
Developmental disorders

ผศ.พญ. กศุลาภรณ์ ชยัอดุมสม
ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น



ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น

บทเรยีนและเอกสารชดุนีเ้ป็นลิขสิทธ์ิของภาควิชาจิตเวชศาสตร ์คณะ
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จดัท าขึน้เพ่ือการเรยีนการสอนหลกัสตูรทนัต
แพทยศาสตรบ์ณัฑิต รหสัวิชา MD703 301 จิตเวชศาสตรส์  าหรบันกัศกึษาทนัต
แพทยศาสตร ์ส  าหรบันกัศกึษาทนัตแพทย ์ชัน้ปีท่ี 3 คณะทนัตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เท่านัน้ ภาควิชาฯขอสงวนสิทธ์ิในการใชข้อ้มลูใด ๆ ในบทเรยีน
หรอืเอกสาร ไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด โดยมิใหผู้ใ้ดเผยแพร ่อา้งอิง ลอกเลียน ท าซ า้
หรอืแกไ้ขดว้ยวิธีใด ๆ เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตจากภาควิชาฯ หากฝ่าฝืน จะถูกด าเนินการ
ลงโทษทางวิชาการ และทางวินยั รวมถึงด าเนินคดีทางกฎหมาย



วตัถปุระสงค์
• รูห้ลกัการวินิจฉยั ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้ในการรกัษาโรคหรอื
ภาวะตอ่ไปนี้

- Autism Spectrum Disorder 

- Intellectual Disability

- Specific Learning Disorder

- Disorders of Communication

- Tic Disorders



Development

• การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท าหนา้ท่ี (function) และวฒุิ
ภาวะ (maturation) ของอวยัวะระบบตา่ง ๆ รวมทัง้ตวับคุคล ให้
ท าสิ่งตา่ง ๆ ท่ียากและสลบัซบัซอ้นมากขึน้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
ตลอดจนเพิ่มทกัษะใหม ่ๆ ในการปรบัตวัตอ่สภาพแวดลอ้ม รวมถึง
ความสามารถในการท าหนา้ท่ีดา้นตา่ง ๆ ของบคุคล



1. Autism Spectrum Disorder

• Autistic Disorder

• Asperger’s Disorder

• Pervasive developmental disorder



Epidemiology

• Thai 2547

1: 1000 ( Autistic disorder)

• ASD  1-2%

• Male: Female  4-5: 1



Etiology

 ยงัไมส่ามารถสรุปไดแ้น่นอน
Genetic factors

Neural function : EEG abnormalities
Neuroanatomical imaging เช่น พบ enlargement of  

3rd ventricle & anterior horn of  lateral ventricle ใน 
autism อาย ุ10-17 ปี

Neurotransmitters abnormalities: serotonin ในเลือด
สงู endorphin hyperfunction, increased dopamine 
function 



Diagnosis

• A. Persistent deficits in social communication 
and social interaction across multiple contexts

– Deficits in social-emotional reciprocity

– Deficits in nonverbal communicative behaviors 
used for social interaction

– Deficits in developing, maintaining, and 
understanding relationships



Diagnosis

• B. Restricted, repetitive patterns of behavior, 
interests, or activities (2/4)

– Stereotyped or repetitive motor movements, use of 
objects, or speech

– Sameness, inflexible adherence to routines, or rituals 
patterns of verbal or nonverbal behavior

– Highly restricted, fixated interests that are abnormal in 
intensity or focus

– Hyper- or hyporeactivity to sensory input or unusual 
interest in sensory aspects of the environment



Differential Diagnosis

Deaf 

 Intellectual disability

Developmental Language Disorder

Emotional Disturbance

ADHD

Schizoid PD

Childhood schizophrenia



Multidisciplinary Team Approach

• Child and Adolescent Psychiatrist

• Psychologist

• Child Psychiatric Nurse

• Speech Therapist

• Occupational Therapist

• Special Educator

• Social Worker



Treatment
1) ประเมินความผิดปกตขิองเดก็

- Sensory intervention

- Social intervention

- Communication intervention



Treatment

2) ฝึกพอ่แมใ่หม้ีความสามารถกระตุน้พฒันาการใหเ้ดก็ตามขัน้ตอนใน
ระยะแรก

3) พฤติกรรมบ าบดัเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอนัไมพ่งึประสงค ์และ
พฒันาการเรยีนรู ้

4) อรรถบ าบดั



Treatment

5) การศกึษาพิเศษ

6) โครงการเรยีนรว่มกบัเดก็ปกติ

7) การฝึกอาชีพ

8) การรกัษาทางยา



เม่ือไรควรใหย้า
• ท ารา้ยตวัเอง

• กา้วรา้ว

• แยกตวั

• มีปัญหาการนอน

• วิตกกงัวล



Medication

• CNS stimulants

• Antipsychotic drugs



Prognosis

• Poor: - อาย ุ5 ปีแลว้ ยงัไมส่ื่อความหมาย
- ชกั
- มีพฤตกิรรมแยกตวั
- พฒันาการทางกลา้มเนือ้มดัใหญ่ลา่ชา้

• Good: - สติปัญญาดี IQ > 70

- มีความสามารถดา้นใดดา้นหนึ่ง
- อายเุม่ือเริม่รกัษา



2. Intellectual disability



Diagnosis 
1. ความสามารถทางสตปัิญญาต ่ากว่าเกณฑเ์ฉลี่ย คอืมเีชาวนปั์ญญาต ่ากว่า 70
2. ความสามารถทางทกัษะในการปรับตัว อย่างน้อย 2 ใน 10 ดังต่อไปนี้

– การสื่อความหมาย
– การดแูลตนเอง
– การด ารงชีวิตภายในบา้น
– ทกัษะทางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น
– การรูจ้กัควบคมุตนเอง
– การรูจ้กัใชแ้หลง่ทรพัยากรในชมุชน
– การน าความรูม้าใชใ้นชีวิตประจ าวนั
– การท างาน
– งานอดิเรก
– ดา้นสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั

3. อาการต้องปรากฏในช่วงแรกของพฒันาการ



ระดบัความรุนแรง 
Mild (IQ  50-55 to ~70) พฒันาการดา้นภาษาชา้กวา่เด็กใน
วยัเดียวกนั แตส่ามารถพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ช่วยเหลือตนเองใหส้ามารถเรยีนไดใ้นระดบั
ประถมศกึษา แตพ่ฒันาการดา้นการฟัง การพดู การเขียน ลา่ชา้ แตมี่
ความสามารถดา้นการปฏิบตัิการสงูกวา่วิชาการ



ระดบัความรุนแรง
Moderate (IQ 35-40 to 50-55) มีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาท่ีพอฝึกได ้มีการพฒันาทางดา้นภาษาคอ่นขา้งจ ากดั 
ระดบัการพฒันาแตล่ะคนจะแตกตา่งกนับางคนสามารถรว่มสนทนา 
และเขา้ใจค าสั่งง่าย ๆ ได ้บางคนท าไดแ้ตส่ื่อความตอ้งการขัน้
พืน้ฐาน การเคลื่อนไหวและการดแูลตนเองลา่ชา้ มีความกา้วหนา้ใน
การเรยีนรูจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการฟัง พดู อา่น 
เขียน และนบัจ านวนเท่านัน้ จ าเป็นตอ้งเรยีนในชัน้เรียนพิเศษใน
โรงเรยีนการศกึษาพิเศษ



ระดบัความรุนแรง
• Severe (IQ  20-25 to 35-40) มีความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญาท่ีตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย ์และไดร้บัการ
ดแูลเหมาะสม ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัขัน้ฝึกได ้แตม่กัพบสาเหตทุาง
พยาธิสภาพของความบกพรอ่งดา้นอ่ืน ๆ รว่มดว้ยอยา่งชดัเจน ตอ้งการ
การดแูลเอาใจใสจ่ากผูใ้กลชิ้ด



ระดบัความรุนแรง
• Profound (IQ  <20 or 25) มีความบกพรอ่งทางดา้น
สติปัญญาท่ีมีความจ ากดัเฉพาะดา้น ตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย ์และไดร้บัการดแูลอยา่งใกลชิ้ด ความจ ากดัอย่างมากใน
ดา้นความเขา้ใจ การดแูลตนเองในระดบัพืน้ฐานท าไดเ้พียงเลก็นอ้ย 
หรอืท าไมไ่ดเ้ลยเพราะสว่นใหญ่เคลื่อนไหวไดน้อ้ย



Epidemiology

• ความชกุในวยัเด็ก รอ้ยละ 2-3
Mild          รอ้ยละ 85
Moderate รอ้ยละ 10
Severe รอ้ยละ 3-4
Profound  รอ้ยละ 1-2



Etiology

1. พนัธุกรรม: โรคทางพนัธุกรรมท่ีพบบอ่ย ไดแ้ก่ Down syndrome, 

fragile X syndrome, tuberous sclerosis, 
neurofibromatosis , phenylketonuria และโรคในกลุม่ inborn 

error of metabolism เป็นตน้



Etiology

2. ภาวะแทรกซอ้นในระยะ prenatal และ perinatal

• การติดเชือ้ ระหวา่งการตัง้ครรภ ์เช่น rubella, cytomegalovirus, 
toxoplasmosis, herpes simplex, syphilis และ HIV เป็นตน้

• การเสพสารเสพติดท่ีมีผลตอ่การพฒันาของสมอง เช่น alcohol และ 
amphetamine เป็นตน้ การไดร้บัสารพิษบางอยา่ง เช่น ตะกั่ว เป็นตน้ 

• ภาวะทพุโภชนาการ 

• ภาวะแทรกซอ้นของการตัง้ครรภ ์ไดแ้ก่ preeclampsia, placental 
insufficiency



Etiology

• ภาวะแทรกซอ้นอื่นท่ีท าใหเ้กิด intrauterine growth retardation
เป็นตน้ 

• ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการคลอด เช่น การคลอดก่อนก าหนด และ birth 
asphyxia เป็นตน้ 

• ภาวะแทรกซอ้นในระยะแรกเกิด เช่น hyperbilirubinemia, 
intracranial hemorrhage, sepsis และ meningitis เป็นตน้



Etiology

3. สาเหตท่ีุเกิดขึน้ภายหลงั 
• การติดเชือ้ เช่น meningitis, encephalitis เป็นตน้
• การบาดเจ็บท่ีศีรษะ เนือ้งอกในสมอง
• ผลกระทบจากการรกัษา เช่น เคมีบ าบดั การฉายรงัสี เป็นตน้
• ภาวะทพุโภชนาการรุนแรง และการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น ไอโอดีน ธาตุ
เหลก็ เป็นตน้ 



Etiology

• การไดร้บัพิษจากสารตะกั่ว 

• การเป็นโรคบางอยา่ง เช่น hypothyroidism และ seizure disorder 
เป็นตน้ 

• ผูป่้วยท่ีมีสาเหตจุากการขาดการกระตุน้ท่ีเหมาะสม หรอื psychosocial 

deprivation ดว้ย



Etiology

4. ความผิดปกติของสมองท่ีไม่ทราบสาเหตแุน่นอน โรคในกลุม่นี ้ไดแ้ก่ 
neural tube defect และ Cornelia de Lange เป็นตน้
5. ไม่ทราบสาเหต ุ



Treatment

• Prevention

• Psychosocial treatment

- Behavioral Modification

- Managing the environment

- Family education

• Psychopharmacotherapy



Prognosis

• สาเหตุ
• ระดบั IQ และความสามารถในการปรบัตวั

• Supporting system

• Comorbidities



3. Specific Learning Disorders



Definition
ความบกพร่องในทกัษะการเรียน
ความบกพรอ่งของการท างานของสมอง ท าใหข้าดทกัษะของการเรยีนรู ้
บางดา้น เช่น การอา่นหนงัสือ การเขียน การค านวณ โดยมิไดเ้กิดจาก
ความบกพรอ่งของสติปัญญา การไดย้ิน การมองเห็น ปัญหาทาง
อารมณ ์รวมถึงการขาดโอกาสทางสงัคมในการศกึษา และตรวจไม่พบ 
major neurological abnormality ซึง่ความบกพรอ่งท่ีกลา่วมา
นีม้ีความรุนแรงจนท าใหเ้ด็กไมส่ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ต็มศกัยภาพดว้ยวิธี
การศกึษาปกต ิ

หมายเหตุ 
ทกัษะแตล่ะชนิดท่ีบกพรอ่งจะตอ้งต ่ากวา่ระดบัท่ีควรจะเป็นอยา่งนอ้ย 2 
ชัน้เรยีน เช่น เดก็อยูร่ะดบัประถมศกึษาปีท่ี 3 แตท่ าเลขไดเ้ท่าระดบั
ประถมศกึษาปีท่ี 1 หรอืนอ้ยกวา่ 



Epidemiology

• อบุตัิการณ:์ รอ้ยละ 4-10 ของเด็กวยัเรยีน
• ชายตอ่หญิง 3-4: 1

• High risk groups: delayed language/ 
language disorders, family history of 
learning disorders, ADHD 



Types

1. ความบกพร่องของทักษะการอ่าน (Reading Disorder) เป็น
ชนิดท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ มีทัง้กลุม่ท่ีอ่านไมไ่ดเ้ลย (Alexia) หรอือ่านไดต้  ่า
กวา่เดก็ปกต ิ(Dyslexia) 

2. ความบกพร่องของทักษะการเขียน (Disorder of written 

expression) ซึง่อาจจะเขียนไมไ่ดเ้ลย หรอืเขียนไดบ้า้ง แตมี่ความ
ผิดพลาด 
3. ความบกพร่องของทักษะทางคณิตศาสตร ์(Mathematics 

Disorder) เป็นกลุม่ท่ีพบไดน้อ้ยท่ีสดุ โดยเด็กไม่เขา้ใจหลกัการทาง
คณิตศาสตร ์การแปลโจทยแ์ละสญัลกัษณ ์



ตวัอย่าง



Etiology

เป็นความผิดปกติในการท างานของสมองซึง่พนัธุกรรมอาจจะมีสว่น
เก่ียวขอ้ง ไม่จ าเป็นตอ้งสง่ตรวจ CT, MRI หรอื EEG เน่ืองจากไม่พบ
ลกัษณะรูปแบบความผิดปกติท่ีจ าเพาะจากการตรวจ 



ผลกระทบของโรค 
• ท าใหเ้ดก็มีปัญหาการเรยีน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต ่า เรยีนรูใ้นระบบ
การเรยีนปกตไิม่ได้

• ท าใหเ้ด็กรูส้กึมีปมดอ้ย 
• เบื่อการเรยีน
• เกิดความไมเ่ขา้ใจระหวา่งเดก็ ผูป้กครองและครู เพราะผูป้กครองและ
ครูอาจคดิวา่เดก็ขีเ้กียจหรอืขาดความรบัผิดชอบ ท าใหเ้ด็กมีปัญหา
พฤตกิรรมและอารมณต์ามมา เช่น ดือ้ เกเร ซมึเศรา้ 



Diagnosis
1. ซกัประวตัิ 

- พบประวตัิภาวะแทรกซอ้นระหวา่งตัง้ครรภ ์การคลอด หลงั
คลอด

- ไม่มีประวตัิขาดโอกาสการเรยีน 
- พบวา่เดก็มีปัญหาการเรยีนท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางดา้นการเขียน 

อา่น หรอืค านวณ โดยที่ความสามารถดา้นอ่ืนปกต ิเช่น ความจ า การ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
2. การตรวจรา่งกายไมพ่บความผิดปกตใิดๆ 
3. การประเมินทกัษะการเรยีน โดยใชแ้บบเรยีนมาตรฐานของ
กระทรวงศกึษาธิการ หรอืใหท้างโรงเรยีนประเมินระดบัความสามารถใน
ดา้นการอ่าน การเขียน การค านวณวา่มีความสามารถ เทียบเท่ากบั
ระดบัชัน้เรยีนใด 



Differential diagnosis

1. ภาวะปัญญาอ่อน จะมีพฒันาการชา้ทกุดา้นทัง้ดา้นกลา้มเนือ้ 
ภาษา การช่วยเหลือตนเองและการเขา้สงัคม

2. โรคสมาธิส้ัน จะมีอาการซกุซน อยูไ่ม่น่ิง วอกแวก ขาดสมาธิ หนุหนั
พลนัแลน่ รอคอยไม่ได ้ท าใหเ้รยีนรูไ้ดไ้ม่เต็มศกัยภาพ

3. ปัญหาอารมณ ์อารมณซ์มึเศรา้ โกรธ หงดุหงิด วิตกกงัวล มีผลท า
ใหส้มาธิ และความตัง้ใจเรยีนลดลง โดยทั่วไปเด็กจะมีประวตัิเรยีนดี
มาก่อน ปัญหาการเรยีนเกิดขึน้ภายหลงัมีปัญหาทางอารมณ์

4. ความบกพร่องทางกาย เช่น หตูงึ สายตาไมป่กติ
5. ปัญหาการไม่ไดรั้บการศึกษาทีเ่หมาะสม



Treatment

• Psychoeducation ผูป้กครอง ครู
• จดัท าแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (Individual 

Educational Program)
• รกัษาโรครว่ม
• คน้หาจดุเดน่ พฒันาความสามารถดา้นอ่ืน สง่เสรมิทกัษะทางสงัคม
และการแกปั้ญหา



Prognosis

• ระดบัสติปัญญาและความสามารถในการเรยีนรูข้องเด็ก
• การไดร้บัการช่วยเหลือทางการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นระบบ
• สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ
• ความมีสว่นรว่มของครอบครวั
• ปัญหาทางจิตเวชหรอืทางพฤติกรรมท่ีพบรว่ม



4. Disorders of communication

communication

language

speech



Epidemiology

• Delay in language development เป็นmost 
common ใน preschool children (7-15%)

• Overall prevalence 5.9%, 8% boys, 6% girls



Syndromes involving 
communication disorders

• Intellectual disability

• Hearing impairment

• Psychiatric disorder



Specific speech disorder 

1) Stuttering : “stammering” => abnormal and 
persistent dysfluencies  

- Ratio boys = girls (aged 2-4)
- Teenage female : male = 1:3
- Familial component in first degree relatives 

Treatment
- Speech therapy
- Counseling: secondary effect of stuttering on 

self- concept/thoughts + feelings



Specific speech disorder 

2) Phonological disorder: Impaired production of 
developmentally expected speech sounds

-Age onset related with severity

-Prevalence in preschooler ≈ 10-15%

- >50% of Phonological disorder: delays in 
expressive language disorder ,10-40% delay in 
language comprehension



Differential diagnosis

• Intellectual disability

• ASD

• Psychiatric disorder

• Organic based mental communication 
disorder (Cleft Palate, CP, Childhood acquired 

aphasia)

• Disorder associated with maternal substance 
abuse or maltreatment



Treatment of speech and 
language disorder

• Treat comorbidity and all aspects

• Individual / small group therapy by certified 
speech / language pathologist

• Educational testing

• Social skill training

• Psychiatric intervention



5. Tic disorders

• Tics

– Sudden, repetitive, nonrhythmic motor movement 
or vocalization involving discrete muscle groups

– Semi-voluntary or unvoluntary

– Simple or complex



Epidemiology

• Provisional tic disorder(transient’s tic disorder) 
school age 12-18%

• Male: female => 2:1

• Tourette's syndrome 3-5/10000



Etiology

1. Genetic factors

2. Pathophysiology: Corticobasal ganglia circuits 
and dopamine

3. Other factors: Stress, psychostimulants, group 
A ß hemolytic streptococci(GABHS) or 
pediatric autoimmune neuropsychiatric 
disorder associated with streptococcal 
infection(PANDAS)



Diagnosis

Tourette Syndrome (TS)

• Two or more motor tics and at least one vocal 
tic, although they might not always happen at 
the same time

• The tics can occur many times a day (usually in 
bouts) nearly every day, or off and on, for at 
least a year



Diagnosis

Persistent (Chronic) Motor or Vocal Tic Disorder

• One or more motor tics /or vocal tics, 
but not both

• Have tics that occur many times a day nearly 
every day or on and off throughout a period of 
more than a year

• Not have been diagnosed with TS



Diagnosis

Provisional Tic Disorder

• One or more motor tics /or vocal

• Have been present for no longer than 12 
months in a row

• Not have been diagnosed with TS or persistent 
motor or vocal tic disorder



Treatment

• Psychosocial intervention

–Psychoeducation

– Self esteem

–Decrease complications

–Habit reversal training 

• Medication: haloperidol, pimozide, clonidine
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