พี ดี ดี เอ็ น โอเอส
PDD NOS - PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDER, NOT OTHERWISE SPECIFIED
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พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD NOS - Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified) เดิมเคยเป็ นการ
วินิจฉัยโรคในกลุ่มพีดีดี (PDDs - Pervasive Developmental Disorders) ซึ่งหมายถึง ความผิดปกติของพัฒนาการ
รูปแบบหนึ่ ง ที่มีความบกพร่องทางด้านทักษะสังคม ด้านการใช้ภาษาและการสื่อความหมาย หรือมีกิจกรรม ความ
สนใจ ค่อนข้างจํากัดเฉพาะเรื่อง แต่ไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคอื่น ๆ ในกลุ่มพีดีดี ซึ่งในปั จจุบนั เลิกใช้ชื่อนี้ แล้ว
เดิมทีระบบการจําแนกโรคตามแบบ DSM-IV ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ได้จดั ความบกพร่องของพัฒนาการแบบ
รอบด้าน หรือ พีดีดี (PDDs - Pervasive Developmental Disorders) ออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. ออทิสติก (Autistic Disorder)
2. แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Disorder)
3. เร็ตต์ (Rett's Disorder)
4. ซีดีดี (CDD - Childhood Disintegrative Disorder)
5. พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD NOS - Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise
Specified)
แต่ในปั จจุบนั ระบบการจําแนกโรคฉบับล่าสุด คือ DSM-5 ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั จะไม่แยกเป็ นกลุ่มย่อย แต่
เรียก ออทิสติก (Autistic Disorder) แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Disorder) และพีดีดี เอ็นโอเอส (PDD NOS) รวมกัน
ว่า “ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) ถ้าเข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ได้ แต่ถา้ อาการไม่ครบตามเกณฑ์ใหม่
อาจพิจารณาในอีกกลุ่มการวินิจฉัยคือ “Social (pragmatic) Communication Disorder”
สําหรับเร็ตต์ (Rett's Disorder) หรือเร็ตต์ซินโดรม (Rett’s Syndrome) จัดเป็ นโรคทางพันธุกรรม เนื่ องจากพบความ
ผิดปกติของยีนชัดเจน คือ MecP2 ซึ่งอยูบ่ นโครโมโซม X ตําแหน่ ง Xq28 แต่ถา้ มีอาการออทิสติกเด่นชัด ก็อาจวินิจฉัย
ออทิสติกร่วมกันหรือไม่ก็ได้ ส่วนการวินิจฉัยซีดีดี (CDD - Childhood Disintegrative Disorder) ไม่มีการกล่าวถึงอีก
เดิมทีการวินิจฉัย พีดีดี เอ็นโอเอส ประกอบด้วยหลากหลายอาการ หลากหลายความรุนแรง แต่มีลกั ษณะอาการร่วม
บางอย่างคล้ายคลึงกัน และไม่ครบตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคชนิ ดเฉพาะใด ๆ ในกลุ่มพีดีดี 4 โรคแรก เช่น เริ่มมี
อาการเมือ่ อายุมากกว่า 3 ปี มีอาการไม่ครบตามจํานวนข้อที่กาํ หนด มีความรุนแรงน้อย มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่าง
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ในกรณีที่ยงั ไม่แน่ ใจในการวินิจฉัย เนื่ องจากเวลาที่ใช้ในการสังเกต และวิเคราะห์
พฤติกรรมยังไม่เพียงพอ ซึ่งในกรณีนี้อาจเปลี่ยนการวินิจฉัยได้ เมื่อประเมินอย่างละเอียดแล้ว
การวินิจฉัยว่าเด็กเป็ นอะไร หรือจัดอยูใ่ นกลุ่มใดก็ตาม ไม่ใช่การตีตราประทับที่จะสร้างความทุกข์ใจให้กบั ผูป้ กครอง
หรือการบอกข้อจํากัดในความสามารถของเด็กให้เกิดความสิ้ นหวัง แต่เป็ นการบอกว่าเด็กควรได้รบั การดูแลช่วยเหลือ
อย่างไร แนวทางใด เพื่อแก้ไขความบกพร่องให้ตรงจุด เพราะถ้าพวกเขาได้รบั การดูแลช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด ถูก
แนวทาง และทําอย่างต่อเนื่ อง ก็เป็ นโอกาสที่เขาจะมีการพัฒนาจนเต็มศักยภาพที่เขามี นอกจากนี้ ยังช่วยให้เกิดความ
สะดวกในการศึกษา วิจยั การดูแลรักษา การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และสามารถสื่อสารได้เข้าใจตรงกันทัว่ โลก

การดูแลช่วยเหลือเป็ นการรักษาตามอาการ แก้ไขความบกพร่องตามพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กที่แสดงออกมา ใช้
แนวทางการดูแลช่วยเหลือออทิสติก โดยยึดหลักการดูแลช่วยเหลือให้เร็วที่สุด ทันทีที่ได้รบั การวินิจฉัย และทําอย่าง
ต่อเนื่ อง
ถึงแม้วา่ กระบวนการดูแลช่วยเหลือจะผ่านความยากลําบาก และความเจ็บปวดของพ่อแม่ แต่ก็มีหลักประกันได้วา่
กระบวนการเหล่าสามารถช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ้นได้มาก เมื่อเทียบกับในอดีตที่เด็กกลุ่มนี้ ไม่ได้รบั การดูแล
ช่วยเหลือแต่เริ่มแรก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
สิ่งสําคัญที่สุดที่ผปู ้ กครองควรทํา คือ ช่วยให้เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพที่เขามีมากที่สุด โดยการส่งเสริมจุดแข็ง และ
แก้ไขจุดบกพร่องที่มีในตัวเด็ก การเรียนรูใ้ ห้เข้าใจในภาวะความบกพร่องเหล่านี้ เป็ นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ผปู ้ กครอง
สามารถเข้าใจเด็กมากที่สุด และดูแลได้อย่างเหมาะสม
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