คูมือสําหรับผูปกครอง : เด็กสมาธิสั้น
โดย สถาบันราชานุกูล
มาทําความรูจักกับโรคสมาธิสั้น
โรคสมาธิสั้นเปนกลุมความผิดปกติขอพฤติกรรม ประกอบดวยการขากสมาธิ ซนอยูไมนิ่ง หุนหันพลัน
แลน ขาดความยับยั้งชั่งใจตัวเอง โดยแสดงอาการอยางตอเนื่องยาวนาน จนทําใหเกิดผลกระทบตอการใช
ชีวิตประจําวันและการเรียน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับอายุและระดับพัฒนาการ โดยที่ความผิดปกติ
ดังกลาวเกิดขึ้นกอนอายุ 7 ป อาการตองเปนตลอดตอเนื่องไมต่ํากวา 6 เดือน
ขอสังเกตเด็กสมาธิสั้นแตละชวงวัย
วัยอนุบาล
ในขวบแรกเด็กอาจจะมีลักษณะเลี้ยงยาก เชน กินยาก นอนยาก รองกวนมาก มีอารมณหงุดหงิด แต
เด็กจะมีพัฒนาการคอนขางเร็ว ไมวาจะเปนคลาน ยืน เดิน วิ่ง เมื่อเริ่มเดินจะซนไมอยูนิ่ง วิ่งปนปายไมหยุด
คุณพอคุณแมอาจจะคิดวาเปนเรื่องธรรมดา เพราะเด็กวัยนี้ตองซนแตบางคนอาจเหนื่อยจนทนไมไหวและเกิด
ความเครียดอยางมากในการแลเด็ก บอยครั้งที่คุณพอคุณแมอาจจะมองไมเห็นความผิดปกติเหลานี้ เนื่องจาก
ไมมีโอกาสเปรียบเทียบเด็กกับเด็กคนอื่นๆ แตเพื่อน ญาติพี่นองหรือครูอาจจะมองเห็นความซนเกินปกตินี้ได
วัยประถมศึกษา
เมื่อเขาวัยเรียนจะสังเกตไดวาเด็กสมาธิสั้นวอกแวกงายไมสามารถทํางานหรือทําการบานไดจนเสร็จ
ทําใหมีปญหาการเรียนตามมา การควบคุมตนเองของเด็กไมคอยดี อาจจะมีพฤติกรรมกาวราวหรือหงุดหงิดงาย
ทนตอความคับของใจไมคอยไม ทําใหเกิดปญหากับเพื่อนๆ เมื่ออยูในหองเรียนก็ไมสามารถใชชีวิตไดเหมือน
เพื่อนคนอื่นๆ มักจะรบกวนชั้นเรียนไมคอยใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหองเรียน
วัยมัธยมศึกษา
เมื่อยางเขาวัยรุน อาการซนอยูไมนิ่งของเด็กบางคนอาจจะลดลงแตความไมมีสมาธิและขาดความ
ยับยั้งชั่งใจของเด็กจะยังคงอยู ปญหาการเรียนจะหนักขึ้นเพราะอาการขาดสมาธิที่ไมไดรับการแกไขอยาง
ถูกตอง ดวยลักษณะที่ชอบความตื่นเตนทาทาย เบื่องาย ประกอบกับความลมเหลวตั้งแตเด็กเล็กและความรูสึก
วาตนเองไมดี เด็กอาจจะเกิดพฤติกรรมเกเร รวมกลุมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมคลายกัน ชักชวนกันทําเรื่องฝาฝน
กฎของโรงเรียนจนอาจเลยเถิดไปถึงการใชสารเสพติดได

โรคนี้พบบอยแคไหน
การสํารวจในประเทศไทยพบวา มีความชุกประมาณรอยละ 5 โดยพบกลุมเด็กนักเรียนชายมากกวา
นักเรียนหญิง ในหองเรียนที่มีเด็กประมาณ 50 คน จะมีเด็กสมาธิสั้น 2-3 คน
เพราะอะไรจึงเปนโรคสมาธิสั้น มีหลายสาเหตุดวยกันที่ทําใหเด็กเปนโรคสมาธิสั้น
1. พันธุกรรม หากคุณพอคุณแมเปนโรคนี้ ลูกก็จะไดรับยีนที่ถายทอดจากคุณพอคุณแม
2. อาจเกิดตั้งแตเด็กอยูในครรภหรือหลังคลอด เชน ขาดออกซิเจน อุบัติเหตุทางสมอง โรคสมองอักเสบ
การไดรับสารพิษ หรือมารดาดื่มสุราขนาดตั้งครรภ
สาเหตุที่กลาวมาสงผลใหการทํางานของสมองบกพรองจาการที่ที่สารเคมีในสมองหลั่งผิดปกติ ไดแก สาร
โดปามีน และเซโรโทนิน ปจจุบันเชื่อวาโรคสมาธิสั้นเปนความผิดปกติของสมองไมไดเกิดจากความผิดปกติหรือ
ความบกพรองของคุณพอคุณแม หรือการเลี้ยงดูเด็กผิดวิธี
การชวยเหลือเด็กที่เปนโรคสมาธิสั้น
การชวยเหลือเด็กที่เปนโรคสมาธิสั้นอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองมีการชวยเหลือหลายดาน จากหลาย
ฝายทั้งแพทย ครู และที่สําคัญคือคุณพอคุณแมเอง การชวยเหลือประกอบดวย
- การชวยเหลือดานจิตใจ แพทยจะใหขอมูลที่ถูกตองเพื่อขจัดความเขาใจผิดตางๆ ของคุณพอคุณแม
โดยเฉพาะความเขาใจผิดที่คิดวาเด็กดื้อหรือเด็กเกียจคราน และเพื่อใหเด็กเขาใจวาปญหาที่ตนเองมี
นั้นไมไดเกิดจากการที่ตนเองเปนคนไมดี
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะชวยใหเด็กมีสมาธิมีความอดทนและควบคุมตนเองไดดีขึ้น
- การชวยเหลือดานการศึกษา คุณพอคุณแมควรมีการประสานงานอยางใกลชิดกับครู เพื่อจัดการเรียน
การสอนใหเหมาะสําหรับเด็ก
- การรักษาดวยยาเด็กบางคนอาจจะตองรักษาดวยยา ซึ่งยาจะทําใหเด็กนิ่งขึ้นและมีสมาธิมากขึ้น คุณ
พอคุณแมควรดูแลการกินยาของเด็กตามคําสั่งของแพทย

คุณพอคุณแมสามารถชวยเหลือเด็กสมาธิสั้นไดอยางไร
มีสิ่งสําคัญอยู 6 ประการที่คุณพอคุณแมสามารถชวยเหลือเด็กได
1. การคนหาขอมูลเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น
2. พาเด็กไปประเมินกับแพทยในกรณีที่ไมแนใจ
3. การทําใจยอมรับในสิ่งที่เด็กเปน คือ เปนธรรมชาติของเขา ไมไดแกลง ไมใชนิสัยไมดี ไมใชเด็กดื้อไม
อดทน ไมใชสอนไมจํา ไมใชไมมีความรับผิดชอบ
4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การฝกฝนทักษะที่สําคัญ
6. การสื่อสารประสานงานกับครูและแพทย
การปรับพฤติกรรม มีหลักสําคัญ ดังตอไปนี้
ลด



สิ่งเรา

เพิ่ม



สมาธิ

เพิ่ม



การควบคุมตนเอง

ลดสิ่งเรา
- หาสถานที่เงียบๆ ใหเด็กทํางาน ทําการบาน อานหนังสือโดยไมมีใครรบกวนและไมมีสิ่งที่ทําใหเด็กเสีย
สมาธิ เชน โทรทัศน เครื่องเสียง คอมพิวเตอร หรือของเลน อยูใกลๆ ทําใหเด็กไมมีสมาธิ
- พยายามใหเด็กอยูในบรรยากาศใหมีสิ่งกระตุนนอยที่สุด การใชชีวิตประจําวันควรใหเด็กอยูอยางสงบ
บาง เชน ไดมีเวลานั่งเลนเงียบๆ ไมเปดโทรทัศนจนหลับไป ใหหลับในหองที่เงียบ
- หัดใหเด็กมีกิจกรรมอยางเงียบๆ บาง เชน ใหเลนสนามหญาอยางเงียบๆ ไปพักผอนในที่สงบ
- ลดการไปเที่ยวที่ผูคนพลุกพลาน เชน หางสรรพสินคา โรงหนัง
- จํากัดการดูโทรทัศน และเลือกรายการที่ดี เชน สารคดี รายการเกี่ยวกับธรรมชาติ
เพิ่มสมาธิ
- กํากับเด็กแบบตัวตอตัว ถาเด็กวอกแวกงายมากหรือหมดสมาธิงาย อาจจะจําเปนตองใหผูใหญนั่ง
ประกบดวย ระหวางทํางานหรือทําการบานเพื่อใหงานเสร็จเรียบรอยเมื่อเด็กเริ่มทํางานเองไดนานขึ้น
อาจจะประกบหางๆ และเมื่อเด็กทํางานเองได คุณพอคุณแมก็ควรสงเสียงเพื่อควบคุมอยูหางๆ เปน
ระยะ อยาลืมชมเด็กเมื่อเด็กทําได
- การหัดใหเด็กนั่งทํางานอยางตอเนื่อง ในเด็กที่อายุนอยกวา 3-4 ขวบ หรือเด็กโตที่มีอาการซนอยูไม
นิ่งอยางมากอาจะเริ่มตนใหนั่งเงียบๆ ครั้งละ 10 นาที แลวจึงคอยเพิ่มเปน 20 นาที 30 นาที และ 40
นาที ตามลําดับ
- การนั่งสมาธิ ในเด็กที่โตแลวการนั่งสมาธิจะไดผลดี ควรหัดใหเด็กหลับตาแลวนั่งสงบประมาณ 20
นาที วันละ 1-2 ครั้ง อาจกําหนดใหนึกถึงคําที่สรางกําลังใจ เชน “ฉันดีขึ้นทุกวัน” หรืออาจใหเด็ก
หลับตาแลวฟงเพลงเบาๆ

เพิ่มการควบคุมตนเอง
- มีระเบียบวินับที่แนนอน เสมอตนเสมอปลาย ในบานเราควรมีระเบียบวินัยวาควรทําอะไรและไมควร
ทําอะไร ไมใชวาวันนี้คุณพอคุณแมอารมณดี ก็ใหเด็กทําสิ่งนี้ได แตพรุงนี้อารมณเสียเมื่อเด็กทําในสิ่ง
เดียวกันก็กลายเปนความผิด ถาเปนแบบนี้เด็กจะรูสึกสับสน
- ควรมีการจัดตารางกิจกรรมใหชัดเจน กําหนดกิจกรรมในแตละวันที่เด็กตองทําวามีอะไรบาง ตั้งแตตื่น
นอนจนกระทั่งเขานอน เขียนใสกระติดไวที่ประตู
- ประเมินความกาวหนาของเด็ก ควรพูดถึงความกาวหนากอนที่จะพูดสิ่งที่ตองแกไข เชน “พอสังเกตวา
ลูกไดมีความพยายามทําการบานมากกวาเดือนที่แลวลูกกําลังดีขึ้นเรื่อยๆ แตมีอีกอยางที่ลูกตองทําให
ดีกวาเดิมนั่นคือ ลายมือ ถาลุกพยายามอีกนิดมันจะดีขึ้นอยางแนนอน”
- ใหรางวัลเมื่อเด็กทําความดี และมีบทลงโทษเมื่อทําไมดี เชน ควรใหคําชม รางวัลเล็กๆ นอยๆ เวลาที่
เด็กทําพฤติกรรมที่พึงประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจใหเด็กทําพฤติกรรมที่ดีตอไปเรื่อยๆ ระยะแรกอาจจะ
เปนสิ่งของเล็กๆ นอยๆ เชน ขนม ดินสอ ยางลบ เปนตน หรือเปนสิ่งที่สะสมไวสําหรับแลกรางวัลใหญ
ของรางวัลภายนอกตองไมมากจนเกินไปและสุดทายของรางวัลทางใจจะเขามาถูกแทนที่ เชน ไดกอด
แม ฟงแมเลานิทาน มีเวลาอานการตูนมากขึ้น ไดเพิ่มเวลาเลนฟุตบอลกับเพื่อน ไดไปสถานที่ที่ไมเคย
ไป การลงโทษควรใชวิธีตัดสิทธิตางๆ เชน งดดูโทรทัศน หักคาขนม แตแมไมควรตัดสิทธิในกิจกรรมที่
สรางสรรค เชน งดขี่จักรยาน ออกไปเลนฟุตบอลกับเพื่อน เปนตน

- ใหเด็กมีช องทางระบายความโกรธบาง เด็กคงไมสามารถควบคุมอารมณตนเองไดรอยเปอรเซ็น ต
บางครั้งเด็กอาจจะอารมณเสียปดประตูเสียงดัง คุณพอคุณแมก็ควรอดทนบางเพราะอยางนอยดีกวา
เด็กไปทะเลาะชกตอยกับเพื่อน เมื่อเด็กอารมณสงบคอยใหบอกวารูสึกอยางไร มีการระบายความ
โกรธที่เหมาะสมวิธีไหนอีกบาง
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