ออทิสซึ่ม (Autism) คืออะไร
ออทิสซึ่ม เป็ นกลุม่ อาการที่เกิดขึ ้นเนื่องจากพัฒนาการทางสมองที่ผิดปกติ
สาเหตุโดยทัว่ ไปเกิดจากความบกพร่องภายไต้ ภาวะ ออทิสซึม่ สเป็ กทรั่ม (Autism Spectrum) ออทิสซึม่
ส่งผลกระทบต่อคนในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันไป เด็กทีเ่ ป็ นออทิสซึม่ หรื อเด็กออทิสติก บางคนเข้ าสังคมได้ สบตา
แสดงสีหน้ าท่าทางตอบรับ และสือ่ สารกับผู้อื่นได้ แต่เด็กบางคนอาจจะไม่มีความสามารถสนทนาสือ่ สารความรู้สกึ
ไม่สบสายตา พูดช้ า หรื อไม่พดู เลย และบางคนที่อยูแ่ ต่ในโลกส่วนตัว
ขาดความสนใจทีจ่ ะทากิจกรรมหรื อร่วมสังคมกับผู้อื่น เหตุเพราะเขาไม่เข้ าใจการปรับตัว ไม่สามารถสือ่ สาร
ไม่ร้ ูจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านันอย่
้ างไร
การวินจิ ฉัยและระบุได้ วา่ เด็กมีอาการหรื อเป็ นโรคนี ้ส่วนมากสามารถตรวจพบได้ เมื่อเด็กอายุได้ ประมาณ 3 ปี
การรักษาบาบัดด้ วยการแทรกแซงส่งเสริ มทักษะตังแต่
้ ระยะต้ นๆ
เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ทีจ่ ะช่วยให้ เด็กพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อชีวติ ซึง่ ทักษะเหล่านันไม่
้ ได้ พฒ
ั นาการตามวัยและสมองของเขา
พัฒนาการทางสมองของเด็กออทิสติกไม่ได้ เป็ นไปตามระบบธรรมชาติเหมือนอย่างเด็กทัว่ ๆไป
การเจริ ญเติบโตของเด็กโดยทัว่ ไป ปกติสมองในส่วนต่างๆ จะสร้ างเสริ มพัฒนาการตามอายุ
ตามระดับการเจริ ญเติบโตของเด็กไปอย่างต่อเนื่อง แต่เด็กทีเ่ ป็ นออทิสซึม่
สมองไม่ได้ พฒ
ั นาการตามธรรมชาติเหมือนปกติทวั่ ไป สิง่ ที่เด็กทีไ่ ม่ใช่ออทิสติกหรื อเด็กทัว่ ไป (non-Autistic)
สามารถเข้ าใจทาได้ งา่ ยๆ เช่น เข้ าใจสีหน้ าท่าทางและโทนเสียงการสือ่ สารของผู้พดู
สาหรับเด็กทีเ่ ป็ นออทิสซึม่ มันเป็ นสิง่ ที่ยาก เขาอาจจะไม่สามารถเข้ าใจหรื อทาได้ เสมอไป
พวกเขายังคงต้ องได้ รับการอบรมสัง่ สอนอยูเ่ สมอหรื อพูดบ่อยครัง้ เพื่อส่งเสริ มทักษะที่เขาบกพร่อง ทักษะทีจ่ าเป็ น
เป็ นสิง่ ที่เขาต้ องทาให้ ได้ ด้วยตัวเอง
แต่การทีเ่ ขาจะสามารถทาได้ นนจะต้
ั ้ องผ่านการบาบัดฝึ กฝนตามทฦษฎีที่ถกู ต้ องเหมาะสม
หากคุณพบเจอเด็กในซุปเปอร์ มาเก็ตดูเหมือนประพฤติตวั ไม่เหมาะสมตีโพยตีพาย
ไม่ได้ หมายความว่าเด็กคนนันเป็
้ นเด็กซนเอาแต่ใจ หรื อพ่อแม่สญ
ู เสียการควบคุมเอาไม่อยูเ่ สมอไป
เป็ นการยากสาหรับเด็กทีเ่ ป็ นออทิสซึม่ ที่จะเผชิญหน้ ากับสิง่ แปลกใหม่หรื อสถานการณ์ทแี่ ตกต่างรอบตัว
การแสดงออกซึง่ อาการที่ไม่เหมาะสมเป็ นวิธีเดียวที่เขาใช้ หรื อพยายามสือ่ สารความรู้สกึ
ดังนันผู
้ ้ ปกครองของเด็กออทิสซึมจึงได้ รับความกดดัน และความตึงเครี ยดค่อนข้ างสูงมาก
ส่งผลให้ เกิดปั ญหาชีวิตคูแ่ ละปั ญหาความแตกร้ าวเกิดขึ ้นเนื่องจากความซึมเศร้ า ความกดดันอย่างสูงที่ได้ รับ
บริ การและสถานบันส่งเสริ มสนับสนุนที่มีคณ
ุ ภาพจึงเป็ นแหล่งที่ครอบครัวของเด็กจาเป็ นต้ องพึง่ พาอาศัยด้ วยความหวังอ
ย่างยิ่งว่าจะได้ รับความเห็นใจเข้ าใจทีม่ ากขึ ้นจากคนอื่นๆ โดยเฉพาะกาลังใจจากครอบครัว คนใกล้ ชิด เพื่อนฝูง
อย่าได้ ตดั สินพวกเขา ให้ การยอมรับและให้ กาลังใจเข้ าใจพวกเขา พวกเขารู้วา่ อะไรที่จาเป็ นที่สดุ
อะไรที่ต้องทาและพยายามอย่างยิ่งเพื่อช่วยลูกหลานของเขา

ขึ ้นอยูก่ บั ผลการสอบถามจานวนเด็ก 100 คน ที่เกิดในประเทศออสเตรเลีย พบ 1 ในนันเป็
้ นเด็กออทิสติก
ซึง่ หมายความถึงในอนาคต 1% ของพลเมืองทังหมดคื
้
อคนที่ผิดปกติภาวะออทิสซึม่ ยากทีจ่ ะรับความจริ งเช่นนี ้
แต่ก็ยงั ไม่มีการจัดการ ไม่มีทนุ สนับสนุนรองรับปั ญหานี ้สาหรับเด็กและครอบครัวมากเพียงพอ
ไม่เหมือนเด็กตาบอด หรื อเด็กพิการที่นงั่ รถเข็น เด็กทีเ่ ป็ นออทิสซึม่ ไม่ได้ แสดงความพิการออกมาทางร่างกายภายนอก
ผนวกกับมุมมองการตัดสินจากความไม่เข้ าใจในสังคม ที่เขาและครอบครัวต้ องเผชิญอยูบ่ อ่ ยครั่ง้
ด้ วยเหตุนี ้เราจึงต้ องการเงินทุน และกาลังสนับสนุนที่มากพอ รวมถึงความเข้ าใจที่ถกู ต้ องจากครอบครัว เพื่อนฝูง
และสังคมของเรา
ทางเราขอเชิญชวนท่านหันมาให้ ความสนใจ
หวังว่าความรู้และความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ องของท่านจะช่วยนาพามาซึง่ แสงสว่างสูช่ ีวติ ของเด็ก
และกรุณาช่วยร่วมสนับสนุนส่งเสริ มครอบครัวของเขาเหล่านี ้ด้ วย
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