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ออทิสติก พบไดม้ากแค่ไหน 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: EPIDEMIOLOGY 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

“ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) เป็นโรคท่ีรูจ้กักนัมาเกือบ 80 ปีแลว้ พบมากข้ึนในทุกประเทศทัว่โลกอยา่ง

ชดัเจน ถึงจะมีความชุกความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ และแต่ละการสาํรวจค่อนขา้งมาก แต่ก็พบวา่มีแนวโน้มไป

ในทิศทางเดียวกนัคือพบมากข้ึน  

ในปี พ.ศ. 2542 Fombonne และคณะ สรุปทบทวนงานวิจยั 23 เรื่อง จาก 12 ประเทศ ท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ ใน

รอบ 33 ปี (พ.ศ. 2509 – 2541) นํามาคิดค่ามธัยฐาน (Median) พบความชุก 0.52 คน ในเด็ก 1,000 คน โดยมี

ความชุกเพิ่มข้ึนชดัเจนตามปีท่ีมีการสาํรวจ ถา้ทบทวนเฉพาะงานวจิยั 11 เรื่อง ในรอบ 10 ปีหลงั พบความชุกเพิ่มข้ึน

เป็น 0.72 คน ในเด็ก 1,000 คน และพบไดใ้นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 3.8 เท่า 

ในปี พ.ศ. 2565 Zeiden และคณะ สรุปทบทวนงานวจิยั 71 เรือ่ง จากหลายภูมิภาค รวม 34 ประเทศ ในรอบ 10 ปี 

(พ.ศ. 2555 – 2564) นํามาคิดค่ามธัยฐาน (Median) พบความชุก 10 คน ในเด็ก 1,000 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

1 โดยมีความชุกเพิ่มข้ึนชดัเจนตามปีท่ีมีการสาํรวจเช่นเดียวกนั พบสูงสุดท่ีทวีปอเมริการและยุโรป พบวา่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญาร่วมดว้ย รอ้ยละ 33 และพบไดใ้นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 4.2 เท่า 

ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรฐัอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention) ทาํการศึกษาระบาด

วิทยาของออทิสติกอยา่งต่อเน่ือง โดยทาํการศึกษาเด็กอายุ 8 ปี ในพื้ นท่ีเฝ้าระวงั 11 แห่ง จากปี พ.ศ. 2545 ถึงปี 

พ.ศ. 2561 พบวา่มีความชุกเพิม่ข้ึนจาก 6.4 คน เป็น 23.0 คน ในเด็ก 1,000 คน ดงัน้ี 

ปี พ.ศ. 2545 พบความชุก   6.4 คน ในเด็ก 1,000 คน 

ปี พ.ศ. 2551 พบความชุก 11.3 คน ในเด็ก 1,000 คน 

ปี พ.ศ. 2555 พบความชุก 14.6 คน ในเด็ก 1,000 คน 

ปี พ.ศ. 2561 พบความชุก 23.0 คน ในเด็ก 1,000 คน 

การสาํรวจในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ในเด็กอายุ 1-4 ปี พบความชุกของออทิสติก 4.8 คน ในเด็ก 1,000 คน 

(รินสุข องอาจสกุลมัน่ และคณะ, 2558) 

ในการศึกษาดา้นระบาดวิทยา ทาํค่อนขา้งยากเน่ืองจาก เกณฑใ์นการวินิจฉยัออทิสติกมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เดิมเชื่อ

วา่ตวัเลขท่ีเพิ่มข้ึนอาจเป็นผลจากเกณฑก์ารวินิจฉยัท่ีกวา้งข้ึน ครอบคลุมมากข้ึน (case definition) และประชาชน

ทัว่ไปมีความตระหนักในโรคออทิสติกและเขา้ถึงบริการมากข้ึน (case recognition) แต่งานวิจยัระยะหลงัซ่ึงทาํในใน

ช่วงเวลาท่ีใชเ้กณฑก์ารวินิจฉยัเดียวกนั และติดตามในพื้ นท่ีเดิม ชี้ ใหเ้ห็นชดัเจนวา่ มีอบุติัการณท่ี์เพิ่มข้ึนจริงและ

เพิ่มข้ึนมากดว้ย  

เดิมเชื่อวา่พบออทิสติกไดม้ากในกลุ่มคนท่ีมีสถานะทางสงัคมสงู หรือมีฐานะดี แต่ในปัจจุบนัพบวา่มีในทุกเศรษฐานะ

พอ ๆ กนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่เดิมกลุ่มคนท่ีมีเศรษฐานะดี จะเขา้ถึงบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไดดี้กวา่ จึง

ทาํใหพ้บไดม้ากกวา่ (selection bias)  

โดยภาพรวมยงัพบวา่มีการวินิจฉยัโรคตํา่กวา่จาํนวนท่ีคาดวา่จะมี ออทิสติกประมาณ 1 ใน 3 ถึงครึ่งหน่ึง ไดร้บัการ

ตรวจวินิจฉยัค่อนขา้งชา้ หลงัอายุ 6 ปีไปแลว้ กลุ่มน้ีจะมีอาการแสดงใหเ้ห็นค่อนขา้งน้อย มีเพียงส่วนน้อยท่ีไดร้บัการ

วินิจฉยัก่อนอายุ 3 ปี 
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สาํหรบัในประเทศไทย ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวา่ มีการ

เขา้ถึงบริการของผูป่้วยออทิสติก ช่วงอายุ 2-5 ปี รอ้ยละ 53 จากจาํนวนผูป่้วยออทิสติกท่ีคาดวา่จะมี 

โดยสรุปพบวา่ ออทิสติกพบไดม้ากข้ึนในทุกภูมิภาคทัว่โลก ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอบุติัการณท่ี์มีเพิ่มข้ึนจริง ประชาชนมี

ความตระหนักในโรคออทิสติกมากข้ึน เขา้ถึงบริการมากข้ึน และบริการท่ีรองรบัมีความพรอ้มมากข้ึน รวมถึงมี

ความสมัพนัธก์บัเรื่องเกณฑก์ารวินิจฉยัท่ีเปลี่ยนแปลงไปดว้ย  
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