
 - การตกใจมาก  หรืหวาดกลัวมากเมื่อมองเห็นวัตถุ
บางอย่าง 

 - พฤติกรรมก้าวรา้ว  เช่น ตี  ชก  ต่อย  กัด  ผลัก  
เตะ  ดึงผมผู้อ่ืน 

 - พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้างสรรพสินคา้หรือใน
ภัตตาคาร 

 - การเปล่งเสียงพูดที่ไมเ่ป็นภาษา  สื่อสารไมไ่ด้  คน
อ่ืนไม่เข้าใจ  

 - การปฏิบัติตามค าสั่ง 

 - การพูด 

 - การตกใจเมื่อได้ยินเสียงบางอย่าง 

 - การสอนให้รู้จักสี  ขนาด  รูปทรง 

 - การไม่อยู่น่ิง 

 - พฤติกรรมการกระตุ้นตนเอง 

 - การอาเจียน 

เทคนิคการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก  

การจับท าและจับให้หยุด 

 เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างพฤติกรรมใหม่  หรือหยุด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ใช้วิธีการช่วยเหลือใดๆ ก็ได้ที่ช่วยให้
เด็กท ากิจกรรมได้ง่ายข้ึน  เช่นจับมือไม่ให้รื้อของ  จับมือจับ
ช้อนกินข้าวแล้วลดการช่วยเหลือลงเรื่อยๆ จนเด็กท าได้ด้วย
ตนเอง                                                                                
การให้รางวัล                                          
 เป็นเทคนิคท่ีใช้เพื่อให้เด็กท าพฤตกิรรมท่ีเราต้องการ
มากข้ึน  โดยการใหส้ิ่งของท่ีเด็กชอบหลังจากเด็กมีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์  หรือท ากิจกรรมท่ีมอบหมายให้เสร็จ  อาจเปน็ขนม  
ของเล่น  ค าชมเชย  การแสดงความรักโดยการกอด  หอมแก้ม  
ขึ้นอยู่กับรางวัลที่เด็กชอบ  แต่ต้องระวังการติดเป็นเง่ือนไข  
ต้องป้องกันโดยค่อยๆ ถอดถอนรางวัลและงดให้เมื่อพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์นั้นคงท่ี 

ปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกอย่างไรด ีการเพ่ิมสิ่งเร้า 

 เป็นเทคนิคท่ีใช้เพื่อเพิ่มพฤติกรรมท่ีต้องการ  โดย
การเพิ่มสิ่งเร้าให้น่าสนใจใจ  ใช้รูปแบบการกระตุ้นท่ี
หลากหลาย  เช่น  การเรียกช่ือเดก็อาจใช้เสียงดัง  ใช้
เสียงเพลงประกอบ  แต่ต้องระวังว่าเด็กอาจเคยชินกับการ
ตอบสนองต่อเสยีงดัง  ต้องค่อยๆ ลดเสียงลงให้อยู่ในระดับ
ปกติ 

การไม่สนใจ 

 เป็นเทคนิคท่ีใช้เพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  
โดยการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์  เช่นเด็กนอน
ดิ้นกับพ้ืนเมื่ออยากได้ของเล่นท่ีไมม่ีประโยชน์  ให้เดินหนี
และมองความปลอดภัยให้เด็กอยูห่่างๆ อย่าให้เด็กรู้ตัว  วิธีน้ี
ผู้ฝึกปฏิบัติต้องใจเย็น  ใช้ความอดทนสูงและใช้กับการ
เพิกเฉยต่อพฤติกรรมท่ีเป็นอันตรายไมไ่ด ้

การเบี่ยงเบนความสนใจ 

 เป็นเทคนิคท่ีใช้เพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  
โดยการหาสิ่งท่ีน่าสนใจมากกว่ามาให้เด็กท า  และมีสิ่งเร้าที่
หน้าสนใจหลายๆ อย่างให้เด็กได้เลือก 

บทสรุป 

 การปรับพฤติกรรมในเด็กออทิสตกิ  เป็น
กระบวนการท่ีมีประโยชน์  ท้ังด้านพัฒนาการและการ
แก้ปัญหาท่ีรบกวนครอบครัว  รวมถึงเป็นการเตรียมให้เด็กมี
ความพร้อมที่จะใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านต่างๆ  
ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นคือ  เรื่องเทคนิคพฤติกรรมศาสตร์  
ความเข้าใจอาการและวิธีการเรยีนรู้ของเด็กออทิสติก  
นอกจากความรู้  ความเขา้ใจแล้วสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ในการปฏิบัติ
คือ  บรรยากาศ  อารมณ์ความรูส้กึจะต้องดี  ดึงเด็กออกมา
จากโลกของตัวเอง  สื่อให้เด็กรับรูถ้ึงความสุขท่ีมีอยู่ในสังคม 
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บทน า 

มาสโลว์ (Maslow.1951) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาท่ีมี
ชื่อเสียง ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของคนปกติไว้ว่า  คนปกติ
สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  อยู่ในโลก
ของความเป็นจริง  มีความรู้สึกมั่นคง  รู้จักตนเอง  มี
จุดมุ่งหมายในชีวิต               มีความสามารถที่จะเรียนรู้
จากประสบการณ์  มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น  มองโลก
ในแง่ดี  มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน  รู้จักหาความเพลิดเพลิน  
และความพอใจจากสิ่งง่ายๆ ในชีวิต  มีสุขภาพดีและมี
อารมณ์มั่นคง  ส าหรับผู้ที่มีปัญหาทางพฤติกรรมนั้น  
นักจิตวิทยากล่าวว่า  เป็นผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์บางคนมี
ความรู้สึกกังวลใจ  ผิดหวัง  มีความกดดันทางอารมณ์  
ท าให้บุคคลแสดงอกในรูปของพฤติกรรมแบบต่างๆ ซึ่ง
บางครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่มาพึงประสงค์ 

พฤติกรรมของเด็กออทิสติก 

ออทิสติก  เป็นความบกพร่องของพัฒนาการ
ทางการสื่อความหมายและภาษา  พัฒนาการ  สังคม  
พฤติกรรม  อารมณ์  และการเรียนรู้  อาการที่เห็นได้ชัด 
เช่น การมีพฤติกรรมแปลกๆ  ท าอะไรซ้ าๆ   ไม่รู้ร้อนรู้
หนาว  ไม่รู้จักการช่วยเหลือตนเองให้พ้นอันตราย  มี
ปัญหาด้านการกิน  ด้านภาษาในการสื่อความหมาย  อาจ
พูดซ้ าๆ  ใช้ค าสลับที่  พูดจาเลียนแบบ  แต่บางคนมี
ความสามารถพิเศษในบางเรื่อง  เช่น  การวาดรูป  ดนตรี 

สาเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิ
สติก 

สิ่งแวดล้อม  เช่น  อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาว
จนเกินไป  ท าให้เด็กส่งเสียงงอแง  เด็กบางคนพอเข้าไป
ในห้องเรียนที่มีอุณหภูมิที่ตนไม่เคยชินก็จะอยู่นิ่งไม่ได้เลย  
ในขณะที่ห้องเรียนเก่า  สามารถอยู่นิ่งได้ 

ความเจ็บป่วย  อาจเป็นความเจ็บป่วยทางการของ
เด็กหรือผลจากการใช้ยา  เช่นเด็กที่ตบหัวหรือทุบหู
ตัวเองบ่อยๆ นั้น  อาจเกิดจากเด็กมีอาการปวดหัวหรือหู  
หรือบางทีที่เด็กหงุดหงิดง่าย  อาจเป็นเพราะเด็กมีอาการ
ปวดท้อง 

การได้รับฝึกมากเกินไป  ซึ่งการฝึกให้เด็กท า
กิจกรรมต่างๆ  ต้องค านึงถึงความสามารถของเด็ก  
รวมถึงสุขภาพจิตของเด็กด้วยว่า  มีความอดทนและ
ยืดหยุ่นได้แค่ไหน  เด็กอาจมีพฤติกรรมต่อต้าน  ขัดขืน  
โวยวาย  อาละวาด  หากให้กิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมและ
นานจนเกินไป 

การกระตุ้นตนเอง  คือ ลักษณะอาการที่เด็กท าอะไร
ซ้ าๆ ซากๆ เป็นเวลานาน เช่นโยกตัว  สะบัดมือ  กลิ้ง
ของเล่นไปมา  อาจเกิดกระบวนการท างานของร่างกายที่
ไม่สัมพันธ์กัน  ซึ่งต้องใช้วิธีการทางด้านกิจกรรมบ าบัด  
และการกระตุ้นประสามสัมผัสการรับรู้เข้าช่วย 

 การเรียกร้องความสนใจ  คือเด็กจะแสดง
พฤติกรรมนั้นซ้ า  หากได้รับการตอบสนองจากผู้อ่ืน 
เช่นเด็กไม่อยากทานข้าวเอง  จึงกัดมือของตนเองแล้ว
ผู้ปกครองเข้ามาห้าม  มากอด  และป้อนข้าวเด็กเมื่อถึง
เวลาทานข้าวครั้งต่อไป  เด็กก็จะท าพฤติกรรมดังกล่าว                          
 ความต้องการหลีกหนี  คือ เด็กจะเลือกท า
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ี
ตนเองไม่ชอบ  เช่น  เด็กทราบว่า  เมื่อทานข้าวเสร็จ
เด็กจะต้องเก็บจานและท าความสะอาดโต๊ะ  เด็กจะท า
จานแตกเพ่ือหลีกเลี่ยงการท างาน  จึงต้องฝึกให้เด็กมี
ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง           
 พฤติกรรมของเด็กออทิสติกที่ควรได้รับการ
แก้ไขเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์หลาย
อย่างจึงควรน าวิธี ABA มาใช้ลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์  และสร้างพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ขึ้นมาใหม่  
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และควรน าหลัก ABA มาใช้
อาจได้แก่ 

- การมองหน้า     

- การกรีดร้อง     

  - การไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง    

- พฤติกรรมการใช้ห้องน้ าท่ีไม่เหมาะสม 

- การแยกตัว 

- การแยกตัว 

- การเล่นของเล่นตามล าพัง  การเข้าสังคม 

- การเลียนแบบพฤติกรรมผู้อ่ืน 

- การเคี้ยวปาก  กัดฟันหรือเคี้ยวของบางอย             
ในปาก 


