
 

 

DSM-IV DSM-5 Rational for Changes Clinical Points/Implications 
Structure 
Disorders Usually First Diagnosed in 
Infancy, Childhood, or Adolescence 
Reactive attachment disorder of infancy 
or early childhood, inhibited type 

Structure 
Trauma and Stressor-Related Disorders 
 
ตดัค ำ of infancy or early childhood ออก 
แยก 2 subtype ออกเป็นคนละโรค 

 เป็นควำมพยำยำมทีจ่ะแบง่โรคตำม 
etiology  

 กำรเกิดโรคมีสำเหตมุำจำก stressor คือ 
ไมไ่ด้รับกำรเลีย้งดอูยำ่งเหมำะสมในวยั
เด็ก 

 เน้นวำ่สำเหตตุ้องเป็น stressor ที่รุนแรง 

 วิธีกำรรักษำแตกตำ่งจำก Trauma and 
Stressor-Related Disorders โรคอื่นๆ ซึง่
อำจท ำให้สบัสนได้ 

Core features 
Persistent failure to initiate or respond in 
a developmentally appropriate fashion 
to most social interactions 

 

Core features 
 Pattern of inhibited, emotionally 

withdrawn behavior toward caregivers  
 Rarely seeks comfort and responds 

to comfort when distress  
 2/3 of persistent social and emotional 

disturbance   
 Minimal social and emotional 

responsiveness to others 
 Limited positive affect 
 Episodes of unexplained irritability, 

sadness, or fearfulness even during 
nonthreatening interactions  with 
caregivers 

เปลีย่นเป็นอำกำรทำงพฤติกรรมที่ชดัเจนขึน้ 
 

วินิจฉยัได้ถกูต้องมำกขึน้ 

Reactive Attachment Disorder 



Causes 
1/3 of pathogenic care  
 Disregard of child’s basic emotional 

needs 
 Disregard of child’s basic physical 

needs 
 Repeated changes of primary 

caregiver  

Causes 
1/3 of extremes of insufficient care 
 Lack of basic emotional needs 
 Repeated changes of primary 

caregiver 
 rearing in unusual settings that 

severely limit opportunities to form 
selective attachments 

มีหลกัฐำนวำ่กำรถกูเลีย้งดใูนสถำนเลีย้งเดก็
ซึง่มี high child-to-caregiver ratio เป็น
สำเหตขุองโรคนีไ้ด้ 

อำจจะเพิ่มกำรวินิจฉยัในเดก็ที่ถกูเลีย้งดใูน
สถำนเลีย้งเดก็  

Exclusion  
อำกำรต้องไมเ่ข้ำกบั Mental Retardation 
และ PDD 

Exclusion 
อำกำรต้องไมเ่ข้ำกบั Autistic Spectrum 
Disorder 

  

Age of onset 
ก่อนอำย ุ5 ปี 

Age of onset 
คงเดิม 

  

Age which diagnosis can be made 
ไมร่ะบ ุ

Age which diagnosis can be made 
อำย ุ9 เดือนขึน้ไป 

มีกำรศกึษำที่ชดัเจนขึน้ถึงอำยทุีส่ำมำรถ 
form attachment ได้ 

 

Specifier 
Inhibited/disinhibited type 

Specifier 
Persistence – มีอำกำรนำนเกิน 12 เดือน 
Current severity – severe ถ้ำมทีกุอำกำร
อยูใ่นระดบัคอ่นข้ำงสงู 

  

 

 

 



 

 

 

 

DSM-IV DSM-5 Rational for Changes Clinical Points/Implications 
Structure 
Disorders Usually First Diagnosed in 
Infancy, Childhood, or Adolescence 
Reactive attachment disorder of infancy 
or early childhood, dis inhibited type 

Structure 
Trauma and Stressor-Related Disorders 
 
ตดัค ำ of infancy or early childhood ออก 
แยก 2 subtype ออกเป็นคนละโรค 

 เป็นควำมพยำยำมทีจ่ะแบง่โรคตำม 
etiology  

 กำรเกิดโรคมีสำเหตมุำจำก stressor คือ 
ไมไ่ด้รับกำรเลีย้งดอูยำ่งเหมำะสมในวยั
เด็ก 

 เน้นวำ่สำเหตตุ้องเป็น stressor ที่รุนแรง 

 วิธีกำรรักษำแตกตำ่งจำก Trauma and 
Stressor-Related Disorders โรคอื่นๆ ซึง่
อำจท ำให้สบัสนได้ 

Core features 
Diffuse attachment manifested by 
indiscriminate sociability with marked 
inability to exhibit appropriate selective 
attachments 

Core features 
2/4 of actively approaches and interacts 
with unfamiliar adults  
 Reduced reticence in approaching 

and interacting with unfamiliar adults 
 Overly familiar verbal or physical 

behavior 
 Diminished checking back  with 

caregiver after venturing away 
 Willingness to go off with unfamiliar 

adults 

เปลีย่นเป็นอำกำรทำงพฤติกรรมที่ชดัเจนขึน้ 
 

วินิจฉยัได้ถกูต้องมำกขึน้ 

Disinhibited Social Engagement Disorder 



Causes 
1/3 of pathogenic care  
 Disregard of child’s basic emotional 

needs 
 Disregard of child’s basic physical 

needs 
 Repeated changes of primary 

caregiver  

Causes 
1/3 of extremes of insufficient care 
 Lack of basic emotional needs 
 Repeated changes of primary 

caregiver 
 rearing in unusual settings that 

severely limit opportunities to form 
selective attachments 

มีหลกัฐำนวำ่กำรถกูเลีย้งดใูนสถำนเลีย้งเดก็
ซึง่มี high child-to-caregiver ratio เป็น
สำเหตขุองโรคนีไ้ด้ 

อำจจะเพิ่มกำรวินิจฉยัในเดก็ที่ถกูเลีย้งดใูน
สถำนเลีย้งเดก็ 

Exclusion  
อำกำรต้องไมเ่ข้ำกบั Mental Retardation 
และ PDD 

Exclusion 
Not limited to impulsivity (as in ADHD) 
but include socially disinhibited 
behavior 

 ช่วยในกำรแยกจำก ADHD 

Age of onset 
ก่อนอำย ุ5 ปี 

Age of onset 
ตดัออก 

  

Age which diagnosis can be made 
ไมร่ะบ ุ

Age which diagnosis can be made 
อำย ุ9 เดือนขึน้ไป 

มีกำรศกึษำที่ชดัเจนขึน้ถึงอำยทุีส่ำมำรถ 
form attachment ได้ 

 

Specifier 
Inhibited/disinhibited type 

Specifier 
Persistence – มีอำกำรนำนเกิน 12 เดือน 
Current severity – severe ถ้ำมทีกุอำกำร
อยูใ่นระดบัคอ่นข้ำงสงู 

  

 

 

 



 
DSM-IV DSM-V เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลง 
Clinical points/implication 

โครงสร้างหลกั 
-ประกอบด้วย stressor criterion และ 
cluster symptoms criterion  

โครงสร้างหลกั 
-มีกำรเปลีย่นแปลงเนือ้หำทัง้ในสว่นของstressor 
criterion และ cluster symptoms criterion 

  

Stressor criterion 
ประกอบด้วย 2 ข้อยอ่ยคือ  
-กำรประสบกบั traumatic event 
 
 
 
-Subjective reaction ตอ่traumatic 
event 

Stressor criterion 
 
-แจกแจงรำยละเอียดวิธีกำร expose to traumatic 
event ซึง่มีทัง้แบบ direct และ indirect exposure 
 
 
-ตดัออก 
 

 
 
-มีหลกัฐำนบง่ชีว้ำ่ ผู้ ป่วย PTSD จ ำนวนมำก 
ไมไ่ด้ประสบ traumatic eventsโดยตรง แต่
เป็นผู้ที่รับรู้วำ่คนที่ตนรักประสบกบั 
traumatic event 
-กำรมีเกณฑ์ดงักลำ่วไมไ่ด้ท ำนำยกำรเกิด 
PTSD ในเวลำตอ่มำ และไมไ่ด้สง่ผลตอ่ 
prevalence ของ PTSD 
-หลำยคนทีป่ระสบกบั traumatic event
ปฏิเสธ subjective reaction  

 

 
 
 
 
 
 
-ผู้ที่ไมไ่ด้รับกำรวินิจฉยั PTSD 
ตำม DSM-IV เพรำะไมม่ี 
subjective reaction จะได้รับ
กำรวินจิฉยัตำม DSM-5 

“Reexperiencing” symptoms 
-จ ำนวน 5 ข้อ 
 

“Intrusive” symptoms 
-จ ำนวนข้อเทำ่เดิม 
-เนือ้หำเปลีย่นแปลงเลก็น้อย โดยขยำยควำมค ำวำ่  
intrusive recollections วำ่ใช้กบัintrusive sensory 
(กำรมองเห็น, กำรรับรส, กำรสมัผสั), emotional, 
physiological, or behavioral 

 

 

 

-เพื่อแยกกบัควำมคดิที่มีลกัษณะหมกมุน่ 
(ruminated) และเป็นควำมคิดเชิงวิเครำะห์
ถึงเหตกุำรณ์ ซึง่พบในผู้ ป่วยซมึเศร้ำ 

 

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) 

 



memoriesที่ท ำให้เกิดควำมทกุข์ทรมำน ไมใ่ช้กบักำรคิด
หรือวิเครำะห์ traumatic event 
-อธิบำย flashbacks วำ่เป็น 
dissociative reactions 

“Avoidance/numbing”symptoms 
-จ ำนวน 7ข้อ โดยแบง่เป็น avoidance 
symptoms (2 ข้อ) และ numbing 
symptoms (5 ข้อ) 
 

ถกูจดัใหมเ่ป็น 2 กลุม่คือ 
-“Avoidance” symptomsจ ำนวน2 ข้อเนือ้หำคล้ำย
ของเดมิ 
-“Negative alterations in cognitions and mood”  
symptomsจ ำนวน 7 ข้อ เป็นกำรสร้ำงใหมจ่ำก 
numbing symptomsโดยมีกำรขยำยเนือ้หำในด้ำน 
mood symptoms เพิ่มขึน้ ( มีอำรมณ์ด้ำนลบ และ
ควำมคิดที่บดิเบือนไปอยำ่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนไมส่ำมำรถ
สมัผสัอำรมณ์ด้ำนบวกได้) 

-จำกกำรศกึษำด้วย factor analysis พบวำ่ 
“avoidance/numbing” symptoms มีกำร
แยกเป็น 2  factors ที่ชดัเจน คอื avoidance  
และ numbing clusters 
-จำกกำรศกึษำที่ผำ่นมำ พบวำ่ผู้ป่วย PTSD 
ไมไ่ด้มีเพียง anxiety แตย่งัมีอำรมณ์ด้ำนลบ
อื่นๆ เกิดขึน้ด้วย 

-ข้อก ำหนดวำ่ต้องมีอำกำรใน
กลุม่ avoidance symptom 
อยำ่งน้อย 1 ข้อ อำจสง่ผลให้ 
prevalence ของ PTSD ลดลง 

“Arousal” symptoms 
-จ ำนวน 5 ข้อ 

“Alterations in arousal and reactivity” จ ำนวน 6 ข้อ  
-เนือ้หำโดยรวมคล้ำยเดมิ แตม่กีำรเพิ่ม reckless or self 
destructive behavior 

  

จ านวนข้อที่เป็นจุดตัดการวนิิจฉัย 
คือ 6/17 
-อยำ่งน้อย 1 ข้อจำก “reexperiencing” 
symptoms, 3 ข้อจำก “avoid-
ance/numbing” symptoms, 2 ข้อจำก
“arousal” symptoms 

จ านวนข้อที่เป็นจุดตัดการวนิิจฉัย คือ 6/20 
-อยำ่งน้อย 1 ข้อจำก “intrusive” symptoms, 1 ข้อจำก 
“avoidance” symptoms, 2 ข้อจำก “negative 
alterations in cognitions and mood” symptoms, 2 
ข้อจำก“alterations in arousal and reactivity” 
symptoms 

  



 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง onset ของ
อาการที่เกดิขึน้ กับการเกดิ 
traumatic events 
-ไมช่ดัเจน 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง onset ของอาการที่เกิดขึน้ 
กับการเกิด traumatic events 
-อำกำรตำ่งๆ ต้องเร่ิมเกิดขึน้ หรือแยล่งอยำ่งชดัเจน
หลงัจำกเกิด traumatic event  

 
 
-เพิ่มควำมเที่ยงตรง(precision) และควำม
เช่ือถือได้(reliability) ส ำหรับกำรวินิจฉยัโรค  

 
 
-อำจท ำให้ prevalence ของ 
PTSD ลดลงเมื่อเทยีบกบักำร
ใช้ DSM-IV 

Specifier  “acute and chronic” 
-มี 

Specifier “acute and chronic” 
-ไมม่ี 

-จำกกำรศกึษำพบวำ่ไมม่ีควำมตำ่งระหวำ่ง 
acute และ chronic specifier 

 

Specifier “ with dissociative 
symptoms”  
-ไมม่ี 
 

Specifier “ with dissociative symptoms” 
-มี 
  

 

-จำกกำรศกึษำด้วย fMRI ในผู้ ป่วย PTSD ที่
มีdissociative symptoms พบวำ่มีกำร
ท ำงำนของ prefrontal cortical activity
มำกกวำ่ปกติ และกำรท ำงำนของ amygdala
ที่น้อยกวำ่ปกติ ซึง่ตำ่งจำกผู้ ป่วย PTSD ที่ไม่
มี dissociative symptoms 
-กำรมี dissociative symptomsสมัพนัธ์กบั
ควำมรุนแรงและควำมเรือ้รังของอำกำร 
ตลอดจน functional impairment และอตัรำ
กำรฆำ่ตวัตำยในผู้ ป่วย PTSD  

 

Specifier “with delayed onset” 
-มี 

Specifier “with delayed onset” 
-เปลีย่นช่ือ เป็น “with delayed expression” 

 
 

 

-Duration 
มำกกวำ่ 1 เดือน 

-Duration 
-เหมือนเดิม 

  



เกณฑ์การวนิิจฉัย PTSD ในเด็กอายุ
ต ่ากว่า 6 ปี 
-ไมม่ีแยกออกมำอยำ่งชดัเจน 

เกณฑ์การวนิิจฉัย PTSD ในเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี 
-มี โดยมีประเด็นท่ีตำ่งจำกของในผู้ใหญ่และเด็กอำยุ
มำกกวำ่ 6 ปี คือ 
           -ใน stressor criterion ไมม่ี Repeated or 
extreme exposure to aversive details of the 
traumatic events 
           -ใน “intrusive symptoms” เพิ่มลกัษณะของ 
play/reenactment    
           -รวม “avoidance” และ “negative alterations 
in cognitions and mood” ในเกณฑ์กำรวินิจฉยัข้อ
เดียวกนั และตดัข้อที่เป็น cognitions ออก 
         -“alterations in arousal and reactivity” ไมม่ีข้อ 
reckless or self destructive behavior 

 
 
-เกณฑ์กำรวินิจฉยั PTSD จ ำเป็นต้องยดึกำร
เปลีย่นแปลงทำงพฤตกิรรมเป็นหลกั และมี
sensitivityดีตอ่พฒันำกำร(behaviorally 
anchored and developmentally 
sensitive) ในกำรค้นหำ PTSD ในเด็กช่วงวยั
ก่อนไปโรงเรียน 
 

 

 

 

 

DSM-IV DSM-V เหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง Clinical 
points/implication 

โครงสร้างหลกั 
-ประกอบด้วย stressor criterion และ cluster 
symptoms criterion  

โครงสร้างหลกั 
-มีกำรเปลีย่นแปลงเนือ้หำทัง้ใน
สว่นของstressor criterion และ 

  

Acute Stress Disorder (ASD) 



cluster symptoms criterion 
-Stressor criterion 
เหมือน PTSD 
Symptom clusters 
-มี 4 symptom clusters ได้แก่  
     -dissociative symptoms      
     -reexperienced 
     -avoidance 
     -anxiety or increased arousal  

Symptom clusters 
-จดัแบง่กลุม่ใหมเ่ป็น 5 กลุม่ 
ได้แก่  
          -intrusion symptoms 
          - negative mood 
          - dissociative symptoms 
          - avoidance symptoms 
          - arousal symptoms  
โดยอำกำรทำงหมดอยูใ่นเกณฑ์
กำรวินจิฉยัข้อเดียวกนั 

 
-มีกำรตดัเกณฑ์ของ DSM-IV ออกบำงข้อ  เนื่องจำก มคีวำม
ซ้อนทบักนัมำก (เช่น derealization และ depersonalization, 
reduction of awareness และ dissociative symptoms) 
-แจกแจงเกณฑ์ของ DSM-IV บำงข้อให้เห็นภำพควำมรุนแรง
ของอำกำร เช่น avoidance   

 

จ านวนข้อที่เป็นจุดตัดการวนิิจฉัย 

-ไมม่ี แตก่ ำหนดวำ่ ต้องมีอำกำรอยำ่งน้อย 3 ข้อจำก 
dissociative symptoms ร่วมกบัอำกำรในกลุม่  
reexperienced, avoidance, anxiety or increased 
arousal 

จ านวนข้อที่เป็นจุดตัดการ
วินิจฉัย  
-9/14 

 
-เนื่องจำก ASD เป็นโรคที่มีควำม heterogeneity กำรวินิจฉยั
จำกกำรมจี ำนวนอำกำรครบตำมเกณฑ์ จงึอำจดีกวำ่ กำร
ก ำหนดวำ่ต้องมีอำกำรใดที่ specific  

 

Duration 
2 วนัถงึ 1 เดือน  

Duration 
3 วนัถงึ 1 เดือน 

 
-ผู้ประสบ traumatic events หลำยรำย มี transient stress 
reactions ซึง่จะหำยไปในวนัถดัไป 

 

 



 

DSM-IV DSM-5 Rational for Changes Clinical Points/Implications 
Structure 
Adjustment Disorders 

Structure  
Trauma and Stressor-Related Disorders 

Reconceptualized เป็น stress-response 
syndrome แทนที่จะเป็น residual category  

เห็นควำมเช่ือมโยงของโรคตำมสำเหตมุำก
ขึน้ 

Core features 
Emotional or behavioral symptoms in 
response to an identifiable stressor 

Core features  
คงเดิม 

  

Onset 
Within 3 months of the onset of stressor 

Onset 
คงเดิม 

  

Exclusion 
 อำกำรต้องไมเ่ข้ำกบั another mental 

disorder และไมใ่ชก่ำรก ำเริบของ another 
mental disorder เดิมที่มีอยู ่

 อำกำร ต้องไมใ่ช่ bereavement 

Exclusion 
คงเดิม 
 
เติมค ำวำ่ 
อำกำร ต้องไมใ่ช่ normal bereavement 

 
 
เพรำะมีโรค Persistence Complex 
Bereavement Disorder เพิ่มขึน้มำ อยูใ่น 
Conditions for Further Study 

 

Duration 
เมื่อ stressor หมดไป อำกำรต้องไมค่งอยูต่อ่
นำนเกิน 6 เดือน 

Duration 
คงเดิม 

  

Specifier 
6 subtypes  
Acute/chronic 

Specifier 
คงเดิม 
ตดัออก 

 
 
ไมร่ะบ ุแตม่ี paper ที่กลำ่ววำ่ omitted by 
mistake 

 

 

Adjustment Disorder 
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