จัดเปน "วิทยายุทธ"
ขั้นสูง คือตองจดจอตอการสื่อสาร (กับคูก รณี) เปนคําพูด ในอารมณโกรธจัด (แนนอนวาน้ําเสียง สีหนา
ทาทางตองชัดเจน) โดยไมเบี่ยงเบน ไมหลบใน ไมถดถอย ไมวุนวาย ที่ใชอารมณโกรธเปนเกณฑ เพราะ
เด็กมักจะทนอารมณโกรธ ไมคอยไดคะ เด็กที่ “ทน” การทะเลาะได มักจะไมมอี าการแสดงของออทิสซึม
แลวละคะ
แตตรงนี้ตองขอชี้แจงกอนวาเราไมไดฝก ใหเด็กทะเลาะกับใครนะคะ อยาเขาใจผิด เพียงแตเรา
ฝกทักษะพื้นฐานที่สําคัญไดมากพอ ถึงเวลาเด็กเขาก็ไประยุกตใชของเขาเองคะ
แหม…..บางครั้งคนเราก็จําเปนตองยืนยันความเชื่อของตัวเอง (อยางหนักแนน) นะคะ แตถา
เวลาเรายืนยันแลวมีคนอีกคนเขาไมเห็นดวย ตางฝายตางยืนยันความคิดของตัวเอง เสียงมันดังขึ้น ๆ
เขาก็เรียกวาทะเลาะกันคะ อันนี้ครูพบเคยเนนตออีกนิดวา “ทะเลาะ” นะ ไมใช “วิวาท” วิวาทนั่นเปน
การถดถอยสูร ะดับพฤติกรรมแลวละคะ
กลับมาเรือ่ งการปลดปายตอ……
หากเด็กอยูประมาณอนุบาล 3 ปรือ ป. 1 แลว สามารถอยูในกลุมเพือ่ นไดสมศักดิศ์ รี ก็ถอื วา
ใชไดแลว คําวาสมศักดิศ์ รี แปลวา ทําอะไรไดพอ ๆ กัน เพื่อนไมตองคอยยอมให เพราะครูสั่ง หรือไม
ตองเปนตัวตลก หรือลูกไล หรือหาของกํานัลไปใหเพื่อน เลนสนุกดวยกันได งอนกันได หงุดหงิดกันได
ทะเลาะกัน ก็เคลียรได เคลียรไมได ก็ฟองผูใหญได แกตัวเปน ปกปองตัวเองไดพอควร (หากเล็กกวานี้
เด็กอาจจะยังไมเขากลุม แตก็เลนกับเพื่อน 1-1 ได)
ถาเขาอยูไ ดเนียน ๆ กับเพือ่ น เรายังมีเหตุผลอะไร ทีจ่ ะเรียกเขาวาปนเด็กออทิสติก…………
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ทั้งนี้ เด็กบางคนอาจจะ "คิดชา" อยูบาง ไวความรูสึกอยูบาง หรือปราดเปรียวนอยกวาเพื่อนอยู
บาง แตก็อยูใ นเกณฑของเด็กทั่วไป ซึ่งมีความแตกตางกันทางสรีระเชนกัน
บางครั้ง เด็กอาจจะมีพัฒนาการในแนวตั้งไมเทาเพื่อนที่อายุเทากัน แตมีพัฒนาการแนวกวาง
สมบูรณเต็มที่ เวลาเขาอยูกบั เด็กเล็กวาสักครึ่งหรือหนึง่ ป เขาก็อยูไดแบบ "เนียน ๆ" กรณีเชนนี้ ดิฉันก็
ถือวานาจะ “ปลดปาย” ไดเหมือนกัน เด็กทั่วไปก็พัฒนาเร็ว-ชา ตางกันไดนิดหนอยนะคะ (อันนี้เปนขอดี
ของเด็กที่มีรูปรางเล็กคะ คือถาไมเห็นสูตบิ ัตร ก็ไมทราบวาที่เลนกันอยูแบบเนียน ๆ นั้น ที่จริงเด็กของ
เราบางคนอาจจะมีอายุมากกวา “เพื่อน” นิดหนอยคะ)
ดิฉันใชแนวทางการปลดปาย แบบเดียวกับโรคหลอดเลือดสมองในผูใ หญ (stroke) ที่คนไขมี
อาการออนแรงครึ่งซีก หลายคนฟนตัว เดินไดปกติ กลับไปทํางานได พูดไดเหมือนเดิม เขาก็เรียกวา
“เคยเปน” เวลาเอ็กเรยคอมพิวเตอรสมอง จะยังเห็น "แผลเปน" เปนรอยโรคคางอยูเสมอ
ถาเด็กของเราเลนได เรียนได ทําอะไรได เหมือนเพื่อน แตสมมุติวาเจาะเอาเซลลสมองมาตรวจ
“อาจจะ” พบวาขนาดและจํานวนไมเทาเด็กอื่น ๆ เราจะเรียกวาอะไรดี เด็กทั่วไป ขาสั้น ขายาว อวน
ผอม ไมเทากันนะคะ
สําหรับเรื่องของงานวิจัย จากผลงานของคุณหมอกรีนสแปน หากพอแมสนใจและทุมเทมากพอ
และทําฟลอรไทมอยางนอย 2 ป.......
ประมาณรอยละ 60 ของเด็กออทิสติก จะสามารถพัฒนาไปได “ดีถึงดีมาก” คือมีพัฒนาการ
สมวัย ไมมีอาการและอาการแสดงของภาวะออทิสซึม และเรียนไดในชัน้ เรียนปกติ
ประมาณรอยละ 20 ยังคงมีพัฒนาการชากวาวัย โดยจะติดขัดเรื่องการสื่อสัญลักษณ คือใชภาษา
พูดและเลนบทบาทสมมุติไมไดหลากหลายเทากับเพื่อนวัยเดียวกัน (คือพัฒนาการแนวกวางเต็ม
ขั้น 3-4 แตติดขัดแนวสูง คือไปไมพนระดับ 5 และ 6) ในกลุมนีก้ ็ไมไดแสดงอาการของภาวะ
ออทิสซึมแลว
อีกประมาณรอยละ 20 จะยังคงมีอาการแสดงอยู คือยังแยกตัว กระตุนตัวเองถึงแมวาจะไดทํา
ฟลอรไทมเต็มที่อยางนอย 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 ยังไมไดติดตามผลตอเนื่องไดนานพอ แตก็มแี นวโนมที่ดีเชนเดียวกับของ
คุณหมอกรีนสแปน เพียงแตตัวเลขที่แสดงความสําเร็จอาจจะไมสูงมากเทากับกลุม ของทานนะคะ แตก็
คิดวามากพอที่จะทําใหเรา “มุงมั่น” เดินหนาคะ
สําหรับเด็กทีม่ ีพัฒนาการดีถึงดีมาก ซึ่งแมจะไมมีอาการแสดงของออทิสซึมและมีพัฒนาการที่
สมวัยแลว แตเขาอาจจะยังคงเปนคนที่ออนไหว บางคนขี้กลัว บางคนดื้อ บางคนเก็บตัว หรือบางคนมี
สมาธิคอนขางสั้น ซึ่งถาเราเก็บรายละเอียดจริง ๆ เขาก็จะอยูใ นเกณฑของเด็กทั่วไปคะ แตยังคงมีนิสัย
หรือพื้นอารมณเปนคนเชนนั้น (อานเพิ่มเติมเรื่องเด็กเลีย้ งยาก 5 แบบ ในหนังสือ “ชวยใหลกู อยูไ ดและ
อยูดี ดวยฟลอรไทม)
การเก็บรายละเอียดตองใชเวลาอีก 2-3 ปคะ สวนมากเปนเรื่องการทํา SI การออกกําลังกาย
ทั้งกลามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ ฝกการวางแผนสั่งการกลามเนื้อ และฝกฟงขอความที่ซับซอน และยังคง
แนะนําใหหลีกเลี่ยงเกมสคอมพิวเตอร จํากัดการดูทีวี คงการเขากลุม เพื่อน รวมทั้งสงเสริมพัฒนาการขั้น
สูง ๆ ขึ้นไป แหม “โชคดี” ไดรจู ักฟลอรไทม จะหยุดแคนี้ไดไง จริงไหมคะ
มีบางครั้งเหมือนกัน ที่ดิฉันบอกกลาวกับผูปกครอง (บางทาน) ลวงหนาวา “ถึงลูกของคุณจะ
หลุดจากออทิสติกสเปคตรัมแลว แตจะยังคงเปนเด็กที่...............................” คุณพอบางทานก็ชิงตอบวา
“ที่อาจารยพูดมานั่นนะ ตัวผมเองนะครับ......” คุณแมบางทานก็บอกวา “ดิฉันก็เปนเหมือนกันคะ”
ก็คงจะตรงกับสํานวนไทย “เชื้อไมทิ้งแถว” นะคะ เพียงแตวาเชื้อสายของทาน “แรง” ไปหนอย
เลยหลุดขอบ “ปกติ” ไป ถึงแมวาจะพอ “กูคืน” มาไดแลว ก็ยังคงเห็น “เงา” ของพอแมอยู
แหม...อันนี้ก็คงตองยอมรับกันนะคะ มีลูกแลว ไมเหมือนพอเหมือนแม จะใหเหมือนใครกัน จริง
ไหมคะ (อานเพิ่มเติมในเรื่องเด็กเลี้ยงยาก 5 แบบ ในหนังสือ “ชวยใหลกู อยูไ ดและอยูดี ดวยฟลอรไทม)

กิ่งแกว
27 ต.ค. 2552

คุณหมอกรีนสแปนติดตามเด็กกลุมที่ไดผลดีถึงดีมาก 20 คน (จาก เด็กกลุมที่ไดผลดีทั้งหมด 116 คน)
ไปจนกระทั่งเด็กเขาสูวัยรุน ทานพบวาเด็กทั้ง 20 คนสามารถใชชีวิตวัยรุนไดอยางเด็กอเมริกันทั่วไป
หลายคนเขารวมทีมอเมริกนั ฟุตบอลหรือบาสเก็ตบอลของโรงเรียน มีงานอดิเรกคือเลนดนตรี ทํางาน
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ศิลปะ และเขารวมกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย บางคนมีผลการเรียนล้ําหนากวาเพื่อน 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).
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