บริการออทิสติก ของสถาบันราชานุกลู
ไมมสี ตู รสำเร็จรูปสำหรับการดูแลเด็กทุกคนในทุก
อายุ ควรเขาใจธรรมชาติทวี่ า เด็กแตละคนมีความเหมือน
กัน และมีความแตกตางกัน เด็กอาจมีความบกพรองบาง
ดาน ถาคอยแกไขความบกพรองไปเรือ่ ยๆ ก็อาจถึงทาง
ตันในที่สุด ควรหันกลับมามองในดานความสามารถ
ของเด็กดวยวา เด็กมีความสามารถดานใดบาง เพื่อ
วางแผนการดูแลใหการสงเสริมความสามารถที่มีอยู
ใหดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สามารถชวยชดเชยความบกพรองทีม่ อี ยไู ด
ดังนั้นการดูแลตองวางแผนใหสอดคลองกับสิ่งที่
เด็กมีและสิง่ ทีเ่ ด็กเปน โดยวางแผนเฉพาะเปนรายบุคคล
ใหมคี วามเหมาะสมตามวัย และตามพัฒนาการของเด็ก

1. ตรวจ ประเมิน วินจิ ฉัย บำบัดรักษา
2. โปรแกรมหอผปู ว ยออทิสติก (4 เดือน)
3. โปรแกรมหอผปู ว ยครอบครัว (2 สัปดาห)
4. ชัน้ เรียนออทิสติก โรงเรียนราชานุกลู
5. ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
6. สงเสริมพัฒนาการ
7. กิจกรรมบำบัด
8. แกไขการพูด
9. ฝกทักษะสังคม
10.ฝกอาชีพ และโครงการทดลองจางงาน
11.โปรแกรมสงเสริมความสามารถพิเศษ
12.การบำบัดทางเลือก
- โปรแกรมแลกเปลีย่ นภาพเพือ่ การสือ่ สาร
- โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด
- เอชอีจ(ี HEG-Hemoencephalogram)
- การฝงเข็ม
13.ประเมินระดับพัฒนาการและสติปญ
 ญา
14.ออกเอกสารรับรองความพิการและจดทะเบียน
คนพิการ

เรียบเรียงโดย...นายแพทยทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา
จิตแพทยเด็กและวัยรุน สถาบันราชานุกูล
ประสานงานโดย...คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ออทิสติก หรือ ออทิสซึม จัดอยใู นกลมุ ความบกพรอง
ของพัฒนาการแบบรอบดาน (Pervasive Developmental
Disorder – PDDs) ซึง่ ประกอบไปดวย
- ออทิสติก (Autistic Disorder)
- แอสเพอรเกอร (Asperger,s Syndrome)
- เร็ทท (Rett,s Syndrome)
- ซีดดี ี (Childhood Disintegrative Disorder)
- พีดดี ี เอ็นโอเอส (PDD NOS)
ออทิสติก คือ เด็กทีม่ ปี ญ
 หาความลาชา หรือความผิด
ปกติของพัฒนาการ ในดานปฏิสมั พันธทางสังคม ภาษา
ทีใ่ ชสอื่ สาร และการเลนตามจินตนาการ กอนอายุ 3 ป

ระบาดวิทยา
* พบประมาณ 1 คน ตอประชากร 1,000 คน
* พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง 4 เทา

สาเหตุ
ปจจุบนั ยังไมทราบสาเหตุทแี่ ทจริง แตมหี ลักฐานสนับ
สนุนวาเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองมากกวา
ผลจากสิง่ แวดลอม และยืนยันไดวา รูปแบบการเลีย้ งดูไมใช
สาเหตุของปญหา

อาการของออทิสติก
ดานปฏิสมั พันธกบั บุคคลอืน่
(Social interaction)
ไมใชภาษาทาทางเชน ไมสบตา ไมแสดงสีหนา
สรางความสัมพันธกบั เพือ่ นไมเหมาะสมกับอายุ
ไมอยากเขารวมสนุก รวมทำสิง่ ทีส่ นใจกับคนอืน่ ๆ
ไมมอี ารมณตอบสนองกับสังคม
ดานภาษาและการสือ่ สาร
(Language and Communication)
พัฒนาการในการพูดชา หรือไมพดู เลย
ไมสามารถเริม่ พูด หรือสนทนาตอเนือ่ งกับคนอืน่ ได
ใชคำพูดซ้ำๆ หรือใชภาษาทีไ่ มมใี ครเขาใจ
ไมมกี ารเลนสมมติ หรือเลนตามจินตนาการ
ดานกิจกรรมทีท่ ำและความสนใจ
(Activities and Interest)
หมกมนุ กับพฤติกรรมซ้ำๆ มีความสนใจในสิง่ ตางๆ
อยางจำกัด
ยึดติดกับกิจวัตร หรือย้ำทำกับบางสิง่ บางอยางทีไ่ มมี
ประโยชน โดยไมยดื หยนุ
ทำกิรยิ าซ้ำๆ เชน เลนสะบัดมือ หมุน โยกตัว เขยงเทา
สนใจหมกมนุ กับเพียงบางสวนของวัตถุ

การดูแลรักษาเด็กออทิสติก ไมมวี ธิ กี ารใดทีด่ ที สี่ ดุ
ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ เพียงวิธกี ารเดียว และ ไมมรี ปู แบบทีเ่ ปน
สูตรสำเร็จ รูปแบบเดียวทีใ่ ชไดกบั ทุกคน แตตอ งเปน “การ
ดูแลรักษาแบบบูรณาการ” กลาวคือ ใชวธิ กี ารบำบัดหลาย
วิธรี ว มกัน โดยทีมงานผเู ชีย่ วชาญสหวิชาชีพรวมกับครอบ
ครัวของเด็ก แนวทางการดูแลเด็กออทิสติก มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

สงเสริมพลังครอบครัว
สงเสริมความสามารถของเด็ก
สงเสริมพัฒนาการ
พฤติกรรมบำบัด
การฟน ฟูสมรรถภาพทางการแพทย
เชนกิจกรรมบำบัด แกไขการพูด
6. การฟน ฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
7. การฟน ฟูสมรรถภาพทางสังคม
8. การฟน ฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
9. การรักษาดวยยา
10. การบำบัดทางเลือกอืน่ ๆ

