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ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN STUDENTS:
THE ROLE OF TEACHERS AND GUIDELINES FOR HELPING IN SCHOOLS
Thitthaone Hongkittiyanon, Ed.D.*, Boonleang Thumthong, Ed.D.**
Abstract
Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a symptom that has been demonstrated since childhood.
Caused by abnormalities in the work of the brain this affects behavior, mood, socializing and learning of children.
It consists of 3 main symptoms: inattention, hyperactivity and impulsiveness, by starting to show symptoms since
childhood and most often it continues to reach adolescents or adulthood, without good intervention, the symptoms
of this disorder can have a negative impact in education, occupation, family and society. Help in many ways,
including giving advice to parents. Psychological assistance help in learning and drug treatment.
The role of teachers in helping to solve problems in the class by finding the cause and take corrective
action in the course. Correctly, it will allow children to learn to their full potential and appropriate for ADHD.
Schools should build good relationships between teachers and children. Creating a learning atmosphere that is
friendly with children, being a good role model in respect of humanity appreciating change efforts knowing how to
appreciate the good rather than the teacher's stare the role of the teacher is therefore important in promoting the
learning atmosphere. And the environment showing acceptance of students with ADHD.
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โรคสมาธิส้ันในเด็กนักเรียน: บทบาทครูและแนวทางการช่ วยเหลือในโรงเรียน
ฐิ ตวันต์ หงส์ กิตติยานนท์ , ศษ.ด.*, บุญเลีย้ ง ทุมทอง, ศษ.ด.**
บทคัดย่อ
สมาธิ ส้ ันเป็ นกลุ่มอาการที่แสดงให้เห็นได้ต้ งั แต่วยั เด็ก เกิดจากความผิดปกติในการทางานของสมอง ซึ่ งส่ งผล
ต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเข้าสังคม และการเรี ยนรู ้ของเด็ก ประกอบด้วย 3 กลุ่มอาการหลัก คือ อาการขาดสมาธิ
อาการซนอยูไ่ ม่นิ่ง และอาการหุนหันพลันแล่น โดยเริ่ มแสดงอาการตั้งแต่ในวัยเด็ก และส่วนใหญ่มกั เป็ นต่อเนื่องไป
จนถึงวัยรุ่ นหรื อวัยผูใ้ หญ่ หากไม่ได้รับการรักษาช่วยเหลือที่ดีอาการความผิดปกติที่เป็ นจะทาให้เกิดผลกระทบทั้งใน
ด้านการเรี ยน อาชีพ ครอบครัว และสังคม การรักษาโรคสมาธิส้ นั ต้องอาศัยการช่วยเหลือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การ
ให้คาแนะนาแก่พ่อแม่ การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ การช่วยเหลือในด้านการเรี ยน และการรักษาด้วยยา
บทบาทของครู ในการช่ วยแก้ปัญหาในด้านการเรี ยน โดยการค้นหาสาเหตุและดาเนิ นการแก้ไขไปใน
แนวทางที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัยสมาธิ ส้ นั โรงเรี ยนควรสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กบั เด็ก การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เป็ นกัลยาณมิตรกับเด็ก การเป็ นต้นแบบที่ดีใน
การเคารพความเป็ นมนุษย์ การเห็นคุณค่าในความพยายามเปลี่ยนแปลง การรู ้จกั ชื่นชมในจุดดีมากกว่าจ้องจับผิดของ
ครู บทบาทของครู จึงมีความสาคัญในการส่ งเสริ มบรรยากาศการเรี ยน และสิ่ งแวดล้อมที่แสดงถึงการยอมรับเด็ก
นักเรี ยนที่เป็ นโรคสมาธิส้ นั
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บทนา
เด็ กเป็ นทรั พ ยากรบุค คลที่ มีคุ ณ ค่ า และ
เป็ นอนาคตที่สาคัญของชาติ จึงควรได้รับการเลี้ยงดู
และส่ งเสริ มพัฒนาการในแต่ละวัยอย่างเหมาะสม
ให้เติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพต่อไป จากข้อมูล
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2561 พบสัดส่ วน
ประชากรวัยเด็กมีเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรไทย
ทั้ งหมด (สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล, 2560) นอกจากนี้ ดุ ษ เดื อ น
ตั้ง อารี อ รุ ณ และคณะ (2564) ยัง ได้ศึ ก ษาพบว่า
ความชุ ก ของภาวะติ ด เกมในเด็ ก ที่ ป่ วยเป็ นโรค
สมาธิ ส้ ันของไทยช่วงปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 8.30
น้อยกว่าการศึกษาก่อนหน้านี้ ในต่างประเทศที่พบ
ความชุ ก ของภาวะติ ด เกมในเด็ ก ที่ ป่ วยเป็ นโรค
สมาธิ ส้ ั น ร้ อ ยละ 11.22 และในประเทศไทยพบ
ความชุกร้อยละ 37.57 ในจานวนนี้มีเด็กวัยเรี ยนอายุ
ระหว่าง 6 - 12 ปี ที่ เป็ นช่ วงวัยสาคัญในการเรี ยนรู ้
ทักษะชีวิต และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา มีการ
ท างานของสมองพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว และเต็ ม ที่
(เบญจรั ต น์ นุ ช นาฏ์, 2561) หากพบอุปสรรคต่ อ
พัฒนาการดังกล่าวในช่วงวัยนี้ เด็กอาจมีพฒั นาการ
ที่ไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการมีปัญหาด้าน
สุ ขภาพจิตกลุ่มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้
โรคสมาธิ ส้ ัน (Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder: ADHD) เป็ นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วยั
เด็ก (ก่อนอายุ 12 ปี ) ที่เกิดจากพัฒนาการที่บกพร่ อง
ของสมอง (Neurodevelopment Disorder) โดยมีกลุ่มอาการ
ประกอบด้วย อาการขาดสมาธิ (Attention Deficit)
อาการหุ นหันพลันแล่น วู่วาม (Impulsivity) อาการ
ซนอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity) ซึ่ งจะส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมี
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ความผิ ด ปกติ ข องพฤติ กรรม อารมณ์ การเรี ย นรู ้
รวมทั้งการเข้าสังคมกับผูอ้ ื่น ซึ่งอุบตั ิการณ์ของโรค
สมาธิส้ นั ในเด็กและวัยรุ่ นทัว่ โลกพบประมาณ ร้อยละ
5.29 (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman &
Rohde, 2007) สาหรับการสารวจในประเทศไทยใน
ปี พ.ศ.2555 พบความชุกของโรคสมาธิ ส้ ันประมาณ
ร้ อยละ 8.10 กลุ่ มอายุที่พ บมากที่ สุ ด คื อ เด็ กอายุ
ระหว่าง 8 - 11 ปี ซึ่งพบความชุกสู งสุ ดในเด็กนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - 3) ร้อยละ 9.40
(ทวีศิลป์ วิษณุ โยธิ น และคณะ, 2556) และพบใน
เด็ ก ชายมากกว่ า เด็ ก หญิ ง 4 - 6 เท่ า (Piyasil &
Katumarn, 2007) การที่ เด็กป่ วยเป็ นโรคสมาธิ ส้ ัน
ได้รั บการตรวจวินิจฉัย และรั กษาอย่างเหมาะสม
ตั้ง แต่ อ ายุ ย งั น้ อ ยหรื อ เริ่ ม มี อ าการมัก จะได้ผ ลดี
แต่ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาอาจส่ งผลให้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อตัวเด็ก
ครอบครัว และสังคมได้ในอนาคต โดยผลกระทบ
ต่อตัวเด็กนั้นอาจจะมีความล้มเหลวด้านการเรี ย น
หรื อก่อให้เกิดปั ญหาด้านพฤติกรรม เช่น หนี เรี ยน
เกิ ดอุบตั ิ เหตุเนื่ องจากมี พ ฤติ กรรมซุ กซนผิ ด ปกติ
เล่ น โลดโผน บางรายจะมี ค วามรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ใน
ตนเองต่าจนขาดความมัน่ ใจ และเสี่ ยงต่อการเป็ น
โรคซึ มเศร้า (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557)
สาหรับผลกระทบต่อครอบครัว พบว่าจะมี ปัญหา
ทางสุ ขภาพจิตตามมา เช่น มีภาวะซึ มเศร้า วิตกกังวล
และความเครี ยด รวมทั้ง มี ก ารใช้ ค วามรุ นแรง
ระหว่างพี่น้องในครอบครัว (Harpin, 2005) ทางด้าน
สังคม พบว่า เด็กที่เป็ นโรคสมาธิ ส้ นั เมื่อเติบโตเป็ น
วัย รุ่ น หรื อ วัย ผู ้ใ หญ่ จ ะมี ก ารใช้ ส ารเสพติ ด ก่ อ
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อาชญากรรม และเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน
(ADHD Institute, 2018) ในประเทศไทยพบรายงาน
การศึกษาเด็กที่ตอ้ งคดีในสถานพินิจกรุ งเทพมหานคร
อายุ 11 - 18 ปี เป็ นกลุ่มโรคสมาธิส้ ันอย่างเดียวร้อยละ
28.00 และเป็ นกลุ่มที่เป็ นโรคสมาธิส้ นั ร่ วมกับภาวะ
เกเร ก้าวร้าว ถึงร้อยละ 82.00 (Puthisri & Yingsaree,
2003)
ทั้งนี้ โรคสมาธิ ส้ ันสามารถคัดกรองเบื้องต้น
เพื่ อค้นหากลุ่ มเสี่ ย งได้ โดยใช้แบบคัด กรองโรค
สมาธิส้ นั Swanson, Nolan and Pelham-IV Questionnaire
หรื อ SNAP-IV ซึ่ งข้อคาถามจะยึดตามเกณฑ์วิ นิจฉัย
โรคตาม DSM-IV ทาให้ส ามารถแยกอาการของ
โรคสมาธิส้ นั ได้ (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร และคณะ,
2559) ซึ่ งการค้นหากลุ่มเสี่ ยงในระยะแรกเริ่ มของ
การเกิ ด โรคจะนาไปสู่ การดู แลรั กษาที่ เ หมาะสม
ต่อไป การรักษาทางจิตสังคม เป็ นวิธีการรักษาที่ใช้
ร่ ว มกับการรั กษาด้วยยาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลการ
รักษาโรคสมาธิส้ นั ให้สูงขึ้น
เด็กสมาธิ ส้ ันมักประสบปั ญหาการเรี ย น
และปั ญหาการเข้าสังคมที่โรงเรี ยน ด้วยเหตุน้ ี การ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในโรงเรี ยน (School-based
Interventions) โดยครู ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่ อยู่ใกล้ชิ ด เด็ ก จึ ง
จาเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องภาวะโรคและ
ผลต่ อพฤติ กรรม ความเป็ นไปของโรค การปรั บ
พฤติกรรม และการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
สาหรั บเด็กโรคสมาธิ ส้ ัน ครู ควรมี ทศั นคติ ที่ดีต่ อ
เด็ก มีความอดทน มีความรู ้และความเข้าใจข้อจากัด
ของโรคสมาธิ ส้ ัน มีแนวทางการดูแลเด็กและเข้าใจ
เทคนิ คการปรับพฤติกรรมในชั้นเรี ยน สิ่ งเหล่านี้ทา
ให้ครู สามารถช่วยเหลือเด็กสมาธิ ส้ ันให้เรี ยนรู ้และ
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ใช้ชีวิตร่ วมกับเพื่อนทัว่ ไปได้ดีต่อไป
สาเหตุและวิธีการรักษาสมาธิส้ั น
เชื่ อว่า โรคสมาธิ ส้ ั นมี ส าเหตุ เ ป็ นได้จาก
หลายปัจจัย โดยมีปัจจัยทางพันธุกรรมเป็ นสาเหตุหลัก
ส่ วนใหญ่ของกลุ่มผูป้ ่ วย ในปัจจุบนั ได้มีการค้นพบ
ยี น หลายตัว ที่ น่ า จะเกี่ ย วข้อ งกับ สาเหตุ ข องโรค
สมาธิ ส้ ั น ได้แ ก่ Dopamine 4 and 5 receptor gene,
Dopamine transporter gene, Dopamine beta-hydroxyls
gene, และ Serotonin transporter gene8 นอกจากนี้
ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมบางอย่างอาจมีส่วนทาให้เกิด
โรคสมาธิส้ นั เช่น ภาวะพิษจากสารตะกัว่ การสู บบุหรี่
ของมารดาในขณะตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกาหนด
และภาวะแทรกซ้อนอื่ น ๆ ของการตั้งครรภ์และ
การคลอด ส่ วนปัจจัยด้านการเลี้ยงดู เช่น การเลี้ยงดู
ที่ขาดระเบียบหรื อการปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์มาก
เกินไป ไม่ได้เป็ นสาเหตุ แต่อาจมีส่วนทาให้อาการ
ของโรคสมาธิ ส้ ันเป็ นมากขึ้นได้ (วิฐารณ บุญสิ ทธิ ,
2555) ปั จจุบนั เชื่อว่าโรคสมาธิ ส้ ันเป็ นความผิดปกติ
ของสมอง ไม่ได้เกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ อง
ของพ่อแม่ หรื อการเลี้ยงดูเด็กผิดวิธี แต่การเลี้ยงดูที่
ผิดวิธีจะทาให้อาการของโรครุ นแรงขึ้น (สถาบัน
ราชานุ กูล, 2558) นอกจากนี้ จากรายงานวิจัย ของ
คณะสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า ปั จจัย
เสี่ ย งต่ อ โรคสมาธิ ส้ ั น คื อ นั ก เรี ยนชายที่ เ ริ่ มดู
โทรทัศน์เมื่ออายุน้อยกว่า 1 ปี 6 เดือนมีความเสี่ ยง
ต่อโรคสมาธิ ส้ นั มากกว่านักเรี ยนชายที่อายุมากกว่า
1 ปี 6 เดื อน (OR = 5.56, 95%CI = 1.36 - 22.66)
การได้รับอนุญาตให้นาโทรศัพท์มือถื อไปใช้งานที่
โรงเรี ย น (OR = 41.19, 95%CI = 3.40 - 499.41)
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(ปรี ญา สุ ริพล และคณะ, 2560)
ส่ วนวิธีการรักษาและช่วยเหลือโรคสมาธิ
สั้นนั้นสามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่ วิธีรักษาทางยา
โดยใช้ยากลุ่ม Psycho Stimulants ยากลุ่มต้านเศร้ า
( antidepressant) แ ล ะ ย า ก ลุ่ ม รั ก ษ า โ ร ค จิ ต
(antipsychotic) แต่อย่า งไรก็ ตามการรั กษาทางยา
เพียงอย่างเดี ยว แม้จะทาให้ปัญหาทางด้า นสมาธิ
และพฤติกรรมดีข้ ึน แต่เด็กสมาธิ ส้ ันบางรายอาจไม่
ตอบสนองกับยาและยังคงมีพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
อยู่ เด็กสมาธิส้ นั จึงควรได้รับการบาบัดทางจิตวิทยา
เช่ น การปรั บ พฤติ ก รรม (behavior modification)
การปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (cognitive behavior
modification ) การฝึ กการจัดการความโกรธ (anger
management training) การฝึ กควบคุมตนเอง (self control) ครอบครัวบาบัด (family therapy) และการ
ฝึ กทักษะทางสั งคม (social skill training ) ซึ่ งการ
บาบัดทางจิตวิทยาอาจใช้เป็ นวิธีการบาบัดวิธีเดียว
หรื อ ใช้ร่ ว มกับ การใช้ย าก็ ไ ด้ นอกจากนี้ ยัง ควร
ได้รับการบริ การด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดชั้นเรี ยน
การให้ความช่ วยเหลื อด้านการศึ กษา ปรั บวิธีการ
สอนและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก
รวมทั้งบริ การด้านอื่น ๆ ได้แก่ การให้ความรู ้และ
ข้อมูลแก่เด็กสมาธิ ส้ ันและครอบครั ว การควบคุม
อาหาร เป็ นต้น
อาการเด็กสมาธิส้ั นแต่ ละช่ วงวัย
โรคสมาธิ ส้ ั น นั้น แท้จ ริ ง แล้ว ได้รั บ การ
บรรยายไว้ในวารสารทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการ
มากว่ า 100 ปี แล้ว เด็ ก ที่ เ ป็ นโรคสมาธิ ส้ ั นจะมี
ลักษณะอยู่ไม่นิ่ง มีปัญหาในการคงสมาธิ และมัก
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พบว่ามีปัญหาในการควบคุมตนเองและเกิดปั ญหา
พฤติกรรมต่าง ๆ ให้ผคู ้ นรอบข้างปวดศีรษะได้บ่อย ๆ
ในปั จจุบนั ทั้งในวงการแพทย์และวงการการศึ กษา
ได้ให้ความสนใจโรคสมาธิ ส้ ันอย่างจริ งจัง ทาให้มี
การศึกษาวิจยั และรวบรวมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กสมาธิ ส้ ันจนเกิดความรู ้เกี่ยวกับวิธีการดู แล
รักษาและช่วยเหลือเด็กสมาธิ ส้ ันอย่างมากมาย ซึ่ ง
สถาบันราชานุกูล (2558) ได้จดั ทาคู่มือในการช่วย
คุณครู ดูแลเด็กสมาธิ ส้ ันโดยอธิ บายกลุ่มอาการเด็ก
สมาธิส้ นั แต่ละช่วงวัยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัยอนุบาล
เด็ ก มัก มี ป ระวัติ ใ นช่ ว งขวบปี แรกว่ า มี
ลักษณะเลี้ยงยาก เช่น กินยากนอนยาก ร้องกวนมาก
มีอารมณ์หงุดหงิด แต่เด็กจะมีพฒั นาการค่อนข้าง
เร็ วไม่ว่าจะเป็ นการตั้งไข่ คลาน ยืน เดิ น หรื อวิ่ ง
เมื่อเริ่ มเดินก็จะซนอยู่ไม่นิ่ง วิ่งหรื อปี นป่ ายไม่หยุด
เมื่อเข้าอนุบาลคุณครู มกั จะเห็นว่าเด็กยุกยิกอยู่ไม่นิ่ง
ลุกจากเก้าอี้ เดินออกนอกห้อง ปี นป่ าย ค้นรื้ อสิ่ งของ
พลังงานมาก ไม่นอนกลางวัน เล่นกับเพื่อนแรง ๆ
กะแรงไม่ถูก
2. วัยประถมศึกษา
เมื่อเข้าวัยเรี ยน จะสังเกตได้วา่ เด็กมีสมาธิส้ นั
วอกแวกง่าย ไม่สามารถนัง่ ทางานหรื อทาการบ้าน
ได้จนเสร็ จ ทาให้มีปัญหาการเรี ยนตามมา การควบคุม
ตนเองของเด็ กไม่ค่ อยดี อาจมี พฤติ กรรมก้า วร้ า ว
หงุดหงิดง่าย ทนต่อความคับข้องใจไม่ค่อยได้ ทา
ให้เกิ ดปั ญหากับเพื่อน ๆ เมื่ ออยู่ในห้องเรี ยนก็ไม่
สามารถใช้ ชี วิ ต ได้เ หมื อ นเพื่ อ นคนอื่ น ๆ มัก จะ
รบกวนชั้น เรี ย น ไม่ ค่ อ ยให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของห้องเรี ยน

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3.วัยมัธยมศึกษา
เมื่ อ ย่า งเข้า วัย รุ่ น อาการซนอยู่ไ ม่ นิ่ ง ใน
เด็กบางคนอาจลดลง แต่ความไม่มีสมาธิ และขาด
ความยับยั้งชัง่ ใจของเด็กจะยังคงอยู่ ปัญหาการเรี ยน
จะหนักขึ้น เพราะอาการขาดสมาธิ ที่ไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างถูกต้อง ด้วยลักษณะที่ชอบ ความตื่นเต้น
ท้าทาย เบื่อง่าย ประกอบกับความล้มเหลวตั้งแต่เล็ก
และความรู ้ สึ กว่ า ตนเองไม่ ดี เด็ ก อาจจะเกิ ด
พฤติ กรรมเกเร รวมกลุ่ มกับเพื่ อ นที่ มีพ ฤติ ก รรม
คล้ายกัน ชักชวนกันทาเรื่ องฝ่ าฝื นกฎของโรงเรี ยน
จนอาจเลยเถิดไปถึงการใช้สารเสพติดได้
ปัญหาพฤติกรรมที่พบร่ วมกับเด็กสมาธิส้ั น
โรคสมาธิ ส้ ั นเกิ ด จากความบกพร่ อ งใน
การทางานของสมอง จึงสามารถพบร่ วมกับความ
บกพร่ องในความสามารถอื่นร่ วมด้วยกับโรค เช่น
• ความบกพร่ องในทักษะการเรี ยน ถือเป็ น
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่พบได้บ่อยในเด็กวัย
เรี ยน เด็กที่เป็ นโรคสมาธิ ส้ ันจะพบภาวะนี้ ร่วมด้วย
ร้อยละ 20.00 – 30.00 เด็กจะมีลกั ษณะอ่านหนังสื อ
เขี ย นหนั ง สื อ ค านวณไม่ ไ ด้ ห รื อท าได้ บ้ า งแต่
แตกต่างจากเด็กอื่น 2 ชั้นเรี ยน ทั้งที่ฉลาดเท่ากัน
• การพูดและการสื่ อความสื่ อความหมาย
มักมี ประวัติพูด ช้าในวัย เด็ ก เมื่ อโตขึ้นจะพู ด มาก
และพู ด เร็ ว แต่ จะมี ค วามเข้าใจในสิ่ งที่ คนอื่ นพูด
ด้วยต่ากว่าคนอื่น
• ใช้มื อ ไม่ ค ล่ อ ง เด็ ก กลุ่ ม หนึ่ ง จะใช้มื อ
งุ่มง่าม สับสนซ้ายขวา เขียนหนังสื อช้า โย้เย้ ทางาน
ไม่ทนั
• ปั สสาวะรดที่ นอนหรื ออั้นปั สสาวะไม่

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ค่อยได้
• ปั ญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กที่เป็ น
โรคสมาธิ ส้ ันจะดื้ อ ไม่เชื่ อฟั ง ชอบเถี ยง ก้าวร้ าว
โกรธเร็ ว หลายคนไม่ทาตามกฎเกณฑ์ของโรงเรี ยน
• โรคกระตุ ก อาจมี ก ารกระตุ ก ของ
กล้ามเนื้อ บริ เวณคิ้ว แก้ม มุมปาก คาง คอ บางคนมี
เสี ยงในลาคอ
ผลกระทบของปัญหาโรคสมาธิส้ั น
โรคสมาธิ ส้ ัน หากไม่ได้รับการรั กษาจะ
เกิดผลกระทบในแง่ลบในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้ง
ต่อตัวเด็กเองและครอบครัว
ผลกระทบต่ อตัวเด็ก มักจะมี ปัญหาด้าน
การเรี ยน เรี ยนได้ไม่ดี อาจถูกให้เรี ยนซ้ าชั้น อาจ
เรี ยนไม่จบชั้นมัธยม หรื อต้องเรี ยนต่อสายอาชีพ มี
ปัญหาพฤติกรรมในห้องเรี ยน ทาให้ถูกทาโทษบ่อย ๆ
หรื อถูกพักการเรี ยน ความรู ้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่า
(low self-esteem) เนื่ องจากคนรอบข้า งมักจะคอย
ตาหนิ จับผิด ลงโทษเด็กอยู่เสมอ มี ปัญหาในการ
เข้าสังคม ไม่เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนและคนรอบข้าง
ไม่ประสบความสาเร็ จทางด้านอาชีพการงานเมื่อโตขึ้น
มี ค วามเสี่ ย งสู งที่ จะติ ด สารเสพติ ดเนื่ องจากชอบ
ทดลองสิ่ งที่ตื่นเต้นเร้าใจ เสี่ ยงต่อการทาผิดกฎหมาย
มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเกิ ด อุ บัติ เ หตุ เนื่ อ งจากชอบ
กิจกรรมที่ทา้ ทาย เสี่ ยงต่ออันตรายและปั ญหาทาง
จิ ตเวชอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นผลกระทบที่ ตามมาเมื่อโตขึ้น
เพราะโรคสมาธิ ส้ ันไม่ใช่ โรคที่ เกิ ดเฉพาะกับเด็ก
หรื อพบได้เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้น ปั จจุบนั พบว่ามี
ผู ้ใ หญ่ ห ลาย ๆ คนที่ มี ปั ญ หานี้ และไม่ ไ ด้รั บการ
รักษาที่เหมาะสม ทาให้ชีวิตไม่ประสบความสาเร็ จ
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เท่าที่ควร
ในด้า นการเรี ย นนั้น มี การศึ กษาจานวน
มากรายงานว่า เด็กสมาธิส้ ันนั้นมักมีผลการเรี ยนต่า
ไม่ ส ามารถเรี ยนได้ตามศักยภาพที่ แท้จริ ง (under
achievement) มี ประวัติ การสอบตก เรี ย นช้า และ
ขาดความรับผิดชอบในการเรี ยน (Wu & Gau, 2013)
โดยปั ญหาดังกล่าวจะเด่นชัดขึ้นเมื่อเข้าสู่ ช้ นั เรี ยนที่
สู ง ขึ้ นในระดั บ ประถมปลายหรื อมั ธ ยมศึ ก ษา
เนื่ องจากเนื้ อหาการเรี ยนมากขึ้น และได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างน้อยลง การรักษาด้วย
ยาสามารถเพิ่มความสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนด้าน
ทักษะการอ่านและคณิ ตศาสตร์ ในเด็กสมาธิ ส้ ัน แต่
ก็ มี ร ายงานว่ า การรั ก ษาด้ว ยยาไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ความ
สัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยน อย่างไรก็ดี การศึกษาแบบ
systematic review และ meta-analysis ในเวลาต่อมา
ยืนยันว่า การรั กษาด้วยยากลุ่ม Psycho Stimulants
สามารถเพิ่มความสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนของเด็ก
สมาธิ ส้ ัน (Prasad, Brogan, Mulvaney, Grainge, Stanton
& Sayal, 2013)
ผลกระทบต่ อครอบครัว ได้แก่ ทาให้เพิ่ม
ระดับความเครี ยด เกิ ดภาวะซึ มเศร้าในครอบครัว
สู งขึ้น ทาให้เกิดปัญหาหย่าร้าง ครอบครัวขาดความ
สงบสุ ข ทาให้บุค คลในครอบครั วเสี ย โอกาสใน
อาชีพการงาน เนื่ องจากเสี ยเวลาไปกับการดู แลเด็ก
มาก และท้า ยที่ สุ ด ยังส่ งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติอีกด้วย
โดยในช่ วงเวลาเช้า หลังตื่ นนอนมักเป็ น
ช่ วงเวลาที่ เด็กสมาธิ ส้ ันสามารถสร้ างภาระ สร้ าง
ความเครี ย ด และท าให้ ผู ้ป กครองและคนอื่ น ใน
ครอบครัวหงุดหงิดโมโหได้บ่อย เนื่ องจากเด็กกลุ่ม
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นี้ มักจะโอ้เ อ้ ท าอะไรช้า แต่งตัวช้า รั บประทาน
อาหารช้ า แปรงฟั น ช้ า อาบน้ า เตรี ยมกระเป๋ า
นั ก เรี ยน/อุ ป กรณ์ การเรี ยนไม่ เ รี ยบร้ อ ย ฯลฯ
นัก วิ ช าการเรี ย กการท ากิ จ กรรมเหล่ า นี้ ว่ า Early
Morning Functioning (EMF) และสาเหตุ ที่ ท าให้
เด็กสมาธิส้ นั ทากิจกรรมเหล่านี้ไม่ทนั เวลาเนื่องจาก
กิจกรรมเหล่านี้ ตอ้ งอาศัยทักษะการบริ หารจัดการ
เวลา (time management skill) ทักษะการกากับตัวเอง
(self-regulation skill) และความจาใช้งาน (working
memory) ที่ดี ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มกั จะขาดทักษะดังกล่าว
นอกจากนี้ ดว้ ยความที่ เป็ นโรคสมาธิ ส้ ันทาให้เ ด็ก
กลุ่มนี้ วอกแวกง่าย ลืมเวลา ไม่ค่อยฟั งคาสั่ง จึงทา
ให้เด็กไม่สามารถทากิ จกรรมตอนเช้าได้เร็ วเท่าที่
ผูป้ กครองต้องการ จากการศึกษาวิจยั พบว่า มีผปู ้ กครอง
ของเด็กสมาธิ ส้ ันถึงร้อยละ 77.00 รายงานว่า ลูกของ
ตนมี ปัญหา EMF บกพร่ องในระดับปานกลางถึ ง
มากแม้ว่าเด็กกลุ่มนี้ กาลังได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม
Psycho Stimulants อยู่แล้วก็ตาม (Faraone, Schachar,
Barkley, Nullmeier & Sallee, 2017)
ผลกระทบต่ อพัฒนาการ (developmental
impact of ADHD) ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคสมาธิ ส้ ันไม่ได้
รั บการรั ก ษาอย่า งถู กต้องตั้งแต่ ย งั เล็ก เมื่ อโตขึ้ น
ผูป้ ่ วยเหล่ า นี้ จะมี ภ าวะแทรกซ้อ นที่ มีผ ลกระทบ
ทางลบในด้านต่างๆมากมาย ภาวะเหล่านั้นได้แก่
ปัญหาพฤติกรรม (behavioral problem) ปัญหาการเรี ยน
(academic problem) ความรู ้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่า
(low self-esteem) อุ บัติ เ หตุ (injury/accident) ขาด
ทักษะสังคม (poor social skills) มีปัญหาการสร้ าง
สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น (difficult with social failure),
ติ ด สารเสพติ ด (substance abuse) และการท าผิ ด
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กฎหมาย (legal problems) มีโอกาสสร้างปัญหาสังคม
ผลกระทบในแต่ ละเพศ การศึกษาติดตาม
เด็กผูช้ ายที่ป่วยเป็ นโรคสมาธิ ส้ ัน จานวน 140 ราย
เป็ นระยะเวลาเฉลี่ ย 16 ปี (พิสัย 15 - 19 ปี ) เพื่อดู
ผลกระทบของโรคสมาธิ ส้ ันต่อสภาพอารมณ์จิตใจ
การติดสารเสพติด การเรี ยน การทางาน และความ
สามารถในการคิ ด /รั บ รู ้ โดยเปรี ยบเที ย บกั บ
เด็กผูช้ ายที่ปกติ 120 ราย พบว่า ผูป้ ่ วยชายที่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็ นโรคสมาธิ ส้ ั นตั้งแต่ วยั เด็ กมี อ ัต รา
ความชุกของโรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรค
อารมณ์ ส องขั้ว โรควิ ต กกั ง วล โรคดื้ อ ต่ อ ต้ า น
บุคลิกภาพผิดปกติชนิ ดต่อต้านสังคม และติดสาร
เสพติ ด สู งกว่า เด็ กผูช้ ายปกติ รวมถึ งมี ปัญหาการ
เรี ยน ปัญหาการทางาน และปัญหาด้านการคิด/รับรู ้
สู งกว่าเด็กผูช้ ายปกติ (Wang, Yao, Zhou, Liu & Lv,
2017)
การศึ ก ษาติ ด ตามเด็ ก ผู ้ห ญิ ง ที่ ป่ วยเป็ น
โรคสมาธิ ส้ ัน จานวน 140 ราย เป็ นระยะเวลา 16 ปี
เพื่ อ ดู แ ลผลกระทบของโรคสมาธิ ส้ ั นต่ อ ปั ญ หา
สุ ข ภาพทั้ง ทางกายและจิ ต ใจ การท าร้ า ยตัว เอง
ปั ญ หาการติ ด สารเสพติ ด ปั ญ หาการเข้า สั ง คม
ปั ญ หาในการขับ รถ และผลต่ อ ความส าเร็ จ ใน
การศึกษา/การทางาน โดยเปรี ยบเทียบกับผูห้ ญิงที่
ปกติ 88 ราย พบว่า ผูป้ ่ วยหญิงที่ได้รับการวินิจฉัย
เป็ นโรคสมาธิ ส้ ันตั้งแต่วยั เด็ก ไม่ว่าอาการของโรค
จะหายไปแล้วหรื อยังคงอยู่ มี ความเสี่ ยงที่ จ ะเกิ ด
ปั ญ หาในด้า นต่ า ง ๆ ข้า งต้น สู ง กว่ า ผู ้ห ญิ ง ปกติ
ได้ แ ก่ มี ปั ญหาตั้ งครรภ์ โ ดยไม่ ไ ด้ ว างแผน
(unplanned pregnancy) มากกว่า มีค่าดัชนี มวลกาย
(body mass index: BMI) สู งกว่า มีความสาเร็ จด้าน
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การศึกษาต่ากว่า มีโรควิตกกังวลและโรคซึ มเศร้ า
สู งกว่า มี พ ฤติ กรรมทาร้ า ยตัวเองบ่อยกว่า และมี
ปั ญ หาการเข้ า สั ง คมมากกว่ า (Owens, Zalecki,
Gillette & Hinshaw, 2017)
โดยผลกระทบของโรคสมาธิ ส้ ัน สามารถ
สรุ ปได้ว่าเด็กสมาธิ ส้ ันมักได้รับผลกระทบต่าง ๆ
คือ 1) ปั ญหาด้านการเรี ยน เด็กมักไม่ประสบความ
ส าเร็ จ ด้า นการเรี ย นเท่ า ที่ ค วร แม้ว่ า จะมี ร ะดั บ
สติปัญญาหรื อพัฒนาการปกติ อาจมีปัญหาพฤติกรรม
ในชั้นเรี ยนจนถูกพักการเรี ยน ถูกลงโทษบ่อย หรื อ
ถูกซ้ าชั้นได้ ดังนั้นสิ่ งที่ สาคัญคือ เด็กเหล่านี้ ค วร
ได้รับโอกาสด้านการศึกษาพิเศษ (special education
program) หรื อ การสอนเสริ ม (tutoring) ร่ ว มด้ว ย
2) ปัญหาด้านสังคม เด็กมักมีปัญหาด้านสัมพันธภาพ
กับผูอ้ ื่ น ไม่ได้รับการยอมรั บจากครอบครั ว และ
กลุ่ มเพื่ อน 3) ปั ญหาด้า นบุค ลิ กภาพด้า นอารมณ์
เนื่ อ งจากเด็ ก มัก ประสบกับ ความรู ้ สึ ก ล้ม เหลว
ถู ก ต าหนิ และเผชิ ญ กับ ความรู ้ สึ ก ในแง่ ล บของ
บุคคลรอบข้าง อันจะส่ งผลให้เกิดความยุ่งยากใน
การปรับตัว ความรู ้สึกภาคภูมิใจในตนเองต่า (low
self-esteem) เกิดความน้อยเนื้อต่าใจ และพัฒนาเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่ขาดความอดทน อดกลั้น ใจร้อน รู ้สึกว่าตน
ล้ม เหลว ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ปั ญ หาด้า น
พฤติ ก รรม และอารมณ์ เช่ น การติ ด สารเสพติ ด
นิสัยอันธพาล ก้าวร้าว การประสบอุบตั ิเหตุ กระทา
ผิดกฎหมาย ภาวะซึ มเศร้า และวิตกกังวล เป็ นต้น
และ 4) ปัญหาด้านครอบครัว ทาให้เกิดความเครี ยด
ภาวะซึ ม เศร้ า ความขั ด แย้ง ในครอบครั ว และ
ผูป้ กครองเสี ยงาน เนื่ องจากต้องเผชิ ญความกดดัน
และใช้เวลาในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมาก
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ทั้งนี้ กระบวนการคัดกรองเด็กสมาธิ ส้ ัน
ซึ่ งมักเป็ นเด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มที่ มีปัญหา
ออกจากเด็ ก ปกติ มี ก ระบวนการพิ จ ารณาอาการ
พฤติ กรรมและผลกระทบ ดังในตารางที่ 1 ดัง นี้
(สถาบันราชานุกูล, 2558)
บทบาทของครูในการดูแลเด็กสมาธิส้ั น
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรี ยน
และที่บา้ นมีความสาคัญที่จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การคัดกรองและให้การช่วยเหลือเด็กได้เร็ วยิ่งขึ้น
แม้ว่าแบบสอบถามที่ใช้คดั กรองเด็กสมาธิ ส้ ันจะมี
หลากหลาย เช่ น แบบประเมิ น พฤติ ก รรมเด็ ก
(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ),
แบบคัดกรอง Kasetsart University Laboratory School
Siriraj (KUS-SI), Conner’s rating scale, Thai ADHD
Screening Scales (THASS) เป็ นต้น แต่ที่ใช้ได้ง่าย
สาหรับครู และผูป้ กครอง ได้แก่ SNAP-IV ซึ่ งมีขอ้
ค าถามใกล้เ คี ย งกับ เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรค โดย
แบบสอบถาม SNAP-IV ถู กพัฒ นาขึ้ นในปี 1992
โดย Swanson, Nolan และ Pelham เพื่ อ ใช้ ใ นการ
คัดกรองโรคสมาธิ ส้ ันและโรคดื้อต่อต้าน (Oppositional
Defiant Disorder) ซึ่ งเป็ นโรคร่ วมที่ พบได้บ่อยใน
เด็กสมาธิส้ นั
แบบสอบถาม SNAP-IV ฉบับภาษาไทย
มี ก ารแปลโดย ผศ.นพ.ณั ท ธร พิ ท ยรั ต น์ เ สถี ย ร
ประกอบ ด้วยข้อคาถาม 26 ข้อ จาแนกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้า นขาดสมาธิ 9 ข้อ ได้แ ก่ ข้อ 1 - 9
(SNAP-Inattention)
2. ด้านซน อยู่ไม่นิ่ง/หุ นหันพลันแล่น 9 ข้อ
ได้แก่ ข้อ 10-18 (SNAP-Hyperactivity /Impulsivity)
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3. ด้านดื้อ/ต่อต้าน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 19 - 26
(SNAP-ODD)
แนวทางการช่ วยเหลือและส่ งต่ อเพื่อการรักษา
1. การช่ วยเหลือด้ านการเรียน
1.1 การจัดกิจกรรมประจาวัน การจัดกิจกรรม
ในแต่ ล ะวัน ต้ อ งมี ลั ก ษณะคงที่ มี ต ารางเรี ยน
แน่นอน ต้องบอกล่วงหน้าและย้าเตือนความจาทุก
ครั้งก่อนมีการเปลี่ยนแปลง เด็กที่เป็ นสมาธิ ส้ ัน มัก
ไม่สามารถทางานได้ต่อเนื่ องนาน จึงควรมีการย่อย
งานเป็ นขั้นย่อย ๆ การให้เด็กเตรี ยมตัวทางานหรื อ
สอบ ดังนี้ (ทวีศกั ดิ์ สิ ริรัตน์เรขา, 2560)
- ให้งานทาทีละอย่าง
- ตรวจดูบ่อย ๆ ว่าทางานอยูห่ รื อไม่
ทามากขนาดไหน พร้อมคอยให้กาลังใจ
- ปรั บ เปลี่ ย นงานให้ ดู ง่ า ยขึ้ น
โดยเฉพาะถ้ารู ้จุดอ่อนจุดแข็งในความสามารถของ
เด็กจะช่วยทาให้การเรี ยนการสอนไปได้เร็ ว ซึ่งบาง
รายอาจต้องใช้ครู การศึกษาพิเศษช่วยในบางด้าน
- ใช้ ก ารทดสอบเพื่ อ ประเมิ น
ระดับ ความรู ้ แ ละพัฒนาการ ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัด ระดับ
ความตั้งใจ
- เนื่ องจากเด็กทางานช้า จึ งควร
ให้เวลานานขึ้น แล้วค่อย ๆ ลดเวลาลงมา ไม่ควร
ปรับหรื อหักคะแนนในการทางานช้า
- สมุดจดการบ้าน พร้อมลายเซ็น
คุ ณ ครู แ ละผูป้ กครอง เป็ นสิ่ งจาเป็ น ซึ่ งใช้ดู ก าร
ทางาน และเป็ นช่ องทางติ ด ต่อกันระหว่างครู กับ
ผูป้ กครอง
1.2 การจัด สิ่ งแวดล้อมให้เ หมาะสมกับ
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ตารางที่ 1 อาการ พฤติกรรมของเด็กโรคสมาธิส้ นั ที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนและสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น
ผลกระทบต่อการเรียนและ
อาการ ADHD
พฤติกรรมที่อาจพบ
สัมพันธภาพกับผู้อื่น
อาการขาดสมาธิ
 วอกแวกง่าย ขาดความตั้งใจ หรื อไม่
 ผลกระทบต่ อการเรียน
(inattention)
สามารถจดจ่อกับงาน
- อาการขาดสมาธิมีความสัมพันธ์กบั
 เหม่อลอย ฝันกลางวัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
 เหมือนไม่ได้ฟังเวลาพูดด้วย
- เรี ยนได้ไม่เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากไม่
 ทาตามคาสั่งไม่ครบ หรื อลืม ไม่ได้ทา ตั้งใจเรี ยนและไม่ฟังเวลาครู สอน
ตามที่สงั่ ไว้
- คะแนนเก็บมีนอ้ ยหรื อไม่มีเลยเนื่องจากไม่
 ทางานไม่เรี ยบร้อย ตกหล่น ขาดความ ส่งงานหรื อส่งงานช้าเกินเวลา
รอบคอบ
- เวลาสอบมักไม่อ่านโจทย์ หรื อไม่พยายาม
 ทางานช้า หรื อไม่เสร็ จตามกาหนดเวลา คิด บางคนใช้วิธีการตอบแบบพอให้ได้สอบ
 ขี้ลืม ทาของหายบ่อย นาของมาตาม
และให้ได้ส่งครู เท่านั้นโดยไม่สนใจคะแนน
คาสั่งไม่ครบหรื อไม่นามา
ทาให้คะแนนสอบออกมาไม่ดี
 ผลกระทบต่ อสัมพันธภาพกับผู้อื่น
- เกิดปัญหาการสื่ อสารของเด็กกับคนอืน่
- อาจถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพื่อน เพือ่ นไม่ยอม
รับเข้ากลุ่มหรื อถูกเพื่อนแกล้ง
อาการซน
 มือเท้าอยูไ่ ม่นิ่ง หยุกหยิก
 ผลกระทบต่ อการเรียน
(hyperactivity)
 ลูกเดินไปมา หรื อออกจากที่นงั่ โดย
- ทาให้การเรี ยนการสอนของครู ตอ้ งหยุด
และหุนหันพลันแล่น ไม่ได้รับอนุญาต
การเรี ยนการสอนของตนเพื่อจัดการ
(Impulsivity)
 ใจร้อน
พฤติกรรมรบกวนที่เกิดขึ้น
 อดทนรอคอยไม่ค่อยได้ ต้องการอะไร - ทาให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทั้งห้อง
ต้องได้ทนั ที ชอบแซงคิวหรื อแทรกแถว ติดขัดไม่ต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบ
บ่อยๆ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนใน
 ตอบคาถามโดยที่ยงั ฟังคาถามไม่จบ
ห้องนั้นตามมา
 พูดโพล่ง พูดแทรก
 ผลกระทบต่ อสัมพันธภาพกับผู้อื่น
 พูดมาก พูดไม่หยุด
- เด็กอาจถูกมองว่านิสัยไม่ดี หรื อทาตัวให้มี
 เล่นแรง คาดคะเนแรงของตนเองไม่ได้ ปัญหา
 เล่นเสี ยงดัง โวยวาย
 เล่นผาดโผน เล่นแผลง ๆ
 ชอบทากิจกรรมที่เสี่ ยงอันตราย
163

Vol.35 No.2 May – August 2021

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ตารางที่ 1 อาการ พฤติกรรมของเด็กโรคสมาธิส้ นั ที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนและสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น (ต่อ)
ผลกระทบต่อการเรียนและ
อาการ ADHD
พฤติกรรมที่อาจพบ
สัมพันธภาพกับผู้อื่น
 ชอบแหย่ ชอบแกล้งคนอืน่ แรง ๆ
- ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเด็ก
 ขาดความระมัดระวัง มักประสบ
สมาธิส้ นั กับครู และกลุ่มเด็กสมาธิส้ นั กับ
อุบตั ิเหตุบ่อย ๆ
เพื่อนนักเรี ยนคนปกติอื่น ๆ ในเวลาให้
ทางานเป็ นกลุ่มหรื องานที่ตอ้ งให้ความ
ร่ วมมือระหว่างเพื่อนในห้องเดียวกัน
- อาจถูกปฏิเสธจากเพื่อน ไม่ยอมรับเข้า
กลุ่มเวลาเล่นหรื อแบ่งกลุ่มทางาน

การเรี ยนรู ้ของเด็ก อาทิเช่น
การจัดห้องเรี ยน
- จัดหาป้ ายหรื อข้อความหรื อสั ญลักษณ์
ต่างๆเพื่อช่วยเตือนความจาให้กบั เด็ก ๆ
- จั ด หาที่ ว างของในห้ อ งเรี ยนให้ อ ยู่ ที่
ตาแหน่ งเดิม เพื่อให้เด็กจาง่าย วางให้เป็ นระเบียบ
ซึ่ งจะช่วยให้นักเรี ยนรู ้ขอบเขตความประพฤติของ
ตนเอง
- ช่ ว ยเด็ ก จั ด โต๊ ะ เรี ยนให้ เ ป็ นระเบี ย บ
ภายในห้องเรี ยนควรหลีกเลี่ยงการตกแต่งด้วยสี สัน
สวยหรู เพราะจะทาให้เ ด็กสมาธิ ส้ ั นสนใจสิ่ งเร้ า
เหล่านั้น มากกว่าสนใจการสอนของครู
การจัดที่นงั่
- จัดให้นงั่ ข้างหน้า หรื อแถวกลาง
- ไม่อยู่ใกล้ประตูหรื อหน้าต่างที่มองเห็น
ข้างนอกห้องเรี ยน
- จัดให้นงั่ ใกล้ครู เพื่อดูแลได้อย่างใกล้ชิด
- จัดให้มีเด็กที่เรี ยบร้อยนัง่ ขนาบข้าง และ
นัง่ แยกออกจากกลุ่มเด็ก ๆ ที่ซุกซน พูดเก่ง
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1.3 วางกฎระเบียบในห้องเรี ยน
การออกกฎระเบี ย บในห้องต้องมี ค วาม
ชัดเจน ไม่เขียนอะไรขึ้นมาลอย ๆโดยไม่มีผลใด ๆ
ครู ควรย้าหลักเกณฑ์บ่อย ๆ ก่อนเริ่ มเรี ยนให้กบั ทุก
คนทราบ กฎระเบี ย บในห้อ งใช้กับ คนทุ ก คนไม่
เพี ย งแต่ เ ด็ ก สมาธิ ส้ ั นเท่ า นั้ น เพราะจะช่ ว ยลด
ความรู ้สึกว่า กาลังจ้องจับผิดแต่ตวั เองอยู่ กฎต้อง
ชัดเจน เช่ น ยกมื อก่ อนตอบคาถาม ทิ้งขยะในถัง
ขยะ เก็ บ รองเท้า ไว้ต รงชั้น รองเท้า เข้า ห้ อ งน้ า
ชัว่ โมงละครั้ง เป็ นต้น
กฎในห้อ งเรี ย นจะศักดิ์ สิ ท ธิ์ หรื อ ไม่ น้ ัน
ต้อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ ของเด็ ก ทุ ก คนและต้ อ ง
ปฏิบตั ิแนวทางเดียวกัน ข้อแนะนาสาหรับการเขียน
กฎระเบี ย บ คื อ เขี ย นให้ชัด เจน อ่า นแล้วไม่ ต้อ ง
ตีความ หากเด็กอ่านลาบากสามารถใช้การวาดรู ป
หรื อสัญลักษณ์แทนได้
- ตัวอย่างการเขียนให้ชดั เจน เช่น “ไม่โยก
โต๊ะไม่โยกเก้าอี้ เก็บของเมื่อเล่นเสร็ จแล้ว”
- ตัวอย่างการเขียนที่ ไม่ชดั เจน คือ “ต้อง

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เป็ นเด็กดี ไม่เกเร” อะไรคือเด็กดี อะไรคือเด็กเกเร
ข้อความไม่ชดั เจนและมีความหมายกว้างเกินไป
1.4 จัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและช่วงความสนใจของเด็ก
การเตรี ยมการสอน
- งานที่ให้ทาต้องเหมาะสมกับความสนใจ
และความสามารถของเด็ก
- แบ่งงานเป็ นขั้นตอนย่อย ๆ ให้เหมาะสม
กับช่ วงสมาธิ ของเด็ก ให้เด็กทาที ละขั้น เมื่ อเสร็ จ
แล้วจึงให้ทาขั้นต่อ ๆ ไปตามลาดับ
- การจัด กิ จกรรม ควรมี ช่ วงเวลาให้เ ด็ ก
เปลี่ยนอิริยาบถ และเป็ นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่เด็ก
ทาได้ เพื่อช่วยลดความเบื่อของเด็ก ทาให้เรี ยนได้
นานขึ้น เช่ น มอบหมายหน้าที่ ให้ช่วยครู เดิ นแจก
สมุดให้เพื่อน ๆ ในห้อง ลบกระดาน เป็ นต้น
- ระหว่างการสอน เขียนงานที่เด็กต้องทา
ในชั้นเรี ยนให้ชดั เจนบนกระดาน พยายามสั่งงาน
ด้วยวาจาให้นอ้ ยที่สุด
- ตรวจสมุ ด งานของเด็ กเพื่ อให้แน่ ใจว่า
เด็กจดงานได้ครบถ้วน
- ใช้การสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อควบคุมให้
เด็กมีสมาธิ โดยสามารถยืดหยุ่นการเรี ยนการสอน
ให้เข้ากับความพร้อมของเด็ก โดยเฉพาะในรายวิชา
หลักหรื อวิชาที่ยาก
- ให้ เ ด็ ก ท างานเป็ นขั้น ตอน ฝึ กเด็ ก ให้
ทางานทีละอย่างให้สาเร็ จ ให้เด็กทางานตามเวลาที่
กาหนดให้
- ฝึ กให้เ ด็ กจัด ระเบี ย บการเรี ย น การทา
ตามค าสั่ ง การตรวจสอบทบทวนผลงาน การจด
บันทึก และการใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

- ช่วยให้เด็กสนใจบทเรี ยน โดยใช้สีระบาย
คาสาคัญ ข้อความสาคัญ วงรอบหรื อตีกรอบข้อความ
สาคัญที่ครู เน้น
- ใช้วิธีเตือนหรื อเรี ยกให้เด็กกลับมาสนใจ
บทเรี ยนโดยไม่ทาให้เด็กเสี ยหน้า เช่น เคาะที่โต๊ะ
ของเด็กเบา ๆ หรื อเข้าไปแตะไหล่เด็กเบา ๆ
- ให้ค าชมเชย หรื อรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ
เมื่ อ เด็ ก ปฏิ บัติ ต ัว ดี หรื อ ท าสิ่ ง ที่ เ ป็ นประโยชน์
หลีกเลี่ยงการใช้วาจาตาหนิ ประจาน ประณามที่จะ
ทาให้เ ด็ กรู ้ สึ กอับอาย และไม่ ลงโทษเด็ กรุ น แรง
เช่น การตี
- ใช้วิธีการตัดคะแนน งดเวลาพัก ทาเวร
หรื ออยู่ต่อหลังเลิ กเรี ย น (เพื่ อทางานที่ ค ้า งอยู่ให้
เสร็ จ) เมื่อเด็กทาผิด
การมอบหมายงาน
- ครู ควรใช้ ค าพู ด ให้ น้ อ ยลง พู ด ช้ า ๆ
ชัดเจน กระชับ ครอบคลุม ไม่ใช้คาสั่งคลุมเครื อ ไม่
บ่น ตาหนิ ติเตียนจนเด็กแยกไม่ถูกว่าครู ให้ทาอะไร
- ให้เด็กสมาธิ ส้ ันพูดทบทวนที่ครู สั่งหรื อ
อธิ บายก่ อนลงมื อทา เพื่อให้แน่ ใจว่าเด็กเข้าใจใน
สิ่ งที่ ค รู พู ด อี กทั้งเป็ นการฝึ กให้เ ด็ กพู ด ถ่ า ยทอด
ความคิดของตนเอง
- ในกรณี ที่เด็กมีสมาธิส้ ันมาก ควรมอบหมาย
งานที่ มี ร ะยะเวลาการท างานสั้ นลงเพื่ อ ให้ เ ด็ ก
สามารถใช้เ วลาไม่ นานนัก พยายามเน้นในเรื่ อ ง
ความรับผิดชอบทางานให้เสร็ จ
1.5 การช่วยเหลือด้านทักษะเฉพาะในการ
เรี ยน
- ทักษะในการอ่านหนังสื อ อาจเลือกหนังสื อ
ที่ เ ด็ กชอบมาให้เด็ กอ่านเสริ ม ไม่ จาเป็ นต้องเป็ น
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หนังสื อเรี ยน จากนั้นควรพูดคุยสอบถามถึงสิ่ งที่อ่าน
ให้เล่าเรื่ อง หรื อให้สรุ ปตลอดจนการสร้างบรรยากาศ
ในการอ่านหนังสื อที่ดี และชมเชยเป็ นระยะ
- ทักษะการเขียนหนังสื อ เช่น ฝึ กให้เขี ยน
สิ่ งที่ เ ป็ นอยู่ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เขี ย นบรรยาย
ความรู ้สึกต่อพ่อแม่ เขียนแผนที่คาดว่าจะทาในช่วง
ปิ ดเรี ยน จนในที่ สุดสามารถเขีย นเรื่ องราวที่ มีค า
ขึ้นต้น เนื้อหาและสรุ ปได้
- ทักษะในการฟั งและจับประเด็น การฝึ ก
เด็ กให้ส รุ ปสิ่ งที่ ได้ยิน ได้เ ห็ น ได้ลองทาตาม จะ
เป็ นรากฐานที่ดีในการช่วยฝึ กสมาธิ ถ้าทาซ้ า ๆ จะ
คล่องขึ้นและช่วยการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้นได้
- ทักษะในการวางแผนทางาน โดยเป็ น
งานที่ตอ้ งการการวางแผนและมีการบริ หารจัดการ
จึงจะได้ผลดี ทันเวลา การฝึ กฝนให้ทางานหลาย ๆ
อย่างที่มีแผนการชัดเจนและฝึ กซ้ า ๆ ในหลากหลาย
กิ จ กรรมจะช่ ว ยให้ ร ะบบการท างานคล่ อ งขึ้ น
รวมถึ ง การเรี ย งล าดับ งานส าคัญ ก่ อ น-หลัง ตั้ง
สมาธิ กบั งานและลงมือทา เลือกกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ ต้องใช้ประสาทรับรู ้หลายด้าน ทั้งด้าน
การฟัง การใช้สายตาหรื อการลงมือปฏิบตั ิ เช่น การ
สาธิ ต หรื อการแสดงบทบาทสมมติ ใช้ สื่ อ ทาง
สายตา อาจใช้เป็ นรู ปภาพประกอบ เพื่อให้เด็กจับ
ประเด็นได้ง่าย
- การบ้ า น การแบ่ ง งานให้ พ อเหมาะ
จัดแบ่งการบ้านออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อให้เด็กสามารถ
ลงมือทาจนสามารถทาสาเร็ จได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ
เมื่ อเด็ กทาเสร็ จเองบ่อย ๆ จะทาให้เ ด็ กอารมณ์ ดี
พอใจในตนเอง เรี ยงลาดับความสาคัญและความ
ยากง่ายของงาน โดยช่ วยจัดลาดับความง่ายไว้ขอ้
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แรก ๆ หรื อให้เริ่ มทาจากงานด่วนก่อน มอบหมาย
การบ้า นให้ฝึ กอ่า นหนังสื อและทบทวนบทเรี ยน
บ่อย ๆ ทาทุกวันสม่าเสมอจนเกิดความเคยชิ นและ
ติดเป็ นนิสัย
- สอนเทคนิ คในการเรี ยนและการเตรี ยม
ตัวสอบ สอนให้เด็กใช้เทคนิ คช่ วยจา เช่ น การใช้
แถบปากกาสี การขี ดเส้นใต้ขอ้ ความที่ สาคัญ การ
ย่อประเด็นสาคัญ การจดสู ตรหรื อคายาก ๆ ในสมุด
บันทึก รวมทั้งควรฝึ กสอนเทคนิคในการทาข้อสอบ
1.6 ช่วยเด็กจัดการเกี่ยวกับเวลา
- เตือนให้เด็กตรงต่อเวลา โดยส่ งสัญญาณ
เตือนเมื่อใกล้ถึงเวลานัด หรื อเวลาต้องส่ งงาน
- ช่ วยเด็ กจัด ทากาหนดเวลาหรื อปฏิ ทิ น
งาน ทาลงกระดาษแล้วติดไว้ที่โต๊ะเรี ยนของเด็ก
- ใช้นาฬิกาเตือน โดยอาจใช้นาฬิการะบบ
สั่นสะเทือน เพื่อป้องกันการรบกวน
- ให้แรงเสริ มทางบวก เมื่อเด็กส่ งงานตาม
เวลา
2. การพัฒนาทักษะทางสั งคมให้ เด็กสมาธิส้ั น
2.1 การช่วยเหลือเด็กสมาธิส้ นั ให้มีเพื่อน
- การค้น หาว่ า ปั ญ หาการเข้า สั ง คมกั บ
เพื่อนอยู่ที่ไหน โดยอาศัยการสังเกต การเล่นของ
เด็ก ทักษะต่าง ๆ ที่เด็กใช้เวลาเข้ากลุ่มกับเพื่อน
- จัดโอกาสและหาแบบฝึ กหัดให้เ ด็ กได้
ฝึ กฝนทักษะ การฝึ กทักษะต่าง ๆ ควรเป็ นแบบฝึ กหัด
ที่หลากหลาย เพื่อฝึ กให้เด็กเกิดความชานาญ
- ควรหากิ จกรรมให้เด็กได้ทาเป็ นคู่หรื อ
เป็ นกลุ่ ม โดยกิ จ กรรมเหล่ า นั้ นต้ อ งมี ร ะเบี ย บ
กฎเกณฑ์ และขั้นตอนที่ ชัด เจน ไม่ ปล่ อยให้ เ ด็ ก
ดูแลกันเอง หรื อในกรณี ที่เด็กได้รับมอบหมายงาน
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ให้แ สดงตนต่ อหน้า สาธารณชน ครู ค วรช่ วยเด็ ก
ฝึ กซ้อมขั้นตอน การปฏิบตั ิซ้ า ๆ จนเด็กเกิ ดความ
ชานาญ และทาได้คล่องในวันที่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ ง
- แบบอย่างที่ดี ครู สามารถเป็ นแบบอย่าง
ที่ ดี ใ นการติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ กับ ผู ้อื่ น ทั้ง การแสดง
ท่าทาง คาพูด การฟั ง การให้ความช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น
การแบ่งปัน เป็ นต้น
- จัดเพื่อนช่วยดูแลเด็กสมาธิส้ นั ครู ควรจัด
เพื่ อนที่ เ ด็ กสนิ ทหรื อเพื่ อนที่ อาสาช่ วยดู แล คอย
เตือนเมื่อเด็กไม่มีสมาธิ ช่วยสอนการบ้าน โดยอาจ
จัดเป็ นคู่ หรื อจัดเป็ นกลุ่ม เพื่อนร่ วมดูแลเด็กเหล่านี้
ควรเป็ นคนที่ เด็กชอบพอ เข้าอกเข้าใจกันและทา
อะไรด้วยกันได้ ทั้งนี้ครู ควรช่วยติดตามปั ญหาต่าง ๆ
ที่อาจเกิดกับเพื่อนผูช้ ่วยดูแล เนื่องจากเด็กสมาธิ ส้ ัน
อาจสร้างความลาบากใจให้กบั เพื่อนที่ช่วยดูแลเด็กได้
2.2 สอนให้เด็กควบคุมตนเอง
- งานที่ เ ด็ ก ท า ต้อ งมี ก ารวางแผนอย่ า ง
ชัดเจน และดาเนิ นการตามขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ
มีกติกาที่ชดั เจน เช่น ไม่พูดเสี ยงดังขณะครู สอน ให้
ยกมือขออนุ ญาตก่อนพูด เป็ นต้น และพูดคุยกันว่า
ถ้าเด็กทาตามข้อตกลงจะได้รับสิ ทธิ พิเศษอย่า งไร
หรื อหากเด็กไม่ทาตามข้อตกลงจะถูกตัดสิ ทธิ พิเศษ
อะไรบ้าง
- ตารางเวลากิจกรรมการเรี ยน ต้องชัดเจน
ให้รู้ว่าเวลาไหนต้องทาอะไร หัดให้เด็กดู นาฬิ กา
หรื อมีนาฬิกาไว้กบั ตัว โดยอาจใช้ระบบสั่นเพื่อลด
เสี ย งที่ อ าจรบกวนสมาธิ เ พื่ อ นในชั้น เรี ย น หาก
จาเป็ นต้องเปลี่ยนตารางกิจกรรมควรพูดคุยกับเด็ก
ให้เข้าใจ
- ให้เด็กระบายอารมณ์โกรธอย่างเหมาะสม
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โดยเข้าไปพูดคุยกับเด็ก ให้เด็กเล่าถึงความรู ้สึกของ
ตนเอง โดยไม่ ข ัด แสดงความเห็ น ใจและเข้า ใจ
ความรู ้สึกของเด็ก
- ช่วยให้เด็กจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม
โดยให้เด็กจัดการกับอารมณ์โกรธอย่างเป็ นขั้นตอน
และฝึ กจนเป็ นนิสัย
อย่างไรก็ตามหากเด็กแสดงอารมณ์รุนแรง
บ่อย ๆ ทั้งที่ ครู พยายามช่ วยเหลื อด้วยวิ ธีดังกล่ า ว
แล้ว ภาวะอารมณ์ดงั กล่าวอาจเกิดจากปัญหาภายใน
ครอบครั ว ครู ควรพิจารณาเยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ครอบครั ว และสื่ อ สารกับ ผู ้ป กครองเพื่ อ ช่ ว ยกัน
แก้ปัญหา กรณี ที่ค รู ต้องการคาปรึ กษาหรื อความ
ช่วยเหลือสามารถติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลสังกัด กรมสุ ขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุ ขทุกแห่งทัว่ ประเทศ
การเสริมสร้ างทัศนคติที่ดีของครู ต่อเด็กที่มีปัญหา
โรคสมาธิส้ั น
เด็กสมาธิส้ นั จาเป็ นต้องได้รับการช่วยเหลือ
จากคุณครู ด้วยเสมอ เนื่ องจากเด็กต้องปรั บตัวกับ
การเรี ยนและสิ่ งแวดล้อมที่โรงเรี ยน รวมถึงปั ญหา
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน การยอมรับ
จุ ด อ่ อนของเด็ กสมาธิ ส้ ั น และช่ วยลดผลกระทบ
จากจุ ดอ่อนนั้น รวมถึ งการพัฒนาจุ ดเด่ นของเด็ ก
สมาธิ ส้ ั น จะช่ วยพัฒ นาเด็ กสมาธิ ส้ ั นให้ส ามารถ
ปรับตัวในสังคม และประสบความสาเร็ จได้
การปฏิเสธความช่วยเหลือ มักเกิดจากการ
มี ทัศ นคติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง จากความไม่ รู้ ข ้อ เท็ จ จริ ง
เกี่ ย วกับเด็ กสมาธิ ส้ ั น รวมถึ งมี ทัศ นคติ ที่ไ ม่ ดี ต่ อ
ผู ้ป กครอง และมี มุ ม มองที่ ไ ม่ ดี ต่ อ ตนเอง ทั้ง นี้
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ทัศนคติทางลบจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทาให้มี
ความคาดหวังที่ไม่เป็ นจริ ง การปรับเปลี่ยนมุมมอง
ที่ไม่ถูกต้องไปสู่ มุมมองที่ถูกต้อง จะช่วยให้มีความ
เข้า ใจเด็ กสมาธิ ส้ ั น ได้มากขึ้ น อี กทั้งยังลดความ
คาดหวัง และมุ่ งเป้ า หมายการดู แลเด็ กตามความ
เป็ นจริ ง ไม่ตาหนิ ตวั เอง มองปั ญหาเดิ มเป็ นเพียง
การทาหน้าที่บกพร่ องหรื อความไม่รู้ อันจะทาให้
เกิ ด พลังที่ จะจัด การปั ญหาด้วยวิธีใ หม่ ๆ อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์, 2560)
นอกจากนี้ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ความรู ้สึกเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นได้ เช่น รู ้สึกผิดหวังที่
ทุ่มเทเต็มที่แล้ว แต่ผลตอบแทนกลับพบแต่ปัญหา
หรื อช่วยเหลือเด็กไม่ได้ หรื อรู ้สึกหมดหนทางที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมให้เด็กสงบลงได้ หรื อคิดว่าปั ญหา
เกินความสามารถของตนเอง หากครู รู้สึกเช่นนี้ อาจ
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ใช้วิธีสร้างความรู ้สึกดี ๆ มองหากาลังใจให้ตนเอง
จากสิ่ งดี ๆ เช่ น การประสบความส าเร็ จ ของเด็ ก
หรื อความสุ ขจากการที่เด็กสามารถเรี ยนได้ เป็ นต้น
สรุป
เด็กสมาธิ ส้ ันอาจมี ข ้อจากัดบางประการ
ในการเรี ย นรู ้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ห มายความว่ า เด็ ก จะไม่
สามารถเรี ยนรู ้ ได้ การที่ ครู มีทศั นคติ ที่ดีต่อเด็ก มี
ความอดทน มี ความรู ้ และเข้าใจข้อจากัดของโรค
สมาธิ ส้ ัน มีแนวทางการดูแลเด็กและเข้าใจเทคนิ ค
การปรับพฤติกรรมในชั้นเรี ยน การช่วยเหลือให้เด็ก
มี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู ้ สามารถปรั บ ตัว กับ
เพื่อน ๆ ได้ และครู มีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กที่
ประสบปั ญหาในการใช้ชีวิตในโรงเรี ยนจนทาให้
การอุบตั ิของโรคเกิดได้ชา้ ลง ซึ่ งอาจจะช่วยลดโอกาส
ให้เด็กออกจากระบบโรงเรี ยนกลางคัน (drop out)

ตารางที่ 2 ตัวอย่างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องของครู ต่อเด็กที่มีปัญหาโรคสมาธิส้ นั
ตัวอย่างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างทัศนคติที่ถกู ต้ อง
มองว่าปั ญหาพฤติกรรมที่เด็กทาเพราะเป็ นเด็กเกเร ไม่ ปั ญหาพฤติกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องของโรคที่
เชื่อฟัง ไม่รับผิดชอบ ไม่ต้ งั ใจเรี ยน ตั้งใจสร้างปั ญหา เด็กเป็ น และเกินการควบคุมของเด็ก ซึ่ งต้องร่ วมมือกัน
ต่าง ๆ โดยเจตนา เพื่อเรี ยกร้องความสนใจ
ช่วยเหลือเด็ก
เด็กสมาธิ ส้ ันควรจะมีพฤติ กรรมเหมือนเด็กคนอื่น ๆ ไม่คาดหวังต่อพฤติกรรมของเด็ก แต่เด็กจาเป็ น ต้องได้รับ
ได้ โดยครู ไม่จาเป็ นต้องสอนว่าเขาควรประพฤติตน การสอนให้มีพฤติกรรมเหมาะสมกว่านี้
อย่างไร
มองว่าครอบครัวของเด็กเลี้ ยงลูกไม่เป็ น ขาดการฝึ ก ยอมรับสิ่ งที่เขาเป็ น ครู จะมุ่งดูแลจุดแข็งไม่สนใจจุดอ่อน
ระเบียบวินยั ไม่มีเวลาดูแลเด็ก
และความล้มเหลวของเขา
มองว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะช่วย เหลือเด็กได้ เปิ ดใจรับฟั งข้อมูลพฤติกรรมของเด็กจากครู และร่ วม
หาทางออกในการแก้ไขปั ญหานั้น ๆ อย่างเหมาะสม
เลิกโทษผูอ้ ื่น ให้อภัยตัวเองได้และพร้อมเริ่ มต้นใหม่
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โดยหลั ก การส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารดู แ ล
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก สมาธิ ส้ ั น ในโรงเรี ย นเป็ นไปอย่า ง
ราบรื่ น ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู
กับเด็ก การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นมิ ตร
การเป็ นต้นแบบที่ดีในการเคารพความเป็ นมนุ ษย์
การเห็ นคุณค่าในความพยายามเปลี่ ยนแปลง การ
รู ้จกั ชื่นชมในจุดดีมากกว่าจ้องจับผิดของครู ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ เป็ นส่ วนสาคัญที่ จะช่ วยให้ครู ได้นาวิ ธีการ
ต่าง ๆ ไปใช้เป็ นแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา
สมาธิ ส้ ันในโรงเรี ยนของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเจตนารมณ์ของการเป็ นครู มืออาชีพต่อไป
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