
โครงการการอบรมเฟลโลวในสาขาวิชาจิตเวชเด็ก  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
(Fellowship in Child Psychiatry) 

วัตถุประสงค 
 วิชาจิตเวชเด็กนั้นมีเนื้อหาครอบคลุมกวางขวางมาก  ตั้งแตพัฒนาการบุคลิกภาพเด็กท้ังกายและใจ  
ตลอดจนปญหาของเด็ก  ตั้งแตเล็กไปจนถึงวัยรุน  ปญหาอาจจะเกิดไดตั้งแตแรกเกิดเรื่อยมา  เชน  ปญหาเด็กถูก
ทอดท้ิง  ปญหาขาดอาหาร  ปญหาโรคพิการ  โรคสมอง  เปนตน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะเปนผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในการเจริญเติบโตท้ังดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม (Bio-Psycho Social) สวนใหญแพทยมักจะมุงคิดถึงแตรางกาย 
(Physical หรือ Biological) แตใหความสําคัญกับสภาพจิตใจ-สังคม (Psycho Social) นอยมากท้ังๆ ท่ีสภาพหลังนี้มี
ความสําคัญเทากัน หรือมากกวาในหลายๆ กรณ ี
 ขออัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดทรงนํามา
กลาวเม่ือทรงเปดงานการประชุมสุขภาพจิต  และจิตเวชศาสตรแหงอาเซียน  ครั้งท่ี 1 วา  “สุขภาพจิตและสุขภาพ
กายนั้น  จัดไดวาสุขภาพจิตสําคัญกวาสุขภาพกายดวยซํ้า  เพราะวาคนไหนท่ีรางกายสมบูรณแข็งแรงแตจิตใจฟน
เฟอนไมไดเรื่องนั้น  ถาหากทําอะไรก็จะยุงกันได  การท่ีรางกายแข็งแรงนั้น  จึงไมเปนประโยชนตอตนเอง  หรือ
สังคมแตอยางใด  สวนคนท่ีมีสุขภาพรางกายไมสูจะแข็งแรงแตสุขภาพจิตดี  หมายความวา  จิตใจดี  รูจักจิตใจของ
ตัวเอง  และรูจักปฏิบัติใหถูกตองยอมเปนประโยชนตอตัวเองมาก  และเปนประโยชนตอสังคมไดมาก” 
 
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
 สําเร็จหลักสูตร  หรือผานการอบรมการศึกษาตามหลักสูตรแพทยเฉพาะทางสาขาวิชากุมารเวชศาสตรแลว  
หรือผูท่ีทํางานเฉพาะทาง  ทางดานกุมารเวชศาสตรมาแลวอยางนอย 5 ป 
 
ระยะเวลาการอบรม  
 2 ป  โดยศึกษาอบรมจิตเวชผูใหญเปนเวลา 9 เดือน  และท่ีเหลือเปนการฝกอบรมในวิชาจิตเวชเด็ก 
 
ผูจัดทําการอบรม 
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร  และภาควิชาจิตเวชศาสตร 
 
หลักสูตรการศึกษา 
 วัตถุประสงค  เม่ือผูอบรมผานการฝกอบรมแลวจะสามารถ 
1. ซักประวัติ  ตรวจรางกาย  ตรวจสภาพจิต  สามารถรวบรวมขอมูลจากการตรวจท้ังหมด  และการสังเกต

พฤติกรรมของผูปวย  และพอแมหรือผูเกี่ยวของ  และขอมูลจากการตรวจพิเศษอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะห
ปญหา  และใหการวินิจฉัย  และการวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวชเด็กไดถูกตอง 

2. รูหลักการ  และวิธีการ  ในการตรวจและสามารถทําการตรวจงายๆ ทางการทดสอบทางจิตวิทยาได  รูจักเลือก
สงใหมีการตรวจในสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหถูกตอง  เพ่ือนํามาแปลผลในการประกอบการวินิจฉัย  และรักษา 



 2 

3. อธิบายสาเหตุของโรค  หรือสาเหตุของปญหา  และวางแผนในการรักษา  ปองกัน  และสามารถดําเนินการ
รักษาพ้ืนฐาน  และปองกันโรคทางจิตเวชเด็กได 

4. ดําเนินการรักษาผูปวยจิตเวชเด็กโดยใชจิตบําบัดแบบประคับประคอง  และจิตบําบัดระยะส้ันและรูจักนํา
หลักการพฤติกรรมบําบัด  และแนวพัฒนาการทางบุคลิกภาพใชใหถูกตองเหมาะสมในการใหการรักษา  และ
แนะนําแกพอแม  ผูปกครองเด็กได  ตลอดถึงการรูจักใชเภสัชบําบัด 

5. อธิบายปญหาทางจิตเวชเดก็ท่ีเกิดขึ้นแกพอแม  และใหการชวยเหลือพอแมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถวินิจฉัย  และแยกแยะปญหาของพอแม  หรือโรคทางจิตเวชในพอแม  หรือผูปกครองท่ีเกี่ยวของได  

และสามารถสงตอไปยังจิตแพทยผูใหญไดอยางเหมาะสม  เพ่ือการชวยเหลือรักษาท่ีถูกตอง 
7. ทํางานรวมกับจิตแพทยผูใหญ  และจิตแพทยเด็กไดในการชวยเหลือรักษาผูปวยทางจิตเวชเด็กท่ีพอแมมีปญหา

ทางจิตเวชท่ีสลับซับซอนยุงยากแกการรักษา 
8. เปนท่ีปรึกษาและทํางานรวมไดกับผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับเด็ก  เชน  ศัลยแพทย  แพทย  แพทยทางหู  คอ  จมูก  

ตา  กุมารแพทยในแขนงอ่ืน และผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับเด็กในสาขาอ่ืนๆ เชน  โรงเรียน  สถานเล้ียงดูเด็ก  เปน
ตน 

9. มีทัศนคติท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานจิตเวชเด็ก  โดยเฉพาะการปองกัน  และสงเสริมดานสุขภาพจิต    
รวมท้ังครอบครัว  และชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยูดวย 

10. ใหความรู  และฝกอบรมนักศึกษาแพทย  แพทย  บุคลากรทางแพทย  และประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
และจิตเวชเด็ก  โดยเฉพาะทางอารมณและพฤติกรรม 

11. ประยุกตความรูในดานการสงเสริมสุขภาพจิต  การปองกัน  และรักษาโรคใหเหมาะสม  และเขากันกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ  และการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานของสังคมไทยได 

12. รางแผนวิจัย  ทําการวิจัย  และเสนอผลงานวิจัยทางการแพทยเกี่ยวกับจิตเวชเด็กอยางงายๆ ได 
 
หลักสูตรการฝกอบรม  แบงเปน 2 ระยะคือ 
1.  หลักสูตรการฝกอบรมขณะอยูภาควิชาจิตเวช  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับจิตเวชผูใหญคือ 

1.1  Criteria for diagnosis and psychiatric classification 
1.2  Interview Technique (adult) 
1.3  Psychopathology 
1.4  Emotional disorders (Neurosis) 
1.5  Affective disorders 
1.6 Schizophrenia 
1.7 Paranoid State 
1.8  Personality disorder 
1.9  Organic Brain Syndrome 
1.10 Psychophysiologic disorder 
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1.11 Transient situational disorder 
1.12  Alcohol and drug dependence 
1.13 Psychiatric Treatment 
 -  Supportive and brief Psychotherapy 
 -  Psychopharmacologic treatment 
 -  Psychoanalytic oriented Psychotherapy 
 -  etc. 
1.14  Crisis in tervention 
1.15 Data collection and analysis 
1.16 Psychiatric epidemiology 
1.17 Mental Health Education 

2.  หลักสูตรการฝกอบรมทางจิตเวชเด็ก  มีดังตอไปนี้ คือ 
2.1 Psychological Development ตั้งแต Conception ถึงวัยผูใหญ  โดยอาศัยทฤษฎีท่ีสําคัญของ Freud Piaget, 

Erikson, Gesell เปนหลักและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
2.2 Psychological assessment and Interview Technique 
2.3 Psychological tests 
2.4 Factors influencing personality development 
2.5 The child and his family 
2.6 Special area in child Psychiatry 
 -  Acute illness and Injury 
 -  Chronic illness and Handicap in children 
 -  Reactions of children and Families and surgical procedures 
 -  Psychosocial aspects of the management of fatal illness 
2.7 Mental Retardation 
 -  Borderline intellectual functioning 
 -  Mild M.R 
 -  Moderate M.R 
 -  Severe M.R 
 -  Profound M.R 
 -  Unspecified M.R 
2.8 Specific Developmental Disorders 
 -  Specific Developmental Disorders of speech and Language 

 Expressive type 
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 Receptive type 
 Developmental Articulation Disorder 

 -  Specific Developmental scholastic skills 
 Specific Reading Disorder 
 Specific Arithmetic Disorder 

 -  Specific Developmental Disorders of Moter Function 
2.9 Pervasive Developmental Disorder 
 -  Infantile Autism 
2.10 Hyperkinetic disorder 
 -  Attention Deficit Disorder with hyperactivity 
 -  Attention Deficit Disorder without hyperactivity 
 -  Attention Deficit Disorder residual type 
2.11 Conduct Disorder (Behavior disorders usually first evidence in Infancy, Childhood and Adolescence) 
 -  Conduct disorder undersocialized, non aggressive 
 -  Conduct disorder undersocialized, aggressive 
 -  Conduct disorder Socialized, non aggressive  
 -  Conduct disorder Socialized, aggressive 
2.12 Tic disorder (Stereotyped movement disorders) 
 -  Transient tic disorder 
 -  Chronic motor or Vocal tic disorder 
 -  Tourette syndrome combined vocal and multiple motor tics 
2.13 Emotional disorder with onset specific to childhood 
 -  Separation anxiety disorder 
 -  Phobic disorder 
 -  Social sensitivity (avoidance disorder of childhood or adolescence) 
 -  Overanxious disorder (DSM III) 
 -  Sibling rivalry disorder 
 -  Other emotional disorder 
2.14 Disorder of Social Functioning with onset specific to childhood or adolescence 
 -  Elective mutism  
 -  Reactive attachment disorder of childhood (eg. Failure to thrive, child abuse or neglect) 
 -  Attachment disorder of childhood, (institutional syndrome, affectionless psychopathy) 
 -  Oppositional disorder 
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2.15 Affective Disorders 
2.16 Other behavioral and emotional disorders with onset usually occurring during childhood 
 -  Eating disorder 

 Anorexia nervosa 
 Bulimia 
 Rumination disorder in infancy 

 -  Pica 
 -  Sleep disorder in infancy and childhood 

 Sleep walking 
 Nightmare 
 Sleep terror 

 -  Enuresis 
 -  Encopresis 
 -  Stuttering (Stammering) 
 -  Cluttering 
 -  Hypersomnolence 
2.17 Adjustment Disorder 
 -  with depressed mood 
    with anxious mood 
    with disturbance of conduct 
    with withdrawal 
    with work or academic inhibition 
2.18 Psychological Factors affecting Physical condition 
2.19 Gender Identity Disorders of Childhood & Adolescence 
2.20 Treatment for Emotional and Mental Disorders 

-  Supportive and Brief Psychotherapy 
-  Individual Psychotherapy 
-  Crisis intervention 
-  Play therapy 
-  Family therapy 
-  Group therapy 
-  Day treatment 
-  Behavior therapy 
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-  Inpatient therapy 
-  Other forms of therapy 

การรักษาดังกลาวผูเขาฝกอบรมจะเขาใจในหลักการวาแตละการรักษาหมายถึงอะไร แตส่ิงท่ีจะนําไปปฏิบัติได
สําหรับเฟลโลว คือ 

- รูจักการใชยาทางจิตเวชถูกตอง 
- รูจักชวยเหลือผูปวยเด็กโดยใชวิธีการทางจิตเวช advice และ Support พอแม ผูปกครอง ใหถูกหลักการ

ของจิตเวช: 
 Supportive and Brief Psychotherapy 
 Guidance แกพอแม ผูปกครองและผูเกี่ยวของกับเด็กได โดยใชหลัก Family Treatment 

ชวยเหลือ 
2.21 Psychopharmacologic Treatment 
2.22 Adolescent Psychiatry 
2.23 Community Child Psychiatry 
2.24 Child Neurology especially related to child Psychiatry 
2.25 Endocrinology especially related to child Psychiatry 
2.26 Application on Psychonalytic therapy in child Psychiatry Practice 
2.27 Application of learning theory in child Psychiatry Practice 
2.28 Recent Advance in child Psychiatry Practice 
 

วิธีการ 
แบงการอบรมเปน 2 ระยะคือ 
 

ระยะท่ี 1  ผูเขารับการอบรมจะไปฝกอบรมศึกษาโดยทํางานท่ีภาควิชาจิตเวชศาสตร ภายใตความควบคุมของ
หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร และอาจารยของภาควิชา เปนเวลา 9 เดือน  โดยแบงเวลาเปน 

1. 6  เดือนแรก  ทํางานท่ีตึกผูปวยใน 
2. 3  เดือนหลัง  ทํางานท่ีตึกผูปวยนอก 

 
ในระยะเวลาเหลานี้จะทําการตรวจรักษาผูปวย  ทํารายงาน  และเขารวมประชุมกับภาควิชา  ซ่ึงมี 

1.1 การประชุมรวม  ท่ีตึกผูปวยในทุก ๆ เชา (Morning Conferences)  
 (จันทร – ศุกร)  ประชุมรวม 
1.2 รวมปฏิบัติกิจกรรมกับบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีดูแลผูปวย  เชน  พยาบาล  นักสังคมสงเคราะห  รวมทํากลุม

บําบัด  อาชีวบําบัด  และกิจกรรมบําบัด อ่ืนๆ ของผูปวยใน 
1.3 รวมฟงการบรรยาย ประจําของภาควิชาจิตเวชท่ีมีใหแกแพทยประจําบาน 
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1.4 รวมประชุม case conferences ทุกอาทิตย 
1.5 รวมศึกษาประชุมเกี่ยวกับการอานวารสารจิตเวช และการแพทย  ท่ีนํามาเสนอทุก ๆ อาทิตย 
1.6 นําผูปวยในความดูแลมาปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา (Supervisor) เพ่ือเรียนรูโรคของผูปวยโดยตรง

อาทิตยละอยางนอย 2 ครั้ง 
1.7 เม่ือมาทํางานท่ีผูปวยนอก  จะไดรับผูปวยใหอยูในความดูแล  และติดตามรักษาโดยอยูใตความดูแล

ของอาจารย 
 

ระยะท่ี 2  ผูเขารับการอบรมจะใชเวลาท่ีเหลืออีก 1 ป 3 เดือน  เพ่ือเขาศึกษาอบรมทางจิตเวชเด็กโดยเฉพาะ  โดย
แบงเวลาเปน 2 ภาคคือ 

1. อบรมทํางานนอกสถานท่ี 
1.1 ไปศึกษาทํางานผูปวยเด็ก  ท่ีโรงพยาบาลยุวประสาท  เปนเวลา 1 เดือน  โรงพยาบาลนี้เปนท่ีท่ีรับเด็ก

ปวยเรื้อรังทางจิตเวช เชน Infantile Autism, Childhood Schizophrenia Organic psychosis, Other 
emotional and Behavioral Disorders 

1.2 ไปศึกษาทํางานผูปวยเด็กท่ีเปนโรคทางระบบประสาทวิทยา (Neurology) เปนเวลา 1 เดือน 
1.3 ไปศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาลราชานุกูล  ซ่ึงรับเด็กปญญาออน  เปนเวลา 2 อาทิตย 
1.4 ใหเวลา “elective” กับผูฝกอบรม 2 อาทิตย 

2. ศึกษาอบรมทํางานท่ีจิตเวชเด็ก  ภาควิชากุมารเวชศาสตร  โรงพยาบาลศิริราชโดยใหปฏิบัติงานดังนี ้
2.1 รับผิดชอบดูแล  ตรวจรักษาผูปวยจิตเวชเด็ก ท้ังผูปวยใน  และผูปวยนอกพรอมกบัทํารายงานแตละราย 
2.2 ใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  และสามารถทําจติบําบัดชนิดประคับประคองแกผูปกครอง  พอแม  ท่ีนําเด็ก

มาตรวจ 
2.3 เปนท่ีปรึกษา  และประสานงานใหความรวมมือ  และแนะนําปญหาของเด็กแกบุคลากรอ่ืนเพ่ือ

ชวยเหลือเด็ก  เชน  กุมารแพทย  แพทยสาขาอ่ืนท่ีปรึกษามา  ครู  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  
บุคลากรอ่ืนท่ีดูแลเด็ก 

2.4 เปนผูรับการปรึกษา  และใหความรวมมือปฏิบัติงานแกกุมารแพทย  เม่ือเด็กมีปญหาในตึกผูปวยใน  
โดยรวมมือในการทํา  ward round, grand round ฯลฯ  ซ่ึงเปนกิจกรรมของกุมารแพทย  ตามโอกาสท่ี
อํานวย  หรือเม่ือมีปญหาผูปวยเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรม  และอารมณหรือเม่ือผูปกครองมีปญหาในใน
การยอมรับ  หรือเขาใจเด็ก 

2.5 ออกไปทํางานรวมกับ  อาจารยผูควบคุม  เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในโรงเรียน  และสุขภาพจิต
ชุมชน 

2.6 นํารายงานผูปวยเด็กท่ีอยูในความดูแลทุกราย  และนําผูปวยเด็กมาศึกษาโดยมีอาจารยเปนผูให
คําปรึกษา 

2.7 ทําการทดสอบทางจิตวิทยาอยางงายใหได เชน  DDST,  I.Q Test,  Bender gestalt test 
2.8 รวมประชุมบรรยายกับสาขาวิชาจิตเวชเด็ก 
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2.8.1  Case conferences 
2.8.2  Journal club 
2.8.3  Intake, Diagnostic, Conferences และ ward round  

2.9 มีโอกาสศึกษาทําวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง  และเสนอในการประชุมวิชาการทางการแพทย 
 

การประเมินผล 
1. คะแนนภาคปฏิบัติตลอดการฝกอบรม  และมีการสอบปากเปลา  พรอมท่ีตรวจรายงานท่ีตอนําเสนอ

เปนระยะ ๆ ระหวางการฝกอบรม 
2. ใหสาธกการซักประวัติ  การตรวจรางกายและการตรวจสุขภาพจิต  การทําทดสอบและใหการ

วินิจฉัยโรค  การอภิปรายแกปญหา  การแปลผลท่ีใหขอมูลมาท้ังหมด  รวมท้ังทางหองปฏิบัติการท่ี
เลือกสงใหเหมาะสม  แนวทางการรักษาโรค  การปฏิบัติตอเด็กในการตรวจ  และการเลน  การรักษา  
การปฏิบัติตอ  พอแม  ผูปกครอง  ในการใหการแนะนํา  และการชวยเหลือ  ตลอดจนการตัดสินใจ
ในการดูแลผูปวยท้ังหมด  การประเมินผลเหลานี้จะกระทําเปนคราวๆ ระหวางการฝกอบรม  ในท้ังนี้
จะไดประเมินผลทางดานทัศนคติดวย 

3. เม่ือจบการฝกอบรมแลว  จะมีการประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง  ผูผานการประเมินผลจะไดรับ
ประกาศนียบัตรเฟลโลว  จากคณะแพทยศาสตร  และศิริราชพยาบาล 

 
 

ภาคผนวก 
 

 ผูเขารับการฝกอบรมบางราย  อาจไมสามารถมารับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร  2  ปได  แตลางานมาฝก
ไดเพียง 1 ป  ในกรณีเชนนี้  จะใหเขาเริ่มฝกอบรมในหลักสูตรการอบรมจิตเวชเด็กระยะท่ี 2 กอน  และใหใบรับรอง  
ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  วาไดผานการฝกอบรม 1 ป  เม่ือมีโอกาสตอนหลังมาฝกอบรมอีก  ภายใน
เวลาไมเกิน 3 ป  ก็สามารถเขาแผนฝกอบรมตอจนครบระยะ  หลังจากส้ินสุดการฝกอบรมระยะท่ี 2 แลว  เม่ือผาน
การประเมินผลแลวจึงจะไดประกาศนียบัตร 


