
สถานการณ์ปญัหาเด็กวยัเรยีนและโรคทางจติเวช

ที่เป็นปญัหาในการเรยีน

โดย
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

สถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์



เด็กประถมศึกษากลุ่มเสี่ยงได้รับการดแูลช่วยเหลือจนดีขึ้นเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจาก
แบบคัดกรองความ

พิการ 4 ประเภทของ
กระทรวงศึกษาธิการ

บกพร่อง
ทาง

สติปัญญา

บกพร่อง
ทางการ
เรียนรู้

บกพร่องทาง
พฤติกรรม

หรืออารมณ์
ออทิสติก

เด็กจากแบบคัดกรอง
ความพิการ 4 ประเภท
เสี่ยง/มีปัญหาจากการ

ประเมิน SDQ

ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจนดี
ขึ้น(จากการ

ประเมิน SDQ)

คิดเป็น
ร้อยละ

กาญจนบุรี 1660 281 1315 105 101 313 260 83.06

นครปฐม 1995 177 1706 263 93 351 301 85.75

ประจวบคีรีขันธ์ 791 169 596 47 57 153 133 86.92

เพชรบุรี 1556 287 1092 219 158 379 347 95.06

ราชบุรี 1832 217 1598 44 55 365 326 89.31

สมุทรสงคราม 349 44 279 34 34 67 57 85.07

สมุทรสาคร 831 155 648 46 34 162 141 87.0

สุพรรณบุรี 1316 182 1080 181 71 196 167 85.20

เขตสุขภาพที่ 5 10,330 1,489 8,225 916 603 1,986 1,732 87.21



โรคจติเวชเด็กพบบ่อยแค่ไหน?

ความชกุสูงสุด

ความชกุอย่างนอ้ย



โรคสมาธิส ัน้

ไมเคลิ เฟลปส ์ (Michael Phelps

http://woodtv.com/2014/04/14/olympic-great-michael-phelps-ends-retirement/



• ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้
• ขาดสมาธิในการเรียน ท่าให้ผลการเรียนต่่ากว่าความสามารถจริง
• เกิดจากสารสมาธิในสมองส่วนหน้าน้อยกว่าปกติ (โดปามีน)
• รักษาได้ด้วยยาเพ่ิมสมาธิ (Methylphenidate) ร่วมกับการปรับ

พฤติกรรมที่บ้านและในห้องเรียน
• ตอบสนองต่อการรักษา 90% ท่าให้ผลการเรียนดีขึ้นได้
• หากไม่ได้รับการรักษา อาจมีปัญหาพฤติกรรมและผล กระทบต่อเนื่อง

จนถึงช่วงวัยรุ่น เช่น ต้องออกจากโรงเรียน ปัญหาสารเสพติด พฤติกรรม
รุนแรง ปัญหาเรื่องเพศ

โรคสมาธิสั้น



สตปิญัญาบกพร่อง

http://www.differencebetween.net/science/health/difference-between-autism-and-mental-retardation/



• พัฒนาการช้า คิดอ่านช้า แก้ปัญหาช้า
• ส่งผลต่อการเรียนเนื่องจากความสามารถเด็กต่่ากว่าเด็กวัยเดียวกัน
• อาจเกิดจากโรคพันธุกรรม โรคทางสมอง ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ
• พบโรคสมาธิสั้นร่วมด้วยได้ พบปัญหาพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วยได้

โดยเฉพาะเมื่อเด็กสื่อสารได้น้อยจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมมากขึ้น
• ไม่มียารักษา แต่ใช้การฝึกกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ (IEP) ร่วมกับ

การปรับพฤติกรรมที่บ้านและในห้องเรียน
• เป้าหมาย - ส่งเสริมให้เด็กใช้ความสามารถเต็มศักยภาพอย่างมีความสุข

สตปิญัญาบกพร่อง



แอลดี

http://quotesgram.com/bill-gates-quotes-fail/

https://www.dek-d.com/starissue/38324/



• อา่นเพี้ยน เขียนผิด คดิเลขพลาด

• ผลการเรยีนต า่เน่ืองจากทกัษะการเรยีนบกพร่อง แต่การเรยีนรูด้ว้ยการฟังและพูดยงั

เป็นปกติ ความสามารถของเด็กในการใชชี้วิตประจ าวนัไม่ต่างจากเด็กวยัเดียวกนั

• พบโรคสมาธิส ัน้ร่วมดว้ยประมาณ 1/3 พบปญัหาพฤตกิรรมอืน่ๆร่วมดว้ยได ้

โดยเฉพาะเม่ือเด็กเครยีดหรอืเศรา้จากปญัหาการเรยีน

• ไม่มียารกัษา แต่ใชก้ารจดัท าแผนการเรยีนรูร้ายบคุคล (IEP) ร่วมกบัการปรบั

พฤตกิรรมที่เป็นปญัหาที่บา้นและในหอ้งเรยีน

• เป้าหมาย - พฒันาเด็กในดา้นที่ไม่บกพร่อง เช่น การฟัง/พูด ความสามารถพเิศษ

อืน่ๆ เพื่อช่วยใหใ้ชค้วามสามารถไดเ้ต็มศกัยภาพอย่างมีความสขุ

แอลดี



ออทสิตกิ

http://www.stfrancis.swindon.sch.uk/Page.aspx?ID=33728

https://pantip.com/topic/33060317

คิม พีค (Kim Peek) อัจฉริยะด้าน
ความจ่า ได้ฉายา คิมพิวเตอร์



• ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ช้ีน้ิว

• ปญัหาส าคญั คอื พฒันาการดา้นภาษา ปญัหาทกัษะสงัคม และพฤตกิรรม

ซ ้าๆ

• ไม่มียารกัษาใหห้ายขาด แต่ใชย้าช่วยลดอาการที่เป็นปญัหาบางอย่าง + การ

จดัท าแผนการเรยีนรูร้ายบคุคล (IEP) + การปรบัพฤตกิรรมที่เป็น

ปญัหาที่บา้นและในหอ้งเรยีน

• เป้าหมาย – พฒันาทกัษะดา้นภาษาและทกัษะสงัคมเพือ่ช่วยให ้ ใช้

ความสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพอย่างมีความสขุ

ออทสิตกิ



โรคด้ือต่อตา้น

ทีม่า : http://www.startfilm.ru/media/cadr/607/



• ชอบต่อตา้น ข้ีหงดุหงดิ ท าผิดกฎ

• ปญัหาพฤตกิรรมท าใหจ้ดัการสอนไดย้าก

• เกดิจากสารสือ่ประสาทในสมอง รว่มกบัการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม

• รกัษาไดด้ว้ยยารว่มกบัการปรบัพฤตกิรรมที่บา้นและในหอ้งเรยีนหรอืครอบครวับ าบดั

• พบรว่มกบัโรคสมาธิส ัน้ได ้ 40% หากไม่ไดร้บัการรกัษา อาจมีปญัหาพฤตกิรรมและผล

กระทบต่อเน่ืองจนถงึช่วงวยัรุน่ เช่น ตอ้งออก จากโรงเรยีน ปญัหาสารเสพตดิ

พฤตกิรรมรุนแรง ปญัหาเรื่องเพศ

โรคด้ือต่อตา้น



• หงดุหงดิงา่ย ทอ้แทเ้บื่อหน่าย ไม่อยากไปโรงเรยีน

• เกดิจากสารสือ่ประสาทรว่มกบัความเครยีดดา้นสงัคมสิง่แวดลอ้ม

• แสดงอาการคลา้ยสมาธิส ัน้ได ้ แสดงออกเป็นปญัหาพฤตกิรรมเน่ืองจาก

เด็กกงัวลหรอืไม่มีความสขุ

• รกัษาไดด้ว้ยยาตา้นเศรา้รว่มกบั

การปรบัพฤตกิรรมที่บา้นและ

ในหอ้งเรยีนหรอืครอบครวับ าบดั

โรคซึมเศรา้



• ซนเกนิไป ใจลอย รอคอยไม่ได้

• ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ช้ีน้ิว

• อา่นเพี้ยน เขียนผิด คดิเลขพลาด

• พฒันาการชา้ คดิอา่นชา้ แกป้ญัหาชา้

• หงดุหงดิงา่ย ทอ้แทเ้บื่อหน่าย

ไม่อยากไปโรงเรยีน

• ชอบต่อตา้น ข้ีหงดุหงดิ ท าผิดกฎ

6 โรคส าคญัที่สง่ผลต่อการเรยีน

สมาธิส ัน้

ออทสิตกิ

แอลดี

สตปิญัญาบกพรอ่ง

ซึมเศรา้

ด้ือตา้น



• ไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่ไดเ้กดิจากเช้ือโรค สารพษิหรอืเน้ืองอก

• สว่นใหญ่ไม่ทราบสาเหตทุี่แน่ชดั

• การเลี้ยงดู สิง่แวดลอ้ม การดูแลในโรงเรยีน สภาพสงัคมสามารถท าใหอ้าการ

ของโรคดีข้ึนหรอืแย่ลงได ้

• เด็กตอ้งอาศยัความช่วยเหลอืจากพอ่แม่-คุณครู-ทีมผูร้กัษา

• บางโรครกัษาดว้ยยา บางโรคตอ้งเนน้การปรบัพฤตกิรรมหรอืจติบ าบดั

• สว่นใหญ่เป็นนาน เรื้อรงั ตอ้งรกัษาอย่างต่อเน่ืองและจรงิจงั หากรกัษาตัง้แต่

เด็ก จะช่วยลดปญัหาตอนโต

โรคจติเวชเด็กต่างจากโรคทางกาย




