
 

 

โรคสมาธิสัน้...แนวคิดในการดแูลลกูท่ีเป็นเดก็สมาธิสัน้ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีจนัทร ์พรจิราศิลป์ 

ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

โรคสมาธสิัน้ (ADHD,  Attention Deficit Hyperactivity Disorder) เป็นภาวะผดิปกตทิางจติเวช

ทีพ่บบ่อยในวยัเดก็ (อาย ุ3-7 ปี) ประกอบดว้ยการมชีว่งสมาธสิัน้กวา่ปกต ิไมส่ามารถควบคุมสมาธแิละ

การเคลื่อนไหวของตนเอง ซุกซนมาก วอกแวกงา่ย อยูไ่มน่ิ่ง  ไมส่ามารถนัง่ทาํงานใหส้าํเรจ็ลุลว่ง 

ควบคุมตวัเองไมไ่ด ้ พดูคุยตลอด พดูไมห่ยดุ ไมส่ามารถรอคอยสิง่ทีต่วัเองตอ้งการได ้ ชอบขดัจงัหวะ

เวลาทีผู่อ้ ื่นพดูคุยกนั ไมส่นใจสิง่แวดลอ้ม ไมม่คีวามพยายามในการทาํงานทีต่อ้งใชท้กัษะ ไมส่ามารถ

ตัง้ใจฟงัและเกบ็รายละเอยีดจากการสนทนา มปีญัหาในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ   ทาํหรอืตอบสนองต่อสิง่เรา้

โดยทีไ่มไ่ดย้ ัง้คดิ 

สาเหตุทีแ่ทจ้รงิของโรคสมาธสิัน้ยงัไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั แต่เชื่อวา่สาเหตุของการเกดิโรคน้ี

ประกอบดว้ยหลายๆสาเหตุรว่มกนั  เชน่ สมองบางสว่นมกีารทาํงานน้อยกวา่ปกต ิ  ความผดิปกตขิอง

ระดบัสารสือ่ประสาท ในสมองเชน่ dopamine ความผดิปกตขิองต่อมไทรอยด ์ ความผดิปกตทิาง

พนัธุกรรม การไหลเวยีนของเลอืดทีไ่ปเลีย้งสมองผดิปกต ิ นอกจากน้ีการไดร้บัสารตะกัว่ในสิง่แวดลอ้ม  

แมท่ีส่บูบุหรี ่ดื่มสรุาหรอืใชย้าเสพตดิระหวา่งตัง้ครรภ ์อาจสง่ผลเสยีต่อพฒันาการ ของสมองเดก็ 

เมือ่แพทยว์นิิจฉยัแยกโรคอื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงออกแลว้ และแน่ใจวา่เดก็เป็นโรคสมาธสิัน้ 

แพทยจ์ะใหเ้ดก็รบัประทาน ยาเพือ่ชว่ยลดความอยูไ่มน่ิ่งของเดก็และชว่ยใหเ้ดก็มสีมาธใินการเรยีนและ

ทาํงาน แต่ยาทีใ่ชร้กัษาเดก็สมาธสิัน้นัน้มไิดไ้ปรกัษาทีส่าเหตุของโรค ยาเพยีงแต่ชว่ยควบคุมอาการของ

โรค ฉะนัน้ พอ่แมจ่าํเป็นตอ้งเรยีนรูก้ารดแูลลกู เพือ่ชว่ยประคบัประคองความรูส้กึ ของเดก็ ชว่ยใหเ้ดก็

อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นได ้เป็นทีย่อมรบัของสงัคม และ มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 

ประสบการณ์ในการดแูลลกูท่ีเป็นเดก็สมาธิสัน้ 

สิง่ทีจ่ะบรรยายต่อไปน้ี  เป็นประสพการณ์ในการดแูลลกูทีเ่ป็นเดก็สมาธสิัน้ของผูเ้ขยีนเอง ใน

ฐานะแมข่องเดก็สมาธสิัน้ผูเ้ขยีนเขา้ใจดวีา่พอ่แมข่องเดก็สมาธสิัน้ประสบกบัปญัหาอะไรกนับา้ง ทุกขใ์จ

เพยีงไร จงึอยากนําประสพการณ์ในการดแูลลกูของตนเองมาถ่ายทอด แต่ผูเ้ขียนมิบงัอาจท่ีจะเรียน



ว่าผูเ้ขียนประสพความสาํเรจ็ในการดแูลลกู  เพราะลกูไมไ่ดม้หีน้าทีก่ารงานทีม่เีกยีรต ิ ไมไ่ดเ้ป็นที่

ยกยอ่งสรรเสรญิของสงัคม แต่อยา่งน้อยลกูกไ็มไ่ดส้รา้งความทุกขใ์จใหพ้อ่แม ่ ซึง่ผูเ้ขยีนเชื่อวา่ เพยีง

เทา่น้ีพอ่แมข่องเดก็สมาธสิัน้กน่็าจะพอใจแลว้ 

เน่ืองจากลกูเป็นเดก็สมาธสิัน้ จงึตัง้ปณธิานวา่ ตอ้งพฒันาลกูใหส้ามารถดแูลตวัเองไดเ้หมอืน

เดก็ปกต ิ  และไมต่ัง้ความหวงั วา่เขาตอ้งเรยีนจบสาขาวชิาดีๆ  ทาํงานมเีกยีรต ิ  แต่จะอบรมดแูลใหล้กู

เป็นคนทีค่ดิด ีทาํด ี เป็นคนทีม่ปีระโยชน์ เพราะฉะนัน้ ในชว่งทีเ่รยีนประถมและมธัยม แมส้อบไมผ่า่นกี่

วชิากไ็มเ่คยตาํหนิ (ไมม่ใีครอยากเกดิมาไมเ่ก่ง ลกูกอ็ยากเรยีนเก่ง-ฉลาด แต่ฟ้าประทานมาใหเ้พยีง

เทา่น้ี เรากต็อ้งใชต้น้ทุนทีต่วัเขามใีหด้ ีการสอบไมผ่า่นลกูเองกท็ุกขใ์จเองอยูแ่ลว้) แต่ใหก้าํลงัใจ และไม่

กดดนัลกู พยายามหาวธิผีอ่นภาระการเรยีนของลกู เชน่ ใหเ้รยีนบางวชิาลว่งหน้าตอนปิดเทอม ระหวา่ง

เรยีนหาอาจารยช์ว่ยสอน-ทบทวนใหล้กูโดยลกูมกัเน้นวา่อยากตวิตวัต่อตวั กต็อ้งทาํใหไ้ด ้ เพราะสญัญา

กบัลกูวา่ ถา้อยากไดอ้ะไรทีเ่ป็นสิง่ดีๆ  แมส่ญัญาวา่จะตอ้งทาํใหล้กู  ตอนสอบเขา้มหาวทิยาลยั สงัเกต

ความถนดั/ความชอบของลกู แลว้ถามความสมคัรใจวา่ ถา้เรยีนสาขาวชิาแบบน้ีจะเรยีนอะไร จบแลว้

ทาํงานอะไร ใหล้กูตดัสนิใจเองวา่อยากเรยีนอะไร ลกูจงึเรยีนมหาวทิยาลยัอยา่งตัง้ใจมากๆและสนุก 

สอบผา่นทุกวชิา ไมเ่คยมปีญัหา  เคยบอกลกูหนเดยีววา่ คนอื่นเขาโชคด ี เกดิมาเรยีนเก่ง เขาอา่น

หนงัสอื 2-3 รอบกส็อบได ้แต่ถา้สมองเราสูเ้ขาไมไ่ด ้เรากต็อ้งขยนั ถา้อา่นหนงัสอื 10 รอบ แมม่ัน่ใจวา่

ลกูสอบได ้ ไมอ่ยากเชื่อวา่ ตัง้แต่นัน้ ลกูอา่นหนงัสอืทุกวนัตัง้แต่วนัแรกทีเ่ปิดเทอม จนถงึวนัทีส่อบ ทุก

วชิาลกูอา่นทบทวนไมต่ํ่ากวา่ 10 รอบจรงิๆ และลกูกภ็มูใิจในความสาํเรจ็ของตนเอง ซึง่ไดจ้ากความ

เพยีร   และจากประสพการณ์ในการเรยีน ทาํใหล้กูเป็นคนทีร่บัผดิชอบในการทาํงาน  ปจัจุบนั ลูกไปถงึ

ทีท่าํงานก่อน 7.30 น พอหอ้งทาํงานเปิด กเ็ริม่ทาํงานตัง้แต่เชา้ ชว่งเทีย่งไมเ่คยออกไปรบัประทาน

อาหารแลว้กลบัมาหลงั 13.00 น ไมเ่คยกลบับา้นก่อนเวลา ไมจ่าํเป็นจะไมล่างานเดด็ขาด  ในดา้น

ครอบครวั สอนลกูวา่ตอ้งกตญัญผููใ้หญ่ โดยเฉพาะคุณยายทีช่ว่ยแมด่แูลลกู  เพราะฉะนัน้วนัหยดุ บางที

ลกูจะพาคุณยายไปเทีย่ว เวลาเดนิในหา้งสรรพสนิคา้ ลกูจะคอยจงูคุณยายตลอดเวลา  อาจารยท์ี่

โรงเรยีนสมยัมธัยมชมลกูใหฟ้งัวา่ ลกูน่ารกัมาก โทรศพัทไ์ปเยีย่มเยยีนอาจารย ์ อาจารยบ์อกวา่ จบไป

ตัง้หลายปียงัจาํอาจารยไ์ดห้รอืน่ี ลกูตอบวา่ “ตอ้งจาํไดซ้คิรบั อาจารยส์อนผมมา ถา้ไมม่อีาจารย ์ ผมก็

ไมม่คีวามรู ้สาํหรบัผม อาจารยม์พีระคุณมาก ตลอดชวีติน้ีผมกไ็มม่วีนัลมือาจารย”์     

ดว้ยความสตัยจ์รงิ แอบรอ้งไหม้านบัครัง้ไมถ่ว้น เมือ่มคีนพดูดถููกเหยยีดหยามลกู สงสารเขา 

แต่บอกตวัเองตลอดเวลาวา่ตอ้งอดทน เราตอ้งทาํใหด้ทีีส่ดุ ประคบัประคองจติใจลกูไว ้ อยา่ใหเ้ขาทุกข์

มากจนไมอ่ยากปรบัปรงุตวัใหด้ขีึน้ ตอ้งใหก้าํลงัใจและชมเขา บ่อยครัง้ทีย่กมอืไหวข้อโทษผูท้ีบ่อกวา่ลกู

ทาํไมถู่กใจเขา กย็อมรบักบัเขาไปเถดิวา่เราสอนลกูไมด่พีอ เพราะเราไมส่ามารถทราบวา่ลกูจะพบ



เหตุการณ์อะไร เดก็สมาธสิัน้มกัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าทีไ่มเ่คยประสบมา ทีค่าดการณ์วา่จะ

เกดิกอ็ธบิายและบอกลกูไวก่้อนวา่ตอ้งทาํอยา่งไร  แต่สิง่ทีเ่สยีใจคอื มคีนไมน้่อยทีไ่มใ่หโ้อกาสเดก็ 

ซํ้าเตมิ ปรกัปราํ กอ็ยา่ไปโกรธเขา คนทาํดตีอ้งไดด้ ี พยายามทาํความดเีพือ่เป็นกุศลสง่ใหล้กูพบผูม้ี

เมตตา คนทีร่า้ยกบัลกู ชา่งเขา ฟ้ามตีา และสกัวนัหน่ึงถา้ลกูเขาโดนบา้ง เขาจะรูว้า่คนทีเ่ป็นแมเ่จบ็ปวด

แคไ่หน ไมต่อ้งตอบโต ้ แต่ดแูลและปกป้องลกูจากคนใจดาํพวกน้ี  ทีส่าํคญัมากคอื เวลามใีครมาต่อวา่ 

หรอืฟ้องวา่ลกูทาํอะไรไมถ่กูตอ้ง อยา่เพิง่โกรธ อยา่ดว่นทาํโทษลกู ไดโ้ปรดทราบวา่ ในสงัคมน้ีมผีูไ้ม่

หวงัดไีมน้่อย ใจเยน็ๆ คอ่ยๆ ถามความจรงิจากลกู เราตอ้งบอกลกูวา่ใหเ้ล่าความจรงิกบัพอ่แม ่พอ่แม่

ไมท่าํโทษลกู แต่จะบอกลกูวา่ทีท่าํไปถูกหรอืผดิ  และทีถู่กตอ้งควรทาํอยา่งไร  

ถา้ถามวา่รูส้กึอยา่งไรกบัลกูในทุกวนัน้ี คาํตอบคอื ปลืม้ใจทีส่รา้งเขาไดข้นาดน้ี  ปรญิญาบตัรทีล่กูไดร้บั

คอืของขวญัลํ้าคา่ทีล่กูมอบให ้ แต่ของขวญัทีม่คีา่ทีส่ดุจากลกูคอื การทีเ่ขาเป็นคนด ีกตญัญรููค้ณุคน 

ตัง้ใจทาํงาน  รูจ้กัอดออม  ไมเ่คยคดิรา้ยใคร   

จงึอยากเรยีนคุณพอ่คุณแมท่ีม่ลีกูเป็นเดก็สมาธสิัน้วา่  อยา่รงัเกยีจ อยา่ทอดทิง้ลกูหรอืเกบ็ลกู

ไวแ้ต่ในบา้น เขาเป็นเดก็น่าสงสาร เขาไมอ่ยากทาํผดิ หรอืทาํอะไรไมด่ ี เขาเจบ็ปวดเมือ่ถูกตาํหนิ ถูก

ลงโทษ เขาตอ้งการคนทีเ่ขา้ใจเขา โอบอุม้เขาใหพ้น้จากความดอ้ยเหล่าน้ี และพอ่แมเ่ทา่นัน้ทีช่ว่ยเขาได ้ 

พยายามอธบิายและแยกแยะใหเ้ขารูว้า่อะไรควร อะไรไมค่วร    การสอนเดก็สมาธสิัน้ตอ้งพดูตอกยํา้

หลายๆครัง้จนเขารบัทราบ   ขอใหพ้รอ้มรบัผดิแทนลกู ใหอ้ภยัเขา แมบ้างครัง้เราจะตอ้งฝืนใจรบัผดิ แต่

ในสงัคมมคีนทีช่อบปรกัปราํ แต่งเตมิเพือ่ใหค้นอื่นรงัเกยีจลกูกม็ไีมน้่อย สงสารดวงใจน้อยๆของลกูให้

มากๆนะคะ พอ่แมย่อ่มแขง็แกรง่ ผจญทุกอยา่งไดด้กีวา่ ชว่ยลกูดดูซบัคาํประนามไว ้ แลว้คอ่ยอธบิาย

ดว้ยเหตุและผลกบัลกู ความรกัความเขา้ใจของพอ่แม ่จะทาํใหล้กูอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุ   ยํา้ใหล้กู

มัน่ใจวา่พอ่แมจ่ะมาชว่ยแกไ้ขปญัหาของลกูทนัททีีล่กูตอ้งการความชว่ยเหลอื  ลกูสามารถโทรศพัทห์า

พอ่หรอืแมไ่ดทุ้กเวลาเมือ่ตอ้งการปรกึษาหรอืมปีญัหาอะไร  ถา้ไมเ่กนิกาํลงัคุณพอ่คุณแม ่พยายามหาผู้

มเีมตตาทีเ่ขายนิดชีว่ยดแูลลกูให ้ เชน่อาจารย(์บางทา่น)ทีโ่รงเรยีน เพือ่นทีเ่รยีนดว้ยกนั หรอืแมแ้ต่รุน่พี่

ทีท่าํงาน ฝากฝงัลกูกบัทา่น/เขา ใหท้า่น/เขาชว่ยเหลอืลกูเวลาลกูอยูไ่กลตวัเราแลว้เกดิปญัหาตอ้งการคน

ชว่ยคดิแกไ้ข  ใหล้กูออกมาใชช้วีติเหมอืนเดก็ปกต ิลกูจะไดเ้รยีนรูว้า่ควรปฏบิตัตินอยา่งไรในสงัคม เขา

อาจทาํตวัไมเ่หมาะสมบา้งกไ็มเ่ป็นไร อยา่อายสายตาผูอ้ื่น พยายามสอนและใหโ้อกาสลกูปรบัปรงุตวั 

ชื่นชมเมือ่ลกูทาํถูกตอ้ง 

 


