
กระบวนการสง่ตอ่นกัเรยีน
มายงัผูเ้ช่ียวชาญ

นายพิชญุตม์ สุนาโท

นกัจิตวิทยาคลินิกช านาญการ

โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ



กลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีเข้ารับการตรวจรักษา
เด็กและวัยรุ่นที่อายุต่่ากว่า 15 ปี วัยรุ่นที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

1. ยื่นบัตรประชาชนขอรับบัตรคิวที่จุดคัดกรองด้านหน้า
2. จุดซักประวัติที่คลินิกกุมารเวชกรรม โดยพยาบาลวิชาชีพ
3. รอพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย โดย ผปค.แจ้งรายละเอียด
ของปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมของเด็ก/วัยรุ่น
4. กุมารแพทย์ส่งต่อไป

4.1 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
4.2 OPD จิตเวช (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)

1. ยื่นบัตรประชาชนขอรับบัตรคิวที่จุดคัดกรอง
ด้านหน้า
2. จุดซักประวัติที่ OPD จิตเวช โดยพยาบาล
วิชาชีพ (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด)
3. รอพบจิตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย 
4. จิตแพทย์ท าการตรวจและรักษา ให้การดูแล
ต่อเนื่อง พร้อมทีมสหวิชาชีพ   

ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการตรวจวินิจฉัยและการบ าบัดฟื้นฟู มีดังนี้
เภสัชกร

พยาบาลวิชาชีพ(จิตเวช)
นักจิตวิทยาคลินิก
นักกิจกรรมบ าบัด

นักวิชาการสาธารณสุข



การสง่ตอ่เคสเด็ก วยัรุน่ ผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ



งานท่ีเก่ียวกบัเดก็และวยัรุน่

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบ่าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟู

เชาวน์ปัญญา
สมาธิสั้น/อยู่ไม่นิ่ง/ดื้อต่อต้าน
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
ออทิสซึมสเปคตรัม
ซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น
โรควิตกกังวล (ไม่ยอมไปโรงเรียน)
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
เป็นต้น

จิตบ าบัด
พฤติกรรมบ าบัด
ปรับพฤติกรรม
การฝึกผ่อนคลายความเครียด
เป็นต้น



ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
(Intellectual Disabilities: ID)

“พฒันาการชา้ คิดอ่านชา้ แกปั้ญหาชา้”

กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

การทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence Test) 

• พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อประกอบในการประเมินความรุนแรง วางแผนดูแล
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น

การประเมินระดับพัฒนาการ (Developmental Test) 

• พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อประกอบในการประเมินความรุนแรง วางแผนดูแล
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น



การแบ่งภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตามระดับความรุนแรง 
ระดับความช่วยเหลือที่ต้องการและร้อยละที่พบ

ระดับความรุนแรง ระดับ IQ ระดับความช่วยเหลือที่ต้องการ ร้อยละ
ที่พบ

- บกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย 
(Mild Intellectual disability)

- บกพร่องทางสติปัญญาปานกลาง 
(Moderate Intellectual disability)

- บกพร่องทางสติปัญญารุนแรง (Severe 
Intellectual disability)

- บกพร่องทางสติปัญญารุนแรงมาก 
(Profound Intellectual disability)

50-69

35-49

20-34

<20

ต้องการความช่วยเหลือเป็นคร้ังคราว

ต้องการความช่วยเหลือปานกลาง

ต้องการความช่วยเหลือมาก

ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา

85

10

3-4

1-2

6



โรคซน/สมาธิสัน้ Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; ADHD

“ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้”

กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

1. การทดสอบเชาวน์ปัญญา (Intellectual Test)

2. การประเมินพฤติกรรมด้วย SNAP-IV (ฉบับผู้ปกครอง 1 แผ่นและคุณที่
ปรึกษา 1 แผ่น) 



ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 
“อ่านเพี้ยน  เขียนผิด คิดเลขพลาด”

กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

1. การทดสอบเชาวน์ปัญญา (Intellectual Test)

2. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Wide Range Achievement Test-Thai Version)



โรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorder)
“ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ช้ีน้ิว”

• แบบคัดกรองออทิสติกสเปกตรัม 

• แบบทดสอบ TDAS

• PDD SQ (Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire)

• KUS-SI 

การทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence Test) 

• พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อประกอบในการประเมินความรุนแรง วางแผนดูแลช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็น

• การประเมินระดับพัฒนาการ (Developmental Test) 

• พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อประกอบในการประเมินความรุนแรง วางแผนดูแลช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็น



เด็กที่มีปัญหาอารมณ์

• เด็กที่มีภาวะวิตกกังวล

• ภาวะกลัวในเด็กวัยเรียน

• เด็กกลัวการไปโรงเรียนหรือเด็กปฏิเสธการไปโรงเรียน

• เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมท่าร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย

การบ่าบัดและฟื้นฟู

• จิตบ าบัด

• การฝึกผ่อนคลายความเครียด

• เป็นต้น
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เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม

• เด็กลักขโมย
• เด็กพูดโกหก
• เด็กก้าวร้าว
• เด็กหนีโรงเรียน
• เด็กติดเกม

การบ่าบัดและฟื้นฟู

• พฤติกรรมบ าบัด

• ปรับพฤติกรรม
11

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://phys.org/news/2010-11-poor-children-school-behavior-problems.html&ei=wCJNVMqxBsPZmAWjv4GABA&psig=AFQjCNF4JM-wK_JS8kn68g9BykiVgsE4Eg&ust=1414427712187295


เดก็ท่ีมีปัญหาบหุรี ่สรุาและยาเสพติด

• บ าบดัยาเสพติด

• ครอบครัวบ าบดั

• จิตบ าบดั



เด็กท่ีมีปัญหาตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน

• ตรวจวนิิจฉยัทางจิตวทิยาคลินิก

• ใหก้ารปรึกษาทางจิตบ าบดั

• ส่งพบนกัสงัคมสงัเคราะห์ ศูนยพ์ึ่งได้

• ประชุมสหวชิาชีพ



Average Intelligence

เดก็ปกติ



เด็กปกติ

Intellectual Disability; Moderate Grade; ระดับ

Full IQ ประมาณเท่ากับ 100

เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (Verbal IQ) 99

เชาวน์ปัญญาด้านการลงมอืกระทา่ (Performance IQ) 102

คะแนนดัชนี

ดัชนีความสามารถด้านความเข้าใจภาษา (VC) 98

ดัชนีความสามารถด้านการจัดระบบการรับรู้ (PO) 99

ดัชนีความสามารถด้านการตั้งใจและการมีสมาธิ (FD) 98

ดัชนีความสามารถด้านความเร็วในกระบวนการท างาน 117



- เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาIntellectual Disability
- Wechsler Intelligence Scale for Children – Third Edition (WISC-III)



เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
Intellectual Disability

Intellectual Disability; Moderate Grade; ระดับ

Full IQ ประมาณเท่ากับ 47

เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (Verbal IQ) 54

เชาวน์ปัญญาด้านการลงมอืกระทา่ (Performance IQ) 48

คะแนนดัชนี

ดัชนีความสามารถด้านความเข้าใจภาษา (VC) 57

ดัชนีความสามารถด้านการจัดระบบการรับรู้ (PO) 50

ดัชนีความสามารถด้านการตั้งใจและการมีสมาธิ (FD) 64

ดัชนีความสามารถด้านความเร็วในกระบวนการท างาน 50



ปัญหาการเรียนในเด็กวัยเรียน/ปัญหาพฤติกรรม
สาเหตุ อาการแสดงส าคญั แนวทางการช่วยเหลือ

โรคสมาธิสั้น ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้ ยาเพิ่มสมาธิ+ปรับพฤติกรรม

โรคด้ือและโรคเกเร ด้ือต่อตา้น ข้ีหงุดหงิด ท าผดิกฎ ปรับพฤติกรรมและ/หรือยา
ควบคุมอารมณ์

โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ อ่านเพี้ยน เขียนผดิ คิดเลขพลาด ท า IEP+รักษาโรคร่วม

โรคสติปัญญาบกพร่อง พฒันาการชา้ คิดอ่านชา้ 
แกปั้ญหาชา้

ท า IEP+กระตุน้พฒันาการ

โรคออทิซึมสเปกตรัม ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ช้ีน้ิว ท า IEP+ฝึกการส่ือสารและ
ทกัษะทางสงัคม

โรคซึมเศร้า กา้วร้าว หงุดหงิดง่าย ทอ้แทเ้บ่ือ
หน่าย ไม่ไปโรงเรียน

จิตบ าบดั และ/หรือ ยาควบคุม
อารมณ์







กลุม่ไลน ์Kalasin’s Child Mental Health

เบอร์โทรศพัท ์OPD จิตเวช 

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

043-811335



จบแล้วครับ...!


