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สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
สิงหาคม 2555		จำ�นวน 1,000 เล่ม
มิถุนายน 2556		จำ�นวน 5,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
ธันวาคม 2556 		จำ�นวน 2,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
เมษายน 2557 		จำ�นวน 4,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
สิงหาคม 2557 		จำ�นวน 7,300 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
สิงหาคม 2560 		จำ�นวน 500 เล่ม
บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำ�กัด

ได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์จากสถาบันราชานุกูล
2

เด็กออทิสติก คู่มือสำ�หรับครู

คำ�นำ�
โรคออทิสติกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำ�ให้เกิด
ความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคมและด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซํ้าๆ
หรื อ ความสนใจซํ้ า จำ � กั ด ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของ
เด็กออทิสติก ในปัจจุบันการช่วยเหลือเด็กออทิสติกได้มีการพัฒนารุดหน้าไป
อย่างมาก การดูแลช่วยเหลือ ได้แก่ การดูแลจากทีมแพทย์ การฝึกกระตุ้น
พัฒนาการด้านที่บกพร่อง เช่น การฝึกพูด การฝึกทักษะทางสังคม การปรับลด
พฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหา และการฟืน้ ฟูทางการศึกษา ปัญหาในการดูแลช่วยเหลือ
เด็กออทิสติกส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคออทิสติก
และการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้อง
ดังนั้นคู่มือเล่มนี้จึงเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำ�ราและจากข้อมูล
ที่ได้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและ
ครูการศึกษาพิเศษทีม่ ปี ระสบการณ์กบั เด็กออทิสติก โดยรวบรวมลักษณะอาการ
และปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในแต่ละวัยและวิธีการแก้ไขพฤติกรรม รวมถึง
แนวทางการดูแลช่วยเหลือทางการศึกษาและเทคนิคการสอนเด็กออทิสติกต่างๆ
ทีง่ า่ ยต่อการทีค่ ณ
ุ ครูจะนำ�ไปปฏิบตั จิ ริง คณะผูจ้ ดั ทำ�หวังว่าคูม่ อื เล่มนีน้ า่ จะเป็น
ตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณครูในการดูแลเด็กออทิสติกต่อไป
								

คณะผู้จัดทำ�
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สารบัญ
รู้จักและเข้าใจเด็กออทิสติก
พฤติกรรมน่าสงสัยว่าเด็กอาจจะเป็นโรคออทิสติก
โรคออทิสติกพบบ่อยแค่ไหน
โรคออทิสติกเกิดจากอะไร
โรคออทิสติกโตแล้วจะหายหรือไม่
ใครสามารถช่วยเหลือเด็กออทิสติกได้และช่วยอย่างไร
การช่วยเหลือเด็กออทิสติก
ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก
ความพร้อมหรือทักษะพื้นฐานที่ต้องเตรียมก่อนเข้าเรียน
การจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กออทิสติก
หลักสูตรสำ�หรับเด็กออทิสติก
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
การปรับหลักสูตรสำ�หรับเด็กออทิสติก
การเรียนร่วมของเด็กออทิสติก
เทคนิคการสอน
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เด็กออทิสติก

รู้จักและเข้าใจเด็กออทิสติก
โรคออทิสติก (Autistic Disorder) หรือออทิสซึม เป็นความผิดปกติ
ของสมองแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก โดยจะแสดงอาการผิดปกติออกมาใน
3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่
1. ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
2. ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร
3. มีพฤติกรรม กิจกรรม ความสนใจซํ้าๆ
		 เป็นแบบแผน
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พฤติกรรมน่าสงสัยว่าเด็กๆ
อาจจะเป็นโรคออทิสติก

สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้

ในเด็กเล็ก
ความผิดปกติทางสังคมและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
• ไม่มองหน้าไม่สบตา
		 เวลาคนพูดด้วย หรือ
		 อาจมองหน้าสบตา
		 น้อยมาก ,สบตา
		 เพียงช่วงสั้นๆ
• ไม่ตอบสนองต่อผู้อื่น เช่น เรียกชื่อแล้วไม่หัน ไม่สนใจฟัง
		 เวลาพูดด้วย
• ชอบเล่นคนเดียว ไม่ท�ำ อะไรร่วมกับคนอืน่ เช่น เล่นหรือฟังนิทาน
		 ร่วมกับเด็กคนอื่น
• ชอบเล่นกับสิ่งของ สนใจสิ่งของมากกว่าคน
		 ไม่เข้ามาหาเพื่อให้กอด ไม่เข้ามาคลุกคลีกับผู้ใหญ่
• ไม่เล่นสมมติ เช่น เล่นขายของ เล่นป้อนข้าวตุ๊กตา หรือทำ�ท่าทาง
		 เลียนแบบผู้ใหญ่
• ไม่รู้จักหน้าที่ของสิ่งของ เช่น เอาของเล่นมาดมแทนที่จะเล่น
		 เหมือนเด็กทั่วไป
• เฉยเมย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์

8

เด็กออทิสติก คู่มือสำ�หรับครู

ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร
• พูดช้าหรือไม่พูดเลย
• มีภาษาแปลกๆ ที่คนอื่นฟังไม่เข้าใจ
• ชอบพูดทวนคำ�หรือประโยคที่คุณพ่อคุณแม่พูดไป
• ไม่ชี้นิ้วบอกเวลาอยากได้อะไร แต่จะร้องไห้หรือดึงมือผู้ใหญ่
		 ไปที่สิ่งนั้น
ความผิดปกติของพฤติกรรม-ความสนใจที่มีลักษณะซํ้าๆ จำ�กัด
• ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ ได้ยาก เช่น ร้องไห้เวลาเจอสถานการณ์
		 หรือ บุคคลที่ไม่คุ้นเคย
• ชอบทำ�อะไรซํ้าๆ หากไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เด็กเคยทำ�จะหงุดหงิด
		 อาละวาด
• ชอบเล่นของเล่นซํ้าๆ
• สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
		 เป็นพิเศษ เช่น ไดโนเสาร์
		 ระบบสุริยะจักรวาล
• มีพฤติกรรม กระโดด
		 สะบัดมือซํ้าๆ
• รับประทานอาหารซํ้าๆ
		 ไม่เปลี่ยนแปลง
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ในเด็กโต
ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
• ไม่ค่อยสบตาเวลาพูดคุยด้วย
• ชอบเก็บตัวหรืออยู่ตามลำ�พัง
• มักเล่นคนเดียว
• ไม่ค่อยมีเพื่อน
• เข้ากับเพื่อนได้ยาก
• ไม่มีเพื่อนสนิท
• ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น
• ไม่เข้าใจสถานการณ์ทางสังคม ทำ�ให้ทำ�ตัวผิดกาลเทศะ
		 ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่บ่อยๆ
ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร
• สานต่อบทสนทนาไม่ค่อยได้
• ใช้ภาษาพูดที่ไม่เหมาะกับกาลเทศะ พูดแบบขวานผ่าซาก
• ไม่เข้าใจคำ�พูดขำ�ขัน อุปมาอุปมัย
ความผิดปกติของพฤติกรรม-ความสนใจที่มีลักษณะซํ้าๆ จำ�กัด
• ชอบคิดซํ้าซากหรือทำ�อะไรซํ้าๆ
• ปรับตัวยาก ทำ�กิจวัตรต้องมีขน้ั ตอนเหมือนเดิม สลับสับเปลีย่ นไม่ได้
• หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องที่ตนเองสนใจ บางคนสะสมของแปลกๆ เช่น
		 รูปทหาร ฉลากผลิตภัณฑ์
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ข้อสังเกต อาการที่กล่าวมาข้างต้นนี้บางอย่างอาจพบได้ในเด็กปกติ
แต่กจ็ ะเป็นอยูช่ ว่ั คราวเท่านัน้ ส่วนเด็กออทิสติกจะมีอาการหลายอย่างพร้อมกัน
และเป็นอยู่นาน
หากคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าเด็กๆ ของเราเป็นออทิสติกหรือไม่ ควรพาเด็ก
ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และสามารถหาทาง
ช่วยเหลือที่เหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

โรคออทิสติกพบบ่อยแค่ไหน

ทำ�ไมดูเหมือนมีเด็กเป็นออทิสติกมากกว่าในอดีต
ในอดีตโรคนี้พบเพียง 4-6 คนต่อประชากร 10000 คนเท่านั้น
แต่การศึกษาวิจัยในปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์ของโรคสูงขึ้น กลุ่มที่มีอาการ
รุนแรงพบในอัตรา 2 ต่อประชากร 10000 คน แต่กลุ่มที่มีอาการน้อยพบ
1 - 2 คน ต่อประชากร 1000 คน หรือมากกว่านัน้ การทีจ่ �ำ นวนเด็กกลุม่ ออทิสติก
ที่เพิ่มขึ้นนี้ จึงเป็นที่สงสัยว่าเป็นเพราะอะไร แต่ในขณะนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้
แต่สันนิษฐานว่าเนื่องมาจาก
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- มีการเปลีย่ นแปลงเกณฑ์วนิ จิ ฉัยทีร่ วมเอาผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการไม่รนุ แรง
เพิ่มเข้าไว้ด้วยกัน
- พ่อแม่สังเกตลูกมากขึ้นจากการตื่นตัวในความรู้ตามสื่อต่างๆ
- ทารกที่ ค ลอดก่ อ นกำ � หนดมี โ อกาสรอดชี วิ ต จากการแพทย์ ที่
ทันสมัยมากขึ้น จึงพบเด็กที่มีอาการผิดปกติได้มากขึ้น เนื่องจาก
โรคออทิสติกเป็นโรคความผิดปกติที่เกิดจากสมอง
- โรคนี้มีอัตราสูงขึ้นจริง โดยอาจเกิดจากปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม
บางอย่างที่การวิจัยยังไม่ได้สรุป
ทั้งหมดนี้ทำ�ให้โรคออทิสติกเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางพัฒนาการ
ที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบัน
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โรคออทิสติกเกิดจากอะไร

โรคออทิ ส ติ ก เป็ น ความผิ ด ปกติ ข องสมองที่ เ ป็ น มาตั้ ง แต่ กำ � เนิ ด
นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามทำ�การการศึกษาวิจัยมาเป็นระยะเวลานาน แต่ยัง
ไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามจากการวิจัยพบว่าปัจจัย
เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้สมองมีปัญหา
1. การเจริญเติบโตของสมองผิดปกติขณะอยู่ในครรภ์
2. สารเคมีบางอย่างในสมองอาจผิดปกติหรือมีระดับไม่สมดุล
3. โรคทางกายที่มีผลต่อสมอง เช่น โรคลมชักบางชนิด
4. พันธุกรรม พบว่าเป็นสาเหตุสำ�คัญของโรคออทิสติก พบว่าพี่น้อง
ของเด็กออทิติกจะมีโอกาสเป็นออทิสติกสูงกว่าคนธรรมดาที่ไม่มีพี่น้องเป็น
ออทิสติก ถึง 50 เท่า
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โรคออทิสติกโตแล้วจะหายหรือไม่

ในปั จ จุ บั น ทางการแพทย์ ยั ง ไม่ มี วิ ธี ใ ดที่ จ ะรั ก ษาโรคออทิ ส ติ ก
ให้หายขาดได้ ในปัจจุบันจึงสรุปว่าโรคออทิสติกนี้เป็นความผิดปกติทางสมอง
ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถดีขึ้นได้ถ้า
ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม เป้าหมายของการรักษาอยู่ที่การกระตุ้นและ
ฟื้นฟูพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นจนใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด และ
ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
คุณหมอวินิจฉัยโรคนี้อย่างไร
เมือ่ เด็กๆ มาพบคุณหมอ คุณหมอจะทำ�การซักประวัตจิ ากคุณพ่อคุณแม่
ตรวจร่างกายและพัฒนาการของเด็ก และบางครั้งอาจมีการส่งตรวจพิเศษ
แต่อย่างไรก็ตามการวินจิ ฉัยโรคออทิสติกนีม้ อี ยูว่ ธิ เี ดียว คือ การซักประวัตแิ ละ
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยคุณหมอจะต้องสังเกต
พฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดและดูว่าเด็กมีอาการครบตามเกณฑ์หรือไม่
การตรวจพิเศษอื่นๆ เป็นเพียงการตรวจเพิ่มเติมว่ามีความผิดปกติอย่างอื่น
ร่วมด้วยหรือไม่เท่านั้น
การจะวิ นิจฉัยได้เร็วหรือช้าจึงขึ้นอยู่กับคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ และคุ ณ ครู
หากพบว่าเด็กของเรามีพฒ
ั นาการทีช่ า้ เกินไปหรือต่างไปจากเด็กทัว่ ไป ก็ไม่ควร
นิง่ นอนใจ ดังนัน้ สิง่ สำ�คัญคือ คุณพ่อคุณแม่และคุณครูควรทราบคือ พัฒนาการ
ปกติของเด็ก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2545:
39 - 40)
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   อายุ
4 – 6 สัปดาห์
3 – 4 เดือน
5 เดือน
6 – 7 เดือน

9 – 10 เดือน

13 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
21 – 24 เดือน
2 ปี
3 ปี

  ขั้นตอนพัฒนาการที่สำ�คัญ
สิ่งที่เด็กควรทำ�ได้
ยิ้มให้แม่
หันศีรษะไปตามเสียง
จับหรือถือวัตถุที่วางให้ในมือ
คว้าสิ่งของที่เห็น
เปลี่ยนของจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง
เคี้ยวอาหารได้
นั่งเอามือยันไว้ข้างหน้า
เวลานอนควํ่าจะยกศีรษะขึ้นได้เอง
ถือขนมกินเอง
ชี้ด้วยนิ้วชี้
คลาน
เล่นจ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย
ให้ความร่วมมือเวลาแต่งตัว เช่น ชูมอื ขึน้ เพือ่ ใส่เสือ้
ยื่นเท้าให้ใส่รองเท้า
เดินได้เอง
พูดคำ�เดี่ยวๆ ได้ 2 - 3 คำ�
หยิบถ้วยขึ้นมาดื่มนํ้าเอง
บอกเมื่อจะฉี่
พูดเป็นวลี (2 – 3 คำ�ติดกัน)
ไม่ปัสสาวะราดตอนกลางวัน
ไม่ปัสสาวะราดตอนกลางคืน
แต่งตัวเอง
ยืนขาเดียวได้
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อายุ
2 – 6 เดือน
8 – 10 เดือน
1 – 1 ½ ปี
2 ปี
3 ปี

พัฒนาการทางภาษา
สิ่งที่เด็กควรทำ�ได้
เล่นเสียง และส่งเสียงอ้อแอ้กับตนเอง
เล่นเสียงสูงตํ่า
เลียนเสียงพ่อแม่หรือเสียงที่คุ้นเคย
ออกเสียงพยัญชนะ เช่น ปา มา ได้
พูดคำ�เดี่ยวที่มีความหมายอื่น ๆ นอกจากปาป้า
มาม้า
พูดคำ�เดี่ยวประมาณ 20 – 50 คำ�
พูดวลีหรือประโยคสั้น ๆ 2 – 3 คำ�
พูดเป็นประโยคยาว ๆ ได้

เด็ ก ออทิ ส ติ ก ส่ ว นใหญ่ จ ะมี พั ฒ นาการด้ า นกล้ า มเนื้ อ และ
การเคลือ่ นไหวปกติ สิ่งที่ผิดปกติมักเป็นพัฒนาการทางสังคมและภาษา เช่น
ไม่พูด ไม่ยิ้ม ไม่เล่นจ๊ะเอ๋หรือบ๊ายบาย ฯลฯ หากพัฒนาการช้าไปหมดทุกด้าน
เด็กมักจะมีภาวะปัญญาอ่อนมากกว่าจะเป็นออทิสติก
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ใครสามารถช่วยเหลือเด็กออทิสติกได้และช่วยอย่างไร

• ครอบครัว มีบทบาทสำ�คัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการ รวมถึง
การปรับพฤติกรรม
• บุคลากรทางการแพทย์ เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์
นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำ�บัด นักแก้ไขการพูด เป็นต้น เพื่อ
การช่ ว ยเหลื อ ในกรณี ที่ ต้ อ งทำ � การรั ก ษาด้ ว ยยา กระตุ้ น
พัฒนาการด้านต่างๆ การฝึกพูด รวมไปถึงการปรับพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์และการฝึกทักษะทางสังคม
• บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูการศึกษาพิเศษ ครูที่โรงเรียน
เป็นต้น เพือ่ ช่วยเหลือในด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม

การช่วยเหลือเด็กที่ดีที่สุด คือ การร่วมมือกันทั้งครอบครัว บุคลากร
ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้
อย่างรอบด้าน และเหมาะสมตามความต้องการของเด็กแต่ละคน
ถ้าพบสิง่ ผิดปกติเหล่านีม้ ากกว่า 2 อย่าง ให้นกึ ถึงโรคออทิสติก
และควรให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทันที พฤติกรรมที่ผิดปกติ คือ
• ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและบุคคล เล่นกับเด็กอื่นไม่เป็น
• ไม่สามารถชี้นิ้วบอกความต้องการได้
• เล่นสมมติไม่เป็น
• ไม่สามารถมีพฤติกรรมแสดงความสนใจ
		 ร่วมกับบุคคลอื่นได้
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การช่วยเหลือเด็กออทิสติก

โรคออทิ ส ติ ก เป็ น โรคที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ได้ ม าก อาการมี
หลายอย่างและความรุนแรงก็แตกต่างกันไปตั้งแต่น้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง
เช่ น ตั้ ง แต่ พู ด ไม่ ไ ด้ เ ลยไปจนถึ ง พู ด มากไม่ ห ยุ ด หรื อ มี ภ าวะปั ญ ญาอ่ อ น
ช่วยตัวเองไม่ได้ไปจนถึงเรียนเก่งจนสามารถจบปริญญาเอกได้ เราอาจแบ่ง
อาการของโรคได้เป็น 3 ระดับ คือ
รุนแรงน้อย เด็กมักมีสติปัญญาดี มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีพอใช้
สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ บางรายเรียนได้สูงถึงปริญญาเอก
รุนแรงปานกลาง เด็กกลุม่ นีม้ พี ฒ
ั นาการทางสังคมและภาษาทีจ่ �ำ กัด
เรียนหนังสือไม่ได้สูงเท่ากลุ่มแรก แต่สามารถช่วยตัวเองได้ดีพอใช้
รุ น แรงมาก เด็ ก กลุ่ ม นี้ มี ภ าวะปั ญ ญาอ่ อ นร่ ว มด้ ว ย ภาษาและ
สังคมพัฒนาได้น้อยมาก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และต้องมีผู้ดูแลไปตลอดชีวิต
แต่นับว่าโชคดีที่กลุ่มนี้พบได้ไม่มากเท่าไร
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คุณครูจะสอนเด็กออทิสติกอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ใช้ภาษาและระดับเชาวน์ปัญญา โดยสามารถแบ่งกลุ่มออทิสติกได้ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 ระดับเชาวน์ปญ
ั ญา (IQ) สูงกว่า 60 และมีความคล่องแคล่ว
ในการใช้ภาษาพูด กลุม่ นีม้ กั มีทกั ษะการมองดี มีการกระตุน้ ตนเองน้อย อาจมี
ความบกพร่องทางสังคมหลายอย่างซึง่ สามารถพัฒนาให้ดขี นึ้ ได้ แต่ยงั มีปญ
ั หา
การเชื่อมโยงความรู้ไปใช้กับบริบทอื่น กลุ่มนี้เป็นออทิสติกที่มีศักยภาพสูง
การจัดการศึกษาควรจัดให้เรียนในห้องเรียนทั่วไป โดยมีผู้ช่วยครู มีการปรับ
สภาพแวดล้อม มีการใช้เครือ่ งช่วยตามความจำ�เป็น และมีการสอนเป็นกลุม่ เล็ก
เป็นบางครั้ง
กลุ่มที่ 2 ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) สูงกว่า 60 และมีปัญหาใน
การสื่อสาร มีภาษาพูดแต่น้อยกว่าวัย มักมีช่องว่างมากระหว่างภาษาพูดกับ
ความเข้าใจภาษา มักไวต่อการรับรู้เสียง มีการกระตุ้นตนเอง มีความสนใจสั้น
ทักษะการมองดีและมักแยกตัว การจัดการศึกษาควรจัดให้เรียนในห้องเรียนทัว่ ไป
โดยมีผู้ช่วยครู มีการปรับสภาพแวดล้อม มีการใช้เครื่องช่วยตามความต้องการ
และมีการสอนเป็นกลุ่มเล็ก
กลุ่มที่ 3 ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ตํ่ากว่า 60 และมีการใช้
ภาษาพูด แต่มกั มีลกั ษณะพูดตาม มีการกระตุน้ ตนเอง สมาธิไม่ดี มีความบกพร่อง
ปานกลาง การจัดการศึกษาควรจัดให้เรียนในห้องพิเศษภายในโรงเรียนเรียน
ร่วมและมีการสอนแบบหนึ่งต่อหนึ่งด้วย
กลุ่มที่ 4 ระดับเชาวน์์ปัญญา (IQ) ตํ่ากว่า 60 และไม่ใช้ภาษาพูด
ใช้ภาษาน้อยมาก สนใจสิ่งที่เคลื่อนไหว ไวต่อการรับรู้เสียง ไม่สนใจผู้คน
มีความบกพร่องรุนแรง การจัดการศึกษาควรจัดการศึกษาพิเศษและสอนแบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง

เด็กออทิสติก คู่มือสำ�หรับครู 19

ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก

1. ปั ญ หาระยะความสนใจสั้ น เด็ ก ออทิ ส ติ ก มั ก มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
การคงความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปลี่ยนความสนใจบ่อย ดึงความสนใจ
ให้มาสนใจสิ่งที่ครูกำ�ลังสอนได้ยาก โดยเฉพาะเด็กออทิสติกที่มีอายุน้อยกว่า
5 ปี พบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่ง มีการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายมาก
ผิดปกติ เป็นการเคลือ่ นไหวทีป่ ราศจากจุดมุง่ หมาย วอกแวกง่ายต่อสิง่ แวดล้อม
รอบตัวเขา
2. ปัญหาในการสือ่ ความหมายและภาษาของเด็กออทิสติก เด็กออทิสติก
จะมีปัญหาในการสื่อสาร ไม่สามารถเข้าใจ ความหมายของคำ�พูดหรือคำ�สั่ง
ได้ดเี ท่ากับเด็กปกติวยั เดียวกัน มักถามคำ�ถามทีซ่ าํ้ ซาก และไม่สนใจในคำ�ตอบ
มีภาษาพูดของตนเองที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ
3. เด็กเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือหรือการสอนบรรยายได้ไม่ดี แต่เด็ก
จะจำ�ได้ดเี มือ่ เห็นเป็นภาพ เด็กสามารถจำ�บุคคล
ได้ โ ดยการจดจำ � เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดต่ า งๆ
เพราะเด็กจะจำ�สิ่งต่างๆ เป็นภาพ การใช้ภาพ
ที่เหมือนของจริงประกอบการสอน จะได้ผล
ดีกว่าการสอนด้วยคำ�พูดอย่ างเดียว เด็กจะ
เรียนรู้ได้ดีจากรูปธรรมมากกว่านามธรรม
4. เด็ ก จะขาดความสามารถในการ
สร้ า งจิ น ตนาการ เด็ ก จะมี ก ารเล่ น ที่ ซ้ํ า ๆ
ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา เด็กออทิสติกจะเล่น
สมมติไม่เป็น การเล่นสมมตินน้ั เป็นการพัฒนาการ
ที่ ผ สมผสานกั น ระหว่ า งความนึ ก คิ ด และ
การสื่ อ ความหมาย ซึ่ ง จะแก้ ไ ด้ ย าก ที่ เ คย
ใช้ ไ ด้ ผ ลดี คื อ การวาดภาพเหมื อ นของจริ ง
และการเชิ ด หุ่ น ในการเล่ า นิ ท านจะช่ ว ยให้
เด็กออทิสติกเล่นโดยการสมมติได้ดีขึ้น
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5. เด็ ก มี ปั ญ หาในการแสดงออกด้ า นอารมณ์ เด็ ก จะไม่ ส ามารถ
แสดงสีหน้าหรือท่าทางให้เห็นชัดเจนว่ามีความสุขหรือมีอารมณ์เศร้าหรือ
มี ค วามกลั ว หรื อ อารมณ์ โ กรธ เด็ ก จะยิ้ ม ไม่ เ ป็ น บางคนร้ อ งไห้ โ ดยไม่ มี
นํ้าตา หรือแสดงอารมณ์ไม่สมเหตุสมผล ผู้ฝึกสอนเด็กควรยิ้มให้เด็กบ่อยๆ
แสดงสีหน้าให้เด็กเห็นว่าเรายินดี เมื่อเขากระทำ�กิจกรรมที่สอนได้ พร้อมทั้ง
กล่าวชมหรือตบมือให้

ความพร้อมหรือทักษะพื้นฐานที่ต้องเตรียมก่อนเข้าเรียน ได้แก่

1. ความพร้ อ มด้ า นสั ง คม เด็ ก ออทิ ส ติ ก มี ปั ญ หาในการสร้ า ง
สั ม พั น ธภาพต่ อ ผู้ อื่ น และมี ปั ญ หาด้ า นการสื่ อ สาร สิ่ ง ที่ ต้ อ งฝึ ก เพื่ อ เพิ่ ม
ความพร้อมด้านสังคมได้แก่ การสบตา การทักทาย (สวัสดี) รู้จักการรอคอย
การแบ่งปัน รู้จักชื่อตนเอง รู้จักคนในครอบครัว ทำ�ตามกฎระเบียบ มารยาท
ง่ายๆ
2. ความพร้ อ มด้ า นพฤติ ก รรม เช่ น ไม่ ลุ ก ออกจากที่ นั่ ง บ่ อ ย
ให้ความร่วมมือทำ�กิจกรรมร่วมปฏิบัติงานจนสำ�เร็จ
3. ความพร้ อ มด้ า นการสื่ อ ความหมาย เช่ น รู้ จั ก สิ่ ง แวดล้ อ ม
ชือ่ สิง่ ต่างๆ การทำ�ตามคำ�สัง่ ได้ พูดโต้ตอบสัน้ ๆ กับเพือ่ นได้หรือสามารถสือ่ สาร
โดยใช้ภาษาท่าทาง/รูปภาพได้
4. ความพร้อมด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การเข้าห้องนํ้า
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยและทำ�ให้
เด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. ความพร้อมด้านสติปัญญาและวิชาการ เช่น การรู้จักสี จำ�นวน
ขนาด การจัดหมวดหมู่ จำ�แนกประเภท การลากเส้นตรง ระบายสีอยู่ในกรอบ
เข้าใจภาษาโต้ตอบง่ายๆ
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การจัดการศึกษา
สำ�หรับเด็กออทิสติก

เด็กออทิสติกประมาณ 70% มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย
แต่กจ็ ะมีบางส่วนทีม่ คี วามสามารถพิเศษในบางด้าน จะเห็นได้ว่าเด็กออทิสติก
แต่ละคนมีอาการแต่ละด้านมากน้อยแตกต่างกันไป ฉะนั้นการจัดการศึกษา
สำ�หรับเด็กออทิสติกควรเป็นแบบหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program,IEP)

หลักสูตรสำ�หรับเด็กออทิสติก

หลักสูตรสำ�หรับเด็กออทิสติกควรมุ่งขจัดความบกพร่องของบุคคล
ประเภทนี้ แ ละในขณะเดี ย วกั น ก็ มุ่ ง ให้ เ ด็ ก มี โ อกาสเรี ย นร่ ว มกั บ เด็ ก ปกติ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นหลักสูตรในระดับประถมศึกษา จึงเน้น
พัฒนาการเต็มที่ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะเน้นความสามารถของเด็ก และ
มุ่งให้เด็กแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ (ผดุง อารยะวิญญู. 2533 ใน ณัชพร นกสกุล. 2554: 42)
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หลักการจัดหลักสูตรสำ�หรับเด็กออทิสติก
1. เป็นการจัดประสบการณ์ที่มุ่งให้เด็กออทิสติกสามารถดำ�รงชีวิต
ประจำ�วันได้อย่างมีความสุข
2. เป็นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. เป็ น การจั ด ประสบการณ์ ที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก ได้ รั บ
การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
4. ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กออทิสติก
เนือ้ หาของหลักสูตร เนือ้ หาแบ่งออกเป็น 9 ทักษะ และกิจกรรมเสริม
พิเศษ 1 กิจกรรม ดังนี้
1. ทักษะความตั้งใจ หมายถึง ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
2. ทักษะการเลียนแบบ หมายถึง การกระทำ�ตามพฤติกรรมของผูอ้ นื่
ตั้งแต่พฤติกรรมง่ายๆ ไปจนถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อน
3. ทั ก ษะการรั บ รู้ หมายถึ ง กระบวนการแปลความหมายและ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5
4. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันในด้านต่างๆ
5. ทักษะด้านสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล
กลุ่มรวม
6. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึง การทำ�งานของมือ การประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
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7. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
ของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างมีสมดุล
8. ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการสังเกต
เปรียบเทียบ จำ�แนก ความเข้าใจการคิดอย่างมีเหตุผล ลีลามือ จำ�นวน
สัญลักษณ์
9. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ทักษะการรับส่งข้อมูลโดยใช้สีหน้า
ท่าทาง คำ�พูด เพื่อสื่อความต้องการของตนและรับรู้ความต้องการของ
บุคคลอื่น
10. กิ จ กรรมเสริ ม พิ เ ศษ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดเป็นกิจกรรม
บูรณาการและ/หรือกิจกรรมเฉพาะตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น กิจกรรม
ศิลปะ กิจกรรมดนตรี พลศึกษา นันทนาการ ทัศนศึกษา เป็นต้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปรับหลักสูตรสำ�หรับ
เด็กออทิสติก มีดังนี้

1. หลักสูตรควรได้รับการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสามารถของเด็ก
2. หลั ก สู ต รไม่ ค วรเน้ น เฉพาะวิ ช าการ ควรเน้ น ทั ก ษะที่ ช่ ว ยให้
เด็กสามารถดำ�รงตนในสังคมได้โดยไม่จำ�เป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น กิจกรรมทั้งหลายที่คนปกติปฏิบัติในการดำ�รงชีวิตในสังคม ควรทำ�
การสอนเด็กออทิสติกด้วย เช่น ทักษะในการขึ้นรถประจำ�ทาง การจ่ายตลาด
การไปร่วมงานสังสรรค์ ฯลฯ
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3. การตอบสนองความต้องการของเด็กออทิสติก เนือ่ งจากเด็กออทิสติก
มีปัญหาหลายด้าน ทั้งด้านการแพทย์ ด้านสังคม ด้านความคิด ความทรงจำ�
ด้านการพูดและภาษา ด้านการปรับตัว ด้านพฤติกรรม การจัดการเรียน
การสอนจึงควรประกอบด้วยบริการในหลายๆ ด้าน จึงต้องมีการวางแผนโดยอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย การจัดบริการจึงจะบรรลุเป้าหมาย
4. การช่วยเหลือเบื้องต้นที่เด็กควรได้รับ คือ ความช่วยเหลือในด้าน
การสือ่ สารและการปรับพฤติกรรม ซึง่ ส่วนมากมุง่ ขจัดความก้าวร้าว การปรับตัว
ตลอดจนทักษะในการเข้ากับคนอื่นๆ ของเด็ก
5. การทำ � งานเป็ น ที ม ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษคนเดี ย วไม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือเด็กได้เต็มทีแ่ ละเด็กจำ�เป็นต้องได้รบั บริการหลากหลาย จึงต้องมีทมี
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษที่ ส อนเด็ ก ปกติ นั ก แก้ ไขการพู ด
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักกายภาพบำ�บัด และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่จำ�เป็นอื่นๆ
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การเรียนร่วมของเด็กออทิสติก

เด็กออทิสติกจะมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล การจัดการเรียนการสอน
จึงจำ�เป็นต้องมีความยืดหยุ่นสูง ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้อง
คำ�นึงถึงวิธกี ารเรียนรูข้ องเด็กเป็นสำ�คัญ การสอนให้เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้
มีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และพัฒนาเต็มศักยภาพได้นนั้ คุณครูตอ้ งมีเจตคติทดี่ ี
ทัง้ ต่อเด็ก และสร้างเจตคติทางบวกของเด็กต่อคุณครูโดยให้ความรัก ความอบอุน่
ความเข้าใจ การยอมรับนับถือ คลุกคลีกับเด็กและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่ อ กั น จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของเด็ ก จึ ง จะเอื้ อ ให้ เ ด็ ก ยอมรั บ การเรี ย นรู้ ต่ า งๆ
ตามจุดมุง่ หมายทีก่ �ำ หนด และยึดหลักการสอน ดังนี้ (Buffington, McClannahan
and Poulson, 1998; Faherty, 2000; Larkey, 2005)
1) สอนเป็นรายบุคคล และสอนตามระดับความสามารถ
2) สอนจากง่ายไปยาก หรือสอนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาไกลตัว
3) สอนโดยใช้หลัก 3 R’s คือ
Repetition คือ สอนซํ้าไปซํ้ามา และใช้เวลาสอนมากกว่าปกติ
		 Relaxation คือ สอนแบบไม่ตึงเครียดนัก เช่น เปลี่ยนกิจกรรม
		 จากวิชาการเป็นกิจกรรมนันทนาการสลับไปมา
Routine คื อ กำ � หนดกิ จ กรรมให้ เ ป็ น กิ จ วั ต รประจำ � วั น
		 เหมือนๆ กันทุกวัน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
4) สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
5) ใช้เวลาทำ�แต่ละกิจกรรมไม่ควรเกิน 15-20 นาที
6) เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย
การวิ เ คราะห์ ง านกระตุ้ น เตื อ น การตะล่ อ มกล่ อ มเกลา แรงจู ง ใจและ
การให้รางวัล การเลียนแบบการลงโทษ เป็นต้น
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เทคนิคการสอน

เทคนิคการสอนต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. การวิ เ คราะห์ ง าน เป็ นการจำ�แนกเนื้ อ หาที่ จ ะสอนออกเป็ น
ขั้นตอนย่อยๆ หลายขั้นตอน และจัดเรียงลำ�ดับจากง่ายไปหายาก พร้อมทั้ง
กำ � หนดจุ ด ประสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรมของแต่ ล ะขั้ น ตอนอย่ า งครบถ้ ว น เช่ น
การใช้โทรศัพท์ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ คือ การหาหมายเลขโทรศัพท์
การจำ�หมายเลขโทรศัพท์ได้ การมองเห็นความเหมือนกันระหว่างตัวเลข
ในสมุดโทรศัพท์และตัวเลขบนแป้นหมุน การหมุนหมายเลขโทรศัพท์และ
การพูดคุยโทรศัพท์ เป็นต้น ในการสอนครูตอ้ งสอนทักษะทีละอย่างตามลำ�ดับ
ความยากง่าย
2. การกระตุ้ น ให้ เ ด็ ก ทำ � ตาม หมายถึ ง การกระตุ้ น เด็ ก ในขณะ
ประกอบกิจกรรมการเรียนเพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้ว
ครูอาจลดการกระตุ้นลง เมื่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กคงที่แล้ว ครูจึงหยุด
กระตุ้นการกระตุ้นอาจทำ�ได้หลายทาง เช่น การกระตุ้นทางร่างกาย วาจา
การเน้นและการเลียนแบบ
		 2.1		การกระตุ้นทางกาย เป็นการช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว
เช่น การเอื้อมมือ เมื่อเด็กหยิบของไม่ถึง ครูช่วยอุ้มเด็กขึ้น
จนเด็กหยิบของได้ เป็นต้น หรือการจับมือเด็กเขียนหนังสือ
ในครั้ ง แรกครู ค วรจั บ มื อ เด็ ก แล้ ว ลากเส้ น เป็ น ตั ว อั ก ษร
ครัง้ ต่อๆ ไปครูลดความช่วยเหลือลง ครูอาจเพียงแต่จบั มือเด็ก
และลากเส้นเอง เมือ่ เด็กเขียนได้ดแี ล้วครูให้เด็กเขียนหนังสือ
โดยไม่ต้องจับ
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		 2.2		การกระตุ้นทางวาจา คือการใช้คำ�ถาม โดยครูใช้ศัพท์ที่สั้น
กระทัดรัด หรือการกระตุ้นเด็กโดยใช้เสียง เช่น ในการเรียน
เรื่องสี ครูสอนไปแล้ว 3 สี คือ สีนํ้าเงิน แดง เหลือง แต่เด็ก
ตอบสีเหลืองไม่ได้ เมื่อครูถามว่านี่สีอะไร แล้วเด็กไม่ตอบ
หรือตอบไม่ได้ ให้ครูบอกว่า สีเหลือง ด้วยเสียงที่ชัดเจน
อย่ า งช้ า ๆ ครู จ ะถามเช่ น นี้ ซํ้ า หลายครั้ ง และช่ ว ยตอบซํ้ า
หลายครั้ง ในการตอบครั้งต่อๆ ไป ต่อมาครูจะลดความดัง
ของเสียงลงทีละน้อยจนไม่มีเสียงเลย
		 2.3		การเน้น เป็นการเน้นด้วยเสียงหรือด้วยเส้นก็ได้ การเน้น
ด้วยเสียง ได้แก่ การเปล่งเสียงคำ�ตอบดังๆ เป็นต้น การเน้น
ด้วยเส้น เช่น ขีดเส้นรอบสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายแล้วอธิบายเด็กให้
เข้าใจจนกระทั่งเด็กเข้าใจดีแล้ว จึงลบเส้นออก เป็นต้น
		 2.4		การใช้บัตรคำ�สั่ง หรือบัตรเตือนในการกระตุ้นเตือน ติดตาม
โต๊ะหรือประตูห้องเรียน
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   3. การฝึกให้ทำ�ตามคำ�สั่ง เด็กออทิสติกบางคนเรียนรู้ได้โดยการ
ใช้ทักษะนี้ เช่น การใช้คำ�สั่ง “เริ่มทำ�งาน พร้อมกับชี้มือไปที่งานที่ต้องการ
ให้เด็กทำ� หรือครูใช้คำ�สั่ง “มองหน้าครู” โดยชี้มาที่ดวงตาของครู
ในการสัง่ แต่ละคำ�สัง่ ครูจะต้องรอดูพฤติกรรมความสนใจของเด็ก และ
ควรให้สิ่งเสริมแรงกับเด็ก
ตัวอย่าง
- เมือ่ ครูสงั่ ให้มองตาแล้วเด็กพยายามเงยศีรษะขึน้ ครูจะให้แรงเสริม
โดยการช่วยจับคางของเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กสนใจมองตาครู
- ในเด็กที่มีความสนใจเพิ่มขึ้นแล้ว การออกคำ�สั่งจะเป็นการเพิ่ม
ความสามารถของเด็ก เช่น “หยิบสีแดงมาให้ครู” หรือ “หยิบของ
ลงกล่อง”
- ถ้าเด็กตอบสนองต่อคำ�สัง่ ไม่ถกู ต้องครูควรให้การกระตุน้ เตือน เช่น
จับมือทำ� ใช้คำ�ถาม ให้เด็กสามารถทำ�กิจกรรมจนเสร็จ
การให้สง่ิ เสริมแรงเป็นส่วนประกอบหนึง่ ของการฝึกให้ท�ำ ตาม เมือ่ เด็ก
มีการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือมีความพยายามในการสร้างรูปแบบ
พฤติกรรมเป้าหมาย ครูควรเสริมแรงทันที ในขั้นแรกสิ่งเสริมแรงที่เลือก
ควรมีลกั ษณะเป็นของทีร่ บั ประทานได้หรือสามารถสัมผัสได้ แล้วจึงเป็นสิง่ เสริมแรง
ทางสังคม เช่น การชมเชย การลูบศีรษะ เป็นต้น
      4. การเลียนแบบ ในระยะแรกๆ เด็กจะเลียนแบบแม่ ต่อมาเด็กจะ
เลียนแบบเพื่อนหรือบุคคลที่ตนชอบ ซึ่งได้แก่ครู ดังนั้นครูจึงต้องทำ�แบบอย่าง
ให้เด็กดู เพื่อให้เด็กทำ�ตามซํ้าทีละขั้นตอน และช่วยเหลือเท่าที่จำ�เป็น
5. การสั่งให้เด็กทำ�อะไร ควรเป็นคำ�สั่งง่ายๆ ข้อความสั้นๆ และ
เป็นคำ�สั่งเดียว คำ�พูดต้องไม่ซับซ้อน บางครั้งต้องทำ�ท่าทางประกอบให้เด็ก
ได้เห็น หรือทำ�เป็นตัวอย่างให้ดู เด็กจึงจะทำ�ตามได้ จนเด็กปฏิบัติตามได้
จึงเพิ่มคำ�สั่งให้ยาวขึ้น
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6. เทคนิคเพื่อช่วยลดปัญหาระยะความสนใจสั้น
ครูผสู้ อนจะต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมของเด็กออทิสติก
โดยดู จ ากการตอบสนอง เช่ น ครู ใ ห้ เ ด็ ก ร้ อ ยลู ก ปั ด
จำ�นวน 5 ลูก เด็กทำ�ได้ 1 ลูก แล้วทำ�ท่าจะลุกหนี ครู
จะต้ อ งรี บ ช่ ว ยจั บ มื อ เด็ ก ให้ ห ยิ บ ลู ก หนึ่ ง ร้ อ ยในเชื อ ก
ต่อไป ถ้าเด็กยินยอมให้จบั มือทำ�จะต้องชมเชยทุกครัง้ เป็น
การกระตุ้ น ให้ เ ด็ ก ทำ�เองในครั้งต่อไป การจัดที่นั่ ง ให้ เ ด็ ก ควรเป็ น ที่ ที่ เ ด็ ก
ลุกลำ�บาก เช่น ให้เด็กนั่งอยู่ในมุมจำ�กัด หรือโต๊ะที่ประกอบเป็นครึ่งวงกลม
โดยให้ เ ด็ ก นั่ ง ตรงกลาง ห้ อ งควรเงี ย บ ไม่ มี ค นพลุ ก พล่ า น ซึ่ ง จะทำ � ให้
เด็ ก วอกแวกง่ า ย ควรสอนให้ เ ด็ ก ทำ � กิ จ กรรมเฉพาะของแต่ ล ะคนก่ อ น
เมื่อเริ่มยินยอมทำ�ตามได้นานขึ้นจึงจัดให้ทำ�กิจกรรมเป็นกลุ่ม
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7.  การสอนภาษาแบบบูรณาการ
เป็นการพัฒนามาจากแนวความคิดทีว่ า่ เด็กจะสนใจใช้ภาษาในกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาและส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ด้านการสื่อสารผ่านการนำ�ไปใช้ โดยเด็กจะเรียนรู้ทักษะภาษา ผ่านการฝึกฝน
และสถานการณ์ตามสภาพจริงในสังคม เช่น กิจกรรมสร้างประสบการณ์
ทางภาษา
กิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางภาษา  
ประโยชน์
1. เด็กมีความเข้าใจคำ�ศัพท์ มีการใช้ประโยคอย่างเหมาะสม
2. มี ม โนมติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวต่ า งๆ ซึ่ ง ประสบการณ์ เ หล่ า นี้
เป็นพื้นฐานการสร้างประสบการณ์ทางภาษาในเด็กออทิสติก
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3. เป็นการบูรณาการพัฒนาการทักษะการอ่านพร้อมกับ การฟัง
การพูด การเขียน
จุดประสงค์
เป็นการให้ความสำ�คัญกับทักษะหลายด้านร่วมกัน คือ องค์ประกอบ
ของภาษา พฤติกรรม การคิด และควรเลือกห้วข้อทีเ่ ด็กกำ�ลังสนใจหรือสิง่ ทีอ่ ยู่
ในกิจวัตรประจำ�วันของเด็ก เช่น การทำ�งานของเครื่องยนต์ การรับประทาน
อาหารในร้านอาหาร ความรู้สึกที่มีต่อผิวสัมผัสต่างๆ หรือกิจกรรมที่ทำ�กลาง
วันและกลางคืน
ลักษณะกิจกรรม
1. ในเด็กทีม่ คี วามสามารถด้านการเขียน เด็กจะเขียนตามประสบการณ์
มาส่งครูได้ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนอ่าน การสะกดคำ� พัฒนาการทางภาษา
และกิจกรรมพัฒนาการเขียน
2. ในเด็กที่มีความสามารถในคัดลอก ครูควรให้เด็กคัดลอกโดยใช้
ภาษาของตนเอง
3. ในเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถทางภาษาอยู่ ใ นระดั บ ตํ่ า หรื อ ยั ง ไม่ มี
ภาษาพูด ใช้บัตรรูปภาพเรียงลำ�ดับเป็นเรื่องราวตามลำ�ดับกิจกรรมที่ผ่านมา
พร้อมกับการสอนเกี่ยวกับลำ�ดับ “ก่อน” “หลัง” การสอนโดยใช้รูปภาพนั้น
เป็นการสร้างความเข้าใจภาษา ขณะทีเ่ ด็กใช้รปู ภาพ ครูจะออกเสียงให้เด็กได้ยนิ
พร้อมกับยกรูปภาพนั้นไว้ข้างๆ ริมฝีปาก เด็กจะพยายามเลียนเสียงพร้อมกับ
มองรูปภาพไปด้วย
นอกจากนี้กิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางภาษายังมีประโยชน์อีก
หลายอย่าง เช่น ในเด็กที่เริ่มมีความพร้อมในการอ่าน ครูควรใช้สัญลักษณ์
หรือรูปภาพควบคูก่ บั คำ�ศัพท์กอ่ นเพือ่ สร้างความเข้าใจภาษา จากนัน้ จึงพัฒนา
เป็นการพูดวลี พูดเป็นประโยค พูดเรือ่ งความยาวหนึง่ ย่อหน้า และเล่าเรือ่ งสัน้ ๆ ได้
รูปแบบการสร้างเรื่องราวนั้นครูอาจให้โอกาสเด็กในการเลือกว่าจะเล่าเรื่อง
ให้ครูฟังโดยตรง การอัดเทป หรือการอัดวีดีโอเทป
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8.  การสอนตามโอกาส
การสอนตามโอกาสหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การสร้ า งโอกาส
ในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมระหว่างวันของเด็ก เป็นการสอนตามสภาพ
แวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ผ่านสื่อการเรียนการสอน เด็กจะสามารถเชื่อมโยง
สิง่ ทีเ่ รียนไปสูส่ งั คมได้งา่ ย ในเด็กออทิสติกทีพ่ ฒ
ั นาการภาษาล่าช้าอย่างรุนแรง
ครูตอ้ งให้ก�ำ ลังใจและกระตุน้ ให้นกั เรียนทำ�ตามหรือใช้รปู ถ่ายขนาดเท่าของจริง
ขนาดใหญ่ประกอบการสอน ขัน้ ตอนการสอนตามโอกาส แบ่งได้ 3 ขัน้ ตอน คือ
1) สังเกตว่าเด็กสนใจสิ่งของหรือสื่อการสอนใดเป็นพิเศษ
2) เลือกวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียว โดยพยายามเพิ่มความสนใจ
สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ของเด็ ก ให้ น านขึ้ น พยายามรอการตอบสนองจากเด็ ก ซึ่ ง
อาจจะเป็นภาษาพูด การชำ�เลืองตามองในระยะเวลาอันสั้น การจ้องมอง
เป็นเวลานาน หรือการแสดงในลักษณะอืน่ ๆ แต่ถา้ เด็กไม่สนใจ ครูควรใช้การสัมผัส
ร่วมด้วย เช่น การแตะแขน การจับมือทำ�
3) การเพิ่มความสนใจ เและกระตุ้นให้เกิดการสนทนาสั้นๆ เช่น
ถ้านักเรียนถือรถของเล่นสีนาํ้ เงิน ครูควรพูดแสดงความสนใจ “รถสีนํ้าเงิน”
หรือ “ยางรถสีนํ้าเงิน” การกระตุ้นเตือนนั้นเริ่มจากการใช้เสียงเพื่อให้เด็ก
แสดงพฤติกรรมหรือเปล่งเสียงออกมา การกระตุน้ เตือนขัน้ สูง คือ กระตุน้ ให้เด็ก
บอกความต้องการ
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9.  การสอนร่วมกับกิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�
การปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ กิ จ กรรมที่ ทำ � เป็ น ประจำ � คื อ กิ จ กรรมประจำ �
ในสังคมซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ด็กคุน้ เคยและเรียนรูไ้ ด้ดี ซึง่ จะมีการเตรียมบทไว้ลว่ งหน้า
ทัง้ บทพูดและการแสดงออก เป็นการฝึกให้เด็กได้ฝกึ ฝนทักษะทีต่ งั้ เป้าหมายไว้
เช่น กิจกรรมการเตรียมอาหาร การเดินทางไปดูหนัง การรับประทานอาหาร
ในร้านอาหาร การซื้อของในห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงการเล่นกีฬาเป็นทีม
การสอนร่วมกับกิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�นี้ ทำ�ให้เด็กเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและจดจำ�ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมได้ เช่น เด็กจะสามารถ
จดจำ�เพื่อนๆ และการสนทนาที่สนุกสนานได้ การจ่ายเงินในร้านขายของ
เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กเรียนรู้ชุมชนร่วมกับบุคคลอื่นๆ ครูควรเริ่มให้
เด็กรับผิดชอบบทบาทง่ายๆ มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง ตามระดับอายุและ
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของนักเรียนแต่ละคน
10.  การสอนเรื่องราวทางสังคม
เรื่องราวทางสังคมเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก
คล้ายเป็นหนังสือเล่มเล็กที่อธิบายสถานการณ์สังคมและการตอบสนองที่
เหมาะสม จัดทำ�ขึ้นเพื่อสอนพฤติกรรมเฉพาะบุคคล โดยมีโครงสร้างของ
เรื่องราว ดังนี้
1) ประโยคอธิบาย เป็นประโยคทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบุคคล สิง่ แวดล้อม
และการกระทำ� เช่น ครูกำ�ลังสอนหนังสือ
2) ประโยคชี้ทาง โดยอธิบายพฤติกรรมตอบสนองที่ เหมาะสม
เช่น นักเรียนตั้งใจฟัง
3) ประโยคมุมมอง เป็นการบอกเอกลักษณ์ ความรู้สึกและปฏิกิริยา
ย้อนกลับของบุคคลอื่น เช่น นักเรียนทุกคนได้รับรางวัล
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การสร้างเรื่องราวทางสังคม มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1) เลื อ กพฤติ ก รรมทางสั ง คมที่ ต้ อ งการเพิ่ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ทางบวก
หรือการสร้างโอกาสการเรียนรูส้ งั คมแก่นกั เรียน วิเคราะห์งานทีเ่ ป็นพฤติกรรม
โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อให้ประสบความสำ�เร็จได้ง่าย
2) อธิบายความหมายพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือสถานการณ์ปัญหา
ให้ชัดเจน
3) บันทึกความถี่ของพฤติกรรมเป้าหมายในช่วง 3 - 5 วัน ก่อนใช้
การสร้างเรื่องราวทางสังคม
4) เขียนเรื่องราวทางสังคมสั้นๆ โดยใช้ประโยคทั้งสามประเภท
5) นำ�เสนอเรื่องราวทางสังคม
6) ใช้รูปถ่าย รูปวาดหรือรูปภาพ มาประกอบเรื่องราวทางสังคม
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ตัวอย่างเรื่องราวทางสังคม

ข้ อ ควรระวั ง ในการให้ นิ ย ามพฤติ ก รรมเป้ า หมาย หรื อ เลื อ ก
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ไม่ควรแคบเกินไปเพราะจะทำ�ให้เด็กไม่สามารถ
เชื่อมโยงทักษะไปสู่สถานการณ์อื่นๆ ได้
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7) อ่านเรื่องราวทางสังคมและพฤติกรรมที่ต้องการแก่นักเรียนและ
นำ�มากำ�หนดไว้ในตารางกิจกรรมของเด็กทุกวัน สำ�หรับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
ด้านการอ่าน นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวที่เป็นพฤติกรรม เป้าหมายได้
หลายๆ ครั้ง หลายๆ เวลา และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางสังคม
ของตนเองกับเพื่อนๆ ได้ แต่สำ�หรับนักเรียนที่มีข้อจำ�กัดด้านการอ่านแล้ว
นักเรียนจะเป็นผู้ฟังครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่านให้ฟัง โดยครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรอ่านด้วยเสียงดังและชัดเจนพอที่เด็กจะได้ยินและเข้าใจ
8) การบันทึกข้อมูลหลังใช้เรือ่ งราวทางสังคม เปรียบเทียบข้อมูลก่อน
และหลังใช้
9) เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ แล้วพบว่าการใช้เรื่องราวทางสังคม
ทำ�ให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปควรใช้เรื่องราวให้หลากหลายขึ้น
11.  การใช้เพื่อนเป็นสื่อกลาง
การใช้เพื่อนเป็นสื่อกลางนี้เหมือนกับการใช้เพื่อนสอนเพื่อนหรือ
ให้เพื่อนเป็นครูซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการสอนบุคคล
ออทิสติกโดยเฉพาะทักษะการปฏิสัมพันธ์ในสังคม ทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน
ความสามารถในการแยกแยะงาน และการเรียนรู้ของทักษะทางภาษา
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รูปยุทธศาสตร์รูปแบบการใช้เพื่อนเป็นสื่อกลาง
การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
กลุ่มเพื่อนทั่วไป
แนะนำ�กลุ่มเพื่อน
ช่วยสอนแก่บุคคล
ออทิสติก
หมุนเวียนกลุ่มเพื่อน
ช่วยสอนแก่บุคคล
ออทิสติก

- ลักษณะทั่วไปของบุคคลออทิสติก
- สถานการณ์เฉพาะหน้าอะไรบ้าง
ที่ต้องเจอขณะเป็นเพื่อนช่วยสอนของ		
บุคคลออทิสติก
- ความแตกต่างและความเหมือน		
ระหว่างเพื่อนที่ช่วยสอนกับ
บุคคลออทิสติก

มีกระบวนการพัฒนา
กลุ่มเพื่อนช่วยสอน

เตรียมแนวทาง
จัดการเรียนการสอนสำ�หรับ
กลุ่มเพื่อนช่วยสอน
รูปแบบของการเรียน
การสอน
เตรียมการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ตามเวลา

- ให้แนวทางที่เหมาะสมอย่างไร
- วิธกี ารจัดการสิ่งเสริมแรงควรเป็น
อย่างไร
- ควรให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างไร
- ควรตอบสนองพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์

12. การจัดสภาพแวดล้อม
การจั ด สภาพแวดล้ อ มหมายรวมไปถึ ง การจั ด โต๊ ะ เรี ย น ที่ ทำ � ให้
ครู กั บ เด็ ก สื่ อ สารกั น ได้ ดี เช่ น จั ด โต๊ ะ เป็ น รู ป วงกลม จั ด ชั้ น เรี ย นให้ มี
ขนาดเล็ก จัดอุปกรณ์ที่เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดตารางเวลา
ในการเรียนการสอนที่จะเกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด
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การจัดการกับพฤติกรรม
ที่ ไม่เหมาะสม

ในห้ อ งเรี ย น เด็ ก ออทิ ส ติ ก จะมี ค วามสนใจในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เป็ น
ระยะเวลาสั้นๆ วอกแวกง่ายต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีพฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่ง
เดินไปเดินมา บางคนส่งเสียงร้อง กรีดร้อง ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้
ในชั้นเรียนร่วมได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนอื่นๆ
ครูผสู้ อนควรจะต้องรูจ้ กั และเข้าใจในการควบคุมดูแลเด็กออทิสติก เช่น ในขณะที่
ครูสอนหากเด็กออทิสติกคนหนึง่ ไม่พร้อมทีจ่ ะเรียนแล้วลุกขึน้ เดินไปมาครูอาจจะ
มอบหมายงานที่เด็กชอบทำ� เช่น วาดรูปหรือบวกลบเลขให้ทำ� หรือนั่งสมาธิ
หรือพักผ่อนหากเด็กเกิดความเครียด เป็นต้น ก่อนอืน่ คุณครูควรทราบว่าอะไร
ที่เป็นสาเหตุให้เด็กเกิดพฤติกรรมเหล่านี้
สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ทำ�ให้เด็ก
ส่งเสียงงอแง เด็กบางคนพอเข้าไปในห้องเรียนที่มีอุณหภูมิที่ตนไม่เคยชินก็จะ
อยู่นิ่งไม่ได้เลย ในขณะที่ห้องเรียนเก่า สามารถอยู่นิ่งได้
ความเจ็บป่วย อาจเป็นความเจ็บป่วยทางการของเด็กหรือผลจาก
การใช้ยา เช่นเด็กที่ตบหัวหรือทุบหูตัวเองบ่อยๆ นั้น อาจเกิดจากเด็กมีอาการ
ปวดหัวหรือหู หรือบางทีทเี่ ด็กหงุดหงิดง่าย อาจเป็นเพราะเด็กมีอาการปวดท้อง
การได้รบั ฝึกมากเกินไป ซึง่ การฝึกให้เด็กทำ�กิจกรรมต่างๆ ต้องคำ�นึงถึง
ความสามารถของเด็ก รวมถึงสุขภาพจิตของเด็กด้วยว่า มีความอดทนและ
ยืดหยุ่นได้แค่ไหน เด็กอาจมีพฤติกรรมต่อต้าน ขัดขืน โวยวาย อาละวาด
หากให้กิจกรรที่ไม่เหมาะสมและนานจนเกินไป
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การกระตุ้นตนเอง คือ ลักษณะอาการที่เด็กทำ�อะไรซํ้าๆ ซากๆ
เป็นเวลานาน เช่น โยกตัว สะบัดมือ กลิ้งของเล่นไปมา อาจเกิดกระบวนการ
ทำ�งานของร่างกายที่ไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งต้องใช้วิธีการทางด้านกิจกรรมบำ�บัด
และการกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับรู้เข้าช่วย
การเรียกร้องความสนใจ คือเด็กจะแสดงพฤติกรรมนั้นซํ้า หากได้รับ
การตอบสนองจากผูอ้ นื่ เช่น เด็กไม่อยากทานข้าวเอง จึงกัดมือของตนเองแล้วครู
เข้ามาห้าม มากอด และป้อนข้าวเด็กเมือ่ ถึงเวลาทานข้าวครัง้ ต่อไป เด็กก็จะทำ�
พฤติกรรมดังกล่าว
ความต้องการหลีกหนี คือ เด็กจะเลือกทำ�พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ตนเองไม่ชอบ เช่น เด็กทราบว่า เมื่อทานข้าวเสร็จ
เด็กจะต้องเก็บจานและทำ�ความสะอาดโต๊ะ เด็กจะทำ�จานแตกเพื่อหลีกเลี่ยง
การทำ�งาน จึงต้องฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของตนเอง
เมือ่ ทราบสาเหตุแล้ว ต่อไปนีเ้ ป็นเทคนิคการแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ที่คุณครูสามารถนำ�ไปใช้ได้
การจับทำ�และจับให้หยุด
เป็ น เทคนิ ค ที่ ใช้ ใ นการสร้ า งพฤติ ก รรมใหม่ หรื อ หยุ ด พฤติ ก รรม
ที่ไม่พึงประสงค์ ใช้วิธีการช่วยเหลือใดๆ ก็ได้ที่ช่วยให้เด็กทำ�กิจกรรมได้ง่ายขึ้น
เช่น จับมือไม่ให้รื้อของ จับมือจับช้อนกินข้าว แล้วลดการช่วยเหลือลงเรื่อยๆ
จนเด็กทำ�ได้ด้วยตนเอง
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การให้รางวัล
เป็นเทคนิคทีใ่ ช้เพือ่ ให้เด็กทำ�พฤติกรรมทีเ่ ราต้องการมากขึน้ โดยการให้
สิ่งของเด็กชอบหลังจากเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือทำ�กิจกรรมที่
มอบหมายให้เสร็จ อาจเป็นขนม ของเล่น คำ�ชมเชย การแสดงความรัก โดยการกอด
หอมแก้ม ขึน้ อยูก่ บั รางวัลทีเ่ ด็กชอบ แต่ตอ้ งระวังการติดเป็นเงือ่ นไข ต้องป้องกัน
โดยค่อยๆ ถอดถอนรางวัลและงดให้เมื่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นคงที่
การเพิ่มสิ่งเร้า
เป็ น เทคนิ ค ที่ ใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม พฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการ โดยการเพิ่ ม สิ่ ง เร้ า
ให้น่าสนใจ ใช้รูปแบบการกระตุ้นที่หลากหลาย เช่น การเรียกชื่อเด็กอาจใช้
เสียงดัง ใช้เสียงเพลงประกอบ แต่ตอ้ งระวังว่าเด็กอาจเคยชินกับการตอบสนอง
ต่อเสียงดัง ต้องค่อยๆ ลดเสียงลงให้อยู่ในระดับปกติ
การไม่สนใจ
เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยการเพิกเฉย
ต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นเด็กนอนดิ้นกับพื้นเมื่ออยากได้ของเล่น
ที่ไม่มีประโยชน์ ให้เดินหนีและมองความปลอดภัยให้เด็กอยู่ห่างๆ อย่าให้
เด็กรู้ตัว วิธีนี้ผู้ฝึกปฏิบัติต้องใจเย็น ใช้ความอดทนสูงและใช้กับการเพิกเฉย
ต่อพฤติกรรมที่เป็นอันตรายไม่ได้
การเบี่ยงเบนความสนใจ
เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยการหาสิ่งที่
น่าสนใจมากกว่ามาให้เด็กทำ� และมีสิ่งเร้าที่หน้าสนใจหลายๆ อย่างให้เด็ก
ได้เลือก
ข้อควรระวัง
เพื่อให้เด็กสงบไม่รบกวนเพื่อนร่วมชั้น ครูผู้สอนและเพื่อนๆ ร่วมชั้น
จะต้องไม่แสดงให้เด็กออทิสติกรู้สึกว่าตัวเองแตกต่าง ผิดปกติ หรือเป็นปัญหา
ภาระคนอื่นๆ อีกทั้งไม่ควรหัวเราะหรือล้อเลียนท่าทางที่ไม่เหมาะสมของเด็ก
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไม่มีเกณฑ์ตัดสินเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบัน
การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของเด็กออทิสติกยังคงใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของเด็กปกติ โดยวัดจากคะแนนตอบแบบทดสอบ
ซึง่ จะวัดความสามารถทางการเรียนในวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรทีใ่ ช้ในเกณฑ์ตดั สิน
ของเด็กปกติ
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ในการให้การศึกษาแก่เด็ก พ่อแม่เป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ในการช่วย
เตรี ย มความพร้ อ มให้ เ ด็ ก เพื่ อ ให้ เ ด็ ก พร้ อ มที่ จ ะเรี ย นเมื่ อ อายุ ถึ ง วั ย เรี ย น
พ่อแม่จ�ำ เป็นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจถูกต้องเกีย่ วกับวิธกี ารเตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกของตนให้มีพัฒนาการเป็นไปอย่าง
สอดคล้องทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
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ภาคผนวก
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP)
m ก่อนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน		
m ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ชือ่ สถานศึกษา......................................................สังกัด ................................................
เริม่ ใช้แผนวันที่ .................................................................สิน้ สุดแผนวันที่ ....................
ระดับ m อนุบาลปีท่ี ...............
m ประถมศึกษาปีท่ี ............
1. ข้อมูลทัว่ ไป
ชือ่ – ชือ่ สกุล ................................................................................................................
เลขประจำ�ตัวประชาชน ...............................................................................................
การจดทะเบียนคนพิการ m ไม่จด m ยังไม่จด m จดแล้ว
ทะเบียนเลขที่ .................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ...................... อายุ ..........ปี .................... เดือน ศาสนา ....................
ประเภทความพิการ ........................................ลักษณะความพิการ ..............................
ชือ่ – สกุลบิดา ...............................................................................................................
ชือ่ – สกุลมารดา ...........................................................................................................
ชือ่ – สกุลผูป้ กครอง ............................................................เกีย่ วข้องเป็น ....................
ทีอ่ ยูผ่ ปู้ กครองทีต่ ดิ ต่อได้ บ้านเลขที่ .................................. ชือ่ หมูบ่ า้ น .......................
ถนน ..........................ตำ�บล/แขวง ...........................อำ�เภอ/เขต .................................
จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................
โทรศัพท์ ...............................มือถือ ...................................... โทรสาร ...............................
e-mail address ……………………………………………………………………………………………
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2. ข้อมูลด้านการศึกษา
m ไม่เคยได้รบั การศึกษา/บริการทางการศึกษา
m เคยได้รบั การศึกษา/บริการทางการศึกษา
		 m ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง .........................ระดับ ..........................
			 พ.ศ. .............
		 m โรงเรียนเฉพาะความพิการ ............................... ระดับ ........................
			 พ.ศ. ................
		 m โรงเรียนเรียนร่วม ............................................... ระดับ .........................
			 พ.ศ. ................
		 m การศึกษาด้านอาชีพ ...........................................ระดับ ......................
			 พ.ศ. ................
		 m การศึกษานอกระบบ .......................................... ระดับ ......................
			 พ.ศ. ................
		 m การศึกษาตามอัธยาศัย ...................................... ระดับ .......................
			 พ.ศ. ................
		 m อืน่ ๆ ................................................................... ระดับ ......................
			 พ.ศ. ...............
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เป้าหมายระยะยาว 1 ปี

จุดด้อย
การใช้งานของกล้ามเนือ้
การฝึกทักษะการใช้งานของ
มัดเล็กยังต้องช่วยเหลือ เช่น กล้ามเนือ้ มัดเล็กในการ
เรือ่ งนํา้ หนักมือในการเขียน หยิบ จับ ขีด เขียน และ
การใช้มอื กับอุปกรณ์งา่ ยๆ

ด้านกล้ามเนือ้
จุดเด่น
การใช้งานของกล้ามเนือ้
การออกกำ�ลังเพื่อเสริมสร้าง
มัดใหญ่ในการทำ�กิจกรรม พัฒนาการของกล้ามเนือ้ และ
ต่างๆ สามารถทำ�ได้ใน
การทรงตัว
ระดับหนึง่

ระดับความสามารถใน
ปัจจุบนั

3. การวางแผนการศึกษา
การประเมินผลปัจจุบนั

เมื่อฝึกกิจกรรมประเภทลีลามือ สังเกตจากการร่วม
นักเรียนสามารถลากเส้นตาม กิจกรรมภายในชั้นเรียน
แบบได้ ตั้งแต่ลักษณะเส้นพื้น
ฐานจนถึงแบบพยัญชนะง่ายๆ
ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน

เมื่ อ ต้ อ งทำ � กิ จ กรรมที่ ต้ อ งใช้ สังเกตจากการร่วม
ความสามารถในการทำ�งานของ กิจกรรมกลางแจ้ง
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ นักเรียน
สามารถทำ�ได้ตามวัตถุประสงค์
ทุกครัง้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสัน้ )

ผูร้ บั ผิดชอบ
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ระดับความสามารถใน
เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินผลปัจจุบนั
ปัจจุบนั
(เป้าหมายระยะสัน้ )
ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
จุดเด่น
นักเรียนสามารถช่วยเหลือ
การช่วยเหลือตัวเองโดยลด - เมือ่ ต้องทำ�ความสะอาด		 สังเกตจากการร่วม
ตัวเองในเรือ่ งง่ายๆ ได้ เช่น
ร่างกาย นักเรียนสามารถ
การดูแลลง
กิจกรรมประจำ�วัน
รับประทานอาหาร เข้าห้องนํา้
ทำ�ความสะอาดได้เอง
ปัสสาวะ หยิบจับสิง่ ต่างๆ
โดยครูไม่ตอ้ งช่วยเหลือหรือ
ตามความต้องการได้ดี
ลดการช่วยเหลือลงในบาง
กิจกรรม
จุดด้อย
- ขณะรับประทานอาหาร 		
- ยังไม่สามารถช่วยเหลือ
นักเรียนสามารถรับประทาน
รับผิดชอบต่อกิจวัตร
ตัวเองได้ดี ยังต้องการ
ได้เรียบร้อยและเก็บ		
ประจำ�วันของตัวเอง
ผูด้ แู ลในบางครัง้ เช่น
เศษอาหารจนสะอาดหลังจาก
โดยไม่ตอ้ งเตือน
รับประทานอาหารได้แต่
รับประทานเสร็จ
ยังหกเลอะเทอะ เข้าห้องนํา้
- เมื่อต้องปฏิบัติกิจวัตร		
ได้แต่ยงั ต้องดูแล
ประจำ�วัน นักเรียนสามารถ		
ความสะอาด เป็นต้น
ส่งการบ้านและเก็บสิ่งของ
- ยังต้องเตือนในการปฏิบตั ิ
ต่างๆ ได้ถกู ทีโ่ ดยครูไม่ตอ้ งเตือน
กิจวัตรประจำ�วันบางเรือ่ ง

3. การวางแผนการศึกษา (ต่อ)
ผูร้ บั ผิดชอบ
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ระดับความสามารถใน
เป้าหมายระยะยาว 1 ปี
ปัจจุบนั
ด้านภาษาและการสือ่ สาร
จุดเด่น
รู้ จั ก และปฏิ บั ติ ต ามคำ � สั่ ง - นักเรียนสามารถสือ่ สาร
ง่ายๆ ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนได้
โดยคำ�พูด การทำ�รูปปาก
ตามแบบได้
จุดด้อย
- นักเรียนเข้าใจคำ�ศัพท์
ไม่มเี สียงพูด
ในชีวติ ประจำ�วัน โดย
การสือ่ สารแบบใช้การพูด
ประกอบภาพ
พืน้ ฐานด้านวิชาการ
   ภาษาไทย  
จุดเด่น
- เขียนเส้นพืน้ ฐานตามรอย
- สามารถเขียนเส้นพืน้ ฐาน
และเส้นประพยัญชนะ
ตามรอยได้
ตามรอยได้เองโดยไม่มผี ชู้ ว่ ย
- มีสมาธิและความสนใจ
- นักเรียนมีสมาธิในการทำ�
ประมาณ 15 - 20 นาที
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย
30 นาที

3. การวางแผนการศึกษา (ต่อ)
การประเมินผลปัจจุบนั

- เมือ่ ให้นกั เรียนทำ�กิจกรรม		 สังเกตจากการร่วม
นักเรียนสามารถทำ�กิจกรรม กิจกรรมประจำ�วัน
ได้อย่างมีสมาธิเป็นเวลา 30
นาที

เมื่อต้องสื่อสารกับผู้อ่นื นักเรียน สังเกตจากการร่วม
สามารถใช้การพูด ภาษาท่าทาง กิจกรรมประจำ�วัน
หรื อ รู ป ภาพในการสื่ อ สารได้
ทุกครัง้

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสัน้ )

ผูร้ บั ผิดชอบ
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- เขียนตัวเลขโดยมี
รอยประไม่ได้

- ไม่รจู้ กั สี

ระดับความสามารถใน
ปัจจุบนั
จุดด้อย
ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ได้บางส่วน
เนือ่ งจากไม่ได้ยนิ เสียง
คณิตศาสตร์
    จุดเด่น
จุดด้อย
- ไม่รจู้ กั ตัวเลข
และจำ�นวน

- ชีบ้ อกสีตามคำ�สัง่ ได้
ถูกต้องอย่างน้อย 7 สี
- เขียนตัวเลข 1 - 10 โดย
มีรอยประได้ถกู ต้อง

- บอกตัวเลข 1 - 10
ตามคำ�สัง่ ได้

เป้าหมายระยะยาว 1 ปี

3. การวางแผนการศึกษา (ต่อ)
การประเมินผลปัจจุบนั

- เมือ่ ให้นกั เรียนชีต้ วั เลข
สังเกตจากการทำ�กิจกรรม
1 - 10 แบบไม่เรียงลำ�ดับ 		 และการทำ�แบบฝึก
นักเรียนสามารถชีต้ วั เลขได้		 ประจำ�วัน
ถูกต้อง 8 ครัง้ จาก 10 ครัง้
- เมือ่ ให้บอกสีนกั เรียนสามารถ
บอกสีถกู ต้อง 4 จาก 7 สี
- เมือ่ ให้เขียนตัวเลขนักเรียน		
สามารถเขียนตัวเลข 1 - 10
ตามรอยได้อย่างถูกต้อง

- นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ าม
คำ�สัง่ ได้ยา่ งถูกต้องอย่างน้อย
วันละ 20 คำ�สัง่

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(เป้าหมายระยะสัน้ )

ผูร้ บั ผิดชอบ

4. คณะกรรมการจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
                ชือ่
       ตำ�แหน่ง
     ลายมือชือ่
.................................................. ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
......................
.................................................. หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ
......................
.................................................. ครูประจำ�ชัน้
......................
.................................................. ผูช้ ว่ ยครูประจำ�ชัน้
.......................
.................................................. ผูป้ กครอง
.......................
ประชุมวันที่ ............... เดือน ...................................................... พ.ศ. .............................
5. ความคิดเห็นของบิดา/มารดา/ผูป้ กครองหรือผูเ้ รียน
การจัดทำ�แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้
ข้าพเจ้า m เห็นด้วย
			 m ไม่เห็นด้วย เพราะ ...............................................................

ลงชือ่ .......................................................
( .......................................................... )
เกีย่ วข้องเป็น ...........................................
วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ..................
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ตัวอย่างแผนการสอนรายบุคคล
(Individual Implementation Plan: IIP)
ชื่อ - สกุล (นักเรียน)............................................................ระดับชั้น อนุบาลพิเศษ
เนื้อหาหรือทักษะที่สอน
การเขียนพยัญชนะตามรอย
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นักเรียนสามารถเขียนพยัญชนะตามรอยได้อย่างถูกต้อง
สื่อ
1. แบบฝึกเขียนพยัญชนะตามรอย
2. ฉากเพิ่มสมาธิ
3. โต๊ะ/เก้าอี้
วิธีสอน
1. ให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้หันไปที่โต๊ะ
2. ครูให้แบบฝึกเขียนพยัญชนะตามรอย
3. ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นไม่ มี ส มาธิ ชอบมองไปรอบๆ มากกว่ า มองงาน
ที่ต้องการให้ทำ� ให้ครูใช้ฉากเพิ่มสมาธิวางไว้บนโต๊ะ ฉากจะช่วยกั้นสายตาไม่ให้
มองไปที่อื่น ความสนใจจะอยู่ที่งานมากขึ้น
4. ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนทำ�งานและคอยแนะนำ�วิธีการ
5. ในกรณีที่เด็กยังทำ�เองไม่ได้ ครูช่วยแตะมือไปด้วย แต่ควรผ่อนแรง
เมื่อนักเรียนเริ่มทำ�ได้ และค่อยๆ ปล่อยให้เขียนเองในที่สุด
6. จบกิจกรรมการฝึกเขียน ทบทวนโดยการอ่านพยัญชนะที่เขียนไปแล้ว
7. ครูให้คำ�ชมเชย/ให้รางวัลเมื่อเด็กทำ�งานเสร็จ
สิ่งเสริมแรงที่ใช้

1. คำ�ชมเชย เช่น เก่ง เก่งมาก ดี ดีมาก ปรบมือ
2. การสัมผัส เช่น การกอด ลูบผม แตะไหล่
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การประเมินผล
จากการสังเกตการร่วมกิจกรรมและการตอบคำ�ถาม
วันเริ่มต้นสอน		วันที่ ............ เดือน ................................พ.ศ. .......................
วันสิ้นสุดการสอน วันที่ ............ เดือน ...........................พ.ศ. .......................
ผลการเรียน		 m ทำ�ได้เอง m ทำ�ได้แต่ต้องช่วย m ยังทำ�ไม่ได้

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

ผู้อำ�นวยการสถาบันราชานุกูล

คณะทำ�งาน
1. นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์
2. พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์
3. นางพนิดา รัตนไพโรจน์
4. นางศิริพรรณ แสนลัง
5. นางสาวสุจิตรา สุขเกษม
6. นางรุจีรัตน์ จันทรเนตร
7. นางสาวปราณี ต๊ะวิโล
8. นางสาวยุวนา ไขว้พันธ์

นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ
นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษาพิเศษชำ�นาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ผู้จัดการ/ผู้ประสานงานโครงการ
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