สุ ขใจกับเด็กสมาธิส้ั น
คู่มือพ่อแม่และครู สำหรับกำรฝึ กเด็กสมำธิส้ นั

ผศ. นพ. พนม เกตุมำน
สำขำวิชำจิตเวชเด็กและวัยรุ่ น ภำควิชำจิตเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

คานา

เด็กสมำธิส้ นั มักทำให้คนใกล้ชิดปวดหัวได้มำก เนื่ องจำกเขำจะขำดทักษะหลำยประกำรที่เด็กอื่นๆ
มี เช่น กำรควบคุมตนเอง กำรคิดก่อนทำ กำรยับยั้งชัง่ ใจตนเอง ควำมรับผิดชอบ กำรบริ หำรเวลำ และกำรมี
วินยั ปัญหำในกำรรักษำส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรที่พ่อแม่และครู อำจำรย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถเลี้ยงดูฝึกฝนทักษะ
ต่ำงๆที่ขำดอยู่ กำรฝึ กทำได้ยำก ต้องใช้เวลำ และใช้เทคนิควิธีกำรที่ได้ผล กำรฝึ กทักษะต่ำงๆ ที่ผมจะกล่ำวถึง
ต่อไปนี้ รวบรวมจำกประสบกำรณ์หลำยปี ในกำรให้คำแนะนำพ่อแม่ ครู อำจำรย์ในกำรรักษำเด็กและวัยรุ่ นที่
เป็ นโรคสมำธิส้ นั เลือกวิธีกำรต่ำงๆโดยประยุกต์หลักวิชำกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสร้ำงพฤติกรรม จำก
ทฤษฎีต่ำงๆ พ่อแม่และครู ที่ลองปฏิบตั ิแล้ว ได้ผลดีทำให้สำมำรถมีควำมสุขใจกับเด็กสมำธิส้ นั ในเวลำต่อมำได้
ควำมสำเร็ จของหนังสือเล่มนี้ ผมขอมอบให้พ่อแม่และครู ของเด็กสมำธิส้ นั ทุกคนครับ
เด็กทัว่ ๆไปที่มิได้เป็ นโรคสมำธิส้ นั สำมำรถฝึ กทักษะเหล่ำนี้ได้เช่นกัน

สำรบัญ
คำนำ....................................................................................................................................................................... i
บทที่ 1 หลักกำรเบื้องต้น สำหรับกำรฝึ กทักษะเด็กสมำธิส้ นั ...............................................................................1
ทำไมถึงต้องฝึ กทักษะ ........................................................................................................................................2
ปัญหำพฤติกรรมของเด็กสมำธิส้ นั .....................................................................................................................2
ปัจจัยพื้นฐำนสำคัญที่ช่วยกำรฝึ ก .......................................................................................................................3
ประเภทของทักษะที่ควรฝึ ก ...............................................................................................................................4
กำรวำงแผนกำรฝึ ก.............................................................................................................................................4
บทที่ 2 ทักษะสำคัญพื้นฐำน.................................................................................................................................6
กำรช่วยเหลือตนเอง ...........................................................................................................................................6
กำรสื่อสำร .........................................................................................................................................................7
ควำมมีระเบียบวินยั ............................................................................................................................................9
วิธีฝึกเรื่ องระเบียบวินยั ให้ได้ผลดีน้ นั ทำได้ดงั นี้ ...............................................................................................9
ตัวอย่ำงของกฎเกณฑ์กติกำพื้นฐำนที่จำเป็ นต้องมีในบ้ำน ...............................................................................11
กำรป้ องกันควำมเสี่ยง ......................................................................................................................................11
บทที่ 3 ทักษะส่วนตัว ........................................................................................................................................13
กำรแบ่งเวลำ.....................................................................................................................................................13
วิธีกำรฝึ กกำรจัดตำรำงเวลำ ..............................................................................................................................13
กำรจัดกำรกับเวลำ............................................................................................................................................14
กำรแบ่งงำนเป็ นชิ้นเล็กๆ .................................................................................................................................15
กำรฝึ กกำรวำงแผนล่วงหน้ำ .............................................................................................................................16
กำรฝึ กให้รู้จกั เตือนตนเอง คิดทบทวน............................................................................................................18
กำรฝึ กให้ควบคุมตนเอง...................................................................................................................................19
กำรฝึ กให้เด็กรู้จกั กำร “กะ” และ กำรประมำณ ................................................................................................21
กำรฝึ กให้รู้จกั รอคอยรำงวัลหรื อผลดีที่ตำมมำ .................................................................................................21
กำรฝึ กให้เด็กมองเห็นข้อดีตนเอง ....................................................................................................................23

กำรรู้จกั เอกลักษณ์ตนเอง .................................................................................................................................23
บทที่ 4 ทักษะควำมคิด .......................................................................................................................................25
กำรฝึ กให้คิดทบทวน .......................................................................................................................................25
กำรฝึ กควบคุมควำมคิด ....................................................................................................................................25
กำรคิดให้เป็ นระบบ .........................................................................................................................................27
กำรฝึ กให้แก้ปัญหำเป็ นระบบ ..........................................................................................................................30
บทที่ 6 ทักษะอำรมณ์ .........................................................................................................................................32
กำรฝึ กกำรจัดกำรกับควำมโกรธ ......................................................................................................................32
กำรรู้จกั อำรมณ์ตนเอง และกำรเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ..........................................................................................32
กำรระบำยควำมโกรธ ......................................................................................................................................33
กำรเบนควำมโกรธเป็ นกิจกรรม.......................................................................................................................33
กำรฝึ กให้คิดถึงจิตใจคนอื่น .............................................................................................................................34
บทที่ 7 ทักษะกำรเรี ยนรู้ .....................................................................................................................................35
กำรฝึ กให้อ่ำน...................................................................................................................................................35
กำรเขียน/บันทึก ...............................................................................................................................................36
กำรเรี ยนรู้ที่ได้ผล .............................................................................................................................................37
เสริ มประสิทธิภำพกำรเรี ยน .............................................................................................................................37
บทที่ 8 ทักษะสังคม...........................................................................................................................................38
ทักษะกำรเล่น...................................................................................................................................................38
กำรฝึ กให้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น...................................................................................................................................39
กำรฝึ กพฤติกรรมที่ทำให้ผอู้ ื่นพอใจ .................................................................................................................39
กำรบำเพ็ญประโยชน์ .......................................................................................................................................40
บทที่ 9 เทคนิคที่ทำให้กำรฝึ กได้ผลดี .................................................................................................................41
กำรเอำจริ ง อย่ำงนุ่มนวล ..................................................................................................................................41
กำรใช้คำสัง่ ให้ได้ผล ........................................................................................................................................41
กำรกำกับให้ทำสม่ำเสมอ .................................................................................................................................42

กำรให้แรงเสริ มทำงบวกเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ดี ................................................................................................43
กำรใช้หลักพฤติกรรมบำบัดในกำรสร้ำงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ...................................................................44
หำวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นแทนกำรลงโทษ .....................................................................................................47
กำรพยำยำมมองหำข้อดีของเด็ก .......................................................................................................................47
งดกำรต่อรอง ...................................................................................................................................................48
งดเว้นกำรบ่น พูดมำก ......................................................................................................................................48
อย่ำเจ้ำระเบียบมำก...........................................................................................................................................49
พ่อแม่ผนึกกำลังเป็ นหนึ่งเดียว .........................................................................................................................49
ญำติผใู้ หญ่ในบ้ำนและพี่เลี้ยงเด็กต้องเล่นทีมเดียวกับพ่อแม่ ............................................................................49
บทที่ 10 ข้อควรระวังในกำรดูแลเด็กสมำธิส้ นั ...................................................................................................50
กำรติดเกม ........................................................................................................................................................50
กำรหลบเลี่ยงงำนหรื อกำรบ้ำน ........................................................................................................................50
ดื้อเงียบ.............................................................................................................................................................51
กำรโกหก .........................................................................................................................................................51
อย่ำปล่อยให้เด็กหลบเลี่ยง ...............................................................................................................................52
กำรคุยโวโอ้อวด...............................................................................................................................................53
กำรกล่ำวหำเพื่อนหรื อครู .................................................................................................................................53
กำรคบเพื่อน.....................................................................................................................................................54
กำรใช้สำรเสพติด .............................................................................................................................................54
บทที่ 11 วิธีกำรที่พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยง ...............................................................................................................56
กำรห้ำมดักคอไว้ก่อน ......................................................................................................................................56
กำรถำมนำถึงควำมผิดของเด็ก .........................................................................................................................57
คำสัง่ ที่ไม่มีประโยชน์/ไม่จำเป็ น ......................................................................................................................57
กำรพูดสัง่ ซ้ ำๆ ..................................................................................................................................................58
สัง่ ให้เด็กทำแล้วเด็กไม่ทำ พ่อแม่เลยทำเอง.....................................................................................................59
กำรพูดมำก .......................................................................................................................................................59

กำรใช้คำถำม “ทำไม” ......................................................................................................................................59
กำรอธิบำยมำก .................................................................................................................................................60
กำรออกคำสัง่ ทีละหลำยๆอย่ำง ........................................................................................................................60
กำรแก้ไขพฤติกรรมหลำยๆอย่ำงพร้อมๆกัน ....................................................................................................60
กำรไม่พดู ด้วย ..................................................................................................................................................60
กำร “แหย่” “ล้อ” “แกล้ง” เด็ก ........................................................................................................................61
กำรไม่ชมเด็กด้วยควำมกลัวเด็กเหลิงหรื อลำม .................................................................................................61
กำรตำหนิในเรื่ องอยูไ่ ม่นิ่ง ...............................................................................................................................61
กำรพูดถึงเด็กในทำงลบกับคนอื่นๆ .................................................................................................................62
บทที่ 12 ปัญหำพฤติกรรมที่พบบ่อย .................................................................................................................63
ไม่กินข้ำว .........................................................................................................................................................63
โอ้เอ้ ไม่ทำ ช้ำทุกอย่ำง ....................................................................................................................................64
ลำยมือไม่สวย ..................................................................................................................................................64
ไม่ทำกำรบ้ำน ไม่ส่งงำน .................................................................................................................................65
ดื้อ ....................................................................................................................................................................66
เถียง ..................................................................................................................................................................66
แกล้งน้อง .........................................................................................................................................................67
เด็กอิจฉำน้อง ...................................................................................................................................................67
แกล้งเพื่อน .......................................................................................................................................................68
เจำะหู เจำะลิ้น สักผิวหนัง ..............................................................................................................................69
เล่นไฟ ..............................................................................................................................................................70
รังแกสัตว์ .........................................................................................................................................................70
หนีเรี ยน............................................................................................................................................................71
บทที่ 13 กิจกรรมที่ช่วยเสริ มทักษะ .....................................................................................................................72
กิจกรรมที่ควรส่งเสริ ม .....................................................................................................................................73
บทที่ 14 ควำมช่วยเหลือโดยคุณครู ......................................................................................................................75

หลักสำคัญในกำรช่วยโดยคุณครู .....................................................................................................................75
บทบำทของครู ในกำรช่วยเหลือ .......................................................................................................................75
บทที่ 15 กำรรักษำด้วยยำ....................................................................................................................................79
ยำออกฤทธิ์อย่ำงไร ..........................................................................................................................................79
ยำมีกี่ประเภท ...................................................................................................................................................79
ต้องกินยำนำนเท่ำใด ........................................................................................................................................81
อธิบำยให้เด็กยอมรับกำรกินยำได้อย่ำงไร........................................................................................................81
เด็กควรบอกเรื่ องกำรกินยำแก่เพื่อนและครู อย่ำงไร .........................................................................................82
ครู มีส่วนช่วยเหลือในกำรกินยำอย่ำงไร ...........................................................................................................82
ไม่กินยำได้หรื อไม่ ...........................................................................................................................................82
เมื่อเด็กไม่กินยำ................................................................................................................................................83
ประโยคเด็ด เกี่ยวกับกำรกินยำ.........................................................................................................................83
สรุ ป..................................................................................................................................................................84
เอกสำรอ้ำงอิง .......................................................................................................................................................85
หนังสือและเอกสำรที่น่ำอ่ำนเพิ่มเติม ...............................................................................................................85
หน่วยงำนที่ช่วยเหลือเด็กสมำธิส้ นั ..................................................................................................................85

บทที่ 1 หลักการเบือ้ งต้ น สาหรับการฝึ กทักษะเด็กสมาธิส้ ัน
กำรช่วยเหลือเด็กที่เป็ นโรคสมำธิส้ นั นั้น นอกจำกแพทย์จะให้ยำกินเพื่อให้มีสมำธิในกำรเรี ยนแล้ว พ่อ
แม่และครู มีส่วนช่วยอย่ำงมำก ในกำรฝึ กทักษะหลำยประกำรที่เด็กสมำธิส้ นั ยังขำดอยู่ ซึ่งกำรขำดทักษะ
เหล่ำนั้น แสดงออกมำเป็ นพฤติกรรมต่ำงๆที่ทำให้หนักใจ เช่น ดื้อ ซน พูดไม่ฟัง ไม่มีระเบียบวินยั ไม่คิด
ก่อนทำ ไม่รอบคอบ ประมำทเลินเล่อ เอำแต่ใจตัวเอง กำรแก้ไขพฤติกรรมต่ำงๆนั้น ส่วนใหญ่จะ
ยำกลำบำก กำรฝึ กทักษะที่ดีให้เกิดขึ้นก่อนจึงมีควำมสำคัญมำก เพื่อป้ องกันเด็กสมำธิส้ นั มีพฤติกรรมไม่ดีจนติด
เป็ นนิสยั ไปจนโต กำรฝึ กทักษะมักต้องใช้เวลำนำน เป็ นเดือนหรื อเป็ นปี ต้องอำศัยควำมอดทน ควำมเอำจริ ง
เอำจัง ควำมสม่ำเสมอและร่ วมมือของพ่อแม่อย่ำงมำก เด็กปกติทวั่ ๆไปนั้นมักฝึ กพฤติกรรมได้เร็ ว แต่เด็ก
สมำธิส้ นั จะฝึ กยำก ฝึ กแล้วลืมง่ำย ในระยะแรกๆพ่อแม่จึงไม่ควรคำดหวังผลเร็ ว ไม่ควรเปรี ยบเทียบผลของ
กำรฝึ กพฤติกรรมเด็กสมำธิส้ นั กับเด็กทัว่ ๆไป กำรฝึ กควรจะเริ่ มตั้งแต่เด็กอำยุนอ้ ยไปสิ้นสุดเมื่อเด็กโตเป็ นวัยรุ่ น
ตอนปลำยเข้ำสู่วยั ผูใ้ หญ่ ถ้ำต้องกำรประเมินผลกำรฝึ ก ควรเปรี ยบเทียบผลที่เกิดกับตัวเด็กเองโดยติดตำมระยะ
ยำว จะเห็นควำมสำเร็ จชัดเจนขึ้นทีละน้อย โดยจะพบว่ำเด็กมีพฤติกรรมที่ดีมำกขึ้น และบ่อยขึ้นจนในที่สุด
กลำยเป็ นนิสยั ที่ดี และกลำยเป็ นบุคลิกภำพที่ดีติดตัวอย่ำงถำวรเมื่อพ้นจำกวัยรุ่ นเข้ำสู่วยั ผูใ้ หญ่ หลังจำกนั้นกำร
พัฒนำทักษะที่ดีเพิม่ เติมขึ้นอีก จะเกิดขึ้นได้ แต่จะเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำจำกภำยในตัวเอง ในระหว่ำงวัยเด็ก
นี้ พ่อแม่และครู จึงเป็ นผูช้ ่วยสำคัญ ที่จะ ฝึ กฝนส่งเสริ มให้เด็กสมำธิส้ นั มีทกั ษะเบื้องต้น เพื่อเป็ นพื้นฐำนต่อกำร
พัฒนำตนเองในระยะยำวต่อไป
ก่อนเริ่ มต้น เตรี ยมใจ ตำมขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก เข้ำใจอำกำรต่ำงๆของเด็กสมำธิส้ นั ช่วยให้ทำใจยอมรับพฤติกรรมหลำยประกำรที่อำจแตกต่ำงจำกเด็ก
อื่นอย่ำงมำก
ขั้นต่อมำ ทำใจยอมรับว่ำ กำรฝึ กต่อไปนี้ตอ้ งใช้ควำมพยำยำม ควำมอดทนอย่ำงสูงในกำรฝึ ก และเวลำนำน
พอสมควรกว่ำจะเห็นผลชัดเจน
ขั้นที่สำม ตั้งใจฝึ กอย่ำงสม่ำเสมอ ควำมสำเร็ จอยูท่ ี่กำรเอำจริ ง

1

ทาไมถึงต้องฝึ กทักษะ
อำกำรของโรคสมำธิส้ นั นั้นเริ่ มแสดงให้เห็นตั้งแต่เด็กอำยุนอ้ ย แต่จะเริ่ มวินิจฉัยได้ในวัยอนุบำล หรื อ
เมื่อเริ่ มเข้ำวัยเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี่ ที่ 1 (6-7 ขวบ) อำกำรของโรคจะเห็นชัดเจนมำกขึ้นเรื่ อยๆ และดำเนิน
ต่อไปจนเมื่อเด็กเข้ำสู่วยั รุ่ น อำกำรซน อยูไ่ ม่นิ่งจะน้อยลง เมื่ออำยุมำกขึ้น แต่อำกำรสมำธิส้ นั จะยังคงมีอยู่ เด็ก
บำงคนสำมำรถปรับตัวได้กบั อำกำรขำดสมำธิน้ ี ด้วยกำรทำอะไรหลำยๆอย่ำงในช่วงเวลำเดียวกัน เพื่อลดควำม
เบื่อหน่ำย แต่ในที่สุดงำนก็เสร็ จเหมือนกัน กำรพยำยำมปรับตัวบำงอย่ำงได้ผลจะช่วยให้เขำปรับตัวได้ แต่
อำกำรหลำยๆอย่ำงของเด็กสมำธิส้ นั แสดงออกเป็ นพฤติกรรมไม่เหมำะสม เช่น วู่วำม หุนหันพลันแล่น เวลำ
โกรธแล้วก้ำวร้ำวรุ นแรงขำดกำรยัง้ คิด ไม่มีระเบียบวินยั นึกอยำกจะทำอะไรก็ทำโดยไม่ยง้ ั คิด ขำดกำร
วำงแผน พฤติกรรมเหล่ำนี้ตอ้ งแก้ไขก่อนจะติดเป็ นนิสยั กำรฝึ กทักษะหลำยอย่ำงที่เด็กสมำธิส้ นั ขำดอยู่ จะช่วย
ให้เขำมีพฤติกรรมเหมำะสม ปรับตัวได้ดี พฤติกรรมดี นิสยั ดี เรี ยนได้ดีเต็มควำมสำมำรถที่แท้จริ ง เป็ นที่รัก
ของพ่อแม่ญำติพี่นอ้ ง เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนๆ และป้ องกันปัญหำพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมต่ำงๆ
เมื่อเด็กเข้ำสู่วยั รุ่ น กำรตอบสนองของยำอำจลดลง แพทย์มกั จะลดยำและหยุดยำได้ในช่วงวัยรุ่ น
นี้ กำรปรับตัวในวัยรุ่ นจะดีหรื อไม่ ขึ้นกับกำรฝึ กทักษะต่ำงๆที่ผำ่ นมำ ถ้ำฝึ กได้ดี วัยรุ่ นจะควบคุมตัวเองได้
โดยไม่ตอ้ งใช้ยำ กำรฝึ กทักษะต่ำงๆตั้งแต่เด็กอำยุนอ้ ยจึงเป็ นสิ่งจำเป็ นต่อกำรปรับตัวในวัยต่อมำ และช่วยให้
ดำเนินชีวติ ได้ดีในวัยผูใ้ หญ่
ควรฝึ กทักษะที่จำเป็ นตั้งแต่เล็ก เพื่อป้ องกันปัญหำพฤติกรรมตอนโต

ปัญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ ัน
ปัญหำพฤติกรรมหลัก
เด็กสมำธิส้ นั มักจะมีปัญหำพฤติกรรมมำกกว่ำเด็กทัว่ ๆไป ซึ่งเป็ นปัญหำจำกอำกำรหลักของโรคสมำธิ
สั้น 3 ประกำร คือ
1. ซน อยูไ่ ม่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลำ ติดเล่น ไม่ใส่ใจกำรเรี ยน
2. ขำดสมำธิ จะไม่สำมำรถจดจ่ออยูก่ บั กำรทำงำนได้นำน ทำงำนไม่สำเร็ จ เบื่อง่ำย ขำดควำมตั้งใจที่
จะทำ ไม่รับผิดชอบกำรทำงำน ขี้ลืม
3. ขำดกำรยับยั้งใจตนเอง ทำตำมใจตนเอง หุนหันพลันแล่น ขำดกำรยั้งคิด ทำไปด้วยอำรมณ์ สับเพ
ร่ ำ ประมำท เลินเล่อ ทำงำนบกพร่ องผิดพลำด ดื้อ ก้ำวร้ำวเกเร มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรำยต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ปัญหำพฤติกรรมที่พบร่ วม
เนื่องจำกเด็กสมำธิส้ นั มีอำกำรที่รบกวนผูอ้ ื่น ยำกแก่กำรเลี้ยงดู ทำให้เกิดปฏิกิริยำทำงลบจำกพ่อแม่และ
ครู มำก ทำให้เกิดปัญหำกำรเลี้ยงดูที่ไม่เหมำะสมตำมมำ เช่น กำรเอำใจตำมใจหรื อช่วยเหลือเด็กมำกเกินไป
กำรดุด่ำว่ำกล่ำวลงโทษรุ นแรง หรื อกำรไม่เอำจริ งปล่อยเด็กเกินไป ในที่สุดกลำยเป็ นปัญหำพฤติกรรม
ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
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• กำรตำมใจเด็กมำกเกินไป ทำให้เด็กขำดกำรควบคุมตนเอง ขำดควำมเป็ นตัวของตัวเอง ไม่คิด ไม่
วำงแผนกำรให้เป็ นระบบ เอำแต่ใจตัว ทำตำมอำรมณ์ตนเอง ไม่ฟังใคร เอำตัวเองเป็ นศูนย์กลำง
• กำรช่วยเหลือเด็กมำกเกินไป ทำให้เด็กช่วยตัวเองไม่เป็ น บริ หำรเวลำไม่เป็ น ทำอะไรด้วยตัวเอง
ไม่ได้ ขำดควำมมัน่ ใจตนเอง ขำดควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ในทำงที่ดี ไม่แก้ปัญหำเอง พึ่งพำผูอ้ ื่น หลบ
เลี่ยงปัญหำ ขำดทักษะพื้นฐำนในกำรปรับตัว
• กำรดุด่ำ ตำหนิ ประณำม ประจำน ลงโทษมำกเกินไป ทำให้อำรมณ์ไม่มนั่ คง หงุดหงิดง่ำย มอง
ตนเองไม่ดี มองโลกในแง่ร้ำย ขำดควำมภูมิใจตนเอง ขำดควำมกล้ำคิดริ เริ่ มในทำงสร้ำงสรรค์ เก็บกด
ควำมโกรธควำมก้ำวร้ำว และอำจแสดงออกเป็ นควำมก้ำวร้ำวต่อผูอ้ ื่น อำจกลำยเป็ นพฤติกรรมเกเรเมื่อ
โตขึ้น
• กำรปล่อยเด็กเป็ นอิสระเกินไป ทำให้เด็กขำดระเบียบวินยั ขำดกำรควบคุมตนเอง ขำดทักษะ
ส่วนตัว ขำดทักษะสังคม เอำแต่ใจตนเอง ตัดสินใจแบบขำดกำรยั้งคิด ตัดสินใจด้วยอำรมณ์ ไม่
ปรับตัวเข้ำหำผูอ้ ื่น ไม่อยูใ่ นกรอบกติกำของสังคม
ปัญหำพฤติกรรมเด็กเหล่ำนี้ ถ้ำไม่แก้ไขต่อไปจะกลำยเป็ นปัญหำบุคลิกภำพที่ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต
เด็กสมำธิส้ นั มีปัญหำพฤติกรรมมำก ต้องกำรกำรฝึ กอย่ำงต่อเนื่องระยะยำว

ปัจจัยพืน้ ฐานสาคัญที่ช่วยการฝึ ก
ปัจจัยที่ช่วยให้กำรฝึ กทักษะต่ำงๆได้ผลดีน้นั มีดงั นี้
• สุขภำพจิตที่ดีของพ่อแม่ กำรควบคุมอำรมณ์ตนเอง ควำมสม่ำเสมอ กำรวำงแผนและแก้ไขปัญหำอย่ำง
เป็ นขั้นตอน
• ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงพ่อแม่กบั เด็ก มีควำมรักอบอุ่นใกล้ชิดกัน
• พ่อและแม่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน มีควำมเห็นที่สอดคล้องกันหรื อประนีประนอมกัน
ได้ สำมำรถตกลงทำงำนร่ วมกันได้ดีแม้ว่ำจะมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน มีกำรประสำนงำนและช่วยเหลือ
แบ่งหน้ำที่กนั มีเวลำและแรงจูงใจที่จะช่วยกันฝึ ก
• ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรระหว่ำงกันในครอบครัว สำมำรถบอกควำมคิดควำมรู้สึก ควำมต้องกำร
ของกัน ยอมรับฟัง และตอบสนอง ประนีประนอมยอมรับกันด้วยเหตุผลและหลักกำรที่ดี
• ควำมเข้ำใจปัญหำเด็กสมำธิส้ นั รู้ว่ำอำกำรของเด็กสมำธิส้ นั นั้นเกิดจำกอะไร ไม่หงุดหงิดต่ออำกำร
ต่ำงๆของเด็ก ยอมรับควำมแตกต่ำงของเด็กสมำธิส้ นั กับเด็กปกติ มีควำมหวังต่อกำรช่วยฝึ กทักษะ
มองหำข้อดีของเด็กสมำธิส้ นั เสมอ
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• ควำมอดทน อดกลั้น ของพ่อแม่ที่มีต่อพฤติกรรมบำงอย่ำงของเด็กสมำธิส้ นั เช่น กำรเคลื่อนไหว
มำก ยุกยิกอยูไ่ ม่นิ่ง กำรไม่ค่อยยั้งคิด ใจเร็ วใจร้อนของเด็ก สำมำรถวำงเฉยได้ในขณะที่กำลังฝึ กให้เด็ก
ดีข้ ึน
• ควำมสำมำรถของเด็กในกำรช่วยเหลือตัวเอง เด็กได้รับกำรฝึ กให้สำมำรถทำอะไรได้ตำมวัยปกติของ
เขำ เช่น กำรช่วยเหลือตนเองในกำรกิน กำรขับถ่ำย กำรแต่งตัว กำรบอกควำมต้องกำรของตน กำร
ควบคุมตนเอง กำรรู้จกั รอคอย เป็ นต้น
• พื้นอำรมณ์ของเด็ก ถ้ำมีพ้นื อำรมณ์ดี กำรตอบสนองต่อกำรฝึ กจะดี ฝึ กง่ำย เรี ยนรู้เร็ ว ปรับตัวเร็ว
• เด็กรับทรำบว่ำตนเองมีเรื่ องที่ตอ้ งฝึ ก มีส่วนร่ วมในกำรฝึ ก
• พ่อแม่และครู ร่วมมือกัน ฝึ กในทิศทำงเดียวกัน ช่วยส่งเสริ มกัน
พ่อแม่และครู ตอ้ งร่ วมมือกันให้ถกู ทิศทำง จึงจะฝึ กเด็กสมำธิส้ นั ได้ผล

ประเภทของทักษะที่ควรฝึ ก
ทักษะที่จำเป็ นต้องฝึ กแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ทักษะส่วนตัว เช่น ทักษะในกำรช่วยเหลือตัวเอง ทักษะในกำรควบคุมตนเอง ทักษะในกำรคิด กำรวำงแผน
กำรทำให้ได้ตำมแผน กำรรอคอย ทักษะในกำรรู้และจัดกำรกับอำรมณ์โกรธ
2. ทักษะสังคม เช่น ทักษะในกำรสื่อสำร กำรทำงำนร่ วมกัน ทักษะในกำรเข้ำสังคมทำงบวก กำรให้กำรรับ กำร
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น กำรทำตัวให้เป็ นประโยชน์ กำรควบคุมตนเองให้อยูใ่ นกฎเกณฑ์ของสังคม กำรรู้ผดิ ชอบชัว่
ดี และควบคุมตนเองให้ประพฤติดี ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ฝึ กทักษะสังคมและส่วนตัวไปพร้อมกัน

การวางแผนการฝึ ก
ทักษะต่ำงๆที่พ่อแม่ควรฝึ กให้แก่ลกู สมำธิส้ นั มีหลำยประกำร ควรเลือกฝึ กตำมปัญหำจริ ง ก่อนกำรฝึ ก
พ่อแม่ควรสังเกตว่ำลูกมีปัญหำในทักษะข้อใด ทั้งนี้เนื่องจำกเด็กสมำธิส้ นั บำงคนมีปัญหำพฤติกรรมหลำย
อย่ำง ทักษะบำงอย่ำงจะเป็ นพื้นฐำนของทักษะอื่น กำรฝึ กในระยะแรก ควรปรึ กษำแพทย์เพื่อวำงแผน
ก่อน แพทย์จะช่วยวิเครำะห์ได้ว่ำเด็กมีทกั ษะใดที่ดีอยูแ่ ล้ว ควรฝึ กทักษะใดอีกบ้ำง และควรเลือกฝึ กข้อใด
ก่อน กำรเลือกวิธีฝึกและขั้นตอนในกำรฝึ กที่ดี จะช่วยให้ฝึกได้ง่ำย
• พ่อแม่ร่วมมือกันวำงแผนกำรฝึ ก ให้ได้วิธีที่ตกลงร่ วมกัน
• ก่อนกำรฝึ ก มีกำรพูดคุยตกลงกันล่วงหน้ำกับลูก ว่ำจะทำอะไร ทำไปทำไม เริ่ มเมื่อใด ลองปฏิบตั ิถึง
เมื่อใดแล้วจึงจะประเมินผล
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• ให้ลกู มีส่วนร่ วมในกำรวำงแผน แต่อยูใ่ นกรอบกติกำที่เหมำะสม ในวัยรุ่ นอำจมีรับฟังควำมคิดเห็นมำก
ขึ้นกว่ำเด็ก อำจมีกำรประนีประนอมมำกขึ้น ให้เขำมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผนและตั้งข้อกำหนดกติกำ
ต่ำงๆ
• ชมเมื่อเริ่ มทำด้วยตัวเอง ชมควำมพยำยำม ควำมตั้งใจ ไม่ควรชมสิ่งที่ไม่เป็ นควำมจริ ง·
ใจให้ทำมำกกว่ำกำรบังคับให้ทำ

พยำยำมจูง

• ในกรณี ที่ไม่สำมำรถทำตำมที่วำงแผนไว้ได้ ให้วิเครำะห์สำเหตุทนั ที พยำยำมแก้ไขและทำให้ได้ตำมที่
วำงแผนจนถึงเวลำที่กำหนดไว้
• เมื่อถึงเวลำที่กำหนดไว้ มีกำรประเมินผล อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกำรในช่วงเวลำต่อไป สรุ ป
ชมข้อดีของเด็ก วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรื อโอกำสพัฒนำ เพื่อวำงแผนขั้นตอนต่อไป
• พ่อแม่ประสำนงำนกับครู ฝึ กเด็กให้สอดคล้องและส่งเสริ มกัน
เลือกแก้ไขพฤติกรรมที่เป็ นปัญหำบำงพฤติกรรมก่อน แก้ทีละปัญหำ
บทต่อไปจะเป็ นกำรฝึ กทักษะต่ำงๆที่พบในเด็กสมำธิส้ นั สำมำรถนำไปฝึ กในเด็กทัว่ ไปได้ ครู นำไปใช้ฝึกเด็ก
ในโรงเรี ยนได้เช่นกัน
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บทที่ 2 ทักษะสาคัญพืน้ ฐาน
การช่ วยเหลือตนเอง
ทักษะในกำรช่วยตัวเอง พึ่งตนเอง ทำอะไรได้ดว้ ยตนเองนั้น เป็ นทักษะพื้นฐำนที่สำคัญ ที่จะช่วยให้
เด็กมีกำรพัฒนำทักษะอื่นๆ เช่น กำรควบคุมตนเอง ควำมรับผิดชอบ กำรช่วยเหลือผูอ้ ื่น และทำให้วุฒิภำวะ
ทำงอำรมณ์ดีข้ นึ เด็กปกติจะเริ่ มต้นช่วยตัวเองได้ต้งั แต่อำยุ1 ปี ขึ้นไป เด็กจะเริ่ มเคลื่อนไหวได้มำกขึ้น
กว่ำเดิม เริ่ มเดินได้ พูดได้ สื่อสำรได้ มีควำมเป็ นตัวของตัวเองมำกขึ้น
กำรฝึ กให้ช่วยตัวเองได้ตำมวัย เริ่ มฝึ กได้ต้งั แต่วยั เตอะแตะ (1-2 ขวบ)ไปจนถึงวัยอนุบำล (3-6
ขวบ) เด็กควรจะถูกฝึ กให้ช่วยตัวเองเรื่ องส่วนตัวง่ำยๆ เช่น กำรอำบน้ ำ แปรงฟัน แต่งตัว สวมใส่เสื้อผ้ำ ใส่
รองเท้ำถุงเท้ำ รับประทำนอำหำร จัดเก็บเสื้อผ้ำ รองเท้ำ ข้ำวของส่วนตัว ของเล่น ให้เป็ นที่เป็ นทำง เด็กที่ช่วย
ตัวเองได้จะมีทกั ษะในกำรควบคุมกล้ำมเนื้อ กำรใช้มือกับสำยตำที่ประสำนกันคล่องแคล่ว เริ่ มมีควำม
รับผิดชอบต่อตนเอง สำมำรถควบคุมตัวเองได้ และสำมำรถฝึ กให้มีทกั ษะอื่นๆได้ง่ำย
ในวัยประถมศึกษำ เด็กควรช่วยตัวเองได้มำกขึ้น สำมำรถตื่นนอนเองได้ จัดตำรำงเวลำเองได้เป็ นส่วน
ใหญ่ จัดตำรำงสอนและเตรี ยมของใช้ส่วนตัวเอง จัดเตรี ยมเสื้อผ้ำสำหรับวันรุ่ งขึ้น เวลำใกล้สอบมีกำรวำงแผน
เตรี ยมตัวดูหนังสือได้ดว้ ยตัวเอง เวลำจะไปไหนมีกำรวำงแผนเตรี ยมตัวล่วงหน้ำได้
เมื่อถึงวัยรุ่ น เด็กควรจะวำงแผนล่วงหน้ำเกี่ยวกับตัวเองได้ รับผิดชอบตัวเองได้เกือบเหมือนผูใ้ หญ่ ไม่
ต้องคอยบอกให้ทำในเรื่ องกิจวัตรประจำวัน วัยรุ่ นสำมำรถรับผิดชอบข้ำวของส่วนตัว มีกำรจัดเก็บข้ำวของเงิน
ทองอย่ำงมีระเบียบ วำงแผนกำรใช้เวลำ แผนกำรใช้เงินได้อย่ำงดี และสำมำรถควบคุมตัวเองให้ทำตำม
แผนกำรได้ มีเป้ ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวของตัวเอง มีแนวทำงกำรเรี ยนต่อและ อำชีพของตนเอง และ
กำกับตัวเองให้ทำได้สำเร็ จตำมที่วำงแผนไว้
กำรฝึ กเรื่ องช่วยตัวเองนี้มคี วำมสำคัญ เนื่องจำกเด็กสมำธิส้ นั ส่วนใหญ่จะขำดทักษะเรื่ องนี้ และฝึ กได้
ยำกกว่ำเด็กทัว่ ไป กำรฝึ กต้องใช้เวลำนำนกว่ำจะได้ผล และควรฝึ กตั้งแต่อำยุนอ้ ย ถ้ำขำดทักษะพื้นฐำนนี้ พ่อ
แม่จะฝึ กทักษะอื่นๆต่อไปได้ยำก ปัญหำที่พบบ่อยๆคือ พ่อแม่คิดว่ำไม่จำเป็ นต้องฝึ ก บำงคนคิดว่ำเอำไว้ฝึกที
หลัง บำงคนสงสำรเด็กไม่อยำกให้ลำบำก บำงคนไม่เห็นควำมสำคัญเลย ทำให้เมื่อโตขึ้นฝึ กได้ยำกมำกกว่ำ กำร
ที่เด็กไม่ได้ฝึกให้ช่วยตัวเองนั้น สภำพจิตใจอำรมณ์กจ็ ะยังเหมือนเด็กที่ยงั ไม่โต ควำมคิดและอำรมณ์จะมี
ลักษณะเหมือนเด็กคือเอำแต่ใจตัวเอง ไม่รู้จกั กำรอดทนฝื นใจตัวเองบังคับใจตนเอง ไม่รู้จกั ต่อสูเ้ อำชนะควำม
ลำบำก แก้ปัญหำในชีวติ ด้วยตัวเองไม่ได้ โตขึ้นจึงมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหำด้วยอำรมณ์เหมือนเด็กๆ เวลำถูก
ขัดใจอำจแสดงอำรมณ์มำก หรื อแสดงควำมก้ำวร้ำวโดยขำดกำรควบคุม ทำให้เกิดพฤติกรรมเกเร ใช้ควำม
รุ นแรงในกำรแก้ปัญหำ
ถ้ำพ่อแม่ฝึกทักษะนี้ได้ให้ลกู ได้ ทักษะอื่นๆจะสำมำรถฝึ กได้ง่ำยเช่นกัน กำรฝึ กทักษะนี้จึงเปรี ยบเหมือนบันได
ก้ำวแรกที่สำคัญสำหรับกำรฝึ กทักษะอื่นๆต่อไป
6

พ่อแม่ควรมีควำมรู้ว่ำวัยใดควรช่วยตัวเองได้แค่ไหน และฝึ กให้ทำได้ตำมนั้น
วัยขวบปี แรก ยังช่วยตัวเองไม่ได้ แต่เมื่ออำยุ 6-12 เดือนสำมำรถฝึ กให้รอคอยช่วงสั้นๆ เช่น เมื่อ
หิว เมื่ออุจจำระหรื อปัสสำวะ เมือ่ ร้องและต้องกำรให้ช่วยเหลือ
วัยก่อนอนุบำล บอกควำมต้องกำรตนเองง่ำยๆ ฝึ กให้กลั้นอุจจำระปัสสำวะ และถ่ำยให้เป็ นที่ทำง
วัยอนุบำล อำบน้ ำแปรงฟัน แต่งตัว สวมเสื้อกำงเกง สวมร้องเท้ำ ผูกเชือกร้องเท้ำ รับประทำนอำหำร
ด้วยตนเอง นอนเองคนเดียว ช่วยเหลืองำนบ้ำนง่ำยๆ
วัยประถม ตื่นนอนเอง ทำกำรบ้ำนด้วยตนเอง ใช้เงินเป็ น เก็บเงินได้ จัดเสื้อผ้ำกระเป๋ ำ ช่วยงำนบ้ำน
สม่ำเสมอ
วัยมัธยม วำงแผนเวลำ กำรเรี ยน กิจกรรม กำรคบเพื่อน งำนรับผิดชอบ ด้วยตัวเอง
เลี้ยงลูกให้ช่วยตัวเองตำมวัย ควรปรึ กษำแพทย์ถำ้ ไม่แน่ใจว่ำควรฝึ กลูกอย่ำงไร

การสื่ อสาร
กำรสื่อสำรเป็ นหัวใจสำคัญในกำรฝึ กทักษะอื่นๆ เด็กสมำธิส้ นั หลำยคนที่ขำดทักษะนี้ จำกลักษณะ
ของโรคสมำธิส้ นั ของตัวเด็กเอง หรื อจำกกำรเลี้ยงดูที่ผำ่ นมำมีปัญหำกันมำก เนื่องจำกอำกำรของโรคสมำธิส้ นั
ที่เด็กมักทำผิดจนถูกดุถกู ว่ำถูกตำหนิถกู ลงโทษ เสมอๆ ทำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่กบั เด็กไม่ดี เนื่องจำก
เด็กมักกลัวว่ำจะถูกดุถกู ว่ำ เลยไม่กล้ำพูดกล้ำบอกพ่อแม่ ถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีปัญหำในกำร
สื่อสำร มักจะเกิดปัญหำอื่นๆตำมมำได้ เช่น พ่อแม่ไม่สำมำรถติดตำมควำมเป็ นไปของเหตุกำรณ์ เมื่อเกิด
ปัญหำเล็กๆไม่ได้แก้ไขกลำยเป็ นปัญหำใหญ่ เด็กไม่สำมำรถระบำยควำมทุกข์ใจได้ ปิ ดบังควำมผิดไว้ อำจ
กลำยเป็ นกำรโกหกเพื่อปิ ดบังควำมผิด หรื อหลบเลี่ยงปัญหำ เป็ นต้น
จุดอ่อนของเด็กสมำธิส้ นั อีกประกำร คือ เด็กสมำธิส้ นั ไม่สำมำรถจัดกำรกับข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงเป็ น
ระบบ ทำให้ไม่สำมำรถเรี ยบเรี ยงเหตุกำรณ์ได้ จึงไม่สำมำรถสื่อสำรให้คนเข้ำใจเรื่ องรำวได้นนั่ เอง
นอกจำกนี้ในกำรฝึ กทักษะอื่นๆ กำรสื่อสำรจะเป็ นสะพำนเชื่อมระหว่ำงพ่อแม่และเด็ก ให้ทรำบถึง
ควำมคิด ควำมคำดหวัง ควำมต้องกำร ควำมรู้สึก ของกันและกัน ทำให้เกิดควำมเข้ำใจกัน มองกันในแง่
ดี ประนีประนอมโอนอ่อนเข้ำหำกัน ทำให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็ นหัวใจของกำรพัฒนำในตัวเด็ก
• กำรฝึ กทักษะกำรสื่อสำรที่ดี เริ่ มต้นได้ต้งั แต่แรกเกิด ถึงเด็กจะยังพูดไม่ได้ แต่เด็กเรี ยนรู้คำพูดที่พ่อแม่
พูดกับเขำได้
• เด็กเรี ยนรู้ภำษำกำยของพ่อแม่ เช่นกำรอุม้ กำรกอด กำรกล่อมนอน แสดงถึงควำมรักควำมเอำใจ
ใส่ สิ่งเหล่ำนี้เป็ นพื้นฐำนสำคัญของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และจะทำให้มีสื่อสำรที่ดีตำมมำด้วย
• เมื่อเด็กเริ่ มหัดพูด ควรพยำยำมฟังและทำควำมเข้ำใจ
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• เมื่อเด็กเริ่ มเล่น ควรเล่นกับเด็ก กำรสนุกสนำนกับเด็ก เป็ นกำรสื่อสำรทำงอำรมณ์ที่จำเป็ นต้องมี
เพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี
• เมื่อเด็กเริ่ มพูดเป็ นประโยคยำวๆ ควรฟังอย่ำงตั้งใจ และคอยให้เด็กพูดจบก่อน ถ้ำมีกำรพูดผิด ทำให้
ไม่เข้ำใจ หรื อเข้ำใจผิด พ่อแม่ควรสอนกำรเรี ยบเรี ยงคำพูดให้ฟังรู้เรื่ อง แสดงแบบอย่ำงสั้นๆให้สื่อสำร
ได้ตรงจุด เด็กจะเลียนแบบกำรพูดของพ่อแม่
• เมื่อเด็กถำม พ่อแม่ควรสนใจและตอบให้เพียงพอต่อควำมสำมำรถในกำรรับรู้ของเด็ก ในเด็กเล็กตอบ
สั้นๆง่ำยๆ และถำมกลับไปบ้ำงเพื่อกระตุน้ ให้เด็กคิด เมื่อเด็กตอบได้ดี ควรชื่นชม
• พ่อแม่ควรพยำยำมชวนคุย ให้เด็กเล่ำเรื่ องเหตุกำรณ์ที่เพิง่ ผ่ำนไป เช่น “เมื่อตะกี้น้ ี ลูกเล่นอะไรกับ
เพื่อน” “เมื่อกี้น้ ี ลูกเห็นอะไรเกิดขึ้น บนถนนที่ผำ่ นมำ”
• ในกำรสนทนำ ใช้เทคนิคกำรสำรวจ “ควำมคิด ควำมรู้สึก และพฤติกรรม” เช่น “วันนี้มีอะไรเกิดขึ้น
ที่ประทับใจลูก(ควำมคิด) ....... ลูกรู้สึกอย่ำงไร(ควำมรู้สึก)................ แล้วลูกทำอะไร
(พฤติกรรม)..............”
• เมื่อเด็กไปโรงเรี ยนกลับมำ ควรชวนให้เล่ำเรื่ องสนุกๆที่เกิดขึ้น (อย่ำพยำยำมถำมถึงเรื่ องร้ำยๆ ที่ทำให้
เขำถูกดุก่อน)
• ก่อนเด็กอ่ำนหนังสือได้เอง พ่อแม่ควรอ่ำนให้เด็กฟัง ทำให้เด็กสนุกกับกำรฟัง และมีควำมอยำกอ่ำน
ด้วยตัวเอง
• เมื่อเด็กอ่ำนได้ ให้เด็กลองเล่ำสิ่งที่เขำอ่ำน หรื อลองเล่ำต่อให้นอ้ ง หรื อคนอื่นๆ
• ชมเชยกำรสื่อสำรที่ดี ช่วยแก้ไขกำรสื่อสำรที่ไม่ถกู ต้อง
• ฝึ กคำพูดสื่อสำรที่เป็ นพฤติกรรมสังคมทำงบวก ได้แก่ “ขอโทษ ขอบคุณ สวัสดี ขออนุญำต
ฯลฯ” ให้ติดตัวจนเป็ นนิสยั พ่อแม่ควรเป็ นตัวอย่ำงที่ดีดว้ ย เมื่อพ่อแม่ทำผิดเอง กำรขอโทษไม่ใช่เรื่ อง
เลวร้ำย แต่จะเป็ นตัวอย่ำงที่ดีว่ำ เมื่อทำผิดแล้ว มีกำรยอมรับควำมผิดได้ และมีควำมพยำยำมจะ
ป้ องกันแก้ไขมิให้เกิดขึ้นอีก
• ในบ้ำนควรใช้คำพูดที่สุภำพ อ่อนโยน จริ งใจ
• พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยง กำรสื่อสำรที่รุนแรงกัน เช่นกำรทะเลำะด้วยอำรมณ์ กำรเหน็บแนมประชด
ประชัน เสียดสี
• หลีกเลี่ยงกำรบ่น พูดมำก ท้ำวควำมหลังควำมผิดเก่ำๆ เมื่อเกิดปัญหำรี บหำข้อบกพร่ อง และแก้ไข
โดยเร็ ว
• พ่อแม่เป็ นตัวอย่ำงของกำรสื่อสำรที่ดีต่อลูก มีกำรรับฟังกัน บอกควำมต้องกำรของตัวเองได้อย่ำง
ชัดเจน ใช้คำพูดที่ง่ำย สื่อควำมหมำยตรง ไม่เป็ นอำรมณ์กนั
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กำรฝึ กทักษะกำรสื่อสำรนี้ ควรทำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะเด็กที่พดู น้อย ไม่ค่อยกล้ำแสดงออก พ่อแม่
ไม่ควรหงุดหงิดหรื อโกรธที่เด็กไม่กล้ำในระยะแรก ท่ำทีพ่อแม่ที่ใจเย็นและเปิ ดโอกำสเสมอจะช่วยให้เด็กกล้ำ
ขึ้น พ่อแม่อย่ำลืมชื่นชมเมื่อเด็กกล้ำแสดงออก แม้ว่ำจะยังไม่ดีนกั ในระยะแรก
กำรสื่อสำร ทำให้เกิดควำมเข้ำใจกัน มีพ้นื ฐำนของมนุษยสัมพันธ์

ความมีระเบียบวินัย
ระเบียบวินยั คือทักษะส่วนตัวที่จะควบคุมตนเอง ให้อยูใ่ นกรอบกติกำของสังคมสิ่งแวดล้อม พ่อแม่
สำมำรถเริ่ มต้นฝึ กได้ต้งั แต่เด็กอำยุยำ่ งเข้ำขวบปี ที่ 2 เป็ นต้นไป เด็กสมำธิส้ นั ส่วนใหญ่จะมีอำกำรชัดเจนตั้งแต่
วัยนี้ เนื่องจำกตำมพัฒนำกำรของเด็กวัยนี้มคี วำมเป็ นตัวของตัวเองสูง เด็กเริ่ มเดินได้เคลื่อนไหวได้มำก จะมี
พฤติกรรมซน เคลื่อนไหวมำก ไม่ค่อยหยุดนิ่ง เหมือนเครื่ องยนต์ที่ติดแล้วจะเดินตลอดเวลำ อยำกรู้อยำกเห็น
อยำกสำรวจ อยำกทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ค่อยชอบอยูใ่ นกฎเกณฑ์กติกำ พอเริ่ มขวบที่2 เด็กจะเริ่ มมี
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองมำกขึ้น สังเกตได้จำกกำรที่เด็กควบคุมกำรขับถ่ำยได้ วัยนี้จะมีควำมเป็ นตัว
ของตัวเองสูง ดื้อ อยำกทำอยำกลอง ไม่ค่อยเชื่อฟัง แต่พอ่ แม่จำเป็ นต้องฝึ กให้มีกำรควบคุมตนเอง ให้เด็กอยู่
ในกฎเกณฑ์กติกำ ให้เด็กรู้จกั กำรปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อม กำรฝึ กให้มีระเบียบวินยั เริ่ มจำกกำรกำหนดให้
กิจกรรมทุกอย่ำงอยูใ่ นกติกำง่ำยๆ 3 ข้อให้ได้ คือ
1.ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูอ้ ื่น
2. ไม่เป็ นอันตรำยต่อตนเอง และ
3. ไม่ทำข้ำวของเสียหำย
เด็กสมำธิส้ นั ที่สติปัญญำเป็ นปกติ จะเรี ยนรู้หลักเกณฑ์สำมข้อนี้ได้เร็ วเหมือนเด็กทัว่ ไป แต่อำจจะยังไม่
สำมำรถยับยั้งใจตัวเองได้ จึงมักจะมีพฤติกรรมไปตำมแรงจูงใจจำกภำยในโดยมีกำรกระตุน้ จำกภำยนอก โดย
ขำดกำรยั้งคิด ขำดกำรไตร่ ตรอง กำรฝึ กเด็กสมำธิส้ นั ในเรื่ องนี้ตอ้ งใช้เวลำ ควำมสม่ำเสมอและเอำจริ งให้
มำก พ่อแม่ตอ้ งมีเวลำติดตำมพฤติกรรมอย่ำงต่อเนื่อง จัดสิ่งแวดล้อมให้ดีไม่เปิ ดโอกำสให้เด็กทำผิด ปัญหำ
อำจจะเกิดเนื่องจำกจำกพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลำ กำรให้พี่เลี้ยงหรื อญำติผใู้ หญ่เช่นปู่ ย่ำตำยำยดูแลก็มกั จะตำมใจเด็ก
ไม่กล้ำขัดใจเด็ก และเวลำเด็กโวยวำยเมื่อถูกขัดใจ ผูใ้ หญ่มกั จะกลัว หรื อตัดรำคำญยอมตำมใจให้เด็กละเมิดกฎ
ได้ เด็กจะเรี ยนรู้เร็วมำกถึงท่ำทีและปฏิกิริยำของผูใ้ หญ่เช่นนี้ ในที่สุดกติกำที่ต้งั ขึ้นก็ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้อย่ำง
จริ งจัง หลังจำกนั้นกำรฝึ กเด็กในเรื่ องอื่นๆมักจะทำได้ยำกด้วยเช่นกัน

วิธีฝึกเรื่องระเบียบวินัยให้ ได้ ผลดีน้ ัน ทาได้ ดังนี้
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ขั้นแรก เริ่ มจำกกำรสื่อสำรให้เด็กรู้ว่ำกฎเกณฑ์กติกำคืออะไร ด้วยภำษำง่ำยๆเหมำะกับวัยของเด็ก ให้
เด็กรู้ว่ำผูใ้ หญ่คำดหวังพฤติกรรมอะไรจำกเด็ก ในเด็กเล็กพ่อแม่อำจกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปเลย ใน
เด็กโตหรื อวัยรุ่ น อำจให้เด็กมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์หรื อกติกำนี้ได้
ขั้นที่สอง หลังจำกที่เด็กรับทรำบกติกำดีแล้ว ผูใ้ หญ่ตอ้ งมีกำรกำกับให้ทำทันที อย่ำงนุ่มนวล แต่เอำ
จริ ง สม่ำเสมอ อย่ำปล่อยให้เด็กหลบเลี่ยง ไม่มีกำรต่อรองกันบ่อยๆ กำรเปลี่ยนแปลงอำจเกิดได้ แต่ตอ้ ง
ทดลองปฏิบตั ิไปสักระยะหนึ่ง อำจตั้งเป้ ำกันไว้ล่วงหน้ำเลยว่ำ เรำ(พ่อแม่ลกู )จะทดลองทำตำมที่วำงแผนกันไป
ระยะแรกนำนเท่ำใด หลังจำกนั้นจะมีกำรประเมินผล ถ้ำมีปัญหำ อุปสรรค ก็จะนำกลับมำพิจำรณำปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงใหม่ ตั้งเป็ นกฎหรื อกติกำใหม่กไ็ ด้ แต่ทุกอย่ำงจะต้องมีกำรวำงแผนร่ วมกันล่วงหน้ำ กำรเปิ ด
โอกำสให้เด็กมีส่วนร่ วมในกำรตั้งกติกำ จะใช้ได้เป็ นประโยชน์มำกในกรณี เด็กโต เพรำะเด็กจะร่ วมมือมำก
ขึ้น ในเด็กเล็กๆส่วนใหญ่อำจต้องกำกับหรื อสัง่ ตรงๆบ้ำง ในกำรตกลงกันเรื่ องกติกำนั้น บำงทีสำมำรถตกลง
กันล่วงหน้ำได้ว่ำ ถ้ำมีกำรละเมิดกติกำ จะให้พ่อแม่จดั กำรอย่ำงไร
ขั้นตอนที่สำม คือกำรติดตำมต่อไปอย่ำงใกล้ชิด จริ งจัง ถ้ำเด็กทำได้ตำมที่ตกลงกันไว้ ให้ชมเด็ก
เพื่อให้เด็กมีแรงจูงใจจะทำพฤติกรรมนั้นอีก แต่ถำ้ ไม่ทำตำมกติกำ ให้พ่อแม่กำกับให้ทำทันที เด็กอำจมี
ปฏิกิริยำ โวยวำย ร้องไห้บำ้ ง ให้วำงเฉยโดยไม่โต้ตอบ แต่เมื่ออำรมณ์เด็กสงบให้พดู ดีดว้ ย พ่อแม่อำจสอน
หรื อเตือนเด็กได้ส้ นั ๆเมื่อมีทีท่ำรับได้ไม่โวยวำยไปตำมอำรมณ์ ถ้ำเด็กยอมรับในควำมผิดของตนเอง ให้พ่อแม่
ชื่นชมในส่วนที่คิดดีน้ ีดว้ ยเช่นกัน
ขั้นที่สี่ เมื่อเด็กทำได้ตำมกติกำแล้ว ให้ชื่นชมเด็ก และส่งเสริ มให้เด็กชื่นชมตนเอง ให้คนอื่นได้ชื่น
ชมด้วย เช่น พี่นอ้ ง ญำติ เพื่อน ในที่สุดระยะยำวเด็กไม่จำเป็ นต้องรอคอยกำรชื่นชมจำกผูอ้ ื่น ในช่วงแรก
นี้ พ่อแม่คอยสังเกตดูเป็ นระยะๆว่ำเด็กมีพฤติกรรมที่ดีสมำ่ เสมอหรื อไม่ ถ้ำยังขึ้นๆลงๆขำดหำยไปหรื อลืมไป
บ้ำง พ่อแม่ตอ้ งกลับมำคอยกำกับให้ทำสม่ำเสมอใหม่ จนพฤติกรรมที่ดีน้ นั ติดเป็ นควำมเคยชิน และเป็ นนิสยั
ในที่สุด
ขั้นตอนที่หำ้ เมื่อเด็กทำได้สม่ำเสมอดี ให้เด็กเป็ นตัวอย่ำงของน้อง ชี้ให้นอ้ งเห็นว่ำพี่เป็ นที่ชื่นชมจำก
พ่อแม่จำกกำรมีระเบียบวินยั นี้ ให้พี่ช่วยกำกับน้องให้มีพฤติกรรมสอดคล้องกัน กำรจัดระเบียบภำยในบ้ำยควร
ครอบคลุมถึงเด็กๆทุกคนอย่ำงทัว่ ถึง และเป็ นไปตำมหลักกำรเดียวกันด้วย เด็กๆจะทำตำมได้ง่ำย
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ตัวอย่ างของกฎเกณฑ์กติกาพืน้ ฐานที่จาเป็ นต้องมีในบ้ าน
• ตำรำงเวลำกิจกรรมประจำวัน มีเวลำทำกิจกรรมชัดเจน ให้ทำตำมเวลำที่กำหนดโดยวำงแผน
ล่วงหน้ำ ทำกิจกรรมและ เลิกตำมเวลำ เริ่ มจำกกิจวัตรประจำวัน กำรตื่นนอน อำบน้ ำแปรง
ฟัน แต่งตัว กินข้ำว ไปโรงเรี ยน ออกกำลังกำย กำรเล่น ทำกำรบ้ำน ทบทวนบทเรี ยน ดูโทรทัศน์
เข้ำนอน
• กำรเก็บข้ำวของเครื่ องใช้ให้เป็ นที่เป็ นทำง ของเล่นเมื่อเลิกเล่นแล้วต้องเก็บของเล่นเข้ำที่เดิม พ่อแม่ไม่
ควรเก็บให้ลกู ถ้ำยังเก็บไม่เสร็ จไม่อนุญำตให้เล่นอย่ำงอื่น เสื้อผ้ำใช้แล้วให้ใส่ตะกร้ำผ้ำซัก รองเท้ำจัด
วำงให้เป็ นที่ ฯลฯ
• กำรทำกิจกรรมให้ถกู ต้องตำมกำลเทศะ ไม่เล่นในห้องน้ ำ เวลำกินข้ำว เวลำทำกำรบ้ำน หรื อเวลำ
นอน กำรวำดรู ปขีดเขียนให้ทำลงบนกระดำษ ไม่ใช่บนฝำบ้ำน เป็ นต้น
• กำรเล่นต้องไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น เล่นกันดีๆ มีกำรแบ่งปันกัน ถ้ำทะเลำะกันให้จบั แยกกันสักครู่
• ไม่ทำข้ำวของเสียหำย
• ไม่เกิดอันตรำยกับตนเอง
• ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูอ้ ื่น
กฎกติกำในบ้ำน เป็ นพื้นฐำนของกำรสร้ำงระเบียบวินยั

การป้องกันความเสี่ ยง
ลักษณะหุนหันพลันแล่นของเด็กสมำธิส้ นั ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงรู ปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเล่นที่เป็ น
อันตรำย เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบตั ิเหตุ พฤติกรรมก้ำวร้ำวเกเร เนื่องจำกกำรขำดกำรยั้งคิด นึกอยำกจะทำอะไรก็ทำ
ทันที โดยไม่ได้นึกถึงผลที่จะติดตำมมำ พ่อแม่ควรฝึ กให้เด็กประเมินควำมเสี่ยงล่วงหน้ำก่อนจะทำอะไรลง
ไป ควรมีกำรยั้งคิดให้ดี คิดก่อนทำ คิดให้รอบคอบ คิดถึงผลดีผลเสีย และอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น เมื่อคิดถึง
อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นถี่ถว้ นแล้ว ควรฝึ กให้เด็กรู้จกั กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น กำรฝึ กทำได้
ตลอดเวลำ โดยใช้เหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันเป็ นตัวอย่ำงกำรประเมินและหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง
หัดให้เด็กคิดถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น เช่น
“ถ้ำไม่ลำ้ งมือก่อนกินข้ำว จะเกิดอะไรขึ้นได้บำ้ ง”
“จะเกิดอันตรำยอะไรได้บำ้ ง เมื่อเล่นกลำงฝน”
“กำรขี่จกั รยำนในถนน อำจจะเกิดอันตรำยอะไรบ้ำง”
“ลูกคิดว่ำจะเกิดอะไรบ้ำง ถ้ำขึ้นลิฟต์คนเดียว”
“เวลำข้ำมถนน ต้องระวังอะไรบ้ำง”
“ลูกควรจะทำอย่ำงไรดี เมื่อถูกเพื่อนล้อเลียน”
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“ถ้ำเพื่อนล้อลูก แล้วลูกชกเขำ จะเกิดอะไรตำมมำ”
หัดให้เด็กเรี ยนรู้จำกควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น เช่น
“ลูกคิดว่ำ เหตุกำรณ์ที่ผำ่ นมำ เกิดขึ้นได้อย่ำงไร”
“ถ้ำลูกสำมำรถกลับไปแก้ไขเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วได้ ลูกจะทำใหม่อย่ำงไร”
“ลูกคิดว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นนี้น่ำจะป้ องกันได้อย่ำงไร”
“ถ้ำจะไม่ให้เหตุกำรณ์น้ ีเกิดขึ้นอีก ควรจะทำอย่ำงไร”
เมื่อเด็กคิดได้ดี พ่อแม่ควรชม และชี้แนะสั้นๆเมื่อลูกยังคิดเองไม่ได้ กระตุน้ ให้คิดเองบ้ำงบำง
จังหวะ เชื่อมโยงเหตุกำรณ์กบั ประสบกำรณ์เดิมในอดีตที่เด็กจำได้ เด็กจะเรี ยนรู้จำกกำรทบทวนตนเอง ได้
แนวคิด วิธีคิดมำจำกภำยในตนเอง
กระตุน้ ให้เด็กคิดเรื่ องควำมเสี่ยงที่อำจขึ้น กำรป้ องกันและแก้ไข
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บทที่ 3 ทักษะส่ วนตัว
การแบ่ งเวลา
เด็กปกติอำยุนอ้ ยมักแบ่งเวลำไม่เป็ น แต่จะเรี ยนรู้ได้จำกกำรสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมกำรแบ่ง
เวลำของผูใ้ หญ่ เป็ นกำรเรี ยนรู้โดยกำรถ่ำยทอดแบบอย่ำงจำกพ่อแม่โดยอัตโนมัติ กำรให้เด็กอยูใ่ นกรอบกติกำ
สม่ำเสมอนำนพอสมควร ช่วยให้เด็กซึมซับกติกำนั้นจนสำมำรถกำหนดกรอบเวลำของตนเองได้
ในเด็กสมำธิส้ นั กำรเรี ยนรู้เรื่ องกำรแบ่งเวลำมักไม่ง่ำย เนื่องจำกพฤติกรรมของเขำขึ้นอยูก่ บั สิ่งเร้ำ
มำกกว่ำมำจำกกำรวำงแผนในใจ ดังนั้นถ้ำปล่อยให้เด็กสมำธิส้ นั ทำอะไรโดยอิสระ เขำจะไม่ค่อยคิดใส่ใจเรื่ อง
เวลำ มีพฤติกรรมตำมใจตนเอง ไม่เป็ นไปตำมที่ผใู้ หญ่คำดหวัง กำรฝึ กทักษะข้อนี้ เริ่ มต้นจำกสิ่งที่ทำได้ง่ำย
คือ กำรจัดตำรำงเวลำ

วิธีการฝึ กการจัดตารางเวลา
พ่อแม่มีกำรวำงแผนร่ วมกันกับเด็กว่ำ เวลำไหนควรทำอะไร เริ่ มตั้งแต่ตื่นนอน ควรตกลงกันว่ำจะตื่น
นอนตรงเวลำทุกวัน ตื่นนอนแล้วทำอะไรบ้ำง ให้เป็ นไปตำมลำดับอย่ำงชัดเจน เช่น เก็บที่นอนให้เป็ น
ที่ อำบน้ ำแปรงฟัน แต่งตัว กินข้ำว เมื่อกลับมำจำกโรงเรี ยนก็มีตำรำงเวลำชัดเจนเช่นกัน ตำรำงเวลำนี้ควร
เขียนออกมำให้ชดั เจน เหมือนตำรำงสอนที่โรงเรี ยน แล้วแสดงไว้ในที่ๆมองเห็นได้ง่ำย และสำมำรถอ้ำงอิงถึง
ได้ตลอดเวลำ ในตำรำงเวลำนี้ ควรให้มีกิจกรรมที่สนุกสนำนสลับกับเวลำที่เกี่ยวกับกำรเรี ยน งำนบ้ำน หรื อ
กำรบ้ำน ระยะแรกอำจจัดเป็ นช่วงสั้นๆ สลับกัน กิจกรรมสนุกๆนั้นไม่ควรยำวเกินไป หรื อสนุกเกินไป และ
พ่อแม่ตอ้ งคอยกำกับให้เด็กกลับมำเรี ยนหรื อทำงำนได้จนเสร็ จ กำรมีช่วงเวลำที่เด็กได้เล่นนั้น เพื่อจูงใจให้เด็ก
ทำ และจะทำให้กำรฝึ กง่ำยในระยะแรก
ตัวอย่ำงตำรำงเวลำที่บำ้ น เวลำเด็กเปิ ดเทอม
06.00 น. ตื่นนอน อำบน้ ำ แปรงฟัน แต่งตัว
06.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ
07.00 น. ออกจำกบ้ำนไปโรงเรี ยน
ไปโรงเรี ยน
17.00 น. กลับถึงบ้ำน ทำกำรบ้ำน เล่น กีฬำ
18.00 น. อำบน้ ำ กินข้ำวเย็น
19.00 น. ดูทีวี
20.00 น. อ่ำนหนังสือ ทบทวนบทเรี ยน
20.30 น. นอน
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ในกรณี ที่เด็กเผลอลืมทำตำมข้อตกลง ให้พ่อแม่เตือนสั้นๆ เพียงครั้งเดียว ถ้ำยังไม่มีทีท่ำว่ำจะทำ
จริ งๆ ให้พ่อแม่พำไปทำหรื อกำกับให้ทำทันที วิธีน้ ีมกั ได้ผลถ้ำเริ่ มฝึ กตั้งแต่เด็กยังเล็ก เพรำะเด็กจะเรี ยนรู้ว่ำเรำ
เอำจริ ง และจะยอมอยูใ่ นกติกำได้ง่ำยกว่ำ ถ้ำปล่อยไว้นำนจนถึงวัยรุ่ น กำรกำกับให้ทำมักเป็ นปัญหำ ทำได้
ยำก เด็กไม่ค่อยร่ วมมือและอำจมีปฏิกิริยำตอบโต้รุนแรง ในวัยรุ่ นวิธีที่ได้ผลมักต้องชักจูงใจให้เด็กร่ วมมือกับ
พ่อแม่ โดยใช้กำรพูดกันดีๆ มีเหตุผล มีกำรประนีประนอมยอมรับฟังโอนอ่อนเข้ำหำกันบ้ำง จะได้ผลกว่ำ
ในบำงช่วงเวลำที่เปลี่ยนไปจำกปกติ เช่นเวลำปิ ดเทอม พ่อแม่ลกู ควรมำร่ วมกันวำงแผน และจัด
ตำรำงเวลำกันใหม่ เพื่อให้ใช้เวลำว่ำงที่มีมำกขึ้นได้อย่ำงเป็ นประโยชน์ กำรให้เด็กมีส่วนร่ วมนั้นช่วยจูงใจให้
เด็กร่ วมมือมำกขึ้น และเป็ นกำรฝึ กให้เด็กเรี ยนรู้กำรวำงแผนก่อนกำรกระทำ นัน่ คือกำรฝึ กให้คิดก่อนทำ
นัน่ เอง แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรมีส่วนร่ วมนี้ข้ ึนอยูก่ บั อำยุของเด็กด้วย เด็กโตมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผนนี้มำกกว่ำ
เด็กเล็ก ในแผนกำรนั้นจะมีกิจกรรมที่หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งกิจกรรมสนุก และกิจกรรมส่งเสริ มกำร
เรี ยนรู้ หรื อกิจกรรมฝึ กทักษะที่สำคัญที่เด็กยังขำดอยู่ ในเวลำปิ ดเทอม ตำรำงเวลำและกิจวัตรประจำวันไม่ควร
ต่ำงจำกเวลำเปิ ดเทอมนัก โดยเฉพำะเวลำนอน และเวลำตื่นนอน เพรำะจะทำให้ติดนิสยั พอเปิ ดเทอมให้
กลับมำตื่นนอนเช้ำเหมือนเดิมได้ยำก
ตำรำงเวลำ คือบทเริ่ มต้นของกำรควบคุมตนเอง

การจัดการกับเวลา
เด็กสมำธิส้ นั ไม่ค่อยมีกำรจัดกำรกับเวลำเวลำ และทำตำมแผนที่ต้งั ใจไว้
ลำดับแรก ควรให้เด็กเห็นควำมสำคัญของเวลำ พ่อแม่ควรเป็ นตัวอย่ำงที่ดีของกำรใช้เวลำ เอำจริ งเอำจัง
กับกำรทำอะไรเป็ นเวลำ มีกำรวำงแผนเกี่ยวกับเวลำ และทำตำมแผนกำรนั้นอย่ำงสม่ำเสมอ
ลำดับที่สอง ควรฝึ กให้เด็กรู้จกั และวำงแผนแบ่งเวลำ โดยเฉพำะเวลำที่เกี่ยวกับกับกำรเรี ยน ต่อไปควรฝึ ก
ให้เด็กมีกำรจัดกำรกับเวลำนั้น โดยกำหนดรำยละเอียดย่อยว่ำในแต่ละช่วงเวลำนั้น มีกิจกรรมใด ใช้เวลำ
เท่ำใด ตัวอย่ำงเช่น
กำรทบทวนบทเรี ยนหรื อเวลำทำกำรบ้ำน ที่กำหนดไว้ทุกวันเวลำ 19.00-19.30 น. (ระยะเริ่ มต้นควรให้
เป็ นช่วงเวลำสั้นๆก่อน เพื่อให้เด็กสมำธิส้ นั ทำได้ง่ำย) ในช่วงเวลำนั้นอำจแบ่งเป็ นช่วงสั้นๆ2-3 ช่วงย่อยๆ ช่วง
ละ10-15 นำที พอที่จะทำเสร็ จ เมื่อทำได้ยำวดีแล้วจึงค่อยขยำยเวลำให้ยำวขึ้นทีละน้อย
ตัวอย่ำงเช่น เวลำอ่ำนหนังสือทั้งหมด 30 นำที อำจแบ่งเป็ นเวลำช่วงแรก 15 นำที (ระหว่ำง 19.00-19.15 น.)
ให้พยำยำมทำงำนให้เสร็ จส่วนนี้ก่อน แล้วอนุญำตให้พกั ได้1-2 นำที หลังจำกนั้น ให้กลับมำทำต่ออีกที่
เหลือ จนจบที่เวลำ 19.30 น. ตำมที่วำงแผนไว้
ลำดับที่สำม คือกำรกำกับให้เด็กทำตำมแผนเวลำ หรื อตำรำงเวลำ กำรฝึ กเรื่ องนี้ทำได้ โดยกำรให้เด็ก
รู้จกั กำรดูเวลำ กะเวลำ แบ่งเวลำเป็ นกิจกรรมย่อยๆ และเตือนตัวเองเรื่ องเวลำให้ได้ ในกำรจัดแบ่งเวลำย่อยๆนี้
14

เด็กสมำธิส้ นั ยังกะเวลำไม่ค่อยเป็ น โดยเฉพำะเวลำสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมอะไรที่ถกู ใจอยูม่ กั หยุดยำก บำง
ทีอำจลืมนัดหมำยที่สำคัญ หรื อลืมไปว่ำต้องกลับมำทำงำนต่อให้เสร็ จ ดังนั้นเวลำให้เด็กพักสั้นๆ อย่ำอนุญำต
ให้เด็กไปเล่นอะไรสนุกสนำนมำก หรื ออย่ำให้พกั กับกิจกรรมที่ใช้เวลำยำว เพรำะจะกำกับให้กลับมำทำงำนต่อ
ได้ยำก ในระยะแรกๆพ่อแม่อำจเตือนเอง หรื อใช้นำฬิกำปลุก ตั้งเวลำเลิกกิจกรรมให้เด็ก ต่อไปฝึ กให้เขำตั้ง
นำฬิกำปลุกด้วยตัวเอง หลังจำกนั้นลองให้กำหนดใจตัวเองให้เลิกก่อนนำฬิกำปลุก1-2 นำที เมื่อฝึ กได้
สม่ำเสมอดีแล้ว ลองให้เตือนตัวเองด้วยกำรเหลือบมองนำฬิกำในจังหวะที่คิดว่ำน่ำจะถึงเวลำนั้นแล้ว และหยุด
กิจกรรมนั้นให้ตรงเวลำ เมื่อทำได้แล้วเลิกใช้นำฬิกำปลุก
พ่อแม่คอยช่วยให้เด็กตรงเวลำ โดยกำรกำกับให้เริ่ มตรงเวลำ เลิกตรงเวลำ ถ้ำมีกำหนดนัดหมำย ต้อง
มีกำรกะเวลำเผือ่ ไว้ เพื่อให้ไปทันเวลำเสมอ โดยทัว่ ไปควรฝึ กให้เด็กไปก่อนนัดหมำยประมำณ 15 นำที หรื อ
อำจให้มีกำรเผือ่ เวลำไว้ในบำงกรณี ที่มคี วำมสำคัญพิเศษ ที่ไม่ควรให้สำยอย่ำงยิง่ เช่น เวลำที่นดั กันเป็ นกลุ่ม
ไปทัศนศึกษำนอกโรงเรี ยน ควรไปก่อนนัดประมำณครึ่ งชัว่ โมง หรื อกำรไปขึ้นเครื่ องบิน ควรไปก่อนเวลำ
อย่ำงน้อยหนึ่งชัว่ โมง เป็ นต้น ในกำรไปรอคอยก่อนนัดหมำยเช่นนี้ พ่อแม่ควรทำตัวให้เป็ นแบบอย่ำงที่ดีดว้ ย
เช่นกัน
ในทุกขั้นตอน เมื่อเด็กทำได้ดีตำมที่วำงแผนไว้ พ่อแม่อย่ำลืมชมด้วย
วำงแผนแล้วต้องกำกับให้เป็ นไปตำมนั้น

การแบ่ งงานเป็ นชิ้นเล็กๆ
เด็กสมำธิส้ นั มำกท้อใจง่ำยกับงำนที่ตวั เองไม่ชอบไม่สนใจ ในแต่ละช่วงเวลำ กำรแบ่งงำนให้เป็ นชิ้น
เล็กๆ พอทำได้ในเวลำสั้นๆจะช่วยให้เด็กมีกำลังใจที่จะทำให้เสร็ จ พอเสร็ จแล้วอำจมีเวลำพักสั้นๆ หลังจำกนั้น
ให้พ่อแม่กำกับให้เด็กกลับมำทำต่อในช่วงต่อไป พยำยำมให้เสร็ จเป็ นช่วงๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่ำทำได้สำเร็ จ และ
มีกำลังใจที่จะทำต่อ
ตัวอย่ำงเช่น เด็กมีกำรบ้ำนเป็ นเลข 10 ข้อ ถ้ำบอกให้ทำให้เสร็ จครำวเดียวกันทั้ง 10 ข้อ เด็กจะท้อ ไม่
อยำกทำ
พ่อแม่ควรช่วยแบ่งให้เป็ น 2 หรื อ 3 ช่วง ช่วงละ 3 ถึง 5 ข้อ เมื่อทำเสร็ จ ช่วงแรก ให้พกั 2-3 นำที แล้วทำ
ต่อ จนกว่ำจะเสร็ จสมบูรณ์
ขั้นต่อไปพ่อแม่พยำยำมฝึ กให้เด็กรู้จกั กำรเตือนตัวเองให้กลับมำทำงำนต่อให้เสร็ จ ระยะแรกเอำแค่
ทำงำนให้สำเร็ จเป็ นช่วงๆให้ได้ก่อน แม้ผลงำนจะไม่เรี ยบร้อยก็ไม่เป็ นไร หลังจำกนั้นพ่อแม่อำจจะให้เด็กคิด
และวำงแผนเองว่ำจะกลับมำทำเวลำใด พ่อแม่ช่วยกระตุน้ เตือนถ้ำเขำลืม พยำยำมให้เขำหำวิธีเตือนตนเองที่
ได้ผล เช่น ตั้งนำฬิกำปลุก ให้เพื่อนช่วยเตือน มีสมุดโน้ตเตือนควำมจำ มีกำรเขียนแผนกำรไว้ในที่ๆเห็นได้
ชัดเจน หรื อมีตำรำงเวลำ พ่อแม่คอยชื่นชมเมื่อเขำทำได้ตำมที่แบ่งงำนไว้
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แต่เมื่อใดก็ตำมที่เด็กเผลอไม่กลับมำทำต่อ พ่อแม่ตอ้ งรี บจัดกำรให้กลับมำทำ โดยสงบ ไม่ตอ้ งพูดมำก
บ่นมำก ทำเช่นนี้ซ้ ำๆจนกว่ำจะเป็ นนิสยั ทำโดยอัตโนมัติไม่ตอ้ งมีกำรเตือน แสดงว่ำเด็กสำมำรถเตือนตนเอง
ได้จึงจะปล่อยให้ควบคุมตัวเอง
กำรเตือนที่ดี ควรเตือนให้เด็กเตือนตนเอง มำกกว่ำพ่อแม่เตือนเขำตรงๆ เช่น ควรเตือนว่ำ
“ตอนนี้เวลำอะไรแล้วนะลูก” ดีกว่ำ “เวลำนี้ตอ้ งไปอำบน้ ำแล้วลูก”
คำพูดให้เด็กเตือนตนเองแบบอื่นๆที่น่ำใช้ ได้แก่
“ตอนนี้น่ำจะเป็ นเวลำทำอะไรนะ”
“ลูกวำงแผนไว้ว่ำเวลำนี้น่ำจะทำอะไรนะ”
“ลูกลืมไปหรื อเปล่ำว่ำตอนนี้น่ำจะทำอะไรจ๊ะ”
บำงทีพ่อแม่อำจใช้วิธีส่งสัญญำณเตือนแทน เช่นชี้ที่นำฬิกำ ชี้ที่ตำรำงเวลำที่เขียนติดไว้ที่ผนัง เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ปล่อยเด็กให้ควบคุมตัวเองได้แล้ว พ่อแม่ควรคอยติดตำมสุ่มตรวจสอบดูควำมสม่ำเสมอ
เป็ นครั้งครำว เพรำะบำงทีพอปล่อยสักระยะหนึ่งเด็กอำจลืม กลับไปเป็ นแบบเดิมอีก
งำนชิ้นเล็กๆ ช่วยให้เด็กมีกำลังใจทำ

การฝึ กการวางแผนล่ วงหน้ า
เด็กสมำธิส้ นั ส่วนมำกมักมีจุดอ่อนเรื่ องหนึ่งที่มคี วำมสำคัญมำก คือทักษะในกำรวำงแผน
ล่วงหน้ำ สำเหตุที่เป็ นเช่นนั้น เพรำะเด็กสมำธิส้ นั ไม่ค่อยมีควำมสำมำรถในกำรจดจ่อต่อกำรคิดล่วงหน้ำ ไม่
เห็นประโยชน์ของกำรวำงแผนล่วงหน้ำ ในชีวติ จริ งของเขำมักไม่มีกำรวำงแผนล่วงหน้ำเหมือนกัน เขำจะทำ
อะไรตำมสิ่งเร้ำที่ผำ่ นมำมำกกว่ำสิ่งที่คิดไว้ล่วงหน้ำ ลักษณะเฉพำะตัวอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ เขำขำดกำรยั้งคิดว่ำต้อง
ทำอะไรบ้ำง และทำให้เกิดปัญหำมำกเวลำต้องทำอะไรตำมแผนกำรที่กำหนดไว้
กำรฝึ กทักษะนี้สำมำรถทำได้ โดยเริ่ มต้นจำกกำรพยำยำมให้มีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ ในทุกกิจกรรม
เท่ำที่สำมำรถทำได้ ข้อนี้พ่อแม่ฝึกได้โดยกำรชวนให้เขำคิดล่วงหน้ำ แม้แต่เรื่ องง่ำยๆในชีวิตประจำวัน เช่น
พรุ่ งนี้จะทำอะไรบ้ำง ไล่ไปตำมลำดับตั้งแต่เช้ำ กำรกระตุน้ ให้เด็กสมำธิส้ นั วำงแผนบ่อยๆในเรื่ องนี้ เมื่อฝึ ก
นำนๆจะกลำยเป็ นนิสยั ซึมซับเข้ำไปเป็ นระบบกำรคิดวำงแผนล่วงหน้ำในเวลำต่อมำ กำรให้เด็กช่วยวำงแผน
ด้วย เป็ นกลยุทธที่จูงใจให้เด็กทำเอง ไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ทำ ในกำรวำงแผนนั้น ถ้ำเด็กคิดดีวำงแผน
เองได้ดี ควรชมเชยด้วยเพื่อเป็ นกำรให้แรงเสริ มทำงบวกแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมนั้นจะเพิ่มมำก
ขึ้นได้ง่ำย
กำรวำงแผนนี้เมื่อทำเสร็ จแล้ว ควรส่งเสริ มให้เด็กเขียนบันทึกเพื่อเตือนควำมจำไว้ดว้ ย
ขั้นตอนต่อมำ คือกำรพยำยำมฝึ กให้เด็กทำตำมแผนกำรนั้นให้ได้ ในระยะแรกๆผูใ้ หญ่อำจต้องคอย
กำกับให้เป็ นไปตำมนั้นก่อน ต่อมำเมื่อใดที่เห็นเด็กเริ่ มทำได้ดว้ ยตัวเอง อย่ำลืมชมเชยด้วยเช่นกัน กำร
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วำงแผนล่วงหน้ำนี้ตอนแรกๆ เริ่ มจำกเหตุกำรณ์ใกล้ตวั ก่อน เช่น พรุ่ งนี้จะทำอะไรบ้ำง ต่อมำอำจขยำยเพิ่มเป็ น
วันต่อๆไปเป็ นอีกสองสำมวันข้ำงหน้ำ เสำร์อำทิตย์ที่จะถึงนี้ สัปดำห์หน้ำ เดือนหน้ำ ปิ ดเทอมหน้ำ หรื อ ปี
หน้ำ ก็ได้ แล้วแต่สถำนกำรณ์ แต่เมื่อวำงแผนแล้ว ผูใ้ หญ่ตอ้ งช่วยกำกับให้เป็ นไปตำมนั้นจริ งๆ คำแนะนำ
สำหรับกำรฝึ กข้อนี้ คือเริ่ มต้นจำกกำรวำงแผนง่ำยๆ และทำได้จริ งก่อน อย่ำพยำยำมทำหลำยๆเรื่ องพร้อมๆกัน
กำรวำงแผนที่เด็กจะร่ วมมือง่ำยที่สุด มักเป็ นกำรวำงแผนในเรื่ องที่เด็กชอบ และพอใจที่จะทำด้วย อำจเริ่ มจำก
เรื่ องที่เขำสนใจอยูแ่ ล้ว จำกนั้นค่อยๆขยำยต่อไปเรื่ องอื่นๆที่ยำกขึ้น
กำรวำงแผนล่วงหน้ำ อำจมีท้งั ระยะสั้นและยำว หลังจำกวำงแผนแล้วต้องพยำยำมทำให้ได้ตำมแผน
ด้วย เมื่อทำได้สำเร็ จตำมแผนกำรที่ต้งั ใจไว้ ให้พ่อแม่อย่ำลืมชมเป็ นระยะๆ จะช่วยเพิ่มกำลังใจแก่เด็กที่จะทำ
ต่อไป
กำรวำงแผน เป็ นกำรฝึ กให้คิดก่อนทำ
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การฝึ กให้ รู้จกั เตือนตนเอง คิดทบทวน
จุดอ่อนของเด็กสมำธิส้ นั ที่พบได้บ่อยๆ อีกประกำรหนึ่ง คือขี้ลืม เช่น ลืมของ ลืมทำกำรบ้ำน ลืม
สิ่งที่ครู สง่ั ให้เอำไปโรงเรี ยน ลืมส่งงำน ไม่ทบทวนงำนเวลำทำงำนเสร็ จ ลืมเรื่ องที่เพิ่งถูกดุมำ ไม่เรี ยนรู้จำก
ประสบกำรณ์ ได้หน้ำลืมหลัง วันนี้เรี ยนอะไรมำจำได้พรุ่ งนี้ลืมหมด
กำรลืมง่ำยนี้เกิดจำก กำรรับรู้จำกสิ่งกระตุน้ ของเด็กสมำธิส้ นั นั้น (เช่น คำสัง่ ควำมรู้) เกิดขึ้นผิวเผิน
มำก สมองส่วนนอกที่ทำหน้ำที่รับสิ่งเร้ำหรื อตัวกระตุน้ เหล่ำนั้นเข้ำไปรวบรวมเป็ นควำมจำ ทำหน้ำที่ไม่
เต็มที่ ควำมจำที่เกิดจึงไม่เข้ำไปลึกถึงจุดที่จะจำได้นำน เรี ยกว่ำควำมจำแบบผิวเผิน ทั้งนี้เพรำะขณะที่สมองรับ
ตัวกระตุน้ นั้น ยังไม่ได้ใส่ใจรับข้อมูลเต็มที่ เช่น เวลำที่ครู สงั่ งำน ใจยังลอยคิดถึงเรื่ องเล่นอย่ำงอื่นอยู่ เลยจำ
สิ่งที่ครู สงั่ ไม่ได้
กำรแก้ไขกำรลืมนี้ พ่อแม่สำมำรถช่วยได้ดว้ ยกำรฝึ กให้เด็กรู้จกั กำรเตือนตัวเอง โดยแนะนำเด็กดังนี้
ก่อนที่เด็กจะออกจำกบ้ำนไปโรงเรี ยนทุกวัน ให้เด็กหยุดคิดและสำรวจตัวเองหนึ่งนำที ว่ำลืมอะไรหรื อไม่ กำร
แต่งตัวเรี ยบร้อยหรื อยัง ขำดอะไรอีก ถ้ำนึกขึ้นได้ให้คำชม และรี บให้เด็กจัดกำรแก้ไขด้วยตัวเองให้ครบ
ทันที ก่อนเด็กจะออกจำกโรงเรี ยนกลับบ้ำนก็ฝึกเช่นเดียวกัน คือให้คิดทบทวนว่ำลืมเอำอะไรกลับ
หรื อไม่ กำรบ้ำนมีอะไรบ้ำง พรุ่ งนี้คุณครู ให้เอำอะไรมำเป็ นพิเศษ มีของใช้ส่วนตัวอะไรที่ลืมทิ้งไว้ที่โรงเรี ยน
บ้ำง
หลังจำกทำกำรบ้ำนเสร็ จ ควรฝึ กให้เด็กหัดทบทวน ระยะแรกที่เริ่ มต้นฝึ กอำจให้สุ่มทบทวนสั้นๆ เช่นทบทวน
เลข1-2ข้อก็พอ ถ้ำพบว่ำผิดพลำดให้แก้ไขทันที ต่อไปให้ทบทวนมำกขึ้นเป็ นข้อเว้นข้อ เมื่อทำได้มำกขึ้นค่อย
ให้ทบทวนทุกข้อ ถ้ำฝึ กได้ผลดีเวลำสอบ เด็กจะทบทวนเมื่อทำข้อสอบเสร็ จได้ดว้ ยตัวเอง
เวลำเด็กจะไปไหน ให้เด็กจัดเตรี ยมข้ำวของเครื่ องใช้ส่วนตัวเอง เช่น ไปค่ำย ไปเที่ยวต่ำงจังหวัด เมื่อจัดเตรี ยม
แล้วให้หดั ทบทวนว่ำลืมอะไรอีกบ้ำง
ฝึ กให้เด็กจดบันทึกสิ่งที่สำคัญ เช่น คุณครู สงั่ อะไรบ้ำง จะต้องทำอะไรในวันพรุ่ งนี้ ขอยืมของเพื่อนอะไรมำ
บ้ำง จะคืนเมื่อไร อะไรที่จำยำกให้จดให้หมด และวำงแผนให้เด็กดูสิ่งที่จดเป็ นเวลำเสมอ เช่น
ครั้งที่ 1 ดูก่อนออกจำกบ้ำนไปโรงเรี ยน
ครั้งที่ 2 ดูเมื่อถึงโรงเรี ยน
ครั้งที่ 3 ดูก่อนออกจำกโรงเรี ยน
ครั้งที่ 4 ดูเมื่อกลับถึงบ้ำน
ครั้งที่ 5 ดูเมื่อจัดตำรำงสอน ก่อนนอน
กำรดูหลำยๆครั้ง นอกจำกป้ องกันกำรลืมแล้ว ยังช่วยให้จำสิ่งที่จดได้ดว้ ย กำรท่องศัพท์สำมำรถฝึ กได้ดว้ ย
วิธีกำรนี้เหมือนกัน คือให้จดไว้ แล้วนำมำดูบ่อยๆ จะจำได้เอง
เมื่อเด็กเริ่ มจดบันทึกแล้ว พ่อแม่คอยตรวจสอบดูดว้ ยว่ำได้จดและทำตำมที่วำงแผนสม่ำเสมอหรื อไม่ มีกำรเอำ
สิ่งที่จดมำดูเป็ นระยะๆหรื อไม่ ได้ประโยชน์จำกกำรจดเพียงไร และอย่ำลืมชมที่เด็กจดด้วย
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เมื่อเด็กลืม หรื อมีควำมผิดพลำดจำกกำรลืม พ่อแม่ตอ้ งหัดมองลูกแบบเข้ำใจ อย่ำไปโกรธหรื อดุด่ำเขำก่อน ให้
ทบทวนว่ำที่ทำพลำดไปนั้นเกิดจำกอะไร ลืมขั้นตอนใดที่จะช่วยไม่ให้ลืม ครั้งต่อไปจะป้ องกันไม่ให้ลืม หรื อ
มีวิธีเตือนตัวเองอย่ำงไร
นอกจำกนี้ในสถำนกำรณ์จริ งของชีวิต พ่อแม่ก็สำมำรถนำมำพูดคุยกับเด็กได้เสมอ กระตุน้ ให้เขำได้คิด
ว่ำ เหตุกำรณ์ที่ผำ่ นไปแล้วนั้น ได้เรี ยนรู้อะไรบ้ำง ถ้ำแก้ไขได้อยำกจะแก้ไขอย่ำงไร บำงครั้งเด็กทำผิด เมื่อ
เด็กสงบลงแล้ว ควรถำมว่ำเขำจะป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่ได้อย่ำงไร กำรฝึ กเช่นนี้ช่วยให้เกิดกำรยั้งคิด คิด
ล่วงหน้ำ คิดถึงผลที่ตำมมำ และยั้งใจไม่ทำผิดก่อนกระทำ
ฝึ กให้เตือนตัวเองเสมอ ก่อนและหลังกิจกรรม

การฝึ กให้ ควบคุมตนเอง
เด็กสมำธิส้ นั มักขำดกำรควบคุมตนเอง ทำอะไรตำมใจหรื อตำมสิ่งเร้ำ ทำให้มกั มีปัญหำกับคนรอบข้ำง
ได้เสมอ ในครอบครัวพ่อแม่มกั ตำมใจเด็กเมื่อเด็กเอำแต่ใจ ไม่ยอมทำตำมกฎเกณฑ์กติกำในบ้ำน บำงคนกลัว
ปฏิกิริยำของเด็ก ไม่กล้ำขัดใจเด็ก บำงคนตำมใจเพรำะตัดรำคำญ เมื่อยอมตำมใจเด็กได้ครั้งหนึ่ง เด็กสมำธิส้ นั
เรี ยนรู้ได้อย่ำงรวดเร็ วว่ำเขำสำมำรถ “จัดกำร” กับผูใ้ หญ่ได้แล้ว ครั้งต่อไปเขำจะเอำแต่ใจตัวเองเช่นนั้นอีก เมื่อ
เด็กเข้ำโรงเรี ยน เด็กสมำธิส้ นั อำจมีปัญหำในกำรปรับตัวกับเพื่อนๆ เพรำะเอำแต่ใจตัวไม่ยอมโอนอ่อนเข้ำหำ
คนอื่น กำรฝึ กเรื่ องกำรควบคุมตัวเองนี้ จึงเป็ นประโยชน์กบั เด็กเองในระยะยำวอย่ำงมำก
กำรฝึ กกำรควบคุมตนเองจะเริ่ มจำก กำรฝึ กให้เด็กรู้จกั กำรรอคอย กำร ฝึ กเรื่ องนี้สำมำรถทำได้ต้งั แต่
เด็กอำยุนอ้ ย เริ่ มเมื่อเด็กอำยุ 6 เดือนไปแล้ว พ่อแม่สำมำรถฝึ กให้เด็กรู้จกั กำรรอคอย เช่นเวลำหิว ให้รอได้
เล็กน้อย แม่ควรบอกเด็กสั้นๆว่ำ “รอนิดนึงนะ แม่ขอเวลำเตรี ยมสัก 2-3 นำที” เด็กจะเรี ยนรู้ว่ำต่อไปพอ
หิว นมอำจยังไม่มำทันที แต่ได้นมในเวลำต่อมำแน่นอน กำรฝึ กอำจยืดเวลำให้รอนำนได้มำกขึ้นช้ำๆ จนเมื่อ
อำยุครบ 1 ขวบ อำจให้เด็กรอได้นำนถึง 5 นำที กำรฝึ กเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เด็กหิวหรื อเดือดร้อนเกินไป ในทำง
ตรงกันข้ำม เด็กจะหัดปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป กำรไม่ฝึกเป็ นปัญหำมำกกว่ำ เพรำะเด็กไม่เรี ยนรู้ที่
จะรอคอย ต่อไปจะรอคอยอะไรไม่เป็ น พ่อแม่อย่ำลืมว่ำชีวิตจริ งของเด็กต่อไปนั้นต้องเผชิญกับกำรรอคอยไม่
มำกก็นอ้ ย พ่อแม่บำงคนคิดว่ำไม่เป็ นไรยอมได้ แต่เมื่อเด็กโตขึ้น เขำจะต้องอยูร่ ่ วมกับคนอื่น ที่อำจไม่ตำมใจ
เขำเหมือนพ่อแม่ เด็กจะปรับตัวลำบำกมำก และในที่สุดไม่เป็ นที่รักของคนอื่นๆ
นอกจำกกำร ฝึ กให้เด็กรู้จกั รอคอยอำหำรเมื่อรู้สึกหิวแล้ว เด็กอำยุมำกกว่ำ 6 เดือนยังปรับตัวได้กบั กำร
รอคอยเรื่ องอื่นๆได้อีกเช่นกัน เช่น เมื่อเด็กเปี ยกฉี่เปื้ อนอึ เมื่อเด็กต้องกำรได้อะไร หรื อเมื่อเด็กจะให้พ่อแม่
อุม้ กำรฝึ กใช้หลักกำรเดียวกัน คือให้เด็กรอคอยพร้อมกับบอกสั้นๆ ว่ำจะได้ในเวลำอีกไม่นำน เมื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรแล้วควรชมเด็กด้วยสีหน้ำยิม้ แย้มที่เขำรอได้ แม้เด็กฟังคำพูดไม่รู้เรื่ อง แต่เขำเรี ยนรู้จำกสี
หน้ำ รอยยิม้ ท่ำทำง และจะรอคอยได้มำกขึ้นเรื่ อยๆ
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ขั้นตอนต่อไป ในขวบปี ที่ 2 ควรฝึ กในเรื่ อง กำรทำกิจกรรมให้อยูใ่ นกรอบกติกำสังคม เช่น กำรมี
กิจวัตรประจำตัว กำรทำตำมตำรำงเวลำ กฎเกณฑ์ของกิจกรรมในครอบครัวและสังคม ที่ตอ้ งไม่ทำให้ขำ้ วของ
เสียหำย ไม่เป็ นอันตรำยต่อตนเอง และไม่เป็ นอันตรำยหรื อละเมิดผูอ้ ื่น กำรฝึ กให้ตวั เองต้องปรับตัวเช่นนี้ ช่วย
ให้เด็กสมำธิส้ นั มีกำรควบคุมตนเองดีข้ ึน วิธีฝึกควรเริ่ มต้นจำกกิจกรรมง่ำยๆที่ฝึกกำรควบคุมกล้ำมเนื้อและ
สำยตำ เช่น กำรเล่น กีฬำ ดนตรี ศิลปะ หรื อกิจกรรมอืน่ ๆ (ยกเว้นเกมกด วีดิโอเกม หรื อเกม
คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ช่วยให้ควบคุมตนเอง) ถ้ำเริ่ มจำกกิจกรรมที่เด็กชอบหรื อมีควำมถนัด เด็กรู้สึกสนุกฝึ กได้
ง่ำย หลังจำกนั้นพ่อแม่ส่งเสริ มให้เด็กทำติดต่อกันสม่ำเสมอ แล้วยืดระยะเวลำที่เด็กทำให้ยำวขึ้นตำมลำดับ ถ้ำ
สำมำรถฝึ กด้วยกิจกรรมหลำยรู ปแบบจะยิง่ ได้ผลดี
หลังจำกนั้น พ่อแม่ค่อยๆให้แบบฝึ กหัดที่ยำกขึ้น คือกำรกระตุน้ และกำกับให้เด็กทำในกิจกรรมที่ไม่
ชอบหรื อไม่ถนัดบ้ำง เช่นกำรบ้ำน กำรทบทวนบทเรี ยน ให้เป็ นไปตำมตำรำงเวลำที่วำงแผนไว้
กำรฝึ กระดับที่ยำกที่สุดเห็นจะเป็ นกำรฝึ กควำมคิด โดยให้เด็กรู้จกั กำรควบคุมควำมคิดของตน ให้จด
จ่ออยูก่ บั อิริยำบถที่ทำอยู่ ให้ได้ยำวนำนที่สุด ถ้ำอยูเ่ ฉยๆไม่ได้ทำอะไร ให้ฝึกจิตใจจดจ่ออยูก่ บั ลมหำยใจเข้ำ
ออก ดังนี้
• เมื่อหำยใจเข้ำให้นึกถึงลมหำยใจที่เข้ำ
• เมื่อหำยใจออกให้นึกถึงลมหำยใจออก ตลอดเวลำ
• ถ้ำใจวอกแวกไปคิดเรื่ องอื่นเมื่อใด ก็ให้ดึงสติกลับมำรู้ตวั ให้ได้โดยเร็ ว รี บกลับมำจดจ่ออยูก่ บั ลม
หำยใจเข้ำออกอย่ำงเดิม
หลักกำรดูง่ำยๆ แต่เวลำทำจริ งๆไม่ใช่เรื่ องง่ำยเลย แม้คนปกติกย็ งั คุมจิตใจแบบนี้ได้ไม่นำน
เหมือนกัน กำรฝึ กเรื่ องนี้จึงค่อนข้ำงยำกในเด็กสมำธิส้ นั ในกำรฝึ กระยะแรกถึงแม้ใจไม่นิ่ง แต่ร่ำงกำยที่สงบนิ่ง
มำกกว่ำเดิม ก็แสดงว่ำมีกำรควบคุมร่ ำงกำยก็เกิดขึ้นบำงส่วนแล้ว
กำรรู้จกั สำรวมร่ ำงกำย กำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวไม่ให้มำกเหมือนเดิม แม้ได้ผลช้ำแต่เป็ นประโยชน์
ต่อเด็กสมำธิส้ นั ไม่มำกก็นอ้ ย เรื่ องกำรฝึ กสติน้ ี ควรหำผูส้ อนที่มีควำมรู้ และเข้ำใจเด็กสมำธิส้ นั ด้วย เพรำะเด็ก
บำงคนฝึ กยำกหรื อช้ำมำก หรื อไม่ค่อยร่ วมมือในระยะแรกๆ ผูใ้ หญ่จึงไม่ควรคำดหวังสูงในระยะเริ่ มต้น ไม่
ควรเปรี ยบเทียบผลกำรฝึ กของเด็กสมำธิส้ นั กับเด็กทัว่ ไป แต่ให้เปรี ยบเทียบกับตัวเด็กเองในระยะยำว จึงจะเห็น
กำรเปลี่ยนแปลงชัดเจน
กำรฝึ กสติช่วยให้ควบคุมจิตใจตัวเองได้ง่ำย
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การฝึ กให้ เด็กรู้จกั การ “กะ” และ การประมาณ
กำรคำดคะเน คำดกำรณ์ หรื อกำร “กะ” ของเด็กสมำธิส้ นั มักไม่ดี โดยเฉพำะกำรกะเวลำ ทำให้เป็ นปัญหำ
เวลำพ่อแม่บอกให้เด็กสมำธิส้ นั หยุดเล่นตำมเวลำที่กำหนด เช่น พ่อแม่อำจบอกว่ำ ให้เล่นอีกสิบนำที แล้วไป
อำบน้ ำ เมื่อครบสิบนำทีเด็กสมำธิส้ นั มักไม่รู้ตวั เอง ไม่เลิกเล่น ในที่สุดลงเอยด้วยกำรถูกดุถกู ว่ำบ่อยๆ
วิธีกำรฝึ กควรทำดังนี้
• ให้เด็กนัง่ นิ่งๆ หลับตำ บอกเด็กว่ำ ให้ลองกะเวลำเองในใจ เมื่อครบ 1 นำที แล้วลืมตำขึ้นได้ พ่อแม่
จับเวลำด้วย เมื่อเด็กลืมตำ ให้บอกว่ำเวลำผ่ำนไปจริ งๆเท่ำใด ระยะแรกๆเด็กมักกะเวลำไม่ถกู มักสั้น
กว่ำเวลำจริ ง ลองฝึ กใหม่หลำยๆครั้ง จดบันทึกกำรฝึ กทุกวัน ในที่สุดเด็กจะกะเวลำแม่นยำมำก
ขึ้น กำรฝึ กนี้อำจทำให้เหมือนกำรเล่นเป็ นกลุ่มในหมู่พี่นอ้ ง หรื อพ่อแม่เล่นด้วยก็ได้ อำจเล่นเป็ น
เกม มีรำงวัลเล็กน้อย พร้อมกับคำชม
• ให้เด็กตักถัว่ เขียวขึ้นมำกจำกชำม หนึ่งช้อนชำ ลองให้เด็กทำยว่ำในช้อนนี้มีถวั่ เขียวกี่เม็ด ทำยเสร็ จแล้ว
ให้เด็กลองนับดูดว้ ยตัวเอง ชมเด็กเมื่อทำยได้ใกล้เคียงขึ้น ลองทำหลำยๆครั้งเช่นเดียวกัน หรื อลอง
เปลี่ยนเป็ นช้อนที่ใหญ่ข้ ึน แล้วทำยใหม่
• ให้เด็กหยิบเหรี ยญขึ้นมำหนึ่งกำมือ ลองทำยน้ ำหนัก หรื อจำนวนเหรี ยญ
• หยิบกระเป๋ ำสตำงค์ข้ ึนมำ ลองทำยว่ำขนำดกว้ำงยำวเท่ำใด
• ลองให้กะว่ำตอนนี้เป็ นเวลำเท่ำใด
• หลังจำกเดินสักครู่ ลองให้กะระยะทำงที่เดิน
• ให้ลองกะระยะทำงจำกบ้ำนไปโรงเรี ยน เทียบกับระยะทำงที่ได้จำกกำรวัดโดยรถยนต์
พ่อแม่สำมำรถฝึ กเด็กได้ทุกสถำนกำรณ์ โดยใช้สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ เวลำ ปริ มำณ จำนวน น้ ำหนัก ควำม
ยำว ระยะทำง ให้เป็ นประโยชน์
ฝึ กให้ “กะ” หรื อ “ประมำณ”จำกเหตุกำรณ์รอบตัว

การฝึ กให้ รู้จกั รอคอยรางวัลหรือผลดีที่ตามมา
จุดอ่อนข้อหนึ่งของเด็กสมำธิส้ นั คือ กำรขำดกำรรอคอย เวลำทำอะไรที่สนุกสนำนตื่นเต้นแล้วได้
ผลตอบแทนทันทีจะพอใจ อะไรที่ทำแล้วไม่เห็นผลทันทีจะเบื่อง่ำย เกมคอมพิวเตอร์ท้งั หลำยจึงเป็ นที่ถกู ใจ
เด็กสมำธิส้ นั มำก เพรำะมีกำรตอบสนองเร็ ว ได้รำงวัลเร็ ว แต่ในชีวิตจริ งรำงวัลที่ได้ไม่ได้มำเร็ วเหมือนใน
เกม เช่น ผลกำรเรี ยน พ่อแม่จึงควรฝึ กให้เด็กสมำธิส้ นั ฝึ กกำรรอคอยรำงวัล หรื อผลตอบแทน ด้วยวิธีกำร
ต่อไปนี้
กำรฝึ กให้สะสมเงิน
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ควรฝึ กตั้งแต่เริ่ มให้เงินค่ำขนมครั้งแรกๆ โดยเมื่อให้เงินควรพูดคุยเป็ นกำรกระตุน้ ให้เด็กคิดด้วยว่ำ จะ
วำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงไร จะซื้ออะไร ตอนไหน รวมแล้วเป็ นเงินเท่ำไร เก็บเงินค่ำขนมวันนี้เท่ำไรดี เมื่อเด็ก
ทำได้อย่ำงที่วำงแผนหรื อเก็บได้มำกกว่ำ ควรชื่นชม และส่งเสริ มให้หยอดกระปุกออมสิน เมื่อเต็มแล้วพำไป
ฝำกธนำคำร อธิบำยว่ำเมื่อฝำกไว้ยงิ่ นำนก็จะได้ดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้น เก็บไว้ยงิ่ นำนจะเป็ นเงินก้อนใหญ่ข้ นึ อำจเอำ
ไปซื้ออะไรที่รำคำมำกขึ้นได้ เป็ นกำรจูงใจให้อยำกสะสม และ “รอ” ผลที่จะตำมมำ ไม่ใจร้อนรี บใช้เงินทันที
บำงครั้งกำรให้รำงวัลเพิ่มเติมจำกยอดเงินที่เด็กสะสมได้ อำจช่วยเพิ่มแรงจูงใจ เช่น เมื่อเด็กสะสมได้
ถึง 100 บำท พ่อแม่อำจให้เพิ่มอีก 10 บำทเป็ นรำงวัล ไม่ควรให้มำกเกินไปนัก เพรำะเด็กอำจมีเงินเก็บมำก
จนอำจเอำไปใช้จ่ำยอย่ำงเกินตัว อำจเป็ นปัญหำได้
เมื่อเด็กมีเงินเก็บของตนเอง ควรมีวิธีกำรป้ องกันกำรใช้จ่ำยเกินตัว ด้วยกำรมีกติกำควบคุมที่ช่วยกัน
สร้ำงขึ้น เช่น ก่อนใช้เงินที่เก็บนี้ ต้องมีกำรวำงแผนก่อน มีกำรปรึ กษำหำรื อ กำหนดว่ำใช้ซ้ือของเล่นได้
เท่ำไร เป็ นกำรฝึ กให้เด็กคิด และควบคุมตนเอง ไม่ใช้จ่ำยฟุ่ มเฟื อย
เมื่อเด็กมีควำมต้องกำรอยำกได้อะไร ควรฝึ กให้มีกำรบอกพ่อแม่ ขออนุญำตพ่อแม่อย่ำงเป็ นเรื่ องเป็ น
รำว เพื่อวำงแผนกำรหำเงิน และกำรใช้เงิน ในเด็กรำยได้ที่มีทำงเดียว คือจำกพ่อแม่ ดังนั้นเมื่ออยำกได้อะไรที่
ไม่จำเป็ น ควรกระตุน้ ให้เด็กเก็บเงินค่ำขนม หรื อเงินที่อำจได้จำกผูใ้ หญ่อื่นๆ พ่อแม่อำจช่วยบ้ำงแต่ไม่ควรให้
หมด เด็กจะได้เรี ยนรู้กำรรอคอย
กำรฝึ กให้อดทน รอคอย
เด็กสมำธิส้ นั มักรอคอยอะไรไม่ค่อยได้ เวลำรอมักหงุดหงิดงอแง ทำให้พ่อแม่หลำยคนตัดรำคำญ ไม่
ค่อยฝึ กให้เด็กรอคอย บำงคนไม่อยำกให้เด็กหงุดหงิด กลัวเด็กเครี ยดหรื อโวยวำย กำรฝึ กให้เด็กรอคอยทีละ
น้อย เริ่ มจำกกำรรอคอยสิ่งง่ำยๆ ไม่นำนเกินไปนัก จะช่วยให้เด็กคุน้ เคยกับกำรรอคอยมำกขึ้น กำรให้เหตุผล
สั้นๆ อำจช่วยให้เด็กเข้ำใจกำรรอคอยตำมเหตุผลได้บำ้ ง แต่ถำ้ เด็กยังมีปฏิกิริยำบ้ำง ขอให้พ่อแม่อดใจอย่ำเผลอ
ไปโต้ตอบ เมื่อเด็กโตขึ้นกำรควบคุมตัวเองจะดีข้ ึนตำมวัยด้วยเช่นกัน กำรแนะนำให้เด็กรู้จกั ใช้เวลำระหว่ำงรอ
คอยให้เป็ นประโยชน์หรื อสนุกได้ระหว่ำงรอ เช่นกำรอ่ำนหนังสือ หรื อมีเกมที่เล่นคนเดียวเงียบๆได้
กำรฝึ กให้เด็กสมำธิส้ นั เล่นกับเด็กอื่นได้น้ นั มีส่วนช่วยให้เด็กรู้จกั กำรรอคอยได้เหมือนกัน เด็กสมำธิ
สั้นมักเล่นกับเด็กอื่นได้ยำก ด้วยเหตุผลหลำยประกำร เช่น อำกำรสมำธิส้ นั ทำให้ไม่รู้จกั กำรรอคอย ไม่ยบั ยั้งใจ
ตนเอง ไม่โอนอ่อนผ่อนตำมผูอ้ ื่นบ้ำง และบำงทีเอำแต่ใจตนเองไม่รักษำกติกำของกลุ่ม ในกำรเล่นเป็ นกลุ่มนั้น
ย่อมต้องมีกติกำ กำรไม่รู้จกั คอยให้ถึงคิวของตนเองทำให้เพื่อนมองว่ำไม่เคำรพกติกำ จึงไม่มีใครอยำกเล่น
ด้วย กำรฝึ กให้เด็กรู้จกั กำรรอบ้ำง ยอมคนอื่นบ้ำง จึงเป็ นสิ่งจำเป็ น
กำรฝึ กให้รอคอยเป็ นพื้นฐำนของกำรควบคุมตนเอง
ในสถำนกำรณ์ที่เด็กต้องรอคอยจริ งๆ เช่นกำรไปรอพบแพทย์ ควรแนะนำให้เด็กเตรี ยมกิจกรรมที่เด็ก
ชอบ และใช้เป็ นกำรเล่นฆ่ำเวลำ เช่น กระดำษวำดรู ป ของเล่นที่ชอบเล่น(และสำมำรถพกพำไปได้ ยกเว้นเกม
กดไม่แนะนำ) ตัวต่อ แท่งรู บิก(แท่งลูกบำศก์ที่ฝึกให้เด็กหมุนจนทุกด้ำนเป็ นสีเดียวกัน) ปริ ศนำอักษร
ไขว้ หนังสือที่ชอบ(กำร์ตูนก็ได้) ระหว่ำงทีรออำจใช้เวลำพูดคุยชวนสนทนำให้เด็กเพลิน หรื ออำจมีเกม
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เล่น พยำยำมหำกิจกรรมให้เด็กทำให้เป็ นประโยชน์ และทำให้เด็กไม่ได้อยูน่ ิ่งๆ เช่นให้เดินไปซื้อของ เดิน
สำรวจสถำนที่ วำดแผนที่ของสถำนที่ไป ฯลฯ
เมื่อรอคอย ให้หำอะไรทำเพลินๆ ช่วยให้ไม่เบื่อ

การฝึ กให้ เด็กมองเห็นข้ อดีตนเอง
เด็กสมำธิส้ นั มักมองเห็นแต่ขอ้ เสี ยของตนเอง เนื่องจำกถูกดุ ถูกว่ำ ถูกตำหนิ ถูกลงโทษ จำกทั้งที่บำ้ น
และที่โรงเรี ยนเสมอๆ ถ้ำปล่อยทิ้งไว้เด็กจะขำดควำมภำคภูมิใจตนเอง ขำดแรงจูงใจที่ในกำรทำควำมดี ขำด
แรงจูงใจในกำรเรี ยน ผลกำรเรี ยนที่ไม่ดีทำให้เด็กขำดควำมมัน่ ใจในตนเอง เรี ยนไม่สนุก ไม่รู้เรื่ อง เบื่อเรี ยน
เด็กสมำธิส้ นั มักมองไม่เห็นข้อดีอื่นของตนที่ยงั มีอยู่ เช่น กำรเคลื่อนไหวมำกกว่ำเด็กอื่นๆ อำจนำไปใช้ในกำร
ทำตัวให้เป็ นประโยชน์ในกำรทำงำนช่วยเหลือส่วนรวม และในที่สุดได้รับคำชมจำกครู ได้กำรยกย่องยอมรับ
จำกเพื่อนๆ
•

กำรฝึ กให้เด็กคิดดีกบั ตัวเองนั้นต้องเริ่ มจำกกำรที่พ่อแม่มองลูกในทำงที่ดี

•

พ่อแม่เปิ ดโอกำสให้ลกู ทำดี บำงสถำนกำรณ์พ่อแม่และครู อำจกำหนดให้เขำมีกำรทำงำน เพื่อให้ได้
โอกำสได้รับกำรยกย่องชมเชยบ้ำง

•

พ่อแม่มีวิธีแก้ไขปัญหำพฤติกรรมลูก ที่ไม่ใช่กำรดุด่ำว่ำกล่ำว

•

พ่อแม่ไม่หงุดหงิดกับพฤติกรรมบำงอย่ำงที่แก้ไขไม่ได้ และไม่ใช่เรื่ องใหญ่ เช่น กำรนัง่ ไม่เรี ยบร้อย
ยุกยิก อยูไ่ ม่นิ่ง กำรพูดมำกบ่นมำกในเรื่ องนี้ ทำให้เด็กสมำธิส้ นั มองตัวเองไม่ดี

•

มีโอกำสชวนคุยให้เขำมองตัวเองดี เช่น
“วันนี้ลกู ทำอะไรที่รู้สึกดีๆบ้ำง”
“ที่โรงเรี ยนมีอะไรที่ทำให้ลกู ภูมิใจตัวเองบ้ำง”
“ครู ชมลูกอย่ำงไรบ้ำง”
“เพื่อนชมลูกเรื่ องอะไรบ้ำง”
“ลูกอยำกให้คนอื่นชื่นชมตัวลูกอย่ำงไร”
“ลูกคิดจะทำอะไรบ้ำง ที่จะทำให้คนอื่นชื่นชม”
กำรมองตนเองดีเป็ นพื้นฐำนอำรมณ์ที่ดี และควำมภูมิใจตนเอง

การรู้จกั เอกลักษณ์ ตนเอง
เมื่อเด็กสมำธิส้ นั โตขึ้นเข้ำสู่วยั รุ่ น ควรส่งเสริ มให้เด็กค้นหำตัวเองว่ำ มีควำมชอบควำมถนัด ค่ำนิยม
ควำมเชื่อ นิสยั ใจคอ ข้อดีขอ้ ด้อยของตนเอง รวมถึงควำมต้องกำรอยำกเรี ยนอะไร อยำกทำงำนอะไรใน
อนำคต เด็กสมำธิส้ นั ที่มีเป้ ำหมำยของตนเองแล้ว จะมีแรงจูงใจในกำรเรี ยนจำกภำยในจิตใจของตน ไม่ตอ้ งให้
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พ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญให้เรี ยนอีกต่อไป ควรกระตุน้ ให้วยั รุ่ น กำหนดเป้ ำหมำยของตน วำงแผนชีวิตของตนเอง
มำกขึ้น และพยำยำมทำให้ไปถึงเป้ ำหมำยด้วยตัวเอง เมื่อมีปัญหำ อุปสรรค ก็ควรหัดให้เด็กแก้ไขด้วยตัวเอง
ก่อน
กำรฝึ กให้เด็กมีกำรเรี ยนรู้จกั ตนเองเช่นนี้ ทำให้เด็กมีเอกลักษณ์เฉพำะตน ที่แตกต่ำงไปจำกคน
อื่นๆ ลักษณะที่ดี จะเห็นชัดเจนขึ้นและถ่ำยทอดไปยังเด็กอื่นๆ
วัยรุ่ นที่เริ่ มรู้ว่ำตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร มักมีเป้ ำหมำย มีควำมใฝ่ ฝันของตนเอง มีแรงจูงใจใน
กำรเรี ยนรู้ และทำอะไรที่มีทิศทำงชัดเจน แรงจูงใจจำกภำยในที่เกิดขึ้นนี้ทำให้สมำธิในกำรเรี ยนยำวขึ้น วัยรุ่ น
จึงดีข้ นึ ได้ดว้ ยตัวเอง
พ่อแม่สำมำรถช่วยส่งเสริ มให้ลกู รู้จกั ตนเอง มีควำมมุ่งมัน่ ในชีวิต เข้ำใจตนเอง
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บทที่ 4 ทักษะความคิด
การฝึ กให้ คดิ ทบทวน
ควำมคิดของเด็กสมำธิส้ นั มักว่องไวมำกพอๆกับกำรเคลื่อนไหวทำงกำย ทำให้เขำมักไม่ค่อยคิด
ทบทวน ไม่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่เรี ยนรู้ควำมผิดพลำด หรื อข้อบกพร่ องในอดีต วิธีกำรฝึ กให้คิดทบทวน
ทำได้ดงั นี้
• กำรฝึ กให้เด็กบอกสิ่งที่กำลังคิด
ให้เด็กหลับตำนิ่งๆ 1 นำที แล้วให้บอกว่ำ เมื่อสักครู่ น้ ี คิดอะไรบ้ำง มีกี่เรื่ อง เรื่ องอะไร
•

กำรชวนคุยถึงสิ่งที่เพิ่งผ่ำนไป
พ่อแม่ชวนคุยเรื่ องอะไรก็ได้ที่เพิ่งผ่ำนไปสดๆร้อนๆ เช่นเมื่อ สักครู่ นี่รถแล่นผ่ำนไป เขำเห็น
อะไรบ้ำง หรื อให้เขำลองกวำดสำยตำมองดูขำ้ งทำงประมำณ 5 วินำที แล้วให้ปิดตำ ถำมว่ำเห็นอะไรบ้ำง ให้ดู
กำร์ตูนสั้นๆ จบแล้วถำมว่ำ เรื่ องที่อ่ำนนั้นเกี่ยวกับอะไร ลองเล่ำให้ฟังว่ำเรื่ องรำวเป็ นอย่ำงไร
• ฝึ กให้คิดทบทวนควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น
พ่อแม่ชวนลูกคุยเรื่ องควำมผิดที่เพิ่งเกิดขึ้น ให้ยอ้ นคิดว่ำ เหตุกำรณ์เกิดขึ้นได้อย่ำงไร สำเหตุเกิดจำก
อะไรบ้ำง เน้นให้เด็กมองสำเหตุรอบด้ำน แต่ใส่ใจเป็ นพิเศษกับพฤติกรรมของตนเอง หำทำงออกใหม่ๆที่
ได้ผลดีกว่ำเดิม และหำทำงป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
เด็กสมำธิส้ นั มักโทษคนอื่นก่อน อย่ำเพิ่งรี บให้เด็กโทษตัวเอง(เพรำะเขำจะรับไม่ได้ อำจมองว่ำถูกดุว่ำตำหนิอกี
แล้ว) กำรฝึ กเรื่ องนี้ช่วยให้เด็กสมำธิส้ นั เรี ยนรู้ควำมผิด และนำมำยั้งตัวเอง สอนตัวเองในอนำคต
กำรคิดทบทวนช่วยให้เรี ยนรู้กำรจัดลำดับควำมคิด และแก้ไขป้ องกันปัญหำจำกอดีต

การฝึ กควบคุมความคิด
ควำมคิดของเด็กสมำธิส้ นั มักจะรวดเร็ว จนขำดควำมเป็ นระบบระเบียบ ขำดกำรยั้งคิด ขำดควำม
รอบคอบ ควำมคิดกับกำรกระทำเกิดขึ้นแทบพร้อมๆกัน ทำให้เห็นเป็ นพฤติกรรมขำดกำรยัง้ คิด ขำดกำร
ไตร่ ตรองทบทวน
พ่อแม่สำมำรถเริ่ มต้นจำกกำรฝึ กให้เด็กวำงแผนกำรคิด คือ
•
•
•

คิดให้เป็ นระบบ
คิดทีละอย่ำง มีกำรหยุดคิดได้
มีวิธีคิดที่ดี มีข้นั ตอนกำรคิดที่ถกู ต้อง
กำรฝึ กเรื่ องนี้ นอกจำกใช้วิธีฝึกสติ ฝึ กสมำธิแล้ว พ่อแม่จะเป็ นตัวอย่ำงที่ดี ในกำรสนทนำกับเด็ก
นั้น นอกจำกพ่อแม่กระตุน้ ให้เด็กพูดแล้ว ควรมีกำรฟังควำมคิดของเด็กด้วย กำรชมควำมคิดที่ดีของเขำ
ร่ วมกับกำรที่พ่อแม่เสนอควำมคิด ทัศนคติ และวิธีคิดของผูใ้ หญ่ จะเป็ นแบบอย่ำงที่เด็กเรี ยนรู้และซึมซับโดย
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อัตโนมัติ กำรฝึ กวิธีคิดที่ดี ทำได้โดยกำรชวนให้เด็กพูดหรื อแสดงออกถึงควำมคิดของเขำต่อเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่เห็นหรื อประสบด้วยตนเอง หรื อลองสมมุติเหตุกำรณ์แล้วให้เด็กคิด หำทำงออกหลำยๆ
ทำง วิเครำะห์ขอ้ ดีขอ้ เสียของทำงเลือกต่ำงๆ
เด็กสมำธิส้ นั ส่วนมำกมักคิดไม่ค่อยดี เนื่องจำกตนเองถูกดุ ถูกว่ำ ถูกตำหนิ จนมองตัวเองไม่ดี ขำด
ควำมภูมิใจในตนเอง ทำให้อำจมองว่ำคนอื่นคิดไม่ดีต่อตนเองด้วย เวลำเพื่อนเล่นด้วยแรงๆอำจมองว่ำเพื่อน
แกล้ง เวลำเพื่อนหยอกอำจมองว่ำเพื่อนล้อเลียน กำรฝึ กให้คิดดี ทำได้โดยกำรฝึ กสงบใจตนเอง มองข้อดีของ
ตนเอง และพยำยำมมองหำข้อดีของคนอืน่ หรื อของคนที่เรำไม่ชอบ ชื่นชมในควำมดีของคนอื่น
กำรทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กบั คนที่ไม่เคยรู้จกั หรื อให้กบั คนที่เรำไม่ชอบด้วย ก็เป็ นกำรฝึ กให้คิดในทำงที่ดี
เช่นกัน
กำรฝึ กให้คิดในแง่ดี ทำได้โดยชวนให้เด็กมองทั้งแง่ดีแง่ร้ำยของเหตุกำรณ์เสมอ กำรมองปัญหำหรื อ
แก้ปัญหำของผูใ้ หญ่ก็เป็ นแบบอย่ำงของกำรมองโลกของเด็กด้วย ดังนั้นกำรที่พ่อแม่มีกำรมองโลก
กว้ำงๆ มองเห็นถึงข้อดีขอ้ เสีย มีทำงเลือกในชีวิตหลำยทำงต่อปัญหำในชีวิต ก็เป็ นตัวอย่ำงแก่เด็กอย่ำงดีเช่นกัน
ตัวอย่ำงของกำรฝึ กให้เด็กคิดดี
“ลูกเล่ำให้ฟังว่ำเพื่อนเขำล้อ เขำพูดอย่ำงไร” (สำรวจปัญหำ)
“ลูกคงโกรธ เมื่อคิดว่ำเขำมำล้อเลียน” (สะท้อนควำมรู้สึกลูก เด็กจะรู้สึกว่ำพ่อแม่เป็ นพวกเดียวกับเขำ)
“ลูกคงไม่อยำกให้เขำพูดอย่ำงนั้นอีก” (สะท้อนควำมคิดของลูก)
“แล้วลูกทำอะไร เมื่อเขำพูดเช่นนั้น” (สำรวจลงลึกถึงพฤติกรรมที่เขำทำ)
“ลูกคิดว่ำมีวิธีอื่นที่ดีกว่ำนั้นไหม ที่จะทำให้เขำเข้ำใจ และไม่พดู เช่นนั้นอีก” (กระตุน้ ให้ลกู หำควำมคิด
ที่ดี ในกำรแก้ปัญหำ)
“เพื่อนคนนี้เขำชอบล้อคนอื่นๆด้วยหรื อเปล่ำ” (ถ้ำใช่ ลูกก็ไม่ได้อยูค่ นเดียว มีเพื่อนร่ วมทุกข์ดว้ ยหลำย
คน)
“เพื่อนคนอื่นเขำทำอย่ำงไร เวลำถูกล้อแบบนี้ ” (แสวงหำควำมคิดดีๆ จำกคนอื่นๆ)
“เป็ นไปได้ไหมว่ำเพื่อนเขำอยำกเล่นกับลูก แต่ไม่รู้ว่ำควรเริ่ มต้นอย่ำงไร” (ควำมคิดที่ดี ว่ำลูกเป็ นที่
สนใจของเพื่อน)
“เด็กบำงคนเวลำสนใจเด็กอื่น อยำกเล่นด้วยหรื อพูดด้วย แต่ไม่รู้จะเริ่ มต้นอย่ำงไร อำจใช้วิธีหยอก
ล้อ ลูกคิดว่ำเขำเป็ นอย่ำงนั้นได้หรื อเปล่ำ” (ควำมคิดที่ดีว่ำ กำรหยอกล้อไม่ใช่กำรล้อเลียน แต่เป็ นวิธีกำรเริ่ มต้น
สื่อสำร ของเด็กบำงคน)
สองประโยคท้ำยนั้น เป็ นกำรชี้แนะถึงควำมคิดที่ดี ที่น่ำคิด เพื่อให้ลกู มองควำมเป็ นไปได้กว้ำง
ขึ้น ควรพูดตอนท้ำยๆไม่ควรพูดตั้งแต่ตน้ เพรำะถ้ำพูดตอนแรกเด็กอำจคิดว่ำพ่อแม่เข้ำข้ำงเพื่อน ซึ่งทำให้เขำ
ไม่ยอมรับควำมคิดนี้ต้งั แต่ตน้ แม้ว่ำพ่อแม่พยำยำมมีจงั หวะในกำรฝึ กอย่ำงดีแล้ว ลูกอำจไม่ยงั ยอมรับว่ำ
ควำมคิดดีอีกด้ำนที่พ่อแม่เสนอ ก็ไม่เป็ นไร ไม่จำเป็ นต้องให้เด็กยอมรับทันที แต่กำรเสนอควำมคิดที่ดี ที่
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แตกต่ำงไปจำกควำมคิดเดิมๆของเขำ จะเป็ นเหมือนทำงเลือกของควำมคิดที่เด็กซึมซับ และถ่ำยทอดไปจำกพ่อ
แม่เองในเวลำต่อมำ
ฝึ กให้เด็กคิดเป็ น คิดดี มองโลกในแง่ดี เป็ นระบบควำมคิดที่ติดตัวตลอดไป

การคิดให้ เป็ นระบบ
กำรคิดที่เป็ นระบบต้องกำรสมำธิมำก จึงจะเชื่อมโยงควำมคิดให้ติดต่อถึงกัน ให้เป็ นระบบ มี
ควำมสัมพันธ์กนั เด็กสมำธิส้ นั ขำดควำมสำมำรถในกำรคิดให้เป็ นระบบ ดูเหมือนไม่คิดก่อนทำ เวลำทำอะไร
มักไม่คิดให้รอบคอบ วิธีฝึกให้คิดเป็ นระบบ ทำได้ดงั นี้
• ชวนให้คิดล่วงหน้ำ
• ไม่ส่งเสริ มดีใจกับควำมสำเร็ จที่เกิดโดยบังเอิญ
• ชมเชยผลสำเร็ จที่เกิดจำกกำรเตรี ยมตัว จำกกำรทำด้วยตนเอง จำกควำมพยำยำมของตน
• ไม่ชื่นชมหรื อคำดหวังจำกควำมสำเร็ จจำกสิ่งนอกตัว เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวง โชคลำง
• ฝึ กให้เด็กคิดแล้วเขียนสิ่งที่คิด (ต่อไป คือกำรส่งเสริ มให้ทำได้อย่ำงที่คิด พ่อแม่คอยชื่นชม)
• ฝึ กให้เด็กเขียนเรี ยงควำม บทควำม
• ฝึ กให้สรุ ปควำม ย่อควำม ให้ควำมเห็นส่วนตัว
• ฝึ กให้เขียนบันทึกประจำวัน
• ฝึ กให้เขียนบันทึกค่ำใช้จ่ำย บัญชีรำยรับรำยจ่ำย บัญชีกำรใช้เงินในแต่ละวัน แต่ละสัปดำห์
• ฝึ กให้คิดวำงแผนกำรใช้เงินในโครงกำรต่ำงๆ
• ฝึ กด้วยกำรให้เด็กเขียนแผนที่ เช่น แผนที่จำกบ้ำนไปโรงเรี ยน จำกบ้ำนไปเที่ยว กำรฝึ กเขียนแผนที่
เป็ นกำรฝึ กเกี่ยวกับควำมคิดรวบยอด นัน่ คือ กำรวำงแผน กำรกะพื้นที่ กำรบริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับ
เส้นทำงและกำรเดินทำง
• กำรฝึ กให้เด็กเขียน “ แผนที่ควำมคิด”, “เว็บ” , แผนภูมิกำ้ งปลำ , ตำรำงเวลำเรี ยน หรื อทำงำน เพื่อ
หัดให้เด็กจัดกระบวนควำมคิดให้เป็ นระบบ ง่ำยต่อกำรจดจำ และนำไปใช้ในชีวิต
คิดเป็ นระบบ มีแผนกำรคิดที่ดี เป็ นแนวทำงกำรดำเนินชีวติ และแก้ปัญหำของเด็กสมำธิส้ นั
กำรฝึ กเขียนแผนที่ควำมคิด
•

ให้เด็กเลือกคำที่แสดงควำมคิดหลัก ซึ่งเป็ นหัวใจของเรื่ อง

•

ให้เขียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำหลักนั้น(คำรอง) โดยมีเส้นโยงกับคำหลัก

•

ให้เขียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำรอง โดยมีเส้นโยงกับคำรองที่เกี่ยวข้อง ต่อไปเรื่ อยๆ

•

ใช้รูปภำพและสีให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
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กำรฝึ กสติและสมำธิ : กำรคิดอยูก่ บั ปัจจุบนั
เด็กสมำธิส้ นั สำมำรถฝึ กสติและสมำธิได้ แม้ว่ำบำงคนฝึ กได้ยำก ถ้ำฝึ กได้ต่อเนื่องกันช่วยให้มีสมำธิดี
ขึ้น แต่กำรฝึ กในระยะแรกต้องให้ง่ำยกว่ำเด็กธรรมดำ ให้เด็กค่อยๆคุน้ เคย ไม่เคร่ งเครี ยดเอำจริ งเอำจังมำกจน
เด็กเบื่อ ควรเริ่ มต้นจำกกำรฝึ กสติ ให้จดจ่ออยูก่ บั กำรกระทำ หรื อกำรเคลื่อนไหว ทำได้ง่ำยกว่ำกำรฝึ กสมำธิ
กำรฝึ กสติ
กำรฝึ กเริ่ มต้นจำกกำรให้เด็กรู้จกั กำรสังเกตลมหำยใจของตนเอง หลังจำกนั้น ให้กำหนดลมหำยใจเข้ำ
ออก โดยมีสติกำกับอิริยำบถตลอดเวลำ
• หำยใจเข้ำ ให้รู้สึกว่ำลมหำยใจผ่ำนกระทบช่องจมูก
• หำยใจเข้ำช้ำๆจนเต็มที่ หยุดพักเล็กน้อย
• แล้วหำยใจออกช้ำๆให้รู้สึกว่ำลมหำยใจผ่ำนกระทบช่องจมูกเช่นกัน จนหำยใจออกหมด หยุดพัก
เล็กน้อย
บำงคนเวลำหำยใจเข้ำ ให้สงั เกตที่พุง หำยใจเข้ำพุงป่ อง หำยใจออกพุงยุบ (กำหนดในใจว่ำยุบหนอ พอง
หนอ)
ต่อไปเมื่อทำได้คล่องขึ้น ฝึ กให้มีสติกำกับทุกอิริยำบถในชีวิตประจำวัน ไม่ว่ำเป็ นกำรเดิน กำรพูด กำรกิน
อำหำร เมื่อจิตหลุดไปคิดเรื่ องอื่นเมื่อไร ให้พยำยำมดึงกลับมำสู่กำรกระทำในปัจจุบนั นั้นทันที
กำรฝึ กสติช่วยให้เด็กคิดก่อนทำ ไม่ทำไปตำมแรงผลักดันทันทีโดยไม่ย้งั คิด เป็ นกำรฝึ กให้ควบคุม
ตนเองทีละน้อย กำรฝึ กสติในเด็กควรเริ่ มฝึ กตั้งแต่เล็ก ฝึ กครั้งละสั้นๆ เท่ำที่เด็กทำได้ก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มเวลำ
ให้ยำวขึ้นตำมอำยุ เมื่อฝึ กสติได้ดีแล้วต่อไปค่อยฝึ กสมำธิ
เทคนิคที่ช่วยฝึ กสติเช่นกัน ได้แก่ กำรสวดมนตร์ กำรท่องอำขยำน กำรร้องเพลง ดนตรี กิจกรรม
ศิลปะ ซึ่งมีกำรกระทำที่ตอ้ งอำศัยควำมจดจ่ออยูต่ ลอดเวลำ กำรฝึ กจะง่ำยขึ้นถ้ำเลือกกิจกรรมที่เด็กชอบทำได้
สนุกและง่ำยก่อน
ฝึ กให้พดู ควำมคิดออกมำดังๆ
กำรให้เด็กพูดควำมคิด คือกำรฝึ กให้เด็กติดตำมควำมคิดตนเอง กำรติดตำมควำมคิดช่วยให้กำรกระทำ
นั้นชะลอลง พอที่มีเวลำคิดไตร่ ตรองให้มำกขึ้น ไม่ทำไปด้วยควำมใจร้อนหรื อไม่ได้คิดเหมือนเดิม
ในเด็กเล็กวิธีที่พ่อแม่รู้ว่ำเด็กคิดอย่ำงไร คือกำรให้เด็กพูดควำมคิดออกมำดังๆ คล้ำยกำรอ่ำนออก
เสียง เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำเด็กสมำธิส้ นั มักไม่ค่อยคิดก่อนทำ นึกอยำกทำอะไรก็ทำเลย กำรฝึ กเรื่ องนี้ช่วยชะลอ
กำรกระทำให้ชำ้ ลงและเพิ่มควำมคิดก่อน กำรฝึ กเริ่ มต้นจำกกำรพูดควำมคิดในสิ่งที่จะทำจริ งง่ำยๆ ยกตัวอย่ำง
เช่น
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“ฉันกำลังจะลืมตำ........ฉันกำลังจะลุกขึ้น.....................ฉันกำลังจะเปิ ดตูเ้ ย็น..........................ฉันกำลังจะหยิบขวด
น้ ำ...................ฉันกำลังจะเปิ ดขวดน้ ำ.......................ฉันกำลังจะเทน้ ำลงในแก้ว..................ฉันกำลังจะดื่มน้ ำ
...............”
“ฉันกำลังจะเล่น.......................ฉันจะไปชวนเพื่อน..........................ฉันจะชวนเขำว่ำไปเล่นกันไหม................”
“ฉันรู้สึกไม่พอใจ........................ฉันไม่พอใจมำกขึ้น.............................ฉันโกรธน้อยๆ......................ฉันโกรธ
มำกขึ้น.............”
กำรพูดควำมคิดของตนเองนี้ พยำยำมให้ต่อเนื่อง และเป็ นขั้นตอนตำมที่เกิดขึ้นจริ งๆ ให้ได้
ละเอียด กำรพูดเกิดขึ้นก่อนกำรกระทำเล็กน้อย กำรฝึ กเช่นนี้ ช่วยให้เด็กสมำธิส้ นั คิดก่อนทำ วำงแผน
ก่อน เป็ นกำรฝึ กให้ติดตำมควำมคิดตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง
บำงครั้งกำรพูดควำมคิดของตนเองที่เป็ นลักษณะปลอบใจตนเอง แนะนำตนเอง ให้กำลังใจ
ตนเอง ช่วยให้สำมำรถทำอย่ำงนั้นได้จริ งๆ ยกตัวอย่ำงเช่น
“ฉันสำมำรถร้องเพลงได้.................ฉันจะพยำยำมร้องเพลง.......................ทุกคนกำลังให้กำลังใจฉัน
.............................ฉันจะลองทำดู...........................ฉันสำมำรถร้องเพลงได้.......................................”
“ฉันสำมำรถทำได้...................เรื่ องนี้ไม่ยำกเกินควำมสำมำรถฉัน...........................ฉันต้องทำได้.............”
“ฉันทำได้ดี...............................ฉันมีควำมสำมำรถ.......................................”
ในเด็กโตหรื อวัยรุ่ น พ่อแม่อำจให้ฝึกพูดควำมคิดออกเป็ นเสียงดังแล้ว ต่อไปให้ลองพูดกับตนเอง
เบำๆ ต่อไปให้ลดเสียงเบำลงเรื่ อยๆ จนในที่สุดให้พดู ในใจโดยไม่ตอ้ งออกเสียงดัง(พูดในใจ) เพรำะในชีวติ
จริ งไม่สำมำรถพูดควำมคิดตนทุกครั้งทุกสถำนกำรณ์
กำรพูดควำมคิด เป็ นกำรฝึ กคิดก่อนทำ
กำรฝึ กให้คิดก่อนทำ : กำรคิดถึงอนำคต
เด็กสมำธิส้ นั มักใจร้อน ไม่ค่อยคิดให้รอบคอบก่อนกำรตัดสินใจ วิธีฝึกอีกแบบหนึ่งทำได้โดยกำร สอน
ให้เด็กรู้จกั กำรปรึ กษำหำรื อ วำงแผนกับผูอ้ ื่น
กำรส่งเสริ มให้โอกำสเด็กคิดและวำงแผนร่ วมกับพ่อแม่ เป็ นกำรฝึ กให้เด็กคิดก่อนทำ ตัวอย่ำงเช่น
“เสำร์อำทิตย์น้ ีเรำจะมีเวลำว่ำงร่ วมกัน อยำกทำอะไรดี”
“ปิ ดเทอมนี้เรำจะทำอะไรดี”
“วันนี้ลกู จะทำอะไรบ้ำง”
“สัปดำห์หน้ำทำงโรงเรี ยนมีกิจกรรมอะไรบ้ำง”
“ของเล่นที่ลกู อยำกได้มีอะไรบ้ำง ลูกวำงแผนอย่ำงไร”
พ่อแม่อำจกำหนดให้เด็กมีงบประมำณเรื่ องของเล่นจำกัด เช่นในช่วงสำมเดือนนี้ มีงบให้ 200
บำท เด็กต้องวำงแผนเองว่ำจะใช้อย่ำงไร ถ้ำซื้อของเล่นชิ้นหนึ่งไปแล้วในรำคำแพง ก็ไม่เหลือพอไปซื้ออย่ำง
อื่นได้อีก ต้องรออีก 3 เดือนจึงจะมีเงินก้อนใหม่ แต่ถำ้ อดใจไว้ไม่ซ้ืออะไรใน 3 เดือนนี้ รออีก 3 เดือนก็
29

สำมำรถเอำเงินไปรวมกับงวดหน้ำได้เงินมำกพอที่จะซื้อของเล่นชิ้นใหญ่กว่ำได้ เป็ นกำรกระตุน้ ให้เด็กรอ
คอย เก็บเงิน ยัง้ ใจตัวเองได้
นอกจำกนี้ ยังอำจฝึ กให้เด็กเขียน หรื อบันทึกสิ่งที่คิดและวำงแผน ออกมำให้เห็นชัดเจนเป็ น
รู ปธรรม และเป็ นสิ่งเตือนตัวเองในเวลำต่อมำ เมื่อเขียนแล้วพยำยำมฝึ กให้เด็กอ่ำนทบทวนสิ่งที่เขียนเป็ นครั้ง
ครำวด้วย
กำรคิดในเรื่ องที่เคยเกิด
พ่อแม่อำจช่วยฝึ กเวลำเด็กเผชิญเหตุกำรณ์ใดๆ ที่ตอ้ งคิดและตัดสินใจ ด้วยกำรชวนให้เขำคิดว่ำ
• เรื่ องนี้คล้ำยกับเหตุกำรณ์ใดในอดีตหรื อไม่
• จำกเหตุกำรณ์น้นั เขำแก้ไขอย่ำงไร
• แก้ไขแล้วผลเป็ นอย่ำงไร
• ครำวนี้เขำจะทำอย่ำงไรที่ดีกว่ำเดิม
ฝึ กบ่อยๆเขำจะรับระบบควำมคิดนี้ไว้ในตัวเองโดยอัตโนมัติ ช่วยให้รู้จกั คิด ไตร่ ตรองก่อนทำ

การฝึ กให้ แก้ ปัญหาเป็ นระบบ
กำรแก้ปัญหำของเด็กสมำธิส้ นั มักขำดควำมรอบคอบ แก้ปัญหำตำมอำรมณ์ ทำให้เกิดปัญหำใหญ่
ตำมมำ กำรฝึ กแก้ปัญหำทำได้ โดยใช้สถำนกำรณ์ในชีวติ เป็ นเหมือนแบบฝึ กหัด ชวนเด็กพูดคุยเพื่อให้เข้ำใจ
และค่อยๆเรี ยนรู้ระบบควำมคิดที่ดี ที่เหมำะสม ชวนให้เขำแสดงออกถึงควำมคิด ควำมรู้สึก สถำนกำรณ์ใน
ชีวิตอำจเป็ นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับเขำ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่โรงเรี ยน ข่ำวในหน้ำหนังสือพิมพ์ ข่ำว
ในโทรทัศน์ จำกเหตุกำรณ์น้นั ลองชวนเขำคุย เช่น
“ลูกคิดอย่ำงไรบ้ำงกับเหตุกำรณ์น้ ี ”
“ลูกลองสรุ ปประเด็นปัญหำ”
“ลูกคิดว่ำข้อมูลที่ได้ เพียงพอหรื อไม่ที่จะแก้ปัญหำ”
“ลูกคิดว่ำสำเหตุของปัญหำ เกิดจำกอะไร”
“มีทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงไร”
“ลูกต้องกำรควำมเห็น หรื อข้อมูลเพิ่มเติมอีกบ้ำงไหม”
“มีทำงเลือกอะไรบ้ำง ทำงเลือกอื่นมีหรื อไม่”
“ถ้ำเป็ นลูก ลูกจะทำอย่ำงไร” “เหตุใดจึงทำเช่นนั้น”
“มีทำงเลือกอื่นที่ดีกว่ำบ้ำงไหม”
“ข้อดีขอ้ เสียของทำงเลือกนั้น มีอะไรบ้ำง”
“ถ้ำทำแบบนี้ จะเป็ นอย่ำงไร ถ้ำทำแบบนั้นผลตำมมำจะเป็ นอย่ำงไร สรุ ปแล้ว อะไรดีกว่ำ”
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ในบำงกรณีกำรแก้ไขปัญหำอำจต้องวำงแผน หรื อแสวงหำข้อมูลเพิ่มเติม ควรถำมลูกว่ำ ถ้ำต้องกำร
ข้อมูลเพิม่ เติม จะหำได้จำกที่ไหน หำอย่ำงไร เรื่ องนี้จำเป็ นต้องมีกำรปรึ กษำหำรื อผูอ้ ื่นหรื อไม่ เหตุไรจึงไม่
ปรึ กษำคนที่ควรปรึ กษำ (เช่น พ่อแม่ หรื อครู ) คิดว่ำปรึ กษำแล้วจะมีผลดีผลเสียอย่ำงไร กำรชวนให้เด็กคิด
เช่นนี้ ควรทำด้วยท่ำทีเป็ นกลำง อย่ำเพิ่งวิพำกษ์วิจำรณ์ควำมคิดเห็นของเขำ แม้เห็นชัดๆว่ำไม่ได้เรื่ อง แต่กำร
ชวนกันคุยไปเรื่ อยๆ เด็กจะรู้เองว่ำควำมคิดไหนเข้ำท่ำ ทำแล้วมีโอกำสสำเร็ จมำก พ่อแม่เพียงชมควำมคิดที่ดี
ของเขำเป็ นระยะๆเท่ำนั้นก็เพียงพอแล้ว
ในกรณี ที่พ่อแม่อยำกแนะนำจริ งๆ ควรสังเกตดูสถำนกำรณ์ว่ำเขำพร้อมที่จะรับหรื อไม่ ถ้ำเด็กมีทีท่ำ
ยอมรับ กำรเสนอควำมคิดเห็นของพ่อแม่ก็อำจเป็ นประโยชน์ ทำให้เขำได้เห็นทำงออก หรื อทำงเลือก หรื อ
ทัศนคติของพ่อแม่ ต่อเหตุกำรณ์น้ นั ตรงๆ วิธีน้ ีใช้ได้ผลในเด็กก่อนวัยรุ่ น
ในวัยรุ่ นเด็กอำจไม่ค่อยยอมรับควำมคิดผูใ้ หญ่ง่ำยๆ ซึ่งก็เป็ นธรรมชำติปกติของวัยนี้ กำรให้วยั รุ่ น
ยอมรับได้ง่ำย ไม่เป็ นกำรยัดเยียดเกินไป ควรเสนอควำมคิดเห็นโดยไม่กะเกณฑ์ให้เขำเชื่อทันที เช่น เสนอว่ำ
“เป็ นไปได้ไหมว่ำ เหตุกำรณ์อำจเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่ง”
“พ่อ(หรื อแม่) คิดว่ำน่ำจะเป็ นแบบนี้”
“ทำงออกเรื่ องนี้ ถ้ำเป็ นพ่อ(หรื อแม่) จะทำอย่ำงนี้ ...............ลูกคิดอย่ำงไร”
ตอนท้ำยพยำยำมขมวดถำมเพื่อให้เขำแสดงออกแย้ง หรื อเห็นด้วยกับผูใ้ หญ่หรื อไม่ก็ได้ ควำมคิดเห็นใดที่ดี
ควรชม และสนับสนุนให้ทำ
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บทที่ 6 ทักษะอารมณ์
การฝึ กการจัดการกับความโกรธ
ควำมโกรธเป็ นอำรมณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ใช่เรื่ องผิดปกติ แต่เด็กต้องมีกำรเรี ยนรู้ที่จะจัดกำรอย่ำง
เหมำะสม ไม่แสดงออก ตอบ โต้ไปด้วยอำรมณ์จนเกิดเป็ นปัญหำตำมมำ เด็กสมำธิส้ นั มักควบคุมตัวเองไม่
ดี เวลำโกรธจึงแสดงออกอย่ำงรุ นแรง ขำดกำรควบคุม ทำให้คนใกล้ชิดไม่ค่อยชอบ กำรฝึ กทำได้ตำมขั้นตอน
ต่อไปนี้

การรู้จกั อารมณ์ ตนเอง และการเปลี่ยนสิ่ งแวดล้ อม
เด็กสมำธิส้ นั มักมีปัญหำทำงอำรมณ์ได้ง่ำย โดยเฉพำะเวลำโกรธ กำรฝึ กเรื่ องนี้ทำได้ดีเมื่อมีกำรฝึ ก
จิตใจเป็ นพื้นฐำนอยูบ่ ำ้ งแล้ว คือกำรฝึ กสติ ทำให้มีกำรระลึกรู้ตวั อยูต่ ลอดเวลำ รู้ตวั ว่ำเริ่ มมีอำรมณ์อย่ำงไร
กำรสอนเรื่ องนี้ ทำได้เมื่อเด็กเกิดอำรมณ์โกรธ จำกเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน ผูใ้ หญ่ควรสะท้อน
ควำมรู้สึกเด็กสั้นๆว่ำ
“หนูรู้สึกโกรธ ที่...............”
“หนูรู้สึกไม่พอใจ ที่.........”
ผูใ้ หญ่ควรยอมรับได้ว่ำเด็กโกรธได้ แต่กำรแสดงออกของควำมโกรธนั้น ต้องเหมำะสม
บำงครั้งเด็กเล่ำเรื่ องที่เกิดขึ้นมำแล้ว ผูใ้ หญ่ช่วยสอนให้เขำเข้ำใจอำรมณ์ตนเอง ด้วยกำรสะท้อนควำมรู้สึก
ได้ เช่นกัน
“ตอนนั้น หนูคงรู้สึกโกรธ ที่.......”
ให้เด็กเล่ำเหตุกำรณ์ที่ผำ่ นมำ เพื่อระบำยควำมคิดและควำมรู้สึก เริ่ มจำกรู้ตวั ว่ำโกรธน้อยๆ ควำมโกรธ
กำลังเพิ่มมำกขึ้น จนถึงควำมโกรธที่มำกจนอำจเป็ นปัญหำ
ถึงตอนนี้ อำจสอนว่ำเมื่อเรำรู้ตวั ว่ำโกรธน้อย จะควบคุมตัวเองได้ดีกว่ำโกรธมำก กำรเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วย
กำรพำตัวเองหลุดออกมำจำกสถำนกำรณ์ที่ทำให้โกรธนั้น อำจช่วยลดควำมโกรธและป้ องกันควำมรุ นแรงที่
อำจตำมมำได้
เด็กควรสำมำรถบอกตัวเองได้ตลอดเวลำว่ำอำรมณ์ตนเองเป็ นอย่ำงไร กำรฝึ กอำจเริ่ มต้นจำกกำรพูดกับตัวเอง
(ถึงสภำพอำรมณ์)ในขณะนั้นว่ำ
“ฉันไม่พอใจแล้วนะ............”
“ฉันกำลังเริ่ มโกรธ........”
“ฉันโกรธมำกขึ้นแล้วนะ...............”
“ฉันโกรธมำกจนอำจมีเรื่ อง ถ้ำฉันยังคงเถียงกับเขำต่อไป................”
“ฉันกำลังจะต่อยเขำ เพรำะฉันโกรธเขำมำก.......................”
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“ฉันจะเดินออกไปสงบสติอำรมณ์ที่อื่น ก่อนที่ฉนั จะทนไม่ได้ไปต่อยเขำดีกว่ำ..............................”
ในกำรฝึ กสติ เมื่อรู้ว่ำตัวเองโกรธ วิธีหนึ่งที่ช่วยลดควำมโกรธ คือกำหนดจิตว่ำ “โกรธหนอ ๆ” ซ้ ำๆ ควำม
โกรธจะค่อยๆลดลง กำรฝึ กให้ตนเองรู้เท่ำทันอำรมณ์แบบนี้เป็ นกำรเพิ่มควำมสำมำรถหรื อควำมแข็งแรงของ
จิตใจ ในกำรรู้เท่ำทันอำรมณ์ตนเอง และควบคุมอำรมณ์ตนเองได้ เมื่อควบคุมอำรมณ์ได้ จะเกิดควำมมัน่ ใจใน
ตนเองมำกขึ้น

การระบายความโกรธ
เมื่อเด็กโกรธ กำรได้พดู คุยกับคนที่เข้ำใจเป็ นกำรระบำยควำมโกรธที่ดีวิธีหนึ่ง ดังนั้น กำรส่งเสริ มให้
เด็กเล่ำเรื่ องรำวที่เกิดขึ้นเป็ นประโยชน์ต่อเด็กอย่ำงมำก คนที่รับฟังเด็กได้ดี น่ำจะเป็ นพ่อแม่ ครู หรื อ
เพื่อน หรื อให้เด็กเขียนบรรยำยควำมโกรธของตนเอง ให้คนอื่นอ่ำน
วิธีกำรจัดกำรกับอำรมณ์โกรธแบบอื่นๆ ได้แก่ กำรระบำยควำมโกรธกับกิจกรรมที่กำ้ วร้ำวโดยตรง แต่ไม่
อันตรำยบำงอย่ำง เช่น กำรชกกระสอบทรำย กำรเล่นกีฬำที่มีกำรปะทะกันรุ นแรงแต่อยูใ่ นกติกำ เป็ นกำรลด
ควำมโกรธอย่ำงถูกวิธีได้เช่นกัน นอกจำกนี้ กิจกรรมที่ช่วยระบำยควำมโกรธ ได้แก่ กำรฉีกกระดำษ กำรตัด
หญ้ำ ตัดต้นไม้ กำรขุดดิน กำรเผำขยะ กำรปำเป้ ำ กำรยิงปื น ยิงธนู กำรแกะสลัก จะช่วยให้ควำมโกรธสงบ
ลงได้รวดเร็ วเช่นกัน

การเบนความโกรธเป็ นกิจกรรม
ควำมโกรธอำจไม่สำมำรถระบำยได้หมด บำงส่วนที่ยงั ค้ำงอยูใ่ นจิตใจอำจสะสม หรื อเก็บเป็ น
ควำมแค้น กิจกรรมที่อำจช่วยเบนควำมโกรธให้หมดไปได้แก่ กีฬำ ศิลปะ ดนตรี กำรเขียนบันทึก ควำม
เพลิดเพลินจะช่วยให้ควำมโกรธลดลงได้
พ่อแม่เป็ นตัวอย่ำงที่ดีของกำรจัดกำรอำรมณ์โกรธ
เด็กเรี ยนรู้วิธีกำรจำกพฤติกรรมของพ่อแม่เสมอ เมื่อพ่อแม่โกรธ ควรมีวิธีกำรแสดงออกอย่ำงถูกต้อง ถ้ำ
โกรธแล้วควบคุมอำรมณ์ไม่ได้ แสดงควำมโกรธรุ นแรง เด็กก็เลียนแบบควำมรุ นแรงเหมือนพ่อแม่ดว้ ย กำร
ลงโทษด้วยควำมรุ นแรงและทำไปด้วยควำมโกรธจึงเป็ นกำรสอนให้เด็กตอบโต้ดว้ ยควำมรุ นแรงเวลำโกรธ
เช่นกัน เมื่อพ่อแม่โกรธควรทำดังนี้
บอกเด็กว่ำพ่อแม่โกรธ แต่ขอเวลำพ่อแม่ควบคุมอำรมณ์ ด้วยกำรขอตัวไปสงบสติอำรมณ์สกั ครู่ แล้วเดี๋ยว
จะกลับมำพูดคุยด้วยหรื อกลับมำจัดกำรปัญหำ
“แม่ขอเวลำสงบอำรมณ์สกั ครู่ เดี๋ยวค่อยกลับมำคุยกันใหม่”
วิธีกำรแบบนี้เด็กจะเรี ยนรู้ว่ำ
· พ่อแม่โกรธได้ เด็กก็โกรธได้ แต่เวลำโกรธต้องหยุดก่อน ให้อำรมณ์สงบก่อน
· เวลำโกรธเรำไม่ใช้วิธีรุนแรง จะจัดกำรอย่ำงสงบ
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· กำรปลีกตัวออกจำกสถำนกำรณ์น้ นั ชัว่ ครำว ช่วยให้อำรมณ์สงบได้
· ปัญหำไม่ได้ถกู ทิ้งไป แต่จะแก้ไขทันทีที่อำรมณ์สงบ
· กำรจัดกำรตอนหลังรับรองได้ว่ำพ่อแม่ไม่ได้ทำไปด้วยอำรมณ์
เมื่อเด็กได้เห็นพ่อแม่จดั กำรกับอำรมณ์โกรธของตัวเองได้ ต่อไปเด็กจะเลียนแบบวิธีกำรของพ่อแม่โดย
อัตโนมัติ วิธีน้ ีพ่อแม่ไม่ตอ้ งบอกเด็กว่ำ ให้ทำตำมพ่อแม่ กำรเลียนแบบพฤติกรรมแบบนี้ จะเกิดได้ผลดี เมื่อ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่ดี
พ่อแม่เป็ นตัวอย่ำงที่ดี เมื่อมีอำรมณ์โกรธ

การฝึ กให้ คดิ ถึงจิตใจคนอื่น
เด็กสมำธิส้ นั มักคิดถึงควำมต้องกำรส่วนตัว ไม่ค่อยคิดถึงควำมต้องกำรของผูอ้ ื่น กำรฝึ กเรื่ องนี้สำมำรถทำ
ได้ โดยมีกระตุน้ เรื่ องนี้อย่ำงสม่ำเสมอ บำงเหตุกำรณ์ที่เด็กทำให้คนอื่นเดือดร้อน กำรนำเรื่ องนั้นมำคุยกันอย่ำง
สงบ ชวนให้เด็กคิดว่ำกำรที่เด็กทำแบบนั้นมีผลต่อคนอืน่ อย่ำงไรบ้ำง โดยให้เด็กคิดเอง ตอบเอง ถ้ำเด็กตอบได้
ถูกต้องว่ำคนอื่นก็คงไม่ชอบ พ่อแม่ก็ชมที่เขำคิดได้ดี ต่อไปชวนเขำคิดต่อว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นเขำน่ำทำอย่ำงไรดี ที่
ทำให้เพื่อนพอใจ หรื อถ้ำเขำย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหตุกำรณ์ได้ เขำจะทำอย่ำงไรให้ดีกว่ำเดิม บำงครั้ง
เด็กนึกไม่ออกว่ำคนอื่นคิดอย่ำงไร ลองให้เขำสมมุติตวั เองว่ำ ถ้ำเขำเป็ นคนนั้น เขำจะคิดอย่ำงไร รู้สึกอย่ำงไร
พ่อแม่ควรชวนคุยถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น
“เรื่ องนี้ลกู คิดอย่ำงไร”
“เรื่ องเดียวกันนี้ เพื่อนๆคิดอย่ำงไร”
“เพื่อนๆเขำรู้สึกอย่ำงไร ที่มีคนไปล้อเลียนเขำ”
“ลูกคิดว่ำคุณครู จะคิดอย่ำงไร”
“ลูกอยำกรู้ไหม ว่ำพ่อแม่คิดอะไรอยู”่
“ลองทำยดูซิ ว่ำครูกำลังคิดอะไรอยู”่
พ่อแม่อย่ำลืมชื่นชมที่ลกู แสดงควำมคิดถึงคนอื่นในทำงที่ดี ในทิศทำงที่เข้ำใจควำมคิดควำมรู้สึกคนอื่น ใส่ใจ
คนอื่น เห็นใจคนอื่น ไม่เอำควำมเห็นของตนเองเป็ นใหญ่ฝ่ำยเดียว
ฝึ กให้นึกถึงใจคนอื่น จะเกิดควำมเมตตำกรุ ณำ เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
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บทที่ 7 ทักษะการเรียนรู้
ปัญหำใหญ่ของเด็กสมำธิส้ นั คือปัญหำกำรเรี ยน เด็กสมำธิส้ นั ที่ไม่ได้รับกำรรักษำมักมีผลกำรเรี ยนต่ำ
กว่ำควำมสำมำรถที่แท้จริ งของสมอง เนื่องจำกอำกำรสมำธิส้ นั ทำให้จดจ่อกำรเรี ยนหรื อกำรทำงำนได้ไม่
นำน ทำให้เรี ยนไม่รู้เรื่ อง เมื่อเรี ยนไม่รู้เรื่ องจะขำดแรงจูงใจ เบื่อเรี ยน และทำให้เป็ นปัญหำในกำรสร้ำง
ทักษะที่จำเป็ นสำหรับกำรเรี ยนอื่นๆ อำกำรของโรคอื่นๆที่พบร่ วมกับโรคสมำธิส้ นั ก็ทำให้เกิดอุปสรรคต่อ
กำรเรี ยน เช่น ปัญหำในกำรอ่ำน หรื อปัญหำกำรเรี ยนเฉพำะด้ำน เด็กสมำธิส้ นั มักขำดทักษะที่จำเป็ นสำหรับ
กำรเรี ยนหลำยประกำร ซึ่งจำเป็ นต้องได้รับกำรช่วยเหลือด้วยกำรฝึ ก เมื่อฝึ กได้อย่ำงต่อเนื่องดีแล้ว แม้เด็กยังมี
อำกำรสมำธิส้ นั อยู่ แต่ก็สำมำรถเรี ยนได้เต็มที่ตำมศักยภำพที่มี พ่อแม่ควรช่วยฝึ กทักษะที่สำคัญต่อไปนี้

การฝึ กให้ อ่าน
เด็กสมำธิส้ นั จดจ่อสิ่งที่ได้ยนิ น้อยกว่ำกำรได้เห็น เนื่องจำกกำรรับรู้ทำงหูจะต้องไปผ่ำนขบวนกำรแปล
สัญญำณเป็ นภำพในควำมทรงจำในสมอง เด็กสมำธิส้ นั จะมีควำมจำทำงประสำทหูนอ้ ย ส่วนหนึ่งเพรำะควำม
สั้นของสมำธิทำให้ไม่สำมำรถจดจ่อกับเสียงที่ได้ยนิ นำนพอจะไปกระตุน้ ควำมจำทำงเสียง และไม่ทนั ไป
เชื่อมโยงกับประสำทรับรู้ทำงตำ จนทำให้เกิดควำมเข้ำใจ หรื อพอใจได้ เมื่อไม่เข้ำใจ ไม่สนุกเด็กก็จะไม่
สนใจ ทำให้ไม่เกิดเป็ นควำมจำหรื อกำรเรี ยนรู้ เด็กสมำธิส้ นั จึงมักมีควำมจำไม่ค่อยดี เวลำครู สอนจะจำได้
สั้นๆ วันรุ่ งขึ้นก็ลืมหมด เข้ำลักษณะได้หน้ำลืมหลัง กำรสอนที่เหมำะสมและส่งเสริ มให้เด็กจำได้ดี ควรให้เด็ก
รับรู้ทำงตำร่ วมกับทำงหู นัน่ คือนอกจำกพูดให้เด็กฟังแล้ว ยังต้องเขียนให้เด็กเห็น หรื อกำรสอนต้องมีรูป
ประกอบร่ วมด้วย เด็กจะจำได้ดีกว่ำ
วิธีฝึกให้เด็กมีกำรเรี ยนรู้ที่ดี จำได้ดี ทำได้โดยฝึ กให้เด็กสมำธิส้ นั รักกำรอ่ำน เริ่ มต้นจำกกำรที่พ่อแม่
พยำยำมสนับสนุนให้เด็กอ่ำนหนังสือใดก็ได้ ให้สนุกสนำนเพลิดเพลิน ต่อไปจึงค่อยเสนอแนะให้เด็กอ่ำน
หนังสือที่เกี่ยวกับควำมรู้หรื อกำรเรี ยน แนะให้รู้จกั กำรค้นคว้ำหำควำมรู้ดว้ ยตัวเอง
ในเด็กอนุบำลพ่อแม่ควรเริ่ มต้นจำกกำรอ่ำนให้เด็กฟังก่อน เช่น นิทำน หนังสือก็ควรมีภำพประกอบที่
ดึงดูดควำมสนใจเด็ก เมื่อโตขึ้นก็อำจฝึ กให้เด็กช่วยตัวเองด้วยกำรให้อ่ำนเองมำกขึ้น พ่อแม่อำจสังเกตว่ำเด็ก
ชอบกำรอ่ำนประเภทใด พยำยำมให้เด็กมีหนังสือในยำมว่ำงหรื อมีเวลำเหลือ ป้ องกันเด็กหงุดหงิดง่ำยที่ตอ้ ง
อยูน่ ิ่งๆโดยไม่มีอะไรทำ นอกจำกนี้กำรอ่ำนช่วยให้เด็กเพลิดเพลิน และได้ควำมรู้ เกิดนิสยั รักกำรอ่ำนจนเป็ น
นิสยั
กำรอ่ำนยังช่วยให้เด็กเห็นช่องทำงในกำรแก้ไขปัญหำ มีกำรค้นคว้ำ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ เกิดทักษะในกำรเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เกิดควำมสนุกสนำนในกำรอ่ำน มีกิจกรรมที่สร้ำงควำมสุขที่
เหมำะสม ต่อไปเด็กสำมำรถหำควำมสุขในชีวิตได้จำกกำรอ่ำน
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สิ่งที่ควรระวังคือ เด็กสมำธิส้ นั จำนวนหนึ่งมีปัญหำในกำรอ่ำนร่ วมด้วย เป็ นปั ญหำกำรเรี ยนเฉพำะ
ด้ำน ในกำรเรี ยนชั้นประถมต้นๆถ้ำมีปัญหำในกำรอ่ำนควรรี บแก้ไขทันที ถ้ำเป็ นนำนจะเบื่อกำรเรี ยน เรี ยนไม่รู้
เรื่ อง และยิง่ ซน สมำธิส้ นั มำกขึ้นกว่ำเดิม
พ่อแม่อำจจัดตำรำงเวลำเพื่อให้เด็กมีโอกำสอ่ำนอย่ำงจริ งจัง วันละ15-30 นำที แต่ให้ได้ทุกวัน
เมื่อเด็กอ่ำนแล้ว พ่อแม่ลองตรวจสอบว่ำอ่ำนถูกต้องหรื อไม่ โดยชวนเด็กคุยถึงเรื่ องที่อ่ำน ทดสอบควำม
เข้ำใจ ให้เด็กเล่ำเรื่ องที่อ่ำนโดยย่อ อย่ำลืมชมเด็กถ้ำเด็กทำได้ดี หรื ออำจชมได้ต้งั แต่ควำมตั้งใจที่พยำยำม
อ่ำน ควำมพยำยำมที่จะอ่ำน คำใดที่เด็กอ่ำนผิด อย่ำเพิ่งตำหนิ ให้จดบันทึกไว้ แล้วหำโอกำสฝึ กคำๆนั้น
บ่อยๆ บำงครั้งเด็กสะกดคำไม่ได้แต่จำคำนั้นเป็ นคำไปเลย ก็อนุญำตให้เด็กจำแบบที่เขำถนัดแบบนั้นได้ แต่ให้
เด็กระวังคำที่อำจสะกดคล้ำยกัน ลองทำบัตรคำๆที่คล้ำยๆกัน นำมำฝึ กอ่ำนในเวลำว่ำง ให้สงั เกตควำม
แตกต่ำง เช่นคำว่ำ เรี ยน กับ เรื อน
เด็กที่ทำเลขผิดบ่อยๆ ลองสังเกตว่ำ เป็ นเพรำะอ่ำนโจทย์ผดิ เข้ำใจผิด หรื อ กำรคำนวณผิด โดยกำรสังเกต
วิธีกำรทำเลขเป็ นขั้นตอน
สังเกตกำรอ่ำนของเด็ก ในช่วงประถมต้นอย่ำงใกล้ชิด ฝึ กให้อ่ำนสม่ำเสมอ

การเขียน/บันทึก
กำรเขียนเป็ นทักษะที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรรวบรวม และจัดลำดับควำมคิดให้เป็ น
ระเบียบ กำรฝึ กทักษะเรื่ องนี้มกั ยำกในระยะแรกๆ พ่อแม่ควรเริ่ มฝึ กจำกกำรเขียนง่ำยๆ เช่น กำรเขียนบรรยำย
สิ่งต่ำงๆรอบตัว เขียนสิ่งที่เห็นและรู้สึก เขียนบอกควำมต้องกำรของตัวเอง เขียนสิ่งที่คิดหรื อจินตนำกำร ย่อ
สิ่งที่ได้อ่ำน สรุ ปควำมเห็นในเรื่ องที่พ่อแม่เล่ำ เขียนวิจำรณ์หนังสือ วิจำรณ์ภำพยนตร์ที่เพิ่งดูจบ เขียนจด
หมำยถึงคนที่ประทับใจ ฯลฯ เริ่ มต้นจำกควำมยำวน้อยๆ ประมำณ 3-4 บรรทัด หลังจำกทำได้แล้วลองเพิ่ม
ควำมยำวขึ้น ถ้ำเด็กสนุกกับกำรเขียน เขำจะทำได้ยำวขึ้นเรื่ อยๆ ด้วยควำมภำคภูมิใจ พ่อแม่อย่ำลืมชมที่เขำทำ
ได้ แม้ทำได้ส้ นั ๆ ในช่วงแรก
เด็กสมำธิส้ นั มักไม่ชอบเขียน เพรำะต้องใช้สมำธิ และควำมตั้งใจมำก ควรเริ่ มต้นฝึ กกำรเขียนให้
สนุก เขียนหนังสือปนรู ปภำพ หรื อเขียนแบบ mind map เขียนกำร์ตูน วำดแผนที่ แผนผัง หรื อวำดรู ปมีคำ
บรรยำยประกอบ
ช่วยเด็กสมำธิส้ นั ให้สนุกกับกำรเรี ยนรู้โดยเร็ ว โดยกำรฝึ กเขียนให้สนุก
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การเรียนรู้ที่ได้ ผล
เมื่อเด็กโตขึ้น กำรเรี ยนรู้ที่มคี วำมสำคัญ คือกำรพยำยำมปรับตัวเอง ให้สำมำรถทำอะไรได้
สำเร็ จ แม้ว่ำสมำธิส้ นั ประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำ กำรลองผิดลองถูก คำแนะนำจำกพ่อแม่ครู และเพื่อน จะช่วยให้
เด็กรู้จกั ตัวเองมำกขึ้น รู้ว่ำจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองอยูท่ ี่ใด และเพื่อให้ทำอะไรได้เหมือนเพื่อนๆ เขำควรทำ
อย่ำงไร
• ทำหลำยอย่ำงให้ได้ผลเท่ำคนอื่น
• ใช้กำรรับรู้หลำยทำง ทำงตำร่ วมกับทำงหู
• เรี ยนรู้ซ้ ำๆ เพิ่มควำมจำ
• มีกำรจัดกำรข้อมูลเป็ นแบบแผน
• เรี ยนแบบกลุ่ม มีกำรช่วยกันสอนใกล้ชิด ฝึ กให้ทำแบบฝึ กหัดด้วยตัวเอง
ใช้รูปแบบกำรสอนหลำยอย่ำง

เสริมประสิ ทธิภาพการเรียน
ควำมสำเร็ จของกำรเรี ยน นอกจำกเกิดจำกควำมสำมำรถทำงสติปัญญำแล้ว เทคนิคที่ช่วยเสริ ม
ประสิทธิภำพของกำรเรี ยน ก็มีผลอย่ำงมำก พ่อแม่ควรฝึ กเด็กในเรื่ องต่อไปนี้ เพื่อทดแทน หรื อชดเชยสิ่งที่
ขำดหำยไป เช่นเด็กสมำธิส้ นั หลำยคนมีปัญหำในกำรสะกดคำ กำรเขียน หรื อกำรอ่ำน บำงทีตอ้ งใช้เครื่ องมือ
ช่วยประคับประคอง ให้เด็กผ่ำนไปอย่ำงตลอดรอดฝั่ง ควรฝึ กให้เด็กมีควำมสำมำรถหลำยๆด้ำน
ใช้กำรพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์แทนกำรเขียน
เรี ยนด้วยสื่อหลำกหลำย เช่น ทั้ง ภำพ เสียง ประสำทสัมผัสที่ผวิ หนัง
• ใช้โปรแกรมกำรพิมพ์จำกกำรพูด
• อัดเสียงขณะอ่ำนหนังสือ แล้วเอำมำเปิ ดฟังบ่อย
• อ่ำนหนังสือกับเพื่อนๆ เป็ นกลุ่ม เรี ยนรู้ไปด้วยกัน
• พ่อแม่เขียนคำที่ผดิ บ่อยๆ คำที่จำยำก สูตรคณิตศำสตร์ที่จำยำก ฯลฯ แล้วนำมำทดสอบเด็กซ้ ำๆ
ใช้รูปแบกำรเรี ยนรู้หลำกหลำย ไปพร้อมๆกัน
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บทที่ 8 ทักษะสังคม
ทักษะการเล่ น
กำรเล่นของเด็กสมำธิส้ นั มักรุ นแรง บำงทีเป็ นอันตรำย เด็กทัว่ ๆไปไม่อยำกเล่นด้วยเนื่องจำกควำม
รุ นแรงนี้ และจำกกำรที่เด็กสมำธิส้ นั มักเอำแต่ใจตัว ไม่ค่อยรอคอย ไม่เคำรพกติกำ พ่อแม่ควรฝึ กให้ลกู รู้จกั
กำรเล่นกับเด็กอื่นๆให้ได้ต้ งั แต่ยงั เล็ก พยำยำมฝึ กเกมง่ำยๆ ที่เล่นได้แบบนุ่มนวล ไม่กระตุน้ ให้เด็กโกรธ หรื อ
หงุดหงิด ฝึ กให้ใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็กๆได้ดว้ ย ไม่ควรเอำจริ งเอำจังกับผลแพ้ชนะในเกมมำกเกินไป ควรสอนให้
เด็กเห็นควำมสนุกจำกกำรเล่น แพ้แล้วรู้จกั กำรกลับมำคิดทบทวน ว่ำแพ้เพรำะอะไร แล้วมีกำลังใจ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้ดีข้ ึน
เด็กสมำธิส้ นั จำนวนมำกไม่มีเทคนิควิธีกำรเล่นกับเพื่อน ไม่มีวิธีทำดีทำให้ผอู้ ื่นพอใจ ใช้วิธีสนุกๆ
แผลงๆ แกล้งคนอื่น ทำให้ตวั เองสนุกสนำนพอใจ แต่คนอื่นเดือดร้อน บำงครั้งเด็กเรี ยนรู้กำรแกล้งคนอืน่ จำก
พ่อแม่ หรื อคนใกล้ชิดเอง ตัวอย่ำงพฤติกรรมเหล่ำนี้ได้แก่ กำรล้อเลียน ยัว่ เย้ำ หยอกล้อ แซว กลัน่ แกล้ง
เล็กๆน้อยๆ ซึ่งพ่อแม่มกั ทำต่อเด็ก โดยผูใ้ หญ่สนุกแต่เด็กหงุดหงิด และเรี ยนรู้กำรเล่นกับคนอื่นๆโดย
เลียนแบบพฤติกรรมเหล่ำนี้จำกพ่อแม่นนั่ เอง
กำรฝึ กให้เด็กเล่นกับเด็กอื่นได้ดีน้ นั นอกจำกกำรฝึ กทักษะเบื้องต้นของควบคุมตนเองแล้ว บำงทีตอ้ ง
อำศัยผูใ้ หญ่ที่อยูด่ ว้ ยในขณะเด็กเล่นกัน แล้วคอยกำกับให้เด็กเล่นกันดีๆ อยูใ่ นกติกำได้ บำงครั้งอำจสอนเด็กให้
มีเกมไปเล่นกับเพื่อนสนุกๆ ฝึ กให้เด็กรู้จกั กำรให้และกำรรับ มีกำรพูดจำไพเรำะ มีกำรช่วยเหลือเพื่อนตำม
สมควร ควรฝึ กให้เด็กเล่นกับเพื่อนในเกมง่ำยๆ ที่เขำชอบ สนุก และไม่ตอ้ งรอคอยนำน คุณครู ที่โรงเรี ยนอำจ
ช่วยเสริ มในเรื่ องนี้
เมื่อมีนอ้ ง พ่อแม่ควรฝึ กให้พี่ช่วยน้อง เล่นกับน้องดีๆ เล่นเบำๆก็ได้ ไม่ควรบังคับให้นอ้ งยอมพี่ใน
เรื่ องที่ไม่เหมำะสม เช่น ให้พี่ยกของเล่นที่กำลังเล่นให้นอ้ ง แบบนี้จะทำให้เด็กอิจฉำน้อง กำรกระตุน้ ให้เขำมี
กำรแบ่งปันกัน เช่น
“ตอนนี้พี่เขำยังเล่นอยู่ เอำไว้พี่เขำหยุดแล้วลูกค่อยขอนะจ๊ะ”
“แม่รู้ว่ำเดี๋ยวพี่เขำหำยเห่อของเล่นนี้ แล้วเขำไม่หวงของดอก”
“ขอบใจนะที่แบ่งปันให้นอ้ ง”
“พ่อเชื่อว่ำเดี๋ยวพี่เขำก็จะแบ่งให้เล่น”
ถ้ำเล่นแล้วทะเลำะกัน ขอให้ติดต่อเพื่อกำรให้คำปรึ กษำ
ฝึ กให้เล่นเป็ น ทั้งกับเพื่อนและพี่นอ้ ง
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การฝึ กให้ ช่วยเหลือผู้อนื่
เด็กสมำธิส้ นั มักมีพลังงำนเหลือเฟื อ กำรไม่อยูน่ ิ่งของเขำสำมำรถเปลี่ยนแปลงเป็ นกิจกรรมที่ดีเป็ น
ประโยชน์แก่ผอู้ ื่นได้ เช่น กำรช่วยเหลือผูอ้ ื่น ควำมอยูไ่ ม่นิ่งเป็ นข้อดี คือเขำช่วยคนอื่นได้มำก ทำอย่ำงไม่รู้จกั
เหนื่อย และสนุกกับกำรช่วยผูอ้ ื่นด้วย แต่ในระยะแรกจำเป็ นต้องฝึ กให้เด็กมีใจรักในกำรช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ก่อน ด้วยกำรให้เด็กช่วยงำน และได้รับกำรชื่นชมจำกผูใ้ หญ่ก่อน คำชมเป็ นแรงเสริ มทำงบวก ทำให้เด็กอยำก
ทำดีอีก
กำรฝึ กทักษะนี้ สำมำรถเริ่ มต้นที่บำ้ น
พ่อแม่ควรฝึ กให้เด็กมีงำนรับผิดชอบต่อส่วนรวม ได้แก่ งำนบ้ำนต่ำงๆนัน่ เอง โดยเริ่ มจำกงำนขนำด
เล็ก เช่น กวำดบ้ำน ถูบำ้ น ล้ำงจำน งำนเหล่ำนี้ควรกำหนดให้เป็ นประจำ มีตำรำงกำรทำงำน
แน่นอน เช่น กวำดบ้ำนตอนเย็น รำว 6 โมงเย็นทุกวัน ล้ำงจำนหลังอำหำรทุกมื้อทันที ในระยะแรก อำจต้อง
เขียนกำกับตัวโตๆให้เห็นชัดเจน พีน่ อ้ งควรมีอย่ำงเหมำะสมกับวัยทุกคน หรื อมีกำรกำหนดคิวให้ชดั เจน พ่อ
แม่ช่วยกำกับให้ทำสม่ำเสมอในตอนต้น และควรชมเชยที่ได้ทำทุกคน ไม่ควรสนใจผลงำนมำกใน
ระยะแรก เพรำะเด็กอำจทำไม่สะอำดบ้ำง ตรงไหนที่ไม่สะอำดเรี ยบร้อย ค่อยๆชี้แนะกันดีๆ อย่ำไปตำหนิดุด่ำ
กันมำก ขอให้เริ่ มทำให้ได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอก่อน
เมื่อเด็กเข้ำโรงเรี ยน พ่อแม่ควรขอร้องครู ให้ช่วยใช้งำนเด็กบ่อยๆตำมโอกำส เช่น เมื่อเด็กเริ่ มขำดสมำธิก็
อำจให้เด็กช่วยงำนของห้อง เช่น ช่วยลบกระดำนดำ ช่วยครู ยกสมุดหนังสือไปเก็บ เมื่อทำดีแล้วครู ชม เพื่อน
ชื่นชมที่ทำตัวเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้เด็กรู้สึกภูมใิ จในตนเอง และเพื่อนๆมีทศั นคติที่ดีดว้ ย กำรให้
เพื่อนช่วยเสริ มจุดเด่นในกำรช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยให้เด็กสมำธิส้ นั เป็ นที่ยอมรับของเด็กอื่นๆได้ง่ำย
เวลำไปที่ไหน กระตุน้ ให้เด็กช่วยเหลือคนอื่น อย่ำลืมชมเชยลูกด้วยเมื่อเขำทำดี เมื่อเด็กมีนิสยั ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
แล้ว ต่อไปเด็กจะไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยควำมเต็มใจในสถำนกำรณ์อื่น เช่นช่วยงำนโรงเรี ยน หรื อ ที่บำ้ นญำติ
บ้ำนเพื่อน ทำให้ได้คำชมจำกที่ต่ำงๆ จะทำให้เด็กมีนิสยั ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น
เปลี่ยนควำมซนเป็ นกำรช่วยเหลือผูอ้ ื่น

การฝึ กพฤติกรรมที่ทาให้ ผ้อู ื่นพอใจ(พฤติกรรมสังคมด้ำนบวก)
เมื่อเด็กเริ่ มเข้ำสังคมมำกขึ้น พฤติกรรมที่ช่วยให้เด็กปรับตัวให้เข้ำกับผูอ้ ื่นได้ดี คือ พฤติกรรมสังคมด้ำน
บวก ได้แก่
• กำรทำให้ผอู้ ื่นพอใจ ได้แก่กำรยิม้ ให้แก่กนั กำรพูดจำกันดีๆ กำรสร้ำงไมตรี กำรให้สิ่งที่เป็ น
ประโยชน์ กำรไม่ขดั ขวำงควำมสุขของผูอ้ ื่น กำรรู้จกั เกรงอกเกรงใจ ไม่ทำให้ผอู้ ื่นเดือดร้อน กำรทำ
ตัวเป็ นมิตร กำรปฏิบตั ิตวั ดีเสมอต้นเสมอปลำย ซื่อสัตย์ต่อกัน
• กำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสงบสุข กำรช่วยกันรักษำสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนพอใจ
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• กำรอยูใ่ นกติกำสังคมอย่ำงเสมอภำค ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น
• กำรช่วยเหลือให้ผอู้ ื่นพ้นอันตรำยหรื อควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ
• กำรเล่นกันดีๆ พูดคุยกันในเรื่ องที่พอใจและสนใจร่ วมกัน
เด็กสมำธิส้ นั มักมีพฤติกรรมตรงกันข้ำมกับพฤติกรรมสังคมด้ำนบวก ด้วยกำรทำให้ผอู้ ื่นเดือดร้อนแล้ว
ตนเองพอใจ ทั้งนี้เนื่องจำกเด็กสมำธิส้ นั ต้องกำรสิ่งเร้ำที่ตื่นเต้นมำกกว่ำปกติ จึงกระตุน้ ให้ระบบประสำทเกิด
กำรตื่นตัวจึงจะพอใจ พฤติกรรมของเด็กสมำธิส้ นั จึงมักแผลงๆ โลดโผน หวำดเสียว เช่นกำรแหย่เด็ก
อื่น ล้อเลียนหรื อแกล้งให้คนอื่นร้องไห้เจ็บกำยเจ็บใจ หรื อมีกำรใช้กำลังที่รุนแรง ซึ่งก็ทำให้มีกำรตอบโต้แก้
แค้นกันไปมำ ทำให้เด็กสมำธิส้ นั มีควำมพึงพอใจจำกกำรทำให้คนอื่นมีปฏิกิริยำตอบโต้
วิธีแก้ไขควรทำดังนี้
• ไม่เปิ ดโอกำสให้เด็กละเมิดคนอืน่ ไม่ว่ำเป็ นด้วยคำพูดหรื อกำรกระทำ
• ถ้ำเด็กเผลอละเมิดคนอื่น ให้ใช้เทคนิค “ขอเวลำนอก” ให้เด็กสงบสติอำรมณ์ส้ นั ๆ แล้วบอกเด็กตรงๆ
สั้นๆว่ำ พฤติกรรมใดที่ไม่ถกู ต้อง และควรทำอย่ำงไร
• สอนพฤติกรรมใหม่ทนั ที ฝึ กให้เด็กทำ ให้คำชมเมื่อเด็กพยำยำมทำ หรื อทำได้ดี
• ช่วยจัดกลุ่มหรื อเพื่อนที่ฝึกพฤติกรรม ใช้กิจกรรมกลุ่มให้เด็กลองมีพฤติกรรมใหม่
• ให้เพื่อนช่วยชื่นชมพฤติกรรมใหม่
• สอนเกม หรื อกำรเล่นที่เด็กนำไปเล่นกับเพื่อนๆ ควรเป็ นกำรเล่นง่ำยๆที่เด็กชอบ ไม่เน้นกำรแพ้ชนะ
• ฝึ กให้เด็กเล่นกีฬำ ให้เด็กอยูใ่ นกติกำ เลือกชนิดกีฬำที่เคลื่อนไหวมำก เหมำะกับนิสยั ของเด็ก ไม่เน้น
กำรเอำแพ้ชนะ แต่ให้สนุกกับกำรเล่น เป็ นกำรฝึ กให้เด็กควบคุมตัวเอง เกมที่มีแพ้ชนะอำจช่วยฝึ กให้
เด็กรู้จกั แพ้ ชื่นชมผูช้ นะ และหัดคิด “แก้ตวั ใหม่” เกิดกำรเรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์ชีวติ มีกำรมองย้อน
อดีต
ฝึ กให้เด็กทำตัวให้เป็ นที่พอใจของผูอ้ ื่น

การบาเพ็ญประโยชน์
พ่อแม่ควรฝึ กให้เด็กสมำธิส้ นั ทำตัวให้เป็ นประโยชน์ ด้วยกำรส่งเสริ มให้วยั รุ่ นทำงำนบ้ำน ให้
ช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังเดือดร้อน ควรฝึ กตั้งแต่เด็ก เด็กที่ทำดีเกิดควำมรู้สึกภูมิใจตนเอง อิ่มเอิบ มีควำมสุข ซึ่ง
ติดตัวไปตลอดชีวิต แม้เผชิญกับปัญหำหนักๆ ก็ยงั มีสติยง้ ั คิด รู้จกั กำรหำควำมสุขจำกกำรช่วยเหลือผูอ้ ื่น
นอกจำกนี้พ่อแม่ยงั เป็ นตัวอย่ำงที่ดี ในกำรช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วย เด็กจะประทับใจและทำตำมโดยอัตโนมัติ
ฝึ กให้เด็กใช้พลังที่มีมำกทำดีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น พอใจที่ได้ช่วยคนอื่น
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บทที่ 9 เทคนิคที่ทาให้ การฝึ กได้ผลดี
กำรฝึ กทักษะต่ำงๆนั้น มีเทคนิคร่ วมเหมือนๆกัน ที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็ จ ดังนี้

การเอาจริง อย่ างนุ่มนวล
เด็กสมำธิส้ นั มักลืม เผลอทำผิดบ่อยๆ บำงทีตกลงกันไว้อย่ำงดีแล้วไม่ทำ ทั้งนี้เป็ นเพรำะขณะที่ทำนั้นไม่ได้ยง้ ั
คิด ลืมข้อตกลงที่ให้ไว้ ดังนั้นหลังจำกมีกำรตกลงเรื่ องกติกำแล้ว พ่อแม่ตอ้ งเตรี ยมใจยอมรับกำรละเมิดโดยไม่
ยั้งคิดเช่นนี้ให้ได้ โดยเฉพำะในระยะแรกๆ วิธีกำรจัดกำรคือกำรเอำจริ งสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้เด็กละเมิด เมื่อ
พบต้องกำรทำผิดต้องรี บจัดกำรทันที โดยใช้วิธีที่นุ่มนวล ไม่จำเป็ นต้องดุด่ำรุ นแรง แต่ใช้ท่ำทำงจริ งจัง ให้
เปลี่ยนหรื อแก้ไขพฤติกรรมนั้นทันที กำรปล่อยให้เด็กทำผิดข้อตกลงเหมือนกำรสอนเด็กว่ำ ข้อตกลงนั้นละเมิด
ได้ บำงครั้งพ่อแม่ตอ้ งคอยตรวจสอบด้วยว่ำเด็กมีกำรละเมิดแล้วปกปิ ดด้วยหรื อไม่ ถ้ำพบก็ไม่ควรปล่อยทิ้ง
ไว้ รี บจัดกำรแก้ไขทันที บำงครั้งเด็กทำเพื่อทดสอบดูว่ำพ่อแม่เอำจริ งแค่ไหน ถ้ำพ่อแม่ไม่เอำจริ ง เด็กก็ไม่
ตั้งใจอยูใ่ นกติกำ
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นตำมมำเมื่อพ่อแม่เอำจริ ง คือ เด็กมีปฏิกิริยำ ไม่พอใจ โวยวำย แล้วพ่อแม่กลัว ไม่กล้ำจัดกำร
อย่ำงเอำจริ ง ปล่อย หรื อยอมตำมใจเด็ก เด็กเรี ยนรู้ว่ำถ้ำเขำแสดงฤทธิ์ขนำดหนึ่ง หรื อใช้ควำมก้ำวร้ำว
รุ นแรง เขำจัดกำรกับผูใ้ หญ่ได้ ดังนั้นอย่ำปล่อยให้เด็กควบคุมผูใ้ หญ่โดยเด็ดขำด หน้ำที่กำรควบคุมเด็กเป็ น
ของพ่อแม่
วิธีที่ได้ผล คือ ไม่สนใจปฏิกิริยำของเขำ แต่กำกับให้เขำทำตำมที่ตกลงกันไว้อย่ำงรวบรัด
เอำจริ งกับกติกำที่ตกลงอย่ำงสม่ำเสมอ

การใช้ คาสั่ งให้ ได้ ผล
กำรใช้คำสัง่ ในเด็กเล็ก มีควำมจำเป็ นเนื่องจำกเด็กยังไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร แต่
คำสัง่ ที่พ่อแม่สงั่ ไปแล้ว ต้องคอยตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเด็กทำตำมสม่ำเสมอ กำรสัง่ แล้วปล่อยให้เด็ก
ละเมิด เป็ นกำรสอนเด็กไปเรื่ อยๆว่ำ คำสัง่ นั้นไม่จริ งจัง ละเมิดได้ พ่อแม่ควรตรวจสอบบ่อยๆว่ำ ตนเองมีเวลำ
คอยกำกับให้เด็กทำตำมคำสัง่ ได้มำกน้อยเพียงไร เมื่อพบว่ำเด็กไม่ค่อยเชื่อฟังคำสัง่
กำรมีคำสัง่ ใหม่ๆที่เด็กยังไม่เคยรับทรำบมำก่อน ก็ควรมีเทคนิคเหมือนกัน ควรให้เมื่อเด็กพร้อมรับฟัง อธิบำย
สั้นๆ ท่ำทำงจริ งจัง บอกผลตำมมำถ้ำเด็กไม่ทำตำม สังเกตด้วยว่ำขณะให้คำสัง่ นี้ เด็กมีท่ำทำงรับฟัง
หรื อไม่ สุดท้ำยคือ ให้เด็กทวนคำสัง่ นั้นให้พ่อแม่ฟังว่ำมีอะไรบ้ำง เป็ นกำรทดสอบควำมจำของเด็ก
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คำสัง่ ที่ดีควรมำจำกกำรตกลงกันที่ดีของพ่อแม่ดว้ ย และควรช่วยกันกำกับให้สอดคล้องกัน ถ้ำพ่อหรื อ
แม่จดั กำรไม่ได้ อีกฝ่ ำยหนึ่งควรเข้ำมำช่วยเหลือทันที ถ้ำไม่แน่ใจว่ำอีกฝ่ ำยสัง่ อะไรไว้ ควรสอบถำมให้แน่ใจว่ำ
สัง่ อะไร และทำตำมสิ่งที่สงั่ ไว้ก่อน
คำสัง่ ที่ดี ควรง่ำย ไม่มีหลำยขั้นตอน เพรำะเด็กสมำธิส้ นั มักรับฟังคำสัง่ ยำวๆ หรื อสลับซับซ้อนมำก
ไม่ได้ ถ้ำจะสัง่ ยำวๆ ต้องให้แน่ใจว่ำเด็กตั้งใจฟังครบ และควรเขียนคำสัง่ นั้นให้ชดั เจน
คำสัง่ ที่ดี น่ำจะจูงใจให้เด็กอยำกทำ เช่นบำงคำสัง่ อำจใช้วิธีขอร้อง หรื อยอเด็กให้เห็นว่ำ เขำมี
ควำมสำคัญมำกในกำรช่วยเหลือพ่อแม่ เช่น
“ครำวที่แล้วลูกตัดหญ้ำได้เรี ยบร้อยดีจงั คุณแม่เขำชอบมำก ครำวนี้ลกู ช่วยพ่อตัดหญ้ำทุกเดือนเลย
นะ”
“ตอนนี้ ลกู โตขึ้นเยอะ แล้วก็แข็งแรงด้วย พอที่จะช่วยแม่ตดั ต้นไม้แล้วใช่ไหมจ๊ะ”
“แม่จะขอบคุณมำกเลยถ้ำลูกช่วยยกของนี้เข้ำไปในครัว”
ในกำรออกคำสัง่ บำงกรณี ที่พ่อแม่ควำมคิดไม่เหมือนกัน ควรทำควำมตกลงกันก่อนว่ำจะเอำ
อย่ำงไร หรื อจะให้ใครนำ อีกฝ่ ำยจะต้องทำตำมให้สอดคล้องกัน
ปัญหำใหญ่ของกำรสัง่ คือพ่อแม่มีควำมเห็นไม่ตรงกัน เด็กจะใช้ช่องว่ำงนี้เป็ นทำงออกของ
ตนเอง และในที่สุดจะไม่ฟังคำสัง่ ของใครเลย
สรุ ป คำสัง่ ของพ่อแม่ ต้องชัดเจน จูงใจ มีทิศทำงเดียวกัน เมื่อสัง่ แล้วต้องกำกับให้ทำอย่ำงจริ งจัง

การกากับให้ ทาสม่าเสมอ
ในกำรกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เด็กทำระยะแรกๆ เด็กสมำธิส้ นั มักไม่สำมำรถเตือนตนเอง
ให้ทำได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ เมื่อมีสิ่งเร้ำใหม่ที่น่ำสนใจ เด็กจะลืมข้อกำหนดที่เคยตกลงกันไว้ก่อน แต่เมื่อ
เหตุกำรณ์ผำ่ นไปแล้วเด็กอำจนึกย้อนหลัง เสียใจที่ทำผิดไป หรื อไม่ได้ทำอย่ำงที่ควรทำ พ่อแม่จึงควรคอยกำกับ
ให้ทำตำมข้อตกลงกันในช่วงแรกๆก่อน เมื่อเด็กสำมำรถทำได้ดว้ ยตัวเอง จึงค่อยๆปล่อยให้เขำทำโดยกำรเตือน
ตัวเอง กำรให้คำชมเป็ นแรงเสริ มทำงบวกกับพฤติกรรมที่ทำได้เองเป็ นระยะ เมื่อทำจนสม่ำเสมอแล้ว อย่ำเพิง่
นิ่งนอนใจ ควรมีกำรสุ่มตรวจสอบเป็ นครั้งครำว เพรำะเด็กสมำธิส้ นั เผลอลืมได้อีก
กำรกำกับให้ทำนั้นในระยะแรกอำจเตือนกันตรงๆ ต่อมำอำจส่งสัญญำณเตือนด้วยท่ำทำงแทน
คำพูด เด็กสมำธิส้ นั ไม่ชอบให้พดู ซ้ ำๆ เตือนบ่อยๆ บ่นบ่อยๆ ดังนั้นถ้ำส่งสัญญำณเตือนหนึ่งครั้งแล้วยังไม่มี
ท่ำทำงขยับทำตำม ให้พ่อแม่เคลื่อนตัวเองเข้ำไปหำด้วยท่ำทีเอำจริ ง ถ้ำยังไม่ขยับ ครำวนี้พ่อแม่จบั ตัวเขำลุก
ขึ้น พำไปกำกับให้ทำทันที เมื่อเขำเริ่ มทำเองก็ปล่อยให้ทำเอง พร้อมกับส่งสำยตำชม แต่อย่ำเพิ่งละสำยตำ ให้
แน่ใจว่ำเขำทำต่อเนื่องกันจนเสร็ จ ไม่เปิ ดโอกำสให้เขำหลบเลี่ยงหลอกผูใ้ หญ่ได้
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เมื่อเด็กเริ่ มทำตำมบ้ำงแล้ว ต่อไปกำรเตือนอำจเปลี่ยนไปเป็ นกำรเตือนเพื่อให้เขำเตือนตัวเอง ไม่ใช่เตือนที่
พฤติกรรมตรงๆ เช่น เตือนว่ำ
“ เอ๊ะ ตอนนี้เป็ นเวลำอะไรแล้วนะ” หรื อ
“เวลำนี้ควรทำอะไรจ๊ะ” หรื อ
“ตอนนี้เวลำอะไรแล้วจ๊ะ”
ถ้ำเผลอลืมตำรำงเวลำ อำจชวนให้เขำดูตำรำงเวลำ เพื่อเตือนควำมจำตนเอง ถ้ำเขำดูเวลำแล้วรู้ตวั รี บทำตำม
ตำรำงเวลำนั้นทันที ก็ชมเขำ แต่ถำ้ ยังไม่ทำ หรื อต่อรอง ให้เอำจริ ง คือเข้ำไปกำกับให้เขำทำอย่ำงสงบ ไม่พดู
มำก ไม่บ่นมำก เพรำะทำให้เสียบรรยำกำศ ถ้ำเขำมีท่ำทำงไม่เต็มใจ แต่ก็ร่วมมือทำ ให้เฉยอย่ำไปดุว่ำเขำที่ไม่
เต็มใจ แต่ชมที่เขำทำ
พ่อแม่อำจมีปัญหำบ้ำงในกำรกำกับให้เด็กทำตำมข้อตกลง เช่นเด็กขอผัดผ่อน ต่อรอง ขอต่อเวลำเล่นที่ยงั ไม่
อยำกเลิก เพรำะกำลังติดพันหรื อสนุกอยูก่ บั เกมหรื อกิจกรรมนั้น หรื อขอเวลำปิ ดเกมแต่ก็ไม่ปิดสักที จนรู้สึกว่ำ
นำนไปหน่อย วิธีแก้ คือ เตือนเขำล่วงหน้ำก่อนถึงเส้นตำย เช่น ถ้ำรู้ว่ำใช้เวลำปิ ดเกมประมำณ 5 นำที ก็บอก
กันก่อนเลยว่ำแม่(หรื อพ่อ) จะเตือนล่วงหน้ำก่อนหมดเวลำ 5 นำทีนะ ให้เวลำเขำจัดกำรทุกอย่ำงให้
เรี ยบร้อย เมื่อถึงเวลำเลิกก็ตอ้ งเลิกจริ งๆ วิธีน้ ียงั ช่วยฝึ กให้เขำวำงแผนล่วงหน้ำเป็ นอีกด้วย และเช่นเดียวกันกับ
กำรฝึ กอื่นๆ คือ เมื่อเขำปฏิบตั ิได้ดีข้ นึ เรำจะเปิ ดโอกำสให้เขำควบคุมตัวเอง หรื อเตือนตัวเองเป็ นครั้ง
ครำว อำจบอกกันล่วงหน้ำเลยก็ได้ว่ำสัปดำห์น้ ีแม่จะลองให้ลกู เตือนตัวเองดู แล้วบันทึกว่ำทำได้กี่ครั้ง อำจมีคำ
ชมหรื อรำงวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อเตือนตัวเองได้มำกขึ้นกว่ำเดิม เทคนิคบันทึกพฤติกรรมดีน้ ี สำมำรถใช้ได้เวลำ
ต้องกำรสร้ำงพฤติกรรมใดๆ โดยมีกำรบอกกล่ำวกันก่อนว่ำเรำจะบันทึกพฤติกรรมใดบ้ำง
กำกับพฤติกรรมสั้นๆ ตำมตำรำงเวลำ

การให้ แรงเสริมทางบวกเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ดี
แรงเสริ มทำงบวกคือสิ่งกระตุน้ ที่เมื่อให้กบั พฤติกรรมใด แล้วทำให้พฤติกรรมนั้นมีมำกขึ้น เหตุผลที่
พฤติกรรมมำกขึ้น เพรำะมีควำมพึงพอใจที่ได้รับสิ่งกระตุน้ นั้น และอยำกได้อีก แรงเสริ มทำงบวกมีหลำย
ประเภท ได้แก่
•
•
•
•
•

คำชม
รำงวัล
เบี้ยอัตถกร (รำงวัลเป็ นดำว หรื อเหรี ยญ ที่สะสมได้ตำมควำมดีที่ทำได้ตำมที่ตกลงกันไว้)
กำรเป็ นที่ยอมรับของสังคม
กำรชื่นชมตนเอง
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ในระยะแรกตอนเด็กยังเล็ก แรงเสริ มทำงบวกมักได้รับจำกผูอ้ ื่น เช่นพ่อแม่ ครู เพื่อน เด็กทุกคน
ต้องกำรแรงเสริ มทำงบวก ที่สำมำรถทำได้ง่ำยและมีผลมำก คือคำชม คำชมที่ดีควรมีท่ำทำงชื่นชมด้วย
จริ งๆ แสดงถึงควำมรู้สึกยอมรับ และพึงพอใจ คำชมควรเหมำะสมกับเรื่ องรำวและเหตุกำรณ์ กำรชมมำก
จนเกินไป เด็กจะรู้และไม่เชื่อถือในคำชมหรื อคนที่ชมนั้น เมื่อเด็กโตขึ้นกำรชมอำจเสริ มด้วยกำรกระตุน้ ให้เด็ก
ชื่นชมตัวเองด้วย เช่น
“ลูกทำได้ดีจริ งๆ แม่ชื่นชมลูกมำก”
“ ลูกรู้สึกอย่ำงไรบ้ำง รู้สึกภูมิใจในตัวเองบ้ำงไหม”
“ลูกคงจะภูมิใจในตัวเองใช่ไหมที่ทำได้ดีอย่ำงนี้ ”
กำรเสริ มควำมคิดที่ดีเกี่ยวกับตนเองเช่นนี้ จะช่วยให้เด็กสำมำรถชมตัวเองได้เวลำไม่มีใครชม และ กำรชม
ตัวเองได้จะทำให้เด็กไม่ยดึ ติดอยูก่ บั คำชมของผูอ้ ื่นอย่ำงเดียว เด็กบำงจะทำดีเพื่อให้ผอู้ ื่นพอใจแต่อย่ำงเดียว ไม่
ก้ำวต่อไปจนถึงกำรทำดีเพื่อควำมดีของตนเอง
แรงเสริ มทำงบวก ช่วยให้พฤติกรรมดีคงอยู่

การใช้ หลักพฤติกรรมบาบัดในการสร้ างพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
ในกำรสร้ำงพฤติกรรมที่พึงประสงค์น้ นั หลักกำรสร้ำงทำได้โดย
1. กำรกำหนดพฤติกรรมเป้ ำหมำยร่ วมกัน
พ่อแม่ควรบอกลูกว่ำต้องกำรให้มีพฤติกรรมอย่ำงไรในสถำนกำรณ์หนึ่งๆ อย่ำคิดว่ำเด็กรู้เองว่ำควรทำ
อะไร เมื่อไร อย่ำงไร ควรคุยกันระหว่ำงพ่อแม่ลกู ก่อนอย่ำงละเอียด บอกควำมคำดหวังของพ่อแม่ ฟังควำม
คิดเห็นของเด็ก แล้วตกลงร่ วมกันว่ำจะเริ่ มสร้ำงพฤติกรรมใด เริ่ มเมื่อใด บทบำทของลูกต้องทำ
อย่ำงไร บทบำทของพ่อแม่ทำอะไร ยกตัวอย่ำงเช่น กำรกำหนดเวลำอำบน้ ำ พ่อแม่บอกลูกว่ำ ต้องกำรให้
อำบน้ ำเป็ นเวลำ เพื่อให้สำมำรถทำกิจกรรมอื่นๆได้ เวลำอำบน้ ำควรเป็ นเวลำใด ขอควำมเห็นร่ วมกันกับลูก
ได้ ในที่สุดกำรตกลงอำจได้เวลำอำบน้ ำที่ 18.00 น. นี่คือข้อตกลงร่ วมกันที่เด็กมีส่วนร่ วม คุยกันต่ออีกสักนิดว่ำ
ถ้ำลูกเผลอลืม จะให้พ่อแม่เตือนอย่ำงไร ในที่สุดได้ขอยุติว่ำ ให้เตือนก่อนถึงเวลำจริ ง 5 นำที ถ้ำยังไม่ไปเองพ่อ
หรื อแม่จะจัดกำรให้ไปทันที ไม่ว่ำกันอีก
2. กำรบันทึกพฤติกรรมที่ประสงค์
เมื่อได้ขอ้ ตกลงในพฤติกรรมที่ตอ้ งกำรแล้ว บอกเด็กว่ำพ่อแม่จะสังเกตว่ำลูกทำได้มำกน้อย
เพียงไร เพื่อให้แม่นยำ มีกำรบันทึกพฤติกรรมอย่ำงละเอียด เพื่อตรวจสอบว่ำมีปัญหำอุปสรรคอยูท่ ี่ใดบ้ำง เช่น
พฤติกรรมกำรอำบน้ ำตรงเวลำของลูก จะถูกบันทึกไว้ทุกวัน เมื่อครบหนึ่งสัปดำห์พ่อแม่สรุ ปให้เห็นว่ำ สำมำรถ
ทำได้มำกน้อยเพียงไร กำรประเมินเป็ นระยะๆเช่นนี้ ทำให้เด็กเห็นว่ำพ่อแม่เอำจริ ง และถ้ำเด็กทำได้ดี มี
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โอกำสได้รับคำชม แต่ถำ้ ระยะแรกๆยังไม่ได้ผลมำก อย่ำเพิ่งตำหนิเด็กให้เสียกำลังใจ แต่ควรให้ควำมหวังว่ำทำ
ได้บำ้ ง ก็ดีแล้ว แต่ถำ้ มีสำเหตุที่ขดั ขวำงไม่ให้ทำได้ จะแก้ไขที่สำเหตุได้อย่ำงไร พยำยำมมองลูกด้ำน
ดี คำดหวังว่ำเขำทำได้ เด็กจะมีกำลังใจทำมำกขึ้น
บำงครั้งกำรบันทึกพฤติกรรมอย่ำงเดียวช่วยให้เด็กดีข้ นึ ได้แล้ว ทั้งนี้เป็ นเพรำะเด็กรู้ว่ำพ่อแม่คำดหวัง
อะไร ทำให้เขำมีควำมตั้งใจทำ ไม่ใช่เพื่อไม่ถกู ดุ แต่เพื่อกำรชื่นชมจำกพ่อแม่ และกำรได้ชื่นชมตนเอง
3. กำรให้แรงเสริ มทำงบวก
เมื่อเด็กทำได้ดี ควรมีแรงเสริ มทำงบวก ได้แก่กำรชม หรื อรำงวัลเป็ นครั้งครำว ไม่ควรมีรำงวัลทุก
ครั้ง หรื อกำหนดรำงวัลเป็ นกำรแลกเปลี่ยน แรงเสริ มอำจเป็ นเบี้ยอัตถกร หรื อ ได้รับดำวบันทึกสะสมไว้ เมือ่
ได้รับดำวมำกถึงระดับหนึ่ง สำมำรถเปลี่ยนเป็ นรำงวัลใหญ่ระดับหนึ่ง ถ้ำสะสมได้มำกขึ้นรำงวัลจะใหญ่
ขึ้น เป็ นกำรจูงใจให้รอคอยรำงวัลใหญ่ ไม่รีบร้อนเอำรำงวัลเล็กๆ ฝึ กให้รู้จกั กำรรอคอยสิ่งตอบแทน
4. กำรจัดกำรเมื่อมีกำรทำผิดอย่ำงจริ งจัง
เมื่อเด็กทำผิด โดยมำกมักไม่ได้ต้งั ใจ ทำไปเพรำะไม่ย้งั คิด แต่พ่อแม่ก็ควรจริ งจัง ไม่ปล่อยให้ผำ่ น
ไป เพรำะเด็กคิดว่ำไม่เอำจริ ง กำรจัดกำรควรเอำจริ งแบบนุ่มนวล เมื่อทำผิดด้วยอำรมณ์ อำจใช้วิธี “ขอเวลำ
นอก” เพื่อให้หยุดคิด อำรมณ์สงบและทบทวนตัวเองได้ ประมำณ 2-5 นำที หลังจำกนั้นค่อยคุยกัน สอนกัน
หรื อเตือนกันดีๆ
กำรเตือนหรื อตำหนิ ให้เน้นที่พฤติกรรม ไม่ตำหนิที่ตวั เด็ก เช่น
“แม่ไม่ชอบกำรผัดผ่อนทำให้อำบน้ ำไม่ตรงเวลำ”
“พ่อไม่ชอบกำรนอนตื่นสำย”
“แม่ไม่พอใจที่ ยังมีเหตุกำรณ์น้ ีเกิดขึ้น”
ดีกว่ำกำรที่พ่อแม่พดู ว่ำ
“ลูกแย่มำกที่อำบน้ ำไม่ตรงเวลำ” หรื อ
“ลูกนี่ไม่ดีเลยที่นอนตื่นสำย”
“แกนี่เลวมำกเลย พูดไม่รู้กี่หนแล้วยังทำอีก” เป็ นต้น
นอกจำกกำรเตือนแล้ว กำรตัดรำงวัล หรื อสิ่งที่ควรได้ อำจเป็ นมำตรกำรลงโทษที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง เช่น
กำรลดเวลำดูโทรทัศน์ ลดเวลำเล่นเกม กำรลงโทษด้วยวิธีน้ ีควรมีกำรตกลงกันไว้ก่อน เด็กจะยอมรับด้วยดี
5. กำรขอเวลำนอก
เมื่อเด็กทำผิด วิธีจดั กำรที่ได้ผลวิธีหนึ่ง คือ กำรขอเวลำนอก โดยกำรกำหนดสถำนที่ให้เด็กอยูน่ ิ่งๆ
เงียบๆ ตำมลำพัง ชัว่ ครู่ เช่น นัง่ ที่เก้ำอี้ที่อยูม่ ุมห้อง โดยไม่มีของเล่น ไม่มีกิจกรรมสนุกทำ ทุกครั้งเมื่อเด็กทำ
ผิด ให้มำนัง่ คนเดียวเงียบๆ เช่นนี้เป็ นเวลำ 2-5 นำที หลังจำกนั้นบอกเด็กสั้นๆว่ำ พฤติกรรมใดที่ไม่ถกู ต้อง ที่
ถูกต้องควรทำอะไร ทำอย่ำงไร ในเด็กโต พ่อแม่ควรถำมเด็กต่อไปว่ำ จะป้ องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมนั้นได้
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อย่ำงไร ถ้ำเด็กยอมรับดี บอกควำมตั้งใจไม่ให้เกิดพฤติกรรมนั้นอีก ให้ชมควำมคิดที่ดีของเด็กนั้น และแสดง
ควำมมัน่ ใจว่ำเขำทำได้
กำรขอเวลำนอกไม่ใช่กำรลงโทษ ไม่ใช่กำรขัง ไม่ควรขอเวลำนอกในห้องปิ ด หรื อขังเด็กไว้ในที่
จำกัด และไม่ควรนำนเกินไป อย่ำงมำกไม่เกิน 10 นำที ในเด็กเล็ก ให้ขอเวลำนอกสั้นๆ ประมำณเท่ำอำยุ
เด็ก เช่นเด็ก อำยุ 2 ขวบ ประมำณ 2 นำที 3 ขวบ ประมำณ 3 นำที
ถ้ำเด็กไม่สำมำรถนิ่งอยูก่ บั ที่ได้ พ่อหรื อแม่ตอ้ งนัง่ กำกับให้อยูใ่ ห้ได้ บำงครั้งอำจต้องกอดเด็กจนเขำ
สงบ เด็กอำจแสดงกิริยำฮึดฮัดไม่พอใจบ้ำงไม่ควรตอบโต้ ไม่เตือน สอน ดุ ด่ำ หรื อลงโทษด้วยวิธีอื่นใน
ขณะนั้น อำจพูดอธิบำยสั้นๆว่ำ ให้นง่ั สงบสติอำรมณ์ตรงนี้ ด้วยตัวเองก่อน 5 นำที หลังจำกนั้นแล้วเรำค่อยคุย
กัน
ในระหว่ำงเวลำนอก ไม่อนุญำตให้เด็กเล่น พ่อแม่ เก็บของเล่น หนังสือ สิ่งที่ทำให้เด็กเพลิดเพลินให้หมด ให้
เด็กอยูเ่ ฉยๆ อำรมณ์สงบ ได้มีโอกำสคิดทบทวนเหตุกำรณ์
บำงพฤติกรรมพ่อแม่สำมำรถตกลงล่วงหน้ำกับเด็กได้ว่ำ ถ้ำเขำยังไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้ ยังมี
พฤติกรรมเช่นนั้นอีก เขำต้องมำนัง่ สงบสติอำรมณ์ที่นี่สกั พักหนึ่ง นัง่ นำนมำกน้อยแค่ไหนแล้วแต่ควำมรุ นแรง
ของพฤติกรรมนั้น
ใช้เทคนิค ขอเวลำนอก เมื่อเด็กละเมิดกติกำ หรื อมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม
กำรใช้วิธีสื่อสำรแบบ “ฉัน....” มำกกว่ำ “เธอ.....”
กำรสื่อสำรที่เหมำะกับเด็ก และเด็กรับได้ดี ควรใช้วิธีกำรสื่อสำรแบบบอกควำมคิด ควำมรู้สึก ควำม
ต้องกำรของตนเอง ซึ่งเรี ยกว่ำ กำรสื่อสำรแบบ “ฉัน..........” เช่น
“แม่อยำกให้ลกู ทำอย่ำงนั้น..................”
“พ่อไม่ชอบที่...................................”
“พ่อดีใจที่ลกู ทำ...................................”
“แม่จะพอใจมำกถ้ำ................................”
กำรสื่อสำรแบบนี้เวลำเด็กฟังแล้วรู้สึกดี อยำกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองมำกกว่ำกำรสื่อสำร
แบบ “เธอ” ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
“ลูกทำไมทำอย่ำงนั้น..........................”
“ลูกแย่มำกที่.........................................”
“ลูกน่ำจะ.............................................”
กำรสื่อสำรแบบ “เธอ”มักจะตำหนิตวั เด็ก ทำให้เด็กต่อต้ำนมำกกว่ำ ดังนั้นก่อนที่พ่อแม่พดู กับเด็ก
ควรลองนึกเรี ยบเรี ยงประโยคที่เป็ น กำรสื่อสำรแบบ “ฉัน” ให้มำกกว่ำแบบ “เธอ” จะได้ผลในทำงสร้ำงสรรค์
และทำให้เด็กยอมรับมำกว่ำ
สรุ ป ใช้กำรสื่อสำรแบบ “ ฉัน.................” มำกกว่ำแบบ “ เธอ...............”
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หาวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมอืน่ แทนการลงโทษ
กำรลงโทษมักได้ผลชัว่ ครำวเท่ำนั้น และอำจมีผลเสียแทรกซ้อนตำมมำได้มำก เช่น กำรเคยชินกับ
กำรถูกลงโทษ ทำให้ต่อไปกำรลงโทษไม่ได้ผลเพรำะเด็กไม่เกรงกลัว กำรลงโทษยังทำให้เสียควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพ่อลูก หรื อแม่ลกู ทำให้มองกันเป็ นศัตรู หลังจำกกำรลงโทษแล้วเด็กอำจไม่อยำกสื่อสำรกับพ่อแม่ผู้
ลงโทษอีกนำน บำงครั้งกำรลงโทษยังทำให้เด็กหลบเลี่ยง ไม่กล้ำบอกควำมจริ งในกรณี อื่นๆภำยหลัง หรื อเวลำ
มีควำมต้องกำรอะไรไม่กล้ำบอก เวลำมีเหตุร้ำยไม่กล้ำปรึ กษำพ่อแม่เพรำะกลัวถูกว่ำถูกลงโทษ
กำรทำผิดของเด็กมีวิธีจดั กำรอื่นที่อำจได้ผลเช่นกัน ได้แก่ กำรขอเวลำนอก (timeout) กำรตัดรำงวัล กำรตัด
เงินค่ำขนม กำรงดกิจกรรมที่เด็กชอบ กำรบำเพ็ญประโยชน์ กำรตีอำจเก็บไว้เป็ นวิธีสุดท้ำย และเวลำตี ต้องตี
ด้วยควำมสงบ เด็กต้องรับรู้สำเหตุที่ถกู ตี ไม่ตีดว้ ยควำมโกรธ ไม่ควรใช้กำรตีพร่ ำเพรื่ อหรื อตีรุนแรงเกินไป
กำรจัดกำรกับกำรกระทำผิด สำเร็ จได้ดว้ ยกำรเอำจริ ง ไม่ปล่อยให้ผำ่ นไปเฉยๆ แต่ตอ้ งเป็ นวิธีที่
ได้ผล และมีผลเสี ยน้อย เลือกกำรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมำะสม

การพยายามมองหาข้ อดีของเด็ก
ในขณะที่พ่อแม่พยำยำมจัดกำรแก้ไขพฤติกรรมที่เป็ นปัญหำของเด็กนั้น บำงทีก็ลืมไปว่ำลูกมีขอ้ ดี
บำงอย่ำงเหมือนกัน กำรชื่นชมข้อดีของเด็กอย่ำงเหมำะสม ช่วยเป็ นกำลังใจให้เด็กอยำกทำดี บำงครั้งผูใ้ หญ่
ต้องหำทำงให้เด็กได้ทำดี เพื่อได้คำชมด้วย เช่นขอให้ช่วยงำนบ้ำนบำงอย่ำง ระยะแรกๆเลือกให้ทำในสิ่งที่เขำ
ชอบทำก่อน เด็กจะได้สนุก และอยำกช่วยอีกในภำยหลัง เด็กสมำธิส้ นั มักบ้ำยอ เนื่องจำกในชีวิตไม่ค่อยมีใคร
ชื่นชมเขำนัก ส่วนใหญ่เจอแต่เสียงบ่น เสียงต่อว่ำตำหนิ จนทำให้ขำดควำมภูมิใจในตนเอง พ่อแม่บำงคนไม่
กล้ำชมลูก กลัวเหลิง กลัวลำมปำม เลยมองเห็นแต่ขอ้ เสียของลูก
เมื่อเห็นข้อดีของลูกแล้วก็พยำยำมหำทำงส่งเสริ ม ให้โอกำสเด็กทำดี ทำให้สนุก ให้กิจกรรมนั้น
กลำยเป็ นจุดเด่นของเด็กในโอกำสต่อไป
ข้อดีของเด็กสมำธิส้ นั ที่มกั ถูกมองข้ำม
• กำรช่วยคนอื่นในกำรทำงำน
• ควำมแคล่วคล่องว่องไว
• ควำมกล้ำพูดกล้ำแสดงออก
• ควำมมีเหตุผล(แต่อำจเป็ นเหตุผลแบบเด็กๆ)
• กำรใช้เวลำว่ำงให้เป็ นประโยชน์
กำรมองข้อดีของเด็กสมำธิส้ นั อยูเ่ สมอ ช่วยให้เด็กสมำธิส้ นั มองตัวเองดี มีควำมรู้สึกเห็นคุณค่ำใน
ตัวเอง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่กบั เด็กสมำธิส้ นั จะดี
มองหำข้อดี และชื่นชมเขำเสมอ
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งดการต่อรอง
กำรต่อรองมักเป็ นวิธีที่เด็กชอบใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่อยำกทำแต่จำเป็ นต้องทำ เด็กสมำธิส้ นั ใช้กำร
ต่อรองเป็ นกำรทดสอบควำมหนักแน่นและเอำจริ งเอำจังของพ่อแม่ วิธีป้องกันกำรต่อรองคือ ไม่ให้มีกำร
ต่อรอง แต่ให้ทำตำมสิ่งที่วำงแผนกันล่วงหน้ำไว้ก่อนแล้วเท่ำนั้น ถ้ำต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลงแผน ขอให้ลอง
ทำตำมแผนที่ตกลงกันไว้ก่อน เช่น เรื่ องนี้ขอให้ทำอย่ำงนี้ไปจนกว่ำจะครบหนึ่งเดือน ตำมที่ตกลงกันไว้ พอ
ครบแล้วเรำมำคุยกันใหม่ ถ้ำจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกำรใดค่อยมำตกลงกันอีกที วิธีน้ ีเป็ นกำรสอนเด็กด้วย
ว่ำ กำรวำงแผนนั้นมีควำมสำคัญ และพ่อแม่กำกับให้เป็ นไปตำมแผนเสมอ เด็กเรี ยนรู้ว่ำพ่อแม่เอำจริ ง แต่ก็มี
กำรยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงได้ ภำยใต้เงื่อนไขกติกำที่ตกลงกันไว้ ดังนั้น ข้อตกลงใดๆ ควรมีกำรระบุดว้ ยว่ำ เริ่ ม
เมื่อใด สิ้นสุดเพื่อกำรประเมินผลตอนไหน ถ้ำยังไม่แน่ใจว่ำทำได้นำน ก็ควรให้ลองปฏิบตั ิระยะเวลำสั้นๆ เช่น
สองถึงสี่ สปั ดำห์ เผือ่ มีกำรเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขได้เร็ ว
ไม่ต่อรองตำมแผนที่วำงไว้แล้ว

งดเว้นการบ่ น พูดมาก
กำรพูดมำก บ่นมำก ทำให้เด็กสมำธิส้ นั เบื่อ ไม่สนใจสิ่งที่ผใู้ หญ่พดู ต่อไป ทำให้เขำไม่ได้เรี ยนรู้อะไร
เลย พ่อแม่ควรพยำยำมเตือนตนเองอยูเ่ สมอว่ำ
“ ฉันกำลังโกรธๆๆ”
“ ฉันกำลังจะบ่นๆๆ”
“วิธีบ่นนี้ไม่ได้ผลๆๆ”
“ฉันจะพูดให้นอ้ ยลง ทำจริ งมำกขึ้น”
“มองหำข้อดี ชมส่วนที่ดีของเขำก่อน”
ถ้ำรู้สึกว่ำอดใจไม่ไหวจริ งๆ พ่อแม่ควรขอเวลำนอกตัวเอง โดยบอกกับเด็กว่ำ
“ แม่กำลังโกรธ ขอเวลำสงบใจตัวเองสักพัก เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อ”
เทคนิคนี้สอนเด็กว่ำ พ่อแม่บำงครั้งก็ก็โกรธได้เหมือนกัน แต่เวลำโกรธไม่ใช้ควำมรุ นแรง (แม้ดว้ ย
วำจำ) แต่ให้อำรมณ์สงบก่อน ค่อยกลับมำจัดกำรปัญหำ
เมื่ออำรมณ์สงบแล้วกำรพูดจำทำควำมเข้ำใจกันสั้นๆ จะได้ผลดี คือเด็กเกิดควำมตระหนักต่อปัญหำที่เกิดขึ้น
คิดถึงกำรแก้ไขปัญหำ หรื อกำรป้ องกันได้ดีกว่ำ
กำรบ่น ทำให้เด็กไม่ฟังสิ่งที่พ่อแม่พดู ต่อไป
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อย่ าเจ้าระเบียบมาก
กำรจูจ้ ้ จี ุกจิก เอำเรื่ องกับควำมผิดหรื อข้อบกพร่ องเล็กน้อย ไม่ได้แก้ปัญหำ ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
พยำยำมหลีกเลี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด เช่น เรื่ อง ลำยมือ กริ ยำท่ำทำง กำรยุกยิกอยูไ่ ม่นิ่งพูดมำก สิ่งเหล่ำนี้ควร
แก้ไขแต่อย่ำใจร้อนคำดหวังเร็ว ใช้วิธีเบนควำมสนใจ และปรำมเป็ นระยะๆ อย่ำบ่นมำก จ้ ำจี้จ้ ำไชมำก จะเสีย
ควำมสัมพันธ์และพูดกันไม่รับฟัง

พ่อแม่ ผนึกกาลังเป็ นหนึ่งเดียว
ควำมคิดเห็นของพ่อแม่ที่แตกต่ำงกัน อำจทำให้วิธีกำรแก้ปัญหำเป็ นไปคนละทำง ควำมขัดแย้งเช่นนี้เป็ น
ปัญหำใหญ่ต่อกำรจัดกำรกับพฤติกรรมเด็ก เด็กหำทำงหลบหลีกปัญหำไปอยูก่ บั คนที่ตำมใจเขำ ในที่สุดควำม
แตกต่ำงกันนี้ทำให้เกิดควำมขัดแย้ง ดังนั้นพ่อแม่ควรมีกำรพูดคุย ตกลงกันให้เป็ นเสียงเดียวก่อน เรื่ องใดที่ยงั ไม่
แน่ใจ ให้ชะลอกำรตัดสินใจไว้ก่อน จนกว่ำพ่อแม่ตกลงกันได้ ประโยคที่ใช้กบั เด็กได้ในกรณี ที่ยงั ตกลงกัน
ไม่ได้ ได้แก่
“เรื่ องนี้แม่ขอปรึ กษำพ่อก่อน”
“เรื่ องนี้ลกู ได้ปรึ กษำพ่อแล้วหรื อยัง”
“เรื่ องนี้อำจต้องคุยกันละเอียดหน่อย เอำไว้พ่อกลับมำก่อน แล้วเรำค่อยคุยกันให้เข้ำใจ”

ญาติผ้ใู หญ่ ในบ้ านและพีเ่ ลีย้ งเด็กต้องเล่ นทีมเดียวกับพ่อแม่
บ่อยครั้งที่ปู่ย่ำตำยำย หรื อพี่เลี้ยงเด็กมักตำมใจเด็กมำกจนเกินไป ทำให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำพฤติกรรม
เด็กได้ พ่อแม่ควรชี้แจงให้ทุกคนเข้ำใจว่ำกำลังปรับพฤติกรรมเด็กด้วยวิธีกำรอย่ำงไร เช่น กำรไม่ตำมใจ กำร
เน้นให้เด็กช่วยตัวเอง ช่วยงำนบ้ำนและสอนให้พี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กอย่ำงถูกวิธี พ่อแม่ตอ้ งคอยระวังอย่ำให้คนอื่นมี
อำนำจเหนือพ่อแม่ในกำรเลี้ยงเด็กที่บำ้ น ถ้ำปู่ ย่ำตำยำยไม่ร่วมมือ พ่อแม่ตอ้ งเป็ นหลัก และพยำยำมแบ่งเวลำมำ
ช่วยดูแลลูกให้มำกขึ้นด้วย
บำงบ้ำนปู่ ย่ำตำยำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ในสถำนกำรณ์เช่นนี้พ่อแม่ตอ้ งมีเวลำกับลูกให้
มำกกว่ำปู่ ย่ำตำยำย และคอยเลี้ยงดูอย่ำงใกล้ชิด เด็กจะอยูใ่ นกติกำของพ่อแม่มำกกว่ำได้เอง
พยำยำมมีเวลำใกล้ชิด ฝึ กลูกด้วยตัวเอง
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บทที่ 10 ข้ อควรระวังในการดูแลเด็กสมาธิส้ ัน
พฤติกรรมต่อไปนี้พบได้บ่อยๆในเด็กสมำธิส้ นั พ่อแม่ควรติดตำมดูว่ำมีเกิดขึ้นหรื อไม่ ถ้ำมี ควรรี บ
จัดกำรแก้ไขโดยเร็ว

การติดเกม
เด็กสมำธิส้ นั ติดเกมกด เกมตู้ หรื อเกมคอมพิวเตอร์ง่ำยกว่ำเด็กทัว่ ๆไปมำก เมื่อติดแล้วเลิกยำกกว่ำ
ด้วย ดังนั้น ไม่ควรส่งเสริ มให้เด็กสมำธิส้ นั เล่นเกม หรื อถ้ำมีเกมในบ้ำน ต้องตกลงกติกำกันก่อนเริ่ มเล่น
เกม เช่นจำกัดเวลำเล่น ให้เล่นได้เฉพำะวันเสำร์อำทิตย์ วันละไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ไม่ควรให้เล่นในวันธรรมดำ
โดยเด็ดขำด เมื่อตกลงกติกำกันแล้วพ่อแม่ตอ้ งมีเวลำคอยกำกับให้เป็ นไปตำมนั้นอย่ำงเคร่ งครัด อย่ำปล่อยให้
เด็กหลบเลี่ยง แอบเล่นเวลำพ่อแม่ไม่อยู่ กำรไม่กำกับให้เป็ นไปตำมกฎ เด็กเรี ยนรู้ว่ำพ่อแม่ไม่เอำจริ ง เวลำ
จัดกำรเอำจริ งเรื่ องอื่นจะทำได้ยำก ถ้ำพ่อแม่เห็นเด็กละเมิดกติกำ วิธีกำรจัดกำร คือ ลดเวลำเล่นของวันต่อมำลง
ครึ่ งหนึ่ง หรื องดเล่นในวันต่อมำ
เด็กสมำธิส้ นั บำงคนแอบไปเล่นเกมที่ร้ำนเกมนอกบ้ำน ทำให้พ่อแม่บำงคนตัดสินใจซื้อเกมไว้ที่
บ้ำน กำรป้ องกันเรื่ องนี้อำจทำได้โดยกำรจำกัดกำรให้เงินค่ำขนม จัดตำรำงเวลำให้ดี ถ้ำให้เล่นเกมในบ้ำน ต้อง
เป็ นไปตำมเวลำที่ตกลงกัน และไม่ให้เสียกำรเรี ยน นัน่ คือ กำรบ้ำนต้องทำเสร็ จ ไม่มีงำนค้ำง จึงจะเล่นเกมได้

การหลบเลี่ยงงานหรือการบ้ าน
เด็กสมำธิส้ นั มักลืมข้อตกลงกันได้ง่ำย ไม่ค่อยคิดเตือนตัวเองว่ำเคยตกลงหรื อสัญญำอะไรไว้ งำนบ้ำน
หรื อกำรบ้ำนจึงควรกำหนดเวลำล่วงหน้ำให้ชดั เจน สม่ำเสมอ เหมือนกันทุกวัน และเขียนไว้ให้เห็น
ชัดเจน เหมือนตำรำงเวลำกิจกรรมที่บำ้ น ระยะแรกๆอำจต้องคอยกำกับให้ทำตำม เมื่อทำได้ต่อเนื่องนำน
พอสมควรแล้ว จึงค่อยลองปล่อยให้ทำเองโดยไม่ตอ้ งเตือน ถ้ำเด็กทำด้วยตัวเองโดยไม่ตอ้ งเตือน ให้พ่อแม่ควร
ชม ให้เด็กเห็นว่ำพ่อแม่รู้และชื่นชมพฤติกรรมที่ดีของเขำ แต่ถำ้ ยังไม่ทำคอยกำกับให้ทำอย่ำงจริ งจังไปก่อน ไม่
ควรบ่นว่ำตำหนิบ่อยๆ เพรำะไม่ได้ผลและเด็กเบื่อไม่อยำกฟังพ่อแม่พดู
เรื่ องงำนที่ครู มอบหมำยให้ทำ หรื อกำรบ้ำน อย่ำปล่อยให้เด็กหลบเลี่ยง
พ่อแม่ไม่ควรถำมเด็กว่ำ
“มีกำรบ้ำนมัย๊ ”
“กำรบ้ำนเสร็ จแล้วหรื อยัง”
กำรถำมเช่นนั้นจะเปิ ดโอกำสให้เด็กหลบเลี่ยง หรื อโกหก
พ่อแม่ควรถำมว่ำ
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“ไหนเอำกำรบ้ำนที่ทำแล้วมำให้แม่ดูทีซิ” (มองและคำดหวังเขำในแง่ดีก่อน)
“มีอะไรให้พ่อช่วยเรื่ องกำรบ้ำนไหม”
พ่อแม่ควรมีเพื่อนลูกสองสำมคนที่สนิทสนมคุน้ เคย เพื่อจะโทรศัพท์ไปถำมได้เมื่อลูกลืมกำรบ้ำน หรื อไม่แน่ใจ
ว่ำกำรบ้ำนมีอะไรบ้ำง ถ้ำไม่มีจริ งๆ หรื อลืมจดกำรบ้ำนมำ ให้พ่อแม่มอบกำรบ้ำนลูกเอง โดยดูตำมบทเรี ยน
ครั้งสุดท้ำย วิธีน้ ีทำให้เด็กเรี ยนรู้ว่ำกำรลืมกำรบ้ำน(เจตนำหรื อไม่ก็ตำม) จะได้ผลเหมือนกันคือต้องทำกำรบ้ำน
เสมอ ไม่มีเหตุจูงใจให้เลี่ยงกำรทำกำรบ้ำน เพรำะถึงอย่ำงไรก็ตอ้ งทำ แถมกำรลืมยิง่ ทำให้ตอ้ งทำงำนมำกขึ้น

ดือ้ เงียบ
พฤติกรรมดื้อเงียบในเด็กสมำธิส้ นั เกิดได้สองแบบ แบบแรกเกิดจำกกำรที่เด็กไม่สนใจคำสัง่ พ่อ
แม่ โดยเฉพำะเวลำเด็กกำลังเล่นเพลินๆ หรื อกำลังสนุกกับกิจกรรมบำงอย่ำง เด็กไม่มีควำมจดจ่อกับคำสัง่
คำพูดของคนอื่น แบบนี้เด็กไม่ได้มีเจตนำดื้อ แต่เป็ นอำกำรของเด็กสมำธิส้ นั
พฤติกรรมดื้อแบบที่สอง เกิดจำกกำรตั้งใจดื้อ มักเกิดจำกปัญหำอำรมณ์หรื อควำมโกรธที่เด็กมีต่อพ่อแม่ กำรที่
พ่อแม่มกั หงุดหงิดกับเด็กบ่อยๆ และลงเอยด้วยกำรบ่น ดุ ด่ำ ตำหนิ หรื อลงโทษด้วยอำรมณ์ ด้วยควำม
รุ นแรง เด็กบำงคนเก็บควำมโกรธไว้ วิธีแก้แค้นที่ได้ผล คือกำรต่อต้ำนเงียบๆ ด้วยกำรไม่ทำตำมโดยไม่
โต้ตอบ ทำให้พ่อแม่หงุดหงิดได้มำกที่สุด
วิธีกำรป้ องกันกำรดื้อเงียบ คือ เวลำพูดหรื อออกคำสัง่ ควรพูดใกล้ๆ ต่อหน้ำเด็ก ให้เขำเห็นปำกของผู้
พูด และมองไปในดวงตำเด็กให้แน่ใจว่ำเขำใส่ใจในคำพูดของผูพ้ ดู จริ งๆ ให้เขำเลิกเล่นหรื อหยุดกิจกรรมที่
กำลังทำอยูก่ ่อน(มิฉะนั้นเขำไม่ใส่ใจคำสัง่ และลืมง่ำย) เมื่อสัง่ เสร็ จแล้วให้เขำทบทวนสิ่งที่พ่อแม่พดู กับ
เขำ หรื อสัง่ เขำ ถ้ำเขำตอบได้ถกู ต้องก็ชม ถ้ำไม่ถกู ตรงไหน ให้พดู ใหม่จนกว่ำจะแสดงว่ำจับใจควำมสำคัญให้
ได้จริ งๆ และทวนควำมจนแน่ใจว่ำเขำรับได้ครบ
เทคนิคในกำรสัง่ ให้เด็กสมำธิส้ นั ทำได้ถกู ต้อง คือคำสัง่ ต้องสั้นๆ เข้ำใจง่ำย สัง่ ให้ทำทีละอย่ำงจะได้ผลดี
ที่สุด

การโกหก
เด็กสมำธิส้ นั มีแนวโน้มโกหกมำกกว่ำเด็กทัว่ ๆไป กำรโกหกมักเป็ นกำรปิ ดบังควำมผิด ปิ ดบังสิ่งที่เด็กคำด
ว่ำถูกดุถกู ว่ำถูกตำหนิถกู ทำโทษ หรื อไม่แน่ใจว่ำพ่อแม่โกรธมำกหรื อไม่ เด็กบำงคนคุยโวอวดโอ้เพื่อให้ตวั เอง
เป็ นจุดเด่น หรื อให้พ่อแม่ชื่นชม เนื่องจำกที่ผำ่ นมำเด็กมักมองตนเองไม่ดี ขำดควำมภูมิใจในตนเอง กำร
ป้ องกันกำรโกหก พ่อแม่ควรปฏิบตั ิดงั นี้
อย่ำเปิ ดโอกำสให้เด็กโกหก เวลำพ่อแม่รู้แน่ว่ำเด็กทำผิด ไม่ควรใช้คำถำมเพื่อบีบให้เด็กรับ เช่น
51

กำรถำมว่ำ “ขโมยเงินแม่หรื อเปล่ำ” เด็กมักจะบอกว่ำเปล่ำ ทั้งๆที่ขโมยจริ ง
กำรถำมว่ำ “รังแกน้องหรื อเปล่ำ” เด็กมักจะบอกว่ำเปล่ำ ทั้งๆที่รังแกจริ ง
กำรถำมว่ำ “แกล้งเพื่อนหรื อเปล่ำ” เด็กมักจะบอกว่ำเปล่ำ ทั้งๆที่แกล้งจริ ง
วิธีถำมที่ดี น่ำจะเป็ นดังนี้
“แม่อยำกรู้ว่ำลูกเอำเงินแม่ไปทำอะไรบ้ำง ไหนลองเล่ำว่ำลูกต้องกำรใช้เงินทำอะไร”
“แม่คิดว่ำลูกคงโกรธน้องบำงอย่ำงจึงทำให้รุนแรงกับน้อง แม่อยำกรู้ว่ำเกิดอะไรขึ้น”
“พ่อเคยมีเรื่ องกับเพื่อนเหมือนกันตอนเด็กๆ ลูกก็คงมีใช่ไหม ลองเล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้พ่อฟัง
หน่อย”
โปรดสังเกตว่ำมีคำถำมสำคัญที่ประโยคท้ำย ซึ่งไม่คำดคั้นให้ยอมรับในช่วงแรก เด็กมักจะตอบด้วย
ควำมรู้สึกว่ำพ่อแม่สนใจอยำกรู้เบื้องหลังของกำรกระทำ ไม่ว่ำจะเป็ น กำร “ขโมย” “รังแก” “แกล้ง
เพื่อน” ซึ่งกำรเปิ ดเผยดูจะไม่เป็ นภัยต่อตัวเอง กำรตอบในคำถำมท้ำยนั้นเท่ำกับกำรยอมรับในพฤติกรรม
นั้น แต่พ่อแม่ตอ้ งใจเย็นต่อกำรยอมรับควำมจริ งนี้อย่ำงสงบและจริ งจัง ไม่โวยวำย ไม่ดุด่ำว่ำกล่ำวเขำ
ในตอนนี้ และยังไม่ควรสัง่ สอนอะไรมำก อำจชมเขำหน่อยที่เปิ ดเผยควำมจริ งตรงนี้
ต่อไปพ่อแม่พยำยำมถำมนำเพื่อให้เขำตอบในรำยละเอียดพฤติกรรม เช่น ก่อนทำคิดอย่ำงไร คิดนำน
เท่ำไร (ประเมินว่ำทำด้วยควำมคิดชัว่ วูบหรื อวำงแผนล่วงหน้ำ) ถ้ำมีกำรวำงแผน คิดอย่ำงไร กลัวผลที่จะ
ตำมมำหรื อไม่ เมื่อทำไปแล้วคิดอย่ำงไร เสียใจหรื อไม่ ถ้ำเปลี่ยนแปลงได้อยำกจะแก้ไขอดีตที่ทำไปแล้ว
อย่ำงไร
บำงคนอำจสงสัยว่ำ ถ้ำเด็กไม่ได้ทำจริ งละ จะไม่เป็ นปัญหำหรื อ
คำตอบคือ ให้ดูทีท่ำขณะเด็กตอบว่ำ เขำยอมรับ หรื อไม่ยอมรับ แบบมีพิรุธหรื อไม่ ถ้ำเด็กไม่ได้ทำจริ ง เขำมัก
ปฏิเสธแบบยืนยันอย่ำงหนักแน่น และไม่สนใจที่จะตอบคำถำมท้ำย ถึงตอนนั้นพ่อแม่อำจ “ออกตัว” ด้วยกำร
ยอมรับว่ำ พ่อแม่อำจเข้ำใจผิดหรื อได้ขอ้ มูลไม่ถกู ต้องก็ได้ ถ้ำเขำไม่ได้ทำจริ งก็ขอโทษ แต่ช้ ีให้เขำเข้ำใจว่ำเรื่ อง
เช่นนี้ถำ้ เกิดพ่อแม่เห็นเป็ นเรื่ องสำคัญที่ตอ้ งทำควำมเข้ำใจ ป้ องกัน หรื อแก้ไขทันที
อย่ำเปิ ดโอกำสให้เด็กโกหก

อย่ าปล่ อยให้ เด็กหลบเลี่ยง
เด็กสมำธิส้ นั มักไม่ค่อยชอบทำงำนหรื อกำรบ้ำน เมื่อครู มอบหมำยให้ทำกำรบ้ำน งำน
ประดิษฐ์ มักจะหลบเลี่ยงปิ ดบัง บำงครั้งก็ลืมไปเลย ถ้ำเด็กไม่ได้จดกำรบ้ำนมำ พ่อแม่มกั ตรวจสอบได้
ยำก เมื่อเด็กหลบเลี่ยงได้ผล จะทำซ้ ำๆจนติดเป็ นนิสยั หลบเลี่ยงงำน
วิธีกำรป้ องกันกำรหลบเลี่ยงงำน ทำได้ดงั นี้
• ฝึ กให้เด็กจดงำน จดกำรบ้ำนให้ครบ
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• พ่อแม่ตรวจสอบกำรจดกำรบ้ำนสม่ำเสมอ
• ถ้ำลืมจดกำรบ้ำน ให้พ่อแม่ตรวจสอบโดยกำรโทรศัพท์ถำมเพื่อนของลูกทันที
• กำกับให้ทำกำรบ้ำนสม่ำเสมอทุกวัน วันใดไม่มกี ำรบ้ำน ให้พ่อแม่มีกำรบ้ำนพิเศษ 1-2 ข้อ
• มีกำรลงโทษถ้ำลืมจดกำรบ้ำน ด้วยกำรให้กำรบ้ำนพิเศษ 1-2 ข้อ
• ตกลงกับทำงโรงเรี ยนว่ำ ถ้ำมีงำนค้ำง หรื อไม่ได้ส่งกำรบ้ำนเมื่อใด ขอให้ครู รีบแจ้งพ่อแม่โดยตรง
• เมื่อเด็กทำกำรบ้ำนครบ ให้ชมเชย

การคุยโวโอ้ อวด
บำงครั้งเด็กมักพูดเกินควำมจริ งเพื่อให้เป็ นที่สนใจ บำงครั้งพูดไปตำมจินตนำกำรที่อยำกให้เกิด เช่น
“ ผมได้รำงวัลกำรพูดหน้ำชั้น อำจำรย์ใหญ่เชิญออกไปรับรำงวัลในห้องประชุมนักเรี ยนเลยนะแม่”
ทั้งที่ควำมจริ ง คือ เด็กรำงวัลจำกคุณครู ในห้องเรี ยนเท่ำนั้น วิธีกำรที่พ่อแม่ควรจัดกำรเรื่ องนี้(เมื่อรู้ควำมจริ งจำก
ครู )คือพูดกับเด็กว่ำ
“ลูกคงดีใจที่ได้รำงวัลจำกกำรพูดในชั้น จนบำงทีนึกอยำกจะได้รับรำงวัลเช่นนี้ในที่ประชุมใหญ่”
กำรพูดเช่นนี้อำจช่วยให้เด็กแยกแยะควำมจริ งและควำมฝันหรื อควำมหวังจำกกันได้
พ่อแม่ควรหำสำเหตุว่ำ กำรที่เด็กต้องกำรเป็ นจุดเด่น เป็ นที่สนใจนั้นเกิดจำกอะไร เด็กบำงคนไม่ค่อยมีใคร
ชื่นชม บำงคนถูกดุถกู ว่ำมำกจนขำดควำมภำคภูมิใจในตนเอง
กำรแก้ไขที่ตรงจุดน่ำจะเป็ นกำรช่วย
เสริ มควำมมีคุณค่ำในตัวเองของเด็ก เช่น ลดกำรดุตำหนิที่ไม่จำเป็ น( และไม่ได้ผล) แต่ส่งเสริ มให้เด็กมีโอกำส
ทำดี มีคนชื่นชม

การกล่ าวหาเพือ่ นหรือครู
เด็กสมำธิส้ นั หลำยคนมักมีเรื่ องทะเลำะชกต่อยกับเพื่อนในโรงเรี ยน แต่จะมำบอกพ่อแม่ว่ำ ตนเองถูกแกล้ง
ก่อน ซึ่งตรงกันข้ำมกับควำมจริ ง พ่อแม่อย่ำเพิ่งไปกล่ำวหำลูกก่อน แต่ชวนคุยให้เหตุกำรณ์เปิ ดเผย
“ลูกคงโกรธเพื่อน จนบำงทีอำจเข้ำใจว่ำเพื่อนเขำแกล้งลูกก่อน” (สะท้อนควำมรู้สึกลูกก่อน เขำจะ
รู้สึกเป็ นพวกเดียวกัน)
“ลองเล่ำเหตุกำรณ์อย่ำงละเอียดอีกครั้ง”
“แล้วลูกทำอย่ำงไร”
“ผลเป็ นอย่ำงไร”
“ครั้งก่อนมีบำ้ งไหม ที่เขำไม่พอใจลูก” (ให้เด็กมองจำกตัวเอง)
“เป็ นไปได้ไหมว่ำ เขำยังโกรธแค้นลูกจำกเมื่อครั้งก่อน” (ให้แง่คิดอีกมุม ที่แตกต่ำงออกๆไป)
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“ถ้ำยังมีกำรตอบโต้กนั ไปมำอย่ำงนี้ มันจะหยุดได้หรื อ” ( เสนอทำงเลือกที่เหมำะ คือกำรยุติ ไม่ตอบ
โต้กนั ไปมำอีก)
“ลูกคงไม่พอใจครู จนเข้ำใจว่ำครู ลำเอียง” (สะท้อนควำมรู้สึกลูก)
“ครู อำจไม่มีเวลำคุยกันจนเข้ำใจเรื่ องรำวได้ละเอียดก็ได้” (ให้แง่คิดอีกมุม ที่แตกต่ำงออกๆไป)

การคบเพือ่ น
กำรคบเพื่อนของเด็กสมำธิส้ นั อำจเป็ นปัญหำได้มำก เพรำะเด็กสมำธิส้ นั มักคบเพื่อนที่มีลกั ษณะ
คล้ำยๆกัน เช่น ซน คุยเก่ง ชอบเล่น ชอบสนุกสนำนเฮฮำ หรื อก้ำวร้ำวเกเร เวลำอยูใ่ นห้องเรี ยนมักจับคู่กนั ชวน
คุย ชวนเล่น ทำให้หอ้ งเรี ยนปั่นป่ วนได้ คุณครู จึงมักจัดที่นงั่ ให้เด็กสมำธิส้ นั นัง่ ห่ำงๆกัน
พ่อแม่และครู ควรติดตำมกำรคบเพื่อนของเด็กอย่ำงใกล้ชิด ป้ องกันมิให้เด็กสมำธิส้ นั ใกล้ชิดกันมำก ซึ่งจะ
เร้ำกันเองให้เกิดพฤติกรรมที่เป็ นปัญหำ พยำยำมให้เขำมีเพื่อนที่ดี เป็ นแบบอย่ำงที่ดีต่อลูกได้
พ่อแม่ควรช่วยสอนเพื่อนของลูกด้วย ในกรณี ที่เพื่อนของลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม เช่นเล่นซนมำก
จนเกินไป ละเมิดกฎเกณฑ์กติกำ บำงทีตอ้ งช่วยให้กลุ่มเพือ่ นของลูกมีกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แทนกำรปล่อย
ให้เล่นกันเอง

การใช้ สารเสพติด
อำกำรหนึ่งที่พบบ่อยในเด็กสมำธิส้ นั คือ ขำดกำรยั้งคิด อำกำรนี้ทำให้เด็กสมำธิส้ นั ชอบลองในสิ่งที่เป็ น
อันตรำยได้ง่ำย เช่น เล่นเสี่ยงๆ เล่นแบบอันตรำย หรื อลองยำเสพติด จนในที่สุดอำจติดยำเสพติดได้ กำรฝึ ก
ทักษะกำรควบคุมตนเอง กำรคิดล่วงหน้ำ กำรคิดถึงผลตำมมำจำกกำรกระทำ และควำมรู้สึกเห็นคุณค่ำของ
ตนเอง จะช่วยให้เด็กสมำธิส้ นั ไม่ลองใช้ยำเสพติด
เด็กสมำธิส้ นั มักจะลองใช้ยำเสพติดตอนวัยรุ่ น มักจะลองตำมคำชวนของเพื่อนๆ ถ้ำเด็กสมำธิส้ นั อยูใ่ น
กลุ่มเพื่อนที่ดี ไม่ใช้ยำเสพติด เด็กก็จะมีโอกำสใช้นอ้ ย กำรป้ องกันที่ดีจึงต้องเสริ มทักษะต่ำงๆที่จะช่วยป้ องกัน
กำรลองใช้ และให้มีกลุ่มเพื่อนที่ดี
เด็กสมำธิส้ นั ที่ไม่ลองใช้ยำเสพติด มีลกั ษณะดังนี้
1. มีภูมิคุม้ กันยำเสพติดในตัวเอง
2. มีควำมรู้และตระหนักในโทษของยำเสพติด
3. กลุ่มเพื่อนไม่ได้ใช้ยำเสพติด
ภูมิคุม้ กันยำเสพติดในวัยรุ่ น คือคุณลักษณะที่เกิดจำกกำรเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ และครู อำจำรย์ที่
โรงเรี ยน ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
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•

มีทกั ษะในกำรเรี ยนรู้

•

มีควำมรับผิดชอบ

•

มีอำชีพและช่องทำงดำเนินชีวิตที่ดี

•

มีทกั ษะในกำรดำเนินชีวติ อย่ำงมีควำมสุข

• มีควำมภูมิใจในตัวเอง
กำรฝึ กให้เด็กสมำธิส้ นั มีทกั ษะที่ดี มีควำมรู้เรื่ องยำเสพติด และอยูใ่ นกลุ่มเพื่อนที่ดี จะช่วยป้ องกัน
ไม่ให้เด็กเริ่ มลองยำเสพติด
ฝึ กให้เด็กมีภูมคิ ุม้ กันยำเสพติด เป็ นกำรป้ องกันจำกตัวเด็กเอง
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บทที่ 11 วิธีการที่พ่อแม่ ควรหลีกเลีย่ ง
การห้ ามดักคอไว้ก่อน
พ่อแม่เด็กสมำธิส้ นั มักคำดว่ำลูกจะมีพฤติกรรมที่เป็ นปัญหำ เช่น ซน อยูไ่ ม่นิ่ง ยุกยิก แหย่นอ้ ง แกล้ง
เพื่อน เนื่องจำกเห็นพฤติกรรมเหล่ำนั้นซ้ ำๆ ทำให้เมื่อเกรงว่ำลูกจะทำเช่นนั้น จึงมักจะห้ำมเสียก่อนด้วย
ประโยคต่อไปนี้
“ อย่ำซนนะ”
“อยูน่ ิ่งๆ”
“อย่ำแหย่นอ้ งนะ”
“วันนี้อย่ำแกล้งเพื่อนนะ”
“อย่ำลืม...................”
“อย่ำให้ครู ว่ำอีกนะ”
ประโยคดังกล่ำวข้ำงต้นนอกจำกไม่ได้ช่วยป้ องกันพฤติกรรมเหล่ำนั้นเลย ในทำงตรงกันข้ำม กำรพูด
เช่นนั้นกลับกลำยเป็ นกำรกระตุน้ ให้เด็กทำมำกขึ้น บำงทีเขำยังไม่ได้ต้งั ใจจะทำเลย กำรพูดกลับเป็ นกำรกระตุน้
เตือนให้ทำ เด็กบำงคนจะรู้สึกหงุดหงิดกับกำรพูดเช่นนั้น เลยแกล้งทำอย่ำงที่พดู หรื อทำให้มำกกว่ำนั้น
อีก เป็ นกำรโต้ตอบพ่อแม่ ยิง่ ไปกว่ำนั้นกำรพูดแบบนี้ยงั สื่อควำมหมำยของกำรคำดหวังในทำงลบต่อเด็ก ซึ่ง
ไปตอกย้ำควำมรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง ทำให้กลำยเป็ นเด็กซน เด็กดื้อ เด็กเกเรไปตำมคำพูดของพ่อแม่จริ งๆ
พ่อแม่บำงคนคิดว่ำยิง่ ห้ำมมำกยิง่ ดี บำงคนพูดไปโดยอัตโนมัติ ที่จริ งก็รู้อยูว่ ่ำพูดไปก็ไม่ได้ผล แต่ไม่รู้
ว่ำพูดไปทำไม กำรพูดไปด้วยควำมเคยชินเช่นนี้บ่อยๆจะกลำยเป็ นนิสยั และเป็ นสิ่งที่แก้ยำก ต้องมีสติเตือน
ตัวเองมำกๆ ว่ำ “คิดก่อนจะพูดๆๆ” ทบทวนใจตัวเองเสมอว่ำพูดไปแล้วจะได้อะไร จะเสียอะไร ถ้ำไม่แน่ใจ
ไม่ตอ้ งพูดดีกว่ำ กำรกระทำที่เอำจริ ง ไม่ปล่อยให้ทำผิด ให้ทำในกติกำ หรื อกฎที่ต้งั ไว้อย่ำงจริ งจัง จะได้ผล
มำกกว่ำกำรพูดมำกห้ำมมำก
วิธีที่พ่อแม่ควรทำ คือกำรไม่พดู ประโยคเตือนเหล่ำนั้น แต่ใช้วิธีกำรจัดสิ่งแวดล้อม หรื อเบนควำม
สนใจไม่ให้เด็กมีโอกำสทำอย่ำงที่คำด เช่น ถ้ำเห็นเด็กกำลังจะแกล้งน้อง ก็พำเด็กออกห่ำงจำกน้อง ชวนเด็ก
เล่นอะไรที่เด็กชอบ ถ้ำเด็กกำลังจะตีนอ้ ง ต้องรี บจับไว้ทนั ทีอย่ำให้ได้ทำ มองด้วยสีหน้ำจริ งจังแล้วแนะนำเขำ
ว่ำ
“ถ้ำเขำอยำกจะเล่นกับน้อง ให้เล่นอย่ำงนี้ ”
พร้อมกับบอกวิธีเล่นที่ถกู ต้อง(มองเขำในแง่ดีว่ำเขำอยำกเล่นกับน้อง ไม่ใช่แกล้งน้อง)
ถ้ำเด็กซนมำกในสถำนกำรณ์ที่ไม่เหมำะให้พำเขำออกมำสงบสติอำรมณ์ขำ้ งนอก 5-10 นำที แล้วค่อยพำกลับ
เข้ำไปนัง่ รอใหม่ พร้อมกับบอกสั้นว่ำ
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“ลองนัง่ ให้ติดที่สกั ให้นำนที่สุดเท่ำที่จะทำได้นะ ลองดูซิวำ่ จะได้กี่นำที ลูกคิดว่ำได้นำนเท่ำไร ลองมำ
พยำยำมดูมยั๊ ” (เด็กสมำธิส้ นั ชอบอะไรที่สนุกและท้ำทำยหน่อย)
ถ้ำเบื่อมำกก็พำออกมำเปลี่ยนบรรยำกำศอีกที่สกั 5-10 นำที และถ้ำเด็กอยูน่ ิ่งได้อย่ำลืมชมเขำด้วย
หลีกเลี่ยงกำร “ห้ำมแบบดักคอ”

การถามนาถึงความผิดของเด็ก
“วันนี้โดนตีหรื อเปล่ำ”
“ลืมอะไรไว้ที่โรงเรี ยนอีกละ”
“ครูว่ำอะไรบ้ำงละวันนี้ ”
“ทำผิดอะไรอีกละวันนี้”
“วันนี้ลืมจดกำรบ้ำนมำอีกหรื อเปล่ำ”
บำงครั้งพ่อแม่อำจจะอดไม่ได้ที่จะทักทำยเด็ก ด้วยกำร “ถำมนำ” ถึงสิ่งที่คำดว่ำเกิดขึ้นแล้ว ดังเช่นประโยค
ข้ำงต้นเหล่ำนี้ กำรถำมนำเช่นนี้ทำให้เด็กรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง แสดงถึงควำมคำดหวังของพ่อแม่ ว่ำเขำน่ำจะเป็ น
เช่นนั้น ถ้ำเกิดขึ้นบ่อยๆจะตอกย้ำให้เด็กรู้สึกว่ำเขำเป็ นเช่นนั้นจริ งๆ กลำยเป็ นเอกลักษณ์ที่ฝังแน่นเปลี่ยนแปลง
ได้ยำก
วิธีกำรแก้ไข ควรเปลี่ยนวิธีทกั ทำยเด็กใหม่ ให้เป็ นด้ำนบวก เช่น ประโยคต่อไปนี้
“วันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้ำง”(สื่อว่ำเขำน่ำจะมีประสบกำรณ์ที่ดีในวันนี้ ลองทบทวนเรื่ องดีบำ้ ง)
“มีอะไรสนุกๆเล่ำให้ฟังบ้ำงละ”(กระตุน้ ให้เขำเล่ำเรื่ อง เริ่ มจำกเรื่ องดีๆ ที่นึกออก)
“มีกำรบ้ำนตรงไหนที่อยำกให้พ่อช่วยบ้ำงละ” (สื่อว่ำเรำคำดหวังว่ำเขำทำได้ แต่ถำ้ ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ก็ยนิ ดี)
อย่ำถำมนำถึงควำมผิด

คาสั่ งที่ไม่ มีประโยชน์ /ไม่ จาเป็ น
พ่อแม่บำงทีบอกลูกด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ตอ้ งพูดก็ได้ ตัวอย่ำงเช่น
“เดินดีๆนะลูก”
“กินข้ำวเยอะๆนะลูก”
“ข้ำมถนนดีๆ”
“ตั้งใจเรี ยนนะลูก”
“ทำข้อสอบดีๆนะ”
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ประโยคเหล่ำนี้ติดปำกพ่อแม่ ลองทบทวนแล้วจะพบว่ำพูดไปไม่มีประโยชน์เลย บำงทีเป็ นเหมือนกำร
ปลอบใจพ่อแม่มำกกว่ำ บำงทีทำให้เด็กหงุดหงิด โดยเฉพำะวัยรุ่ น
ลองเปลี่ยนมำเป็ นประโยคใหม่ต่อไปนี้ จะดีกว่ำ
“ลูกคิดว่ำจะระมัดระวังตัวอย่ำงไร จึงจะไม่เกิดอุบตั ิเหตุ”
“ลูกมีหลักในกำรกินอำหำรอย่ำงไร”
“มีอะไรที่ตอ้ งระวังเวลำข้ำมถนนบ้ำง”
“ลูกวำงแผนอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรเรี ยน”
“ลูกคิดอย่ำงไร เกี่ยวกับกำรสอบครั้งนี้ ”
ประโยคแบบใหม่น้ ีจะสื่อสำรให้เด็กเข้ำใจว่ำ เขำคิดเอง ทำเองได้ พ่อแม่คำดหวังกำรเป็ นตัวของ
ตัวเอง มำกกว่ำกำรรอรับคำสัง่ พ่อแม่
ทบทวนว่ำคำสัง่ ที่พ่อแม่ใช้ ว่ำเป็ นคำสัง่ ที่เป็ นประโยชน์หรื อจำเป็ น หรื อไม่

การพูดสั่ งซ้าๆ
เด็กสมำธิส้ นั มักไม่ทำตำมกำรพูดสัง่ ซ้ ำๆโดยเฉพำะเรื่ องที่พ่อแม่ตอ้ งกำรให้เขำทำ เช่น
“ไปอำบน้ ำ” “แปรงฟันหรื อยัง” “ทำเร็ วๆ” “ กินข้ำวให้เสร็ จซิ” “รี บๆหน่อย”
มักจะไม่ได้ผล เพรำะเด็กสมำธิส้ นั จะเรี ยนรู้อย่ำงรวดเร็ วมำกว่ำ ยังไม่ตอ้ งทำทันทีดอก เดี๋ยวแม่ก็พดู อย่ำง
นี้ไปเรื่ อยๆ โดยไม่ได้เอำจริ งอะไร เด็กจะผัดผ่อน หลบเลี่ยงไปชัว่ ครำว ด้วยคำว่ำ “เดี๋ยวก่อน” บำงทีพ่อแม่ก็
ลืมไปเลยว่ำสัง่ อะไรไว้ กำรพูดซ้ ำๆจึงเหมือนเป็ นฝึ กให้เด็กหลบเลี่ยงปัญหำ และมีนิสยั ผัดวันประกันพรุ่ ง
พ่อแม่บำงคนบอกว่ำ ฉันเอำจริ งแล้วนะ ก็พดู ซ้ ำๆเป็ นครั้งที่ร้อยแล้ว
กำรสัง่ ด้วยคำพูดซ้ ำๆมักไม่ได้ผลถ้ำพ่อแม่ไม่แสดงถึงควำมเอำจริ ง กำรพูดมำกเด็กจะเรี ยนรู้ว่ำไม่เอำ
จริ ง ไม่ตอ้ งทำก็ได้ เดี๋ยวแม่ก็จะพูดอีกร้อยเที่ยว เด็กจะใช้วิธี “เอำหูทวนลม” จนในที่สุดติดเป็ นนิสยั
วิธีกำรแก้ไข พ่อแม่ควรเตือนเด็กสั้นๆก่อนเวลำที่ตกลงกันไว้ประมำณ 5 นำที ถ้ำไม่แสดงท่ำทีว่ำจะ
ทำ ให้กำกับให้ทำทันที วิธีน้ ีควรอธิบำยและตกลงกันให้แน่นอนกับเด็กก่อน เช่น บอกเด็กว่ำเรำตกลงจะทำ
อะไร (แสดงควำมคำดหวังของพ่อแม่ให้ชดั เจน)
ตัวอย่ำงได้แก่เวลำดูโทรทัศน์
พ่อแม่อำจร่ วมกันกับเด็กกำหนดว่ำจะดูได้เฉพำะเวลำ 19.00- 20.00 น.เท่ำนั้น ถ้ำเผลอลืมไปไม่ปิด
โทรทัศน์ตอนเวลำ 20.00 น. ให้พ่อหรื อแม่เตือนก่อนครั้งเดียว อำจจะเตือนเวลำ 19.55 น. เมื่อถึงเวลำที่
กำหนดไว้แล้วเด็กยังเพลิน ไม่ยอมปิ ด แสดงว่ำเตือนตัวเองไม่ได้ ให้พ่อแม่ปิดทีวีทนั ที ไม่ตอ้ งโต้ตอบปฏิกิริยำ
ทีเด็กอำจโกรธ ไม่พอใจ เมื่ออำรมณ์สงบแล้วค่อยมำคุยกันใหม่
อย่ำพูดซ้ ำๆ ให้เตือนเพียงครั้งเดียว แล้วกำกับให้ทำทันทีถำ้ ไม่เริ่ มทำ
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สั่ งให้ เด็กทาแล้ วเด็กไม่ทา พ่อแม่ เลยทาเอง
บำงทีเวลำพ่อแม่สงั่ งำนให้เด็กทำแล้วเด็กดื้อ ไม่ยอมทำ หรื อผัดผ่อนไปจนพ่อแม่รำคำญ ในที่สุดตัด
รำคำญทำเสียเอง เด็กจะเรี ยนรู้ว่ำ คำสัง่ ของพ่อแม่ไม่ได้คำดหวังให้เขำทำจริ งๆ ครั้งต่อไปเขำจะไม่ใส่ใจคำสัง่
ของพ่อแม่อีก เวลำได้ยนิ คำสัง่ อำจคิดว่ำ ลองดื้อสักหน่อย เดี๋ยวพ่อแม่ก็ทำเอง ดังนั้น ถ้ำพ่อแม่สงั่ อะไรแล้วอย่ำ
ทำเองโดยเด็ดขำด ต้องกำกับให้เด็กทำทันที
สัง่ ให้เด็กทำแล้วไม่ควรทำเสียเอง

การพูดมาก
กำรพูดมำก บ่นมำก จะเป็ นที่รำคำญของเด็ก โดยเฉพำะกำรพูดในทำงลบต่อเด็ก บำงคนเวลำโกรธมีควำม
รุ นแรง โวยวำย บำงคนเท้ำควำมไปถึงเรื่ องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับควำมผิดครั้งนี้ หรื อควำมผิดพลำดครั้งเก่ำๆ ที่
ไม่อยำกจะจำอีกแล้ว กำรพูดมำกๆ เด็กสมำธิส้ นั จะเบื่อง่ำย นอกจำกเนื้อหำที่พดู ไม่น่ำฟังแล้ว เขำยังสนใจ
อะไรไม่ได้นำน กำรพูดมำกจนเด็กเบื่อจะทำให้เด็กสร้ำงนิสยั หูทวนลม คือไม่สนใจคำพูดของพ่อแม่อีก
ต่อไป ถ้ำเป็ นนำนๆ เด็กจะไม่ใส่ใจต่อคำพูดพ่อแม่ในวำระอื่นๆด้วย บำงทีพอแค่แม่เริ่ มอ้ำปำกจะพูด เขำก็ไม่
อยำกฟังแล้ว ทำให้กลำยเป็ นเด็กที่พ่อแม่พดู จะไม่ฟัง เวลำจะพูดอะไรที่สำคัญเด็กจะไม่สนใจ ไม่รับฟังด้วย
เช่นกัน
ถ้ำพ่อแม่ตอ้ งกำรจะตักเตือน ควรพูดสั้นๆ และแนะนำสิ่ งที่ควรทำ เท่ำนั้นก็เพียงพอแล้ว
สรุ ปว่ำ พ่อแม่ไม่ควรพูดมำก บ่นมำก เพรำะไม่ได้ผล
พูดมำก เป็ นกำรสอนให้เด็ก”หูทวนลม” และไม่ฟังในครั้งต่อไป

การใช้ คาถาม “ทาไม”
กำรถำมเด็กโดยใช้คำถำมที่ข้ นึ ต้นว่ำทำไม มักจะสื่อว่ำเป็ นกำรตำหนิ เช่น
“ทำไมไม่ต้งั ใจเรี ยน”
“ทำไมแกล้งน้อง”
“ทำไมไม่ต้งั ใจเรี ยน”
นอกจำกนี้คำถำมแบบนี้ยงั กระตุน้ ให้เด็กพยำยำมหำเหตุผลมำเข้ำข้ำงตนเอง เพรำะแสดงว่ำพ่อแม่
คำดหวังว่ำ พฤติกรรมนั้นสำมำรถทำได้ ถ้ำมีเหตุผลดีจริ ง เขำอำจพ้นผิดได้ กำรถำมเช่นนั้น เป็ นกำรสอนให้
เด็กกลำยเป็ นคนไม่ยอมรับควำมจริ งหรื อข้อผิดพลำดบกพร่ องของตนเอง บำงคนกลำยเป็ นกำรฝึ กให้มีนิสยั ชอบ
เถียงข้ำงๆคูๆ
นอกจำกนี้ กำรถำมเช่นนั้นยังสื่อให้เด็กรู้สึกผิด และรู้สึกไม่ดีต่อตนเองด้วย
หลีกเลี่ยงคำถำมที่ข้ ึนต้นว่ำ “ทำไม”
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การอธิบายมาก
เด็กสมำธิส้ นั มักไม่มีสมำธิยำวนำนพอที่จะจดจ่อกับกำรอบรมสัง่ สอนที่เต็มไปด้วยคำพูดมำก อธิบำย
มำก มีเหตุผลมำก กำรอธิบำยจึงควรจำกัด เลือกเฉพำะที่สำคัญ และพูดสั้นๆ ให้เข้ำใจตรงกัน กำรเตือนที่
คุกคำมเด็กควรหลีกเลี่ยง หรื อถ้ำจำเป็ นก็ควรสั้น มีเหตุผลชัดเจน ไม่ควรให้เด็กฟังนำน กำรใช้เวลำนำนเกินไป
ทำให้เด็กเบื่อ ขำดควำมสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง
กำรอธิบำยยืดยำว ทำให้เด็กเบื่อ และ”ไม่ฟัง”

การออกคาสั่ งทีละหลายๆอย่ าง
เด็กสมำธิส้ นั มักจะมีสมำธิอยูก่ บั คำสัง่ ได้จำกัด กำรสัง่ อะไรหลำยๆอย่ำงพร้อมๆกัน จะทำให้เด็กถูกดุอกี เพรำะ
เขำจะลืมคำสัง่ ถัดจำกคำสัง่ แรก วิธีแก้ไข คือ สัง่ ให้ทำทีละอย่ำง เวลำสัง่ ต้องให้เขำเลิกกิจกรรมที่กำลังทำอยู่
ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ำเขำตั้งใจฟังคำสัง่ เมื่อสัง่ เสร็ จแล้วลองให้เขำทวนคำสัง่ นั้นอีกครั้ง แล้วให้ปฏิบตั ิทนั ที
กำรฝึ กให้รับคำสัง่ มำกกว่ำหนึ่งอย่ำงสำมำรถทำได้ โดยให้เด็กจดคำสัง่ นั้นให้ละเอียด ฝึ กให้รู้จกั กำรย่อ
คำสัง่ และท่องคำสัง่ นั้นซ้ ำๆ
อย่ำลืมชมเมื่อเด็กทำตำมคำสัง่ ได้ครบถ้วน
ใช้คำสัง่ ทีละอย่ำง

การแก้ ไขพฤติกรรมหลายๆอย่ างพร้ อมๆกัน
เด็กสมำธิส้ นั มักมีพฤติกรรมที่เป็ นปัญหำหลำยๆอย่ำง กำรแก้ไขมักจะต้องค่อยเป็ นค่อยไป กำรพยำยำม
แก้ไขพฤติกรรมทุกอย่ำงในเวลำเดียวกันเป็ นเรื่ องยำก จะกลำยเป็ นควำมขัดแย้งใหญ่ที่พ่อแม่และเด็กรับ
ไม่ได้ วิธีที่เหมำะสมคือ เลือกบำงพฤติกรรมที่สำมำรถแก้ไขได้ง่ำยก่อน และทำให้สำเร็ จไปทีละเรื่ อง ต่อไป
พฤติกรรมที่ยำกก็สำมำรถแก้ไขได้
กำรแก้ไขปัญหำพฤติกรรมได้สำเร็ จ ทำให้พ่อแม่เริ่ มมีกำลังใจ เด็กเองก็เริ่ มได้รับคำชมบ้ำง ทำให้มี
กำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆต่อไป
วำงแผนแก้ไขพฤติกรรมทีละอย่ำง เริ่ มจำกเรื่ องง่ำยๆก่อน

การไม่ พูดด้ วย
พ่อแม่บำงคนเวลำโกรธลูก หรื อเวลำลูกทำผิด ใช้วิธีกำรลงโทษด้วยกำรไม่พดู ด้วย บำงคนไม่พดู เป็ น
วันๆ โดยคิดว่ำเด็กจะกลัว ครำวหลังจะไม่ทำอย่ำงนั้นอีก เวลำลูกมำง้อก็ทำเป็ นไม่สนใจ กำรไม่พดู ด้วย
อำจจะได้ผลในระยะสั้นๆ เพรำะเด็กจะกลัวพ่อแม่โกรธหรื อไม่แน่ใจว่ำจะเกิดอะไรต่อไป ผลข้ำงเคียงที่ไม่
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ดี คือ เด็กจะสะสมควำมรู้สึกไม่มนั่ คงในอำรมณ์ ไม่มนั่ ใจในควำมรักควำมสัมพันธ์กบั พ่อแม่ และอำจทำให้
เกิดปัญหำพฤติกรรมอื่นๆตำมมำภำยหลัง
กำรไม่พดู ด้วยยังอำจทำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่ลกู ไม่ดี เด็กบำงคนใช้วิธีกำรไม่พดู (เลียนแบบพ่อแม่)
เวลำมีปัญหำกับพ่อแม่หรื อกับคนอื่น ซึ่งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหำที่ดี
ไม่ควรใช้วิธีกำรไม่พดู ด้วยกับเด็ก ไม่ว่ำกรณี ใดๆ

การ “แหย่” “ล้ อ” “แกล้ ง” เด็ก
บำงครั้งพ่อแม่ชอบหยอกล้อเด็กด้วยวิธีกำร แหย่ กวน ให้เด็กอำรมณ์เสีย ล้อเลียนปมด้อยหรื อ
ควำมผิด ให้เด็กเกิดควำมอับอำย หรื อแกล้งเด็ก ขู่เด็ก ให้เด็กกลัว แล้วเกิดควำมสนุกเพลิดเพลิน แต่เด็กจะ
เลียนแบบ และนำไปใช้กบั คนอื่นๆหรื อเพื่อนๆที่โรงเรี ยน วิธีกำรแก้ไข คือพยำยำมเตือนตัวเองอย่ำให้เผลอทำ
เช่นนั้น และช่วยเตือนผูใ้ หญ่คนอื่นๆไม่ให้ทำด้วยเช่นกัน
อย่ำแหย่เด็กเล่น เพื่อควำมสนุกของผูใ้ หญ่

การไม่ ชมเด็กด้ วยความกลัวเด็กเหลิงหรือลาม
ผูใ้ หญ่บำงคนไม่กล้ำชมเด็ก กลัวว่ำเด็กจะได้ใจ เหลิง หรื อลำมปำม ทำให้เด็กขำดคำชม ต้องกำรคำ
ชม บำงทีไปทำตัวเด่นดังด้ำนอื่น เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ เป็ นที่ชื่นชมของคนอื่นๆ เด็กสมำธิส้ นั มักจะมีลกั ษณะ
คล้ำยๆกันอย่ำงหนึ่ง คือ “บ้ำยอ” ถ้ำชมแล้วจะทำเต็มที่ แต่ถำ้ ถูกตำหนิจะหงุดหงิด โมโหโวยวำย วิธีกำร
แก้ไข คือ ควรพยำยำมชมเด็ก ตำมควำมเป็ นจริ ง ให้สม่ำเสมอ เพรำะจะช่วยทำให้เด็กเกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง และจะเป็ นกำลังใจให้ทำดีมำกขึ้น ถ้ำเด็กยังไม่มีขอ้ ดีให้ชม อำจสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับคำชมบ้ำง เช่น
มอบหมำยงำนให้ทำ ให้ช่วยน้อง ให้ช่วยครู ให้ช่วยเพื่อน
ชมเด็กสม่ำเสมอ และสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับคำชม

การตาหนิในเรื่องอยู่ไม่ นิ่ง
เด็กสมำธิส้ นั จะไม่ค่อยอยูน่ ิ่ง มักจะยุกยิก เคลื่อนไหวมำกจนน่ำรำคำญ กำรเฝ้ ำเตือนเรื่ องเด็กอยูไ่ ม่นิ่ง
มักจะไม่สำเร็ จ หรื อเด็กอำจหยุดได้ช่วงสั้นๆ แล้วก็ทำอีก เรื่ องอยูไ่ ม่นิ่งนี้ควรหำโอกำสฝึ กในบำงสถำนกำรณ์
เท่ำนั้นก็เพียงพอแล้ว และคอยปรำมให้เด็กนิ่งพอที่จะไม่รบกวนคนอื่นๆเท่ำนั้น ไม่จำเป็ นต้องนิ่งเงียบเรี ยบร้อย
เหมือนผ้ำพับไว้ตลอดเวลำ เพรำะเด็กไม่สำมำรถทำได้แบบนั้นจริ ง แค่เด็กนัง่ (แม้จะยุกยิกบ้ำง)ก็ถือว่ำ
ใช้ได้ และเวลำเด็กพยำยำมทำตัวเรี ยบร้อย แม้แต่ช่วงสั้นๆ ก็อย่ำลืมชมด้วย
กำรดุเด็กเรื่ องไม่นิ่งบ่อยๆไม่ได้ช่วยให้เด็กนิ่งขึ้นเลย บำงทีเด็กอำจหงุดหงิดแล้วเลยทำให้อยูไ่ ม่นิ่งมำก
ขึ้นกว่ำเดิมอีก
ต้องยอมรับบ้ำงว่ำเด็กอยูไ่ ม่นิ่ง ฝึ กให้อยูน่ ิ่งเพียงบำงสถำนกำรณ์ก็เพียงพอแล้ว
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การพูดถึงเด็กในทางลบกับคนอืน่ ๆ
“ซนจริ งๆค่ะ น่ำเบื่อมำกเลย”
“เขำเป็ นเด็กดื้อ พูดไม่เคยฟังเลย”
“ก่อปัญหำมำกที่สุด เอือมกันทั้งบ้ำนเลยครับ”
“ไม่เรี ยบร้อยเลย ไม่รู้ว่ำจะทำอย่ำงไรแล้ว”
ประโยคเหล่ำนี้มกั จะออกจำกปำกพ่อแม่ สู่คนอื่นๆที่พ่อแม่รู้จกั เสมอ บ่อยครั้งที่พดู ต่อหน้ำเด็ก ส่วนหนึ่ง
อำจมีควำมหวังว่ำ ถ้ำเด็กได้ยนิ ด้วยอำจจะอำย แล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีข้ ึน แต่ในควำมเป็ นจริ ง
แล้ว เด็กมักไม่ดีข้ นึ กับคำพูดเสียดแทงใจแบบนี้ เด็กส่วนมำกจะเกิดควำมหงุดหงิด โกรธ ไม่
พอใจ น้อยใจ เสียใจ อำย แต่ไม่มีกำลังใจจะแก้ไขตัวเอง และเมื่อได้ยนิ บ่อยๆ ก็จะคิดว่ำตนเป็ นแบบนั้น
จริ งๆ และคงแก้ไขอะไรไม่ได้ดว้ ย ( เหมือนควำมคิดของพ่อแม่นนั่ เอง) ในเด็กวัยรุ่ นจะเกิดควำมคิดตอบโต้
ว่ำ “ก็เป็ นแบบนั้นเลย จะได้สะใจดี” และจะจงใจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมมำกขึ้น
วิธีที่ดี ที่พ่อแม่น่ำจะทำ คือ เปลี่ยนคำพูดใหม่ ให้เป็ นควำมคำดหวังเด็กในทำงที่ดีแทน เช่น
“เขำอยูไ่ ม่นิ่ง แต่ก็ชอบช่วยเหลือนะคะ”
“เขำสมำธิส้ นั แต่ก็มีควำมพยำยำมทำงำนจนเสร็ จนะครับ”
“เขำเป็ นคนมีน้ ำใจต่อพี่นอ้ งคะ”
“เขำชอบคนพูดดีๆ มองเขำในทำงที่ดีครับ”
พูดถึงเด็กในทำงที่ดี ต่อหน้ำคนอื่น
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บทที่ 12 ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่ อย
ไม่ กินข้ าว
ปัญหำที่พบได้บ่อยๆในเด็กสมำธิส้ นั โดยเฉพำะเด็กเล็ก คือเด็กไม่ค่อยยอมกินข้ำว เวลำอำหำรมักไม่
ยอมนัง่ อยูท่ ี่โต๊ะ ลุกเดินหรื อวิ่งเล่น ถ้ำจับให้นงั่ ที่โต๊ะก็จะยุกยิก เล่นโน่นเล่นนี่ ไม่กินข้ำวเอง พ่อแม่มกั จะ
พยำยำมให้กินเอง เมื่อไม่สำเร็ จจึงมักจะป้ อนให้ บำงทีให้พี่เลี้ยงเดินตำมคอยป้ อนให้ กว่ำจะกินเสร็ จใช้
เวลำนำนมำก ในที่สุดเด็กจะติดนิสยั ไม่กินให้เสร็ จสิ้นเป็ นเวลำ ไม่ช่วยตัวเอง และจะเรี ยนรู้ว่ำเรื่ องกินเป็ นเรื่ อง
ที่เขำจะมีอำนำจเหนือพ่อแม่ได้อีกเรื่ องหนึ่ง
กำรแก้ไข
ควรตกลงกันในเวลำอำหำรให้ชดั เจนสม่ำเสมอทุกวัน(อยูใ่ นตำรำงเวลำ ของกิจกรรมโดยรวม)
ควรบอกกับเด็กสั้นๆว่ำ ต่อไปนี้เวลำอำหำรจะเริ่ มเมื่อใด ใช้เวลำนำนเท่ำใด จะเลิกเมื่อใด ให้ชดั เจน (อย่ำลืม
ว่ำเด็กสมำธิส้ นั ไม่ค่อยมีควำมตระหนักต่อเวลำ กะเวลำไม่เป็ น
คอยกำกับเรื่ องเวลำให้เด็กรู้ ใน ระยะแรกๆ
จัดอำหำรให้ตรงเวลำ
จัดให้พอดีกบั ควำมต้องกำรของเด็กจริ ง ถ้ำไม่แน่ใจให้นอ้ ยไว้ก่อน เมื่อเด็กไม่พอค่อยขอเติม
ปิ ดโทรทัศน์ ปิ ดเกม เก็บของเล่น หยุดกิจกรรมทุกอย่ำง ให้เด็กมีกิจกรรมเดียว คือรับประทำนอำหำร
กำกับให้รับประทำนอย่ำงรวบรัด ไม่ปล่อยให้เล่น หรื อลุกจำกที่นงั่ ไปเล่นที่อื่น พ่อแม่อำจต้องนัง่ อยูด่ ว้ ย
เก็บอำหำรเมื่อหมดเวลำ เด็กนับประทำนได้เท่ำใด ให้พอใจเพียงนั้น ไม่ดุว่ำที่อำจรับประทำนได้นอ้ ย
ชมเมื่อเด็กรับประทำนด้วยตัวเอง พยำยำมไม่ช่วยเหลือ (แม้ว่ำเด็กจะยังไม่เรี ยบร้อย เลอะเทอะบ้ำง)
งดขนม ของกินจุกจิกที่ไม่มีประโยชน์ ระหว่ำงมื้อถ้ำเด็กหิว ให้มีของว่ำงที่ปริ มำณไม่มำก
อย่ำแสดงควำมวิตกกังวล ถ้ำเด็กรับประทำนได้นอ้ ย เพรำะตำมธรรมชำติเมื่อเด็กได้อำหำร
น้อย ร่ ำงกำยได้รับไม่พอจะต้องกำรเพิ่มโดยแสดงออกเป็ นอำกำรหิว และจะรับประทำนให้เพียงพอกับควำม
ต้องกำรจริ งๆเอง ส่วนใหญ่พ่อแม่มกั จะกังวลว่ำเด็กจะขำดอำหำร เลยพยำยำมจี้ให้เด็กกินมำกเกินไป หรื อจัด
อำหำรให้มำกเกินไป เด็กจะรู้สึกเป็ นงำนยำก ทำไม่ได้ ในที่สุดเด็กจะเบื่อและไม่ค่อยตั้งใจกิน เวลำอำหำรเลย
เป็ นเวลำที่เด็ก(และพ่อแม่)เครี ยดและอยำกหลีกเลี่ยง
จัดอำหำรให้เป็ นเวลำ ให้เด็กรับผิดชอบกำรกินเอง
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โอ้ เอ้ ไม่ ทา ช้ าทุกอย่ าง
เด็กสมำธิส้ นั มักติดเล่น ทำตำมสิ่งที่ตนเองสนุก ไม่ค่อยใส่ใจเรื่ องเวลำ ไม่สนใจว่ำจะต้องทำอะไรบ้ำง หรื อใคร
จะคอย ใครจะรี บ เวลำทำอะไรจึงมักช้ำ เวลำทำกิจกรรมที่เป็ นกิจวัตรใดๆ เช่น อำบน้ ำ แต่งตัว กินข้ำว หรื อ
ทำงำน ก็จะติดเล่น ใจลอย เวลำพ่อแม่ เรี ยกให้รีบๆทำก็จะละเลยไม่สนใจ
วิธีกำรแก้ไข
กำหนดตำรำงเวลำกิจกรรมให้ชดั เจน
กำกับให้ทำอย่ำงจริ งจัง แต่นุ่มนวล พูดให้นอ้ ย บ่นน้อย แต่เอำจริ งมำกๆ อย่ำปล่อยให้เด็กโอ้เอ้
เมื่อเด็กทำเอง คอยกำกับห่ำงๆ เมื่อเด็กเริ่ มหลุดกำรควบคุมตัวเอง ให้กลับเข้ำไปกำกับใหม่
ชมเมื่อเด็กทำได้ หรื อร่ วมมือ
อย่ำให้เด็กโอ้เอ้ได้ผล

ลายมือไม่สวย
เด็กสมำธิส้ นั มักลำยมือไม่ดี ซึ่งเกิดจำกสำเหตุ 2 ประกำร คือ
1. เด็กสมำธิส้ นั มักมีปัญหำในกำรควบคุมกล้ำมเนื้อ กำรจดจำตัวอักษรเครื่ องหมำย และ กำรใช้มือให้
ประสำนกับสำยตำ บำงคนมีปัญหำในกำรเรี ยนเฉพำะด้ำนร่ วมด้วย ทำให้มีควำมสับสนในตัวหนังสือ กำร
เขียนกำรอ่ำนมักจะมีปัญหำได้ง่ำย เวลำเขียนหนังสือจึงมักทำได้ชำ้ และไม่สวยงำม แม้จะฝึ กมำกๆก็ยงั สวยได้
ยำก เด็กที่เป็ นแบบนี้มกั จะบ่นว่ำเมื่อยมือเวลำเขียน และลำยมือไม่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ บำงคนครู จะสังเกตว่ำเวลำ
ให้เขียนตำมกระดำนจะทำได้ชำ้ มำก เพรำะเด็กไม่สำมำรถจดจำสิ่งที่ครู เขียนได้มำกเหมือนเด็กอื่นๆ
2. เด็กสมำธิส้ นั มักไม่ค่อยชอบเขียน อยำกเล่นมำกกว่ำ เวลำเขียนจึงไม่ต้งั ใจ ไม่ใส่ใจ ทำให้เสร็ จๆไป
โดยไม่อยำกให้สวยงำม เด็กที่เป็ นแบบนี้มกั จะเขียนสวยงำมได้บำงเวลำ ขึ้นอยูก่ บั อำรมณ์ บำงวันก็เขียน
สวย บำงวันเหมือนไก่เขี่ย
วิธีกำรแก้ไข พ่อแม่ควรยอมรับปัญหำเรื่ องนี้ดว้ ยควำมสงบ ไม่ควรคำดหวังว่ำลูกจะต้องมีลำยมือสวยงำม แต่ก็
ควรฝึ กให้เด็กพัฒนำลำยมือขึ้น ให้อย่ำงน้อยอ่ำนออก แม้จะไม่สวยนัก อย่ำไปโกรธหรื อตำหนิเด็กมำกหรื อบ่น
เรื่ องนี้บ่อยๆ ควรสังเกตว่ำคำใดหรื อตัวอักษรใดที่เด็กมีปัญหำมำกเป็ นพิเศษกว่ำตัวอื่น แล้วนำมำฝึ กเป็ นเขียน
ระยะสม่ำเสมอ ชมเด็กถ้ำเขียนได้ดี หรื อเขียนได้เรี ยบร้อยแม้ว่ำจะไม่สวย
ข้อสังเกตจำกพ่อแม่หลำยคน เวลำเด็กเขียนไม่สวยแล้วพ่อแม่ทนไม่ได้ จะลบสิ่งที่เด็กเขียน หรื อฉีก
สิ่งที่เด็กเขียนทิ้ง แล้วให้เด็กเขียนใหม่ กำรกระทำแบบนี้จะทำให้เด็กเกิดควำมรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง ขำดแรงจูงใจ
ที่จะเขียน เบื่อกำรเขียน ดังนั้นพ่อแม่ไม่ควรลบหรื อทำลำยสิ่งที่เด็กเขียนแล้วให้เด็กเขียนใหม่ แต่ควรให้แก้
เฉพำะส่วนที่เด็กเขียนไม่รู้เรื่ อง อ่ำนไม่ออกจริ งๆ เช่น
“พ่ออ่ำนไม่ออกตรงนี้ ลูกช่วยเขียนใหม่ให้ชดั เจนขึ้นอีกหน่อย”
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“แม่อยำกให้ลกู ลองฝึ กเขียนคำนี้ ให้อ่ำนได้ง่ำย สักสองสำมบรรทัด นะจ๊ะ”
“แม่ว่ำลูกก็เขียนได้ดีข้ ึนแล้วละ แต่มีบำงคำที่ยงั อ่ำนยำก ลูกลองฝึ กตรงนี้ อีกสักบรรทัดหนึ่งนะ”
กำรฝึ กให้เขียน เป็ นเรื่ องยำกและน่ำเบื่อสำหรับเด็กสมำธิส้ นั มำก ดังนั้นเวลำพ่อแม่จะฝึ กให้เขำทำ
เพิ่มเติม ควรให้ขนำดน้อยๆ แต่ทำบ่อยๆ เป็ นครั้งครำวไปเรื่ อยๆ เด็กสมำธิส้ นั จะยอมรับได้ดีกว่ำ
ในกรณี ที่เด็กลำยมือไม่ดีมำกๆ แม้พยำยำมแก้ไขแล้วยังไม่ได้ผลมำกนัก อำจฝึ กให้เด็กใช้
เครื่ องพิมพ์ หรื อคอมพิวเตอร์ จะช่วยลดปัญหำเรื่ องลำยมือได้มำก แต่ควรปรึ กษำหำรื อ หรื อทำควำมตกลงกับ
ทำงโรงเรี ยน ในกำรทำกำรบ้ำน ทำรำยงำน ส่งด้วยกำรพิมพ์แทน ถ้ำทำได้อำจช่วยให้เด็กสมำธิส้ นั บำงคนมี
แรงจูงใจต่อกำรเรี ยนดีข้ ึน
อย่ำคำดหวังลำยมือมำกเกินไป เอำแค่อ่ำนออก แต่ให้งำนเสร็ จ

ไม่ ทาการบ้ าน ไม่ ส่งงาน
เด็กสมำธิส้ นั มักไม่ค่อยชอบทำกำรบ้ำน เพรำะไม่สนุก เด็กเบื่อง่ำย บำงคนจดกำรบ้ำนไม่ทนั หรื อ
หลบเลี่ยงไม่จดกำรบ้ำนมำ เมื่อกลับบ้ำนอำจจะบอกทำงบ้ำนว่ำ ไม่มีกำรบ้ำน หรื อทำเสร็ จจำกโรงเรี ยน
แล้ว ถ้ำพ่อแม่ตำมไม่ทนั หรื อไม่มีเวลำติดตำมเรื่ องกำรบ้ำนนี้ เด็กจะใช้วิธีหลบเลี่ยงจนเป็ นนิสยั เด็กบำงคน
ทำกำรบ้ำนเสร็ จแล้ว แต่ไปถึงโรงเรี ยนแล้วไปเล่นจนลืมส่ง หรื อไม่กล้ำส่งเพรำะเลยเวลำที่ครู กำหนดส่ง กำร
ป้ องกันปัญหำนี้ ทำได้ดงั นี้
1. ขอควำมร่ วมมือคุณครู ช่วยตรวจกำรจดกำรบ้ำนเด็กทุกวัน (บำงทีครู มีระบบกำรตรวจสอบตรงนี้ เช่น
ให้เพื่อนช่วยตรวจกันเอง ครู ช่วยสุ่มตรวจบำงวัน หรื อ ถ้ำคุณครู มีเวลำกรุ ณำตรวจให้ทุกวันจะดีมำก) และถ้ำเด็ก
ไม่ส่งงำนให้คุณครู ช่วยรี บแจ้งทำงบ้ำนทันที
2. พ่อแม่ตรวจสมุดจดกำรบ้ำนทุกวันและกำกับให้ให้เด็กทำ ตำมเวลำที่ตกลงกันไว้ (ตำมตำรำงเวลำ)
ถ้ำยังไม่เสร็ จงำน จะไม่ให้เด็กไปเล่น
3. ถ้ำไม่มีกำรบ้ำน หรื อไม่แน่ใจ ให้พ่อแม่มีระบบกำรตรวจเช็คเรื่ องนี้ ทันที เช่น โทรศัพท์ถึงครู หรื อ
เพื่อนลูก (ควรมีเพื่อนที่ดีๆ 2-3 คน ที่สำมำรถติดต่อได้ในกรณี น้ ี มีกำรตกลงกันไว้ล่วงหน้ำ)
4. ถ้ำลืมจดกำรบ้ำนมำ หรื อมีกำรหลบเลี่ยงพูดไม่จริ ง ให้พ่อแม่กำหนดกำรบ้ำนเอง โดยอำศัยหนังสือ
เรี ยนบทสุดท้ำย ให้ทำจำนวนใกล้เคียงกับที่คุณครู น่ำจะสัง่ ให้ และยังคงต้องไปทำย้อนหลังของที่คุณครู ให้มำ
ด้วย อำจมีกำรลงโทษเรื่ องนี้ดว้ ยกำรลดเวลำเล่นของวันนั้นลงด้วยก็ได้
5. พ่อแม่ควรตรวจผลงำนของเด็กทุกวัน ควรให้เด็กเอำผลงำนมำให้พ่อแม่ดูเมื่อทำเสร็ จ
ควรให้เด็กเกิดกำรเรี ยนรู้ว่ำ กำรบ้ำนเป็ นงำนรับผิดชอบ ที่ตอ้ งทำ ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ กำร
พยำยำมหลบเลี่ยงจะยิง่ ต้องทำมำกขึ้น
กำกับให้เด็กทำกำรบ้ำน ไม่เปิ ดโอกำสให้หลบเลี่ยง
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ดือ้
ดื้อ คือพฤติกรรมหลีกเลี่ยง หลบเลี่ยง ไม่ทำตำมคำสัง่ ของพ่อแม่ หรื อทำผิดไปจำกข้อตกลงที่ทำไว้
ล่วงหน้ำ
อำกำรดื้อของเด็กสมำธิส้ นั เป็ นพฤติกรรมที่พบได้บ่อย เด็กจะดื้อจำกหลำยสำเหตุ คือ
• เด็กสมำธิส้ นั ไม่ต้งั ใจฟังคำสัง่ ไม่ใส่ใจ เมื่อสัง่ แล้วลืม หรื อทำไม่ครบ
• เด็กสมำธิส้ นั ไม่ค่อยอยำกทำตำมคำสัง่ เนื่องจำกติดเล่น หรื อกำลังทำอะไรเพลินๆสนุกๆ
• เด็กสมำธิส้ นั หงุดหงิด หรื อโกรธไม่พอใจพ่อแม่ในเรื่ องอื่นๆ เมื่อพ่อแม่สงั่ ให้ทำอะไร ก็ไม่อยำก
ทำ
• เด็กสมำธิส้ นั ใช้กำรดื้อ ไม่ร่วมมือ ไม่ทำตำม เป็ นกำรตอบโต้ แก้แค้น ทำให้พ่อแม่โกรธได้ผล
ที่สุด
เด็กดื้ออำจแสดงออกว่ำดื้อตรงๆ ตอบโต้คำสัง่ พ่อแม่ทนั ที หรื อดื้อเงียบ คือรับปำกว่ำจะทำ แต่ขอ
ผัดผ่อนไปก่อน แล้วในที่สุดก็ไม่ทำ(ด้วยเจตนำ หรื อลืมจริ งๆ)
กำรป้ องกัน พ่อแม่ควรใช้คำสัง่ ที่ได้ผล เวลำสัง่ ควรแน่ใจว่ำเด็กสนใจในคำสัง่ นั้น ควรให้เด็กหยุดเล่น
หรื อหยุดกิจกรรมใดๆที่กำลังทำอยูเ่ สียก่อน สัง่ สั้นๆ ชัดเจน อย่ำให้หลำยคำสัง่ พร้อมๆกัน ให้เด็กทวน
คำสัง่ แล้วเริ่ มปฏิบตั ิทนั ที อย่ำให้เด็กหลบเลี่ยง พร้อมกับชมเมื่อเด็กทำ
ในกรณี ที่คำสัง่ นั้นไม่ได้มีผลให้ทำทันที (เช่น กิจกรรมในตำรำงเวลำ) พ่อแม่ตอ้ งคอยกำกับให้ทำ
สม่ำเสมอในระยะแรกๆก่อน
ข้อสังเกต ไม่ควรสัง่ หรื อตกลงกันในกิจกรรมที่พ่อแม่ไม่มีเวลำคอยกำกับให้ทำในระยะแรกๆ
เมื่อพ่อแม่สงั่ ให้กำกับให้เด็กทำอย่ำงจริ งจัง

เถียง
กำรเถียงเก่งเป็ นลักษณะประจำตัวของเด็กสมำธิส้ นั ประกำรหนึ่ง กำรเถียงเปรี ยบเหมือนกำรอยูไ่ ม่นิ่ง
(ทำงวำจำ)ของเด็ก ยิง่ พ่อแม่ต่อล้อต่อเถียงด้วย เด็กจะสนุก ตื่นเต้นเร้ำใจ แต่ในระยะยำว เด็กจะติดนิสยั กำร
เถียงด้วย ซึ่งพ่อแม่อำจทนไม่ได้ ในที่สุดอำจลงเอยด้วยกำรถูกดุด่ำ
บำงครั้งเด็กเถียงเพื่อทดสอบดูว่ำพ่อแม่เอำจริ งในคำสัง่ แค่ไหน เถียงเผือ่ จะชนะ เผือ่ มีโอกำสได้อย่ำง
ที่ตวั เองต้องกำร ดังนั้น ไม่พ่อแม่ไม่จำเป็ นต้องโต้เถียงกับเด็กเสมอไป แต่กำกับให้ทำอย่ำงที่สงั่ อย่ำง
จริ งจัง เท่ำนั้นก็มกั จะได้ผลแล้ว
กำรพยำยำมตอบโต้เอำชนะในกำรเถียงกับเด็ก ยิง่ อำจทำให้เด็กพยำยำมหำเหตุผลมำเข้ำข้ำง
ตนเอง กลำยเป็ นคนไม่ค่อยมีเหตุผล หำเหตุผลเข้ำข้ำงตัวเอง หรื อเถียงข้ำงๆคูๆ กลำยเป็ นเด็กไม่น่ำรัก
พ่อแม่อำจใช้ประโยคตัดกำรเถียง เช่น
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“เรื่ องนี้เรำไม่ตอ้ งคุยกันอีกในขณะนี้ ทำตำมที่ตกลงกันไว้ก่อน ได้ผลอย่ำงไรตอนหลังค่อย
ปรึ กษำหำรื อกันอีกที”
“เรื่ องนี้เอำไว้คุยกันวันหลัง วันนี้ทำอย่ำงนี้ก่อน”
“ แม่ไม่คุยด้วยเรื่ องนี้ เอำไว้สปั ดำห์หน้ำ ค่อยคุยกันใหม่”
ไม่แหย่ให้เด็กเถียง ตอบโต้กนั ให้นอ้ ย กำกับให้ทำมำกๆ

แกล้ งน้ อง
เด็กสมำธิส้ นั มักมีอำรมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวได้ง่ำย ขำดกำรยับยั้งชัง่ ใจตัวเอง เวลำโกรธมักควบคุมได้
น้อย กำรกระทบกระทัง่ กับน้องจึงเกิดได้บ่อย บำงครั้งเด็กไม่ได้มีเจตนำจะแกล้งน้องจริ งๆ แต่เวลำเล่นกับน้อง
มักจะควบคุมกล้ำมเนื้อไม่ได้ดี จึงมักจะเล่นกับน้องแรงไปหน่อย หรื อบำงทีมีกำรกระทบกระทัง่ กันบ้ำง น้อง
อำจเผลอทำพี่เจ็บ เขำจะโกรธรุ นแรงเละตอบโต้ดว้ ยควำมโกรธ ทำให้นอ้ งเจ็บมำก จนดูเหมือนเป็ นกำรรังแก
น้องจริ งๆ พ่อแม่ตอ้ งแยกแยะกำรรังแกน้อง และ กำรทำโดยไม่ได้ต้งั ใจ เพรำะวิธีกำรจัดกำรจะแตกต่ำงกันมำก
ถ้ำไม่ได้ต้งั ใจ พ่อแม่ควรเข้ำใจเขำ กำรดุด่ำไม่ได้ประโยชน์ ยิง่ จะทำให้เด็กเคียดแค้น และอำจพลอย
พำลไปโกรธน้อง(ที่เป็ นเหมือนต้นเหตุ) ควรชวนคุยเพื่อหำสำเหตุ และหำทำงป้ องกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก ถ้ำ
เด็กคิดไม่ออก พ่อแม่อำจให้คำแนะนำ เช่น วิธีเล่นกับน้องเบำๆ ถ้ำน้องทำไม่ถกู ควรจะตักเตือนอย่ำงไร ควร
แจ้งพ่อแม่หรื อไม่
ถ้ำเด็กตั้งใจแกล้งน้อง ควรทบทวนหำสำเหตุว่ำ เกิดจำกอะไร เช่น เด็กควบคุมควำมโกรธไม่ได้ เด็ก
อำจมีควำมคิดควำมเข้ำใจผิดในกำรสื่อสำรบำงอย่ำง หรื อ เด็กอิจฉำน้อง และแก้ไขตำมสำเหตุ
ชวนให้เด็กเล่นดีๆกับน้อง

เด็กอิจฉาน้ อง
เด็กสมำธิส้ นั มักอิจฉำน้องได้ง่ำย เนื่องจำกสำเหตุต่อไปนี้
•

ตัวเองทำผิดบ่อยๆ ถูกดุถกู ว่ำถูกตำหนิ ถูกทำโทษจนเกิดควำมรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง จะไม่ค่อยพอใจ
ใคร หงุดหงิดกับน้องได้ง่ำย

•

น้องเป็ นเด็กดี เรี ยบร้อย ใครๆอยำกเล่นด้วยคุยด้วย เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวเองแล้วสูน้ อ้ งไม่ได้

•

พ่อแม่ชมน้อง พอใจน้อง พูดดีๆกับน้องมำกว่ำ บำงทีเปรี ยบเทียบตัวเด็กกับน้อง ทำให้อำย รู้สึก
ตนเองไม่มีคุณค่ำ

•

พ่อแม่บงั คับให้ตำมใจน้อง ยอมน้อง ทำให้โกรธ เคียดแค้นน้อง

•

น้องเด็กสมำธิส้ นั บำงคนก็เป็ นโรคสมำธิส้ นั เหมือนพี่ จะก่อกวนพี่ แหย่พี่ให้หงุดหงิด หรื อชวนกัน
ก่อปัญหำร่ วมกับพี่ แต่เวลำพ่อแม่ลงโทษ มักลงโทษพีค่ นเดียว พี่อำจโดนพ่วงข้อหำไม่ดูแล
น้อง หรื อห้ำมน้องไม่ได้อีก ทำให้พี่โกรธน้อง
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•

ตัวเด็กเองถูกกล่ำวหำว่ำแกล้งน้อง ไม่มีน้ ำใจกับน้อง พ่อแม่บำงคนชอบบังคับให้พี่ให้ของๆเขำกับ
น้อง ด้วยควำมไม่เต็มใจ ยิง่ ทำให้พี่ไม่อยำกให้นอ้ ง โกรธน้องที่เป็ น(ส่วนหนึ่งของ)สำเหตุ

• เด็กเกิดควำมรู้สึกพ่อแม่ไม่รัก ไม่เป็ นที่ยอมรับ หงุดหงิด พำลมำโกรธกับน้อง
วิธีกำรแก้ไข
• กำรแก้ไขควรทำตำมสำเหตุ
• งดกำรดุด่ำ ลงโทษที่ไม่จำเป็ น ไม่ได้ผล และที่มีผลข้ำงเคียง
• เพิ่มกำรพูดคุยสื่อสำรกันดีๆ มีกำรเล่นกันบ้ำง ปรับควำมสัมพันธ์ให้ดี
• ฝึ กควำมมีน้ ำใจจำกตัวเอง ไม่ควรใช้วิธีบงั คับ ควรใช้วิธีจูงใจจะดีกว่ำ
อย่ำลืมว่ำกำรฝึ กให้มีน้ ำใจ ไม้ได้จำกกำรบังคับ แต่มำจำกกำรอยำกให้ดว้ ยตัวเอง ถ้ำเด็กยังไม่อยำก
ให้ ไม่ควรบังคับ เพรำะจะไม่ได้ผลถำวร ควรแนะนำเด็กว่ำ “ถ้ำหนูเบื่อแล้วค่อยแบ่งให้นอ้ งก็ได้” “น้องคงรัก
หนูมำกถ้ำหนูให้เขำเล่นบ้ำง” “แม่จะดีใจ ถ้ำเห็นหนูให้นอ้ งยืมเล่นบ้ำง” และอย่ำลืมแสดงควำมชื่นชม เมื่อเด็ก
แบ่งให้นอ้ งจริ งๆ จูงใจให้เด็กทำดีกบั น้อง แล้วชม

แกล้ งเพือ่ น
เนื่องจำกเด็กสมำธิส้ นั มักจะซน ควบคุมตัวเองลำบำก ทำให้อำจไปละเมิดเด็กอื่นได้ แต่เด็กมักไม่
ค่อยยอมรับว่ำตนเองเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นละเมิดคนอื่นก่อน เช่น ล้อเลียน แหย่ แกล้ง ทำให้คนอื่นไม่พอใจ จนมีกำร
ตอบโต้กนั ไปมำ แต่เมื่อให้เด็กสรุ ปเอง เขำจะบอกว่ำโดนแกล้งก่อน ทั้งๆที่ก่อนหน้ำนี้เขำอำจจะเป็ นผูเ้ ริ่ มต้น
ก่อนก็ได้ บำงทีกำรตอบโต้น้นั เกิดเป็ นวงจนหำจุดเริ่ มต้นจริ งๆไม่ได้
เมื่อเด็กมำฟ้ องแม่ว่ำตนเองถูกรังแก พ่อแม่ตอ้ งทำใจให้เป็ นกลำง อย่ำเพิ่งเชื่อเด็กทันที ควรสอบถำมให้ชดั เจน
ก่อนว่ำ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริ งๆเป็ นอย่ำงไร เช่น
“ลองเล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงละเอียดซิ”
“ตอนนั้นลูกทำอะไรอยู”่
“ก่อนหน้ำนั้นลูกทำอะไร”
“มีอะไรที่ทำให้เขำไม่พอใจลูกอยูก่ ่อน เช่น เมื่อวำนนี้ ลูกทำอะไรให้เขำไม่พอใจบ้ำงไหม”
“อะไรทำให้เขำมำทำเช่นนี้กบั ลูก”
“ลูกคงโกรธที่เขำทำเช่นนั้น”
“แล้วลูกตอบโต้ไปอย่ำงไร”
“ลูกคิดว่ำเขำจะคิดอย่ำงไร รู้สึกอย่ำงไร”
“ลูกคิดว่ำเรื่ องมันจะจบลงแค่น้ ีหรื อเปล่ำ”
“เพื่อนเขำอำจเจ็บแค้น มำหำเรื่ องในวันหลังได้หรื อไม่”
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“ลูกคิดว่ำนะจะหำทำงออกอย่ำงไรดี ที่จะได้ผลดีในระยะยำว”
สิ่งที่พ่อแม่น่ำจะสอนเด็กคือ วิธีกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรที่นุ่มนวล มีทำงออกสำหรับแก้ปัญหำหลำยๆแบบให้
เด็กเลือกใช้ โดยไม่ไปตำหนิเด็กตรงๆก่อน
ฟังเรื่ องรำวให้จบ และหำทำงป้ องกันครั้งต่อไปให้ถกู ต้อง

เจาะหู เจาะลิน้ สั กผิวหนัง
กำรทำอะไรที่ตื่นเต้นท้ำทำย เร้ำใจ เป็ นสิ่งที่เด็กสมำธิส้ นั ชอบมำก บำงคนจะไปเจำะหู เจำะลิ้น เจำะ
ที่อื่นๆ หรื อสักผิวหนัง ก่อนทำมักไม่ค่อยได้คิดว่ำ เมื่อสักไปแล้ว อำจจะเกิดผลเสียอะไรตำมมำ หรื อกำรสัก
เอง ถ้ำทำไม่สะอำด ใช้เข็มสักร่ วมกันกับคนอื่น ก็อำจติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์ โรคตับอักเสบ
กำรป้ องกันที่ดี คือ
•

กำรฝึ กให้เด็กมีควำมพอใจตนเอง ภูมิใจตนเอง มีจุดเด่นของตน ให้ควำมรู้เรื่ อง กำรทำอย่ำงไรให้
ตนเองพอใจ เป็ นจุดเด่น เด็กที่พอใจตนเองแล้วจะไม่ค่อยต้องกำรทำให้ตวั เองเด่นหรื อพอใจด้ำน
อื่นๆ

•

หำโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน เรื่ องกำรเจำะต่ำงๆของวัยรุ่ น ข้อดีขอ้ เสีย อันตรำยและควำม
เสี่ยงต่ำงๆ เช่น รอยสักอำจทำให้เป็ นที่เพ่งเล็งของครู ที่เห็น กำรลบรอยสักออกในภำยหลังทำได้ยำก
และเสียค่ำใช้จ่ำยสูงมำก พ่อแม่ควรรับฟังควำมต้องกำรของเด็กก่อน อย่ำเพิ่งห้ำม หรื อดุด่ำ ค่อยๆ
คุยกัน ให้เด็กได้รับทรำบข้อมูล ข้อดีขอ้ เสียที่อำจเกิดขึ้น หลังจำกนั้นเด็กมักตัดสินใจได้
ถูกต้อง ข้อเสียที่เด็กมักรับฟัง คือ ข้อเสียเรื่ องค่ำใช้จ่ำย กำรติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์ และโรคตับ
อักเสบ จำกกำรใช้เข็มสักที่ไม่สะอำดร่ วมกับผูอ้ ื่นที่มีเชื้อโรคเหล่ำนั้น ข้อเสียอื่นๆ ควรพยำยำมให้
เด็กได้คิดด้วยตัวเอง ได้แก่ กำรมีรอยสัก หรื อแผลเป็ น อำจทำให้เป็ นอุปสรรคสำหรับกำรสมัครเข้ำ
ทำงำนในบำงอำชีพได้

•

หำกิจกรรมที่สนุกสนำนตื่นเต้นเร้ำใจ ที่เหมำะสมทดแทน เช่นกำรเล่นกีฬำ เกมส์ กิจกรรมกลุ่ม

•

กำรฝึ กให้เด็กมีควำมต้องกำรอะไร ให้บอกพ่อแม่ เพื่อปรึ กษำหำรื อกันก่อน แทนที่จะแอบๆทำ แต่
กำรจะให้เด็กใว้ใจ พ่อแม่ตอ้ งใจเย็น อย่ำรี บห้ำมหรื อโวยวำยเวลำเด็กแสดงควำมต้องกำรที่เรำไม่
เห็นด้วย ให้ฟังเขำก่อน กระตุน้ ให้เขำคิดกว้ำงขวำงทั้งข้อดีขอ้ เสียด้วยตัวเอง ชมที่เขำสรุ ปและ
ตัดสินใจได้ดี
หำทำงให้เด็กมีขอ้ ดีของตนเอง
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เล่ นไฟ
ไฟเป็ นสัญลักษณ์ของควำมก้ำวร้ำว เด็กสมำธิส้ นั ที่มีควำมโกรธควำมก้ำวร้ำว จะเก็บกดไว้ และ
แสดงออกเป็ นกำรชอบเล่นกับไฟ เพื่อระบำยควำมโกรธควำมก้ำวร้ำว แต่บำงครั้งกำรเล่นกับไฟ มักกลำยเป็ น
อันตรำย เนื่องจำกเด็กมักหลบๆซ่อนๆเล่น จึงมักเล่นเวลำพ่อแม่ไม่อยู่ บำงคนจุดไฟเล่นบนที่นอน จน
กลำยเป็ นเพลิงไหม้บำ้ นได้เหมือนกัน
กำรป้ องกันเด็กเล่นไฟ ควรมีกิจกรรมที่ได้ระบำยควำมโกรธ ควำมก้ำวร้ำว ควำมต้องกำรแก้
แค้น เช่น ศิลปะ(ทุกรู ปแบบ กำรแกะสลักและเครื่ องปั้นดินเผำ) กีฬำที่มกี ำรปะทะกันแรงๆ(แต่มกี ติกำชัดเจน)
เช่นฟุตบอล บำสเกตบอล รักบี้ เทควันโด ยูโด ยิงปื น ยิงธนู ชกมวย กำรเล่นกีฬำเหล่ำนี้ตอ้ งมีผฝู้ ึ กหรื อครู ที่
ดี กำรแสดงควำมก้ำวร้ำวที่มีกำรควบคุม เป็ นกำรฝึ กกำรควบคุมตนเองได้อีกทำงหนึ่งด้วย
ถ้ำเด็กอยำกเล่นกับไฟมำกๆ อำจฝึ กให้เด็กทำกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยตรง เช่นก่อกองไฟ หุงหำ
อำหำร เผำหญ้ำ เผำต้นไม้ โดยมีกำรสอน และดูแลอย่ำงใกล้ชิดในระยะแรก ควรหัดให้เขำคิดว่ำ ไฟที่เขำจุด
ทุกครั้งมีควำมเสี่ยงอะไรบ้ำง เช่นมันอำจลุกลำมไปติดเชื้อไฟที่ไหนบ่งไหม หรื อลูกไฟอำจปลิวไปติดไฟที่อื่น
ได้หรื อไม่ ต้องสังเกตทิศทำงลมอย่ำงไร หรื อมีกำรเตรี ยมกำรดับไฟ เช่นน้ ำ ถังดับเพลิง กำรฝึ กให้คิดล่วงหน้ำ
เช่นนี้ เป็ นกำรฝึ กกำรวำงแผน กำรป้ องกันกำรเสี่ยง กำรคิดก่อนทำด้วย
หำกิจกรรมที่ระบำยควำมก้ำวร้ำว ให้เพียงพอ

รังแกสั ตว์
บำงครั้งควำมโกรธควำมก้ำวร้ำวในเด็กสมำธิส้ นั จะระบำยออกมำเป็ นพฤติกรรมที่กำ้ วร้ำวรังแก
สัตว์ ที่ไม่มีทำงสูไ้ ด้ ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้เด็กสมำธิส้ นั ที่กำ้ วร้ำว อยูใ่ กล้ชิดสัตว์เลี้ยง จนกว่ำเขำจะเรี ยนรู้
ควำมเมตตำปรำณี และมีพฤติกรรมอ่อนโยนต่อสัตว์ได้ก่อน
วิธีกำรป้ องกัน คือ ฝึ กให้เด็กมีสตั ว์เลี้ยงของตัวเอง เริ่ มตั้งแต่เด็กเล็ก ฝึ กให้เป็ นคนมีควำมเมตตำต่อสัตว์ จน
สัตว์เลี้ยงคุน้ เคย ต่อไปสัตว์จะเล่นด้วย ควำมรู้สึกอ่อนโยนต่อสัตว์จึงจะเกิดขึ้น หน้ำที่ได้แก่ กำรให้เลี้ยงเอง
รับผิดชอบเองทุกอย่ำง ตั้งแต่กำรให้อำหำร ทำควำมสะอำด พำไปฉีดวัคซีน
สุนขั จะเป็ นตัวแทนของสัตว์เลี้ยงที่ดี มีควำมผูกพัน มีอำรมณ์ร่วมไปกับคนได้
กำรให้เด็กเลี้ยงสัตว์ ยังเป็ นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ มีกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมภูมิใจ
ต่อตัวเอง
ควำมสัมพันธ์กบั สัตว์เลี้ยง เช่น สุนขั จะช่วยให้เด็กเกิดควำมรู้สึกเป็ นที่รัก ไม่เหงำ มีเพื่อน ช่วยเสริ ม
พัฒนำกำรทำงอำรมณ์แก่เด็กที่มกั ไม่มีเพื่อน หรื อไม่ค่อยเป็ นที่ยอมรับของคนอืน่
เมื่อเด็กมีควำมโกรธเรื่ องใด หำทำงให้เด็กระบำยออกอย่ำงถูกต้อง
ส่งเสริ มให้เด็กเลี้ยงสัตว์ในบ้ำน ป้ องกันกำรระบำยควำมโกรธกับสัตว์เลี้ยง
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หนีเรียน
เด็กสมำธิส้ นั ที่เรี ยนหนังสือไม่รู้เรื่ อง มักเบื่อกำรเรี ยน ไม่อยำกไปโรงเรี ยน ไปแล้วไม่ค่อยสนุก ถ้ำ
โดนลงโทษมำกๆจะยิง่ ไม่อยำกมำโรงเรี ยน พ่อแม่จึงควรหำสำเหตุของกำรหนีเรี ยน
• ขำดแรงจูงใจในกำรเรี ยน
• มีปัญหำกำรเรี ยนเฉพำะด้ำน เช่น กำรอ่ำน กำรเขียน คณิตศำสตร์
• ตำมเพื่อน
• หนีเที่ยว หำอะไรสนุกๆ ตื่นเต้นทำ
• ไม่คิดว่ำครู จะจับได้ คิดว่ำหลบเลี่ยงได้
• คิดว่ำไม่ตอ้ งเรี ยนก็ได้ พ่อแม่หำเงินมำเตรี ยมไว้พร้อมแล้ว
• ไม่ได้คิดอะไรเลย ขอสนุกไว้ก่อน
สิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ควรช่วย คือสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีต่อกำรเรี ยน ถ้ำมีปัญหำกำรเรี ยนต้องรี บแก้ไข
โดยเร็ ว กำรให้ยำรักษำโรคสมำธิส้ นั ตั้งแต่แรก จะช่วยให้เรี ยนได้รู้เรื่ อง มีควำมสุขกับกำรเรี ยน ประสบ
ผลสำเร็ จในกำรเรี ยน เพรำะเรี ยนเข้ำใจขึ้น สนุ กกับกำรเรี ยน
ลำดับต่อมำ พ่อแม่ควรฝึ กนิสยั ให้มีควำมรับผิดชอบต่อกำรเรี ยน ให้ทำหน้ำที่ของตนเอง ทำงำนให้
สำเร็ จ
เมื่อเด็กเริ่ มเข้ำสู่วยั รุ่ น ควรส่งเสริ มให้เด็กมีเป้ ำหมำยของตนเอง ตำมควำมชอบควำมถนัด
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรี ยนตั้งแต่เด็ก ถ้ำมีปัญหำในกำรเรี ยนต้องรี บแก้ไข
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บทที่ 13 กิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะ
เด็กสมำธิส้ นั มักอยูไ่ ม่นิ่ง อยำกรู้อยำกเห็น อยำกเรี ยนรู้ กำรจัดกิจกรรมให้เหมำะกับเขำเป็ นเรื่ อง
สำคัญ เพรำะถ้ำไม่มีกิจกรรมรองรับให้เพียงพอ เด็กสมำธิส้ นั จะแสวงหำกิจกรรมเอง ซึ่งมักจะเป็ นกิจกรรมที่
ไม่เหมำะสม แผลงๆ เสี่ยงอันตรำย เด็กสมำธิส้ นั มักชอบสิ่งที่ตื่นเต้น ท้ำทำย กระตุน้ ให้จิตใจอำรมณ์
ตื่นตัว เมื่อทำบ่อยๆ จะติดกับควำมสนุกแบบตื่นเต้นตื่นตัวเช่นนี้ และมีโอกำสเสี่ยงจะเกิดปัญหำตำมมำได้มำก
สิ่งที่พ่อแม่ควรช่วยเด็กสมำธิส้ นั เพื่อป้ องกันปัญหำต่ำงๆที่จะเกิดขึ้น และส่งเสริ มให้เกิดทักษะที่ดี คือ
กำรพยำยำมวำงแผนจัดกิจกรรมที่เหมำะสมให้ แทนกำรที่เด็กจะหำเอง กิจกรรมที่ควรจัดเสริ มกับกำรเรี ยนรู้ที่
โรงเรี ยน ควรมีลกั ษณะต่อไปนี้
• เด็กชอบที่จะเข้ำร่ วม กิจกรรมควรมีควำมสนุก ทำให้เด็กชอบ จูงใจให้เด็กเข้ำร่ วม รู้สึกมีส่วนร่ วม ถ้ำ
เป็ นกิจกรรมที่เด็กชอบ หรื อมีควำมถนัดอยูแ่ ล้ว จะทำให้เริ่ มต้นได้ดี ถ้ำเด็กไม่ถนัด กำรเข้ำร่ วมต้องมี
สิ่งจูงใจเด็กเป็ นพิเศษ เช่น ผูน้ ำกิจกรรมเข้ำกับเด็กได้ดี
•

มีกฎเกณฑ์กติกำ ไม่ควรปล่อยให้เด็กสมำธิส้ นั เข้ำร่ วมกิจกรรมที่ไม่มกี ำรควบคุม เนื่องจำก จุดอ่อน
ของเด็กสมำธิส้ นั อยูท่ ี่กำรควบคุมตนเอง กิจกรรมที่เป็ นอิสระเกินไป อำจกระตุน้ ให้เด็กสมำธิส้ นั
แสดงออกจนเลยขอบเขต จนเป็ นอันตรำยต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น กำรมีขอ้ กำหนดบังคับ จะช่วยฝึ กให้เด็ก
ควบคุมตัวเองให้อยูใ่ นกติกำ

•

แสดงออก เด็กสมำธิส้ นั มักชอบแสดงออก กิจกรรมควรมีโอกำสให้เด็กแสดงออก อย่ำง
สร้ำงสรรค์ และเกิดควำมสนุกกับกำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสม ให้ผอู้ ื่นชื่นชม และชื่นชมตัวเองได้

•

ใช้พลังงำนจำกกำรเคลื่อนไหว เด็กสมำธิส้ นั มักชอบเคลื่อนไหว ไม่ชอบหยุดอยูเ่ ฉยๆ กำรมีกิจกรรมที่
ได้เคลื่อนไหว จะสนองควำมต้องกำร และเป็ นทำงออกที่เหมำะสม ในเวลำเรี ยนตำมปกติเด็กสมำธิ
สั้นมักไม่มีโอกำสเคลื่อนไหวมำก กำรมีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวจึงช่วยปลดปล่อยพลังงำนที่ถกู ควบคุม
ไว้ในเวลำเรี ยนหนังสือได้เป็ นอย่ำงดี

•

มีกำรหยุดให้ควบคุมตนเอง ในกิจกรรมที่เด็กสมำธิส้ นั ทำนั้น ควรมีบำงช่วงที่ฝึกให้เด็กได้หยุด เพื่อ
ควบคุมตนเองบ้ำง หรื อฝึ กให้เด็กมีกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวของกล้ำมเนื้อ ให้มีลกั ษณะ
นุ่มนวล เบำ อ่อนโยน มำกน้อยแตกต่ำงกันบ้ำง ทั้งนี้เป็ นเพรำะเด็กสมำธิส้ นั มักจะควบคุมกล้ำมเนื้อ
ให้ทำอะไรเบำๆ ไม่ค่อยได้ ตัวอย่ำงเช่นกิจกรรมวำดเส้น กำรฝึ กให้เด็กสมำธิส้ นั วำดเส้นที่มีควำมแรง
แตกต่ำงกัน จะช่วยให้เด็กสมำธิส้ นั รู้จกั กำรควบคุมตัวเอง ให้เบำมือได้เมื่อต้องกำร

•

ฝึ กทักษะที่ตอ้ งกำร เด็กสมำธิส้ นั แต่ละคนมีทกั ษะที่ตอ้ งกำรฝึ กไม่เหมือนกัน บำงคนต้องกำรฝึ กกำร
ควบคุมกล้ำมเนื้อ บำงคนต้องกำรทักษะในกำรเข้ำกลุ่ม ควรเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับทักษะที่
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ต้องกำร ตัวอย่ำงเช่น กิจกรรมเข้ำจังหวะจะเหมำะกับเด็กสมำธิส้ นั ที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินยั เกี่ยวกับ
ตัวเอง กำรแกะสลักเหมำะกับเด็กที่มีควำมก้ำวรำว เป็ นต้น
•

มีควำมสนุกจำกควำมสงบ กิจกรรมบำงอย่ำงจะฝึ กให้เด็กเกิดควำมสงบในจิตใจ เช่น กำรฝึ ก
สติ สมำธิ ศิลปะ ธรรมชำติศึกษำ เป็ นกำรฝึ กให้เด็กสำมำรถหำควำมสุขได้จำกกิจกรรมที่ไม่ตื่นเต้น
เร้ำใจ

•

เกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ควำมภำคภูมิใจและเห็นคุณค่ำตนเอง เด็กสมำธิส้ นั มักจะไม่ค่อยมี
ควำมรู้สึกดีต่อตนเอง เนื่องจำกถูกดุถกู ว่ำอยูเ่ รื่ อยๆ กำรใช้กิจกรรมที่ทำให้เกิดงำนที่มีควำมสำเร็จ จะ
ช่วยให้เด็กเกิดควำมรู้สึกดีต่อตนเอง เห็นคุณค่ำของตนเอง กิจกรรมนั้นไม่ควรวัดคุณค่ำที่ควำม
สวยงำม ควำมเรี ยบร้อย แต่ควรวัดที่ควำมพยำยำม หรื อควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ กำรยอมรับในกลุ่ม
เพื่อน กิจกรรมศิลปะแบบสร้ำงสรรค์เป็ นตัวอย่ำงที่ดี

•

ใช้เวลำว่ำงให้เป็ นประโยชน์ เมื่อเด็กเข้ำร่ วมกิจกรรม ข้อดีที่เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน ไม่ว่ำจะเป็ นกิจกรรม
ใด คือ เด็กได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็ นประโยชน์ มิฉะนั้นเด็กสมำธิส้ นั จะจับกลุ่มไปทำกิจกรรมที่เป็ น
ปัญหำ เมื่อเริ่ มสนุกกับกิจกรรมที่ดีแล้วต่อไปเด็กจะเรี ยนรู้ว่ำ เวลำว่ำงควรจะจัดกำรอย่ำงไร มีกำร
วำงแผนในกำรหำกิจกรรมที่เหมำะสมแทนที่จะอยูเ่ ฉยๆ กำรได้มีโอกำสเข้ำร่ วมกิจกรรม หรื อลอง
กิจกรรมมำกๆ เป็ นทำงเลือกที่เด็กจะเก็บไว้ในใจ เมื่อมีโอกำส หรื อมีเวลำว่ำง เด็กจะเลือกที่จะเข้ำ
กิจกรรมนั้นด้วยตัวเอง ไม่ตอ้ งรอพ่อแม่อีกต่อไป

•

ได้กลุ่มเพื่อนที่ดี กิจกรรมส่วนมำกมักจัดเป็ นกลุ่ม และมีกำรรู้จกั กันในษมำชิกกลุ่ม บำงกลุ่มเน้นเรื่ อง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิก กำรทำงำนร่ วมกัน กำรติดต่อสื่อสำร กำรแก้ไขปัญหำร่ วมกัน ทำให้เด็ก
ได้เพื่อนใหม่ ที่ดี มีคุณภำพ เป็ นกำรจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมกับเด็ก ป้ องกันมิให้เด็กไปหำกลุ่ม
ภำยนอกโรงเรี ยนเอง ซึ่งมักจะเป็ นกลุ่มที่มีปัญหำ ขำดกำรควบคุม อำจชักจูงเด็กไปในทำงที่ผดิ ได้ง่ำย
สรุ ป ส่งเสริ มกิจกรรมที่เหมำะสมกับเด็ก มิฉะนั้นเด็กจะหำกิจกรรมที่เป็ นปัญหำ

กิจกรรมที่ควรส่ งเสริม มีดงั ตัวอย่ำงต่อไปนี้
ค่ำยเยำวชน ช่วยส่งเสริ มทักษะสังคมเกือบทุกรู ปแบบ กำรปรับตัวให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น กำรมีระเบียบวินยั กำร
เป็ นที่ยอมรับของเพื่อน และผูใ้ หญ่ ควำมกล้ำแสดงออก กำรมีเพื่อนใหม่
ศิลปะ ช่วยส่งเสริ มกำรแสดงออก ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ กำรควบคุมตนเอง กำรเพลิดเพลินกับควำม
สวยงำม ควำมสงบ
กำรวำดรู ป/วำดเส้น ช่วยเรื่ องกำรสังเกต กำรมีมุมมองที่แตกต่ำงกัน กำรควบคุมตนเอง กำรระบำย
อำรมณ์
สีน้ ำ ช่วยเรื องกำรตัดสินใจ กำรควบคุมตนเอง กำรรอคอย กำรระบำยอำรมณ์
แกะสลัก ช่วยเรื่ องกำรระบำยควำมก้ำวร้ำว กำรควบคุมตนเอง
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เครื่ องปั้นดินเผำ ช่วยเรื่ องกำรควบคุมตนเอง กำรมีสมำธิ ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ กำรระบำยควำม
ก้ำวร้ำว
ดนตรี ช่วยส่งเสริ มเรื่ องกำรควบคุมตนเอง กำรระบำยอำรมณ์ กำรสนุกสนำนเพลิดเพลินกับดนตรี กำรฝึ ก
อำรมณ์ให้อ่อนโยน ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
ออกกำลังกำยแบบแอโรบิค ช่วยเสริ มควำมแข็งแรงของร่ ำงกำย กำรมีระเบียบวินยั กำรควบคุมตนเอง กำรมี
ควำมสุขกับกำรออกกำลังกำย กำรปรับใจให้มีควำมสงบสุข
กีฬำ ช่วยเสริ มควำมสำมำรถในทักษะ เช่นกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ กล้ำมเนื้อมัดเล็ก กำรทำงำนประสำนกันระหว่ำง
กล้ำเนื้อและสำยตำ กำรควบคุมตนเอง กำรควบคุมอำรมณ์ กำรทำงำนกลุ่ม กำรรู้จกั แพ้/ชนะ กำรยอมรับใน
คนอื่นๆ
กิจกรรมเข้ำจังหวะ ช่วยเสริ มเรื่ อง กำรควบคุมตนเอง กำรมีสติ กำรควบคุมกล้ำมเนื้อ กำรทำงำนร่ วมกับคน
อื่น
กำรพูดหรื อกำรแสดง ช่วยเสริ มควำมกล้ำแสดงออก กำรเผชิญปัญหำ ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ ควำมรู้สึก
ภำคภูมิใจตนเอง กำรวำงแผนล่วงหน้ำ กำรเตรี ยมควำมพร้อม กำรคิดก่อนพูด
ทัศนศึกษำ ช่วยเสริ มทักษะสังคม กำรสังเกต กำรชื่นชมสิ่งแวดล้อม กำรคิดวิเครำะห์ กำรมองโลกและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี กำรปรับตัวเข้ำกับกลุ่ม
เลี้ยงสัตว์ ช่วยเสริ มเรื่ อง ควำมรับผิดชอบ กำรวำงแผน กำรมีจิตใจอ่อนโยน กำรมีเมตตำต่อผูอ้ ื่น
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บทที่ 14 ความช่ วยเหลือโดยคุณครู
กำรช่วยเหลือเด็กสมำธิส้ นั จำเป็ นต้องได้รับจำกคุณครูดว้ ยเสมอ เนื่องจำกเด็กต้องปรับตัวกับกำรเรี ยน
และสิ่งแวดล้อมที่โรงเรี ยน ปัญหำพฤติกรรมต่ำงๆเกิดขึ้นที่โรงเรี ยนด้วย กำรฝึ กพฤติกรรมต่ำงๆในบทต้นๆ
สำมำรถนำมำใช้ที่โรงเรี ยนเช่นกัน

หลักสาคัญในการช่ วยโดยคุณครู
• เข้ำใจเด็กสมำธิส้ นั โรคสมำธิส้ นั เป็ นโรคที่พบได้บ่อย เป็ นเอง มิได้เกิดจำกกำรเลี้ยงดู เด็กที่อำกำรไม่
มำกอำจมีลกั ษณะเหมือนเด็กปกติ บำงคนไม่มีอำกำรมำกที่โรงเรี ยน จนครู อำจคิดว่ำมิได้เป็ นโรคสมำธิ
สั้น แพทย์จะวินิจฉัยโดยใช้ขอ้ มูลพฤติกรรมทั้งที่บำ้ น ที่โรงเรี ยน และที่อื่นๆประกอบกัน ร่ วมกับกำร
ประเมินทำงจิตวิทยำและจิตเวช ถ้ำครู ไม่แน่ใจกำรวินิจฉัยโรค ควรปรึ กษำแพทย์ที่ดูแล
• กำรช่วยเหลือต้องร่ วมมือกัน ระหว่ำงแพทย์ ครู และพ่อแม่ ไปในทิศทำงเดียวกัน
• ส่งเสริ มให้เด็กกินยำรักษำ ยำไม่มีฤทธิ์ง่วง ไม่ซึม ไม่กดระบบประสำท ไม่ติดยำ ไม่มีผลต่ออวัยวะ
ภำยในระยะยำว สำมำรถกินต่อเนื่องได้ แพทย์จะให้ยำรักษำยำวจนเข้ำสู่วยั รุ่ น กินทุกวันไม่จำเป็ นต้อง
เว้นยำ

บทบาทของครูในการช่ วยเหลือ
กำรจัดสิ่งแวดล้อม
•

จำนวนเด็กสมำธิส้ นั ในห้องเรี ยน ไม่ควรมีเด็กสมำธิส้ นั มำกกว่ำ 1 คนในห้อง

•

ที่นงั่ เด็กสมำธิส้ นั ควรนัง่ หน้ำชั้น ใกล้ครู มีเด็กเรี ยบร้อยนัง่ รอบด้ำน

•

สิ่งกระตุน้ ต่ำงๆในห้อง ควรมีนอ้ ย ไม่มกี ำรประดับมำก ลดสิ่งกระตุน้ ทำงสำยตำ

•

กำรแต่งตัวของครู ไม่ควรมีเครื่ องประดับมำก ไม่ทำให้เด็กสนใจกำรแต่งกำยของครู

กำรช่วยเหลือเรื่ องกำรกินยำ
เด็กสมำธิส้ นั จำเป็ นต้องกินยำเพื่อช่วยให้เขำควบคุมสมำธิและควบคุมตัวเองได้ ยำที่กินอำจมีม้อื
กลำงวัน ซึ่งเด็กมักลืม
•
•

เด็กเล็ก บำงครั้งขอควำมร่ วมมือคุณครู ช่วยจัดยำให้ในมื้อกลำงวัน
เด็กโต ครู ช่วยเตือนเด็กให้กินยำ

•

วิธีกำรเตือน ควรเตือนเป็ นส่วนตัว ระวังเด็กอำยเพื่อน
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กำรให้เด็กรับทรำบโรคที่เป็ น
ครู บอกเด็กสมำธิส้ นั ได้ดงั นี้
•

โรคสมำธิส้ นั ไม่ใช่โรคจิต โรคประสำท ไม่ใช่ปมด้อย สำมำรถทำทุกอย่ำงได้เหมือนเพื่อน

•

อำกำรของโรคสมำธิส้ นั ทำเรี ยนด้อยกว่ำควำมสำมำรถที่แท้จริ ง อำกำรนี้รักษำได้ดว้ ยยำ และกำรฝึ ก

•

ยำช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรตั้งใจ สมำธิ ควำมเข้ำใจและควำมจำ กำรควบคุมตนเอง

•

กำรฝึ กต่ำงๆมีควำมจำเป็ น ครูจะช่วยฝึ กร่ วมกับทำงบ้ำน

•

อำกำรหุนหันพลันแล่น จำเป็ นต้องฝึ กควบคุม

•

เขำมีขอ้ ดีอื่นๆ ช่วยกันให้เกิดข้อดีมำกขึ้น ครู มองเห็นข้อดีของเขำเช่นกัน

ข้อควรหลีกเลี่ยง
•

หยุดยำเองโดยไม่ได้ปรึ กษำแพทย์

•

ล้อเลียน ประกำศ แซว ประชดประชันอำกำรหรื อโรคที่เด็กเป็ น หรื อส่งเสริ มให้เพื่อนล้อเลียน

•

ทำให้เป็ นจุดเด่นจำกอำกำรของโรค

•

ลงโทษรุ นแรงหรื อทำให้อบั อำย

•

ไม่สนใจเด็ก ไม่เอำใจใส่ หรื อให้เพื่อนๆเลิกยุง่ กับเด็ก

จะบอกเด็กอื่นๆอย่ำงไร
•

ควรบอกเพื่อนๆเด็กว่ำ โรคสมำธิส้ นั ไม่ใช่โรคน่ำอำย ไม่ลอ้ เลียนกันในห้อง

•

ควรช่วยเหลือเพื่อนที่สมำธิส้ นั อย่ำงไร เช่น ไม่ชวนคุย ชวนให้ต้งั ใจเรี ยน ชวนให้ทำงำนให้ครบ เตือน
เมื่อลืม

•

ไม่ปิดบังว่ำใครเป็ นโรคสมำธิส้ นั แต่ไม่ตอ้ งประกำศให้เด็กอำย หรื อรู้สึกว่ำเป็ นจุดเด่นของห้อง
เกินไป

•

ให้โอกำสเขำทำตัวให้เป็ นประโยชน์ตำมโอกำส

บทบำทครู ในห้องเรี ยน
• สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรี ยน ทำให้กำรเรี ยนสนุก ตื่นเต้น ท้ำทำย ให้เด็กอยำกติดตำม
• จัดระบบกำรเรี ยนให้ชดั เจน และกำกับให้เด็กทำตำมระบบอย่ำงสม่ำเสมอ
• คอยดึงควำมสนใจเด็กกลับมำสู่กำรเรี ยน เมื่อวอกแวกหรื อขำดสมำธิ
• เวลำพูดกับเด็กให้แน่ใจว่ำเด็กกำลังฟัง ไม่ได้สนใจสิ่งอื่นอยู่
• แบ่งงำนเป็ นช่วงสั้นๆพอที่เด็กจะทำเสร็ จ กำกับให้ทำจนสำเร็ จทั้งหมด มีจงั หวะพักเป็ นระยะ
• ชมเมื่อเด็กทำได้ ทำเสร็ จหรื อพยำยำมทำ
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• วำงเฉยกับอำกำรที่ไม่รบกวนหน้ำที่ เช่น ยุกยิก อยูไ่ ม่สุข ลำยมือไม่สวย เจ้ำอำรมณ์
• ติดตำมงำนอย่ำให้หลุด ให้งำนเสร็ จ จดกำรบ้ำนเสร็ จ ติดตำมกำรบ้ำนสม่ำเสมอ
• อนุญำตให้ใช้เทปบันทึกเสียง เพื่อกลับไปฟังซ้ ำ
• เพิ่มเวลำในกำรทดสอบ หรื อกำรทำงำนที่เด็กอำจช้ำกว่ำเพือ่ นมำก
• ใช้สญ
ั ญำณเตือนทุกรู ปแบบ จนเด็กสำมำรถเตือนตนเองได้
• ให้เด็กช่วยงำนครู ใช้ควำมอยูไ่ ม่นิ่งให้เป็ นประโยชน์
• ชมเมื่อเด็กทำดี ให้เพื่อนชมเมื่อทำตัวเป็ นประโยชน์ มีรำงวัลเป็ นครั้งครำว
• ใช้เทคนิค “ขอเวลำนอก” เมื่อเด็กละเมิดกติกำ
• ใช้กำรลงโทษอย่ำงระมัดระวัง หำวิธีหลำยรู ปแบบ เช่น ตัดรำงวัล บำเพ็ญประโยชน์
• ไม่ควรลงโทษกับปัญหำเหล่ำนี้ สะเพร่ ำ เลินเล่อ ขำดระเบียบ ขำดควำมสนใจ ลำยมือไม่สวย
• อนุญำตให้พิมพ์งำนส่ง ในกรณี ที่มีปัญหำลำยมือมำกๆ หรื อเขียนช้ำมำกๆ
• หำทำงให้เด็กระบำยพลังงำน หรื อควำมก้ำวร้ำว ออกเป็ นกิจกรรมที่เหมำะสม เช่น กีฬำ ศิลปะ ดนตรี
ตำมควำมชอบ ควำมถนัดของเด็ก
• พูดคุยเป็ นส่วนตัวเป็ นครั้งครำว รับฟังควำมทุกข์ใจ ปัญหำที่เกิดขึ้น และให้ควำมรู้ คำแนะนำ กำรปฏิบตั ิ
ตัว ชมในเรื่ องที่เด็กทำได้ดี คำดหวังในทำงที่ดีต่อเด็กเสมอ
ครู ช่วยพ่อแม่ได้อย่ำงไร
• ช่วยฝึ กทักษะต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับที่บำ้ น โดยกำรติดตำมกับพ่อแม่และแพทย์อย่ำงสม่ำเสมอ
• ติดตำมให้เด็กจดกำรบ้ำนให้ครบ
• ติดตำมกำรบ้ำน งำนที่คำ้ ง เมื่อเด็กลืมหรื อไม่ส่งงำน ให้แจ้งทำงบ้ำนทันที
• สอนเสริ มรำยบุคคล ตรวจสอบว่ำเด็กมีปัญหำกำรเรี ยนเฉพำะด้ำนหรื อไม่ ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำร
เรี ยน
• ให้ควำมมัน่ ใจพ่อแม่ในกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำให้ขำดกำรไปพบแพทย์ตำมนัด ถ้ำไม่แน่ใจในกำร
รักษำให้กลับไปปรึ กษำแพทย์ผรู้ ักษำ
ครู ช่วยหมอได้อย่ำงไร
•

ตอบแบบสอบถำมพฤติกรรมที่แพทย์ส่งไปผ่ำนพ่อแม่ เพื่อช่วยในกำรวินิจฉัยและกำรรักษำต่อเนื่อง

•

สร้ำงทักษะที่เด็กยังขำดอยู่

•

ติดต่อแพทย์เมื่อมีขอ้ สงสัย

•

แจ้งแพทย์ผรู้ ักษำเมื่อมีปัญหำฉุกเฉิน

•

หำกิจกรรมใช้ควำมอยูไ่ ม่นิ่งให้เป็ นประโยชน์ เช่นบำเพ็ญประโยชน์ กีฬำ ศิลปะ ดนตรี
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•

ช่วยให้เด็กหำเอกลักษณ์ของตน เมื่อเข้ำสู่วนั รุ่ น

•

เมื่อเด็กเลื่อนชั้น แจ้งให้ครู คนต่อไปทรำบ และช่วยเหลือต่อไป
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บทที่ 15 การรักษาด้วยยา
ยำเป็ นส่วนหนึ่งของกำรรักษำโรคสมำธิส้ นั ควบคู่ไปกับกำรฝึ กต่ำงๆในบทที่ผำ่ นมำ กำรใช้ยำนอกจำก
จะลดอำกำรสมำธิส้ นั อำกำรซนอยูไ่ ม่นิ่งได้แล้ว ยังช่วยให้เด็กควบคุมตนเองได้ดีข้ นึ รู้จกั ยั้งคิด รู้จกั ฟัง ทำ
ให้กำรฝึ กนิสยั ต่ำงๆง่ำยขึ้นอย่ำงมำก

ยาออกฤทธิ์อย่ างไร
ยำที่ใช้ในโรคสมำธิส้ นั ออกฤทธิ์ทำให้สมองของเด็กสมำธิส้ นั ส่วนที่ทำหน้ำที่ต่ำงๆน้อย กลับมำทำ
หน้ำที่ได้เหมือนเด็กทัว่ ไป ทำให้เด็กสมำธิส้ นั มีอำกำรดีข้ ึน ควบคุมสมำธิได้ดีข้ ึน ตั้งใจทำงำน ทำงำน
เสร็ จ เรี ยนรู้เรื่ อง เรี ยนสนุก อยำกเรี ยน ผลกำรเรี ยนดีข้ นึ มีทศั นคติดำ้ นบวกต่อกำรเรี ยน มีควำมมัน่ ใจในกำร
เรี ยน รู้สึกตนเองทำอะไรประสบผลสำเร็ จดีกว่ำเดิม ควำมรู้สึกต่อตนเองดีข้ นึ ควบคุมตัวเองได้ดีข้ ึน อำกำรซน
อยูไ่ ม่นิ่งลดลง
สมองของเด็กสมำธิส้ นั ส่วนที่หน้ำที่นอ้ ย ได้แก่
สมองส่วนกลำง ที่ทำหน้ำที่คดั กรองสิ่งกระตุน้ ที่อยูร่ อบๆตัวเด็ก ปกติเด็กจะคัดกรองสิ่งกระตุน้ ให้เป็ น
ระบบ ไม่เข้ำไปแย่งควำมสนใจกันในสมองมำกเกินไป สิ่งกระตุน้ ที่เข้ำไปพร้อมๆกันโดยไม่คดั กรอง ทำให้
เด็กไม่สำมำรถจดจ่อกับกำรเรี ยน(ซึ่งไม่สนุก)ได้ ไม่สำมำรถตั้งใจทำงำนที่ยำกจนจบได้
สมองส่วนหน้ำ ที่ทำหน้ำที่บริ หำรจัดกำร สร้ำงควำมเชื่อมโยง ควำมสัมพันธ์ คิดวิเครำะห์ วำงแผน และ
ควบคุมตนเอง ให้สงบนิ่ง ไม่ทำตำมใจตนเอง หยุดยัง้ คิดไตร่ ตรอง

ยามีกี่ประเภท
ยำที่ใช้รักษำอำกำรโรคสมำธิส้ นั ที่ใช้บ่อยมีดงั นี้
1. เมธิลเฟนิเดต (Methylphenidate) เป็ นยำที่มีประสิทธิภำพดีที่สุด รักษำได้ผลประมำณร้อยละ 80 เป็ นยำที่อยู่
ในกลุ่มยำกระตุน้ ประสำท ในประเทศไทยขณะนี้มี 2 รู ปแบบ คือ
แบบออกฤทธิ์ส้ นั (ชื่อกำรค้ำ Ritalin และ Rubifen) ออกฤทธิ์ประมำณ 30 นำทีหลังรับประทำน ฤทธิ์ยำอยูน่ ำน
ประมำณ 3-4 ชัว่ โมง ต้องให้ยำวันละ 2-3 ครั้ง (เช้ำ-เที่ยง หรื อ เช้ำ-เที่ยง-บ่ำย ขึ้นกับอำกำร) ขนำดเริ่ มต้นในกำร
รักษำ 5 มิลลิกรัม หลังอำหำร เช้ำ-เที่ยง หรื อ เช้ำ-เที่ยง-บ่ำย และเพิม่ ได้ม้อื ละ 2.5-5 มิลลิกรัม จนกระทัง่ เด็ก
อำกำรดีข้ นึ
แบบออกฤทธิ์ยำว (ชื่อกำรค้ำ Concerta) ออกฤทธิ์นำนประมำณ 12 ชัว่ โมง เป็ นยำใหม่ที่ใช้ในกำรรักษำโรค
สมำธิส้ นั เนื่องจำกกำรใช้ยำแบบออกฤทธิ์ส้ นั มีขอ้ จำกัดหลำยประกำร เช่น เด็กลืมกินยำมื้อเที่ยง เบื่อกินยำ อำย
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ไม่อยำกให้เพื่อนเห็นว่ำต้องกินยำที่โรงเรี ยน รู้สึกกลัวเพื่อนรู้ ว่ำเป็ นผูป้ ่ วยจิตเวช ยำหมดฤทธิ์เร็ วทำให้อำกำรอำจ
มีลกั ษณะ “ขึ้น-ลง”ตำมระดับของยำในร่ ำงกำย โอกำสเกิดอำกำรขำดยำ ดื้อยำ มีมำกกว่ำ
ยำใหม่ที่มีกำรออกฤทธิ์ยำวจะช่วยแก้ปัญหำเหล่ำนี้ได้ คือ
1. เด็กกินยำเพียงวันละครั้ง สะดวก ไม่ตอ้ งกังวลว่ำจะลืมกินยำมื้อกลำงวัน
2. เพิ่มควำมร่ วมมือต่อกำรกินยำ
3. ไม่พบลักษณะ “ขึ้น-ลง” ของอำกำร และลดโอกำสเกิดอำกำรขำดยำ หรื ออำกำรแกว่ง(มีอำกำร
มำกตอนยำลดระดับ เช่นตอนเย็นอยูท่ ี่บำ้ นจะซนกว่ำเดิม) เนื่องจำกระดับยำในร่ ำงกำยจะค่อยๆลดระดับลง
4. โอกำสเกิดกำรดื้อยำน้อยกว่ำ
5. เด็กยังคงมีสมำธิดีขณะทำกำรบ้ำนในตอนเย็น เนื่องจำกยำยังไม่หมดฤทธิ์
6. โอกำสที่ผปู้ ่ วยนำยำไปใช้เป็ นยำเสพติดมีนอ้ ย เนื่องจำกรู ปแบบของเม็ดยำ Concerta ไม่สำมำรถ
ทำให้แตก หรื อปริ ได้โดยง่ำย เด็กจึงไม่สำมำรถนำตัวยำมำเสพสู่ร่ำงกำยโดยวิธีอื่นได้ หำกเด็กกินก็จะไม่ได้
ควำมรู้สึก “เป็ นสุข” เนื่องจำกระดับยำไม่ได้สูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ วพอที่จะทำให้เกิดควำมรู้สึกนั้นได้ แต่ระดับยำจะ
ค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นอย่ำงช้ำๆ ข้อดีน้ ีอำจช่วยลดควำมกังวลของพ่อแม่ที่เกรงว่ำ เด็กจะมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดยำ
หำกรับประทำนยำที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันกับยำกระตุน้ ประสำท
เม็ดยำ Concerta เป็ นแคปซูล ที่มีลกั ษณะเป็ นให้น้ ำซึมผ่ำนเข้ำได้ โดยด้ำนนอกเคลือบด้วยยำที่ถกู ดูดซึมและออก
ฤทธิ์ภำยใน 20-30 นำทีหลังจำกรับประทำน ส่วนภำยในถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่บรรจุดว้ ยยำ 2 ส่วน อีก
หนึ่งส่วนเป็ นส่วนดันยำ ที่จะทำงำนเมื่อน้ ำซึมผ่ำนเข้ำมำในเม็ดยำ กลไกนี้เองที่ทำให้ Concerta มีระยะเวลำกำร
ออกฤทธิ์นำนถึง 12 ชัว่ โมง
2. อโทม็อกซิทีน atomoxetine (ชื่อกำรค้ำ Strattera) เป็ นยำในกลุ่ม Selective Norepinephrine Reuptake
Inhibitor (SNRI)เป็ นยำใหม่ที่อยูใ่ นขั้นตอนนำเข้ำมำใช้ในประเทศไทย ข้อดีของยำนี้ คือ ไม่ใช่ยำในกลุ่ม
กระตุน้ ระบบประสำท
3. ยำต้ำนโรคซึมเศร้ำ ได้แก่
• ยำต้ำนโรคซึมเศร้ำไทรไซคลิค (Tricyclic antidepressant) ชื่อImipramine(ชื่อ
กำรค้ำ Tofranil) และ Nortriptyline(ชื่อกำรค้ำ Nortrilen)
• ยำต้ำนโรคซึมเศร้ำอื่นๆ ได้แก่ Buproprion (ชื่อกำรค้ำ Quomem SR) หรื อ Venlafaxine (ชื่อ
กำรค้ำ Efexor XR/)
4. ยำลดควำมดันโลหิต (Antihypertensives) ได้แก่ Clonidine (ชื่อกำรค้ำ Catapres)
5. ยำต้ำนโรคจิต Antipsychotics ได้แก่ยำในกลุ่ม atypical antipsychotics เช่น Risperidone (ชื่อกำรค้ำ Risperdal)
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ต้องกินยานานเท่ าใด
ยำนี้เมื่อได้ผลดี แพทย์จะให้กินทุกวัน ติดต่อกันเป็ นเวลำนำนหลำยปี ส่วนใหญ่จะหยุดยำได้ในช่วง
วัยรุ่ น ซึ่งสำมำรถควบคุมตัวเองได้ดีข้ นึ แล้ว
เด็กที่ได้รับกำรฝึ กพฤติกรรมดี จะหยุดยำได้เร็ ว แต่มีบำง
คนที่ยงั กินยำต่อไปจนเป็ นผูใ้ หญ่ หรื อใช้ยำบำงครั้งบำงสถำนกำรณ์ที่ตอ้ งกำรสมำธิมำกๆ
ยำนี้กินนำนๆจะติดไหม มีผลต่อร่ ำงกำยระยะยำวหรื อไม่
ยำที่ใช้ทุกตัวไม่ทำให้ติด แม้จะกินติดต่อกันนำน เนื่องจำกฤทธิ์ของยำไม่ทำให้เกิดควำมพอใจเหมือน
ยำเสพติด แพทย์มีขอ้ มูลยืนยันได้จำกกำรรักษำเด็กจำนวนมำก เป็ นเวลำนำนหลำยปี แล้ว พบว่ำยำนี้
ปลอดภัย ไม่ติดยำ ไม่มีผลต่ออวัยวะต่ำงๆของร่ ำงกำย(ตับ ไต หัวใจ ปอด สมอง ฯลฯ) ในระยะยำว
ผลข้ำงเคียงมีอะไรบ้ำง
เมธิลเฟนิเดต(Methylphenidate) มีผลข้ำงเคียงดังนี้
· เบื่ออำหำร ในมื้อต่อมำ แต่จะกินชดเชยในมื้ออื่นๆ ไม่มีผลต่อกำรเจริ ญเติบโตในระยะยำว
· ปวดศีรษะ อำจเกิดในมื้อแรกๆ เมื่อให้กินยำต่อไป จะดีข้ ึนและหำยปวดหัวได้เอง ร่ ำงกำยมีกำรปรับตัวต่อ
ยำได้ ไม่มีอนั ตรำย ไม่ตอ้ งหยุดยำ
· นอนไม่หลับ โดยเฉพำะเมื่อกินยำหลังเวลำ 17.00 น. ถ้ำแพทย์ให้กินยำมื้อบ่ำยหรื อเย็น ควรกินก่อน
เวลำ 17.00 น.
อำกำรข้ำงเคียงของยำนี้ ไม่ได้เกิดทุกคน แพทย์มกั แนะนำก่อนกำรให้ยำ และวิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดผล
ข้ำงเคียง ถ้ำสงสัยให้รีบติดต่อแพทย์ผรู้ ักษำโดยเร็ ว

อธิบายให้ เด็กยอมรับการกินยาได้อย่ างไร
1. เด็กวัยเรี ยนมักเข้ำใจเหตุผลของกำรกินยำ แพทย์และพ่อแม่ควรอธิบำยให้เด็กเข้ำใจตรงกันว่ำ ยำช่วยให้เขำ
ควบคุมสมำธิและตั้งใจเรี ยนได้ดีข้ นึ ควรแนะนำด้วยว่ำโรคที่เป็ นนี้ไม่ใช่โรคจิตโรคประสำท เขำเป็ นโรค
สมำธิส้ นั ซึ่งรักษำได้ ยำเป็ นส่วนหนึ่งของกำรรักษำร่ วมกับกำรฝึ กพฤติกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เขำเป็ นคนเก่งขึ้น
ตั้งใจทำงำนหรื อเรี ยนได้ดีข้ ึน
2. อธิบำยว่ำยำนี้ไม่มีผลต่อร่ ำงกำยระยะยำว ไม่ติดยำ ไม่ตอ้ งกลัว ถ้ำสงสัยให้ปรึ กษำแพทย์ ทันที
3. อธิบำยว่ำยำนี้ไม่ใช่ยำระงับประสำท ไม่กดประสำท ไม่ง่วงไม่งง แต่จะทำให้นิ่งขึ้น ไม่ใช่อำกำรซึม เมื่ออยู่
นิ่ง ควรให้เด็กเรี ยน หรื อทำงำน เพรำะเวลำที่นิ่งๆนั้นจะควบคุมสมำธิได้ดี
4. ควรพยำยำมให้เด็กมีส่วนร่ วมในกำรกินยำเอง เป็ นกำรฝึ กควำมรับผิดชอบ และมีทศั นคติดีต่อกำรกินยำ
5. พ่อแม่ และครู ไม่ควรพูดถึงกำรกินยำ หรื อกำรเป็ นโรคนี้ทำงด้ำนลบ หรื อล้อเลียนให้เด็กอำย
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เด็กควรบอกเรื่องการกินยาแก่ เพือ่ นและครูอย่ างไร
พ่อแม่ควรสอนให้เด็กให้สำมำรถบอกเพื่อน หรื อครู ได้ ว่ำเขำเป็ นอะไร ทำไมถึงต้องกินยำ ควรให้
เด็กเตรี ยมคำพูดเหล่ำนี้
“ผมกินยำสมำธิส้ นั หมอให้กินยำเพื่อให้มีสมำธิดีข้ ึน ตั้งใจเรี ยน และทำงำนเสร็ จ”
“โรคสมำธิส้ นั ไม่ใช่โรคจิตโรคประสำท รักษำได้”
“อำกำรซนอยูไ่ ม่นิ่งเป็ นจำกโรคสมำธิส้ นั นี้”
“โรคสมำธิส้ นั พบได้บ่อยๆ ในนักเรี ยนพบ ประมำณ ร้อยละ 5”
หลังจำกกินยำแล้วประมำณ ครึ่ งชัว่ โมง จะควบคุมตัวเองได้ดีข้ นึ ”

ครูมีส่วนช่ วยเหลือในการกินยาอย่ างไร
1. ในเด็กอำยุนอ้ ย มักลืมกินยำมื้อเที่ยง ครู อำจช่วยเตือน (เป็ นกำรส่วนตัว ไม่จำเป็ นต้องให้เด็กอื่นรับทรำบ หรื อ
ประกำศให้มำกินยำต่อหน้ำเด็กอื่น)
2. ครู อำจช่วยจัดยำให้เด็ก โดยพ่อแม่ฝำกยำไว้กบั ครู เมือ่ ถึงเวลำ ให้เด็กมำพบครู เพื่อรับยำ ถ้ำเด็กลืมค่อยเรี ยกให้
มำรับยำ ดูให้เด็กกินต่อหน้ำ โดยเฉพำะในเด็กที่มีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงกำรกินยำ
3. ชมเมื่อเด็กรับผิดชอบกำรกินยำ ตำมที่ตกลงกันไว้
4. กำกับให้กินยำ โดยไม่ตอ้ งพูดมำกสอนมำก
5. ให้ควำมมัน่ ใจกับเด็กว่ำ กำรกินยำในควำมดูแลของแพทย์มีควำมปลอดภัย ได้ประโยชน์ เช่น ครู เห็นชัดเจนว่ำ
ตั้งใจเรี ยนขึ้น ทำงำนเสร็ จ เรี ยบร้อย อำรมณ์ดี เป็ นต้น
6. ชมเมื่อเด็กมีพฤติกรรมดีข้ นึ ให้เด็กเข้ำใจว่ำ ดีข้ นึ เนื่องจำก “ครึ่ งหนึ่งจำกยำ อีกครึ่ งหนึ่งจำกกำรควบคุม
ตัวเอง”
7. พยำยำมให้เด็กรับผิดชอบกินยำเอง เตือนตัวเอง ให้ได้มำกขึ้นเรื่ อยๆ
8. ไม่หงุดหงิดกับกำรลืมกินยำ เพรำะเป็ นอำกำรของโรคสมำธิส้ นั นัน่ เอง
9. ให้ควำมมัน่ ใจกับพ่อแม่ เมื่อพฤติกรรมหลังกำรกินยำดีข้ ึน เนื่องจำกพ่อแม่ไม่เห็นพฤติกรรมที่ดีข้ นึ ได้มำก
เท่ำที่คุณครู เห็น (ตอนเย็น ยำหมดฤทธิ์แล้ว ที่บำ้ นจึงเห็นซนเหมือนเดิม)

ไม่ กินยาได้ หรือไม่
กำรศึกษำติดตำมระยะยำวพบว่ำ ถ้ำไม่กินยำมีโอกำสเกิดปัญหำต่ำงๆตำมมำมำกกว่ำ กำรเลี้ยงดูฝึก
นิสยั ต่ำงๆ ทำได้ยำกมำก และที่สำคัญคือ เด็กขำดกำรเรี ยนรู้เรี ยนไม่สนุก ไม่อยำกเรี ยน เบื่อเรี ยน จนเกิด
ทัศนคติดำ้ นลบต่อกำรเรี ยน ซึ่งไม่สำมำรถแก้ไขเมื่อโตขึ้น
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ปัจจุบนั นี้ แพทย์จึงแนะนำให้กินยำต่อเนื่องกันทุกวัน แม้ในวันที่ไม่ได้เรี ยนหนังสือ เพรำะฤทธิ์ของ
ยำจะช่วยด้ำนพฤติกรรมอื่นๆด้วย
กำรหยุดยำเป็ นระยะๆอำจพิจำรณำในบำงรำย เช่น หยุดวันเสำร์ -อำทิตย์ หรื อช่วงปิ ดเทอม แต่ในรำย
ที่เป็ นมำก มักแนะนำให้กินทุกวัน ประโยชน์ที่ได้จะคุม้ ค่ำกว่ำกำรไม่กินยำอย่ำงมำก

เมื่อเด็กไม่ กินยา
1. พูดคุยสอบถำมเด็ก เรื่ อง ผลข้ำงเคียงของยำ อำยเพื่อน ลืม เบื่อ ไม่มีน้ ำกิน ยำหำย รับฟังควำมไม่สบำยใจ
อย่ำงสงบ อย่ำเพิ่งสอน เตือน ดุ ก่อนจะฟังจนจบ
2. ชวนเด็กคิดว่ำ จะแก้ปัญหำนั้นอย่ำงไร ชมกำรคิดแก้ปัญหำที่ดี ชี้แนะ หรื อ แนะนำตรงในประเด็นที่เด็ก
คิดไม่ออก แต่สร้ำงควำมรู้สึกว่ำ ถึงอย่ำงไรคงต้องกินยำ แต่จะให้เกิดปัญหำตำมมำน้อยที่สุดอย่ำงไร
3. ให้ควำมมัน่ ใจในผลของกำรใช้ยำ ประโยชน์ในเรื่ องสมำธิ และกำรช่วยควบคุมตนเอง ซึ่งเด็กอำจไม่ทรำบ
ว่ำตนเองดีข้ นึ
4. ช่วยกันหำวิธีป้องกันกำร “ลืม” เช่น มีกำรเขียนเตือนไว้ที่กล่องอำหำรกลำงวัน ใส่ยำไว้ในกล่องใน
กระเป๋ ำ จะมีเสียงดังเวลำขยับตัว เตือนให้เด็กคิดถึงกำรกินยำ
5. เขียนตำรำงกิจกรรมส่วนตัว ทุกวัน กำหนดกำรกินยำ
6. เมื่อเด็กลืมกินยำ อย่ำดุหรื อลงโทษ ควรชมที่มำเปิ ดเผยควำมจริ ง และชวนคุยต่อ ว่ำจะป้ องกันปัญหำนี้
อย่ำงไร (กำรดุ ทำโทษ ในกรณี น้ ีจะทำให้เด็กหลีกเลี่ยง ปกปิ ดเวลำลืม หรื อแอบทิ้งยำ เพรำะกลัวถูกจับ
ได้ว่ำลืม)

ประโยคเด็ด เกี่ยวกับการกินยา
คำพูดของพ่อแม่ และครู มีควำมหมำยต่อควำมคิดและพฤติกรรมกำรกินยำเด็กอย่ำงมำก ประโยค
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ำงที่ไม่ดี ควรเปลี่ยนแปลง ได้แก่
“ซนอีกแล้วใช่ไหม ลืมกินยำหรื อเปล่ำ” ควรเปลี่ยนแปลงเป็ น “ไหนพ่อขอดูยำที่เหลือหน่อย เกิดอะไร
ขึ้นหรื อเปล่ำ”
“อย่ำลืมกินยำนะ” ควรเปลี่ยนแปลงเป็ น “ลูกจะเตือนตัวเองอะไรดี”
“ทำไมถึงลืมกินยำ” ควรเปลี่ยนแปลงเป็ น “เกิดอะไรขึ้น ลูกจึงไม่ได้กินยำ”
“ทำไมพูดไม่จำนะ ว่ำต้องกินยำทุกวัน” ควรเปลี่ยนแปลงเป็ น “ลูกจะเตือนตัวเองเรื่ องยำ อย่ำงไร”
“เบื่อจริ งๆเลย ต้องให้บอกทุกวัน” ควรเปลี่ยนแปลงเป็ น “แม่เป็ นห่วง เรื่ องกำรได้รับยำสม่ำเสมอ
ตำมที่หมอแนะนำ"
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“ไม่ได้เรื่ องเลย อย่ำงนี้ยำก็ช่วยไม่ได้” ควรเปลี่ยนแปลงเป็ น “บำงทีกำรฝึ กนิสยั ต่ำงๆก็ตอ้ งใช้เวลำ
นะ พยำยำมอีกหน่อย ยำคงช่วยได้เพียงครึ่ งเดียว ที่เหลือเป็ นควำมพยำยำมของลูกนะ”
“ยำกันแสบอยูไ่ หน กำเริ บอีกแล้ว” ควรเปลี่ยนแปลงเป็ น “พ่อเห็นว่ำลูกไม่ค่อยนิ่ง สงสัยว่ำจะลืมกิน
ยำ”
คำพูดที่ดี คือคำพูดที่ไม่สร้ำงควำมรู้สึก”ลบ” กับกำรเป็ นโรคสมำธิส้ นั นี้ หรื อด้ำน”ลบ” ต่อกำรกินยำ

สรุป
พ่อแม่และคุณครู สำมำรถช่วยให้เด็กสมำธิส้ นั เข้ำใจตนเอง เห็นประโยชน์ของกำรกินยำอย่ำงสม่ำเสมอ ควบคู่
ไปกับกำรฝึ กพฤติกรรมต่ำงๆ
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