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บทที่ 7 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
และจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น 

 

วัตถุประสงค์ หลังจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ ดังนี้ 
1. บอกความหมาย สาเหตุ และปัจจัยของการเจ็บป่วยทางจิตในเด็กและวัยรุ่นได้ 
2. การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเด็กและ 
 วัยรุ่นได้ 

หัวข้อที่สอน 
1. ความหมาย สาเหตุ และปัจจัยของการเจ็บป่วยทางจิตในเด็กและวัยรุ่นได้ 
2. การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น

ได้ 
 

 

ศัพท์ทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

Attention deficit  

Autism spectrum disorder 

Consent 

Conduct disorder 

Hyperactivity disorder 

 

Mental retardation 

Palilalia 

Specific learning disorder 

Therapeutic play 

Tic 
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อาจารย์ณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร์ 

  

บทนำ   

   จากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนไป มีการแข่งขันในด้านความรู้ และทางด้านเทคโนโลยี

เพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดความกดดัน ความคาดหวังในตัวเด็กสูงมากขึ้น และอาจเกินกว่าที่เด็กจะรับได้ 

หากเด็กต้องเผชิญกับสภาพสังคมที่ขาดความสงบสุข แข่งขัน ขาดความมั่นคงในชีวิต รู้สึกถึงความไม่

ปลอดภัย ขาดบิดา-มารดาในการช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็ก

และวัยรุ่นได้ ผู้ดูแลครอบครัว ญาติจึงต้องทำความเข้าใจในภาวะสุขภาพ ธรรมชาติของวัยที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม วัฒนธรรมในเด็กและวัยรุ่นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และอยู่

ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

พฤติกรรม จิตใจได้อย่างเท่าทัน เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตที่มีความรุนแรงมากขึ้น หากพบ

อย่างรวดเร็วยังสามารถนำเด็กและวัยรุ่นเข้าสู่กระบวนการรักษา เพ่ือให้เด็กและวัยรุ่นเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ไดอ้ย่างดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต   

  

1. สุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น 

   เด็กที่มีสุขภาพจิตดี หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์

สติปัญญา และด้านสังคม เหมาะสมตามวัย โดยเด็กสามารถปรับตัวตามภาวะหน้าที่ และสามารถ

แสดงออกของพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น มีความเฉพาะจึงมีสิ่งที่ผู้

ช่วยเหลือควรตระหนักในด้านข้อคิดท่ีแตกต่างจากการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ ดังนี้ 

    1.1 พัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของบุคคล ในแต่ละระยะของพัฒนาการมี

ลักษณะเฉพาะ และพัฒนาการที่เกิดก่อน ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการที่กำลังจะตามมาข้อบ่งชี้ถึงภาวะ

สุขภาพจิตที่ดีส่วนหนึ่งพิจารณาจากพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
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   1.2 ภาวะวิกฤตต่างๆ อาจเป็นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของพัฒนาการ เช่น

กังวลต่อคนแปลกหน้าความกังวลที่ต้องจากมารดาเพ่ือไปโรงเรียน หรือการก้าวเข้าสู่ระยะวัยรุ่น สิ่ง

เหล่านี้กระตุ้นให้เด็กเผชิญสถานการที่ทำให้รู้สึกกดดัน เครียด นอกจากนี้อาจมีภาวะวิกฤตอ่ืนๆเช่น

เด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือบิดามารดาแยกทางกัน เป็นต้น 

   1.3 การสื่อสาร เด็กส่วนมากสื่อสารในแนวทางที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าเป็นความไม่

สบายใจ ความทุกข์ใจ หรือความวิตกกังวลต่างๆ เด็กจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม หรือสื่อสาร

ออกมาในแนวทางที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ ดังนั้นผู้ช่วยเหลือดูแลควรให้ความสนใจในการสังเกต

พฤตกิรรมของเด็ก 

    1.4 ครอบครัว เด็กต้องอาศัยการเลี้ยงดูจากผู้ใหญ่นานหลายปีจึงจะช่วยตนเองได้ การ

เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตในเด็กมีความเกี่ยวข้องกับสภาพครอบครัว และบุคคลที่เลี้ยงดูเด็ก การที่จะ

เข้าใจปัญหา และการวางแผนการช่วยเหลือเด็ก ควรต้องให้ความสนใจครอบครัวของเด็กด้วย 

 

2. สาเหตุของการเกิดอารมณ์และพฤติกรรมเบี่ยงเบนในเด็ก 

   มีสาเหตุผสมผสานกันหลากหลายประการ เช่น ปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกิดในผู้ใหญ่ แต่

ละสาเหตุมีผลซึ่งกันและกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ซึ่งมีปัจจัยสำคัญ ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยด้านชีวภาพ แบ่งออกเป็น 

   2.1.1 พยาธิสภาพในสมองและการเจ็บป่วย ความไม่สมดุล หรือการแปรปรวนของ

สารสื่อประสาทในสมอง กระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมซุกชนและไม่อยู่นิ่ง ซึ่งเป็นอาการที่พบในกลุ่ม เด็ก

สมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder) และถ้าบริเวณสมองของเด็กได้รับการ

กระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายบริเวณศีรษะ ได้รับการกระทบกระเทือนขณะอยู่ใน

ครรภ์มารดา หรือระหว่างคลอด ติดเชื้อ ได้รับสารพิษบางชนิด เช่น มารดาดื่มสุรามากระหว่าง

ตั้งครรภ์ เป็นต้น ด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้ ทำให้เซลล์สมองบางส่วนขาดออกซิเจน ส่งผลต่อปัญหาทาง

สุขภาพจิตได้มากทำให้การแสดงออกทางอารมณ์พฤติกรรม และสติปัญญาของเด็กผิดปกติไป  

   การเจ็บป่วย หรือการมีพยาธิสภาพที่สมอง มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็ก เช่นกัน

เพราะเด็กต้องเผชิญกับความยุ่งยาก ในการปฏิบัติตัวในการรักษาการเจ็บปวด ความหวาดระแวงต่อ

สิ่งต่างๆ และในกรณีที่เด็กมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ยิ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กเป็นอย่างมากการ
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ถูกจำกัดพ้ืนที่ในการทำกิจกรรม ทำให้เด็กขาดความสามารถในด้านกิจกรรมและสังคมของเด็กปกติจึง

พบว่าเด็กมักมีอารมณ์เศร้า อารมณ์โกรธ ความวิตกกังวล และมีพฤติกรรมแยกตัว 

    2.1.2 องค์ประกอบทางโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กมา

ตั้งแต่เกิด ส่วนที่สำคัญ คือ ลักษณะทางพันธุกรรมโดยพบว่าโรคทางจิตเวช สามารถถ่ายทอดผ่านบิดา

มารดาไปสู่บุตรได้ทั้งทางตรง และทางอ้อมเช่นเดียวกันกับความสามารถทางสติปัญญา ได้แก่ ภาวะ

ปัญญาอ่อน (Mental retardation) ชนิดดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) หรือลักษณะความ

บกพร่องอ่ืนๆ เช่น บกพร่องในความสามารถในการอ่าน การเขียน หรือการพูด พฤติกรรมก้าวร้าว 

เกเร หรือการกินผิดปกติ  

   ในด้านของโครโมโซม ที่อาจเกิดความผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น มารดาเป็นโรค

หัด หรือได้รับสารพิษ มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก และอาจมีความผิดปกติทางร่างกาย แสดงให้เห็น

ด้วย ส่วนปัจจัยพ้ืนฐานของอารมณ์  และพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งหมายถึงรูปแบบของอารมณ์และ

พฤติกรรมที่บุคคลโต้ตอบกับสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ โดยที่บุคคลแต่ละคนมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวมา แต่

กำเนิดแตกต่างกันสังเกตได้ว่า เด็กเล็กที่เกิดมาบางคนโต้ตอบมาก และบางคนโต้ตอบน้อย หรือเด็ก

บางคนตื่นบ่อย บางคนนอนมากจึงได้มีผู้ศึกษาลักษณะของและจำแนกไว้หลายกลุ่ม เช่น เด็กบางคนมี

ลักษณะของความตื่นตัวกระฉับกระเฉง แต่เด็กบางคนเฉยชา 

   2.2 ปัจจัยด้านจิตสังคม แบ่งออกเป็น 

     2.2.1 ครอบครัว มีความสำคัญต่อพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กมาก

ครอบครัวเป็นสังคมแรกที่เด็กต้องเรียนรู้ในการปรับตัว ดังนั้นครอบครัวควรเป็นสถานที่ให้เด็กได้

พ่ึงพาได้ ช่วยปกป้องเด็กได้ และเกิดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้เติบโต เป็นบุคคลที่สามารถช่วยตนเอง

ควบคุมตนเอง และรับผิดชอบต่อตนเองได้ พบว่าเด็กท่ีปรับตัวในครอบครัวได้ไม่เหมาะสม ปรับตัวใน

สังคมคนอ่ืนได้ไม่เหมาะสมเช่นกัน แล้วพบว่าเด็กที่อยู่ในสภาพต่อไปนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา

สุขภาพจิต 

1) เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่ยากจน 

2) เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาที่ใช้สารเสพติดหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิต 

3) เด็กท่ีถูกกระทำรุนแรง (child abuse) 

4) เด็กท่ีมีบิดา - มารดาเป็นวัยรุ่น 
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5) เด็กชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้รับการยอมรับ 

6) เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่บิดามารดามีความขัดแย้งหรือแยกทางกัน 

7) เด็กท่ีมีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีความพิการ 

    2.2.2 สังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural) ครอบครัวเป็นสังคมเบื้องต้น

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของเด็กค่อนข้างมาก แต่สังคมภายนอกครอบครัวก็นับว่าเป็นเกี่ยวข้อง

กับสุขภาพจิตของเด็กเช่นกัน ถึงแม้ว่าสังคมภายนอกจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดปัญหาทาง

สุขภาพจิต อาจเป็นเพียงแรงผลักดันที่ทำให้บุคคลปรับตัวในการดำเนินชีวิตได้ยากมากขึ้น สังคม

ภายนอก ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มเพ่ือน และสภาพชุมชนทั่วไป ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เด็กจะได้เรียนรู้ค่านิยม

คุณธรรม ทัศนคติ และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ถ้าสภาพสังคมที่เด็กเรียนรู้ มีความไม่เหมาะสม

ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก พบว่าเด็กที่มีพฤติกรรมเกเร มักมีประวัติอยู่ในชุมชนแออัด ไม่มี

สถานที่ส่งเสริมพัฒนาการ มีการใช้สารเสพติด มีการกระทำรุนแรงต่อกันในชุมชน และไม่มีแบบอย่าง

ของพฤติกรรมที่เหมาะสม 

    2.2.3 ความเครียด อาจเป็นความเครียดที่เกิดตามขั้นของพัฒนาการ เช่น การ

ต้องเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าการต้องแยกจากมารดาเพ่ือไปโรงเรียน หรือการต้องควบคุมการ

ขับถ่ายให้เหมาะสมได้ด้วยตนเอง 

3. แนวทางการช่วยเหลืองานพยาบาลในการดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยทางจิตของเด็กและ

วัยรุน่ 

   ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กจำแนกได้หลายแบบ เช่น จำแนกปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อย

ตามกลุ่มอาย ุหรือจำแนกปัญหาสุขภาพจิต ตามลักษณะอาการในที่นี้แบ่งเป็น 6 กลุ่มได้แก่ 

    1. ปัญหาความบกพร่องทางพัฒนาการ เช่น ภาวะปัญญาอ่อน ความผิดปกติแบบออทิสติก 

และพัฒนาการบกพร่องเฉพาะ เช่น การเขียน การอ่าน และการพูด 

แนวทางการช่วยเหลือ 

   การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กช่วยตนเองได้เมื่อโตขึ้นโดยกระตุ้นให้มี

แบบแผนการดำเนินชีวิตใกล้เคียงกับสภาพปกติให้มากที่สุด  ดังนั้นการกระตุ้นพัฒนาการหรือ

การศึกษาพิเศษ ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเด็กควรได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ

สำหรับเด็กปัญญาอ่อน ส่วนด้านสังคมควรเปิดโอกาสให้เด็กอยู่ร่วมกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน และถ้า
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เด็กมีปัญหาการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือมีอาการทางจิตเวช อาจจำเป็นต้องได้รับยาจากแพทย์ในด้าน

ครอบครัวซึ่งมีความสำคัญสำหรับเด็กกลุ่มนี้มากจำเป็นต้องได้เรียนรู้จากการดูแลเด็ กและการ

ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ 

    2. ปัญหาของพฤติกรรมแปรปรวน เช่น เด็กขาดสมาธิ และอยู่นิ่งไม่ได้  (Attention 

deficit disorder ) และมีพฤติกรรมเกเร (conduct disorder) ได้แก่ เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่

ปฏิบัติตามกฎของสังคม มีพฤติกรรมเหมือนคนอันธพาลพบได้มากในช่วงก่อนวัยรุ่น คือ 10-11 ปี

เด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงมีอัตราถึง 9 ต่อ 2 ซึ่งมีพฤติกรรมสำคัญ ดังนี้ ดื้อหรือไม่เชื่อฟัง โกหก

แสดงความก้าวร้าว เช่น ทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธ ไม่สนใจเรียน หนีออกจากบ้าน ขโมยทรัพย์สิน เล่นไฟ

หรือจุดไฟเผาบ้าน พฤติกรรมทางเพศคุกคามผู้อืน่ เกี่ยวข้องกับสุราและสารเสพติด 

แนวทางการช่วยเหลือ  

   ส่วนมากแนะนำให้ครอบครัวปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตร มุ่งเน้นในการให้ความ

เข้าใจในพฤติกรรม ให้กำลังใจ เมื่อเด็กทำพฤติกรรม ที่เหมาะสมและให้ความอบอุ่นในครอบครัว 

มุ่งเน้นในการดูแลเด็กด้วยความเข้าใจ และถูกวิธีคือไม่บังคับควบคุมให้เด็กอยู่เฉยๆนิ่งๆควรจัดสถานที่

สิ่งแวดล้อม ให้ปลอดภัยมีการกำหนดกฎ และควบคุมในบางกิจกรรม เช่น เวลาเข้านอนเวลา

รับประทานอาหาร และใช้วิธีการปรับพฤติกรรมตามหลักของการเรียนรู้ ไม่ควรทำโทษเด็กแต่ควรให้

รางวัลเมื่อเด็กทำพฤติกรรมเหมาะสม ในกรณีอาการรุนแรงแพทย์  จำเป็นต้องให้ยาให้ เด็ก

รับประทาน  

   3. ปัญหาด้านความวิตกกังวล  เช่น วิตกกังวลสูงในการแยกจาก  (Celebration 

sinusoidal) วิตกกังวลในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และวิตกกังวลทั่วไป การช่วยเหลือช่วยให้เด็กพ่ึงตนเอง 

และช่วยเหลือตนเองมากขึ้น  

   4. ปัญหาด้านการกินเช่นไม่อยากกิน กินแล้วกลัวอ้วน และกลิ่นสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร การ

ช่วยเหลือ การป้องกันปัญหาทางด้านร่างกาย และอันตรายจากการกิน เช่น การปรับพฤติกรรมการ

กิน การให้ครอบครัวช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆหากมีปัญหาอ่ืนๆ ทางจิตเวชอาจต้องใช้ยาเพ่ือ

การบำบัดร่วมด้วย 

   5. ปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศผิดปกติ หมายถึง เด็กที่มีลักษณะทางเพศของตนปกติทุก

อย่าง แต่เด็กมีความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมทางเพศตรงข้ามกับเพศท่ีควรจะเป็น จึงพบว่าเด็กผู้ชาย
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บางคนพอใจกับการนุ่งกระโปรง หรือแต่งตัวเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชาย ร่วมกับแสดง

กิริยาท่าทางเป็นผู้หญิง และบอกว่าตนเองต้องการเป็นผู้หญิง ส่วนในเด็กผู้หญิงกลับมีท่าทีเป็น

เด็กผู้ชาย สาเหตุเกิดความเสี่ยง เช่นนี้ยังไม่แน่ชัดอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย การช่วยเหลือช่วยให้เด็ก

กลับมาประจำที่เหมาะสมตามเพศของตนนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลหลายประการ เพราะเด็กบางคนมีการ

เจริญเติบโตมีพ้ืนที่มากขึ้นอาจมีลักษณะทางเพศของตนได้ตามปกติ  แต่ก็มีบางรายอาจมีปัญหาทาง

เพศเม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ 

6 ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมอ่ืนๆ สำหรับเด็กเล่นเมื่อถูกขัดใจหรือไม่พอใจจะ

แสดงความโกรธด้วยการร้องไห้เสียงดัง กระทืบเท้าลงเล่นกับพ้ืน และถีบ ส่วนมากเป็นการกระทำที่ไม่

รุนแรง และเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับเด็กเจ้าอารมณ์เมื่อโกรธ จะแสดงออกของอารมณ์ที่รุนแรง

มาก เช่น กรีดร้องดัง ดิ้นลงกับพ้ืน เตะ ถีบ ตีตนเอง เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ เด็กมักได้แรงเสริม

เช่น ได้รับความสนใจจากบิดามารดามากขึ้น ได้รับสิ่งต่างๆที่ต้องการ และบางทีได้รับการยกเว้น ไม่

ต้องทำตามกฎเกณฑ์ ฉะนั้นการปฏิบัติเบื้องต้นกับเด็ก ควรกระทำอย่างนุ่มนวล และมีการนำ

กฎหมายควบคุมและควรใช้อย่างสม่ำเสมอ เป็นระบบชัดเจน สอนให้เด็กรู้ถึงกฎกติกา เพ่ือลดความ

สนใจเด็กลง และที่สำคัญควรวิเคราะห์ต่อว่าทำไมเด็กจึงนำพฤติกรรมเช่นนี้มาใช้ในการแสดงออกใน

แต่ละสถานการณ ์

สรุป การดูแลช่วยเหลือในในเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และจิตเวช ส่งผล

ต่อการแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนั้น ผู้ดูแลควรศึกษาลักษณะทั่วไปของเด็ก

การใช้กล้ามเนื้อ การใช้คำพูดเนื้อหาความคิด ปัญญา สภาพอารมณ์ ท่าทีของบิดา-มารดา ความ

ปรารถนาของเด็ก พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การย้ายที่อยู่ของเด็ก ท่าทีต่อการมาโรงเรียน ข้อบ่งชี้การ

ปรับตัว และปัญหาอ่ืนๆ การเล่น การมองภาพพจน์ของตนเอง ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา

สุขภาพจิตเบี่ยงเบนในเด็กและวัยรุ่นจะต้องใช้ทักษะการสังเกต ความเข้าใจ พร้อมทั้งนำความรู้และ

ข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดูแลเด็กร่วมกับครอบครัว ด้วยการให้กำลังใจ ช่วยให้ครอบครัวมองเห็น

ปัญหาอย่างตรงจุด หากสังเกตพบพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างรุนแรง แนะนำปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

เพ่ือหาแนวทางการดูแลที่เหมาะสมต่อไป 


