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• ICF  VS  ICD10 VS DSM IV1

• ICF corset 52

• Practice example case3

Today’s Overview 



Traditional Perspective

–This person is disabled
–The disability is a problem
–This problem needs to be fixed
–Special people are needed to fix it
–It can only be fixed in special places
–It needs to go to one of those special places 

to be fixed
–It can only come back when it is fixed
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MORE HELPFUL ASSUMPTIONS

– Autonomy and Independences

– Individuality

– Love and Acceptance

– Stability and Continuity

– Continuous Growth and Learning

– Community Status

– Protection of Rights and Personal Interests

4

ALL PEOPLE SHARE THE SAME BASIC NEEDS:

People with disabilities do not have qualitatively different 
needs.



Social model
คนพิการเป็นความหลากหลายอย่างหนึ่งของคน

ในสังคมเท่านั้น
      ความพิการ เกิดจาก สังคมมีปัญหา ท าให้ไม่
สามารถจัดการให้คนที่มีความหลากหลายอยู่
ร่วมกันได้  เป็นปญัหาจากเงื่อนไขหลายอย่าง
ของสังคม มิใช่ปัญหาระดับบุคคล 

www.themegallery.com



ค าจ ากัดความของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

• ระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย (IQ < 70)

• พฤติกรรมการปรับตนบกพร่องตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป 
(จากทั้งหมด 10 ด้าน)

• อาการแสดงก่อนอายุ 18 ปี

DSM III-IV สมาคมจิตแพทย์แห่งสหรฐัอเมริกา พ.ศ. 2543



พฤตกิรรมการปรับตน
• การสื่อความหมาย 

• การดูแลตนเอง 

• การด ารงชีวิตภายในบ้าน 

• การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นใน
สังคม

• การใช้แหล่งทรัพยากรใน
ชุมชน 

• การควบคุมตนเอง 

• การน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

• การใช้เวลาว่าง 

• การท างาน 

• การมีสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยเบือ้งต้น 

DSM III-IV สมาคมจติแพทย์แห่งสหรฐัอเมรกิา พ.ศ. 2543



Mental Retardation, Overview and Diagnosis,  Pediatrics in Review. 2006;27:204-212. 



การวินิจฉัย
• ซักประวัติ 

– พัฒนาการล่าช้า ส่วนใหญ่มีปัญหาพูดช้า

– ประวัติพัฒนาการในอดีต

– ระยะเวลาตรวจพบปัญหา มักสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของ
ภาวะสติปัญญาบกพร่อง

• ตรวจร่างกาย
– ลักษณะรูปร่างหน้าตาผิดปกติ เช่น กลุ่มอาการดาวน์

• ประเมินพัฒนาการ



การประเมินพัฒนาการ
• การพูดคุยโต้ตอบ : การเล่าเรื่อง ทักษะการแก้ปัญหา

• การสังเกตพฤติกรรม : การเล่น การเล่นสมมติ

• แบบทดสอบคัดกรองทางพัฒนาการ
–Denver II (แรกเกิด – 6 ป)ี 

–gesell figure drawing test 

–Draw A Person

–Capute scales (CAT/CLAMS) (1-36 เดือน)



การวาดรูปคน (draw-a-person test)

• เหมาะกับเด็กอายุ 3-10 ปี

• หัว (วงกลม) = 3 ปี

• อวัยวะ ส่วนละ 3 เดือน

• อวัยวะที่เป็นคู่ นับเป็น 1 ส่วน



การประเมินพัฒนาการ
• IQ (intelligence quotient)

IQ = อายุสมอง (ป)ี X 100

อายุจริง (ปี)

• DQ (developmental quotient)

DQ = อายุพัฒนาการ (ปี) X 100

อายุจริง (ปี)

• DQ < 70 น่าจะเข้าได้กับ ภาวะสติปัญญาบกพร่อง



Classification of Activities and Participation

1 Learning & Applying Knowledge
2 General Tasks and Demands
3 Communication
4 Movement
5 Self Care
6 Domestic Life Areas
7 Interpersonal Interactions
8 Major Life Areas
9 Community, Social & Civic Life





ความพิการที่เกิดขึ้นในระดับของ body function / structure  เรียกว่า ความ
บกพร่องของร่างกาย (impairment)  ถ้าเกิดขึ้นในภาพรวมของการท ากิจกรรม
ต่างๆ เรียกว่า ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม (activity limitation)   และถ้าเกิดขึ้น
ในระดับบทบาทของบุคคลน้ันในสังคม เรียกว่า  ข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วม 
(participation limitation)

รหัสที่แสดงภาวะสุขภาพด้านการท าหน้าท่ีหรือโครงสร้างของร่างกาย (Body 
functions / structures) เป็นกลุ่มตัวเลขทีข่ึ้นตน้ด้วย อักษร b

รหัสที่แสดงสภาวะสขุภาพด้านการท ากิจกรรมและการมสี่วนร่วม (Activities and 
participation)  เป็นกลุ่มตัวเลขที่ขึน้ต้นด้วยอักษร d

รหัสที่แสดงสภาวะของสิ่งแวดลอ้ม (Environment)  เป็นกลุ่มตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย
อักษร e



ICF สามารถแสดงระดับความบกพร่อง  หรือระดับความสามารถ
ในการท ากิจกรรมหรือการมีส่วนร่วม  ที่เรียกว่า “ตัวบ่ง
คุณลักษณะ”  โดยบันทึกเป็นตัวเลขด้านหลังรหัส  แบ่งเป็น 5 
ระดับ ได้แก่

.0 หมายถงึ ไมม่คีวามบกพร่องหรือความยากล าบาก   (NO: 0 – 4 %)

.1 หมายถงึ  มีความบกพร่องหรือความยากล าบาก เลก็น้อย (MILD: 5 – 24 %)

.2 หมายถงึ  มีความบกพร่องหรือความยากล าบาก ปานกลาง (MODERATE: 25 – 49 %)

.3 หมายถงึ  มีความบกพร่องหรือความยากล าบาก รุนแรง  (SEVERE: 50 – 95 %)

.4 หมายถงึ  มีความบกพร่องหรือความยากล าบาก ที่สดุหรือทัง้หมด (COMPLETE: 96 – 100 %)

.8 หมายถงึ ไมร่ะบรุายละเอียดของความบกพร่องหรือความยากล าบาก (Not specified)

.9 หมายถงึ ไมเ่ก่ียวข้อง  (Not applicable)





New Work



New 
Environment 



Welcome



NEW WORK



d.530 การดูแลการก าจดัของเสียออกจากร่างกาย (Toileting)
การวางแผนและการด าเนินการก าจดัของเสีย (ประจ าเดือน  ปัสสาวะ  และอุจจาระ)  
และการท าความสะอาดตนเองหลงัจากนั้น

การประสานและการจดัการก าจดัของเสีย  เช่น  การรับรู้ความตอ้งการในการขบัถ่าย  
การจดัเตรียมท่าทางท่ีพร้อม  การเลือกและไปยงัสถานท่ีส าหรับการขบัถ่าย  การ
จดัการเส้ือผา้ก่อนและหลงัการขบัถ่าย  และการท าความสะอาดตนเองหลงัการขบัถ่าย

รวม : การควบคุมการถ่ายปัสสาวะ  อุจจาระ  และการดูแลเร่ืองประจ าเดือน

ไม่รวม : การท าความสะอาดร่างกายตนเอง (d510);  การดูแลส่วนต่างๆของ
ร่างกาย (d520)











d920  นันทนาการและกิจกรรมยามว่าง (Recreation and leisure)
การเข้าร่วมในกิจกรรมการเลน่อยา่งใดอยา่งหนึง่  การเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการหรือ
กิจกรรมยามวา่ง  เช่น  การเลน่กีฬาที่จดัขึน้อยา่งไมเ่ป็นทางการ  การออกก าลงักาย
ตามโปรแกรม  การผอ่นคลาย  การหาความสนกุสนาน  การไปชมหอแสดงศิลปะ  
พิพิธภณัฑ์  ภาพยนต์หรือละคร;   การท างานหตัถกรรมหรืองานอดิเรก  การอา่น
หนงัสอืเพื่อความเพลดิเพลนิ  การทศันาจรและทอ่งเที่ยว  

รวม : การเล่น  กีฬา  ศิลปะและวฒันธรรม  งานหตัถกรรม  งานอดิเรก  และงาน
สงัคม

ไม่รวม :การข่ีสตัว์เพือ่การขนส่ง (d480);  งานทีไ่ดร้บัค่าจ้างและไม่ไดร้บัค่าจ้าง 
(d850 และ d855);  ศาสนาและความเชื่อ (d930);  ชีวิตทางการเมืองและ
การเป็นพลเมือง (d950)





ตวัอย่าง 

น้องฝ้าย อายุ 12 ปี  ประเมินพัฒนาการได้ 4 ปี  
ไปโรงเรียนการศึกษาพเิศษอยู่ 5 ปีแล้วเลิกไป  เล่นกับเพื่อนไม่ได้ 
ท าร้ายเพื่อน ท าร้ายยาย กร๊ีด อาละวาด เอาแต่ใจตัวเอง   พูดได้แค่ 
หวิ เอา หม ่า  อึ ฉ่ีราดเป็นบางครัง้    เล่าเร่ืองไม่ได้  เรียนไม่ได้เลย  
ครูแนะน าให้สอนเร่ืองการช่วยเหลือตนเองท่ีบ้าน   แต่ยายฝึกไม่ได้ 
เดก็ไม่ยอมท าตาม ตอนนีต้้องอาบน า้ แปรงฟัน แต่งตัว ล้างก้นให้ 
ตักข้าวกินเองได้บ้าง ยังต้องป้อน 
 
  



ICF

ระ
ดับ

.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9

1 d117 การท างานด้านสติปัญญา

2 d131 การเรียนรู้ผา่นการเช่ือมโยง
กบัสิง่ของหรือของเลน่

3 d140 เรียนรู้ในการอา่น

4 D 310 การรับการสือ่สารด้วย
ข้อความภาษาพดู

4 d330 การพดู

5 d510 การท าความสะอาดร่างกาย
ตนเอง



ICF

ระ
ดับ

.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9

1 d530 การดแูลการก าจดัของเสยี
ออกจากร่างกาย

2 d550 การรับประทานอาหาร

3 d640 การท างานบ้าน

4 d 920 นนัทนาการและกิจกรรมยาม
วา่ง



แบบฝึกหดัที่ 1

น้องกร อายุ 10 ปี  ประเมินพัฒนาการได้ 4.5  ปี  
ไปโรงเรียนการศึกษาพเิศษ  เล่นกับเพ่ือนโดยวิ่งตามได้แต่ไม่รู้
ความหมายของกฎเกณฑ์กตกิา   ยังชักชวนให้เล่นสิ่งใหม่ๆได้แต่
ต้องคะยัน้คะยอหายๆครัง้ พูดไม่เก่ง  บอกความต้องการง่ายๆได้  
เล่าเร่ืองราวได้เข้าใจ 40%    อ่านหนังสือไม่ได้  แต่จ าพยัญชนะได้
บางตัว    
 
ฟังค าส่ังท่ีไม่ซับซ้อน  ต้องส่ังหลายครัง้จึงจะท าตาม 
อาบน า้ได้แต่ไม่สะอาด  ต้องมีคนช่วยล้างก้น  กินข้าวเองเก่ง  
แต่งตัวได้ถ้าเป็นชุดนอน  ตดิกระดุมล าบาก ตดิตะขอกางเกง
นักเรียนไม่ได้  
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แบบฝึกหดัที่ 2

อ้นอาย ุ9 ปี  ประเมินพัฒนาการได้ 6 ปี  ไปโรงเรียน  เรียนร่วมกับ
เดก็ปกต ิ  สามารถพูดส่ือสารบอกความต้องการ  มีปัญหาเล็กน้อย  
เช่น  พูดไม่คล่อง  หรือนึกค าพูดล าบากเม่ือเจอสถานการณ์ใหม่ๆ   
สามารถอ่านหนังสือด้วยความยากล าบาก  พออ่านได้  แต่แตกต่าง
จากเดก็อ่ืนท่ีเรียนมาพร้อมกันเกิน 2 ชัน้เรียน  มีปัญหาการเล่น
เล็กน้อย  เล่นอย่างมีจินตนาการหรือเล่นสมมติบ้าง  แต่ไม่
สม ่าเสมอ มีปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเล็กน้อย  เช่น  
แสดงความไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม  แต่หากชักชวนก็สามารถท า
กิจกรรมได้  อาบน า้แต่งตัวได้เองแต่ไม่สะอาด  ต้องการคน
ช่วยเหลือเล็กน้อย  ต้องการให้คนช่วยท าความสะอาดในการ
ปัสสาวะอุจจาระบ้าง  กินข้าวได้เอง  ไม่หกเลอะเทอะ  ช่วยแม่
ท างานบ้านท่ีไม่ซับซ้อนได้



ตวัอย่าง

การวินิจฉัยความบกพร่อง Mild mental retardation 
รหสั ICD-10-TM :  F70.9 

การวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหต ุ(ถ้ามี…………………….……………………...……… 
รหสั ICD-10-TM …………..…

สรุปวา่  มีความพิการตามพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ใน
ประเภท

การเห็น
 การได้ยิน  การสื่อความหมาย
การเคลื่อนไหว
 ร่างกาย
 จิตใจ   จิตใจและพฤติกรรม   ออทิสติก
 สติปัญญา  การเรียนรู้
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