
การดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงอย่างเป็นองค์รวม
พญ แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ  

กุมารแพทย์พัฒนการเด็ก 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยลัยมหิดล

• เด็กก้าวร้าว โกรธจะทำลายของ 

ทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิด

ปัญหาใหญ่ตามมา 

• พฤติกรรมเล่นหยอกล้อ ไม่ค่อยมี

รุนแรง 

• เด็กสมาธิสั้น ไม่น่ิง ก้าวร้าว 

ทำร้าย ต่อยเพื่อน 

• เด็กสมาธิสั้นเยอะสุด มีปัญหาด้าน

จิตใจ พ่อแม่เด็กไม่มี เด็กอยู่กับ

ปู่ย่า ตายาย มีเหม่อๆลอยๆ

ปัญหาจากคุณครู

• วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ การแก้ไข

พฤติกรรมก้าวร้าวที่ดีและปลอดภัย 

• การดูแลเด็กที่มีปัญหาก้าวร้าว 

• ความรู้ เทคนิค วิธีจัดการกับเด็กที่มี

พฤติกรรมรุนแรง และเด็กพิเศษอื่นๆ 

เช่น LD 

• การช่วยเหลือและดูแลเด็กในกลุ่มนี้

ปัญหาพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากที่สุด สิ่งที่อยากเรียนรู้ 

ÊสÒาÃรÐะÊสÓำ¤คÑัÞญÇวÑั¹น¹นÕีé้ ....·ท∙ÓำÍอÂยè่Òา§งäไÃร¨จÐะÊส¹นØุ¡ก¡กÑัºบ¡กÒาÃรàเ»ปç็¹น¤คÃรÙู ??

Objective	  

• àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นÁมØุÁมÁมÍอ§ง »ปÃรÑัºบàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น·ท∙ÑัÈศ¹น¤คµตÔิ 

• àเ¢ขé้Òาãใ¨จàเ´ดç็¡ก !!  

• ÃรÙูé้¨จÑั¡กÍอÒาÃรÁม³ณì์àเ´ดç็¡ก 

• ÁมÍอ§งàเËหç็¹นáแÅลÐะÂยÍอÁมÃรÑัºบÍอÒาÃรÁม³ณì์·ท∙Õีè่ÍอÂยÙูè่àเºบ×ืé้Íอ§งËหÅลÑั§ง 
¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม 

• ÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÀภÒา¾พÃรÐะËหÇวè่Òา§ง¤คÃรÙู¡กÑัºบÅลÙู¡กÈศÔิÉษÂยì์àเ»ปç็¹นÍอÂยè่Òา§งäไÃร 

• àเ´ดç็¡กÊสÁมÒา¸ธÔิÊสÑัé้¹น / àเ´ดç็¡ก LD ÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรªชè่ÇวÂยàเËหÅล×ืÍอàเºบ×ืé้Íอ§งµตé้¹น
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ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติ

àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแÇวè่¹นµตÒา 

àเÃรÔิè่Áมµตé้¹นÍอÂยè่Òา§งäไ
Ãร

ฝึกมองอะไรในมุมใหม่ๆ

»ปÃรÑัºบÁมØุÁมÁมÍอ§ง »ปÃรÑัºบàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น·ท∙ÑัÈศ¹น¤คµตÔิ ãใ¹น¡กÒาÃรÁมÍอ§ง»ปÑัÞญËหÒา¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁมàเ´ดç็¡ก

àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¨จÒา¡กÁมÍอ§งàเËหç็¹นâโÃร¤ค  
àเËหç็¹น»ปÑัÞญËหÒา¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม ¤คÇวÒาÁมºบ¡ก¾พÃรè่Íอ§ง ÁมÍอ§งàเËหç็¹นµตÑัÇวàเ´ดç็¡ก

àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¨จÒา¡ก¡กÒาÃรáแ¡กé้»ปÑัÞญËหÒา·ท∙Õีè่àเ´ดç็¡ก  
¨จÑั´ด¡กÒาÃร¡กÑัºบàเ´ดç็¡ก

ÁมÍอ§งÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÀภÒา¾พ 
ÃรÐะËหÇวè่Òา§งàเ´ดç็¡ก¡กÑัºบ¼ผÙูé้àเÅลÕีé้Âย§ง´ดÙู 

àเ»ปç็¹นÍอÂยè่Òา§งäไÃร 

àเ´ดç็¡ก¡กÓำÅลÑั§งÃรÙูé้ÊสÖึ¡กÍอÂยè่Òา§งäไÃร  
àเ´ดç็¡กµตé้Íอ§ง¡กÒาÃรÍอÐะäไÃร 
¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¢ขÍอ§งàเ´ดç็¡กäไ´ดé้áแ¤คè่ äไËห¹นàเÃรÒา¨จÐะªชè่ÇวÂยäไ´ดé้ÍอÂยè่Òา§งäไÃร



สัมพันธภาพ & ความไว้วางใจ 

Relationship & Trust !!

สัมพันธภาพ  ความไว้วางใจ 

ความรู้สึกปลอดภัย 
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สื่อสารกันได้ง่
ายขึ้น	  พูดคุย

กันมากขึ้น

เต็มใจทำงานให้	  อย
ากทำ

ทำงานได้ง่ายขึ้น 

Relationship	  comes	  first	  !!!

เด็กเชื่อฟังมากขึ้น

สัมพันธภาพต้องมี	  àเÇวÅลÒา
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สัมพันธภาพใน	  ทุกอารมณ์

ปัญหาพฤติกรรม...ความก้าวร้าว

ปัญหาพฤติกรรม...มองเด็กอย่างเข้าใจ

เด็กกัด ต่อย ตี เตะ ขว้างของ แสดงพฤติกรรมรุนแรง 

“เด็กกำลังรู้สึกอย่างไร”



ยอมรับอารมณ์ด้านลบเป็นเรื่องปกติ  

อารมณ์โกรธ อารมณ์โมโห อิจฉา อยากเอาชนะ 

โกรธ กลัว สับสน ล้น ลนลาน ไม่มั่นใจ 

กำกับพ
ฤติกรร

ม

สื่อสารได้น้อย  

วิธีแก้ปัญหาไม่หลากหลาย 

ไม่สามารถกำกับตัวเองได้ 

เข้าใจปัญหาพฤติกรรม

แสดงออกเป็น
พฤติกรรม

¹นè่ÒาàเËหç็¹นãใ¨จ !!

µตé้Íอ§ง¡กÒาÃร¼ผÙูé้ ãใËหÞญè่ 
ªชè่ÇวÂย¹นÓำ¾พÒาãใËหé้àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูé้

เข้าใจความก้าวร้าว

เด็กไม่รู้เนื้อรู้ตัว ขณะมีอารมณ์แรงๆ 

ตอบสนองแบบ ไม่ได้คิด ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง

µตé้Íอ§ง¡กÒาÃร¼ผÙูé้ ãใËหÞญè่ 
ªชè่ÇวÂย¹นÓำ¾พÒาãใËหé้àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูé้

หลักการดูแลเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรง

• ยอมรับ เข้าใจ เห็นอกเห็นใจในความบกพร่อง ที่เด็กไม่สามารถสื่อสาร ไม่
สามารถแก้ปัญหา ไม่สามารถกำกับตัวเองได้ เมื่อมีอารมณ์แรงๆ 

• เน้นเรื่องความปลอดภัย ของเด็กและคนรอบตัว 

• ขณะเด็กมีอารมณ์แรง ไม่ต้องพูดมาก ไม่ต้องสอน ไม่ต้องให้เหตุผล       
(เด็กไม่รับรู้)  

• พลังความอบอุ่นของคุณครูผู้ จะช่วยให้เด็กสงบลงได้เร็วขึ้น 

• ใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด 

• เน้นฝึกฝนตัวครูเอง ก่อนที่จะฝึกเด็ก “เรากำกับตัวเราเองได้แล้วหรือยังตอนนี้”

เด็กโกรธ ครูก็โกรธ ?

ชวนเด็กให้ทบทวนตัวเอง 

...ทักษะสำคัญของการพัฒนาชีวิต

เมื่อเด็กสงบลงแล้ว ชวนเด็กทบทวนสิ่งท่ี่เกิดขึ้น 

• พูดคุย ชวนให้เด็กเล่าเรื่อง ทบทวนเหตุการณ์  

(ผ่านสัมพันธภาพที่ดี รับฟัง ไม่ตัดสิน) 

• ชวนเด็กทบทวนว่ารู้สึกอย่างไรขณะนั้น 

• ชวนเด็กคิดแก้ปัญหา ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อีก เพื่อนมาหยิบดินสอไปอีก เราจะแก้

ปัญหาอย่างไร 

• อยากให้คุณครูช่วยอย่างไรบ้าง 

• ชมเชยความก้าวหน้า สิ่งที่เด็กทำได้ดีขึ้นเล็กๆน้อยๆ “ครูดีใจที่บอยกำกับตัวเอง

ได้เร็วขึ้น พอครูเข้ามาเตือน บอยก็หยุดเตะเพื่อนได้ทันที”

การป้องกันความรุนแรง

• มองหาสาเหตุ เช่น  

• ด้านร่างกาย - เด็กอาจหิว ง่วงนอน  

• ด้านจิตใจ - ขาดความอบอุ่น ซึมเศร้า มีปัญหาครอบครัว 

• ด้านความสามารถ - ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองได้ สื่อสารได้น้อย เม่ื่อมี

อารมณ์ พัฒนาการทดถอย 

• คุณครูคอยสังเกตพฤติกรรมเด็กและช่วยเตือนก่อน 

• ครูช่วยกำจัดสิ่งเร้าที่มารบกวนเด็ก เช่น เปลี่ยนที่นั่ง ถ้าเพื่อนชอบแหย่ทำให้เด็กโมโห 

• การทำโทษ - ควรมีการตกลงกันไว้ก่อน เป็นกฏ กติกาของห้อง จะช่วยให้เด็กกำกับ

ตัวเองได้มากขึ้น 

• เปิดพื้นที่ เพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก ได้สร้างสรรค์ เช่น กีฬา ดนตรี  

กิจกรรมเสริมอื่นๆ



ตัวอย่างการฝึกช่วยให้เด็กรู้จักกำกับตัวเอง

• แบ่งกลุ่มเล่นเกมส์บ่อยๆ ให้เด็กรู้จักการแข่งขัน ตื่นเต้น มันส์ อยากเอาชนะ 

• เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ได้บอกเหตุผล ได้บอก
เล่าความรู้สึก  

• ยอมให้เด็กได้โต้เถียง ต่อรอง โดยใช้เหตุผล และมีมารยาทที่เหมาะสม 

• เล่นกีฬา ว่ายนำ้ บาสเกตบอล แบดมินตัน 

อยากให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่น 

ครูต้องเห็นใจเด็กก่อน เข้าใจเด็ก ยอมรับในความแตกต่างของเด็ก

อยากให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่น จะสอนอย่างไรค่ะ
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   วิธีการสร้างสัมพันธภาพ - PACE

• Playful - ¢ขÕีé้àเÅลè่¹น ÍอÒาÃรÁม³ณì์´ดÕี áแ¨จè่ÁมãใÊส  
• Acceptance - ÂยÍอÁมÃรÑัºบ¤คÇวÒาÁมáแµต¡กµตè่Òา§ง  

• Curiosity - Êส¹นãใ¨จ àเ´ดç็¡ก¡กÓำÅลÑั§ง·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรÍอÂยÙูè่ àเ¢ขé้Òาäไ»ปÃรè่ÇวÁมÊส¹นãใ¨จ Ãรè่ÇวÁมàเÅลè่¹น 
• Empathy - àเËหç็¹นÍอ¡กàเËหç็¹นãใ¨จ ãใ¹น¤คÇวÒาÁมÂยÒา¡กÅลÓำºบÒา¡ก 

สรุปสาระสำคัญ....สนุกกับการเป็นครู

1.มองเห็นตัวเด็ก  
• เด็กรู้สึกอย่างไร 

• ความสามารถ - เด็กมีข้อดี ข้อด้อยอะไรบ้าง (ความสามารถเป็นอย่างไร) 

2.ปัจจัยอะไร สาเหตุอะไรที่ทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมแบบนี้ 

3.คุณครูปรับเปลี่ยนตัวเอง ฝึกกำกับตัวเอง  
• เรียนรู้เพิ่มขึ้น เข้าใจจิตวิทยาเด็ก 

• ปรับการเรียนการสอนให้สนุก 

• ไม่เผลอทำร้ายเด็กด้วยวาจา หรือ ใช้อำนาจ 

•Ãรè่Òา§ง¡กÒาÂย - §งè่Çว§ง ËหÔิÇว 
•ÍอÒาÃรÁม³ณì์ - àเºบ×ืè่Íอ Ëห§งØุ´ดËห§งÔิ´ด 
•¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ- ¹นé้ÍอÂยãใ¹นºบÒา§งàเÃร ×ืè่Íอ§ง 
•ÊสÔิè่§งáแÇว´ดÅลé้ÍอÁม- ÇวØุè่¹นÇวÒาÂย ?

คำถามสำคัญสำหรับคุณครู

1. เรารู้จักข้อดี ข้อด้อย ของเด็กคนนี้แล้วหรือยัง 

2. สัมพันธภาพระหว่างเรากับเด็กเป็นอย่างไร 

เด็กไว้ใจ เชื่อใจ อยากทำตามเราแล้วหรือยัง

¤คÓำ¶ถÒาÁม


