ภาวะออทิซมึ่ :
ความเชือ่ ผิดๆและข้อเท็จจริง
ค�ำพูดที่คัดลอกมาภายใต้หัวข้อ “ความเชื่อผิดๆ” เป็นค�ำพูดโดยตรงจากสมาชิกในครอบครัว ช่อง “ข้อเท็จจริง”
น�ำมาจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ความเชื่อผิดๆ

ข้อเท็จจริง

“ภาวะออทิซึ่ม เกิดขึ้นเพราะโดนสาบแช่ง”

ค�ำสาปแช่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราสามารถช่วยเหลือดูแล
เด็กที่มีภาวะออทิซึ่มได้

“ภาวะออทิซึ่มเป็นความผิดของคุณ”

พ่อแม่ไม่ได้เป็นส�ำเหตุท�ำให้ลูกมีภาวะออทิซึ่ม

“ภาวะออทิซึ่มเป็นโรคที่รักษาให้หายได้”

ภาวะออทิซึ่มเป็นปัญหาทางด้านการพัฒนาการซึ่งสามารถ
ช่วยเหลือได้ ด้วยการเรียนรู้และการบ�ำบัดรักษา

“ภาวะออทิซึ่มเป็นโรคระบาด”

ภาวะออทิซึ่มเกิดขึ้นเฉพาะรายบุคคลไป

“ภาวะออทิซึ่มติดต่อได้”

ภาวะออทิซึ่ม ไม่สามารถติดต่อกันได้

“ภาวะออทิซึ่มเป็นบทลงโทษจากที่คุณได้
ท�ำบาป”

การถูกลงโทษเป็นผลของผู้ที่กระท�ำผิด ไม่ใช่กับเด็กที่บริสุทธิ์

“ภาวะออทิซึ่มหมายถึง ‘ปัญญาอ่อน’”

เด็กที่มีภาวะออทิซึ่มบางคนมีความบกพร่องทางสติปัญญา บาง
คนมีสติปัญญาปานกลาง และบางคนเก่งกว่าคนอื่นๆในชุมชน

“ภาวะออทิซึ่มเกิดจากการดูทีวีมากเกินไป”

ภาวะออทิซึ่มเกิดขึ้นกับเด็กได้แม้ว่าเด็กเหล่านั้นจะไม่ได้ดูทีวี
เลย

“ภาวะออทิซึ่มเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีน”

งานวิจัยไม่พบว่าภาวะออทิซึ่มกับการฉีดวัคซีนมีความเกี่ยว
โยงกัน

“ภาวะออทิซึ่มเกิดกับคนบางกลุ่มบางจ�ำพวก
เท่านั้น”

ภาวะออทิซึ่มเกิดได้กับคนทุกระดับรายได้และทุกวัฒนธรรม

“ภาวะออทิซึ่มเป็นความผิดของแม่”

ภาวะออทิซึ่มเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่เด็กได้รับมา
จากทั้งพ่อและแม่
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Autism:
Myths and facts
The quotes under ‘Myths’ are direct quotes from family members.
The ‘Facts’ column is based on science and medical research.

Myths

Facts

“Autism is a curse”

A curse cannot be changed but children with autism
can be helped

“Autism is your fault”

Parents do not cause their child’s autism

“Autism is a disease that can be cured”

Autism is a developmental condition that can improve
with education and therapy

“Autism is an epidemic”

Autism is personal and individual

“Autism is contagious”

No one can ‘catch’ autism

“Autism is punishment for your sins”

Punishment applies to a person who is responsible;
not to an innocent baby

“Autism means ‘mentally retarded’”

Some children with autism have an intellectual
disability, some are average and some are smarter
than other people in the community

“Autism is caused by too much TV”

Autism happens to children even if they don’t watch TV
at all

“Autism is caused by vaccinations”

Research studies have found no link between autism
and vaccines

“Autism affects only a certain class
of people”

Autism may be seen in people of all levels of income
and across all cultures

“Autism is the fault of the mother”

Autism is related to the genes of a child which come
from both the mother and father

Go to positivepartnerships.com.au

