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เจ็ท – จรวดน้ อย
“หนูชื่อเจ็ท อายุ 6 ขวบ ทุกคนในบ้ านบอกว่าหนูเป็ นเด็กทีซ่ นสุด ๆ ประมาณว่าหนูอยูเ่ ฉย ๆ นิ่ง ๆ ไม่ได้ วิ่งไป วิ่ง

มาอย่างกับจรวดตลอดทังวั
้ น เหมือนหนูมีพลังงานเหลือเฟื อ มือไม้ หนูก็อยูไ่ มสุข ชอบจับโน่นจับนีต่ ลอดเวลา หนูชอบปื น
ป่ ายมาก อะไรพอจะให้ หนูปีนได้ หนูปืนหมดคุณแม่บอกว่าหนูเหมือนลิงกลับชาติมาเกิด ทัง้ ๆ ที่หนูไม่ได้ เกิดปี วอกซักกะ
หน่อย เวลาเล่นหนูก็มกั จะส่งเสียงดัง อยูเ่ งียบ ๆ ไม่ได้ มักจะเล่นอะไรที่ แผลง ๆ ที่ไม่เหมือนเด็กคนอื่น หนูมกั จะเจ็บตัว
บ่อย ๆ เพราะความซนของหนูนี่แหละ คุณพ่อคุณแม่แทบจะไม่อยากพาหนูไปไหน เพราะว่าหนูจะคึกมาก บอกหรื อห้ าม
อะไรหนูก็จะไม่คอ่ ยฟั ง อย่างเวลาไปทานข้ าวนอกบ้ าน หนูมกั จะวิง่ ไปทัว่ ร้ าน ปื นไปตามเก้ าอี ้ บางครัง้ ก็มดุ ลงไปคลานอยู่
ใต้ โต๊ ะ เวลาอยากได้ อะไรหนูจะต้ องเอาให้ ได้ เดี๋ยวนัน้ ถ้ าไม่ได้ หนูมกั จะอารมณ์เสียหงุดหงิด หนูแอบได้ ยินคุณแม่บน่ กับ
คุณพ่อบ่อย ๆ ว่า เลี ้ยงหนูคนเดียวเนีย่ เหนื่อยมาก อย่างกับเลี ้ยงเด็กซัก 5 คน อีกอย่างที่หนูไม่คอ่ ยจะเข้ าใจก็คือ ทําไมทุก
คนรอบตัวหนูถงึ ชอบอารมณ์เสียใส่หนู บางทีก็เอ็ดหนูซะเสียงดัง.... แหม..หนูแค่ทําแก้ วแตกเป็ นใบที่ 10 เท่านันเอง
้
อยูท่ ี่โรงเรี ยนหนูเป็ นดาวเด่นเลยล่ะ คุณครูทกุ คนรู้จกั หนูหมดเลย เพราะหนูมกั จะสร้ างวีรกรรมที่โรงเรี ยนได้ แทบ
ทุกวัน เมื่อวานหนูก็เพิ่งเอากรรไกรไปตัดผมของน้ องแอนที่นงั่ อยูโ่ ต๊ ะข้ างหน้ าหนู ก็อยากฟ้ องครูทําไมละ ว่าหนูชอบแกล้ ง
เพื่อน อยูใ่ นห้ องเรียนหนูจะทําเหมือนพี่มธั ยมคือเดินเรี ยน ก็หนูนงั่ ติดที่ไม่ได้ นี่ มันอึดอัดแล้ วก็นา่ เบือ่ จะตาย เวลาคุณครู
สอนอะไรหนูจะฟั งได้ แป๊ บเดียวเอง แล้ วหนูก็จะวอกแวกไปสนใจอย่างอื่นแทน บางทีก็ชวนเพื่อนคุย แหย่เพื่อนให้ หวั เราะ
อยูบ่ อ่ ย ๆ คุณครูต้องคอยเรียกชื่อหนูให้ กลับมาสนใจเรียนชักชัว่ โมงละไม่ตาํ่ กว่า 10 หน คุณครูบอกกับคุณแม่วา่ หนูจะเก่ง
กว่านี ้เยอะเลย ถ้ าหากว่าหนูมีสมาธิมากกว่านี ้ ความจําหนูดีมาก ความรู้รอบตัวก็เยอะ แต่หนูเป็ นโรคแพ้ หนังสือ แพ้
การบ้ าน หนูจะอ้ างโน่นอ้ างนี่สารพัดเพื่อจะเลีย่ งเวลาต้ องทําการบ้ าน จนคุณแม่ต้องนัง่ คุมหนูแจเลยแหละ เวลาสอบหนู
จะไม่อา่ นโจทย์ แต่จะใช้ วิธีกามัว่ ให้ มนั เสร็ จ ๆ ไปจะได้ รีบไปเล่น อ้ อ..เกือบลืมบอกไป หนูมกั ชอบทําของหายบ่อย ๆ เพราะ
หนูมกั จะขี ้ลืม ไม่คอ่ ยใส่ใจกับสมบัติสว่ นตัวซักเท่าไหร่เนี่ยก็เพิง่ ทํากระติกนํ ้าหายเป็ นใบที่ 4 หนูก็เบือ่ เหมือนกันนะที่หนู
เป็ นแบบนี ้ หนูไม่อยากถูกดุ ถูกทําโทษบ่อย ๆ นักหรอก แต่หนูคมุ ตัวเองไม่ได้ จริง ๆ ขอให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่เข้ าใจหนูหน่อย
นะ”

ดรีม – คุณชายเฉื่อย
“ผมชื่อดรี ม อายุ 13 ปี

อยูช่ นั ้ ม. 2 ผมเรี ยนหนังสือไม่เก่งหรอกครับ สอบทีไรก็ได้ เกรด 1 เกรด 2 ครัง้ ไหนไม่ต้อง

สอบซ่อมถือว่าเฮงมาก ผมมักจะทําให้ หลาย ๆ คนแปลกใจว่าทําไมผมถึงเรี ยนไม่ดีทงั ้ ๆ ที่ผมดูเป็ นเด็กเฉลียว
ฉลาด เหตุผลก็คือผมกับหนังสือไม่คอ่ ยจะถูกกันซักเท่าไหร่ (แต่ถ้าให้ เล่นละก็...ถึงไหนถึงกัน) ผมเบือ่ เรี ยนมาก เป็ นแบบนี ้
มาตังแต่
้ ผมจําความได้ ผมมักจะวอกแวก หรื อบางครัง้ ก็ชอบเหม่อ ใจลอยเวลาเรี ยน จนคุณครูต้องคอยเรี ยกชื่อผมให้
กลับมาสนใจเรี ยนบ่อย ๆ ผมมักจะทํางานช้ ามาก จดที่คณ
ุ ครูสอนไม่คอ่ ยจะทัน สมุดงานผมมักจะว่างเปล่า คะแนนเก็บ
ผมก็ไม่คอ่ ยจะมีเพราะผมไม่คอ่ ยได้ สง่ งาน บางทีก็ลมื ไปเลยว่าคุณครูให้ ทํางานอะไร แต่บางทีก็ขี ้เกียจทําหรื อมารี บทําเอา
วันสุดท้ าย ผมเกลียดเวลาทําการบ้ านที่สดุ พยายามเลีย่ งอยูเ่ สมออ้ างโน่นอ้ างนี่สารพัดเพือ่ จะได้ ไม่ต้องทํา คุณแม่ต้องนัง่
ประกบผมทุกครัง้ เวลาทําการบ้ านไม่อย่างนันเที
้ ่ยงคืนก็ไม่เสร็ จ คุณแม่มกั จะอารมณ์เสียหงุดหงิดใส่ผมเวลาสอนการบ้ าน
ผมนี่แหละ
ฉายาของผมที่บ้านคือ “คุณชายเฉื่อย” เพราะผมจะช้ า ต้ องมีคนคอยเตือนคอยกระตุ้นให้ ทําโน่นทํานี่ ความ
อดทนผมจะมีน้อย สนใจอะไรได้ แป๊ บเดียวก็เบื่อ แต่เวลาที่ผมดูทวี ี หรื อเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ผมจะเล่นได้ เป็ นชัว่ โมง ๆ ไม่
ยอมเลิก ความเป็ นระเบียบของผมก็ไม่คอ่ ยจะมี พิสจู น์ได้ จากกระเป๋ านักเรี ยนที่รกสุด ๆ ของผม ผมมักจะไม่คอ่ ยเอาใจใส่
กับข้ าวของหรื อสมบัติสว่ นตัว ทําของหายเป็ นประจํา ใคร ๆ ก็ชอบตําหนิผม หาว่าผมเป็ นเด็กขี ้เกียจ ไม่รับผิดชอบ ไม่เอา
ไหน เอาแต่เล่น บางครัง้ ผมก็เบื่อตัวเองเหมือนกันที่เป็ นแบบนี ้ แต่ผมก็ไม่ร้ ูวา่ จะทําตัวให้ ดีขึ ้นยังไง”
กรณีทงของ
ั ้ “เจ็ท” และ “ดรี ม” เป็ นตัวอย่างของเด็กที่ป่วยเป็ นโรคสมาธิสนเราลองมาทํ
ั้
าความรู้จกั กับโรคสมาธิสนกั
ั ้ นบ้ าง
ว่าคืออะไร และเราจะช่วยเหลือเด็กกลุม่ นี ้ได้ อย่างไรบ้ าง

โรคสมาธิสนั ้ คืออะไร ?
โรคสมาธิสนั ้ คือ กลุม่ อาการที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วยั เด็ก (ก่อนอายุ 7 ขวบ) ที่เกิดจากความผิดปกติของสมองซึง่ มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรม อารมณ์ การเรี ยน และการเข้ าสังคมกับผู้อื่นของเด็ก กลุม่ อาการนี ้ประกอบด้ วย
* อาการขาดสมาธิ (attention deficit)
* อาการหุนหันพลันแล่น วูว่ าม (impulsivity)
* อาการซน อยูไ่ ม่นิ่ง (hyperactivity)

เด็กบางคนอาจจะมีอาการซน และอาการหุนหันพลันแล่น วูว่ าม เป็ นอาการเด่น ซึง่ มักพบได้ บอ่ ยในเด็กผู้ชายมากกว่า
(อย่างกรณีของน้ องเจ็ท) แต่เด็กที่เป็ นโรคสมาธิสนบางคนก็
ั้
อาจจะไม่ซน แต่มีอาการขาดสมาธิเป็ นปั ญหาหลัก ซึง่ มักพบ
ได้ ทงในเด็
ั้
กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย (อย่างกรณีของน้ องดรีม)

ทาไมในปั จจุบนั ถึงพบเด็กเป็ นโรคสมาธิสนั ้ กันเยอะ?
จริ ง ๆ แล้ วได้ มกี ารค้ นพบโรคนี ้มานานกว่าร้ อยปี แล้ ว แต่เมือ่ ก่อนยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั กันแพร่หลายในกลุม่ ครูและ
ผู้ปกครอง เกณฑ์ทใี่ ช้ ในการวินิจฉัยก็ไม่แน่นอน ในปั จจุบนั ครูและผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับโรคนี ้ดีขึ ้น ประกอบกับแพทย์
เริ่ มมีการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ ในการวินิจฉัยแน่นอนและชัดเจนมากขึ ้น ทําให้ เด็กทีม่ ีอาการเข้ าข่ายโรคสมาธิสนถู
ั ้ กค้ นพบ
และได้ รับการวินิจฉัยมากขึ ้น เลยทําให้ ดเู หมือนเป็ นการแพร่ระบาดหรื อเป็ นแฟชัน่ ของสังคม สภาพสิง่ แวดล้ อม สังคม
ครอบครัว การเลี ้ยงดู และความคาดหวังจากพ่อแม่ยคุ ใหม่ ที่เปลีย่ นแปลงไปจากสภาพในอดีตก็มอี ิทธิพลต่อจํานวนเด็กที่
ป่ วยเป็ นโรคสมาธิสนั ้

มีเด็กกี่เปอร์ เซ็นต์ ท่ ปี ่ วยเป็ นโรคสมาธิสนั ้ ?
โรคสมาธิสนนี
ั ้ ้พบได้ บอ่ ยในทุกประเทศทัว่ โลก ในประเทศไทยพบว่า ประมาณ 5% ของเด็กในวัยเรียนป่ วยเป็ นโรคสมาธิ
สัน้ หมายความว่า ห้ องเรี ยนห้ องหนึง่ ถ้ ามีนกั เรียนอยูป่ ระมาณ 50 คน จะมีเด็กที่ป่วยเป็ นโรคสมาธิสนอยู
ั ้ ใ่ นห้ องเรี ยน
ประมาณ 2-3 คน

จะสังเกตได้ อย่ างไรว่ าเด็กเป็ นโรคสมาธิสนั ้ หรือไม่ ?
อาการที่บง่ ชี ้ว่าเด็กอาจมีโรคสมาธิสนั ้ ได้ แก่ :1. อาการขาดสมาธิ (attention deficit): เด็กจะมีลกั ษณะวอกแวกง่าย ขาดความตังใจในการทํ
้
างาน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งงานที่ต้องใช้ ความคิด เด็กมักจะแสดงอาการเหม่อลอยบ่อย ๆ ฝั นกลางวัน ทํางานไม่เสร็ จ ผลงานมักจะไม่เรี ยบร้ อย ตก
ๆ หล่น ๆ ดูเหมือนสะเพร่า ขาดความรอบคอบ เด็กมักจะมีลกั ษณะขี ้ลืม ทําของใช้ สว่ นตัวหายเป็ นประจํา มีลกั ษณะ
เหมือนไม่ฟังเวลาพูดด้ วยเวลาสัง่ ให้ เด็กทํางานอะไรเด็กมักจะลืมทําหรื อทําครึ่ง ๆ กลาง ๆ อาการขาดสมาธินี ้มักจะมี
ต่อเนื่อง ติดตัวจนกระทัง่ เป็ นผู้ใหญ่
2. อาการซน (hyperactivity): เด็กจะมีลกั ษณะซน อยูไ่ ม่สขุ ยุกยิกตลอดเวลานัง่ นิ่ง ๆ ไม่คอ่ ยได้ ต้ องลุกเดิน หรื อขยับตัว

ไปมา ชอบปี นป่ าย เล่นเสียงดัง เล่นผาดโผน หรื อทํากิจกรรมที่เสีย่ งอันตราย มักประสบอุบตั ิเหตุบอ่ ย ๆ จากความซน และ
ความไม่ระมัดระวัง พูดมาก พูดไม่หยุด ชอบแกล้ งหรื อแหย่เด็กอื่น
3. อาการหุนหันพลันแล่น (impulsivity): เด็กจะมีลกั ษณะวูว่ าม ใจร้ อน อารมณ์หน
ุ หันพลันแล่น ทําอะไรไปโดยไม่คิด

ก่อนล่วงหน้ าว่าจะมีอะไรเกิดขึ ้นตามมา ขาดความระมัดระวัง เช่น วิ่งข้ ามถนนโดยไม่มองรถดี ๆ ซุม่ ซ่าม ทําข้ าวของ
แตกหักเสียหายเวลาต้ องการอะไรก็จะต้ องให้ ได้ ทนั ที รอคอยอะไรไม่ได้ เวลาอยูใ่ นห้ องเรี ยนมักจะพูดโพล่งออกมาโดยไม่
ขออนุญาตครูก่อน มักตอบคําถาโดยที่ฟังคําถามยังไม่ทนั จบ ชอบพูด แทรกเวลาที่คนอื่นกําลังคุยกันอยู่ หรื อกระโดดเข้ า
ร่วมวงเล่นกับเด็กคนอื่นโดยไม่ขอก่อน

แพทย์ ใช้ อะไรเป็ นเกณฑ์ ในการวินิจฉัยโรคสมาธิสนั ้ ?
เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคสมาธิสนที
ั ้ ่แพทย์ใช้ กนั อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั คือ เกณฑ์ที่กําหนดขึ ้นและประกาศใช้ โดย
สมาคมจิตแพทย์อเมริกนั (DSM-IV) โดยแบ่งเป็ นกลุม่ อาการออกเป็ นสองกลุม่ ได้ แก่
ก. อาการขาดสมาธิ (attention deficit): โดยเด็กจะมีอาการต่ อไปนี ้
1. ไม่สามารถทํางานที่ครู หรื อพ่อแม่สงั่ จนสําเร็ จ
2. ไม่มีสมาธิในขณะทํางานหรื อเล่น
3. ดูเหมือนไม่คอ่ ยฟั งเวลาพูดด้ วย
4. ไม่สามารถตังใจฟั
้ ง และเก็บรายละเอียดได้ ทําให้ ทํางานผิดพลาดบ่อย ๆ
5. ไม่คอ่ ยเป็ นระเบียบ
6. มีปัญหาหรื อพยายามหลีกเลีย่ งงานที่ต้องใช้ ความคิดหรื อสมาธิ
7. วอกแวกง่าย
8. ทําของใช้ สว่ นตัว หรื อของใช้ ทจี่ ําเป็ นสําหรับงานหรื อการเรี ยน หายอยูบ
่ อ่ ย ๆ
9. ขี ้ลืมบ่อย ๆ

ข. อาการซน อยู่ไม่ น่ ิง (hyperactivity) และอาการหุนหันพลันแล่ น วู่วาม (impulsivity): โดยเด็กจะมีอาการ
ต่ อไปนี ้
1. ยุกยิก อยูไ่ ม่สขุ
2. นัง่ ไม่ติดที่ ลุกเดินบ่อย ๆ ขณะอยูท
่ ี่บ้านหรื อในห้ องเรี ยน
3. ชอบวิ่ง หรื อปี นป่ ายสิง่ ต่าง ๆ
4. พูดมาก พูดไม่หยุด
5. เล่นเสียงดัง
6. ตี่นตัวตลอดเวลา หรื อดูตื่นเต้ นง่าย
7. ชอบโพล่งคําตอบเวลาครู หรื อพ่อแม่ถามโดยที่ยงั ฟั งคําถามไม่จบ
8. รอคอยไม่เป็ น

9. ชอบขัดจังหวะหรื อสอดแทรกเวลาผู้อืนกําลังพูดอยู่

หากเด็กคนใดมีลกั ษณะอาการใน ข้ อ ก หรื อ ข รวมกันมากกว่า 6 อาการขึ ้นไป เด็กคนนันมี
้ ความเป็ นไปได้ สงู ที่จะเป็ นโรค
สมาธิสนั ้

แพทย์ สามารถวินิจฉัยโรคสมาธิสนั ้ ได้ อย่ างไร ?
แพทย์สสามารถวินิจฉัยโรคสมาธิสนได้
ั ้ โดยอาศัยประวัติที่ละเอียด การตรวจร่างกาย การตรวจระบบประสาท และการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็ นหลัก ในปั จจุบนั ยังไม่มีการตรวจเลือด หรื อเอ็กซเรย์สมอง ที่สามารถนํามาใช้ ในการ
วินิจฉัยโรคสมาธิสนั ้ ในบางกรณี แพทย์จําเป็ นต้ องอาศัยการตรวจอื่น ๆ เช่น การตรวจสายตา (vision test) การตรวจการ
ได้ ยิน (hearing test) การตรวจคลืน่ สมอง (EEG) การตรวจเชาน์ปัญญา (IQ test) และความสามารถทางการเรี ยน เพื่อ
ช่วยวินิจฉัยแยกโรคลมชัก ความบกพร่องทางสายตา การได้ ยิน หรื อภาวะการเรี ยนบกพร่อง (learning disorder) ออก
จากโรคสมาธิสนั ้ นอกจากนี ้ โรคออทิสติก โรคจิตเภท ภาวะพัฒนาการล่าช้ า และโรคทางจิตเวชอืน่ ๆ ในเด็ก เช่น โรควิตก
กังวล โรคซึกเศร้ า สามารถทําให้ เด็กแสดงอาการหรื อมีพฤติกรรมคล้ ายกับเด็กทีเ่ ป็ นโรคสมาธิสนั ้

อะไรเป็ นสาเหตุของโรคสมาธิสนั ้ ?
การวิจยั ในปั จจุบนั พบว่า เด็กที่เป็ นโรคสมาธิสนมี
ั ้ ความบกพร่อง หรื อมีปริ มาณสารเคมีที่สาํ คัญบางตัว (dopamine.
Noradrenaline) ในสมองน้ อยกว่าเด็กปกติ โดยมีกรรมพันธุ์เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ ประมาณ 30-40 % ของเด็กสมาธิสนจะ
ั้

มีสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึง่ เป็ นโรคสมาธิสนด้
ั ้ วยหรื อมีปัญหาอย่างเดียวกัน ปั จจัยจากการเลี ้ยงดูหรื อสิง่ แวดล้ อม
เป็ นเพียงปั จจัยเสริ มที่ทาํ ให้ อาการหรื อความผิดปกติดีขึ ้นหรื อแย่ลงแต่ไม่ใช่สาเหตุหลัก มารดาที่ขาดสารอาหาร ดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ หรื อถูกสารพิษบางชนิด (เช่น ตะกัว่ ) ในระหว่างตังครรภ์
้
จะมีโอกาสมีลกู เป็ นโรคสมาธิสนสู
ั ้ งขึ ้นการวิจัยใน
ปั จจุบนั ไม่พบว่าการบริ โภคนํ ้าตาลหรื อชอกโกแลตมากเกินไปทําให้ เด็กซนมากขึ ้น การดูทีวีหรื อเล่นวีดีโอเกมมากเกินไปก็
ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ เด็กเป็ นโรคสมาธิสนั ้

เด็กสามารถนัง่ ดูทวี ี หรื อเล่นวีดีโอเกมได้ นานเป็ นชัว่ โมง ทําไมหมอถึงยังบอกว่า เด็กเป็ นโรคสมาธิสนั ้ ?
เพราะในขณะที่เด็กดูทวี ี หรื อเล่นวีดีโอเกม เด็กจะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพบนจอทีวีหรื อวีดีโอเกมทีเ่ ปลีย่ นทุก 2 –
3 วินาที จึงสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ สมาธิของเด็กมีขึ ้นได้ จากสิง่ เร้ าภายนอก ซึง่ ตรงกันข้ ามกับสมาธิที่เด็ก

ต้ องสร้ างขึ ้นมาเองระหว่างการอ่านหนังสือ หรื อทํางานต่าง ๆ เด็กที่เป็ นโรคสมาธิสนจะขาดสมาธิ
ั้
อนั นี ้ ดังนันถึ
้ งแม้ วา่ เด็ก
จะสามารถดูทวี ีหรื อเล่นวีดีโอเกมได้ นาน ๆ เด็กก็มีสทิ ธิที่จะเป็ นโรคสมาธิสนได้
ั้

วิธีการรักษาโรคสมาธิสนั ้ มีอะไรบ้ าง ?
การรักษาเด็กสมาธิสนที
ั ้ ่มีประสิทธิภาพดีที่สดุ คือ การผสมผสานการรักษาหลาย ๆ ด้ าน ดังต่อไปนี ้เข้ าด้ วยกัน:
ก. การรักษาด้ วยยา
ข. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และการช่วยเหลือทางด้ านจิตใจสําหรับเด็กและครอบครัว
ค. การช่วยเหลือทางด้ านการเรี ยน

ยาอะไรที่ใช้ รักษาโรคสมาธิสนั ้ และยาจะช่ วยเด็กอย่ างไร ?
ยาที่ได้ ผลดีที่สดุ สําหรับโรคสมาธิสนั ้ คือ ยาในกลุม่ Psychostimulants ซึง่ ได้ แก่ methylphenidate (Ritalin®).
Long-acting methylphenidate (Concerta®). Dextroamphetamine (Dexedrine®). Adderall และ
pemoline (Cylert®) ยาเหล่านี ้เป็ นยาที่ปลอดภัย มีผลข้ างเคียงน้ อยและมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง ยาจะช่วยให้ เด็ก

มีสมาธิดขี ึ ้น ซนน้ อยลง ดูสงบลง มีความสามารถในการควบคุมตัวเองดีขึ ้น และอาจช่วยให้ ผลการเรี ยนดีขึ ้น ผลที่ตามมา
เมื่อเด็กได้ รับการรักษาอย่างถูกวิธี คือ เด็กจะมีความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง (self-esteem) เพิ่มขึ ้น และมีความสัมพันธ์
กับเพื่อนหรื อคนรอบข้ างดีขึ ้น

ยาเข้ าไปทาอะไรกับสมองของเด็ก ?
์โดยการไป “บีบ” หรื อ
พ่อแม่ และครูหลายท่านมีความเข้ าใจผิดคิดว่า ยาที่แพทย์ใช้ ในการรักษาเด็กสมาธิสนออกฤทธิ
ั้
“กด” สมองเพื่อให้ เด็กนิ่งขึ ้น หรื อซนน้ อยลง ดังนันความรู
้
้ สกึ แรกที่เกิดขึ ้นกับพ่อแม่เมื่อแพทย์บอกว่าเด็กควรจะได้ รับการ

รักษาด้ วยยา คือ วิตากังวล ลังเลไม่แน่ใจ ไม่อยากให้ เด็กรับประทานยา แต่แท้ จริ งแล้ วยาจะออกฤทธิ์โดยการไป “กระตุ้น”
เซลล์สมองให้ หลัง่ สารเคมีธรรมชาติ (ตัวที่เด็กมีน้อยกว่าเด็กปกติ) ออกมามาขึ ้นในระดับทีเ่ ด็กปกติควรจะมี สารเคมีตวั นี ้
เป็ นตัวทีช่ ่วยให้ เด็กสามารถควบคุมตัวเอลได้ ดีขึ ้นมีสมาธิยาวนานขึ ้น เรี ยนหนังสือได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

ผลข้ างเคียงของยามีอะไรบ้ าง ?
ผลข้ างเคียงของยาในกลุม่ นี ้ที่พบบ่อย ได้ แก่ อาการเบื่ออาหาร นํ ้าหนักลด นอนไม่หลับ ปวดศรี ษะ ปวดท้ อง และอารมณ์
ขึ ้นลง หงุดหงิดง่าย ใจน้ อย เจ้ านํ ้าตา อาการข้ างเคียงเหล่านี ้มักจะไม่รุนแรงและหายไปเองได้ เมื่อเด็กรับประทานยา
ติดต่อกันไปสักระยะหนึง่

หากเด็กมีอาการเบื่ออาหารมากหลังจากรับประทานยาจะทาอย่ างไร ?
เด็กบางรายอาจจะมีอาการเบื่ออาหารระหว่างทีย่ ากําลังออกฤทธิ์ ดังนันจึ
้ งควรให้ เด็กรับประทานอาหารให้ เรี ยบร้ อยก่อน
ให้ รับประทานยา โดยปกติแล้ วความอยากอาหารจะกลับเป็ นปกติ (หรื อมากกว่าปกติในบางราย)เมื่อยาหมดฤทธิ์ จึงไม่
แปลกที่เด็กบางคนบ่นว่าหิว หรื ออาจจะร้ องขอรับประทานอาหารเมื่อใกล้ เวลาจะเข้ านอน พ่อแม่ควรอนุญาตให้ เด็ก
รับประทานอาหารได้ ทกุ เวลาที่เขาต้ องการแม้ นจะเป็ นตอนคํา่ เพื่อชดเชยกับมื ้อเช้ าหรื อมื ้อเที่ยงทีเ่ ด็กอาจจะรับประทาน
อาหารไม่ได้ มาก มีเด็กเพียงไม่กี่รายที่อาการเบื่ออาหารมีมากจนแพทย์ต้องลดขนาดยาให้ น้อยลง หรื อให้ อาหารเสริ มใน
บางรายแพทย์อาจให้ ยากระตุ้นให้ อยากอาหารร่วมด้ วย

มีคนบอกว่ าเด็กกินยาแล้ วจะ “ซึม” จริงหรือไม่ ?
เด็กสมาธิสนที
ั ้ ่ตอบสนองดีตอ่ การรักษาด้ วยยาอาจจะดูนงิ่ สงบ เงียบ เรี ยบร้ อยผิดจากเดิมไปมาก จึงมักทําให้ พอ่ แม่ หรื อ
คุณครูที่ค้ นุ เคยกับอาการซน เสียงดัง และความวุน่ วายของเด็ก บังเกิดความประหลาดใจปนกับความกังวลว่าเกิดอะไร
ขึ ้นกับตัวเด็ก หลายคนเหมาเอาว่าเด็ก “ซึม” จากยา แต่ในความเป็ นจริ งเด็กเพียงแต่มีอาการ “สงบ” เหมือนพฤติกรรม
ของเด็กปกติทวั่ ไป เด็กจะมีอาการ “ซึม” เกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อได้ รับยาในขนาดที่สงู เกินไปเท่านัน้
วิธีแยกระหว่างอาการ “ซึม” กับ “สงบ” อาศัยสมาธิและความสามารถในความคิดของเด็ก ระหว่างที่เด็กมีอาการ
“ซึม” เด็กจะไม่สามารถใช้ สมองหรื อคิดอะไรไม่ออก เวลาถามอะไรก็ไม่ตอบหรื อตอบไม่ได้

แต่ระหว่างที่เด็ก “สงบ” เด็กจะ

กระตือรื อร้ นหากมีการนํางานมาให้ เด็กทําหรื อคิด เด็กจะตอบได้ ไวและถุกต้ อง ดังนันพ่
้ อแม่จึงควรสังเกตและแยกให้ ได้ วา่
จริ ง ๆ แล้ วเด็กรับประทานยาแล้ ว “ซึม” หรื อ “สงบ” กันแน่ ก่อนที่จะเหมาเอาว่าเด็กรับประทานยาแล้ ว “ซึม”

เด็กจาเป็ นต้ องรับประทานยาไปนานแค่ ไหน ?
ขึ ้นอยูก่ บั เด็กแต่ละราย เด็กบางคนที่อาการไม่รุนแรง ไม่มีโรคแทรกซ้ อน พ่อแม่ ครู เข้ าใจและให้ ความช่วยเหลือเต็มที่ มี
การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ให้ เด็ก เช่น ทักษะการควบคุมตัวเอง ทักษะในการจัดระเบียบของการทํางานสิง่ ของ ทักษะการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นอย่างเหมาะสม ฯลฯ เด็กกลุม่ นี ้อาจจะมีโอกาสหายจากโรคนี ้ได้ และไม่จําเป็ นต้ องรับประทานยาตลอด
ชีวิต แต่จะมีเด็กอยูป่ ระมาณ 50% ที่มีอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้ อน เด็กกลุม่ นี ้อาจมีอาการติดตัวจนกระทัง่ เป็ นผู้ใหญ่
และจําเป็ นต้ องรับประทานยาอย่างเต่อเนื่อง โดยทัว่ ไป พ่อแม่มกั จะให้ ลกุ หยุดรับประทานยาช่วงโรงเรี ยนปิ ดเทอมหากเด็ก
ไม่มีกิจกรรมที่ต้องใช้ สมาธิและอยูบ่ ้ านเฉย ๆ แพทย์มกั จะใช้ โอกาสนี ้ประเมินเด็กว่า อาการเป็ นอย่างไรเมื่อหยุดยา หาก
หลังจากหยุดยาแล้ วพบว่าเด็กยังคงอยูไ่ ม่นงิ่ มีพฤติกรรมรบกวนผู้อื่น หรื อยังขาดสมาธิ แสดงว่าเด็กยังไม่หายและควร
รับประทานยาต่อไป มีความเป็ นไปได้ น้อยที่เด็กจะหายจากสมาธิสนก่
ั ้ อนอายุ 12 ปี ดังนันเด็
้ กในวัยประถมควรได้ รับการ
รักษาด้ วยยาอย่างต่อเนื่อง

ยาจะมีผลในระยะยาวต่ อร่ างกายและสมองของเด็กหรือไม่ ?
พ่อแม่หลายท่านมักจะกังวล เกรงว่าจะมีผลเสียกับเด็กหากเด็กรับประทานยาติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ เช่น เกรงว่า
เด็กจะไม่โต ตัวเล็ก สมองเสือ่ ม ไม่ฉลาด เป็ นต้ น ยาที่แพทย์ใช้ รักษาสมาธิสนมากที
ั้
่สดุ คือ ยาในกลุม่ psychostimulants
ซึง่ เป็ นยาที่มใี ช้ กนั มานานกว่า 60 ปี แล้ ว มีการวิจยั มากมายที่ยืนยันความปลอดภัยของยาในกลุม่ นี ้ โดยพบว่า เด็กสมาธิ
สันที
้ ่รับประทานยาในกลุม่ นี ้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ มีการเจริ ญเติบโตเท่ากับเด็กปกติ และมีพฒ
ั นาการทางสมอง
เป็ นปกติ

เด็กรับประทานยาไปนาน ๆ มีโอกาสติดยาหรือไม่ ?
ยังมีผ้ เู ข้ าใจผิดวิตกกังวลและไม่แน่ใจว่าหากเด็กรับประทานยารักษาโรคสมาธิสนไปนาน
ั้
ๆ แล้ วจะทําให้ เด็กมีโอกาสติด
ยาหรื อสารเสพติดอื่น ๆ สูงขึ ้นหรื อไม่ การวิจยั จากหลายประเทศพบว่า โอกาสที่เด็กจะติดยาที่ใช้ รักษาสมาธิสนั ้ หรื อ
นําไปใช้ เสพในทางที่ผิดมีน้อยมากหากอยูใ่ นความดูแลของแพทย์ นอกจากนี ้การวิจยั ล่าสุดพบว่าเด็กสมาธิสนที
ั ้ ่ได้ รับการ
รักษาด้ วยการรับประทานยาสมํา่ เสมอมีโอกาสติดยาเสพติดน้ อยกว่าเด็กสมาธิสนที
ั ้ ่ไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยาถึง 5
เท่า ดังนันการรั
้
กษาเด็กสมาธิสนด้
ั ้ วยยาอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็ นการป้องกันและลดความเสีย่ งของเด็กที่จะไปติดสาร
เสพติดในอนาคต ผลอันนี ้อธิบายได้ จากการทีเ่ ด็กสมาธิสนเมื
ั ้ ่อได้ รับการรักษาด้ วยยามักจะประสบความสําเร็จด้ านการ
เรี ยนมากขึ ้น เป็ นที่ยอมรับของเพือ่ นและคนรอบข้ างมากขึ ้นเด็กจึงเกิดความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตัวเอง มีความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าใน
ตัวเอง (self-esteem) สูงขึ ้น นําไปสูก่ ารคบเพื่อนที่ดี ทําให้ โอกาสที่จะไปใช้ ยาเสพติดลดลง
เม็ดของยาชนิดที่รับประทานเพียงครัง้ เดียวตอนเช้ าแต่ฤทธิ์ของยาอยูได้ ถึงช่วงเย็น (long-acting methylphenidateConcerta®) มีลกั ษณะเป็ นแคปซูลที่ทําให้ แตกได้ ยาก ดังนันโอกาสที
้
่เด็กจะนํายาตัวนี ้ไปใช้ ในทางที่ผิดยิ่งมีน้อยกว่ายาที่

ออกฤทธิ์เร็วและสัน้

เด็กไม่ ยอมกินยา อ้ างว่ าลืมบ่ อย ๆ จะทาอย่ างไร ?
อันดับแรกพ่อแม่ควรพูดคุยกับเด็ก ว่าเขารู้สกึ อย่างไรกับการรับประทานยา เช่น รู้สกึ ไม่พอใจ ไม่คิดว่าตัวเองมีอะไร
ผิดปกติที่ทําให้ จําเป็ นต้ องรับประทานยา หรื อรู้สกึ อายเพื่อน ฯลฯ พ่อแม่ควรพูดคุยกับเด็กว่าเขาจะได้ รับประโยชน์
อะไรบ้ างจากการรับประทานยา หากเป็ นเด็กเล็ก พ่อแม่อาจขอความร่วมมือจากคุณครูประจําชันให้
้ ช่วยดูแลเรื่ องการ
รับประทานยามื ้อเที่ยงของเด็ก หากเป็ นเด็กโตอาจให้ รับประทานยาชนิดที่รับประทานเพียงครัง้ เดียวตอนเช้ าแต่ฤทธิ์ของ
ยาอยูไ่ ด้ ถึงช่วงเย็น เช่น ยา long-acting methyphenidate (Concerta®) เป็ นต้ น

จะพูดกับเด็กอย่ างไรว่ าทาไมเขาจึงต้ องรับประทานยา ?
พ่อแม่ไม่ควรโกหกเด็กเวลาให้ เด็กรับประทานยารักษสมาธิสนั ้ บางท่านหลอกเด็กว่าเป็ นวิตะมินบางท่านใช้ ยามาขูเ่ ด็กว่า
หากทําตัวไม่ดีต้อง “กินยาแก้ ดื ้อ” ทําให้ เด็กเกิดทัศนคตที่ไม่ดตี อ่ การรับประทานยา วิธีที่เหมาะสมควรพูดกับเด็กตรง ๆ ว่า
พ่อแม่ต้องการให้ เด็กรับประทานยาเพื่ออะไร โดยเน้ นประโยชน์ทเี่ ด็กจะได้ รับจากการรับประทานยา ตัวอย่าง
คําพูด ได้ แก่ “หนูจําเป็ นต้ องรับประทานยานี ้ เพราะยานี ้จะช่วยให้ หนูคมุ ตัวเองได้ ดีขึ ้น น่ารักมากขึ ้น มีสมาธิยาวนาน
ขึ ้น” พูดถึงยาในแง่บวก เช่น เป็ นยา “เด็กเรี ยบร้ อย เพราะเวลาที่หนูกินยานี ้แล้ ว หนูเรี ยบร้ อยขึ ้นเยอะเลย” เป็ นยา “เด็กดี
เพราะเวลาที่หนูกินยานี ้แล้ ว หนูเป็ นเด็กดี..น่ารัก..ว่านอนสอนง่ายขึ ้นเยอะเลย” เป็ นยา “เด็กเรี ยนเก่ง เพราะเวลาที่หนูกิน
ยานี ้แล้ ว แม่สงั เกตว่าหนูเรี ยนดีขึ ้น รับผิดชอบทําการบ้ านดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลย”

นอกจากการรักษาด้ วยยาแล้ ว มีวิธีอ่ นื อีกหรือไม่ ท่ จี ะช่ วยเด็กสมาธิสนั ้ ได้ ?
พ่อแม่ไม่ควรพึง่ การรักษาด้ วยยาอย่างเดียว เนื่องจากการรักษาด้ วยยาเป็ นการรักษาตามอาการเท่านัน้ แต่ไม่ใช่เป็ นการ
ช่วยให้ เด็ก “หาย” จากการเป็ นโรคสมาธิสนั ้ ดังนันเด็
้ กควรได้ รับการฝึ กและช่วยเหลือด้ านอื่น ๆ ร่วมกับการรับประทานยา
เสมอ เด็กสมาธิสนควรมี
ั้
โอกาสได้ คยุ กับแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้ ชว่ ยให้ ความรู้เกี่ยวกับข้ อจํากัดที่ตวั เด็กมี และช่วยแนะนํา
แนวทางปฎิบตั ิตวั เพื่อให้ เด็กได้ ใช้ ความสามารถด้ านอื่นทดแทนในส่วนที่บกพร่อง ในบางรายครอบครัวบําบัดก็มคี วาม
จําเป็ นสําหรับครอบครัวทีม่ ีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเพื่อลดความวิตกกังวลและความเครี ยดของ
เด็ก
การปรับพฤติกรรมเด็กโดยการปรับวิธีการเลี ้ยงดูของพ่อแม่ และการช่วยเหลือในห้ องเรี ยนโดยคุณครูเป็ นสิง่ สําคัญทีต่ ้ อง
ทําควบคูไ่ ปกับการรักษาด้ วยยาเสมอ

พ่ อแม่ ควรปฏิบตั ิตวั อย่ างไรในการช่ วยเหลือเด็กที่เป็ นโรคสมาธิสนั ้ ?
1. พ่อแม่ควรปรับทัศนคติที่มีตอ่ เด็กให้ เป็ นบวก พ่อแม่ต้องเข้ าใจก่อนว่าโรคสมาธิสนเป็
ั ้ นความผิดปกติของการทํางานของ

สมองพฤติกรรมที่ก่อปั ญหาของเด็กไม่ได้ เกิดขึ ้นจากความตังใจที
้ จ่ ะก่อกวนให้ เกิดปั ญหา แต่เกิดขึ ้นเนื่องจากเด็กไม่
สามารถควบคุมตนเองได้
2. พ่อแม่ควรใช้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ไม่ทาํ ลายความรู้ สกึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเองของเด็กให้ ลดลง
3. มีการจัดทําตารางเวลาให้ ชด
ั เจนว่า กิจกรรมในแต่ละวันทีเ่ ด็กต้ องทํามีอะไรบ้ างตังแต่
้ ตื่นนอนจนกระทัง่ เข้ านอน
4. จัดหาสถานที่ที่เด็กสามารถใช้ ทํางาน ทําการบ้ าน อ่านหนังสือ โดยไม่มีใครรบกวน และไม่มีสงิ่ ทีจ่ ะมาทําให้ เด็กเสีย

สมาธิ เช่น ทีวี วีดีโอเกม หรื อของเล่นอยูใ่ กล้ ๆ

5. ถ้ าเด็กวอกแวกง่ายมากหรื อหมดสมาธิง่าย อาจจําเป็ นทีเ่ ด็กต้ องมีผ้ ใู หญ่นงั่ ประกบอยูด
่ ้ วย ระหว่างทํางาน หรื อทํา

การบ้ าน เพื่อให้ งานเสร็ จเรียบร้ อย
6. พ่อแม่ และบุคคลอื่นในบ้ าน ต้ องพยายามควบคุมอารมณ์ อย่างตวาดตําหนิเด็กหรื อลงโทษทางกายอย่างรุ นแรงเมื่อ

เด็กกระทําผิด ควรมีการตังกฏเกณฑ์
้
ไว้ ลว่ งหน้ าว่าเมือ่ เด็กทําผิดจะมีการลงโทษอย่างไรบ้ าง การใช้ ความรุนแรงกับเด็ก
สมาธิสนจะมี
ั ้ โอกาสทําให้ เด็กสมาธิสนเติ
ั ้ บโตขึ ้นมาเป็ นเด็กที่ก้าวร้ าวและใช้ ความรุนแรงในการแก้ ปัญหา
7. การลงโทษควรใช้ วิธีจํากัดสิทธิตา่ ง ๆ เช่น งดดูทีวี งดเทีย่ วนอกบ้ าน งดขี่จกั รยาน หักค่าขนม เป็ นต้ น
8. ควรให้ คาํ ชม รางวัลเล็กน้ อย ๆ เวลาทีเ่ ด็กทําพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ เด็กทําพฤติกรรมที่ดี

ต่อไป
9. ทําตัวเองให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เช่น ความมีระเบียบรู้ จกั รอคอย ความสุภาพ รู้ จกั กาลเทศะ หลีกเลีย่ งการใช้ ความ

รุนแรงต่าง ๆ เป็ นต้ น
10. เวลาสัง่ ให้ เด็กทํางานอะไร ควรให้ เด็กพูดทวนคําสัง่ ที่พอ่ แม่เพิง่ สัง่ ไปทันที เพื่อให้ มน
ั่ ใจว่าเด็กได้ ฟังคําสัง่ และเข้ าใจว่า

พ่อแม่ต้องการให้ เขาทําอะไร
11. พยายามสัง่ ทีละคําสัง่ ทีละขันตอน
้
ใช้ คาํ สัง่ ที่สนั ้ กระชับและตรงไปตรงมา
12. ไม่ควรบ่นจู้จี ้จุกจิกถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กในอดีต
13. หากเด็กทําผิด พ่อแม่ควรเด็ดขาด เอาจริ ง คําไหนคํานัน้ ลงโทษเด็กตามที่ได้ ตกลงกันไว้ โดยไม่ใจอ่อน มีความคงเส้ น

คงวาในการปรับพฤติกรรม
14. พยายามมองหาข้ อดี ปมเด่นของเด็ก และพูดยํ ้าให้ เด็กเห็นข้ อดีของตัวเองเพื่อให้ เด็กเกิดกําลังใจทีจ่ ะประพฤติตวั

ดี และเกิดความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
15. พยายามสอนให้ เด็กคิดก่อนทํา เช่น ให้ เด็ก “นับถึง 5” ก่อนทีจ่ ะทําอะไรลงไป “หยุด....คิดก่อนทํานะจ๊ ะ” พูดให้ เด็ก

รู้ตวั รู้จกั คิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทําต่าง ๆ ของเด็ก สอนให้ เด็กรู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนที่จะทําอะไรลงไป
16. หากเด็กมีพฤติกรรมดื ้อไม่เชื่อฟั ง หลีกเลีย่ งการบังคับหรื อออกคําสัง่ ตรง ๆ กับเด็ก แต่ใช้ วธิ ีบอกกับเด็กว่าเขามีทาง

เลือ่ กอะไรบ้ าง โดยทางเลือกทังสองทางนั
้
นเป็
้ นทางเลือกที่พอ่ แม่กําหนดขึ ้น เช่น หากต้ องการให้ เด็กเริ่ มต้ นทํา
การบ้ าน แทนที่จะสัง่ ให้ เด็กทําการบ้ านตรง ๆ อาจพูดว่า “เอาละได้ เวลาทําการบ้ านแล้ ว...หนูจะทําภาษาไทยก่อน หรื อว่า
จะทําเลขก่อนดีจ๊ะ”

17. กําหนดช่วงเวลาในแต่ละวันที่จะฝึ กให้ เด็กทําอะไรเงียบ ๆ ที่ตวั เองชอบอย่าง “จดจ่อและมีสมาธิ” โดยพ่อแม่ต้องหา

ห้ องหรื อมุมใดมุมหนึง่ ในบ้ านที่สงบ ไม่มีสงิ่ เร้ ามากนัก ให้ เด็กได้ เข้ าไปทํางานหรื อทํากิจกรรมทีต่ ้ องใช้ สมาธิคนเดียวเงียบ
ๆ โดยในวันแรกอาจเริ่มที่ 15 นาทีก่อน แล้ วจึงเพิม่ เวลาให้ นานขึ ้นเรื่ อย ๆ ให้ คําชม และรางวัลเมื่อเด็กทําได้ สาํ เร็ จ
พ่อแม่ของเด็กทีเ่ ป็ นโรคสมาธิสนั ้ จําเป็ นต้ องเรี ยนรู้เทคนิคที่ถกู ต้ อง เพื่อช่วยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
บางอย่างของเด็ก การตีหรื อการลงโทษทางร่างกาย เป็ นวิธีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ไม่ได้ ผล และจะมีสว่ นทําให้ เด็กมี
อารมณ์โกรธหรื อแสดงพฤติกรรมดื ้อต่อต้ าน และก้ าวร้ าวมากขึ ้น วิธีการที่ได้ ผลดีกว่า คือ การให้ คําชมหรื อรางวัลเมื่อเด็ก
แสดงพฤติกรรมที่ถกู ต้ องและเหมาะสมรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยการงดกิจกรรมที่เด็กชอบ หรื อตัด
สิทธิตา่ ง ๆ

คุณครูจะช่ วยเหลือเด็กสมาธิสนั ้ ได้ อย่ างไรบ้ าง ?
เด็กสมาธิสนส่
ั ้ วนใหญ่จะมีปัญหาการเรี ยนหรื อเรี ยนได้ ไม่เต็มศักยภาพร่วมด้ วย ดังนันครู
้ จงึ มีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะช่วยเหลือเด็กสมาธิสนให้
ั ้ เรี ยนได้ ดีแนวทางการให้ ความช่วยเหลือเด็กสมาธิสนขณะอยู
ั้
ใ่ นห้ องเรียนมีดงั ต่อไปนี ้
1. จัดเด็กให้ นงั่ หน้ าชัน้ หรื อใกล้ ครู ให้ มากที่สดุ เพื่อครู จะได้ เตือนเด็กให้ กลับมาตังใจเรี
้ ยน เมื่อสังเกตว่าเด็กเริ่มขาดสมาธิ

นอกจากนี ้ควรให้ เด็กนัง่ อยูใ่ นตําแหน่งที่ถกู แวดล้ อมด้ วยเด็กเรี ยบร้ อยที่ไม่คยุ ในระหว่างเรียน
2. จัดให้ เด็กนัง่ อยูก่ ลางห้ อง หรื อให้ ไกลจากประตูหน้ าต่าง เพื่อลดโอกาสที่เด็กจะถูกทําให้ วอกแวกโดยสิง่ ต่าง ๆ ที่อยูน
่ อก

ห้ องเรี ยน
3. เมื่อเด็กหมดสมาธิจริ ง ๆ ควรจัดกิจกรรมที่เปลียนอิริยาบถ และเป็ นกิจกรรมสร้ างสรรค์ให้ เด็กทํา เช่น มอบหมายหน้ าที่

ให้ ช่วยครูเดินแจกสมุดให้ เพื่อน ๆ ในห้ อง ลบกระดานดํา เติมนํ ้าใส่แจกัน เป็ นต้ น ก็จะช่วยลดความเบื่อของเด็กลง และทํา
ให้ เรี ยนได้ นานขึ ้น
4. ให้ คําชมเชย หรื อรางวัลเล็ก ๆ น้ อย ๆ เมื่อเด็กปฏิบตั ิตวั ดี หรื อทําสิง่ ที่เป็ นประโยชน์
5. คิดรู ปแบบวิธีเตือน หรื อเรี ยกให้ เด็กกลับมาสนใจบทเรี ยนโดยไม่ทําให้ เด็กเสียหน้ า
6. เขียนการบ้ าน หรื องานที่เด็กต้ องทําในชันเรี
้ ยนใน้ ชดั เจนบนกระดานดํา พยายามสัง่ งานด้ วยวาจาให้ น้อยที่สดุ
7. หากจําเป็ นต้ องสัง่ งานด้ วยวาจา ควรหลีกเลีย่ งการสัง่ พร้ อมกันที่เดียวหลาย ๆ คําสัง่ ควรให้ เวลาให้ เด็กทําเสร็ จทีละ

อย่างก่อนให้ คําสัง่ ต่อไป หลังจากให้ คาํ สัง่ แก่เด็ก ควรถามเด็กด้ วยว่า ครูต้องการให้ เด็กทําอะไร เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่า
เด็กรับทราบ และเข้ าใจคําสัง่ อย่างถูกต้ อง
8. ตรวจสมุดงานของเด็กเพื่อให้ แน่ใจว่าเด็กจดงานได้ ครบถ้ วน

9. ในกรณีที่เด็กมีสมาธิสนมาก
ั้
ควรลดระยะเวลาการทํางานให้ สนลง
ั ้ โดยให้ เด็กพยายามทํางานให้ เสร็ จที่ละอย่าง และแต่

ละอย่างใช้ เวลาไม่นานมากนัก พยายามเน้ นในเรื่ องความรับผิดชอบ ทํางานให้ เสร็ จ
10. หลีกเลีย่ งการใช้ วาจาตําหนิ ประจาน ประณาม ที่ทําให้ เด็กอับอายขายหน้ าและไม่ลงโทษเด็กด้ วยความรุ นแรง (เช่น

การตี) หากเป็ นพฤติกรรมจากโรคสมาธิสนั ้ เช่น ซุม่ ซ่าม ทําของเสียหาย หุนหันพลันแล่น เพราะเด็กมีความลําบากในการ
คุมตัวเองจริ ง ๆ แต่ควรจะเตือน และสอนอย่างสมํา่ เสมอว่าพฤติกรรมใดไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่เหมาะสมคือ
อะไร เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แก้ ไขด้ วยตนเอง เช่น เก็บของเข้ าที่ใหม่ชดใช้ ของทีเ่ สียหาย
11. ใช้ การตัดคะแนน งดเวลาพักทําเวร หรื ออยูต
่ อ่ หลังเลิกเรี ยน (เพื่อทํางานทีค่ ้ างอยูใ่ ห้ เสร็ จ) เมือ่ เด็กทําความผิด
12. พยายามมีทศั นคติเชิงบวกต่อเด็ก มองหาจุดดีของเด็ก และสนับสนุนให้ เด็กได้ แสดงออกถึงข้ อดี หรื อความสามารถ

ของตัวเอง
13. พยายามสร้ างบรรยากาศที่เข้ าใจ และเป็ นกําลังใจให้ เด็กพยายามปรับปรุ งตัวเองให้ ดีขึ ้น
14. ให้ ความช่วยเหลือด้ านการเรี ยนเป็ นพิเศษ เนื่องจากเด็กที่เป็ นสมาธิสน
ั ้ จะมีความบกพร่องทางด้ านการเรี ยน

(learning disorder) ร่วมด้ วยประมาณร้ อยละ 30 – 40 เช่น ด้ านการอ่าน การสะกดคํา การคํานวณ เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องการ
ความเข้ าใจและความช่วยเหลือจากคุณครูเพิ่มเติม แนวการสอนควรมีลกั ษณะดังนี ้
14.1 มีการแบ่งขันตอนเริ
้
่ มจากง่ายและจํานวนน้ อยก่อน แล้ วจึงเพิ่มความยากและจํานวน ขึ ้นในเวลาต่อมาเมื่อเด็กเรียนรู้

ขันต้
้ นได้ ดีแล้ ว
14.2 ใช้ คาํ อธิบายง่าย ๆ สัน้ ๆ พอที่เด็กจะเข้ าใจ และให้ ความสนใจฟั งได้ เต็มที่ ซึง่ หากมีการสาธิตอย่างให้ เห็นเป็ น

รูปธรรม จะช่วยให้ เด็กเข้ าใจได้ งา่ ยกว่าคําพูดอธิบายอย่างเดียว
15. ควรสอนทีละเรื่ อง หรื อเปรี ยบเทียบเป็ นคู่ แต่ไม่ควรสอนเชื่อมโยงหลายเรื่ องพร้ อม ๆ กัน
16. เด็กทีเ่ ป็ นสมาธิสน
ั ้ ควรได้ รับการสอนแบบ “ตัวต่อตัว” เนื่องจากครูสามารถคุมให้ เด็กมีสมาธิ และสามารถยืดหยุน่

การเรี ยนการสอนให้ เข้ ากับความพร้ อมของเด็กได้ ดกี ว่า
17. ครู ควรให้ เวลาที่ใช้ ในการสอบ สําหรับเด็กที่เป็ นสมาธิสน
ั ้ นานกว่าเด็กปกติ
18. เด็กอาจมีปัญหาการปรับตัวเข้ ากับเพื่อน เพราะเด็กมักจะใจร้ อน หุนหัน เล่นแรงในช่วงแรกอาจต้ องอาศัยคุณครูช่วย

ให้ คําตักเตือนแนะนําด้ วยท่าทีทเี่ ข้ าใจ เพือ่ ให้ เด็กปรับตัวได้ และเข้ าใจกฏเกณฑ์การอยูร่ ่วมกับผู้อนื่
19. เด็กทีม
่ ีสมาธิสนบางครั
ั้
ง้ เพีย่ งใช้ การบอก เรี ยก หรื ออธิบายอย่างเดียวเด็กอาจไม่ฟังหรื อไม่ทําตาม คุณครูควรเข้ าไป

หาเด็กและใช้ การกระทําร่วมด้ วย เพื่อให้ เด็กมีพฤติกรรมตามที่คณ
ุ ครูต้องการ เช่น เมื่อต้ องการให้ เด็กเข้ ามาใน
ห้ องเรี ยน หากใช้ วิธีเรี ยกประกอบกับการโอบหรื อจูงตัวเด็กให้ เข้ าห้ องด้ วย จะได้ ผลดีกว่าเรี ยกเด็กอย่างเดียว

หากพาเด็กไปฝึ กนั่งสมาธิจะมีประโยชน์ ไหม ?
ยังไม่มกี ารวิจยั ทีย่ ืนยันประโยชน์อย่างชัดเจนของการฝึ กนัง่ สมาธิโดยการให้ เด็กนัง่ หลับตาแล้ ว ทําจิตให้ สงบว่าจะมี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคสมาธิสนในเด็
ั้
กหรื อไม่การฝึ กสมาธิโดยให้ เด็กนัง่ หลับตาทําสมาธิมกั จะทําให้ เด็กเบื่อ เด็ก
สมาธิสนจะไม่
ั้
คอ่ ยชอบที่ถกู ให้ นงั่ นิ่ง ๆ และมักไม่ให้ ความร่วมมือ แต่มีรายงานจากต่างประเทศอ้ างว่า การฝึ กสมาธิ
แบบ Transcendental Meditation (TM) สามารถช่วยให้ เด็กนัง่ นิ่งขึ ้นมีสมาธิในการเรี ยน การทํางานยาวนานขึ ้น
การฝึ กสติให้ เด็กรู้จกั คิดก่อนทํา หรื อให้ ร้ ูตวั ว่ากําลังทําอะไรอยูโ่ ดยวิธีกําหนดอิริยาบถ อาจจะมีประโยชน์ในการฝึ กให้ เด็ร้ ู
จักควบคุมพฤติกรรมของตนเองเด็กสมาธิสนมั
ั ้ กจะชอบและร่วมมือดีตอ่ กิจกรรมการฝึ กที่มีการเคลีอนไหวร่างกายแต่การ
ฝึ กนี ้ต้ องกระทําอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดประโยชน์

การให้ เด็กเล่ นกีฬาหรือออกกาลังกายจะช่ วยให้ เด็กหายจากการเป็ นโรคสมาธิสนั ้ หรือไม่ ?
ยังไม่มกี ารวิจยั ยืนยันว่าการให้ เด็กเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกายมาก ๆ ช่วยให้ เด็กหายจากโรคสมาธิสนั ้ แต่พอ่ แม่ควร
ส่งเสริ มให้ เด็กสมาธิสนได้
ั ้ ออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬา เพื ้อเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ใช้ พลังงานไปในทางสร้ างสรรค์ และหาก
เด็กมีความสามารถทางกีฬาก็จะยิ่งช่วยส่งเสริ มให้ เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้สกึ ว่าตัวเองมีคณ
ุ ค่า มีความสามารถ
ไม่ด้อยกว่าคนอี่น ซึง่ จะเป็ นการป้องกันไม่ให้ เด็กมีปัญหาพฤติกรรมเกเรหรื อปั ญหาพฤติกรรมอื่น ๆ ตามมา

มีอาหารเสริม วิตะมิน หรือสมุนไพรชนิดใด้ หรือไม่ ท่ มี ีประโยชน์ ในการรักษาเด็กสมาธิสนั ้ ?
พ่อแม่หลายท่านอ่าจเคยเห็นโฆษณาจากสือ่ ต่าง ๆ (ส่วนใหญ่ทางอินเตอร์ เน็ต) ว่าอาหารเสริ ม วิตะมิน หรื อสมุนไพรหลาย
ชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสมาธิสนได้
ั ้ แต่จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานการวิจยั ทางการแพทย์ที่ยืนยันสรรพคุณ
ของสิง่ เหล่านันว่
้ ามีประโยชน์หรือใช้ รักษาโรคสมาธิสนได้
ั ้ ผลจริ ง ดังนันพ่
้ อแม่จึงควรพิจารณาถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิด
ขึ ้นกับเด็กก่อนทดลองใช้ สงิ่ เหล่านัน้

หากปล่ อยทิง้ ไว้ ไม่ รักษาจะเกิดอะไรขึน้ กับเด็กสมาธิสนั ้ และครอบครัว ?
เด็กทีเ่ ป็ นโรคสมาธิสนแล้
ั ้ วไม่ได้ รับการรักษาอย่างถูกต้ องตังแต่
้ ยงั เล็ก เมื่อโตขึ ้นเด็กเหล่านี ้จะมีภาวะแทรกซ้ อนทีม่ ี
ผลกระทบในแง่ลบในด้ านต่าง ๆ มากมาย ทังต่
้ อตัวเด็กเองและครอบครัว

ก. ต่ อตัวเด็ก
* ทําให้ ไม่ประสบผลสําเร็ จด้ านการเรี ยนเท่าที่ควร

* มีปัญหาพฤติกรรมในห้ องเรี ยน ทําให้ ถกู ทําโทษบ่อย ๆ หรื อถูกพักการเรี ยน
* เรี ยนได้ ไม่ดี อาจถูกให้ เรี ยนซํ ้าชัน้
* ต้ องการการศึกษาพิเศษ (special education program) หรื อการสอนเสริ ม
* อาจเรี ยนไม่จบชันมั
้ ธยม หรื อต้ องเรี ยนต่อสายอาชีพ
* มีความรู้ สกึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเองตํา่ (low self-esteem) เนื่องจากคนรอบข้ างมักจะคอยตําหนิ จับผิด

ลงโทษเด็กอยูเ่ สมอ
* มีปัญหาการเข้ าสังคม ไม่เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนและบุคคลอื่น
* ทําให้ ไม่ประสบความสําเร็ จทางด้ านอาชีพการงานเมื่อโตขึ ้น
* มีความเสีย่ งสูงที่จะติดสารเสพติด เนื่องจางเด็กมักจะชอบทดลอง ชอบสิง่ ที่ตื่นเต้ นเร้ าใจ
* มีความเสีย่ งสูงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจากเด็กมักจะชอบกิจกรรมที่ท้าทาง เสีย่ งต่ออันตราย
* มักจะคบเพื่อนที่เป็ นเด็กมีปัญหาเหมือนกัน ทําให้ ชกั นํากันไปในทางที่เสียหาย
* เสีย่ งต่อการทําผิดกฎหมาย

ข. ต่ อครอบครัว
* ทําให้ ระดับความเครี ยดในครอบครัวสูงขึ ้น ครอบครัวขาดความสงบสุข
* ทําให้ เกิดภาวะซึมเศร้ าในครอบครัวสูงขึ ้น
* ทําให้ เกิดปั ญหาหย่าร้ างในครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่มกั จะตําหนิซงึ่ กันและกันโทษแต่ละฝ่ ายว่าเป็ นต้ นเหตุที่ทําให้ ลกู มี

ปั ญหา หรื อมักจะขัดแย้ งกันในการเลี ้ยงดูเด็ก
* ทําให้ บค
ุ คลในครอบครัว (โดยเฉพาะมารดา) เสียโอกาสในอาชีพการงาน เนื่องจากเสียเวลาไปกับการดูแลเด็กมาก

พ่อแม่ที่วิตกกังวล กลัวเรื่ องการให้ เด็กรับประทานยารักษาสมาธิสนั ้ มักจะมองแต่ผลเสียของการรักษาด้ วยยาแต่เพียงด้ าน
เดียว แต่ที่ถกู ต้ องพ่อแม่ควรคํานึงถึงผลเสียข้ างต้ นที่จะเกิดกับตัวเด็กหากเด็กไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยาอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ การรักษาเด็กสมาธิสนให้
ั ้ มีอาการดีขึ ้นมักจะช่วยให้ สมาชิกอื่น ๆ ในครอบครั วมีสขุ ภาพจิตดีขึ ้นตามไปด้ วย

เมื่อโตขึน้ เด็กที่เป็ นโรคสมาธิสนั ้ มีโอกาสหายมัย้ ?
เมื่อผ่านช่วงวัยรุ่น ประมาณ 30 – 50% ของเด็กสมาธิสนมี
ั ้ โอกาสหายจากโรคนี ้ และสามารถเรี ยนหนังสือหรื อทํางานได้
ตามปกติ โดยไม่ต้องรับประทานยา ส่วนใหญ่ของเด็กสมาธิสนจะยั
ั ้ งคงมีความบกพร่องของสมาธิอยูใ่ นระดับหนึง่ ถึงแม้ วา่
เด็กดูเหมือนจะซนน้ อยลงและมีความสามารถในการควบคุมตนเองดีขึ ้น เมื่อโตเป็ นผู้ใหญ่แล้ วบางคนหากสามารถปรับตัว
และเลือกงานที่ไม่จําเป็ นต้ องใช้ สมาธิมากนักก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตได้ ตามปกติ บางคนอาจจะ
ยังคงมีอาการของโรคสมาธิสนอยู
ั ้ ม่ าก ซึง่ จะเป็ นผลเสียต่อการศึกษาต่าชอการงาน และการเข้ าสังคมกับผู้อื่น เด็กสมาธิ
สันที
้ ่อาการยังไม่หายเมื่อโตขึ ้นจึงจําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาด้ วยยาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ใหญ่ มีสิทธิท่ จี ะเป็ นโรคสมาธิสนั ้ ได้ มยั ้ และจะมีลักษณะหรืออาการอะไรบ้ าง ?
โรคสมาธิสนไม่
ั ้ ใช้ โรคทีเ่ กิดเฉพาะกับเด็ก หรื อพบได้ เฉพาะในวัยเด็กเท่านัน้ ปั จจุบนั พบว่ามีผ้ ใู หญ่หลาย ๆ คนที่มีปัญหานี ้
และทําให้ ชีวิตไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร
ลักษณะต่ อไปนีจ้ ะช่ วยบ่ งชีว้ ่ าท่ านอาจเป็ นโรคสมาธิสนั ้ และต้ องการรักษา
1. มีประวัติบง่ ชี ้ถึงโรคสมาธิ สนตั
ั ้ งแต่
้ อยูใ่ นวัยเด็ก เช่น ตอนเล็ก ๆ มีพฤติกรรมซน อยูไ่ ม่นิ่ง ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน วอกแวก

ง่าย เรี ยนหนังสือไม่ดี ฯลฯ
2. ใจร้ อน โผงผาง
3. อารมณ์ขึ ้นลงเร็ ว (โกรธง่ายหายเร็ ว)
4. หุนหัน พลันแล่น ขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจ ไม่คิดก่อนทํา
5. ทนกับความเครี ยดหรื อสิง่ ที่ทาํ ให้ คบ
ั ข้ องใจได้ น้อย
6. วอกแวกง่าย ไม่คอ่ ยมีสมาธิระหว่างการทํางาน
7. รอคอยอะไรนาน ๆ ไม่คอ่ ยได้
8. มักจะทํางานหลาย ๆ ชิ ้นในเวลาเดียวกัน แต่มกั จะทําไม่สาํ เร็ จสักชิ ้น
9. ไม่ร้ ู จกั แบ่งเวลา ขาดความสามารถในการบริ หารจัดการเวลาทีด
่ ี
10. ชอบผลัดวันประกันพรุ่ง
11. นัง่ อยูน
่ ิ่ง ๆ ไม่ได้ นาน ชอบเขย่าขาหรื อลุกเดินบ่อย ๆ

12. เบื่อง่าย หรื อต้ องการสิง่ เร้ าอยูเ่ สมอ
13. ไม่มีระเบียบ บ้ านรกรุ งรัง
14. เปลีย่ นงานบ่อย เนื่องจากความผิดพลาดในการทํางานที่เกิดจากความสะเพร่าไม่เอาใจใส่
15. มาสาย ผิดนัด หรื อลืมทําเรื่ องสําคัญ ๆ อยูเ่ สมอ
16. มีปัญหากับบุคคลรอบข้ าง เช่น สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หัวหน้ าหรื อผู้ร่วมงานอยูบ
่ อ่ ย ๆ

Websites ที่แนะนาสาหรั บการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคสมาธิสน
ั้
1. www.nimh.nih.gov/publicat/adhd.cfm
2. www.aacap.org/publications/factsfam/noattent.htm
3. www.chadd.org
4. www.add.org
5. www.adders.org
6. www.addhelpline.org
7. www.adhd.com
8. www.concerta.net

