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เจ็ท – จรวดน้อย  

“หนช่ืูอเจ็ท อาย ุ6 ขวบ ทกุคนในบ้านบอกวา่หนเูป็นเด็กทีซ่นสดุ ๆ ประมาณวา่หนอูยูเ่ฉย ๆ นิ่ง ๆ ไมไ่ด้ วิ่งไป วิ่ง

มาอยา่งกบัจรวดตลอดทัง้วนั เหมือนหนมูีพลงังานเหลอืเฟือ มือไม้หนก็ูอยูไ่มสขุ ชอบจบัโนน่จบัน่ีตลอดเวลา หนชูอบปืน

ป่ายมาก อะไรพอจะให้หนปีูนได้หนปืูนหมดคณุแมบ่อกวา่หนเูหมอืนลงิกลบัชาติมาเกิด ทัง้ ๆ ที่หนไูมไ่ด้เกิดปีวอกซกักะ

หนอ่ย เวลาเลน่หนก็ูมกัจะสง่เสยีงดงั อยูเ่งียบ ๆ ไมไ่ด้ มกัจะเลน่อะไรท่ี แผลง ๆ ที่ไมเ่หมือนเด็กคนอื่น หนมูกัจะเจ็บตวั

บอ่ย ๆ เพราะความซนของหนนูี่แหละ คณุพอ่คณุแมแ่ทบจะไมอ่ยากพาหนไูปไหน เพราะวา่หนจูะคกึมาก บอกหรือห้าม

อะไรหนก็ูจะไมค่อ่ยฟัง อยา่งเวลาไปทานข้าวนอกบ้าน หนมูกัจะวิง่ไปทัว่ร้าน ปืนไปตามเก้าอี ้บางครัง้ก็มดุลงไปคลานอยู่

ใต้โต๊ะ เวลาอยากได้อะไรหนจูะต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนัน้ ถ้าไมไ่ด้หนมูกัจะอารมณ์เสยีหงดุหงิด หนแูอบได้ยินคณุแมบ่น่กบั

คณุพอ่บอ่ย ๆ วา่ เลีย้งหนคูนเดยีวเนีย่เหน่ือยมาก อยา่งกบัเลีย้งเด็กซกั 5 คน อีกอยา่งที่หนไูมค่อ่ยจะเข้าใจก็คือ ทําไมทกุ

คนรอบตวัหนถูงึชอบอารมณ์เสยีใสห่น ูบางทก็ีเอด็หนซูะเสยีงดงั.... แหม..หนแูคท่ําแก้วแตกเป็นใบที่ 10 เทา่นัน้เอง  

อยูท่ี่โรงเรียนหนเูป็นดาวเดน่เลยละ่ คณุครูทกุคนรู้จกัหนหูมดเลย เพราะหนมูกัจะสร้างวีรกรรมที่โรงเรียนได้แทบ

ทกุวนั เมื่อวานหนก็ูเพิ่งเอากรรไกรไปตดัผมของน้องแอนท่ีนัง่อยูโ่ต๊ะข้างหน้าหน ูก็อยากฟ้องครูทําไมละ วา่หนชูอบแกล้ง

เพื่อน อยูใ่นห้องเรียนหนจูะทาํเหมือนพี่มธัยมคือเดินเรียน ก็หนนูัง่ติดที่ไมไ่ด้นี ่มนัอดึอดัแล้วก็นา่เบือ่จะตาย เวลาคณุครู

สอนอะไรหนจูะฟังได้แป๊บเดยีวเอง แล้วหนก็ูจะวอกแวกไปสนใจอยา่งอื่นแทน บางทีก็ชวนเพื่อนคยุ แหยเ่พื่อนให้หวัเราะ

อยูบ่อ่ย ๆ คณุครูต้องคอยเรียกช่ือหนใูห้กลบัมาสนใจเรียนชกัชัว่โมงละไมต่ํา่กวา่ 10 หน คณุครูบอกกบัคณุแมว่า่หนจูะเก่ง

กวา่นีเ้ยอะเลย ถ้าหากวา่หนมูีสมาธิมากกวา่นี ้ความจําหนดูีมาก ความรู้รอบตวัก็เยอะ แตห่นเูป็นโรคแพ้หนงัสอื แพ้

การบ้าน หนจูะอ้างโนน่อ้างนี่สารพดัเพื่อจะเลีย่งเวลาต้องทาํการบ้าน จนคณุแมต้่องนัง่คมุหนแูจเลยแหละ เวลาสอบหนู

จะไมอ่า่นโจทย์ แตจ่ะใช้วิธีกามัว่ให้มนัเสร็จ ๆ ไปจะได้รีบไปเลน่ อ้อ..เกือบลมืบอกไป หนมูกัชอบทําของหายบอ่ย ๆ เพราะ

หนมูกัจะขีล้มื ไมค่อ่ยใสใ่จกบัสมบตัิสว่นตวัซกัเทา่ไหร่เนี่ยก็เพิง่ทํากระติกนํา้หายเป็นใบที่ 4 หนก็ูเบือ่เหมือนกนันะที่หนู

เป็นแบบนี ้หนไูมอ่ยากถกูด ุถกูทาํโทษบอ่ย ๆ นกัหรอก แตห่นคูมุตวัเองไมไ่ด้จริง ๆ ขอให้คณุพอ่คณุแมเ่ข้าใจหนหูนอ่ย

นะ” 

 

 



 

 

ดรีม – คุณชายเฉ่ือย  

“ผมช่ือดรีม อาย ุ13 ปี อยูช่ัน้ ม. 2 ผมเรียนหนงัสอืไมเ่กง่หรอกครับ สอบทีไรก็ได้เกรด 1 เกรด 2 ครัง้ไหนไมต้่อง

สอบซอ่มถือวา่เฮงมาก ผมมกัจะทําให้หลาย ๆ คนแปลกใจวา่ทาํไมผมถึงเรียนไมด่ีทัง้ ๆ ที่ผมดเูป็นเด็กเฉลยีว

ฉลาด เหตผุลก็คือผมกบัหนงัสอืไมค่อ่ยจะถกูกนัซกัเทา่ไหร่ (แตถ้่าให้เลน่ละก็...ถึงไหนถึงกนั) ผมเบือ่เรียนมาก เป็นแบบนี ้

มาตัง้แตผ่มจําความได้ ผมมกัจะวอกแวก หรือบางครัง้ก็ชอบเหมอ่ ใจลอยเวลาเรียน จนคณุครูต้องคอยเรียกช่ือผมให้

กลบัมาสนใจเรียนบอ่ย ๆ ผมมกัจะทํางานช้ามาก จดที่คณุครูสอนไมค่อ่ยจะทนั สมดุงานผมมกัจะวา่งเปลา่ คะแนนเก็บ

ผมก็ไมค่อ่ยจะมเีพราะผมไมค่อ่ยได้สง่งาน บางทก็ีลมืไปเลยวา่คณุครูให้ทํางานอะไร แตบ่างทีก็ขีเ้กียจทาํหรือมารีบทําเอา

วนัสดุท้าย ผมเกลยีดเวลาทาํการบ้านท่ีสดุ พยายามเลีย่งอยูเ่สมออ้างโนน่อ้างนี่สารพดัเพือ่จะได้ไมต้่องทํา คณุแมต้่องนัง่

ประกบผมทกุครัง้เวลาทําการบ้านไมอ่ยา่งนัน้เที่ยงคืนก็ไมเ่สร็จ คณุแมม่กัจะอารมณ์เสยีหงดุหงิดใสผ่มเวลาสอนการบ้าน

ผมนี่แหละ  

ฉายาของผมที่บ้านคือ “คณุชายเฉ่ือย” เพราะผมจะช้า ต้องมีคนคอยเตือนคอยกระตุ้นให้ทําโนน่ทํานี่ ความ

อดทนผมจะมีน้อย สนใจอะไรได้แป๊บเดียวก็เบื่อ แตเ่วลาที่ผมดทูวีี หรือเลน่เกมคอมพิวเตอร์ ผมจะเลน่ได้เป็นชัว่โมง ๆ ไม่

ยอมเลกิ ความเป็นระเบียบของผมก็ไมค่อ่ยจะมี พิสจูน์ได้จากกระเป๋านกัเรียนที่รกสดุ ๆ ของผม ผมมกัจะไมค่อ่ยเอาใจใส่

กบัข้าวของหรือสมบตัิสว่นตวั ทําของหายเป็นประจํา ใคร ๆ ก็ชอบตําหนิผม หาวา่ผมเป็นเด็กขีเ้กียจ ไมรั่บผิดชอบ ไมเ่อา

ไหน เอาแตเ่ลน่ บางครัง้ผมก็เบื่อตวัเองเหมือนกนัท่ีเป็นแบบนี ้แตผ่มก็ไมรู้่วา่จะทําตวัให้ดีขึน้ยงัไง”  

กรณีทัง้ของ “เจ็ท” และ “ดรีม” เป็นตวัอยา่งของเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสัน้เราลองมาทําความรู้จกักบัโรคสมาธิสัน้กนับ้าง

วา่คืออะไร และเราจะชว่ยเหลอืเด็กกลุม่นีไ้ด้อยา่งไรบ้าง  

 

โรคสมาธิสัน้คืออะไร ?  

โรคสมาธิสัน้ คือ กลุม่อาการท่ีเกิดขึน้ตัง้แตว่ยัเดก็ (ก่อนอาย ุ7 ขวบ) ที่เกิดจากความผิดปกติของสมองซึง่มีผลกระทบตอ่

พฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสงัคมกบัผู้อื่นของเดก็ กลุม่อาการนีป้ระกอบด้วย  

* อาการขาดสมาธิ (attention deficit) 

* อาการหนุหนัพลนัแลน่ วูว่าม (impulsivity) 

* อาการซน อยูไ่มน่ิ่ง (hyperactivity) 

เด็กบางคนอาจจะมีอาการซน และอาการหนุหนัพลนัแลน่ วูว่าม เป็นอาการเดน่ ซึง่มกัพบได้บอ่ยในเด็กผู้ชายมากกวา่ 

(อยา่งกรณีของน้องเจ็ท) แตเ่ดก็ที่เป็นโรคสมาธิสัน้บางคนก็อาจจะไมซ่น แตม่ีอาการขาดสมาธิเป็นปัญหาหลกั ซึง่มกัพบ

ได้ทัง้ในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย (อยา่งกรณีของน้องดรีม)  



 

 

ท าไมในปัจจุบนัถงึพบเด็กเป็นโรคสมาธิสัน้กันเยอะ?  

จริง ๆ แล้วได้มกีารค้นพบโรคนีม้านานกวา่ร้อยปีแล้ว แตเ่มือ่ก่อนยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในกลุม่ครูและ

ผู้ปกครอง เกณฑ์ทีใ่ช้ในการวินิจฉยัก็ไมแ่นน่อน ในปัจจบุนัครูและผู้ปกครองมคีวามรู้เก่ียวกบัโรคนีด้ีขึน้ ประกอบกบัแพทย์

เร่ิมมีการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉยัแนน่อนและชดัเจนมากขึน้ ทําให้เด็กทีม่ีอาการเข้าขา่ยโรคสมาธิสัน้ถกูค้นพบ

และได้รับการวินิจฉยัมากขึน้ เลยทําให้ดเูหมือนเป็นการแพร่ระบาดหรือเป็นแฟชัน่ของสงัคม สภาพสิง่แวดล้อม สงัคม 

ครอบครัว การเลีย้งด ูและความคาดหวงัจากพอ่แมย่คุใหม ่ที่เปลีย่นแปลงไปจากสภาพในอดตีก็มอีิทธิพลตอ่จํานวนเดก็ที่

ป่วยเป็นโรคสมาธิสัน้  

 

มีเด็กกี่เปอร์เซ็นต์ที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสัน้?  

โรคสมาธิสัน้นีพ้บได้บอ่ยในทกุประเทศทัว่โลก ในประเทศไทยพบวา่ ประมาณ 5% ของเด็กในวยัเรียนป่วยเป็นโรคสมาธิ

สัน้ หมายความวา่ ห้องเรียนห้องหนึง่ถ้ามีนกัเรียนอยูป่ระมาณ 50 คน จะมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสัน้อยูใ่นห้องเรียน

ประมาณ 2-3 คน 

 

จะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสัน้หรือไม่?  

อาการท่ีบง่ชีว้า่เด็กอาจมีโรคสมาธิสัน้ ได้แก่ :- 

1. อาการขาดสมาธิ (attention deficit): เด็กจะมีลกัษณะวอกแวกงา่ย ขาดความตัง้ใจในการทํางาน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งงานท่ีต้องใช้ความคิด เด็กมกัจะแสดงอาการเหมอ่ลอยบอ่ย ๆ ฝันกลางวนั ทํางานไมเ่สร็จ ผลงานมกัจะไมเ่รียบร้อย ตก 

ๆ หลน่ ๆ ดเูหมือนสะเพร่า ขาดความรอบคอบ เด็กมกัจะมีลกัษณะขีล้มื ทําของใช้สว่นตวัหายเป็นประจํา มีลกัษณะ

เหมือนไมฟั่งเวลาพดูด้วยเวลาสัง่ให้เดก็ทํางานอะไรเด็กมกัจะลมืทาํหรือทําคร่ึง ๆ กลาง ๆ อาการขาดสมาธินีม้กัจะมี

ตอ่เนื่อง ติดตวัจนกระทัง่เป็นผู้ใหญ่  

2. อาการซน (hyperactivity): เด็กจะมีลกัษณะซน อยูไ่มส่ขุ ยกุยิกตลอดเวลานัง่นิ่ง ๆ ไมค่อ่ยได้ ต้องลกุเดิน หรือขยบัตวั

ไปมา ชอบปีนป่าย เลน่เสยีงดงั เลน่ผาดโผน หรือทํากิจกรรมที่เสีย่งอนัตราย มกัประสบอบุตัิเหตบุอ่ย ๆ จากความซน และ

ความไมร่ะมดัระวงั พดูมาก พดูไมห่ยดุ ชอบแกล้งหรือแหยเ่ดก็อื่น 

3. อาการหนุหนัพลนัแลน่ (impulsivity): เด็กจะมีลกัษณะวูว่าม ใจร้อน อารมณ์หนุหนัพลนัแลน่ ทําอะไรไปโดยไมค่ิด

ก่อนลว่งหน้าวา่จะมีอะไรเกิดขึน้ตามมา ขาดความระมดัระวงั เชน่ วิ่งข้ามถนนโดยไมม่องรถดี ๆ ซุม่ซา่ม ทําข้าวของ

แตกหกัเสยีหายเวลาต้องการอะไรก็จะต้องให้ได้ทนัที รอคอยอะไรไมไ่ด้ เวลาอยูใ่นห้องเรียนมกัจะพดูโพลง่ออกมาโดยไม่

ขออนญุาตครูก่อน มกัตอบคาํถาโดยที่ฟังคาํถามยงัไมท่นัจบ ชอบพดู แทรกเวลาที่คนอื่นกําลงัคยุกนัอยู่ หรือกระโดดเข้า

ร่วมวงเลน่กบัเด็กคนอื่นโดยไมข่อก่อน 



 

 

แพทย์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคสมาธิสัน้ ?  

เกณฑ์ในการวินิจฉยัโรคสมาธิสัน้ที่แพทย์ใช้กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั คือ เกณฑ์ที่กําหนดขึน้และประกาศใช้โดย

สมาคมจิตแพทย์อเมริกนั (DSM-IV) โดยแบง่เป็นกลุม่อาการออกเป็นสองกลุม่ ได้แก่ 

ก. อาการขาดสมาธิ (attention deficit): โดยเดก็จะมีอาการต่อไปนี ้

1. ไมส่ามารถทาํงานท่ีครูหรือพอ่แมส่ัง่จนสาํเร็จ  

2. ไมม่ีสมาธิในขณะทํางานหรือเลน่  

3. ดเูหมือนไมค่อ่ยฟังเวลาพดูด้วย  

4. ไมส่ามารถตัง้ใจฟัง และเก็บรายละเอยีดได้ ทําให้ทํางานผิดพลาดบอ่ย ๆ  

5. ไมค่อ่ยเป็นระเบียบ  

6. มีปัญหาหรือพยายามหลกีเลีย่งงานท่ีต้องใช้ความคิดหรือสมาธิ  

7. วอกแวกงา่ย  

8. ทําของใช้สว่นตวั หรือของใช้ทีจํ่าเป็นสาํหรับงานหรือการเรียน หายอยูบ่อ่ย ๆ  

9. ขีล้มืบอ่ย ๆ  

ข. อาการซน อยู่ไม่น่ิง (hyperactivity) และอาการหุนหนัพลันแล่น วู่วาม (impulsivity): โดยเดก็จะมีอาการ

ต่อไปนี ้

1. ยกุยิก อยูไ่มส่ขุ  

2. นัง่ไมต่ิดที ่ลกุเดินบอ่ย ๆ ขณะอยูท่ี่บ้านหรือในห้องเรียน  

3. ชอบวิ่ง หรือปีนป่ายสิง่ตา่ง ๆ  

4. พดูมาก พดูไมห่ยดุ  

5. เลน่เสยีงดงั  

6. ตี่นตวัตลอดเวลา หรือดตูื่นเต้นง่าย  

7. ชอบโพลง่คําตอบเวลาครูหรือพอ่แมถ่ามโดยที่ยงัฟังคําถามไมจ่บ  

8. รอคอยไมเ่ป็น  



 

 

9. ชอบขดัจงัหวะหรือสอดแทรกเวลาผู้อืนกําลงัพดูอยู ่ 

หากเด็กคนใดมีลกัษณะอาการใน ข้อ ก หรือ ข รวมกนัมากกวา่ 6 อาการขึน้ไป เด็กคนนัน้มคีวามเป็นไปได้สงูที่จะเป็นโรค

สมาธิสัน้  

 

แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคสมาธิสัน้ได้อย่างไร ?  

แพทย์สสามารถวินิจฉยัโรคสมาธิสัน้ได้โดยอาศยัประวตัิที่ละเอียด การตรวจร่างกาย การตรวจระบบประสาท และการ

สงัเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นหลกั ในปัจจบุนัยงัไมม่ีการตรวจเลอืด หรือเอ็กซเรย์สมอง ที่สามารถนํามาใช้ในการ

วินิจฉยัโรคสมาธิสัน้ ในบางกรณี แพทย์จําเป็นต้องอาศยัการตรวจอื่น ๆ เช่น การตรวจสายตา (vision test) การตรวจการ

ได้ยิน (hearing test) การตรวจคลืน่สมอง (EEG) การตรวจเชาน์ปัญญา (IQ test) และความสามารถทางการเรียน เพื่อ

ช่วยวินิจฉยัแยกโรคลมชกั ความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน หรือภาวะการเรียนบกพร่อง (learning disorder) ออก

จากโรคสมาธิสัน้ นอกจากนี ้โรคออทิสติก โรคจิตเภท ภาวะพฒันาการลา่ช้า และโรคทางจิตเวชอืน่ ๆ ในเด็ก เช่น โรควิตก

กงัวล โรคซกึเศร้า สามารถทําให้เด็กแสดงอาการหรือมีพฤติกรรมคล้ายกบัเด็กทีเ่ป็นโรคสมาธิสัน้ 

 

อะไรเป็นสาเหตุของโรคสมาธิสัน้ ?  

การวจิยัในปัจจบุนัพบวา่ เด็กที่เป็นโรคสมาธิสัน้มีความบกพร่อง หรือมีปริมาณสารเคมีที่สาํคญับางตวั (dopamine. 

Noradrenaline) ในสมองน้อยกวา่เดก็ปกติ โดยมีกรรมพนัธุ์เป็นปัจจยัที่สาํคญั ประมาณ 30-40 % ของเด็กสมาธิสัน้จะ

มีสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึง่เป็นโรคสมาธิสัน้ด้วยหรือมีปัญหาอยา่งเดียวกัน ปัจจยัจากการเลีย้งดหูรือสิง่แวดล้อม

เป็นเพียงปัจจยัเสริมที่ทาํให้อาการหรือความผิดปกติดีขึน้หรือแยล่งแตไ่มใ่ช่สาเหตหุลกั มารดาที่ขาดสารอาหาร ดื่ม

สรุา สบูบหุร่ี หรือถกูสารพิษบางชนิด (เช่น ตะกัว่) ในระหวา่งตัง้ครรภ์ จะมีโอกาสมีลกูเป็นโรคสมาธิสัน้สงูขึน้การวจิัยใน

ปัจจบุนัไมพ่บวา่การบริโภคนํา้ตาลหรือชอกโกแลตมากเกินไปทําให้เดก็ซนมากขึน้ การดทูีวีหรือเลน่วีดีโอเกมมากเกินไปก็

ไมใ่ช่สาเหตทุี่ทําให้เด็กเป็นโรคสมาธิสัน้ 

 

เด็กสามารถนัง่ดทูวี ีหรือเลน่วีดีโอเกมได้นานเป็นชัว่โมง ทําไมหมอถึงยงับอกวา่ เด็กเป็นโรคสมาธิสัน้ ?  

เพราะในขณะท่ีเด็กดทูวี ีหรือเลน่วีดีโอเกม เด็กจะถกูกระตุ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยภาพบนจอทีวีหรือวดีีโอเกมทีเ่ปลีย่นทกุ 2 – 

3 วินาที จึงสามารถดงึดดูความสนใจของเดก็ได้ สมาธิของเด็กมีขึน้ได้จากสิง่เร้าภายนอก ซึง่ตรงกนัข้ามกบัสมาธิที่เด็ก

ต้องสร้างขึน้มาเองระหวา่งการอา่นหนงัสอื หรือทํางานตา่ง ๆ เด็กที่เป็นโรคสมาธิสัน้จะขาดสมาธิอนันี ้ดงันัน้ถงึแม้วา่เด็ก

จะสามารถดทูวีีหรือเลน่วดีีโอเกมได้นาน ๆ เด็กก็มีสทิธิที่จะเป็นโรคสมาธิสัน้ได้  

 



 

 

วิธีการรักษาโรคสมาธิสัน้มีอะไรบ้าง ?  

การรักษาเด็กสมาธิสัน้ท่ีมีประสทิธิภาพดีที่สดุ คือ การผสมผสานการรักษาหลาย ๆ ด้าน ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าด้วยกนั: 

ก. การรักษาด้วยยา  

ข. การปรับเปลีย่นพฤติกรรม และการชว่ยเหลอืทางด้านจิตใจสาํหรับเด็กและครอบครัว  

ค. การช่วยเหลอืทางด้านการเรียน  

 

ยาอะไรที่ใช้รักษาโรคสมาธิสัน้ และยาจะช่วยเด็กอย่างไร ?  

ยาที่ได้ผลดีที่สดุสาํหรับโรคสมาธิสัน้ คือ ยาในกลุม่ Psychostimulants ซึง่ได้แก่ methylphenidate (Ritalin®). 

Long-acting methylphenidate (Concerta®). Dextroamphetamine (Dexedrine®). Adderall และ 

pemoline (Cylert®) ยาเหลา่นีเ้ป็นยาที่ปลอดภยั มีผลข้างเคยีงน้อยและมีประสทิธิภาพในการรักษาสงู ยาจะช่วยให้เด็ก

มีสมาธิดขีึน้ ซนน้อยลง ดสูงบลง มีความสามารถในการควบคมุตวัเองดีขึน้ และอาจชว่ยให้ผลการเรียนดีขึน้ ผลที่ตามมา

เมื่อเด็กได้รับการรักษาอยา่งถกูวธีิ คือ เด็กจะมีความรู้สกึมีคณุคา่ในตวัเอง (self-esteem) เพิ่มขึน้ และมีความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนหรือคนรอบข้างดีขึน้ 

 

ยาเข้าไปท าอะไรกับสมองของเด็ก ?  

พอ่แม ่และครูหลายทา่นมคีวามเข้าใจผิดคิดวา่ ยาท่ีแพทย์ใช้ในการรักษาเดก็สมาธิสัน้ออกฤทธ์ิโดยการไป “บีบ” หรือ 

“กด” สมองเพื่อให้เด็กนิ่งขึน้ หรือซนน้อยลง ดงันัน้ความรู้สกึแรกที่เกิดขึน้กบัพอ่แมเ่มื่อแพทย์บอกวา่เด็กควรจะได้รับการ

รักษาด้วยยา คอื วิตากงัวล ลงัเลไมแ่นใ่จ ไมอ่ยากให้เด็กรับประทานยา แตแ่ท้จริงแล้วยาจะออกฤทธ์ิโดยการไป “กระตุ้น” 

เซลล์สมองให้หลัง่สารเคมีธรรมชาติ (ตวัที่เด็กมีน้อยกวา่เด็กปกติ) ออกมามาขึน้ในระดบัท่ีเด็กปกตคิวรจะมี สารเคมตีวันี ้

เป็นตวัทีช่่วยให้เด็กสามารถควบคมุตวัเอลได้ดีขึน้มีสมาธิยาวนานขึน้ เรียนหนงัสอืได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

 

ผลข้างเคียงของยามีอะไรบ้าง ?  

ผลข้างเคยีงของยาในกลุม่นีท้ี่พบบอ่ย ได้แก่ อาการเบื่ออาหาร นํา้หนกัลด นอนไมห่ลบั ปวดศรีษะ ปวดท้อง และอารมณ์

ขึน้ลง หงดุหงิดง่าย ใจน้อย เจ้านํา้ตา อาการข้างเคียงเหลา่นีม้กัจะไมรุ่นแรงและหายไปเองได้เมื่อเด็กรับประทานยา

ติดตอ่กนัไปสกัระยะหนึง่  

 



 

 

หากเดก็มีอาการเบื่ออาหารมากหลงัจากรับประทานยาจะท าอย่างไร ?  

เด็กบางรายอาจจะมีอาการเบ่ืออาหารระหวา่งท่ียากําลงัออกฤทธ์ิ ดงันัน้จงึควรให้เด็กรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน

ให้รับประทานยา โดยปกติแล้วความอยากอาหารจะกลบัเป็นปกติ (หรือมากกวา่ปกติในบางราย)เมื่อยาหมดฤทธ์ิ จึงไม่

แปลกที่เด็กบางคนบน่วา่หวิ หรืออาจจะร้องขอรับประทานอาหารเมื่อใกล้เวลาจะเข้านอน พอ่แมค่วรอนญุาตให้เด็ก

รับประทานอาหารได้ทกุเวลาที่เขาต้องการแม้นจะเป็นตอนคํา่เพื่อชดเชยกบัมือ้เช้าหรือมือ้เที่ยงทีเ่ดก็อาจจะรับประทาน

อาหารไมไ่ด้มาก มีเด็กเพยีงไมก่ี่รายที่อาการเบื่ออาหารมีมากจนแพทย์ต้องลดขนาดยาให้น้อยลง หรือให้อาหารเสริมใน

บางรายแพทย์อาจให้ยากระตุ้นให้อยากอาหารร่วมด้วย  

 

มีคนบอกว่าเดก็กนิยาแล้วจะ “ซึม” จริงหรือไม่ ?  

เด็กสมาธิสัน้ท่ีตอบสนองดตีอ่การรักษาด้วยยาอาจจะดนูิง่ สงบ เงียบ เรียบร้อยผิดจากเดิมไปมาก จึงมกัทําให้พอ่แม ่หรือ

คณุครูที่คุ้นเคยกบัอาการซน เสยีงดงั และความวุน่วายของเด็ก บงัเกิดความประหลาดใจปนกบัความกงัวลวา่เกิดอะไร

ขึน้กบัตวัเด็ก หลายคนเหมาเอาวา่เดก็ “ซมึ” จากยา แตใ่นความเป็นจริงเดก็เพยีงแตม่ีอาการ “สงบ” เหมือนพฤตกิรรม

ของเดก็ปกติทัว่ไป เด็กจะมีอาการ “ซมึ” เกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อได้รับยาในขนาดที่สงูเกินไปเทา่นัน้  

วิธีแยกระหวา่งอาการ “ซมึ” กบั “สงบ” อาศยัสมาธิและความสามารถในความคิดของเดก็ ระหวา่งที่เดก็มีอาการ 

“ซมึ” เด็กจะไมส่ามารถใช้สมองหรือคิดอะไรไมอ่อก เวลาถามอะไรก็ไมต่อบหรือตอบไมไ่ด้ แตร่ะหวา่งที่เดก็ “สงบ” เด็กจะ

กระตือรือร้นหากมีการนํางานมาให้เดก็ทําหรือคดิ เด็กจะตอบได้ไวและถกุต้อง ดงันัน้พอ่แมจ่ึงควรสงัเกตและแยกให้ได้วา่

จริง ๆ แล้วเด็กรับประทานยาแล้ว “ซมึ” หรือ “สงบ” กนัแน ่ก่อนที่จะเหมาเอาวา่เด็กรับประทานยาแล้ว “ซมึ”  

 

เด็กจ าเป็นต้องรับประทานยาไปนานแค่ไหน ?  

ขึน้อยูก่บัเด็กแตล่ะราย เด็กบางคนที่อาการไมรุ่นแรง ไมม่ีโรคแทรกซ้อน พอ่แม ่ครู เข้าใจและให้ความช่วยเหลอืเต็มที่ มี

การฝึกฝนทกัษะตา่ง ๆ ให้เด็ก เชน่ ทกัษะการควบคมุตวัเอง ทกัษะในการจดัระเบียบของการทํางานสิง่ของ ทกัษะการมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นอยา่งเหมาะสม ฯลฯ เด็กกลุม่นีอ้าจจะมีโอกาสหายจากโรคนีไ้ด้และไมจํ่าเป็นต้องรับประทานยาตลอด

ชีวิต แตจ่ะมเีดก็อยูป่ระมาณ 50% ที่มีอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน เด็กกลุม่นีอ้าจมีอาการติดตวัจนกระทัง่เป็นผู้ใหญ่

และจําเป็นต้องรับประทานยาอยา่งเตอ่เนื่อง โดยทัว่ไป พอ่แมม่กัจะให้ลกุหยดุรับประทานยาชว่งโรงเรียนปิดเทอมหากเด็ก

ไมม่ีกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและอยูบ้่านเฉย ๆ แพทย์มกัจะใช้โอกาสนีป้ระเมินเดก็วา่ อาการเป็นอยา่งไรเมื่อหยดุยา หาก

หลงัจากหยดุยาแล้วพบวา่เด็กยงัคงอยูไ่มน่ิง่ มีพฤติกรรมรบกวนผู้อื่น หรือยงัขาดสมาธิ แสดงวา่เดก็ยงัไมห่ายและควร

รับประทานยาตอ่ไป มีความเป็นไปได้น้อยที่เด็กจะหายจากสมาธิสัน้ก่อนอาย ุ12 ปี ดงันัน้เดก็ในวยัประถมควรได้รับการ

รักษาด้วยยาอยา่งตอ่เนื่อง 

 



 

 

ยาจะมีผลในระยะยาวต่อร่างกายและสมองของเดก็หรือไม่ ?  

พอ่แมห่ลายทา่นมกัจะกงัวล เกรงวา่จะมีผลเสยีกบัเด็กหากเดก็รับประทานยาติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น เกรงวา่

เด็กจะไมโ่ต ตวัเลก็ สมองเสือ่ม ไมฉ่ลาด เป็นต้น ยาที่แพทย์ใช้รักษาสมาธิสัน้มากที่สดุคือ ยาในกลุม่ psychostimulants 

ซึง่เป็นยาที่มใีช้กนัมานานกวา่ 60 ปีแล้ว มีการวิจยัมากมายที่ยืนยนัความปลอดภยัของยาในกลุม่นี ้โดยพบวา่ เด็กสมาธิ

สัน้ท่ีรับประทานยาในกลุม่นีต้ิดตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน ๆ มีการเจริญเติบโตเทา่กบัเด็กปกติ และมีพฒันาการทางสมอง

เป็นปกต ิ

 

เด็กรับประทานยาไปนาน ๆ มีโอกาสติดยาหรือไม่ ?  

ยงัมีผู้ เข้าใจผิดวิตกกงัวลและไมแ่นใ่จวา่หากเด็กรับประทานยารักษาโรคสมาธิสัน้ไปนาน ๆ แล้วจะทําให้เด็กมีโอกาสตดิ

ยาหรือสารเสพตดิอื่น ๆ สงูขึน้หรือไม่ การวิจยัจากหลายประเทศพบวา่ โอกาสที่เดก็จะติดยาที่ใช้รักษาสมาธิสัน้ หรือ

นําไปใช้เสพในทางที่ผิดมีน้อยมากหากอยูใ่นความดแูลของแพทย์ นอกจากนีก้ารวิจยัลา่สดุพบวา่เดก็สมาธิสัน้ท่ีได้รับการ

รักษาด้วยการรับประทานยาสมํา่เสมอมีโอกาสติดยาเสพตดิน้อยกวา่เด็กสมาธิสัน้ท่ีไม่ได้รับการรักษาด้วยยาถึง 5 

เทา่ ดงันัน้การรักษาเด็กสมาธิสัน้ด้วยยาอยา่งมีประสทิธิภาพจะเป็นการป้องกนัและลดความเสีย่งของเดก็ที่จะไปติดสาร

เสพติดในอนาคต ผลอนันีอ้ธิบายได้จากการท่ีเด็กสมาธิสัน้เมื่อได้รับการรักษาด้วยยามกัจะประสบความสาํเร็จด้านการ

เรียนมากขึน้ เป็นที่ยอมรับของเพือ่นและคนรอบข้างมากขึน้เดก็จงึเกิดความรู้สกึที่ดีตอ่ตวัเอง มคีวามรู้สกึมีคณุคา่ใน

ตวัเอง (self-esteem) สงูขึน้ นําไปสูก่ารคบเพื่อนท่ีด ีทําให้โอกาสที่จะไปใช้ยาเสพตดิลดลง 

เม็ดของยาชนิดท่ีรับประทานเพียงครัง้เดียวตอนเช้าแตฤ่ทธ์ิของยาอยไูด้ถึงช่วงเย็น (long-acting methylphenidate-

Concerta®) มีลกัษณะเป็นแคปซูลที่ทําให้แตกได้ยาก ดงันัน้โอกาสที่เด็กจะนํายาตวันีไ้ปใช้ในทางที่ผิดยิ่งมีน้อยกวา่ยาที่

ออกฤทธ์ิเร็วและสัน้ 

 

เด็กไม่ยอมกนิยา อ้างว่าลืมบ่อย ๆ จะท าอย่างไร ?  

อนัดบัแรกพอ่แมค่วรพดูคยุกบัเดก็ วา่เขารู้สกึอยา่งไรกบัการรับประทานยา เช่น รู้สกึไมพ่อใจ ไมค่ิดวา่ตวัเองมีอะไร

ผิดปกติที่ทําให้จําเป็นต้องรับประทานยา หรือรู้สกึอายเพื่อน ฯลฯ พอ่แมค่วรพดูคยุกบัเด็กวา่เขาจะได้รับประโยชน์

อะไรบ้างจากการรับประทานยา หากเป็นเด็กเลก็ พอ่แมอ่าจขอความร่วมมือจากคณุครูประจําชัน้ให้ช่วยดแูลเร่ืองการ

รับประทานยามือ้เที่ยงของเด็ก หากเป็นเด็กโตอาจให้รับประทานยาชนิดท่ีรับประทานเพียงครัง้เดยีวตอนเช้าแตฤ่ทธ์ิของ

ยาอยูไ่ด้ถึงชว่งเย็น เช่น ยา long-acting methyphenidate (Concerta®) เป็นต้น 

 

 



 

 

จะพูดกับเดก็อย่างไรว่าท าไมเขาจึงต้องรับประทานยา ?  

พอ่แมไ่มค่วรโกหกเดก็เวลาให้เดก็รับประทานยารักษสมาธิสัน้ บางทา่นหลอกเด็กวา่เป็นวิตะมินบางทา่นใช้ยามาขูเ่ด็กวา่

หากทําตวัไมด่ีต้อง “กินยาแก้ดือ้” ทําให้เด็กเกิดทศันคตที่ไมด่ตีอ่การรับประทานยา วิธีที่เหมาะสมควรพดูกบัเด็กตรง ๆ วา่

พอ่แมต้่องการให้เดก็รับประทานยาเพื่ออะไร โดยเน้นประโยชน์ทีเ่ด็กจะได้รับจากการรับประทานยา ตวัอยา่ง

คําพดู ได้แก ่“หนจํูาเป็นต้องรับประทานยานี ้เพราะยานีจ้ะชว่ยให้หนคูมุตวัเองได้ดีขึน้ นา่รักมากขึน้ มีสมาธิยาวนาน

ขึน้” พดูถึงยาในแง่บวก เช่น เป็นยา “เด็กเรียบร้อย เพราะเวลาที่หนกิูนยานีแ้ล้ว หนเูรียบร้อยขึน้เยอะเลย” เป็นยา “เด็กดี 

เพราะเวลาที่หนกิูนยานีแ้ล้ว หนเูป็นเด็กดี..นา่รัก..วา่นอนสอนงา่ยขึน้เยอะเลย” เป็นยา “เด็กเรียนเก่ง เพราะเวลาที่หนกิูน

ยานีแ้ล้ว แมส่งัเกตวา่หนเูรียนดีขึน้ รับผิดชอบทําการบ้านดีกวา่แตก่่อนเยอะเลย”  

 

นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว มีวิธีอื่นอกีหรือไม่ที่จะช่วยเดก็สมาธิสัน้ได้ ?  

พอ่แมไ่มค่วรพึง่การรักษาด้วยยาอยา่งเดยีว เนื่องจากการรักษาด้วยยาเป็นการรักษาตามอาการเทา่นัน้ แตไ่มใ่ชเ่ป็นการ

ช่วยให้เด็ก “หาย” จากการเป็นโรคสมาธิสัน้ ดงันัน้เดก็ควรได้รับการฝึกและช่วยเหลอืด้านอื่น ๆ ร่วมกบัการรับประทานยา

เสมอ เด็กสมาธิสัน้ควรมีโอกาสได้คยุกบัแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้ชว่ยให้ความรู้เก่ียวกบัข้อจํากดัที่ตวัเดก็มี และช่วยแนะนํา

แนวทางปฎิบตัิตวัเพื่อให้เด็กได้ใช้ความสามารถด้านอื่นทดแทนในสว่นท่ีบกพร่อง ในบางรายครอบครัวบําบดัก็มคีวาม

จําเป็นสาํหรับครอบครัวทีม่ีปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในครอบครัวเพื่อลดความวิตกกงัวลและความเครียดของ

เด็ก  

การปรับพฤตกิรรมเดก็โดยการปรับวิธีการเลีย้งดขูองพอ่แม ่และการช่วยเหลอืในห้องเรียนโดยคณุครูเป็นสิง่สาํคญัทีต้่อง

ทําควบคูไ่ปกบัการรักษาด้วยยาเสมอ  

 

พ่อแม่ควรปฏิบตัิตวัอย่างไรในการช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคสมาธิสัน้ ?  

1. พอ่แมค่วรปรับทศันคติที่มีตอ่เด็กให้เป็นบวก พอ่แมต้่องเข้าใจกอ่นวา่โรคสมาธิสัน้เป็นความผดิปกติของการทํางานของ

สมองพฤตกิรรมที่ก่อปัญหาของเด็กไมไ่ด้เกิดขึน้จากความตัง้ใจทีจ่ะก่อกวนให้เกิดปัญหา แตเ่กิดขึน้เนื่องจากเด็กไม่

สามารถควบคมุตนเองได้  

2. พอ่แมค่วรใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ไมท่าํลายความรู้สกึมคีณุคา่ในตวัเองของเด็กให้ลดลง  

3. มีการจดัทําตารางเวลาให้ชดัเจนวา่ กิจกรรมในแตล่ะวนัท่ีเด็กต้องทํามีอะไรบ้างตัง้แตต่ื่นนอนจนกระทัง่เข้านอน  

4. จดัหาสถานท่ีที่เดก็สามารถใช้ทํางาน ทําการบ้าน อา่นหนงัสอื โดยไมม่ีใครรบกวน และไมม่ีสิง่ทีจ่ะมาทาํให้เดก็เสยี

สมาธิ เช่น ทีวี วีดีโอเกม หรือของเลน่อยูใ่กล้ ๆ  



 

 

5. ถ้าเดก็วอกแวกงา่ยมากหรือหมดสมาธิง่าย อาจจําเป็นท่ีเด็กต้องมีผู้ใหญ่นัง่ประกบอยูด้่วย ระหวา่งทาํงาน หรือทํา

การบ้าน เพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อย  

6. พอ่แม ่และบคุคลอื่นในบ้าน ต้องพยายามควบคมุอารมณ์ อยา่งตวาดตาํหนิเดก็หรือลงโทษทางกายอยา่งรุนแรงเมื่อ

เด็กกระทาํผิด ควรมกีารตัง้กฏเกณฑ์ไว้ลว่งหน้าวา่เมือ่เดก็ทําผิดจะมีการลงโทษอยา่งไรบ้าง การใช้ความรุนแรงกบัเด็ก

สมาธิสัน้จะมีโอกาสทําให้เดก็สมาธิสัน้เติบโตขึน้มาเป็นเดก็ที่ก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  

7. การลงโทษควรใช้วิธีจํากดัสทิธิตา่ง ๆ เช่น งดดทูีวี งดเทีย่วนอกบ้าน งดขี่จกัรยาน หกัคา่ขนม เป็นต้น  

8. ควรให้คาํชม รางวลัเลก็น้อย ๆ เวลาทีเ่ด็กทาํพฤตกิรรมที่พงึประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้เด็กทาํพฤตกิรรมที่ดี

ตอ่ไป  

9. ทําตวัเองให้เป็นตวัอยา่งที่ดีแก่เด็ก เช่น ความมีระเบยีบรู้จกัรอคอย ความสภุาพ รู้จกักาลเทศะ หลกีเลีย่งการใช้ความ

รุนแรงตา่ง ๆ เป็นต้น  

10. เวลาสัง่ให้เด็กทาํงานอะไร ควรให้เด็กพดูทวนคาํสัง่ที่พอ่แมเ่พิง่สัง่ไปทนัที เพื่อให้มัน่ใจวา่เด็กได้ฟังคาํสัง่และเข้าใจวา่

พอ่แมต้่องการให้เขาทําอะไร  

11. พยายามสัง่ทีละคําสัง่ ทีละขัน้ตอน ใช้คาํสัง่ที่สัน้ กระชบัและตรงไปตรงมา  

12. ไมค่วรบน่จู้ จีจ้กุจิกถึงพฤติกรรมที่ไมด่ีของเด็กในอดีต  

13. หากเด็กทาํผิด พอ่แมค่วรเดด็ขาด เอาจริง คําไหนคํานัน้ ลงโทษเดก็ตามที่ได้ตกลงกนัไว้โดยไมใ่จออ่น มีความคงเส้น

คงวาในการปรับพฤติกรรม  

14. พยายามมองหาข้อดี ปมเดน่ของเดก็ และพดูยํา้ให้เดก็เห็นข้อดีของตวัเองเพื่อให้เด็กเกิดกําลงัใจทีจ่ะประพฤติตวั

ดี และเกิดความรู้สกึมีคณุคา่ในตวัเอง  

15. พยายามสอนให้เดก็คิดก่อนทํา เช่น ให้เด็ก “นบัถึง 5” ก่อนทีจ่ะทําอะไรลงไป “หยดุ....คิดก่อนทํานะจ๊ะ” พดูให้เด็ก

รู้ตวั รู้จกัคิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทําตา่ง ๆ ของเดก็ สอนให้เดก็รู้จกัเอาใจเขามาใสใ่จเรากอ่นท่ีจะทําอะไรลงไป  

16. หากเด็กมีพฤตกิรรมดือ้ไมเ่ช่ือฟัง หลกีเลีย่งการบงัคบัหรือออกคําสัง่ตรง ๆ กบัเด็ก แตใ่ช้วธีิบอกกบัเดก็วา่เขามีทาง

เลือ่กอะไรบ้าง โดยทางเลอืกทัง้สองทางนัน้เป็นทางเลอืกที่พอ่แมกํ่าหนดขึน้ เช่น หากต้องการให้เดก็เร่ิมต้นทํา

การบ้าน แทนที่จะสัง่ให้เด็กทําการบ้านตรง ๆ อาจพดูวา่ “เอาละได้เวลาทาํการบ้านแล้ว...หนจูะทาํภาษาไทยก่อน หรือวา่

จะทําเลขก่อนดีจ๊ะ”  



 

 

17. กําหนดช่วงเวลาในแตล่ะวนัที่จะฝึกให้เด็กทาํอะไรเงียบ ๆ ที่ตวัเองชอบอยา่ง “จดจ่อและมีสมาธิ” โดยพอ่แมต้่องหา

ห้องหรือมมุใดมมุหนึง่ในบ้านท่ีสงบ ไมม่ีสิง่เร้ามากนกั ให้เดก็ได้เข้าไปทํางานหรือทํากิจกรรมทีต้่องใช้สมาธิคนเดยีวเงียบ 

ๆ โดยในวนัแรกอาจเร่ิมที่ 15 นาทีก่อน แล้วจึงเพิม่เวลาให้นานขึน้เร่ือย ๆ ให้คําชม และรางวลัเมื่อเด็กทําได้สาํเร็จ  

พอ่แมข่องเด็กทีเ่ป็นโรคสมาธิสัน้ จําเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคที่ถกูต้อง เพื่อช่วยในการจดัการกบัพฤตกิรรมที่ไมเ่หมาะสม

บางอยา่งของเด็ก การตีหรือการลงโทษทางร่างกาย เป็นวิธีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ไมไ่ด้ผล และจะมีสว่นทําให้เด็กมี

อารมณ์โกรธหรือแสดงพฤติกรรมดือ้ตอ่ต้าน และก้าวร้าวมากขึน้ วิธีการท่ีได้ผลดีกวา่ คือ การให้คําชมหรือรางวลัเมื่อเดก็

แสดงพฤตกิรรมที่ถกูต้องและเหมาะสมรวมถงึการควบคมุพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมโดยการงดกิจกรรมที่เดก็ชอบ หรือตดั

สทิธิตา่ง ๆ  

 

คุณครูจะช่วยเหลือเดก็สมาธิสัน้ได้อย่างไรบ้าง ?  

เด็กสมาธิสัน้สว่นใหญ่จะมีปัญหาการเรียนหรือเรียนได้ไมเ่ตม็ศกัยภาพร่วมด้วย ดงันัน้ครูจงึมีบทบาทสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ที่

จะช่วยเหลอืเด็กสมาธิสัน้ให้เรียนได้ดีแนวทางการให้ความชว่ยเหลอืเด็กสมาธิสัน้ขณะอยูใ่นห้องเรียนมีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. จดัเดก็ให้นัง่หน้าชัน้ หรือใกล้ครูให้มากที่สดุ เพื่อครูจะได้เตือนเด็กให้กลบัมาตัง้ใจเรียน เมื่อสงัเกตวา่เด็กเร่ิมขาดสมาธิ 

นอกจากนีค้วรให้เด็กนัง่อยูใ่นตําแหนง่ที่ถกูแวดล้อมด้วยเดก็เรียบร้อยที่ไมค่ยุในระหวา่งเรียน 

2. จดัให้เด็กนัง่อยูก่ลางห้อง หรือให้ไกลจากประตหูน้าตา่ง เพื่อลดโอกาสที่เด็กจะถกูทําให้วอกแวกโดยสิง่ตา่ง ๆ ที่อยูน่อก

ห้องเรียน  

3. เมื่อเดก็หมดสมาธิจริง ๆ ควรจดักิจกรรมที่เปลยีนอิริยาบถ และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เดก็ทาํ เช่น มอบหมายหน้าที่

ให้ช่วยครูเดินแจกสมดุให้เพื่อน ๆ ในห้อง ลบกระดานดาํ เติมนํา้ใสแ่จกนั เป็นต้น ก็จะชว่ยลดความเบื่อของเดก็ลง และทํา

ให้เรียนได้นานขึน้  

4. ให้คําชมเชย หรือรางวลัเลก็ ๆ น้อย ๆ เมื่อเดก็ปฏิบตัิตวัดี หรือทําสิง่ที่เป็นประโยชน์  

5. คิดรูปแบบวิธีเตือน หรือเรียกให้เด็กกลบัมาสนใจบทเรียนโดยไมท่ําให้เด็กเสยีหน้า  

6. เขียนการบ้าน หรืองานท่ีเด็กต้องทําในชัน้เรียนใน้ชดัเจนบนกระดานดาํ พยายามสัง่งานด้วยวาจาให้น้อยที่สดุ  

7. หากจําเป็นต้องสัง่งานด้วยวาจา ควรหลกีเลีย่งการสัง่พร้อมกนัที่เดียวหลาย ๆ คาํสัง่ ควรให้เวลาให้เด็กทาํเสร็จทีละ

อยา่งก่อนให้คําสัง่ตอ่ไป หลงัจากให้คาํสัง่แกเ่ดก็ ควรถามเด็กด้วยวา่ ครูต้องการให้เด็กทาํอะไร เพื่อเป็นการตรวจสอบวา่

เด็กรับทราบ และเข้าใจคําสัง่อยา่งถกูต้อง  

8. ตรวจสมดุงานของเด็กเพื่อให้แนใ่จวา่เด็กจดงานได้ครบถ้วน  



 

 

9. ในกรณีที่เดก็มีสมาธิสัน้มาก ควรลดระยะเวลาการทํางานให้สัน้ลง โดยให้เด็กพยายามทํางานให้เสร็จที่ละอยา่ง และแต่

ละอยา่งใช้เวลาไมน่านมากนกั พยายามเน้นในเร่ืองความรับผิดชอบ ทํางานให้เสร็จ  

10. หลกีเลีย่งการใช้วาจาตาํหนิ ประจาน ประณาม ที่ทําให้เด็กอบัอายขายหน้าและไมล่งโทษเดก็ด้วยความรุนแรง (เช่น 

การต)ี หากเป็นพฤติกรรมจากโรคสมาธิสัน้ เช่น ซุม่ซา่ม ทําของเสยีหาย หนุหนัพลนัแลน่ เพราะเด็กมีความลาํบากในการ

คมุตวัเองจริง ๆ แตค่วรจะเตอืน และสอนอยา่งสมํา่เสมอวา่พฤตกิรรมใดไมเ่หมาะสม และพฤติกรรมที่เหมาะสมคือ

อะไร เปิดโอกาสให้เดก็ได้แก้ไขด้วยตนเอง เช่น เก็บของเข้าที่ใหมช่ดใช้ของทีเ่สยีหาย  

11. ใช้การตดัคะแนน งดเวลาพกัทําเวร หรืออยูต่อ่หลงัเลกิเรียน (เพื่อทํางานท่ีค้างอยูใ่ห้เสร็จ) เมือ่เด็กทาํความผิด  

12. พยายามมีทศันคติเชิงบวกตอ่เด็ก มองหาจดุดีของเดก็ และสนบัสนนุให้เด็กได้แสดงออกถึงข้อดี หรือความสามารถ

ของตวัเอง  

13. พยายามสร้างบรรยากาศที่เข้าใจ และเป็นกําลงัใจให้เด็กพยายามปรับปรุงตวัเองให้ดีขึน้  

14. ให้ความช่วยเหลอืด้านการเรียนเป็นพิเศษ เนื่องจากเดก็ที่เป็นสมาธิสัน้ จะมีความบกพร่องทางด้านการเรียน 

(learning disorder) ร่วมด้วยประมาณร้อยละ 30 – 40 เช่น ด้านการอา่น การสะกดคาํ การคาํนวณ เป็นต้น ซึง่ต้องการ

ความเข้าใจและความชว่ยเหลอืจากคณุครูเพิ่มเติม แนวการสอนควรมีลกัษณะดงันี ้

14.1 มีการแบง่ขัน้ตอนเร่ิมจากงา่ยและจํานวนน้อยก่อน แล้วจึงเพิ่มความยากและจํานวน ขึน้ในเวลาตอ่มาเมื่อเด็กเรียนรู้

ขัน้ต้นได้ดีแล้ว 

14.2 ใช้คาํอธิบายงา่ย ๆ สัน้ ๆ พอที่เด็กจะเข้าใจ และให้ความสนใจฟังได้เตม็ที่ ซึง่หากมีการสาธิตอยา่งให้เห็นเป็น

รูปธรรม จะชว่ยให้เด็กเข้าใจได้งา่ยกวา่คําพดูอธิบายอยา่งเดียว  

15. ควรสอนทีละเร่ือง หรือเปรียบเทียบเป็นคู ่แตไ่มค่วรสอนเช่ือมโยงหลายเร่ืองพร้อม ๆ กนั  

16. เด็กทีเ่ป็นสมาธิสัน้ ควรได้รับการสอนแบบ “ตวัตอ่ตวั” เนื่องจากครูสามารถคมุให้เดก็มีสมาธิ และสามารถยืดหยุน่

การเรียนการสอนให้เข้ากบัความพร้อมของเด็กได้ดกีวา่  

17. ครูควรให้เวลาที่ใช้ในการสอบ สาํหรับเด็กที่เป็นสมาธิสัน้ นานกวา่เด็กปกติ  

18. เด็กอาจมีปัญหาการปรับตวัเข้ากบัเพื่อน เพราะเด็กมกัจะใจร้อน หนุหนั เลน่แรงในช่วงแรกอาจต้องอาศยัคณุครูช่วย

ให้คําตกัเตือนแนะนําด้วยทา่ทีท่ีเข้าใจ เพือ่ให้เด็กปรับตวัได้ และเข้าใจกฏเกณฑ์การอยูร่่วมกบัผู้อืน่  

19. เด็กทีม่ีสมาธิสัน้บางครัง้เพีย่งใช้การบอก เรียก หรืออธิบายอยา่งเดียวเด็กอาจไมฟั่งหรือไมท่ําตาม คณุครูควรเข้าไป

หาเดก็และใช้การกระทําร่วมด้วย เพื่อให้เด็กมีพฤตกิรรมตามที่คณุครูต้องการ เช่น เมื่อต้องการให้เด็กเข้ามาใน

ห้องเรียน หากใช้วิธีเรียกประกอบกบัการโอบหรือจงูตวัเด็กให้เข้าห้องด้วย จะได้ผลดีกวา่เรียกเด็กอยา่งเดยีว  



 

 

หากพาเดก็ไปฝึกน่ังสมาธิจะมีประโยชน์ไหม ?  

ยงัไมม่กีารวจิยัทีย่ืนยนัประโยชน์อยา่งชดัเจนของการฝึกนัง่สมาธิโดยการให้เด็กนัง่หลบัตาแล้วทาํจิตให้สงบวา่จะมี

ประสทิธิภาพในการรักษาโรคสมาธิสัน้ในเด็กหรือไมก่ารฝึกสมาธิโดยให้เด็กนัง่หลบัตาทาํสมาธิมกัจะทําให้เดก็เบื่อ เด็ก

สมาธิสัน้จะไมค่อ่ยชอบท่ีถกูให้นัง่นิ่ง ๆ และมกัไมใ่ห้ความร่วมมือ แตม่ีรายงานจากตา่งประเทศอ้างวา่ การฝึกสมาธิ

แบบ Transcendental Meditation (TM) สามารถช่วยให้เด็กนัง่นิ่งขึน้มีสมาธิในการเรียน การทํางานยาวนานขึน้ 

การฝึกสติให้เดก็รู้จกัคิดก่อนทาํ หรือให้รู้ตวัวา่กําลงัทาํอะไรอยูโ่ดยวิธีกําหนดอิริยาบถ อาจจะมีประโยชน์ในการฝึกให้เด็รู้

จกัควบคมุพฤติกรรมของตนเองเด็กสมาธิสัน้มกัจะชอบและร่วมมอืดีตอ่กิจกรรมการฝึกที่มีการเคลอีนไหวร่างกายแตก่าร

ฝึกนีต้้องกระทําอยา่งตอ่เนื่องจึงจะเกิดประโยชน์  

 

การให้เด็กเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายจะช่วยให้เด็กหายจากการเป็นโรคสมาธิสัน้หรือไม่ ?  

ยงัไมม่กีารวจิยัยืนยนัวา่การให้เดก็เลน่กีฬาหรือออกกําลงักายมาก ๆ ช่วยให้เดก็หายจากโรคสมาธิสัน้ แตพ่อ่แมค่วร

สง่เสริมให้เด็กสมาธิสัน้ได้ออกกําลงักายหรือเลน่กีฬา เพือ้เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้พลงังานไปในทางสร้างสรรค์ และหาก

เด็กมคีวามสามารถทางกีฬาก็จะยิ่งชว่ยสง่เสริมให้เด็กมีความภาคภมูิใจในตวัเอง รู้สกึวา่ตวัเองมคีณุคา่ มีความสามารถ

ไมด้่อยกวา่คนอี่น ซึง่จะเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมเกเรหรือปัญหาพฤตกิรรมอื่น ๆ ตามมา  

 

มีอาหารเสริม วติะมิน หรือสมุนไพรชนิดใด้หรือไม่ที่มีประโยชน์ในการรักษาเดก็สมาธิสัน้ ?  

พอ่แมห่ลายทา่นอา่จเคยเห็นโฆษณาจากสือ่ตา่ง ๆ (สว่นใหญ่ทางอินเตอร์เน็ต) วา่อาหารเสริม วิตะมิน หรือสมนุไพรหลาย

ชนิดมีประสทิธิภาพในการรักษาโรคสมาธิสัน้ได้ แตจ่นถงึปัจจบุนัยงัไมม่ีรายงานการวิจยัทางการแพทย์ที่ยืนยนัสรรพคณุ

ของสิง่เหลา่นัน้วา่มีประโยชน์หรือใช้รักษาโรคสมาธิสัน้ได้ผลจริง ดงันัน้พอ่แมจ่ึงควรพิจารณาถึงผลดีและผลเสยีที่จะเกิด

ขึน้กบัเดก็ก่อนทดลองใช้สิง่เหลา่นัน้  

 

หากปล่อยทิง้ไว้ไม่รักษาจะเกดิอะไรขึน้กับเดก็สมาธิสัน้และครอบครัว ?  

เด็กทีเ่ป็นโรคสมาธิสัน้แล้วไมไ่ด้รับการรักษาอยา่งถกูต้องตัง้แตย่งัเลก็ เมื่อโตขึน้เด็กเหลา่นีจ้ะมีภาวะแทรกซ้อนท่ีมี

ผลกระทบในแง่ลบในด้านตา่ง ๆ มากมาย ทัง้ตอ่ตวัเดก็เองและครอบครัว  

 

ก. ต่อตวัเดก็  

* ทําให้ไมป่ระสบผลสาํเร็จด้านการเรียนเทา่ที่ควร  



 

 

* มีปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียน ทําให้ถกูทําโทษบอ่ย ๆ หรือถกูพกัการเรียน 

* เรียนได้ไมด่ ีอาจถกูให้เรียนซํา้ชัน้  

* ต้องการการศกึษาพิเศษ (special education program) หรือการสอนเสริม 

* อาจเรียนไมจ่บชัน้มธัยม หรือต้องเรียนตอ่สายอาชีพ  

* มีความรู้สกึมีคณุคา่ในตวัเองตํา่ (low self-esteem) เนื่องจากคนรอบข้างมกัจะคอยตําหนิ จบัผิด 

ลงโทษเดก็อยูเ่สมอ  

* มีปัญหาการเข้าสงัคม ไมเ่ป็นท่ียอมรับของเพื่อนและบคุคลอื่น  

* ทําให้ไมป่ระสบความสาํเร็จทางด้านอาชีพการงานเมื่อโตขึน้  

* มีความเสีย่งสงูที่จะติดสารเสพติด เนื่องจางเด็กมกัจะชอบทดลอง ชอบสิง่ที่ตื่นเต้นเร้าใจ  

* มีความเสีย่งสงูที่จะเกิดอบุตัิเหต ุเนื่องจากเด็กมกัจะชอบกิจกรรมที่ท้าทาง เสีย่งตอ่อนัตราย  

* มกัจะคบเพื่อนที่เป็นเด็กมีปัญหาเหมือนกนั ทําให้ชกันํากนัไปในทางที่เสยีหาย  

* เสีย่งตอ่การทําผิดกฎหมาย  

 

ข. ต่อครอบครัว  

* ทําให้ระดบัความเครียดในครอบครัวสงูขึน้ ครอบครัวขาดความสงบสขุ  

* ทําให้เกิดภาวะซมึเศร้าในครอบครัวสงูขึน้ 

* ทําให้เกิดปัญหาหยา่ร้างในครอบครัว เนื่องจากพอ่แมม่กัจะตาํหนิซึง่กนัและกนัโทษแตล่ะฝ่ายวา่เป็นต้นเหตทุี่ทําให้ลกูมี

ปัญหา หรือมกัจะขดัแย้งกนัในการเลีย้งดเูด็ก  

* ทําให้บคุคลในครอบครัว (โดยเฉพาะมารดา) เสยีโอกาสในอาชีพการงาน เนื่องจากเสยีเวลาไปกบัการดแูลเด็กมาก  

พอ่แมท่ี่วิตกกงัวล กลวัเร่ืองการให้เด็กรับประทานยารักษาสมาธิสัน้ มกัจะมองแตผ่ลเสยีของการรักษาด้วยยาแตเ่พียงด้าน

เดียว แตท่ี่ถกูต้องพอ่แมค่วรคาํนงึถึงผลเสยีข้างต้นท่ีจะเกิดกบัตวัเด็กหากเดก็ไมไ่ด้รับการรักษาด้วยยาอยา่งพอเพียงและมี

ประสทิธิภาพ การรักษาเด็กสมาธิสัน้ให้มีอาการดีขึน้มกัจะชว่ยให้สมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวมีสขุภาพจิตดีขึน้ตามไปด้วย  

 



 

 

เมื่อโตขึน้เดก็ที่เป็นโรคสมาธิสัน้มีโอกาสหายมัย้ ?  

เมื่อผา่นชว่งวยัรุ่น ประมาณ 30 – 50% ของเด็กสมาธิสัน้มีโอกาสหายจากโรคนี ้และสามารถเรียนหนงัสอืหรือทํางานได้

ตามปกต ิโดยไมต้่องรับประทานยา สว่นใหญ่ของเดก็สมาธิสัน้จะยงัคงมีความบกพร่องของสมาธิอยูใ่นระดบัหนึง่ถึงแม้วา่

เด็กดเูหมือนจะซนน้อยลงและมคีวามสามารถในการควบคมุตนเองดีขึน้ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางคนหากสามารถปรับตวั

และเลอืกงานท่ีไมจํ่าเป็นต้องใช้สมาธิมากนกัก็จะมีโอกาสประสบความสาํเร็จและดาํเนินชีวิตได้ตามปกติ บางคนอาจจะ

ยงัคงมีอาการของโรคสมาธิสัน้อยูม่าก ซึง่จะเป็นผลเสยีตอ่การศกึษาตา่ชอการงาน และการเข้าสงัคมกบัผู้อื่น เด็กสมาธิ

สัน้ท่ีอาการยงัไมห่ายเมื่อโตขึน้จงึจําเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาอยา่งตอ่เนื่อง 

 

ผู้ใหญ่มีสิทธิที่จะเป็นโรคสมาธิสัน้ได้มัย้และจะมีลักษณะหรืออาการอะไรบ้าง ?  

โรคสมาธิสัน้ไมใ่ช้โรคทีเ่กิดเฉพาะกบัเดก็ หรือพบได้เฉพาะในวยัเด็กเทา่นัน้ ปัจจบุนัพบวา่มีผู้ใหญ่หลาย ๆ คนที่มีปัญหานี ้

และทําให้ชีวิตไมป่ระสบความสาํเร็จเทา่ที่ควร  

ลักษณะต่อไปนีจ้ะช่วยบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นโรคสมาธิสัน้และต้องการรักษา  

1. มีประวตัิบง่ชีถ้งึโรคสมาธิสัน้ตัง้แตอ่ยูใ่นวยัเดก็ เช่น ตอนเลก็ ๆ มีพฤติกรรมซน อยูไ่มน่ิ่ง ไมต่ัง้ใจเรียน วอกแวก

ง่าย เรียนหนงัสอืไมด่ี ฯลฯ  

2. ใจร้อน โผงผาง  

3. อารมณ์ขึน้ลงเร็ว (โกรธงา่ยหายเร็ว)  

4. หนุหนั พลนัแลน่ ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ ไมค่ิดก่อนทํา  

5. ทนกบัความเครียดหรือสิง่ที่ทําให้คบัข้องใจได้น้อย  

6. วอกแวกงา่ย ไมค่อ่ยมีสมาธิระหวา่งการทํางาน  

7. รอคอยอะไรนาน ๆ ไมค่อ่ยได้  

8. มกัจะทํางานหลาย ๆ ชิน้ในเวลาเดียวกนั แตม่กัจะทาํไมส่าํเร็จสกัชิน้  

9. ไมรู้่จกัแบง่เวลา ขาดความสามารถในการบริหารจดัการเวลาทีด่ี  

10. ชอบผลดัวนัประกนัพรุ่ง  

11. นัง่อยูน่ิ่ง ๆ ไมไ่ด้นาน ชอบเขยา่ขาหรือลกุเดินบอ่ย ๆ  



 

 

12. เบื่องา่ย หรือต้องการสิง่เร้าอยูเ่สมอ  

13. ไมม่ีระเบียบ บ้านรกรุงรัง  

14. เปลีย่นงานบอ่ย เนื่องจากความผิดพลาดในการทํางานท่ีเกิดจากความสะเพร่าไมเ่อาใจใส ่ 

15. มาสาย ผิดนดั หรือลมืทําเร่ืองสาํคญั ๆ อยูเ่สมอ  

16. มีปัญหากบับคุคลรอบข้าง เช่น สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หวัหน้าหรือผู้ ร่วมงานอยูบ่อ่ย ๆ  

 

Websites ที่แนะน าส าหรับการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคสมาธิสัน้ 

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 

 


