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สมาธิส้นั
(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder)
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ปั ญหาการเรียน ถ้าสามารถหาสาเหตุและได้รบั การแก้ไขในแนวทางที่ถูกต้อง
ก็จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย
สมาธิส้นั เป็ นหนึ่งในสาเหตุที่สามารถช่วยเหลือให้ดีขึ้นได้
แต่ถา้ ปล่อยทิ้ งไว้ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากมายได้เช่นกัน
เนื่องจากสมาธิเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการเรียนรูแ้ ละการใช้ชีวิตประจาวัน

บทนา
สมาธิส้นั เป็ นการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเด็กชื่อ “Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder”
หรือเรียกย่อว่า ADHD (ตามเกณฑ์ DSM-5 ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ) หรือ “Hyperkinetic
Disorder” (ตามเกณฑ์ ICD-10 ขององค์การอนามัยโลก รหัส F90)
สมาธิส้นั เป็ นกลุ่มอาการที่แสดงให้เห็นได้ต้งั แต่วยั เด็ก เกิดจากความผิดปกติในการทางานของ
สมอง ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเข้าสังคม และการเรียนรูข้ องเด็ก ประกอบด้วย 3 กลุ่มอาการ
หลัก คือ อาการขาดสมาธิ (inattention) อาการซน อยู่ไม่นิ่ง (hyperactivity) และอาการหุนหันพลัน
แล่น (impulsiveness)
สมาธิส้นั เป็ นโรคที่สามารถรักษาได้ และสามารถหายเป็ นปกติได้ ถ้าได้รบั การดูแลรักษาอย่าง
ถูกวิธี บางคนเรียกเด็กกลุ่มนี้ ว่า “เด็กไฮเปอร์” (hyperactive) ซึ่งก็คืออาการกลุ่มหนึ่ งของโรคสมาธิส้นั
คือ ซน อยูไ่ ม่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่เป็ นคาที่มีความหมายในเชิงลบมากกว่า จึงไม่ค่อยนิ ยมใช้
นอกจากนี้ ยังมีเด็กสมาธิส้นั อีกกลุ่มที่นิ่งได้ ไม่ซน หรือเคลื่อนไหวมากเกิน มีเพียงอาการขาดสมาธิ
เหม่อ ใจลอย วอกแวกง่าย เด็กกลุ่มนี้ มักถูกมองข้าม ไม่ได้รบั การดูแลช่วยเหลือเท่าที่ควร
มีบางคนกล่าวถึง “สมาธิส้นั แท้ สมาธิส้นั เทียม” ซึ่งเป็ นการใช้ที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ถ้าเด็ก
ไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยก็ไม่ตอ้ งบอกว่าเป็ น จะเป็ นผลเสียต่อเด็กมากกว่า ในทางกลับกัน ถ้าใช่ก็ควร
บอกว่าใช่ จะได้ดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
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มักมีความเข้าใจผิดว่า เด็กที่ดูทีวี แทบเลต หรือเล่นเกม ได้นานต่อเนื่ องหลายชัว่ โมง ไม่เป็ น
สมาธิส้นั ซึ่งตัวกระตุน้ เหล่านี้ เป็ นสิ่งเร้าที่มีความน่ าสนใจและดึงดูดความสนใจได้สูง มีการเคลื่อนไหว
ของภาพและเสียงตลอดเวลา จึงไม่จาเป็ นต้องใช้สมาธิจดจ่อมาก การสังเกตว่ามีสมาธิหรือไม่ จึงควร
พิจารณาจากกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่ตอ้ งทา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เด็กชื่นชอบหรือสนใจมากเป็ นพิเศษ เช่น
การทาการบ้าน การทบทวนบทเรียน การทางานที่ได้รบั มอบหมาย เป็ นต้น
คาถามที่พบบ่อยคือ “เด็กซน” กับ “เด็กสมาธิส้นั ” มีความแตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่เป็ นเส้น
แบ่งของเด็ก 2 กลุ่มนี้ คือ ปั ญหาและผลกระทบที่ตามมา ถ้าเป็ นเด็กซนทัว่ ไปก็จะเล่นซนตามประสา
เด็ก พอถึงเวลาที่จะต้องเรียนหนังสือหรือทากิจกรรมต่างๆ ก็สามารถยับยัง้ ตนเอง หยุดพักจากการเล่น
ซนได้ และหันมามีสมาธิจดจ่ออยูก่ บั กิจกรรมที่ทาได้จนสาเร็จ มีความตั้งใจ และสามารถดึง
ความสามารถออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ความซนนั้นไม่เกิดผลกระทบต่อผูค้ นรอบข้างจนรูส้ ึกราคาญ หรือ
เพื่อนไม่อยากเล่นด้วย แต่ถา้ เด็กเป็ นสมาธิส้นั จะไม่สามารถยับยัง้ ตนเอง อยูไ่ ม่นิ่ง วอกแวกง่าย และไม่
จดจ่อกับกิจกรรมที่ทาได้ต่อเนื่ องจนสาเร็จ เกิดผลกระทบในทางลบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ทางานไม่เสร็จ
รบกวนผูอ้ ื่น

ลักษณะอาการ
โรคสมาธิส้นั (ADHD) ตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-5 ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั
ประกอบด้วย 3 กลุ่มอาการหลัก คือ
·อาการขาดสมาธิ (inattention)
·อาการซน อยูไ่ ม่นิ่ง (hyperactivity)
·อาการหุนหันพลันแล่น (impulsiveness)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
อาการขาดสมาธิ (inattention) แสดงออกให้เห็นอย่างน้อย 6 จาก 9 อาการ ดังนี้
1. ละเลยในรายละเอียด หรือทาผิดด้วยความเลินเล่อ
2. มีความยากลาบากในการตั้งสมาธิ
3. ดูเหมือนไม่ฟังเมื่อมีคนพูดด้วย
4. ทาตามคาสัง่ ไม่จบ หรือทากิจกรรมไม่เสร็จ
5. มีความยากลาบากในการจัดระเบียบงานหรือกิจกรรม
6. หลีกเลี่ยงที่จะทากิจกรรมที่ตอ้ งใช้ความพยายาม
7. ทาของหายบ่อยๆ
8. มักวอกแวกง่าย ตามสิ่งเร้าภายนอก
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9. มักลืมกิจวัตรประจาวันที่ตอ้ งทาสมา่ เสมอ
อาการซน อยูไ่ ม่นิ่ง (hyperactivity) และอาการหุนหันพลันแล่น (impulsiveness) แสดงออกให้
เห็นอย่างน้อย 6 จาก 9 อาการ ดังนี้
1. ยุกยิก ขยับตัวไปมา
2. นัง่ ไม่ติดที่ มักต้องลุกเดินไปมา
3. มักวิ่งวุน่ หรือปี นป่ าย ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม
4. ไม่สามารถเล่นเงียบๆ ได้
5. เคลื่อนไหวไปมา คล้ายติดเครื่องยนต์ตลอดเวลา
6. พูดมากเกินไป
7. พูดโพล่งขึ้ นมา ก่อนถามจบ
8. มีความยากลาบากในการรอคอย
9. ขัดจังหวะ หรือสอดแทรกผูอ้ ื่น ในวงสนทนาหรือในการเล่น
อาการดังกล่าวข้างต้น เป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับระดับอายุและพัฒนาการ แสดงออกให้
เห็นก่อนอายุ 12 ปี และแสดงออกในหลายบริบท เช่น ที่บา้ น ที่โรงเรียน ที่ทางาน และในกิจกรรมอื่นๆ
อาการคงอยู่อย่างต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และส่งผลรบกวนหรือลดคุณภาพในการเรียน การเข้า
สังคม หรือการประกอบอาชีพ
โรคสมาธิส้นั ยังแบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด คือ
1. แบบอาการเด่นชัดด้านขาดสมาธิ
2. แบบอาการเด่นชัดด้านซน อยูไ่ ม่นิ่ง และหุนหันพลันแล่น
3. แบบผสม

ระบาดวิทยา
สมาธิส้นั เป็ นโรคที่พบได้บ่อยในทุกประเทศทัว่ โลก ความชุกที่พบประมาณร้อยละ 5 ในวัยเด็ก
และพบได้รอ้ ยละ 2.5 ในวัยผูใ้ หญ่ ซึ่งโดยหลักการกระจายตัวแบบปกติตามสถิติ ก็สามารถพบได้ทุก
ห้องและทุกโรงเรียน ถ้าห้องหนึ่ งมีเด็ก 50 คน ก็จะพบเด็กที่เป็ นสมาธิส้นั 2-3 คน ถ้าเป็ นโรงเรียนชาย
ล้วน ก็จะพบได้มากขึ้ น เนื่ องจากโรคสมาธิส้นั พบได้ในเด็กผูช้ ายมากกว่าเด็กผูห้ ญิง ประมาณ 2-9 เท่า
และในเด็กผูห้ ญิงมักมีอาการเด่นชัดในด้านขาดสมาธิมากกว่า
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สมาธิส้นั พบว่ามีมานานกว่าร้อยปี แล้ว แต่ในอดีตยังไม่เป็ นที่รจู ้ กั กันแพร่หลาย เกณฑ์การ
วินิจฉัยก็ไม่ชดั เจน จนเริ่มมีการศึกษาวิจยั มากขึ้ น กาหนดเกณฑ์การวินิจฉัยที่ชัดเจน ทาให้มีการค้นพบ
เด็กที่เข้าข่ายโรคสมาธิส้นั มากขึ้ น ประกอบกับการดูแลรักษาในปั จจุบนั ได้ผลดี เป็ นที่น่าพอใจ มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ดูแลรักษามากขึ้ น ผูป้ กครองและครูตระหนักถึงปั ญหาและผลกระทบที่ตามมามากขึ้ น จึง
ทาให้เด็กเข้าถึงบริการด้านการแพทย์มากขึ้ น เด็กจึงได้รบั การวินิจฉัยเพิ่มขึ้ น

สาเหตุ
โรคสมาธิส้นั เกิดจากความผิดปกติในการทางานของสมองบางส่วน ในปั จจุบนั ยังไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่ ชดั คาดว่าเกิดจากสารเคมีในสมองบางชนิ ดไม่สมดุล เช่น dopamine, norepinephrine,
serotonin ฯลฯ ทาให้เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดี แม้เด็กจะพยายามควบคุมตนเองแล้วก็ตาม จาก
ผลการศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อว่าโรคนี้ มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยพบว่าเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็ น
โรคสมาธิส้นั จะมีโอกาสที่จะเป็ นโรคนี้ ได้มากกว่าเด็กอื่นๆ ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ การที่ พ่อแม่ ติดเหล้า
บุหรี่ สารเสพติด หรือมีโรคภูมิแพ้ในครอบครัว ก็เชื่อว่าเป็ นสาเหตุได้เช่นกัน

ผลกระทบ
เด็กร้อยละ 30-50 สามารถหายขาดจากอาการของโรคสมาธิส้นั ได้ เมื่อผ่านช่วงวัยรุ่นไปแล้ว
แต่ท้งั นี้ ขึ้ นกับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม เด็กสมาธิส้นั ที่ไม่ได้รบั การดูแลรักษา มักมีผล
การเรียนตา่ กว่าเกณฑ์ มีความบกพร่องในทักษะทางสังคมและการปรับตัวอยูร่ ่วมกับผูอ้ ื่น และสูญเสีย
ความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กมักมีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เนื่ องจากขาดการยับยัง้ และเสีย
การควบคุม ทาให้ดื้อ ไม่เชื่อฟั ง ชอบโต้เถียง โกรธง่าย ก้าวร้าว มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอันธพาล ติด
สารเสพติด และมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมในวัยผูใ้ หญ่ สูงกว่าทัว่ ไป
เด็กที่ไม่ประสบความสาเร็จในด้านการเรียน ไม่เคยได้รบั คาชม มักสูญเสียความภาคภูมิใจ จึง
หันไปเอาดีในด้านอื่นทดแทน ถ้าเด็กมีทกั ษะดีในด้านดนตรี กีฬา หรือศิลปะ ก็อาจได้รบั การยอมรับ
แต่ถา้ ทักษะเหล่านี้ ก็ไม่ดีพอ ไม่มีทางเลือกอื่นที่สร้างสรรค์ เด็กก็อาจหันไปหาจุดเด่นในทางลบแทน
เช่น ฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ หนี เรียน ชกต่อย ตีกนั ติดเกม ติดสารเสพติด ฯลฯ
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แนวทางการดูแลรักษา
การดูแลเด็กสมาธิส้นั ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากหลายฝ่ าย ทั้ง ครู หมอ พ่อแม่ ช่วยกัน
ประคับประคองจิตใจ ให้เด็กสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยับยัง้ ควบคุมตนเองได้มากขึ้ น มีสมาธิจด
จ่ออยูก่ บั กิจกรรมที่ทาได้นานขึ้ น และมีสุขภาพจิตที่ดี
แนวทางการดูแลรักษาเด็กสมาธิส้นั ประกอบด้วย การรักษาด้วยยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม การดูแลด้านจิตใจ และการช่วยเหลือด้านการเรียน กิจกรรมนันทนาการ
และเสริมสร้างทักษะ เช่น ดนตรี กีฬา และศิลปะ สามารถช่วยให้เด็กมีพื้นที่ในการเรียนรูแ้ ละแสดงออก
มากขึ้ น เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และเด็กได้ปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกในทางที่สร้างสรรค์
กิจกรรมเหล่านี้ ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาสมาธิส้นั ได้โดยตรง แต่ช่วยเสริมในการดูแลรักษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
1) การรักษาด้วยยา
ในปั จจุบนั การใช้ยาถือว่าเป็ นมาตรฐานการรักษาในโรคสมาธิส้นั เนื่ องจากพบว่า สาเหตุของ
สมาธิส้นั เกิดจากความผิดปกติในการหลัง่ ของสารสื่อประสาทในสมอง 2 ตัว คือ นอร์อิพิเนฟริน
(norepinephrine) และโดปามีน (dopamine) การใช้ยาเพื่อไปกระตุน้ การหลัง่ ของสารสื่อประสาทมาก
ขึ้ น ทาให้เกิดสมาธิ จดจ่อได้นานขึ้ น และสามารถยับยั้งควบคุมตนเองได้ดีขนึ้ จากการทางานเพิ่มขึ้ น
ของสมองส่วนหน้าที่ทาหน้าที่ยบั ยัง้ ควบคุมพฤติกรรม
มักมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา เพราะคิดเอาเองว่า ยาไปกดสมองหรือบีบสมอง
เลยทาให้นิ่งขึ้ น ทาให้เกิดความวิตกกังวล ไม่อยากรับประทานยา
ยาทีได้ผลดีที่สุดในการรักษาสมาธิส้นั ในปั จจุบนั คือ ยาในกลุ่ม psychostimulants ซึ่งเป็ นยาที่
มีความปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย มีประสิทธิภาพในการรักษาสูง และมีการใช้กนั ต่อเนื่ องมานานกว่า
60 ปี (ตั้งแต่ ค.ศ.1954) มีงานศึกษาวิจยั รองรับมากเพียงพอ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย
เด็กที่ทานยาต่อเนื่ องอย่างถูกวิธีจะมีสมาธิดีขึ้น ควบคุมตัวเองได้มากขึ้ น และส่งผลให้ทางาน
เสร็จทัน มีผลการเรียนที่ดีขึ้นตามศักยภาพที่แท้จริงของเด็ก แต่ท้งั นี้ การใช้ยาต้องอยูภ่ ายใต้การดูแล
รักษาของแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ ร่วมกับการดูแลรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ควบคู่กนั ไป
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2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คุณครู และบุคลากรด้านสาธารณสุข สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ ได้โดย
วิธีการ ดังนี้
1. กฎระเบียบไม่ควรมีมาก ควรสั้นๆ ง่ายๆ คงเส้นคงวา
2. ปฏิบตั ิให้เป็ นแบบอย่างกับเด็ก
3. บอกเด็กให้ชดั เจนว่าเราต้องการให้ทาอะไร
4. ท่าทีที่ใช้ตอ้ งสงบ อย่าชวนทะเลาะ
5. มองหาพฤติกรรมที่ดีและชื่นชมบ่อยๆ
6. มีการเตือนถึงผลที่จะตามมาหลังพฤติกรรมที่ไม่ดี
7. กระตุน้ ให้เด็กมองตัวเองในแง่ดี และชื่นชมตัวเอง
8. ควรให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ เพื่อส่งเสริมความรูส้ ึกที่ดี
9. ควรให้รางวัลทันทีหลังจากที่เด็กมีพฤติกรรมที่ดี ถ้ารางวัลไม่ได้ผล อาจเปลี่ยนลักษณะของ
รางวัลเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
10. การลงโทษต้องอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ไม่ประจานความผิดหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ ต่อว่า
เยาะเย้ย ถากถาง เนื่ องจากเด็กจะมีความลาบากที่จะอยูใ่ นกฎเกณฑ์
เทคนิ คการออกคาสัง่ เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบตั ิตามได้ง่าย
1. ขณะพูดควรสบตา
2. คาสัง่ ชัดเจน รัดกุม และสมา่ เสมอในแต่ละวัน
3. คาสัง่ เป็ นขัน้ ตอน เข้าใจง่าย
4. หลีกเลี่ยงคาสัง่ หลายอย่างพร้อมกัน
5. ท่าทีของผูส้ งั ่ ต้องสงบ และมีความตั้งใจดี
6. เมื่อสัง่ แล้วควรสังเกตว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจต้องอธิบายซ้า
7. ให้ความเป็ นกันเอง เปิ ดโอกาสให้เด็กซักถาม
3) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่สงบ ไม่มีสิ่งเร้ามากเกินไป จะช่วยเสริมสร้างสมาธิให้ดีขึ้น โดยมีแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรูข้ องเด็ก ดังนี้
1. พยายามจัดให้นัง่ ข้างหน้า อยูใ่ กล้คุณครู เพื่อให้สามารถดูแลได้ใกล้ชิด และสะกิดเตือนได้
ง่ายเวลาขาดสมาธิ
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2. พยายามให้เด็กอยูห่ ่างบริเวณประตูหรือหน้าต่าง
3. จัดให้นัง่ อยูใ่ นวงของเด็กที่ต้งั ใจเรียน ห่างไกลจากเด็กที่ซุกซนหรือคุยเก่ง
4. เก็บของเป็ นที่เป็ นทาง ให้มีสิ่งของบนโต๊ะเรียนน้อยที่สุด ไม่มีสิ่งกระตุน้ มากเกินไป
5. มุมสงบของห้องเป็ นที่ๆ เด็กทุกคนมีสิทธิใช้ ซึ่งจะช่วยทาให้เด็กไม่รสู ้ ึกว่าตัวเองแตกต่างจาก
ผูอ้ ื่น
6. ควรมีกฎระเบียบที่ชดั เจน และสมา่ เสมอ ทบทวนข้อตกลงบ่อยๆ
7. กิจกรรมในแต่ละวันควรมีลกั ษณะคงที่ มีตารางเรียนแน่ นอน
4) การดูแลด้านจิตใจ
เด็กที่เป็ นสมาธิส้นั มักมีความภาคภูมิใจในตนเองตา่ เนื่ องจากมักทางานไม่สาเร็จ และ
ผิดพลาด มักถูกต่อว่าเป็ นประจา ในขณะที่พ่อแม่ก็มกั โทษตัวเองว่าเลี้ ยงดูไม่ดี ทาให้เกิดปั ญหา หรือ
อาจโทษเด็กว่าดื้ อหรือเกียจคร้าน
การให้ความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องกับผูป้ กครอง เกี่ยวกับเรื่องโรคสมาธิส้นั จึงเป็ นสิ่งสาคัญ ที่จะ
ช่วยปรับเจตดติในการดูแลได้ดียิ่งขึ้ น เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ และมีความหวังในการแก้ไขปั ญหา
ให้ดีขนึ้
การดูแลด้านจิตใจเด็ก โดยให้เด็กได้ระบายความรูส้ ึกคับข้องใจต่างๆ เรียนรูเ้ ทคนิ คการจัดการ
อารมณ์ตนเอง และปรับเปลี่ยนเจตดติที่มีต่อตนเองในด้านบวกเพิ่มขึ้ น
5) การช่วยเหลือด้านการเรียน
เด็กที่เป็ นสมาธิส้นั มักไม่สามารถทางานได้ต่อเนื่ องนาน จึงควรมีการย่อยงานเป็ นขัน้ ย่อยๆ
แล้วให้เด็กเตรียมตัวทางานหรือสอบ ดังนี้
1. ให้งานทีละอย่าง
2. ตรวจดูบ่อยๆ ว่าทางานอยูห่ รือไม่ ทามากขนาดไหน พร้อมคอยให้กาลังใจ
3. ปรับเปลี่ยนงานให้ดูง่ายขึ้ น โดยเฉพาะถ้ารูจ้ ุดอ่อนจุดแข็งในความสามารถของเด็กจะช่วยทา
ให้การเรียนการสอนไปได้เร็ว ซึ่งบางรายอาจต้องใช้ครูการศึกษาพิเศษช่วยในบางด้าน
4. การสอบเพื่อวัดระดับความรู ้ ไม่ใช่เพื่อวัดระดับความตั้งใจ
5. เนื่ องจากเด็กทางานช้า จึงควรให้เวลานานขึ้ น แล้วค่อยๆ ลดเวลาลงมา ไม่ควรปรับหรือหัก
คะแนนในการทางานช้า
6. สมุดจดการบ้าน พร้อมลายเซ็นคุณครูและผูป้ กครอง เป็ นสิ่งจาเป็ น ซึ่งใช้ดูการทางาน และ
เป็ นช่องทางติดต่อกันระหว่างครูกบั ผูป้ กครอง
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