บทที่ 25
ภาวะปญญาออน
เรือนแกว กนกพงศศักดิ์
จากการศึกษาสภาวะสุขภาพเด็กไทย พบวาเด็กปฐมวัยรอยละ 0.3 มีพัฒนาการลาชา
ทุกดาน ชวงอายุที่เด็กมีพัฒนาการลาชามากที่สุดคือ 3-6 ป และสัมพันธกับระดับการศึกษาของ
มารดา เด็กเหลานี้ไดรับการตรวจสุขภาพและวัคซีนรอยละ 98.4 และไมมีสมุดบันทึกสุขภาพ
ประจําตัวรอยละ 12.6 ในกลุมเด็กอายุ 6-11 ป ไมไดเขาโรงเรียนรอยละ 8 หรือประมาณ 4 แสน
คน เหตุเพราะบกพรองดานสติปญญารอยละ 29.6 เด็กในโรงเรียนรอยละ 6 เคยสอบตกซํ้าชั้น
บทบาทของแพทยเปลี่ยนแปลงจากการเนนเฉพาะพยาธิสภาพระบบประสาทในเด็กแต
ละคน (neuropathology) เปนการประเมินเพื่อความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวภาพของเด็ก
การปรับของครอบครัวและบทบาทของสังคมที่เด็กอยู
เพื่อสงเสริมคุณคาชีวิตของเด็ก
(normalization) และศักยภาพของครอบครัว การจัดบริการตางๆ
คําจํากัดความ
ภาวะปญญาออน หมายถึง ภาวะที่มีความจํากัดอยางชัดเจนในการปฏิบัติตน ไดแก
ความสามารถทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ แสดงอาการกอนอายุ 18 ป
รวมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ คือ
• การสื่อความหมาย
• การดูแลตนเอง
• การดํารงชีวิตในบาน
• ทักษะทางสังคม
• รูจักใชแหลงทรัพยากรในชุมชน
• รูจักควบคุมตนเอง
• การนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน
• สุขภาพอนามัยความปลอดภัย
• การใชเวลาวาง
• การทํางาน
การแบงประเภทของปญญาออนตามความรุนแรง ตามการจําแนกความผิดปกติทางจิต
ขององคการอนามัยโลก (ICD-10, 1992) และ DSM-IV แบงเปน
1. ปญญาออนระดับนอย ปญหาที่สําคัญคือการศึกษาในโรงเรียนในวัยเรียน ในวัยผู
ใหญสวนใหญสามารถดํารงชีวิตไดอิสระ
2. ปญญาออนระดับปานกลาง มีความจํากัดดานความเขาใจภาษา สามารถเรียนรูเพื่อ
ดูแลตนเองในกิจวัตรประจําวันงายๆ ได ในวัยผูใหญสามารถทํางานที่ไมซับซอน
และตองมีผูใหการแนะนําประจํา
3. ปญญาออนรุนแรง วัยเรียนอาจพูดไดเปนคําและเรียนรูทักษะการดูแลตนเองเบื้อง
ตนได ทํางานงายๆ ไดบาง ภายใตการดูแลอยางใกลชิด
คูมือการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับแพทย. มาโนช หลอตระกูล บก. กรมสุขภาพจิต 2544
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4. ปญญาออนระดับรุนแรงมาก มีความจํากัดในเรื่องความเขาใจ ภาษา และการใช
ภาษาอยางมากสวนใหญตองการการแนะนําและดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลาและตอ
เนื่อง
5. ปญญาออนระบุประเภทไมได (unspecified mental retardation) อาการแสดงเขา
เกณฑปญญาออนแตจะประเมินเชาวนปญญาไมสําเร็จ เนื่องจากไมใหความรวมมือ
หรือมีความพิการของรางกายและประาสาทรับรูอยางมาก หรือในเด็กทารก
ปญหาดานสุขภาพ ในเด็กปญญาออนระดับนอยมีความผิดปกติ ไดแก สมองพิการ
อาการชัก บกพรองประสาทรับรู รอยละ 6, 11 และ 24 ตามลําดับ และไมมีความผิดปกติดัง
กลาวรอยละ 63 ในเด็กปญญาออนระดับปานกลางถึงรุนแรงมากมีความผิดปกติ ไดแก ปญหา
สมองพิการ อาการชัก บกพรองประสาทรับรู รอยละ 19, 21 และ 55 ตามลําดับ และไมมีความ
ผิดปกติดังกลาวเพียงรอยละ 17
โรคทางจิตเวชในบุคคลปญญาออนมีอัตราความชุกระหวางรอยละ 30–70 เปรียบเทียบ
กับบุคคลทั่วไปรอยละ 5-23 ในบุคคลปญญาออนระดับนอยและระดับปานกลางมีอาการแสดง
และโรคทางจิตเวชเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แตในบุคคลปญญาออนระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก
มีโรคทางจิตเวชและอาการแสดงแตกตางจากคนทั่วไป เชน autistic behavior, พฤติกรรม
ซํ้าๆ ( stereotype behavior) และทํารายตนเอง
สาเหตุ
ปจจัยเสี่ยงมักเกิดจากดานชีวภาพ สภาพแวดลอม และจิตสังคม รวมกัน
1. ปจจัยดานชีวภาพ ไดแก
- Genetic and hereditary condition
- Teratogens, intoxications, intrauterine infections, gestational abnormalities,
perinatal trauma
- Malformation syndrome
- Acquired disease : CNS infection, head trauma asphyxia, intoxication (eg.
lead poisons)
- Metabolic disease : congenital hypothyroidism
2. ปจจัยดานสภาพแวดลอม และจิตสังคม ไดแก
- Low socioeconomic status
- Teenage mother
- Mental retardation or serious emotional disturbance or mental illness,
substance abuse in parent or caregiver
- Nutritional deficiencies, neglect and abuse child
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การประเมิน
ปญหาของผูปกครอง ที่พาเด็กพบแพทย มี 2 ดานใหญๆ คือ
1. ปญหาพัฒนาการ รอยละ 20 ของเด็กปญญาออนไดรับการวินิจฉัยในวัยทารกและ
วัยเด็กตอนตน ซึ่งมักมีภาวะปญญาออนรุนแรง
2. ปญหาการเรียน รอยละ 80 มักไดรับการวินิจฉัยเพื่อเขาระดับประถมศึกษา
การติดตามพัฒนาการเด็กเปนระยะๆ
และครอบคลุมพัฒนาการทุกดานทั้งดาน
ปญญา ภาษา การปรับตัว การเปรียบเทียบภาพถายของเด็กในอายุตางๆ และการตรวจสุข
ภาพประจําป เปนวิธีการที่เชื่อถือไดมากที่สุด
อาการแสดง
1. ปญหาพัฒนาการ
การวินิจฉัยปญญาออนไดตั้งแตเด็กอายุนอย
(early
diagnosis) ในเด็กที่มีสาเหตุขณะมารดาตั้งครรภ หรือตั้งแตเกิด มักมีปญหาดานภาษา ความสน
ใจตอสิ่งแวดลอม เชน ไมสนใจของเลน ปลอยของเลนโดยไมสนใจ ไมมองหา หรือพยายามหยิบ
เอื้อม หรือเคลื่อนไหวมากโดยไมมีจุดหมาย (aimless over-activity) การตื่นตัว (alertness) และ
การตอบสนองตอสิ่งเรามากกวาปญหาพัฒนาการใชกลามเนื้อมัดใหญ ลักษณะเคี้ยวฟนขณะตื่น
สวนในเด็กที่มีปญหาในภายหลังการสังเกตความสนใจตอสิ่งแวดลอมลดลง ตอบสนองตอผูเลี้ยง
ดูลดลง มักบงบอกปญหาในเด็ก
2. ลักษณะอื่นๆ ไดแก
- static delay เชน cognitive delay without regression มักมีสาเหตุจากสมอง
ไดแก chromosome abnormality, intrauterine infection
- neurodegenerative disease จาก inborn error of metabolism เชน
mucopolysaccharidoses
- neurodegenerative disease without known abnormal biological markers
ไดแก Rette syndrome
3. ปญหาการเรียน การเรียนรูทันเพื่อนจําเปนตองใชกระบวนการที่สําคัญ เชน
ความจํา การวิเคราะห การสังเคราะห การแปลผล ประสบการณ การเชื่อมโยงประสบการณ
และการแสดงออกซึ่งเปนกระบวนการที่ใชสติปญญา
ในเด็กที่มีปญหาดานสติปญญามักมี
ปญหาการเรียนเปนภาพรวมเกือบทุกดาน เกือบทุกวิชา
การตรวจวินิจฉัย
ประกอบดวยการนําประวัติซึ่งไดจากการสงตอขอมูลจากแหลงตางๆ จากพอแม ผูเลี้ยง
ดู และหนวยบริการอื่นๆ เชนสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กใหขอมูลการตั้งครรภ และการคลอด
ประวัตแิ รกคลอด การเจริญเติบโตและบันทึกพัฒนาการ รายงานของบุคลากรสาธารณสุข
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แพทย หรือขอมูลโรงเรียน เชน จํานวนนักเรียนที่สอบตกซํ้าชั้น จํานวนเด็กที่ไดรับการวินิจฉัย
เปนเด็กพิเศษ ปญหาในทองถิ่น เชน การแตงงานในหมูญาติ ภาวะพรองธัยรอยดฮอรโมน
เปนตน รวมทั้งการตรวจรางกาย การตรวจสภาพจิต และการสัมภาษณเด็กและญาติ โดยมีจุด
มุงหมายเพื่อ
1. ทําความเขาใจและหาขอมูลการเจ็บปวยและปญหา
2. ชวยใหเขาใจความคิด อารมณและสภาพจิตของเด็กและผูเลี้ยงดู
3. สรางสัมพันธภาพกับเด็กและครอบครัวซึ่งเปนสวนสําคัญในการแกไขปญหา
การวัดการเจริญเติบโต การตรวจรางกาย นํ้าหนัก สวนสูง เสนรอบศีรษะ พบวา
microcephaly และ hydrocephalus, hypogenitalia หรือ macroorchidism ในเด็กผูชายมัก
เกี่ยวของกับเด็กปญญาออน
การประเมินเชาวนปญญา ไดจากการประเมินความรูทั่วไป ภาษา การวาดภาพโดย
สังเกตความทะมัดทะแมง การจับดินสอ การควบคุมและความคลองแคลวในการใชมือ หรือ
ลักษณะงุมงามที่ปรากฏ
การตรวจสภาพทางจิตและการสัมภาษณ เด็กปญญาออนมักมีประสบการณลม
เหลวในดานตางๆ และอาจกระวนกระวาย (anxious) กอนพบแพทยหรือผูสัมภาษณ ผู
สัมภาษณและผูปกครองควรอธิบายขั้นตอนการตรวจดวยภาษาที่เขาใจงาย ออนโยน
(supportive) ควรหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่ทําใหเด็กคิดวาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็ก
เปนสาเหตุการสงตอเพื่อการรักษา ควรพบเด็กพรอมกับผูปกครอง ประเมินความสามารถ ใน
การใชภาษาและสื่อความหมายการแสดงออกระหวางเด็กและผูเลี้ยงดู การรับรู ความจํา ความ
สามารถในการนําประสบการณมาประยุกตใชหรืออธิบายเหตุการณอื่น (generalize from
experience) ลักษณะและวุฒิภาวะในการนํากลไกทางจิตมาใชอยางเหมาะสม หรือมากเกินไป
หรือเสียสมดุล เชน หลีกเลี่ยง (avoidance) ปฏิเสธความจริง (denial) โทษผูอื่น (projection)
อาการทางจิตเวช (psychiatric syndrome) ไดแก การควบคุมการเคลื่อนไหว วิตกกังวลตลอด
เวลา ไมกระตือรือรนหรือสนใจคนหาหรือสํารวจสิ่งที่ไมรู อดทนนอย พึ่งพาผูอื่น ไมมีความยืด
หยุนในการแกปญหา ทํารายตนเอง หรือแสดงพฤติกรรมซํ้าๆ เปนตน
การวินิจฉัยแยกโรค
เด็กปญญาออนมักมีประสบการณลมเหลวซํ้าๆ ทั้งดานวิชาการและสังคม และตามหลัง
เพือ่ นมากขึ้นเรื่อยๆ ปญหาในการสื่อสารเพิ่มความรูสึกตนเองไรคา และแตกตางจากคนอื่น อาจ
แสดงความไมเหมาะสม เชน หงุดหงิดงาย ถอยหนี แยกตัว และเกี่ยวโยงกับความรูสึกกังวล
โกรธและซึมเศรา ซึ่งนําไปสูรูปแบบการปรับตัวที่ไมเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งทําใหกระบวนการ
วินิจฉัยซํ้าซอนเพิ่มขึ้น แยกลักษณะของโรคและปญหาหลักดังกลาวได คือ
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1. เด็กดอยโอกาสซึ่งอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตลอดเวลาอาจพัฒนาไมเปน
ไปตามอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเคลื่อนไหว และสติปญญาซึ่งอาจกลับเปน
ปกติ ถาสภาพแวดลอมเหมาะสมสนับสนุนตั้งแตเด็กอายุนอย
2. เด็กที่มีปญหาสุขภาพกาย ไดแก ความบกพรองประสาทรับรู เชน การไดยิน การ
มองเห็น, สมองพิการ, โรคเรื้อรังและคุกคาม และอาการชักซึ่งควบคุมไดยาก
3. ปญหาการพูด
4. Pervasive developmental disorder
สําหรับปญหาการเรียนในเด็กวัยเรียน มักมีสาเหตุหลายๆ ประการรวมกัน ในทาง
ปฏิบัติแบงสาเหตุออกเปนกลุม ดังนี้
1. เชาวนปญญา เชน ปญญาออน เชาวนปญญาสูงมาก มีความคิดสรางสรรคมาก
2. ดานพัฒนาการเฉพาะดาน เชน ปญหาการอาน ปญหาดานการคํานวณ ปญหา
ดานการเขียนเปนตน
3. ดานสมาธิ และความตั้งใจ (attention problems)
4. สุขภาพกาย ประสาทรับรู การเจ็บปวย เรื้อรัง เปนตน
5. ดานอารมณ ทําใหเด็กขาดแรงจูงใจ ไดแก ภาวะซึมเศรา หรือวิตกกังวล
6. ปญหาสุขภาพจิต ของเด็ก และครอบครัว
7. กระบวนการเรียนการสอนและนโยบายของโรงเรียน
การดูแลรักษา
ระยะสั้น
1. เด็กและครอบครัว
1.1 วินิจฉัยปญหามีพัฒนาการของเด็กไดแมนยํา และคนหาปญหาและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของ เพื่อทําใหเขาใจธรรมชาติของโรค หรือปญหา สาเหตุ
1.2 ประเมินศักยภาพของเด็ก
1.3 สงเสริมปจจัยปกปองของเด็ก และครอบครัว (protective factor) ไดแก เด็กมี
สุขภาพดี การเจริญเติบโตปกติ มีความผูกพันรักใครภายในครอบครัว ในเครือ
ขายของสังคมที่เอื้อเฟอตอกัน
1.4 รักษาความผิดปกติที่เกิดรวมกับภาวะปญญาออนเพื่อใหระยะของโรคสั้นลงและ
ปองกันปญหาแทรก ซอน
1.5 ใหการปรึกษาครอบครัว และประคับประคองอารมณ (emotion support)
1.6 การใชยาทางจิตเวช ในเด็กที่มีความผิดปกติทางจิตรวมดวยอยางชัดเจน การ
รักษาดวยยามักไดผลสําหรับความผิดปกติบางอยาง ดังแสดงในตารางที่ 1 ยา
รักษาโรคจิตกลุม low potency มักทําใหงวงนอน แตมีฤทธิ์ขางเคียงประเภท
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extrapyramidal symptom นอยกวายารักษาโรคจิตกลุม high potency หากมี
extrapyramidal symptom รักษาโดยลดขนาดยาลง หรือใชยา anticholinergic
ปญหาในการใชยารักษาโรคจิตระยะนาน มีโอกาสเกิด tardive dyskinesia เกิด
รอยละ 20-30 ทั้งขณะใชยาและหยุดยา สวนใหญหายได แต dyskinesia ขณะ
ใชยาอาจไมหาย รักษาโดยลดยาหรือหยุดยา หรือปองกันโดยหยุดยาเปน
ระยะๆ ยากลุม stimulant จะชวยใหเด็กสนใจและอยูในชั้นเรียนไดนานขึ้น
แตในระยะยาวอาจมีผลตอสวนสูง และนํ้าหนักของเด็ก
ตารางที่ 1

การใชยาทางจิตเวชที่ใชในเด็กปญญาออน

กลุมอาการ
การเคลื่อนไหวซํ้าๆ (stereotype
motor movement)

สมาธิสั้น (attention deficit)

ยาที่ใช
• ยารักษาโรคจิตชนิด low
potency เชน thioridazine,
chlorpromazine
• ยารักษาโรคจิตชนิด high
potency เชน haloperidol
ยากลุม stimulant ไดแก
methylphenidate

ขนาดยา
แบงใหในขนาด 30-150 มก./วัน

แบงใหในขนาด 1-6 มก./วัน
0.3-1 มก./กก./วัน

2. บริการอื่นๆ ไดแก
2.1 สงเสริมพัฒนาการ
2.2 สนับสนุนบทบาทครอบครัวในระบบการศึกษาและเสริมศักยภาพแกเด็ก เชน
การดูแลตนเอง การสื่อภาษา การอยูรวมกับผูอื่นเปนตน
ระยะยาว
1. ครอบครัว เขาใจครอบครัวและจัดกิจกรรมเพื่อใหครอบครัว กําหนดเปาหมายและ
ความตองการของครอบครัวชัดเจนขึ้น
2. เตรียมตัวเด็กกอนเขาระยะวัยรุน เชน ปญหาทางเพศ การทํางานและการอยูใน
ชุมชน
เอกสารอางอิง

