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บางวัน...สิ่งที่อาจทำนายได้
คือไม่อาจทำนายอะไรได้
และสิ่งที่แน่นอนที่สุด...คือความไม่แน่นอน
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เรื่องออทิซึมเป็นเรื่องชวนสงสัย
แม้สำหรับคนที่ต้องอยู่กับเรื่องนี้ทุกวัน
เด็กออทิสติกภายนอกอาจดูปกติ
แต่ความประพฤติเด็กกลับดูสับสน ยุ่งเหยิง และ ยุ่งยาก
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ครั้งหนึ่ง...
เคยคิดกันว่าออทิซึมเป็นโรคที่รักษาไม่ ได้
แต่ขณะนี้มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่า
คำกล่าวดังกล่าวไม่จริง
ข้อมูลใหม่ ๆ มากมายปรากฏขึ้นมา
แม้ขณะที่คุณกำลังอ่านเรื่องนี้อยู่
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ทุก ๆ วัน เด็กที่เป็นออทิสติกแสดงให้เราเห็นว่า
เขาสามารถเอาชนะอาการออทิซึม สร้างสิ่งทดแทน
สิ่งที่พร่องไปหรือสามารถจัดการกับประเด็นต่าง ๆ ที่ท้าทายมากของโรคได้
หากเราสามารถสอนให้เด็กของเราเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่สุดของออทิซึม
ก็จะสามารถช่วยเขา ให้สามารถพัฒนาเป็นผู้ ใหญ่ที่มีความเป็นอิสระ
และทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมได้
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ออทิซึมเป็นโรคที่ซับซ้อนอย่างมาก แต่เพื่อความเข้าใจ
จึ ง กลั่ น กรองลั ก ษณะของโรคลงมาให้ เ หลื อ สี่ ด้ า นคื อ
1. กระบวนการรับรู้ที่ ไม่ปรกติ 2. การพูด หรือการใช้ภาษา
ได้ช้า 3. การขาดทักษะการเข้าสังคม และ 4.ประเด็นโดยรวม
เรื่องความเคารพตนเอง แม้ปัญหาทั้งสี่ข้อนี้ ดูเหมือนจะเป็น
อาการของเด็กปรกติทั่ว ๆ ไป แต่พึงรำลึกไว้เสมอว่า ออทิซึม
เป็นโรคที่เป็นสเปคตรัม หรือมีหลายระดับ จนไม่มีเด็ก
สองคน หรือแม้ยี่สิบคน ที่จะมีอาการเหมือนกันทุกอย่าง แต่ละ
คนก็จะอยู่ ในแต่ละระดับของเสปคตรัม ทำให้ทั้งพ่อแม่ ครู
และผู้ดูแล ก็จะต้องมีความเข้าใจอยู่ที่ต่างระดับกัน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ ใหญ่หรือเด็ก ก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน
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และนี่คือ 10 เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้

1. อันดับแรกสุดและสำคัญสุด คือหนูเป็นเด็ก

การที่หนูเป็นออทิสติกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยของหนู ไม่ ใช่
เป็ น เรื่ อ งที่ ก ำหนดว่ า หนู เป็ น อย่ า งไร คุ ณ เป็ น คนที่ ม ี ค วามคิ ด ความรู้ สึ ก
ความสามารถมากมายหรือเปล่า หรือเป็นเพียงคนอ้วน (น้ำหนักเกิน) ตาสั้น
(สวมแว่น) หรือเก้งก้าง (มือไม้เกะกะ เล่นกีฬาไม่เก่ง) สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งแรก
ที่หนูเห็นเมื่อพบคุณ แต่ ก็ไม่ ได้แปลว่านั่นคือคุณ ใช่ ไหม
ในฐานะผู้ ใหญ่ คุ ณ สามารถควบคุ ม ได้ ว่ า คุ ณ ต้ อ งการกำหนดให้ ตั ว คุ ณ
เป็นอย่างไร คุณอาจพัฒนาคุณลักษณะหนึ่งขึ้นมาและทำให้เด่นชัดจนคนอื่นรับรู้
แต่ ในฐานะเด็ก หนูยังกำลังพัฒนาตนไปเรื่อย ๆ ทั้งคุณทั้งหนูก็ไม่รู้ว่าหนูสามารถ
จะทำอะไรได้ บ้ า ง การเจาะจงกำหนดว่ า หนู เป็ น โน่ นนี่ อ าจจะก่ อ ปั ญ หาเรื่ อ ง
ความคาดหวังที่ต่ำเกินไป และ ถ้าหากหนูจับได้เมื่อไรว่า คุณไม่ ได้คิดหรอกว่า
หนูจะทำได้ คำตอบที่เป็นธรรมชาติที่สุดของหนูก็คือ แล้วหนูจะทำมันไปทำไมล่ะ
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2. กระบวนการรับรู้ของหนูนั้นสับสน

การบูรณาการการรับรู้ทางประสาททั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่
เข้าใจยากที่สุด ในเรื่องของออทิสติก แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น
ที่สุด หมายความว่า การมองเห็น รับรู้เสียง รับรู้กลิ่น รส และ
สัมผัสของทุก ๆ วัน ที่คุณอาจจะแทบไม่สังเกตเห็น กลับกลาย
เป็นเรื่องที่ทำให้หนูต้องเจ็บปวดทางกายจริง ๆ สภาพแวดล้อมที่
หนูอาศัยอยู่ต้องกลายเป็นศัตรูสำหรับหนู อาจจะดูเหมือนหนู
หลบหลีกหรือก้าวร้าวกับคุณ แต่จริง ๆ แล้วหนูกำลังพยายาม
ป้ อ งกั น ตนเอง หนู จ ะเล่ า ให้ ฟั ง ว่ า ทำไม แค่ เ ดิ น ไปร้ า นค้ า เพื่ อ
ซื้อของ อาจจะกลายเป็นนรกสำหรับหนู
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หูของหนูอาจจะไวเป็นพิเศษ เสียงคนนับ
โหลกำลังพูดพร้อม ๆ กันกลายเป็นเสียงดังสนั่น
หวั่ น ไหว ลำโพงกำลั ง ประกาศส่ ว นลดพิ เ ศษ
อยู่ปาว ๆ เสียงดนตรีจากเครื่องเสียงหรือทีวี
ก็ดังลั่น เครื่องบดกำลังปั่นกาแฟอยู่โครมคราม
เครื่องคิดเงินทำเสียงขลุกขลัก คลิกคลัก เครื่อง
หั่นเนื้อเป็นแผ่นส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าด เด็กร้องไห้ลั่น
รถเข็ น ล้ อ ดั ง ออดแอด ไฟนี อ อน มี เ สี ย งหึ่ ง อยู่
ตลอดเวลา สมองหนูกรองเสียงที่เข้ามาไม่ ได้และ
หนูเกิดอาการ ‘สำลักเสียง’ จนหนูต้องหนี ไปให้
ไกลที่สุด
สัมผัสกลิ่นของหนูอาจจะไวเกินเหตุ ปลาบนแผงที่ ไม่สดนักส่งกลิ่นฉุนที่คุณอาจไม่ ได้
กลิ่น ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้าง ๆ เราอาจจะไม่ ได้อาบน้ำวันนี้ แผนกเนื้อกำลังแจกไส้กรอกให้ชิม
เด็กอ่อนที่แม่กำลังเข็นอยู่ข้างหน้าอึออกมาใส่แพมเพอรส์กลิ่นหึ่ง พนักงานบริเวณชั้นวางของ
แถวสามก็กำลังใช้น้ำยาล้างพื้นเหม็น ๆ ทำความสะอาดโหลแตงกวาดองที่ตกลงมาแตก หนูทน
ไม่ ไหวแล้ว หนูคลื่นไส้ อยากอาเจียนเต็มประดา
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เพราะจอรับแสงตาหนูอาจจะไวมาก ดูข้างล่างประสาทสัมผัสนี้จึงอาจจะ
เป็ น สิ่ ง แรกที่ หนู จ ะทนไม่ ได้ แสงนี อ อนที่ นวลตาสำหรั บ คุ ณ อาจจั ด จ้ า เกิ น ไป
สำหรับหนู แล้วยังส่งเสียงหึ่ง ๆ ดังสนั่นอีก ห้องทั้งห้องอาจจะดูเหมือนจะ
เต้น ได้และหนูจะปวดตามาก แสงที่ก ะพริบจะสะท้อนไปทุก ทางและทำให้ภาพ
ดูบิดเบี้ยว ไปหมด ที่ว่างก็ดูวูบไหวไปมา แสงจากหน้าต่างสว่างจนปวดตา และมี
ของเยอะไปหมดจนลายตา ไม่รู้จะมองตรงไหน พัดลมบนเพดานก็หมุนไม่หยุด
คนก็เดินไปเดินมาไม่รู้จบ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการทรงตัวและการรับรู้สิ่งรอบด้าน
ของหนู จนหนูรับไม่ ได้และไม่รู้ตัวเลยว่าหนูอยู่ที่ ไหนกันแน่
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3. กรุ ณ าแยกแยะให้ อ อกว่ า “ไม่ ท ำ”
(หนูปฎิเสธที่จะไม่ทำ) และ “ไม่สามารถ”
(หนูทำไม่ได้จริงๆ) นั้นไม่เหมือนกัน
สิ่งท้าทายหนูอย่างยิ่งคือ ภาษาและคำศัพท์ที่จะใช้ตอบรับ
หรือแสดงออก ไม่ ใช่ว่าหนูไม่ฟังคำสั่ง แต่เมื่อคุณส่งเสียงสั่งหนูมา
จากอีกฟากหนึ่งของห้อง หนูจะได้ยินว่าอย่างนี้ “*&#$%@ ต้อม
#$%#$%” คุณควรที่จะเดินมา บอกหนูตรง ๆ ว่า “เก็บหนังสือ
เข้าโต๊ะเถอะ ต้อม ได้เวลาไปทานข้าวกลางวันแล้ว” คำพูดอย่างนี้จะ
บอกหนู ไ ด้ ชั ด เจนว่ า คุ ณ อยากให้ หนู ท ำอะไรและจะเกิ ด อะไรต่ อ ไป
ทำให้ง่ายขึ้นที่หนูจะทำตามได้ถูก
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4. หนูเป็นนักคิดที่ตรงไปตรงมา แปลว่า
หนูจะตีความภาษาตามคำที่พูด

หนูจ ะงงมากหากคุ ณ บอกหนู ว่ า “เพลา ๆ ไว้ อย่ า เร็ ว นั ก ”
เมื่อคุณตั้งใจจะหมายความว่า “กรุณาอย่าวิ่ง” อย่าบอกหนูว่า “เหมือน
ปอกกล้วยเข้าปาก’ ในเมื่อไม่มีกล้วยสักใบให้เห็น และคุณตั้งใจจะ
พูดว่า “งานนี้จะง่ายมากสำหรับหนู” เวลาคุณพูดว่า “จอยไวเหมือน
ลมกรด” หนู จ ะเห็ น แต่ เ ด็ ก กำลั ง เล่ น กั บ น้ ำ กรด กรุ ณ าบอกหนู ว่ า
“จอยวิ่งได้เร็วมาก” ดีกว่า
ทั้งคำเปรียบเทียบ คำล้อ คำผวน คำอ้างอิง ความหมายสองแง่
สองง่าม ภาพพจน์ การประชดประชัน หนูจะไม่รู้เรื่องและตีความ
ไม่ ได้เลย
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5. กรุณาอดทนหากหนูใช้คำพูดไม่ถูก

เพราะหนูจะรู้ศัพท์น้อยจนไม่อาจบรรยายความรู้สึกตัวเองได้ดี หนูอาจ
จะกำลั ง หิ ว จั ด หงุ ด หงิ ด กลั ว หรื อ สั บ สน แต่ ต อนนี้ คำเหล่ า นี้ อ ยู่ เกิ น
ความสามารถของหนูที่จะนำมาใช้ ได้ ควรดูภาษากายของหนูไว้ดี ๆ หากหนู
หลีกหนี หงุดหงิด หรือแสดงอาการอื่น ๆ เป็นการบอกให้รู้ว่า ชักเริ่มไม่ดีแล้ว
หรือ อาจจะมีอีกแบบหนึ่ง เมื่อฟังหนูพูดแล้วอาจเหมือน ‘ท่านอาจารย์น้อย’
หรือ ดาราดาวรุ่ง ที่สามารถแสดงปาฐก โดยใช้คำยาก ๆ หรือบทสนทนาที่ดู
เกิ นวั ย หนู อ ย่ า งมาก สิ่ ง เหล่ า นี้ ค ื อ คำพู ด ที่ หนู จ ำมาเพื่ อ ทดแทนความพร่ อ ง
ทางภาษาของหนู เพราะหนูรู้ว่า หากมีคนพูดกับหนู หนูต้องตอบ บทพูด
เหล่านี้หนูจำมาจากหนังสือ ทีวี หรือคำคนอื่น ๆ เป็นอาการที่เรียกว่า ‘เอคโค
เลเลีย’ อันที่จริง หนูอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่หนูพูดอยู่เลยก็ได้ หนูรู้แต่ว่า เป็นอะไร
ที่ถือว่าเป็นคำตอบได้ ไม่ต้องไปตอบอย่างอื่น และหนูจะรอดตัวไปได้
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6. ภาษาพูดนั้นเป็นทักษะที่ยากมากสำหรับหนู
หนูจะมองทุกอย่างเป็นภาษาภาพมากกว่า

ช่วยอธิบายโดยการแสดงให้หนูดู ดีกว่าจะบอกหนูด้วยคำพูดเฉย ๆ และ
กรุณาเตรียมพร้อมที่จะทำซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง การที่คุณทำซ้ำ ๆ จะช่วยให้หนู
เรียนรู้ ได้เร็ว
การทำตารางภาพเพื่อแสดงว่าหนูต้องทำอะไรในวันนั้น จะเป็นประโยชน์
กับหนูมาก เพราะจะช่วยให้หนูสามารถทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและช่วยหนู
จัดเวลา ทำอย่างที่คุณต้องการได้
แม้เมื่อหนูโตขึ้น หนูก็ยังต้องใช้ตารางภาพอยู่ แต่ “ระดับการแสดงภาพ”
อาจจะเปลี่ยนไป ก่อนที่หนูจะอ่านออกเขียนได้ หนูต้องการตารางงานพร้อม
ภาพถ่ายหรือภาพวาดง่าย ๆ พอหนูโตขึ้น ก็ทำเป็นตารางผสมกับคำและภาพ
ก็ได้ หรือพอหนูโตมากแล้ว ก็ทำเป็นตารางคำก็พอ
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7. โปรดเน้นและสนับสนุนสิ่งที่หนูทำได้
มากกว่าจะไปเน้นสิ่งที่หนูทำไม่ได้
สิ่งหนี่งที่เหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป คือ หนูไม่สามารถ เรียนรู้ ในสภาวะ
การที่หนูถูกมองว่าหนูไม่ดีพอและต้องการ “การจัดการ” การจะลองทำ
สิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะ “สร้างสรรค์” เพียงใด แต่หากอยู่ภายใต้สภาวะที่แน่ ใจ
ว่าหนูจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอน จึงกลายเป็นสิ่งที่หนูพยายาม
หลบเลี่ยง จงมองหาจุดแข็งของหนูและคุณก็จะพบมันแน่นอน มีมากกว่า
หนึ่งวิธี ในการทำทุกอย่าง
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8. โปรดช่วยหนูด้วยเรื่องการเข้าสังคม

อาจจะดูเหมือนหนูไม่ต้องการเล่นกับเด็กอื่น ๆ แต่อันที่จริง
หนูไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยยังไงกับเด็กคนอื่น ๆ ที่สนามเด็กเล่น หรือเข้าไป
เล่นกับเขาอย่างไร ถ้าคุณช่วยส่งเสริมให้เด็กคนอื่นชวนหนูเข้าไปเล่น
เตะบอลหรือโยนห่วงด้วย หนูจะเต็มใจอย่างมาก
หนู จ ะทำได้ ด ี ม ากในกิ จ กรรมการเล่ นที่ ม ี จุ ด เริ่ ม และจุ ด จบ
ที่ชัดเจน หนูไม่รู้จักวิธีการ “อ่าน” หน้าตาท่าทาง ภาษากาย หรือ
อารมณ์ของคนอื่น ๆ ดังนั้น หนูจึง ต้องการคนช่วยบอกตลอดว่าวิธี
ตอบโต้ที่ถูกต้องคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น หากหนูหัวเราะตอนสุดา
ตกลงมาจากไม้ลื่น ไม่ ใช่เพราะหนูคิดว่ามันตลก แต่เป็นเพราะหนูไม่รู้
วิ ธ ี ก ารแสดงออกที่ ถ ู ก ต้ อ ง ก็ ส อนให้ หนู เข้ า ไปถามว่ า “ไม่ เป็ น ไร
ใช่ ไหม” สิ
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9. พยายามหาดูสิว่าอะไรทำให้หนูหมดสภาพ

ไม่ว่าจะเรียกว่าหมดสภาพ กรี๊ด โวยวาย หรืออะไรก็ตามที่อยากเรียก
นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ แย่ ท ี่ สุ ด สำหรั บ หนู ยิ่ ง กว่ า สำหรั บ คุ ณ สภาวะนี้ เกิ ด เพราะ
ประสาทสัมผัสด้านหนึ่งด้านใดของหนูเกิดอาการล้นเกินรับ หากคุณสามารถ
หาให้ ได้ว่าทำไมหนูจึงหมดสภาพ ก็สามารถป้องกันได้ ทางที่ดีคุณควรบันทึก
วัน เวลา สภาพแวดล้อม ผู้คน กิจกรรมของหนู เอาไว้อย่างละเอียด ไม่นาน
คุณก็อาจจะค้นพบสาเหตุก็ได้
กรุณาจำไว้ว่า พฤติกรรมทุกอย่างเป็นวิธีสื่อสารชนิดหนึ่ง อาการของหนู
เป็นการสื่อ คือบอกแทนคำพูดได้ว่า หนูกำลังมองว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในโลก
ของหนูอย่างไร
คุณพ่อคุณแม่ ช่วยจำไว้ด้วยนะคะ ว่า พฤติกรรมซ้ำซากอาจจะเป็นเพราะ
ปัญหาที่มองไม่เห็นเรื่องยา การแพ้อาหารบางประเภทหรือความไวต่อสาร
บางอย่าง อาการนอนไม่หลับ และอาการที่อาหารไม่ย่อยก็ส่งผลอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมของหนู
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10. ขอให้รักหนูอย่างไม่มีเงื่อนไข

กรุณาเลิกคิดว่า “ถ้าเพียงแต่แดงจะ…..” และ “ทำไมเชอรี่ ไม่… ”
แม้คุณเองก็เถอะ คุณก็ไม่สามารถทำทุก ๆ อย่างที่พ่อแม่คุณต้องการ
ให้ทำ ใช่ ไหม และคุณคงจะไม่ชอบหรอก หากมีคนเตือนใจคุณอยู่เรื่อย ๆ
ว่าคุณทำไม่ ได้ คุณทำไม่ ได้ หนูไม่ ได้เลือกที่จะเป็นออทิสติก จึงกรุณา
พิจารณาด้วยว่า สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับหนู ไม่ ได้เกิดขึ้นกับคุณ หากคุณ
ไม่ช่วยหนู โอกาสที่หนูจะโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และดูแล
ตัวเองได้ดีนั้นมีน้อยมาก หากคุณสนับสนุนและแนะนำหนู ความเป็นไปได้
นั้นย่อมมากกว่าที่คุณคิด และหนูสัญญาว่า มันจะคุ้มค่าจริง ๆ
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และท้ายที่สุด สามคำที่ควรจำคือ อดทน อดทน และ
อดทน หากคุ ณ จะพยายามมองภาวะออทิ ส ติ ก ของหนู เ ป็ น
ความสามารถที่แตกต่างมากกว่าจะเป็นความพิการนั้นจะดีมาก
ช่ ว ยมองข้ า มสิ่ ง ที่ คุ ณ คิ ด ว่ า เป็ นข้ อ จำกั ด และมองให้ เห็ นพร
ที่สวรรค์ ได้มอบให้แก่พวกหนู อาจจะจริงที่พวกหนูสบตาไม่เก่ง
หรือคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่คุณคุณได้สังเกตบ้างไหม ว่าพวกหนู
ไม่โกหก ไม่โกงในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ไม่นินทาว่า
ร้ายเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน หรือไม่ตัดสินว่าใครเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ล่วงหน้าเลย และแน่นอนที่หนูไม่มีทางที่จะเป็นไมเคิลจอร์แดน
นักบาส ระดับโลกคนต่อไป แต่ด้วยความละเอียด ช่างสังเกต และ
ความสามารถมี ส มาธิ ไ ม่ สิ้ น สุ ด ของหนู หนู อ าจจะกลายเป็ น
ไอน์ ส ไตน์ หรื อ โมสาร์ ท หรื อ แวงโกะห์ คนต่ อ ไปก็ ไ ด้
เพราะทั้งสามผู้ยิ่งใหญ่นี้น่าจะเป็นออทิสติกไม่มากก็น้อย
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วิธีบำบัดโรคอัลไซม์เมอร์ ความลึกลับเรื่องชีวิตนอกโลก ความสำเร็จ
ของเด็กออทิสติกในอนาคต ทุกอย่างย่อมจะไขให้กระจ่างได้ ในอนาคตใช่หรือไม่
สิ่งที่หนูอาจจะเป็นได้ทั้งหมดในอนาคตไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากพวกคุณ
ไม่สร้างพื้นฐานที่ดี ให้หนู คุณช่วยเป็นกำลังใจให้หนู คุณช่วยเป็นเพื่อนของหนู
และเราจะได้เห็นว่าหนูจะไปได้ ไกลแค่ ไหน
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เอลเลน นอทบอห์ม เป็นมารดาของเด็กที่มีอาการออทิสติก
เป็นผู้เขียนเรื่อง 10 Things Your Student with Autism Wishes You
Knew, 10 Things Every Child with Autism Wishes You Knew,
The Autism Trail Guide, Postcard from the Road Less Traveled ทุกเรื่อง
ได้เข้ารอบสุดท้ายของ ForeWord Reviews “Book of the Year Award”
ในสหรัฐอเมริกา เธอยังได้ร่วมประพันธ์เรื่อง 1001 Great Ideas for
Teaching and Raising Children with Autism or Asperger’s ที่ได้รับ
รางวั ล Teacher’s Choice Award และยั ง เขี ย นบทความลงหนั ง สื อ
และเวปไซด์มากมาย  
หากต้องการติดต่อเอลเลน หรือศึกษางานของเธอ
กรุณาเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ www.ellennotbohm.com
นาวาเอกหญิง อารยา อัมระปาล แปล โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
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หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับเด็กออทิสติกในประเทศไทย

	
ควรพาเด็กไปรับการรักษาที่สถานที่ ซึ่งพ่อ แม่ สะดวกในการเดินทางมากที่สุด โรงพยาบาลของรัฐที่พร้อม
จะให้บริการ มีดังนี้
1. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สมุทรปราการ (กรมสุขภาพจิต)
		 61 ซอยเทศบาล 19 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. (02) 3843381-3
2. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
		 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 02-4370200-8
3. สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)
		 75/1 ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรฯ 02-3548305-7
4. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (นิติจิตเวช)
		 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10170
		 โทร. 0 2889 9066-7
5. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 4737 ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
		 โทร. 0-2245-4601-5 Hotline 02-2454696
6. โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
		 47 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-5250981-5
7. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
		 176 ม.3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร. 0-3726-2994-8 Hotline 0-3726-2987
8. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
		 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-342666-75
9. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
		 169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-227422
10. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
		 440 ม. 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
		 โทร. 042 – 814893 –95 และ 042 – 861523 –31 hotline 042-814897

10
11.
		
12.
		
		
13.
		
14.
		
		
15.
		
16.
		
		
17.
		
		
18.
		
19.
		
20.
		
21.
		
22.
		

เรื่องที่เด็กออทิสติกอยากให้คุณรู้

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ กรมสุขภาพจิต
212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-3125501
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
210 หมู่ 11 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 84000
โทร. 042-593103-5, 042-593110-2
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
2 หมู่ที่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทร. 056-267281-8
โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต
131 ถ.ช้างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-276153, 053-280228-46
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต
196 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.ใหม่ 50180 โทร. 053-890238-44
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
298 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 077-311308, 077-311444, 077-240566-7 Hotline 077-312991
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร 074-317400, 074-24868-9
ฝ่ายจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลเด็ก (กรมการแพทย์) กรุงเทพฯ
โทร. 02-2461260- 8 ต่อ 2311-3
หน่วยงานจิตเวชเด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ
โทร. 02-3547308-10
หน่วยงานจิตเวชเด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ
โทร. 02-256-5176
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์และวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
โทร. 02-4197422
หน่วยงานจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลวชิระพยาบาล กรุงเทพฯ
โทร. 02-2443000,02-2430151-79
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
4645 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-2474686 โทรสาร 02- 2474685
E-mail SP edu13@hotmail.com
นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ 089-4481564 089-4885045
นายประกิต อัญชลีเวช 081-9361858
น.ส.วัลยา สุทธิพิบูลย์ 081-8145966
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่-หมอศรี)
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 02-4297159-60 โทรสาร 02-4297158
E-mail center 1 @specialed-center 1.com
นายชลิต วิพัทนะพร 081-5080991
นายอมร เผ่าเมือง
นางสาวระวีวรรณ ศรีคต 084-9159112
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2
หมู่ที่ 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-229159 โทรสาร 073-229160
E-mail daungrat w@yahoo.com
นายเกษมสุข พสุนธราธรรม 081-5980079
นางดรุณี สุขสวัสดิ์ 087-4750143
นางสุพัตรา กาญจนโรจน์ 087-3837985
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3
81/2 ถ.สงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-477453 โทรสาร 074-477260
E-mail rsecsongkhla@obec.go.th
ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ 081-8982349
นางเดือนวดี เสนชู 089-7331822

5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
23 หมู่ 4 ต.นาบินหลา
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-501191 โทรสาร 075-501192
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของศูนย์ฯ 089-6461104
E-mail specedu4@hotmail.com
website : http://school.obec.go.th/speced4/
นายสมศักดิ์ ชัยมณี 081-9900532
นางชนิดา อุณพันธ์ุ 086-4798384
นายยุทธนา ขำเกื้อ
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
85 หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ต.ทับตีเหล็ก
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-454082 โทรสาร 035-454083
E-mail special ed5@hotmail.com
www.specialed5.org
นางอุทัยวรรณ จันทหาร 081-9339113
นางสุภาวดี ราชบังสา 089-8116747
นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ 089-9246391
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6
หมู่ 7 ริมคลองชลประทาน สะพาน 8
ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-420031
โทรสาร 036-420030
E-mail Ibsec@hotmail.com
นายชัยพร พันธ์ุน้อย 086-6670149
นางสาวกาญจนา จิตมณี 086-7048884
นายมานะ ภูมิธิ 086-4408621
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8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
268 หมู่ 8 ต.ท่าทอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-278378
ห้องหัวหน้าศูนย์ 055-278379
E-mail secr7phitsanulok@hotmail.com
นายวินัย รูปขำดี 087-8412761
นางสาวรอยพิมพ์ เจ็กอร่าม
นายศราวุฒิ สุพัฒน์ 084-4939551
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
353 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-112234 โทรสาร 053-112235
E-mail rsecchiangmai@obec.go.th
นายประหยัด ทรงคำ 081-6716678
นางพิกุล ทิตยกุล 085-7191230
นายบุญธรรม รัตนะ 089-8556119
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
ถ.มิตรภาพ ซอยปัญญา ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-239055
โทรสาร 043-239073
E-mail rseckhonkaen@obec.go.th
E-mail kksped9@kksped9.org
E-mail kksped9@yahoo.com
นายนพดล ธุลีจันทร์ 08-9569-7692
น.ส.อำพร ราชติกา 081-9653805
นางสาวดรุณี มูลคำภา 084-8163719
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11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
รร.อุบลปัญญานุกูล 500 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-281308 โทรสาร 045-281308
E-mail Rsecubonratchathani@obec.go.th
E-mail Specialedu10@hotmail.com
www.ubonspecial.com
นายไพรัช ศรีพลัง 081-5486858
นายมนัส สุขนา 086-7267999
นางธณัฐชนก ฉิมพลี 081-2650677
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
214 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 044-371738 โทรสาร 044-249078
E-mail sed11 korat@hotmail.com
E-mail sec 11nakhonrachasima@yahoo.com
นายสิทธิชัย พุฒกลาง 081-9760254
นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำ 083-444618
นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12
701 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์/โทรสาร 038-202000-1 และ 038-202098 ต่อ 103
โทรศัพท์เคลื่อนที่สำนักงาน 081-5890717,
080-6469002, 086-4664434
e-mail. choncenter12@hotmail.com
www.secchonburi.go.th
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ 089-8341477
นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์ 089-8297394
นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง 089-8254492
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ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
รร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5714194, 02-5714154
E-mail specialnonthaburi@yahoo.co.th
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
อาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง (เดิม)
ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5933848
E-mail psecpathumthani@obec.go.th
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
498 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์/โทรสาร 02-3871999
E-mail sed samutprakan@hotmail.com
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
ต.มหาชัย ถนนพระราม 2
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์/โทรสาร 034-413507
E-mail psecsamutsakhon@obec.go.th
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
28/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรสาร 073-513738, 073-513515
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-460083 โทรสาร 073-312056
E-mail special_pattani@thaimail.com

7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
รร.สตูลวิทยา ต.คูคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 074-730902
โทรสาร 074-730901
E-mail psecsatum@obec.go.th
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
8/4 หมู่ที่ 5 (บ้านบางเป้ง) ต.ตากแดด
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-501788, 077-643541
โทรสาร 077-504923, 077-643542
E-mail psecchumphon@obec.go.th
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
132 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์/โทรสาร 075-378915
E-mail sec_nakhon@thaimail.com
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
228 หมู่ 1 ต.ควนมะพร้าว (ตรงข้ามโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม)
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-843532
โทรสาร 074-843532
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 074-843531
E-mail centerpl@hotmail.com
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 73/5 ถ.บ้านดอนรัก - ทับท้อน
ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท์ / โทรสาร 077-227700, 077-227142
โทรศัพท์ 086-4707537
E-mail psecsuratthani@obec.go.th
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12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต
หมู่ 6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กระทู้
อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 076-319062, 0864765861
โทรสาร 076-321249
E-mail phuket.center@hotmail.com
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
เลขที่ 264 หมู่ที่ 7 ถนนกระบี่ - ท่าเรือ
ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611905 โทรสาร 075-611970
E-mail pseckrabi@obec.go.th
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา
รร.บางไทร (วิชัยนิตินาท) ต.บางไทร
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทรศัพท์/โทรสาร 076-455104
E-mail secp@chaiyo.com
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
อาคารร่มเย็น (ศูนย์สาธิตและจำหน่วยผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตร) ตรงข้ามโรงแรมไอเฟลอินนท์
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-862030 077-862152
โทรสาร 077-848148
E-mail psbcranong@thaimail.com
E-mail psecranong@hotmail.com
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
ถ.ราชบุรี -บางป่า อ.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-325537 โทรสาร 032-321279
E-mail psecratchaburi@obec.go.th
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17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 980 หมู่ที่ 8 บ้านนาทอง
ถ.เพชรเกษม ต.คลองวาฬ
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 032-604763, 032-611832
โทรสาร 034-604763
E-mail psecprachuapkhirikhan@bed.go.th
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม
(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ต.อัมพวา อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์/โทรสาร 034-753027
E-mail psecskm@hotmail.com
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (เดิม)
8/4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์/โทรสาร 034-521492
E-mail pseckanchanaburi@obec.go.th
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
รร.วัดดอนไก่เตี้ย (เก่า)
ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแซง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-410453, 032-411203
โทรสาร 032-411717
E-mail psecphetchaburi@obec.go.th
E-mail loma 645@hotmail.com
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21 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต.นครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ 035-360209 โทรสาร 035-360208
E-mail Special.ay@thaimail.com

26 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ต.จำปาหล่อ
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 035-865319 โทรสาร 035-865319
E-mail sawek.c@obecmail.obec.go.th

22 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
เลขที่ 55/1 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036-551105 โทรสาร 036-551106
E-mail psecsingburi@obec.go.th

27 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-714257 โทรสาร 055-713673
E-mail sc kpcenter@hotmail.com

23 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
399 หมู่ 3 ต.น้ำซึม
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 056-970109 โทรสาร 056-970108
E-mail psecuthani@bed.go.th
E-mail scuthai@hotmail.com
24 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
316 หมู่ 6 ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี
ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 056-405622 โทรสาร 056-405622
E-mail psecchainat1@hotmail.com
25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยบง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-275247 โทรสาร 036-275279
โทรเคลื่อนที่ของศูนย์ 089-6683086
E-mail Saraburiedu@gmail.com

28 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
เลขที่ 203 หมู่ 7 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี
ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-512824, 055-512747
E-mail psectak@obec.go.th
29 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 62 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ห้องธุรการ 056-255500
ห้อง ผอ. 056-255925
โทรสาร 056-255507
E-mail nakhonsawan 9@hotmail.com
E-mail nakhonsawan 9@yahoo.com
30 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
27/144 ถ.คลองคะเชนทร์
ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 056-616263 โทรสาร 056-615972
E-mail sec pc@hotmail.com
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31 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
อยู่ในบริเวณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์/โทรสาร 056-718321
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-1530290
E-mail sc phetchabun@hotmail.com
32 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-645297
โทรสาร 055-645297
ห้อง ผอ. 081-8870429
ห้อง รอง ผอ. 089-9971661
E-mail tawai999@hotmail.com
E-mail tawai999@thaimail.com
33 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
130/5 หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
โทรศัพท์ 055-427589-90 โทรสาร 055-427589
โทรศัพท์มือถือ 089-8563228
E-mail Special Uttaradit@hotmail.com
34 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 202/5 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-061075 โทรสาร 053-061263
E-mail maehongson secm@hotmail.cm
E-mail udomchaim@hotmail.com
35 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
221 หมู่ 3 ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-534509
E-mail pseclamphun@obec.go.th 081-6813185

36 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 420/1 หมู่ 21 บริเวณเกาะลอย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 47000
(หรือ ตู้ปณ.108 ปณจ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000)
โทรศัพท์ 053-152159
โทรสาร 053-152129
Email : specialchaingrai@hotmail.com
37 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-880947
โทรสาร 054-880820
E-mail psecphayao@obec.go.th
E-mail specialphayao@se-ed.net
38 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
เลขที่ 444/6 หมู่ที่ 2 ต.นาจักร
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-511776, 054-511117
โทรสาร 054-511824
ห้อง ผอ. 089-6954169
ห้อง รอง ผอ. 085-0549245
E-mail psecphrae@obec.com.go.th
39 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
เลขที่ 3 หมู่ 11 ถ.น่าน-พะเยา
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-775875
โทรสาร 054-775690
E-mail psecnan@obec.go.th
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40 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
เลขที่ 128/4 ถ.สุขสวัสด์ิ 1
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-228574
โทรสาร 054-228575
E-mail pseclampang@hotmail.com

44 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
ถ.พนังชลประทาน ต.มีชัย
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-422945
โทรสาร 042-422945
E-mail psecnongkhai@obec.go.th

41 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
99/1 ถ.เลย-ด่านซ้าย
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 042-814415
โทรสาร 042-814415
โทรศัพท์กลุ่มบริหารทั่วไป 086-4598202
E-mail psecloei@obec.go.th

45 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ถ.หนองบัวลำภู-เลย อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042-378452
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8734272
โทรสาร 042-378452
E-mail special_790@hotmail.com

42 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
อยู่ในบริเวณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-129671
โทรสาร 042-249872
E-mail kamonlakorn@thaimail.com

46 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 268 หมู่ 6 ถ.สารคาม - วาปีปทุม
ต.หนองปลิง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-971036
โทรศัพท์ 043-971001
โทรศัพท์ 043-971036
E-mail psecmahasarakham@obec.go.th

43 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-717003
โทรสาร 042-716351
E-mail psecsakhonnakhon@bed.go.th

47 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ถ.ชยางกูร
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-964035
E-mail psecmukdahan@obec.go.th
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48 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ส่วนที่ 1
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-523043
E-mail psecamnat@thai.com
E-mail psecamnatcharoen@obec.go.th
49 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
400 หมู่ที่ 1 ถ.ถีนานนท์
ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ 043-891149
โทรสาร 043-891405
E-mail SEKalasin@thaimail.com
50 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (เดิม)
ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-516289
โทรสาร 042-516290
E-mail psecnakhonphanom@obec.go.th
51 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
หมู่ 8 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-722803
E-mail psecyasotorn@obec.go.th

44

52 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 45 หมู่ 14 ต.อุ่มเม้า
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์/โทรสาร (ธุรการ) 043-611626
โทรศัพท์/โทรสาร (วิชาการ) 043-611299
E-mail psecroiet@obec.go.th
53 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เดิม)
ถ.พิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044-613606 โทรสาร 044-613606
E-mail Special-br@yahoo.go.th
54 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
อาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง (เดิม)
ภายในโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-558292
โทรศัพท์ 044-727142
โทรสาร 044-558292
E-mail psecsurin@obec.go.th
55 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
9 หมู่ 6 รร.หนองสังข์ (เดิม) ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311
E-mail klongming@hotmail.com
E-mail tanabunchai@hotmail.com

45
56 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม)
ถ.วันลูกเสือ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-617401
E-mail SSKspecial.com@thaiciti.com
E-mail SSKspecial.com@yahoo.com
57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
58/22 ถ.สุขุมวิท หมู่ 7 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-453263, 039-453369
โทรสาร 039-453263, 039-453369
E-mail psecchanthaburi@obec.go.th
58 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
รร.พุทธโสธร ถ.เทพคุณากร
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์/โทรสาร 038-517112
E-mail padrewcenter@hotmail.com
59 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
หมู่ที่ 4 ถ.สายตราด -คลองใหญ่
ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 039-521914
โทรสาร 039-521915
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 039-540332
E-mail psectrat@obec.go.th
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60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครนายก
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง (เดิม)
ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-315622
โทรสาร 037-311641
E-mail nayok spec ec@thaimail.com
61 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
รร.บ้านดงหัวโขด หมู่ 8 ถ.ปราจีนธานี
ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-213099, 037-212981
โทรสาร 037-214939
E-mail scprachinburi@thaimail.com
62 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
อาคารสำนักงานการประถมศึกษา (เดิม)
ภายในที่ว่าการอำเภอเมือง ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-621252
โทรสาร 038-914411
E-mail ray special@hotmail.com
E-mail napas tor1977@hotmail.com
63 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
597/50 หมู่ที่ 3 ถ.สุวรรณศร
ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037-425251-2 โทรสาร 037-425251
ห้อง ผอ. 081-7099760, 087-1410946, 085-6118803
E-mail psecsrakaeo@obec.go.th
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สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ:
เทคนิคการสอน: ออทิสติกรุ่นเล็ก ที่มีอาการรุนแรง น้องดอม
สิงหาคม 2550
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ:
เทคนิคการสอน: ออทิสติกรุ่นเล็ก ที่มีอาการรุนแรง น้องธี
สิงหาคม 2550
เพ็ญแข ลิ่มศิลา, การวินิจฉัยโรคออทิสซึม, สมุทรปราการ : ซ.แสงงามการพิมพ์, 2540.
เพ็ญแข ลิ่มศิลา, รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับออทิสซึม, สมุทรปราการ : ซ.แสงงามการพิมพ์, 2541.
เพ็ญแข ลิ่มศิลา, คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง, กรุงเทพฯ
: โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ, 2545.
เพ็ญแข ลิ่มศิลา, เด็กพิเศษ 1, 2 และ 3. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ ฯ 2550
เดือนฉาย แสงรัตนายนต์,
คู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติก สำหรับผู้ปกครอง
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ จังหวัดสมุทรปราการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กุมภาพันธ์ 2545
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติก
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กระทรวงศึกษา กรมวิชาการ
การพัฒนาเด็กออทิสติก
โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว 2543
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ:
บันทึกของแม่ สานฝันปันรักให้ลูกที่เป็นออทิสติก
มีนาคม 2550

