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ປມ 'ຄູມືກຽວກ�ບອາການໂ�ທິສຕິກ'   ໄ�ຖືກອອກແ�ບມາເ�ອສະໜ�ບສະໜູນໃ�ບ�ນດາຜູໃ�
ການຊວຍເ�ືອເ�ອງຕ�ນໃ�ເ�ັກໂ�ທິສຕິກ. ເ�ອງຈາກບມີເ�ອງໝາຍຊວ�ດທາງດານຊີວະພາບ 
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ຄວາມຂອບໃ�
ພວກຂ�າພະເຈ້ົາຢາກສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ສະມາຄົມ 

Help Autism Now Society ສາ�ລັບທຸກຄົນທ່ີເຮັດວຽກໜັກ
ເພ່ືອສ�າງປ້ຶມຄູ�ມືສະບັບນ້ີ ແລະ ໄດ�ອະນຸຍາດໃຫ�ພວກຂ�າພະເຈ້ົາ 
ໄດ�ດັດປັບເນ້ືອໃນບາງສ�ວນຂອງປ້ຶມຄູ�ມືນ້ີ ເພ່ືອໃຫ�ແທດເໝາະ
ກັບຄວາມຕ�ອງການ ຂອງ ສະມາຄົມເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ.

ປ້ຶມຄູ�ມືເຫ້ັຼມນ້ີເປັນແຫ່ຼງຂ�້ມູນທ່ີສາ�ຄັນສາ�ລັບສະມາຄົມ
ຂອງພວກຂ�າພະເຈ້ົາ. 

ການເພ່ີມເນ້ືອໃນທ່ີສອດຄ�ອງກັບສະພາບຢູ� ສປປ ລາວ 

ຈະຊ�ວຍເພ່ີມທະວີຜົນປະໂຫຍດໃຫ�ຫຼາຍໆຄອບຄົວ ທ່ີມີລູກໂອທິສຕິກ.

ພວກຂ�າພະເຈ້ົາຂ�ສະແດງຄວາມຮູ�ບຸນຄຸນຕ�່ໂຄງການ TEAM ຂອງ
ອົງການເວີລ�ດເອດຢູເຄຊັນປະຈາ�ລາວທ່ີໄດ�ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ
ຂອງປ້ືມຄູ�ມືນ້ີສະບັບພາສາລາວ. 

www.facebook.com/laoautism.laa
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ປມຄູມືນ ແ�ນໄ�ຖືກຈ�ດພິມຂນໂ�ຍການສະໜ�ບສະໜຸນຈາກອ�ງການສຶກສາໂ�ກ
ພາຍໃ� ຂຕ�ກລ�ງ ເ�ກທີ APC-GM-0063, ໂ�ຍຜານ Advancing 

Partners & Communities (APC), ເ�ງເ�ັນ ຂຕ�ກລ�ງຮວມມື 5 ປີ 

ທໃ�ທຶນ ໂ�ຍ ອ�ງການພ�ດທະນາສາກ�ນຂອງ U.S. ພາຍໃ�ຂຕ�ກລ�ງ ເ�ກທີ 
AID-OAA-A-12-00047, ເ�ງເ�ມຕ�ນໃ� ວ�ນທ ີ1 ເ�ືອນຕຸລາ 2012.



 

 

ເ�ອາຍຸ ໄ�18ເ�ືອນ ລູກຂອງທານ 

ມີພຶດຕິກ�ເ�ານບ ?

1. ແນມເບ່ິງໜ�າທ�ານ ແລະ ຊີ້ໃສ�ສິ່ງໃດສ່ິງໜ່ຶງ 

 

ທ່ີເດັກຕ�ອງການສະແດງໃຫ�ທ�ານເຫັນ?

2. ເບ່ິງຕາມ ເມື່ອ ທ�ານຊ້ີໄປ
    ໃສ�ສິ່ງໃດສ່ິງໜ່ຶງ? 

3. ໃຊ�ຈິນຕະນາການ ເພ່ືອຫ້ິຼນ
    ບົດບາດສົມມຸດໃດໜ່ຶງ?

ຖ�າຄາ�ຕອບແມ�ນ ບ� ່ເດັກອາດຈະ 
ມີຄວາມສ�ຽງຕ�່ການເປັນ ໂອທິສຕິກ.

ໃຫ�ພາເດັກໄປພົບໝ�ຊ�ຽວຊານເພ່ືອ
ຮັບການຊ�ວຍເຫືຼອ.

ອີງໃສ� ແບບຟອມກ່ັນກອງ ໂອທິສຕິກສາ�ລັບເດັກນ�ອຍອາຍຸຕ�າກວ�າ 3 ປີ (CHAT)
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ໜ�າທີ 1 (ແບບຟອມນ້ີໃຊ�ສາ�ຫັຼບເດັກອາຍຸ 18 ເດືອນຂ້ຶນໄປ)

ພາກ ກ: ສາ�ພາດຜູ�ປົກຄອງ

ຂ 3: ໃນຂ� ້3 ຂອງພາກນ້ີ, ໃຫ�ໝາຍ “ແມ�ນ” ຖ�າເດັກສາມາດຫ້ິຼນບົດບາດສົມມຸດແບບອ່ືນໆໄດ�

ຂ 4: ໃນຂ� ້4 ຂອງພາກນີ,້ ຖ�າເດັກບ�່ເຂ້ົາໃຈຄາ�ວ�າ “ດອກໄຟ” ໃຫ�ຖາມຫາວັດຖຸສິ່ງຂອງອ່ືນທ່ີ
       ຢູ�ໄກອອກໄປ ເຊ່ັນ: “ຕຸກກະຕາຢູ�ໃສ?” ໃຫ�ໝາຍ “ແມ�ນ” ເມື່ອເດັກສາມາດຊ້ີໄປຫາສ່ິງ
       ຂອງນ້ັນພ�ອມທັງແນມໜ�າຂອງທ�ານໃນເວລາດຽວກັນ.

(ໃຫ�ເບ່ິງໜ�າຕ�່ໄປ ສ�າລັບຄ�າແນະນ�າໃນການໃຫ�ຄະແນນແບບສອບຖາມ)

CHAT (ແ�ບຟອມກ�ນກອງໂ�ທິສຕິກສ�ລ�ບເ�ັກນອຍອາຍຸຕ�ກວາ 3 ປີ)

 

 

ໝາຍເຫດ: ແບບຟອມ CHAT 

ນ້ີ ແມ�ນແບບຟອມກ່ັນກອງເອົາ 
ຄວາມສ�ຽງຂອງອາການໂອທິສຕິກ, 

ຖ�າຜົນຂອງການກ່ັນກອງພົບເຫັນ 

ຄວາມສ�ຽງແມ�ນໃຫ�ຜູ�ປົກຄອງພາ 
ເດັກໄປພົບໝ�ຊ�ຽວຊານເພ່ືອ 

ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫືຼອ. 

ແບບຟອມນ້ີບ�່ແມ�ນແບບຟອມທ່ີ 

ໃຊ�ໄວ�ບ່ົງມະຕິຂອງໂອທິສຕິກ.

1. ເວລາທ�ານເອົາລູກຂອງທ�ານນ່ັງເທິງຕັກ ແລ�ວຢອກ ເຊ່ັນ ໂຍກໄປໂຍກມາ ຫືຼ 

    ຫງ�ຽງໄປມາ ລູກຂອງທ�ານຮູ�ສຶກມ�ວນກັບການຢອກບ� ່?                           ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ

2. ລູກຂອງທ�ານ ມີຄວາມສົນໃຈໃນເດັກຄົນອ່ືນ ບ�?່                                  ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ

3. ລູກຂອງທ�ານ ມັກປີນຂ້ຶນສິ່ງຕ�າງໆ ເຊ່ັນ: ຂັ້ນໄດ ບ�?່                               ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ

4. ລູກຂອງທ�ານ ຮູ�ສຶກມັກເວລາຫ້ິຼນຈະເອ� ຫືຼ ມັກຫ້ິຼນໝາກລ້ີ ບ�?່                    ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ

5. ລູກຂອງທ�ານ ເຄີຍຫ້ິຼນບົດບາດສົມມຸດ ບ� ່ເຊ່ັນ: ຫ້ິຼນເຄ່ືອງກາ�ປ�າ 
    ແລ�ວເຮັດນາ�້ຊາ ຫືຼ ແຕ�ງກິນ ຫືຼ ຫ້ິຼນສົມມຸດແບບອ່ືນ ບ�?່                         ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ

6. ລູກຂອງທ�ານ ເຄີຍໃຊ�ນິ້ວຊ້ີໃສ�ສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງ ເພ່ືອຂ� ສ່ິງນ້ັນ ບ�?່                    ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ

 

7. ລູກຂອງທ�ານ ເຄີຍໃຊ�ນິ້ວຊ້ີໃສ�ຈຸດໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ສ່ິງໃດໜ່ຶງເພ່ືອສະແດງ
   ໃຫ�ເຫັນວ�າລາວສົນໃຈໃນສິ່ງນ້ັນບ�?່                                                 ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ

8. ລູກຂອງທ�ານ ສາມາດຫ້ິຼນກັບເຄ່ືອງຫ້ິຼນອັນນ�ອຍໆ ເຊ່ັນ: ລົດນ�ອຍໆ, ໂຕຕ�່ນ�ອຍໆ
    ຢ�າງຖືກວິທີ ບ�່ (ໂດຍບ�່ໄດ�ເອົາມາອົມ, ບ�່ເອົາມາຮຸກຖູ ຫືຼດຶກຖ້ິມ )?              ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ

 

9. ລູກຂອງທ�ານ ເຄີຍນ�າສິ່ງຂອງມາອ�າງ ຫືຼ ສະແດງໃຫ�ທ�ານ (ພ�່ແມ�) ເຫັນ ບ�່?      ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ 

 

ພາກ ຂ: ໃຫ�ທ�ານໝ� ຫືຼ ຜູ�ປະເມີນສັງເກດເດັກແລ�ວ ເປັນຄົນຕອບ

1. ໃນໄລຍະເວລາປະເມີນເດັກ  ເດັກໄດ�ສົບຕາກັບທ�ານ  ບ�?່                         ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ 

2. ດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງເດັກ ແລ�ວຊ້ີໄປຫາບ�ອນທ່ີມີວັດຖຸສ່ິງຂອງທ່ີໜ�າສົນໃຈ
    ທ່ີຢູ�ອີກຟາກໜ່ຶງ ຂອງຫ�ອງ ແລະ ເວ້ົາວ�າ “ເບ່ິງໆຫ້ັນເດ!” ມີ (ໃຫ�ບອກຊ່ືຂອງຫ້ິຼນ
    ທ່ີຊ້ີໃສ�ນ້ັນ)! ແລ�ວໃຫ�ສັງເກດເບ່ິງໜ�າ ຂອງເດັກ ວ�າເດັກເບ່ິງໄປຫາສິ່ງທ່ີທ�ານ
    ກ�າລັງຊ້ີໃສ�ນັ້ນ ຫືຼ ບ�?່                                                              ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ
3. ດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງເດັກ ແລ�ວເອົາເຄ່ືອງຫ້ິຼນໃຫ�ເດັກ ເຊ່ັນ: ຈອກ ແລະ 
    ການ�້າຊານ�ອຍ ແລະ ເວ້ົາວ�າ “ເຮັດນາ�້ຊາໃຫ�ແດ�ຈອກໜ່ຶງໄດ�ບ�?່” 

    ແລ�ວສັງເກດເບ່ິງວ�າ ເດັກສາມາດເຮັດສົມມຸດຖອກນ�້າຊາ, ດ່ືມນາ�້ຊາ, 
    ແລະ ອ່ືນໆ  ບ�?່                                                                   ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ
4. ບອກເດັກວ�າ “ດອກໄຟຢູ�ໃສ?”, ຫືຼ “ຊອກດອກໄຟໃຫ�ແດ�” ແລ�ວສັງເກດວ�າເດັກ
    ສາມາດ ຊ້ີໄປໃສ�ດອກໄຟດ�ວຍມືຂອງລາວ ຫືຼ ບ�?່                                ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ
5. ເດັກສາມາດ ກ�່ຕຶກນ�ອຍດ�ວຍໂຕຕ�່ໄມ�ໄດ� ຫືຼ ບ�?່                                  ແມ�ນ  ບ�່ແມ�ນ
    ຖ�າຕ�່ໄດ� ແມ�ນເດັກຕ�່ໄດ�ຈັກອັນ? _________

 

ຂ 2: ໃນຂ� ້2 ຂອງພາກນ້ີ, ໃຫ�ໝາຍ “ແມ�ນ” ກ�່ຕ�່ເມື່ອເດັກສາມາດແນມເບ່ິງຫາວັດຖຸສິ່ງຂອງ
       ທ່ີທ�ານກາ�ລັງຊ້ີໄປຫາ ບ�່ແມ�ນແນມໄປທ່ີມືຂອງທ�ານ 
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ໜ�າທີ 2

ບັນດາຄ�າຖາມສ�າຄັນຕ້ົນຕ�ຂອງ CHAT ພາກ ກ
ກ 5: ຫ້ິຼນບົດບາດສົມມຸດ
ກ 7: ການຊີ້ນ້ິວສ�າງຄວາມສົນໃຈ (ຊ້ີໃຫ�ເບ່ິງ)

ພາກ ຂ
ຂ 2: ການເບ່ິງໄປນ�າຈຸດທ່ີຊ້ີບອກ
ຂ 3: ການສົມມຸດເຮັດ ຫືຼ ຫ້ິຼນອັນໃດອັນໜ່ຶງ
ຂ 4: ການຮູ�ວ�າຈະຊ້ີໄປຫາສ່ິງທ່ີບອກ

ບັນດາຄ�າຖາມທ່ີບ�່ສ�າຄັນຕ້ົນຕ�ຂອງ CHAT ພາກ ກ
ກ 1: ການຢອກຫ້ິຼນແບບແກ�ວງໄປມາ
ກ 2: ຄວາມສົນໃຈຕ�່ສັງຄົມອ�ອມຂ�າງ ຫືຼ ເດັກຄົນອ່ືນ
ກ 3: ພັດທະນາການດ�ານການເຄ່ືອນໄຫວ
ກ 4: ການຫ້ິຼນໃນສັງຄົມ ຫືຼ ຫ້ິຼນກັບເດັກຄົນອ່ືນ
ກ 6: ການຊີ້ເພ່ືອຂ� ຫືຼ ຢາກໄດ�ສ່ິງໃດໜ່ຶງ
ກ 8: ການຫ້ິຼນກັບເຄ່ືອງຫ້ິຼນຢ�າງຖືກຕ�ອງ
ກ 9: ການສະແດງ ຫືຼ ອວດອ�າງ

ພາກ ຂ
ຂ 1: ການສື່ສານທາງສາຍຕາ

ຂ 3: ການກ�່ຕຶກນ�ອຍດ�ວຍບ�ອກໄມ�

ການປະເມີນຄວາມສ�ຽງ
ມີຄວາມສ�ຽງສູງ ຕ�່ການເປັນໂອທິສຕິກ         ຖ�າຕອບ “ບ�່ແມ�ນ” ຂອງຄ�າຖາມ ກ5, ກ7, ຂ2, 

                                                  ຂ3, ຂ4

ມີຄວາມສ�ຽງປານກາງ ຕ�່ການເປັນໂອທິສຕິກ   ຖ�າຕອບ “ບ�່ແມ�ນ” ຂອງຄາ�ຖາມ ກ7, ຂ4 

                                                  (ແຕ�ບ�່ໄດ�ຢູ�ໃນກຸ�ມສ�ຽງສູງ)
ມີຄວາມສ�ຽງຕ�່າ ຕ�່ການເປັນໂອທິສຕິກ         ບ�່ນອນຢູ�ໃນ ສອງ ກຸ�ມສ�ຽງຂ�າງເທິງ  

ຄ�າແນະນ�າໃນການປະຕິບັດ

ກຸ�ມທ່ີມີຄວາມສ�ຽງສູງ         ໃຫ�ນ�າສ່ົງໄປຍັງຄລີນິກກ�ຽວກັບພັດທະນາການ ຫືຼ ໝ�ທ່ີຊ�ຽວຊານ  

                                ຫືຼ ສະມາຄົມເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ

ກຸ�ມທ່ີມີຄວາມສ�ຽງປານກາງ   ມີຄວາມສົງໄສສູງ -- ໃຫ�ນ�າສົ່ງໄປຍັງສະຖານທ່ີຄືກັບຄວາມສ�ຽງສູງ
ມີຄວາມສົງໄສຕ�່າ -- ໃຫ�ທົດສອບຄືນ ໃນໜ່ຶງເດືອນ

ກຸ�ມມີຄວາມສ�ຽງຕ�່າ           ຖ�າມີຄ�າຕອບ “ບ�່ແມ�ນ”, ໃຫ�ທົດສອບຄືນ ໃນໜ່ຶງເດືອນ.
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ

ດ�ານການສ່ືສານ

ດ�ານສັງຄົມ

ດ�ານພຶດຕິກ�າທ່ີແປກໆ ຫືຼ ພຶດຕິກາ�ທ່ີເຮັດຊາ�້ໆ

ດ�ານການເຄ່ືອນໄຫວ

ການຮັບຮູ�ຂອງປະສາດສ�າພັດທ່ີໄວເກີນໄປ

ດ�ານປະສາດສ�າພັດ

ການທ�າຮ�າຍຕົນເອງ

ຄວາມປອດໄພ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາດານສ�ງຄ�ມ

ອາດຈະບ�່ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການຫ້ິຼນກັບເດັກຄົນອ່ືນ

ອາດຈະໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງກັບອ�າຍນ�ອງ

ອາດຈະນັ່ງຮ�ອງໄຫ�ຜູ�ດຽວ
ແທນທ່ີຈະຮ�ອງຫາແມ�

ອາດຈະບ�່ສັງເກດຕອນພ�່ແມ�
ອອກໄປ ຫືຼ ກັບມາຈາກວຽກ

ໜາ 9
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ບ�ນຫາດານສ�ງຄ�ມ

ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ

ອາດຈະບ�່ສະແດງຄວາມສົນໃຈ
ໃນການຫ້ິຼນຈະເອ� ຫືຼ ເກມອ່ືນໆ
ທ່ີມີປະຕິກິລິຍາໂຕ�ຕອບກັນ

ອາດຈະຂັດຂືນບ�່ໃຫ�ພ�່ແມ�ອຸ�ມ, 

ກອດ ຫືຼ ຫອມແກ�ມ 

ອາດຈະບ�່ຍົກແຂນຂ້ຶນ ເພ່ືອຢາກໃຫ�ອຸ�ມ
ອອກຈາກຕຽງ ເມ່ືອມີໃຜຜູ�ໜ່ຶງຍ່ືນມື
ຈະໄປອຸ�ມເອົາ
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www.helpautismnow.com



www.facebook.com/laoautism.laa

ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາດານການສສານ

ເດັກໂອທິສຕິກ ສ�ວນໃຫຍ�ຈະບ�່ຮັບຮູ�ສະພາບແວດລ�ອມອ�ອມຂ�າງຂອງຕົນເອງ ແລະ 

ອາດຈະມີບັນຫາໃນການສ່ືສານດ�ານສາຍຕາ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງເບ່ິງຄືວ�າ ພວກເຂົາບ�່ມີ
ຄວາມສົນໃຈໃນການສ່ືສານປະເພດໃດເລີຍ.

 

ເມື່ອພວກເຂົາຕ�ອງການສ່ິງໃດໜ່ຶງ ພວກເຂົາຈະຈັບ “ມືຜູ�ອ່ືນໄປຈັບ”. ເດັກຈະວາງມື
ຂອງພ�່ແມ� ເທິງວັດຖຸທ່ີ ຢາກໄດ�, ດ່ັງນ້ັນ ການໃຊ�ພ�່ແມ� ຫືຼ ຜູ�ໃຫຍ�ດ່ັງກ�າວ ເປັນດັ່ງ 
“ເຄ່ືອງມື” ເພ່ືອເອົາສິ່ງທ່ີຕ�ອງການ. ເດັກປົກກະຕິທ່ົວໄປ ຈະສ່ືສານໃນສິ່ງທ່ີຕົນເອງ
ຕ�ອງການດ�ວຍສຽງ ຫືຼ ທ�າທາງ ເຊ່ັນ: ການຊີ້ບອກ.

ບ�່ຮັບຮູ�ຕ�່ສະພາບແວດລ�ອມ

ຫີຼກລ�ຽງການສົບສາຍຕາ

ໃຊ�ມືຜູ�ອ່ືນໄປຈັບສ່ິງທ່ີຕ�ອງການ

ໜາ 11

www.helpautismnow.com



www.facebook.com/laoautism.laa

ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາພຶດຕິກ�ແ�ກໆ  ືພຶດຕິກ�ທເ�ັດຊ�ໆ

ສະບັດມືໄປມາຊ�້າໆ

ຈ�ອງເບ່ິງພັດລົມເທິງເພດານ

ປ່ິນອ�ອມໂຕເອງ

ລຽງລົດຂອງຫ້ິຼນ (ຫືຼ ເຄ່ືອງອ່ືນ)
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາພຶດຕິກ�ແ�ກໆ  ືພຶດຕິກ�ທເ�ັດຊ�ໆ

ອາດຈະບ�່ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນ
ເຄ່ືອງຫ້ິຼນ ແຕ�ພັດມັກສ່ິງຂອງອ່ືນທ່ີ
ອາດຈະບ�່ແມ�ນເຄ່ືອງຫ້ິຼນ

ມັກຈັບລະອອງຝຸ�ນໃນແສງແດດ

ອາດຈະບ�່ຮູ�ຫ້ິຼນເຄ່ືອງຫ້ິຼນຢ�າງຖືກວິທີ, 

ແຕ�ໄປສົນໃຈສະເພາະສ�ວນໃດໜ່ຶງຂອງ
ເຄ່ືອງຫ້ິຼນແທນ ເຊ່ັນ: ມັກໝູນຕີນລົດເຄ່ືອງຫ້ິຼນ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາພຶດຕິກ�ແ�ກໆ  ືພຶດຕິກ�ທເ�ັດຊ�ໆ

ນ່ັງໂຍກໂຕໄປມາ

ມັກເປີດ-ປິດດອກໄຟຕະຫຼອດເວລາ

ມັກກິນສິ່ງຂອງທ່ີກິນບ�່ໄດ� ເຊ່ັນ: 

ເຄ່ືອງນຸ�ງ, ເສ່ືອນອນ ຫືຼ ຜ�າກ້ັງ

ມັກຫ້ິຼນນ້ິວມືຢູ�ໄກ�
ກັບຕາຂອງໂຕເອງ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ

ບ�ນຫາພຶດຕິກ�ແ�ກໆ  ືພຶດຕິກ�ທເ�ັດຊ�ໆ

ຊອກໄປຢູ�ບ�ອນທ່ີຄັບແຄບ
ເພ່ືອເຮັດໃຫ�ໂຕເອງ
ຖືກໜີບເຕັງ

ຫ້ິຼນກັບອາຈົມ (ຂ້ີ) ໂຕເອງ

ຊອກຫາຫົນທາງເຮັດໃຫ�ຮ�າງກາຍ
ໄດ�ຮັບການກະທົບຢ�າງແຮງ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ

ບ�ນຫາການເ�ອນໄ�

ເດັກໂອທິສຕິກ ສາມາດສະແດງອາການຄວາມຜິດປົກກະຕິດ�ານການເຄ່ືອນໄຫວ
ໃຫ�ເຫັນເຊ່ັນ:  ເດັກບາງຄົນອາດຈະ ມີທັກສະທ່ີດີໃນການເຄ່ືອນໄຫວຢູ�ພ້ືນທ່ີສະເພາະ
ໃດໜ່ຶງ ແຕ�ບ�່ສາມາດເຄ່ືອນໄຫວໄດ�ໃນພ້ືນທ່ີອ່ືນໆ.

ມີຄວາມບົກຜ�ອງທາງດ�ານກ�າມເນ້ືອມັດນ�ອຍ
ເຊ່ັນຢິບຈັບສ່ິງຂອງນ�ອຍບ�່ໄດ�ດີ

ການສາ�ພັນລະຫວ�າງອະໄວຍະວະຕ�າງໆ
ຂອງຮ�າງກາຍມີຄວາມບົກຜ�ອງ, 
ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ�ສ�ວນຕ�າງໆ
ຂອງຮ�າງກາຍ ບ�່ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ
 

ຍ�າງແຢ�ງຕີນ
ຂາດຄວາມສາມາດໃນການກະໄລຍະຫ�າງ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາການເ�ອນໄ�

ເຖິງວ�າເດັກບາງຄົນອາດມີທັກສະການເຄ່ືອນໄຫວປົກກະຕິທ່ົວໄປ ແຕ�ກ�ອາດຈະພົບ
ຂ�້ຫຍຸ�ງຍາກໃນການເຮັດບາງກິດຈະກ�າເຊ່ັນ: ການຂ່ີລົດຖີບເດັກນ�ອຍ, ຂ່ີລົດເຄ່ືອງຫ້ິຼນ 

ແລະ ອ່ືນໆ.

 

ຫືຼ

ມີການຊົງໂຕທ່ີດີເກີນປົກກະຕິ 

ເຊ້ີຊ�າ, ບ�່ຄ�ອງແຄ�ວ 

ບ�່ສາມາດຂ່ີ
ລົດຖີບນ�ອຍ
ສາມຕີນ ຫືຼ 

ລົດເຄ່ືອງຫ້ິຼນ 

ນ�້າລາຍໄຫຼ 
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ການຮ�ບຮູຂອງປະສາດສາດສ�ພ�ດທາຍເ�ີນໄ�

ເດັກໂອທິສຕິກມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການທົນທານຕ�່ກັບສ່ິງລົບກວນຕ�່ປະສາດສາ�ພັດຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາເຊ່ັນ: ສຽງເພັງ, ສຽງວົນແຊວ, ຜ�າແພ ຫືຼ ເສ້ືອຜ�າ ແລະ ປະສົບການໃໝ�ໆ ຫືຼ
ສະພາບແວດລ�ອມໃໝ�ໆ. ດ່ັງນ້ັນ, ຍ່ິງປະສາດສ�າພັດຖືກລົບກວນຫຼາຍຂ້ຶນເທ່ົາໃດ,
ຍ່ິງມີແນວໂນ�ມເຮັດໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາ �ດງິດ ຊ່ຶງອາດຈະພາໃຫ�ເກີດພຶດຕິກາ�ຕ�່ຕ�ານ ແລະ
ອາລະວາດ.www.helpautismnow.com
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ

ບ�ນຫາດານປະສາດສາດສ�ພ�ດ

ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນເວລາໄປຕັດຜົມ

ບ�່ສາມາດທົນຢູ�ກັບການຮັດເຂັມຂັດນິລະໄພ

ອາດຈະບ�່ມັກສ່ິງໃໝ�ໆ ເຊັ່ນ: 

ທຽນວັນເກີດ ຫືຼ ປຸມເປ້ົາວັນເກີດ

ອາດຈະບ�່ມັກໃຫ�ອາບນ�້າ

www.helpautismnow.com
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາດານປະສາດສາດສ�ພ�ດ

ປວດຮາກກັບກ່ິນຕ�າງໆ
ຢູ�ໃນເຮືອນ

ອາດຈະມີບັນຫາ
ກັບການຟັງເພັງ

ປ່ິນວັດຖຸຕ�າງໆ
ໃກ�ກັບໜ�າໂຕເອງ

ອາດຈະເປັນຄືຄົນຫູບ�່ໄດ�ຍິນສຽງຫຍັງ, 
ບ�່ຕົກໃຈຕ�່ສຽງດັງໆ ແຕ�ບາງເວລາ
ການໄດ�ຍິນຄືບ�່ຜິດປົກກະຕິຫຍັງ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາດານປະສາດສາດສ�ພ�ດ

ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກທ່ີຈະໃຫ�ນຸ�ງເສ້ືອກັນໜາວໃນຍາມໜາວ

ຂັດຂືນເວລາ
ຈະປ�ຽນເຄ່ືອງນຸ�ງ

ອາດຈະຈີກເສື້ອຜ�າ, ກາເທິງເສ້ືອ ແລະ 
ຮອຍຫຍິບເທິງເຄ່ືອງນຸ�ງຂອງໂຕເອງ

ຍາມຮ�ອນ ພັດຂັດຢາກ
ຈະໃສ�ເຄ່ືອງກັນໜາວ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ພຶດຕິກ�ທ�ຮາຍຕ�ນເ�ງ

ເອົາຫົວທຸບພ້ືນແຮງໆ

ກັດຕົນເອງໂດຍບ�່ສະແດງ
ອາການເຈັບປວດ 

ດຶງ ແລະ ຂູດຜິວໜັງ

ເອົາມືດຶງຜົມອອກມາເປັນກ�າ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາດານຄວາມປອດໄ�

ບ�່ມີຄວາມຮູ�ສຶກຢ�ານຄວາມອັນຕະລາຍ
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ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາດານຄວາມປອດໄ�

ບ�່ຮູ�ວ�າ ຕົນເອງອາດຈະໄດ�ຮັບບາດເຈັບ
ໃນສະຖານະການຕ�າງໆ

ໜາ 24

www.helpautismnow.com



www.facebook.com/laoautism.laa

ອາການຕາງໆກຽວກ�ບພຶດຕິກ� ຂອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ
ບ�ນຫາດານຄວາມປອດໄ�

ບ�່ຢ�ານຄວາມສູງ
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ຄວາມຜິດປ�ກກະຕິກຽວກ�ບລະບ�ບທາງເ�ີນອາຫານ
ທ�ານ ດຣ. ທິມ ບິວ (Tim Buie) ຜູ�ຊ�ຽວຊານດ�ານລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຂອງມະຫາ 
ວິທະຍາໄລຮາເວີດ (Harvard University) ແລະ ໂຮງໝ�ແມສເຈັນເນີໂລ 

(Mass  General Hospital) ຢູ�ເມືອງບອສຕັນ ປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ�ສ�ອງກວດ
ພາຍໃນທາງເດີນອາຫານຂອງເດັກໂອທິສຕິກຫຼາຍກວ�າ 1.000 ຄົນ.  ໃນຈ�ານວນເດັກ 

400 ຄົນທ�າອິດ ໄດ�ພົບວ�າ ບັນຫາລະບົບທາງເດີນອາຫານ ແມ�ນມີຫຼາຍຢູ�ໃນເດັກ
ໂອທິສຕິກ ຫຼາຍກວ�າເດັກປົກກະຕິ. 

• 20%   ຫຼອດອາຫານອັກເສບ       • 12%    ລ�າໄສ�ໃຫຍ�ອັກເສບ
• 10%   ລ�າໄສ�ນ�ອຍອັກເສບ         • 12%    ກະເພາະອາຫານອັກເສບ
• 55%   ພາວະຂາດທາດແລກເທສ     ຫືຼ ສານທ່ີໃຊ�ຍ�ອຍທາດແລກໂຕສ ໃນອາຫານ

 

ໃຫ�ຜູ�ປົກຄອງພາເດັກໄປຫາຊ�ຽວຊານດ�ານລະບົບອາຫານຫາກພົບອາການຂ�າງລຸ�ມນ້ີ

ຖອກທ�ອງ
ພົບເສດອາຫານບ�່ຍ�ອຍໃນອາຈົມ

ເລືອກກິນແຕ�ອາຫານປະເພດໃດໜ່ຶງຢ�າງດຽວ 

ແລະ/ຫືຼ ມີຄວາມຮູ�ສຶກໄວຕ�່ອາຫານ
ທ�ອງຜູກ
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ຄວາມຜິດປ�ກກະຕິໃ�ການນອນ / 

ການຕອບສະໜອງຕຄວາມເ�ັບປວດ / ການຊ�ກ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການນອນ
ເດັກອາດຈະຫ້ິຼນໄດ�ໝົດມື້ ໂດຍບ�່ມີອາການຢາກນອນ. ອາດຈະເບ່ິງຄືວ�າ ບ�່ຮູ�ສັງເກດ 

ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງ ກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ. ອາດຈະມີບັນຫາໃນການເຂ້ົານອນ 

ແລະ ບ�່ຮູ�ສຶກເຫົງານອນ. ອາດຈະນອນພຽງຊ�ວງເວລາສ້ັນໆ ເຊ່ັນ: ໜ່ຶງ ຫືຼ 

ສອງຊ່ົວໂມງສູງສຸດ.

 

         ຊ່ຶງອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ�ຜູ�ປົກຄອງຕົກຢູ�ໃນສະພາບຂອງການອຶດນອນ.

 

 

ການຊັກ
ອາດຈະມີອາການຊັກແຊກຊ�ອນຊ່ຶງ
ຈະເພ່ີມຂ້ຶນໄປຕາມອາຍຸ ໂດຍບ�່ຮູ�ສາເຫດ

ການຕອບສະໜອງຕ�່ຄວາມເຈັບປວດທ່ີແຕກຕ�າງກັນ
ບ�່ມ ີຫືຼ ມີໜ�ອຍ ໃນການຕອບສະໜອງຕ�່ຄວາມເຈັບປວດ

ຫືຼ  

ການຕອບສະໜອງຕ�່ຄວາມເຈັບປວດໃນລະດັບສູງ
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ຜ�ນກະທ�ບຂອງໂ�ທິສຕິກຕຄອບຄ�ວ

ການຊ້ືເຄ່ືອງ
ການນອນ ການແຕ�ງກິນ

ການພັກຜ�ອນ ການກິນອາຫານນອກບ�ານ

ການໄປເບ່ິງໜັງ

ການໄປຢ�ຽມໝູ�ເພ່ືອນ

ການເດີນທາງ

ຖ�າເດັກໂອທິສຕິກບ�່ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫືຼອແຕ�ຫົວທີ 

ອາດຈະພາໃຫ�ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການເຮັດກິດຈະກ�າທ່ີເຮັດເປັນປະຈ�າ

ອາດພາໃຫ�ມີຄວາມເຄ່ັງຄຽດໃນຊີວິດຜົວເມຍ ແລະ ຄວາມເຄ່ັງຄຽດພາຍໃນ
ກຸ�ມອ�າຍເອ້ືອຍນ�ອງ ຄວນໄປຫາທ່ີປຶກສາດ�ານຄອບຄົວ/ອ�າຍເອ້ືອຍນ�ອງ ແລະ 
ກຸ�ມຊ�ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນຂອງທ�ອງຖ່ິນ ອາດຈະຊ�ວຍໄດ�.

ໜາ 28

www.helpautismnow.com



www.facebook.com/laoautism.laa

ບ�ດບາດຂອງການຝຶກແ�ບແ�ຫ�ວທີ

ມີຫຼາຍບົດຄ້ົນຄວ�າ ໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ການຝຶກແອບຢ�າງຈິງຈັງແຕ�ຫົວທີ ຈະນ�າໄປ
ສູ�ຜົນໄດ�ຮັບທ່ີດີຂ້ຶນ ສ�າລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ. ກົນລະຍຸດເບ້ືອງຕ້ົນ ອາດຈະເລ່ີມຕ້ົນ
ສອນເດັກໃຫ�ຮູ�ຈັກສັງເກດວ�າມີຫຍັງດ�າເນີນໄປແດ�ໃນສະພາບແວດລ�ອມອ�ອມຂ�າງເຂົາເຈ້ົາ, 
ສອນໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມເອົາໃຈໃສ�, ສອນເຂົາເຈ້ົາໃນການຮຽນແບບພຶດຕິກ�າ ແລະ 
ຫັຼງຈາກນ້ັນແມ�ນສອນເຂົາເຈ້ົາກ�ຽວກັບທັກສະການສື່ສານ ແລະ ອ່ືນໆ.

ຖ�າຫາກສັງເກດເຫັນສັນຍານເຕືອນທາງພັດທະນາການລ�າຊ�າໃຫ�ຄອບຄົວ ນ�າລູກ
ໄປຝຶກແອບແຕ�ຫົວທີ (EI). ການຝຶກແອບແຕ�ຫົວທີ(EI) ແມ�ນອີງໃສ�ຄວາມຕ�ອງການ
ຂອງເດັກແຕ�ລະຄົນຊ່ຶງ ອາດລວມມ ີການຝຶກເວ້ົາ, ການຝຶກດ�ານກິດຈະກາ�ບາ�ບັດ 

ແລະ/ຫືຼ ການຝຶກທາງກາຍຍະພາບ.
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ສ�ງລວມບ�ນດາຊອງທາງທສາມາດຊວຍເ�ືອເ�ັກໂ�ທິສຕິກ

1. ຜູ�ຊ�ຽວຊານດ�ານພັດທະນາການ

2. ການປະເມີນ ຂອງການຝຶກແອບແຕ�ຫົວທີ

3. ການປະເມີນກ�ຽວກັບການໄດ�ຍິນສຽງ

4. ການຝຶກເວົ້າ

5. ການຝຶກດ�ານກາຍຍະພາບ

6. ການຝຶກດ�ານກິດຈະກາ�ບາ�ບັດ

7. ຜູ�ຊ�ຽວຊານດ�ານລະບົບທາງເດີນອາຫານຂອງເດັກ (ຖ�າເດັກຖອກທ�ອງຮຸນແຮງ 
    / ທ�ອງຜູກ ຫືຼ ຖ�າຍໜັກບ�່ເປັນປົກກະຕິ / ອາຈົມມີເລືອດ / ອາຫານບ�່ຍ�ອຍ / 

    ຮາກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ)

8. ຜູ�ຊ�ຽວຊານດ�ານເສ້ັນປະສາດ (ຖ�າອາການຊັກ ປາກົດຂຶ້ນ)

9. ຜູ�ຊ�ຽວຊານດ�ານໂລກປະສາດເດັກ / ນັກຈິດຕະວິທະຍາ

10. ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ / ທ່ີປຶກສາບັນຫາຄອບຄົວ

11. ກຸ�ມສະໜັບສະໜູນຂອງພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງຢູ�ທ�ອງຖ່ິນ
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ວິທີຊວຍເ�ັກໂ�ທິສຕິກບໃ�ກ�ດດ�ນ/ຢານເ�ລາໄ�ຫາໝໍ

ແພດໝ�ແມ�ນຜູ�ທ່ີໄດ�ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ�
ຊອກຫາສາເຫດຂອງ 
ອາການ ເຈັບປ�ວຍຕ�າງໆ.

ເດັກໂອທິສຕິກນ້ັນ 

ສ�ວນໃຫຍ�ຈະເບ່ິງຄື
ບ�່ເຈັບປ�ວຍຫຍັງ; ພວກເຂົາ 
ເບ່ິງຄືປົກກະຕິທຸກຢ�າງ ແລະ 

ເບ່ິງຄືມີການພັດທະນາການ
ຕາມໄວ.

ແຕ�ບາງຄ້ັງພວກເຂົາ 
ອາດຈະເບ່ິງຄືວ�າເປັນເດັກ
ທ່ີຖືກພ�່ແມ�ຕາມໃຈຈົນ
ເກີນໄປພວກເຂົາມີ
ຄວາມຫຍຸ�ງຍາກຕ�່
ການປ�ຽນແປງຕ�າງໆ: 

ສະຖານະການໃໝ�, 
ປະສົບການໃໝ� ແລະ 

ຄົນຜູ�ໃໝ�.
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ວິທີຊວຍເ�ັກໂ�ທິສຕິກບໃ�ກ�ດດ�ນ/ຢານເ�ລາໄ�ຫາໝໍ
ຕິດຕທາງໂ�ລະສ�ບກ�ບຜູປ�ກຄອງກອນລວງໜາ 

ຜົນດີມີດ່ັງນ້ີ:

 

1. ໄດ�ປະຫວັດທ່ີຈະແຈ�ງຈາກຜູ�ປົກຄອງ 
    ໂດຍປາສະຈາກການລົບກວນຂອງ
    ເດັກຢູ�ທ່ີນ້ັນ.

 

2. ຖາມຜູ�ປົກຄອງເຖິງຄ�າແນະນ�າວ�າ 
    ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ�ການໄປຫາໝ� 
    ງ�າຍຂ້ຶນ.

 

3. ບອກຜູ�ປົກຄອງໃຫ�ນ�າສ່ິງຂອງ 
    (ສ່ິງຂອງທ່ີໃຊ�ຕ�່ລອງ) ເພ່ືອໄປຍົວະ 

    ຫືຼ ດຶງດູດ ໃຫ�ເດັກເຂ້ົາຮ�ວມ ເຮັດບົດທົດສອບ.

 

4. ຖ�າທ�ານ ຄາດຄະເນວ�າຈະຕ�ອງໄດ�ເຈາະເລືອດເດັກ, ຄວນສ່ັງຢາມືນແບບທາໃຫ�
    ຜູ�ປົກຄອງກ�ອນ ເພ່ືອທ່ີ ຜູ�ປົກຄອງຈະໄດ�ສາມາດທາໃຫ�ເດັກກ�ອນລ�ວງໜ�າການໄປຮອດ.

 

5. ໃຫ�ການແນະນ�າຜູ�ປົກຄອງ ກຽມຕົວເດັກໂດຍການອ�ານບົດເລ່ືອງ (Social Story) 

     ກ�ຽວກັບ “ການໄປຫາໝ�” ແລະ/ຫືຼ “ການໄປກວດເລືອດ” ທ່ີເຜີຍແຜ�ໂດຍ ອົງການ 

    (HANS) ເວັບໄຊ: helpautismnow.com

ຮ�ບຟ�ງຜູປ�ກຄອງເ�ັກ

ຜູ�ປົກຄອງ ຖືເປັນຜູ�ຊ�ຽວຊານທ່ີ “ເຂ້ົາໃຈ” 

ລູກຂອງຕົນກ�ວາຄົນອ່ືນໆ.

 

ອາການພາຍນອກໃດໆ ທ່ີເບ່ິງແລ�ວປ່ິນປົວ
ໄດ�ຄືເດັກປົກກະຕິທ່ົວໄປ ກ�ໃຫ�ປ່ິນປົວໄປ
ຕາມອາການນ້ັນ (ໂດຍບ�່ຄວນປ�ອຍໃຫ�ບັນຫາ
ໂອທິສຕິກ ສົ່ງຜົນຕ�່ການຕັດສິນໃຈ
ໃນການປິ່ນປົວ).
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ວິທີຊວຍເ�ັກໂ�ທິສຕິກບໃ�ກ�ດດ�ນ/ຢານເ�ລາໄ�ຫາໝໍ
ການກະກຽມຫອງກວດ

ນາງພະຍາບານ ຫືຼ ຜູ�ຊ�ວຍແພດ 

ສາມາດກວດເບ່ິງສະຖານທ່ີ ຫືຼ 

ຫ�ອງກ�ອນລ�ວງໜ�າຮ�ວມກັບຜູ�ປົກຄອງເດັກ. 

ສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ ອາດຈະລວມມ:ີ

 

ຫ�ອງທ່ີງຽບສະຫງ�ບ
 

ຫ�ອງທ່ີບ�່ມີປ�ອງຢ�ຽມ
 

ບ�່ມີດອກໄຟສະຫວ�າງຫຼາຍ
 

ບ�່ມີສຽງເພັງ
 

ຖ�າຈ�າເປັນ ກ�ໃຫ�ຍົກຍ�າຍສ່ິງຂອງທັງໝົດທ່ີອາດຈະຖືກໃຊ�ເປັນອາວຸດ ຫືຼ ສ່ິງອັນຕະລາຍ.

 

ຖາເ�ັນໄ�ໄ� ເ�ັດໃ�ເ�ລາຂອງການລໍຖາໜອຍທສຸດ 

ສ່ິງທ່ີຄວນປະຕິບັດ:

 

ໃຫ�ຈັດລ�າດັບການນັດພົບຂອງເດັກເປັນ
ຄິວທ�າອິດໃນມື້ນ້ັນ (10 ນາທີ ລ�ວງໜ�າ
ຈະປ�ອງກັນບ�່ໃຫ� ເດັກພົບເຫັນ ຄົນອ່ືນໆ 

ເວລາເຂົາເຈ້ົາໄປເຖິງ).
 

 

 

ຜົນດີທ່ີໄດ�ຈາກການປະຕິບັດດ່ັງກ�າວ:

 

ຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ:
 

1. ເດັກຈະເກີດ “ຄວາມໂມໂຫໃຈຮ�າຍ”
2. ການລົບກວນຜູ�ອ່ືນໃນຫ�ອງລ�ຖ�າ
3. ຄວາມອັບອາຍຂອງຜູ�ປົກຄອງ
4. ການທ�າລາຍທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນຫ�ອງລ�ຖ�າ
 

ຖ�າເປັນໄປໄດ� ແມ�ນໃຫ�ລົງທະບຽນເດັກໄວ�ລ�ວງໜ�າຜ�ານທາງໂທລະສັບ
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ວິທີຊວຍເ�ັກໂ�ທິສຕິກບໃ�ກ�ດດ�ນ/ຢານເ�ລາໄ�ຫາໝໍ
ບາງສງອາດບເ�ັນດ�ງທທານເ�ັນ

ເດັກໂອທິສຕິກໂດຍສ�ວນໃຫຍ�ອາດເບ່ິງ
ຄືວ�າເປັນເດັກທ່ີຖືກປ�ອຍປະລະເລີຍ ຫືຼ 

ຖືກທາ�ຮ�າຍຮ�າງກາຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາ
ຕ�ອງໄດ�ຄາ�ນຶງເຖິງບັນຫາທ່ີພົວພັນເຖິງ
ພຶດຕິກາ�ຂອງເຂົາເຈ້ົາດັ່ງນ້ີ:

 

ພຶດຕິກາ�ທາ�ຮ�າຍຕົນເອງຢ�າງຮຸນແຮງເຊັ່ນ:

 

ກັດຕົນເອງ, ເອົາຫົວທຸບຝາ ຫືຼ ພ້ືນ, 

ຂູດຕົນເອງ ແລະ ອ່ືນໆ.

 

ບ�່ຮູ�ສຶກເຈັບ ຫືຼ ອາດຈະຮູ�ເຈັບໜ�ອຍ.

 

ບ�່ຮູ�ຈັກຢ�ານອັນຕະລາຍ
 

ມີບັນຫາດ�ານປະສາດສາ�ພັດທ່ີໄວເກີນໄປ ເຮັດໃຫ�ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການປ�ຽນເຄ່ືອງນຸ�ງ 
ແລະ ອາບນາ� ້
 

ລະມ�ດລະວ�ງຕສງທບຄາດຄິດ

ເອົາໃຈໃສ�ຕ�່ຄວາມປອດໄພຂອງທ�ານ

ເດັກໂອທິສຕິກບາງຄົນອາດຈະບ�່ເຂ້ົາໃຈວ�າທ�ານກາ�ລັງຈະຊ�ວຍເຂົາເຈ້ົາ, ກົງກັນຂ�າມ ເຂົາ
ອາດຄິດວ�າທ�ານກາ�ລັງຄຸກຄາມເຂົາເຈ້ົາ. ບາງຍາມເຂົາອາດຈະສະຫງ�ບນ້ິງ ແຕ�ຕ�່ມາອາດຈະ
ເກີດອາລົມຮ�າຍ ແລະ ອາດຈະ:
 

ເອົາຫົວຕາ�
 

ກັດ
 

ເຕະ
 

ຖ່ົມນາ�້ລາຍ
 

ຕີ
 

ດຶງຜົມ
 

ກອດໂຕເອງ       ແລະ ອ່ືນໆ 
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ວິທີຊວຍເ�ັກໂ�ທິສຕິກບໃ�ກ�ດດ�ນ/ຢານເ�ລາໄ�ຫາໝໍ
ມີຂຈ�ກ�ດໃ�ການເ�າໃ�ພາສາ ແ�ະ ການເ�າ

ເດັກໂອທິສຕິກບາງຄົນສາມາດ
ເລ່ົາເລ່ືອງກະຕູນທ່ີໂຕເອງເບ່ິງມາ
ໄດ�ຢ�າງລ�ຽນໄຫຼ ແຕ�ບ�່ສາມາດ
ບອກຊ່ືຂອງຕົນເອງ ແລະ 
ບ�່ສາມາດບອກໄດ�ວ�າຕົນເອງ
ເຈັບຫຍັງ.
ພວກເຂົາອາດຈະພົບ
ຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການເຂ້ົາໃຈ
ສ່ິງທ່ີເຂົາໄດ�ຍິນ.

ເ�ົາໃ�ໃ�ຕບ�ນຫາທອາດເ�ີດຂນພາຍໃ�ຄອບຄ�ວ

ຖ�າມີຄວາມຈາ�ເປັນອາດຈະ
ຊອກຫາ: 

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ�ບັນດາ
ອ�າຍເອ້ືອຍນ�ອງ

ກຸ�ມຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ປົກຄອງ

ຫືຼ ການບ�ລິການທ່ີຊ�ວຍ
ໃຫ�ຄອບຄົວໄດ�ໄປພັກຜ�ອນ
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສະມາຄົມເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA)

http://blog.laoautism.org

ສູນເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ ວຽງຈັນ (VAC)

ໂຮງໝ�ເດັກ - ຫ�ອງພັດທະນາການເດັກ

ໂທ: 030 5988526

ຫຼວງພະບາງ
ໂຮງໝ�ເພ່ືອນລາວ ສາ�ຫັຼບເດັກນ�ອຍ

ໂທ: 071 254247 

ຈາ�ປາສັກ
ສະມາຄົມເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA), 

ສະຫວັນນະເຂດ
ສະມາຄົມເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA), 
ກຸ�ມຜູ�ປົກຄອງສະຫວັນນະເຂດ

ສາຂາ ແຂວງ ຈາ�ປາສັກ

- ໃຫ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານແກ�ຜູ�ປົກຄອງກ�ຽວກັບປະເພດ 

   ຂອງຄວາມພິການທາງດ�ານພັດທະນາການ, 

   ຄວາມພິການທາງດ�ານສະໜອງ ແລະ ບັນດາ
   ອາການຕ�າງໆທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ.
- ກ່ັນກອງພຶດຕິກາ�ຂອງເດັກໂດຍການສັງເກດ ແລະ 
   ຖ�າມີອາການສົງໃສວ�າມີອາການ ASD ແມ�ນຈະ
   ນາ�ໃຊ�ແບບຄັດກອງໂອທິສຊຶມ 

   (ນາ�ໃຊ�ແບບກ່ັນຕອງ M-CHAT )

- ປຶກສາຫາລືກັບພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງ ເພ່ືອນ�າສ່ົງເດັກ 

  ໄປບ່ົງມະຕິກັບຜູ�ຊ�ຽວຊານ
- ສະໜອງການຝຶກອົມຮົມຂ້ັນພ້ືນຖານໃນການຝຶກ
  ເດັກໂດຍນ�າໃຊ�ຫັຼກສູດການສອນທ່ີ  ເໝາະສົມ
- ໃຫ�ຄ�າປຶກສາແກ�ພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງກ�ຽວກັບການນ�າ
  ໃຊ�ເຕັກນິກ ໃນການສອນລູກ, ການວາງແຜນຮຽນ
   ຂອງລູກຕ�ອງໄດ�ອີງໃສ�ແຕ�ລະກ�ລະນີຂອງເດັກ.

- ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ�ຜູ�ປົກຄອງກ�ຽວກັບການ
   ຝຶກແອບເດັກ
- ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ 

   ແລະ ເອກະຊົນໃນການໃຫ�ການຊ�ວຍເຫືຼອເດັກ
   ໂອທິສຕິກໃນໂຮງຮຽນ 

ໂທ: 021 330409, 030 5329045

ອີເມວ:    consultation@laoautism.org

ໜ�ວຍງານກ່ັນກອງ ແລະ ໃຫ�ຄາ�ປຶກສາ

ສະມາຄົມເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA)

ໂທ: 021 480 488, 020 55918117

ອີເ�ວ:    vac@laoautism.org

- ສະໜອງການສຶກສາແບບພິເສດ
-	ສ່ົງເສີມການສຶກສາແບບຮຽນຮ�ວມ 

-	ຝຶກວິຊາຊີບ

ສູນ ໄຊ-ເມດ

ກວດກາພະຍາດລະບົບ ປະສາດສະໝອງ, 
ສຸຂະພາບຈີດ, ສ່ີງເສບຕິດສາ�ຫັຼບ ເດັກ ແລະ ຜູ�ໃຫ�ຍ.

ກວດບ່ົງມະຕີ ແລະ ໃຫ�ຄາ�ປຶກສາ ສາ�ຫັຼບເດັກ
ພັດທະນາການຊ�າ ແລະ ຜີດປົກະຕີທາງສະໝອງ, 
ເດັກມີບັນຫາດ�ານການຮຽນແລະການປະພືດ 

ແກ�ແພດໝ�, ຜູ�ປົກຄອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ທ�ານໝ� ມະນີວອນ ທີແກ�ວ, 

MD, MPH, Ph.D.

ສູນການແພດອາລີອັນ 
http://www.aimclao.com/pediatrics-and-

child-development-clinic

ບ�ານວັດໄຕທ່ົງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

ອີເ�ວ:    info@aimclao.com

- ກວດພັດທະນາການເດັກ ທ່ົວໄປ
- ກວດຫາອາການເດັກໂອທິສຕິກ

ໂທ: 021 513 095

- ກວດພັດທະນາການເດັກ ທ່ົວໄປ
- ປຶກສາຫາລືກັບພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງ ເພ່ືອນ�າສ່ົງເດັກ 

  ໄປບ່ົງມະຕິກັບຜູ�ຊ�ຽວຊານ
- ເຄືອຂ�າຍຜູ�ປົກຄອງ

ບ�ານ ໂພນຕ�ອງ ສາຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ໂທ: 020 59536080
ວັດແອບ: 59536080

ບ�ານໂພນປ�າເປົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ບ�ານໂພນປ�າເປົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ບ�ານພູໝອກ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ

ບ�ານໂພນສະຫວ�າງ, ເມືອງໄຊ 

ບ�ານສະໜາມໄຊ, ເມືອງປາກເຊ
ໂທ: 030 9960226 

ອີເ�ວ:    champasak@laoautism.org

-	ສະໜອງການສຶກສາແບບພິເສດ
- ສ່ົງເສີມການສຶກສາແບບຮຽນຮ�ວມ

- ປຶກສາຫາລືກັບພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງ ເພ່ືອນ�າສ່ົງເດັກ ໄປ
  ບ່ົງມະຕິກັບຜູ�ຊ�ຽວຊານ,

- ໃຫ�ຄ�າປຶກສາແກ�ພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�
  ເຕັກນິກໃນການສອນລູກ

ສະມາຄົມເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA), 
ສູນເພ່ືອຄົນໂອທິສຕິກ ປາກເຊ (PAC)

ບ�ານສະໜາມໄຊ, ເມືອງປາກເຊ
ໂທ: 030 9960226 

ອີເ�ວ:    pac@laoautism.org

- ກວດພັດທະນາການເດັກ ທ່ົວໄປ
- ປຶກສາຫາລືກັບພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງ ເພ່ືອນ�າສ່ົງເດັກ 

  ໄປບ່ົງມະຕິກັບຜູ�ຊ�ຽວຊານ
- ເຄືອຂ�າຍຜູ�ປົກຄອງ

- ປຶກສາຫາລືກັບພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງ ເພ່ືອນ�າສ່ົງເດັກ 

  ໄປບ່ົງມະຕິກັບຜູ�ຊ�ຽວຊານ
- ໃຫ�ຄ�າປຶກສາແກ�ພ�່ແມ�ຜູ�ປົກຄອງກ�ຽວກັບການນ�າໃຊ�
  ເຕັກນິກໃນການສອນລູກ

ອີເມວ:    savannakhet@laoautism.org

ໂທ: 020 2273 0055 

ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ�າທ່ີການ

ບ�ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ  ສີສັດຕະນາກ
ພະແນກຟື້ນຟູເດັກ

ໂທ: 021 214044

ອີເມວ: cmrlao@cmrlao.org

ຂະແໜງຟ້ືນຟູຝຶກແອບທາງດ�ານລະບົບປະສາດ
ປະກອບດ�ວຍ
      - ໜ�ວຍງານເດັກພິການທາງສະໜອງ
      - ໜ�ວຍງານເດັກAutistic

      - ໜ�ວຍງານກິດຈະກາ�ບາ�ບັດ
ຂະແໜງຟ້ືນຟູຝຶກແອບສະເພາະທາງປະກອບມີ
      - ໜ�ວຍງານຝຶກເວ້ົາ
      - ໜ�ວຍງານກວດຫູສົມທົບໃສ�ເຄ່ືອງຊ�ວຍຟັງ 
        ແລະ ຜະລິດເບ້ົາຫູທຽມ
      - ໜ�ວຍງານຈິດຕະບາ�ບັດ
      - ໜ�ວຍງານສັງຄົມສົງເຄາະ

ສະມາຄ�ມເ�ອຄ�ນໂ�ທິສຕິກ ແ�ນສະມາຄ�ມທບ��ງຜ�ນກ�ໄ� ສາງຕ�ງ ແ�ະ ດ�ເ�ີນງານໂ�ຍ
ຜູປ�ກຄອງເ�ັກໂ�ທິສຕິກ.  ສະມາຄ�ມເ�ອຄ�ນໂ�ທິສຕິກ ໄ�ຮ�ບອານຸຍາດສາງຕ�ງ ຈາກກະຊວງ
ພາຍໃ� ຕາມໃ�ອານຸຍາດເ�ກທີ 136/ພນ ລ�ງວ�ນທີ 15\3\2012.

ສະມາຄ�ມເ�ອຄ�ນໂ�ທິສຕິກດ�ເ�ີນງານຕາມ ວິໄ�ທ�ດ ຂອງຕ�ນ:

ບຸກຄ�ນໂ�ທິສຕິກສາມາດດ�ລ�ງຊີວິດຢາງມີຄວາມໝາຍໃ�
ສະພາບແ�ດລອມທອ�ບອຸນ ແ�ະ ເ�ັມໄ�ດວຍຄວາມເ�ັນອ�ກເ�ັນໃ�

ສະມາຄ�ມເ�ອຄ�ນໂ�ທິສຕິກ ເ�ັນຜູດ�ເ�ີນການ ແ�ະ ຄຸມຄອງ ສູນເ�ອຄ�ນໂ�ທິສຕິກ ຢູ 
ນະຄອນວງ ວຽງຈ�ນ ແ�ະ ຢູ ປາກເ�.

www.facebook.com/laoautism.laa

ອ�ງການຈ�ດຕ�ງ ທສາມາດໃ�ຄ�ປຶກສາໃ�ຜູປ�ກຄອງໄ�


