
 
เด็กพิเศษ...รู้ก่อนเกิดได้อย่างไร 

 

  ในปัจจุบันมีปัญหาเด็กพิเศษหลากหลายรูปแบบ  เช่น  ออทิสติก  

แอสเพอร์เกอร์  แอลดี  สมาธิสั้น  สมองพิการ ความบกพร่องทาง

สติปัญญา ฯลฯ จนท าให้คุณพ่อคุณแม่ท่ีก าลังจะมีลูกน้อยรู้สึกวิตกกังวล

ว่าลูกที่จะเกิดมามีโอกาสเป็นเด็กพิเศษหรือไม่  จะรู้ล่วงหน้าก่อนเกิดได้

ไหม  และมีวิธีการอะไรบ้างที่จะท าให้รู้ได้ การที่จะรู้ล่วงหน้าว่าเป็นเด็ก

พิเศษหรือไม่  ขึ้นอยู่กับปัญหาของเด็ก  แต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่าง

กัน  บางรูปแบบรู้ได้ก่อนเกิด บางรูปแบบเกิดแล้วค่อยรู้ บางรูปแบบเกิด

แล้วก็ยังไม่รู้เลยต้องรอดูตอนโตอีกหน่อย 

  กลุ่มท่ีรู้ได้ก่อนเกิด  คือ ปัญหาความผิดปกติของโครโมโซมต่างๆ 

เช่น ดาวน์ ซินโดรม ซึ่งเป็นความผิดปกติของโครโมโซมคู่ท่ี 21 แล้วท า

ให้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความผิดปกติ

ทางร่างกายหลายอย่าง ร่วมกับมีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถ

ตรวจได้ต้ังแต่ช่วงท่ีต้ังครรภ์ ได้ 2 เดือนกว่า จากการตรวจโดยวิธี

พิเศษ  เช่น การเจาะน้ าคร่ าตรวจโครโมโซม การเจาะเลือดตรวจทาง

ชีวเคมี ซึ่งแนะน าให้ตรวจในหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป  เพราะมี

ความเส่ียงสูง ส่วนปัญหาความผิดปกติของกระโหลกศีรษะ หรือรูปร่าง

ลักษณะพิการ ผิดรูป ก็สามารถพบได้โดยการท า อัลตร้าซาวน์  เช่นกัน 

   กลุ่มท่ีเกิดแล้วค่อยรู้ เช่น  สมองพิการ หรือ   ซีพี (Cerebral 

Palsy)  มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเกร็ง

มากกว่าปกติ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อล่าช้า ส าหรับความพิการทาง

ร่างกายก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้ไม่ยาก  ส่วนปัญหาทางด้านการมองเห็น  

และปัญหาการได้ยิน ในรายท่ีเป็นมากก็สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน  

ต้ังแต่คลอดออกมาเช่นกัน 

   ส่วนกลุ่มท่ีเกิดมาแล้วดูปกติดี  ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า 

ต้องรอดูพัฒนาการสักระยะหนึ่งก่อน เช่น ออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ 

แอลดี สมาธิสั้น ออทิสติก ส่วนใหญ่จะรู้ได้ในช่วงขวบกว่าๆ เนื่องจาก

เริ่มเห็นความแตกต่างจากเด็กคนอื่นชัดเจนขึ้น ข้อบ่งชี้ท่ีช่วยให้สงสัย
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ได้ชัดเจนขึ้นคือ เม่ือเด็กอายุขวบครึ่ง เด็กยังไม่ช้ีนิ้วบอกความต้องการ

ของตัวเองเวลาอยากได้อะไร  ขาดความสนใจร่วมกับคนอื่นรอบข้าง  

เล่นกับเด็กคนอื่นไม่เป็น เล่นบทบาทสมมติ เล่นจินตนาการไม่เป็น และ

มักจะยังไม่สามารถพูดเป็นค าได้ จะมีแต่ภาษาท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว      

ท่ีเรียกว่าภาษาต่างดาว 

   แอสเพอร์เกอร์  ก็คล้ายกับออทิสติก แต่พูดเก่ง ความจ าดี เรียน

หนังสือได้ ท าให้ไม่เห็นปัญหาตั้งแต่เล็ก ต้องอาศัยความช านาญของ

จิตแพทย์เด็กในการบอกว่าเป็นหรือไม่ เด็กมักจะดูงุ่มง่าม ไม่สบตาเวลา

คุย ช่างถาม ถามแล้วถามซ้ าอีก และไม่ค่อยรู้กาลเทศะ เนื่องจากมี

ความ 

บกพร่องในทักษะสังคม 

 

 

   

    แอลดี ก็เช่นกัน กว่าจะมารู้ชัดเจนก็ตอนที่อยู่ ป 1 แล้ว อ่านไม่

ออก เขียนไม่ได้ หรืออ่านเขียนได้ไม่สมตามวัย หรือคิดเลขไม่เป็น ท้ังๆ

ท่ีเวลาพูดคุยอย่างอื่นดูคล่องแคล่วว่องไว ไหวพริบดี 

   สมาธิสั้น  อาจเห็นแนวโน้มความซนมาก อยู่ไม่นิ่ง มาต้ังแต่เล็ก แต่

ก็ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน จนกว่าจะเห็นผลกระทบที่ตามมา เช่น 

ท างานไม่เสร็จทันเพ่ือน ผลการเรียนต่ ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง 

เพ่ือนไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเพราะเล่นแรง  ปัญหาส่วนใหญ่จะไม่

สามารถรู้ก่อนเกิด ความผิดปกติบางอย่างที่ตรวจ  คัดกรองได้ต้ังแต่

ช่วงต้ังครรภ์ ก็ควรตรวจตามค าแนะน า ท่ีเหลือก็ไม่ควรไปเครียด หรือ

วิตกกังวล เพราะถ้าย่ิงเครียดก็ยิ่งมีความเส่ียงมากข้ึนครับ การดูแล

สุขภาพกาย และสุขภาพใจของคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 

ค าแนะน าโดยท่ัวไปมีดังนี้ 

  1. ควรวางแผนครอบครัวก่อนมีลูก มีลูกเม่ือพร้อม 

  2. ควรฝากครรภ์โดยเร็วท่ีสุดและควรฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอ ตามการนัดหมาย 

  3. ควรรับประทานอาหารให้เพียงพอ และหลายหลาย เพ่ือให้ลูก
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ได้รับสารอาหารครบถ้วน 

  4. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่หักโหมท างานหนักเกินไป 

  5. ควรผ่อนคลายความเครียด หากิจกรรม งานอดิเรกเล็กๆน้อยๆ

ท า 

  6. ในกรณีของการเจาะตรวจโครโมโซม จะท าเม่ือเข้าเกณฑ์ดังนี้ 

        * คุณ แม่อายุ 35 ปีขึ้นไป 

         * เคยมีลูกเป็นดาวน์ ซินโดรม หรือโครโมโซมผิดปกติแบบอื่น 

         * เคยแท้งโดยไม่รู้สาเหตุหลายครั้ง 

         * สงสัยบางโรคท่ีสามารถตรวจได้ 

  7. การตรวจอัลตร้าซาวน์ ก็เป็นการคัดกรองปัญหาวิธีหนึ่งที่

สะดวก ไม่เป็นอันตราย และได้ผลดี ในปัจจุบันสุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง สภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง เปี่ยมด้วยความสุข เป็นเกราะป้องกัน

ปัญหาต่างๆ ในตัวลูก ท่ีก าลังจะคลอดออกมาได้อย่างดีท่ีสุด  

 

 

 

ที่มา: 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

สืบค้นโดย : นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์ 

ต าแหน่งพนักงานราชการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

บทความประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       เดก็พเิศษ...รู้ก่อนเกิดได้อย่างไร 

  

 ในปัจจุบันมีปัญหาเด็กพิเศษหลากหลายรูปแบบ เช่น ออทิสติก แอส

เพอร์เกอร์ แอลดี สมาธิสั้น สมองพิการ ความบกพร่องทางสติปัญญา 

ฯลฯ จนท าให้คุณพ่อคุณแม่ท่ีก าลังจะมีลูกน้อยรู้สึกวิตกกังวล ว่าลูกที่จะ

เกิดมามีโอกาสเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ จะรู้ล่วงหน้าก่อนเกิดได้ไหม และมี

วิธีการอะไรบ้างท่ีจะท าให้รู้ได้ 

การที่จะรู้ล่วงหน้าว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัญหาของเด็ก แต่

ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกัน บางรูปแบบรู้ได้ก่อนเกิด บางรูปแบบเกิด

แล้วค่อยรู้ บางรูปแบบเกิดแล้วก็ยังไม่รู้เลยต้องรอดูตอนโตอีกหน่อย 

 กลุ่มท่ีรู้ได้ก่อนเกิด คือ ปัญหาความผิดปกติของโครโมโซมต่างๆ 

เช่น ดาวน์ ซินโดรม ซึ่งเป็นความผิดปกติของโครโมโซมคู่ท่ี 21 แล้วท า
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ให้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความผิดปกติ

ทางร่างกายหลายอย่าง ร่วมกับมีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถ

ตรวจได้ต้ังแต่ช่วงท่ีต้ังครรภ์ ได้ 2 เดือนกว่า จากการตรวจโดยวิธี

พิเศษ เช่น การเจาะน้ าคร่ าตรวจโครโมโซม การเจาะเลือดตรวจทาง

ชีวเคมี ซึ่งแนะน าให้ตรวจในหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป เพราะมี

ความเส่ียงสูง ส่วนปัญหาความผิดปกติของกระโหลกศีรษะ หรือรูปร่าง

ลักษณะพิการ ผิดรูป ก็สามารถพบได้โดยการท า  อัลตร้าซาวน์ เช่นกัน 

 กลุ่มท่ีเกิดแล้วค่อยรู้ เช่น สมองพิการ หรือ   ซีพี (Cerebral Palsy)  

มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเกร็งมากกว่า

ปกติ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อล่าช้า ส าหรับความพิการทางร่างกายก็

เป็นสิ่งที่สังเกตได้ไม่ยาก ส่วนปัญหาทางด้านการมองเห็น และปัญหา

การได้ยิน ในรายท่ีเป็นมากก็สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้ังแต่คลอด

ออกมาเช่นกัน 

 ส่วนกลุ่มท่ีเกิดมาแล้วดูปกติดี ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า 

ต้องรอดูพัฒนาการสักระยะหนึ่งก่อน เช่น ออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ 

แอลดี สมาธิสั้น ออทิสติก ส่วนใหญ่จะรู้ได้ในช่วงขวบกว่าๆ เนื่องจาก

เริ่มเห็นความแตกต่างจากเด็กคนอื่นชัดเจนขึ้น ข้อบ่งชี้ท่ีช่วยให้สงสัย

ได้ชัดเจนขึ้นคือ เม่ือเด็กอายุขวบครึ่ง เด็กยังไม่ช้ีนิ้วบอกความต้องการ

ของตัวเองเวลาอยากได้อะไร ขาดความสนใจร่วมกับคนอื่นรอบข้าง 

เล่นกับเด็กคนอื่นไม่เป็น เล่นบทบาทสมมติ เล่นจินตนาการไม่เป็น และ

มักจะยังไม่สามารถพูดเป็นค าได้ จะมีแต่ภาษาท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว 

ท่ีเรียกว่าภาษาต่างดาว 

 แอสเพอร์เกอร์ ก็คล้ายกับออทิสติก แต่พูดเก่ง ความจ าดี เรียน

หนังสือได้ ท าให้ไม่เห็นปัญหาตั้งแต่เล็ก ต้องอาศัยความช านาญของ

จิตแพทย์เด็กในการบอกว่าเป็นหรือไม่ เด็กมักจะดูงุ่มง่าม ไม่สบตาเวลา

คุย ช่างถาม ถามแล้วถามซ้ าอีก และไม่ค่อยรู้กาลเทศะ เนื่องจากมี

ความบกพร่องในทักษะสังคม 

 แอลดี ก็เช่นกัน กว่าจะมารู้ชัดเจนก็ตอนที่อยู่ ป 1 แล้ว อ่านไม่ออก 

เขียนไม่ได้ หรืออ่านเขียนได้ไม่สมตามวัย หรือคิดเลขไม่เป็น ท้ังๆที่

เวลาพูดคุยอย่างอื่นดูคล่องแคล่วว่องไว ไหวพริบดี 

 สมาธิสั้น อาจเห็นแนวโน้มความซนมาก อยู่ไม่นิ่ง มาต้ังแต่เล็ก แต่ก็



ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน จนกว่าจะเห็นผลกระทบที่ตามมา เช่น 

ท างานไม่เสร็จทันเพ่ือน ผลการเรียนต่ ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง 

เพ่ือนไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเพราะเล่นแรง 

ปัญหาส่วนใหญ่จะไม่สามารถรู้ก่อนเกิด ความผิดปกติบางอย่างที่ตรวจ

คัดกรองได้ต้ังแต่ช่วงต้ังครรภ์ ก็ควรตรวจตามค าแนะน า ท่ีเหลือก็ไม่

ควรไปเครียด หรือวิตกกังวล เพราะถ้าย่ิงเครียดก็ยิ่งมีความเส่ียงมาก

ขึ้นครับ การดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพใจของคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ 

เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ค าแนะน าโดยท่ัวไปมีดังนี้ 

1. ควรวางแผนครอบครัวก่อนมีลูก มีลูกเม่ือพร้อม 

2. ควรฝากครรภ์โดยเร็วท่ีสุดและควรฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

ตามการนัดหมาย 

3. ควรรับประทานอาหารให้เพียงพอ และหลายหลาย เพ่ือให้ลูกได้รับ

สารอาหารครบถ้วน 

4. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่หักโหมท างานหนักเกินไป 

5. ควรผ่อนคลายความเครียด หากิจกรรม งานอดิเรกเล็กๆน้อยๆท า 

6. ในกรณีของการเจาะตรวจโครโมโซม จะท าเม่ือเข้าเกณฑ์ดังนี้ 

    * คุณ แม่อายุ 35 ปีขึ้นไป 

    * เคยมีลูกเป็นดาวน์ ซินโดรม หรือโครโมโซมผิดปกติแบบอื่น 

    * เคยแท้งโดยไม่รู้สาเหตุหลายครั้ง 

    * สงสัยบางโรคที่สามารถตรวจได ้

7. การตรวจอัลตร้าซาวน์ ก็เป็นการคัดกรองปัญหาวิธีหนึ่งที่สะดวก ไม่เป็น

อันตราย และได้ผลดี ในปัจจุบัน 

                                                            สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตใจ

ที่แข็งแกร่ง เป่ียมด้วยความสุข เป็นเกราะป้องกันปัญหาต่างๆ ในตัวลูก ที่ก าลังจะ

คลอดออกมาได้อย่างดีที่สุด  

 

************************************************************************* 

ที่มา: 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสืบค้นโดย : นางสาว

เนาวรัตน์ จายุพันธ์  



ต าแหน่งพนักงานราชการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

บทความประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 
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   เด็กพิเศษ...รู้ก่อนเกิดได้อย่างไร 
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