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เรื่องของโชแปง 
 

คุณแม่เอง 
 

ดิฉันเป็นแม่ลูกสองคะ่ เพราะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเองกับมือ เลยมีโอกาสเฝ้าดูพฒันาการของลูกอย่าง
ใกล้ชิด ดิฉันชอบอ่านบทความเก่ียวกับพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งหนังสือ เร่ือง “ลูกรักออทิสติก” ซึ่งคุณแม่
ที่มีลูกออทิสติกมาถ่ายทอดประสบการณ์มาให้อ่านด้วย อ่านจนตัวเองรู้สึกกลัว (โรคอะไรเนี่ย รักษาก็ไม่หาย 
สาเหตุก็ไม่รู้ แถมไม่มียารักษา) ดิฉันเลยกลายเป็นคนขี้กังวล เมื่อเห็นความผิดปกติใด ๆ ที่ดทู่าทางจะเข้า
ข่ายไอ้เจ้าโรคออทิสติกนี้  

ตอนที่ลูกสาวคนโตยังเล็ก เธอเป็นเด็กยิ้มยาก เวลาดทูีวี เรียกเท่าไรก็ไม่หัน (ตอนทีไ่ม่ดูทีวี เรียกก็
หันหาดี) ดิฉันก็คอยจับตาดูอีกว่า ลูกแยกตัวบา้งหรือเปล่า มีอาการกระตุ้นตัวเอง เช่น หมุนตวั เล่นมือ พูด
ภาษาตา่งดาว อันเป็นอาการภาคบังคับของ “เด็กออ” บ้างหรือไม่  

พอลูกสาวใกล้จะ 2 ขวบ ดิฉนัก็มีลูกอีก 1 คน เป็นผู้ชายค่ะ ชื่อว่าน้องโชแปง ตอนนัน้ดิฉันยงัไม่เลิก
จับตาดลููกสาว ส่วนลูกชายนั้นมีพัฒนาการดีมาก ยิ้มเก่ง อ้อแอ้เก่ง รู้จักบ๊ายบาย ธุจ้า ได้ตามที่แม่สอน เลย
รู้สึกโล่งใจว่า เราคงไม่เจอเจ้าโรคร้ายนี้อย่างแน่นอน แต่ดิฉนัโชคไม่ดีค่ะ 
 

โดนเข้าจนได ้

พอลูกชายอายุ 8 เดือน ไอ้ที่ชอบยิ้ม ตอนนีช้ักเร่ิมยิ้มยากแฮะ แหย่เท่าไหร่ก็ไม่ยิ้ม แต่กลับหัวเราะ
เสียงสะอึกของตัวเองอย่างเมามัน เลิกสวัสด ี เลิกบ๊ายบาย แถมด้วยอาการประหลาด คือเวลางว่งนอน ชอบ
ส่ายหนา้แบบติด ๆ กัน (อาการนี้ไม่เคยอ่านเจอค่ะ) ดิฉันเคยลองส่ายหน้าเลยีนแบบลูก รู้สึกเวยีนหัวมาก ไม่
รูเ้ขาท าได้ไง  

ทีนี้ดิฉันเร่ิมหันมาจบัผิดลูกชายแล้วค่ะ แต่พอดีตอนนั้นลูกชายยังเล็ก อะไร ๆ ก็ยังไมช่ดัเจน 
เพราะว่าเขาชีน้ิ้วได้ และท าท่าดีใจเมื่อเห็นแม่ ดิฉันเลยไม่แน่ใจ พอถึงวัยที่ควรพูดได้ คือ 1 ขวบ        3 
เดือน ลูกก็ยังไม่พูด แถมด้วยการแสดงความพยายามที่จะหมนุตัวเอง แต่ยังท าไม่ได ้ เพราะยงัทรงตัวไม่อยู ่
และชอบหมุนล้อรถจักรยาน  

ดิฉันเปรียบเทียบลูกคนทีส่องกับลูกคนแรก ในเร่ืองความรู้เรื่องแบบพืน้ ๆ เช่น การถ่ายรูป ลกูสาว
จะรู้จักท าทา่ท าทางเวลาถ่ายรปู แต่กับเจ้าลูกชาย เรียกไปเถอะ ไม่สนใจเลย ไม่รูจ้ักชื่อตัวเองด้วยซ้ า ไม่
สนใจสิ่งรอบตัวเลย นอกจากแม่คนเดียว เพราะยังกนินมแม่อยู่ ดิฉันลองปรบมือดัง ๆ ดา้นหลังเขา ตอนที่
เขาก าลังเล่นของเล่นอยู ่ ปรากฏว่าไม่รับรู้เลยค่ะ แถมไม่มองตามเวลาชี้ชวนให้ดูอะไร ถึงแม้วา่แม่จะท าเสียง
เร้าใจแค่ไหนก็ตาม   

ถึงเวลานัน้ ดิฉนัก็เลยต้องหาค าตอบจากคุณหมอแล้วล่ะคะ่ว่า ลูกผิดปกติหรือเปล่า ดิฉันเร่ิมต้น
ด้วยการไปตดิต่อที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง เขาให้พบนักสังคมสงเคราะห์ก่อน เพื่อซักถามอาการของเด็ก 
หลังจากนัน้อีก 1 เดือน จึงได้พบหมอ  
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ระหว่างที่รอพบหมอ ดิฉันแน่ใจมากข้ึนทุกที ๆ ว่า ใช่ “ออ” แน่ ๆ แต่ถึงจะแน่ใจ ดิฉันก็ท าอะไร
ไม่ได้เลย ได้แตน่ั่งมองลูก และเห็นอาการต่าง ๆ ชัดเจนขึน้เร่ือย ๆ มองไปน้ าตาไหลไป มีแต่ความทุกข์ใจ
แสนสาหัส   

1 เดือนผ่านไป ก่อนที่จะพบคณุหมอ ดิฉันก็เร่ิมตั้งสติได้แล้ว เมื่อพบหมอ ก็เป็นไปตามคาด คุณ
หมอบอกว่าลูกเป็น PDD-NOS (pervasive development disorder, not otherwise specified) 
หมายความว่า เขามีความบกพร่องทางพัฒนาการรอบดา้น คอืมีอาการเข้าข่ายโรคออทิสซึม แต่มีข้อบ่งชี้ไม่
ครบทุกข้อ เพราะว่าลูกชีน้ิ้วบอกความต้องการได้ มีความผูกพนักับแม ่ โดยแสดงอาการดีใจเมือ่เห็นแม ่ แต่
กับคนอ่ืน เขาไม่สนใจเลยค่ะ    
 

เริ่มต้นตระเวนฝึก 

ดิฉันซื้อหนังสือทุกเล่มเกี่ยวกับโรคออทิสซึมซึ่งวางขายทีโ่รงพยาบาลมาอ่าน บางเล่มเปน็ประสบ- 
การณ์จากคุณแม่ของลูกออทิสติก ดิฉันท าตามวิธีช่วยเหลือลูกของคุณแมบ่างทา่น และรู้สึกซาบซึ้งใจผู้เขียน
เหล่านี้ เพราะว่าเป็นทัง้แสงส่องน าทางที่มดืมิด และเปน็ทั้งทีป่รึกษาในยามนัน้ ท าให้เรารู้ว่าเราจะเร่ิมต้นที่
ไหน และจะเร่ิมต้นอย่างไร 

ตอนแรกดิฉันเป็นพวกตระเวนฝกึค่ะ เร่ิมพาลูกไปฝึกตอนลูกอายุ 1 ขวบ 8 เดือน ตามที่คุณหมอจัด
โปรแกรมให้ โดยฝึกกระตุ้นพฒันาการเปน็อย่างแรก ครูฝึกให้ท าตามค าสั่งงา่ย ๆ  เชน่  สวัสด ี บา๊ยบาย ชี้
รูปภาพ ตอนนั้นอย่าวา่แต่ให้ลกูชายท าตามค าสั่งเลยนะคะ แค่ให้อยู่นิ่ง ๆ ยังไมไ่ด้เลยค่ะ เดินหยิบนูน่จับนี่
ไม่ได้หยุด ครูให้ดิฉันจับ (รัด) ตวัลูกไว้ และจับนิ้วชี้ของเขาจิ้มไปที่บัตรภาพ ที่ครเูปิดแบบเร็ว ๆ  

ระหว่างที่ฝึก ลูกร้องไห้เสียงดังมาก ดังจนหัวใจของแม่อย่างดิฉันแทบทนไมไ่หว ดิฉันสงสารลกูมาก 
แตเ่มื่อนึกถึงหนังสือที่อ่านมา บอกว่าแรก ๆ ลูกต้องเป็นแบบนี ้ เลยต้องเตือนตัวเองให้กัดฟันอดทน ดิฉนัได้
คิวฝึกเดือนละ 1 คร้ัง และกลับมาฝึกลูกตามแบบครูทีบ่้านทุกวนั ลูกไปคร้ังที ่3 ก็สามารถท าตามค าสั่งง่าย ๆ 
ได้ และไม่ร้องไห้ แต่ดิฉันต้องแอบดูอยู่ข้างนอก ไม่ให้ลูกเห็น ต่อจากนั้นลูกก็เร่ิมออกเสียงเป็นค า ๆ ตามบัตร
ค าได้  

หลังจากนัน้ คุณหมอก็จัดให้ลูกและผู้ปกครองเข้ากลุ่ม ประมาณกลุ่มละ 10 ครอบครัว  เข้าไปนั่ง
ท ากิจกรรมวงกลมคล้าย ๆ โรงเรียนอนุบาล โดยให้พ่อแม่นั่งประกบลูก จุดประสงค์เพื่อให้พ่อแม่เห็นวิธีการ
ฝึกลูก และน าไปฝึกต่อทีบ่้านได้ ผลก็คือลูกร้องไห้มาก (อีกแล้ว) แถมด้วยการฉี่ประท้วง ทกุครั้งที่เข้ากลุ่ม 
เธอจะร้องและฉี่ไปเร่ือย ๆ ถ้าดฉิันพาออกมาเปลี่ยนกางเกง เธอก็จะได้ออกนอกห้อง ดิฉันจึงต้องอดทนไม่พา
ลกูออกข้างนอก และทนอยู่ในกลุ่มด้วยความเครียด โดยไม่ได้คิดว่าลูกก็เครียดเหมือนกัน เพราะว่าการฝึกทุก
อย่างเป็นการบังคับลูกทั้งสิน้ 

ตอนที่ลูกชายอายุ 2 ขวบ เขาพูดเป็นค า ๆ ได้หลายค าแล้ว ดิฉันพาลูกไปฝึกพูด และท า
กิจกรรมบ าบัด ตามที่อ่านเจอในหนังสือ ดิฉนัฝึกลูกตามแนวทางนี ้จนกระทัง่เขาอายุ 2 ขวบ 2 เดือน ลูกพูด
ได้เยอะแล้ว แต่สื่อสารบอกความต้องการได้เล็กน้อยเท่านั้น เช่น แกะ (ขนม) หน่อย เอานม ลูกยังชอบ
แยกตัว เวลาอยู่คนเดียว จะพูดเร่ืองที่ตัวชอบออกมาลอย ๆ เปน็การพูดคนเดียว ไม่ไดพู้ดให้ใครฟัง ดิฉันรู้สึก
ว่าลูกดีขึ้นเร่ือย ๆ ค่ะ มีความจ าเป็นเลิศ แต่วา่ยังห่างไกลจากค าว่าปกติเหลือเกิน  
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พบเส้นทางใหม่  

ตอนที่ลูกชายอายุ 2 ขวบ 2 เดอืน ดิฉันได้พบหนงัสือเกียวกับฟลอร์ไทม์ เมื่อดิฉันค่อย ๆ อ่านซ้ า ก็
พบว่า ก่อนหน้านี้ดิฉันบังคับให้ลูกฝึกในเร่ืองที่ข้ามขั้นทั้งสิน้ ลกูยังไม่สงบและจดจ่อเลย แต่ดฉิันกลับพาลูก
เข้ากลุ่ม เพื่อฝึกเร่ืองทักษะทางสังคม ลูกของดิฉันกเ็ลยไปนั่งพดูเพ้อเจ้ออยู่ในกลุ่ม เท่ากับวา่ดฉิันผลักลูกให้
กลับเข้าไปอยู่แต่ในโลกของตัวเอง ดิฉันเล่นและพูดกับลูกน้อยเกินไป  

ดิฉันพยายามท าความเข้าใจเรื่องขั้นตอนของ “พัฒนาการที่ใชก้ารได”้ แต่ก็ไม่เข้าใจทั้งหมด และ
ท าฟลอรไ์ทม์แบบกะท่อนกะแทน่เร่ือยมา ทั้ง ๆ ทีไ่ม่แน่ใจวา่ ที่ท าอยู่ถูกหรือไม่ ตั้งแต่คอยชีช้วนให้ลูกดูสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว  เชน่ นกบิน ปลาว่ายน้ า ใบไม้ตกน้ า ชี้ชวนเวลาขับรถ “ดูนั่นสิบอลลูนลูกใหญ่เบ้อเริ่มเลย” 
“ดูปั๊มนี้สสิีเหลือง มีขนมขายดว้ย” “รถบรรทุกคันใหญ่น่ากลัวจัง” “รถคันนี้ขับเร็วจัง” และชวนลูกท างาน
บ้าน เช่น เด็ดผัก ปอกไข่ กวาดบ้าน 

ต่อมาลูกก็เร่ิมหันมองตามสิ่งต่าง ๆ ตามที่ดิฉันบอก แตกต่างจากเมื่อก่อนนี้ ที่นั่งนิ่งเหมือนหุ่นยนต์
เลยค่ะ (ถ้าอยู่ใน car seat) มีหลายคร้ังที่ดูเหมือนลูกไม่สนใจค าพูดของดิฉันเลย แต่กลบัจ าสิง่ที่ดิฉันพูดคุย
ได้ เลยกลายเปน็วา่เขามีคลังค าศัพท์มากมาย เมื่อเขาพูดได้ เขาดึงค าพวกนี้ออกมาใช้ได้หมดเลย และที่วิเศษ
ที่สุด คือลูกเป็นฝา่ยชวนแม่เล่นค่ะ โดยเขาบอกว่า “เล่นกัน” และเป็นคนชวนให้ดิฉันดูสิ่งที่ดฉิันเคยบอกให้
เขาดู ลูกสนใจบุคคลรอบตวัมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัว บางทีก็เข้ามากอดแม่ มองหน้า แล้ว
ยิ้ม ดิฉันงี้น้ าตาไหลเลยค่ะ   

ต่อมา ดิฉันได้มีโอกาสไปฟังบรรยายเรื่องฟลอรไ์ทม์ ซึ่งจัดขึน้ทุกเดือน ภาพต่าง ๆ ก็ยิ่งชัดเจนขึ้น    

ตอนที่เร่ิมเล่นฟลอร์ไทม์กับลูกใหม่ ๆ ดิฉันต้องเล่นในห้องที่ไมม่ีคนพลุกพลา่น หรือเดินเข้าเดินออก 
เพราะลูกจะหันเหความสนใจง่าย โดยจัดเตรียมของเล่นที่คาดวา่ลูกจะหยิบมาเล่น นัน่ก็คือโมเดลสัตว์ตา่ง ๆ  
เพื่อเอามาเล่นสมมุติแบบเป็นเร่ืองราว ตอนแรก ๆ ก็เล่นไป ติดขัดไป  

ช่วงแรก ๆ ลูกเปลี่ยนเร่ืองเล่นบ่อยมาก เพราะว่าเขาไม่รู้จะตอบโต้กับเราอย่างไร ดิฉันต้องตามตื้อ
จนเหนื่อยมาก ๆ เนื่องจากลูกยังมีความบกพร่องที่พฒันาการขั้นที่ 1 ในเร่ืองของความสนใจจดจ่อ แต่เมื่อ
เล่นบ่อยเข้า ๆ ลูกกส็ามารถตอบโต้ได้ นับเปน็จ านวนรอบมากขึ้นเร่ือย ๆ  ผลจากการเล่นสมมุตินี้ช่วยให้ลูก
ตอบค าถามในชีวิตประจ าวนัดีขึน้มาก พูดโต้ตอบได้ง่าย จากเดิมที่ไม่ค่อยยอมตอบค าถาม ท าเหมือนไม่ได้ยิน
ที่เราพูดด้วย   

ดิฉันใช้ความชอบของลูก ในการฟังนิทาน มาใช้ฝึกโต้ตอบกลับไปกลบัมา เชน่  ชา้งมันอยากไปไหน 
ใครแกล้งเพื่อน เพื่อนรู้สึกอย่างไร ฯลฯ ซึ่งไดผ้ลดีมาก ลูกสามารถจดจ่อได้ ดิฉันถามอะไร  เขาก็ตอบได้ สรุป
เร่ืองได้ เชื่อมโยงได้ ชวนแม่อ่านหนังสือทุกคืน  

ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว พออายุประมาณ 2 ขวบ 10 เดือน เขากม็ีภาษาที่เป็นธรรมชาติ
มากข้ึน ถามถึงคนที่ไม่อยู่  บอกเล่าง่าย ๆ ได้ ฟ้องเป็น (เวลาพี่แกล้ง)  ชอบร้องเพลงเด็ก ๆ  และเลียนแบบ
ท่าทางเต้นตามเพลงสนุก ๆ   

 
เดินเลี้ยว 

ขอย้อนไปตอนที่ลูกอายุ 2 ขวบ 4 เดือน ฉันเคยพาลูกลองเข้าโรงเรียนอนุบาล โดยหวังวา่การพาลูก
ไปสูส่ังคมเล็ก ๆ ในหมูเ่พื่อน จะช่วยให้ลูกสนใจสิ่งรอบตัวได้ดขีึ้น แต่ปรากฎว่าเปน็เร่ืองที่ดิฉันคิดผิดที่สุด  
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ดิฉันแอบดูลูกอยู่ 2 สัปดาห์ ดฉิันไม่เห็นลูกเข้ากลุ่มเลย ลูกแยกตัวไปนัง่เล่นแต่ของเล่น บล็อกไม้ 
ตัวอักษร และตัวเลข ที่ตัวเองคลั่งไคล้อยา่งมากในตอนนัน้ พอดิฉันสอบถามคุณครู คุณครูบอกว่า “เก่ง” ไม่
ร้องไห้เลย ถ้าถามว่า “นี่อะไร” “นี่อะไร” ตอบได้หมด แต่ไม่ยอมตอบค าถามอื่น  

ดิฉันจึงตัดสนิใจเอาลูกออกจากโรงเรียน เพราะว่ารู้แล้ววา่ การเอาลูกเข้าโรงเรียนในตอนนัน้ เป็น
การปล่อยให้ลูก “อยู่คนเดียว” ท่ามกลางเพื่อน ๆ เพราะลูกไมม่ีปฎิสัมพันธ์กบัใครเลย  

เมื่อดิฉันมาศึกษาฟลอรไ์ทม์ จึงรู้ว่าตราบใดทีลู่กยังไมส่ามารถจดจ่อสนใจ แม้แต่กับแมท่ี่ยอมตื้อให้
เขาเล่นด้วย คอยตื้อถามเป็น 10 คร้ัง เพื่อให้ได้มา 1 ค าตอบ ลูกจะไม่สามารถไปเก็บเก่ียวทกัษะสังคมจาก
โลกภายนอกได้    

 

ฝึกเล่นกับเพ่ือน  

การที่จะท าให้ลูกสนใจเพื่อน และเล่นกับเพื่อนได้นัน้ ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยค่ะ ก่อนอ่ืนลูกจะต้องอยาก
ติดต่อกับคนอ่ืน ๆ โดยเร่ิมจากคนใกล้ตัวก่อน คือจะถามหาเวลาแม่หรือพี่ไม่อยู่  มาชวนเล่น มาอวดของเล่น 
แล้วจึงค่อยขยายออกไป เป็นคนที่ห่างออกไปเร่ือย ๆ  

ในการเล่นนัน้ แรก ๆ ลูกจะชอบเล่นแต่กับพี ่และพ่อแม่เท่านัน้ ไมส่นใจเด็กอ่ืนที่มาเลน่ด้วย กว่าที่
ลูกจะเร่ิมชวนเพื่อนมาเลน่ได้ด้วย ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ตอนนัน้ลูกอายุได้ 3 ขวบ 6 เดือนแล้ว  

เมื่อลูกรู้จักเล่นกับเพื่อนแล้ว ถึงแม้ว่าจะเปน็การเล่นแบบผิวเผนิ แค่วิ่งตามกันไป ยังไม่ได้พูดคุยกัน 
และเล่นได้ไมน่าน ดิฉันจึงเอาลกูเข้าโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง คร้ังนี้ลูกสามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้
จริง ๆ ได้เรียนรูร้ะเบียบเล็ก ๆ น้อย ๆ จากโรงเรียน รู้จักการรอคอย ยอมนั่งท ากิจกรรมวงกลมกับเพื่อน ๆ 
ได้ และรู้จักการผลัดเปลี่ยนกันท า 

ในวันหยุด ดิฉันพาหลาน 3 คน มาเที่ยวทีบ่้านบ่อยขึ้น เพราะอยากสังเกตลูกให้ชัดเจนเวลาเขาอยู่
กับเพื่อน ก็พบว่าลูกสามารถเฮไปกับเพื่อนได้ตลอด วิ่งตามกันไป และเลียนแบบกัน เชน่เวลาเพื่อน ๆ เอาผ้า
มาผูกคอ สมมุติเป็นซปุเปอร์ฮัโร ่ลูกก็จะผูกตามด้วย  

ดิฉันสังเกตว่า เวลาที่เด็กในวัย 4 – 6 ปีคุยกันนั้น เขาโตต้อบได้เก่งกว่าลูกเรามาก และมีเร่ืองเล่น
หลากหลาย จนลูกตามไม่ทนั และบางครั้งท าอะไรไม่ถูก เลยแยกตัวออกมาเล่นคนเดียว ดิฉนัต้องกระตุ้น
เตือน ชี้ชวนให้ดูว่า “ดูซิ เค้าเล่นอะไรกัน” “โอ...เค้าเร่ิมต่อสู้กันแล้ว” ซึ่งลูกก็จะวิ่งกลับเข้าไปและพยายาม
เลียนแบบ แต่ก็ยงัเล่นไม่กลมกลืนกันเท่าไรนัก  

ดิฉันจึงสรุปได้วา่จ านวนเด็กที่มานั้น มากเกินไปส าหรับลูก คงต้องฝึกให้เขาเล่นกับเพื่อนแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่งก่อน โดยดิฉันต้องคอยน าการโตต้อบ และกระตุ้นเตือน เวลาลูกพูดออกนอกเร่ือง ดังนั้นเพื่อนที่
เหมาะสมที่สุด คือพี่สาวของเขาเอง ถึงแมว้่าจะทะเลาะกันบ้าง แย่งของเล่นกันบา้ง แต่ก็เปน็ปฏิสัมพนัธ์ที่
ดิฉันอยากให้น้องโชแปงมี  

ต่อมาลูกก็ค่อย ๆ ออกห่างจาก “โลกส่วนตัวแล้ว” แต่ยังคงมีปญัหาเรื่องอารมณ์ที่ขึ้นง่าย ซึ่งดฉิันก็
ใช้เทคนิคฟลอรไ์ทม์ ฝึกให้ลูกรับรู้อารมณ์ของตัวเอง ให้รู้ว่าในตอนนั้น ๆ รู้สึกอย่างไร โกรธ  เสียใจ หรือดีใจ  

เมื่อลูก “ทน” อารมณ์แรง ๆ ได้ดีขึ้นแล้ว ลูกก็สามารถพูดโต้ตอบกับแม่ได้ ถึงแม้ว่าลูกก าลังเสยีใจ 
หรือก าลังโกรธ เช่น บอกได้ว่ารูส้ึกโกรธ โกรธแม่ เพราะแม่ไม่ให้เล่นของเล่น ในระดับที่ความโกรธยังไม่มาก
นัก แตกต่างจากเมื่อก่อน ที่ลูกจะโต้ตอบไม่ได้เลย เวลาที่มีอารมณ์แรง ๆ จะร้องไห้หรือเข้าไปตีเลย  
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ยังเดินหน้า  

ณ เวลานี้ ลูกชายของดิฉันอาย ุ 4 ขวบแล้ว ดิฉันภูมิใจและดีใจเป็นที่สุด ทีลู่กมาอยู่ในจุดที่ดฉิันไม่
คาดคิดเลย หลังจากได้ยินค าวินจิฉัยจากคุณหมอ  

เดี๋ยวนี้ลูกสามารถโต้ตอบในระดบัเป็นเหตุเป็นผลไดด้ี สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา รู้จัก
ซักถาม อธิบายถึงสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจน และควบคุมตัวเองได้ด ี 

แต่ลูกก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่าง ที่ดิฉันต้องช่วยแก้ไขตอ่ไป เช่น เร่ืองสมาธิ เนื่องจากเขายัง
วอกแวกง่าย ไม่นิ่ง เวลาเจอสิ่งเร้าเยอะ ๆ และเร่ืองการควบคุมตัวเอง เวลาโกรธจัด รวมทั้งเร่ืองความเข้าใจ
อารมณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่น อิจฉา  น้อยใจ ฯลฯ   
 

มองย้อนหลัง  

เมื่อมองย้อนกลับไป ดิฉันต้องขอขอบคุณหนังสือ คู่มือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วย
เทคนิค DIR ฟลอรไ์ทม์  ซึ่งดิฉนัได้ใช้เปน็คู่มือในการฝึกลูก ตลอด 2 ปีทีผ่่านมา รวมทั้งคุณหมอ คุณครูทุก
แขนง  ทั้งนักกิจกรรมบ าบัดและครูฝึกพูดทุกท่าน ที่กรุณาเปน็ที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าอย่างเต็มใจเสมอมา  


