คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัย
และแนวทางช่วยเหลือเด็กพิการ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัย และแนวทางช่วยเหลือเด็กพิการ

Children with Disabilities
บรรณาธิการ
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
พญ.วันดี นิงสานนท์
ISBN: 978-616-91972-4-9
จัดพิมพ์โดย
		
		
		
		
		
		

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ10310
โทร. 0-2716-6200-1
โทรสาร 0-2716-6202
E-mail: admin@thaipediatrics.org
http://www.thaipediatrics.org

พิมพ์ครั้งที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ.2558
ราคา 250 บาท

จ�ำนวน 1,000 เล่ม

ลิขสิทธิข์ องราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
การผลิตและลอกเลียนแบบของหนังสือเล่มนี้ ไม่วา่ รูปแบบใดทัง้ สิน้
ต้องได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
วินัดดา ปิยะศิลป์.
คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัย และแนวทางช่วยเหลือเด็กพิการ children with disabilities.-- กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2558.
140 หน้า.
1. เด็กพิการ. I. พญวันดี นิงสานนท์, ผู้แต่งร่วม. I. ชื่อเรื่อง.
649.151
ISBN 978-616-91972-4-9

พิมพ์ท		
ี่
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เพนตากอน แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
566/124 ซอยกิจพานิช ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 02-235-6038, 02-633-3762, 081-420-5622 โทรสาร : 02-633-0334
E-Mail: pployphisut@yahoo.com, toon47@asianet.co.th
2

สาส์นจากประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย
พ่อ...แม่ ทุกคนย่อมอยากให้ลูกที่คลอดออกมาเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ แต่จะมีเด็กจ�ำนวนหนึ่งที่มีความผิดปกติแต่ก�ำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังกลายเป็นเด็กพิการไม่ว่า
จะเป็นความพิการทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว หรือมีความพิการทางจิตใจ สติปัญญา
การเรียนรู้ หรือเป็นเด็กออทิสติก ซึ่งต้องการการช่วยเหลือจากกุมารแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กพิการเหล่านี้มีชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
หรือกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนเด็กปกติ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ
“Children with Disabilities” ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกุมารแพทย์และจิตแพย์เด็กและวัยรุ่น
ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเด็กพิการมาเขียนบทความเกีย่ วกับความพิการประเภทต่างๆ เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่กมุ าร
แพทย์ทวั่ ไปในเรือ่ งการวินจิ ฉัย แนวทางการดูแล การออกเอกสารรับรองความพิการและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
จะท�ำให้กุมารแพทย์ที่ดูแลเด็กเหล่านี้สามารถแนะน�ำผู้ปกครองให้มีความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา
การใช้สิทธิคนพิการ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข

(ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
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บทน�ำ
เนื่องด้วย คณะกรรมการบริหาร สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (สกท.) และราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.) มีมติให้รวบรวมความรู้ (Knowledge Management) ในด้านส่งเสริม
การดูแลเด็กพิการแบบองค์รวม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาร่วมสรุปเส้นทางการดูแลเด็กที่มี
ความพิการ 7 ด้าน ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งประกอบด้วย ความพิการประเภทต่างๆ ดังนี้
ประเภทที่ 1 ความพิการทางการเห็น
ประเภทที่ 2 ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
ประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ประเภทที่ 4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ประเภทที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา
ประเภทที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้
ประเภทที่ 7 ความพิการทางออทิสติก
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลและความรูท้ ที่ นั สมัย จึงได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ รวบรวมความรูใ้ นด้านต่างๆขึน้
และเผยแพร่เพือ่ ให้กมุ ารแพทย์ได้นำ� ข้อมูลวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อเด็กพิการและครอบครัว
ขั้นตอนการด�ำเนินงานใช้เวลา 1 ปี จึงบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจ
ต้องขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยทีเ่ กีย่ วข้อง มา ณ โอกาสนี้ ทีใ่ ห้ความร่วมมือท�ำสิง่ ดีๆเป็นประโยชน์
ต่อสังคมร่วมกับสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

(ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์)
หัวหน้าคณะอนุกรรมการด้านความพิการในเด็ก
รองประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
อุปนายก สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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บทที่ 1

เด็กพิการ สิทธิของเด็กพิการทางการแพทย์
ค�ำนิยาม

“คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 หมายถึง
บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมี
ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียน
รู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้
รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
คนพิ ก ารมี สิ ท ธิ เ ข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ากสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกอั น เป็ น สาธารณะ
ตลอดจนสวั ส ดิ ก ารและความช่ ว ยเหลื อ อื่ น จากรั ฐ ตาม พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 มาตรา 20 และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการได้ รั บ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วคนพิ ก ารอาจยื่ น
ค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ ได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 12 เขต (กรุงเทพมหานคร)
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในกรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง
ยื่ น ค� ำ ขอแทนได้ ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ คู ่ มื อ สิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร โดยส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
http://nep.go.th/sites/default/files/files/services/disabilities_manual_0.pdf

สิทธิคนพิการทางการแพทย์

ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 บัญญัติให้สิทธิคนพิการด้านการแพทย์ไว้ในมาตรา 20 (1) ซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศก�ำหนดได้แก่ การบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ 26 รายการ
1. การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่นๆ ตามชุด
สิทธิประโยชน์
2. การแนะแนว การให้ค�ำปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณี
3. การให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์และหัตถการพิเศษอื่นๆ เพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟู เช่น การฉีดยา
11
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บทที่ 1

ลดเกร็ง การรักษาด้วยไฟฟ้า Hemoencephalography (HEG) เป็นต้น
4. การศัลยกรรม
5. การบริการทางการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
6. กายภาพบ�ำบัด
7. กิจกรรมบ�ำบัด
8. การแก้ไขการพูด (อรรถบ�ำบัด)
9. พฤติกรรมบ�ำบัด
10. จิตบ�ำบัด
11. ดนตรีบ�ำบัด
12. พลบ�ำบัด
13. ศิลปะบ�ำบัด
14. การฟื้นฟูสมรรรถภาพทางการได้ยิน
15. การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย
16. การบริการส่งเสริมพัฒนาการหรือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
17. การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18. การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์และสังคมบ�ำบัด เช่น กลุ่มสันทนาการ เป็นต้น
19. การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หรือการประกอบอาชีพ
20. การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลือ่ น ไหว
21. การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการซึ่ง
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
22. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ
23. การฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนผ่านการเยีย่ มบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก
24. การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น การฝึกทักษะชีวิต การฝึกทักษะการด�ำรงชีวิตอิสระ
ส�ำหรับคนพิการ การฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
25. การบริการทันตกรรม เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นต้น
26. การให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการ หรือสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ดูรายละเอียดค�ำนิยาม กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ กิจกรรมการบริการและการก�ำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ให้บริการได้ที่ แนวทางการด�ำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่อุปกรณ์ เครื่องช่วย
ความพิการ และสือ่ ส่งเสริมพัฒนาการส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 โดยศูนย์สริ นิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
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เด็กพิการ สิทธิของเด็กพิการทางการแพทย์

บทที่ 1

ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข www.snmrc.go.th
ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 และ 6 และประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ
พ.ศ. 2556 คนพิการทีใ่ ช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิยอ่ ยผูพ้ กิ าร (ท 74XXXXXXXX) มีสทิ ธิได้รบั บริการ
สาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ณ หน่วยบริการของรัฐทีข่ นึ้ ทะเบียนประจ�ำของตน เว้นแต่กรณีมคี วามจ�ำเป็น
อาจไปใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการอื่นของรัฐ ก็ได้
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• ค�ำนิยาม		
• ความชุก สาเหตุ อาการและอาการแสดง
• ปัจจัยเสี่ยง		
• อาการและอาการแสดง
• หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความพิการทางการเห็น
• การตรวจวัดสายตา
• การวัดลานสายตา
• การออกเอกสารรับรองความพิการ
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• หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
• การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
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• การติดตามประเมินผล
• แนวทางการตรวจสุขภาพตาเด็ก
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• องค์กรที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2

ความพิการทางการเห็น
ค�ำนิยาม

ภาวะบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1. ค�ำนิยามตามค�ำจ�ำกัดความขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
2. ค�ำนิยามตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ค�ำนิยามตามค�ำจ�ำกัดความขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization: WHO)

ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2546 องค์การอนามัยโลกได้แบ่งภาวะบกพร่องทางการเห็น (Visual Impairment: VI)
โดยใช้ระดับสายตาไกลทีว่ ดั ด้วยตาเปล่าหรือใส่แว่นตาทีใ่ ช้อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน (Presenting distance
visual acuity) ออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
ระดับ 0 Mild or no visual impairment หมายถึงมีระดับสายตาที่ระยะ 6 เมตรหรือ 20 ฟุต
ที่สามารถเห็นได้ตั้งแต่ 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) ไปจนถึง 6 ส่วน 6 เมตร
(6/6) หรือ 20 ส่วน 20 ฟุต (20/20)
ระดับ 1 Moderate visual impairment หมายถึงมีระดับสายตาที่ระยะ 6 เมตรหรือ 20 ฟุต
ที่สามารถเห็นได้ตั้งแต่ 6 ส่วน 60 เมตร (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 ฟุต (20/200) หรือมากกว่า แต่ไม่
สามารถเห็นที่ระดับ 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70)
ระดับ 2 Severe visual impairment หมายถึงมีระดับสายตาที่ระยะ 6 เมตรหรือ 20 ฟุตไม่
สามารถเห็นที่ระดับ 6 ส่วน 60 เมตร (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 ฟุต (20/200) แต่สามารถเห็นระดับนี้ได้ที่
ระยะ 3-5 เมตร
ระดับ 3 Blindness ระยะที่ 1 หมายถึงมีระดับสายตาที่ระยะ 3 เมตรหรือ 10 ฟุตไม่สามารถ
เห็นที่ระดับ 6 ส่วน 60 เมตร (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 ฟุต (20/200) แต่สามารถนับนิ้วได้ที่ระยะน้อย
กว่า 3 เมตร (finger count: Fc)
ระดับ 4 Blindness ระยะที่ 2 หมายถึงมีระดับสายตาที่ไม่สามารถนับนิ้วได้แต่ยังสามารถเห็น
มือโบกไปมาได้ (hand movement: HM) หรือมองเห็นแสง (perception of light: PL) หรือบอกทิศทาง
17
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ของแสงได้ (light projection: Pj)
ระดับ 5 Blindness ระยะที่ 3 หมายถึงมีระดับสายตาที่ไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง (no perception of
light: NPL)

ค�ำนิยามตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาวะบกพร่องทางการเห็นทีม่ สี ทิ ธิรบั การช่วยเหลือและความคุม้ ครอง รวมทัง้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ในด้านต่างๆจากรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แบ่งเป็น 2
ลักษณะโดยใช้ระดับสายตาที่ได้รับการแก้ไขด้วยแว่นตาแล้ว (Best corrected distance visual
acuity) ของตาข้างที่ดีกว่า ดังนี้
1. คนตาบอด หมายถึง คนที่มีสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อได้รับการตรวจแก้ไขด้วยแว่นตาแล้ว
(Best corrected distance visual acuity) สามารถเห็นได้น้อยกว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20
ส่วน 400 ฟุต (20/400) จนถึงมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง หรือมีลานสายตาแคบกว่า 10 องศา
2. คนตาเห็นเลือนราง หมายถึง คนทีม่ สี ายตาข้างทีด่ กี ว่า เมือ่ ได้รบั การตรวจแก้ไขด้วยแว่นตา
แล้ว (Best corrected distance visual acuity) สามารถเห็นได้ตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20
ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงน้อยกว่า 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70) หรือ
มีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา ลงไปจนถึง 10 องศา

ความชุก สาเหตุ อาการและอาการแสดง

จากการส�ำรวจในประชากรไทยปี พ.ศ.2549-2550 พบว่ามีอัตราความชุกของสภาวะตาบอดใน
เด็กไทยร้อยละ 0.11 และมีอัตราความชุกของสภาวะตาเลือนรางในเด็กไทยร้อยละ 0.21 จึงประมาณการ
ว่ามีเด็กไทยเป็นเด็กตาบอดจ�ำนวน 13,101 คน และเป็นเด็กตาเลือนรางจ�ำนวน 26,670 คน
โรคที่เป็นสาเหตุของภาวะตาบอดในเด็กไทยจากการส�ำรวจครั้งนี้เกิดจาก
1. โรคจอตาในทารกคลอดก่อนก�ำหนด (Retinopathy of Prematurity: ROP) ร้อยละ 66.67
2. ภาวะตามัว (Amblyopia) จากสายตาสัน้ มาก (-9.00 Diopter both eyes) ร้อยละ 33.33 โรคทีเ่ ป็น
สาเหตุของภาวะตาเลือนรางเกิดจาก
1. ภาวะตามัว (Amblyopia) จากสายตาสัน้ มาก (-6.00 Diopter,-11.00 Diopter) ร้อยละ 28.55
2. โรคของสมองร้อยละ 14.29
3. ต้อกระจกแต่ก�ำเนิด ร้อยละ 14.29
4. ประสาทตาฝ่อ ร้อยละ 14.29
5. ความผิดปกติที่กระจกตา ร้อยละ 14.29
6. ภาวะตาแกว่งแต่ก�ำเนิด ร้อยละ 14.29
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ปัจจัยเสี่ยง ที่จะท�ำให้เกิดภาวะบกพร่องทางการเห็นในเด็ก ได้แก่

1. ประวัตกิ อ่ นคลอดและประวัตกิ ารคลอด (Prenatal and birth history) เช่น
		 • Fetal alcohol syndrome
		 • Fetal distress or birth trauma/hypoxia (especially if birth asphyxia)
		 • Intracranial hemorrhage
		 • Intrauterine exposure to toxins
		 • Intrauterine infection
		 • Prematurity especially low birth weight babies (less than 2,000 gms)
		 • Very low birth weight infants (less than 1,500 gms), low Apgar (a score of 5
or less at 5 minute), and brain lesion noted on imaging
2. ความผิดปกติแต่ก�ำเนิด (Congenital conditions) เช่น
		 • Albinism/Cerebral palsy
		 • Chromosomal abnormalities such as Down syndrome
3. ภาวะอื่นๆ เช่น
		 • Acute illness such as meningitis or encephalitis
		 • Child abuse (especially head trauma such as shaken baby syndrome)
		 • Family history of conditions causing blindness or severe visual impairment
(such as congenital cataracts, retinoblastoma, certain metabolic and genetic diseases)
		 • General developmental delay or mental retardation
		 • Head trauma/Hydrocephalus
		 • Infectious diseases (such as toxoplasmosis, cytomegalovirus, herpes simplex)
		 • Periventricular leukomalacia (PVL)

อาการและอาการแสดง เช่น

•
•
•
•
•
•
•

เด็กอายุ 2 เดือน ถ้ายังไม่จ้องหน้า ให้สงสัยว่าเด็กจะมีสายตาผิดปกติ
ดูลักษณะ ขนาด และต�ำแหน่งของดวงตาที่ผิดปกติ
มีพฤติกรรมชอบขยี้ตา กระพริบตาบ่อยๆ
ดูอะไร ต้องเพ่งใกล้ตาผิดปกติ
มีอาการปวดตา ปวดศีรษะ หลังจากการใช้สายตา
มีอาการตาไม่สู้แสง น�้ำตาไหล เมื่อออกที่แจ้งจะหรี่ตาลง
ในการอ่านหรือเขียนหนังสือมีแนวโน้มทีจ่ ะสับสนกันระหว่างอักษรทีค่ ล้ายกัน เช่น ด กับ ค
บ กับ ม ช กับ ซ ฯลฯ หรือมักจะหลงต�ำแหน่งหรือบรรทัด เช่น อ่านข้ามข้อหรือข้ามบรรทัด ฯลฯ ซึ่งเป็น
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อาการของผู้มีลานสายตาผิดปกติ
• จดการบ้านผิด เรียนไม่ทันเพื่อน
• เดินชน พัฒนาการช้า

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความพิการทางการเห็นตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550

1. คนพิการทางการเห็น ครอบคลุมทัง้ คนตาเห็นเลือนรางและคนตาบอด ได้แก่
		 • คนทีม่ สี ายตาข้างทีด่ กี ว่าเมือ่ ได้รบั การตรวจแก้ไขด้วยแว่นตาแล้วมองเห็นน้อยกว่า 6/18
หรือ 20/70 ลงไป จนถึงมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างหรือคนที่มีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
2. ต้องสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามปกติ และได้รับการตรวจแก้ไขด้วยแว่นตา (Refraction)
แล้ว แต่ความผิดปกติหรือความบกพร่องดังกล่าวยังคงมีอยู่ คนพิการตามกฎหมายประเภทนี้จึงหมายถึง
คนที่มีความผิดปกติทางการเห็นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
		 • เมื่อการอักเสบได้รับการรักษาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
		 • หลังการผ่าตัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
		 • ในรายที่มีความผิดปกติของ Extraocular muscle, Traumatic cataract, Traumatic
vitreous haemorrhage ให้ลงความเห็นหลังได้รับอันตรายต่อตาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
3. คนพิการทางการเห็นตามกฎหมาย ไม่ครอบคลุมบุคคลต่อไปนี้
		 • มีตาพิการหรือตาบอดเพียง 1 ข้าง
		 • มีตาบอดสี
		 • มีตาเข ตาเหล่
4. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถให้การวินิจฉัยภาวะความพิการทางการเห็นโดยการตรวจวัด
สายตา (Visual acuity: VA) หรือ ลานสายตา (Visual field: VF)
พิจารณาที่สายตา

พิจารณาที่ลานสายตา

ลักษณะความพิการ

น้อยกว่า 6/18 เมตร หรือ 20/70 ฟุต แต่ยัง
สามารถอ่าน 3/60 เมตร หรือ 20/400 ฟุตได้
น้อยกว่า 3/60 เมตร หรือ 20/400 ฟุต ไป
จนถึงไม่เห็นแม้แต่แสงสว่าง

แคบกว่า 30 องศา
จนถึง 10 องศา
แคบกว่า 10 องศา
จนถึง 0 องศา

ตาเห็นเลือนราง

การตรวจวัดสายตา (Visual Acuity measurement)

ตาบอด

การตรวจวัดสายตาเพื่อวินิจฉัยภาวะความพิการทางการเห็น ท�ำโดยการวัดสายตาระยะไกล
(Distance VA measurement)
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสายตา
1. ไฟฉาย
2. แผ่นวัดสายตาในระยะไกลมาตรฐานชนิดต่างๆ (รูปที่ 1, 2, 3)
3. ที่ปิดตา (Occluder) (รูปที่ 4)
4. ที่ทดสอบสายตาด้วยรู (Pinhole) (รูปที่ 4)

รูปที่ 1 Snellen chart

รูปที่ 2 E chart

รูปที่ 3 Picture chart

รูปที่ 4 Occluder และ Pinhole
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แนวทางการวัดสายตา
ในเด็กเล็ก (อายุแรกเกิด-2 ปี) อาจท�ำได้โดยการสังเกตพฤติกรรมทางการเห็น ดูว่าเด็กไม่จ้อง
หน้า หรือไม่มองตามแสงไฟ มีความผิดปกติของลูกตาเช่น ตาแกว่ง (Nystagmus) รูม่านตาไม่มีปฏิกิริยา
ต่อแสง บ่งชี้ว่าเด็กอาจมีความผิดปกติ ซึ่งควรส่งต่อเพื่อรับการประเมินโดยจักษุแพทย์
เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2 ปี-4 ปี) สามารถประเมินการเห็นด้วยไฟฉาย โดยถือไฟฉายห่างจาก
หน้าเด็กประมาณ 30-50 ซม. เคลือ่ นไฟฉายไปในทิศทางต่างๆ ถ้าเด็กสามารถมองตามไฟฉายไปในทิศทาง
ต่างๆ ได้แสดงว่าการมองเห็นปกติ ถ้าเด็กไม่สามารถมองตามไฟฉาย ให้สงสัยว่าอาจมีความผิดปกติ ซึง่ ควร
ส่งต่อเพื่อรับการประเมินโดยจักษุแพทย์
เด็กวัยเรียน (อายุตั้งแต่ 4 ปี) ในเด็กวัยนี้สามารถใช้แผ่นวัดสายตาในระยะไกลมาตรฐานที่เป็น
E Chart หรือ Picture chart หรือใช้การนับนิ้วมือผู้ตรวจในระยะต่างๆ ถ้าเด็กนับไม่ได้ให้ชูนิ้วขึ้นตามผู้
ตรวจ โดยท�ำซ�้ำ 3-5 ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง
เด็กโต ตรวจโดยใช้แผ่นวัดสายตาในระยะไกลมาตรฐาน (Snellen chart) หรือ E chart ในรายทีไ่ ม่รห้ ู นังสือ
วิธีการวัดสายตาโดยใช้แผ่นวัดสายตาในระยะไกลมาตรฐาน
ใช้การวัดทีร่ ะยะ 6 เมตร หรือ 20 ฟุต จากแผ่นวัดสายตาในห้องตรวจทีม่ แี สงสว่างพอเหมาะและ
ปราศจากแสงสะท้อน (glare) โดยตรวจวัดตาทีละข้าง เริ่มจากข้างขวาตาม ด้วยข้างซ้าย ใช้ Occluder
ปิดตาอีกข้างขณะที่วัด และทดสอบด้วย Pinhole อีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ระดับสายตาที่
ดีขนึ้ จาการใช้ Pinhole หมายถึงสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น (Refraction) โดย
รายงานผลทั้งสองอย่างดังนี้
• 6/60 หรือ 20/200 และ หลังทดสอบด้วย Pinhole 6/36 หรือ 20/100 ในแต่ละข้างตามล�ำดับ
• ในกรณีที่ระยะดังกล่าว ไม่เห็นแม้แต่บรรทัดบนหลังการใช้ Pinhole แล้ว (VA< 6/60 หรือ
20/200) ให้วดั ในระยะ 3 เมตร หรือ 10 ฟุตแทน โดยดูวา่ สามารถอ่านบรรทัดบนหลังการใช้ Pinhole แล้ว
วิธีการแปลผล โดยพิจารณาจากสายตาข้างที่ดีกว่า ดังนี้
• ถ้าทีร่ ะยะ 6 เมตร หรือ 20 ฟุต สามารถอ่านบรรทัดที่ 6/18 เมตร หรือ 20/70 ฟุตได้ หลังการ
ใช้ Pinhole แล้ว หมายความว่า ไม่มคี วามพิการตามประกาศฯ
• ถ้าที่ระยะ 6 เมตร หรือ 20 ฟุต ไม่สามารถอ่านบรรทัดที่ 6/18 เมตร หรือ 20/70 ฟุตได้ หลัง
การใช้ Pinhole แล้ว แต่เมื่อวัดที่ระยะ 3 เมตร หรือ 10 ฟุต สามารถอ่านบรรทัดบนสุด (บรรทัดที่ 6/60
เมตร หรือ 20/200 ฟุต) หลังการใช้ Pinhole แล้วได้ หมายความว่า มีระดับสายตาดีกว่า 3/60 เมตร หรือ
20/400 ฟุต หมายความว่า มีความพิการตามประกาศฯ ลักษณะตาเห็นเลือนราง
• ถ้าวัดที่ระยะ 3 เมตร หรือ 10 ฟุต ไม่สามารถอ่านบรรทัดบนสุด (บรรทัดที่ 6/60เมตร
หรือ 20/200 ฟุต) หลังการใช้ Pinhole แล้วได้ หมายความว่า มีระดับการเห็นน้อยกว่า 3/60 เมตร หรือ
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20/400 ฟุต หมายความว่า มีความพิการตามประกาศฯ ลักษณะตาบอด

การวัดลานสายตา (Visual Field testing)

ในรายที่การตรวจวัดสายตาไม่ผิดปกติ แต่มีประวัติหรืออาการที่บ่งชี้ว่าอาจมีลานสายตาผิดปกติ
เช่น มักเดินชนสิง่ ของ ในการอ่านหนังสือมักอ่านข้ามข้อหรือข้ามบรรทัด ซึง่ เป็นอาการแสดงของโรคต้อหิน
โรคของจอตา โรคของประสาทตา หรือโรคของสมอง ให้ท�ำการวัดลานสายตาเพิ่มเติม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดลานสายตา
การวัดลานสายตา ท�ำโดยการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับวัดลานสายตา (Perimeter) ซึ่ง
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการทั้งชนิดควบคุมด้วยมือและชนิดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนขนาด
และความสว่างของภาพที่ใช้กระตุ้น (Stimuli) สามารถตรวจซ�้ำในจุดเดิม เนื่องจากทุกอย่างจะถูกบันทึก
เข้าระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับวัดลานสายตา (Perimeter) ได้แก่
1. Tangent screen (รูปที่ 5)
2. Arch perimeter (รูปที่ 6)
3. Automated perimeter (รูปที่ 7)
ลานสายตาปกติ ประกอบด้วย
• ลานสายตาส่วนริม (Peripheral VF) โดยวัดรัศมีการเห็นจากจุดกึ่งกลางลานสายตา ซึ่งมีค่า
ในแต่ละแนวรัศมี (Meridian) ไม่เท่ากัน (รูปที่ 8)
• ลานสายตาส่วนกลาง (Central VF) โดยวัดรัศมีการเห็นจากจุดกึง่ กลางลานสายตา 30 องศา
ในทุกแนวรัศมี (Meridian) (รูปที่ 9)
วิธีการแปลผล โดยพิจารณาจากตาข้างที่ดีกว่า ดังนี้
• ถ้ามีการเสียลานสายตาส่วนริมทัง้ หมด แต่ยงั มีลานสายตาส่วนกลางปกติ หมายความว่า ไม่มี
ความพิการตามประกาศฯ
• ถ้ามีการเสียลานสายตาส่วนกลางในรัศมี 10 ถึง 30 องศาจากจุดกึ่งกลางลานสายตา
หมายความว่า มีความพิการตามประกาศฯ ลักษณะตาเห็นเลือนราง
• ถ้ามีการเสียลานสายตาส่วนกลางในรัศมี 10 องศาจากจุดกึ่งกลางลานสายตา หมายความ
ว่า มีความพิการตามประกาศฯ ลักษณะตาบอด
• ในกรณีที่มีการเสียลานสายตาเป็นบางพื้นที่ (Scotoma) ทั้งในลานสายตาส่วนริม
(Peripheral VF) และ/หรือ ลานสายตาส่วนกลาง (Central VF) หรือเสียเฉพาะลานสายตาส่วนริม
อย่างเดียว ถือว่าไม่มีความพิการตามประกาศฯ
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รูปที่ 5 Tangent screen

รูปที่ 6 Arch perimeter

รูปที่ 7 Automated perimeter
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รูปที่ 8 Peripheral VF

รูปที่ 9 Central VF

การออกเอกสารรับรองความพิการ

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการทางการเห็น
เพื่อประกอบการขอมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ เพื่อให้มีสิทธิรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากรัฐตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 โดยพิจารณาจากความบกพร่อง
ทางการเห็นตามค�ำนิยามในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยกเว้น
บุคคลที่มีสภาพความพิการที่สามารถมองเห็นได้โดยประจักษ์ ให้นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียน
จังหวัด สามารถให้การวินจิ ฉัยภาวะความพิการทางการเห็นได้โดยไม่ตอ้ งใช้เอกสารรับรองความพิการจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถ้าตรวจพบสิ่งต่อไปนี้
1 ไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง (รูปที่ 10)
2. มีลักษณะของตาผิดปกติชัดเจนทั้งสองข้าง เช่น
		 2.1 ไม่มีลูกตาด�ำ (รูปที่ 11)
		 2.2 ลูกตาสีขาวขุ่น (รูปที่ 12)
		 2.3 ลูกตาฝ่อ (รูปที่ 13)
กรณีที่มีลักษณะความพิการนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ ให้ส่งคนพิการไปขอเอกสารรับรองความ
พิการจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การพิจารณาเพือ่ ออกเอกสารรับรองความพิการในความพิการทางการเห็น ไม่อนุญาตให้พจิ ารณา
จากภาพโปสการ์ดหรือรูปถ่ายของผู้ป่วย

แนวทางการดูแลเด็กพิการทางการเห็น

•

เด็กตาบอด/สายตาพิการวัย 0-6 ปี ควรแนะน�ำให้ผปู้ กครองส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน เช่นเดียว
กับเด็กปกติ หัดให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ป้องกันอุบัติเหตุ ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเห็นใจ
เพราะเด็กอาจมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมส�ำหรับการเข้าเรียนหนังสือต่อไป
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รูปที่ 10 ไม่มีลูกตา

รูปที่ 11 ไม่เห็นลูกตาด�ำ

รูปที่ 12 ลูกตาสีขาวขุ่น

รูปที่ 13 ลูกตาฝ่อ
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•

เด็กตาบอด/สายตาพิการวัยเรียน 7-14 ปี สามารถส่งเข้าเรียนได้ ในโรงเรียนที่มีอยู่ทุกภาค
เพื่อให้เด็กพัฒนาสังคม และเตรียมพร้อมในการฝึกฝนอาชีพ
• ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิต่างๆตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด และใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือในอนาคต
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2556 ได้กำ� หนดให้คนพิการตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านต่างๆ
เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละพึง่ พาตัวเองได้ โดยรัฐได้จดั บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพส�ำหรับเด็กพิการทางการ
เห็นในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางสังคม

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

เนื่องด้วยการรักษา หรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการทางการเห็น รวมทั้งการใช้
เครือ่ งช่วยสายตาเลือนราง (Low vision aids) จ�ำเป็นต้องท�ำโดยจักษุแพทย์หรือพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ างจักษุ
ถ้าผู้ประเมินเป็นแพทย์ทั่วไป ควรพิจารณาส่งต่อไปรับการตรวจรักษา/ประเมินจากจักษุแพทย์ในกรณีต่อ
ไปนี้
1. ในการตรวจประเมินเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งยังไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยแผ่น
วัดสายตามาตรฐาน ต้องใช้บุคลากรและเครื่องมือ/อุปกรณ์พิเศษในการตรวจ
2 ในกรณีทแี่ พทย์ผปู้ ระเมินมีความเห็นว่าอาจจะสามารถให้การรักษาทางการแพทย์ให้ดขี นึ้ ได้
3. ในกรณีที่เป็นคนพิการทางการเห็น และต้องการขอรับเครื่องช่วยสายตาเลือนราง (Low
vision aids) โดยต้องไปด�ำเนินการจดทะเบียน เพื่อให้ได้บัตรประจ�ำตัวคนพิการก่อนไปขอรับบริการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการ
แพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ส�ำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 ส�ำหรับคนพิการทางการเห็นครอบคลุมบริการ 2 เรื่องคือ
1. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น หมายถึง การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถ
ของคนพิการทางการเห็นให้มสี ภาพทีด่ ขี นึ้ หรือด�ำรงสมรรถภาพหรือความสามารถทีม่ อี ยูเ่ ดิมไว้ โดยอาศัย
กระบวนการทางการแพทย์ เพื่อให้คนพิการทางการเห็นได้ปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์
• เพือ่ แก้ไข และปรับสภาพความพิการทางการเห็นเพือ่ ให้ดำ� รงสมรรถภาพหรือความสามารถ
ที่มีอยู่เดิม หรือเสริมสร้างให้ดีขึ้น
• เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอิสระ อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และเสมอภาคกับบุคคล
ทั่วไป
• เพื่อให้สามารถท�ำงานหรือประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพที่มีอยู่
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•

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้
ประกอบด้วยกิจกรรมการบริการดังนี้
• การฟืน้ ฟูทางการแพทย์ (Medical rehabilitation) ได้แก่การตรวจประเมินความพิการ การ
ตรวจติดตามเป็นระยะเพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารสูญเสียสายตามากขึน้ หรือให้การดูแลรักษาโรคแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นภายหลัง
• การกระตุน้ การเห็นในเด็กทีม่ คี วามพิการทางการเห็น (Vision stimulation) เพือ่ พัฒนาการมองเห็น
ให้สามารถใช้ทกั ษะการมองเห็นในชีวติ ประจ�ำวันให้มศี กั ยภาพมากทีส่ ดุ ร่วมไปกับการพัฒนาทางด้านร่างกายและ
สติปญั ญา
• การให้บริการอุปกรณ์เครือ่ งช่วยสายตาเลือนราง (Low vision care) เพือ่ ให้ผพู้ กิ ารสามารถ
น�ำอุปกรณ์ไปใช้ตามความจ�ำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ การด�ำเนินอาชีพ การช่วยเหลือดูแลตนเอง
ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม
• การให้บริการปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ (Counseling) เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการสูญเสีย
การเห็นได้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ผู้ให้บริการได้แก่
• จักษุแพทย์ (Ophthalmologist)
• พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (Ophthalmic nurse)
• นักทัศนมาตร (Optometrist)
• ผู้ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยสายตาเลือนราง (Low vision assistance/optician)
2. การสร้างความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลือ่ นไหว (Orientation and Mobility)
“ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม” หมายถึง ความสามารถที่จะรู้ว่าตนเองอยู่ที่ใดในสิ่งแวดล้อม
นัน้ ๆ และ “การเคลือ่ นไหว” หมายถึง ความสามารถในการทีจ่ ะเคลือ่ นไหวจากสถานทีแ่ ห่งหนึง่ ไปยังสถานที่
ต่างๆในสิ่งแวดล้อมได้
บริ ก ารฝึ ก ทั ก ษะการสร้ า งความคุ ้ น เคยกั บ สภาพแวดล้ อ มและการเคลื่ อ นไหว หมายถึ ง
การฝึกให้คนตาบอดหรือสายตาเลือนรางรู้จักใช้ประสาทสัมผัสพื้นฐาน ได้แก่ การมองเห็นที่เหลืออยู่
การสัมผัส การได้ยนิ และการดมกลิน่ ช่วยให้รบั รูส้ ภาพแวดล้อมทีต่ นเองอยู่ ณ ขณะนัน้ และรูว้ า่ สิง่ แวดล้อม
สัมพันธ์กับตนเองอย่างไร สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้สามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำ
วันและเคลื่อนไหวไปที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสง่างาม เพื่อให้คนพิการทางการเห็น
สามารถกลับไปด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ
ประกอบด้วยกิจกรรมการบริการดังนี้
• การประเมินด้านทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
• การฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสพื้นฐานในการรับรู้สภาพแวดล้อม
• การฝึกทักษะการเดินทางกับคนน�ำทาง
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•
•
•

การฝึกทักษะก่อนใช้ไม้เท้าขาว
การฝึกทักษะการเดินทางโดยใช้ไม้เท้าขาว
การฝึกทักษะการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน งานบ้าน งานครัว
ผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลือ่ นไหว ซึง่ มีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 200 ชัว่ โมง และได้รบั การขึน้ ทะเบียนโดยส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่มีอ�ำนาจ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

1. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับผิดชอบงบประมาณในการจัดบริการรักษา
ส่งเสริม ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งจัดหาเครื่องช่วยสายตาเลือนราง อุปกรณ์เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการเคลื่อนไหวและเดินทางให้ปลอดภัย เช่น ไม้เท้าขาว
2. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับผิดชอบทางด้านวิชาการ
การจัดบริการคลินิกสายตาเลือนราง และการจัดหาเครื่องช่วยสายตาเลือนราง
3. สถานบริการของรัฐที่มีการให้บริการทางด้านโรคตา

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา

เด็กพิการทางการเห็นมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี
พร้อมทั้งการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของคนพิการ สถาน
ศึกษาทุกระดับ ในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ�ำนวนที่เหมาะสม อาจจะเป็น
สถานศึกษาทั่วไป สถานศึกษาเฉพาะ การศึกษาทางเลือกหรือการศึกษานอกระบบ
หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบในการจัดบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการศึกษา ได้แก่
1. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนงานด้านวิชาการ หลักสูตรส�ำหรับผู้ดูแลคน
พิการทางการเห็น หลักสูตรระดับปริญญาส�ำหรับคนพิการทางการเห็น
2. ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ จัดหาสื่อ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษาเช่น หนังสือเสียง หนังสืออักษรเบลล์
เครื่องอิเล็คทรอนิกส์ขยายข้อความแบบมือถือ รวมทั้งจัดบริการเสริมด้านต่างๆส�ำหรับคนพิการทางการ
เห็นเช่น การน�ำทาง การจดค�ำบรรยาย การแนะแนวการศึกษา พี่เลี้ยงและผู้ช่วยเหลือ

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม

เด็กพิการทางการเห็นมีสิทธิได้รับการบริการทางสังคมและสวัสดิการต่างๆ เช่น
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•
•
•
•

เบี้ยคนพิการคนละ 1000 บาทต่อเดือนตลอดชีพ
เงินสงเคราะห์คนพิการในครอบครัว
บริการดูแลในสถานสงเคราะห์ ในกรณีทถี่ กู ทอดทิง้ ไม่มผี อู้ ปุ การะเลีย้ งดู
คู่มือคนพิการ/คู่มือสิทธิของคนพิการ ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานต่างๆที่มีหน้า
ที่และความรับผิดชอบในการจัดบริการด้านต่างๆให้คนพิการ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ได้แก่ ส�ำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การติดตามประเมินผล

เด็กทุกคนควรได้รบั การคัดกรองและประเมินระดับสายตาโดยบุคคลากรทางการแพทย์ตงั้ แต่แรก
เกิด และตรวจติดตามเป็นระยะตามการเจริญเติบโตของเด็ก เพราะระบบการเห็นซึ่งประกอบด้วยอวัยวะ
ส�ำคัญคือ ลูกตา เส้นประสาทตา และสมองส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเห็น ยังต้องมีการพัฒนาต่อเนือ่ งหลังการเกิด
จนกว่าจะสมบูรณ์เมื่ออายุราว 6 ปี เพื่อที่จะสามารถให้การวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพได้ตั้งแต่
ระยะเริ่มต้น ท�ำให้เด็กสามารถใช้การเห็นที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการตรวจและติดตามระบบ
การเห็นอาจท�ำโดยกุมารแพทย์ แพทย์ทวั่ ไป หรือพยาบาลทีท่ ำ� งานในแผนกเด็กแรกเกิด หรือในคลินกิ เด็ก
สุขภาพดี (Well Baby Clinic) โดยมีแนวทางดังนี้แนวทางการตรวจสุขภาพตาเด็ก
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แนวทางการตรวจสุขภาพตาเด็ก
วัยทารก
(อายุ 0-1 ปี)
วัยก่อนเรียน
(อายุ 2-5 ปี)
วัยเรียน
(อายุ 6-12 ปี)
วัยรุ่น
(อายุ 13-20 ปี)

ตรวจสายตาโดยการถามประวัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเห็นเมื่ออายุแรกเกิด, 1 เดือน, 2 เดือน, 4
เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน
ตรวจสายตาโดยการถามประวัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเห็นเมื่ออายุ 15 เดือน, 18 เดือน และ 2 ปี
ตรวจสายตาโดยการใช้แผ่นป้ายวัดระดับสายตาเมื่ออายุ 3 ปี และ 4 ปี
ตรวจสายตาโดยการใช้แผ่นป้ายวัดระดับสายตาเมื่ออายุ 6 ปี และตรวจซ�้ำทุก 2 ปี แต่ถ้ามีปัญหา
สายตาผิดปกติ (Refractive error) ควรตรวจซ�้ำทุกปี
ตรวจสายตาโดยการใช้แผ่นป้ายวัดระดับสายตาทุก 3 ปี

พฤติกรรมการเห็นที่ปกติ
อายุช่วงเดือนแรก
อายุ 2-4 เดือน
อายุ 3-6 เดือน
อายุ 7-10 เดือน
อายุ 11-12 เดือน

มองตามไฟ มองจ้องหน้าแม่
สนใจวัตถุสีสดใส และเคลื่อนไหว อ่านริมฝีปากแม่ได้
จ้องมือของตัวเอง เอื้อมมือหยิบของได้ กวาดตาจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง
หยิบของขึ้นมาได้โดยใช้สองนิ้วหยิบ สนใจในรูปภาพ
สามารถจ�ำผู้คนได้ จ�ำภาพต่างๆได้ เล่นซ่อนหาได้

แนวทางการส่งต่อจักษุแพทย์
อายุ
0-1 เดือน
6 เดือน

3-5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ความผิดปกติที่อาจตรวจพบ
และต้องส่งต่อ

วิธีการตรวจ
ดูพฤติกรรมการเห็น
Penlight examination
ดูพฤติกรรมการเห็น
Fixation to light Corneal light reflex
ตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นป้ายวัดสายตา
ตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นป้ายวัดสายตา
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ไม่พัฒนาตามอายุ ตรวจพบความผิดปกติของลูกตาเช่น
กระจกตาเป็นฝ้า หรือตาแกว่ง
ไม่พัฒนาตามอายุ เด็กไม่ยอมให้ปิดตาข้างที่มองไฟฉาย
อยู่ แสดงว่าตาอีกข้างมองไม่เห็นแสงสะท้อนของ
ไฟฉายไม่ตกกลางตาด�ำ
ระดับสายตาเท่ากับหรือน้อยกว่า 20/40
ระดับสายตาเท่ากับหรือน้อยกว่า 20/30

ความพิการทางการเห็น

บทที่ 2 ความพิการประเภทที่ 1

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
•

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2591-5455 โทรสาร 0-2591-4242

•

ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-3388 ต่อ 128-130 โทรสาร 0-2354-3899 ในเวลาราชการ

•

ศูนย์ประชาบดี โทรศัพท์ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

•

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

•

ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2280-4966 โทรสาร 0-2280-7045

•

สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2354-4260-1 โทรสาร 0-2354-4260-1

•

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2246-3835 โทรสาร 0-2245-9846
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• ค�ำนิยาม		
• การค้นหากลุ่มเสี่ยง
• Flow chart for early detection hearing loss in children
• การวินิจฉัย
• การออกเอกสารรับรองความพิการ
• หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่องทางการได้ยิน
• แนวทางการให้ early intensive intervention และประเมินผล
• การให้ความช่วยเหลือด้าน Bio-psycho-social care ทางการแพทย์/โรงเรียน
• การติดตามประเมินผล
• แนวทางการให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้น
• รายชื่อโรงพยาบาลที่มีนักแก้ไขการพูด
• องค์กรที่เกี่ยวข้อง
• รายชื่อสถานพยาบาลที่บริการเครื่องช่วยฟังและนักแก้ไขการพูด
รวมถึงสถานบริการฝึกอาชีพ และจัดหางานให้ผู้พิการทางการได้ยิน
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บทที่ 3

ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
ค�ำนิยาม

หลักเกณฑ์กำ� หนดความพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 771 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552
1. หูหนวก หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไป
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากการมีขอ้ บกพร่องในการได้ยนิ จนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยินโดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์(*) ในหูข้างที่ได้ยิน
ดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป
2. หูตงึ หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีข้อบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยินโดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์(*) ในหูข้างที่ได้ยิน
ดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง น้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล
*หลักเกณท์ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การค้นหากลุ่มเสี่ยง (high risk)

มีวิธีการค้นหากลุ่มเสี่ยงโดย
1. การประเมินด้วยการซักถามและการใช้เทคนิคอย่างง่ายที่กุมารแพทย์ทั่วไปสามารถท�ำได้
ระหว่างอายุ 4 เดือน-6 เดือน ตามก�ำหนดการดูแลสุขภาพเด็กไทย โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย พศ.2556 ควรซักถามผู้ปกครองเด็กเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงที่เด็กอาจเกิดหูตึง หรือมีปัญหา
หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง ได้แก่ ซักประวัติครอบครัว การตั้งครรภ์ การคลอด การเจ็บป่วย การติดเชื้อ การ
ได้รบั ยาและพัฒนาการด้านการได้ยนิ และการพูด เช่น เมือ่ เด็กอายุ 6 เดือน เด็กควรเริม่ มีการตอบสนองต่อ
เสียง โดยการหันหาต้นก�ำเนิดของเสียง หรือเด็กควรเริม่ พูดค�ำแรกได้ตงั้ แต่อายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน เป็นต้น
นอกจากนี้ควรซักประวัติการเรียน การถามซ�้ำ และกุมารแพทย์ควรประเมินพัฒนาการด้านการพูดและ
ภาษาโดยใช้ Early Language Milestone scale (ELM) หรือ Denver Developmental Screening
Test (DDST)
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2. การคัดกรองการได้ยิน มีการตรวจ 4 ช่วงคือ ช่วงแรกเกิด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหา
congenital hearing loss เนื่องจากทารกพบภาวะ สูญเสียการได้ยิน 1-2: 1,000 คน ในทารกเกิดมีชีพ
ช่วงก่อนวัยเรียน (9 เดือน-3 ปี) ช่วงอายุ 3-5 ปี และช่วงอายุมากกว่า 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา
การสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นภายหลัง (Late Congenital hearing loss) หรือการสูญเสียการน�ำเสียง
จากหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวการณ์ได้ยินบกพร่อง
(Joint Committee on Infant Hearing 2007)

ลักษณะต่อไปนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดสภาวการณ์ได้ยินบกพร่อง
1. ผู้ดูแลเด็กสงสัยว่ามีปัญหาการได้ยิน มีการพัฒนาการด้านการพูด ภาษาและพัฒนาการช้า
2. ครอบครัวมีประวัติหูพิการในวัยเด็ก
3. เด็กต้องเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) มากกว่า 5 วัน หรือมีการใช้ ECMO
(Extracorporeal membrane oxygenation) หรือ มีการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ventilation machine)
หรือได้รับ ototoxic medications (gentamycin, tobramycin) หรือ loop diuretics (furosemide)
และตัวเหลืองแรกเกิดมากจนต้องได้รับการถ่ายเลือด
4. มารดามีการติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งผลให้ทารกมีการติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิด ได้แก่
cytomegalovirus, herpes, rubella, syphilis และ toxoplasmosis
5. มีความผิดปกติของหน้าและกระโหลก (craniofacial anomalies) รวมทั้งมีความผิดปกติที่
ใบหู รูหู ติ่งเนื้อหน้าหู (preauricular skin tag), ear pit และความผิดปกติของ temporal bone
6. ตรวจร่างกายพบลักษณะของกลุม่ อาการทีม่ ภี าวะสูญเสียการได้ยนิ ชนิดประสาทหูพกิ ารและ
การน�ำเสียงเสียถาวร เช่น white forelock
7. เด็กทีเ่ ป็นโรคกลุม่ อาการทีอ่ าจมีการสูญเสียการได้ยนิ หรือค่อยๆมีการสูญเสียการได้ยนิ ภาย
หลัง (progressive หรือ late onset hearing loss) ร่วมด้วย ได้แก่ neurofibromatosis, osteopetrosis
และ Usher syndrome หรือกลุ่มอาการที่พบการสูญเสียการได้ยินได้บ่อย เช่น Waardenberg, Alport,
Pendred และ Jervell and Lange-Nielson syndrome
8. Neurodegenerative disorders เช่น Hunter syndrome หรือ sensory motor
neuropathies เช่น Friedreich ataxia และ Charcot-Marie-tooth syndrome
9. เด็กทีม่ กี ารติดเชือ้ หลังคลอดทีต่ รวจได้เชือ้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูญเสียการได้ยนิ ชนิดประสาทหู
พิการ ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (bacterial meningitis) และไวรัส เช่น herpes virus
และ varicella
10. มีการกระทบกระเทือนทีศ่ รี ษะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ skull/temporal bone fracture ทีต่ อ้ ง
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล
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11. ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด

การวินิจฉัย

การวินิจฉัย congenital hearing loss ตั้งแต่แรกเกิด-6 เดือน เป็นการตรวจคัดกรองการได้ยินใน
ทารกแรกเกิด (newborn hearing screening) ตามเป้าหมายควรเป็น universal hearing screening ซึ่ง
ควรครอบคลุมประชากร 95 % เช่น
1. การวัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน (Otoacoustic Emissions, OAE)
เป็นการตรวจการท�ำงานของ outer hair cell ใน cochlea แต่ตอ้ งตรวจขณะเด็กหลับ และตรวจในสถาน
ที่เงียบ (ควรมีห้องตรวจโดยเฉพาะ)
การรายงานผลตรวจ
OAE: pass หมายความว่า cochlea ท�ำงานปกติ
refer หมายความว่า ไม่สามารถวัด OAE ได้เนือ่ งจากความผิดปกติของหูชนั้ นอก, หูชนั้ กลางหรือ
หูชั้นในส่วน cochlea ได้แก่ ขี้หูอุดตัน รูหูแคบ มีของเหลวในหูชั้นกลาง หรือหูตึงเป็นต้น หรืออาจมีเสียง
รบกวนมากเกินไป ดังนัน้ การตรวจ OAE จึงสามารถ refer ได้รอ้ ยละ 3-20 อย่างไรก็ตามการตรวจคัดกรอง
ด้วย OAE ยังเป็นการตรวจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากตรวจง่ายและใช้เวลาในการตรวจน้อย
(ประมาณ 3-5 นาที) แต่ต้องค�ำนึงว่าอาจให้ผลผ่านเทียมในกรณีที่มีพยาธิสภาพที่เส้นประสาทหูแต่
cochlea ปกติ
2. Automated auditory brainstem response audiometry (A-ABR) เป็นการวัด
neural activity จาก auditory pathways (cochlea, auditory nerve และ brainstem) ซึ่งเกิดจาก
การกระตุน้ ด้วยเสียงทีค่ วามดัง 35 dBHL โดยใช้ surface electrodes เครือ่ งจะประมวลผลอัตโนมัติ โดย
เทียบกับค่ามาตรฐานและรายงานผลเป็น pass/refer ผล pass หมายความว่าเส้นประสาทหูปกติ ซึ่งการ
ได้ยินควรปกติ ผล refer หมายความว่าเส้นประสาทหูท�ำงานไม่ปกติ
การตรวจ A-ABR ต้องตรวจในขณะที่เด็กหลับสนิท ตรวจในที่เงียบ และต้องเตรียมผิวหนังบริเวณ
ที่จะติด electrodes ซึ่งยุ่งยากกว่าการตรวจ OAE ซึ่งตรวจโดยใส่ probe ในหูเท่านั้น อีกทั้งใช้เวลาในการ
ตรวจนานกว่า (10-20 นาที) จึงท�ำให้ได้รับความนิยมใช้ตรวจคัดกรองน้อยกว่า OAE แต่อย่างไรก็ตาม ผล
การตรวจ A-ABR มีความแม่นย�ำกว่า และสามารถใช้ได้ในกรณีทมี่ พี ยาธิสภาพทีเ่ ส้นประสาทหู จึงแนะน�ำให้
ใช้ตรวจในทารกกลุ่มเสี่ยง
การเลือกใช้ OAE หรือ A-ABR ในการตรวจคัดกรองขึ้นกับแต่ละสถาบัน โดยตรวจคัดกรอง
ครั้งแรกในเด็กอายุมากกว่า 48 ชั่วโมง เพื่อลดความผิดพลาดของการตรวจเนื่องจากมี vernix caseosa
ในช่องหู ถ้าตรวจคัดกรองไม่ผ่านครั้งแรก ต้องมีการตรวจคัดกรองซ�้ำก่อนทารกกลับบ้าน ถ้าผลไม่ผ่าน
ต้องตรวจคัดกรองการได้ยินซ�้ำ โดยอาจเปลี่ยนวิธีการตรวจจาก OAE เป็น A-ABR ก็ได้ ในกรณีที่ตรวจ
คัดกรองด้วย A-ABR ไม่ผ่าน จะไม่มีการกลับมาตรวจด้วย OAE เนื่องจากเด็กที่ A-ABR ไม่ผ่าน อาจมี
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ความผิดปกติที่ประสาทหู เมื่อผลตรวจคัดกรองไม่ผ่าน เด็กควรได้รับการวินิจฉัยภายใน 3 เดือน
โดย auditory brainstem response (ABR) และ/หรือ auditory steady state response (ASSR)
และได้รับการรักษาก่อนอายุ 6 เดือน
3. การวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นภายหลัง ในช่วงอายุตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ต้องใช้เครื่องมือตรวจเช่นเดียวกับการ
ตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด (OAE และ A-ABR) แต่เด็กจะหลับยากกว่า จึงอาจใช้เวลาตรวจนาน
เมื่อเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี สามารถตรวจคัดกรองโดยใช้ behavioral testing ได้แก่ visual
reinforcement audiometry (VRA) โดยใช้เกณฑ์ผ่านที่ระดับความดัง 30 dBHL ที่ความถี่ 500 1,000
2,000 และ 4,000 Hz. ไม่แนะน�ำใช้เครื่องมือที่เป็น noncalibrated signals เช่น rattles กล่องดนตรี
หรือเสียงที่ไม่มี frequency specific เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี เป็นต้น
เมือ่ เด็กอายุ 3-5 ปี และให้ความร่วมมือในการตรวจ สามารถใช้ conditioned play audiometry
เพื่อตรวจคัดกรอง โดยใช้เกณฑ์ผ่านที่ระดับความดัง 20 dBHL ความถี่ 500 1,000 2,000 และ 4,000
Hz. แต่เด็กวัยนี้มีความสนใจสั้นมาก จึงต้องตรวจอย่างรวดเร็วและผู้ตรวจต้องมีความช�ำนาญในการตรวจ
ถ้าเด็กไม่ให้ความร่วมมือ อาจใช้การตรวจร่างกาย(ตรวจหู)ร่วมกับการตรวจ OAE และ Tympanometry
(ตรวจหูชั้นกลาง)
เด็กที่อายุมากกว่า 5 ปีใช้ pure tone audiometry ตรวจโดยใช้เกณฑ์ผ่านที่ระดับความดัง 20
dBHL ทีค่ วามถี่ 500 1,000 2,000 และ 4,000 Hz. ไม่ควรใช้ OAE ในการตรวจคัดกรองเด็กในช่วงอายุนี้
ในกรณีที่เด็กคลอดก่อนก�ำหนดหรือพัฒนาการช้า การเลือกวิธีตรวจขึ้นกับอายุพัฒนาการ
เมื่อเด็กตรวจคัดกรองไม่ผ่าน ควรตรวจร่างกาย ตรวจหู และการได้ยินภายใน 1 เดือน หลังจากการตรวจ
คัดกรองการได้ยิน (ไม่ควรเกิน 3 เดือน) เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาต่อไป

การออกเอกสารรับรองความพิการ

การออกเอกสารรับรองความพิการทางการได้ยิน ท�ำโดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ตามค�ำนิยาม
ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถออกใบรับรองความพิการใน
กรณีที่เห็นความพิการเชิงประจักษ์ คือ การไม่มีรูหู ทั้งสองข้าง สามารถออกเอกสารได้โดยไม่ต้องผ่าน
โสต ศอ นาสิก แพทย์ หรือพบความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการได้ยิน ครอบคลุม 2 ลักษณะ ดังนี้
1. หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยินโดยใช้ความถี่
ที่ 500 1,000, 2,000 (4,000*) เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง 90
เดซิเบลขึ้นไป (81 เดซิเบล *)
2. หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีความบกพร่องในการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยินโดยใช้คลื่นความถี่
ที่ 500 1,000, 2,000 (4,000*) เฮิรตซ์ หูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง 40
เดซิเบล (41 เดซิเบล*) จนถึงน้อยกว่า90 เดซิเบล (80 เดซิเบล*)
(*) ตามค�ำนิยามของ WHO

39

ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

บทที่ 3 ความพิการประเภทที่ 2

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่องทางการได้ยิน

คนพิการทางการได้ยนิ ได้แก่ คนทีไ่ ด้ยนิ เสียงความถี่ 500 1,000, 2,000 และ 4,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้ ง
ทีด่ กี ว่าทีม่ คี วามดังเฉลีย่ ตัง้ แต่ 41 เดซิเบลขึน้ ไปจนไม่ได้ยนิ เสียง (ตามค�ำนิยามของ WHO) ความผิดปกติหรือ
ความพิการประเภทนี้ ครอบคลุม 2 ลักษณะ คือ หูหนวก หรือหูตงึ โดยมีหวั ข้อพิจารณา จากการได้ยนิ เสียง และ
การเข้าใจภาษาพูด
คนพิการทางการได้ยิน ตามกฎหมาย ไม่คลอบคลุมบุคคลต่อไปนี้
1. หูตึง 1 ข้าง
2. หูหนวก 1 ข้าง
3. การสูญเสียการได้ยินที่อยู่ระหว่างการรักษา หรือยังไม่สิ้นสุดการรักษา

แนวทางการให้ early intensive intervention และประเมินผล แบ่งตามช่วงอายุ

รายละเอียดตามflow chart แบ่งไปตามช่วงอายุ อายุแรกเกิด-6 เดือน//อายุ 6 เดือน-3 ปี และ
อายุมากกว่า 3 ปี
• ในเด็กแนะน�ำให้ใส่ เครื่องช่วยฟัง 2 ข้าง ถ้ามีการได้ยินบกพร่องทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกัน
Auditory deprivation ซึ่งต่างจากในผู้ใหญ่ที่สามารถใส่ 1 ข้างได้
หมายเหตุ: เครื่อง BC HA (bone conduction hearing aids) เบิกได้ 1 ข้าง เท่านั้น

การให้ความช่วยเหลือด้าน Bio-psycho-social care ทางการแพทย์/โรงเรียน

1. หลังขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีสามารถขอเบิกเครื่องช่วยฟังได้ทั้ง 2
ข้าง โดยสามารถเบิกเครื่องใหม่ได้ทุก 3 ปีถ้าเครื่องช่วยฟังเสียจนไม่สามารถซ่อมได้
2. กรณีเด็กไม่มีรูหูหรือรูหูตีบมีข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดใส่เครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก (Bone
anchored hearing aid) คือ ต้อง มีอายุตงั้ แต่ 5 ขวบขึน้ ไป หรือไม่มรี หู หู รือรูหตู บี ทัง้ สองข้างตัง้ แต่กำ� เนิด
หรือหูชั้นนอกมีการอักเสบเรื้อรัง จนใส่เครื่องช่วยฟังแบบปกติไม่ได้ทั้ง 2 ข้าง
3. ในกรณีทมี่ กี ารได้ยนิ ชนิดการน�ำเสียงบกพร่อง (conductive hearing loss) หรือสูญเสียการ
ได้ยนิ ชนิดผสม (mixed hearing loss) ทัง้ สองข้าง และมีระดับการได้ยนิ ผ่านกระดูก (bone conduction)
ในทุกความถี่ต้องไม่มากกว่า 45 เดซิเบล ร่วมกับการมีคะแนนค�ำพูด (SD Score) ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60
ผู้มีสิทธิอยู่ในระบบสวัสดิการข้าราชการ สามารถเบิกจ่ายเครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูกได้ 1 ชุด ไม่เกิน
200,000 บาท ในขณะที่สิทธิอื่นยังไม่สามารถเบิกเครื่องช่วยฟังนี้ได้
4. กรณีเด็กหูหนวกทั้ง 2 ข้าง มีข้อบ่งชี้ของการฝังประสาทหูเทียม (Cochlear implant) ดังนี้
		 4.1 มีประสาทหูเสื่อม 2 ข้าง โดยสูญเสียการได้ยินมากกว่า 80 เดซิเบลขึ้นไป และได้รับการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพการฟังและการพูดมาก่อนอย่างน้อย 6 เดือน และได้ผลน้อยจากการใช้เครือ่ งช่วยฟัง หรือ
กรณี เด็กหูหนวกจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน
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		 4.2 สุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด
		 4.3 สุขภาพจิตดี และสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือต�่ำกว่าปกติเล็กน้อย ในเด็กใช้การ
ประเมิน พัฒนาการร่วมด้วย
		 4.4 ต้องสามารถเข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพการได้ยนิ หลังการผ่าตัดและติดตามผลเป็นระยะได้
		 4.5 ผู้ปกครองให้การสนับสนุน
5. ผู้ที่มีสิทธิอยู่ในระบบสวัสดิการข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเครื่องประสาทหูเทียม
1 ข้าง ไม่เกิน 850,000 บาท ทัง้ นีไ้ ม่รวมค่าผ่าตัดและค่าบริการฟืน้ ฟูการได้ยนิ ในขณะทีผ่ ใู้ ช้ สิทธิประกันสังคม
และประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยังไม่ได้รับสิทธิ์การเบิกค่าเครื่องประสาทหูเทียม
6. เด็กพิการทางหูที่ประสบความส�ำเร็จในการฟังและพูด จะได้รับค�ำแนะน�ำให้ผู้ปกครอง
พาเด็กไปเข้าโรงเรียนที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ เช่น โรงเรียนพญาไท โรงเรียนราชวินิต โรงเรียน
พิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ เป็นต้น แต่ถ้าเด็กไม่สามารถฟัง และพูดได้หลัง
จากได้รับการฟื้นฟูทางด้านการได้ยินและสื่อความหมายแล้ว สามารถส่งเรียนที่ โรงเรียนส�ำหรับ
ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายโดยเฉพาะ (เรียนภาษามือ) เช่น โรงเรียน เศรษฐเสถียร
โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาทุ ่ ง มหาเมฆ และตามจั ง หวั ด ต่ า งๆ เช่ น โรงเรี ย นศึ ก ษาพิ เ ศษ นครปฐม
โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนศึกษา พิเศษระยอง เป็นต้น
7. ตั ว อย่ า งสถานพยาบาลที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง ส� ำ หรั บ ผู ้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ
สือ่ ความหมายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลต�ำรวจ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จังหวัดอืน่ ได้แก่
โรงพยาบาลจังหวัดต่างๆ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

การติดตามประเมินผล

เมื่อได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้ว ให้มีการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังในชีวิตประจ�ำวัน ตั้งแต่
1-4 สัปดาห์แรก เพือ่ ดูการตอบสนองของเด็ก ฝึกฟังและฝึกพูดให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ โดยนักแก้ไข
การพูดหรือครูการศึกษาพิเศษอย่างน้อยทุกๆเดือน (ความถี่ของการฝึกฟัง ฝึกพูด ขึ้นอยู่กับแต่ละรพ.และ
ความพร้อมของผู้ปกครอง) ถ้าเด็กเริ่มมีภาษา สามารถนัดติดตามผลเป็น ระยะทุก 3 หรือ 6 เดือน
หรือเมื่อเครื่องช่วยฟังมีปัญหา
กรณีเด็กที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ นัดมาดูแผลและเปิดเครื่อง
ประสาทหูเทียมให้เด็กได้เริ่มฝึกฟังเสียง และปรับเครื่องทุกสัปดาห์จนกระทั่งครบ 1 เดือน หลังจาก
นั้นห่างออกเรื่อยๆ ทุก 2 สัปดาห์เป็นทุก 1 เดือน ห่างออกเป็นทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ระหว่างนี้
ควรมาฝึกฟังและพูดทุกสัปดาห์ (ความถี่ของการมาฝึกฟังพูดขึ้นอยู่กับแต่ละรพ.และความ พร้อมของ
ผู้ปกครอง)
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แนวทางการให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่ครอบครัวเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน

เมื่อเด็กได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาการได้ยิน กุมารแพทย์ควรให้ค�ำแนะน�ำครอบครัวเด็ก
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ปกครองเด็กและการศึกษาของเด็ก
• ผู้ปกครอง
ในกรณีทเี่ ด็กมีปญ
ั หาประสาทหูพกิ าร ผูป้ กครองต้องหาอุปกรณ์เครือ่ งช่วยฟังทีเ่ หมาะสมกับระดับ
การได้ยินให้เด็ก โดยไปพบโสต ศอ นาสิกแพทย์ เพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ จดทะเบียนผู้พิการ
เพื่อได้รับสิทธิเบิกเครื่องช่วยฟังจากส�ำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือแล้วแต่สิทธิบัตร เช่น
ข้าราชการ น�ำเด็กไปใส่เครื่องช่วยฟังให้เร็วที่สุด ผู้ปกครองต้องดูแลให้เด็กใส่เครื่องช่วยฟังอย่างสม�่ำเสมอ
ถูกวิธี ดูแลเครื่องช่วยฟังตามที่ได้รับค�ำแนะน�ำ พาเด็กมาตรวจติดตามและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน
และการพูดต่อเนื่อง และต้องฝึกฝนที่บ้านตามที่นักอรรถบ�ำบัด (นักแก้ไขการพูด) แนะน�ำ
ต้องเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพอนามัยเด็กด้านความเจ็บป่วย การฉีดวัคซีน ป้องกันโรค เมือ่ เด็กเจ็บป่วย
ต้องรีบรักษาและแจ้งให้แพทย์ทราบถึงปัญหาด้านการได้ยิน เพื่อระมัดระวังในการให้ยา ในกรณีที่เด็กได้
รับการผ่าตัดใส่ท่อระบายอากาศในหู ต้องดูแลไม่ให้น�้ำเข้าหู
• เด็กทีม่ ปี ญั หาด้านการได้ยนิ ควรได้รบั การรักษาเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
เด็ ก ประสาทหู พิ ก ารต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาโดยการใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง ทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
ต้องฝึกฟัง ฝึกพูด และตรวจติดตามการใช้การได้ยินอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลการใช้เครื่องช่วยฟัง
ถ้าใส่เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผลดีใน 6 เดือน อาจพิจารณาผ่าตัดประสาทหูเทียม (Cochlear implant)
เด็กทีม่ หี ชู นั้ กลางอักเสบชนิดน�ำ้ ใสเรือ้ รัง อาจมีผลต่อการได้ยนิ ท�ำให้พฒ
ั นาการด้านการพูดล่าช้า
มีผลต่อการเรียน ถ้าเป็นหูชั้นกลางอักเสบชนิดน�้ำใสนานกว่า 3 เดือน ควรได้รับการผ่าตัดเจาะแก้วหูและ
ใส่ท่อระบายอากาศ (myringotomy with ventilation tube) เพื่อดูดน�้ำจากหูชั้นกลาง ปรับความดัน
ในหูชั้นกลาง และป้องกันการเกิดพังผืดในหูชั้นกลาง
• การศึกษา
ถ้าเด็กได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการได้ยนิ และการพูดจนสามารถพูดสมวัย เด็กสามารถเรียน
ร่วมกับเด็กอืน่ ในชัน้ เรียนปกติ การเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลปกติอาจช่วยกระตุน้ ให้เด็กอยากพูดมากขึน้
ถ้าเด็กสามารถพูดได้บ้างแต่ไม่ชัดและไม่สมวัย เด็กควรเรียนในโรงเรียนที่มีครูการศึกษาพิเศษ
คอยช่วยหรือเรียนในชั้นเรียนพิเศษ หรือใช้ระบบ FM ในการเรียน
ถ้าเด็กหูหนวก ไม่สามารถพูดได้ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินไม่ได้ผล เด็กต้องเข้าโรงเรียน
โสตศึกษาเพื่อเรียนภาษามือ
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รายชื่อโรงพยาบาลที่มีนักแก้ไขการพูด
1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
		
13.
14.
		
15.
16.
		
17.
		
18.
19.
		
		
20.
		
21.
22.
23.
24.
		

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2564434
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-4197411
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-2011448, 02-2011476
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 022461647 ต่อ 93710 02-2460066 ต่อ 93257
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-475-2555
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-475-2555
โรงพยาบาลเลิดสิน บางรัก กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-2350330-50 ต่อ 1265
โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-2216141 ต่อ 211, 2112
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-2430151-79 ต่อ 2173
โรงพยาบาลต�ำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2528111 ต่อ 4254
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1415 ต่อ 2501, 2301
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2457833
สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ โทร. 02-2454601-5 ต่อ 4505
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3612727, 02-3612828
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-327901-8 ต่อ 2112
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.เมือง จ. นครปฐม 73210
โทร. 034-219835 ต่อ 3405-6
ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 02-5915455 ต่อ 2201
โรงพยาบาลสระบุรี อ. เมือง จ. สระบุรี โทร. 036-3165555 ต่อ 3085
คลินิกโสตสัมผัสและการพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50002
โทร. 053-945562, 053-945656
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-890238-44 ต่อ 3114
โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20180 โทร. 038-274200-7 ต่อ 317
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี 20180 โทร. 038-245735-9 ต่อ 2099
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-814375-8
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
โทร. 043-242344 ต่อ 3730
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25.
		
26.
27.
28.
29.
30.
31.
		

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 โทร. 074-212070 ต่อ 1390
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 โทร. 074-231031 ต่อ 1835
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ. ตรัง 92000 โทร. 075-218018 ต่อ 4100
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ. ยะลา 95000 โทร. 073-212543, 073-244711-8
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทร. 076-217293-8
โรงพยาบาลหัวหิน โทร. 032-523000 ต่อ 3108
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ห้องตรวจหู คอ จมูก จ.อุบลราชธานี
โทร. 045-244973 ต่อ 1440

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยกุมารแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ จิตแพทย์และสหสาขาทีม่ สี ว่ นร่วม และแหล่งทุน
ที่ช่วยเหลืออุปกรณ์เครื่องช่วยฟังมาจาก 3 กองทุน
1. สปสช.
2. กองทุนประกันสังคม (กรณีผู้ใหญ่)
3. สิทธิข้าราชการ
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รายชื่อสถานพยาบาลที่บริการเครื่องช่วยฟังและนักแก้ไขการพูดรวมถึงสถานบริการ
ฝึกอาชีพ และจัดหางานให้ผู้พิการทางการได้ยิน
สถานพยาบาลที่ให้บริการเครื่องช่วยฟังส�ำหรับผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ชื่อสถานพยาบาล
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
ทบวงมหาวิทยาลัย
1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ ถ.อังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
02-2564576
02-2564368
2.โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
02-4198040
02-4198044
3.โรงพยาบาลมหาราชนคร
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
053-945601
053-221141
เชียงใหม่
4.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อ.เมือง จ.สงขลา 90110
074-429900
074-212912
สังกัดกระทรวงกลาโหม
1.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
351 ถ.ราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพ 10400 02-2461671-9
2.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ดอนเมือง กรุงเทพ 10220
02-5347243
02-5238843
3.โรงพยาบาลอานันทมหิดล
อ.เมือง จ.ลพบุรี
036-486011-5
036-486018
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
1.โรงพยาบาลต�ำรวจ กรุงเทพ
491/2 แขวงใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 02-2527138
สังกัดกรุงเทพมหานคร
1.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ถ.สามเสน แขวงวชิร เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 02-2430151-9
2.โรงพยาบาลตากสิน
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
02-4370123
02-4376605
กรมการแพทย์
1.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
พญาไท กรุงเทพ 10400
02-2461260-8
02-2457580
มหาราชินี
2.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73000
034-325456-68
034-321243
3.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
109 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขต
02-5174270-9
02-5174262
บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป
ภาคกลาง
1.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-5265589
02-5265629
2.โรงพยาบาลอ่างทอง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
035-620834-7
035-612151
3.โรงพยาบาลชัยนาท
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
056-411142
056-411071
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ชื่อสถานพยาบาล
4.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
5.โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
6.โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี
7.โรงพยาบาลสิงห์บุรี
8.โรงพยาบาลนครนายก
9.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
10.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
11.โรงพยาบาลพระพุทธบาท
12.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ที่อยู่
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ภาคตะวันออก
1.โรงพยาบาลชลบุรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
2.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
3.โรงพยาบาลสมุทรสาคร
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 54000
4.โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
5.โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
6.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ภาคเหนือ
1.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
2.โรงพยาบาลพุทธชินราช
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
3.โรงพยาบาลล�ำปาง
อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
4.โรงพยาบาลล�ำพูน
อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
5.โรงพยาบาลสุโขทัย
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
6.โรงพยาบาลแพร่
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
7.โรงพยาบาลน่าน
อ.เมือง จ.น่าน 55000
8.โรงพยาบาลพะเยา
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
9.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
10.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
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โทรศัพท์
056-228688
032-327999
02-5815733
036-511001
037-311219
035-523395
034-622999
036-323291-6
056-711025-6

โทรสาร
056-228681
032-321825
02-5814136
036-522515
037-311239
035-511738
034-511507
036-266112
056-722091

038-284465-7
032-601060-4
034-427099-105
038-514722-3
032-401251-7
037-211446

038-274911
032-611079
034-411488
038-511633
032-425205
037-211243

053-711300-4
055-219844
054-223623-7
053-563635-9
055-611702
054-533900
054-771620-2
054-410501-11
055-411176
053-611398

053-713044
055-258813
054-226126
053-511233
055-610588
054-511096
054-710977
054-481708
055-413845
053-611408
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ชื่อสถานพยาบาล
1.โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช
2.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
3.โรงพยาบาลหาดใหญ่
4.โรงพยาบาลเบตง
5.โรงพยาบาลสงขลา
6.โรงพยาบาลนราธิวาส
7.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8.โรงพยาบาลตรัง

ภาคใต้
ที่อยู่
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อ.เบตง จ.ยะลา 95110
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96120
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2.โรงพยาบาลขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
3.โรงพยาบาลอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
4.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
5.โรงพยาบาลบุรีรัมย์
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
6.โรงพยาบาลชัยภูมิ
อ.เมือง จ.ขัยภูมิ 36000
7.โรงพยาบาลนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
8.โรงพยาบาลมุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
9.โรงพยาบาลมหาสารคาม
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
10.โรงพยาบาลเลย
อ.เมือง จ.เลย 42000
11.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
12.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
13.โรงพยาบาลสกลนคร
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
14.โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 49000
15.โรงพยาบาลสุรินทร์
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
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โทรศัพท์
075-342016-7

โทรสาร
075-346946

077-272231
074-230800-4
073-231216
074-447607
073-511060
076-217293-8
075-218018

077-283256
074-246600
073-230936
074-447625
073-513481
076-211155
075-218831

044-341310-38
043-236006
042-245555
045-254153
044-621389
044-837100-4
042-511424
042-612978
043-740993-6
042-811890
043-812980
043-518200-5
042-711636
045-611503
044-514125

044-246380
043-236974
042-248259
045-244145
044-611282
044-822365
042-511327
042-611379
043-711433
042-812653
043-812962
043-511503
042-711037
045-612502
044-514127

ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

บทที่ 3 ความพิการประเภทที่ 2

โรงเรียนส�ำหรับผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
โรงเรียน
ที่ตั้ง
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.โรงเรียนเศรษฐเสถียร
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
2.โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

เขตสาธร กรุงเทพฯ

3.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

บางบัวทอง จ.นนทบุรี

4.โรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม

ต.วัดแค อ.นครไชยศรี

5.โรงเรียนศึกษาพิเศษนครสวรรค์
6.โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี
7.โรงเรียนศึกษาพิเศษกาญจนบุรี
8.โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบุรี
9.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
10.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
11.โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก
12.โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์
13.โรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร
14.โรงเรียนศึกษาพิเศษน่าน
15.โรงเรียนพิเศษเชียงราย
16.โรงเรียนศึกษาพิเศษแพร่
17.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
18.โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์
19.โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร
20.โรงเรียนศึกษาพิเศษอุดรธานี
21.โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา
22.โรงเรียนศึกษาพิเศษร้อยเอ็ด
23.โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ
24.โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์

อ.เมือง จ.นครสวรรค์
อ.เมือง จ.ลพบุรี
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ.เมือง จ.ตาก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
อ.เมือง จ.พิจิตร
กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน
อ.เมือง จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.แพร่
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ต.หนองบัว จ.อุดรธานี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
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โทรศัพท์
02-2414738
02-6696107
02-2860733
02-2855618
02-5717052
02-5710336
034-332309
034-227669
056-245497-8
036-412014
034-517220
032-410453
053-222475
055-511031
055-299258
056-725256
056-616263
(Fax.054-744498)
053-600218
054-532659
043-221751
044-551793
042-615013
042-323682-3
044-214983
043-569278-9
044-813312
043-891149
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โรงเรียน
ที่ตั้ง
25.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี (เด็กหูตึง)
ต.บางแสน จ.ชลบุรี
26.โรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง
27.โรงเรียนศึกษาพิเศษปราจีนบุรี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
28.โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดสงขลา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
29.โรงเรียนศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
30.โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
31.โรงเรียนศึกษาพิเศษภูเก็ต
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ในสังกัดสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
1.โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
ถ.ราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาส�ำหรับเด็กหูหนวก
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
สังกัดองค์กรเอกชน
1.โรงเรียนอนุบาลโสตศึกษาพัฒนา
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
2.โสตศึกษาอนุสารสุนทร(สอนคนหูหนวก)
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โครงการสอนเด็กหูตึงเรียนร่วมกับเด็กปกติ
1.โรงเรียนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ
2.โรงเรียนราชวินิต
เขตดุสิต กรุงเทพ
3.โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
เขตพระนคร กรุงเทพ
4.โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ดินแดง กรุงเทพ

โรงเรียนส�ำหรับเด็กพิเศษ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.เมือง ปทุมธานี
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนอาชีวศึกษา
1.โรงเรียนดอนบอสโก (แผนกการพิมพ์)
มักกะสัน กรุงเทพ
2.โรงเรียนสารพัดช่างชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
53

โทรศัพท์
038-382638
038-612638
037-407442
074-212516
075-412690
032-699064
076-260448
02-2415980
02-2414656
02-6627140
038-716247-9
038-428717
053-222475
02-2458152
02-2812156
02-2226561
02-2224871
02-2450448
02-6428065
02-9782582-3

02-6529627-8
038-382662
038-386360
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หน่วยงาน

ที่ตั้ง

สถานที่ให้บริการฝึกอาชีพ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส�ำหรับคนพิการ
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 51 กรุงเกษม เขต
ป้อมปราบ กรุงเทพ
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ณ ศาลากลางจังหวัด
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการภาคใต้
อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
สถานที่ให้บริการจัดหางาน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวส�ำหรับคนพิการ
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 51 กรุงเกษม เขต
ป้อมปราบ กรุงเทพ
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
ณ ศาลากลางจังหวัด
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ฝ่ายบริการจัดหางาน กองบริการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขต
ดินแดง กรุงเทพ
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02-6596170-1

02-4625008
02-4626636
043-246080
045-254092
053-471327
075-375254-5
036-461555
045-285469
042-407478
02-6596170-1

02-2452260,
02-2452287,
02-2487208,
02-2486661
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พื้นที่

ครอบคลุมเขต
ส�ำนักงานจัดหางานกรมการจัดหางาน 9 พื้นที่
พื้นที่ 1 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต เลขที่ 19 ชั้น 2
เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท
อาคารพงษ์สุภี
ราชเทวี
พื้นที่ 2 บริเวณย่านขนส่งสายเหนือ
เขตจตุจักร ดอนเมือง บางเขน
พื้นที่ 3 บริเวณย่านสถานีรถไฟหัวล�ำโพง
เขตปทุมวัน บางรัก สัมพันธวงศ์
พื้นที่ 4 บริเวณย่านวิสุทธิกษัตริย์
เขตป้อมปราบ บางซื่อ พระนคร ดุสิต
พื้นที่ 5 บริเวณย่านวงเวียนใหญ่
เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย
บางพลัด บางกอกใหญ่
พื้นที่ 6 บริเวณย่านบางขุนเทียน
เขตจอมทอง บางขุนเทียน
ราษฎร์บูรณะ
พื้นที่ 7 บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2
เขตหนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ
พื้นที่ 8 บริเวณย่านรามอินทรา
เขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง
บึงกุ่ม ลาดพร้าว บางกะปิ
พื้นที่ 9 บริเวณย่านพระโขนง
เขตยานนาวา บางคอแหลม
พระโขนง สวนหลวง ประเวศ
คลองเตย สาธร
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บทที่ 4

ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
การประเมิ น ความพิ ก ารในเด็ ก นั้ น มี ค วามแตกต่ า งจากการประเมิ น ความพิ ก ารในผู ้ ใ หญ่
ค่อนข้างมาก เนือ่ งจากในการประเมินความพิการของผูใ้ หญ่เราจะดูประเด็นของการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น
การรับประทานอาหาร การแต่งตัว การเข้าห้องน�้ำ การลุกเดิน ยืน นอน นั่ง แต่ในเด็กจะต้องดูพัฒนาการ
ของเด็กในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน ซึ่งโดยปกติเมื่อเด็กอายุเกิน 6 ขวบ จึงจะสามารถประกอบ
กิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างอิสระโดยไม่มีผู้ดูแล และในประเด็นการเข้าสู่สังคมนั้น ในวัยเด็กจะเห็นไม่เด่นชัด
อาจจะพิจารณาเป็นกิจกรรมของการใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน และโรงเรียน กับเพื่อนวัยเดียวกัน
แต่ ใ นส่ ว นประเด็ น ของสาเหตุ ก ารเกิ ด ความพิ ก ารในกลุ ่ ม เด็ ก พิ ก ารประเภทที่ 3 นี้ จะมี
ความแตกต่างจากกลุ่มผู้ใหญ่อย่างเห็นได้ชัด เช่น ความพิการที่เป็นตั้งแต่แรกเกิด หรือทางพันธุกรรม
ในบางรายทีเ่ ห็นชัดเจน เช่น แขนขาขาดหายแต่กำ� เนิด ถ้าเข้าเกณฑ์ทสี่ ามารถออกเอกสารรับรองความพิการ
ได้เลยโดยไม่ตอ้ งรอติดตาม แต่จะมีสาเหตุความพิการบางชนิดทีเ่ กิดจากโรคเรือ้ รังบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ
โรคข้อ อาจต้องมีการติดตามเป็นระยะโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ และต้องใช้เวลาเพือ่ ตัดสินว่าเป็นไปตามเกณฑ์
ของความพิการตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 หรือไม่
ซึ่งจะมีแนวทางเบื้องต้นว่าต้องเป็นความพิการที่ถาวร และสิ้นสุดการรักษาตามแนวทางในการดูแลผู้ป่วย
รายนัน้ ๆ หรือในบางกรณีถา้ ดูแล้วว่าโรคนัน้ รักษาไม่ได้แล้ว อาการของโรคยังคงด�ำเนินต่อไปก็สามารถจะ
วินิจฉัยได้ว่าเป็นความพิการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

ค�ำนิยาม

จากคู่มือการตรวจประเมินความพิการ และการวินิจฉัยความพิการตาม พรบ.ส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายดังต่อไปนี้ คือ
1. ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจ�ำวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่อง หรือ
การสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ อัมพาต
แขนขาอ่อนแรง แขนขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท�ำงาน มือเท้า แขนขา
2. ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต
ประจ� ำ วั น หรื อ การเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการมี ค วามบกพร่ อ ง
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หรือมีความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล�ำตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน

แนวทางการวินิจฉัยความพิการทางการเคลื่อนไหวส�ำหรับเด็ก

ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ในกรอบของค� ำ นิ ย ามความพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวที่ ใ ช้ กั บ ผู ้ ใ หญ่
ประเด็นหลักทีเ่ ราน�ำมาประเมินคือ การทีเ่ ด็กมีขอ้ จ�ำกัในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม
เนื่องมาจากความผิดปกติของอวัยวะในการเคลื่อนไหว คือ มือ เท้า แขน ขา ในกรณีนี้จะมีประเด็นว่า
ถ้าเป็นความผิดปกติที่ถาวร เช่น แขนขาขาดหายจนไม่สามารถใช้มือ แขน ข้างที่ขาดหายท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
เช่น จับขวดนม จับช้อน ถ้ามือขาดไปทั้งมือ ประเด็นนี้ก็พิการแน่นอน แต่ถ้ากรณีที่มือยังมีนิ้วมืออยู่บางส่วน
เราก็จะต้องใช้การประเมินโดย ให้ใช้นิ้วมือส่วนที่เหลือลองจับสิ่งของต่างๆ เช่น แก้วน�้ำ ช้อน ส้อม ถ้าเด็กท�ำ
ไม่ได้กส็ ามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้เช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเท้า หรือขา ก็จะดูจากการนัง่ การ
เดิน ถ้าขาดที่ระดับข้อเท้าขึ้นมา ก็ถือว่าพิการแน่นอน แต่ในกรณีที่เป็นโรคอื่นๆ โรคเรื้อรัง จากอวัยวะภายใน
ต้องมีการติดตามการรักษาโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ เพือ่ จะดูอาการของโรคว่าสมควรทีจ่ ะตัดสินว่าเป็นความพิการ
ที่ถาวร ถึงแม้โรคจะพัฒนาต่อไปก็ตาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. การประเมินความพิการ จะประเมินในมือ เท้า แขน ขา ข้างทีม่ คี วามผิดปกติ และการประเมิน
จะต้องน�ำอุปกรณ์เครือ่ งช่วยความพิการออก เช่น อุปกรณ์ชว่ ยเดิน อุปกรณ์ชว่ ยการประกอบกิจวัตรประจ�ำ
วันออกก่อน แล้วจึงประเมิน
2. ภาวะความผิดปกติเหล่านั้นเป็นความผิดปกติที่ถาวร ถ้ามีหนทางใดเมื่อรักษาแล้วหายจาก
ความผิดปกติได้ต้องรักษาให้สิ้นสุดก่อน
3. ในกรณีที่เป็นโรคเรื้อรัง หรือจากพยาธิสภาพจากอวัยวะภายใน เช่น โรคหัวใจแต่ก�ำเนิด
โรคเลือด จะต้องให้การรักษา และฟื้นฟูอย่างเต็มที่จนมั่นใจว่าอาการเหล่านั้นยังคงอยู่ต่อไป หรืออาจจะ
แนวโน้มแย่ลง จนมีผลกระทบต่อการท�ำงานมือ เท้า แขน ขา คือประกอบกิจวัตรประจ�ำวันไม่ได้ หรือได้
แต่ต้องมีผู้อื่นช่วย ในกรณีเช่นนี้จะมีความยากในการประเมินเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการ จะต้องมี
การส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตัวอย่างภาวะความผิดปกติ และโรคที่เกี่ยวข้องกับความพิการทางการเคลื่อนไหวส�ำหรับเด็ก
1. โรคเลือด โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย หรือภาวะโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการรักษา
และฟืน้ ฟู ให้แพทย์ผทู้ เี่ ป็นผูร้ กั ษา และ/หรือฟืน้ ฟูเท่านัน้ เป็นผูอ้ อกเอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณา
จากความรุนแรงของโรค การท�ำนายโรค และข้อมูลอืน่ ๆ ประกอบ ซึง่ หลักเกณฑ์การวินจิ ฉัยความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหว
2. โรคหัวใจแต่กำ� เนิดทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยมีภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) อาจประเมินตาม
New York Heart Association Functional Classification คือหากประเมินแล้วอาการอยู่ใน class III
(เดินขึน้ บันไดแล้วเหนือ่ ย หรือดูดนมแล้วเหนือ่ ย) หรือ class IV (มีอาการเหนือ่ ยขณะพัก) สามารถประเมิน
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ความพิการได้เลย
3. Congenital bow leg (โรคขาโก่งแต่ก�ำเนิด) ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะความพิการ
ขึ้นกับความรุนแรงของโรค หากพิจารณาได้ว่าโรครุนแรงมาก แม้จะรักษาแล้วก็ยังหลงเหลือความพิการ
ก็สามารถประเมินความพิการได้เลย
4. Osteogenesis Imperfecta การเจริญของกระดูกไม่สมบูรณ์ ท�ำให้เด็กมีกระดูกเปราะบาง
และหักง่าย หักบ่อย การหักของกระดูกบ่อยครัง้ ท�ำให้เกิดการผิดรูปอย่างถาวร ส่งผลให้เกิดความพิการได้
5. Duchene muscular dystrophy โรคทางพันธุกรรมท�ำให้เกิดความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อที่ถาวร ซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการ
6. Arthrogryposis multiplex congenita เป็นโรคทางกระดูกและข้อที่ผิดปกติ ท�ำให้มีผล
ต่อภาพลักษณ์ และการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นความผิดปกติที่ถาวร
7. Congenital short femur เป็นโรคทีม่ คี วามผิดปกติทางด้านกระดูก มีการเจริญของกระดูก
femur ทีผิดปกติ ท�ำให้ขา 2 ข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน และเป็นโรคที่มีความผิดปกติถาวรไม่สามารถแก้ไขได้
8. Congenital limb deficiency โรคทีม่ แี ขนขาขาดหายตัง้ แต่กำ� เนิด ถือเป็นความพิการทีถ่ าวร

แนวทางการวินิจฉัยความพิการทางร่างกายในเด็ก

ตามค�ำนิยามของความพิการทางร่างกายในเด็กนัน้ จะแตกต่างจากความพิการทางการเคลือ่ นไหว
ซึ่งจะประเมินที่มือ เท้า แขน ขา แต่ทางร่างกายจะประเมินจากภาพลักษณ์ภายนอกที่เห็นเด่นชัด ซึ่งส่วน
มากจะมีผลต่อความสวยงามที่จะท�ำให้เกิดข้อด้อย ข้อจ�ำกัดในการเข้าสู่สังคม ในส่วนนี้ของเด็กถ้าจะ
พิจารณาก็อาจจะคล้ายกับผู้ใหญ่ค่อนข้างมาก
ภาวะความผิดปกติในกลุ่มนี้ที่เห็นชัดเจน คือ
1. Achondroplasia เนื่องจากเด็กที่เป็นโรคชนิดนี้ทุกรายมีสัดส่วนของร่างกาย และการเจริญ
เติบโตทีผ่ ดิ ปกติ ท�ำให้มผี ลต่อภาพลักษณ์ภายนอก และกระทบต่อการเข้าสังคมอย่างถาวร ไม่สามารถแก้ไข
ให้เป็นปกติได้
หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นคนเตี้ยแคระต�่ำกว่า 130 ซม. แต่แขนขาได้สัดส่วนปกติกับล�ำตัว จะไม่วินิจฉัยว่าเป็นคนพิการตาม

กฎหมายฉบับนี้

2. Arachnodactyly, Marfan’s syndrome มีความผิดปกติทางร่างกายหลายระบบ ผูป้ ว่ ยสูง
ผิดปกติ และมือเท้ายาวกว่าปกติ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่ถาวร ไม่สามารถแก้ไขได้
3. Anhidrotic ectodermal dysplasia (โรคสังข์ทอง) เป็นโรคที่ผิดปกติทางพันธุกรรม
ไม่มีต่อมเหงื่อ ฟันหายไป และผมบาง สามารถประเมินความพิการได้เลย
4. โรคผิวหนังในเด็ก (Skin diseases)
		 4.1 Congenital ichthyosis โรคเด็กดักแด้ เป็นความผิดปกติของผิวหนัง พบได้ตั้งแต่ก�ำเนิด
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เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม จะให้ได้กรณีที่มีความผิดปกติมาก
		 4.2 Epidermiolysis bullosa (EB) เป็นโรคทีม่ คี วามผิดปกติของผิวหนัง เกิดจากพันธุกรรม
ที่ผิดปกติสามารถพบได้ตั้งแต่ทารก ลักษณะผิวหนังชั้นนอกบาง พุพอง ฉีกขาด เกิดบาดแผลได้ง่าย
ถ้ารุนแรงมากอาจพบบาดแผลลอกได้ทั่วร่างกาย ซึ่งถ้าพบว่าทารกที่เป็นโรคนี้รักษาไม่หายขาดหลังจาก
เกิดบาดแผล มักท�ำให้เกิดพังผืดตามมาแข็งรัด ท�ำให้เกิดข้อยึดตึง ซึ่งมักท�ำให้พิการถาวร
		 4.3 Ichthyosis vulgaris โรคผิวหนังเกล็ดปลา หรือโรคผิวหนังแห้งแต่ก�ำเนิด ความรุนแรง
ของอาการแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งความพิการขึ้นกับความรุนแรงของโรค ดังนั้นจึงควรปรึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญ หากโรครุนแรงมาก แม้รกั ษาแล้วก็ยงั หลงเหลือความพิการ ก็สามารถประเมินความพิการได้เลย
		 4.4 Albinism (ภาวะผิวเผือก), Vitiligo (โรคด่างขาว) เป็นความผิดปกติของการขาดเม็ดสี
เมลานิน ซึ่งหากมีลักษณะขาวทั้งตัว ใบหน้าขาวทั้งหมด มีลักษณะผิวเผือก หรือด่างขาว เกิน 50%
ของใบหน้า จึงจะสามารถประเมินความพิการได้
5. Conjoined twin เป็นความผิดปกติแต่ก�ำเนิด สามารถประเมินความพิการในกรณีที่ผ่าตัด
แก้ไข และสิ้นสุดการรักษาแล้ว
หมายเหตุ:
ความพิการถาวรทีไ่ ม่สามารถรักษา หรือรักษาแล้วยังหลงเหลือความพิการอยู่ สามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ทนั ทีเป็น
ไปตามเกณฑ์ประเมิน แต่กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดการรักษา หรือไม่มั่นใจให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความพิการ
โรคเรือ้ รังต่างๆสามารถประเมินความพิการได้เมือ่ สิน้ สุดการรักษา และผ่านการฟืน้ ฟูตดิ ตามอาการไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หรืออยูร่ ะหว่าง
การรักษาและแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเห็นว่ามีความพิการ ผูป้ ว่ ยไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจ�ำวันได้เอง สามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้เลย

•
•

แนวทางการดูแลเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว

องค์การอนามัยโลก (WHO 2014) ได้แนะน�ำกรอบแนวคิด biopsychosocial model ของ ICF
(International classification of functioning, disability and health) ซึ่งให้การดูแลในมิติต่างๆของ
ความพิการดังนี้
1. ความบกพร่องของอวัยวะ (body function and structure) คือการรักษาให้อวัยวะต่างๆ
มี anatomy หรือ physiology ใกล้เคียงปกติ
2. ความสามารถในการท�ำกิจกรรมโดยรวมของร่างกาย (activity limitation) เป็นการปรับใช้อวัยวะ
อื่นมาทดแทน เช่นเคลื่อนย้ายตัวด้วยการใช้แขนยกตัวให้ลอยพ้นพื้นแทนการยืน หรือ
3. บทบาทการท�ำกิจกรรมในสังคม (participation limitation)

การดูแลในมิติของความบกพร่องของอวัยวะ (body function and structure)

โดยการแก้ไขตามอวัยวะที่ก่อให้เกิดความบกพร่อง ดังนี้
1. สาเหตุจากระบบประสาท สมองและไขสันหลัง ซึง่ ส่งผลให้เด็กมีภาวะอ่อนแรง กล้ามเนือ้ ท�ำงานไม่
ประสานกัน (incoordination) กล้ามเนือ้ หดเกร็ง (spasticity) และการรับความรูส้ กึ ของข้อต่อเสียไป ให้การดูแลดังนี้
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ก. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ กล้ามเนื้อหดสั้น ข้อติดยึด ข้อสะโพกหรือไหล่เคลื่อน และ
กระดูกสันหลังคด ซึ่งแบ่งการดูแลเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสมองพิการ กลุ่มที่มีความผิดปกติของโครโมโซม
และ กลุ่ม Neural tube defect
ในกลุม่ สมองพิการ มีความเกร็งร่วมด้วย จะเน้นการยืดเหยียดข้อต่างๆด้วยมือ หรือใส่เครือ่ งดาม หรือ
ยืนในที่ยืน การใช้ยากินเพื่อลดอาการหดเกร็งทั้งตัว หรือใช้ยาฉีดเพื่อลดอาการหดเกร็งเฉพาะส่วนซึ่งมีได้ทั้ง
การใช้ 5% phenol block nerve ending หรือ ใช้ botulinum toxin ฉีดเข้ากล้ามเนื้อโดยตรง นอกจากนี้
เด็กอาจมีภาวะดูดกลืนล�ำบาก ซึ่งท�ำให้มีภาวะทุพโภชนาการและปอดอักเสบ
ในกลุ่มที่มีความผิดปกติของโครโมโซมมักมีภาวะตัวอ่อนปวกเปียก dyskinesia ข้อต่อหลวม เน้นการ
จัดท่าป้องกัน over stretching และ ใช้เครื่องช่วยดาม หรือรองเท้าเพื่อพยุงข้อต่างๆให้อยู่ในท่าเหมาะสมกับ
การใช้งาน
ในกลุ่ม myelomeningocoele พบปัญหาการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยซึ่ง
จะต้องฝึกฝนการสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันภาวะติดเชื้อซ�้ำ และไตวายในระยะยาว รวมทั้งการปรับพฤติกรรม
การถ่ายอุจจาระของเด็กให้เป็นเวลา
ข. การบ�ำบัดเพื่อเพิ่มสมรรถนะของสมอง เนื่องจากสมองยังมีศักยภาพ (brain plasticity) แม้ไม่
สามารถแก้ไขสมองที่เสียไปได้แต่สามารถช่วยให้สมองจัดเรียงค�ำสั่งให้มาชดเชยได้ด้วยการบ�ำบัดด้วยเทคนิค
ต่างๆ (reorganisation) (Novak 2013) เทคนิคเหล่านี้ได้แก่ การฝึกท�ำกิจกรรมตามความสามารถในการใช้
งาน (functional training) โดยจัดให้ท�ำกิจกรรมที่ยากกว่าความสามารถเดิมเพียงขั้นเดียว หากจัดกิจกรรม
ยากเกินไปเด็กจะใช้ความเกร็งทดแทน เช่นเด็กยังคลานไม่ได้ ให้หัดเพียงตั้งคลาน ยกมือหรือขาทีละข้าง
เพื่อรู้จักการถ่ายน�้ำหนัก ไม่ควรพาเดินเพราะเด็กจะชดเชยด้วยการใช้ท่าทางที่ผิดปกติ เช่น หนีบขา ยืนเขย่ง
ส่วนเทคนิคอื่นๆเช่น Bobath, PNF, Vojta, NDT ซึ่งใช้การจัดท่าทางเฉพาะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
และ ลดความเกร็ง โดยสันนิษฐานว่าช่วยให้สมองจัดเรียงชุดสั่งการใหม่
อาจพบว่าเด็กที่มีความพิการซ�้ำซ้อน เช่น ตาบอด สายตาเลือนราง หูหนวก มีพัฒนาการด้านการ
เคลื่อนไหวล่าช้ากว่าที่ควร สาหตุหลักคือ เด็กไม่สามารถก�ำหนดทิศทางหรือรู้ว่าตนเองอยู่ห่างจากสิ่งแวดล้อม
เพียงใด ตนเองจะปลอดภัยหรือไม่ จึงมักยึดติดกับท่านอนเพราะผิวสัมผัสกว้าง ก่อให้เกิดความมัน่ คง เด็กกลุม่ นี้
จึงควรได้รบั การฝึก Orientation and mobility ร่วมด้วย (อ่านในหมวดพิการทางตา) พัฒนาการด้านการเคลือ่ นไหว
จึงจะดีขึ้น
2. สาเหตุจากระบบกระดูก ข้อกล้ามเนื้อและโครงร่าง ซึ่งเกิดจาก primary deficit (เช่น แขนขา
ขาดหายแต่ก�ำเนิด เท้าปุก muscular dystrophy osteogenesis imperfecta, arthrogryposis multiplex
congenita กลุ่มโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์)หรือ secondary deficit จากความอ่อนแรงส่งผลให้กล้ามเนื้อหดสั้น
ข้อติด ข้อเคลื่อนหลุด การรักษาด้วยการให้ยา ในกรณีโรคข้อ หรือผ่าตัดให้ใกล้เคียงปกติ ร่วมกับการใช้กาย
อุปกรณ์เพื่อดัดดาม ข้อให้คงรูป หรือช่วยจัดข้อให้เหมาะสมขณะใช้งาน
3. สาเหตุจากระบบผิวหนัง กลุ่มที่จัดว่าพิการคือกลุ่มที่มีความบกพร่องของผิวหนังมากส่งผลให้
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ผิวหนังไม่ยืดหยุ่นต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ หรือก่อให้เกิดรูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในสังคม ควรปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังรักษาก่อน
4. สาเหตุจากอวัยวะภายในผิดปกติ กลุ่มที่จัดว่าพิการคือกลุ่มที่ได้รับการรักษาทั้งทางอายุรกรรม
และศัลยกรรมแล้วแต่การใช้งานของอวัยวะยังมีข้อบกพร่องอยู่ จนท�ำกิจกรรมในช่วิตประจ�ำวันไม่ได้

การดูแลในมิติของความสามารถในการท�ำกิจกรรมโดยรวมของร่างกาย
(activity limitation)

เมื่อปรับแก้ไขอวัยวะให้กลับมาปกติดังเดิมไม่ได้ จะต้องฝึกฝนให้มีการน�ำอวัยวะอื่นมาท�ำงานชดเชย
โดยการฝึกท�ำกิจกรรมที่เน้นการดูแลตนเองในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่การกินอาหาร การสวมเสื้อผ้า การนั่ง
การพลิกตัว การยืน การเดินการเข้าห้องน�้ำ นอกจากปรับที่ร่างกายของผู้ป่วยแล้ว ยังต้องปรับสิ่งแวดล้อมด้วย
เช่น ราวจับ เก้าอี้ล้อเข็น ที่นั่งทรงตัว อุปกรณ์พยุงเดิน ช้อนตักข้าว แก้วน�้ำตัดขอบ เป็นต้น

บทบาทการท�ำกิจกรรมในสังคม (participation limitation)

กิจกรรมทางสังคมในเด็กมี 4 ด้าน คือ การอยู่ร่วมกับญาติพี่น้อง การเล่นกับเพื่อน งานอดิเรก และ
การศึกษา
การอยูร่ ว่ มกับญาติ พีน่ อ้ ง: ในเด็กทีม่ สี ติปญั ญาปกติ จะมีบคุ ลิกภาพเรียกร้อง มักแสดงอารมณ์รนุ แรง
เอาแต่ใจ เนือ่ งจากเด็กมีความต้องการเรียนรูแ้ ต่ขอ้ จ�ำกัดของร่างกายท�ำให้ตอ้ งพึง่ ผูอ้ นื่ อยูเ่ สมอ หากญาติพนี่ อ้ ง
ตอบสนองได้ไม่ทนั ใจ เด็กจะใช้อารมณ์รนุ แรงมาเป็นข้อต่อรองให้มาสนใจอย่างรวดเร็ว การเลีย้ งดูจงึ ต้องใช้หลัก
การสร้างระเบียบวินัยเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป แต่ช่วยให้เด็กเข้าถึงสิ่งที่ต้องการด้วยตนเองง่ายขึ้น
การเล่นกับเพื่อน: ควรจัดให้เด็กได้มีโอกาส เล่นและเรียนร่วมกับเพื่อนในสังคมปกติให้มากที่สุด
เพราะจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากพัฒนา และฝึกทักษะทางสังคมที่อาจจะโดนแกล้ง หรือล้อเลียน
โดยผู้ปกครองต้องคอยประคับประคองจิตใจ ช่วยเด็กหาวิธีการสร้างความมั่นใจในตนเอง และคอยดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย
การท�ำงานอดิเรก: การช่วยเด็กได้ทำ� งานอดิเรกทีเ่ หมาะสมกับข้อจ�ำกัดของร่างกาย จะช่วยฝึกการอยู่
กับตนเอง ได้ค้นพบความถนัดของตนเองและก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นได้ด้วย
การศึกษา: ท�ำให้เด็กได้ฝกึ ทักษะการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ การแสวงหาความรู้ ระเบียบวินยั อุปสรรคส�ำคัญ
ของการเข้าเรียนร่วมในเด็กทีม่ ปี ญั หาการเคลือ่ นไหว คือ ความปลอดภัยของเด็กขณะอยูท่ โี่ รงเรียน การเข้าห้องน�ำ้
และการเดินเรียน หากมีการปรับสภาพแวดล้อม หรือจัดกลุ่มเพื่อนพี่เลี้ยง เพื่อช่วยเด็ก จะช่วยเด็กให้เรียนอยู่
ในโรงเรียนใกล้บ้านได้
ในการดูแลทั้งสามมิตินี้ ไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาตัวเด็กโดยตรง แต่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา
ครอบครัวของเด็กด้วยโดยเฉพาะการสร้างความมั่นใจในการดูแล และการเผชิญกับความเครียดเนื่องจากภาระ
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การดูแลที่หนักและยาวนาน ซึ่งส่งผลถึงภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวด้วย การพัฒนาทักษะของครอบครัว
ควรท�ำทุกครั้งที่มาพบปะกับบุคลากรทางการแพทย์ การได้พบปะพูดคุยระหว่างผู้ปกครองที่มีปัญหาคล้ายคลึง
กัน เป็นช่องทางหนึ่งของการพัฒนาครอบครัว ปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร มีการรวมกลุ่มของผู้ปกครองเด็ก
สมองพิการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และผลัดกันดูแลให้ผู้ปกครองมีโอกาสได้มีเวลาของตนเอง ซึ่งช่วยบรรเทา
ความเครียดจากการดูยาวนานได้
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องค์กรที่เกี่ยวข้อง
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
• กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
		 และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
• กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ของโรงพยาบาลชุมชน บางแห่งที่มีนักกิจกรรมบ�ำบัด
		 และนักกายภาพบางท่านที่สนใจงานด้านนี้
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา
• การเรียนร่วม มีโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมทั้งของรัฐและเอกชน
		 ให้ติดต่อศูนย์การศึกษาพิเศษของ
		 กระทรวงศึกษาธิการในทุกจังหวัดเพื่อถามข้อมูลโรงเรียนใกล้บ้านของเด็กที่รับเด็กพิเศษ
• โรงเรียนเฉพาะส�ำหรับเด็กพิการทางร่างกาย ซึ่งมีการบ�ำบัดควบคู่ไปกับการเรียน
		 ได้แก่โรงเรียนศรีสงั วาลย์ นนทบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ซึง่ เป็นโรงเรียนของมูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการ
		 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี
• ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จะมีลักษณะการสอนหลายแบบ ทั้งที่บ้านหรือรวมกลุ่ม
		 รวมถึงการฝึกอาชีพ ด้วย
• ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน มีการจัดการหลายรูปแบบ เช่นรวมกลุ่มคนพิการ
		 และจัดครูไปสอนใกล้บ้าน
องค์กรเอกชน ไม่หวังผลก�ำไร
• มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี
• มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
• มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
• มูลนิธิซายมูฟเมนต์
สถานสงเคราะห์เด็กของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) รับเด็กอายุ 0-7 ปี
• สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) รับเด็กอายุ7-18 ปี
• สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) รับเด็กอายุ 7-18 ปี
• สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ในบางจังหวัด
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือตรวจประเมิน และวินิจฉัยความพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (www.snmrc.go.th) 		
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ค�ำนิยาม

ตามระบุในประกาศกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลักเกณฑ์ก�ำหนดความ
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การทีบ่ คุ คลมีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือ
การเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากความบกพร่องหรือผิดปกติทางจิตใจหรือสมอง
ในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด
ความพิการประเภทนี้ จึงหมายถึง กลุม่ โรคทางจิตเวชตามหลักเกณฑ์การวินจิ ฉัยในระบบ ICD-10
(The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th
Revision) ทั้งนี้โรคจิตเวชนั้นต้องไม่ใช่อาการระยะเฉียบพลันในระบบ ICD-10
ในกรณีของโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ซึ่งถือว่าเป็นความ
บกพร่องในการท�ำงานของสมอง จนส่งผลต่อการควบคุมพฤติกรรม และการมีสมาธิ แต่เนือ่ งจากไม่รนุ แรง
จนส่งผลให้มขี อ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม
จึงยังไม่จัดเป็นผู้พิการ

แนวทางการซักประวัติ

ควรซักประวัตคิ วามผิดปกติทางด้านจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม ความคิด และการรับรู้ โดยละเอียด
ร่วมกับ ประวัติการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิตเวช ประวัติการใช้สารเสพติด ประวัติส่วนตัว ประวัติ
ครอบครัว ประวัติทางสังคม ฯลฯ ว่าเริ่มมีอาการหรือลักษณะความเจ็บป่วยตั้งแต่เมื่อไรที่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน การเรียนหนังสือ การท�ำงานหรือการเข้าสังคม รวมทั้งการแสดงให้เห็นว่าถึงแม้
บุคคลนั้นจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว ก็ยังมีผลท�ำให้สูญเสียสมรรถภาพ ส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินกิจกรรมชีวิตประจ�ำวัน และการท�ำหน้าที่ในด้านต่างๆ

แนวทางการตรวจร่างกายและตรวจสภาพจิต

การตรวจร่างกายทัว่ ไป เพือ่ ให้การดูแลรักษาเป็นลักษณะองค์รวม และในบางครัง้ จ�ำเป็นต้องมีการ
ตรวจละเอียดในบางระบบ เช่น ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ทอ่ ฯลฯ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโรคทางกายจ�ำนวนมาก
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อาจมีอาการและอาการแสดงคล้ายโรคทางจิตเวช เช่น Hyperthyroid Herpes encephalitis Wilson’s
disease Multiple sclerosis เป็นต้น
การตรวจสภาพจิต (Mental Status Examination) เป็นการตรวจสภาพจิตในปัจจุบัน เพื่อ
หาข้อมูลอาการและอาการแสดงทางจิตที่ส�ำคัญในการประกอบการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช เช่น อาการ
ประสาทหลอนหูแว่ว อาการหลงผิดหวาดระแวง พูดคนเดียว เป็นต้น

เครื่องมือในการประเมิน

ไม่สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ความพิการเชิงประจักษ์ ตามประกาศส�ำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ การพิจารณาเพื่อออกเอกสารรับรองความพิการด้านจิตใจหรือ
พฤติกรรม ไม่สามารถพิจารณาจากโปสการ์ดหรือรูปถ่ายของผู้ป่วย
1. หลักเกณฑ์การวินจิ ฉัยโรคจิตเวชตามระบบ ICD-10 กลุม่ อาการหรือโรคจิตเวชทีม่ คี วามรุนแรง
เรือ้ รังและรักษาไม่หายท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม หลังจากได้รบั การรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน
2. การทดสอบทางจิตวิทยา (psychological test) พิจารณาตามความเหมาะสม
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ การถ่ายภาพรังสี พิจารณาตาม
ความเหมาะสม
4. การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography-EEG) และการตรวจพิเศษอืน่ ๆ เกีย่ ว
กับโครงสร้างและการท�ำงานของสมอง พิจารณาตามความเหมาะสม
5. แบบประเมินความพิการทางจิต พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต (ดูภาคผนวก)
เมื่อประเมินการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชที่รุนแรง เรื้อรังและรักษาไม่หาย จากนั้นใช้แบบ
ประเมินความพิการทางจิต มีทั้งหมด 6 ข้อ ประกอบด้วย ความสามารถในการเรียนรู้เบื้องต้น ความ
สามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน การช่วยเหลืองานบ้าน ความสามารถในการเข้าสังคม ความสามารถ
ในการสือ่ สาร ความสามารถในการเรียน/ประกอบอาชีพ ถ้าได้คะแนนรวมตัง้ แต่ 7 คะแนนขึน้ ไปถือว่าเข้า
เกณฑ์พิการทางจิต ที่สามารถออกเอกสารรับรองความพิการประเภท 4

หลักเกณฑ์การวินิจฉัย

1. มีความผิดปกติทางจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมความคิด หรือการรับรู้ ในกลุ่มโรคทางจิตเวช
ตามหลักเกณฑ์การวินิจฉัยในระบบ ICD-10 ที่รุนแรง เรื้อรังและรักษาไม่หาย
2. มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม อันเป็นผลจากความผิดปกติดังกล่าว และประเมินด้วยแบบประเมินความพิการทางจิตได้คะแนน
ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป
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การประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพหรื อ ข้ อ จ� ำ กั ด ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานที่ ส� ำ คั ญ ประกอบด้ ว ย
รายงานและสรุปผลการรักษา การประเมินการท�ำงาน และรายงานความก้าวหน้าในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ของผู้ป่วยในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน

การออกเอกสารรับรองความพิการ

ระบุว่ามีความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องตามระบบ ICD-10
รวมทั้งสาเหตุ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่เริ่มป่วยจนถึงวันออกเอกสารรับรองความพิการ

แนวทางการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ

1. การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยไฟฟ้าและการรักษาโรคร่วมที่พบตามมาตรฐานวิชาการ
2. การบ�ำบัดมุ่งเน้นการปรับตัวต่อความเจ็บป่วย และการสามารถท�ำหน้าที่/มีคุณค่าใน
การด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงการค้นหาและเสริมศักยภาพที่เป็นกลไกแก้ไขปัญหาที่เป็นธรรมชาติ
ของคนพิการทางจิต
3. การให้ค�ำปรึกษา จิตบ�ำบัด พฤติกรรมบ�ำบัด ครอบครัวบ�ำบัดตามสภาพปัญหาและ
ความจ�ำเป็นของคนพิการทางจิตและครอบครัว
4. การให้สขุ ภาพจิตศึกษาแก่คนพิการทางจิต ผูด้ แู ลหรือครอบครัวเพือ่ ปรับตัวในการใช้ชวี ติ อยู่
ด้วยกัน การสังเกตอาการเตือน/ก�ำเริบของโรค เป็นต้น
5. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และทางการศึกษา
6. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม เช่น ฝึกทักษะทางสังคม การจัดการและแก้ไขปัญหา
7. การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ได้แก่ การค้นหาความถนัด การฝึกอาชีพ การทดลองจ้างงาน เป็นต้น
8. การเยี่ยมบ้านและการดูแลในชุมชน โดยกระตุ้นหรือส่งเสริมพลังอ�ำนาจการมีส่วนร่วมของ
คนพิการทางจิต ครอบครัวและ ชุมชน

ระบบการส่งต่อ

กรณีที่ควรส่งต่อคนพิการทางจิตไปพบจิตแพทย์
1. แพทย์ทั่วไปสงสัยหรือไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรคจิตเวชหรือการรักษาครั้งแรกของผู้ป่วย
2. กรณีต้องรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน แต่สถานพยาบาลเบื้องต้นไม่สามารถให้การรักษาแบบ
ผู้ป่วยในได้

แนวทางการใช้แบบประเมินความพิการทางจิต

แบบประเมินนี้ เป็นแบบประเมินความพิการทางจิต ที่ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมตามวัยของผู้ถูกประเมิน และตรงกับความสามารถของผู้ป่วยมากที่สุด ไม่ใช่แบบประเมิน
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อาการทางจิต (Symptoms Checklist) และต้องใช้หลังจากให้การวินิจฉัยโรคจิตเวชตามระบบ ICD-10
ที่เข้าเกณฑ์ในการประเมินความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ผู้ใช้แบบประเมินความพิการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ในสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์หรือมหาราช) นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
พยาบาลจิตเวช นักกิจกรรมบ�ำบัด แพทย์ โดยจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมตามวัยของผู้ถูกประเมิน
และให้ตรงกับสมรรถภาพ (ความสามารถ) ของผู้ป่วยมากที่สุด และผู้ตอบแบบประเมินความพิการ คือ
ผู้ดูแล ผู้ป่วย และข้อมูลจากการสังเกตของผู้ประเมิน
เกณฑ์ในการประเมิน ถ้าได้คะแนนรวมตัง้ แต่ 7 คะแนนขึน้ ไปถือว่าเข้าเกณฑ์พกิ าร การคิดคะแนน
ในแต่ละข้อ มีดังนี้ ตอบข้อ 1 ได้ 1 คะแนน ตอบข้อ 2 ได้ 2 คะแนน และถ้าตอบข้อ 3 ได้ 3 คะแนน
ในกรณีที่ประเมินแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์พกิ าร ให้ส่งต่อแพทย์ ในการออกหนังสือรับรองความพิการ
ประเภท 4 เพือ่ ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิไปขอท�ำบัตรประจ�ำตัวคนพิการ ตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิต
ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้แบบประเมินความพิการทางจิต แบบประเมินนี้ เป็นแบบประเมิน
ความพิการทางจิต ที่ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมตามวัยของผู้ถูกประเมิน
และตรงกับความสามารถของผู้ป่วยมากที่สุด ส�ำหรับข้อที่ 6 ให้เลือกตอบ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ท�ำข้อ 6.1
ความสามารถในการประกอบอาชีพ ถ้าเป็นเด็กให้ทำ� ข้อ 6.2 ความสามารถในการเรียน อธิบายค�ำจ�ำกัดความ
ของแต่ละข้อ เพื่อความชัดเจนในการประเมิน ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการเรียนรู้เบื้องต้น ได้แก่ การเรียนรู้ด้านอื่นๆในชีวิตประจ�ำวัน/ในสังคม
ที่มิใช่การเรียนรู้วิชาการในโรงเรียน (เหมาะสมตามวัย) คือ บุคคลนั้นสามารถรับรู้ มีสมาธิ มีความเข้าใจ
จนสามารถปฏิบัติได้หลังจากได้รับการฝึก/การแนะน�ำ
2. ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ได้แก่ การดูแลตนเอง การรักษาสุขอนามัย
ส่วนบุคคล การท�ำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจ�ำวัน เช่น อาบน�้ำ รับประทานอาหาร เปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ
กรณีต้องกระตุ้นในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน คือ ท�ำได้เองแต่ต้องมีคนช่วยกระตุ้นบ้าง ส่วนการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันของตนเองไม่ได้ หมายถึง จะต้องมีคนช่วยเหลือ
3. การช่วยเหลืองานบ้าน ได้แก่ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทีบ่ า้ น ไม่รวมถึงการประกอบอาชีพ เช่น กวาด
ถูบา้ น ประกอบอาหาร ล้างชาม ฯลฯ กรณีชว่ ยเหลืองานบ้านไม่ได้ คือ แม้กระตุน้ แล้วก็ยงั ช่วยเหลืองานบ้านไม่ได้
4. ความสามารถในการเข้าสังคม ได้แก่ การปรับตัวกับคนอื่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การผูกมิตร
การสนิทสนมกับผู้อื่น ผ่านการเล่น การเรียน หรือการท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เช่น
การเข้าวัด/มัสยิด การร่วมงานตามประเพณี ได้แก่ งานปีใหม่ งานสงกรานต์ เป็นต้น
5. ความสามารถในการสือ่ สาร ได้แก่ พัฒนาการทางการพูดและใช้ภาษาทีเ่ หมาะสมกับอายุ เช่น
อายุ 1 ขวบครึ่ง เริ่มพูดเป็นค�ำๆ อายุ 3 ขวบ พูดเป็นประโยค ส�ำหรับผู้ใหญ่ สามารถสนทนาและ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้
6. ความสามารถในการประกอบอาชีพ/การเรียน ให้เลือกประเมินให้เหมาะสมตามบทบาท
ของผู้ถูกประเมิน ถ้ายังเรียนอยู่ก็ให้ประเมินการเรียน ถ้าท�ำงานแล้วก็ให้ประเมินการประกอบอาชีพ
กรณีเรียนและท�ำงานพร้อมกัน ให้ประเมินสิ่งที่กระท�ำเป็นหลักใหญ่
		 ส�ำหรับกรณีเด็ก-วัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียน ประเมินความสามารถด้านการเรียน ที่เป็นผลมา
จากระดับสติปัญญา ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ ช่วงสมาธิ ไม่นับรวมการขาดโอกาสทางการศึกษา
ฐานะยากจน ไม่ได้รับการศึกษา
		 6.1 ความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นความสามารถในการท�ำงานที่ไม่ใช่งานบ้าน
จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ เช่น ช่วยครอบครัวท�ำไร่ ท�ำนา ค้าขาย เป็นต้น
		 6.2 ความสามารถในการเรียน กรณีเรียนได้แต่ล�ำบาก หมายถึง เรียนได้แต่ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ
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แบบประเมินความพิการทางจิต
ชือ่ -สกุล...........................................................................................อายุ.........................ปี วันทีป่ ระเมิน ....................
การวินิจฉัยโรค............................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ .............................................................................................................................................................................
1.
		
		
		

ความสามารถในการเรียนรู้เบื้องต้น
.......1. บอกครั้งเดียวหรือสองครั้ง สามารถท�ำตามได้
.......2. สอน/สาธิตซ�้ำๆ จึงสามารถท�ำตามได้
.......3. สอน/สาธิตซ�้ำๆ แล้วยังไม่เข้าใจ และท�ำไม่ได้

2.
		
		
		

ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
.......1. สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของตนเองได้
.......2. ต้องกระตุ้นในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้
.......3. ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของตนเองไม่ได้

3.
		
		
		

การช่วยเหลืองานบ้าน (เหมาะสมกับอายุ)
.......1. สามารถช่วยเหลืองานบ้านได้
.......2. ต้องกระตุ้นให้ช่วยเหลืองานบ้าน
.......3. ช่วยเหลืองานบ้านไม่ได้

4.
		
		
		

ความสามารถในการเข้าสังคม
.......1. สามารถร่วมกิจกรรมทางสังคมได้
.......2. มีสังคมเฉพาะคนในครอบครัว/คนใกล้ชิด เช่น เพื่อน ญาติ เป็นต้น
.......3. ไม่เข้าสังคมหรือชอบแยกตัว

5. ความสามารถในการสื่อสาร
		 .......1. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้
			
(ส�ำหรับเด็กต้องค�ำนึงพัฒนาการตามอายุ)
		 .......2. สนทนาร่วมกับผู้อื่นได้เป็นครั้งคราว
			
(ส�ำหรับเด็กต้องค�ำนึงพัฒนาการตามอายุ)
		 .......3. ไม่สนทนากับใคร
6.
		
		
		
		
		
		
		
		

ความสามารถในการประกอบอาชีพ/การเรียน
6.1 ความสามารถในการประกอบอาชีพ
.......1. ประกอบอาชีพได้และเมื่อมีปัญหาสามารถหาที่ปรึกษาได้
.......2. ประกอบอาชีพได้ แต่ต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด
.......3. ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
6.2 ความสามารถในการเรียน
.......1. เรียนได้
.......2.เรียนได้แต่ล�ำบาก
.......3. เรียนไม่ได้
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บทที่ 6

ความพิการทางสติปัญญา
ค�ำนิยาม

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา หรือภาวะปัญญาอ่อน (Intellectual Disabilities/Mental
Retardation) ตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,
(DSM-5) โดย American Psychiatric Association (APA) ในปี พ.ศ. 2556 หมายถึง ภาวะที่มี
1. ความบกพร่องในความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งได้แก่ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา
การวางแผน การคิดเชิงนามธรรมการตัดสินใจ การเรียนรูท้ างวิชาการและการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทมี่ ี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการปรับตน จากการประเมินทางคลินกิ และ/หรือการทดสอบระดับเชาวน์ปญ
ั ญา
โดยทั่วไปหมายถึงระดับเชาวน์ปัญญาที่ต�่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของคนปกติ คือ ต�่ำกว่า 70
2. พฤติกรรมการปรับตน หมายถึง การปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำวันทั่วๆ ไป ในการด�ำรงชีวิต
บกพร่องเมื่อเทียบกับความสามารถตามวัย ตั้งแต่ 1 ด้านขึ้นไป ใน 3 ด้าน ได้แก่
		 ก. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) ได้แก่ ทักษะด้านภาษา การอ่าน เขียน
คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ความรู้ และความจ�ำ
		 ข. ทักษะด้านสังคม (social skills) ได้แก่ การเข้าใจผู้อื่น ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น
สัมพันธภาพกับผู้อื่น การตัดสินใจ และการควบคุมตนเอง
		 ค. ทักษะด้านการปฏิบัติ (practical skills) ได้แก่ การดูแลตนเอง ความรับผิดชอบด้าน
การงาน การจัดการด้านการเงิน การพักผ่อนหย่อนใจ การจัดการด้านการเรียนและการงาน
3. แสดงอาการในช่วงที่สมองยังมีการพัฒนา (developmental period)

ความชุก

พบภาวะบกพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 1-3 ของประชากร

อาการและอาการแสดง ได้แก่

1. พัฒนาการช้า มักมีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน แต่ส่วนใหญ่มักมาด้วยเรื่องพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า ภาวะบกพร่องทางสติปญ
ั ญายิง่ รุนแรงมากเท่าใด พัฒนาการช้ายิง่ ปรากฏให้เห็นเร็วขึน้ และหลายด้าน
2. ปัญหาการเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หรือสอบตกซ�้ำชั้น
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3. ปัญหาพฤติกรรม เช่น ซน อยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น
4. มีลกั ษณะผิดปกติตา่ งๆ (dysmorphic features) ให้เห็นชัดเจนตัง้ แต่แรกเกิด เช่น กลุม่ อาการ
ดาวน์ เป็นต้น

สาเหตุ

เกิดจากปัจจัยต่างๆในด้านชีวภาพ สังคมจิตวิทยา หรือหลายๆปัจจัยร่วมกัน ภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาในบางรายอาจไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะในภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ประมาณ
ร้อยละ 50 ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง สาเหตุของภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญา แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
สาเหตุ

ตัวอย่าง

ร้อยละ
ที่พบ

ก่อนคลอด (Prenatal causes)
ความผิดปกติทางพันธุกรรม
กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome), tuberous sclerosis, 4-28
• โครโมโซมผิดปกติท้ังโครโมโซมหรือบาง phenylketonuria และความผิดปกติทางเมแทบอลิกอื่นๆ, กลุ่ม
ส่วน การผ่าเหล่าของยีน ความผิดปกติ อาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ (Fragile x syndrome), Prader-Willi
จากการขาดหายไปของยีนบนโครโมโซม syndrome, Williams syndrome, Angelman syndrome
(microdeletions หรือ subtelomeric
deletions)
7-17
ภาวะปลายหลอดประสาทปิดไม่สนิท (Neural tube defects)
ความผิดปกติแต่ก�ำเนิด
• ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง

5-13

อื่นๆ
การติดเชื้อหัดเยอรมัน (Congenital rubella), การติดเชื้อเอชไวี
• การติดเชื้อในครรภ์ ได้รับสารพิษ ครรภ์พิษ (Human immunodeficiency virus: HIV), Fetal alcohol
หรือรกผิดปกติ
syndrome, การเกิดก่อนก�ำหนด, ได้รับรังสีหรือภยันตรายระยะเกิด
• การติดเชื้อ
• ปัญหาระหว่างการคลอดและอื่นๆ
• การติดเชื้อ ได้รับสารพิษ
• ปัญหาทางจิตสังคมและอื่นๆ

ปริก�ำเนิด (Perinatal causes)
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะขาดออกซิเจน bilirubin ในเลือดสูง

2-10

หลังคลอด (Postnatal causes)
สมองอักเสบ พิษจากตะกัว่ ภยันตรายหลังเกิด เนือ้ งอกในสมอง เศรษฐ 3-12
านะยากจน การเลีย้ งดูการขาดการกระตุน้ ทีเ่ หมาะสม ขาดสารอาหาร
ปัญหาทางจิตสังคมอื่นๆ
ไม่ทราบสาเหตุ (Unknown causes)
30-50
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การจ�ำแนกความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (ตารางที่ 2)

ลักษณะทางคลินิกตามระดับความรุนแรง
1. บกพร่องทางสติปญ
ั ญาระดับรุนแรงมาก พัฒนาการล่าช้าชัดเจนตัง้ แต่เล็กๆ อาจจะฝึกการ
ช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง แต่ตอ้ งอาศัยการฝึกอย่างมาก ส่วนใหญ่พบว่ามีพยาธิสภาพ ต้องการการดูแลตลอด
เวลา ตลอดชีวติ แม้จะเป็นผูใ้ หญ่แล้วก็ตาม
2. บกพร่องทางสติปญ
ั ญาระดับรุนแรง พบความผิดปกติของพัฒนาการตัง้ แต่ 1-2 ขวบปีแรก
มักมีพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่
ได้เลย บางรายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ในบางราย พบพยาธิสภาพมากกว่า
1 อย่าง ป้องกันตนเองได้น้อย มีความจ�ำกัดในการดูแลตนเอง ท�ำงานง่ายๆได้ ส่วนใหญ่ต้องการการดูแล
อย่างใกล้ชิดหรือต้องช่วยในทุกๆด้านอย่างมาก ตลอดชีวิต
3. บกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง มักได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่วัยก่อนเรียน เมื่ออายุ
ประมาณ 2-3 ปี โดยพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าในด้านภาษา เรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ในวัยเรียน
มักต้องการการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การเดินทางตามล�ำพังได้ในสถานที่ที่คุ้นเคย ใช้ชีวิตใน
ชุมชนได้ดีทั้งการด�ำรงชีวิตและการงาน แต่ต้องการความช่วยเหลือปานกลาง ตลอดชีวิต ประมาณร้อย
ละ 20 ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง
4. บกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย อาจพบพัฒนาการช้าเมื่ออายุประมาณ 3-4 ปี มักได้รับ
การวินิจฉัยเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนแล้ว เนื่องจากในวัยก่อนเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความ
หมายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่เรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า เมื่อเป็นผู้ใหญ่สามารถท�ำงาน
แต่งงาน ดูแลครอบครัวได้ แต่อาจต้องการความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมีปัญหาชีวิตหรือหน้าที่
การงาน มักไม่พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐานะยากจน
หรือด้อยโอกาส
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ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับ

IQ

ด้านความคิดรวบ
ด้านสังคม
ด้านการปฏิบัติตน
ยอด (conceptual
(social domain)
(practical domain)
domain)
น้อย
55-69 • ปฐมวัยอาจไม่พบความ • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การ • อาจดูแลตนเองได้เหมาะสม
(Mild)
แตกต่างชัดเจน
สื่อสาร การตัดสินใจทาง ยกเว้นกิจวัตรประจ�ำวันทีย่ งุ่ ยาก
• วัยเรียนและผู้ใหญ่ มี
สังคมล่าช้ากว่าวัย
• วัยผู้ใหญ่ท�ำงานที่ไม่ต้องอาศัย
ความยากล�ำบากในการ
ทักษะการคิด
เรียน
• ต้องการความช่วยเหลือในการ
เลี้ยงดูครอบครัว
ปานกลาง 40-54 • ทักษะด้านการคิดช้ากว่า • การสื่อสารและทักษะด้าน • ดูแลตนเองได้แต่ต้องสอน เตือน
(Moderate)
เพื่อนอย่างชัดเจน
สังคมช้ากว่าเพื่อนอย่าง
และให้เวลา
• เรียนรูไ้ ด้ในระดับประถม เห็นได้ชัด
• การท�ำงานทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยการคิด
ศึกษาและต้องได้รบั ความ • มีข้อจ�ำกัดในการตัดสินใจ และทักษะทางสังคมต้องได้รับ
ช่วยหลือในการท�ำงาน • ทักษะทางสังคมและการ การช่วยเหลืออย่างมาก
และชีวิตส่วนตัว
สื่อสารต้องได้รับการช่วย • พบพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่
เหลือ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้บา้ ง
รุนแรง 25-39 • มีความเข้าใจน้อยในด้าน • มีข้อจ�ำกัดของการสื่อสาร • ต้องการความช่วยเหลือในทุก
(Severe)
ภาษาเขียน จ�ำนวน
ในด้านไวยากรณ์และค�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน
ปริมาณ เวลาและเงิน
ศัพท์ ภาษาและการพูด • ต้องการการก�ำกับดูแลตลอด
• ต้องการความช่วยเหลือ • มีสัมพันธ ภาพเฉพาะกับ เวลา
อย่างมากในการแก้ปญั หา สมาชิกในครอบครัวและคน • การฝึกสอนทักษะทุกด้านต้องใช้
ตลอดชีวิต
ที่คุ้นเคย
เวลาและต่อเนื่อง
• บางรายมีปญั หาพฤติกรรมไม่แห
มาะสมรวมทั้งการท�ำร้ายตนเอง
รุนแรงมาก <25 • ทักษะด้านการคิดโดย • มีข้อจ�ำกัดของความเข้าใจ • พึ่งพาผู้อื่นทุกด้านในการดูแล
(Profound)
ทัว่ ไปเกีย่ วข้องกับโลกทาง ในการสือ่ สารเชิงสัญลักษณ์ ตนเอง สุขภาพและความปลอดภัย
วัตถุมากกว่ากระบวนการ ทัง้ การพูดและภาษาท่าทาง • ฝึกทักษะได้เพียงการใช้อุปกรณ์
ทางสัญลักษณ์
• การแสดงออกถึงความ
ง่ายๆ ซึ่งต้องการการดูแลอย่าง
• ความบกพร่องด้านกล้าม ต้องการและอารมณ์ของตน มากและต่อเนื่อง
เนื้อและประสาทสัมผัส มักผ่านภาษาท่าทางและการ • ความบกพร่องด้านกล้าม
อาจส่งผลต่อการใช้สิ่ง
สื่อสารโดยไม่ใช้สัญลักษณ์ เนื้อและประสาทสัมผัสมักเป็น
ของต่างๆ
• ความบกพร่องด้านกล้าม อุปสรรคต่อการมีสว่ นร่วมในสังคม
เนื้อและประสาทสัมผัสอาจ • พบพฤติกรรมไม่แหมาะสมใน
ส่งผลต่อกิจกรรมทางสังคมต่างๆ บางราย

ร้อย
ละ
ที่พบ
85
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3-4

1-2

หมายเหตุ ในปัจจุบันการประเมินระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาควรพิจารณาจากพฤติกรรมการปรับตนมากกว่าระดับ
เชาวน์ปัญญา (IQ) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจะได้รับการช่วยเหลือ มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นส�ำคัญ
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การวินิจฉัย

1. ซักประวัติ ได้แก่ ประวัตกิ อ่ นคลอด การคลอด และหลังคลอด รวมทัง้ พงศาวลีของครอบครัว
3 รุ่นในปัญหาการเรียน ความผิดปกติทางจิตเวช ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ความผิดปกติทางระบบ
ประสาท หรือพัฒนาการถดถอย
2. ตรวจร่างกาย และตรวจทางระบบประสาท
		 • ประเมินลักษณะผิดปกติ minor physical anomalies
		 • การเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย
		 • เส้นรอบศีรษะเทียบกับค่าปกติ
		 • ลักษะณะของใบหน้า เช่น คางเล็ก (micrognathia), ตาห่าง (hypertelorism) หรือ
ริมฝีปากบนบาง (thin upper lip) เป็นต้น
		 • ใช้รูปถ่ายหรือวิดีทัศน์เพื่อดูลักษณะร่างกายและท่าเดิน (gait)
		 • ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior phenotypes)
		 • Wood’s light และ dermatoglyphic ตามข้อบ่งชี้
3. ประเมินระดับเชาวน์ปัญญาและพฤติกรรมการปรับตน โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้
		 3.1 กรณีที่หน่วยบริการไม่มีนักจิตวิทยา อาจใช้
		 • คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (เชาวน์เล็ก) ซึ่งเป็น
เครื่องมือคัดกรองสติปัญญาที่ง่าย ทดสอบได้ในเวลารวดเร็ว ซึ่งผู้ทดสอบไม่จ�ำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยา
คลินิกแต่ควรผ่านการอบรม
		 • อาจใช้วิธีการประเมินระดับเชาวน์ปัญญาเบื้องต้น เช่น Gesell figure drawing test
หรือ Draw A Person test เป็นต้น
		 3.2 กรณีที่ประเมินระดับสติปัญญาโดยนักจิตวิทยา สามารถใช้แบบประเมินระดับเชาวน์
ปัญญาต่อไปนี้ตามข้อจ�ำกัดของเด็กแต่ละราย
		 • Stanford-Binet Intelligence Scale (5th Edition) ใช้ทดสอบเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี
ขึ้นไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ
		 • Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) ใช้ในเด็กอายุ 6-16 ปี
		 • แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตน Vineland Adaptive Behavior ScaleII (VBAS II)
ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือ
ก. ในเด็กที่อายุต�่ำกว่า 2 ปี ที่ยังมีข้อจ�ำกัดของเครื่องมือท�ำให้ไม่สามารถประเมินระดับเชาวน์ปัญญาได้ ไม่ควรวินิจฉัยว่ามี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา แต่ควรได้รับการประเมินพัฒนาการและวินิจฉัยว่ามีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการหากพบพัฒนาการล่าช้า เว้น
แต่จะพบความบกพร่องอย่างรุนแรงและ/หรือพบภาวะที่มีความสัมพันธ์สูงกับภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เช่น กลุ่มอาการดาวน์ เป็นต้น
ข. ในเด็กอายุ 2-5 ปี ควรระวังการวินิจฉัย เนื่องจากความร่วมมือในการทดสอบของเด็กยังน้อยและข้อจ�ำกัดของเครื่องมือ
ประเมินที่ผลการประเมินเด็กในช่วงอายุนี้จะสัมพันธ์กับระดับเชาวน์ปัญญาเมื่อเด็กโตขึ้นไม่ดีนัก
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โดยทั่วไปจะวินิจฉัยภาวะบกพร่องทางพัฒนาการในเด็กอายุแรกเกิด-5 ปี อย่างไรก็ตามเด็กที่มี
ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการไม่จ�ำเป็นต้องมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาทุกรายจึงควรติดตามว่ามีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาหรือไม่ต่อไปเมื่อเด็กอายุมากขึ้น
4. ประเมินเพือ่ หาสาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปญ
ั ญา เมือ่ วินจิ ฉัยภาวะบกพร่องทางสติ
ปัญญาได้แล้ว ควรมีการประเมินเพื่อหาสาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
		 1. ค้นหาความผิดปกติแบบ progressive หรือ degenerative เช่น Rett syndrome หรือ
Cockayne syndrome เป็นต้น
		 2. ค้นหาโรคทีร่ กั ษาได้ เช่น phenylketonuria ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (hypothyroidism)
เป็นต้น
		 3. ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาผู้ปกครองเกี่ยวกับอาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน ความเสี่ยง
ในการเกิดซ�้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาที่พบร่วมด้วย
		 4. การตรวจพิเศษ ใช้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ เช่น ถ่ายภาพรังสีกระดูก Muscle biopsies
ตรวจ ดี เ อ็ น เอ และอณู พั น ธุ ศ าสตร์ วิ เ คราะห์ โ ครโมโซม ตรวจ organic and amino acids
ตรวจ Fluorescence in situ hybridization ในรายที่สงสัย microdeletions หรือความผิดปกติ
ของโครโมโซมส่วนปลาย (Subtelomeric region rearrangements) ตรวจทางรังสีระบบประสาท
(magnetic resonance imaging: MRI and computed tomography: CT) หรือตรวจทางเมแทบอลิก
เพื่อหา lysosomal, perioxisomal และ mitochondrial disorders ท�ำในกรณีมีประวัติการแต่งงาน
ในเครือญาติ มีสมาชิกในครอบครัวทีม่ ปี ญ
ั หาคล้ายๆกัน พัฒนาการถดถอย ตรวจร่างกายพบกล้ามเนือ้ อ่อน
นิ่ม การเจริญเติบโตช้า หรือตับม้ามโต เป็นต้น
5. ประเมินความผิดปกติที่พบร่วมกับภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่
		 • ปัญหาพฤติกรรม ได้แก่ ซน อยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น ท�ำร้ายตนเอง ก้าวร้าว กระตุ้นตนเอง
เช่น ตบมือ เขย่งเท้า ดื้อ เกเร อาจพบโรคอารมณ์สับสนแปรปรวนและโรคจิต (schizophrenia) ได้บ้าง
รักษาโดยการปรับพฤติกรรมและการใช้ยา
		 • ประสาทสัมผัสบกพร่อง ได้แก่ การได้ยนิ บกพร่องหรือมีปญ
ั หาในการมองเห็น เช่น ตาเข
และสายตาผิดปกติ โดยการส่งตรวจการได้ยินและตรวจตา
		 • โรคทางกาย ได้แก่ โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในกลุ่มอาการ
ดาวน์ หรืออาการชักซึ่งพบได้บ่อยกว่าบุคคลทั่วไป
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Flow chart การวินิจฉัยเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญา (ID)

หมายเหตุ: กรณีทดสอบ IQ test ไม่ได้ อาจประเมินระดับเชาวน์ปัญญาเบื้องต้นโดยใช้คู่มือเชาวน์เล็ก หรือ Gesell figure drawing test
หรือ Draw A Person test
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การออกเอกสารรับรองความพิการ

โดยการระบุวา่ มีความพิการประเภทความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาหรือไม่ กรณีการตรวจประเมิน
ผลการทดสอบระดับเชาวน์ปญ
ั ญาและพฤติกรรมการปรับตนเข้าได้ตามเกณฑ์การวินจิ ฉัย หรือไม่มผี ลการ
ทดสอบดังกล่าว แต่มีอาการ อาการแสดงและลักษณะทางคลินิกที่ปรากฏชัด

การเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว (Family Empowerment)

การเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวในการดูแลผูท้ มี่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาโดยการให้ความรู้
ปรับเจตคติ และฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการดูแล เสริมสร้างให้ครอบครัวมีศักยภาพ และมั่นใจใน
ศักยภาพที่มีอยู่ รวมทั้งปรับความคาดหวังให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นจริงด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาทางจิตเวช
ครอบครัวควรมีความเข้าใจในเบื้องต้น ดังนี้
1. ยอมรับความเป็นจริงในสภาพปัญหา แต่ไม่ยอมแพ้ต่อสภาพปัญหา
2. ครอบครัวมีบทบาทส�ำคัญที่สุดในการดูแลช่วยเหลือ ส่วนแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
มีบทบาทในการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำวิธีการที่เหมาะสม
3. เด็กจะมีขนั้ ตอนของพัฒนาการเช่นเดียวกับเด็กปกติทวั่ ไป เพียงแต่พฒ
ั นาการแต่ละขัน้ จะใช้
เวลานานกว่า การฝึกฝนทักษะต่างๆ จึงควรท�ำอย่างต่อเนื่อง
4. เด็กที่ได้รับการฝึกฝนที่ดีและสม�่ำเสมอตั้งแต่แรก จะสามารถประกอบกิจวัตรประจ�ำวันได้
และเมื่อเด็กโตขึ้นจะสามารถด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ดีเพียงใด ขึ้นกับคุณภาพของการศึกษา การฝึกฝน
และความรุนแรง
5. เด็กต้องการความรัก ความเข้าใจเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป
6. ให้ก�ำลังใจกับความพยายามของเด็ก เปิดโอกาสในการท�ำสิ่งต่างๆ ตามความสามารถ
7. เน้นการเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
การให้ค�ำปรึกษา (Counseling) ส�ำหรับครอบครัว
1. เพือ่ ให้เข้าใจสภาพปัญหา การด�ำเนินของปัญหา แนวทางการดูแลรักษา ปรับความคาดหวัง
ที่มีต่อตัวเด็กให้เหมาะสมตามความเป็นจริง และจัดการความเครียดภายในครอบครัว
2. ให้ค�ำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic Counseling) ในกรณีที่พบว่ามีสาเหตุจากโรค
ทางพันธุกรรม ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนครอบครัวอย่างเหมาะสม และป้องกันการเกิดซ�้ำ
การให้ค�ำแนะน�ำและความรู้แก่พ่อแม่
1. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการฝึกสอนเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงคนปกติ
2. เด็กจะพัฒนาความสามารถได้มากหรือน้อย ขึ้นกับ
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		 2.1 ระดับของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย
จะ มีโอกาสพัฒนาให้สามารถด�ำเนินชีวติ ได้ใกล้เคียงเด็กปกติมากกว่าเด็กทีม่ ภี าวะบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ระดับปานกลางหรือรุนแรง
		 2.2. ความผิดปกติที่พบร่วมต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ท�ำให้ไม่ประสบผลดีเท่า
ที่ควร
		 2.3. การส่งเสริมพัฒนาการ ถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในวัยเยาว์ จะมีความพร้อม
ในการเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไป มากกว่าการฝึกเมื่อเด็กโตแล้ว
		 2.4. ความร่วมมือของครอบครัว มีความส�ำคัญต่อเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญามาก
ที่สุด ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต จึงควรเข้าใจความบกพร่อง ข้อจ�ำกัดของความสามารถ ความต้องการ
พิเศษ คาดหวังอย่างเหมาะสม ตลอดจนอบรมเลี้ยงดูและฝึกสอนในทิศทางที่ถูกต้อง

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ช่วงแรกเกิด-6 ปี เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ซึ่งรวมทั้งการส่งเสริมป้องกัน บ�ำบัด
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากการส่งเสริมสุขภาพเช่นเด็กปกติ การบ�ำบัดรักษาความผิดปกติที่อาจ
พบร่วมด้วย เช่น โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดหรือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนที่พบในกลุ่มอาการดาวน์แล้ว
จะให้การส่งเสริมพัฒนาการเพือ่ พัฒนาทักษะด้านกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ กล้ามเนือ้ มัดเล็กและสติปญ
ั ญา ภาษา
สังคมและการช่วยเหลือตนเองเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการศึกษาและพัฒนาทักษะต่อไป
ช่วงอายุ 7-15 ปี เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา มีการจัดการการศึกษาโดยมีแผนการ
ศึกษาส�ำหรับแต่ละบุคคล (Individualized Educational Program: IEP) ในโรงเรียนซึง่ อาจเป็นการเรียน
ในชั้นเรียนปกติเรียนร่วม หรือมีการจัดการศึกษาพิเศษ
ช่วงอายุ 15-18 ปี เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคมและด้านอาชีพ มีการฝึกวิชาชีพและ
ลักษณะนิสัยที่ดีในการท�ำงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา สามารถด�ำรงชีวิตอิสระ
(independent living) ในสังคมได้อย่างคนปกติ (normalization)

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (Medical Rehabilitation)

1. การส่งเสริมพัฒนาการ (Early Intervention) หมายถึง การจัดโปรแกรมการฝึกทักษะที่
จ�ำเป็นในการเรียนรู้ เพือ่ น�ำไปสูพ่ ฒ
ั นาการปกติตามวัยของเด็ก เพือ่ เตรียมเด็กให้มคี วามพร้อมในการเรียน
โดยเน้นบทบาทของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการฝึกเด็กอย่างสม�่ำเสมอ
2. กายภาพบ�ำบัด กรณีทมี่ กี ล้ามเนือ้ อ่อนนิม่ หรือมีอาการเกร็งของแขน ขา ล�ำตัว เพือ่ ช่วยลด
การยึดติดของข้อต่อ และการสูญเสียกล้ามเนื้อ
3. กิจกรรมบ�ำบัด ฝึกการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก การท�ำงานประสานกันของตาและมือ (eye-hand
co-ordination) ได้แก่ การใช้มือหยิบจับสิ่งของ รวมทั้ง oro-motor function
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4. การแก้ไขการพูด ฝึกใช้กล้ามเนื้อในการพูด เปล่งเสียงและออกเสียงให้ถูกต้อง
5. การรักษาด้วยยา
		 • กรณีที่มีโรคทางกายที่จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา เช่น ยากันชักในเด็กที่มีโรค
ลมชักร่วมด้วย ไทรอยด์ฮอร์โมนในกรณีที่มีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน เป็นต้น
		 • กรณีที่มีปัญหาพฤติกรรม, อาจพิจารณาใช้ยาในกรณีที่มีปัญหารุนแรง (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ยาที่ใช้ในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม
ปัญหาพฤติกรรม
สมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง

ประเภทของยา
Short-acting stimulants
Long-acting stimulants
Other medications

ก้าวร้าว
(ท�ำร้ายตนเอง ท�ำร้ายผู้อื่น)

Antipsychotics
-conventional
-atypical
Mood stabilizers

การเคลื่อนไหวซ�้ำซาก
Antipsychotics
(Stereotypic movement disorders) -conventional
-atypical

ยา
Methylphenidate (Ritalin)
Methylphenidate (Concerta)
Clonidine
Atomoxetine (Strattera)
Haloperidol (Haldol),
Risperidone(Risperdal),
Aripiprazole (Abilify)
Sodium valproate (Depakine),
Carbamazepine (Tegretol)
Haloperidol (Haldol),
Risperidone (Risperdal)

การใช้ยาในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรม เป็นการช่วยให้เด็กมีสมาธิ
และควบคุมตนเองได้บ้าง ควรใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรม แต่การที่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จะมีทักษะ ความสามารถดีขึ้นนั้นเด็กต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย
การใช้ยาควรเริม่ ต้นด้วยขนาดยาต�ำ่ ๆ และค่อยๆ เพิม่ ขนาดยา ควรระวังผลข้างเคียงของยา และ
ปฏิกริ ยิ าระหว่างยาทางจิตเวชกับยาอืน่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั อยู่ เช่น ยากันชัก ประเมินผลการรักษาเป็นระยะ และ
เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ควรพิจารณาระดับยาที่เป็น maintenance dose ระยะเวลาหนึ่ง
แล้วค่อยๆ ลดขนาดยาลง
6. การรักษาด้านจิตสังคม (Psychosocial Treatment)
• การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Behavior Modification) คือ การลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
การเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม และการคงพฤติกรรมที่เหมาะสมให้มีอย่างต่อเนื่อง วิธีการที่นิยมใช้ ได้แก่
การให้รางวัลเมือ่ มีพฤติกรรมทีต่ อ้ งการเกิดขึน้ การเบีย่ งเบนความสนใจ การเพิกเฉยหรือหยุดพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม เป็นต้น
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•

การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม (Managing the Environment) ลดตัวกระตุ้นต่างๆ
เพื่อลดความรุนแรง และความถี่ของพฤติกรรม
• ให้การศึกษาแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว (Client and Family Education) เพือ่ ให้เข้าใจปัญหา
พฤติกรรม ความผิดปกติทางจิต และรู้ถึงวิธีจัดการกับปัญหา
• การท�ำจิตบ�ำบัด (Psychotherapy) แบบกลุม่ หรือตัวต่อตัว เพือ่ แก้ปญั หา ส่งเสริมการเข้าใจ
ตนเอง และการจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม
• การเลือกใช้เทคนิคใดขึ้นกับความสามารถของผู้ป่วย ความร่วมมือของครอบครัว และ
ความช�ำนาญของทีมผู้รักษา

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Educational Rehabilitation)

ควรเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ที่ มี ภ าวะบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญาเรี ย นร่ ว มกั บ บุ ค คลปกติ ม ากที่ สุ ด
การจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาล้วนๆ (Special Education) จะจัด
ให้เท่าที่จ�ำเป็นจริงๆเท่านั้นแต่จะส่งเสริมการจัด การเรียนร่วม และ การเรียนรวม (Integration and
Inclusion Education) ให้มากที่สุด
1. การเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมการสอนต้องค�ำนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล
เนือ่ งจากมีการเรียนรูช้ า้ การสอนจึงควรท�ำซ�ำ้ ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีหลากหลายแตกต่าง
กันไปเพื่อไม่ให้เบื่อ การสอนควรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก และให้เรียนกิจกรรมที่เรียนรู้ได้ง่ายก่อน
2. การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพือ่ ให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลาย และพัฒนาทักษะด้านสังคม
ให้สามารถเล่นกับเพือ่ นได้ รูก้ ฎกติกาของการเล่นและการปฏิบตั ติ น สามารถน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันต่อไป
3. การปรับพฤติกรรม เป็นกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมใหม่ การปรับพฤติกรรมมีหลายวิธี เช่นการใช้แรงเสริม การเป็น
แบบอย่างที่ดี การให้รางวัล การสะสมเหรียญ หรือคะแนนเพื่อน�ำมาแลกรางวัล อย่างใดอย่างหนึ่ง
การเรียนของเด็กทีม่ ภี าวะบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ควรพิจารณาตามความสามารถของเด็กมากกว่า
ค่าคะแนน IQ รายละเอียดตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญากับการเรียน
ระดับ
น้อย
ปานกลาง

การเรียน
เรียนร่วมกับเด็กปกติหรือเรียนห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ
เรียนห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติหรือเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง
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เทคนิคการสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
1. ใช้หลักการสอนแบบ 3R’ S คือ
		 • Repetition คือ การสอนแบบซ�้ำไปซ�้ำมา
		 • Relaxation คือ การสอนแบบไม่ตึงเครียดนัก
		 • Routine คือ การสอนให้เป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
2. สอนทีละขั้นจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัว หรือจากง่ายไปหายาก
3. สอนโดยการกระท�ำจริง ใช้ของจริง หรืออุปกรณ์ประกอบทุกครัง้ และสอนสิง่ ทีม่ คี วามหมายจริง
4. ต้องพยายามจัดการเรียนการสอนให้เด็กทีม่ ภี าวะบกพร่องทางสติปญั ญา ได้มปี ระสบการณ์ใหม่ๆ
6. ต้องให้เวลาพอสมควรในการเปลี่ยนกิจกรรมอย่างหนึ่งไปสู่กิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง
7. การสอนต้องอาศัยแรงจูงใจ (Motivation) ท�ำให้อยากเรียนโดยการให้แรงเสริมทัง้ ทางบวก และทางลบ
8. ต้องค�ำนึงถึงความพร้อมของเด็กแต่ละคน
9. ต้องสอนตามความสามารถ ยอมรับความสามารถ และพยายามส่งเสริมความสามารถ โดยให้
เด็กช่วยเหลือตนเองมากทีส่ ดุ สอนตามความต้องการของเด็กแต่ละคนมากกว่าจะสอนตามระดับสติปญ
ั ญา
10. ต้องช่วยให้พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง
11. สอนโดยการแบ่งตามหมู่ตามตารางสอน เมื่อฝึกให้เด็กท�ำกิจกรรมต่างๆ ต้องพยายามแทรก
การฝึกหลายๆ ด้านไปด้วย
12. ครูต้องวิเคราะห์งาน (Task analysis) และประเมินผลความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
วิธีการสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม
1. ใช้การแนะน�ำโดยการกระท�ำ คือการช่วยให้เกิดการกระท�ำโดยจับมือให้ท�ำตามพร้อม
ทัง้ การใช้คำ� สัง่ แล้วให้รางวัลหรือชมเชย การจับมือท�ำนีจ้ ะค่อยๆ ลดการช่วยเหลือเมือ่ เด็กทีม่ ภี าวะบกพร่อง
ทางสติปัญญาเริ่มพยายามท�ำด้วยตนเอง
2. ใช้วิธีการเลียนแบบ โดยการท�ำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วให้ท�ำตาม ชมเชยหรือให้รางวัล
เมื่อท�ำได้ การสอนให้เลียนแบบจะต้องท�ำเป็นขั้นๆ เพื่อเป็นการง่าย จึงควรแบ่งงานออกเป็นขั้นย่อยๆ
จากง่ายไปหายาก ให้รางวัลชมเชย เมือ่ ท�ำได้ดใี นแต่ละขัน้ แล้วจึงสอนเพิม่ ขึน้ ในขัน้ ต่อไปจนส�ำเร็จทัง้ หมด
3. ใช้แรงจูงใจ ให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มที่
มีการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation)

การเตรียมฝึกอาชีพให้แก่เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 15-18 ปี ได้แก่ ฝึกการตรง
ต่อเวลา รู้จักรับค�ำสั่งและน�ำมาปฏิบัติเอง โดยไม่ต้องมีผู้เตือน การปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานและมารยาทใน
สังคม ช่วยเหลือให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน
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อาชีพหรืองานที่เด็กเหล่านี้สามารถท�ำได้ ได้แก่
1. งานค้าขาย เช่น งานบรรจุของใส่ถุงหรือกล่อง จัดเรียงของ ขนของ ส่งของ ฯลฯ
2. งานในส�ำนักงาน เช่น เดินเอกสาร จัดเก็บแฟ้ม ประทับตรา จัดเรียงเอกสาร เย็บเอกสาร
ถ่ายเอกสาร ท�ำความสะอาดส�ำนักงาน ฯลฯ
3. งานบริการ เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหาร พนักงานต้อนรับ ส่งหนังสือพิมพ์ บริการตามค�ำสั่ง
เช่น เปิด-ปิดประตู ฯลฯ
4. งานเกษตรกรรม เช่น รดน�้ำต้นไม้ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ฯลฯ
5. งานช่างฝีมือ เช่น ช่วยงานช่างไม้ ขัดกระดาษทราย ทาสี ช่วยงานช่างปูน ฯลฯ
6. งานหัตถกรรมและประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์ดอกไม้ ตุ๊กตา งานเย็บง่ายๆ ฯลฯ
7. งานบ้าน เช่น งานท�ำความสะอาด ซักรีดเสื้อผ้า ช่วยงานครัว/ประกอบอาหาร

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 5 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
องค์กร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่
(http://www.ricd.go.th)
สถาบันราชานุกูล
(http://www.rajanukul.com)
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(http://special.obec.go.th)
ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(http://nep.go.th)
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
(http://www.fmrth.com)

ข้อมูล
การจัดบริการแก่เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
การจัดบริการแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ
และบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมในจังหวัดต่างๆ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัด
สิทธิและกองทุนคนพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกอาชีพ
(ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร)
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บทที่ 7

ความพิการทางการเรียนรู้
ค�ำนิยาม

ความพิการทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
หรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมกิจกรรมทางสังคมเฉพาะด้านการเรียนรู้ สาเหตุเกิดจากความบกพร่องทางสมอง
ท�ำให้อ่านหนังสือ เขียนหนังสือและการคิดค�ำนวณท�ำได้ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานชัดเจน เช่น มากกว่า 1
ชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 หรือ มากกว่า 2 ชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3 ในช่วงการเรียน
ภาคบังคับ (ตามมติคณะกรรมการบริหารชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย 2557)
อาการปรากฏชัดเจนในช่วงของเด็กวัยเรียน และไม่ดีขึ้นจากการฝึกฝนช่วยเหลือพิเศษแบบเข้มข้น
เต็มที่อย่างน้อย 6 เดือน (Intensive Training) ส่งผลกระทบต่อการเรียน การท�ำงานและการใช้ชีวิตประจ�ำ
วันไปตลอดชีวิต
ซึ่งมิได้เกิดจากความไม่เข้าใจภาษาไทย ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ถูกละทิ้ง ถูกละเลย เจ็บป่วย
รุนแรงจนขาดเรียนนาน อยู่ในห้องเรียนที่ขาดคุณภาพ ตาบอด หูหนวกหรือมีความผิดปกติของประสาท
สัมผัสหรือการควบคุมกล้ามเนื้อ โรคทางจิตเวชอื่น เช่น ภาวะสติปัญญาบกพร่อง โรคจิต โรคออทิสติก
โรคทางอารมณ์หรือปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐฐานะที่แตกต่างกัน
ใน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป ทางการแพทย์เรียกภาวะนี้ว่า Specific Learning Disorder (SLD)
โดยพบความบกพร่องด้านการอ่านหนังสือ การเขียนและการค�ำนวณ ด้านใดด้านหนึ่งหรืออาจพบ
ความบกพร่องมากกว่า 1 ด้านก็ได้ และการวินิจฉัยของแพทย์จะออกให้เฉพาะช่วงที่บุคคลนั้นยังอยู่ใน
ระบบการศึกษาเท่านั้น
อาการผิดปกติที่เด็กแสดงออกในด้านต่างๆ 4 แบบ คือ
1. ด้านการเรียน คือ เรียนรูช้ า้ สมาธิสนั้ ความจ�ำไม่ดี จ�ำตัวหนังสือไม่คอ่ ยได้ อ่าน เขียนหนังสือ
ล�ำบากหรือท�ำไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ ผลการเรียนต�ำ่ กว่าเด็กทัว่ ไปชัดเจน โดยเห็นปัญหาบางอย่างมาตัง้ แต่ชนั้
อนุบาลว่าเด็กสับสนจ�ำพยัญชนะได้น้อยไม่เข้าใจหลักการคิดเลขง่ายๆ เป็นต้น
2. ด้านพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว ไม่ยอมไปโรงเรียน หนีเรียน ไม่สนใจ ไม่ท�ำตาม ซุกซน
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อยู่ไม่นิ่ง บางรายครูคิดว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้นเพราะเวลาเรียน คือ ไม่สนใจเรียน เหม่อ
3. ด้านอารมณ์ เช่น เงียบ แยกตัว ไม่มั่นใจตนเอง ประหม่า กลัว วิตกกังวล ซึมเศร้า เป็นต้น
4. ด้านอาการทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง Peptic Ulcer คลื่นไส้ ตาพร่า เป็นต้น
ที่แพทย์ตรวจแล้วไม่พบความผิดปกติ

อาการผิดปกติที่แสดงออกด้านการเรียน

1. อ่านหนังสือไม่ได้หรือสะกดค�ำล�ำบาก เป็นความผิดปกติทพี่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ จ�ำพยัญชนะไม่ได้
หรือสับสน ผสมค�ำผิด สะกดค�ำไม่คล่อง อ่านตะกุกตะกัก อ่านช้า อ่านผิดและจับประเด็นในการอ่าน
ไม่ได้ ความสามารถในการอ่านหนังสือโดยรวมต�ำ่ กว่าเด็กในวัยเดียวกันชัดเจนมีผลกระทบต่อการเรียนใน
ห้องเรียน มักมีประวัติพูดช้า พูดไม่ชัดในวัยเด็กเล็ก โดยจะฟังและแยกเสียงได้ล�ำบาก สับสน หรืออ่านได้
แต่ไม่เข้าใจ ตีความไม่ได้
2. เขียนหนังสือไม่ได้หรือเขียนผิดมาก สะกดค�ำไม่ได้หรือสะกดผิด เขียนค�ำเป็นรูปประโยค
ไม่ได้ ใช้หลักไวยากรณ์ผิด แบ่งแยกวรรคตอนผิดพลาด หรือเขียนหนังสือแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง
3. คิดเลขไม่ได้หรือคิดเลขผิดมาก สับสนเกี่ยวกับตัวเลข ไม่เข้าใจหลักการค�ำนวณพื้นฐาน
บวก ลบ คูณหรือหารสับสน อดทนต�่ำถ้าท�ำงานเกี่ยวกับตัวเลข แทนค่าด้วยการเขียนสัญญลักษณ์เลขไม่
ได้หรือสับสน
จะเห็นอาการชัดเจนในช่วงชั้นประถมศึกษา ทั้งๆที่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษเฉพาะตัวอย่าง
เต็มทีอ่ ย่างน้อย 6 เดือน อาการก็ยงั คงปรากฏอยูช่ ดั เจน เห็นหลักฐานจากสมุดพก เอกสารชิน้ งาน เอกสาร
การตรวจจากทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเรียน การท�ำงานและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
ไปตลอดชีวิต

อุบัติการณ์

พบได้ร้อยละ 6-9.5 ในเด็กวัยเรียน

ปัญหาที่พบร่วม

มักพบร่วมกับความบกพร่องในการท�ำงานของระบบประสาท และปัญหาจิตสังคม เช่น
1. ปัญหาในการพูดและสื่อสาร พูดช้า พูดไม่ชัด ฟังแล้วไม่เข้าใจ แปลความหมายล�ำบาก และ
บกพร่องในการแยกเสียง เสียงที่คล้ายๆกันจะสับสน เช่น แมว-แซว-มันแกว
2. โรคสมาธิสนั้ ซึง่ ถือว่าเป็นโรคฝาแฝดกับโรค SLD ประกอบด้วยอาการสมาธิสนั้ วูว่ าม และอยูไ่ ม่นงิ่
ประมาณว่า 1/3 ของโรคสมาธิสั้นจะพบโรค SLD ร่วมด้วย และ 2/3 ของโรค SLD จะพบโรคสมาธิสั้นร่วมด้วย
3. ปัญหาสายตาในด้านการกะระยะ (visual-spatial) มีปัญหาในการวาดรูปทรง กะระยะ
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ทางผิดพลาด ซึ่งจะท�ำให้โยนลูกบอลลงตะกร้าได้ล�ำบาก ตีลูกแบดบินตันไม่ถูก เขียนหนังสือไม่ตรงเส้น
วาดรูปสามมิติไม่ได้ แยกรูปที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางรูปอื่นๆได้ล�ำบาก
4. ปัญหาในการใช้ตากับมือ/ขา ให้ท�ำงานประสานกัน ท�ำให้การใช้นิ้ว มือ ขา สับสน ท�ำงานไม่
ประสานกัน เล่นกีฬาทีใ่ ช้มอื เท้า ได้ลำ� บาก ใช้มอื งุม่ ง่าม ติดกระดุมล�ำบาก เขียนหนังสือช้า โย้เย้ ความเร็ว
ในการใช้มือเขียนหนังสือจะต�่ำกว่าเด็กอื่นที่เรียนชั้นเดียวกัน
5. ปัญหาในการเรียงล�ำดับข้อมูล ความส�ำคัญ และมีปญั หาในการบริหารเรือ่ งเวลา เล่าเรือ่ ง เรียงล�ำดับไม่ถกู
6. ปัญหาพฤติกรรม และจิตใจตามมาภายหลัง เช่น เครียด เศร้า วิตกกังวล เบื่อหน่าย ท้อแท้
มีปมด้อย ไม่มั่นใจ แยกตัว ต่อต้าน ก้าวร้าว ฯลฯ
ร้อยละ 30 ของ SLD เท่านั้นที่พบความบกพร่องอื่นร่วมด้วย การที่เด็ก SLD แต่ละคนมี
ความผิดปกติอนื่ ร่วมด้วยแตกต่างกัน จึงท�ำให้อาการแสดงออกไม่เหมือนกัน และแนวทางช่วยเหลือฝึกฝน
ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน
กลุม่ เด็กทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรค SLD ควรได้รบั การคัดกรองตัง้ แต่ระดับอนุบาลหรือประถม
ศึกษาตอนต้นเพือ่ แยกกลุม่ เสีย่ งออกมาเพือ่ ฝึกฝน กระตุน้ พัฒนาความสามารถทุกด้านเพือ่ ลดความรุนแรง
ของปัญหาในอนาคต
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค SLD ในระดับชั้นอนุบาล คือ
• กลุ่มพูดช้าในช่วงวัยเด็กเล็ก หรือพูดตะกุกตะกัก พูดไม่ชัด
• กลุ่มที่มีประวัติการคลอดที่มีปัญหา ชัก ตัวเหลือง
• กลุ่มเด็กผู้ชายมีประวัติคนในครอบครัวที่ฉลาดแต่มีปัญหาการอ่าน เขียน เรียนหนังสือ
• กลุ่มเด็กที่ซน สมาธิสั้น ชนิดท�ำลายร้าง (destructive behavior)
• กลุ่มเด็กอนุบาลตอนปลายหรือประถมศึกษาตอนต้นที่จ�ำสับสนในตัวเลข พยัญชนะ สระ
ผสมค�ำล�ำบาก
• กลุ่มเด็กที่มีปัญหาในการใช้มือ งุ่มง่าม สับสน
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการใช้เครื่องมือคัดกรองของกระทรวงศึกษาและแบบคัดกรอง LD ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ รพ.ศิริราช ชื่อ KUS-SI ในโรงเรียนระดับจังหวัดและอ�ำเภอขนาดใหญ่
เพื่อค้นหาและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน แต่ไม่มีความจ�ำเป็นจะต้องคัดกรองเด็กทั้งหมด
กลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นโรค SLD ในระดับชั้นประถมศึกษา คือ
• กลุม่ ทีม่ ปี ญั หาการเรียน หรือกลุม่ ทีม่ ปี ญั หาการเรียนเฉพาะด้าน เช่น อ่านไม่ออก อ่านล�ำบาก
เขียนผิดๆถูกๆ และสับสนในการคิดเลข
• กลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรม ทั้งกลุ่มที่แสดงออกชัดเจน เช่น ซุกซนอยู่ไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิ ก้าวร้าว
และกลุ่มเก็บกด เช่น กลุ่มแยกตัว ไม่มั่นใจ วิตกกังวลง่าย เงียบ พูดน้อย เป็นต้น เนื่องจากเด็กพบกับ
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ความล้มเหลว ผิดพลาดทั้งด้านการอ่าน เขียนและถูกดุว่าบ่อย
• กลุ่มนักเรียนที่เจ็บป่วยบ่อยโดยที่แพทย์หาสาเหตุไม่พบ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เป็นต้น
• กลุ่มเกเร หนีเรียน ประพฤติผิดกฎของโรงเรียนหรือกฎหมาย
เด็กทีม่ ผี ลการคัดกรองผิดปกติควรได้รบั intensive Intervention อย่างน้อย 6 เดือนและประเมิน
ความสามารถซ�้ำ ก่อนที่จะส่งมาพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัย

การวินิจฉัย

ความพิการทางการเรียนรูไ้ ม่สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ความพิการเชิงประจักษ์ ตามประกาศ
ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ไม่สามารถพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอก
หรือรูปถ่ายของผู้ป่วย
แต่ผลการสอบ สมุดพก เอกสารชิน้ งานหรือจากแบบคัดกรองโรค SLD ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยใช้เครือ่ งมือ KUS-SI ผลการตรวจจากสหวิชาชีพ (นักกิจกรรมบ�ำบัด นักจิตวิทยา นักช่วยเหลือการพูด)
หรือผลวัดระดับเชาว์ปัญญาจะสามารถน�ำมาประกอบช่วยในการวินิจฉัยได้
การวินิจฉัย ประกอบด้วย
1. ซักประวัติ
การซักประวัตมิ คี วามส�ำคัญสูงสุด การซักประวัตทิ ดี่ แี ละละเอียดจะช่วยในการวินจิ ฉัย ซักเพือ่ ให้
แน่ใจว่าเด็กเข้าใจภาษาไทย ไม่ได้ถูกละทิ้งละเลย ไม่ฝึกฝน หรือขาดเรียน อยู่กับครูที่มีคุณภาพในการ
ฝึกสอน ไม่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ได้เป็นโรคจิต โรคออทิสติก รวมทั้งต้องซักประวัติให้แน่ใจ
ว่าเด็กได้รับการฝึกฝนช่วยเหลือพิเศษ แบบเข้มข้น (Intensive Training) ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเต็มที่
อย่างน้อย 6 เดือน โดยที่ความผิดปกตินี้ส่งผลกระทบต่อการเรียน การท�ำงานและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ซักถามถึงความเสีย่ งในช่วงวัยอนุบาล เช่น มีปญ
ั หาการพูดและการสือ่ สาร สมาธิสนั้ ใช้มอื งุม่ ง่าม
(Clumsiness) ถามถึงโรคทางกาย ที่ส่งผลท�ำให้การเรียนเสียหาย เช่น โรคลมชัก เป็นต้น
ซักประวัติให้ได้รายละเอียดวิธีการเลี้ยงดู ฝึกฝนและวิธีที่ใช้ในการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้ง
ถามถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวและเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตของเด็ก รวมทั้งผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์
สังคม จากการที่เด็กมีความสามารถบกพร่องด้านการเรียน
2. ตรวจร่างกายและประเมินระดับพัฒนาการ/หรือวัดระดับสติปัญญา
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเฉพาะด้านระบบประสาท ตรวจสภาพจิต ประเมิน cognitive function หรือ
วัดพัฒนาการหรือวัดระดับสติปัญญา
3. การตรวจทางจิตวิทยา ตามมาตรฐานในประเทศไทย พ.ศ.2557 คือ
• เครื่องมือวัดระดับสติปัญญา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ประเมินโดยนักจิตวิทยา
• แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic achievement test) จะประเมิน
ความสามารถในการอ่าน เขียน ค�ำนวณ ประเมินโดยนักจิตวิทยา
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ข้อแม้ในการวินิจฉัย

การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และการออกใบรับรองความพิการ ให้แพทย์เฉพาะทาง เช่น
จิตแพทย์ กุมารแพทย์ เป็นต้น เป็นผู้รับรองโดยใช้ Clinical Diagnosis แต่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
มาตรฐานทางจิตวิทยาวัดระดับสติปญ
ั ญาทุกราย และถือว่าโรค SLD จะมีความพิการต่อเมือ่ ความบกพร่อง
มีความรุนแรง > ระดับกลาง (Moderate) เท่านั้น
ความรุนแรงระดับกลาง (Moderate) หมายถึง มีความบกพร่องชัดเจน (marked difficulties
learning skills) > 1 ด้าน โดยที่ไม่สามารถเรียนต่อได้ในระบบการเรียนการสอนตามปกติ ต้องการ
intensive & specialized teaching เป็นระยะ และต้องการ accommodate หรือใช้ support service
ในการเรียนแต่ละวันทั้งที่ห้องเรียน ที่บ้าน จึงจะสามารถเรียนต่อไปได้
ความรุนแรงระดับสูง (Severe) หมายถึง มีความบกพร่องรุนแรง (severe difficulties learning
skills) ในทุกด้าน ไม่สามารถเรียนต่อไปได้ในระบบการศึกษาโดยไม่มี intensive individualized &
specialized teaching ตลอดเวลาทีเ่ รียน ทัง้ ในห้องเรียน ห้องทีม่ กี าร accommodate หรือใช้ support
service และที่บ้าน
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องไม่สามารถวินจิ ฉัยโรคโดยใช้แค่ผลการตรวจวัดระดับสติปญ
ั ญา (IQ) และหลัก
ฐานด้านการเรียน (สมุดพก สมุดงาน ระดับความสามารถในการอ่าน เขียน ค�ำนวณ ผลการคัดกรองด้วยแบบ
ประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ KUS-SI, WRAT) โดยไม่มกี ารซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย ตรวจสภาพ
จิตอย่างละเอียด

การออกเอกสารรับรองความพิการ

ระบุวา่ มีความพิการทางการเรียนรู้ และอาจลงว่ามีความบกพร่องในด้านการอ่าน หรือเขียน หรือ
ด้านค�ำนวณ เพื่อที่จะน�ำไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กต่อไป
ถึงแม้วา่ โรค SLD จะมีความบกพร่องของระบบประสาทเพียงเล็กน้อย และไม่เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
แต่ถา้ ไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยและช่วยเหลือทางการแพทย์และทางการศึกษา อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะ
ยาวไปตลอดชีวิต เช่น
1. มองตัวเองไม่ดี มองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองที่แตกต่างจากเพื่อน ไม่สามารถเอาชนะข้อ
บกพร่องได้ มองตัวเองเป็นคนโง่ มีปมด้อย ล้มเหลว พื้นอารมณ์ไม่ดี ยิ่งเรียนยิ่งท�ำไม่ได้ เป็นคนไม่ดี
2. คิดว่าตัวเองเรียนรู้ไม่ได้และไม่รู้วิธีที่จะเรียนรู้ต่อไป เด็กไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
ท�ำให้เรียนแตกต่างจากเพื่อน และคนรอบข้างก็ช่วยเหลือเด็กไม่ได้
3. มีความสามารถโดยรวมต�่ำกว่าเพื่อน เด็กจะถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็ญในเรื่องการเรียนพิเศษ
เพิ่มขึ้นจนขาดโอกาสท�ำกิจกรรมและเพิ่มความสามารถในด้านอื่น
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ตารางที่ 1 แนวทางค้นหา คัดกรองและให้ความช่วยเหลือเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาการเรียนในระบบการศึกษา
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ตารางที่ 2 แนวทางค้นหา คัดกรองและให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนใน
ระบบทางการแพทย์
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4. ถูกคาดหวัง รูส้ กึ ว่าถูกกดดันจากทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน พ่อแม่ไม่เข้าใจปัญหา จึงไปดุวา่ ต�ำหนิ
เคี่ยวเข็ญ ท�ำให้น้อยใจ เสียใจ มีพฤติกรรมดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว หนีเรียน ตามมา
5. สร้างสัมพันธภาพกับครูไม่ได้ดี สาเหตุจากความไม่เข้าใจปัญหาของครูหรือครูไม่ยอมรับ
ความบกพร่องของเด็ก จึงสอนและจัดสอบด้วยวิธีการปกติ ผลสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เด็กจึงถูก
ครู ดุว่า ต�ำหนิ เคี่ยวเข็ญหรือไม่ให้ความสนใจ ปล่อยปละละเลย ขาดโอกาสเรียนรู้ ถูกออกจากระบบ
การศึกษาเร็วกว่าก�ำหนด
6. เพื่อนล้อเลียน ล้อเรื่องที่เด็กแก้ไขอะไรไม่ได้ ถูกตัดโอกาสสนุกในการเล่นกับเพื่อนเพราะ
ต้องเรียนพิเศษเพิ่มขึ้น และถ้าถูกออกจากระบบการศึกษาเร็วกว่าก�ำหนดเท่ากับถูกตัดความสัมพันธ์กับ
เพื่อน ชีวิตที่ไม่มีเพื่อนหรือเพื่อนไม่เข้าใจ จะเงียบเหงา และไม่มีความสุข
7. ขาดความรูแ้ ละทักษะ เข้าสูร่ ะบบการท�ำงานในอายุนอ้ ย ท�ำงานในระดับใช้แรงงาน มีโอกาส
เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่

แนวทางการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ถึงแม้ว่าจะรักษาโรคให้หายขาดไม่ได้ แต่การช่วยเหลือมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมีความรู้และมี
ความสามารถในด้านต่างๆมากพอในการประกอบอาชีพและด�ำเนินชีวิตต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการช่วยเหลือครอบครัว
1. Counseling พ่อแม่ อธิบายให้พ่อแม่เข้าใจรายละเอียดของโรคและข้อจ�ำกัดของเด็กในการ
เรียนรู้ ให้โอกาสซักถาม จนพ่อแม่เข้าใจ ยอมรับโรคและข้อจ�ำกัดของเด็ก ปรับความคาดหวังทีพ่ อ่ แม่มตี อ่
เด็กตามสภาพความเป็นจริง
2. การช่วยเหลือพ่อแม่ โดยการให้
		 • Education ให้ความรู้ผ่านเอกสาร แผ่นพับ คู่มือ หรือท�ำการฝึกอบรมพ่อแม่เพื่อให้ได้
ทั้งความรู้และมีทักษะในการฝึกฝนเด็กต่อไป
		 • Parental group support &training เพื่อให้พ่อแม่มีเพื่อน และปรับวิธีการเลี้ยงดูให้
สอด คล้องเหมาะสม และปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือด้านการเรียน
		 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่ซักถาม และปรับมุม
มองและท�ำความเข้าใจต่อปัญหาที่ถูกต้อง แก้ไขความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่ส่วนใหญ่วิตกกังวลและ
ตึงเครียดจากปัญหาการเรียนของเด็ก ควรให้เวลาพ่อแม่ได้ระบายความคับข้องใจ ประคับประคองจิตใจ
และให้ก�ำลังใจเป็นระยะ ช่วยพ่อแม่วางแผนแก้ปัญหาทุกด้านของเด็กไปพร้อมกันและปรับแนวคิดในการ
เผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม ชี้ให้พ่อแม่เห็นข้อดีในตัวเด็ก
		 • ปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงเด็กของผู้ปกครอง โดยลดการตามใจหรือให้ความช่วยเหลือมากเกิน
ไป ฝึกฝนให้มีความสามารถรอบด้านและปรับวิธีการฝึกสอน จากเดิมที่มุ่งเน้นการต�ำหนิลงโทษ คาดโทษ
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มาเป็นความสนใจที่จะช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจ ชื่นชม ให้ช่วยเหลือท�ำงานบ้าน ฝึกให้เป็นคนอดทน ไม่เกี่ยง
งาน รับผิดชอบ มีน�้ำใจ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และประสบความส�ำเร็จ
ในชีวิต
		 • สนับสนุนให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมในโรงเรียน ในสังคม ให้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน
Individual educational program (IEP) ร่วมกับครูประจ�ำชั้นและครูการศึกษาพิเศษ

การช่วยเหลือทางการแพทย์
1. รักษาโรคที่พบร่วม เช่น โรคสมาธิสั้น โรควิตกกังวลหรือซึมเศร้า พูดไม่ชัด เป็นต้น
2. รักษาสิทธิให้เด็ก โดยออกใบรับรองความพิการตามพระราชบัญญัติความพิการ พ.ศ.2552
ท�ำให้เด็กมีสิทธิได้รับการศึกษาพิเศษและการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลของรัฐ
3. ประสานการท�ำงานกับโรงเรียน ส่งเสริมและช่วยเหลือครูโดย
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แนวทางการช่วยเหลือเด็ก
การช่วยเหลือเด็ก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเข้าใจตนเอง และพัฒนาตนเองต่อไปได้ โดยการ
• สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั เด็กและเปิดโอกาสให้ระบายความรูส้ กึ ผิดหวัง เสียใจ และช่วยให้เกิด
แนวคิดในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกให้เด็กซักถามเรื่องที่คับข้องใจ
• มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับโรค Specific Learning Disorders ให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรค
และ ผลกระทบที่มีต่อตนเอง
• ชี้ให้เห็นความสามารถของตนเอง ให้รู้ว่าตัวเองฉลาด เรียนรู้ต่อไปได้ แต่ต้องใช้วิธีการเรียน
อื่นที่แตกต่างจากเพื่อน ช่วยเด็กหาทางออกที่เหมาะสม ให้โอกาสพบกลุ่มเด็กอื่นที่มีปัญหาคล้ายกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการในการเรียนรู้ต่อไปและสร้างให้เกิดก�ำลังใจในการเรียนรู้ต่อ
• ฝึกฝนทักษะด้านการเรียน เช่น ฝึกอ่านหนังสือ เขียน ค�ำนวณ โดยครูการศึกษาพิเศษ
และฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ช่วยเรียน เช่น ใช้เครื่องอัดเทปมาช่วยในกรณีที่มีปัญหาการอ่าน โดยคุณครูหรือ
ผู้ปกครองอ่านหนังสือใส่เทปแล้วเปิดให้เด็กฟัง ให้ใช้คอมพิวเตอร์และ soft ware ที่ช่วยในการเรียน
(โปรแกรมอ่าน ไทย เขียนไทย) เด็กที่มีปัญหาการค�ำนวณควรได้ใช้เครื่องคิดเลข ลูกคิด เป็นต้น
• พัฒนาความสามารถรอบด้าน พัฒนาความสามารถทุกด้าน เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ การใช้เครือ่ ง
มือช่าง การท�ำกิจกรรม การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การช่วยเหลือแก้ปญ
ั หาด้วยตัวเอง ส่งเสริมทักษะ
ทางสังคม เปิดโอกาสให้มีประสบการณ์ตรงในหลายเรื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเองและเป็นที่ยอมรับ
ส่งผลให้เด็กมีความสุข ภูมิใจ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และสามารถยอมรับข้อจ�ำกัดของตนเอง
• พัฒนาจุดด้อย โดยฝึกกิจกรรมบ�ำบัด sensory integration ศิลปะบ�ำบัด ดนตรีบำ� บัด ฝึกฝน
ทักษะที่มาขัดขวางด้านการเรียนรู้ เช่น ฝึกพูด ฝึกทักษะการใช้มือ และการท�ำงานประสานระหว่างมือกับ
ตา (visual-spatial) ฝึกฝนทักษะเฉพาะที่บกพร่องโดยครูการศึกษาพิเศษ เช่น การอ่าน สะกด ค�ำนวณ

ความพิการทางการเรียนรู้

บทที่ 7 ความพิการประเภทที่ 6

		 • ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรค แก่คุณครูและพ่อแม่ผู้ปกครองในโรงเรียนเกี่ยวกับลักษณะ
ของโรค การด�ำเนินโรค แนวทางการช่วยเหลือ ข้อจ�ำกัด ความแตกต่างของอาการในเด็กแต่ละคน รวมทั้ง
ผลกระทบที่มีต่อเด็กระยะสั้นและยาว
		 • เชื่อมโยงข้อมูลวิชาการ เช่น ข้อมูลเรื่องโรค Specific Learning Disorders ผลิตเอกสาร
คู่มือ ข้อมูลในระบบ IT แหล่งความรู้ ท�ำให้ครูสามารถเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญและน�ำไปเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือ
พ่อแม่ได้สะดวก
		 • เปิดโอกาสให้ครูได้ระบายความรู้สึก เห็นใจและให้ก�ำลังใจครูเป็นระยะ
การช่วยเหลือทางการศึกษา
• พัฒนาเทคนิคการสอน เช่น สอนจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยไปหาสิ่งที่เด็กไม่รู้จัก
• ให้โอกาสเลือกเรียน ให้เด็กสนุกและมีความสุขในการเรียน
เน้นproactive learning, group participation ใช้ประสบการณ์ตรงเสริมการเรียนรู้ในปัจจุบัน ให้เรียน
รู้ตามขีดความสามารถของตน, positive training โดยใช้แรงเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้คิด
ลองให้ทำ� ตามเพือ่ น เน้นการเชือ่ มโยงกับวิชาอืน่ ใช้คอมพิวเตอร์ สือ่ จากภาพมาช่วยสอน แทนทีค่ รูจะต้อง
สร้างสือ่ การสอนเองทัง้ หมด จัดห้องเรียนให้เอือ้ ต่อการเรียน ใช้คำ� สัง่ ทีส่ นั้ และเข้าใจง่าย ทบทวนบทเรียน
บ่อยๆ และแจ้งผลการเรียนให้เด็กรู้โดยเร็ว
• ฝึกสอนให้อา่ นหนังสือเพิม่ เติม (remediation therapy) ทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน แบบตัวต่อตัว
หรือเป็นกลุ่มย่อยในห้องเรียนพิเศษ (Resource Room)
• ส่งเสริมให้โรงเรียนปรับเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ประเมินผล เช่น ใช้ระบบ progressive
โดยเด็กแข่งกับตัวเอง น�ำวิธีการประเมินผลโดยวิธี Response to intervention (RTI) มาใช้ประเมินโดย
การเปรียบเทียบกับความสามารถของเด็กเองก่อนเรียนเป็นช่วงชั้น วัดความก้าวหน้าของตัวเด็กเป็นหลัก
โดยไม่ต้องถูกตัดเกรดกับเพื่อน หรือบางรายควรได้เวลาเพิ่มขึ้นหรือแยกสอบตัวต่อตัว กรณีที่เขียนไม่ได้
ให้ใช้การสอบปากเปล่า หรืออ่านโจทย์ให้เด็กฟังกรณีที่เด็กอ่านหนังสือไม่ได้ เป็นต้น
• เขียนแผนการเรียนรายบุคคล (Individualized Educational Plan-IEP) เพือ่ ให้สอนชัดเจน
และวัดผลได้ตรง สอนซ�ำ้ ๆจนเด็กก้าวหน้าทีละขัน้ ให้กำ� ลังใจและชมเชยเป็นระยะ และ ใช้วธิ กี ารสอนหลาย
รูปแบบ สอนทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน สอนให้ตรงช่องทาง (channel) ทีเ่ ด็กรับรูไ้ ด้ เช่น เด็กมีปญ
ั หาในการ
รับฟัง ก็ใช้ภาพในการสอนเพิม่ ขึน้ หากเด็กมีปญ
ั หาในการเห็นภาพ(เช่นอ่านไม่ได้)ก็สอนโดยอ่านหนังสือให้
ฟัง หรือให้ศึกษาจากสื่อ VDO ที่มีทั้งภาพและเสียง เป็นต้น
• ส่งเสริมให้โรงเรียนมีทีมการประเมินผลการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาโดยใช้สหวิชาชีพ
(นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์) ให้ความรูแ้ ละช่วยเหลือในระดับ
ต้นโดยท�ำงานร่วมกับครูประจ�ำชั้น พ่อแม่ และติดตามประเมินผลจากการให้ความช่วยเหลือ
• จัดการวัดความรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละด้าน
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•

การติดตามและคุ้มครอง ตรวจดูว่าเด็กได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิความพิการ เช่น
แผนการเรียนรายบุคคล (Individualized Educational Plan-IEP) สิทธิที่จะได้รับการรักษาความลับ
ของเด็กที่มีความพิการทางการเรียน และสิทธิ์ในการได้รับอุปกรณ์ช่วยเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหาการเขียน
ใช้เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ มาช่วย ในกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านใช้คอมพิวเตอร์ เทป VDO, MP 3 หรือ
กลุ่มที่มีปัญหาค�ำนวณ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข เป็นต้น ในกรณีที่เด็กไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ตามสิทธิ์ที่โรงเรียนควรท�ำหนังสือเรียกร้องต่อคณะกรรมการ การศึกษาของโรงเรียน และติดตามประเมิน
ผลการรักษาและการให้ความช่วยเหลือทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
• แนะน�ำด้านการฝึกอาชีพ การเรียนต่อในสายอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาภาคบังคับ

แนวทางการพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการทางการเรียนรู้

บทที่ 8

การออกใบรับรองความพิการเพื่อเด็กจะได้สิทธิความพิการตามกฎหมาย และน�ำไปแสดงต่อ
คณะ กรรมการการศึกษาของโรงเรียนเพื่อจะได้รับสิทธิในการปรับแผนการศึกษาเฉพาะตัวบุคคล
(Individual Educational Program) ได้ใช้เทคโนโลยีและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อการเรียน เช่น
เครื่องคิดเลข การอัดเสียง สื่อเสียง คอมพิวเตอร์ช่วยอ่าน และได้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาพิเศษ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก สือ่ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรคสาม ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษาส�ำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฯ”
ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาคู่มือการขอรับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการศึกษาส�ำหรับคนพิการ เลขที่ 500 ถนนวิภาวดี-รังสิต ต.คูคต.
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร 0-2523-7922, 0-2532-4714, 0-2531-2142 โทรสาร 0-2532-0179 e-mail gtecse@hotmail.
com หรือดูรายละเอียดที่ http://gtech.obec.go.th
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รายการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการศึกษาส�ำหรับเด็ก SLD
รายการบัญชี ก
อุปกรณ์ช่วยการอ่าน(Reading Aids)

•
•
•
•
•
•
•
•

โปรแกรม IBM Homepage Reader
โปรแกรม Kurzweil 3000
โปรแกรม Scan & Read
โปรแกรม อ่านหนังสือภาษาอังกฤษผ่านเครื่องสแกนเนอร์
ลูกโลกมีเสียง
เครื่องเปิดฟังหนังสือเสียง ส�ำหรับหนังสือเสียงระบบเดซี
เครื่องเล่น DVD, MP3, DVD แบบพกพา
เครื่องเทปคาสเซ็ตแบบพกพา

•
•
•
•
•

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพบนวินโดวส์ (Screen Reader for Windows)
คอมพิวเตอร์
คีย์การดและคีย์บอร์ด
ลูกบอลควบคุมชนิดต่างๆ
จอภาพแบบสัมผัสแบบติดตั้งภายนอก

		
คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids)

•
•

อุปกรณ์ช่วยสื่อสาร:โอภา
โทรศัพท์ขยายเสียง

รายการบัญชี ข

อุปการณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids)
อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)

• โปรแกรม TAB Player
• โปรแกรม AMIS
• เครื่องเล่น MP3 บันทึกเสียงได้
• เครื่องเล่น MP4 บันทึกเสียงได้
คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer and Computer Access)
• แป้นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก
• โปรแกรมเดาค�ำศัพท์
• โปรแกรมแสดงแป้นพิมพ์บนจอภาพ
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สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

หนังสือเสียง
หนังสือหรือภาพขยายใหญ่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด “AMAZING CAI”
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด “ฝึกเขียนเรียนค�ำ”
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อ่านเขียนเรียนดี
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม “Math Flash”
เครื่องคิดเลขมีเสียงและแสดงตัวเลขขนาดใหญ่
เครื่องค�ำนวณที่แสดงผลเป็นอักษรตัวใหญ่
ชุดเครื่องมือเรขาคณิตพร้อมแผ่นยางรองเขียน

รายการบัญชี ค

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริการสอนเสริมวิชาการ ตามสาระการเรียนรู้
บริการอ่านเอกสาร หรือข้อสอบ
บริการน�ำทาง
บริการผลิตสื่อ
บริการส�ำเนาหนังสือเสียง
บริการส�ำเนาหนังสือเสียงซีดี
บริการส�ำเนาวีดิทัศน์
บริการจดค�ำบรรยาย
บริการกายภาพบ�ำบัด
บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูดโดยนักแก้ไขการพูด
บริการฝึกพูดและแก้ไขการพูดโดยครู
บริการฝึกทักษะการสื่อสาร
บริการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือไทย
บริการกิจกรรมบ�ำบัด
บริการการอบรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการแนะแนวการศึกษา
บริการผู้ช่วยเหลือ
บริการดนตรีบ�ำบัดและดนตรีเพื่อการพัฒนา
บริการพฤติกรรมบ�ำบัดและแก้ไขพฤติกรรม
บริการศิลปะบ�ำบัดและศิลปะเพื่อการพัฒนาการ
บริการประเมินทางจิตวิทยา
บริการประเมินทักษะด้านต่างๆ
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องค์กรที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.

สมาคมส่งเสริมศักยภาพของบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย 0851417785
http://www.punkhon.com/learning-problems.html
ชมรมครูพี่เลี้ยงเด็กเอลดี https://th-th.facebook.com/kruldmk2
สภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความแตกต่างในโครงสร้างระบบการท�ำงานของสมอง
http://www.autisticthailand.com/sthaiparentscouncil/LD/LDcontent/LD4.htm
Thai LD Online https://th-th.facebook.com/ThaiLdOnline
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ค�ำนิยาม
ประวัติศาสตร์
ความชุก
สาเหตุของกลุ่มอาการออทิสติก
อาการและอาการแสดงของกลุมอาการออทิสติก
การตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะออทิสติกสเปกตรัม
การคัดกรองภาวะออทิสติก
เกณฑ์การวินิจฉัย
ความผิดปกติและอาการที่มักพบรวมกับกลุมอาการออทิสติก
การวินิจฉัยแยกโรค
การพยากรณโรค
การรักษา
การสงเสริมพัฒนาการและการฝกพูดเบื้องตนสําหรับกลุมอาการออทิสติกสเปกตรัม
การปรับพฤติกรรมในผูปวยออทิสติก
กิจกรรมสําหรับฝกสงเสริมพัฒนาการ
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานสังคม
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานภาษาละการสื่อความหมาย
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญ	
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานการชวยเหลือตัวเอง
การใชยา
เอกสารอางอิง
แผนภูมิการให้บริการออทิสติก
ภาคผนวก
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ความพิการทางออทิสติกสเปกตรัม
ค�ำนิยาม

ภาวะออทิสติกสเปกตรัม(Autistic Spectrum Disorder) เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของ
สมองทีส่ ง่ ผลต่อพัฒนาการท�ำให้เกิดพัฒนาการล่าช้าในด้านของสังคมและการสือ่ ภาษา รวมถึงเกิดพฤติกรรม
ซ�ำ้ และความสนใจหมกมุน่ ในเรือ่ งแคบๆ ซึง่ สามารถสังเกตเห็นได้ตงั้ แต่วยั หัดเดิน หรืออายุนอ้ ยกว่า 3 ปี โดย
ในวัยเด็กเล็กมักจะน�ำมาด้วยปัญหาพูดช้า ไม่สบตา ไม่หันหาเสียงเรียกชื่อ เด็กบางคนสามารถพูดได้แต่จะ
พูดเป็นภาษาตัวเองไม่สามารถสือ่ สารบอกความต้องการได้ อาการทีแ่ สดงออกทางสังคมและการสือ่ ภาษามี
หลายรูปแบบ เช่น การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นทีจ่ ะเปลีย่ นไปตามช่วงวัยและพัฒนาการของผูป้ ว่ ย ด้วยเหตุที่
กลุม่ อาการทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และปรากฏอาการตลอดชัว่ ชีวติ การวินจิ ฉัยได้ตงั้ แต่ผปู้ ว่ ยอายุ
น้อยจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างมาก และผู้ป่วยกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือไปจนตลอดช่วง
ชีวิตตามวัยและความสามารถทางสังคมและการสื่อภาษา

ประวัติศาสตร์

มีรายงานถึงผู้ป่วยออทิสติกครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย Leo Kanner จิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่น ชาวอเมริกัน ซึ่ง Kanner เรียกชื่อเด็กที่มีกลุ่มอาการดังกล่าวว่า “Inborn autistic disturbance
of affective contact” ต่อมามีผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นและมีความเชื่อว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็น
ความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เนื่องจากอาการแสดงของผู้ป่วยที่มีลักษณะแยกตัวอยู่ในโลกของตัวเอง
คล้ายผู้ป่วย schizophrenia แต่การศึกษาในภายหลังต่อมาจนถึงปัจจุบันมีการพิสูจน์แล้วว่าภาวะ
ออทิสติกสเปกตรัมเกิดจากพยาธิสภาพของสมองตั้งแต่ก�ำเนิดจึงจัดผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไว้ในกลุ่มความผิด
ปกติทางพัฒนาการโดยใช้ชื่อว่า Pervasive Developmental disorder (PDDs) ซึ่งต่อมามีการเพิ่มกลุ่ม
ย่อยของความผิดปกติเข้าไปอีก ดังนั้นในเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน
ฉบับที่ 4 คือ กลุ่มอาการ Pervasive Developmental disorder (PDDs) จะประกอบไปด้วย Autistic
disorder, Rett’s disorder, Childhood Disintegrative disorder, Asperger’s syndrome, Pervasive
Developmental disorder NOS.
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ต่อมาในปี 1990 Lorna Wings กุมารแพทย์ชาวอังกฤษได้เสนอแนวคิดในการวินิจฉัยแบบ
spectrum เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการและอาการแสดงที่มีความแตกต่างหลากหลายกัน ตั้งแต่มี
อาการน้อยจนอาการมาก แต่ความผิดปกติของพัฒนาการในแต่ละด้านก็ยังมีความแตกต่างกันเหมือนกับ
spectrum ของรุ้งกินน�้ำที่มีการไล่เฉดสีกัน3
ในปี 2013 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 ได้ปรับการ
วินจิ ฉัยรวมเรียกเป็นกลุม่ อาการออทิสติกสเปกตรัมเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ และมีการแบ่งระดับความรุนแรง
ออกเป็น 3 ระดับตามความผิดปกติของความสามารถในด้านสังคมและการสือ่ สาร และพฤติกรรมซ�ำ้ /ความ
สนใจหมกมุ่น โดยความรุนแรงระดับ 3 จะมีความรุนแรงที่สุดและต้องการการช่วยเหลืออย่างมากในการ
ด�ำรงชีวิต

ความชุก

ความชุกต่างทั่วโลกพบความชุกอยู่ที่ประมาณ 1% พบได้ในทุกเชื้อชาติและทุกระดับทางสังคมและ
เศรษฐานะ เพศชายมากกว่าเพศหญิง (4-5:1)

สาเหตุของกลุ่มอาการออทิสติก
แวดล้อม

สาเหตุของกลุ่มอาการออทิสติก เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่ง

พยาธิสภาพของสมอง
ปจจุบันยังไมสามารถสรุปไดแนชัดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคออทิสติก แตจากการศึกษาทา
งดาน ประสาทวิทยาและการตรวจเซลลสมอง พบว่าผูปวยกลุมนี้มีความผิดปกติของ Limbic system
และการเชื่อมโยงของระบบประสาทบริเวณ temporal และ frontal lobe
ปจจัยทางพันธุกรรม
จากการศึกษาความเสีย่ งในการเกิดกลุม อาการออทิสติกในพีน่ อ งและในครอบครัว พบวา กลุม อา
การ ของโรคออทิสติกนาจะมีความเกี่ยวของกับพันธุกรรม เนื่องจากผลการศึกษาพบวา แฝดที่เกิดจากไข่
ใบเดียวกับ ผูป ว ยกลุม อาการออทิสติก พบไดส งู ถึงรอยละ 95 แฝดทีเ่ กิดจากไขคนละใบกับผูป ว ยกลุม อากา
รออทิสติกพบ ไดป ระมาณรอ ยละ 30 และ พีน่ อ งของผูป ว ยกลุม อาการออทิสติกพบไดป ระมาณรอ ยละ 18
ซึ่งสูงกวาคนปกติ ถึง 22 เทา อีกทั้งยังมีโรคทางพันธุกรรมบางอยางที่ทําใหมีอาการออทิสติกรวมอยูดวย
ไดแก่ Fragile X syndrome, Tuberous-sclerosis, Neurofibromatosis, Phenylketonuria เปนตน
แมป จ จุบนั ยังไมส ามารถระบุยนี ทีก่ อ ใหเ กิดกลุม อาการออทิสติกไดแ นน อน แตก ส็ ามารถสรุปไดว า่
กลุม อาการออทิสติกเปนกลุมอาการที่เกิดจากความผิดปกติของยีนหลายตัวรวมกัน (Multiple gene
disorder)
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อาการและอาการแสดงของกลุมอาการออทิสติก

กลุมอาการออทิสติก เปนกลุมที่มีความผิดปกติ 3 ดาน ไดแก
1. ความผิดปกติและลา ชา ของพัฒนาการทางดา นสังคม ไมส ามารถสรา งสัมพันธภาพกับบุคคล
		 ก. วัยขวบปแรก จะไมคอยชอบใหอุมหรือสัมผัสไมจองหนาแม หรือผูเลี้ยงดู ไมมองหนา
สบตา เวลามองหนาเด็กมักเบือนหนาหนี ไมมี social smile
		 ข. วัยเตาะแตะ อายุ 2-3 ป เด็กจะไมส ามารถแสดงความสนใจรว มกับผูอ นื่ ได เชน ไมส นใจ
เวลาชี้ ชวนใหดู บางสิ่งหรือไมมองตามเมื่อชี้ชวนสิ่งของที่อยูไกลออกไปไมสนใจฟงเมื่อแมเลานิทาน
ไมอวดของหรือนําของมาชวนพอแม หรือผูเลี้ยงดูเลนดวยไมสามารถเลียนแบบทาทางของผูอื่นได
เลนของเลนไมเปน เด็กอาจจะเลนของในลักษณะเอาของมาขว้างปาเคาะกัน หรือเรียงเปนแถว ไมมี
ลักษณะวิตกกังวลเมื่อตองแยกจากพอแมหรือผูเลี้ยงดู (separation anxiety) หรือในทางตรงกันขามเด็ก
อาจจะมี ลักษณะเขาหาคนไมเลือกหนา ไมกลัว คนแปลกหนา (Indiscriminately friendly, no stranger
anxiety)
		 ค. วัยอนุบาล เด็กขาดความสามารถในการเขา หาหรือเลน กับเด็กคนอืน่ ไมส นใจเขา หาเพือ่ น
ในวัยเดียวกันเด็ก บางคนมีความสนใจเขาหาเพื่อนแตเริ่มตนไมเปนเด็กอาจจะใชวิธีตีเพื่อชวนเลนบางคน
จะเลนกับเพื่อนเฉพาะในเรื่องที่ตนเองสนใจเทานั้น
		 ง. วัยเรียน เด็กจะแยกตัวอยูคนเดียวตามลําพังไมมีเพื่อนสนิท ไมเขาใจสีหนาทาทางและ
อารมณของผูอื่น ไม่สามารถคาดเดาความรูสึกของผูอื่นได ไมเขาใจสถานการณทางสังคม เด็กที่ชอบเขา
หาเพื่อนก็จะพูดคุยเฉพาะในเรื่องที่ตนเองสนใจและไมสนใจคูสนทนาวาจะรูสึกเบื่อ/รําคาญหรือไม
2. ความผิดปกติและลาชาของการสื่อความหมาย การพูดและการใชภาษา
		 ก. วัยขวบปแรก พอแมและผูเลี้ยงดูจะสังเกตไดวาเด็กไมคอยสงเสียงออแอเมื่อพูดคุยดวย
		 ข. วัยเตาะแตะ อายุ 2-3 ป เด็กไมสามารถพูดคําที่มีความหมายไดหรือพูดชากวาเด็ก
วัยเดียวกัน เมื่อตองการสิ่งใดจะใชวิธีจับมือผูอื่นไปทํา การเพิ่มขึ้นของคําศัพทไมคอยมีเทาเด็กในวัย
เดียวกัน บางคนอาจจะพูดไดเ ปน คาํ ๆ แลว หยุดไป เด็กบางคนสามารถพูดไดแตพดู เปนภาษาทีฟ่ ง ไมเขาใจ
(neologism) หรือพูดไดแตไมสามารถใชคําพูดในการสื่อความหมายหรือสนทนาได
		 ค. วัยเรียน เด็กมักจะใช สรรพนามไมถูกตอง เรียงประโยคการพูดสลับหนาสลับหลัง หรือ
พูดแลว ไมส ามารถจับใจความทีต่ อ งการได บางคนพูดตอบไมต รงคาํ ถาม มีปญ
 หาในการเรียนภาษาไทยใน
เรื่องของการตีความ/สํานวน/สุภาษิต/คําพังเพย มีปญหาในการการแตงประโยคหรือเรียงความ
3. พฤติกรรมซ�้ำๆหรือความสนใจที่หมกมุ่นในเรื่องแคบๆ
อาการในดานนีม้ กั จะพบไมชดั ในชวงขวบปแ รก แตจ ะเริม่ สังเกตไดช ดั เจนมากขึน้ เมือ่ เด็กเขา สูว ยั
เตาะแตะ เชน พฤติกรรมสะบัดมือ เดินเขยงเทา หมุนตัว หรือเด็กบางคนจะชอบมองของหมุน ชอบมอง
สิ่งตางๆ ดวยการเหลสายตามอง ชอบเอาของเลนหรือของใชมาเรียงเปนแถว หากใครเขาไปยกออกก็จะ
โมโหหรือโกรธอยางรุนแรง ยึดติดกับลักษณะที่เปนระเบียบแบบแผน เจาระเบียบหากใครหยิบของแลว
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วางไมถูกที่จะหงุดหงิดมาก ในกลุมที่เปน High function autism จะมีลักษณะสนใจพิเศษในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอยางมาก หมกมุนอยูกับสิ่งนั้นนานๆ จนเกิดความรูในเรื่องนั้นอยางลึกซึ้งจนกลายเปนความสามารถ
พิเศษ

การตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะออทิสติกสเปกตรัม

การซักประวัติ
เปนองคประกอบทีส่ าํ คัญอยา งหนึง่ ของการใหการวินจิ ฉัยกลุม อาการออทิสติก การซักประวัตคิ วรซัก
ประวัติจากพอแมหรือผูที่เลี้ยงดูเด็กอยางใกลชิด ในหัวขอดังตอไปนี้
1. ประวัติการตั้งครรภ และการคลอดเพื่อดูภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ ระหวางการ
คลอดและหลังคลอดที่อาจสงผลตอพัฒนาการทางสมองของเด็ก
2. ประวัติการเลี้ยงดู ลักษณะการกิน การนอน และการขับถายของเด็ก
3. ประวัตพิ ฒ
ั นาการทางดา นรา งกาย (กลา มเนือ้ มัดเล็ก กลา มเนือ้ มัดใหญ) พัฒนาการทางดา น
ภาษาและการสื่อภาษา (ภาษาพูดและการแสดงทาทางเพื่อบอกความตองการ) พัฒนาการทางดานสังคม
(การมองหนาสบตา พฤติกรรมกลัวคนแปลกหนา การมีความสนใจรวมกับผูอื่น)
4. ประวัติครอบครัว มีญาติพี่นองที่เปนโรคออทิสติกหรือมีปญหาเหมือนเด็กหรือไม
5. ประวัตเิ จ็บปว ยในอดีตทีผ่ า นมาของเด็ก เชน ประวัตชิ กั และประวัตอิ บุ ตั เิ หตุทสี่ ง ผลกระทบ
รุนแรงตอสมองหรือศีรษะของเด็ก
6. การแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็กขณะอยูบาน
		 ก. การมีปฏิสัมพันธกับพอแม คนใกลชิดและคนในครอบครัว เชน การมองหนาสบตา
การหั น หา เสี ย งเรี ย กชื่ อ การมองหน า เพื่ อ สื่ อ สารบอกความต อ งการ การแยกตั ว เล น คนเดี ย ว
พฤติกรรมไมชอบใหใครมาอยูใกล เปนตน ในเด็กวัยเรียน ตองถามถึงการมีปฏิสัมพันธ กับเพื่อนใน
ชั้นเรียน และคุณครู
		 ข. ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวรางกาย การพูด การสื่อความหมาย เชน เด็กพูดไดหรือ
ไมคําพูดที่พูดไดเปน ภาษาของตัวเองหรือไม คําพูดที่พูดไดสามารถพูดไดตรงความหมายหรือไม ค�ำพูดที่
พูดไดสามารถใชในการสนทนาโตต อบหรือไม หากเด็กพูดไมได เด็กสามารถบอกความตองการหรือปฏิเสธ
ความตองการของตัวเองอยางไร
		 ค. พฤติกรรมซ�้ำซาก หรือความสนใจหมกมุนซ�้ำๆ ในเรื่องที่จํากัด มีหรือไมเปนลักษณะของ
พฤติกรรมซ�้ำซากในเรื่องใดบาง หรือความสนใจที่ หมกมุนมีเรื่องใดบางทั้งพฤติกรรมและความสนใจหมกมุน
สามารถเบี่ยงเบน หรือ เปลี่ยนแปลงไดหรือไมมีความยากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความสนใจซ�ำ้ ๆ
มากหรือนอยเพียงใด
		 ง. การตอบสนองตอ สิง่ เรา ตา งๆ ทีเ่ กีย่ วกับการมอง การไดยนิ การสัมผัส ความรูส กึ เจ็บปวด
เปนอยางไร
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		 จ. การแสดงออกทางอารมณใ นเวลาปกติ และเมือ่ พบกับสิง่ ทีถ่ กู ใจและไมถ กู ใจเปน อยา งไร
การแสดงออกทางอารมณนั้นเหมาะสมหรือไม่
การตรวจประเมินเพื่อการวินิจฉัย
1. การสังเกตพฤติกรรมของเด็กในหองตรวจ ไดแก
		 ก. ดานรางกาย ประเมินดูวา เด็กมีรูปรางสมวัยตามเกณฑหรือไม เนื่องจากเด็กออทิสติก
สวนหนึ่งจะมีปญหาการกิน ทําใหรับประทานอาหารไดจํากัด อาจจะมีน�้ำหนักต�่ำกวาเกณฑไดในทางตรง
กันขา มเด็กออทิสติกบางสว นเลือกรับประทานอาหารซ�ำ้ ๆ โดยทีอ่ าหารนัน้ เปน ประเภททีใ่ หป ริมาณแคลอรี่
สูงมากก็จะทําใหเกิดปญหาน�้ำหนักเกินเกณฑได
		 ข. การเคลื่อนไหวรางกาย ประเมินดูวา เด็กมีการเคลื่อนไหวรางกายที่ผิดปกติเฉพาะสวน
ใดสวนหนึ่งหรือไม เชน การสะบัดมือ หมุนตัว เลนนิ้ว เดินเขยง ถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยูในมือ เชน
หลอดดูดน�ำ้ พลาสติก เศษกระดาษ หรือ เสนเชือกเพือ่ สะบัดเลนหรือไม เด็กบางคนอาจจะถือของเลนติดมือ
มา ควรสังเกตวาเด็กเลนของเลนนั้นอยางไร และควรสังเกตการเคลื่อนไหวรางกายของเด็กวามีลักษณะ
ซนมาก อยูไมนิ่ง ปนปายตลอดเวลาอยางไมกลัวตกลงมาไดรับบาดเจ็บหรือไม หรือเด็กมีลักษณะอยูนิ่งๆ
แยกตัวไปอยูตามมุมหอง
		 ค. พฤติกรรมซ�้ำๆ ประเมินดูวา มีการแสดงออกของพฤติกรรมที่ซ�้ำๆ โดยไมมีความหมาย
หรือไม เชน การดมหรือมองของดวยหางตากอนหยิบขึ้นมาดูหรือไม
2. การแสดงออกทางสังคมและความสัมพันธกับบุคคล
		 ก. สังเกตพฤติกรรมระหวางเด็กกับพอแม หรือผูเลี้ยงดูที่พามาตรวจ โดยดูวาเด็กติด
พอแมหรือผูเลี้ยงดูหรือไม เมื่อพอแมเรียกชื่อเด็ก เด็กสามารถหันหาเสียงเรียกชื่อนั้นไดหรือไม เด็กรูจัก
นําของเลนที่ตนเลนอยูไปอวดหรือไปชวนใหพอแมมาเลนดวยหรือไม
		 ข. สังเกตพฤติกรรมระหวางเด็กกับผูตรวจ โดยดูวา เด็กมีลักษณะทาทีอยางไรกับผูตรวจ
เขาหาโดยไมกลัวหรือกลัวมาก หรือสามารถเขาหาไดแตตองใชเวลาในการสรางความคุนเคยเสียกอนซึ่ง
เด็กปกตินนั้ จะสามารถสรา งความสัมพันธแ ละรว มมือในการเลน หรือการตรวจกับผูต รวจไดห ากคุน เคยแลว
แตใ นเด็กกลุม อาการออทิสติกอาจจะมีการตอบสนองแตกตา งกันโดยอาจจะพบไดเ ปน 3 รูปแบบ ไดแ ก 1)
แยกตัวไมเขาหาเลย 2) อยูนิ่งๆ ไมขัดขืนหรือปฏิเสธเมื่อเขาหาและ 3) เขาหาใกลชิดสนิทสนมมากเกินไป
และสนใจในสิ่งของในตัวคนมากกวาบุคคล
		 ค. พฤติก รรมที่ตอบสนองตอการใช ตา โดยสั ง เกตดู ก ารตอบสนองต อ การสบตาของ
ผูป ว ยกับพอแม และผูต รวจ มีการสบตาหรือไม เปน การมองแบบจอ งตรงหรือมองดว ยหางตา การจอ งมอง
เปนลักษณะมองหนาแบบเลื่อนลอยหรือไม
		 ง. การสื่อความหมาย ในเด็กที่ยังไมมีภาษาพูดหรือพูดไดนอย เด็กสามารถบอกความ
ตองการกับพอแมไดอยางไร เชน อยากไดของเลนที่อยูไกลออกไป เด็กสามารถมองไปยังของเลนจากนั้น
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ประสานสายตากับพอแมแลวมองกลับไปยังของเลน ทีต่ อ งการเพือ่ ใหพ อ แมร วู า ตนเองตอ งการของเลน ชิน้
นั้นหรือไม หรือเด็กสามารถชี้นิ้วไปยังของเลนเพื่อแสดงความตองการได้หรือไม เมื่อจะออกจากหองเด็ก
สามารถชี้ ไปยังประตูไดหรือไม เด็กมีลกั ษณะของการจับมือพอ แมไ ปหยิบสิง่ ของทีต่ อ งการหรือทาํ ในสิง่ ทีต่ วั
เองตองการ เชน การเปด ประตูหรือไมใ นเด็กทีพ่ ดู ได ควรสังเกตการณใชภาษาวาสามารถใช ไดถกู ตองตรง
ความหมายหรือไม การตอบคาํ ถามมีการพูดทวนคาํ ถามหรือสะทอ นคาํ พูดแทนคาํ ตอบหรือไม (echolalia)
จ. พฤติกรรมการเลนและจินตนาการ ประเมินดูวา เด็กเลน ของเลน ในหอ งตรวจอยา งไร เลน ไดถ กู
ตองตามวัตถุประสงคข องของเลน ชิน้ นัน้ หรือไม เชน โทรศัพทข องเลน เด็กสามารถทาํ มาแนบหูแลว ทาํ ทา คุย
ไดหรือไม เอารถมาเข็นใหวงิ่ เปนหรือไมในการเลนของเลน เด็กมีความสนใจสว นเล็กๆ ของของเลน มากเปน
พิเศษหรือไม เชน มองลอรถที่กําลังเข็น หรือมองเขาไปที่พวงมาลัยในรถของเลน หรือเด็กสามารถ
ประยุกตเอาสิ่งของที่ไมใช ของเลน มาใช เปนของเลนไดหรือไม เชน เอาบล็อกไมมาทําทาแทนแกวน�้ำ
หรือโทรศัพทไดหรือไม

การตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ

1. การตรวจรางกายอยางละเอียด รวมทั้งทางระบบประสาท
2. การตรวจการไดยิน ในกรณีที่เด็กยังไมมีภาษา และไมตอบสนองตอเสียงเรียก และสงสัยวา
เด็กอาจจะไมไดยิน
3. การตรวจคลื่นสมอง ในกรณีที่สงสัยโรคลมชัก หรือมีพฤติกรรมถอดถอย หรือตรวจรางกาย
พบความผิดปกติทางระบบประสาท
4. การตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด ในกรณีที่เด็กมีประวัติหยิบของที่ไมใชของกินเขาปาก

การคัดกรองภาวะออทิสติก

การคัดกรองภาวะออทิสติกในประเทศไทย มีการพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองภาวะออทิสติก
ขึ้นมา 2 ฉบับ คือ
1. แบบคัดกรองโรคในกลุม่ พัฒนาการผิดปกติอย่างรุนแรงส�ำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี (Pervasive
Developmental Disorders Screening Questionnaire: PDDSQ) (แบบคัดกรองอยู่ในภาคผนวก)
เป็นแบบคัดกรองที่พัฒนาโดยนพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ร่วมกับ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
พัฒนาขึ้นมาจากแบบคัดกรองที่มาตรฐานในต่างประเทศตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV โดยที่ข้อค�ำถาม
ดัดแปลงมาจากแบบคัดกรอง CHAT, M-CHAT, CARS, ASQ และ PDDST ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายใน
ต่างประเทศ แบบคัดกรอง PDDSQ มี 2 ฉบับ
• PDDSQ 1-4 ปี ส�ำหรับเด็กอายุ 12 เดือน-47 เดือน (1 ปี-3 ปี 11 เดือน) มีจ�ำนวน 25 ข้อ
• PDDSQ 4-18 ปี ส�ำหรับเด็กอายุ 4 ปี-12 ปี มีจ�ำนวน 25 ข้อ
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ข้อค�ำถามมุ่งเน้นวัดความผิดปกติ 3 ด้าน คือการสื่อสาร ทักษะทางสังคมและพฤติกรรมซ�้ำๆ
ซึง่ เป็นตัวบ่งชีถ้ งึ โรค PDD ข้อค�ำถามเป็นพฤติกรรมต่างๆในชีวติ ประจ�ำวันของเด็ก ให้ผปู้ กครองเลือกตอบ
ใช่/ท�ำบ่อย และ ไม่ใช่/ไม่ค่อยท�ำ ตามพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
ข้อค�ำถามทั้ง 2 ฉบับนี้แตกต่างกันทั้งหมดเนื่องจากพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยแตกต่างกันท�ำให้
ลักษณะอาการของเด็ก PDD ที่อายุมากต่างกับ PDD ที่อายุน้อย
วิธีการใช้เครื่องมือ
1. เลือกแบบทดสอบ PDDSQ ตามอายุจริงของเด็ก
2. ให้ผปู้ กครองเป็นผูเ้ ลือกตอบ ใช่/ท�ำบ่อย หรือ ไม่ใช่/ไม่คอ่ ยท�ำให้ตรงตามพฤติกรรมของเด็ก
ที่แสดงให้มากที่สุด
3. ให้ผู้ปกครองตอบให้ครบทุกหัวข้อค�ำถาม

เกณฑ์การให้คะแนนแบบคัดกรอง (ตารางที่ 1)
แบบคัดกรอง
PDDSQ 1-4
PDDSQ 4-18

ข้อที่ได้คะแนน 1 คะแนน
หากตอบใช่/ท�ำบ่อย
6-10 , 16-20
1-17

ข้อที่ได้คะแนน 1 คะแนน
หากตอบไม่ใช่/ไม่ค่อยท�ำ
1-5, 11-15, 21-25
18-25

คะแนนจุดตัด
Cut-point
8
13

หากรวมคะแนนแล้วได้มากกว่าคะแนนจุดตัด (cut-point) ของ PDDSQ ทัง้ 2 ฉบับ แสดงว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นกลุม่ พัฒนาการผิดปกติ (PDDs)

ข้อควรระวังในการใช้แบบคัดกรอง PDDSQ
1. แบบคัดกรองฉบับนี้ไม่ใช่เครื่องมือในการวินิจฉัยโรคในกลุ่ม PDD เป็นเพียงแบบคัดกรอง
เบื้องต้นเท่านั้นเมื่อพบเด็กที่มีภาวะเสี่ยงให้ท�ำการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญต่อไป
2. ในการตอบให้ผู้ปกครองตัดสินใจเองไม่ชี้น�ำในการตอบ
3. ท�ำการตรวจเช็คทุกครัง้ หลังจากผูป้ กครองตอบเสร็จว่าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่เพราะจะท�ำให้
ผลการคัดกรองคลาดเคลื่อนได้
4. ผูต้ อบแบบคัดกรองควรเป็นผูเ้ ลีย้ งดูเด็กหรือใกล้ชดิ พอทีจ่ ะรูถ้ งึ พฤติกรรมต่างๆของเด็กเพือ่
จะได้ค�ำตอบที่แท้จริงไม่ใช่การคาดเดา
2. แบบคัดกรองโรคออทิสติกในเด็กอายุ 1-5 ปี (แบบคัดกรองอยูใ่ นภาคผนวก) เป็นแบบคัดกรอง
ที่พัฒนาจาก PDDSQ 1-4 ปี, เกณฑ์การวินิจฉัยโรคตาม DSM-IV-TR และความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่
ท�ำงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและบ�ำบัดรักษาเด็กออทิสติก ปรับลดหัวข้อค�ำถามให้เหลือเพียง 10 ข้อ
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อน�ำไปใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อใช้คลินิกเด็กสุขภาพดี
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(well child clinic) แบบคัดกรองประกอบด้วยหัวข้อค�ำถามเพียง 10 ข้อ ที่เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำ
วันของเด็ก ให้ผู้ปกครองเลือกตอบ ใช่/ท�ำบ่อย กับ ไม่ใช่/ไม่ค่อยท�ำ ตามพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
วิธีการใช้เครื่องมือ
1. ให้ผู้ปกครองเลือกตอบ ใช่/ท�ำบ่อย หรือ ไม่ใช่/ไม่ค่อยท�ำ ให้ตรงตามพฤติกรรมของเด็กที่แสดงให้
มากที่สุด
2. ให้ผู้ปกครองตอบให้ครบทุกหัวข้อค�ำถาม
เกณฑ์การให้คะแนน
แบบทดสอบชุดนี้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้คะแนน 1 คะแนนในหัวข้อค�ำถามที่ตอบ ไม่ใช่/ไม่
ท�ำ คะแนนจุดตัด (cut-point) เท่ากับ 5 คะแนน หมายความว่าเมื่อรวมคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับแล้ว
พบว่าได้คะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มอาการออทิสติก
ข้อควรระวังในการใช้แบบคัดกรองโรคออทิซึมในเด็กอายุ 1-5 ปี
1. แบบคัดกรองฉบับนี้ไม่ใช่เครื่องมือในการวินิจฉัยโรคออทิซึมเป็นเพียงแบบคัดกรองเบื้องต้น
เท่านั้นเมื่อพบเด็กที่มีภาวะเสี่ยงให้ท�ำการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญต่อไป
2. ในการตอบให้ผู้ปกครองตัดสินใจเองไม่ชี้น�ำในการตอบ
3. ท�ำการตรวจเช็คทุกครัง้ หลังจากผูป้ กครองตอบเสร็จว่าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพราะจะท�ำให้
ผลการคัดกรองคลาดเคลื่อนได้
4. ผูต้ อบแบบคัดกรองควรเป็นผูเ้ ลีย้ งดูเด็กหรือใกล้ชดิ พอทีจ่ ะรูถ้ งึ พฤติกรรมต่างๆของเด็กเพือ่
จะได้ค�ำตอบที่แท้จริงไม่ใช่การคาดเดา
ความแตกต่างในการใช้ PDDSQ กับ แบบคัดกรองโรคออทิซึมในเด็กอายุ 1-5 ปี แบบคัดกรองทั้ง
2 ฉบับมีความเป็นมาตรฐานสามารถคัดแยกเด็กทีม่ คี วามผิดปกติได้ดที งั้ 2 ฉบับแต่มคี วามเหมาะสมในการใช้
แตกต่างกันคือ
1. PDDSQ มีข้อค�ำถามครอบคลุมลักษณะอาการของโรคและมีความละเอียดมากกว่าแบบคัด
กรองโรคออทิซึมในเด็กอายุ 1-5 ปี จึงเหมาะที่จะใช้ในเชิงคลินิกมากกว่า และ PDDSQ ใช้คัดกรองเด็กที่
มีพฒ
ั นาการผิดปกติในกลุม่ PDD ได้จงึ สามารถทีจ่ ะแยกเด็กทีผ่ ดิ ปกติได้มากกว่าแบบคัดกรองโรคออทิซมึ
ในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่มุ่งเน้นกลุ่มออทิสติกเพียงกลุ่มเดียว
2. แบบคัดกรองโรคออทิซึมในเด็กอายุ 1-5 ปีมีจ�ำนวนข้อไม่มากท�ำให้ใช้เวลาในการคัดกรอง
น้อยและสะดวกในการใช้ จึงเหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการคัดกรองเบือ้ งต้นในหน่วยบริการปฐมภูมหิ รือทติยภูมิ
ขนาดเล็ก
หลังจากคัดกรองด้วยแบบคัดกรองแล้วพบว่าเด็กมีความเสี่ยงในกลุ่มอาการออทิสติกสเปคตรัม
ควรส่งต่อให้จิตแพทย์เด็ก ตรวจวินจิ ฉัยและวางแผนการรักษาต่อไป โดยให้การกระตุน้ พัฒนาการในเบื้อง
ต้นไปควบคู่ระหว่างรอยืนยันการวินิจฉัย
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เกณฑ์การวินิจฉัย

เนื่องจากในปี ค.ศ. 2013 สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (the American Psychiatrist Association)
ได้ออกเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชฉบับที่ 5 (DSM-V)
A. มีความบกพร่องอย่างถาวรในเรื่องการสื่อสารทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(Social communication and social interaction) ในบริบทที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตรวจพบได้ทั้ง
ในระหว่างการติดตามการรักษา, มีอาการแสดงให้เห็นในขณะปัจจุบัน และจากประวัติในอดีต
		 1. มีความบกพร่องในการตอบสนองทางอารมณ์ลังคม ซึ่งอาการและอาการแสดงสามารถ
พบได้ตั้งแต่มีการเข้าหาทางสังคมที่ผิดปกติและขาดความสามารถในการสนทนาโต้ตอบ, มีความสนใจร่วม
กับผูอ้ นื่ น้อยทัง้ ในสิง่ ทีส่ นใจ, อารมณ์และความรูส้ กึ , ไม่สามารถเริม่ หรือตอบสนอง ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมได้
อย่างเหมาะสม
		 2. มี ค วามบกพร่ อ งในการใช้ ก ารสื่ อ สารด้ ว ยสี ห น้ า และท่ า ทาง (nonverbal
communicative) ในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อาการและอาการแสดงพบสามารถพบได้ตั้งแต่ การไม่
สบตาและไม่มีการใช้ภาษาท่าทาง หรือ ไม่เข้าใจความหมายของท่าทางการแสดงออกและไม่สามารถใช้
ท่าทางเพื่อสื่อสารความต้องการ ไปจนกระทั่งถึงการไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าเพื่อบอกอารมณ์
		 3. มีความบกพร่องในการสร้าง, การคงความสัมพันธ์ และการเข้าใจในความสัมพันธ์อาการ
และอาการแสดงสามารถพบได้ตั้งแต่ความยากล�ำบากในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบททางสังคมทีม่ คี วามหลากหลาย, ไม่สามารถเล่นหรือโต้ตอบในการเล่น แบบบทบาทสมมติ/จิตน
การ, สามารถสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน, ไม่สนใจเพื่อนได้เหมาะสมตามวัย
B. มีความจ�ำกัด, มีความซ�ำ้ ซากของพฤติกรรม, ความสนใจ หรือกิจกรรม แสดงออก อย่างน้อย
2 ใน 4 ของพฤติกรรมดังต่อไปนี้
		 1. มีแบบแผนหรือลักษณะซ�้ำซากของการเคลื่อนไหวร่างกาย, การใช้วัตถุ หรือภาษา (เช่น
การเคลื่อนไหวร่างกายซ�้ำๆ การเรียกของเล่นหรือการสะบัดวัตถุ, การพูดตามโดยไม่เข้าใจความหมาย
(echolalia), การพูดวลีซ�้ำ)
		 2. มีลักษณะของการท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ�้ำๆแบบไม่ยอมเปลี่ยนแปลง, ไม่ยืดหยุ่นในการท�ำ
กิจวัตร, หรือมีรูปแบบของภาษาหรือพฤติกรรมซ�้ำๆ (เช่น รู้สึกหงุดหงิดมากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอย่างเพียงเล็กน้อย, มีความยากล�ำบากในการเปลี่ยนแปลง, รูปแบบความคิดที่ไม่ยืดหยุ่น, ต้องเดิน
ทางในเส้นทางเดิมทุกวัน, กินอาหารซ�้ำซากทุกวัน)
		 3. มีความสนใจที่จ�ำกัดและยึดติดอย่างมากทั้งในด้านปริมาณและหัวข้อเรื่องที่สนใจ (เช่น
มีความผูกพันอย่างมากกับสิง่ ของ หรือหมกมุน่ กับของสิง่ หนึง่ สิง่ ใดอย่างมาก, มีความสนใจในเรือ่ งทีจ่ ำ� กัด
และหมกมุ่นกับเรื่องนั้นมาก)
		 4. มีการตอบสนองทีม่ ากหรือน้อยเกินไปต่อการประมวลรับความรูส้ กึ , หรือมีความผิดปกติ
ของการประมวลรับความรู้สึกจากสิ่งแวดล้อม (เช่น มีความทนทานต่อความรู้สึกเจ็บปวดหรืออุณหภูมิ, มี
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การตอบสนองที่ผิดปกติต่อเสียงหรือผิวสัมผัสบางประเภท, มีความไวต่อการรับกลิ่นหรือการรับสัมผัส, มี
ความสนใจอย่างมากต่อเสียงหรือความเคลื่อนไหวบางอย่าง)
C. อาการมักจะแสดงให้เห็นได้ตงั้ แต่เด็ก (แต่อาการอาจจะยังไม่แสดงออกชัดในช่วงแรกจนกว่า
ความต้องการด้านสังคมมีมากกว่าความสามารถที่จ�ำกัด, หรืออาการอาจจะถูกบดบังด้วยการเรียนรู้อย่าง
มีเป้าหมายเมื่อเติบโตขึ้น)
D. อาการส่งผลให้เกิดความบกพร่องในด้านสังคม อาชีพและการท�ำหน้าที่อื่นๆที่มีความส�ำคัญ
E. อาการทีเ่ กิดขึน้ ไม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยภาวะสติปญ
ั ญาบกพร่องหรือพัฒนาการล่าช้า, ภาวะ
สติปญ
ั ญาบกพร่องและภาวะออทิสติกสเปกตรัมมักพบร่วมกันได้เสมอ ในการให้การวินจิ ฉัยร่วมกันระหว่าง
ภาวะออทิสติกสเปกตรัมและสติปญ
ั ญาบกพร่อง พัฒนาการทางด้านภาษาและสังคมจะต้องต�ำ่ กว่าระดับที่
สามารถคาดการณ์การระดับสติปัญญา
หมายเหตุ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยตาม DSM-IV เป็น Autistic disorder, Asperger’s syndrome และ PDD-NOS จะได้
รับการวินิจฉัยเป็น Autistic spectrum disorder ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-V

ความผิดปกติและอาการที่มักพบรวมกับกลุมอาการออทิสติก

•
•

ภาวะสติปญ
 ญาบกพรอ ง: พบวา รอ ยละ 70 ของผูป้ ว่ ยทีม่ ี มีภาวะสติปญ
ั ญาบกพร่องร่วมด้วย
ภาวะลมชัก: พบวารอยละ 30 ของเด็กออทิสติกจะมีชักในชวงวัยรุน ซึ่งสูงกวาในประชากร
ทัว่ ไป โดยโอกาสเกิดชักจะสัมพันธ โดยตรงกับระดับ IQ และความรุนแรงของโรค เมือ่ ผูป ว ยมักมีพฒ
ั นาการ
ถดถอยและมีปญ
 หาพฤติกรรมเพิม่ มากขึน้ เมือ่ เกิดชักรว มดว ย รวมทัง้ การชักจะทาํ ใหก ารพยากรณโ รคของ
ออทิสติกแยลง
• ภาวะสมาธิสั้น: มากกวารอยละ 50 มักมีอาการสมาธิสั้นรวมดวย ในการวินิจฉัยใน
DSM-IV-TR ไมสามารถในการวินิจฉัยภาวะสมาธิส้ันรวมกับออทิสติกได แตเกณฑการวินิจฉัย DSM-V
สามารถวินิจฉัยสองภาวะนี้รวมกันได
• โรคซึมเศรา : ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติทางสังคมไม่มากนักจะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเปน โรคซึมเศรา
สูงกวา ประชากรทัว่ ไป โดยอาการมักเกิดในชว งวัยรุน ลักษณะอาการของโรคซึมเศรา ในผูป ว ยกลุม นีจ้ ะออก
มารูปแบบของอารมณหงุดหงิดมากกวาอารมณเศราตามลักษณะปกติของโรคซึมเศรา
• ปญหาการกิน/การนอน: ปญหาการกินของผูปวยจะเปนลักษณะเลือกกินอาหารบาง
ประเภท เชน เด็กบางคนเลือกกินแตโจกขาวตม เพราะไมอยากเคี้ยว บางคนกินแตอาหารที่มีลักษะเปน
เม็ดเปน ชิน้ ไมก นิ อาหารทีม่ ลี กั ษณะเปนเนือ้ ขนหรือเหลว เนือ่ งจากเด็กออทิสติกมักมีปญ
 หาของการรับประ
สาทสัมผัสทําใหหลีกเลี่ยงลักษณะของอาหาร ปญหาการนอนพบไดประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กออทิสติก
เด็กจะมีลักษณะนอนนอย เริ่มเขานอนยาก และตื่นงาย
• พฤติกรรมย�้ำคิดย�้ำทํา: จะแสดงออกในลักษณะเดียวกับโรคย�้ำคิดย�้ำทํา
• พฤติกรรมกาวราวรุนแรง: โดยปกติเด็กออทิสติกมักจะไมกาวราวรุนแรง หากพบตองหา
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สาเหตุทกี่ ระตุน ใหเ กิดความกา วรา ว และการเลีย้ งดูทเี่ ปน แบบยอมตามจะเพิม่ ปญ
 หาพฤติกรรมกา วรา วได
• พฤติกรรมทํารายตนเอง: มักพบในกลุมที่มีสติปญญาต�่ำและมีความรุนแรงของโรคสูง

การวินิจฉัยแยกโรค

•

ภาวะสติปญญาบกพรอง (Mental disabilities) เด็กที่มีสติปญญาต�่ำมากมักเกิดภาวะ
ออทิสติกรวมดวยไดแตเด็กที่มีปญหาสติปญญาบกพรองเปนหลักมักจะมีพัฒนาการทางสังคมอยูในระดับ
ใกลเคียงกับอายุสมองและมีพัฒนาการลาชาในทุกๆดานเทาๆ กัน
• พัฒนาการการรับรูแ ละการแสดงออาทางภาษาผิดปกติ (Mixed receptive-expressive
language disorder) เด็กที่มีภาวะนี้มักมีความลาชาดานภาษาเพียงอยางเดียว แตมีทักษะทางสังคมที่
ปกติ เด็กสามารถสื่อสารดวยทาทางเพื่อบอกความตองการแทนการพูดไดเชน การสายหนาเพื่อปฏิเสธ
หรือการชี้นิ้วบอกความตองการหรือสิ่งที่สนใจ
• การมีความผิดปกติในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นที่เกิดจากการเลี้ยงดู (Reactive
attachmentdisorder) เด็กจะมีอาการคลายผูปวยออทิสติกทุกประการแตจะมีประวัติถูกทอดทิ้งหรือ
ถูกทารุณกรรมอยางรุนแรง (severe neglect) ในชวงขวบปแรกของชีวิต เด็กกลุมนี้จะมีอาการดีขึ้นอยาง
รวดเร็วหลังไดรับการบําบัดดูแลและการเลี้ยงดูอยางถูกตอง
• โรคลมชักชนิด Landau-Kleffner syndrome ผูปวยลมชักชนิดนี้จะมีสูญเสียความ
สามารถในการใชภาษาโดยเฉพาะการพูดหลักจากมีอาการชัก แตเด็กจะยังสามารถสื่อสารบอกความตอง
การกับผูอื่นโดยการแสดงทาทาง และยังมีความสามารถและทักษะทางสังคมปกติ

การพยากรณโรค

กลุมอาการออทิสติกเปนความผิดปกติที่จะติดตัวไปจนตลอดชีวิต แตถาหากเด็กไดรับการบําบัด
รักษาอยางถูกตองจะพบวา ประมาณ 1 ใน 3 ของผูป ว ยจะสามารถดูแลชีวติ ตนเองไดโดยไมตอ งพึง่ พาผูอ นื่
ปจจัยที่บงชี้ถึงการพยากรณโรคที่ดีของกลุมอาการออทิสติก ไดแก ระดับสติปญญา และความสามารถใน
การสื่อสารกับผูอื่น กลุมที่มีการพยากรณโรคที่ดี คือผูปวยที่สามารถพูดสื่อสารไดกอนอายุ 5 ป และผูปวย
ทีม่ รี ะดับสติปญ
 ญามากกวา 70 ปจ จัยทีท่ าํ ใหก ารพยากรณโรคอีกทีส่ าํ คัญอีกปจจัยหนึง่ คือ การทีเ่ ด็กไดรบั
การวินิจฉัยและบําบัดรักษาอยางถูกตองไดตั้งแตอายุนอยๆ โดยเฉพาะชวงอายุกอน 3 ป จะทําใหมีการ
พยากรณโรคที่ดีขึ้น

การรักษา

กลุมอาการออทิสติกเปนกลุมอาการที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได เปาหมายสําคัญของการ
รักษาคือ การกระตุน พัฒนาการที่บกพรองใหใกลเคียงเด็กปกติใหมากที่สุด และปรับเพิ่ม/ลดพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมให้เข้าสู่พฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้น การรักษาภาวะออทิสติกสเปกตรัมจึงต้องใช้หลายวิธี
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ร่วมกันในการรักษาเพือ่ ใช้ได้ผลการรักษาทีด่ ที สี่ ดุ และการรักษาไม่ควรมีรปู แบบตายตัวแต่ควรปรับเปลีย่ น
ให้เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วย
การรักษากลุมอาการออทิสติก ควรประกอบไปดวย
1. การสงเสริมพัฒนาการ
2. พฤติกรรมบําบัด (Behavior therapy)
3. การฝกพูดหรือแกไขการพูด
4. การรักษาดวยกิจกรรมบําบัด ในกรณีที่ผูปวยมีปญหาการรับสัมผัสที่ผิดปกติซึ่งสงผลใหเกิด
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
5. การรักษาดวยยา มีความจําเปนในกรณีที่ผูปวยมีปญหาพฤติกรรมรุนแรง และ/หรือมี
พฤติกรรมทํารายตนเอง อารมณหงุดหงิดกาวราว
6. การรักษาดวยวิธีการอื่นๆ
หลักการรักษาผูปวยออทิสติกที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสงเสริมพัฒนาการและการ
ปรับพฤติกรรมใหกับผูปวยจะตองมีความถี่และความเขมขนของการฝกมากพอที่จะสงเสริมใหเกิด
พัฒนาการทีป่ กติและพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม มีการศึกษาวิจยั ในตางประเทศทีแ่ นะนําใหมคี วามเขมขนของ
การฝก อยูท ปี่ ระมาณ 6-8 ชัว่ โมงในหนึง่ วัน 5-7 วันในหนึง่ สัปดาห หรืออยา งนอ ยตอ งมีความถี่ 15 ชัว่ โมงใน
1 สัปดาห และฝกอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 2 ป การรักษาจึงมิไดอยูที่โรงพยาบาลหรือผูใหบริการ
ทางสาธารณสุขเทานั้น การดึงใหพอแมและครอบครัวมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการและปรับ
พฤติกรรมผูปวยตอที่บานอยางสม�่ำเสมอก็จะทําใหผลการรักษาดียิ่งขึ้นไปอีก
การสงเสริมพัฒนาการและการฝกพูดเบื้องตน
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการมีเปาหมายใหเด็กมีพัฒนาการใกลเคียงเด็กปกติ มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมใหครอบครัวเขาใจยอมรับและใหการชวยเหลือเด็กอยางถูกวิธีเปนไปในแนวทางเดียวกัน
กิจกรรมส�ำหรับฝึกพัฒนาการด้านต่างๆในคู่มือฉบับนี้เรียงตามล�ำดับความยากง่าย มีความต่อ
เนื่องจ�ำนวน 8 ครั้ง มีตารางบันทึกความก้าวหน้าและพฤติกรรมที่พบในแต่ละครั้งของการฝึกกิจกรรมส่ง
เสริมพัฒนาการในคูม่ อื ฉบับนีย้ งั สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาของเด็กได้
อย่างตรงเป้าหมาย โดยกิจกรรมที่ใช้นั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�ำวัน
กิจกรรมส�ำหรับส่งเสริมพัฒนาการ ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกเทคนิคการ
ช่วยเหลือฝึกการท�ำความสะอาดของเล่น กิจกรรมฝึกด้านสังคม ด้านภาษา ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และด้านการช่วยเหลือตนเอง
การส่งเสริมพัฒนาการในคู่มือฉบับนี้ควรใช้ร่วมกับสมุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ และควร
มีการประเมินผล เอติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นระยะ
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การปรับพฤติกรรม
เป น กระบวนการในการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง หรื อ ลดพฤติ ก รรมของเด็ ก จากพฤติ ก รรม
ที่ไมเหมาะสมเปนพฤติกรรมที่เหมาะสม
พฤติกรรม คือ กิริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเรา (ตัวกระตุน)
หรือสถานการณตางๆ อาการแสดงออกตางๆ นั้น สามารถสังเกต อธิบาย บันทึก และวัดหรือนับได เชน
การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน
ประเภทของพฤติกรรม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิดเปนพฤติกรรมแบบงายๆ เปนลักษณะเฉพาะที่ใช ในการตอบสนอง
ตอ สิง่ เรา ชนิดใดชนิดหนึง่ เชน ไดย นิ เสียงดังตกใจจะสะดุง เห็นแสงฟา แลบจะกระพริบตา ซึง่ ไมจ าํ เปน ตอ ง
เรียนรูมากอน มีแบบแผนที่แนนอนเฉพาะตัว สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแสดงลักษณะเหมือนกันหมด
2. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณในอดีต
มนุษยจะเรียนรูและตอบสนองตอสถานการณตางๆ ตามที่ไดเรียนรูมา เชน เมื่อรองกรี๊ดแลวไดของเลน
ดังนั้นจึงสรุปใหเขาใจงายๆ ไดวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเองนัน่ เอง พฤติกรรมตา งๆ นัน้ เกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการเรียนรูก ไ็ ด เพราะฉะนัน้ การสรา ง
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมหรือลดพฤติกรรมที่ ไมเหมาะสมสามารถนาํ หลักการเรียนรู มาปรับใชไ ดซ งึ่ เราเรียก
วา การปรับพฤติกรรม ซึ่งการปรับพฤติกรรมสวนใหญมุงใหมนุษยเกิดการเรียนรู พฤติกรรมที่ เหมาะสม
ตามทฤษฎีการเรียนรู
เทคนิคการปรับพฤติกรรม
1. เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ดีและเสริมการคงอยู
		 • ใชการใหแรงเสริมทางบวกเปนรางวัลทุกครั้ง โดยปรับระดับการใหตามความเหมาะสม
		 • เวน ระยะในการใหแ รงเสริม โดยตอ งมัน่ ใจวา เด็กมี พฤติกรรมนัน้ แลว จึงคอ ยๆ ลดแรงเสริมทีละนอ ย
		 • ใหแ รงเสริมเปน ครัง้ คราว สุม ให โดยไมก าํ หนดจาํ นวนครัง้ ของพฤติกรรมทีจ่ ะทาํ ใหไ ดแ รงเสริม
2. เพื่อปรับลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
		 • ใชแรงเสริมทางลบ เพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน
		 • การงดใหรางวัล/งดสิ่งของที่ตองการ
		 • งดรวมกิจกรรม/การแยกเด็ก ขอควรระวังในการใชแรงเสริมทางลบดวยการแยกเด็ก
ไปอยูลําพังในผูปวยกลุม ออทิสติกอาจเปนแรงเสริมทางบวกไปไดเนื่องจากเด็กกลุมนี้มักชอบแยกตัว
อยูตามลําพังมากกวาการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
		 • การปรับคืนรางวัล
		 • การแกไขความผิด
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		 • การเบี่ยงเบนความสนใจ
		 • การเพิกเฉย ไมสนใจ
3. เพื่อใสพฤติกรรมใหม ที่ตองการ
		 • เปนการสอนพฤติกรรมใหมที่ตองการ ดวยการใช เทคนิคการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Shaping behavior) ดวยการใหความชวยเหลือกอนในชวงแรกทีย่ งั ทําไมได และคอยๆ ถอนความชวยเหลือ
ลงทีละนอย เทคนิคในรูปแบบของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ จะแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
		 1. จับมือทํา
		 2. แตะนํา
		 3. เลียนแบบ
		 4. ทําเอง
		 • พฤติกรรมที่สามารถแบงเปนกิจกรรมยอยๆได ควรตัดแบงใหเปนกิจกรรมยอยเพื่อใหมี
โอกาสประสบความสําเร็จในการฝกไดงายขึ้น
		 • ใหแรงเสริมทางบวกในพฤติกรรมที่เกือบถึงเปาหมายดวย เพื่อใหเกิดความพยายามใน
การทําพฤติกรรมซ�้ำอีก
ขั้นตอนในการปรับพฤติกรรม
1. เลือกพฤติกรรมที่ต้องการปรับ
2. ก�ำหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ โดยที่สามารถวัดได้หรือประเมินได้
3. วิเคราะห์พฤติกรรม โดยระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เหตุการณ์เกิดก่อน (เกิดที่ไหน เกิดกับ
ใคร เกิดเวลาใด ความถี่) เหตุการณ์เกิดหลัง แรงเสริมที่ให้ผลที่ตามมา
4. ก�ำหนดวิธีการแก้ไข ใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมและแรงเสริม
5. ลงมือปฏิบัติ ให้ท�ำด้วยความจริงจัง เป็นแนวทางเดียวกัน
6. ประเมินผล หากไม่ส�ำเร็จ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ได้
ขั้นตอนในการปรับพฤติกรรม
1. เลือกพฤติกรรมที่ตองการจะปรับ
		 1.1 ระบุพฤติกรรมใหชัดเจน เชน ตองการปรับลดการทุบตีผูอื่น หรือ พฤติกรรมขวางปา
ขาวของ ไมใชระบุเพียงแคพฤติกรรมกาวราว
		 1.2 หากมีพฤติกรรมที่ตองการจะปรับหลายพฤติกรรม ควรเลือกเพียง 1 หรือ 2 พฤติกรรม
ตอการปรับในแตละชวง เพราะมีเปาหมายที่ชัดเจน ออกแบบการฝกที่เหมาะสมไดงาย
2. กําหนดเปาหมายในการปรับพฤติกรรมใหสามารถวัดหรือประเมินได เชน ระบุวาเมื่อฝก
ผานไป 1เดือน แลวพฤติกรรมทุบตีผูอื่นลดลงจากวันละ 10 ครั้ง เหลือ 5 ครั้ง
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3. วิเคราะหพฤติกรรมที่เปนปญหา สาเหตุของพฤติกรรม โดยระบุพฤติกรรมที่เปนปญหา
เหตุการณกอนเกิดพฤติกรรม (เกิดที่ไหน เกิดกับใคร เกิดเวลาใด ความถี่ของการเกิด) เหตุการณหลัง
เกิดพฤติกรรม แรงเสริมที่ให ผลที่ตามมา

ตัวอย่างการวิเคราะห์พฤติกรรม (ตารางที่ 2)
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา : ร้องกรี๊ดลงไปนอนดิ้นกับพื้น
เหตุการณ์ที่เกิดก่อนพฤติกรรม
เกิดที่ไหน
เกิดกับใคร
เกิดเวลาใด
ความถี่ของพฤติกรรม
เหตุการณ์ที่เกิดตามมา
แม่อุ้ม และซื้อขนมให้
สิ่งที่ท�ำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง (แรงเสริม) การอุ้ม และขนม
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
หยุดร้อง

ร้ายขายขนมเจ้าประจ�ำ
กับ “แม่” เท่านั้น
เวลากลับจากโรงเรียน
ทุกครั้งที่ผ่านร้านขายขนม

4. กําหนดวิธีแกไขปญหา โดยใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมและการใหแรงเสริมที่เหมาะสม
5. ลงมือปฏิบตั ิ ควรทําอยางจริงจัง ทุกคนทีเ่ กีย่ วขอ งกับเด็กตอ งมีแนวทางในการปฏิบตั ติ อ เด็ก
เหมือนกันและมีความสม�่ำเสมอในการปรับพฤติกรรม
6. สรุปและวิเคราะหผลการแกไขปญหา

เทคนิคที่ใช้บ่อยในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก (ตารางที่ 3)
พูดไม่หยุด/ถาม พูด เรื่อยเปื่อย
ตอบค�ำถาม 1-2 ครั้ง
บอกให้ย้อน คิดทบทวนค�ำตอบเอง 1-2 ครั้ง
เพิกเฉย ไม่สนใจ
ดึงให้อยู่กับปัจจุบัน
กรี๊ด
เพิกเฉย
ให้ท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนหมดเวลา

พูดตาม

เพิกเฉยต่อการพูด
ถามค�ำถามเร็วๆ ตอบดังๆ
ถามคามเบาๆ ตอบดังๆ
อ่านค�ำ ประโยค นิทาน แทรกค�ำถาม-ค�ำตอบเป็นระยะๆ
ไม่สบตา หลบเลี่ยง
นั่งให้สายตาอยู่ระดับเดียวกัน
ชูของระดับสายตา
ช่วยจับคาง ประคองหน้า ป้องตา
เล่นจ๊ะเอ๋
ใช้วัตถุส่องตากัน
เด็กมีสบตา จึงให้รางวัล
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รื้อของ
เก็บของมิดชิด
หยิบเล่นทีละ 1 อย่าง
เล่นเสร็จ จัดเก็บที่
ปาของเล่น/กวาดของเล่นทิ้ง
เล่นทีละ 1 อย่าง
วางของเล่น ไกลมือเด็ก
จับมือให้เล่นอย่างถูกวิธีจนหมด
พาเด็กไปเก็บของเล่นที่ปาทิ้งไว้
หยิก กัด ตี ตบโต๊ะ ตบอก
ป้องกันไม่ให้เกิด โดยการจับมือ หลบหลีก ขจัดสิ่งเร้า
ให้ท�ำกิจกรรมที่ใช้มือทั้ง 2 ข้าง
นวดข้อ
ติดบัตรภาพ/ติดภาพ ซ�้ำซาก
ไม่ให้เห็นเลย
อนุญาตให้ถือไว้ได้แต่ต้องท�ำกิจกรรมด้วย
ค่อยๆ แยกภาพจากเด็ก โดยวางไว้ใกล้ตัวเด็กอาจใส่
กระเป๋าเสื้อ
เมื่อเด็กเพลิดเพลินให้เก็บอย่างมิดชิด
ไม่ยอมนั่งที่ วิ่งรอบห้อง
จัดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ที่มีเป้าหมาย
พานั่งที่เป็นช่วงๆ สั้นๆ
จ�ำกัดบริเวณ
ประกบให้เด็กนั่งท�ำกิจกรรม
ท�ำกิจกรรมที่น้อยๆ เสร็จเร็วๆ
ปล่อยให้อิสระเป็นระยะ
ค่อยๆ เพิ่มเวลาและกิจกรรม
ประท้วงโดยการอาเจียน ปัสสาวะ
ครั้งแรกพาไปล้าง/เข้าห้องน�้ำ
เพิกเฉย
ย้ายต�ำแหน่งฝึก รอบห้อง
ให้ท�ำกิจกรรมต่อเนื่องจนหมดเวลา

เล่นมือ
จับมือเด็กไว้
ให้ท�ำกิจกรรมที่ใช้มือทั้ง 2 ข้าง
บีบนวด ฝ่ามือ นิ้ว
โขกศีรษะ
จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
จับ/ระวัง ไม่ให้เกิดขึ้น
เบี่ยงเบนด้วยกิจกรรม
ปรึกษาแพทย์
พูดเสียงดัง โวยวาย
เรียกชื่อ เตือนเด็ก
พูดกับเด็กด้วยเสียงเบา พอได้ยิน
เล่นกระซิบข้างหู
ให้รางวัลทุกครั้งที่พูดเสียงเบา
ไม่นิ่ง วอกแวก
จัดสิ่งแวดล้อม
เรียกชื่อเสียงดังเป็นระยะ
รวบมือ กอดอก นับ 1-10
รวบมือให้แน่น จ้องหน้าเด็ก ไม่พูดค�ำใดเลย
ให้ท�ำกิจกรรมทีละชิ้น ท�ำช้าๆ
ติดของ
อนุญาตให้ถือไว้ แต่ต้องท�ำกิจกรรมด้วย
วางไว้ใกล้ตัว แล้วค่อยๆ ห่างขึ้น ใช้กิจกรรมเบี่ยงเบน
ให้ของนั้นเป็นรางวัลเมื่อท�ำกิจกรรมเสร็จ
แนะน�ำผู้ปกครอง ต่อรอง แกล้งลืมน�ำมา หรือเบี่ยงเบน
ความสนใจ
แย่งของ
หยิบของเล่นทีละ 1 อย่าง
ยื่นของเล่นให้ทีละชิ้น โดยใช้ค�ำสั่งเป็นเงื่อนไข
บอกเด็กซ�้ำๆ “รอก่อน” และช่วยจับมือเด็กไว้
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อยู่ในโลกตัวเอง
• เรียกชื่อเด็กบ่อยๆ
• กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5
• ป้องตาเด็ก ชวนคุย ร้องเพลง
• จับมือท�ำกิจกรรม

หัวเราะตลอดเวลา
• เรียกชื่อเด็กบ่อยๆ พร้อมลูบตัว นวดแขน-มือ
• เสียงผู้ฝึกน่าเร้าใจ
• ผู้ฝึกใช้น�้ำเสียงเรียบสงบ ไม่ดุ
• ชักชวนท�ำกิจกรรม
• พาไปล้างหน้า ทาแป้ง เดินเล่น แล้วกลับมานั่งฝึกใหม่

กิจกรรมสําหรับฝกสงเสริมพัฒนาการ

•
•
•
•
•
•
•
•

การเตรียมความพรอมกอนฝก
เทคนิคการชวยเหลือการฝก
การทําความสะอาดของเลน
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานสังคม
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานภาษาและการสื่อความหมาย (ฝกพูดเบื้องตน)
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญ
กิจกรรมฝกพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง

การเตรียมความพรอมกอนฝก
1. เตรียมตัวผูฝก ไดแก การมีใจรักเด็ก มีทัศนคติที่ดีตอตัวเด็กและการฝกเด็ก มีความ
อดทนตอพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก มีความคิดสรางสรรคเพื่อการประยุกตตัวกิจกรรมเมื่อเด็ก
หมดความสนใจ มีความสามารถในการยอยงาน สังเกตแยกแยะ และมีความสามารถในการตอ ยอดกิจกรรม
มีความสนุกสนานราเริง มีน�้ำเสียงดึงดูดใจ มีความสม�่ำเสมอในการฝกผูปวย
2. ศึ ก ษาข  อ มู ล ทั่ ว ไปของเด็ ก ได แ ก  เพศ อายุ ลั ก ษณะการเลี้ ย งดู เ ด็ ก ของผู  ป กครอง
โรคประจําตัวและความเจ็บปวยอื่นๆ ของเด็ก
3. สังเกตอาการและพฤติกรรมที่แสดงออก ไดแก ความสามารถในการทํากิจกรรม การเลน
ของเลนที่เหมาะสมตามวัย ระดับความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
4. การจัดเตรียมอุปกรณ
• สื่อการสอนตองมีขนาดใหญภาพชัดเจน
• ของเลนตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 1 ซ.ม.ขึ้นไป
• เลือกของเลนใหเหมาะกับพัฒนาการที่ตองการฝก
• มีตะกราใสของเลนเมื่อเลนเสร็จ
• ทําความสะอาดของเลนหลังการใชทุกครั้ง
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5. การเตรียมสถานที่
• มุมที่ฝก ตองมีความสงบ สิ่งแวดลอมรบกวนการฝกนอย
• มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เชน กระจก ขอบหรือมุมโตะ
• อากาศไมรอนจนเกินไป
• ระยะแรกของการฝก ควรฝกที่เดิมเพื่อชวยลดปญหาการปรับตัวของเด็ก
• โตะและเกาอี้ มีขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก
6. คําแนะนําการฝก
• สรางสัมพันธภาพกับเด็กโดยการเรียกชื่อ บอกชื่อผูฝก
• สรางสัมพันธภาพกับผูปกครอง สัมภาษณขอมูลเบื้องตน
• ถาเด็กไมรวมมือในการฝกครั้งแรก อยาบังคับหรือจูโจม
• เตรียมของเลนที่ชวยในการฝกเบื้องตน ภาชนะ ตะกรา
• ใชคําสั่งสั้น กระชับ ใหการบอกเด็กใหทําตามคําสั่งและใสของเลน เปนสื่อชวยใหเด็กเรียน
รูและสื่อสารกับผูฝก
เทคนิคการชวยเหลือการฝก
ถาเด็กไดรับคําสั่งแลวไมเขาใจหรือไมทําตามคําสั่ง ใหใชเทคนิคชวยเหลือการฝก 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. จับมือทํา เปนการจับมือใหเด็กทํากิจกรรมตามคําสั่งใช จนกวาเด็กจะเขาใจและรวมมือทํา
กิจกรรมในทุกขั้นตอนพูดบอกในขณะจับมือทําเปนระยะๆ เพื่อชักทําใหเด็กเกิดความเขาใจ
2. แตะนํา เปนขั้นตอนที่ลดความชวยเหลือลงจากจับมือทําแตะที่หลังมือ ขอมือ ขอศอก และ
แตะเตือนเบาๆ ตามลําดับเปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมดวยตัวเองมากขึ้น
3. เลียนแบบ เปนการทําตัวอยางใหเด็กดูกอน และใหเด็กทําตามวิธีนี้จะใชเมื่อผูฝกแนใจวา
เด็กเขาใจ
4. ทําตามคําสั่ง เปนขั้นตอนที่เด็กสามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดโดยไมตองชวยเหลือเด็กจะ
สามารถทําไดเมื่อเขาใจคําพูดและคําสั่ง
การทําความสะอาดของเลน
สาํ รวจวา ของเลน ทีม่ อี ยูท าํ ดว ยวัสดุประเภทใด จากนัน้ แยกประเภทการทาํ ความสะอาดตามชนิด
ของวัสดุนั้นๆ ดวยน�้ำสะอาดผสมน�้ำยาลางจาน
ของเลนที่ทําดวยไม
1. ใชผาชุบน�้ำผสมน�้ำยาลางจานที่เตรียมไวบิดหมาดๆ เช็ดใหทั่ว
2. เช็ดตามดวยน�้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง
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ของเลนที่ทําดวยพลาสติก
1. ลางดวยน�้ำสะอาด 1 ครั้ง
2. แชในน�้ำที่ผสมน�้ำยาลางจานประมาณ 5 นาที
3. ลางดวยน�้ำสะอาด 2 ครั้ง
ของเลนที่ทําดวยผา
• ซักทําความสะอาดตามปกติ
• ของเลนทัง้ หมดทีท่ าํ ความสะอาดตามขัน้ ตอนแลว นาํ ไปผึง่ ลม/ตากแดด โดยวางบนผา สะอาด

ทําไมตองเปนน�้ำยาลางจาน?
เนื่องจากหาไดงาย และเนื่องจากน�้ำยาลางจานเปนผลิตภัณฑที่ใชสําหรับภาชนะใสอาหารจึงมีความปลอดภัยหากเด็กนําของ
เลนเขาปากในขณะทํากิจกรรม
อัตราสวนที่ใช
ไมมี อัตราสวนที่แนะนํา ดูปริมาณใหเหมาะสมกับจํานวนของเลน
ควรทําความสะอาดของเลนทุกวันหลังเลิกฝกแลวใหของเลนถูกลม/ผึ่งแดดทุกชิ้นจนแหงหลังจากนั้นนําไปเก็บสําหรับ
พรอมใชตอไป

กิจกรรมฝกพัฒนาการดานสังคม

มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กมีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น มีทักษะการปรับตัวใน
สังคม การทําหนาทีข่ องตนเองและความรูจ กั แยกแยะเรือ่ งถูกและผิด รูจ กั การแสดงออกอยางเหมาะสมตอ
สถานการณทางสังคมที่แตกตางกัน รวมถึงมีความสามารถในการชวยเหลือตนเองในชีวิต

กิจกรรมที่ใชในการฝกพัฒนาการดานสังคม มีดังนี้ (ตารางที่ 4)
กิจกรรม
การสร้างสัมพันธภาพด้วยการเล่น
การสบตา
การรู้จักบุคคล
การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจหรือรับรู้ว่ามีบุคคลและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ
เพื่อกระตุ้นการมอง สบตาของเด็กๆ
เพื่อให้เด็กสามารถรู้จักบุคคลใกล้ชิดได้ เพื่อดึงเด็กออกจากโลกของตัวเอง
เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ฝึกและเด็ก
เพื่อกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ให้มีการฟังการมองอย่างมีเป้าหมาย การรับ
สัมผัสทางผิวกาย กลิ่นและรส
เพื่อกระตุ้นสมองให้เกิดความตื่นตัว พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไป

*หมายเหตุ * รายละเอียดในการฝก อา นเพิม่ เติมใน “คูม อื กิจกรรมสง เสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กทีม่ คี วามบกพรอ งทางพัฒนาการ
สําหรับหนวยบริการสงเสริมพัฒนาการ” โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวนโหลด
คูมือไดจาก http://www.yuwaprasart.com/
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กิจกรรมฝกพัฒนาการดานภาษาละการสื่อความหมาย

มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก และเด็ ก ที่ มี ป  ญ หาพั ฒ นาการทางภาษาล า ช า
มีพฒ
ั นาการทางภาษาและการสือ่ ความหมายกลับมาใกลเ คียงเด็กปกติ โดยเริม่ จากการกระตุน ใหเ ด็กรับรู
และเกิดความเขาใจในภาษากอน จากนั้นจึงจะพัฒนาใหเกิดภาษาพูดที่มีความหมายได
ในการเรียนรู ภาษาจ�ำเปนตองอาศัยพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญ คือ การมอง, การฟง เพื่อนํามา
เชื่อมโยงใหเกิดความหมายของคําพูด นอกจาการมองและการฟงแลว ทักษะที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
การเลียนแบบ โดยเด็กตอ งรูจ กั การเลียนเสียงจากการออกเสียงแบบไมมคี วามหมาย การออกเ สียงเปนคํา
วลี และประโยค แลวจึงนําสิ่งที่เรียนรูนั้นมาพูดสื่อสารบอกความตองการ
ในเด็กที่มีความบกพรองทางดานภาษาและการสื่อความหมาย เด็กมักจะเขารับการบําบัดดวย
ปญ
 หาไมส ามารถพูดไดเมือ่ ถึงวัยทีค่ วรพูดไดแลว ไมวา เด็กจะพูดชาเนือ่ งจากสาเหตุใดๆก็ตาม เด็กควรไดรบั
การสงเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพู ดใหเร็วที่สุด โดยใช ทฤษฎี การเรียนรู (Learning Theory)
รวมกับ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางภาษาและการสือ่ สาร (Language developmental Theory) เปนแนวทาง
ในการจัดกิจรรมสงเสริมพัฒนาการ นอกจากนี้เด็กควรไดรับการสงเสริมใหอยูในสิ่งแวดลอมที่มีคนพูดสื่อ
ภาษาและกระตุนใหเด็กใชภาษาในการสื่อสาร

กิจกรรมที่ใชในการฝกพัฒนาการดานภาษาและการสื่อความหมาย มีดังนี้ (ตารางที่ 5)
กิจกรรม
การมอง ฟัง และปฏิบัติตามค�ำสั่ง
การเคลื่อนไหวปากและลิ้น
การอ่านบัตรค�ำ/บัตรภาพ

การสอนภาพค�ำศัพท์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อฝึกการมองอย่ามีเป้าหมาย
เพื่อฝึกการฟังและท�ำตามค�ำสั่งอย่างเข้าใจความหมาย
เพื่อฝึกให้เกิดการเลียนแบบการเคลื่อนไหวอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด
เพื่อฝึกให้เกิดการเลียนแบบการออกเสียงที่คล้ายคลึงกับค�ำพูด
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสมาธิให้กับเด็ก
เพื่อเตรียมเรื่องการฟัง และการมองอย่างมีเป้าหมาย
เพื่อให้ความรู้เรื่องค�ำศัพท์หมวดต่างๆ เช่น พยัญชนะ เลข สี
เพื่อให้เด็กรู้จักค�ำศัพท์จากภาพ

*หมายเหตุ * รายละเอียดในการฝก อา นเพิม่ เติมใน “คูม อื กิจกรรมสง เสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กทีม่ คี วามบกพรอ งทางพัฒนาการ
สําหรับหนวยบริการสงเสริมพัฒนาการ” โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวนโหลด
คูมือไดจาก http://www.yuwaprasart.com/
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กิจกรรมฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก

ในการใชชีวิตประจําวันและการเรียนรูของเด็ก ตองอาศัยทักษะตางๆ ที่เกี่ยวของกัน เชน
การจดงาน มองกระดาน จ�ำแลวเขียน การวาดรูปตางๆตองอาศัยการบังคับมือและสมาธิ ที่จดจอกับรูปที่
กําลังวาด การติดกระดุมเสือ้ ทีต่ อ งอาศัยความคลอ งแคลวของมือประสานกับการมอง เปนตน เพราะฉะนัน้
ในการทํากิจกรรมตางๆ ของเด็ก ทักษะการใชกลามเนื้อมือจึงสําคัญมาก
มีการศึกษาในเด็กวากลามเนื้อมือเปนพื้นฐานของการทํางานประสานกันของอวัยวะตางๆ เชน
การเขียนหนังสือ การหยิบจับ การตอรูปภาพ ถาทักษะการใชกลามเนื้อมือต�่ำกวาวัยจะสงผลตอ
กิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันของเด็กดวย นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่พบวา ทักษะการใชกลามเนื้อ
มัดเล็กสัมพันธ กับสติปญญาของเด็ก ความคลองแคลวในการใช มือประกอบกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปน
การตอจิ๊กซอว การพลิกหนาหนังสือ การจับดินสอ การระบายสี หรือการใชกรรไกร แสดงถึงแนวโนม
สติปญญาที่ดีของเด็ก
ทักษะการใชกลามเนื้อมือจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับเด็กและเปนพื้นฐานที่สําคัญของ
การเรียนรูและการชวยเหลือตนเอง ผูปกครองและผูฝกจึงตองใหความสําคัญเปนพิเศษ

กิจกรรมที่ใชในการฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก มีดังนี้ (ตารางที่ 6)
กิจกรรม
• การหยิบของย้ายภาชนะ
• การต่อก้อนไม้
• การหยอดลูกลมใส่ช่อง
• การหยอดกระดุม
• การหยอดลูกปัดใส่ขวด
• การหมุนเปิด-ปิดฝาขวด
• การหนีบไม้หนีบ
• การเสียบหมุด
• การตักวัตถุย้ายภาชนะ
• การร้อยลูกปัด
• การร้อยเชือกตามรู

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้เด็กสามารถใช้มือประสานกับการมองหยิบวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้
เพื่อให้เด็กสามารถวางต่อก้อนไม้ในแนวสูงได้
เพื่อให้เด็กมีสมาธิ มีการกะระยะที่ดี และท�ำกิจกรรมด้วยความระมัดระวัง
เพื่อให้เด็กสามารถใช้มือประสานกับการมองหยิบวัตถุทรงกลมใส่ช่องได้
เพื่อให้เด็กสามารถใช้ปลายนิ้วหยิบกระดุมหยอดลงช่องได้
เพื่อให้เด็กสามารถใช้ปลายนิ้วหยิบวัตถุขนาดเล็กได้
เพื่อให้เด็กสามารถใช้ตามือประสานงานกัน
เพื่อฝึกการใช้มือทั้งสองข้างท�ำงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาไปสู่การฝึกการช่วยเหลือตนเอง
เพื่อให้เด็กสามารถบีบไม้หนีบด้วยปลายนิ้ว 2-3 นิ้วได้ (นิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง)
เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ
เพื่อให้เด็กสามารถใช้ปลายนิ้วชี้ และนิ้วโป้ง หยิบมุดได้
เพื่อฝึกการกะระยะและการใช้ตา มือ ประสานกัน
เพื่อให้เด็กสามารถใช้ช้อนตักวัตถุจากภาชนะหนึ่งสู่ภาชนะหนึ่งได้
เพื่อฝึกการใช้ ตา มือ ท�ำงานประสานกันทั้ง 2 ข้าง
เพื่อฝึกการใช้ ตา มือ ท�ำงานประสานกันทั้งสองข้าง
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กิจกรรม
• การเล่นดินน�้ำมัน
• การจับดินสอ
• การระบายสี
• การโยงภาพเหมือน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้เด็กสามารถเลียนแบบการเล่น เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเล่น
เพื่อให้เด็กเล่นดินน�้ำมันด้วยกล้ามเนื้อมือทั้งซ้าย-ขวาได้ เสริมความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อมือ
เพื่อให้เด็กสามารถจับดินสอได้อย่างถูกวิธี
เพื่อให้เด็กสามารถระบายสีได้ตรงต�ำแหน่งของภาพ
เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกตภาพที่เหมือนกัน
เพื่อให้เด็กสามารถโยงภาพเหมือนได้
เพื่อฝึกการกวาดสายตาของเก

*หมายเหตุ * รายละเอียดในการฝก อา นเพิม่ เติมใน “คูม อื กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางพัฒนาการ
สําหรับหนวยบริการสงเสริมพัฒนาการ” โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวนโหลด
คูมือไดจาก http://www.yuwaprasart.com/

กิจกรรมฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญ

พัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญ สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนตั้งแตในวัยทารกแรกเกิด และ
สามารถติดตามความกาวหนาของพัฒนาการไดอยางชัดเจนตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา ไดแก การชันคอ
การคว�ำ่ การนัง่ การคลาน และการเดิน ซึง่ พัฒนาการดา นกลา มเนือ้ มัดใหญม กั จะเกิดอยา งเปน ลาํ ดับขัน้ ตอน

กิจกรรมที่ใชในการฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญ่ มีดังนี้ (ตารางที่ 7)
กิจกรรม
• การเดินหน้า
• การถอยหลัง
• การเดินตักของย้ายภาชนะ

• การวิ่งเก็บบอล หรือสิ่งของใส่ตะกร้า
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อฝึกการทรงตัว
เพื่อฝึกการคาดคะแนระยะทาง
เพื่อฝึกการทรงตัว
เพื่อฝึกกการคาดคะเนระยะทาง
เพื่อให้มีการทรงตัวที่ดีในการเดินขณะถือของ
เพื่อให้เกิดการรับรู้ว่ามีสิ่งของอยู่ในมือและเด็กสามารถประคับประคอง
สิ่งของไม่ให้ตกหล่นได้
เพื่อฝึกการท�ำงานประสานกันระหว่างตาและมือ
เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวอย่างมีเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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• การกลิ้งบอล
• การโยนบอลให้บุคคล
• การรับบอลด้วยท่อนแขน
• การโยน-รับบอลใส่ตะกร้า
• การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง

เพื่อให้เด็กรู้วิธีการใช้ 2 มือท�ำงานพร้อมกันเพื่อผลักบอลออกไปจากตัว
เพื่อให้เด็กฝึกใช้แขนในการสะบัดข้อมมือและใช้กล้ามเนื้อแขน
เพื่อการออกแรงใช้กล้ามเนื้ออย่างมีเป้าหมาย
เพื่อให้เด็กฝึการใช้กล้ามเนื้อแขน
เพื่อฝึกการท�ำงานประสานกันของแขน 2 ข้างและสายตาเพื่อการกะระยะ
เพื่อให้เกิดการออกแรงใช้กล้ามเนื้ออย่างมีเป้าหมาย
เพื่อฝึกการท�ำงานประสานกันของตาและมือ
เพื่อฝึกควบคุมการทรงตัวขณะกระโดดไปข้างหน้า

*หมายเหตุ * รายละเอียดในการฝก อา นเพิม่ เติมใน “คูม อื กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางพัฒนาการ
สําหรับหนวยบริการสงเสริมพัฒนาการ” โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวนโหลด
คูมือไดจาก http://www.yuwaprasart.com/

กิจกรรมฝกพัฒนาการดานการชวยเหลือตัวเอง

การฝกการชวยเหลือตนเองนั้น เด็กตองมีทักษะพื้นฐานในการใช กลามเนื้อและการเคลื่อนไหว
เชน ทักษะการใส-ถอดเสื้อผา เด็กตองผานทักษะการใชมือในการหยิบจับสิ่งของไดมากอน
ในเด็กออทิสติก มักพบพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคซึ่งมักจะเปนปญหาเรื่องการชวยเหลือตนเอง
อยูเ สมอนอกจากนี้ พฤติกรรมไมพงึ ประสงคยงั เปนอุปสรรคสาํ คัญของการฝก การชว ยเหลือตนเองอีกดว ย
การปรับเปลี่ยนเด็กในกลุมออทิสติกจึงจําเปนตองอาศัยความอดทน และความรวมมือในการฝกอยาง
สม�่ำเสมอจากพอแมและผูเลี้ยงดูเด็ก ผูฝกตองทําความเขาใจกับพอแมและผูดูแลหลักใหมีทัศนคติที่ดีใน
กาเปลี่ยนแปลงใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองไดจริง รวมถึงตองเนนย�้ำความอดทนในการเปลี่ยนแปลง
การดูแลเด็ก เนื่องจากตองตอสูกับอารมณหงุดหงิด พฤติกรรมตอตานและกาวราวของเด็ก

กิจกรรมที่ใชในการฝกพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญ มีดังนี้ (ตารางที่ 8)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
• การแต่งกาย
เพื่อให้เด็กสามารถใส่-ถอด เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้าได้
• การรับประทานอาหาร
เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการเคี้ยว กลืน ดื่มน�้ำและนม รวมทั้งการใช้
อุปกรณ์ส�ำหรับรับประทานอาหาร เช่น ช้อน ส้อม แก้วน�้ำ การเปิดขวดน�้ำ
การเทน�้ำด้วยตนเอง เป็นต้น
• การท�ำความสะอาดร่างกายและการขับถ่าย เพื่อให้เด็กสามารถบ้วนปาก แปรงฟัน สระผม อาบน�้ำ ขับถ่ายและท�ำคว
วามสะอาดหลังการขับถ่ายด้วยตนเองได้
*หมายเหตุ * รายละเอียดในการฝก อา นเพิม่ เติมใน “คูม อื กิจกรรมสง เสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กทีม่ คี วามบกพรอ งทางพัฒนาการ
สําหรับหนวยบริการสงเสริมพัฒนาการ” โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวนโหลด
คูมือไดจาก http://www.yuwaprasart.com/
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การสงเสริมพัฒนาการที่ไดผลดี พอแมและผูเลี้ยงดูจําเปนตองมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนา
การเด็กอยางตอเนื่องที่บาน การใชสมุดบันทึกกิจกรรมการฝกเปนแนวทางที่ชวยใหพอแมและผูเลี้ยงดู
ไดบนั ทึกกิจกรรมการสง เสริมพัฒนาการของเด็กในขณะอยูท บี่ า นอยางสม�ำ่ เสมอ นอกจากนีส้ มุดบันทึกยัง
เปน สือ่ กลางใหก บั พอ แมแ ละผูเ ลีย้ งดูสอื่ สารกันในครอบครัวและสือ่ สารกับผูฝ ก ทีห่ นว ยสง เสริมพัฒนาการ
อีกดวย ตัวอยางสมุดบันทึกกิจกรรม สามารถหาดูและดาวนโหลดไดจาก “สมุดบันทึกกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการ” โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ http://www.yuwaprasart.com/

การใชยา

ปจจุบันยังไมมียาที่สามารถรักษากลุมอาการออทิสติกและอาการหลักของกลุมอาการออทิสติก
ใหห ายขาดได การรักษาดวยยาในกลุม อาการออทิสติกในปจ จุบนั เปน ไปเพือ่ ชว ยลดอาการและพฤติกรรม
บางอยางที่เปนอุปสรรคขัดขวางความกาวหนาในการพัฒนาผูปวยออทิสติก ขอบงชี้ในการใชยาในผูปวย
กลุมอาการออทิสติก มีดังนี้
พฤติกรรมซนมาก ไมนิ่ง ความสนใจสั้น วอกแวกงาย วู วามใจรอน หรืออาการสมาธิสั้น
ยาที่ใชในผูปวยที่มีอาการดังกลาว คือ ยาที่ใชรักษาอาการทางจิต ไดแก Haloperidol และ
Risperidone ในผูปวยที่มีอายุมากกวา 6 ป มีความสามารถและพัฒนาการดี อาจจะพิจารณาใชยากลุม
ที่ใชรักษาอาการสมาธิสั้น (รายละเอียดการใชยาแสดงในตารางดานลาง)
ผูปวยที่ยังไมเคยไดรับการสงเสริมพัฒนาการหรื อปรับพฤติกรรมมากอน ในชวงแรกอาจจะมี
ปญหาซนมาก ไมนิ่ง ไมนั่งโตะ ไมสามารถฝกได ยังไมควรเริ่มใหยาในทันทีแตควรสังเกตอาการหลังจาก
ไดรับการสงเสริมพัฒนาการหรือ
พฤติกรรมซ�้ำ พฤติกรรมย�้ำทํา หรืออาการย�้ำคิดย�้ำทํา
ในกรณีที่มีแตพฤติกรรมซ�้ำๆ ที่ทําโดยไมมีจุดมุงหมาย เชน การกระโดด สะบัดมือ เลนมือ
ควรพิจารณาเลือกใชยาในกลุมยารักษาอาการทางจิต ยาที่ไดผลดีคือ Risperidone
หากผูปวยมีอาการย�้ำทํา หรือย�้ำคิดย�้ำทํา ที่เปนรูปแบบของพฤติกรรมที่ชัดเจน และลักษณะ
คลายอาการในโรคย�้ำคิดย�้ำทํา ยาที่ไดผลดีคือ ยาตานเศรา (antidepressant) ไดแก fluoxetine และ
sertraline (รายละเอียดการใชยาแสดงในตารางที่ 9)
อารมณหงุดหงิดเปลี่ยนแปลงงาย และพฤติกรรมกาวราวรุนแรง
ในกรณีนจี้ ะรวมไปถึงผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาอาละวาดเอาแตใจรุนแรง (severe tantrum) ซึง่ ยาทีใ่ ชคอื
ยารักษาอาการทางจิต ยาที่ไดผลดี คือ Haloperidol และ Risperidone (รายละเอียดการใชยาแสดงใน
ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9
ชนิดของยา
กลุ่มยารักษา
อาการทางจิต
1. Haloperidal

ขนาด
0.1 mg/kg/day

ข้อแนะน�ำในการใช้ยา
• อาการไม่พีงประสงค์ที่ต้องระวังคือ Extrapyramidal side effect ซึ่งจะ
ท�ำให้เด็กมีปัญหาการกลืน น�้ำลาย ไหลมาก มีอาการซนมาก อยู่ไม่นิ่งเพิ่ม
ขึ้นจากอาการ akathisia-ควรเริ่มยาในขนาดต�่ำและค่อยๆปรับยาทุก 2-4
สัปดาห์
• อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่พบได้บ่อยคือ ง่วงซึม เพิ่มความอยากอาหาร
น�้ำหนักเพิ่มได้มาก
• สามารถให้ยาเป็น 1-2 มื้อ/วันได้ โดยเริ่มจากมื้อก่อนนอนก่อน หากไม่มี
อาการง่วงซึมอาจจะแบ่งให้เป็นมื้อเช้า(หลังอาหารเช้า) และก่อนนอน ได้
• ควรเริ่มยาในขนาดต�่ำ ประมาณ 0.25-0.5 มิลลิกรัม/วัน
• ในเด็กออทิสติกบางคนอาจมีปัญหาในการขับถ่ายยาท�ำให้มีระดับยาใน
เลือดสูงกว่าคนปกติแม้จะได้ในขนาดยาที่เท่ากัน จึงควรระมัดระวังในการ
สังเกต ผลการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ของยา และระมัดระวังใน
การปรับขนาดยา
• ควรใช้เวลารอสังเกตอาการอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนปรับขนาดยา

2. Risperidone

0.015-0.030
mg/kg/day

กลุ่มยาต้านเศร้า
1. Fluoxetine
2. Sertraline
กลุ่มยารักษา
อาการสมาธิสั้น
1.Methylphenidate
(Ritalin)

10-20
mg/day
25-100 mg/day • ควรใช้เวลารอสังเกตอาการอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนปรับขนาดยา
0.1-0.5
• ไม่ควรใช้ในเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 6 ปี
mg/kg/day
• อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย คือ เบื่อาหาร คลื่นไส้ ปวดศรีษะ นอนไม่หลับ
• อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยในเด็กออทิสติก คือ ซนมากกว่าเดิม
หงุดหงิดมาก อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

การรักษาดวยวิธีการอื่นๆ
กลุมอาการออทิสติกยังไมมี การรักษาที่ ทําใหพยาธิสภาพของโรคหายไป แตการรักษาเปน
การมุง เนนใหเด็กสามารถกลับมามีพฒ
ั นาการและพฤติกรรมทีป่ กติตามวัย ปรับลดพฤติกรรมทีไ่ มเ หมาะสม
และไมควรมีในเด็กปกติ การรักษากลุมอาการออทิสติกจึงจําเปนตองใชการรักษาหลายวิธีรวมกัน
เพื่อชวยใหผลการรักษาไดผลดีที่สุด
ดังนัน้ จึงการรักษาดวยวิธกี ารอืน่ ๆ นอกเหนือจากวิธกี ารทีก่ ลาวไปแลวขางตน เพือ่ ใหการรักษากลุม
อาการออทิสติกชวยใหเด็กสามารถมี พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ปรับลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
สามารถเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ และสามารถประกอบอาชีพไดเมื่อเขาสูวัยผูใหญ
การรักษาดว ยวิธกี ารอืน่ ๆในคูม อื ฉบับนีจ้ ะกลาวถึงแตเฉพาะการรักษาทีน่ อกเหนือจากทีก่ ลาวไป
แลวขางตน และเปนวิธีการที่มีผูนํามาใชในประเทศไทย
Lovas model/ABA
133

ความพิการทางออทิสติกสเปกตรัม

บทที่ 8 ความพิการประเภทที่ 7

พั ฒ นาโดย Ole Ivar Lovass นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ชาวอเมริ กั น มี พื้ น ฐานมาจากทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร เทคนิคที่ใช มีชื่อวา Apply Behavior Analysis (ABA) มีหลักคิดของปรับพฤติกรรม
ที่เชื่อวาพฤติกรรมจะเพิ่มหรือลดเกิดจากผลของการกระทํานั้นๆ ดังนั้นเทคนิคนี้จึงเนนการใหรางวัล
และแรงเสริมทั้งทางบวกและทางลบ
DIR/Floortime
เปนโปรแกรมการฝก ทีร่ จู กั กันดีในประเทศไทย โปรแกรมนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ โดย Dr. Stanley Greenspan
กุมารแพทย และจิตแพทย เด็กชาวอเ มริกนั มีแนวคิดพืน้ ฐานที่ เรียกวา DIR (Development-Individual
different-Relationship base) เนนการพัฒนาเด็กโดยอาศัยความสัมพันธระหวางเด็กและผูเลี้ยงดูเด็ก
แตละคนมีความสามารถและคุณลักษณะแตกตางกันไปเปน รายบุคคล ขึน้ อยูก บั ปจ จัยทางชีวภาพและการ
เรียนรูที่ผานมา
แบงขั้นตอนพัฒนาการของเด็กออกเปน 6 ระยะ ไดแก
1. Self-regulation and interest in world
2. Intimacy, engagement and falling in love
3. Two-way communication
4. Complex communication
5. Emotional ideas
6. Emotional and logical thinking
Floortime เปนชื่อเรียกที่หมายถึง เทคนิคที่ใชบรรยากาศสบายๆ เหมือนนั่งเลนบนพื้น
พอแมเลนกับลูกอยางสนุกสนานราเริง คอยๆปรับเขาหากันและปรับพฤติกรรมเด็กจนได พฤติกรรมที่
พึงประสงค โดยพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นจะตองสอดคลองกับลําดับพัฒนาการ
Sensory Integration (SI)
sensory integration (SI) คือ การประมวลการทาํ งานของสมองเพื่ อจัดการกับขอ มูลทีไ่ ดร บั การ
ระบบประสาทรับความรู สึกซึ่งนําไปสูลักษณะของพฤติกรรมบางอยาง โดยระบบประสาทรับความรูสึกที่
sensory integration สนใจจะมีดานหลักๆ อยู 3 ดาน ไดแก
1. การรับสัมผัส (touch/tactile)
2. การรับรูตําแหนงและการเคลื่อนไหวผานเอ็น ขอตอ และกลามเนื้อ (proprioceptive)
3. การรับรูแรงดึงดูดของโลกและการเคลื่อนไหวของตําแหนงศีรษะ หรือการรักษาสมดุลการ
ทรงตัวของรางกาย (vestibular)
มีทฤษฎี ทีเ่ ชือ่ วาความผิดปกติทางพฤติกรรมบางอยางของเด็กออทิสติก เชน พฤติกรรมกระโดดขึน้
ลงซ�ำ้ ๆ การสะบัดมือซ�ำ้ พฤติกรรมซนไมนงิ่ ปญหาการเคีย้ วหรือกลืน ตลอดจนอารมณแปรปรวนหงุดหงิดงาย
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ของเด็กออทิสติกเกิดจากการเสียสมดุล sensory integration (sensory integrative dysfunction) ทําใหมี
ปญหาในการรับขอ มูลความรูส กึ ปญ
 หาในการจัดประเภทและแยกแยะสิง่ เราความรูส กึ ทีเ่ ขามาหรือรับมา
และ/หรือปญหาในการเชือ่ มโยงขอ มูลสิง่ เรา ตา งๆ ซึง่ จะแสดงออกมาในปญหาพฤติกรรมและอารมณตา งๆ
เด็กทีม่ ปี ญ
 หาของประสาทรับสัมผัสดาน tactile จะทําใหมลี กั ษณะไมชอบใหกอดหรือสัมผัสตัวระคายตัว
หรือปฏิเสธการใสเสื้อผาใหมๆ มีปญหาการเลือกกินอาหาร โดยจะมีลักษณะเลือกกินอาหารที่มีเนื้อของ
อาหารบางอยา งเทา นัน้ เชน อาหารทีม่ ลี กั ษณะเหลว หรือลักษณะเหลวขน คลา ยแปง เปย กแตไ มก นิ อาหาร
ทีม่ ลี กั ษณะเปนเม็ด เชน ขาว แตบางคนก็จะกินเฉพาะอาหารทีเ่ ปน เม็ด เชน ขา ว ไมก นิ นมหรือโจก เปน ตน
เด็กทีม่ ปี ญ
 หาของประสาทรับสัมผัสดาน proprioceptive จะทําใหมลี กั ษณะเดินแลวหกลมบอยๆ
ใชกลามเนื้อมือไดไมคลองแคลวจับของไมติด หรือจับแบบออกแรงมากเกินไป บางคนอาจจะออกมาใน
ลักษณะพฤติกรรมกระตุนตนเองดวยการกระโดดขึ้นๆ ลงๆ ซ�้ำๆ หรือ เคาะมือ เคาะนิ้วมือซ�้ำๆ เปนตน
เด็กที่มีปญหาของประสาทรับสัมผัสดาน vestibular จะทําใหมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่งุมงาม
ไมคลองแคลวตามวัย ไมชอบปนปายหรือขึ้นลงบันได หรือบางคนอาจจะมีพฤติกรรมกระตุนตัวเอง
ดวยการหมุนตัวเอง เคลื่อนไหวตลอดเวลาคลายเด็กซน อยูไมนิ่ง เปนตน
การรักษาจะเปนการเขาไปปรับแกการรับขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลผานการฝกที่จะกระตุน
ระบบประสาทรับความรูส กึ ในดา นตา งๆ โดยนักกิจกรรมบําบัดจะเปนผูป ระเมินและวางแผนการชวยเหลือ
Hemoencephalography (HEGs)
เปนการรักษาที่ใชหลักการของ Neuro-feedback เปนลักษณะของ brain blood flow
feedback ที่นํามาใชรวมในรักษาโรคออทิสติก (adjunctive therapy) เพิ่มเติมจากการรักษาหลัก
เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือตรวจวัดและปรับกระแสการไหลเวียนของโลหิตที่ผิวสมอง อุปกรณ
ประกอบดวยสายคาดศีรษะ ที่ทําหนาที่ตรวจสอบการอิ่มตัวของออกซิเจนในเสนเลือดฝอยที่ผิวสมอง
โดยแสงจะสองผานเ ขาไปที่บริเวณผิวของสมอง และสะทอนกลับมาที่หนังศีรษะ และสงขอมูลกลับไปที่
เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลและแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟที่หนาจอ เมื่อเด็กมีความสนใจ
จดจอจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองบริเวณที่ติดเครื่องมือมากขึ้นสงผลใหกราฟที่แสดงออกมาที่หนาจอสูงขึ้น
และเสียงดนตรีที่เปลี่ยนไป เด็กจะเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองวาจะตองทําอยางไรจึงจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองใหมีความสนใจจดจอ โดยดูจากลักษณะกราฟที่เพิ่มสูงขึ้นและเสียงดนตรีที่เปลี่ยนไป
เครื่องมือ HEG เริ่มนํามาใชในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนเครื่องมือที่มีความปลอดภัย
ในการใชกับเด็กเพราะไมตองใชหัตถการใดๆ ยกเวนกรณีที่ผูปวยมีโรครวมบางโรค เชน โรคลมชัก
ซึ่งตองใหแพทยพิจารณาเปนรายๆ ไป นอกจากนั้น เด็กตองมีความรวมมือในการคาดสายคาดศีรษะเพื่อ
วัดการอิม่ ตัวของออกซิเจน ซึง่ อาจจาํ เปน ตอ งใชเ วลาเพือ่ เตรียมความพรอ มเด็กใหย อมรับสายคาดศีรษะกอ น
Picture Exchange Communication System (PECS)
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PECS เปน ระบบการสือ่ สารโดยใชภ าพในการสือ่ สารบอกความตอ งการ ซึง่ เปน กลยุทธ การเรียนรู
ทีเ่ นนการมองเห็นเปน หลักสาํ คัญ ซึง่ สอดคลอ งกับความสามารถในการเรียนรู ของเด็กออทิสติกมีลกั ษณะ
การเรียนรูดวยการมองและคิดเปนภาพไดดี (visual learner)
จุดมุงหมายของการเรียนรูดวย PECS คือเพื่อใหบุคคลที่มีความบกพรองทางการสื่อสารสามารถ
สือ่ สารกับผูอ นื่ ไดอยา งมีประสิทธิภาพ โดยเด็กจะถูกฝกใหใชการสือ่ สารทดแทนนีแ้ ทนการใชคาํ พูด ผูท เี่ ด็ก
สื่อสารดวยสามารถเขาใจวาเด็กตองการสื่อสารสิ่งใด เด็กสามารถเริ่มการสื่อสารดวยตนเอง และสามารถ
แสดงปฏิกิริยาโตตอบกับคูสื่อสารไดทันที มีการศึกษาวิจัยพบวาเด็กที่สามารถใชการสื่อสารดวย PECS
ไดดี จะสามารถเริ่มพูดไดเองในภายหลัง
ในปจจุบันใช PECS รวมรักษาเด็กออทิสติกที่มีปญหาพูดไดนอยหรือยังพูดไมได (Expressive
Language) แตมีความเขาใจภาษา (Receptive language)
Hyperbaric
เปนการรักษาทางเลือกชนิดหนึ่งที่มีการนํามาใชในการรักษากลุมอาการออทิสติก Hyper baric
Oxygen treatment เปนการใชความดันสูงเพื่อผลักดันใหออกซิเจนบริสุทธิ์ เขาไปสูเซลลเม็ดเลือด
ทาํ ใหปอดไดรบั ออกซิเจนสูงกวาการหายใจปกติ ทาํ ใหเ นือ้ เยือ่ ตา งๆ ในรา งกายรวมทัง้ สมองไดร บั ออกซิเจน
ทีส่ งู ขึน้ ดว ยเดิมการรักษานีใ้ ชร กั ษาอาการปว ยทีเ่ กิดจากความดันอากาศหรือน�ำ้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยา งรวดเร็ว
ดังเชนที่พบในนักดําน�้ำที่ขึ้นสูผิวน�้ำเร็วเกินไป หรือนักดิ่งพสุธาที่มีการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ
อยางรวดเร็ว รวมทั้งในภายหลังมีการนําการรักษานี้มาใชในการรักษาแผลเรื้อรังในผูปวยเบาหวาน
หรือแผลไฟไหม
การวิจยั ในตา งประเทศมีการทดลองนาํ เครือ่ งมือนีม้ าใชใ นการรักษาเด็กออทิสติก แตย งั ไมส ามารถ
สรุปผลการวิจัยออกมาได
โภชนบําบัด (Biomedical)
เปน การรักษาทางเลือกทีน่ าํ มาใชในการรักษาเด็กออทิสติก โดยมีสมมติฐานวา เด็กออทิสติกบางราย
มีปญ
 หาในการยอ ยสลายโปรตีนทีม่ ชี อื่ วา “กลูเตน” (Gluten) และ “เคซีน” (Casein) ทาํ ใหเ กิดการสะสม
ในรางกายจนเกิดเปนพิษ (Toxin) ซึ่งจะสงผลใหเกิดอาการออทิสติกมากขึ้น
การรักษาดวยวิธีนี้จะเปนการใหเด็กหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสวนผสมของโปรตีนทั้งสองชนิดอยู
หรือเลือกแปงสาลีและนมซึ่งสกัดโปรตีนเหลานี้ออกไปแลว
ผลการรักษาดวยวิธี ปจจุบันการวิจัยยังไมสามารถสรุปผลได
อาชาบําบัด
เปนการรักษาทีน่ าํ มามาชวยในการบําบัดอาชาบาํ บัด ไดผ ลดีในการนาํ มารว มบาํ บัดเด็กพิเศษกลุม
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ที่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวกลามเนื้อ และขอตอ หรือเด็กทีม่ ีปญหาเรื่องการทรงตัว เชน เด็กสมอง
พิการ (Cerebral palsy: C.P.) ตอมาจึงเริ่มมีความคิดที่นําการรักษานี้มาใช ในเด็กออทิสติกที่มีปญหา
ดานการเคลื่อนไหวของรางกาย
การนั่งอยูบนหลังมา เด็กจะตองมีการปรับใหกลามเนื้อสวนตางๆ มีการเคลื่อนไหวเปนจังหวะ
ที่สอดคลองกับจังหวะการเดินของมา ฝกฝนการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเปนลักษณะคลายการท�ำ
กายภาพบําบัดแบบหนึ่ง
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บทที่ 8 ความพิการประเภทที่ 7

ภาคผนวก
แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคออทิซึมในเด็กอายุ 1-5 ปี
ค�ำถาม
1. ยิ้มเวลาเห็นหน้าคุณหรือยิ้มตอบเวลาเห็นคุณยิ้มให้
2. ชี้หรือแสดงท่าทางบอกความต้องการ
3. อวดของเล่นหรือสิ่งที่ชอบให้คุณดู
4. ชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามล�ำพัง
5. หันหน้ามามองเมื่อคุณเรียกชื่อ
6. เวลาชี้ให้ดูสิ่งต่างๆ เด็กสนใจมองตาม
7. มองหน้า/สบตาเวลาที่คุณพูดคุยหรือเล่นด้วย
8. ท�ำท่าทาง (เช่นสะบัดมือ เขย่งเท้า หมุนตัว) ซ�้ำๆ
9. เล่นสมมติเช่นป้อนข้าวตุ๊กตา เล่นขายของ ท�ำท่าโทรศัพท์
10. พูดช้า หมายถึง มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ก. ไม่พูดค�ำเดี่ยวที่มีความหมาย เมื่ออายุ 18 เดือน
ข. ไม่พูดกลุ่มค�ำที่มี2ค�ำต่อกัน เมื่ออายุ 2 ปี
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