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พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD NOS - Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified) เดิมเคยเป็นการ

วินิจฉยัโรคในกลุ่มพีดีดี (PDDs - Pervasive Developmental Disorders) ซ่ึงหมายถึง ความผิดปกติของพฒันาการ

รูปแบบหน่ึง ท่ีมีความบกพร่องทางดา้นทกัษะสงัคม ดา้นการใชภ้าษาและการสื่อความหมาย หรือมีกิจกรรม ความ

สนใจ ค่อนขา้งจาํกดัเฉพาะเรื่อง แต่ไม่เขา้เกณฑก์ารวินิจฉยัของโรคอื่น ๆ ในกลุ่มพีดีดี ซ่ึงในปัจจุบนัเลิกใชช้ื่อน้ีแลว้  

เดิมทีระบบการจาํแนกโรคตามแบบ DSM-IV ของสมาคมจติแพทยอ์เมริกนั ไดจ้ดัความบกพรอ่งของพฒันาการแบบ

รอบดา้น หรือ พีดีดี (PDDs - Pervasive Developmental Disorders) ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. ออทิสติก (Autistic Disorder) 

 2. แอสเพอรเ์กอร ์(Asperger’s Disorder) 

 3. เร็ตต ์(Rett's Disorder) 

 4. ซีดีดี (CDD - Childhood Disintegrative Disorder) 

 5. พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD NOS - Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise 

                Specified) 

แต่ในปัจจุบนั ระบบการจาํแนกโรคฉบบัล่าสุด คือ DSM-5 ของสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั จะไม่แยกเป็นกลุ่มยอ่ย แต่

เรียก ออทิสติก (Autistic Disorder) แอสเพอรเ์กอร ์(Asperger’s Disorder) และพีดีดี เอ็นโอเอส (PDD NOS) รวมกนั

วา่ “ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) ถา้เขา้กบัเกณฑก์ารวินิจฉยัใหม่ได ้แต่ถา้อาการไม่ครบตามเกณฑใ์หม่ 

อาจพจิารณาในอีกกลุ่มการวินิจฉยัคือ “Social (pragmatic) Communication Disorder” 

สาํหรบัเร็ตต ์(Rett's Disorder) หรือเร็ตตซิ์นโดรม (Rett’s Syndrome) จดัเป็นโรคทางพนัธุกรรม เน่ืองจากพบความ

ผิดปกติของยีนชดัเจน คือ MecP2 ซ่ึงอยูบ่นโครโมโซม X ตาํแหน่ง Xq28 แต่ถา้มีอาการออทิสติกเด่นชดั ก็อาจวินิจฉยั

ออทิสติกรว่มกนัหรือไม่ก็ได ้สว่นการวินิจฉยัซีดีดี (CDD - Childhood Disintegrative Disorder) ไม่มีการกล่าวถึงอีก 

เดิมทีการวินิจฉยั พีดีดี เอ็นโอเอส ประกอบดว้ยหลากหลายอาการ หลากหลายความรุนแรง แต่มีลกัษณะอาการรว่ม

บางอยา่งคลา้ยคลึงกนั และไม่ครบตามเกณฑก์ารวินิจฉยัโรคชนิดเฉพาะใด ๆ ในกลุ่มพีดีดี 4 โรคแรก เช่น เริ่มมี

อาการเม่ืออายุมากกวา่ 3 ปี  มีอาการไม่ครบตามจาํนวนขอ้ท่ีกาํหนด มีความรุนแรงน้อย มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง 

เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการใชใ้นกรณีท่ียงัไม่แน่ใจในการวินิจฉยั เน่ืองจากเวลาท่ีใชใ้นการสงัเกต และวิเคราะห์

พฤติกรรมยงัไม่เพียงพอ ซ่ึงในกรณีน้ีอาจเปลี่ยนการวินิจฉยัได ้เม่ือประเมินอยา่งละเอียดแลว้ 

การวินิจฉยัวา่เด็กเป็นอะไร หรอืจดัอยูใ่นกลุ่มใดก็ตาม ไม่ใช่การตีตราประทบัท่ีจะสรา้งความทุกขใ์จใหก้บัผูป้กครอง 

หรือการบอกขอ้จาํกดัในความสามารถของเด็กใหเ้กิดความสิ้ นหวงั แต่เป็นการบอกวา่เด็กควรไดร้บัการดูแลชว่ยเหลือ

อยา่งไร แนวทางใด เพื่อแกไ้ขความบกพร่องใหต้รงจุด เพราะถา้พวกเขาไดร้บัการดูแลช่วยเหลอืโดยเร็วท่ีสุด ถูก

แนวทาง และทาํอยา่งต่อเน่ือง ก็เป็นโอกาสท่ีเขาจะมีการพฒันาจนเต็มศกัยภาพท่ีเขามี นอกจากน้ียงัช่วยใหเ้กิดความ

สะดวกในการศึกษา วิจยั การดูแลรกัษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสามารถสื่อสารไดเ้ขา้ใจตรงกนัทัว่โลก 



 
 

การดูแลชว่ยเหลอืเป็นการรกัษาตามอาการ แกไ้ขความบกพร่องตามพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กท่ีแสดงออกมา ใช้

แนวทางการดูแลชว่ยเหลือออทิสติก โดยยึดหลกัการดูแลช่วยเหลือใหเ้ร็วท่ีสุด ทนัทีท่ีไดร้บัการวินิจฉยั และทาํอยา่ง

ต่อเน่ือง  

ถึงแมว้า่กระบวนการดูแลช่วยเหลือจะผ่านความยากลาํบาก และความเจ็บปวดของพ่อแม่ แต่ก็มีหลกัประกนัไดว้า่ 

กระบวนการเหล่าสามารถช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดีข้ึนไดม้าก เม่ือเทียบกบัในอดีตท่ีเด็กกลุ่มน้ีไม่ไดร้บัการดูแล

ช่วยเหลือแต่เริ่มแรก พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  

สิ่งสาํคญัท่ีสุดท่ีผูป้กครองควรทาํ คือ ช่วยใหเ้ด็กพฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพท่ีเขามีมากท่ีสุด โดยการส่งเสริมจุดแข็ง และ

แกไ้ขจุดบกพร่องท่ีมีในตวัเด็ก การเรียนรูใ้หเ้ขา้ใจในภาวะความบกพร่องเหล่าน้ี เป็นสิ่งสาํคญัท่ีช่วยใหผู้ป้กครอง

สามารถเขา้ใจเด็กมากท่ีสุด และดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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