ออทิสติก
Autism Spectrum Disorder
นพ.ทวีศักดิ์ สิรริ ัตนเรขา
จิตแพทยเด็กและวัยรุน
ออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) เปนโรคที่รูจักมาเปนเวลาเกือบ 70 ปแลว มีชื่อเรียก
หลากหลาย และมีการเปลีย
่ นแปลงการเรียกชื่อเปนระยะ มีทั้ง ออทิสติก (Autistic Disorder), ออทิ
สซึม (Autism), ออทิสติก สเปกตรัม (Autism Spectrum Disorder), พีดีดี (Pervasive
Developmental Disorders), พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD Not Otherwise Specified) และแอสเพอรเกอร
(Asperger’s Disorder) จนในปจจุบันนักวิชาการตกลงใชคาํ วา “Autism Spectrum Disorder”ตาม
เกณฑคูมือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชฉบับลาสุด DSM-5 ที่จะใชอยางเปนทางการในระดับสากล
เหมือนกันทั้งหมดในป พ.ศ.2556 สําหรับในภาษาไทย ควรจะเรียก “ออทิสติก” เหมือนกันในทุกกลุม
ยอย เนื่องจากเปนคําทีใ่ ชมานานแลว สวนชื่อเรียกอื่นๆ ก็คงคอยๆ จางหายไป
ออทิสติก เปนความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไมสามารถ
พัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายไดเหมาะสมตามวัย มีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และ
ความสนใจ เปนแบบแผนซ้ําๆ จํากัดเฉพาะบางเรื่อง และไมยืดหยุน ปญหาดังกลาวเปนตั้งแตเล็ก สงผล
ใหเกิดขอจํากัดในการดํารงชีวต
ิ
นักวิชาการพยายามศึกษารายละเอียดตางๆ ของโรคออทิสติก แตยังไมสามารถหาสาเหตุที่แนชัดได
พบวามีแนวโนมสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง ถึงแมวา ยังไมทราบสาเหตุ
ที่แนชัด ก็ใชวาจะทําอะไรไมไดเลย เนื่องจากการดูแลชวยเหลือในปจจุบันสามารถชวยใหเด็กกลุมนี้ดี
ขึ้นไดมาก โดยเฉพาะถาไดรับการวินิจฉัย และดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสมตั้งแตอายุนอยๆ และทํา
อยางตอเนื่อง

ประวัติความเปนมา
คําวา “Autism” มีรากศัพทมาจากภาษากรีก วา “Auto” ซึ่งแปลวา Self หมายถึง แยกตัวอยูตามลําพัง
ในโลกของตัวเอง เปรียบเสมือนมีกําแพงใส หรือกระจกเงา กั้นบุคคลเหลานีอ
้ อกจากสังคมรอบขาง
ป พ.ศ.2486 มีการรายงานผูปว ยเปนครั้งแรก โดยนายแพทยลีโอ แคนเนอร (Leo Kanner) จิตแพทย
สถาบันจอหน ฮอปกินส สหรัฐอเมริกา รายงานผูปวยเด็กจํานวน 11 คน ทีม
่ ีอาการแปลกๆ เชน พูดเลียน
เสียง พูดชา สือ
่ สารไมเขาใจ ทําซ้ําๆ ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ไมสนใจคนอื่น เลนไมเปน และได
ติดตามเด็กอยูน
 าน 5 ป พบวาเด็กเหลานี้แตกตางจากเด็กที่บกพรองทางสติปญญา จึงเรียกชื่อเด็กที่มี
อาการเชนนี้วา “Early Infantile Autism”
ป พ.ศ.2487 นายแพทยฮานส แอสเพอรเกอร (Hans Asperger) กุมารแพทย ชาวออสเตรีย บรรยายถึง
เด็กที่มีลักษณะเขาสังคมลําบาก หมกมุนอยูกับการทําอะไรซ้าํ ๆ ประหลาดๆ แตกลับพูดเกงมาก และดู
เหมือนจะฉลาดมากดวย เรียกชื่อเด็กที่มีอาการเชนนี้วา “Autistic Psychopathy” แตวิกฤตสงครามโลก
ครั้งที่สองทําใหไมมีใครสานตองานวิจัย จนในป พ.ศ.2524 Lorna Wing นํามาอางอิงถึง
ออทิสติกในความหมายของแอสเพอรเกอร คลายคลึงกับของแคนเนอรมาก นักวิจัยรุนหลังจึงสรุปวา
หมอ 2 คนนี้พด
ู ถึงเรื่องเดียวกัน แตในรายละเอียดทีแ
่ ตกตางกัน ซึ่งในปจจุบันจัดอยูใ นกลุมเดียวกัน คือ
“Pervasive Developmental Disorders” หรือ “Autism Spectrum Disorder”
ป พ.ศ.2537 ออทิสติก จัดอยูใ นกลุมการวินจ
ิ ฉัยโรค ที่เรียกวา “Pervasive Developmental
Disorders” ตามเกณฑคูมือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSMIV, 1994) และปรับปรุง ป พ.ศ.2543 (DSM-IV-TR, 2000) สวนเกณฑการวินิจฉัยโรคขององคการ
อนามัยโลก ฉบับที่ 10 ปรับปรุง ป พ.ศ.2554 (ICD-10, 2011) ก็ใชชื่อเดียวกัน และใชตอเนื่องมา

จนถึงปจจุบน
ั
เนื่องจากความรูเกี่ยวกับออทิสติกมีมากขึ้นจากผลการรวบรวมงานวิจย
ั ทั่วโลก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
เกณฑการวินิจฉัยโรคใหม ซึ่งตางไปจากเดิมพอสมควร และเรียกชื่อเดียวกันในทุกกลุมยอย คือเรียกวา
“Autism Spectrum Disorder” เปนเกณฑตามคูมือการวินจ
ิ ฉัยโรคทางจิตเวช ของสมาคมจิตแพทย
อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5) ซึง่ จะใชอยางเปนทางการในป พ.ศ.2556

ลักษณะอาการและการวินิจฉัย
เกณฑการวินิจฉัยโรคตามคูมอ
ื การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 4 ฉบับ
ปรับปรุง ป พ.ศ.2543 (DSM-IV-TR, 2000) จัดออทิสติกทุกสเปกตรัมอยูใ นกลุมการวินิจฉัยที่เรียกวา
“พีดีด”ี (Pervasive Developmental Disorders) ประกอบดวย 5 กลุมยอย ดังนี้
1) ออทิสติก (Autistic Disorder)
2) แอสเพอรเกอร (Asperger’s Disorder)
3) เร็ทท (Rett’s Disorder)
4) ซีดีดี (Childhood Disintegrative Disorder)
5) พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD, Not Otherwise Specified)
โดยกําหนดหลักเกณฑในการวินิจฉัยโรคออทิสติก (Autistic Disorder) ซึง่ ประกอบดวย 3 เกณฑหลัก
ดังนี้
A. เขาเกณฑตอไปนี้ 6 ขอหรือมากกวา จากหัวขอ (1) (2) และ (3) โดยอยางนอยตองมี 2 ขอ จาก
หัวขอ (1) และจากหัวขอ (2) และ (3) อีกหัวขอละ 1 ขอ
1. มีคุณลักษณะในการเขาสังคมทีผ
่ ิดปกติ โดยแสดงออกอยางนอย 2 ขอตอไปนี้
1.1. บกพรองอยางชัดเจนในการใชทาทางหลายอยาง (เชน การสบตา การแสดงสีหนา กิรย
ิ าหรือ
ทาทางประกอบการเขาสังคม)
1.2. ไมสามารถสรางความสัมพันธกับเพื่อนในระดับที่เหมาะสมกับอายุได
1.3. ไมแสดงความอยากเขารวมสนุก รวมทําสิ่งทีส
่ นใจ หรือรวมงานใหเกิดความสําเร็จกับคนอื่นๆ (เชน
ไมแสดงออก ไมเสนอความเห็น หรือไมชี้วาตนสนใจอะไร)
1.4. ไมมีอารมณหรือสัมพันธภาพตอบสนองกับสังคม
2. มีคุณลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ โดยแสดงออกอยางนอย 1 ขอตอไปนี้
2.1. พัฒนาการในการพูดชาหรือไมมีเลย โดยไมแสดงออกวาอยากใชการสื่อสารวิธีอื่นมาทดแทน (เชน
แสดงทาทาง)
2.2. ในรายที่มก
ี ารพูดได ก็ไมสามารถเริ่มพูดหรือสนทนาตอเนื่องกับคนอื่นได
2.3. ใชคาํ พูดซ้ําหรือใชภาษาที่ไมมีใครเขาใจ
2.4. ไมมีการเลนสมมติทห
ี่ ลากหลาย คิดเองตามจินตนาการ หรือเลนเลียนแบบสิ่งตางๆ ตามสมควรกับ
พัฒนาการ
3. มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จํากัด ใชซ้ํา และรักษาเปนเชนเดิม โดยแสดงออก
อยางนอย 1 ขอ ตอไปนี้

3.1. หมกมุนกับพฤติกรรมซ้ําๆ (stereotyped) ตั้งแต 1 อยางขึ้นไป และความสนใจในสิ่งตางๆมีจํากัด
ซึ่งเปนภาวะทีผ
่ ด
ิ ปกติทั้งในแงของความรุนแรงหรือสิ่งทีส
่ นใจ
3.2. ติดกับกิจวัตร หรือย้ําทํากับบางสิ่งบางอยางที่ไมมีประโยชนโดยไมยืดหยุน
3.3. ทํากิรย
ิ าซ้าํ ๆ (mannerism) (เชน เลนสะบัดมือ หมุน โยกตัว)
3.4. สนใจหมกมุนกับเพียงบางสวนของวัตถุ
B. มีความชาหรือผิดปกติในดานตางๆ ตอไปนี้ กอนอายุ 3 ป
(1) ปฏิสัมพันธกับสังคม
(2) ภาษาที่ใชสื่อสารกับสังคม
(3) เลนสมมติหรือเลนตามจินตนาการ
C. ความผิดปกติไมเขากับ Rett's Disorder หรือ Childhood Disintegrative Disorder ไดดีกวา
ระบบการจําแนกโรคตามมาตรฐานสากล ขององคการอนามัยโลก ฉบับที่ 10 ปรับปรุง ป พ.ศ.2554
(ICD-10, version 2010) ก็ใชชื่อ “พีดีด”ี เชนเดียวกัน แตแบงออกเปน 8 กลุมยอย ดังนี้
1) Childhood Autism
2) Atypical Autism
3) Rett's Syndrome
4) Other Childhood Disintegrative Disorder
5) Overactive Disorder Associated with Mental Retardation and Sterotyped
Movements
6) Asperger’s Syndrome
7) Other PDDs
8) PDDs, unspecificed
ในป พ.ศ.2556 การวินิจฉัยจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม คูมือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช โดยสมาคม
จิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5, 2013) เรียกวา “ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) โดย
ไมมีการแบงกลุมยอย ซึ่งมีเกณฑเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยมีคุณลักษณะหลักเหลือเพียง 2 กลุม
คือ ความบกพรองในการพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายไดเหมาะสมตามวัย (social
communication and social interaction) และมีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เปนแบบ
ื หยุน (restricted, repetitive patterns of behavior,
แผนซ้าํ ๆ จํากัดเฉพาะบางเรื่อง และไมยด
interest or activities)
กุญแจสําคัญ ที่เปนตัวทํานาย โรคออทิสติก ในเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป มี 4 อาการหลัก ถาพบวามี
อาการผิดปกติเหลานี้ตั้งแต 2 อยางขึ้นไป ควรนึกถึงโรคออทิสติก และควรมีการดําเนินการเพื่อยืนยัน
การวินิจฉัยโรค และใหความชวยเหลืออยางทันที อาการดังกลาว คือ
• เลนสมมติ เลนจินตนาการไมเปน (lack of pretend play)
• ไมสามารถชีน
้ ิ้วบอกความตองการได (lack of protodeclarative pointing)
• ไมสนใจเขากลุม หรือเลนกับเด็กคนอื่น (lack of social interest)
• ไมมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจรวมกับคนอื่นได (lack of joint attention)

ระบาดวิทยา
ในการศึกษาทางระบาดวิทยา ทําคอนขางยากเนื่องจาก เกณฑในการวินิจฉัยออทิสติกมีการ
เปลี่ยนแปลง จากขอมูลเดิมเมื่อ 20 ปกอน พบวามีความชุกของโรคประมาณ 1-2 คนตอประชากร
1,000 คน และพบวามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ศูนยควบคุมและปองกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention)
ทําการศึกษาระบาดวิทยาของออทิสติก อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2545-2551 โดยทําการศึกษาเด็ก
อายุ 8 ป ใน 14 พื้นที่เฝาระวัง พบวาความชุกของออทิสติก เพิ่มขึ้นจาก 6.4 ตอ 1,000 ในป พ.ศ.2545
เปน 11.3 ตอ 1,000 ในป พ.ศ.2551 พบเพิ่มขึ้นรอยละ 78 ในระยะเวลา 6 ป (CDC, 2012)
เดิมเชื่อวาตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอาจเปนผลจากเกณฑการวินิจฉัยที่กวางขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น (case
definition) และประชาชนทั่วไปมีความตระหนักในโรคออทิสติกและเขาถึงบริการมากขึ้น (case
recognition) แตงานวิจัยระยะหลังซึ่งทําในในชวงเวลาที่ใชเกณฑการวินิจฉัยเดียวกัน และติดตามใน
พื้นที่เดิม ชีใ้ หเห็นชัดเจนวา มีอุบัติการณที่เพิม
่ ขึ้นจริงและเพิ่มขึ้นมากดวย
พบออทิสติกในเพศชายมากกวาเพศหญิง ประมาณ 4-5 เทา เดิมเชื่อวาพบมากในกลุมคนทีม
่ ีฐานะดี แต
ในปจจุบันพบวามีในทุกระดับชั้นของสังคมพอๆ กัน ที่เปนเชนนี้เพราะวา แตเดิมนั้นกลุมคนที่มีฐานะดี
จะเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขไดดีกวา (selection bias)

สาเหตุของโรค
มีความพยายามในการศึกษาถึงสาเหตุของโรคออทิสติก แตยังไมทราบสาเหตุของความผิดปกติที่
ชัดเจน ในปจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนวานาจะเกิดจากการทํางานของสมองผิดปกติ มากกวาเปนผลมา
จากสิ่งแวดลอม
ในอดีตเคยเชื่อวาโรคออทิสติก เกิดจากการเลี้ยงดูในลักษณะที่เย็นชา (refrigerator) แตจากหลักฐาน
ขอมูลในปจจุบน
ั ยืนยันไดชัดเจนวา รูปแบบการเลี้ยงดูไมเกี่ยวของกับการเกิดโรคออทิสติก
ปจจัยทางชีววิทยา (biological factor) ที่พบวาเกี่ยวของกับการเกิดโรคออทิสติก จากการรวบรวม
ขอมูลงานวิจัยตางๆ มีดังนี้
1. ดานพันธุกรรม

(Genetic Factor)

* ศึกษาในฝาแฝด (twin study) พบวาถูกควบคุมโดยปจจัยดานพันธุกรรมสูงมาก
* ศึกษาในครอบครัว (family study) พบวาในญาติลาํ ดับที่ 1 (first degree relative) ของผูที่เปนโรค
ออทิสติก เพิ่มความเสีย
่ งตอโรคออทิสติก และกลุมโรคคลายออทิสติก (autistic like)
* ศึกษาโครโมโซม และวิเคราะหความเชื่อมโยง (chromosome study and linkage analysis) พบวา
เกี่ยวของกับ โครโมโซม 15q 11-13, โครโมโซม 7q และโครโมโซม 16p
2. ดานเภสัชวิทยาระบบประสาท

(Neuropharmacological Study)

พบวามีความเกี่ยวของกับสารเคมีสื่อประสาท ซีโรโทนิน (serotonin) โดยมีระดับในเกล็ดเลือดสูงขึ้น
แตยังไมสามารถอธิบายเหตุผลทีช
่ ัดเจนได วาเกิดจากอะไร
3. คลื่นไฟฟาสมอง

(Electroencephalography - EEG)

พบวามีความผิดปกติของคลื่นไฟฟาสมอง มากกวาประชากรปกติ แตไมพบลักษณะจําเพาะที่อธิบาย
ความผิดปกติของการทํางานของสมองได

4. ภาพฉายระบบประสาท

(Neural Imaging)

พบความผิดปกติหลากหลายรูปแบบ แตยังคลุมเครืออยู ไมสามารถอธิบายไดชัดเจน เชน cerebellar
vermis hypoplasia or hyperplasia, third ventricle ใหญ , caudate เล็ก , right anterior cingulate
gyrus เล็ก
5. พยาธิวิทยาระบบประสาท

(Neuropathological Study)

ยังไมสามารถสรุปไดชด
ั เจน แตจากหลายการศึกษาพบวาเกี่ยวของกับจํานวน Purkinje cell ที่ลดลง
6. การศึกษาปริมาตรของสมอง

(Study of Brain Volume)

พบวามีปริมาตรของสมองเพิ่มขึ้น ยกเวนสมองสวนหนา (frontal lobe) และพบวาเสนรอบวงของศีรษะ
(head circumference) ปกติในตอนแรกเกิด แลวเริ่มมากผิดปกติในชวงวัยเด็กตอนตนถึงตอนกลาง

การดูแลรักษา
วิธีการดูแลรักษาตางๆ ในปจจุบันนี้ สามารถชวยเหลือใหเด็กออทิสติก มีพฒ
ั นาการดีขึ้นไดมาก จน
สามารถเรียนรู ปรับตัว ใชชวี ิตอยูรวมในสังคม และประกอบอาชีพได โดยพึง่ พาผูอื่นนอยทีส
่ ุด
(Independent Living) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตแลวพบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน
การดูแลรักษาออทิสติก จําเปนตองอาศัยทีมงานผูเชีย
่ วชาญจากสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team
Approach) ซึ่งประกอบดวย จิตแพทยเด็กและวัยรุน (Child and Adolescent Psychiatrist)
นักจิตวิทยา (Psychologist) พยาบาลจิตเวชเด็ก (Child Psychiatric Nurse) นักเวชศาสตรการสื่อ
ความหมาย (Speech Therapist) นักกิจกรรมบําบัด (Occupational Therapist) ครูการศึกษาพิเศษ
(Special Educator) นักสังคมสงเคราะห (Social Worker) ฯลฯ
หัวใจสําคัญของการดูแลรักษาไมไดอยูทผ
ี่ ูเชีย
่ วชาญเทานั้น แตอยูท
 ี่ครอบครัวดวยวาจะสามารถนํา
วิธีการบําบัดรักษาตางๆ ที่ไดรบ
ั มาประยุกตใชที่บานอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องหรือไม
การดูแลรักษาบุคคลออทิสติก ไมมีวิธีการใดทีด
่ ีทส
ี่ ุด หรือยอดเยี่ยมทีส
่ ุดเพียงวิธีการเดียว และไมมี
รูปแบบที่เปนสูตรสําเร็จรูปแบบเดียวที่ใชไดกับทุกคน แตตอ
 งเปน “การดูแลรักษาแบบบูรณาการ”
กลาวคือ ใชวิธก
ี ารบําบัดหลายวิธีรวมกัน โดยทีมงานผูเชีย
่ วชาญสหวิชาชีพ รวมกับครอบครัวของบุคคล
ออทิสติก สุมหัวรวมความคิด ชวยกันออกแบบการดูแลรักษา ใหเหมาะสมกับความสามารถ และสภาพ
ปญหาของแตละคน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการดูแลรักษา ไมวาจะเปนไปในทิศทางใดก็ตาม ถาเริ่มตนจากการดูแลดวยความรัก แลวคอยๆ
พัฒนาดวยความเขาใจ ก็จะไปสูจุดหมายปลายทางของการทําใหเด็กมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่มี
อยูไดไมยาก
สําหรับแนวทางการดูแลออทิสติก มีความหลากหลาย ในทีน
่ ี้ไดสรุปรวบรวมแนวทางหลักๆ ออกเปน 10
แนวทาง ดังนี้
1. สงเสริมพลังครอบครัว
2. สงเสริมความสามารถ
3. สงเสริมพัฒนาการ
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. กิจกรรมบําบัด
6. แกไขการพูด
7. ฝกทักษะสังคม
8. ฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา

9. ฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
10. รักษาดวยยา
นอกจากแนวทางหลักขางตนแลว ยังมีการแพทยเสริมและทางเลือกอีกหลากหลาย ใหเลือกบําบัดได
เหมาะสมกับแตละคนทีแ
่ ตกตางกัน

การพยากรณโรค
พบวาบุคคลออทิสติก จํานวน 2 ใน 3 มีภาวะตองพึ่งพิงผูอื่น และตองการผูด
 ูแลตลอดชีวิต ในขณะที่
จํานวน 1 ใน 3 มีภาวะพึ่งพาตนเองไดพอสมควร และพบวารอยละ 1-2 สามารถพึ่งพาตนเองไดเต็มที่
(fully independent) ในปจจุบน
ั พบวากลุมทีต
่ อ
 งพึ่งพิงผูอื่นมีแนวโนมลดลง และกลุมที่พึ่งพาตนเองได
ดีมีแนวโนมเพิม
่ ขึ้น ซึ่งอาจเปนผลมาจากการวินิจฉัยและการดูแลรักษาทีท
่ ําไดเร็วขึ้น หรือจากระดับ
ความรุนแรงของโรคที่มีแนวโนมลดลง
ตัวทีท
่ ํานายผลลัพธของโรคคือ ระดับสติปญญา (intellectual level) และความสามารถในการสื่อสาร
(communicative competence) ผูท
 ี่มีการพยากรณโรคไมดี คือ มีระดับ IQ < 50, มีการชักในชวงวัยรุน
หรือยังไมพูดเมือ
่ อายุ 5 ป (Volkmer, 1996)
บุคคลออทิสติก พบวาประมาณรอยละ 4-32 จะมีอาการชักเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะชวงที่เปนวัยรุน
ซึ่งทําใหการพยากรณโรคไมคอยดีนัก ในกลุมที่มค
ี วามบกพรองทางสติปญ
 ญารวมดวย จะมีความเสีย
่ ง
ตอการชักสูงกวา
การดูแลรักษา ถาเริ่มตั้งแตชวงอายุ 2-3 ป พบวามีการพยาการณโรคดีกวาการรักษาที่ลาชากวานั้น การ
วินิจฉัยโรคไดเร็ว และเริ่มใหการดูแลรักษาตั้งแตอายุนอยๆ และทําอยางตอเนื่อง เปนสิ่งที่สาํ คัญที่สด
ุ
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