




“ออทิสติก” อยู่ในกลุ่มความพิการประเภท 7 คือ 

ความพิการทางออทิสติก 



หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน

หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความ

บกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย 

พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และ

ความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 2 ปีครึ่ง ทั้งน้ีให้รวมถึงการวินิจฉัย

กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ เช่น แอสเพอเกอร์ (Asperger)  



* ออทิสติก (Autistic disorder) 

* แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s disorder) 

* Rett’s disorder 

* Childhood disintegrative disorder 

* Pervasive developmental disorder, not otherwise specified 

  (PDD NOS) 



2 symptom domains 
 

* social communication deficits 

* restricted interests and repetitive behaviors 



F84.0 Childhood autism 

F84.1 Atypical autism 

F84.2 Rett’s syndrome 

F84.3 Other childhood disintegrative disorder 

F84.4 Overactive disorder associated with mental retardation 

          and stereotyped movements 

F84.5 Asperger’s syndrome 

F84.8 Other pervasive developmental disorders 

F84.9 Pervasive developmental disorder, unspecified 



CDC ส ารวจใน 14 พื้นท่ีเฝ้าระวัง 

ปี 2002,   6.4  : 1,000 ประชากรเด็กอายุ 8 ปี 

ปี 2008, 11.3  : 1,000 ประชากรเด็กอายุ 8 ปี 

เพศ ชาย > หญิง 4 เท่า 

ไม่ขึ้นกับ  เชื้อชาติ ฐานะ อาชีพ 
78% 

22% 

Male Female 

Patients by  gender (n=2527) 

Male: Female ratio = 3.628 MMWR, 2012, 61 (3): 1-19 



ซันซะรุ ภาพแกะสลักปริศนาธรรม ที่ศาลเจ้านิกโกโทโช ประเทศญี่ปุ่น 



1. Qualitative impairment in social interaction 

2. Qualitative impairments in communication 

3. Restricted, repetitive, and stereotyped patterns 

   of behavior, interest, and activities  



1. Qualitative impairment in social interaction 

 d710 Basic interpersonal interactions  

 d720  Complex interpersonal interactions  

 d920  Recreation and leisure  

2. Qualitative impairments in communication 

 d310  Communicating with - receiving - spoken messages 

 d315 Communicating with – receiving - nonverbal messages 

 d330 Speaking 

 d350 Conversations 

3. Restricted, repetitive, and stereotyped patterns of behavior, interest,  

   and activities  



Activities and participation 

d710 Basic interpersonal interactions  

d720  Complex interpersonal interactions  

d310  Communicating with - receiving - spoken messages 

d315 Communicating with – receiving - nonverbal messages 

d330 Speaking 

d350 Conversations 

d920  Recreation and leisure  





การเข้าใจและรูค้วามหมายที่แทจ้ริงของข้อความที่เป็นภาษาพูด เช่น การเข้าใจ

ข้อความในความหมายที่เป็นความจริง หรือในความหมายที่เป็นส านวนโวหาร 



d310.0 ไม่มีความยากล าบาก: สามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาพูด (NO: 0–4%) 

d310.1 มีความยากล าบากเล็กน้อย: เข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาพูดผิดบ้างนานๆครั้ง อธิบาย 

           เพ่ิมเติมแล้วเข้าใจ (MILD: 5–24%) 

d310.2 มีความยากล าบากปานกลาง: เข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาพูดผิดบ้างเป็นระยะ โดยเฉพาะ 

           ส านวนโวหารหรือมุขตลก อธิบายเพ่ิมเติมแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ (MODERATE: 25–49%) 

d310.3 มีความยากล าบากรุนแรง: เข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาพูดผิดเป็นประจ า มักตีความหมาย 

           ตรงๆ โดยไม่สนใจบริบทของค าพูด (SEVERE: 50–95%) 

d310.4 มีความยากล าบากที่สุด: ไมส่ามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาพูด ฟังแล้วไม่เข้าใจ 

          (COMPLETE: 96–100%) 

d310.8 มีความยากล าบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified) 

d310.9 ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable) 



การเข้าใจและรูค้วามหมายที่แทจ้ริงของข้อความที่ส่งมาเป็นท่าทาง สญัลักษณ์ และ

ภาพวาด เช่น การทีส่ามารถทราบว่าเด็กมีอาการเหนื่อยล้าเมือ่เด็กผู้นั้นใช้มือขยี้ตา 

หรือเสียงระฆังที่ดังข้ึนมาเป็นสัญญาณเตือนว่ามีอัคคีภยั 
 

รวม: การรับการสื่อสารด้วยท่าทางของร่างกาย เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ทั่วๆ ไป 



d315.0 ไม่มีความยากล าบาก: สามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ และภาพวาด 

          (NO: 0–4%) 

d315.1 มีความยากล าบากเล็กน้อย: เข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ และภาพวาด 

           ผิดบ้างนานๆครั้ง อธิบายเพ่ิมเติมแล้วเข้าใจ (MILD: 5–24%) 

d315.2 มีความยากล าบากปานกลาง: เข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ และภาพวาด 

           ผิดบ้างเป็นระยะ (MODERATE: 25–49%) 

d315.3 มีความยากล าบากรุนแรง: เข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ และภาพวาด  

           ผิดเป็นประจ า (SEVERE: 50–95%) 

d315.4 มีความยากล าบากที่สุด: ไม่สามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ และ 

           ภาพวาด โดยเฉพาะสีหน้า แววตา การเคลื่อนไหวของมือและร่างกาย เนื่องจากไม่ค่อยมองหน้า ไมส่บตา ไม่รู้ว่าต้อง 

           สังเกตอะไรบ้าง (COMPLETE: 96–100%) 

d315.8 มีความยากล าบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified) 

d315.9 ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable) 



การเปล่งเสียงออกมาเป็นค าพูด วล ีและถ้อยค ายาวๆ ทีใ่หค้วามหมายในตัว

หรือมีความหมายที่แท้จริง เชน่ การพูดถึงสิ่งๆ หนึ่ง หรือการเล่าเรื่องโดย

ใช้ภาษาพูด 



d330.0 ไม่มีความยากล าบาก: สามารถใช้ค าพูดที่ให้ความหมายในตัว พูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจน และเล่าเรื่องได้เข้าใจ 

          (NO: 0–4%) 

d330.1 มีความยากล าบากเล็กน้อย: ใช้ค าพูดที่ให้ความหมายในตัว การพูดถึงสิ่งใดสิง่หนึ่งชัดเจนหรือการเล่าเรื่องไม่ค่อย 

           ชัดเจน อาจต้องซักถามเพ่ิมเติม (MILD: 5–24%) 

d330.2 มีความยากล าบากปานกลาง: ใช้ค าพูดที่ให้ความหมายไม่สมบูรณ์ในตัว การพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจนหรือการเล่าเรื่อง 

           คลุมเครือ ต้องซักถามเพ่ิมเติมมาก (MODERATE: 25–49%) 

d330.3 มีความยากล าบากรุนแรง: ใช้ค าพูดในการสื่อสารได้บ้าง อาจเป็นเพียงค าเดี่ยว วลี หรือถ้อยค าสั้นๆ ความหมายไม่ 

           ชัดเจน หรือเป็นความหมายเฉพาะตัวที่ผู้อื่นไม่ค่อยเข้าใจ (SEVERE: 50–95%) 

d330.4 มีความยากล าบากที่สุด: พัฒนาการในการพูดช้าหรือไม่มีเลย (COMPLETE: 96–100%) 

d330.8 มีความยากล าบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified) 

d330.9 ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable) 



การเริ่มต้น การด าเนินต่อ และการจบของการแลกเปลี่ยนความคิดและความเห็น 

โดยใช้วิธีการพูด การเขียน เครื่องหมาย หรือรูปแบบอ่ืนของภาษากับบุคคลที่

รู้จักหรือไม่รู้จัก หนึ่งคนหรือมากกว่า ในบรรยากาศที่เป็นทางการหรือเป็นกันเอง  
 

รวม: การเริ่มต้น การด าเนินต่อ และการจบการสนทนา; การสนทนากับบุคคลหนึ่งคน 

      หรือหลายคน 



d350.0 ไมม่ีความยากล าบาก: สามารถเริ่มต้น ด าเนินต่อ และจบการสนทนากับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น (NO: 0–4%) 

d350.1 มีความยากล าบากเล็กน้อย: สามารถเริ่มต้น ด าเนินต่อ และจบการสนทนากับผู้อ่ืนได้ โดยมีความเข้าใจไม่ตรงกันบ้าง  

           (MILD: 5–24%) 

d350.2 มีความยากล าบากปานกลาง: สามารถเริ่มต้น ด าเนินต่อ และจบการสนทนากับผู้อื่นได้ มีความเข้าใจไม่ตรงกัน 

           พอสมควร (MODERATE: 25–49%) 

d350.3 มีความยากล าบากรุนแรง: สามารถเริ่มต้นการสนทนากับผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถด าเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง  

           (SEVERE: 50–95%) 

d350.4 มีความยากล าบากที่สุด: ไม่สามารถเริ่มต้นการสนทนากับผู้อื่นได้เลย (COMPLETE: 96–100%) 

d350.8 มีความยากล าบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified) 

d350.9 ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable) 



การแสดงปฏิกิริยาต่อบุคคลในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม เช่น การ

แสดงความคิดพิจารณา การยกย่องท่ีเหมาะสม หรือการตอบสนองต่อความรู้สึก

ของผู้อื่น  
 

รวม: การแสดงความเคารพนับถือ ความอบอุ่น การเห็นคุณค่า และความอดกลั้นในการมี 

      สัมพันธภาพ; การตอบสนองต่อค าวิพากษ์วิจารณ์และสัญญาณทางสังคมในการมี 

      สัมพันธภาพ; และการใช้สัมผัสทางร่างกายที่เหมาะสมในการมีสัมพันธภาพ 



d710.0 ไม่มีความยากล าบาก: แสดงปฏิกิริยาต่อบุคคลในลักษณะที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ (NO: 0–4%) 

d710.1 มีความยากล าบากเล็กน้อย: แสดงปฏิกิริยาต่อบุคคลในลักษณะที่ไม่ถูกกาลเทศะนานๆครั้ง ไม่กระทบต่อสัมพันธภาพ 

          (MILD: 5–24%) 

d710.2 มีความยากล าบากปานกลาง: แสดงปฏิกิริยาต่อบุคคลในลักษณะที่ไม่ถูกกาละเทศะบ้างเป็นระยะ จนเริ่มกระทบต่อ 

           สัมพันธภาพ (MODERATE: 25–49%) 

d710.3 มีความยากล าบากรุนแรง: แสดงปฏิกิริยาต่อบุคคลในลักษณะที่ไม่ถูกกาละเทศะบ่อยครั้ง จนกระทบต่อสัมพันธภาพ  

          (SEVERE: 50–95%) 

d710.4 มีความยากล าบากที่สุด: แสดงปฏิกิริยาต่อบุคคลในลักษณะที่ไม่ถูกกาละเทศะอย่างสม่ าเสมอ จนกระทบต่อสัมพันธภาพ 

           อย่างมาก ไม่เป็นท่ียอมรับจากกลุ่มเพ่ือนหรือคนที่อยู่ด้วย (COMPLETE: 96–100%) 

d710.8 มีความยากล าบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified) 

d710.9 ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable) 



การรักษาไว้และจัดการกับปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและ

สังคม เช่น การจัดการกับอารมณ์และแรงกดดันทางจิตใจ การควบคุมพฤติกรรม

ก้าวร้าวทางวาจาและทางกาย การกระท าอย่างอิสระในปฏิกิรยิาทางสังคม และการ

ท าตามกฎของสังคมและประเพณนีิยม 
 

รวม: การเริ่มต้นและยุติสัมพันธภาพ; การควบคุมพฤติกรรมในขณะที่มีปฏิสัมพันธ;์ 

      การแสดงปฏิสัมพันธ์ตามกฎของสังคม และการรักษาช่องว่างของสังคม 



d720.0 ไมม่ีความยากล าบาก: สามารถรักษาไว้และจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะที่เหมาะสมตามบริบทและสังคม 

          (NO: 0–4%) 

d720.1 มีความยากล าบากเล็กน้อย: มีปัญหาบ้างนานๆครั้ง ในการรักษาไว้และจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะที่เหมาะสม 

           ตามบริบทและสังคม (MILD: 5–24%) 

d720.2 มีความยากล าบากปานกลาง: มีปัญหาบ้างเป็นระยะ ในการรักษาไว้และจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะที่เหมาะสมตาม 

           บริบทและสังคม (MODERATE: 25–49%) 

d720.3 มีความยากล าบากรุนแรง: มีปัญหาบ่อยครั้ง ในการรักษาไว้และจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะที่เหมาะสมตาม  

           บริบทและสังคม มักไม่สามารถสรา้งปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน แต่สามารถตอบสนองได้บ้าง (SEVERE: 50–95%) 

d720.4 มีความยากล าบากที่สุด: มีปัญหาอย่างสม่ าเสมอ ในการรักษาไว้และจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะที่เหมาะสมตาม 

           บริบทและสังคม มักไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเลย (COMPLETE: 96–100%) 

d720.8 มีความยากล าบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified) 

d720.9 ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable) 



การเข้าร่วมในกิจกรรมการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการหรือ

กิจกรรมยามว่าง เช่น การเล่นกีฬาที่จัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ การออกก าลังกาย

ตามโปรแกรม การผ่อนคลาย การหาความสนุกสนาน การไปชมหอแสดงศิลปะ  

พิพิธภัณฑ์ ภาพยนตร์หรือละคร; การท างานหัตถกรรมหรอืงานอดิเรก การอ่าน

หนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน การทัศนาจรและท่องเที่ยว 
 

รวม  : การเล่น กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานหัตถกรรม งานอดิเรก และงานสังคม 

ไม่รวม: การขี่สัตว์เพื่อการขนส่ง (d480); งานที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง (d850 และ 

d855); ศาสนาและความเชื่อ (d930); ชีวิตทางการเมืองและการเป็นพลเมือง (d950) 



d920.0 ไมม่ีความยากล าบาก: ไมม่ีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง อยากเข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที ่

          สนใจ หรือร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ (NO: 0–4%) 

d920.1 มีความยากล าบากเล็กน้อย: มีปัญหาเล็กน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง อยากเข้าร่วมสนุก  

           ร่วมท าสิ่งที่สนใจ หรือร่วมงานบ้าง แต่ไม่สม่ าเสมอ (MILD: 5–24%) 

d920.2 มีความยากล าบากปานกลาง: มีปัญหาปานกลางในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง ไม่แสดงความ 

           อยากเข้าร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจ หรือร่วมงาน แต่เมื่อถูกชักชวนจะยอมเข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าครึ่งหนึ่งของ 

           จ านวนครั้งที่ชักชวน) (MODERATE: 25–49%) 

d920.3 มีความยากล าบากรุนแรง: มีปัญหามากในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง ไม่แสดงความอยากเข้า 

           ร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจ หรือรว่มงาน แต่เมื่อถูกชักชวนจะยอมเข้าร่วมบ้างนานๆครั้ง (น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน 

           ครั้งที่ชักชวน) (SEVERE: 50–95%) 

d920.4 มีความยากล าบากที่สุด: มีปัญหาทั้งหมดในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมยามว่าง ไม่แสดงความอยากเข้า 

           ร่วมสนุก ร่วมท าสิ่งที่สนใจ หรือรว่มงาน (COMPLETE: 96–100%) 

d920.8 มีความยากล าบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified) 

d920.9 ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable) 



ระดับความบกพร่องในการท างาน / 

ความล าบากในการท ากิจกรรม 
.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9 

1 d310 การรับการสื่อสารด้วยข้อความภาษาพูด               
2 d315 การรับการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่ใช่ภาษาพูด               
3 d330 การพูด               
4 d350 การสนทนา               
5 d710 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขั้นพ้ืนฐาน               
6 d720 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน               
7 d920 นันทนาการและกิจกรรมยามว่าง 

              





ตัวอย่าง 1 
 

เด็กชายไทย อาย ุ5 ขวบ ได้รับการวินจิฉัยเป็นออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) ยังพูดไม่เป็น

ประโยค มักเป็นวลีสั้นๆ หรือพูดค าซ้ าๆ มักจะพูดภาษาของตัวเองทีไ่มม่ีใครเขา้ใจเป็นสว่นใหญ่ ไม่สามารถ

เริ่มต้นการสนทนากับบุคคลอ่ืนไดเ้ลย สามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาพูด  

พอสมควร  เข้าใจผิดเป็นบางครั้ง  แต่พออธิบายเพ่ิมเติมแล้วเข้าใจดี แตไ่ม่เข้าใจภาษาท่าทางเลย เวลา

เรียกชื่อก็ไม่ค่อยหันตอบ ไมม่องหน้าสบตาเวลาคุยด้วย ไมส่นใจที่จะให้กอด ไมช่ี้นิ้วหรือใช้สหีน้าท่าทางในการ

สื่อสารกับคนรอบข้าง เดินวิง่คล่องแคล่ว สามารถท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้ แตม่ักหมกมุ่นอยู่กับ

การจ้องมองล้อรถเด็กเล่น จับหมนุไปมา หรือไม่ก็เล่นสะบัดมือตวัเองคนเดียว  มีการแสดงปฏิกิริยาใน

ลักษณะที่ไมถู่กกาลเทศะอย่างสม่ าเสมอ เช่น ตะโกนเสียงดังในชัน้เรียน ดึงผมเพ่ือนเวลาไปยืนใกล้ๆ เวลาไม่

พอใจจะเอาไม้ไล่ตเีพ่ือน จนกระทบต่อสมัพันธภาพอย่างมาก ไม่เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ไมม่ีใครอยาก

เล่นด้วย ไม่แสดงความอยากเข้ารว่มสนุก ร่วมท าสิ่งทีส่นใจ หรือรว่มงาน แต่เมื่อชักชวนจะยอมเขา้ร่วมกลุ่ม

บ้างนานๆ ครั้ง 



การวินิจฉัยความบกพร่อง Childhood autism  รหัส ICD-10-TM F84.0 

 

การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหต ุ(ถ้าม)ี…………………………… รหัส ICD-10-TM ………….. 

 

สรุปว่า  มคีวามพิการตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท 

การเห็น   การได้ยิน การสื่อความหมาย การเคล่ือนไหว ร่างกาย 

จิตใจ     พฤติกรรม สติปัญญา  การเรียนรู ้  ออทิสติก 



ระดับความบกพร่องในการท างาน / 

ความล าบากในการท ากิจกรรม 
.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9 

1 d310 การรับการสื่อสารด้วยข้อความภาษาพูด              

2 d315 การรับการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่ใช่ภาษาพูด               

3 d330 การพูด               

4 d350 การสนทนา               

5 d710 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขั้นพ้ืนฐาน               

6 d720 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน               

7 d920 นันทนาการและกิจกรรมยามว่าง  

              



ตัวอย่าง 2 

 เด็กชายอายุ 8 ขวบ ได้รับการวินิจฉัยเป็นแอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) มีอาการดังนี้ 

ในการพูด ใช้ค าพูดที่ให้ความหมายชัดเจน สามารถใช้ศัพท์ยากๆ แบบผู้ใหญ่ได้ พูดถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งชัดเจน และเล่า

เรื่องได้เข้าใจ เวลาอธิบายมีเหตุผลอ้างอิงเสมอ ในการสนทนา สามารถเริ่มต้นการสนทนากับบุคคลอื่นได้บ้าง มักเริ่ม

ด้วยค าถามที่ตนเองสนใจโดยไม่สนใจว่าคนที่คุยด้วยจะสนใจหรือไม่ และมักจะพูดฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่จนจบเรื่องที่

ตนเองต้องการจะเล่า 

 เวลาเรียกชื่อก็หันมาตอบสนองพูดคุยด้วยดี แต่ไม่ค่อยมองสบตาเวลาคุยด้วย มักตีความสีหน้าท่าทาง

ผิดเป็นประจ า เพื่อนชี้ไปที่สนามให้ดูว่ามีคนต่อยกัน ก็ไม่รู้ว่าต้องมองไปที่ไหน แต่เวลาเพื่อนมีสีหน้าโกรธมากจะพอรู้

แล้วรีบวิ่งหนีไป สามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายที่แท้จริงของข้อความที่เป็นภาษาพูดดี ตีความตามบริบทได ้แตไ่ม่

เข้าใจพวกมุกตลก หรือศัพท์แสลงต่างๆ อธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ บางครั้งก็เก็บมาคิดหมกมุ่นว่าท าไม 

 มีการแสดงปฏิกิริยาต่อบุคคลในลักษณะที่ไม่ถูกกาลเทศะบ้างเป็นระยะ จนเริ่มกระทบต่อสัมพันธภาพ เช่น 

ครูก าลังสอนหนังสืออยู่ ก็ยกมือแล้วบอกว่า “ผมง่วงนอนครับ ครูสอนน่าเบื่อ” หรือไปเห็นคนที่ไม่รู้จักยืนสูบบุหรี่

อยู่ ก็เดินเข้าไปเตือน “คุณน้าครับ สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ” มีปัญหากับเพื่อนบ้างเป็นระยะ เวลาเพื่อน

พูดแหย่หรือพูดล้อเลียน จะโกรธมาก ตะโกนด่าเพื่อนด้วยค าหยาบเสียงดังมาก  เวลาพักสนใจที่จะเล่นการ์ดกับ

เพื่อน เพื่อนมาชวนเตะฟุตบอลก็ไปเล่นด้วย แต่บางครั้งก็แยกตัวไปห้องสมุด นั่งอ่านหนังสืออ่านเล่นคนเดียว โดยไม่

ชวนเพื่อนไป  



การวินิจฉัยความบกพร่อง Asperger’s Syndrome รหัส ICD-10-TM F84.5 

 

การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหต ุ(ถ้าม)ี…………………………… รหัส ICD-10-TM ………….. 

 

สรุปว่า  มคีวามพิการตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท 

การเห็น   การได้ยิน การสื่อความหมาย การเคล่ือนไหว ร่างกาย 

จิตใจ     พฤติกรรม สติปัญญา  การเรียนรู ้  ออทิสติก 



ระดับความบกพร่องในการท างาน / 

ความล าบากในการท ากิจกรรม 
.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9 

1 d310 การรับการสื่อสารด้วยข้อความภาษาพูด             

2 d315 การรับการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่ใช่ภาษาพูด               

3 d330 การพูด               

4 d350 การสนทนา               

5 d710 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขั้นพ้ืนฐาน             

6 d720 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน             

7 d920 นันทนาการและกิจกรรมยามว่าง  

              



ตัวอย่าง 3 

 เด็กหญิงอายุ 11 ปี ได้รับการวนิิจฉัยเป็นออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder) มี

อาการดังนี้ เวลาเรียกชื่อจะขานรับ เวลาถามก็ตอบ แต่จะก้มหนา้ก้มตา ไม่ค่อยหันหน้ามาคุย ไม่มองหน้า

สบตาเวลาคุยด้วย สหีน้าเฉยตลอด เรยีนหนังสือเก่งสอบได้เกรด 4 หมดทุกวิชา แต่มักหมกมุ่นอยู่กับ

อุปกรณ์เครื่องเขียน นัง่เล่นตลอด จับหมุนไปมา บางครั้งสะบัดมือตัวเองเล่นคนเดียว  

 ในการพูดสามารถใช้ค าพูดทีใ่ห้ความหมายชัดเจนในตวั เสียงดังฟังชัด แต่บางครั้งก็พูดเสียง

ดังเกินไปจนเพ่ือนได้ยินทั้งห้องเวลาพูด การเล่าเรื่องยังไม่ค่อยชัดเจนนัก อาจต้องซักถามเพ่ิมเตมิ ในการ

สนทนา สามารถเริม่ต้นสนทนากับเพ่ือนได้ และคุยต่อเนื่องได้จนจบ แต่อาจมคีวามเขา้ใจไม่ตรงกันบา้ง มักจะ

ชอบเข้าไปคุยเวลาเห็นเพ่ือนมีอุปกรณ์เครื่องเขียนใหม่ๆ มักจะถามว่าใครซื้อให้ ซือ้มาจากร้านไหน ราคาเท่าไหร ่

เป็นประจ า 

 สามารถเข้าใจและรับรู้ความหมายของภาษาพูดได้ถูกต้อง ท าตามที่ครสูั่งได้ครบ มีเข้าใจผิดบ้าง

นานๆ ครั้ง อธิบายเพ่ิมเตมิแล้วเขา้ใจ มีการแปลความหมายของภาษาท่าทางผิดเป็นประจ า เวลาเพ่ือนแกล้ง

จะไม่ค่อยเข้าใจ เชน่ เพ่ือนโยนยางลบลงพ้ืน แล้วบอกว่าท าหล่น บอกให้ชว่ยเก็บก็เก็บให้ แล้วเพื่อนก็โยนใหม่

แล้วบอกให้ชว่ยเก็บอยู่ 3-4 รอบ ก็ท าให ้



ตัวอย่าง 3 (ต่อ) 

 มักจะพูดจาตรงไปตรงมา ใครท าอะไรผิด ก็จะพูดว่าทุกครั้ง เช่น เพ่ือนคุยกันเสียงดัง ก็ตะโกน

ขึ้นมาว่า “คุยเสียงดังเรียนไม่รู้เรื่อง ให้เงียบๆหน่อย” แมท่ าของหล่นในร้านขายของช า ก็ต้องให้แมไ่ปขอโทษ

พนักงานขายว่าท าของหล่น มักมีการแสดงออกไม่ถูกกาลเทศะบ่อยครั้ง จนกระทบต่อสัมพันธภาพกับคน

รอบข้าง ทั้งเพื่อนและครู มักไมค่่อยควบคุมอารมณ์ เวลาโกรธก็ตะโกน เวลาเสยีใจก็ร้องไห้เสียงดัง มักไม่

สามารถสรา้งสัมพันธภาพกับเพ่ือนได้ แต่สามารถตอบสนองได้บ้างเวลามีเพ่ือนมาถามเรื่องเรียน หรือขอ

ลอกการบ้าน ไม่มีเพ่ือนสนิท เวลาพักจะไม่สนใจเล่นหรือนั่งคุยกับเพ่ือน ไปทานข้าวคนเดียว แล้วกลับมานั่งท า

การบ้าน หรือไม่ก็เข้าห้องสมุด เพ่ือนชวนไปไหนก็ไม่ยอมไป 



การวินิจฉัยความบกพร่อง Childhood autism  รหัส ICD-10-TM F84.0 

 

การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหต ุ(ถ้าม)ี…………………………… รหัส ICD-10-TM ………….. 

 

สรุปว่า  มคีวามพิการตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภท 

การเห็น   การได้ยิน การสื่อความหมาย การเคล่ือนไหว ร่างกาย 

จิตใจ     พฤติกรรม สติปัญญา  การเรียนรู ้  ออทิสติก 



ระดับความบกพร่องในการท างาน / 

ความล าบากในการท ากิจกรรม 
.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9 

1 d310 การรับการสื่อสารด้วยข้อความภาษาพูด              

2 d315 การรับการสื่อสารด้วยข้อความที่ไม่ใช่ภาษาพูด               

3 d330 การพูด               

4 d350 การสนทนา               

5 d710 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขั้นพ้ืนฐาน           

6 d720 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน           

7 d920 นันทนาการและกิจกรรมยามว่าง  

              




