โรคสมาธิสนั ้ ...แนวคิดในการดูแลลูกที่เป็ นเด็กสมาธิสนั ้
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ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคสมาธิสนั ้ (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder) เป็ นภาวะผิดปกติทางจิตเวช
ทีพ่ บบ่อยในวัยเด็ก (อายุ 3-7 ปี ) ประกอบด้วยการมีชว่ งสมาธิสนั ้ กว่าปกติ ไม่สามารถควบคุมสมาธิและ
การเคลื่อนไหวของตนเอง ซุกซนมาก วอกแวกง่าย อยูไ่ ม่นิ่ง ไม่สามารถนังทํ
่ างานให้สาํ เร็จลุลว่ ง
ควบคุมตัวเองไม่ได้ พูดคุยตลอด พูดไม่หยุด ไม่สามารถรอคอยสิง่ ทีต่ วั เองต้องการได้ ชอบขัดจังหวะ
เวลาทีผ่ อู้ ่นื พูดคุยกัน ไม่สนใจสิง่ แวดล้อม ไม่มคี วามพยายามในการทํางานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะ ไม่สามารถ
ตัง้ ใจฟงั และเก็บรายละเอียดจากการสนทนา มีปญั หาในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทําหรือตอบสนองต่อสิง่ เร้า
โดยทีไ่ ม่ได้ยงั ้ คิด
สาเหตุทแ่ี ท้จริงของโรคสมาธิสนั ้ ยังไม่เป็นทีท่ ราบแน่ชดั
แต่เชื่อว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้
ประกอบด้วยหลายๆสาเหตุรว่ มกัน เช่น สมองบางส่วนมีการทํางานน้อยกว่าปกติ ความผิดปกติของ
ระดับสารสือ่ ประสาท ในสมองเช่น dopamine ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม การไหลเวียนของเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมองผิดปกติ นอกจากนี้การได้รบั สารตะกัวในสิ
่ ง่ แวดล้อม
แม่ทส่ี บู บุหรี่ ดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติดระหว่างตัง้ ครรภ์ อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการ ของสมองเด็ก
เมือ่ แพทย์วนิ ิจฉัยแยกโรคอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงออกแล้ว และแน่ใจว่าเด็กเป็ นโรคสมาธิสนั ้
แพทย์จะให้เด็กรับประทาน ยาเพือ่ ช่วยลดความอยูไ่ ม่นิ่งของเด็กและช่วยให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและ
ทํางาน แต่ยาทีใ่ ช้รกั ษาเด็กสมาธิสนั ้ นัน้ มิได้ไปรักษาทีส่ าเหตุของโรค ยาเพียงแต่ชว่ ยควบคุมอาการของ
โรค ฉะนัน้ พ่อแม่จาํ เป็ นต้องเรียนรูก้ ารดูแลลูก เพือ่ ช่วยประคับประคองความรูส้ กึ ของเด็ก ช่วยให้เด็ก
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้ เป็ นทีย่ อมรับของสังคม และ มีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
ประสบการณ์ในการดูแลลูกที่เป็ นเด็กสมาธิ สนั ้
สิง่ ทีจ่ ะบรรยายต่อไปนี้ เป็ นประสพการณ์ในการดูแลลูกทีเ่ ป็ นเด็กสมาธิสนั ้ ของผูเ้ ขียนเอง ใน
ฐานะแม่ของเด็กสมาธิสนั ้ ผูเ้ ขียนเข้าใจดีวา่ พ่อแม่ของเด็กสมาธิสนั ้ ประสบกับปญั หาอะไรกันบ้าง ทุกข์ใจ
เพียงไร จึงอยากนําประสพการณ์ในการดูแลลูกของตนเองมาถ่ายทอด แต่ผเู้ ขียนมิ บงั อาจที่จะเรียน

ว่าผูเ้ ขียนประสพความสําเร็จในการดูแลลูก เพราะลูกไม่ได้มหี น้าทีก่ ารงานทีม่ เี กียรติ ไม่ได้เป็ นที่
ยกย่องสรรเสริญของสังคม แต่อย่างน้อยลูกก็ไม่ได้สร้างความทุกข์ใจให้พอ่ แม่ ซึง่ ผูเ้ ขียนเชื่อว่า เพียง
เท่านี้พอ่ แม่ของเด็กสมาธิสนั ้ ก็น่าจะพอใจแล้ว
เนื่องจากลูกเป็ นเด็กสมาธิสนั ้ จึงตัง้ ปณิธานว่า ต้องพัฒนาลูกให้สามารถดูแลตัวเองได้เหมือน
เด็กปกติ และไม่ตงั ้ ความหวัง ว่าเขาต้องเรียนจบสาขาวิชาดีๆ ทํางานมีเกียรติ แต่จะอบรมดูแลให้ลกู
เป็ นคนทีค่ ดิ ดี ทําดี เป็ นคนทีม่ ปี ระโยชน์ เพราะฉะนัน้ ในช่วงทีเ่ รียนประถมและมัธยม แม้สอบไม่ผา่ นกี่
วิชาก็ไม่เคยตําหนิ (ไม่มใี ครอยากเกิดมาไม่เก่ง ลูกก็อยากเรียนเก่ง-ฉลาด แต่ฟ้าประทานมาให้เพียง
เท่านี้ เราก็ตอ้ งใช้ตน้ ทุนทีต่ วั เขามีให้ดี การสอบไม่ผา่ นลูกเองก็ทุกข์ใจเองอยูแ่ ล้ว) แต่ให้กาํ ลังใจ และไม่
กดดันลูก พยายามหาวิธผี อ่ นภาระการเรียนของลูก เช่น ให้เรียนบางวิชาล่วงหน้าตอนปิดเทอม ระหว่าง
เรียนหาอาจารย์ชว่ ยสอน-ทบทวนให้ลกู โดยลูกมักเน้นว่าอยากติวตัวต่อตัว ก็ตอ้ งทําให้ได้ เพราะสัญญา
กับลูกว่า ถ้าอยากได้อะไรทีเ่ ป็ นสิง่ ดีๆ แม่สญ
ั ญาว่าจะต้องทําให้ลกู ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังเกต
ความถนัด/ความชอบของลูก แล้วถามความสมัครใจว่า ถ้าเรียนสาขาวิชาแบบนี้จะเรียนอะไร จบแล้ว
ทํางานอะไร ให้ลกู ตัดสินใจเองว่าอยากเรียนอะไร ลูกจึงเรียนมหาวิทยาลัยอย่างตัง้ ใจมากๆและสนุก
สอบผ่านทุกวิชา ไม่เคยมีปญั หา เคยบอกลูกหนเดียวว่า คนอื่นเขาโชคดี เกิดมาเรียนเก่ง เขาอ่าน
ั่ า
หนังสือ 2-3 รอบก็สอบได้ แต่ถา้ สมองเราสูเ้ ขาไม่ได้ เราก็ตอ้ งขยัน ถ้าอ่านหนังสือ 10 รอบ แม่มนใจว่
ลูกสอบได้ ไม่อยากเชื่อว่า ตัง้ แต่นนั ้ ลูกอ่านหนังสือทุกวันตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ปิดเทอม จนถึงวันทีส่ อบ ทุก
วิชาลูกอ่านทบทวนไม่ต่าํ กว่า 10 รอบจริงๆ และลูกก็ภมู ใิ จในความสําเร็จของตนเอง ซึง่ ได้จากความ
เพียร และจากประสพการณ์ในการเรียน ทําให้ลกู เป็ นคนทีร่ บั ผิดชอบในการทํางาน ปจั จุบนั ลูกไปถึง
ทีท่ าํ งานก่อน 7.30 น พอห้องทํางานเปิด ก็เริม่ ทํางานตัง้ แต่เช้า ช่วงเทีย่ งไม่เคยออกไปรับประทาน
อาหารแล้วกลับมาหลัง 13.00 น ไม่เคยกลับบ้านก่อนเวลา ไม่จาํ เป็ นจะไม่ลางานเด็ดขาด ในด้าน
ครอบครัว สอนลูกว่าต้องกตัญญูผใู้ หญ่ โดยเฉพาะคุณยายทีช่ ว่ ยแม่ดแู ลลูก เพราะฉะนัน้ วันหยุด บางที
ลูกจะพาคุณยายไปเทีย่ ว เวลาเดินในห้างสรรพสินค้า ลูกจะคอยจูงคุณยายตลอดเวลา อาจารย์ท่ี
โรงเรียนสมัยมัธยมชมลูกให้ฟงั ว่า ลูกน่ารักมาก โทรศัพท์ไปเยีย่ มเยียนอาจารย์ อาจารย์บอกว่า จบไป
ตัง้ หลายปี ยงั จําอาจารย์ได้หรือนี่ ลูกตอบว่า “ต้องจําได้ซคิ รับ อาจารย์สอนผมมา ถ้าไม่มอี าจารย์ ผมก็
ไม่มคี วามรู้ สําหรับผม อาจารย์มพี ระคุณมาก ตลอดชีวติ นี้ผมก็ไม่มวี นั ลืมอาจารย์”
ด้วยความสัตย์จริง แอบร้องไห้มานับครัง้ ไม่ถว้ น เมือ่ มีคนพูดดูถูกเหยียดหยามลูก สงสารเขา
แต่บอกตัวเองตลอดเวลาว่าต้องอดทน เราต้องทําให้ดที ส่ี ดุ ประคับประคองจิตใจลูกไว้ อย่าให้เขาทุกข์
มากจนไม่อยากปรับปรุงตัวให้ดขี น้ึ ต้องให้กาํ ลังใจและชมเขา บ่อยครัง้ ทีย่ กมือไหว้ขอโทษผูท้ บ่ี อกว่าลูก
ทําไม่ถูกใจเขา ก็ยอมรับกับเขาไปเถิดว่าเราสอนลูกไม่ดพี อ เพราะเราไม่สามารถทราบว่าลูกจะพบ

เหตุการณ์อะไร เด็กสมาธิสนั ้ มักไม่สามารถแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าทีไ่ ม่เคยประสบมา ทีค่ าดการณ์วา่ จะ
เกิดก็อธิบายและบอกลูกไว้ก่อนว่าต้องทําอย่างไร
แต่สงิ่ ทีเ่ สียใจคือ มีคนไม่น้อยทีไ่ ม่ให้โอกาสเด็ก
ซํ้าเติม ปรักปรํา ก็อย่าไปโกรธเขา คนทําดีตอ้ งได้ดี พยายามทําความดีเพือ่ เป็ นกุศลส่งให้ลกู พบผูม้ ี
เมตตา คนทีร่ า้ ยกับลูก ช่างเขา ฟ้ามีตา และสักวันหนึ่งถ้าลูกเขาโดนบ้าง เขาจะรูว้ า่ คนทีเ่ ป็ นแม่เจ็บปวด
แค่ไหน ไม่ตอ้ งตอบโต้ แต่ดแู ลและปกป้องลูกจากคนใจดําพวกนี้ ทีส่ าํ คัญมากคือ เวลามีใครมาต่อว่า
หรือฟ้องว่าลูกทําอะไรไม่ถกู ต้อง อย่าเพิง่ โกรธ อย่าด่วนทําโทษลูก ได้โปรดทราบว่า ในสังคมนี้มผี ไู้ ม่
หวังดีไม่น้อย ใจเย็นๆ ค่อยๆ ถามความจริงจากลูก เราต้องบอกลูกว่าให้เล่าความจริงกับพ่อแม่ พ่อแม่
ไม่ทาํ โทษลูก แต่จะบอกลูกว่าทีท่ าํ ไปถูกหรือผิด และทีถ่ ูกต้องควรทําอย่างไร
ถ้าถามว่ารูส้ กึ อย่างไรกับลูกในทุกวันนี้ คําตอบคือ ปลืม้ ใจทีส่ ร้างเขาได้ขนาดนี้ ปริญญาบัตรทีล่ กู ได้รบั
คือของขวัญลํ้าค่าทีล่ กู มอบให้ แต่ของขวัญทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ จากลูกคือ การทีเ่ ขาเป็ นคนดี กตัญญูรคู้ ณ
ุ คน
ตัง้ ใจทํางาน รูจ้ กั อดออม ไม่เคยคิดร้ายใคร
จึงอยากเรียนคุณพ่อคุณแม่ทม่ี ลี กู เป็ นเด็กสมาธิสนั ้ ว่า อย่ารังเกียจ อย่าทอดทิง้ ลูกหรือเก็บลูก
ไว้แต่ในบ้าน เขาเป็ นเด็กน่าสงสาร เขาไม่อยากทําผิด หรือทําอะไรไม่ดี เขาเจ็บปวดเมือ่ ถูกตําหนิ ถูก
ลงโทษ เขาต้องการคนทีเ่ ข้าใจเขา โอบอุม้ เขาให้พน้ จากความด้อยเหล่านี้ และพ่อแม่เท่านัน้ ทีช่ ว่ ยเขาได้
พยายามอธิบายและแยกแยะให้เขารูว้ า่ อะไรควร อะไรไม่ควร
การสอนเด็กสมาธิสนั ้ ต้องพูดตอกยํา้
หลายๆครัง้ จนเขารับทราบ ขอให้พร้อมรับผิดแทนลูก ให้อภัยเขา แม้บางครัง้ เราจะต้องฝืนใจรับผิด แต่
ในสังคมมีคนทีช่ อบปรักปรํา แต่งเติมเพือ่ ให้คนอื่นรังเกียจลูกก็มไี ม่น้อย สงสารดวงใจน้อยๆของลูกให้
มากๆนะคะ พ่อแม่ยอ่ มแข็งแกร่ง ผจญทุกอย่างได้ดกี ว่า ช่วยลูกดูดซับคําประนามไว้ แล้วค่อยอธิบาย
ด้วยเหตุและผลกับลูก ความรักความเข้าใจของพ่อแม่ จะทําให้ลกู อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุข ยํา้ ให้ลกู
มันใจว่
่ าพ่อแม่จะมาช่วยแก้ไขปญั หาของลูกทันทีทล่ี กู ต้องการความช่วยเหลือ ลูกสามารถโทรศัพท์หา
พ่อหรือแม่ได้ทุกเวลาเมือ่ ต้องการปรึกษาหรือมีปญั หาอะไร ถ้าไม่เกินกําลังคุณพ่อคุณแม่ พยายามหาผู้
มีเมตตาทีเ่ ขายินดีชว่ ยดูแลลูกให้ เช่นอาจารย์(บางท่าน)ทีโ่ รงเรียน เพือ่ นทีเ่ รียนด้วยกัน หรือแม้แต่รนุ่ พี่
ทีท่ าํ งาน ฝากฝงั ลูกกับท่าน/เขา ให้ทา่ น/เขาช่วยเหลือลูกเวลาลูกอยูไ่ กลตัวเราแล้วเกิดปญั หาต้องการคน
ช่วยคิดแก้ไข ให้ลกู ออกมาใช้ชวี ติ เหมือนเด็กปกติ ลูกจะได้เรียนรูว้ า่ ควรปฏิบตั ติ นอย่างไรในสังคม เขา
อาจทําตัวไม่เหมาะสมบ้างก็ไม่เป็ นไร อย่าอายสายตาผูอ้ ่นื พยายามสอนและให้โอกาสลูกปรับปรุงตัว
ชื่นชมเมือ่ ลูกทําถูกต้อง

