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บทเรยีนและเอกสารชดุนีเ้ป็นลขิสทิธ์ิของภาควิชาจิตเวชศาสตรค์ณะ
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จดัท าขึน้เพ่ือการเรียนการสอนหลกัสตูร
ทนัตแพทยศาสตรบ์ณัฑิต รหสัวิชา MD703 301 จิตเวชศาสตรส์  าหรบั
นกัศกึษาทนัตแพทยศาสตร ์ส  าหรบันกัศกึษาทนัตแพทย ์ชัน้ปีท่ี 3 คณะทนัต
แพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัขอนแก่น เทา่นัน้ ภาควิชาฯขอสงวนสทิธ์ิในการใช้
ขอ้มลูใด ๆ ในบทเรยีนหรอืเอกสาร ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด โดยมิใหผู้ใ้ด
เผยแพร ่อา้งอิง ลอกเลียน ท าซ า้หรอืแกไ้ขดว้ยวิธีใด ๆ เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาต
จากภาควิชาฯ หากฝ่าฝืน จะถกูด าเนินการลงโทษทางวิชาการ และทางวินยั 
รวมถึงด าเนินคดีทางกฎหมาย



Outline 

• รูจ้กัโรคและปัญหาทางจิตเวชเด็กท่ีพบบ่อย รวมถึงทราบแนวทางการ
ช่วยเหลือ
– ปัญหาพฤติกรรม

• Breath Holding Spell

• Whining & Temper Tantrum

• Feeding problems

• Adolescent turmoil
– ปัญหาทางพฒันาการและการเรยีนรู ้

• Autism spectrum disorder

• Intellectual disability
• Attention-deficit hyperactive disorder

– ปัญหาทางอารมณ์

• Anxiety disorders

• Mood disorders



Introduction  

• วยัเดก็มีการเติบโตทางรา่งกาย จิตใจ และอารมณ ์    พฒันาการ

• Temperament - พืน้อารมณ์

• Attachment - ภาวะผกูพนัทางอารมณ์

• ความผิดปกติประเมินจาก การท าหนา้ท่ีตามวยั ทัง้ท่ีบา้นและโรงเรยีน

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


พฤตกิรรม
อารมณ์ อาการ

อาการแสดง
โรค



1. ปัญหาพฤติกรรม



Breath Holding Spell • Episodes in 
which a child 
cries because 
he is hurt, 
frightened, or 
upset, turns 
pale or blue, 
and loses 
consciousness.



Breath 
Holding 

Spell

• The majority regain consciousness 
and be fine within 1 minute

• There is normally NO post-ictal 
phase, NO incontinence, and the 
child is fine in between.

• The spell is a reflex. 

• Typically start between 6 to 18 
months of age. They are unusual 
before 6 months



Management

HISTORY TAKING 
AND PHYSICAL 
EXAMINATION

REASSURE SAFETY FIRST BEHAVIOR 
MODIFICATION



Whining & Temper 
Tantrum

• Normal 
development

– Autonomy

• Child rearing

• Temperament

• Emotional control

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://khaulamazhar.com/tag/spoiled-kids/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Feeding 
Problems

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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Pica

-อยากกินสิ่งท่ีไมใ่ช่อาหาร
-มกัมีอาการชั่วคราว
-มกัพบในเดก็ท่ีมีความ
บกพรอ่งเชาวนปั์ญญา Cause  

-เด็กขาดการดแูล 
ถกูทอดทิง้
-ความบกพรอ่ง
เชานปั์ญญา
-Iron 
deficiency 
anemia

Treatment
-Early diagnosis and 
treatment 
-Behavioral therapy : 
positive reinforcement
-Psychoeducation พ่อแม่

https://www.clipart.email/clipart/weird-things-clipart-152789.html



Rumination disorder

-ส  ารอกอาหารออกมากินซ า้ๆ มีกลิ่นเหม็นบดู
ในล าคอ
-มกัพบในเดก็อายนุอ้ยกวา่ 1 ปี
-พบในเดก็สติปัญญาบกพรอ่ง autism 
spectrum disorder, ไมไ่ดร้บัการฝึก
การสื่อสาร, ขาดการกระตุน้พฒันาการ

Treatment
-Nutrition support
-ไม่ใหน้อนทนัทีหลงักิน
-สรา้งบรรยากาศ

https://healthjade.com/rumination-disorder/



Adolescent 
turmoil

• วยัรุน่มีการเปล่ียนแปลงทางรา่งกาย 
ฮอรโ์มน

• อารมณร์อ้น หงดุหงิดง่ายขึน้
• โอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึน้
• พอ่แมก่งัวลมากขึน้
• ขึน้กบัสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
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2. ปัญหาทางพฒันาการ
และการเรียนรู้



2.1 
Autism 

spectrum 
disorder

กลุ่มอาการออทิซึม, โรคออทิสติก

• ความผิดปกติของการสรา้งสมัพนัธภาพกบั
บคุคลอ่ืน

• ความผิดปกติของการใชภ้าษาและการ
ติดตอ่สื่อสารกบับคุคลอื่น

• พฤติกรรมซ า้ๆหรอืมีความสนใจจ ากดั
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• “ไมส่บตา ไมพ่าที ไมชี่น้ิว้”

อาการและอาการแสดง

กลุม่อาการออทิซมึ, โรคออทิสติก

• ความผิดปกติของการสรา้งสมัพนัธภาพกบั
บคุคลอ่ืน

• ความผิดปกติของการใชภ้าษาและการ
ติดตอ่สื่อสารกบับคุคลอื่น

• พฤติกรรมซ า้ๆหรอืมีความสนใจจ ากดั
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

• “ไมส่บตา ไมพ่าที ไมชี่น้ิว้”

อาการและอาการแสดง



1.1 Autism spectrum disorder

พบได ้1: 68 ชาย: หญิง เท่ากบั 4-5: 1



2.1 
Autism 

spectrum 
disorder

• https://m.youtube.com/wat
ch?v=3WBtk6SCbPk

https://m.youtube.com/watch?v=3WBtk6SCbPk


2.1 
Autism 

spectrum 
disorder

การรักษา

การปรบัพฤติกรรมและฝึกทกัษะทางสงัคม

การฝึกพดู

การกระตุน้พฒันาการ และการฝึกอาชีพ

การจดัการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสม

การช่วยเหลือครอบครวั

การรกัษาดว้ยยา





2.2 
Intellectual 

disability

เชาวนปั์ญญาบกพรอ่ง, mental 

retardation

ความผิดปกติความสามารถดา้นปัญญา
และความบกพรอ่งทกัษะการปรบัตวั

แสดงอาการก่อนอาย ุ18 ปี

ในเดก็พบไดร้อ้ยละ 2-3

การรักษา: รกัษาโรคท่ีเป็นสาเหต ุ(ถา้มี) 
และฝึกกระตุน้พฒันาการ



2.3 Attention-Deficit/Hyperactive 
Disorder

ADHD = โรคสมาธิสัน้

ประกอบดว้ย 
- กลุม่อาการขาดสมาธิ

- กลุม่อาการซนและหนุหนัพลนัแล่น

พบไดร้อ้ยละ 5-12

ผูช้ายต่อผูห้ญิง 4-6: 1



2.3 Attention-Deficit/Hyperactive 
Disorder

1.ขาดสมาธิ (inattention)

• วอกแวกง่าย

• ขาดความตัง้ใจในการท างาน

• เหม่อลอย

• ขีล้ืม

• เวลาพดูดว้ยเหมือนไม่ฟัง

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://lifestyletodaynews.com/health/fitness/what-is-the-behavioural-approach-used-in-adhd/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


2.3 Attention-Deficit/Hyperactive 
Disorder

2.อาการซน/หุนหนัพลันแล่น
(impulsivity/hypera
ctive)

• ซน
• หยกุหยิก อยู่ไม่สขุ
• ชอบปีนป่าย เลน่เสียงดงั เลน่

ผาดโผน
• กิจกรรมเสี่ยงอนัตราย 
• พดูมาก พดูไม่หยดุ

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://lifestyletodaynews.com/health/fitness/what-is-the-behavioural-approach-used-in-adhd/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


2.3 Attention-Deficit/Hyperactive 
Disorder

2.อาการซน/หุนหนัพลันแล่น (impulsivity/hyperactive)

• วูว่าม ใจรอ้น

• ขาดความระมดัระวงั

• รอคอยไม่ได้

• พดูแทรก

• รบีท างานใหเ้สรจ็โดยไม่ค  านงึวา่งานจะเรยีบรอ้ยหรอืถกูตอ้งหรอืไม่



2.3 Attention-
Deficit/Hyperactive 

Disorder

หลายๆอาการเกิดก่อนอาย ุ12 ปี

มีอาการท่ีบา้น และที่โรงเรยีน

2/3 มีภาวะหรอืโรคอ่ืนรว่มดว้ย

การรักษา: การผสมผสาน
ระหวา่งการปรบัพฤติกรรม/
สิ่งแวดลอ้ม รว่มกบัการรกัษาทาง
ยา



3. ปัญหาทางอารมณ์



3.1 Anxiety disorders

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://www.choosehelp.com/topics/anxiety/generalized-anxiety-disorder-in-children
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


3.1.1 Separation anxiety disorder

Separation anxiety: อาการกงัวลอย่างมากเม่ือเดก็ออกจาก
บา้น หรอืบิดามารดาตอ้งแยกออกไป เป็นภาวะปกติในเดก็เลก็อายุ 1-
3 ปี

SAD: อาการมีมากจนเสียความสามารถของตน อาการเป็นนาน เกิน
ความเหมาะสมของอายเุดก็และรุนแรงมาก



3.1.1 Separation anxiety disorder

การรักษา

พฤติกรรมบ าบดั และปรบัความคิด การรกัษาดว้ยยา

อาการ: ซมึ ไม่มีสมาธิ กลวัมาก กลวัคนใกลช้ิดไดร้บัอนัตรายไม่อยากไป
โรงเรยีน อาจมีอาการทางกาย เช่น ปวดทอ้ง ปวดหวั



3.1.2 Phobic anxiety disorder

• Specific phobia: กลวัมากเกินไปจาก
พฒันาการปกติ เช่น กลวัเลือด กลวัเชือ้โรค และ
พยายามหลบเลี่ยงสิ่งที่กลวั

• การรกัษา

– การรกัษาทางจิตบ าบดั
This Photo by Unknown Author is 
licensed under CC BY-NC-ND

https://nardhwen.deviantart.com/art/Cleon-Bug-Phobia-333248815
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


3.1.3 
Social 

anxiety 
disorder

กลวัการท าอะไรในท่ีๆมีคน
แปลกหนา้ อาย กลวัถกู
หวัเราะเยาะ

Selective mutism: การไม่
พดูในท่ีสาธารณะหรอื
สถานการณเ์ฉพาะ



3.2 Mood disorders

• กลุม่อารมณเ์ศรา้
(depression)

• กลุม่อารมณแ์มเนีย
(mania)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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3.2.1 Depression

อาย ุ6 ปี เริม่ใชภ้าษาบอกอารมณเ์ศรา้แบบผูใ้หญ่ได้

ความรู้สึก: เศรา้ ไม่มีความสขุ เบ่ือ

พฤตกิรรม: รอ้งไหบ้อ่ย ซมึ ไม่รา่เรงิ ไม่เลน่เหมือนเม่ือก่อน โกรธง่าย ใจนอ้ยมากขึน้ 
บางคนกา้วรา้วมากขึน้ บางคนไม่ยอมไปโรงเรยีน

ความคดิ: คิดแง่ลบเก่ียวกบัตนเอง เพ่ือน และโรงเรยีน

การรักษา
- การรกัษาดว้ยยา

- การรกัษาทางจิตบ าบดั



3.2.2 Mania

อาการ:
- มีความสขุมากหรอืหงดุหงิดมาก 

- ไม่นอน พดูคยุไม่หยดุ ความคิดโลดแล่น 
กิจกรรมมากขึน้ 

- บางคนมีพฤติกรรมเกเร หรอืพฤติกรรม
เสี่ยง

การรักษา
- การรกัษาดว้ยยา

- การรกัษาทางจิตสงัคม



Question?
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