
Autistic Spectrum Disorder 

DSM  IV DSM 5  reason Clinical point/implication 

ชื่อ 
Pervasive Developmental Disorder 

ชื่อ 

Autistic Spectrum Disorder (ASD) 

ชื่อ 

เป็นความบกพร่องในบางด้านไมใ่ช่ทกุด้าน ช่ือเดิมอาจ
ท าให้เกิดความสบัสน 

 

General structure 

ประกอบด้วย อาการ 3 ด้าน 

1 impairment in social interaction 
2 impairment in communication 
3 restrictive repetitive pattern of 
behavior 

General structure 

ประกอบด้วยอาการ 2 ด้าน 

1 deficit in social communication 

and social interaction 
2 restrictive repetitive pattern of 
behavior 

General structure 

1 การเสยี social interaction จะท าให้มีผลตอ่ 
communicationอยู ่
2 ปอ้งกนัการนบัซ า้ของอาการ เช่นอาการบางอาการ
สามารถเข้าได้กบัอาการในข้อ 1 และ ข้อ2 

 

จ ำนวนข้อที่เป็นจุดตัดของวินิจฉัย 

มีอยา่งน้อย 6 อาการโดย 

อยา่งน้อยต้องมี 2อาการจากข้อ1 และ 

1 อาการจากข้อ 2และ 3 

จ ำนวนข้อที่เป็นจุดตัดของวินิจฉัย 

มีทกุอาการในข้อ1 และ มีอยา่งน้อย 2 
อาการจากข้อ 2 

จ ำนวนข้อที่เป็นจุดตัดของวินิจฉัย 

เดิมในการวินิจฉยักลุม่ autistic disorder จะมีความ
หลากหลายของอาการมากเพราะประกอบด้วยเกณฑ์ที่
กว้างและขาดความจ าเพาะ 

จ ำนวนข้อที่เป็นจุดตัดของวินิจฉัย 

อาจท าให้ความชกุของโรคลดลง นัน่คือมี sensitivity 

ลดลง  แตจ่ะมี specificity มากขึน้นัน่คือคนที่อาจได้รับ
การวินจิฉยัทัง้ๆที่ไมเ่ป็นโรคลดน้อยลง 

เกณฑ์อำกำรที่เพิ่มขึน้ 

- 
เกณฑ์อำกำรที่เพิ่มขึน้ 

Hyper or hyporeactivity to 
sensory input or unusual 
interests in sensory aspects of 
the environment 

 
 

เกณฑ์อำกำรที่เพิ่มขึน้ 

ที่ผา่นมีผู้ ป่วยautistic จ านวนมากที่มีอาการนี ้
เกณฑ์อำกำรที่เพิ่มขึน้ 

แพทย์ควรถามถึงอาการนีร่้วมด้วยเสมอ 

อำยุเร่ิมต้น 

ก่อนอาย ุ3 ปี 

อำยุเร่ิมต้น 

อาการแสดงในช่วงต้นของพฒันาการ 
อำยุเร่ิมต้น 

อาการบางอยา่งอาจไมแ่สดงออกจนกวา่ความต้องการ
ของสงัคมจะเกินความสามารถของเดก็ดงันัน้การ

อำยุเร่ิมต้น 

ในการประเมินจะไมต้่องยดึตดิกบัตวัเลข แตค่วรถาม
อาการสมัพนัธ์กบัพฒันาการในชว่งเวลานัน้ 



ก าหนดเวลาจะท าให้ผู้ ป่วยบางรายไมไ่ด้รับการวินิจฉยั 

เกณฑ์กำรคดัออก 

ต้องไมเ่ก่ียวข้องกบักลุม่อาการผิดปกติอื่นๆ 
เช่น Rett’s disorder  Childhood 

disintegrative disorder  ฯลฯ 
 

เกณฑ์กำรคดัออก 

ไมส่ามารถอธิบายอาการได้ด้วยความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

เกณฑ์กำรคดัออก 

กลุม่อาการผิดปกติอื่นๆสามารถเกิดร่วมกบั ASDได้ 
 

โรคที่อยู่ในกลุ่มนี ้

1 Autistic disorder 
2 PDD-NOS 
3 Asperger’s syndrome 
4 childhood disintegrative  disorder 
5 Rett’s syndrome 
 

โรคที่อยู่ในกลุ่มนี ้

Autistic Spectrum Disorder 

โรคที่อยู่ในกลุ่มนี ้

1 โรคอื่นมีลกัษณะที่ของการถดถอยของพฒันาการเช่น 
childhood disintegrative disorder ในขณะท่ี
แนวคิดของ ASD เป็นความผิดปกติของพฒันาการ
ตัง้แตเ่ร่ิมต้น 
2  การแยกออกมาเป็น Asperger’s syndrome และ 
PDD NOS ในทางปฏิบตักิารวินิจฉยัแยกโรคจากกนัยงั
ไมช่ดัเจน 

โรคที่อยู่ในกลุ่มนี ้

1 ความชกุของโรค  จะมีการเปลีย่นแปลงซึง่ในลกัษณะนี ้
ความชกุในกลุม่ ASD นา่จะถกุดงึสมดลุให้มากขึน้ 

2 ไมต้่องให้ความส าคญักบัการแยกโรคระหวา่ง  
Asperger’s syndrome กบัPDD NOS อีกตอ่ไป 

ประเภทย่อย 

- 
ประเภทย่อย 

*With or without accompanying 
intellectual impairment 
 
*With or without accompanying 
language impairment 

 
*Associated with a known 
medical or genetic condition or 
environmental factor  
*Associated with another 
neurodevelopmental, mental, or 

ประเภทย่อย 

1 มีโรคจ านวนมากที่เกิดร่วมกบั ASD โดยไมไ่ด้มี
ลกัษณะของ ASD ดงันัน้จึงไมค่วรอยูใ่นกลุม่โรคของ 
ASD แตส่ามารถเป็นภาวะที่เกิดร่วมได้ 

2 การมองโรคจะครอบคลมุถงึอาการของโรคอื่นท่ีมีด้วย 

ประเภทย่อย 

ควรประเมินภาวะอื่นร่วมด้วยเสมอ  และในการรักษาควร
ให้การรักษาภาวะอื่นๆไปควบคูก่นั 



behavioral disorder 

 
*With catatonia 

ระดับควำมรุนแรงของโรค 

- 
ระดับควำมรุนแรงของโรค 

แบง่เป็น 3 ระดบัตามการช่วยเหลอื 

1 ต้องการความชว่ยเหลอืมากเป็นพิเศษ 

2 ต้องการความชว่ยเหลอืมาก 

3 ต้องการความชว่ยเหลอื  

ระดบัความรุนแรงของโรค 

การแบง่ระดบัความรุนแรงท าให้เห็นลกัษณะของความ
แตกตา่งของโรคในแตล่ะคน และน าไปสูก่ารชว่นเหลอืที่
จ าเพาะของแตล่ะคน 

ระดับควำมรุนแรงของโรค 

ควรท าการประเมินเพื่อประโยชน์ในการวางแผนรักษา 
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