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บทคัดย่อ
โรคสมาธิ สั้ น หรื อ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) คื อ กลุ่ ม อาการที่ เป็ น ความ
ผิดปกติของพัฒนาการ อันเกิดจากความบกพร่องในการทาหน้าที่ของสมอง ทาให้มีปัญหาในการควบคุมตนเองมี
อาการซน ไม่ อยู่นิ่ง ขาดการยั้งคิดหรือหุน หันพลันแล่น และขาดสมาธิที่ ต่อเนื่อง (Inattention) โดยพฤติกรรม
เหล่านี้มีมากกว่าพฤติกรรมปกติของเด็กในวัยเดียวกัน ทาให้เสียหน้าที่ในการดาเนินชีวิตประจาวันหรือการเข้าสังคม
สมาธิ สั้ น เป็ น โรคที่ พ บได้ บ่ อ ยที่ สุ ด ในเด็ ก วั ย เรี ย น ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารอธิ บ ายสาเหตุ ก ารเกิ ด โรคสมา ธิ สั้ น
ที่ระบุได้ชัดเจนเชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากพันธุกรรม และความบกพร่องทางสมอง ส่วนปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ
ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงแต่เป็นปัจจัยร่วมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคสมาธิสั้นได้มากกว่าทั่วไป การคัดกรองโรคสมาธิสั้น
เป็นบทบาทหนึ่งที่ครูจะช่วยให้ค้นพบเด็กสมาธิสั้นได้เร็ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการดูแลเด็กได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน
การรักษาที่ให้ผลดีที่สุดคือ การรักษาแบบผสมผสาน ระหว่างการใช้ยา เพื่อช่วยปรับการทางานของสมอง ร่วมไปกับ
การปรับพฤติกรรมทั้งที่บ้านและการช่วยเหลือด้านการเรียน เพื่อให้สามารถเรียนหนังสือหรือทางานได้ตามปกติ
คาสาคัญ: โรคสมาธิสั้น การช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะ
Abstract
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) was a developmental disorder caused by
the defects in brain function. This disorder can lead to problems in self-control, including
hyperactivity, lack of thought or impulsiveness and lack of concentration on a continuous basis.
(Inattention). These behaviors were higher than the normal behavior of children at the same age
which deprived the function of daily life or socialization. ADHD was the most common disorder
among the school-aged children. There was currently no definitive explanation of the underlying
cause of ADHD. It was believed to be caused by a number of reasons, both genetic and brain
defects. Other environmental factors were not the direct cause, but were a common factor at
higher risk for ADHD. Screening for ADHD was teachers’ role which can help identify children with
ADHD faster and manage the care of them better. At present, the most effective treatment was
combination treatment by using drug to help adjust brain function in conjunction with both
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home behavior modification and study assistance in order to enable them to study or work
normally.
Keywords: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Helping, Skill Development.
บทนา
เด็กถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สาคัญของชาติ จึงควรได้รับการเลี้ยงดู และส่งเสริม
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป จากข้อมูลประชากรคาดประมาณ
ณ กลางปี 2561 พบสัดส่วนประชากรวัยเด็กมีเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรไทยทั้งหมด (Institute for Population
and Social Research Mahidol University, 2017 [Online]) ในจ านวนนี้ มี เด็ กวั ยเรีย นอายุ ระหว่าง 6–12 ปี
ที่เป็นช่วงวัยสาคัญในการเรียนรู้ทักษะชีวิต และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา การทางานของสมองมีการพัฒนา
อย่ า งรวดเร็ ว และเต็ ม ที่ (Nuchanat, B., 2018) หากพบอุ ป สรรคต่ อ พั ฒ นาการดั ง กล่ า วในช่ ว งวั ย นี้
เด็กอาจมีพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการมีปัญหาด้านสุขภาพจิตกลุ่มพัฒนาการและการเรียนรู้
ได้แก่ สมาธิสั้น สติปัญญาบกพร่อง และออทิสติก
โรคสมาธิสั้น (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: ADHD) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก
(ก่อนอายุ 12 ปี) ที่เกิดจากพัฒ นาการที่บกพร่องของสมอง (Neurodevelopment Disorder) โดยมีกลุ่มอาการ
ประกอบด้ ว ย อาการขาดสมาธิ (Attention Deficit) อาการหุ น หั น พลั น แล่ น วู่ ว าม (Impulsivity) อาการซน
อยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติของพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ รวมทั้งการเข้า
สังคมกับผู้อื่น ซึ่งอุบัติการณ์ของโรคสมาธิสั้นในเด็ก และวัยรุ่นทั่วโลกพบว่า ความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กพบร้อย
ละ 5-12 และสัดส่วนเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2-5 : 1 กรมสุขภาพจิต ได้ทาการศึกษาในนักเรียนระดับ ชั้น
ประถมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศพบความชุ ก ร้ อ ยละ 8.1 โดยพบในเพศชายร้ อ ยละ 12 และเพศหญิ งร้ อ ยละ 4.2 (
Chalotorn, P. and Other, 2019) ส าหรับ ผลการส ารวจในประเทศไทยในเด็ ก ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 เขต
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2557 พบว่า มีอุบัติการณ์ร้อยละ 6.5 โดยมีสัดส่วนชาย: หญิง 1 : 1.094 ปัจจุบันยังไม่
ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของโรคนี้ (Weerakul, J., 2514) ซึ่งพบความชุกสูงสุดในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.1-3) ร้อยละ 9.4 (Witsanuyothin, T. and other., 2014) และพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 4-6
เท่า (Piyasil & Katumarn, 2007) การที่เด็กป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
ตั้งแต่อายุยังน้อยหรือเริ่มมีอาการมักจะได้ผลดี แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและ
ผลกระทบในแง่ลบด้านต่าง ๆ ต่อตัวเด็ก ครอบครัว และสังคมได้ในอนาคต โดยผลกระทบต่อตัวเด็กนั้นอาจจะมี
ความล้มเหลวด้านการเรียน หรือก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น หนีเรียน เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมีพฤติกรรม
ซุกซนผิดปกติ เล่นโลดโผน บางรายจะมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่าจนขาดความมั่นใจ และเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ซึมเศร้า (Phonnopadol, C. and other., 2014) สาหรับผลกระทบต่อครอบครัว พบว่า จะมีปัญหาทางสุขภาพจิต
ตามมา เช่น มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และความเครียด รวมทั้ง มีการใช้ความรุนแรงระหว่างพี่น้องในครอบครัว
(Harpin VA, 2005) ทางด้านสังคม พบว่า เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่จะมีการใช้สาร
เสพติด ก่อ อาชญากรรม และเกิ ดอุ บัติ เหตุ บ นท้อ งถนน (ADHD Institute, 2018) ในประเทศไทย พบรายงาน
การศึกษาเด็กที่ต้องคดีในสถานพินิจกรุงเทพมหานคร อายุ 11-18 ปี เป็นกลุ่มโรคสมาธิสั้น อย่างเดียวร้อยละ 28
และเป็นกลุ่มที่เป็นโรคสมาธิสั้นร่วมกับภาวะเกเร ก้าวร้าว ถึงร้อยละ 82 (Puthisri & Yingsaree, 2003) ทั้งนี้ โรค
สมาธิสั้นสามารถคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงได้ โดยใช้แบบคัดกรองโรคสมาธิสั้น Swanson, Nolan and
Pelham-IV Questionnaire หรือ SNAP-IV ซึ่งข้อคาถามจะยึดตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคตาม DSM-IV ทาให้สามารถ
แยกอาการของโรคสมาธิสั้ น ได้ (Phitayaratasathien, N. and other., 2016)) ซึ่ งการค้ น หากลุ่ ม เสี่ ย งในระยะ
แรกเริ่ ม ของการเกิ ด โรคจะน าไปสู่ ก ารดู แ ลรั ก ษาที่ เหมาะสมต่ อ ไป การรั ก ษาทางจิ ต สั งคม (Psychosocial
Interventions) เป็ น วิ ธี ก ารรั ก ษาที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ การรั ก ษาด้ ว ยยาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการรั ก ษาโรคสมาธิ สั้ น
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder-ADHD) ให้สูงขึ้น เด็กสมาธิสั้นมักประสบปัญหาการเรียน และปัญหา
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การเข้ าสั งคมที่ โรงเรียน ด้ว ยเหตุ นี้ ก ารให้ ความช่ วยเหลื อ ในโรงเรีย น (School-based Interventions) จึ งเป็ น
สิ่งจาเป็น ที่เด็กสมาธิสั้ นควรได้รับ จากครู ครูค วรมีทั ศนคติที่ ดีต่ อเด็ก มีความอดทน มีความรู้ และความเข้าใจ
ข้อจากัดของโรคสมาธิสั้น มีแนวทางการดูแลเด็ก และเข้าใจเทคนิคการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน
ดังนั้นบทบาทและหน้าที่ของครูที่จะได้ทาความรู้จักและเข้าใจเด็กกลุ่มนี้ ช่วยคัดแยกเบื้องต้นเด็กที่ มี
อาการของโรคสมาธิสั้น เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและแพทย์ในการให้การปรับพฤติกรรมและการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสม สาหรับเด็กบางคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นที่จาเป็นต้องใช้ยา ครูจะสามารถ
ช่วยสนับสนุนการรับประทานยาที่ถูกต้องที่โรงเรียน และช่วยติดตามอาการและพฤติกรรมได้นอกจากนั้นครูยังมี
บทบาทสาคัญในการช่วยปรับพฤติกรรมเด็กโรคสมาธิสั้นและจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียนที่เหมาะสม ทาให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเติบโตไปเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพของสังคม สิ่งเหล่านี้ทาให้ครูสามารถช่วยเหลือเด็กสมาธิสนั้ ให้เรียนรูแ้ ละใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนทั่วไปได้ดีต่อไป

เนื้อหา
1. ผลกระทบ
เด็กนักเรียนที่เป็นโรคสมาธิสนั้ หากไม่ได้รับการรักษาจะเกิดผลกระทบในแง่ลบในด้านต่าง ๆ มากมาย
ทั้งต่อตัวเด็กเองและครอบครัว
ผลกระทบต่อตัวเด็ก มักจะมีปัญหาด้านการเรียน เรียนได้ไม่ดี อาจถูกให้เรียนซ้าชั้น อาจเรียนไม่จบ
ชั้นมัธยม หรือต้องเรียนต่อสายอาชีพ มักมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมในห้องเรียนจนส่งผลให้ถูกทาโทษบ่อย ๆ หรือ
ถูกให้พักการเรียน มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองต่า (Low Self-esteem) เนื่องจากบุคคลรอบข้างมักจะคอยตาหนิ
จับผิด ลงโทษเด็กอยู่เสมอ มีปัญหาในการเข้าสังคมไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อน และคนรอบข้าง ไม่ประสบความสาเร็จ
ทางด้านอาชีพการงาน เมื่อโตขึ้นมีความเสี่ยงสูงที่จะติดสารเสพติด เนื่องจากชอบทดลองทาในสิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจ
เสี่ยงต่อการทาผิดกฎหมาย มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากชอบกิจกรรมที่ เสี่ยงต่ออันตราย มีความท้า
ทาย และเป็นปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลกระทบที่ตามมาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะโรคสมาธิสั้นนั้นไม่ใช่
โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับเด็ก หรือพบได้เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้น โดยในปัจจุบันยังพบว่ามีผู้ใหญ่หลาย ๆ คนที่มีปัญหานี้
และไม่ ได้ รั บ การรัก ษาที่ เหมาะสม ท าให้ การด ารงชี วิต ปกติ ไม่ ป ระสบความสาเร็จเท่ าที่ ค วร (Rajanagarindra
Institute of Child Development., 2017)
ผลกระทบต่อครอบครัว ได้แก่ ทาให้เพิ่มระดับความเครียด เกิดภาวะซึมเศร้าในครอบครัวสูงขึ้น ทาให้
เกิดปัญหาหย่าร้าง ครอบครัวขาดความสงบสุข ทาให้บุคคลภายในครอบครัวเสียโอกาสในการประกอบอาชีพการ
งาน เนื่องจากต้องเสียเวลาไปกับการมาดูแลเด็ก (Rajanagarindra Institute of Child Development., 2017)
ผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กมักมี
ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เนื่องจากขาดการยับยั้งและเสียการควบคุม โกรธง่าย ก้าวร้าว มีแนวโน้ มที่จะมี
พฤติกรรมอันธพาล ติดสารเสพติด และมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมในวัยผู้ใหญ่สูงกว่าทั่วไป (Sirirat Reka, T., 2017)
สาหรับการพยากรณ์โรคนั้น เมื่อผ่านช่วงวัยรุ่น ประมาณ 30–50% ของเด็กสมาธิสั้นนั้นมีโอกาสหาย
จากโรคนี้และสามารถเรียนหนังสือได้ หรือทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ โดยไม่ต้องรับประทานยา เด็กสมาธิสั้น
ส่วนใหญ่ยังคงจะต้องมีความบกพร่องของสมาธิอยู่ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ จะพบว่าเด็กดูเหมือนจะมีความซนน้อยลง
และมีความสามารถในการควบคุมตนเองได้ดีขึ้น แต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนหากสามารถปรับตัวได้ และเลือก
ทางานที่ไม่จาเป็นต้องใช้สมาธิมากนักก็อาจจะมีโอกาสประสบความสาเร็จ และดารงชีวิตได้ตามปกติ แต่เด็กบางคน
อาจจะยังคงมีอาการแสดงออกของโรคสมาธิสั้นอยู่ให้เห็นจากน้อยไปหามาก ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการศึกษารวมทั้ง
การเรียนรู้ต่างๆ ต่อการปฏิบัติงาน และการเข้ากับผู้อื่นในสังคม ซึง่ เด็กสมาธิสั้นที่อาการตั้งแต่เด็กยังไม่หายขาดเมื่อ
โตขึ้นจึงจาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. การปรับพฤติกรรม
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หลักในการปรับพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้นอ้างอิงมาจากทฤษฎีวางเงื่อนไขด้วยการกระทา (Operant
Conditioning) ของนักพฤติกรรมศาสตร์ B.F. Skinner ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ดังนั้นผู้ปกครองต้องเลือกสิ่งเร้าที่ถูกต้อง ได้แก่ การเสริมแรง (Reinforcement) เช่น การให้รางวัลเมื่อเด็กช่วย
ท างานบ้ าน และการลงโทษ (Punishment) เช่ น การงดเล่ น เกมเมื่ อ เด็ ก ท าการบ้ านไม่ เสร็จ ในเวลาที่ ก าหนด
เนื่องจากโรคสมาธิสั้นส่งผลต่อปัญหาพฤติกรรมหลากหลายด้าน ผู้ปกครอง หรือครูไม่ทราบว่าจะเริ่มปรับพฤติกรรม
จากปัญหาใดก่อน แพทย์จาเป็นต้องให้คาแนะนาในการเรียงลาดับความสาคัญของปัญหาก่อนเริ่มปรับพฤติกรรม
โดยพิจารณาปัญหาที่ความสาคัญมากที่สุด และน่าจะปรับได้จริง (พฤติกรรมเป้าหมาย) โดยแพทย์ ผู้ปกครอง และ
ผู้ป่วยทาข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มปรับพฤติกรรม พฤติกรรมเป้าหมายควรสามารถติดตามได้จริง ดังนั้นผู้ปกครอง
ควรเริ่มจากพฤติกรรมที่บ้านก่อน เช่น ทาการบ้านให้เสร็จ จัดตารางสอน ช่วยเก็บจานหลังกินอาหารเย็น เมื่อเด็กทา
ได้แล้วจึงค่อย ๆ ขยายไปยังพฤติกรรมที่โรงเรียน เช่น ส่งการบ้านทันทีที่ถึงโรงเรียน จดงานให้ครบ หลักการในการ
ปรับพฤติกรรมสามารถทาได้ดังนี้
- ทาข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้ปกครองและเด็กโดยละเอียดเพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการปรับ
มีอะไรบ้าง อย่างไร เมื่อไร
- พฤติกรรมเป้าหมายไม่ควรเกิน 3 พฤติกรรม เนื่องจากถ้ามากเกินไปพ่อแม่ต้องคอยมาสอดส่องเด็ก
ตลอดเวลาทาให้เด็กอึดอัด
- ข้อตกลงควรระบุให้ชัดเจนถึงเหตุและผลของการกระทา เช่น ถ้าลูกสามารถทาการบ้านได้เสร็จก่อน
สองทุ่ม แม่จะให้ดูทีวีครึ่งชั่วโมง
- พฤติกรรมเป้าหมายควรเหมาะสมกับวัย เช่น ถ้าต้องการให้เด็กอายุ 7 ขวบจดจ่องาน ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง
- ในช่วงแรกของการปรับพฤติกรรม พฤติกรรมเป้าหมายควรเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกิ นไปเพื่อให้เด็กรู้สึกว่า
สามารถทาได้จริง ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก เช่น คุณครูชมที่โรงเรียน
- ควรให้รางวัลทันทีที่เด็กทาพฤติกรรมเป้าหมายได้เพื่อให้เด็กเกิดแรงจูงใจและเรียนรู้ว่าตัวเองสามารถ
ทาได้ รางวัลสามารถเป็นการกระทาง่าย ๆ เช่น ให้คาชม หอมแก้ม กอด เป็นต้น
- ไม่ค วรตั้งรางวัลที่ใหญ่ ห รือต้อ งรอนานเกินไปเพราะเด็กจะรอไม่ได้และล้ม เลิ กเป้ าหมาย รางวัล
สามารถให้เป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน
- การใช้ตารางคะแนนเด็กดี (Behavioral Reward Chart) จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าต้องการปรับเรื่ อง
อะไร และจะได้รางวัลอะไรเมื่อทาถึงเป้าหมาย
- เมื่อเด็กสามารถทาตามเป้าหมายได้แล้ว ควรเปลี่ยนไปปรับพฤติก รรมอย่างอื่น อาจมีการเปลี่ยน
รางวัลที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กจริง ๆ เพื่อให้เด็กเกิดแรงจูงใจใหม่ ๆ
- ควรทาข้อตกลงในการลงโทษร่วมด้วย เพื่อให้เด็กรู้ว่าอะไรไม่ควรทา การลงโทษโดยไม่ได้ทาข้อตกลง
ไว้ก่อนทาให้เด็กรู้สึกไม่ยุติธรรม
- การลงโทษสามารถทาโดยการตัดสิทธิ เช่น งดการเล่นเกมเมื่อลูกพูดหยาบคาย ไม่ควรลงโทษโดยการ
ตีหรือประจาน เนื่องจากเด็กจะจาเฉพาะตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่ได้เรียนรู้ตัวอย่างทีด่ ี
3. บทบาทของครูในการดูแลเด็กสมาธิสั้น
การคัดกรองเด็กสมาธิสั้น โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนและที่บ้ านมีความสาคัญที่จะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคัดกรอง และให้การช่วยเหลือเด็กได้เร็วยิ่งขึ้น แม้ว่าแบบสอบถามที่ใช้คัดกรองเด็กสมาธิสั้น
จะมีหลากหลาย เช่น แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ), แบบคัดกรอง KUS-SI, Conners Rating Scale, THASS ฯลฯ
แ ต่ ที่ ใช้ ได้ ง่ า ย ส า ห รั บ ค รู แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง ได้ แ ก่ SNAP-IV ซึ่ ง มี ข้ อ ค า ถ า ม ใก ล้ เคี ย ง กั บ เก ณ ฑ์
การวินิจฉัยโรคโดยแบบสอบถาม SNAP-IV ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1992 โดย Swanson, Nolan และ Pelham
เพื่อใช้ในการคัดกรองโรคสมาธิสั้น และโรคดื้อต่อต้าน (Oppositional Defiant Disorder) ซึ่งเป็นโรคร่วมที่พบได้
บ่อยในเด็กสมาธิสั้น แบบสอบถาม SNAP-IV ฉบับภาษาไทยแปลโดย ผศ. นพ. ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ประกอบด้วย
ข้อคาถาม 26 ข้อ จาแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (Phonnopadol, C. and other. 2014)
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1) ด้านขาดสมาธิ 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-9 (SNAP-Inattention)
2) ด้านซน อยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 10-18 (SNAP-Hyperactivity/Impulsivity)
3) ด้านดื้อ/ต่อต้าน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 19-26 (SNAP-ODD)
ทั้ งนี้ แ บบคั ด กรองโรคสมาธิ สั้ น ที่ ใช้ อ ยู่ ในประเทศไทยและต่ า งประเทศมี จ านวนมาก โดยแบบ
วัดมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ได้แก่ Conner’s’ Rating Scales-Revised (CRS-R)–Teacher
and Parent Form, Swanson, Nolan and Pelham Questionnaire(SNAP-IV), ADHD Rating Scale-IV, IOWA
Conner’s Rating Scale และ Attention Deficit Disorder Evaluation Scale-Fourth Edition(ADDES-) 2 ซึ่ง
แต่ละฉบับประกอบด้วยแบบประเมินทั้งฉบับผู้ปกครอง ฉบับครู และฉบับตนเอง เพื่อประเมินอาการที่เกิดขึ้นทั้งที่
บ้าน และที่โรงเรียนประกอบกัน
ส่วนในประเทศไทยแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นมีทั้งสิ้น 4 ฉบับ โดยเป็นแบบคัดกรองสาหรับเด็ก 3 ฉบับ
(1-3) และสาหรับผู้ใหญ่ 1 ฉบับ (4) ได้แก่
1) แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม หรือ Kasetsart
University Laboratory School Siriraj (KUS-SI) Rating Scales: ADHD/ Learning Disorder(LD)/Autism3
2) แบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 3-18 ปี(Thai ADHD Screening
Scales-THASS)4 ซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก KUS-SI Rating Scales
3) แบบวัด SNAP-IV ฉบับภาษาไทย 5
4) แบบวัด Adult ADHD Self-Report Scale(ASRS) screener v1.1 ฉบับภาษาไทย 6
4. แนวทางการช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อการรักษา
4.1. การช่วยเหลือด้านการเรียน
4.1.1 การจัดกิจกรรมประจาวัน ควรจัดกิจกรรมในแต่ละวัน ที่ต้องมีลักษณะคงที่ มีตารางเรียน
แน่นอน ต้องบอกล่วงหน้า และย้าเตือนความจาทุกครั้งก่อนมีการเปลี่ยนแปลง เด็กที่เป็นสมาธิสั้นมักไม่สามารถ
ทางานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงควรมีการแบ่งงานเป็นขั้นย่อย ๆ แล้วให้เด็กเตรียมตัวทางานหรือสอบ โดยอาจ
ช่วยเหลือได้คือ (Sirirat Reka, T., 2017 [Online]) ให้งานทีละอย่าง ตรวจดูบ่อย ๆ ว่าทางานอยู่หรือไม่ ทามาก
ขนาดไหน พร้อมทั้งคอยให้กาลังใจ ปรับเปลี่ยนงานให้ดูง่ายขึ้น โดยเฉพาะถ้ารู้จุดอ่อนจุดแข็ง ในความสามารถของ
เด็กจะช่วยทาให้การเรียนการสอนไปได้เร็ว ซึ่งบางรายอาจต้องใช้ครูการศึกษาพิเศษช่วยในบางด้าน การสอบเพื่ อ
วัดระดับความรู้ ไม่ใช่เพื่อวัดระดับความตั้งใจ เนื่องจากเด็กทางานช้าจึงควรให้เวลานานขึ้น แล้วค่อย ๆ ลดเวลาลง
มา ไม่ควรปรับ หรือหักคะแนนในการทางานช้า สมุดจดการบ้านพร้อมลายเซ็นคุณครู และผู้ปกครองเป็นสิ่งจาเป็น
ซึ่งใช้ดูการทางาน และเป็นช่องทางติดต่อกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง
4.1.2 การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ดังนี้
การจัดห้องเรียน โดยอาจหาป้าย ข้อความ สัญลักษณ์ หรือช่วยเหลือตามความต้องการจา
เด็ก จัดหาที่วางของภายในห้องเรียนในตาแหน่งเดิม เพื่อให้เด็กจาได้ง่าย วางให้เป็นที่เป็นทางซึ่งจะช่วยให้เด็กรับรู้
ขอบเขตความประพฤติของตนเอง และช่วยเด็กจัดโต๊ะเรียนให้เป็นระเบียบ ภายในห้องเรียนควรหลีกเลี่ยงการ
ตกแต่งด้วยสีสันมากจนเกินไป เพราะจะทาให้เด็กสมาธิสั้นสนใจสิ่งเร้าเหล่านั้น มากกว่าสนใจการสอนของครู
การจัดที่นั่ง โดยอาจจะจัดให้นั่งข้างหน้า หรือแถวกลาง ไม่จัดให้นั่งอยู่ใกล้ประตูหรือ
หน้าต่างที่มองเห็นข้างนอกห้องเรียน จัดให้นั่งใกล้ครูเพื่อดูแลได้อย่างใกล้ชิด และไม่ให้เพื่อนที่เล่นซุกซนนั่งอยู่ใกล้ ๆ
จัดให้มีเด็กเรียบร้อยนั่งขนาบข้าง
4.1.3 วางกฎระเบียบในห้องเรียนต้องมีความชัดเจน ไม่เขียนขึ้นมาลอย ๆ โดยไม่มีผลใด ๆ ครู
ควรเน้นย้าหลักเกณฑ์บ่อย ๆ ก่อนเริ่มเรียน กฎระเบียบในห้องใช้กับทุกคนไม่เพียงแต่เด็กสมาธิสั้นเท่านั้น เพราะจะ
ช่วยลดความรู้สึกว่ากาลังจ้องจับผิดแต่ตัวเองอยู่ กฎต้องชัดเจน เช่น ยกมือก่อนตอบคาถาม ทิ้งขยะในถังขยะ เก็บ
รองเท้าไว้ตรงชั้นรองเท้า เข้าห้องน้าชั่วโมงละครั้ง เป็นต้น โดยกฎในห้องเรียนจะนาไปปฏิบัติโดยเคร่งครัดหรือไม่นั้น
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ต้องอาศัยความร่วมมือของเด็กทุกคนและต้องปฏิ บัติแนวทางเดียวกัน ข้อแนะนาสาหรับการเขียนกฎระเบียบ คือ
เขียนให้ชัดเจน อ่านแล้วไม่ต้องตีความ หากเด็กอ่านลาบากสามารถใช้การวาดรูปหรือสัญลักษณ์แทนได้
4.1.4 จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถและช่วงความสนใจของเด็ก
การเตรียมการสอน ควรให้งานให้ทาทีเ่ หมาะสมกับความสนใจและความสามารถของเด็ก
มีการแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงสมาธิของเด็กให้เด็กทาทีละขั้น เมื่อเสร็จแล้วจึงให้ทาขั้นต่อ ๆ
ไปตามล าดั บ การจั ด กิ จ กรรม ควรมี ช่ ว งเวลาให้ เ ด็ ก เปลี่ ย นอิ ริ ย าบถ และเป็ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์
ที่เด็กทาได้ เพื่อช่วยลดความเบื่อหน่ายของเด็กทาให้เรียนได้นานขึ้น เช่น มอบหมายหน้าที่ให้ช่วยครูเดินแจกสมุดให้
เพื่อน ๆ ในห้อง ลบกระดาน เป็นต้น ระหว่างการสอนควรเขียนงานที่เด็กต้องทาในชั้นเรียนให้ มีความชัดเจนบน
กระดานพยายามสั่งงานด้วยวาจาให้น้อยที่สุด ตรวจสมุดการส่งงานของเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจดรายละเอียดของ
งานได้ครบถ้วน ใช้วิธกี ารสอนแบบตัวต่อตัว เพื่อควบคุมให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น โดยสามารถยืดหยุ่นการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของเด็ก โดยเฉพาะในรายวิชาหลัก ๆ หรือวิชาที่เข้าใจยาก ให้เด็กทางาน
เป็นขั้นตอน ฝึกเด็กให้ทางานทีละอย่างให้สาเร็จ ให้เด็กทางานตามเวลาที่กาหนดให้ ฝึกให้เด็กจัดระบบการเรียนรู้แต่
ละวัน การท าตามคาสั่ง การทบทวน การตรวจสอบ การจดบัน ทึก งานของตนเอง และการบริห ารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรช่วยให้เด็กสนใจบทเรียนของตนเอง โดยอาจใช้สีระบายคาสาคัญ ข้อความสาคัญ วงรอบ ขีดเส้น
ใต้ หรือตีกรอบข้อความสาคัญที่ครูเน้น ใช้วิธีเตือนเสียงสูงหรือต่าหรือเรียกชื่อเล่นให้เด็กกลับมาสนใจบทเรียนโดยไม่
ทาให้เด็กเสียหน้า เช่น จ้องมองหน้าเด็ก เคาะที่โต๊ะเด็ก หรือแตะไหล่เด็กเบา ๆ ให้คาชมเชย หรือรางวัลเล็ก ๆ น้อย
ๆ เมื่อเด็กปฏิบัติตัวดี หรือทาสิ่งที่เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงการใช้วาจาตาหนิ ประจาน ประณามที่จะทาให้เด็กรู้สึกอับ
อาย และไม่ลงโทษเด็กรุนแรง เช่น การตี และควรใช้วิธีการตัดคะแนน ให้เวลาพักน้อยลง ทาเวร หรืออยู่ต่อหลังเลิก
เรียน (เพื่อทางานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ) เมื่อเด็กทาผิดเงือ่ นไข
การมอบหมายงานให้ทา ครูควรใช้คาพูดให้น้อยลง พูดช้า ๆ ไพเราะ ชัดเจน กระชับ
ครอบคลุม ไม่ใช้คาสั่งคลุมเครือ ไม่บ่น ตาหนิ ติเตียนจนเด็กแยกไม่ถูกว่าครูให้ทาอะไรกันแน่ ให้เด็กสมาธิสั้นพูด
ทบทวนที่ครูสั่ง หรืออธิบายก่อนลงมือทาเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กเข้าใจในสิ่งที่ครูพูด อีกทั้งเป็นการฝึกให้เด็กพูดถ่ายทอด
ความคิดของตนเอง ในกรณี ที่เด็กมีสมาธิสั้นมาก ควรมอบหมายงานที่มีระยะเวลาการท างานสั้นลงเพื่อให้ เด็ ก
สามารถใช้เวลาไม่นานนัก พยายามเน้นในเรื่องความรับผิดชอบทางานให้เสร็จ
4.1.5 การช่วยเหลือด้านทักษะด้านต่าง ๆ ในการเรียน ครูอาจดาเนินการได้ดังนี้ 1) ทักษะใน
การอ่านหนังสือ อาจเลือกหนังสือที่เด็กชอบมาให้เด็กอ่านเสริม ไม่จาเป็นต้องเป็นหนังสือเรียน จากนั้นควรพูดคุย
สอบถามถึงสิ่งที่อ่าน ให้เล่าเรื่อง หรือให้สรุปตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการอ่านหนังสือที่ดี และชมเชยเป็น
ระยะ 2) ทักษะการเขียนหนังสือ เช่น ฝึกให้เขียนสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน เขียนบรรยายความรู้สึกต่อพ่อแม่
เขียนแผนที่คาดว่าจะทาในช่วงปิดเรียน จนในที่สุดสามารถเขียนเรื่องราวที่มีคาขึ้นต้น เนื้อหาและสรุปได้ 3) ทักษะ
ในการฟังและจับประเด็น การฝึกเด็กให้สรุปสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ลองทาตามจะเป็นรากฐานที่ดีในการช่วยฝึกสมาธิ
ถ้าทาซ้า ๆ จะคล่องขึ้นและช่วยการเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้ 4)ทักษะในการวางแผนทางาน โดยเป็นงานที่ต้องการการ
วางแผนและมีการบริหารจัดการจึงจะได้ผลดี ทันเวลา การฝึกฝนให้ทางานหลาย ๆ อย่างที่มีแผนการชัดเจนและฝึก
ซ้า ๆ ในหลากหลายกิจกรรมจะช่วยให้ระบบการทางานคล่องขึ้นรวมถึงการเรียงลาดับงานสาคัญก่อน-หลัง ตั้งสมาธิ
กับงาน และลงมือทา เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องใช้ประสาทรับรู้หลายด้าน ทั้งด้านการฟัง การใช้สายตา
หรือการลงมือปฏิบัติ เช่น การสาธิต หรือการแสดงบทบาทสมมติใช้สื่อทางสายตา อาจใช้เป็นรูปภาพประกอบ
เพื่อให้เด็กจับประเด็นได้ง่าย 5) การบ้ าน การแบ่งงานให้ พอเหมาะจัดแบ่งการบ้ านออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เด็ก
สามารถลงมือทาจนสามารถทาสาเร็จได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อเด็กทาเสร็จเองบ่อย ๆ จะทาให้เด็กอารมณ์ดี พอใจใน
ตนเอง เรียงลาดับความสาคัญ และความยากง่ายของงานโดยช่วยจัดลาดับความง่ายไว้ข้อแรก ๆ หรือให้เริ่มทาจากงาน
ด่วนก่อน มอบหมายการบ้านให้ฝึกอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ ทาทุกวันสม่าเสมอจนเกิดความเคยชิน
และติดเป็นนิสัย และ 6) สอนเทคนิคในการเรียน และการเตรียมตัวสอบ สอนให้เด็ก ใช้เทคนิคช่วยจา เช่น การใช้

6

แถบปากกาสี การขีดเส้นใต้ข้อความที่สาคัญ การย่อประเด็นสาคัญการจดสูตรหรือคายาก ๆ ในสมุดบันทึก รวมทั้ง
ควรฝึกสอนเทคนิคในการทาข้อสอบ
4.1.6 ช่วยเด็กจัดการเกี่ยวกับเวลา ครูควรเตือนให้เด็กตรงต่อเวลา โดยส่งสัญญาณเตือนเมื่อใกล้
ถึงเวลานัด หรือเวลาต้องส่งงาน ช่วยเด็กจัดทากาหนดเวลาหรือปฏิทินงาน ทาลงกระดาษแล้วติดไว้ที่โต๊ะเรียนของ
เด็ก อาจใช้ใช้นาฬิกาเตือน โดยอาจใช้นาฬิการะบบสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันการรบกวน และให้แรงเสริมทางบวก
เมื่อเด็กส่งงานตามเวลา
4.2 การพัฒนาทักษะทางสังคมให้เด็กสมาธิสั้น
4.2.1 การช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นให้มีเพื่อน โดยการค้นหาว่าปัญหาการเข้าสังคมกับเพื่อนอยู่ที่
ไหน โดยอาศัยการสังเกต การเล่นของเด็ก ทักษะต่าง ๆ ที่เด็กใช้เวลาเข้ากลุ่มกับเพื่อน จัดโอกาส และหาแบบฝึกหัด
ให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะ การฝึกทักษะต่าง ๆ ควรเป็นแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เพื่อฝึกให้เด็กเกิดความชานาญ ควรหา
กิจกรรมให้เด็กได้ทาเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม โดยกิจกรรมเหล่านั้นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ และขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ปล่อย
ให้เด็กดูแลกันเอง หรือในกรณีที่เด็กได้รับมอบหมายงานให้แสดงตนต่อหน้าสาธารณชน ครูควรช่วยเด็กฝึก ซ้อม
ขั้นตอน การปฏิบัติซ้า ๆ จนเด็กเกิดความชานาญ และทาเองจนคล่องในวันที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆได้จริง
แบบอย่างที่ดี ครูสามารถเป็นตัวแบบอย่างที่ดีในการติดต่อ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งการแสดงท่าทาง คาพูด
การฟัง การแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น และอาจจัดหาให้มีเพื่อนช่วยดูแลเด็กสมาธิสั้น ครูควรจัด หา
เพื่อนที่เด็กสนิทสนม เพื่อนเล่นหรือเพื่อนที่อาสาช่วยดูแล คอยเตือนเมื่อเด็กไม่มีสมาธิ ช่วยสอนการบ้าน โดยอาจ
จัดเป็นคู่ หรืออาจจัดเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อนร่วมดูแลเด็กเหล่านี้ควรเป็นคนที่เด็กชอบพอกัน มีความเข้าอกเข้าใจกัน และ
ชอบทาอะไรด้วยกันได้ ทั้งนี้ครูจะต้องช่วยติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเพื่อนผู้ช่วยดูแลเด็ก เนื่องจากของ
เด็กสมาธิสั้นอาจสร้างความลาบากใจให้กับเพื่อนที่ช่วยดูแลเด็กได้
4.2.2 การสอนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง โดยงานทีใ่ ห้เด็กทาต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจน และ
ดาเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีกติกาที่ชัดเจน เช่น การไม่พูดเสียงดังขณะครูสอน หากสงสัยให้ยกมือแล้ว
ขออนุญาตถามก่อนพูด เป็นต้น และการอธิบายพูดคุยกันว่าถ้าใครทาตามข้อตกลงจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างไร หรือ
หากใครไม่ทาตามข้อตกลงกันไว้จะถูกตัดสิทธิพิเศษอะไรบ้าง ตารางเรียนหรือตารางกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีความ
ชัดเจนฝึกให้เด็กรู้ว่าเวลาไหนต้องทาอะไร ฝึกให้เด็กดูนาฬิกาหรือปรับมีระบบนาฬิกาไว้กับตัวโดยอาจใช้ระบบสั่น
เพื่อลดเสียงซึ่งอาจรบกวนสมาธิเพื่อนๆในชั้นเรียน หากจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนตารางเรียนหรือกิจกรรมควรมีการ
พูดคุยกับเด็กให้เข้าใจ ให้เด็กระบายอารมณ์โกรธอย่างเหมาะสมโดยเข้าไปพูดคุยกับเด็กให้เด็กเล่าถึงความรู้สึกของ
ตนเอง โดยไม่ขัด แสดงความเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของเด็ก และช่วยให้เด็กจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม โดย
ให้เด็กจัดการกับอารมณ์โกรธอย่างเป็นขั้นตอนและฝึกจนเป็นนิสัย
อย่างไรก็ตามหากเด็กแสดงอารมณ์รุนแรงบ่อย ๆ ทั้งที่ครูพยายามช่วยเหลือด้วยวิธีดังกล่าว
แล้วภาวะอารมณ์ดังกล่าวอาจเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวครู ควรพิจารณาเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินครอบครัวและ
สื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา กรณีที่ครูต้องการคาปรึกษาหรือความช่วยเหลือสามารถติดต่อบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ
4.3 การส่งต่อเด็กสมาธิสั้นเพื่อรับการรักษาต่อ
ตามปกติหากครูจะประสานกับผู้ปกครองเพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขเพื่อนาเด็กเข้ารับการรักษาโรคสมาธิสั้น แพทย์ผู้รักษามักต้องการข้อมูลจากครูผู้สอนหรือครูประจาชั้น
เพื่อทาความเข้าใจในตัวเด็กและประกอบการดูแลรักษา โดยทั่วไปแล้วแพทย์มักต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของเด็ก ได้แก่ ชื่อ-สกุล ชั้นเรียน ห้องเรียน ระดับผลการเรียนปัจจุบัน ตาแหน่งที่
นั่งของเด็กในห้องเรียน พฤติกรรมทั่วไปในห้องเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
2) ปัญหาหลักที่พบ และรายละเอียดของปัญหา ได้แก่ ช่วงเวลาที่เริ่มพบปัญหา ความรุนแรง
ของปัญหา ระยะเวลาที่เริ่มพบปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ระยะเวลาเมื่อเกิดปัญหาแต่ละครั้ง ความถี่ของปัญหา
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อะไรที่ครูสังเกตเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดปัญหา โดยปัญหาที่พบอาจระบุได้ทั้งปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม
ปัญหาอารมณ์ และปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน
3) การช่วยเหลือที่โรงเรียนให้กับเด็กในปัจจุ บัน ควรให้ข้อมูลทั้งวิธีการที่ได้ผลและวิธีการที่ไม่
ได้ผล เพื่อแพทย์จะได้มีข้อมูลและช่วยหาแนวทางปรับแนวทางการดูแลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
4) ข้อดีหรือศักยภาพของเด็กที่ครูสังเกตเห็น
5) ความคาดหวังของครูที่มีต่อเด็ก
6) ข้อมูลของครูประจาชั้นและ/หรือครูผู้ประสานงานเช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และช่วงเวลาที่
สะดวกให้ติดต่อ
7) ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจากแบบคัดกรอง โรคสมาธิสั้น แบบบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ
ของเด็ก ตัวอย่างสมุดการบ้านของเด็ก สมุดงานของเด็กแต่ละรายวิชา รายงานผลการเรียนของเด็ก เป็นต้น โดยอาจ
แนบเป็นสาเนาเอกสารไปพร้อมจดหมายรายงานข้อมูล เพื่อให้แพทย์เข้าใจและเห็นภาพของเด็กได้ชัดเจนขึ้น
4.4 หน่วยงานเฉพาะทางเพื่อรับการรักษาต่อในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล): 1) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลอง
สาน กทม. 10600 2) สถาบันราชานุกูล แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 3) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 4) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แขวงพญาไท เขตราช
เทวี กทม. 10400 5) โรงพยาบาลศรีธัญญา ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 6) โรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ภาคเหนือ: 1) โรงพยาบาลสวนปรุง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 2) สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 3) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ อาเภอพยุหคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 1) โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี ม า 30000 2) โรงพยาบาลจิ ต เวชขอนแก่ น ราชนคริน ทร์ อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ขอนแก่ น 40000 3)
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อาเภอเมือง จั งหวัดเลย 4) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อาเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม 48000 5) โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 6) สถาบัน
พัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ภาคตะวันออก: โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
ภาคใต้: 1) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310 2) โรงพยาบาล
จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
4 .5 Websites ส า ห รั บ ก า ร ค้ น ค ว้ า ห า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย ว กั บ โร ค ส ม า ธิ สั้ น : 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
บทวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันมักมีความเข้าใจผิดว่า เด็กที่ดูทีวี แทบเลต หรือเล่นเกม ได้นานต่อเนื่องหลายชั่วโมง ไม่เป็นสมาธิ
สั้น ซึ่งตัวกระตุ้นเหล่านี้ เป็นสิ่งเร้าที่มีความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจได้สูง มีการเคลื่อนไหวของภาพและเสียง
ตลอดเวลา จึ งไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ส มาธิ จ ดจ่ อ มาก การสั งเกตว่ า มี ส มาธิห รื อ ไม่ จึ ง ควรพิ จ ารณาจากกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวันที่ต้องทาแต่ไม่ใช่สิ่งที่เด็กชื่นชอบหรือสนใจมากเป็นพิเศษ เช่น การทาการบ้าน การทบทวนบทเรียน
การทางานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น แม้ว่าอาการของเด็กสมาธิสั้นบางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เช่น
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งจะลดลงเมื่อโตขึ้น แต่ทั้งนี้หากไม่ได้รับช่วยเหลือที่เหมาะสม จะทาให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านการ
เรียน อาชีพ ครอบครัวและสังคม ครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กสมาธิสั้นให้เติบโต
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เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพของประเทศต่อไป และการสื่อสารที่เหมาะสม ถูกต้องระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และแพทย์ใน
การดูแลเด็กสมาธิสั้นจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง
เมื่อเด็กมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ การสื่อสารระหว่างคุณครูและผู้ปกครองเพื่อหาทางแก้ไข
จึงเป็นสิ่งจาเป็น แต่เมื่อเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นอาจเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวต่อผู้ปกครองค่อนข้างสูง ใน
บางรายจาเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยอาศัยเทคนิคการสื่อสารเพื่อลด
แรงต่อต้านที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครองยอมรับไม่ได้
การสื่อสารกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็ก ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าใจและยอมรับกับสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนแรกก่อนที่จะเริ่มการสนทนานั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดเี ป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งต้องอาศัย
คุณลักษณะภายในหรือมีทัศนคติที่สาคัญบางประการ อาทิเช่น การยอมรับ และให้เกียรติลักษณะส่วนตัว หรือ
ลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่เขาเป็น มีความเป็นมิตร และความรูส้ ึกในการเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสาร
ระหว่างกัน และเข้าใจในความรูส้ กึ ของผู้อื่นเสมือนเราเป็นตัวเขา และมีความจริงใจ การไม่เสแสร้งในการแสดงออก
ถึงความคิด ความรูส้ ึก และทัศนคติของตนเอง (Rajanagarindra Institute of Child Development, 2017)
จากหลักการข้างต้น ครูควรหาช่องทางที่จะสื่อสารกับผู้ปกครองเมื่อ พบว่า เด็กมีอาการของโรคสมาธิ
สั้นที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับการวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
การสื่อสารอาจทาได้หลายช่องทางและหลายวิธี เช่น การพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ โดยมี
ประเด็นการสนทนา ควรพูดคุยทักทายผู้ปกครองเพื่อสร้างสัมพันธภาพ ควรพูดคุยเล่าเรื่องราวเกีย่ วกับเด็กใน
ทางบวก และพูดถึงพฤติกรรมดี ๆ ที่เด็กปฏิบัตไิ ด้ดีในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป เช่น เด็กแข็งแรง เล่นกีฬาเก่ง เป็นต้น เมื่อ
เริ่มสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่มสี มาธิในการเรียนของเด็กที่อยู่ในโรงเรียน และแสดงถึงความห่วงใย กาลัง
หาทางช่วยเหลือ เช่น สังเกตเห็นว่าเด็กไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนผลการเรียนไม่ค่อยดี เหม่อลอย ชอบเล่นรุนแรง
กับเพื่อน ๆ ไม่ส่งการบ้าน เป็นต้น และประสานให้ผู้ปกครองเล่าพฤติกรรม อาการไม่มสี มาธิของเด็กขณะอยู่ที่บ้าน
เป็นอย่างที่คุณครูสังเกตเห็นหรือไม่
2. การสื่อสารระหว่างครูกับเด็กสมาธิสั้น
การสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างครูกับเด็ก ทาได้หลายวิธีทั้งภาษาพูดที่แสดงออกถึงความห่วงใย สีหน้า
ท่าทางของครูที่บ่งบอกถึงความรักความเมตตา ไม่รังเกียจ หรือดูหมิ่นทาให้เด็กรู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัยจาก
คุณครูโดยมีหลักปฏิบัติคือ หลีกเลี่ยงการใช้วาจาตาหนิ ประจาน ประณาม ที่ทาให้เด็กอับอายขายหน้า ไม่ลงโทษ
เด็กด้วยความรุนแรง (เช่นการตี) หากเป็นพฤติกรรมจากสมาธิสั้น เช่น ซุ่มซ่าม ทาของเสียหาย หุนหันพลันแล่น
เพราะเด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ควรเตือนและอบรมสั่งสอนโดยให้ความเมตตา ไม่ดุเด็กต่อหน้าเพื่ อน ๆ
เพราะเด็กจะรู้สึกอับอาย จะเป็นบาดแผลในใจของเด็ก และใช้ทักษะการสัมผัสโดยคอยแตะที่ไหล่เด็ก เมื่อเห็นเด็ก
เหม่อ ใจลอย หรือไม่ตั้งใจฟังหรือทางาน พูดเสริมเพียงเล็กน้อยว่า “เดี๋ยวครูจะช่วยหนู ” เด็กจะเชื่อฟังครูและ
พยายามทาตามที่คุณครูบอกจนเต็มความสามารถ
3. การสื่อสารประสานงานระหว่างครูและแพทย์
การสื่อสารระหว่างครูกับแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาและอาการข้างเคียง
ของยา รวมถึงพฤติกรรมของเด็กหลังจากได้รับการรักษาด้วยยา ซึ่งการรักษาด้วยยาเป็นบทบาทของแพทย์ ใน
ขณะเดียวกันคุณครู และพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็ก ต้องมีความเข้าใจในอาการและอาการแสดงรวมถึง สังเกตอาการ
ข้างเคียงจากยาเพื่อสื่อสารให้แพทย์ผู้ให้การรักษาได้ทราบถึงผลการรักษา
บทสรุป
โรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการทางานของสมอง โดยเริ่มแสดงอาการตั้งแต่ในวัยเด็ก
และส่วนใหญ่มักเป็นต่อเนื่ องไปจนถึงวัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ อาการของโรคสมาธิสั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เด็ก
สมาธิ สั้น อาจมี ข้ อจากั ดบางประการในการเรียนรู้ แต่ไม่ ได้ ห มายความว่าเด็ กจะไม่ สามารถเรียนรู้ได้ การที่ ค รู
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มีทัศนคติที่ดีต่อเด็ก มีความอดทน มีความรู้ และเข้าใจข้อจากัดของโรคสมาธิสั้นมี แนวทางการดูแลเด็ก และเข้าใจ
เทคนิคการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนเป็นสิ่งช่วยเหลือให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สามารถปรับตัวกับเพื่อน
และลดการประสบปัญหาในโรงเรียนช้าลง ซึ่งจะลดโอกาสให้เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน (Drop Out)
ครูควรมีเทคนิคการสื่อสารกับเด็กโรคสมาธิสั้น เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยหลักการที่
สาคัญที่สุดที่จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นในโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครูกับเด็ก การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตร การเป็นต้นแบบที่ดี ในการเคารพความเป็นมนุษ ย์
การเห็นคุณค่าในความพยายามเปลี่ยนแปลง การรู้จักชื่นชมในจุดดีมากกว่าจ้องจับผิดของครู สามารถเรียนได้ดีขึ้น
และอยู่ในสังคมได้ตามปกติ นอกจากนี้การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองก็เป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากในการสร้าง
ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็ก ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี และความร่วมมือในการดูแลเด็กสมาธิสั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดแรงต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ปกครองยังไม่ยอมรับปัญหา รวมถึงวิธีการสื่อสารระหว่าง
ครูกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยา มีความสาคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การติดตามการ
รักษามีประสิทธิภาพมากที่สุด
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