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วันที่ ….……..……………….....……..
เรื่อง

แจ้งผลการตรวจและแนวทางปฏิบตั ิ

เรียน

คุณครูประจําชั้น ด้วยความเคารพ

เนื่ องด้วย ………....................…………….…………….…………………………………....... ได้มารับการตรวจประเมินและบําบัดรักษาที่
แฮปปี้ โฮม คลินิกเวชกรรม (HAPPY HOME CLINIC) จากการตรวจประเมินโดยละเอียด แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคสมาธิส้นั
(Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder)
จากการศึกษาวิจยั พบว่า เด็กที่เป็ นสมาธิส้นั มักไม่ประสบผลสําเร็จเท่าความสามารถที่แท้จริงของเด็ก ทั้งด้าน
การเรียนและมนุ ษย์สมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น มักมีผลกระทบต่อจิตใจ คือ มองตนเองเป็ นคนไม่ดี ไม่มีความมัน่ ใจตนเอง รูส้ ึกว่า
ตนเองไม่เป็ นที่ตอ้ งการของใครๆ พบว่าจํานวนร้อยละ 25 ของเด็กสมาธิส้นั จะกลายเป็ นเด็กเกเร ก้าวร้าว ถ้าไม่ได้รบั
การรักษา ดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กกลุ่มนี้ ได้รบั การดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ก็
สามารถประสบความสําเร็จในชีวิต นําศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
จึงเรียนมาเพื่อให้คุณครูทราบถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กขณะอยูใ่ นห้องเรียนดังนี้
1. ตําแหน่งโต๊ะเรียนไม่ควรให้เด็กนัง่ ติดหน้าต่างหรือประตู เพราะเด็กจะวอกแวกเสียสมาธิงา่ ย ควรให้เด็ก
นัง่ แถวหน้าสุดใกล้โต๊ะครู เพื่อคุณครูจะได้สามารถเตือนเรียกสมาธิเด็กได้ และควรจัดให้เด็กนัง่ ติดกับนักเรียนที่ไม่ชอบ
เล่น ไม่ชอบคุยระหว่างเรียน
2. เมื่อเห็นว่าเด็กหมดสมาธิจริงๆ ควรให้เด็กมีกิจกรรม เปลี่ยนอิริยาบถบ้าง เช่น ช่วงครึ่งหลังของคาบเรียน
ควรอนุ ญาตให้เด็กลุกจากที่ได้บา้ ง แต่ในทางสร้างสรรค์ เช่น ให้ไปล้างหน้า มาช่วยคุณครูลบกระดาน หรือช่วยแจก
สมุดเป็ นต้น จะช่วยลดความเบื่อของเด็กลงและเรียนได้นานขึ้ น
3. ในกรณีที่เด็กมีสมาธิส้นั มาก สามารถใช้วิธีลดระยะการทํางานให้ส้นั ลง แต่ทาํ บ่อยกว่าคนอื่น โดยเน้นใน
เรื่องความรับผิดชอบ และความสามารถในการทํางานให้สาํ เร็จ แม้วา่ จะต้องใช้เวลาหลายครั้ง
4. ไม่ควรต่อว่า หรือตราหน้าว่าเป็ นเด็กไม่ดี และไม่ควรลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงหากเป็ นพฤติกรรมจาก
โรคสมาธิส้นั เพราะเด็กควบคุมตัวเองไม่ได้ดีแม้ว่าจะพยายามแล้วก็ตาม เช่น ซุม่ ซ่าม ทําของเสียหาย หุนหันพลัน
แล่น แต่ควรจะปราม เตือน และสอนอย่างสมํา่ เสมอ ว่าพฤติกรรมใดไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่เหมาะสมคือ
อะไร เปิ ดโอกาสให้เด็กได้แก้ไขด้วยตนเอง เช่น เก็บของเข้าที่ใหม่ ชดใช้ของที่เสียหาย หรือลงโทษเมื่อทําให้ผอู้ ื่น
เดือดร้อน
5. บรรยากาศที่เข้าใจ และเป็ นกําลังใจจะช่วยให้เด็กพยายามปรับปรุงตัวเองมากขึ้ น ควรให้ความสนใจ และ
ชื่นชมเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ดี เช่น สนใจเรียนได้นาน ไม่รบกวนเพื่อน ช่วยงานครู พยามยามทํางาน และเมื่อเด็กทํา
ผิดพลาดโดยไม่ต้งั ใจ ควรใช้คาํ พูดปลอบใจ มีท่าทีเห็นใจ แนะนําวิธีแก้ไข
6. การสื่อสารกับเด็ก ควรสังเกตว่าเด็กอยูใ่ นภาวะที่พร้อม หรือมีสมาธิ ที่จะให้ความสนใจสิ่งที่คุณครูกาํ ลังจะ
พูดอยูห่ รือไม่ หากสนใจอยู่ ก็สามารถพูดกับเด็กโดยใช้คาํ พูดที่กระชับ ได้ใจความชัดเจนได้ทนั ที หากเด็กกําลังอยู่
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ในช่วงเหม่อ วอกแวก หรือไม่ได้สนใจ ควรเรียกหรือแตะตัวอย่างนุ่มนวล ให้เด็กรูส้ ึกตัว และหันมาสนใจเสียก่อน จึง
สื่อกับเด็ก ในเด็กที่มีสมาสั้นในบางครั้งเพียงใช้การบอก เรียก หรืออธิบายอย่างเดียว เด็กอาจไม่ฟังหรือไม่ทาํ ตาม
คุณครูควรเข้าไปหาเด็ก และใช้การกระทําร่วมด้วย เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมตามที่คุณครูตอ้ งการ เช่น เมื่อต้องการให้เด็ก
เข้ามาในห้องเรียน หากใช้วิธีเรียกประกอบการโอบ หรือจูงตัวเด็กให้เข้าห้องด้วย จะได้ผลดีกว่าเรียกเด็กอย่างเดียว ซึ่ง
วิธีนี้จะเป็ นการฝึ กให้เด็กรับฟั งและปฏิบตั ิตามผูใ้ หญ่ได้ดีขึ้นในเวลาต่อมา
7. เด็กอาจมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับเพื่อน เพราะเด็กมักจะใจร้อน หุนหัน เล่นแรง จนเพื่อนไม่อยากเข้าใกล้
หรือเล่นด้วย ในช่วงแรกอาจต้องอาศัยคุณครูชว่ ยให้คาํ ตักเตือน แนะนําด้วยท่าทีที่เข้าใจ เพื่อให้เด็กปรับตัวได้ และ
เข้าใจกฎเกณฑ์การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ื่น
8. ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็ นพิเศษ เนื่ องจากเด็กที่เป็ นโรคสมาธิส้นั นั้นพบว่าประมาณร้อยละ 40
จะมีความบกพร่องทางการเรียนรูเ้ ฉพาะด้าน หรือแอลดี (Learning Disability) ได้ เช่น การอ่าน การเขียน การคํานวณ
เป็ นต้น ซึ่งจะต้องการความเข้าใจ และช่วยเหลือจากคุณครูเพิ่มเติม ซึ่งแนวทางการสอนควรมีลกั ษณะดังนี้
8.1 มีการแบ่งขั้นตอนเริ่มจากง่ายและจํานวนน้อยก่อน แล้วจึงเพิ่มความยาก และจํานวนขึ้ นในเวลา
ต่อมาเมื่อเด็กเรียนรูข้ ้นั ต้นได้ดีแล้ว
8.2 ใช้คาํ อธิบายง่ายๆ สั้นๆ พอที่เด็กจะเข้าใจ และให้ความสนใจฟั งได้เต็มที่ ซึ่งหากมีการสาธิต
ตัวอย่างให้เห็นเป็ นรูปธรรม จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้งา่ ยกว่าคําพูดอธิบายอย่างเดียว
8.3 ควรสอนที่ละเรื่อง หรือเปรียบเทียบเป็ นคู่ ไม่ควรสอนเชื่อมโยงหลายเรื่องพร้อมๆ กัน
ขอขอบพระคุณคุณครูอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ความเมตตาในการช่วยเหลือเด็กในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ทวีศกั ดิ สิริรตั น์เรขา)
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กสมาธิส้นั สามารถศึกษาได้ใน www.happyhomeclinic.com
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