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บทคัดย่อ
 การเพิ่มขึ้นของคนในกลุ่มอาการออทิสซึม ซึ่งเป็นผู้มีความผิดปกติของพัฒนาการ 3 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร 
ด้านการเข้าสังคมและด้านพฤติกรรม ท�าให้จ�าเป็นต้องจัดบริการและการช่วยเหลือต่างๆ การประกอบอาชีพเป็น 
ความจ�าเป็นอย่างหน่ึงส�าหรับคนในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะกลุ่มศักยภาพสูงที่มีความต้องการในการประกอบอาชีพและ 
พบว่าการมีอาชีพของกลุ่มคนเหล่านี้มีมูลค่าต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวน 
งานวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาชีพของผู้ที่มีภาวะออทิสซึมในวัยท�างาน และน�าเสนอข้อมูล 
เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม สภาวะการท�างาน ลักษณะอาชีพที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์ที่น�าไปสู่
ความส�าเร็จในการประกอบอาชีพของคนกลุ่มอาการนี้ สภาวะการท�างานพบว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการจ้างงานมากกว่า
ได้รับการจ้างงาน งานท่ีเหมาะกับคนกลุ่มน้ีควรเป็นงานท่ีต้องใช้ความจ�าระยาวมากกว่าความจ�าระยะส้ัน เนื่องจาก
คนกลุ่มนี้มีความจ�าระยะยาวดีและอาจดีกว่าคนปกติทั่วไป งานควรมีลักษณะเป็นรูปธรรมท่ีสามารถคิดเป็นภาพได้  
ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้การประกอบอาชีพของคนกลุ่มนี้ประสบผลส�าเร็จประกอบด้วย 1) การก�าหนดต�าแหน่งงาน  
2) จัดท่ีปรึกษาท่ีดูแลให้ความช่วยเหลือและสอนงาน 3) การฝึกอบรมระหว่างการท�างาน 4) การปรับสถานที่ท�างาน 
และ 5) การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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Abstract
 Autism spectrum disorder (ASD) has abnormal developments of communication skill,  
social skill and behavioral characteristics. The increasing prevalence of ASD needs to be addressed. 
Services and supports are needed to help them achieve employment success. Adults with  
ASD have the ability and desire to work, especially in ASD with high function. Moreover, ASD  
employment has a significant cost impact on the economy. This paper aim to review evidence 
based researches related to employment for adults with ASD and illustrates characteristics of ASD,  
state of employment, appropriate types of job and career for ASD, and strategies for success.  
For the state of employment, we found that adults with ASD are unemployed more than employed. 
ASD often have a better long-term memory than most normal people; therefore suitable jobs  
for them should depend on using long-term memory rather than short-term memory and have  
visual thinking assignments. Strategies for success of employment include 1) job placement  
2) supervisors and co-workers or job coaches 3) on-the-job training 4) work place modification  
and 5) long-term and continuous support.
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บทน�า
 กลุ่มอาการออทิสซึม (Autism Spectrum 
Disorder หรือ ASD) เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการ 3 ด้าน คือ 1) การสื่อสารกับสังคม (Social  
Communication) 2) การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย (Social Interaction 
across Multiple Contexts) และ 3) การมข้ีอจ�ากัดด้าน
พฤติกรรม เช่นมีช่วงเวลาการสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Range 
of Interests) ผิดปกติ ท�าให้มีการแสดงออกที่ผิดปกต ิ
ใน 3 ด้าน คอื ด้านการสือ่สาร ด้านการเข้าสงัคมและด้าน
พฤตกิรรม ผูท้ีม่ภีาวะออทิสซมึ อาจมอีาการทีร่นุแรงมาก 
ในพัฒนาการท้ัง 3 ด้าน จนถึงรุนแรงน้อย และอาจ 
พบว่ามีความสามารถบางด้านที่เกินระดับของคนปกติ 
ความผดิปกตจิงึอยูใ่นขอบเขตของกลุม่อาการจากรุนแรง
มากจนถึงน้อยและนิยมใช้เป็นค�ากว้างๆ ของกลุ่มอาการ
ว่า ASD ความผิดปกติในกลุ ่มนี้ตามการวินิจฉัยเดิม 
มีขอบเขต 5 ประเภท คือ Autist ic disorder,  
Asperger‘s disorder, Rett’s Syndrome, Childhood 
Disintegrative Disorder (CDD) และ Pervasive  
Development  Disorder-Not Otherwise Specified 
(PDD-NOS) แต่ในคู่มือการวินิจฉัยฉบับที่ 5 (5th edition  
of the Diagnostic and Statistical Manual of  
Mental Disorders : DSM-5) ของสมาคมจิตแพทย์
อเมริกาได้ตัดอาการ Rett’s Syndrome ออกจากกลุ่ม 
(American Psychiatric Association, 2013) เด็ก 
ในกลุ่ม ASD จะมีหน้าตาและสภาพร่างกายเหมือน 
เด็กปกติทั่วไป และเม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีหน้าตาและ
สภาพร่างกายเหมือนคนปกติทั่วไป จึงเป็นความพิการ
ที่มองไม่เห็น (invisible disability) ซึ่งต่างจากความ
พกิารด้านอืน่ และเป็นการยากทีจ่ะวนิจิฉัยเดก็ประเภทนี้ 
จากหน้าตาและร่างกาย และพบว่าบุคคลออทิสติก  
(Autistic disorder) มีจ�านวนมากท่ีสุดในกลุ่มอาการ 
ออทิสซึม (ASD) จึงมักเรียกติดปากว่าคนในกลุ่มน้ีว่า
ออทิสซึมหรือบุคคลออทิสติก (Smith, 2004) กลุ ่ม 
อาการออทิสซึม (ASD) เป็นความผิดปกติที่เกิดได้กับ
คนทุกเชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์และทุกระดับฐานะในสังคม
และเป็นความผิดปกติของพัฒนาการที่ถาวร ติดตัวไป 

จนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ (Volkmar, Stire & Cohen, 1985 
as cited in Hendricks, 2010) ส�าหรับประเทศไทย
จากรายงานของกรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล
และโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ พบว่า
เด็กในกลุ ่มนี้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ขวบ ทั่วประเทศจะมี
ประมาณ 18,220 คน หรือ คิดเป็น 1 ต่อ 161 คน และ
มีระดับวามรุนแรงตั้งแต่น้อยไปหามาก เช่นกัน พบ
ร้อยละ 10 มีความเป็นอัจฉริยะในบางด้าน เช่น การ
วาดภาพ การเล่นดนตรี ร้อยละ 20 สามารถเรียนร่วม
และฝึกอาชีพได้ (Sriwongpanich, 2018) ดังนั้น หาก
พิจารณาจากตัวเลขนี้ในอีก 15 ปี ก็จะมีบุคคลกลุ ่ม
อาการออทิสซึมประมาณ 72,880 คน ซึ่งควรมีการ 
เตรียมการฝึกอาชีพให้กับคนกลุ่มนี้ต่อไป

สภาวะและการท�างานของผู ้มีภาวะออทิสซึม
กลุ่ม ASD
  ในรายงานของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า 
มีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิสซึมในกลุ่มอาการ 
ASD เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10-17 ต่อปี United State  
Department of Education (2005) และ Center of 
Disease Control and Prevention (2018) พบว่าในเดก็  
88 คน จะมีเด็กที่มีภาวะออทิสซึมกลุ่ม ASD หนึ่งคน 
ส�าหรับในประเทศไทยภาพรวมทั้งประเทศพบอัตรา 
ป่วยของโรคในกลุ่มนี้ 6 คนต่อประชากร 1,000 คน 
และคาดว่าทั่วประเทศจะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 
300,000 คน ในจ�านวนนี้เข้าถึงบริการประมาณร้อยละ 
10 หรือปีละ 30,000 คน เท่านั้น (Triruangworawat, 
2017) จ�านวนที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อการให้บริการทาง 
การศึกษาตั้ งแต ่การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับ
อุดมศึกษา ตลอดจนการฟื้นฟูต่างๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ และพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับผู ้มีภาวะออทิสซึม 
กลุ ่ม ASD ส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาวิจัยกับเด็กแต ่
ไม ่ค ่อยพบงานวิจัยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับผู ้มีภาวะ 
ออทิสซึมในวัยรุ ่นและวัยผู ้ใหญ่ จึงท�าให้ยังมีข้อมูล 
น้อยมากเก่ียวกับการประสบความส�าเร็จในการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพของบุคคล 
ท่ีมีภาวะออทิสซึม (Moxom & Gates, 2001) ซึ่งการ
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ไม่ได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เด็กจะมีผลต่อการฟื้นฟู 
และการเข้าสู่อาชีพที่น้อยตามไปด้วย ท�าให้เป็นภาระกับ 
ครอบครัวและสั งคมโดยรวม ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จากงานวิจัยของ Sanrattana, Chanpeng,  
Siriruk, and Surapitoon (2016) พบว่าในภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืมผู้ีพกิารประเภทออทสิซมึในวยัท�างานร้อยละ 
7.75 ของจ�านวนผู้พิการทั้งหมด และสถานประกอบการ 
ที่มีนายจ้างจะไม่นิยมจ้างบุคคลในกลุ่มนี้เข้าท�างาน
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องประกอบพระราชบัญญัติฯ ได้จัดบุคคลท่ีมี
อาการในกลุ่มนี้เป็นผู้พิการประเภทหนึ่งท่ีต้องได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือตามสิทธ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ เช่น ในมาตรา 23 ก�าหนดให้มีการจัดตั้ง 
“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อ 
เป็นทุนส�าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ ้มครองและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการ 
ด�าเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื ้นฟู
สมรรถภาพ การศึกษาและการประกอบอาชีพ รวมท้ัง
การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัคนพกิาร โดยจดัสรรให้อย่างเป็นธรรมและ 
ทั่วถึง จากมาตรานี้ท�าให้มีการส่งเสริมการจ้างงาน 
คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีงานท�า มีรายได้เพียงพอ
ส�าหรับการด�ารงชีพ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให ้
คนพกิารมคีณุภาพชีวติทีดี่ข้ึน ตลอดจนสามารถด�ารงชีวติ
ในสงัคมได้อย่างมศีกัดิข์องความเป็นมนษุย์ และในมาตรา 
33, 34 และ 35 ยงัได้ก�าหนดให้นายจ้างหรอืเจ้าของสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานของรฐั พจิารณาเลอืกวธิกีาร
ปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน ดังนี้  
1) จ้างงานคนพิการเข้าท�างาน ตามมาตรา 33 ที่ก�าหนด
ให้จ้างคนพิการเข้าท�างานในสัดส่วนลูกจ้าง 100 คน 
ต่อคนพกิาร 1 คน เศษ ทีม่ากกว่า 50 คน ให้จ้างคนพิการ 
เพิ่ม 1 คน 2) น�าส่งเงินเข้ากองทุนแทนการจ้างงาน 
คนพิการ ตามมาตรา 34  โดยน�าเงินเข้าเท่ากับ ค่าแรง 
ข้ันต�่า คูณ 365 วัน คูณ จ�านวนคนพิการท่ีไม่จ้างงาน  
และหากไม่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ สถานประกอบการ 

ต้องถูกปรับในอัตราส่วนร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึงหาก 
ค่าแรงงานขั้นต�่าต่อวันเท่ากับ 300 บาท สถานประกอบ
การต้องส่งเงินเข้ากองทุนปีละ 109,500 บาท ต่อการ
ไม่จ้างคนพิการหนึ่งคน หรือ 3) ให้สัมปทาน จัดสถานที ่
จ�าหน ่ายสินค ้าหรือบริการ จัดจ ้างเหมาช ่วงงาน 
หรือจ้างเหมาบริการโดยกรณีพิเศษ การฝึกงาน การจัด 
ให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก บริการล่าม 
ภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ 
ผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 หากไม่ประสงค์จะส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ (Thailand, 2013) 
 การประกอบอาชีพและโอกาสการประกอบ
อาชีพของคนทั่วไปในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เช่นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก แต่เรื่องนี้ 
ส�าหรับผู้พิการประเภทออทิสซึมนัน้ถือเป็นเร่ืองท่ียากมาก 
จากรายงานของ Howlin, Jordan, and Evans (1995) 
พบว่านายจ้างระบุว่าบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม จะมี
ความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ และมักจะขาดงานหรือลางานน้อย 
Smith, Belcher, and Juhrs (1995) รายงานว่าลูกจ้าง 
ที่เป็นบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึมจะมีจุดแข็งในการ
สนใจรายละเอียดของงาน ตั้งใจท�างาน สนใจจดจ่องาน 
และไม่ชอบสุงสิงกับเพื่อนร่วมงาน และจากการศึกษา
ติดตามการจ้างงานบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึมของ 
Wagner, Newman, Cameto, Garza, and Levine 
(2005) พบว่าส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงานเพียงระยะสั้นๆ 
มีน้อยรายที่จะพบการถูกจ้างงานในระยะยาว และจาก
รายงานของ National Organization on Disability 
(2006) พบว่าบุคคลในกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการจ้างงานหรือ
ว่างงานถึงร้อยละ 50-75 ถึงแม้จะเป็นผู้มีภาวะออทิสซึม 
ที่มีความรุนแรงน้อย (High functioning) ก็ตามและพบ
ว่าบุคคลในกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนงานบ่อยและปรับตัวเข้า
กับที่ท�างานใหม่ได้ยาก สอดคล้องกับผลการส�ารวจของ
สมาคมออทิสติกแห่งชาติ (National Organization on 
Disability, 2006) ประเทศองักฤษ พบว่า มผีูป่้วยออทสิติ
กวยัผูใ้หญ่เพยีงร้อยละ 16 ทีส่ามารถท�างานเลีย้งชพีและ 
มีรายได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยออทิสติกถูกจัดว่าเป็นแรงงาน
ไม่มคีวามช�านาญ จงึได้รบัค่าตอบแทนในระดบัต�า่ มอัีตรา 
การเปลี่ยนงานบ่อยและมีความยากล�าบากในการ 
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ปรับตัวกับสถานที่และเพื่อนร่วมงาน (Chalongkraeun, 
2016) ส�าหรับประเทศไทยเองก็มีลักษณะท�านอง
น้ีอันเนื่องจากการวิ นิจฉัยผู ้พิการประเภทนี้ยังไม ่
ชัดเจน โดยก่อนปี พ.ศ. 2554 ผู ้มีภาวะออทิสซึมได้
ถูกจัดรวมไว้กับผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและ 
เพ่ิงแยกเป็นกลุ่มเฉพาะบุคคลออทิสติกตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2554 จ�านวนผู้พิการของกลุ่มนี้จึงยังไม่มากหากเทียบ
กับผู้พิการประเภทอื่นๆ (Sanrattana et al., 2016)  
ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขจ�านวนผู ้พิการทั่วประเทศ  
ที่ส�ารวจ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 พบผู ้พิการ 
ประเภทออทิสติกที่ได้จดทะเบียนคนพิการแล้วเพียง 
8345 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 (Department of  
Empowerment of Persons with Disabilities,  
2017 )  ซึ่ ง ในความ เป ็นจริ งแล ้ วตั ว เลขควรจะ 
มากกว่านี้ แต่ที่น้อยเนื่องจากการผู ้ปกครองไม่นิยม 
พาลูกไปจดทะเบียนผู ้พิการ นอกจากกลุ ่มที่มีความ
รุนแรงมาก (Low functioning) จึงจะน�าไปจดทะเบียน
คนพิการ ประกอบกับความพิการประเภทนี้ยังไม่เป็น 
ที่ รู ้ จักอย ่างแพร ่หลายจากหน ่วยงานหรือสถาน 
ประกอบการมากนักในการรับเข้าท�างาน การขาด
แนวทางจึงเป็นอปุสรรคของการประกอบอาชพีในองค์กร  
หน่วยงานหรือสถานประกอบที่มีนายจ้าง การเตรียม 
ความพร ้อมด ้านอาชีพจึง เป ็นสิ่ งที่ควรจัดเตรียม 
และสนับสนุน ส่งเสริมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
นอกเหนือจากการให้ผู้ปกครองผู้พิการประเภทนี้สร้าง
งานอิสระขึ้นตามช่องทางของ มาตรา 35 ที่กล่าวไป 
ข้างต้น แต่ก็พบว่ามีตัวอย่างของบางบริษัท เช่น บริษัท 
โมเดอร์นฟอร์ม กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้รับบุคคล 
กลุ ่มอาการออทิสซึมเป ็นพนักงานปฏิบัติงานตาม
แผนกต่างๆ ตามความถนัดและเหมาะสมกับศักยภาพ 
ของแต ่ละคน โดยทางบริษัทจะประสานงานกับ  
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ผ่านทางหัวหน้าโครงการ
ทดลองจ้างงาน ของโรงพยาบาลเพื่อคัดเลือกบุคคล 
กลุม่อาการออทสิซึม ทีม่คีวามพร้อม และมคีวามสามารถ
ที่จะท�างานได้ส่งมาให้บริษัท ท�าการคัดเลือกเข้าท�างาน
ตามความถนัดของแต่ละคนต่อไป โดยได้ก�าหนดให ้
เด็ก 1 คน มีพี่เลี้ยง 1 คน ภายใต้การดูแลของฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท (MGR online, 2016) 

อาชีพส�าหรับผู้มีภาวะออทิสซึมในกลุ่มอาการ 
ออทิสซึม (ASD)
 พบว่าผู้มีภาวะออทิสซึมจ�านวนมากมีศักยภาพ
ในระดับสูงที่เหนือกว่าคนทั่วไป เช่น Temple Grandin  
ซึ่ งมีภาวะออทิสซึมแต ่สามารถเรียนได ้ถึ งระดับ 
ปริญญาเอกและประกอบอาชีพเป็นศาสตราจารย์  
ในสาขาสัตวบาล ณ มหาวทิยาลัยในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ตลอดจนมีผลงานการออกแบบอุปกรณ์ต่างที่ใช ้ใน 
ฟาร์มสัตว์จ�านวนมาก จน Home Box Office (HBO)  
น�าประวัติไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ในการเลือกงาน  
Grandin (1999) เสนอว่าควรเลือกงานที่เหมาะสมกับ 
จุดแข็งของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือแอสเพอร์
เกอร์ บุคคลในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศักยภาพสูงหรือ 
ต�่าจะมีการท�างานของความจ�าระยะสั้นไม่ดี (poor  
short-term working memory) แต่มักจะมีการท�างาน
ของความจ�าระยะยาวที่ดีกว่า (better long-term  
working memory) ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่าบุคคล
ทั่วไป งานที่เหมาะควรเป็นงานรูปธรรม สัมผัสได้หรือ 
มองเห็นได้ (visual thinking jobs) เพราะงานเหล่านี้  
จะใช้เวลาในการประมวลผลในการท�างานของความจ�า
ระยะส้ันน้อยแต่อยู่ในการท�างานของความจ�าระยะยาว
ได้นาน บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือแอสเพอร์เกอร์  
ไม่สามารถท�างานที่ต้องใช้ทักษะหลายอย่างในเวลา
เดยีวกนัได้ด ี(handle multiple tasks at the same time) 
และโดยเฉพาะงานท่ีเป็นนามธรรมเช่น การท�าพีชคณิต 
(algebra) การแก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน และ 
Grandin (1999) ได้เสนอเทคนิคการเลือกงานให้บุคคล 
ที่มีภาวะออทิสซึมหรือแอสเพอร์เกอร์ ดังนี้ 
 1. เป็นงานทีม่เีป้าหมายหรอืจดุสิน้สุดทีช่ดัเจน 
และมีการก�าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างดีแล้ว
 2. เป็นงานทีม่ผีลผลิตของงาน หรือเหน็ผลงาน
และชิ้นงานที่ท�าออกมา ไม่ใช่งานที่ต้องใช้บุคลิกภาพ
 3. ในการท�างาน ควรท�าให้เจ ้าของสถาน
ประกอบหรือหัวหน้างานรับรู้หรือยอมรับข้อจ�ากัดด้าน
การเข้าสังคม (Social limitations) หรือการปฏิบัติตน 
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กับเพื่อนร่วมงานของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือ 
แอสเพอร์เกอร์
 การเรียนในระดับอุดมศึกษาของบุคคลที่มี
ภาวะออทิสซึมหรือแอสเพอร์เกอร์ ควรเลือกเรียนใน
สาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อการเป็นโปรแกรมเมอร์ สาขา
บัญชี วิศวกรรม บรรณารักษ์ ศิลปะที่เน้นเชิงพาณิชย์ 
(Commercial art and drafting) เพราะสาขาเหล่านี้ 
เหมาะกับจุดแข็งของบุคคลท่ีมีภาวะออทิสซึมหรือ 
แอสเพอร์เกอร์ ที่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้หางานได้ง่าย ซึ่ง
สถานศึกษาอาจช่วยเพิ่มทักษะให้บุคคลกลุ่มน้ีได้ตั้งแต่
ยังเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดให้ได้เรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและศิลปะเชิงพาณิชย์ 
การออกแบบ (commercial art and drafting) เช่น 
การออกแบบป้ายหรือแผ่นพับโฆษณา เป็นต้นและยัง
เป็นที่หลบจากการถูกเพื่อนแหย่หรือล้อเลียน ตลอดจน
นักเรียนที่ยากจนก็จะได้มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ได้ ส่วนสาขา
ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น รัฐศาสตร์ โบราณคดีประวัติศาสตร์ 
(history) ธุรกิจ ภาษาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 สาขาเหล่านี้เป็นตัวอย่างงานที่ไม่เหมาะกับ 
ออทิสติกที่มีศักยภาพสูงหรือแอสเพอร์เกอร์ เน่ืองจาก
ต้องใช ้ความจ�าระยะสั้น (Short-term working  
memory) มาก

ตารางที่ 1 ตัวอย่างงานที่ไม่เหมาะกับออทิสติกที่มีศักยภาพสูงหรือแอสเพอร์เกอร์  

อาชีพ

พนักงานรับและจ่ายเงิน (Cashier)

พ่อครัวที่ต้องท�าอาหารตามสั่ง

พนักงานเสริฟอาหาร

คนขับแท๊กซี่หรือนักบิน

อาชีพที่ต้องเขียนตามค�าบอก

พนักงานขายตั๋วเครื่องบินหรือรับจอง

พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงานต้อนรับ

ข้อจ�ากัด

ใช้ความจ�าระยะสั้นมาก และการรับหรือจ่ายเงินของลูกค้าแต่ละราย 
แตกต่างกันหรือไม่เท่ากัน

ต้องท�าตามค�าสั่งหลายค�าสั่งในเวลาเดียวกัน เนื่องจากค�าสั่งประเภทอาหาร
ของลูกค้าไม่เหมือนกัน

ต้องเสริฟหลายโต๊ะแต่ถ้าจ�านวนโต๊ะไม่มากอาจท�าได้

ต้องใช้ทักษะการจัดการหลายอย่าง

มีความยากล�าบากในการจับประเด็นหรือประมวลผลสิ่งที่ได้ยิน

ต้องช่วยลกูค้าแก้ปัญหาและต้องเกีย่วข้องกบัอารมณ์โกรธหรอืความไม่พอใจ
ของลูกค้าในกรณีมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเที่ยวบิน

ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับสายที่ติดต่อเข้ามา

ต้องแก้ปัญหาหลายอย่างที่อาจคาดไม่ถึง
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ตารางที่ 2 อาชีพที่เหมาะกับออทิสซึมที่ไม่มีภาษาพูด หรือพูดได้ไม่ดี

อาชีพ

จัดชั้นหนังสือในห้องสมุด

จัดชั้นสินค้าใน supermarket 
หรือร้านขายของ

ร้านถ่ายเอกสาร และรับเข้าเล่ม

พนักงานท�าความสะอาด เช่น 
เช็ดกระจก ถูพื้น ล้างห้องน�้า

งานสวนและงานสนาม เช่น ตัดหญ้า 
ดูแลรดน�้าต้นไม้

ป้อนข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อจ�ากัด

มีความจ�าที่ดีเกี่ยวกับหมวดหมู่และที่ตั้งของชั้นหนังสือ

มีความจ�าที่ดีเกี่ยวกับหมวดหมู่สินค้าและที่ตั้งของชั้น

งานที่ท�าด้วยวิธีการหรือขั้นตอนแบบเดิมๆ และซ�้าๆ 

งานที่ท�าด้วยวิธีการหรือขั้นตอนแบบเดิมๆ และซ�้าๆ

งานที่ท�าด้วยวิธีการหรือขั้นตอนแบบเดิมๆ และซ�้าๆ

ไม่ต้องใช้ทักษะการจัดการหลายอย่าง แต่ต้องมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดี

ตารางที่ 3 อาชีพที่เหมาะกับผู้ที่คิดเป็นภาพ (Visual Thinkers) โดยต้องมีการประสานของกล้ามเนื้อมือและ 
                ตาที่ดี

อาชีพ โอกาสหรือความเป็นไปได้

นักเขียนหรือออกแบบโปรแกรม

นักวาดภาพและออกแบบ

พาณิชย์ศิลป์

นักถ่ายภาพ รวมทั้งวิดีโอและทีวี 

นักฝึกสัตว์ เช่น ฝึกสุนัข ฝึกม้า 
หรือสัตวบาลดูแลสัตว์ในฟาร์ม

สัตว์แพทย์หรือผู้ช่วยสัตว์แพทย์

นักแก้ปัญหาหรือซ่อมคอมพิวเตอร์ 
(troubleshooter)

ช่างซ่อมอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ภายใน
บ้านหรือในสถานประกอบการต่างๆ

ช่างฝีมือ

พนักงานในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์

นักออกแบบวีดิโอเกม
Computer animation

ชอบท�างานที่มีล�าดับขั้นตอน งานที่รองรับ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลิตรถยนต์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

งานในบริษัทต่างๆ ที่ต้องใช้นักวาดภาพในการออกแบบ ส่ิงต่างๆ เช่น
ออกแบบโรงงาน เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ

งานออกแบบโฆษณาในสื่อต่างๆ ออกแบบ web page

งานที่ต้องใช้นักถ่ายภาพ

เกิดการเรียนรู้ที่จะสงบเช่นเดียวกับการที่ต้องให้สัตว์เล้ียงอยู่ในอาการสงบ
และเชื่อฟัง

ไม่จ�าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคน

ธุรกิจขนาดเล็ก เช่นซ่อมเครือ่งตดัหญ้า ซ่อมหน้าต่าง ประต ูท่อน�า้ ท่อประปา

งานหัตถกรรม เช่น แกะสลักไม้ ท�าเครื่องประดับหรือ เครื่องปั้นดินเผา

ออกแบบหรือปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

แต่ไม่ควรให้ออกแบบเกมที่ต้องใช้ความรุนแรง
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ตารางที่ 3 อาชีพที่เหมาะกับผู้ที่คิดเป็นภาพ (Visual Thinkers) โดยต้องมีการประสานของกล้ามเนื้อมือและ 
                ตาที่ดี (ต่อ)

อาชีพ โอกาสหรือความเป็นไปได้

นักหนังสือพิมพ์

นักบัญชี/นักสถิติ/นักคณิตศาสตร์/
นักฟิสิกส์

เขียนข่าวตามข้อเท็จจริง โดยไม่ใส่ความคิดเห็นหรืออารมณ์ของตนเอง
ลงในเนื้อข่าว
รวบรวมและเสนอข้อมูลตามจริง แต่ต้องเก่งคณิตศาสตร์

โดยค�าถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็น 
มนุษย ์ ในเรื่องของอาชีพ Jarbrink, McCrone,  
Fombonne, Zanden, and Knapp (2007) พบว่าการ
สร้างหรือเพิ่มอาชีพให้บุคคลในกลุ ่มอาการออทิสซึม
ศักยภาพสูง (High functioning) ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
ในด้านการลดงบประมาณของรัฐบาลในส่วนของงบ 
ช่วยเหลือ ลดงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพ และ 
เพ่ิมรายรับด้านภาษี เป ็นต้น นอกจากนี้  จากการ
ศึกษาติดตามการท�างานของออทิสซึมศักยภาพสูงและ 
แอสเพอร์เกอร์ ของ Howlin, Alcock, and Burkin 
(2005) เป็นระยะเวลา 8 ปี พบว่าร้อยละ 68 มีงานท�า
ที่ถาวร มีรายได้พอเพียงและเทียบเท่ากับความสามารถ 
ท�านองเดียวกัน Hillier et al. (2007) ติดตามตัวอย่าง
วิจัยจ�านวน 9 คน เป็นเวลา 2 ปี พบว่าระดับการจ้างงาน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 และตัวอย่างวิจัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 443.75 และจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบั 
การประกอบอาชีพของบุคคลในกลุ ่มอาการนี้ของ 
Hendricks (2010) พบว่างานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ส่ิงสนับสนุนการประกอบอาชีพที่แยกได้เป็น 5 ข้อหลัก
ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ คือ 1) การ
ก�าหนดต�าแหน่งงาน (Job placement) เป็นการจัดงาน
ให้เหมาะสมกับจุดแข็ง ความสามารถ ความสนใจและ
ทักษะทางสังคมของผู้อยู่ในกลุ่มอาการออทิสซึม ตั้งแต่
การหางาน การระบุงานและคุณสมบัติส�าหรับต�าแหน่ง
งาน การกรอกใบสมัครและประวัติ เทคนิคการเข้า
สัมภาษณ์ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกหัดเป็นรายคนและเฉพาะ
บุคคลอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2) ที่ปรึกษา 
ทีด่แูลให้ความช่วยเหลอืและสอนงาน (Supervisors and 

 จากการส�ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับอาชีพของ 
ผูม้ภีาวะออทิสซมึ จากผูป้กครองบคุคลทีม่ภีาวะออทสิซมึ 
ที่มาร่วมประชุมสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้น�า
ชมรมผูป้กครองบคุคลออทสิตกิประจ�าจงัหวดั ณ โรงแรม
บยีอนด์สวที กรงุเทพมหานคร ผูป้กครองระบอุาชพีให้กับ
ผู้มีภาวะออทิสซึม ดังนี้
 1. งานด้านเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมเมอร์, 
ออกแบบ Application, สร้าง web page
 2. งานด้านศิลปะ เช่น จิตรกร ศิลปินวาดภาพ 
สกรีน ออกแบบผลิตภัณฑ์
 3. งานเกษตร เช่น ปลูกผัก เพาะพันธุ์ไม้ เลี้ยง
สัตว์
 4. งานส�านักงาน เช่น พนักงานคีย์ข้อมูล ถ่าย
เอกสาร เดินหนังสือ 
 5. งานในห้างสรรพสนิค้า เช่น เชค็สต๊อคสนิค้า 
จัดสินค้าขึ้นชั้น ขายคูปองอาหารในศูนย์อาหาร
 6. งานครัว เช่น ล้างจาน จัดชุดอาหารว่าง 
ท�าความสะอาด
 7. บรรณารักษ์
 8. พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 9. งานอิสระ เช่น ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้าน
กาแฟและขนมอบ งานช่าง งานซ่อมจักรยาน

ยุทธศาสตร์ท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จในการประกอบ
อาชีพของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม
 ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศได้ให้
ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ฟื้นฟู บ�าบัด และพัฒนา
อาชีพแก่ผู ้พิการรวมทั้งบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม 
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co-workers or job coaches) เป็นผู้มีความส�าคัญมาก 
ที่จะช่วยปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างานที่เอื้อ
ต่อการท�างาน เข้าใจลักษณะการสื่อสารและทักษะทาง 
สังคมของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม ที่ปรึกษาท่ีดูแล
ให้ความช่วยเหลือและสอนงานจะต้องเป็นผูม้คีวามอดทน 
ใจเย็นและมีจิตเมตตา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ความผิดปกติและข้อจ�ากัดของบุคคลในกลุ่มอาการนี้ 
เพราะหากเป็นผูไ้ม่เข้าใจเกีย่วกบัภาวะความผดิปกตแิละ
ข้อจ�ากัดของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม ก็จะท�าให้มี
เจตคติเชิงลบ และไม่อยากจ้างบุคคลกลุ่มนี้เข้าท�างานได้  
3) การฝึกอบรมระหว่างการท�างาน (On-the-job  
training) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรวมท้ังพนักงาน
ที่เป็นบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม อย่างสม�่าเสมอ โดย
เฉพาะทักษะการท�างานใหม่ๆ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับพนักงาน
ที่มีภาวะออทิสซึม จากการวิจัยและประสบการณ ์
พบว่าพนักงานที่มีภาวะออทิสซึม หากได้รับการฝึกด้วย
โปรแกรมหรือหลักสูตรที่เหมาะสม พวกเขาสามารถ
ประกอบอาชพี ท�างานในองค์กร บรษิทัหรืออตุสาหกรรม
ต่างๆ ได้ 4) การปรับสถานที่ท�างาน (Work place  
modification) และปรับงานท่ีมอบหมายให้เหมาะกับ 
จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม 
สภาพแวดล้อมการท�างานที่มีเสียงดัง คนพลุกพล่าน  
หรือสว่างมากจนเกินไป จะรบกวนประสาทการรับรู ้ 
ที่ส่งผลต่อการท�างานของบุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม 
นอกจากลดสิ่งรบกวนดังกล่าวแล้วควรจัดให้มีท่ีเฉพาะ
บุคคลในกลุ่มอาการออทิสซึม ได้นั่งท�างาน ผู ้ท�างาน 
ที่เป็นบุคคลในกลุ่มนี้ชอบงานที่มีการก�าหนดลักษณะ 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ ตารางการท�างานและข้ันตอน
ของงานที่มีความชัดเจนเพราะท�าให้พวกเขาคาดเดาได้ 
ได้แก่ มผีงัแสดงขัน้ตอนการท�างาน ล�าดบัรายการทีต้่องท�า  
เป็นต้น และ 5) การสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง (Long-term 
and continuous support) ควรมกีารสนบัสนุนให้บคุคล
ในกลุ่มอาการออทิสซึมท�างานระยะยาว และส่งเสริม 
ให้มีทักษะทางสังคมเพ่ือให้สามารถอยู ่ร่วมกับเพ่ือน 
ร่วมงานได้ เพื่อนร่วมงานเองก็ควรเข้าใจข้อจ�ากัดของ
บุคคลกลุ่มนี้ด้วย

แนวทางการเข้าถึงการจ้างงาน
 ส�าหรับประเทศไทยกฎหมายได้เอื้อให้บุคคล 
ในกลุ่มนี้ได้รับการศึกษา การฟื้นฟู ตั้งแต่แรกพบความ 
ผิดปกติ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลในกลุ ่มนี้ได้รับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานจนถงึระดบัอดุมศกึษา ได้พฒันาศกัยภาพและ
เตรียมเข้าสู่อาชีพมากขึ้นในอีกสิบปีข้างหน้า (หากเริ่ม
นับจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส�าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551) จึงควรเตรียมพร้อมด้าน
อาชีพให้แก่บุคคลกลุ่มนี้ เช่น
 1. สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา
ควรจัดรายวิชาท่ีเตรียมพื้นฐานด้านอาชีพให้นักเรียน
ที่มีภาวะออทิสซึม เช่น รายวิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
นักเรียนได้เตรียมตัวหรือพัฒนาศักยภาพเพื่อเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับอาชีวะได้ดีมากข้ึนหรือน�าไป
ประกอบอาชีพอิสระกับครอบครัว
 2. จัดท�า website ที่เกี่ยวกับการจัดหางาน 
และอาชพีเฉพาะส�าหรบับคุคลกลุม่อาการออทสิซึม และ
สิทธิตามที่กฎหมายก�าหนด เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
และให้เป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่เป็นภาษา
กฎหมายมากจนเกินไป
 3. สังคมควรปรับสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
การท�างานของผู้พิการทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่บุคคล 
ในกลุ ่มอาการออทิสซึม เช่น การคมนาคม การจัด 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ อย่างทั่วถึง ที่สามารถท�าให้
ผู้พิการเดินทางไปท�างานได้ด้วยตนเอง
 4. มีโครงการหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้สอดคล้องกับแนวทางการท�างานจะช่วยให้บุคคล 
กลุม่นีส้ามารถหางานได้เหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเอง 
ที่จะท�าให้บุคลในกลุ่มนี้ประสบส�าเร็จในการประกอบ
อาชีพต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรจดัแผนการเตรยีมการเข้าสูอ่าชพีให้กบั
บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือผู้พิการทุกประเภทตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาหรือนักเรียนมีอายุ 14 ปี ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระดับ
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อุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา และเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านอาชีพให้กับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมหรือ 
ผู้พิการทุกประเภทให้สามารถเลี้ยงตนเองได้
 2. โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนร่วม 
และสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักศึกษาท่ีมีภาวะออทิสซึม 
เข ้าเรียนควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ หรือการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น เช่น 
จัดค่าย ทศันศึกษาดงูานในหน่วยงานหรอืสถานประกอบ
การที่ผู ้มีภาวะออทิสซึมสนใจที่จะประกอบอาชีพนั้น 
เป็นต้น
 3. หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการ
ที่รับบุคคลเหล่านี้เข้าท�างาน ควรจัดท�าคู่มือ ข้อตกลง
การการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ จุดแข็ง  
จุดอ่อนให้เป็นทีเ่ข้าใจของบคุคลกลุม่นีท้ีมี่ลกัษณะ ตรงไป 
ตรงมา และซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง รวมทั้งให้ผู ้ปกครอง 
หรือครอบครัวได้รับทราบร่วมด้วย 
บทสรุป
 กลุ ่มอาการออทิสซึม เป ็นกลุ ่มของความ 
ผิดปกติหรือในทางการแพทย์ถือว่าเป็นโรคที่เกิดได้กับ
คนทุกเชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์และทุกระดับฐานะในสังคม
และเป็นความผิดปกติของพัฒนาการที่ถาวร ติดตัวไป 
จนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ ที่ส่งผลต่อการแสดงออกท่ีผิดปกติ 
ใน 3 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคมและ 
ด้านพฤติกรรมผู้ที่มีภาวะออทิสซึม อาจมีอาการที่รุนแรง
มากในพัฒนาการท้ัง 3 ด้าน จนถึงรุนแรงน้อย และ 
อาจพบว่ามีความสามารถบางด้านที่ เกินระดับของ 
คนปกติ จึงท�าให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
ของผู้เป็นแต่ละคนและสามารถท�างานได้หลายอาชีพ
หากได้รับการฝึกให้สอดคล้องกับจุดแข็งท่ีเป ็นผู ้มี 
ความจ�าระยะยาวดี ที่อาจเหนือกว่าคนปกติทั่วไป แต่ไม่
เหมาะกับงานท่ีต้องใช้ความจ�าระยะสั้น งานและอาชีพ 
ที่เหมาะควรเป็นงานที่สัมผัสได้หรือมองเห็นเป็นรูปธรรม 
เพราะงานเหล่าน้ีจะใช้เวลาในการประมวลผลในความ

จ�าระยะสั้นน้อย ซึ่งต่างจากงานท่ีเป็นนามธรรม งานที่
เหมาะควร 1) เป็นงานที่มีเป้าหมายหรือจุดส้ินสุดสุด 
ที่ชัดเจน และมีก�าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างดีแล้ว 2) เป็นงาน
ที่มีผลผลิตของงาน หรือเห็นผลงานและชิ้นงานที่ท�าออก
มา ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการใช้บุคลิกภาพ และ 3) เจ้าของ
สถานประกอบหรอืหวัหน้ายอมรบัข้อจ�ากดัในการท�างาน 
ด้านการเข้าสังคมและการปฏิบัติตนกับเพื่อนร่วมงาน
 องค์ความรู ้ที่เพิ่มขึ้นท�าให้พบจ�านวนบุคคล
ในกลุ่มอาการนี้เพิ่มข้ึน และเข้ารับการศึกษา การฟื้นฟู
ตั้งแต่แรกพบจนตลอดชีวิต การให้ความช่วยเหลือ  
ฝึกอาชีพให้ต้ังแต่ก่อนอายุเข้าสู่วัยท�างานจะช่วยให้คน 
ในกลุ่มนี้มีโอกาสท�างานได้เพิ่มขึ้นตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้การประกอบอาชีพของ
คนกลุ่มนี้ประสบผลส�าเร็จประกอบด้วย 1) การก�าหนด
ต�าแหน่งงาน (Job placement) เพื่อจัดงานให้เหมาะ
สมกับจุดแข็ง ความสามารถ ความสนใจและทักษะทาง
สังคมของคนกลุ่มนี้ 2) จัดที่ปรึกษาท่ีดูแลให้ความช่วย
เหลือและสอนงาน (Supervisors and co-workers or 
job coaches) เพื่อช่วยปรับสภาพแวดล้อมของสถานที ่
ท�างาน ให้ค�าปรึกษาดูแล และสอนงาน ที่ปรึกษาควร
เป็นผู้มีความอดทน ใจเย็นและมีจิตเมตตา 3) การฝึก
อบรมระหว่างการท�างาน (On-the-job training) จัดให้ม ี
การฝึกอบรมพนกังานรวมทัง้พนกังานท่ีเป็นบคุคลในกลุม่
อาการออทสิซมึ อย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะทกัษะการท�า
งานใหม่ๆ ที่จ�าเป็น 4) การปรับสถานที่ท�างาน (Work 
place modification) และปรับงานที่มอบหมายให ้
เหมาะกับจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลในกลุ่มนี้ และ 
5) การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (Long-term and  
continuous support) ควรมีการสนับสนุนให้บุคคล 
ในกลุ่มอาการออทิสซึมท�างานระยะยาว และส่งเสริม 
ให้มีทักษะทางสังคมเพื่อให้สามารถอยู ่ร่วมกับเพื่อน 
ร่วมงานได้ เพื่อนร่วมงานเองก็ควรเข้าใจข้อจ�ากัดของ
บุคคลกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน
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