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พีดีดี...ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน
PDDs - Pervasive Developmental Disorders
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental Disorders - PDDs)
คือกลุ่มการวินิจฉัยที่มคี วามผิดปกติในพัฒนาการด้านสังคม การสร้างความสัมพันธ์ พัฒนาการด้าน
ภาษา การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การสื่อความหมาย และมีความสนใจจํากัด ทําอะไรซํ้าๆ หมกมุน่
อยูก่ บั บางสิ่งบางอย่าง
กลุ่มการวินิจฉัยโรคนี้ ประกอบด้วยหลายโรคซึ่งมีลกั ษณะอาการคล้ายกัน มาจัดรวมอยูใ่ นกลุ่ม
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาวิจยั การดูแลรักษา และสามารถสื่อสารได้เข้าใจตรงกันทัว่
โลก ระบบการจําแนกโรคในกลุ่มนี้ มี 2 ระบบที่ใช้กนั แพร่หลาย คือ ระบบ ICD-10 ขององค์การอนามัย
โลก (WHO) และระบบ DSM-IV ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั
ตามระบบ ICD-10 ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ได้แบ่งออกเป็ น
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
ตามระบบ DSM-IV ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน แบ่งออกเป็ น
1. Autistic Disorder
2. Rett's Disorder
3. Childhood Disintegrative Disorder
4. Asperger’s Disorder
5. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS)
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Autistic Disorder (โรคออทิสติก)

โรคออทิสติก เป็ นความผิดปกติหรือความบกพร่องของพัฒนาการ ในอายุก่อน 3 ปี และ
มีลกั ษณะเฉพาะของความผิดปกติ 3 ด้าน คือ
1. มีคุณลักษณะในการเข้าสังคมที่ผิดปกติ
2. มีคุณลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ
3. มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จาํ กัด ทําซํ้าๆ และคงรูปแบบเดิม
เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคออทิสติก (Autistic Disorder ตามระบบ DSM-IV)
A. เข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ 6 ข้อหรือมากกว่า จากหัวข้อ(1) (2) และ(3)
โดยอย่างน้อยต้องมี 2 ข้อ จากหัวข้อ (1) และจากหัวข้อ (2) และ (3) อีกหัวข้อละ 1 ข้อ
1. มีคุณลักษณะในการเข้าสังคมที่ผิดปกติ โดยแสดงออกอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้
1.1.บกพร่องอย่างชัดเจนในการใช้ท่าทางหลายอย่าง (เช่น การสบตา การแสดงสีหน้า กิริยา
หรือท่าทางประกอบการเข้าสังคม)
1.2.ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนในระดับที่เหมาะสมกับอายุได้
1.3.ไม่แสดงความอยากเข้าร่วมสนุ ก ร่วมทําสิ่งที่สนใจ หรือร่วมงานให้เกิดความสําเร็จกับคน
อื่นๆ (เช่น ไม่แสดงออก ไม่เสนอความเห็น หรือไม่ชี้ว่าตนสนใจอะไร)
1.4.ไม่มีอารมณ์หรือสัมพันธภาพตอบสนองกับสังคม
2. มีคุณลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ โดยแสดงออกอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้
2.1.พัฒนาการในการพูดช้าหรือไม่มีเลย โดยไม่แสดงออกว่าอยากใช้การสื่อสารวิธีอื่นมา
ทดแทน (เช่น แสดงท่าทาง)
2.2.ในรายที่มีการพูดได้ ก็ไม่สามารถเริ่มพูดหรือสนทนาต่อเนื่ องกับคนอื่นได้
2.3.ใช้คาํ พูดซํ้าหรือใช้ภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ
2.4.ไม่มีการเล่นสมมติที่หลากหลาย คิดเองตามจินตนาการ หรือเล่นเลียนแบบสิ่งต่างๆ ตาม
สมควรกับพัฒนาการ
3. มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จาํ กัด ทําซํ้าๆ และคงรูปแบบเดิม โดยแสดงออก
อย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้
3.1.หมกมุน่ กับพฤติกรรมซํ้าๆ (stereotyped) ตั้งแต่ 1 อย่างขึ้ นไป และความสนใจในสิ่งต่างๆ
มีจาํ กัด ซึ่งเป็ นภาวะที่ผิดปกติท้งั ในแง่ของความรุนแรงหรือสิ่งที่สนใจ
3.2.ติดกับกิจวัตร หรือยํา้ ทํากับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มปี ระโยชน์โดยไม่ยดื หยุน่
3.3.ทํากิริยาซํ้าๆ (mannerism) (เช่น เล่นสะบัดมือ หมุน โยกตัว)
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3.4.สนใจหมกมุน่ กับเพียงบางส่วนของวัตถุ
B. มีความช้าหรือผิดปกติในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ ก่อนอายุ 3 ปี
(1) ปฏิสมั พันธ์กบั สังคม
(2) ภาษาที่ใช้สื่อสารกับสังคม
(3) เล่นสมมติ หรือเล่นตามจินตนาการ
C. ความผิดปกติไม่เข้ากับ Rett’s Disorder หรือ Childhood Disintegrative Disorder ได้ดีกว่า

Rett's Syndrome (เร็ทท์ ซินโดรม)

เร็ทท์ ซินโดรม พบแต่ในเพศหญิง (พบในเด็กแรกเกิดเพศหญิง ประมาณ 1 ใน 10,00015,000 คน) ในช่วงก่อนคลอดมักตรวจไม่พบความผิดปกติ
ช่วงแรกคลอดใหม่ๆ มีขนาดเส้นรอบศีรษะปกติ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อและการเคลื่อนไหว
ปกติ แต่หลังจากอายุ 5 เดือน จะเริ่มมีขนาดเส้นรอบศีรษะโตช้าลง (ช่วงอายุ 5 เดือน ถึง 4 ปี ) สูญเสีย
ทักษะการใช้มือ ไม่สามารถเคลื่อนไหวมือตามต้องการได้ แล้วตามด้วยการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติของ
มือซํ้าๆ (เช่น ทํามือหมุนบิดไปมา หรือทําท่าคล้ายกําลังล้างมือ) การประสานงานของกล้ามเนื้ อในการ
เดิน หรือขยับลําตัว ไม่ดีอย่างชัดเจน (ataxia and apraxia) มีเคลื่อนไหวเชื่องช้า
มีความบกพร่องในพัฒนาการด้านภาษา ทั้งด้านการรับรูภ้ าษา และการสื่อภาษา แต่เด็กยังมี
ความต้องการที่จะสื่อสาร
พัฒนาการด้านสังคม การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และการเล่น จะหยุดชะงักในช่วงแรก แต่
สามารถพัฒนาได้ในภายหลัง ยังสนใจสังคมรอบๆ ตัว
พบว่ามีปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก ส่วนใหญ่มีอาการชักเกิดร่วมด้วย ด้านการเจริญเติบโต
ทางร่างกายค่อนข้างช้าเช่นกัน
เร็ทท์ ซินโดรม ถือว่าเป็ นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม มากที่สุดในกลุ่มการวินิจฉัย
ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน (PDDs) เนื่ องจากสามารถระบุตาํ แหน่ งยีนที่เกี่ยวข้องได้
ชัดเจน คือ MeC-P2 ซึ่งอยูบ่ นโครโมโซม X ตําแหน่ ง Xq28 โดยพบว่าผูห้ ญิงที่ครบเกณฑ์การ
วินิจฉัยโรคนี้ มากกว่าร้อยละ 50 มีการกลายพันธุข์ องยีน MeC-P2

Childhood Disintegrative Disorder (CDD)

มักมีพฒ
ั นาการปกติมาก่อน ในช่วงอายุ 2 ขวบปี แรก แล้วเกิดอาการสูญเสียทักษะหลายด้าน
ของพัฒนาการอย่างชัดเจนภายในระยะเวลา 2-3 เดือน (อาการเกิดก่อนอายุ 10 ปี )
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ในการวินิจฉัยโรค ต้องมีทกั ษะที่สญ
ู เสีย อย่างน้อย 2 ด้าน ใน 5 ด้านต่อไปนี้
1. การใช้ หรือการรับรูภ้ าษา
2. ทักษะสังคม หรือพฤติกรรมการปรับตัว
3. การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ หรือปั สสาวะ
4. การเล่น
5. ทักษะการใช้กล้ามเนื้ อ
อาการที่ชดั เจน คือ มีพฤติกรรมคล้ายโรคออทิสติก กล่าวคือ หมดความสนใจสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด พบความผิดปกติในการมีปฏิสมั พันธ์สงั คม มีการกระทําซํ้าๆ เคลื่อนไหวซํ้าๆ
มีโอกาสเกิดอาชักสูงถึงร้อยละ 77 มักไม่ค่อยพูด และมักมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วม
ด้วย และส่วนใหญ่จะมีระดับสติปัญญาตํา่ (IQ) ตํา่ กว่า 40

Asperger’s Syndrome (แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม)

แอสเพอร์เกอร์ ซินโดรม มีความบกพร่องในการมีปฎิสมั พันธ์ทางสังคม ร่วมกับมีแบบแผน
พฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จาํ กัด ทําซํ้าๆ และคงรูปแบบเดิม
มีความแตกต่างจากโรคออทิสติก ตรงที่วา่ ไม่มีความล่าช้าของพัฒนาการทางภาษาอย่างชัดเจน
ไม่พบความบกพร่องทางสติปัญญา มักพบมีการเคลื่อนไหวงุ่มง่าม เชื่องช้า และมักมีความอยากรูอ้ ยาก
เห็นในสิ่งรอบตัวในช่วงวัยเด็ก

PDD-NOS (พีดีดี เอ็นโอเอส)

PDD-NOS คือกลุ่มที่พบมีความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน แต่ไม่ครบตามเกณฑ์การ
วินิจฉัยโรคชนิ ดเฉพาะใดๆ ข้างต้น เช่น อายุเกิน (เริ่มมีอาการเมือ่ อายุมากกว่า 3 ปี ) อาการไม่ครบ
ตามจํานวนข้อที่กาํ หนด ความรุนแรงน้อย มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่าง เป็ นต้น
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