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สารจากประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย

	 ด้วยเทคโนโลยกีารสือ่สารท่ีล�า้สมัยในปัจจบุนั	ท�าให้พ่อแม่มอืใหม่สามารถรบัรู้ข้อมลูข่าวสารต่าง	ๆ 	 

จากสื่อต่าง	ๆ	ทางมือถือได้อย่างรวดเร็ว	แต่ในขณะเดียวกัน	ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการกลั่นกรอง	 

ซึ่งเมื่อน�าไปใช้ในการเลี้ยงลูกอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกของตนเอง	

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้รวบรวมความรู้และหลกัเกณฑ์ในการเลีย้งลกูในวยัต่าง	ๆ 	เพือ่ให้พ่อแม่ได้รบัมอื

กับอารมณ์และพัฒนาการของลูกในแต่ละวัย	 ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมแก่ลูกในวัยนั้น	 อีกทั้งการวาง

แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้น	

	 หนงัสอืเล่มนีจึ้งให้หลกัเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ในการเลีย้งลกูทีค่รบถ้วนแต่การเลีย้งลกูยงัต้องอาศัยความ

รัก	 ความใกล้ชิด	 ความเอาใจใส่	 และความต่อเนื่องตั้งแต่เล็กจนโต	 เพื่อที่จะได้ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่สมบูรณ์

ทุกๆ	ด้านในยุค	4G	นี้	

	(ศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ	จิรภิญโญ)	

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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บทน�า

	 ใครๆก็มักพูดว่าเด็ก	คือ	อนาคตของชาติ	แต่คนที่มีความรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาเด็ก	จนท�าให้

เดก็เติบโตได้อย่างเตม็ที	่พฒันาความรูค้วามสามารถ	จนท�าประประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ืน่ได้กลบัมีไม่มาก

	 สังคมในปัจจบุนัพบปัญหาเดก็ไทยมปีรมิาณสงูขึน้ชัดเจน	ท้ังๆท่ีปรมิาณเด็กไทยมปีรมิาณลดลง	

และสาเหตุหลักมาจากการเลี้ยงดูท่ีไม่เหมาะสม	หน้าที่หลักของกุมารแพทย์นอกจากให้การรักษาดูแล

ขณะเจ็บป่วยแล้ว	 กุมารแพทย์พึงต้องให้ค�าแนะน�าครอบครัวในแต่ละช่วงวัยเพื่อเป็นหลักในการเลี้ยงด	ู

พัฒนาเด็กเราให้เติบโตอย่างถูกทิศทาง	 เป็นก�าลังส�าคัญของครอบครัว	 เป็นคนดีของสังคมและประเทศ

ชาติต่อไป	

	 แต่ขณะเดียวกัน	พ่อแม่ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความส�าคญัอย่างสงูต่อการส่งเสรมิ	เลีย้งด	ูพฒันาเดก็รอบด้าน

และให้โอกาสมีประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆตลอดช่วง	15	ปีแรกของชีวิต	จ�าเป็นต้องค้นคว้าหาความ

รู้เพื่อน�าไปใช้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กต่อไป

	 ในการท�างานนี	้ต้องขอขอบคณุทีมบรรณาธกิารทกุช่วงวยัทกุท่านท่ีเสยีสละเวลาอนัมค่ีา	รวบรวม

ความรู้ท่ีทันสมัย	 ข้อมูลส�าคัญ	 เรียบเรียงจนผู้ที่ต้ังใจอ่านจะเข้าใจได้ง่าย	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ท่ีมีต่อเด็ก	 

ต่อพ่อแม่	 ต่อผู้ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเด็กทุกภาคส่วน	 ท่ีส�าคัญ	 คือ	 ประโยชน์ท่ีจะมีต่อสังคม	 และต่อ

ประเทศชาติของเรา

	(ศ.คลินิก	พญ.วินัดดา	ปิยะศิลป์)	

ประธานวิชาการ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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บทที่ 1
ความส�าคัญของช่วงวัยเรียน 6-12 ปี

	 เด็กวัยเรียนช่วงอายุ	6-12	ปี	ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีค่ายิ่งส�าหรับประเทศ	และเป็นช่วง

ที่เด็กเรียนรู้ได้ทุกด้าน	 ความสามารถที่เพ่ิมขึ้นทุกอย่างจะกระตุ้นการท�างานและพัฒนาการของสมอง	 

ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีเ่ดก็ใช้เวลาอยูใ่นโรงเรยีนเป็นส่วนใหญ่	ต้องปรบัตวัทัง้ด้านการเรยีน	กฎระเบยีบและปรบั

ตัวให้เข้ากับครูและเพื่อน	 เด็กจะพัฒนาความสามารถอย่างรวดเร็วทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 ความคิด	 การใช้

ภาษาและการแก้ปัญหา	โดยน�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้	จนมีความมั่นใจในตนเอง	มีพื้นอารมณ์มั่นคง	และ

สามารถด�าเนินชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและสบายใจ	 แต่ถ้าพัฒนาการในวัยน้ีหยุดชะงักหรือมี

ปัญหาที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ	จะส่งผลต่อการเข้าระยะวัยรุ่นและกลายเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังต่อไปใน

อนาคต	ปัจจุบันสภาพโครงสร้างของครอบครัวและสังคมไทย	แนวทางการด�ารงชีวิตรวมถึงวิวัฒนาการ

และความเจริญในด้านต่างๆ	 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	พัฒนาการและ

การเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

  

สุขภาวะของเด็กวัยเรียนในปัจจุบัน มีดังนี	้คือ
 1.	 จ�านวนประชากรกลุม่นีม้แีนวโน้มลดลง	พ่อแม่ปัจจบุนัให้เวลาในการเล้ียงดู	อบรมสัง่สอน

และฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นให้ลูกๆ	 น้อยลง	 ส่วนใหญ่ละทิ้งให้ดูทีวี	 เล่นเกมหรือสื่อออนไลน์เป็นเวลา

นานและขาดการก�ากับดูแลท่ีเหมาะสม	มคีรอบครวัจ�านวนน้อยทีส่่งเสรมิให้เดก็ออกก�าลงักายหรอืเล่น

กีฬากลางแจ้งเป็นประจ�า	 เด็กใช้เวลาดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ	2.8	ชั่วโมง	มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

ลดลงชัดเจน	 ผู้เลี้ยงดูหลักของเด็กส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา	พ่อแม่ยกหน้าที่เรื่องการเรียนให้กับครู	 

เด็กวัยเรียนเกือบครึ่งหนึ่งถูกผู้ใหญ่กระท�ารุนแรงทางวาจา	หนึ่งในสี่เคยถูกกระท�ารุนแรงทางร่างกาย	 

ส่งผลให้เด็กวัยเรียนหนึ่งในสามมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงในเวลาต่อมา	

	 2.	 พบปัญหาโภชนาการทั้งเกินและขาด	 พบเด็กอ้วนเพ่ิมขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะในเขตเมือง	 1	

ใน	10	ของเด็กเป็นโรคอ้วน	มีความเสี่ยงต่อเบาหวานประเภท	2	เด็กอ้วนมีปัญหาหยุดหายใจเวลานอน	

กระดูกและข้อผิดรูป	นอกจากนี้ร้อยละ	7	ของเด็กวัยเรียนไทยยังมีภาวะเตี้ยกว่าเกณฑ์	ซึ่งภาวะตัวเตี้ย

มีส่วนสัมพันธ์กับระดับเชาว์ปัญญาที่ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์	

ความส�าคัญของช่วงวัยอนุบาล 3-6 ปี
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	 3.	 เจ็บป่วยต�่า	 การเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลมักเกิดจากโรคติดเชื้อของระบบหายใจ	 โรค 

ไข้เลอืดออก	อบุตัเิหตแุละสารพษิ	และโรคของระบบทางเดนิอาหาร	พบโรคภมูแิพ้เพิม่ขึน้	(ประมาณ	1	ใน	

10	เป็นโรคหอบหืดและโรคผวิหนงัเป็นผืน่จากภมูแิพ้	2	ใน	10	เป็นโรคจมกูและตาอกัเสบจากภมูแิพ้)	ร้อยละ	 

7	 เป็นคอพอกจากขาดสารไอโอดีน	 ร้อยละ	20.5	มีโลหิตจาง	คาดว่าร้อยละ	4	 เป็นโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็ก	ทัง้การขาดสารไอโอดีนและโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็กท�าใหเ้สีย่งต่อสตปิญัญาพร่อง	

บั่นทอนศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก	ซึ่งปัญหาการขาดธาตุเหล็กและขาดสารไอโอดีนสามารถป้องกันได้

	 4.	พบภาวะการมองเห็นผิดปกติ	ร้อยละ	6.6	ในเด็กวัยเรียน	ร้อยละ	4	จ�าเป็นต้องใส่แว่น	การ

ได้ยินบกพร่องพบได้ร้อยละ	6.1	ซึ่งทั้งสองภาวะเป็นปัจจัยขัดขวางต่อการเรียนรู้

	 5.	สขุภาพช่องปากและฟันไม่ดี	พบว่าเดก็วัยประถมศกึษามฟัีนผถุาวรมากถงึร้อยละ	52.3	ร้อยละ	 

6.3	เคยขาดเรียนเพราะปวดฟันและขาดเรียนเฉลี่ย	1.3	วันต่อปี

	 6.	พบปัญหาการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4.1	มีระดับเชาวน์ปัญญาต�่ากว่าปกติ	(IQ	<70)	บางพื้นที่

พบสูงถึงร้อยละ	 43.3	 เป็นโรคสมาธิสั้นร้อยละ	 2.4-8	 มีความบกพร่องในทักษะการเรียน	 (Learning	

disorders:	LD)	ร้อยละ	6-9.95	หากเด็กไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจะส่งผลให้มีปัญหาการเรียน

ในระยะยาว

	 7.	พบปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์เพ่ิมขึน้	พบปัญหาสขุภาพจติร้อยละ	37.6	มแีนวโน้มทีจ่ะพบ

ภาวะจติใจจากการเผชญิอนัตรายรนุแรงเพ่ิมขึน้	(posttraumatic	stress	disorder)	เช่น	ท่ี	3	เดอืนหลงั

ภัยพิบัติด้านการเมือง	เดือนพฤษภาคม	ปี	2553	พบแนวโน้มที่จะมีปัญหาจิตใจร้อยละ	30	ในนักเรียน

เขตสวนลุม	เด็กวัยเรียนร้อยละ	0.9	สูบบุหรี่และร้อยละ	5.0	ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	หนึ่งในสามไม่

สวมหมวกนิรภัยขณะขี่รถจักรยานยนต์	หนึ่งในห้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์

ความส�าคัญของช่วงวัยอนุบาล 3-6 ปี
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ก�าหนดการดูแลสุขภาพเด็กไทย 
มาตรฐานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

ความส�าคัญของช่วงวัยอนุบาล 3-6 ปี
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บทที่ 2
การเจริญเติบโต 
พัฒนาการและการตรวจประเมิน

ร่างกาย
	 เด็กจะใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดี	 เช่น	 เตะบอลได้ม่ันคง	 ชอบการเคลื่อนไหว	 เรียนรู้และพัฒนา

ผ่านการเล่น	เช่น	เล่นไล่จับ	ว่ายน�้า	บาสเกตบอล	ปิงปอง	หมากฮอส	เป็นต้น	ใช้มือและนิ้วเคลื่อนไหว

ได้	 ละเอียดอ่อนมากขึ้น	 ท�าให้วาดรูปเรขาคณิต	 วาดรูปคน	 เล่นระนาด	 ตีปิงปองหรือแบดมินตันได	้ 

ซึง่เป็นการประสานการท�างานระหว่างมอื	ตา	และการเคลือ่นไหวของร่างกายไปพร้อมกนั	ซึง่จะเป็นการ

ส่งเสริมให้เด็กกระฉับกระเฉง	หูไว	ตาไว	สมาธิดี	ประสาทต่างๆท�างานได้คล่อง

	 เมือ่เข้าช่วงปลายของวยัเรยีนเข้าใกล้วัยรุน่ในช้ันประถมศกึษาปีท่ี	6	ร่างกายจะเปลีย่นแปลงมาก	

เด็กหญิงจะมีการเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย	 จากการท�างานของฮอร์โมนประจ�าเพศ	 กล้ามเนื้อมัดใหญ่และ

เล็ก	และการเคลื่อนไหว	จะมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์	

		 การส่งเสริมให้ร่างกายหลายส่วนท�างานคล่องแคล่ว	ประสานกนั	ต้องอาศยัการฝึกฝนผ่านการท�า

กิจกรรมทั้งงานบ้านและการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

	 สภาพแวดล้อมทีมุ่ง่เน้นความสะดวกสบาย	ส่งเสรมิการเล่นเกม	ดโูทรทศัน์	นอนในห้องปรบัอากาศ	

จะหล่อหลอมให้เด็กติดกบัความสบาย	ความสนกุเหล่านีอ้าจไปขัดขวางการพฒันาด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่

มัดเล็กตามที่กล่าวมา

จิตใจและการเข้าสังคม
	 การที่เด็กจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี	จะต้องมาจากรากฐานครอบครัวที่มีความรัก	เอื้ออาทร

และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 ความรู้สึกว่ามีคนรัก	 ห่วงใยและมีผู้ที่จะอยู่เคียงข้าง	 ช่วยเหลือในยามที่

ต้องการหรือเมื่อประสบกับปัญหา	ชื่นชมยินดีเมื่อเด็กท�าได้	ประสบการณ์ที่ดีจะช่วยให้เด็กรู้สึกตนเองมี

คุณค่า	ภูมิใจและเชื่อมั่นตนเอง	รวมถึงมีจิตใจที่มั่นคงและมองผู้อื่นดีตามมา	

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการตรวจประเมิน
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	 พ่อแม่และครูต้องฝึกเด็กวัยเรียนให้รับผิดชอบ	 ท้ังงานของตนเองและงานส่วนรวม	 โดยให้เด็ก

ช่วยตัวเองมากที่สุด	 รับผิดชอบข้าวของของตนเอง	 ซึ่งจะเป็นการสร้างวินัย	 บังคับตัวเองให้อยู่ในกติกา	 

ต้องฝึกบริหารจัดการเวลา	หัดแก้ปัญหาง่ายๆให้กับตัวเองมาตั้งแต่ยังเล็ก	

	 ฝึกฝนให้เด็กช่วยงานส่วนรวม	เช่น	จัดโต๊ะอาหาร	กวาดบ้าน	ถูบ้าน	ล้างถ้วยชาม	เก็บโต๊ะกินข้าว	

นอกจากจะพฒันาความรบัผดิชอบ	ความช่างสงัเกต	ความละเอยีดรอบคอบแล้ว	ยงัฝึกความมนี�า้ใจเผือ่แผ่

ช่วยเหลือผู้อื่น	การที่เด็กได้ท�างานร่วมกับผู้ใหญ่	จะท�าให้เด็กซึมซับการกระท�า	วิธีคิด	ค่านิยม	ทัศนะคติ 

และเป็นการถ่ายทอดเทคนิคตลอดจนธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยไม่รู้ตัว	

	 ความสามารถในการเล่นได้หลายอย่าง	ท�ากิจกรรมได้หลายแบบ	จะเป็นรากฐานในการที่เด็กจะ

เข้าไปร่วมงานกับเพ่ือนท้ังในช่วงเวลาเรียนและเวลาพักผ่อน	 การที่พ่อแม่แบ่งเวลาท�ากิจกรรมร่วมกับ

ลูกสม�่าเสมอจะส่งผลท�าให้เด็กพร้อมที่จะไปท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนเช่นกัน

	 วยันี	้จงึเป็นช่วงส�าคญัในการฝึกเข้าสงัคมอย่างแท้จริง	นอกจากจะฝึกให้เล่น	และท�ากจิกรรมแล้ว	

การฝึกฝนจิตใจให้เข้าใจคนอื่น	การโอนอ่อนผ่อนตาม	การรักษากติกา	ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา	การเสีย

สละ	เป็นต้น	จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระยะยาว

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการตรวจประเมิน



12

อารมณ์ 
	 ฝึกให้เด็กรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนเอง	 หัดควบคุมอารมณ์	 หัดให้แสดงอารมณ์อย่างเหมาะ

สมเพื่อเป็นพื้นฐานการแก้ปัญหา	ชมเมื่อท�าได้และให้ก�าลังใจเมื่อเด็กยังท�าไม่ได้	 ซึ่งจะเป็นทักษะส�าคัญ

ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	

	 ชี้ให้เด็กเห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคล	 หัดมองข้ามความไม่ถูกใจ	 หัดมองข้อดี	 ข้อเสียของ

ตนเองและของคนอื่น	 เรียนรู้จักการแสดงออกที่เหมาะสมเมื่อได้รับชัยชนะ	 แต่ก็เรียนรู้จักการพ่ายแพ	้

ความผิดหวัง	การท�าใจและรู้จักหาทางขจัดความรู้สึกผิดหวัง	ไม่ให้มีมากหรือนานเกินไป	หัดให้ก�าลังใจ

ตนเองและเปิดโอกาสให้ตนเองได้ลองท�าใหม่อกีคร้ัง	ท้ังหมดท่ีกล่าวจะเป็นการสร้างทักษะพ้ืนฐานในการ

ควบคมุอารมณ์	เมือ่ควบคมุอารมณ์ได้	กจ็ะใช้สมองไตร่ตรองหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมและซบัซ้อน

ได้เพิ่มขึ้น

	 การฝึกเด็กให้ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงนั้น	พ่อแม่และครูต้องหมั่นทบทวนวิธีการที่ตนเอง

ใช้ว่าเหมาะสม	ทันต่อเวลา	ปัญหา	และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือไม่	นอกจากนี้ควรเป็นต้น

แบบที่ดีในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

จริยธรรม
	 ถ้าฝึกให้เด็กคิดดี	ท�าดี	พูดดี	ต้องฝึกตั้งแต่เล็ก	จะท�าให้ปัญหาต่างๆลดลงมาก	การเปิดโอกาสให้

เดก็ได้เจรญิเตบิโตในที่ๆ เงยีบ	สงบใกล้ชดิกบัธรรมชาต	ิให้เวลาเดก็ได้ใช้สมาธไิตร่ตรองตนเองมากพอ	มอง

ตนเองด้านดี	เห็นตัวเองท�าสิ่งที่ดีๆ	ฟังตัวเองพูดเรื่องดีๆบ่อยๆ	จะเป็นการสร้างรากฐานด้านจริยธรรมที่

ส�าคัญ	

	 ช่วงวยัอนบุาล	3-5	ปีและช่วงวยัประถมศกึษาตอนต้น	จะเป็นช่วงทีส่ามารถสอนในสิง่ทีด่งีามผ่าน

การเล่านิทาน	เล่าถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้รอบตัวเกีย่วกบัความเสยีสละ	ความเอือ้อาทร	การแบ่งปัน	น�า้ใจ	

การช่วยเหลือผูอ้ืน่	และผลเสยีของการเหน็แก่ตวั	ความมักง่าย	ความเย่อหยิง่	ความเอาแต่ใจ	เป็นต้น	และ

เปิดโอกาสให้เด็กได้ท�าในสิ่งที่ดีงามแก่ผู้อื่น	โดยหยิบยกความดีนั้นขึ้นมา	เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นว่า	

การคิดดี	พูดดี	และท�าดีนั้น	ท�าได้ไม่ยาก	ท�าได้ทุกวัน	ทุกเวลา

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการตรวจประเมิน
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	 พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากคนทั้งในและนอกบ้าน

โดยส่วนหนึ่งลอกเลียนแบบมาจากพ่อแม่	 คุณครู	 ความเชื่อเรื่องผิดถูกจะได้รับการปรับเปลี่ยนขัดเกลา

จนมีลักษณะที่ยืดหยุ่นมากขึ้น	 เด็กจะรู้จักตนเอง	รู้จักและเข้าใจมุมมองของผู้อื่น	รวมทั้งสามารถเข้าใจ

บรบิทของเหตกุารณ์คือ	เร่ืองเดียวกันแต่ต่างสถานการณ์ก็อาจตดัสนิถกูผิดแตกต่างกนัออกไปกไ็ด้	จนคดิดี	 

พูดดี	ท�าดีเป็นอัตโนมัติ

	 การก�าหนดกฎเกณฑ์กติกาจึงส�าคัญ	เช่น	กติกาของการเล่น	กติกาของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทั้งที่

บ้านและทีโ่รงเรียน	จงึเป็นสิง่ส�าคญัในการฝึกให้เด็กวางตัวอย่างเป็นอสิระภายใต้กรอบของสงัคม	เรยีนรู ้

ว่าควรเล่นอย่างไรและจะท�าอย่างไรจงึจะเข้ากบัคนอืน่ได้	กฎเกณฑ์คอือะไร	ต้องหัดเจรจาต่อรองเพือ่ให้

ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องแต่อาจไม่ถูกใจบางคน	

	 หลกัการทีว่่า	สิง่ทีด่	ีคนดีท�าได้ง่าย	แต่คนชัว่ท�าได้ยาก	เช่นเดยีวกบัสิง่ช่ัวร้ายทีค่นชัว่ท�าง่าย	แต่คน

ดีท�ายาก	ดังนั้นการฝึกสอนและเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดดี	พูดดี	ท�าดี	จนกลายเป็นนิสัย	จะเป็นรากฐานที่

ส�าคัญ	ถงึแม้เมือ่เตบิโตจนเข้าวยัรุน่ซึง่กลุม่เพือ่นมบีทบาทส�าคญัอย่างมากในชวีติ	แต่รากฐานทีพ่่อแม่คณุ

ครสูร้างไว้จะช่วยท�าให้วยัรุน่ตดัสนิใจเลอืกเส้นทางทีเ่หมาะสม	ดงีามต่อไปได้	การเป็นต้นแบบทีด่งีามของ

พ่อแม่และครจูงึมคีวามส�าคญัอย่างมากในการสร้างจรยิธรรมให้เกดิข้ึนในตัวเด็กๆ	พ่อแม่และครทูีม่ท่ีาที

แข็งกร้าวและไม่ยืดหยุ่นอาจท�าให้เด็กเกิดการต่อต้าน	และไปขัดขวางการพัฒนาจริยธรรมจากระยะต้น

ไปสู่ระยะต่อๆไปได้

การตรวจประเมิน
	 เด็กวัยเรียนควรได้รับการตรวจประเมินทุกปีเพื่อติดตามการเจริญเติบโตเพื่อดูว่าร่างกายเติบโต

สมส่วนหรือไม่	(กราฟการเจรญิเตบิโตศกึษาเพิม่เติมได้ในภาคผนวก)	รวมถงึประเมนิพฒันาการและการ

เรยีนรู้	อย่างน้อยตดิตามปีเว้นปีทีอ่าย	ุ6,	8	และ	10	ปี	(ในกรณทีีเ่ดก็มพีฒันาการสมวยัปกตแิละแขง็แรงดี

มาตลอด)	รายละเอยีดการตรวจประเมนิตามตารางต่อไปนี	้อ้างอิงตามมาตรฐานราชวิทยาลยักมุารแพทย์ 

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2557	(เอกสารในภาคผนวก)	

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการตรวจประเมิน
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ตารางประเมินเด็กวัยเรียนโดยคุณครูพยาบาลหรือครูอนามัย
การตรวจคัดกรอง วิธีตรวจ สรุปผล

ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพทั่วไป	ชั่งน�้าหนัก	วัดส่วนสูง	วัดความดันโลหิต

ตรวจสายตา ตรวจการมองเห็น	ใช้	Snellen	chart	/	E-chart

ตรวจการได้ยินและ

ประเมินการสื่อสาร

ตรวจการได้ยินอย่างง่ายโดยใช้นิ้วมือถูกันห่างประมาณ	1	นิ้ว	/	

ประเมินการเล่าเรื่องและการสื่อสาร

พัฒนาการของ

กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ประเมินความถนัด	การจับดินสอและคุณภาพการเขียนหนังสือ	

การเรียนและ

พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรมเสี่ยง	เช่น	ปัญหาการเรียน	ก้าวร้าว	ซน	สมาธิ

สั้น	แยกตัว	ไม่มีเพื่อน	ปรับตัวยาก	หรือ	วิตกกังวล

ตรวจสุขภาพ

ในช่องปาก	

ตรวจปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันผุ

ตรวจคัดกรองภาวะ

โลหิตจาง

เด็กควรได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจางในช่วงชั้น	ป.1	

1	ครั้ง	(ในกรณีที่อายุ	3-6	ปียังไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อน)	

ตรวจการได้รับวัคซีน	 ตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการตรวจประเมิน
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ตารางส�ารวจพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 6-12 ปี
อายุ การทรงตัวและการ

เคลื่อนไหวร่างกาย
การใช้ตาและมือ การสื่อความ	

หมายและภาษา
การเข้าสังคม

6	ปี เดนิบนส้นเท้า	เดนิต่อเท้า	
ถอยหลังโดยใช้	2	มือรับ
ลูกบอลที่โยนมา	
กระโดดไกลได้	1.2	เมตร

วาดรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน	 และสี่เหลี่ยมท่ีมีเส้น
ทแยงมุมได้	 เขียนหนังสือ
ง่ายๆได้

รู ้ซ้ายขวา	 นับ	 30	 ถอยหลัง
ได้	 อธิบายความหมายของ
ค�า	 บอกความแตกต่างของ
ของ	2	สิ่ง

ช่วยงานบ้าน	 ผูกเชือก
รองเท้า	เล่นอยูใ่นกตกิา

7	ปี กระโดดขอเดียวได้หลาย
ครั้งต่อกัน	
เดินถือของหลายชิ้นได	้
เริ่มขี่จักรยาน	2	ล้อ

วาดรูปคน	 12	 ส่วน	 ต่อ
บนัได	10	ชิน้	เขยีนหนงัสอื
ได้

บอกวันในสัปดาห์	 เปรียบ
เทยีบขนาดใหญ่เลก็	แก้ปัญหา
ง่ายๆได้	 บวกลบเลขง่ายๆได	้
บอกเวลาก่อนหลัง	 และพูด
โต้ตอบได้ชัดเจน

รับผิดชอบงานบ ้าน
ที่ท�าเป็นประจ�า	 เล่น
เป ็นกลุ ่ม	 ท�าตามค�า
สั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ลงโทษ

8	ปี ทรงตัวได้ดี	
ขี่จักรยาน	2	ล้อได้ดี

เขียนหนังสือถูกต้อง	 วาด
รูปกากะบาด

บอก	 วันเดือนปี	 ได้	 ฟังเรื่อง
ได้เข้าใจเน้ือหาเด่นๆ	 เปรียบ
เทียบและเข้าใจเรื่องปริมาตร

มเีพือ่นสนทิ	ยอมรบักฎ
เกณฑ์กติกาของผู้ใหญ่

9	ปี ยืนขาเดียวปิดตา	
15	วินาที

วาดรปูทรงกระบอก	เขียน
หนังสือตัวบรรจงได ้ถูก
ต้อง

บอกเดอืนถอยหลงัได้อ่านและ
คิดเลขในใจ	บวกลบเลขหลาย
ชั้น	คูณชั้นเดียว	

รู้ว่าอะไรควรไม่ควรใน
สถานการณ์ต่างกัน	

10-12	
ปี

รับลูกบอลมือเดียว	
กระโดดไกล	
1.5-1.6	เมตร

ว า ด รู ป ท ร ง สี่ เ ห ลี่ ย ม
ลูกบาศก์

คูณหารได้	พูดตัวเลขตามได้	6	
หลกั	พดูตวัเลขถอยหลงัได้	4-5	
หลัก	 รู้จัดเศษส่วน	 เขียนเล่า
เรือ่งสั้นๆได้	แก้	ปัญหาเป็นขัน้
ตอน	แก้โจทย์ได้	2	ชั้น

วางตัวจนเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ ่มได ้ 	 วางตน
เหมาะสมกั บกาละ
เทศะ	เริ่มยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจาก
ของตนเองได้

	 ดัดแปลงมาจากตารางพัฒนาการทางกาย	ภาษาและสังคมในเด็กปกติ	นิตยา	คชภักดี	รวิวรรณ	

รุ่งไพรวรรณ,	2552

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการตรวจประเมิน
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บทที่ 3
การดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

อาหาร  
	 เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ร่างกายยังมีการเจริญเติบโตทั้งขนาดและโครงสร้าง	 การส่งเสริมให้เด็กได้

รบัอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมในช่วงนี	้เดก็จะสามารถเจรญิเตบิโตและพฒันาการได้เตม็ศกัยภาพ

ตามพันธุกรรม	เด็กวัยเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย	อารมณ์	และสังคม	ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของเด็ก	เดก็วยันีบ้างส่วนยงัมปัีญหาด้านการกนิและขาดสารอาหารท่ีจ�าเป็น	จะท�าให้

ร่างกายอ่อนแอ	มีภูมิต้านทานโรคต�่า	เจ็บป่วยบ่อย	เฉื่อยชา	เหม่อลอย	การเรียนรู้ช้ากว่าปกติ	ความจ�า

ไม่ดี	 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต�่า	 สมรรถภาพ	 ในการท�ากิจกรรมและเล่นกีฬาต�่า	 ในขณะเดียวกันปัญหา

โภชนาการเกินและโรคอ้วนก็ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเป็นล�าดับ	 ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้

กนิอาหารถกูหลักโภชนาการ	ทัง้ปรมิาณและสดัส่วนท่ีพอเหมาะกบัความต้องการของร่างกาย	รวมทัง้ส่ง

เสรมิให้เล่นกฬีาหรอืออกก�าลงักายเป็นประจ�า	และพกัผ่อนอย่างพอเพยีง	การทีเ่ดก็มภีาวะโภชนาการท่ีดี	 

คือ	มีน�้าหนักและส่วนสูงปกติตามเพศและเกณฑ์อายุ	นอกจากจะส่งเสริมการเจริญเติบโตและสุขภาพที่

ดใีห้แก่เดก็ในปัจจบุนัแล้ว	ยงัช่วยป้องกนัการเกดิโรคเรือ้รงัในวัยผูใ้หญ่	ได้แก่	ภาวะไขมนัสงูในเลือด	โรค

หัวใจขาดเลือด	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	และโรคกระดูกพรุน	

	 อาหารของเด็กวัยนี้ควรได้ครบทั้ง	 5	 หมู่	 และกินหลากหลาย	 รับประทานอาหารให้ครบ	 3	 มื้อ	

ความต้องการโปรตีนของเด็กวัยเรียนจะมากกว่าผู้ใหญ่	1	 เท่าตัว	 โดยเฉพาะในระยะก่อนเข้าสู่วัยรุ่น	ที่

มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	เด็กวัยนี้ต้องลดไขมันจากสัตว์	แล้วเพิ่มไขมันจากน�้ามันพืช	เพื่อป้องกัน

มิให้ขาดกรดไขมันที่จ�าเป็นแก่ร่างกาย	รวมทั้งดื่มนมรสจืดหรือนมพร่องมันเนยวันละ	2-3	กล่อง	เพื่อให้

ร่างกายได้รบัแคลเซยีมเพยีงพอต่อการสร้างกระดกูและฟัน	หลกีเลีย่งเคร่ืองดืม่รสหวาน	ชาหรือกาแฟ		ผกั

ใบเขียวและผลไม้จ�าเป็นส�าหรับเด็กวัยนี้มาก	เพราะจะท�าให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่เพียงพอ	และช่วย

ในการขับถ่าย	ส�าหรับเด็กที่มีน�้าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน	ไม่ควรอดอาหาร	โดยเฉพาะมื้อเช้า	เพราะจะ

ท�าให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโต	ผลการเรียนต�่าลง	แนะน�าให้กินครบ	3	มื้อ	แต่

ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อลงโดยเฉพาะมื้อเย็น	อาจเพิ่มปริมาณผัก	เพื่อให้รู้สึกอิ่มเร็ว	หลีกเลี่ยงการ

กินอาหารประเภททอด	และอาหารที่มีไขมันมาก	เช่น	หนังสัตว์	หมูสามชั้น	หมูยอ	กุนเชียง	ปาท่องโก๋	

การดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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เปลี่ยนเป็นเลือกอาหารประเภทนึ่ง	ต้ม	อบ	และตุ๋น	แทน	รวมทั้งลดเงินค่าขนม	หลีกเลี่ยงการกินรสเค็ม

และหวานจัด	รวมทั้งผลไม้รสหวานจัด	และสนับสนุนการท�ากิจกรรมที่ออกก�าลังกายเพิ่มขึ้น

การออกก�าลังกายและการเล่น
	 การเคล่ือนไหวออกแรง/ออกก�าลังกายเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของระบบประสาทและกล้าม

เนื้อที่เกี่ยวข้อง	 ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาความสามารถรอบด้านทั้งทางร่างกาย	 อารมณ์	

สังคมและสติปัญญา	วัยนี้จะเล่นกีฬาได้แทบทุกชนิด	 เล่นเป็นทีมได้	 เข้าใจกฎกติกา	 รู้หน้าที่ของตัวเอง

ในขณะเล่นกีฬาชนดินัน้ๆ	การออกก�าลงักายสม�า่เสมอจะท�าให้ร่างกายแขง็แรง	อารมณ์เบกิบาน	เชือ่มัน่

ตนเอง	และกล้าแสดงออก

ข้อแนะน�าการออกก�าลังกายส�าหรับเด็กวัยประถมศึกษา	

	 1.	 ควรจัดเวลาเพื่อให้เด็กออกก�าลังกาย	อย่างน้อย	30	ถึง	60	นาทีต่อเนื่องอย่างน้อย	3	ครั้งต่อ

สัปดาห์	เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้สมบูรณ์แข็งแรง	เพิ่มความสูง	โดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงซึ่งเข้าสู่วัยรุ่นเร็ว

ประมาณอายุ	10	ปี	จะมีช่วงสูงต่อไปได้หลังมีประจ�าเดือนไม่เกิน	2	ปี

	 2.	 กิจกรรมในแต่ละวันควรจะเริ่มจากระดับเบา	ปานกลางและหนักตามล�าดับ	

	 3.	 จัดสถานที่ท่ีบ้านหรือพาไปท�ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกก�าลังกายแบบแอโรบิกเช่น	

เล่นกีฬา	วิ่ง	กระโดดเชือก	ตีแบดมินตัน	หรือว่ายน�้า	ฯลฯ

	 4.	 สนามที่เล่นควรมีขนาดใหญ่	สภาพแวดล้อมดี	โล่งแจ้ง	อากาศถ่ายเทดี	

ข้อควรระวัง

	 1.	 สภาพแวดล้อมท่ีคับแคบ	 ขาดอากาศที่บริสุทธ์ิ	 หรือพื้นสนามที่มีเนินหรือหลุม	 อาจจะเป็น

สาเหตุของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูกได้

	 2.	 ควรเฝ้าระวังเรื่องของการบาดเจ็บ	ภาวะร่างกายขาดน�้า	เหนื่อยล้า	เพราะเด็กจะไม่หยุดเล่น	

สูญเสียเหงื่อไปมาก	จึงควรให้เด็กได้ดื่มน�้าอย่างเพียงพอ

	 3.	 โปรแกรมการฝึก	 การออกก�าลังกายที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	 เสริมสร้างกระดูก

และ	ให้ระบบกล้ามเนือ้มีความแขง็แรง	ได้แก่	การโหนบาร์เดีย่ว	ว่ายน�า้และยกน�า้หนกัขนาดน้อย	ไม่ควร

ให้มกีารฝึกเพ่ือเพิม่ความเขง็แรงของกล้ามเนือ้ในรปูแบบการเพิม่ขนาดใหญ่ของกล้ามเนือ้	ซึง่รปูแบบการ

ฝึกจะหนัก	บาดเจ็บต่อระบบกล้ามเนื้อ	เอ็น	กระดูกและข้อได้ง่าย	ดังนั้นการฝึกเพื่อเพิ่มขนาดของกล้าม

เนื้อจึงเป็นข้อห้ามในเด็ก	

การดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
	 การส่งเสริมให้บตุรหลานมสีขุภาพฟันดไีม่ใช่เรือ่งยาก	สิง่ทีค่วรท�าคอื	การเลอืกรบัประทานอาหาร

ทีม่ปีระโยชน์	อ่อนหวาน	ดูแลสขุภาพช่องปากเป็นประจ�า	เดก็วยัประถมศึกษาเป็นวยัทมีฟัีนถาวรเริม่ขึน้	

ถ้าไม่ระวังรักษาจะท�าให้เหงือกอักเสบและฟันผุได้ง่าย

	 การดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดถือเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานต่อตนเองของเด็ก	 การแปรง

ฟันเป็นวิธีการป้องกันฟันผุและโรคในช่องปากดีที่สุด	 ง่ายที่สุด	 เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อช่วย

ป้องกันฟันผุ	คือการแปรงฟัน	สูตร	2	2	2	

	 2	 ครั้ง	 =	 แปรงฟันสม�่าเสมอวันละ	 2	 ครั้ง	 ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์	 เน้นก่อนนอน	 เพื่อให ้

ฟลูออไรด์อยู่ในช่องปากเพียงพอตลอดทั้งคืน

	 2	นาที	=	แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากทุกซี่	ทุกด้าน	นานอย่างน้อย	2	นาทีเพื่อให้ฟลูออไรด์ท�า

ปฏิกิริยากับฟันในเวลานานพอเพียง

	 2	 ช่ัวโมง	=	ภายหลังการแปรงฟันไม่รับประทานอาหารหรือด่ืมน�้าเป็นเวลา	 2	 ชั่วโมง	 เพื่อให้ 

ฟลอูอไรด์จากยาสฟัีนท�าปฏกิิริยาในปากโดยไม่ถกูชะล้างออกจากปากเรว็เกนิไปและใช้น�า้บ้วนปากภาย

หลังการแปรงฟันขนาดอุ้งมือก็พอ

	 พ่อแม่ควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์เป็นระยะๆ	อย่างน้อย	ปีละ	1	ครั้ง

การดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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ความปลอดภัยส�าหรับเด็กวัยเรียน 6-12 ปี
	 เด็กอายุ	6-8	ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงปีละ	204-254	ราย	คิดเป็นอัตราการตาย	

19-24คนต่อเด็กหนึ่งแสนคน	เด็กอายุ	9-12	ปีเสียชีวิตปีละ	159-173	ราย	คิดเป็นอัตราการตาย	15-16	

คนต่อเด็กหนึ่งแสนคน	

	 เกินครึ่ง	(ร้อยละ45-57)	ของสาเหตุการตายเกิดจากการจมน�้าตาย	จากการเล่นน�้า	ว่ายน�้า	ตกน�้า	

โดยเกิดเหตุที่บริเวณแม่น�้า	ล�าคลอง	อ่างเก็บน�้า	หนอง	บึง	ฝาย	หรือเขื่อนเป็นต้น	รองลงมาคือตายจาก

อุบัติเหตุจราจร	(ร้อยละ	17-22)	

	 การตายจากสาเหตุอื่น	เช่น	ไฟฟ้าดูด	การขาดอากาศหายใจจากการผูกคอหรือถูกบีบรัดคอตาย	

ปืนวตัถรุะเบดิ	ภยัธรรมชาต	ิไฟไหม้	และพลดัตกจากท่ีสงู	นอกจากนีม้รีายงานการถกูท�าร้ายด้วยของแขง็	

ของมีคม	และอาวุธปืน	ภัยพิบัติน�้าท่วม	ฟ้าผ่า	พลัดตกจากต้นไม้	เสียชีวิตในไร่นา	เช่น	รถเกี่ยวข้าวทับ	

การถูกก�าแพงและเสาไฟฟ้าทับ	และเสียชีวิตจากยาฆ่าแมลงหรือก�าจัดวัชชพืช	ยาฆ่าหอยเชอรี่

การดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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แนวทางจัดการความปลอดภัย
หลักการที่	1.	จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยทั้ง	ภายในบ้าน	นอกบ้าน	และการเดินทาง

	 1.	 ที่พักอาศัยมีประตู	หน้าต่างที่แข็งแรง	สามารถป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกได้

	 2.	 เลือกใช้และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสม	เช่น	ติดตั้งตู้	ชั้นวางของ	ชั้นวางทีวี	รั้วบ้าน	ที่มี

ความมั่นคงไม่ล้มง่าย	เพื่อป้องกันการล้มคว�่าเมื่อเด็กเข็น	ดัน	หรือปีนป่าย	

	 3.	 แยกเก็บหรือจัดวางสิ่งของที่อาจก่ออันตรายให้มิดชิด	เช่น	ปืน	ยา	ยาฆ่าแมลง	สารกัดกร่อน	

มิให้เด็กเข้าถึงได้

	 4.	 ไม่ให้	เล่นของเล่นอันตราย	เช่น	ของเล่นมีคม	ปืนอัดลม	พลุ	ดอกไม้ไฟ	

	 5.	 เรียกร้องและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดพ้ืนท่ีเล่นนอกบ้านท่ีปลอดภัยให้เด็ก	 เช่น	

สนามเดก็เล่นทีไ่ม่ติดถนน	มรีัว้ปิดกัน้เพือ่ไม่ให้เด็กถกูรถชนหรอืตกไปในแหล่งน�า้	ติดต้ังเครือ่งเล่นสนาม	

เสาฟุตบอล	แป้นบาสอย่างถูกวิธี	มั่นคง	ไม่ล้มง่าย	เป็นต้น	

	 6.	 จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในชุมชน	(อาสาสมัครพัฒนาเด็ก)	ในช่วงเวลาที่เด็กอยู่ในชุมชนเช่นช่วงเย็น	

วันหยุด	หรือช่วงปิดการศึกษา

	 7.	 จัดให้เด็กเดินทางด้วยความปลอดภัย	 เช่น	 จัดรถโรงเรียน	 ใช้หมวกนิรภัยในการโดยสารรถ

จักรยานยนต์	ใช้ที่นั่งนิรภัยให้เหมาะสมตามอายุ	เป็นต้น

หลักการที่	2.	การเฝ้าดูแล	ปกป้องคุ้มครองเด็กโดยผู้ดูแล

	 1.	 อย่าประมาท	 โดยจัดให้เด็กอยู่ในที่ท่ีปลอดภัย	 ติดตามสอดส่องเรื่องความปลอดภัยของเด็ก

เป็นระยะ	 รู้ว่าเด็กอยู่ตรงไหน	 ก�าลังท�าอะไรในขณะนั้น	 ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่กับคนแปลกหน้าตามล�าพัง

โดยเฉพาะบุคคลอันตรายเช่นบุคคลเสพยาเสพติด	บุคคลที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์	บุคคลที่เสพติดทาง

เพศ	หรือเมาสุรา	เป็นต้น

	 2.	 ก�าหนดกฎระเบียบความปลอดภัย	แจ้งให้เด็กรู้และ	ให้ท�าตามอย่างเคร่งครัด	สม�่าเสมอ	โดย

เฉพาะกฎของการท�าร้ายร่างกาย	 ไม่ปล่อยให้เด็กตีกัน	 หรือรังแกกันในระหว่างเด็ก	 และ	 ไม่ให้ผู้อื่นมา

สัมผัสร่างกายเด็กในส่วนที่ควรปกป้อง	เช่น	ปาก	หน้าอก	ก้น	และอวัยวะเพศ	เป็นต้น

	 3.	 ไม่วานหรือจ้างวานให้เด็กซ้ือหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 บุหรี่	 ยานอนหลับ	 ของมึนเมา	

และสิ่งเสพติดทุกชนิด

	 4.	 ในกรณีท่ีเด็กต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า	 หรือเครื่องมือต่างๆ	 ผู้ดูแลต้องพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือ

ที่มีกลไกการท�างานไม่ซับซ้อนหรือมีอันตราย	 ก่อนอนุญาตให้เด็กใช้ผู้ดูแลต้องสอน	 สาธิตการใช้	 และ

ควบคุมดูแลให้เด็กท�าได้ทีละขั้นตอน

การดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค



25

	 5.	 ไม่ส่งเสริมให้เด็กขับขี่รถจักรยานยนต์	 รถยนต์และฝึกให้ใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเป็น

ประจ�า	เช่น	ใช้หมวก	นิรภัยจักรยานยนต์	โดยท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง	

	 6.	 ผู้ดูแลรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	การปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	(การเป่าปาก	นวดหัวใจ	

และการตบหลงั	กดหน้าอก	หรอืกดท้องเพือ่ก�าจดัสิง่แปลกปลอมออกจากหลอดลม)	และการป้องกนัการ

บาดเจ็บในเด็ก	

	 7.	 ผูด้แูลเดก็รูว้ธิกีารสือ่สารกบัหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์	(1669)	ศนูย์พิษวิทยา	(022011083)	

รวมทั้งรู้วิธีการส่งต่อเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง

หลักการที่	3.	สอนเด็กให้หลีกเลี่ยงจุดอันตราย	ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย	และมีทักษะชีวิต

เพื่อความปลอดภัย
	 1.	 ให้เดก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัจดุเสีย่ง	และสถานการณ์อนัตราย	สามารถ
ค้นหาจุดเสี่ยงได้เองรวมทั้งร่วมแก้ไขความเสี่ยงและก�าหนดกฎแห่งความปลอดภัยร่วมกัน	 เช่น	 ไม่ขับขี่
จักรยานยนต์	ไม่ขี่จักรยานบนถนนที่มีรถพลุกพล่าน	ไม่เล่นบนถนน	ไม่ว่ายน�้าในแม่น�้าไหลเชี่ยว	ไม่เล่น
ปืน	วัตถุระเบิด	ไม่เล่นรุนแรง	ไม่เล่นไฟ	ไม่ปีนป่ายที่สูง	ไม่รับของหรือไปกับคนแปลกหน้า	ขออนุญาต
เมื่อต้องการออกนอกบริเวณที่ปลอดภัย
	 2.	 ให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลอันตราย	เช่น	เพื่อนเกเร	บุคคลเสพ
ยาเสพตดิ	บคุคลทีม่ปัีญหาทางด้านอารมณ์	บุคคลท่ีเสพติดทางเพศ	หรือเมาสรุา	เป็นต้น	และรู้จักป้องกนั
ตนเองจากภัยต่างๆ	โดยเฉพาะภัยคุกคามทางเพศ	เช่น	ไม่แต่งกายล่อแหลม	ไม่เดินทางในยามวิกาลโดย
ล�าพัง	
	 3.	 สร้างความไว้วางใจ	 พูดคุย	 และให้เล่าเร่ืองเมื่อมีผู้อื่นมากระท�าหรือปฏิบัติโดยมิชอบ	 เช่น	
สัมผัสร่างกายในส่วนที่ควรปกป้องโดยเฉพาะหน้าอก	ก้น	และอวัยวะเพศ	เป็นต้น	
	 4.	 ฝึกสอนให้เดก็รูจ้กัการปฏเิสธ	ไม่ยอมท�าตามแม้จะเป็นคนใกล้ชดิ	เมือ่ไม่มัน่ใจว่าสิง่ทีถ่กูชกัชวน
ให้ปฏบิตันิัน้จะน�าไปสูอั่นตรายหรอืไม่	ฝึกให้มทีกัษะการจัดการความขดัแย้งอย่างเหมาะสมหลายรปูแบบ
โดยไม่ใช้ความรุนแรง	เช่น	เช่น	รับฟังความคิดเห็น	ยอมรับผิด	ปรับปรุงตัว	เป็นต้น
	 5.	 ฝึกให้หลีกเลี่ยงหรือขอความช่วยเหลือเมื่อถูกคุกคามรุกเร้าทางร่างกายหรือทางเพศ	
	 6.	 ฝึกให้คมุอารมณ์	คมุตนเองหรอืหดัระบายออกทางเพศอย่างเหมาะสม	เช่น	การออกก�าลงักาย	
เล่นดนตรี	ศิลปะ	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามก	วางตัวเหมาะสมกับคนแปลกหน้า	
	 7.	 เด็กต้องได้รับการสอนและฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	เช่น	ฝึกหัดว่ายน�้าให้เป็น	การ
ขึ้นเรือ	การช่วยคนตกน�้า	การขี่จักรยาน	การใช้หมวกนิรภัย	เข็มขัดนิรภัย	การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า	เครื่อง

มืองานบ้าน	หรืองานอื่นๆ	ที่เด็กต้องปฏิบัติ	
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	 8.	 เดก็ต้องได้รับความรู้	สอนทักษะการป้องกนัอนัตรายและการหนจีากภยัธรรมชาตทิีพ่บได้บ่อย

ในเขตชุมชน	เช่น	น�้าท่วม	ไฟไหม้	คลื่นยักษ์สึนามิ	เป็นต้น	โดยฝึกให้หัดหนีไฟ	การตะโกน	ขอความช่วย

เหลือจากผู้ใหญ่	รู้จักใช้โทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉิน	(191,	1669)	เป็นต้น

	 9.	 ส�าหรับเด็กโตต้องได้รับการสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	การปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	

(การเป่าปาก	นวดหัวใจ	การกดท้องเพื่อก�าจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม)	

การดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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พฤติกรรมเสี่ยง
	 พ่อแม่ควรศึกษาพัฒนาการตามวัยของลูก	และปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับวัย	ควรมีเวลาที่

มคีณุภาพและเปิดโอกาสให้เดก็ได้พดูคยุเล่าประสบการณ์ทีโ่รงเรยีนหรอืเหตกุารณ์ต่างๆอย่างสม�า่เสมอ	

การเล่าเรื่องของเด็กท�าให้พ่อแม่ได้รับรู้ถึงแนวคิด	 การกระท�าและพฤติกรรมต่างๆของลูกและเพื่อนๆ	

กรณีที่พบความเสี่ยงเรื่องใดๆ	ก็ตาม	เช่น	บุหรี่	การใช้ความรุนแรง	ติดเกม	หรือเรื่องเพศ	เป็นต้น	พ่อแม่

ควรพยายามเข้าใจและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นของตนเองก่อนอย่าด่วนตัดสินถูกผิด	ควร

รับฟังและหาแนวทางหรือท�าข้อตกลงร่วมกันเวลาที่ต้องการแก้ปัญหาต่างๆ	 สัมพันธภาพที่ดีของพ่อแม่

กับลูกเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญที่จะปกป้องเด็กวัยเรียนจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	

	 สิง่ต่อไปนี	้ในวยัเรียนตอนปลาย	ถ้าเดก็มปัีญหาเกนิกว่า	2	ข้อ	ถอืว่ามพีฤตกิรรมเสีย่งท่ีพ่อแม่ควร

น�าเด็กไปพบกุมารแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา

	 H	–	Home,	Health	 เช่น	มีปัญหาที่บ้าน	มีความรุนแรงในบ้าน	หรือปัญหาสุขภาพ

	 E	–	Education	 	 มีปัญหาการเรียน

	 A	–	Acitivities	 	 เช่น	ติดเกม	หนีโรงเรียน	หนีเที่ยว	ใช้เงินมาก

	 D	–	Drug		 	 	 ลองสูบบุหรี่	เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

	 S	–	Sex		 	 	 มีพฤติกรรมบ่งชี้ไปสนใจเรื่องเพศ

	 S	–	Safety		 	 	 ห้าว	ก้าวร้าว	ท�าพฤติกรรมเสี่ยงต่ออันตราย

สื่อ อินเทอร์เน็ตและเกม
	 พ่อแม่ควรรู้จักการใช้สื่อ	หรืออินเทอร์เน็ตและเกม	ศึกษาทั้งประโยชน์และผลกระทบด้านลบที่มี

ต่อเด็ก	ควรอนุญาตให้เด็กช่วงวัยประถมศึกษาหรืออายุมากกว่า	6	ปีขึ้นไปได้ใช้อินเทอร์เน็ตภายใต้การ

ก�ากับดูแล	แต่ไม่อนุญาตให้เล่นในห้องส่วนตัวที่ปิดมิดชิด	มีการก�าหนดกติกาชัดเจนโดยอนุญาตให้เล่น

ได้ไม่เกินวันละ	1	ชั่วโมงในวันธรรมดา	และ	ไม่เกิน	2	ชั่วโมงในวันหยุด	โดยให้เล่นหลังจากที่ท�าการบ้าน

หรอืกจิวตัรประจ�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว	และไม่อนญุาตให้เล่นในระหว่างท�ากจิกรรมอ่ืนๆ	เช่น	รบัประทาน

อาหาร	หรือระหว่างเดินบนถนน

	 ควรสนับสนุนให้เด็กท�ากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว	 ออกก�าลังกาย	 มากกว่าปล่อยให้เด็กใช้

อินเทอร์เน็ต	 เพราะถ้าเด็กรู้สึกเหงา	 เบื่อ	 ไม่มีกิจกรรมท�า	 เด็กมีโอกาสสูงที่จะติดสื่อ	 อินเทอร์เน็ตและ

เกมออนไลน์
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วัคซีน
	 ในช่วงวัยประถมศึกษานี้	 ก�าหนดการให้วัคซีนจะห่างกว่าในระยะ	 4-5	 ปีแรกของชีวิต	 ท�าให้ 

ผู้ปกครองอาจละเลยความส�าคัญของวัคซีนในวัยนี้ไปได้	 การทบทวนวัคซีนที่จ�าเป็นต้องได้รับให้ครบ

ในช่วง	 5	 ปีแรกนั้น	 ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะต้องใช้ชีวิตภายนอกบ้าน

มากขึ้น	 หากได้รับวัคซีนไม่ครบตามก�าหนด	ก็สามารถพามารับวัคซีนต่อจากครั้งสุดท้ายได้	 โดยไม่ต้อง 

ตัง้ต้นใหม่	นอกจากนีย้งัมวีคัซนีเสรมิท่ีสามารถรับได้ในวัยนี	้และวัคซนีท่ีจ�าเป็นต้องกระตุ้นอกีด้วย	วคัซีน 

พื้นฐานที่จ�าเป็น	และวัคซีนเสริมที่เด็กควรได้รับจนถึงอายุ	6-12	ปี	มีดังนี้
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วัคซีนที่เด็กไทยควรได้รับในช่วงวัยต่างๆ	

(อ้างองิตามตารางการให้วคัซนีในเดก็ปกตแินะน�าโดยสมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งประเทศไทย	2560)	
วัคซีน จ�านวนครั้งที่ควรได้รับทั้งหมด ช่วงอายุที่ควรได้รับวัคซีนแต่ละครั้ง

บีซีจี	ป้องกันวัณโรค 1	ครั้ง แรกเกิด

ตับอักเสบบี ฉีด	3	ครั้ง 0,	1-2,	6	เดือน

คอตีบ	ไอกรน	บาดทะยัก ฉีด	5	ครั้ง 2,	4,	6,	18เดือน	,	4-6	ปี

โปลิโอ กินหรือฉีด	5	ครั้ง 2,	4,	6,	18เดือน	,	4-6	ปี

หัด	หัดเยอรมัน	คางทูม ฉีด	2	ครั้ง 9-12	เดือน,	2	ปี	6	เดือน

ไข้สมองอักเสบ	เจอี ฉีด	2	ครั้ง ชนิดเชื้อมีชีวิต:	9-12	เดือนและเข็มที่	2	ตอน	3-12	เดือน
ต่อมา

ไข้หวัดใหญ่* ทุกปี ตั้งแต่อายุ	6	เดือนขึ้นไป	หากรับครั้งแรกที่อายุต�่ากว่า	9	
ปี	ให้รับ	2	เข็ม	ห่างกัน	1	เดือน	หลังจากนั้นปีละ	1	เข็ม

อีสุกอีใส* ฉีด	2	ครั้ง 1	ปี	,	4-6	ปี

ตับอักเสบ	เอ* ฉีด	2	ครั้ง 1	ปี	,	เข็มที่	2	อีก	6-12	เดือน	หลังจากเข็มแรก

เอชพีวี* ฉีด	3	ครั้ง เข็มแรกที่อายุ	9-26	ปี,	เข็มที่	2	และ	3	ห่างจากเข็มแรก	
1-2	เดือน	และ	6	เดือน

*วคัซนีเสริมเป็นวคัซนีทีอ่ยูน่อกแผนการสร้างภมูคิุม้กันโรคของกระทรวงสาธารณสขุ	ผูป้กครองต้องเสยี

ค่าใช้จ่ายเอง

	 วคัซนีทีค่วรให้ในเดก็วยันี	้ได้แก่	วคัซนีท่ียงัได้รบัไม่ครบตามตาราง	และวัคซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่	
นอกจากน้ันวคัซนีทีค่วรฉดีในช่วงวยัรุ่น	(อาย	ุ10-12	ปี)	ได้แก่	วัคซนีเอชพีวี	ป้องกนัมะเร็งปากมดลกูและ
หูดหงอนไก่	และวัคซีนป้องกันคอตีบ	ไอกรน	บาดทะยัก	เข็มกระตุ้น	ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป
	 ในกรณีที่พบว่าเด็กที่มีอายุมากกว่า	6	ปี	ที่เคยได้รับวัคซีนแต่ยังไม่ครบถ้วนตามตาราง	ผู้ปกครอง
ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับต่อให้ครบ	มีดังนี้	
	 1.	 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	ไอกรน	บาดทะยัก	โปลิโอ	โรคคอตีบจะท�าให้คออักเสบรุนแรงและ
อาจเสยีชวีติได้	โดยจะตดิเชือ้แพร่มาจากล�าคอของผูป่้วยหรือผูท่ี้เป็นพาหะ	ส�าหรับบาดทะยกันัน้	พบเชือ้
โรคได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม	ฝุ่น	ดิน	เมื่อปนเปื้อนแผล	ท�าให้เกิดพิษต่อระบบประสาท	และหยุดหายใจได้	
ส่วนไอกรนแม้ว่าจะไม่ก่ออาการรุนแรงในเดก็โต	แต่สามารถแพร่ให้เดก็เลก็	ซึง่ก่อให้เกิดอาการไอรนุแรง
จนเสียชีวิตได้	 เชื้อไวรัสโปลิโอนั้นท�าให้เกิดกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตและกล้ามเนื้อลีบได้	 แม้จะไม่พบใน
ประเทศไทยหลายปีแล้ว	แต่ยังมีการระบาดในหลายประเทศแถบเอเชีย	จึงจ�าเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันให้ทั่ว

ถึง	วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพสูง	แต่ต้องได้รับการกระตุ้นเป็นระยะให้ครบ	5	ครั้ง	
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	 2.	 วัคซนีป้องกนัโรคตบัอกัเสบบ	ีโรคตบัอกัเสบบ	ีสามารถตดิต่อกนัได้ทางเพศสมัพันธ์	เลอืด	หรอื

การใช้ของมคีมร่วมกบัผูท้ีเ่ป็นพาหะ	ผูท้ีต่ดิเช้ือนีม้โีอกาสเป็นโรคตับอกัเสบเรือ้รงั	ตับแขง็	หรือมะเรง็ตบั 

ได้	วัคซีนมีประสิทธิภาพสูง	เมื่อให้ครบ	3	ครั้งแล้วไม่ต้องฉีดซ�้าอีก

	 3.	 วัคซีนป้องกันโรคหัด	หัดเยอรมัน	คางทูม	โรคหัดยังพบมีการระบาดอยู่ในปัจจุบัน	เมื่อเป็น

แล้วอาจมภีาวะแทรกซ้อนทางปอดและสมองได้	ส�าหรบัหัดเยอรมนั	หากติดเช้ือในหญงิต้ังครรภ์	อาจก่อ

ให้เกิดความพิการแต่ก�าเนิดในทารกได้	ส่วนคางทูมนั้น	ท�าให้เกิดต่อมน�้าลายอักเสบ	เมื่อเป็นแล้วอาจมี

ภาวะแทรกซ้อนเช่น	อัณฑะอักเสบ	กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ	และเยื่อหุ้มสมองหรือสมองอักเสบได้	ทุกคน

จ�าเป็นต้องได้วัคซีนนี้อย่างน้อย	2	ครั้ง

	 4.	 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ	 เจอี	 ประเทศไทยพบโรคไข้สมองอักเสบ	 จากเชื้อไวรัส 

เจอีได้บ่อย	และมีอัตราการเสยีชีวติสงู	หากได้รบัวัคซีนไม่ครบระดบัภมูคิุม้กันจะไม่เพียงพอในการป้องกนั

โรค	หากเคยได้รับชนิดเชื้อตายต้องได้รับครบ	3	ครั้ง	ถ้าเป็นชนิดเชื้อมีชีวิตต้องครบ	2	ครั้ง

	 5.	 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	เด็กสามารถติดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย	เนื่องจากคลุกคลีกันใน

โรงเรียน	 นอกจากนั้นเด็กยังเป็นส่วนส�าคัญในการแพร่เชื้อให้แก่ชุมชน	 ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น	 ผู้ที่อายุ

มากกว่า	50	ปีขึ้นไป	เด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	คนที่มีโรคประจ�าตัว	เช่น	โรคหอบหืด	โรคปอดเรื้อรัง	โรคหัวใจ	

ภูมิคุ้มกันต�่า	 รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์	 เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่	 อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย	 เช่น	 ภาวะ

ปอดบวมอย่างรุนแรงได้	 เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี	 จึงควรฉีดวัคซีน

น้ีทุกปี	 วัคซีนนี้ฉีดได้ตลอดปีแต่ควรฉีดก่อนฤดูฝนหรือฤดูหนาว	คือเดือนพฤษภาคม	หรือเดือนตุลาคม	

เนื่องจากมีการระบาดสูงสุด	การฉีดวัคซีนครั้งแรกในเด็กอายุต�่ากว่า	9	ปี	ควรได้รับการกระตุ้นเข็มที่	2	

ภายในเวลา	1	เดือน	

	 6.	 วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส	เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี	หลังได้รับวัคซีนครบ	2	ครั้ง	โอกาส

เกดิโรคน้อยมาก	แต่อาจมบีางรายยงัเป็นโรคอสีกุอใีสได้	แต่อาการของโรคจะรนุแรงน้อยกว่าการตดิเชือ้

โดยธรรมชาติ	นอกจากนีโ้อกาสเกดิโรคงูสวัด	ซึง่เกดิจากเชือ้เดยีวกนักบัอสีกุอใีสกล็ดน้อยลงด้วย	ผูท้ีเ่คย

เป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว	ไม่ต้องรับวัคซีนอีก	เด็กที่ยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใส	ควรรับวัคซีนนี้

	 7.	 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ	โรคไวรัสตับอักเสบเอ	ติดต่อกันทางรับประทานอาหาร

และน�้าที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน	ท�าให้เกิดอาการตับอักเสบ	ตัวเหลือง	ตาเหลือง	และตับวายได้	 เด็กในวัย

เรยีนรบัประทานอาหารนอกบ้าน	กม็คีวามเสีย่งต่อการเกดิโรคนี	้และอาจมอีาการตบัวายได้	จงึควรสร้าง

ภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้	เด็กควรได้รับวัคซีนครบ	2	ครั้ง
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วัคซีนที่ควรให้ฉีดเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ช่วงอายุ 10-12 ปี
	 1.	 วัคซีนเอชพีวี	ไวรัสเอชพีวี	หรือแปปปิโลมา	เป็นสาเหตุส�าคัญในการก่อโรคมะเร็งปากมดลูก	

และหดูหงอนไก่บรเิวณอวยัวะเพศ	และทางเดนิหายใจโดยเฉพาะกล่องเสยีงในเดก็	วัคซนีท่ีมใีนท้องตลาด

ในปัจจุบันมี	2	ชนิดคือชนิดที่ครอบคลุมไวรัสสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่	และชนิดที่

ครอบคลุมไวรัสสายพันธ์ที่ก่อมะเร็งปากมดลูกอย่างเดียว	 วัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อฉีดในผู้ที่ไม่

เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน	เด็กวัยรุ่นควรได้รับวัคซีนนี้ก่อนถึงช่วงวัยที่จะมีเพศสัมพันธ์

	 2.	 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	บาดทะยัก	(ไอกรน)	เข็มกระตุ้น	เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	

บาดทะยัก	ไอกรน	ที่ได้รับมาในวัยเด็กเล็กนั้น	จะให้ภูมิคุ้มกันโรคได้ดีนานประมาณ	10	ปี	ดังนั้นเพื่อให้

มีภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง	จึงควรกระตุ้นที่อายุ	10-12	ปี	เด็กควรได้รับการฉีด	Td	(วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	

บาดทะยัก)	หรือ	Tdap	(วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	บาดทะยักและไอกรนแบบไร้เซลล์)	ไม่ว่าจะเคยได้

รับ	Tdap	มาก่อนตอนอายุ	4-6	ปี	หรือไม่ก็ตาม	หลังจากนั้นควรรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	บาดทะยัก	

ทุก	10	ปี

การดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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ก�าหนดการดูแลการฉีดวัคซีนเด็กไทย 
โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2560 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
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บทที่ 4
เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 
	 เดก็ในยคุปัจจบุนั	เป็นเดก็ในศตวรรษที	่21	ทีเ่กดิมาพร้อมเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	ชวีติมคีวามสะดวก	

รวดเร็ว	 สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 ผ่านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	 ลักษณะของสังคมโลกที่เปล่ียนไป	

ท�าให้ลักษณะของเด็กยุคนี้แตกต่างจากเด็กยุคก่อน	 รวมทั้งการเรียนรู้ก็มีความแตกต่างไป	 เด็กในยุค

ปัจจุบัน	ต้องเน้นการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	เรียนรู้วิธีการในการหาข้อมูลแทนการรอรับข้อมูลอย่าง

ในอดีต	รวมทั้ง	ต้องพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน	

	 ได้มีการรวมตัวก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที	่

21	(Partnership	for	21st	Century	Skills)	หรือเรียกย่อๆว่า	เครือข่าย	P21	และได้มีการสรุปทักษะที่

เด็กในศตวรรษ	21	ต้องมี	3R	และ	4C

	 3R	คือ	 ทักษะด้านการอ่าน	(READING)	

	 	 การเขียน	(WRITING)	,	

	 	 การค�านวณ	(ARITHMETIC)	

	 4C	คือ	 การคิดวิเคราะห์	(Critical	thinking)	

	 	 การสื่อสาร	(Communication	skill)	

	 	 การร่วมมือ	(Collaboration)	

	 	 ความคิดสร้างสรรค์	(Creativity)	

	 ดังนั้นการอบรม	เลี้ยงดู	และพัฒนาเด็ก	จึงควรสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาเด็กให้ทันยุค

ทันสมัย	 นอกจากทักษะ	3R	และ	4C	ดังที่กล่าวมาแล้ว	ยังมีคุณลักษณะที่จ�าเป็นอีก	6	ประการ	ที่จะ

ท�าให้ประสบความส�าเร็จ	ดังต่อไปนี้	คือ	

	 1.	 ความเป็นผู้น�า	(Leadership)	

	 2.	 ความสามารถในการปรบัตวัต่อสิง่แวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป	มคีวามยดืหยุน่	(Adaptability)	

 3.	 ความอดทน	พยายามในการท�าสิง่ต่างๆให้ส�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายของตนเอง	(Persistence/grit)	

เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
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	 4.	 การริเริ่มท�าสิ่งต่างด้วยตนเอง	(Initiative)	

	 5.	 ความอยากรู้อยากเห็น	(Curiosity)	

	 6.	 ความตระหนักด้านสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง	(social	and	culture	awareness)	

	 อย่างไรก็ตามการอบรม	เลี้ยงดูเด็กพื้นฐาน	ยังไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิม	เพียงแต่ผู้ปกครอง

ควรเน้นเสริมทักษะที่กล่าวมาเพิ่มเติมและพึงระลึกไว้เสมอว่า	 การพัฒนาเด็กในยุคปัจจุบันนี้	 ไม่ควรมุ่ง

เน้นแต่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว	 แต่ควรเน้นการพัฒนารอบด้าน	 เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข	และเป็นบุคคลที่ประสบความส�าเร็จได้ในศตวรรษที่	21

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
	 ความสัมพันธ์ที่ดี	ย่อมน�าไปสู่ความรัก	ความเห็นอกเห็นใจ	มีน�้าใจต่อกัน	อดทนซึ่งกันและกันได้

มากขึ้น	น�าไปสู่ความร่วมมือของเด็กในการอบรมเลี้ยงดูมากขึ้น	เด็กไม่ต่อต้าน	มีความยินดีที่จะร่วมมือ

ในการฝึกสิ่งต่างๆ	และโอนอ่อนผ่อนตามผู้ปกครองได้ง่ายขึ้น	

	 ความสัมพันธ์ที่ดี	เกิดขึ้นได้จากการ	มีความรักเป็นพื้นฐาน	ผู้ปกครองเข้าใจในตัวเด็ก	มีการรับฟัง

กนัซึง่และกนั	เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลีย่นความคดิเห็น	แม้ว่าเป็นเดก็กบัผูใ้หญ่กต็าม	ในขณะทีผู่ป้กครอง

ยงัมีอ�านาจสงูสดุสดุท้าย	ในการตดัสนิเรือ่งราวต่างๆ	และยงัหนกัแน่นอยูใ่นกฎกตกิาระเบียบวนิยัของบ้าน	 

ในบ้านต้องมกีารสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมติรต่อกัน	ใช้เวลาท�ากจิกรรมดีๆ	และมคีวามสขุร่วมกนัเพ่ือเสรมิ

สร้างความใกล้ชิด	สนิทสนม	อันจะน�าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
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	 ความสมัพนัธ์ทีดี่กบัเพือ่น	เกดิได้จากการ	มคีวามชอบ	ความสนใจคล้ายๆกนั	ร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ	

ด้วยกัน	โดยต้องอาศัยทักษะทางสังคมที่ดี	ได้แก่	ทักษะการสื่อสารที่ดี	การตั้งใจฟังผู้อื่น	เข้าใจภาษากาย

ของเพื่อน	รู้ได้ว่าเพื่อนรู้สึกอย่างไร	มีทักษะในการแก้ไขปัญหา	เมื่อเกิดความขัดแย้ง	

หลักการในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
	 1.	 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน	หรือแม้จะเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็ตาม

	 2.	 ใส่ใจและรับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกัน	และตอบสนองต่อกันด้วยเหตุผล	ไม่ใช้อารมณ์

	 3.	 ปรับตัวเข้าหากัน	รับฟัง	จริงใจ	พยายามท�าความเข้าใจกัน	ให้โอกาส	และให้อภัย

	 4.	 หาเวลาคุณภาพ	ท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี	โดยอาจเป็น	กิจกรรมต่างๆใน

บ้าน	เช่น	ช่วยกันปลูกต้นไม้	การออกก�าลังกายนอกบ้านด้วยกัน	หรือกิจกรรมในโอกาสพิเศษ	เช่น	การ

ไปเที่ยว	

	 5.	 ผู้ใหญ่ต้องมีความเช่ือมั่นว่า	 เด็กทุกคนต้องการเป็นเด็กดี	 หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องพยายาม

สอบถาม	ท�าความเข้าใจเด็กก่อนเป็นอันดับแรก

ทักษะการสื่อสาร
	 การส่ือสารท่ีดีเป็นสิง่ส�าคญัในการสร้างสมัพนัธภาพทีด่กัีบคนรอบข้าง	ช่วยลดความขดัแย้ง	ท�าให้

เกิดความร่วมมือของเด็กกับผู้ปกครองได้ดีมากขึ้น	เทคนิคการสื่อสารเบื้องต้นที่ผู้ปกครองควรใช้กับเด็ก

ในชีวิตประจ�าวัน	คือ

	 1.	 การฟังอย่างตั้งใจ	เด็กจะรับรู้ได้	จากการที่ผู้ใหญ่มองหน้า	สบตา	มีการซักถามข้อสงสัย	สรุป

ประเด็นเป็นระยะ

	 2.	 การพูดต้องสังเกตสีหน้า	ท่าทาง	แววตา	เด็กเพื่อประกอบการรับรู้และอารมณ์ของเด็ก

	 3.	 การพูดกับเด็ก	 ต้องตรงไปตรงมา	 ชัดเจน	 กระชับ	 ไม่พูดซ�้าๆ	 จนเป็นลักษณะของการบ่น	 

พูดสิ่งใดต้องท�าตามที่พูด	ท�าให้เด็กเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ใหญ่

	 4.	 หากมเีรือ่งท่ีเหน็ไม่ตรงกนั	ต้องเปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคดิเหน็	รบัฟังเหตผุล	ไม่ตดับท

ไม่ขัดขวางการอธิบายของเด็ก

	 5.	 มีการชื่นชม	รู้จักใช้ค�าพูด	ขอบคุณ	ขอโทษ	โดยพ่อแม่เองสามารถเป็นต้นแบบในการสื่อสาร

แก่เด็กได้
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การส่งเสริมทักษะส�าคัญ
	 เด็กวัยเรียน	 เป็นวัยที่เด็กสามารถท�าสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น	 พึ่งผู้ใหญ่น้อยลง	 

แยกจากพ่อแม่มากขึ้น	 เข้าสู่สังคมภายนอกมากขึ้น	 เป็นวัยส�าคัญในการเริ่มสร้างความมั่นใจในตัวเอง	

ผ่านการชื่นชมและการยอมรับจากคนรอบข้าง	เป็นวัยที่ต้องฝึกให้เด็กมีความมุมานะอุตสาหะ	เด็กเริ่มมี

ความสนใจและอยากลองกิจกรรมหลากหลาย	เช่น	ฝึกเล่นกีฬา	ดนตรี	 เป็นต้น	ผู้ปกครองควรเอาใจใส่

และสนับสนุนทั้งด้านการเรียน	และกิจกรรมนอกจากการเรียนที่เด็กสนใจ	

ทักษะพื้นฐานของเด็กวัยเรียน
	 1.	 ทักษะการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก่	 ฝึกเรียนรู้การเดินทาง	ท�าหรือหาอาหารเอง	 ซื้อของ	

ท�างานบ้าน	การเก็บออม	เป็นต้น

	 2.	 ทักษะการเป็นคนดี	ได้แก่	การอ่อนน้อมถ่อมตน	มีน�้าใจต่อผู้อื่น	เห็นอกเห็นใจผู้อื่น	ให้อภัย	

รู้จักอดทนอดกลั้น	

	 3.	 ทักษะการเอาตัวรอด	ได้แก่	ความระมดัระวงัตวัเอง	เข้าใจคนและรู้เท่าทนัความคดิทีไ่ม่ดขีอง

คนบางคน	รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสม	ไม่พาตนเองไปอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย

	 4.	 ทักษะสงัคม	ได้แก่	การสือ่สารชดัเจน	เข้าใจความรูส้กึของผูอ้ืน่	ควบคมุอารมณ์	แสดงออกได้

เหมาะสม	สามารถเจรจาต่อรองและจัดการ	ปัญหาเมือ่เกดิความขัดแย้งได้ด	ีรูจ้กักาลเทศะ	มคีวามมัน่ใจ

ในตนเอง	ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น	ในขณะที่จะต้องไม่ยอมให้คนอื่นละเมิดสิทธิของตัวเอง
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	 5.	 ทักษะการเรียนรู้	 ได้แก่	 รู้จักคิด	 วิเคราะห์	 มีความคิดรวบยอดได้ดี	 มีสมาธิดี	 ฟังและจับใจ

ความได้ดี	เป็นคนช่างสงสัย	ช่างคิด	มีความอยากรู้อยากเห็น	กระตือรือร้นในการเรียน	รู้วิธีค้นหาข้อมูล

จากแหล่ง	ต่างๆ	ด้วยตนเอง	มีวินัยและความรับผิดชอบ	ร่างกายสมบูรณ์	แข็งแรง	กล้ามเนื้อแข็งแรงโดย

เฉพาะกล้ามเนื้อมือ	

แนวทางการฝึกทักษะพื้นฐาน 
	 1.	 ให้เด็กช่วยเหลือตัวเองตามวัยให้มากที่สุด	ค่อยๆลดการ	ช่วยเหลือลง	เปิดโอกาสให้เด็กได้ท�า

สิ่งต่างๆด้วยตนเองให้มากที่สุด	

	 2.	 ผู้ปกครองเป็นต้นแบบในการท�าความดี	ด้านต่างๆ	เช่น	การมีน�้าใจ	เห็นใจคนอื่น	การควบคุม

อารมณ์ตนเอง	เป็นต้น

	 3.	 เปิดโอกาสให้เดก็ได้เผชญิกับสถานการณ์ทีย่ากล�าบากบ้าง	โดยให้เดก็ฝึกคดิ	วเิคราะห์	วางแผน

แก้ปัญหาเอง	ภายใต้การควบคุมดูแลของพ่อแม่

	 4.	 เด็กต้องฝึกการอยู่ในสังคมกับคนอื่นนอกบ้าน	เช่น	การเล่นกับเพื่อน	การไปค่าย	

	 5.	 ให้เด็กแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง	ไม่รีบบอกให้ท�าหรือรีบแก้ปัญหาให้

	 6.	 ฝึกความมีระเบียบวินัยในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	การเก็บของให้เป็นระเบียบ	ท�ากิจวัตรประจ�า

วันให้ตรงเวลา

	 7.	 ท�ากิจกรรมที่หลากหลาย	นอกเหนือจากการเรียนวิชาการ	ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึก

ทกัษะทีห่ลากหลาย	เช่น	ทักษะสงัคม	กล้ามเนือ้	สมาธ	ิและมอีารมณ์ท่ีเป็นสขุในขณะทีท่�ากจิกรรมต่างๆ
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ฝึกความรับผิดชอบ
	 การฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบในงานต่างๆนั้น	 การที่เด็กได้เคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ	

ฝึกการวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ	การมีน�า้ใจแก่ผูอ้ืน่	ภาคภมูใิจในตัวเอง	มคีวามเช่ือม่ันในความ

สามารถของตัวเอง	ส่งผลให้ประสบความส�าเร็จในอนาคต

	 แนวทางการฝึกมีดังต่อไปนี้	

	 1.	 ฝึกให้เด็กรับผิดชอบตัวเอง	เช่น	การท�ากิจวัตรประจ�าวันด้วยตัวเอง	การจัดตารางสอน	หรือ

เตรียมสิ่งของที่ไปโรงเรียนเอง	 โดยในระยะต้นผู้ปกครองช่วยก�ากับดูแล	 เมื่อสามารถท�าได้ก็แสดงความ

ชืน่ชมเพือ่เป็นแรงเสริมทางบวก	ให้ท�าสิง่นัน้ๆต่อไป	เมือ่เดก็ท�าได้ดแีล้ว	ผูป้กครองต้องค่อยๆลดการช่วย

เหลือลง	

	 2.	 ฝึกให้เด็กรับผิดชอบงานส่วนรวม	เช่น	ช่วยงานบ้านง่ายๆ	ตามวัย	

	 3.	 ความรับผิดชอบด้านการเรียน	 ควรเริ่มจากการสร้างให้เด็กเห็นความส�าคัญของการรับผิด

ชอบต่อการเรียน	โดยไม่ได้เน้นว่าต้องเรียนเก่ง	แต่เน้นที่พฤติกรรม	เช่น	จดการบ้านให้ครบ	ท�าการบ้าน

ให้เสร็จ	ส่งงานให้ทันก�าหนด	

	 4.	 สร้างความตระหนัก	เห็นคุณค่าต่อสิ่งที่ท�า	ไม่ได้ท�าเพียงเพราะถูกบังคับให้ท�า	เด็กจะร่วมมือ

ในการรบัผดิชอบงานตวัเองมากขึน้	เช่น	“ทกุคนมนี�า้เยน็ๆกนิเพราะหนรัูบผดิชอบกรอกน�า้สม�า่เสมอ	แม่

ดีใจและภูมิใจจริงๆ”

	 5.	 มีการชืน่ชม	เมือ่เด็กรบัผดิชอบสิง่ต่างๆได้ด	ีในขณะเดยีวกนัต้องตัง้กฎ	กตกิาชดัเจน	หากเดก็

ขาดความรับผิดชอบ	รวมทั้งผู้ปกครองต้องหนักแน่น	สม�่าเสมอ	ก�ากับให้เป็นไปตามกติกา	เช่น	การหัก

ค่าขนม	ลดเวลาเล่นลง	เป็นต้น

การฝึกความมุ่งมั่น มุมานะ พยายาม
	 1.	 เปิดโอกาสให้เด็กได้ท�ากิจกรรมหลากหลาย	และพัฒนาความสามารถที่เด็กสนใจและถนัด	

	 2.	 ฝึกให้เด็กตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง	เพื่อให้มีแรงจูงใจของตนเองไม่ใช่ของพ่อแม่	มีอิสระในการ

เลอืกและตดัสินใจ	เป้าหมายอาจเป็นเรือ่งเลก็ๆน้อยๆ	ให้เด็กมุง่มัน่และท�าให้ส�าเรจ็	ในช่วงต้น	ฝึกตัง้เป้า

หมายระยะสั้น	เช่น	เป็นสัปดาห์	เมื่อบรรลุเป้าหมายให้บันทึกความก้าวหน้า	แล้วตั้งเป้าหมายต่อไป	

	 3.	 ฝึกวางแผนการท�างานด้วยตัวเอง	จดัเวลาในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั	ท�าตารางเวลา	จดัล�าดบั

ความส�าคัญ	ว่าควรท�าสิ่งใดก่อน	โดยมีผู้ปกครองคอยให้ค�าแนะน�า

	 4.	 ฝึกให้ขวนขวายหาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง	ไม่ได้ทุกอย่างง่ายเกินไป	เช่น	การเก็บเงินเพื่อซื้อของ

ที่อยากได้	นอกจากเกิดความมุมานะ	ยังสร้างความภาคภูมิใจตัวเองได้อีกด้วย
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	 5.	 งานที่ให้เด็กท�า	ต้องไม่ยากเกินความสามารถ	แต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไป	จึงจะเกิดการพัฒนา	บาง

ครัง้เด็กอาจท้อแท้	อยากเลกิ	พ่อแม่ควร	ให้ก�าลงัใจ	กระตุน้ให้ต่อสู	้และสดุท้ายเมือ่ท�าส�าเรจ็เดก็จะเรยีน

รู้และมีความพยายามมากยิ่งขึ้น	 ในบางครั้งอาจล้มเหลวบ้างเด็กก็จะพยายามในครั้งต่อไป	แต่หากงาน

ยากเกินไป	ท�าอะไรก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	เด็กจะกลายเป็นเด็กที่ท้อแท้	ขาดความเชื่อมั่น	จึงไม่มีความ

พยายามอีกต่อไป

	 6.	 ผู้ปกครองคอยให้ก�าลังใจ	โดยเฉพาะเมื่อเด็กเริ่มท้อแท้	แสดงความเชื่อมั่นในตัวเด็ก	ไม่ใช้ค�า

พูดด้านลบเพื่อสร้างแรงกดดันให้พยายาม	 ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น	 ในบางครั้งที่ล้มเหลว	พ่อแม่ก็ควร

ชื่นชมในความพยายามและความมุ่งมั่น	

การสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์
การรักษาระเบียบวินัย และ กฎ กติกา
	 ในแต่ละครอบครัว	ย่อมมีกฎ	กติกา	เพื่อสร้างให้เกิดระเบียบภายในบ้าน	และเกิดวินัยในตัวเด็ก	

เช่น	ต้องเอาเสือ้ผ้าใส่ตะกร้าทุกคร้ัง	โดยส่วนใหญ่มกัไม่ได้มกีารพดูคยุตกลงกนัอย่างชดัเจนด้วยวาจา	แต่

เป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านรับรู้กันเอง	ผ่านการก�ากับดูแลของพ่อแม่	เช่น	แม่จะบอกว่า	ถอดเสื้อผ้าออกแล้ว

เอาไปใส่ตะกร้าด้วยนะลกู	รวมทัง้ท�าให้ดูเป็นต้นแบบ	เด็กกเ็รียนรู้ไปโดยปริยาย	ดังน้ันพ่อแม่จงึมบีทบาท

ส�าคัญ	ในการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย

	 แต่ในบางเรื่องอาจต้องพูดคุยกันอย่างชัดเจน	 เช่น	 ห้ามใช้ก�าลัง	 ท�าร้ายร่างกายกัน	 ห้ามพูดค�า

หยาบ	สามารถเล่นคอมพิวเตอร์ได้วันละ	1	ชั่วโมง	เป็นต้น	
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	 เมื่อมีกฎ	กติกา	แล้ว	สิ่งส�าคัญที่สุดคือการก�ากับดูแลให้เด็กท�าตาม	กติกาที่ตกลงอย่างสม�่าเสมอ	

โดยต้องคุยกับเด็กตั้งแต่ต้น	เกี่ยวกับบทลงโทษหากไม่ท�าตามกติกา	โดยการลงโทษ	มีหลายรูปแบบ	เช่น	

การ	ตัดสิทธิ์ต่างๆ	การงดเล่นเกม	เป็นต้น

การยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
	 การรกัษากติกาให้มัน่คงเป็นเร่ืองส�าคญั	เอาจรงิกบัสิง่ทีต่กลงกนั	เข้มแข็งในการท�าในสิง่ทีถู่กต้อง	

ผูใ้หญ่ทกุคนต้องมกีารปรบัพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกนั	สม�า่เสมอ	ไม่ใจอ่อน	หากมกีารละเมดิข้อตกลง	

วิธีการเตือนเด็กควรท�าดังนี้

	 1.	 เอาจรงิทนัทเีพือ่หยดุพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา	อย่าปล่อยทิง้ไว้นาน	เพราะการไม่แก้ไขอาจท�าให้

เด็กมองว่าผู้ใหญ่ยอมรับพฤติกรรมนั้น	

	 2.	 รับฟังความคิดเห็น	จับประเด็นที่ไม่พอใจ	ให้เด็กรับรู้ว่าผู้ใหญ่เข้าใจความคิดและความรู้สึก	

	 3.	 ทบทวนกตกิา	ข้อตกลง	ถ้ามอียูแ่ล้วให้จัดการตามทีต่กลง	ไม่ต่อรอง	ผดัผ่อน	ใช้ท่าทางนุ่มนวล

แต่จริงจัง	สอดคล้องกับข้อตกลงที่วางไว้	กรณีที่ไม่มีการตกลงกันล่วงหน้า	ให้ใช้กฎตามมาตรฐานสังคม	

เช่น	ไม่ละเมิดผู้อื่น	ไม่ละเมิดตนเอง	ไม่ท�าลายของหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินเหตุ	

	 4.	 การลงโทษ	ควรสรปุสัน้ๆก่อนการลงโทษ	ว่าเกดิอะไรขึน้	เหตใุดจงึมกีารลงโทษ	ให้เดก็ทบทวน

ตนเอง	ถ้าส�านึกผิดได้ควรแสดงความชื่นชมเด็กที่รู้จักได้คิด	หรือชมที่เด็กยอมเปิดเผยความจริงไม่โกหก

ปิดบัง	 ชวนให้เด็กคิดว่า	 ถ้าจะไม่ให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นอีก	 ควรท�าอย่างไร	ป้องกันได้อย่างไร	 และคาดหวัง

ในทางที่ดีว่าเขาน่าจะท�าได้	การฝึกให้เด็กคิด	ทบทวนตนเองและวางแผนเกี่ยวกับตนเอง	สุดท้ายเด็กจะ

น�าพาชีวิตตนเองได้มากขึ้น	เตือนตัวเองเป็น	และพึ่งพาพ่อแม่น้อยลง	

	 5.	 ในกรณท่ีีเด็กอยากปรบัเปลีย่นกฎเกณฑ์กตกิากย็งัมโีอกาสท�าได้	แต่ต้องตกลงกนัก่อน	เท่ากบั

เปิดช่องทางการเจรจาให้เดก็มส่ีวนร่วมในการก�าหนดกตกิา	ซึง่เดก็จะร่วมมอืเพิม่ขึน้	เท่ากบัฝึกให้เขาเป็น

ตัวของตัวเอง	สร้างระเบียบวินัยจากภายในตัวเองได้	
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การสร้างความภาคภูมิใจและมั่นใจในตัวเอง
	 ความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอในการฝึกฝนลูกให้ประสบความส�าเร็จ	 การที่เด็กช่วยตัวเองและผู้

อื่นได้	มีความสามารถหลายอย่าง	จะท�าให้เด็กวัยนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ	เกิดความมั่นใจ	และถ้า

ความรู้	ความสามารถเหล่านี้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	จะยิ่งท�าให้เด็กรู้สึกว่าตนเอง

มีคุณค่าและมีความหมาย	เป็นคนส�าคัญคนหนึ่งทั้งในบ้านและนอกบ้าน	ส่งผลท�าให้เด็กชอบตัวเองและ

จะพยายามท�าตัวเองให้ดีขึ้น	 เห็นความมุ่งมั่นชัดเจนขึ้น	 อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเพิ่มขึ้นและเติบโต

เป็นวัยรุ่นที่ดีต่อไป

	 พ่อแม่เป็นผูส้ะท้อนสิง่ดแีละสิง่ไม่ดใีนการแสดงออกของเด็กให้เด็กได้ยนิ	เมือ่คนรอบตัวพดูถงึตัว

เองบ่อยๆไม่ว่าด้านดีหรือไม่ดี	สุดท้ายเด็กจะเชื่อว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆ	การฝึกฝน	จึงควรเน้นจุดดี

ให้มากกว่าการบอกจุดด้อย	เพื่อให้มีการพัฒนาต่อได้

	 เดก็ไม่ต้องการคนมาตอกย�า้ว่าผดิพลาดอย่างไร	แต่ต้องการช้ีน�าว่าจะท�าอย่างไรจงึจะท�าได้ถกูต้อง

หรอืดขีึน้กว่าเดมิ	พ่อแม่และผูเ้ลีย้งดคูวรหลกีเลีย่งการใช้ค�าพดูทีร่นุแรง	เพราะจะท�าให้เดก็เสยีความรูส้กึ	

รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า	อย่าต�าหนิที่ตัวเด็ก	แต่เน้นพฤติกรรมที่เด็กท�าแล้วคุณไม่ชอบ

	 การให้ก�าลังใจ	 การใช้ค�าพูดเชิงบวกจะช่วยให้เด็กวัยนี้ยอมรับได้และยอมท�าตามมากกว่าการใช้

ค�าพูดเชิงลบ	หรือค�าพูดรุนแรง	ไม่ว่าผลของการฝึกฝนจะเป็นอย่างไรในวันนี้	อย่าลืมแสดงให้เด็กเห็นว่า	

“คุณเชื่อมั่นว่าวันหนึ่ง	เขาจะท�าได้แน่นอน”
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บทที่ 5
ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางช่วยเหลือ

ปัญหาการเรียน
	 ปัญหาการเรยีน	เป็นปัญหาทีผู่ป้กครองและครพูาเดก็มาพบแพทย์บ่อย	ปัญหาการเรยีนท�าให้เดก็

ขาดความเชื่อมั่น	รู้สึกว่าตนเองท�าอะไรดีไม่ได้	ไม่มีความสุข	หลายครั้งก็อาจถูกผู้ใหญ่รอบตัวดุว่า	ผลที่

ตามมา	คือขาดแรงจูงใจในการเรียน	ไม่อยากเรียนรู้	เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่อง	งานวิจัยมากมายพบ

ว่า	ความล้มเหลวในการเรียนเป็นสาเหตุส�าคญัของการเกดิปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กและวยัรุน่

การที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถเรียนหนังสือได้ดีนั้น ประกอบด้วย 
	 1.	 ร่างกายแข็งแรง	มีความพร้อมทางร่างกาย	อวัยวะรับสัมผัสท�างานได้ดี	คือตาดี	หูดี	และเส้น

ประสาทจากตา	หู	ไปสมองปกติ	ไม่มีความบกพร่องของประสาทสัมผัส	

	 2.	 สมองสามารถรับรู้ข้อมูลได้ดี	 โดยมีการท�างานประสานกันดี	 ไม่สับสน	 แยกข้อมูลที่เข้ามา

พร้อมกันออกจากกันได้	เช่น	แยกเสียงครู	ออกจากเสียงรบกวนอื่น	ๆได้	รวมทั้งต้องมีสมาธิที่ดี	ซึ่งหาก

เดก็มคีวามยากล�าบากในการจดัระเบยีบ	การเลอืกสรรข้อมลู	อาจเป็นจากโรคสมาธสิัน้	หรอื	Attention	

Deficit	-	Hyperactivity	Disorder	(ADHD)	

	 3.	 สติปัญญาที่ดี	 ไม่มีภาวะสติปัญญาบกพร่อง	 สามารถประมวลข้อมูล	 มีกระบวนการคิด	 การ

สร้างความทรงจ�าและวิเคราะห์ได้ดี	

	 4.	 สมองสามารถแปลผลข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ	 ผสมค�า	 และท�าความเข้าใจความหมายได้	 คือ	

สมองที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน	 เขียน	 ท�างานได้ดี	 ซึ่งหากเด็กมีความบกพร่องในจุดนี้	 อาจเกิดจากภาวะ

บกพร่องในทักษะการเรียน	(Specific	Learning	Disorder)	

	 5.	 กล้ามเนื้อที่สามารถท�างานตามที่สมองสั่งการได้	 เช่น	 เขียนหนังสือได้	 กล้ามเนื้อมือท�างาน

คล่องแคล่ว	

	 6.	 มีแรงจูงใจ	อยากเรียน	สนุกกับการเรียนรู้	คือ	มีอารมณ์ที่ดี	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	วิตกกังวล	หรือ

ปัญหาทางอารมณ์อื่น	
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	 สิง่ส�าคญัในการดแูลเดก็ทีมี่ปัญหาการเรียน	คอืการท�าความเข้าใจสาเหต	ุเพือ่วางแผนในการช่วยเหลือ

ต่อไป	ถงึแม้ว่าจะไม่สามารถท�าให้เดก็ทกุคนกลายเป็นเด็กเรยีนเก่งได้	แต่สามารถท�าให้เดก็เข้าใจปัญหาทีต่วั

เองเป็น	มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้	มีประสบการณ์ของความส�าเร็จ	และมีความภูมิใจในตัวเองได้

โรคสมาธิสั้น (Attention	Deficit	Hyperactivity	Disorder)	

	 กลุ่มความผิดปกติของพฤติกรรม	โดย	ลักษณะอาการ	จะแบ่งเป็นกลุ่มอาการหลักๆคือ	

	 •	 อาการขาดสมาธิ	เช่น	วอกแวกง่าย	ใจลอย	ท�างานไม่เสร็จ	งานไม่เรียบร้อยไม่ได้ยินเวลาคน

พูดด้วย	ขี้ลืม	ของหาย

	 •	 อาการหุนหันพลันแล่นวู่วาม	อดทนน้อย	ท�าอะไรไม่คิด	พูดโพล่ง	พูดแทรก

	 •	 อาการซน	อยู่ไม่นิ่ง	นั่งนิ่งไม่ได้	ต้องยุกยิก	เล่นเสียงดัง	พูดมาก	เกิดอุบัติเหตุบ่อย	

	 เด็กบางคนอาจจะไม่มีอาการครบทั้ง	3	ด้าน	แต่ควรเริ่มเห็นอาการตั้งแต่ก่อน	อายุ	12	ปี	และ	มี

อาการในหลายๆ	สถานการณ์	เช่น	ทั้งที่บ้าน	ในห้องเรียน	สนามเด็กเล่น	และ	อาการมีผลกระทบกับเด็ก	

ท�าให้เกิดปัญหาในการเรียน	การเข้าสังคม	

	 การที่เราเห็นว่าเด็กดื้อและซนมาก	 อยู่ไม่นิ่งเลย	 ที่บ้าน	 แต่ที่ขณะท่ีอยู่โรงเรียนกลาย	 เป็นเด็ก

เรียบร้อย	 เชื่อฟังคุณครู	 กรณีนี้อาจไม่ใช่โรคสมาธิสั้น	 เพราะยังมีสาเหตุอื่นอีกหลายอย่างที่ท�าให้เด็กมี

อาการคล้ายไม่มีสมาธิ	ซน	เช่น	ไม่สบายกาย	เหนื่อย	หิว	ไม่สบายใจ	หงุดหงิด	กังวล	และสาเหตุที่พบได้

บ่อยคือ	การเล้ียงดแูบบทีต่ามใจ	ไม่ได้ฝึกระเบยีบวินยั	ความรบัผดิชอบ	หรอืการรูจ้กัอดทน	รอคอย	รวม
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ทั้งสภาพแวดล้อมในบ้านที่ไม่เหมาะกับการเรียนรู้	ขาดความสงบ	มีสิ่งกระตุ้น	ดึงความสนใจ	เช่น	เสียง

โทรทัศน์	หรือของเล่นที่มากเกินไป	

	 ดังนั้น	 ถ้าเริ่มสังเกตเห็นเด็กมีสมาธิไม่ดี	 เบื้องต้นผู้ปกครองสามารถช่วยได้	 โดยการจัดสภาพ

แวดล้อมให้สงบ	มรีะเบยีบ	ลดตัวกระตุน้ภายนอก	และ	การฝึกวินยั	ความอดทน	ให้เด็กรับผดิชอบกจิวัตร

ประจ�าวัน	หน้าที่ต่างๆของตนเองให้ได้	เมื่อได้ฝึกปรับสิ่งต่างๆ	แล้วไม่ได้ผล	สามารถพาเด็กมาพบแพทย์

เพื่อหาสาเหตุอื่นๆต่อไป	

ภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน	(Specific	Learning	Disorder)	

	 คือ	กลุ่มโรคที่มีความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้	 มีสาเหตุมาจากสมองท�างานบกพร่อง	 โดย

เป็นได้ตั้งแต่การวิเคราะห์	 แปลความข้อมูลไปจนถึงการสั่งการออกมา	ท�าให้มีปัญหาในทักษะการเรียน

รู้เฉพาะด้าน	คือ	ทักษะในการอ่านหนังสือ	การเขียน	การค�านวณ	ภาวะนี้พบได้ร้อยละ	3-6	ของเด็กวัย

เรียน	ซึ่งเป็นความผิดปกติที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	แต่จะเริ่มเห็นอาการเมื่อเข้าประถม	

	 แพทย์จะวินิจฉัยภาวะนี้	 เมื่อเด็กมีความสามารถด้านการเรียน	 ต�่ากว่าเด็กอื่นท่ีมีสติปัญญาเท่า

กัน	อย่างน้อย	2	ชั้นเรียน	จะพบว่าเด็กกลุ่มนี้ฉลาดเท่าเด็กอื่น	เวลาคุย	เล่น	ท�ากิจกรรมต่างๆจะท�าได้ดี	 

แต่กลับเรียนได้ไม่ดี	 โดยที่ไม่ใช่สาเหตุจากสติปัญญาบกพร่อง	 ภาวะนี้ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ในระบบการ

ศึกษาปกติได้ล�าบาก	ท�าให้เด็กคับข้องใจ	คิดว่าตัวเองโง่	ถูกผู้ใหญ่ดุ	ต�าหนิบ่อย

		 อาการแสดงภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน	พบได้	3	กลุ่ม

	 •	 ปัญหาในการอ่านหนงัสอื	อ่านไม่ออกหรอือ่านได้บ้างแต่ความสามารถในการอ่านต�า่กว่าเดก็

ที่ฉลาดเท่ากันอย่างน้อย	2	ชั้นเรียน	สะกดตัวไม่ถูก	อ่านช้า	ตกหล่น	อ่านเพิ่มค�า	อ่านสลับตัวพยัญชนะ	

ผสมค�าไม่ได้	แยกค�าไม่ถูก	อ่านแล้วจับใจความไม่ได้

	 •	 ปัญหาในการเขียนหนังสือ	เขียนหนังสือไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าจะเขียนอะไร	เขียนแล้วเอาพยัญชนะ

มารวมกันแต่อ่านไม่ได้	เขียนพยัญชนะสลับกัน	ขนาดของตัวอักษรไม่เท่ากัน	เขียนไม่ตรงบรรทัด	ไม่เว้น

ช่องไฟ

	 •	 ปัญหาในการคิดค�านวณ	ค�านวณไม่ได้เลยหรือท�าได้แต่สับสนกับตัวเลข	ไม่เข้าใจสัญลักษณ์	

ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข	เขียนเลขสลับกัน	ท�าบวก	ลบ	คูณ	หาร	ไม่ได้	ตีโจทย์ปัญหาไม่เป็น

	 อย่างไรก็ตาม	สาเหตุของการเรียนหนังสือไม่ดี	มีอีกหลายสาเหตุ	ก่อนการวินิจฉัย	เด็กจึงควรได้

รบัการตรวจประเมนิทางจติวทิยา	ระดบัสตปัิญญา	และ	ความสามารถทักษะทางการเรยีนอย่างละเอยีด	

เพื่อช่วยในการวางแผนการศึกษาเฉพาะราย	แก้ปัญหาข้อบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ต่อไป
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การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้และการช่วยเหลือที่บ้าน 
	 ส่ิงแวดล้อมทีส่งบ	ผ่อนคลาย	ไม่มสีิง่กระตุ้นจากภายนอกมากเกนิไป	มบีรรยากาศท่ีดี	เดก็จะรูส้กึ	

สนุก	มีความสุขกับการเรียน	และ	เกิดแรงจูงใจในการตั้งใจท�างานให้ดีขึ้นต่อไปอีกด้วย	

	 สิ่งแวดล้อม	 จัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มีระเบียบ	 ไม่รกรุงรัง	 จัดสถานที่ที่สงบและไม่มีสิ่งรบกวน

สมาธิหรือดึงความสนใจ	เช่น	ของเล่น	ในขณะที่ท�าการบ้านหรืออ่านหนังสือ	มีการก�าหนดเวลาส�าหรับ

กิจวัตรประจ�าวันให้ชัดเจน	 ไม่ให้ดูโทรทัศน์	 หรือ	 เล่นเกมนานเกินไป	อาจเขียนออกมาเป็นตารางเวลา	 

เพราะเด็กๆมักจะลืมว่าเวลาไหนควรท�าอะไร	 และ	 ผู้ใหญ่เองก็มักจะเบื่อ	 หงุดหงิด	 ที่ต้องพูดเรื่องเดิม	

ซ�้าๆบ่อยๆ	

	 เวลาสัง่งาน	แบ่งงานท่ีมากหรือท่ีเด็กเบือ่ให้ท�าทลีะน้อย	และช่วยก�ากบัดแูลให้ท�าจนเสรจ็	เป็นการ

ช่วยให้เด็กมีก�าลังใจในการท�างาน	รู้สึกประสบความส�าเร็จได้	ไม่ท้อไปเสียก่อน	และประสบการณ์ความ

รู้สึกที่เกิดขึ้นจากการท�าอะไรส�าเร็จนี้	จะย้อนกลับมาเป็นก�าลังใจให้เด็ก	เมื่อต้องท�างานชิ้นต่อไป

	 เมือ่ต้องตกัเตือน	หรือ	ท�าโทษ	หลกีเลีย่งการพดูบ่นหรอืต�าหน	ิควรใช้วธิพีดูเตอืนให้รูต้วัหรอืเบน

ความสนใจให้เด็กได้ท�ากิจกรรมอื่นแทน	หากเด็กยังไม่หยุดอาจแยกให้อยู่ในมุมสงบตามล�าพังชั่วคราว	

(Time	out)	การลงโทษควรท�าด้วยวธิทีีไ่ม่รนุแรง	และเป็นไปตามท่ีเคยตกลงกนัไว้ก่อนล่วงหน้า	เช่น	การ

ตดัเวลาดโูทรทศัน์	เล่นเกม	ตดัขนมทีช่อบ	และพ่อแม่ควรเป็นตวัอย่างทีด่แีละช่วยฝึกความมวีนิยั	อดทน

รอคอย	บริหารเวลาและจดัระเบยีบ	ในการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	เพราะเด็กเรยีนรูจ้ากสิง่ท่ีเห็น	จากสิง่ทีเ่รา

ท�า	มากกว่า	สิ่งที่เราสอน

	 เปิดโอกาสเด็กได้ใช้พลังงานในทางที่ดี	และมีประโยชน์	เช่น	การเล่นกีฬา	การช่วยเหลืองานบ้าน	

ซึง่ในช่วงเร่ิมต้นอาจจะดยูาก	ถ้าเดก็ไม่เคยถกูฝึกให้ช่วยเหลอืงานในบ้านมาก่อน	การใช้เทคนคิการให้แรง

เสรมิทางบวก	เช่น	การสะสมดาวหรอืแต้มคะแนน	กเ็ป็นอกีเทคนคิท่ีใช้ได้ผลดี	เพราะ	การท่ีเด็กสามารถ

มองเห็นความส�าเรจ็	และสิง่ดีๆในตัวเอง	เป็นปัจจยัส�าคญัในการท�าให้เดก็มกี�าลงัใจในการท�าสิง่ทีด่ต่ีอไป	
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การช่วยเหลือที่โรงเรียน
	 1.	 หาสาเหตุและรักษาที่สาเหตุหลัก

	 2.	 สร้างแรงจูงใจในการเรียน	เช่น

	 	 •	 ให้เด็กรู้สึกว่าเป็นที่รักของครูและเพื่อน	และให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

	 	 •	 จัดประสบการณ์เรียนรู้หลากหลาย	ใช้แบบบูรณาการ	มีวิธีน�าสู่บทเรียน	ใช้กิจกรรมหลาก

หลาย	สอบถามความเข้าใจเป็นระยะ

	 	 •	 สร้างบรรยากาศในห้องให้ด	ีเรยีนให้สนกุ	สร้างความรูส้กึอยากเรยีน	ส่งเสรมิให้อยากรูแ้ละรู้

ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชวีติจรงิอย่างไร	น�าปัญหาหรอืเหตกุารณ์ในชวีติจรงิทีเ่กีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์

การเรียนรู้มาน�าสู่การเรียน

	 	 •	 ใช้อารมณ์ขัน	เรื่องตลกที่เกี่ยวข้อง	สรุปข้อคิดประทับใจจากการเรียนรู้	

	 	 •	 ลดความเครยีดในการเรยีนทีไ่ม่จ�าเป็น	ครูไม่เป็นกนัเอง	ครูด	ุท�าโทษมากเกนิไป	ใช้เวลาในการ

บ่น	ดุเด็กที่ไม่ได้อยู่ในห้อง	ท�าโทษกลุ่ม	ไม่ได้สอน	สอนไม่เข้าใจ	สอนเร็วเกินไป	ให้งานเยอะ	การบ้านเยอะ	

	 3.	 จดัส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม	ยดึหลกัการทีว่่าการเรยีนรูเ้กิดขึน้ได้ทกุที	่ไม่จ�าเป็นต้องอยูภ่ายใน

ห้องเรยีน	เช่น	จดัท่ีนัง่ใหม่	แบบวงกลม	วงกลมซ้อนกนั	กลุม่ย่อยหลายกลุม่หรอืไม่มกีลุม่	หรอื	เรยีนนอก

ห้องเรียน	เช่น	ใต้ต้นไม้	สวนหย่อม	ห้องประชุม	ห้องฝึกสมาธิ	หรือเรียนนอกโรงเรียน	เช่น	เรียนในวัด	

สวนสาธารณะ	หอศิลป์	พิพิธภัณฑ์	ศูนย์เยาวชน	โรงพยาบาล	เป็นต้น

	 4.	 ปรับเปลี่ยนบรรยากาศ	ภายในห้องเรียน	

	 5.	 ใช้วิธีการสอนหลายแบบ	ให้สนุก	ประทับใจ	จับคู่ท�างาน	แผนที่ความคิด	(Mind	Map)	ระดม

สมอง	(Brain	Storming)	จดัระบบความคดิ	ฝึกให้เขยีน	บนัทกึ	คดิวเิคราะห์ด้วยตวัเอง	ฝึกให้เดก็สงัเคราะห์	

คิดหาค�าตอบที่หลากหลาย	มีการทดลองพิสูจน์สิ่งที่คิด	หรือเรียนรู้	กล้าท้าทายการสอนของครู

ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางช่วยเหลือ
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ปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยเรียน

	 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนนั้น	 จะมุ่งเน้นการค้นหาสาเหตุ	 แก้ไขที่สาเหตุ	 ลด

พฤติกรรมที่มีปัญหา	พร้อมๆกับสร้างพฤติกรรมที่ดี	ติดตาม	ตรวจสอบ	ให้ก�าลังใจเป็นระยะ	โดยรักษา

สัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก	

ก้าวร้าว แกล้งเพื่อน
	 เป็นปัญหาที่พบบ่อยในนักเรียน	 มักมีสาเหตุมาจากการท่ีมีพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดตามใจมากหรือ

ใช้วิธีการก้าวร้าว	เป็นโรคสมาธิสั้น	หรือเกิดจากความเครียดหรือซึมเศร้า	

วิธีการช่วยเหลือ

	 1.	 ก�าหนดกติกาให้ชัดเจน

	 2.	 เอาจริงกับกฎเกณฑ์	ไม่ปล่อยให้มีการละเมิดกัน	

	 3.	 ใช้เทคนิค	“ขอเวลานอก”	เมื่อเด็กละเมิดคนอื่น

	 4.	 “แจ้งข้อหา”	อย่างรวบรัด	

	 5.	 ฟังเหตุการณ์รอบด้านอย่างสงบ	เปิดโอกาสให้พูดพอควร	แต่อย่าให้แก้ตัวเกินไป	

	 6.	 ตัดสินด้วยความสงบ	ตามข้อตกลงของการจัดการเมื่อมีการละเมิดกัน

	 7.	 ใช้หลักการลงโทษที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง	เช่น	การตัดรางวัล	บ�าเพ็ญประโยชน์	ออกก�าลังกาย

	 8.	 ชวนคดิหาวธีิการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ	เช่น	เวลาเพ่ือนล้อเลยีน	จะมทีางออกอืน่ๆอย่างไรอกี	เช่น	

ฟ้องครู	บอกเพื่อนตรงๆ	ให้เพื่อนช่วย	ไม่สนใจ	เปลี่ยนความคิดใหม่	เพื่อนล้อเท่ากับเพื่อนสนใจ	อยาก

เล่นด้วย	ล้อกลับ	ชวนเพื่อนเล่นอย่างอื่น	ท�าให้เพื่อนรักเสียเลย	ขู่กลับ	

	 9.	 หากิจกรรมเบนความสนใจ

	 10.	ใช้กิจกรรมที่ระบายความโกรธ	 ความก้าวร้าว	 เช่น	 เตะฟุตบอล	 ชกกระสอบทราย	 ปั้น

เครื่องปั้นดินเผา	แกะสลัก		 แต่กิจกรรมนั้นต้องมีกติกาควบคุม

	 11.	ให้ท�างานที่เป็นประโยชน์	ให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้อง	เพื่อน	และครู

ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางช่วยเหลือ
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ล้อเลียน 
	 สาเหตุมักเกิดจากการเรียนรู้จากทางบ้าน	จากกลุ่มเพื่อน	ขาดความสุข	มีปมด้อยของตนเอง	ขาด

ทักษะในการเข้าสังคม	

การให้ความช่วยเหลือ	

	 1.	 หยุดพฤติกรรมการแกล้งเพื่อน	ล้อเลียนเพื่อน	ทันที

	 2.	 อธิบายให้เด็กทั้งห้องรู้ว่า	 กฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันข้อแรก	 คือ	 ไม่ท�าให้คนอ่ืนเดือดร้อน	

ข้อสอง	คือ	ท�าให้คนอื่นพอใจ	ครูจะไม่ยอมให้มีการแกล้ง	หรือล้อเลียนกัน

	 3.	 ฝึกทักษะสังคมด้านบวก	รู้จักการให้	การขอบคุณ	การชักชวนกันเล่นกันดีๆ	การเริ่มต้นการ

เล่น	การมีเพื่อน	การขอให้เพื่อนช่วยเหลือปกป้องกัน

	 4.	 ฝึกทักษะเด็กในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล้อเลียน	หรือถูกรังแก

	 5.	 ฝึกให้เพื่อนช่วยกันปกป้องคนที่ถูกรังแก	เตือนเพื่อนที่ชอบแกล้งหรือล้อคนอื่น	ชวนเพื่อนให้

เลน่กันดีๆ	ช่วยรายงานครเูมือ่มีการละเมิดกนั	ไมย่อมให้มีพฤติกรรมนีเ้กิดขึน้ในหอ้ง	ด้วยการชว่ยกนั	ไม่

นิ่งดูดาย	ให้เพื่อนรู้จักการช่วยเหลือกันเสมอ	

	 6.	 ขอเวลานอก	(timeout)	เมื่อไม่สามารถควบคุมตนเองได้

	 7.	 แนะน�าการเล่นกันดีๆ	กิจกรรมที่ท�าด้วยกัน	แล้วพอใจด้วยกันทุกฝ่าย

	 8.	 รีบแยกเด็กที่เริ่มท�าท่าจะละเมิดคนอื่น	ไม่ควรรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

	 9.	 ชมเด็กเมื่อเด็กเล่นกันดีๆ	และหลีกเลี่ยงการล้อเลียนเด็ก	หรือแซวเด็ก

ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางช่วยเหลือ
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โกหก
	 การพูดโกหก	มีได้หลายแบบ	ตั้งแต่พูดตรงข้ามความจริง	เกินความจริง	แต่งเรื่อง	หรือโยนความ

ผิดให้คนอื่น	 แต่ไม่ว่าจะเป็น	 การพูดโกหกแบบใด	 ความรู้สึก	 ที่อยู่ในใจใต้พฤติกรรมการโกหกนั้น	 คือ	

ความกลัว	เด็กหลายๆคนโกหก	เพื่อปกป้องตนเองจากการถูกลงโทษ	เพราะเคยเรียนรู้มาว่า	การปิดบัง

ความผิดไว้จะท�าให้ปลอดภัย	 ในครอบครัว	หรือโรงเรียนที่กวดขันเข้มงวดและมีการลงโทษรุนแรงไม่ว่า

ทางร่างกายหรือวาจา	 จึงมักพบเด็กท่ีต้องใช้การพูดปดเพื่อปกป้องตัวเองและเอาตัวรอด	 เด็กอาจเคยมี

ประสบการณ์การถูกลงโทษหรือเห็นคนอื่นถูกลงโทษ	มาก่อน	 ท�าให้ไม่กล้าพูดความจริง	 กลัวว่าครูจะ

เกลียด	กลัวพ่อแม่ด่าว่า	 กลัวความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า	 ไม่ได้เรื่อง	 เด็กบางคนพูดโกหกหรือเล่าเรื่องเกิน

ความจริง	เพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับ	เป็นที่สนใจในหมู่เพื่อนฝูง	เพราะเด็กอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่มี

อะไรดี	ไม่พอใจในสิ่งที่มี	ภูมิใจในสิ่งที่เป็นอยู่	จึงสร้างเรื่องโกหก	เพื่อให้คนสนใจชื่นชม	มองให้ทะลุไปใต้

พฤติกรรม	เราอาจจะเห็นเด็กที่ก�าลัง	เหงา	เบื่อ	อยากมีเพื่อน	กลัวว้าเหว่	อยากได้รับความรักและการ

ยอมรับอยู่

วิธีการช่วยเหลือ

	 1.	 ใช้ท่าทีเป็นมิตร	เป็นกลาง	ยอมรับเมื่อเด็กท�าผิด	

	 2.	 ไม่เปิดโอกาสให้เด็กโกหก	ไม่ควรถามว่า	“เธอท�าหรือเปล่า”	

	 3.	 ฝึกให้เด็กกล้าพูด	กล้าบอก	กล้าปรึกษา	 เวลามีปัญหาอุปสรรค	ต้องการอะไร	สามารถบอก

ความต้องการ	ความไม่สบายใจออกมาได้	รับฟังเวลาเด็กบอก	ควรท�าความเข้าใจ	ไม่ควรสอนหรือดุเด็ก

ทันที	ชักชวนให้เด็กคิดทางออกด้วยตัวเอง	ก่อนจะชี้แนะ

	 4.	 งดการลงโทษ	ดุด่าว่ากล่าวรุนแรง	หรือให้เด็กได้อาย	 เช่น	ท�าต่อหน้าเพื่อนหรือต่อเด็กอื่นๆ	

ไม่ควรประจานเด็ก

	 5.	 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	อย่าโวยวาย	ตีโพยตีพาย	ท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่มากเกินไป	จนเด็ก

กลัวมาก	เวลามีปัญหาจะไม่กล้าบอก

	 6.	 ชมเชยเม่ือเด็กเปิดเผยความจริง	 แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เด็กท�าผิด	 อย่าเพ่ิงโกรธหรือรีบสั่งสอน

เขาทันที	ควรสอบถามลงลึกต่อไปว่า	อะไรท�าให้เขาท�าเช่นนั้น	ถ้าท�าใหม่ได้จะท�าอย่างไร
	 อย่ามองพฤติกรรมต่างๆ	 แต่เพียงผิวเผินและตอบสนองแต่พฤติกรรมท่ีไม่ดีเหล่าน้ัน	 อย่าตราหน้า
เด็กว่าขี้โกหก	 เพราะจะท�าให้เด็กเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อตนเอง	 รู้สึกโกรธรู้สึกแย่และหมดก�าลังใจที่จะ
แก้ไขเปล่ียนแปลงตนเอง	 มองเห็นสิ่งดีๆในตัวเด็กและแสดงความเช่ือม่ัน	 ว่าเด็กสามารถท�าส่ิงท่ีดีได้	 แม้ดู
ภายนอกอาจดูเหมือนมี	พฤติกรรมไม่ดี	แต่ไม่ได้หมายความว่า	เป็นเด็กไม่ดี	การแก้ไขการโกหกเป็นแค่การ
แก้ที่ปลายทาง	สิ่งส�าคัญคือการสร้างเด็กที่มีวินัย	อดทน	รู้จักยับยั้งชั่งใจที่จะไม่กระท�าผิด	มีความพอใจใน
สิ่งที่มี	ภูมิใจในสิ่งที่เป็นและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรบ่มเพาะตั้งแต่เยาว์วัย	จากในครอบครัว	

ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางช่วยเหลือ
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ขโมย
	 สาเหตุอาจมาจากการที่ขาดแคลน	 ขาดการยับยั้งใจตนเอง	 แก้แค้น	 ต้องการตื่นเต้น	 ตามเพื่อน	

พิสูจน์ตนเอง

วิธีการช่วยเหลือ

	 1.	 ไม่เปิดโอกาสให้มีการขโมย	 ให้เก็บของมีค่าให้เป็นส่วนตัว	 ไม่ควรน�าเงินหรือของมีค่ามา

โรงเรียน

	 2.	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ขโมยในห้องเรียนหรือที่บ้าน	 ให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร 

	จะป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกได้ด้วยวิธีใด

	 3.	 ไม่เปิดโอกาสให้เด็กท่ีขโมยโกหก	 จึงควรใช้ค�าถามว่า“	 เธอต้องการเอาเงินไปท�าอะไร”	 

แทนค�าถามว่า	“เธอเอาเงินเพื่อนไปหรือเปล่า”

	 4.	 ไม่ควรสร้างเงื่อนไขต่อรอง	 เช่น	ถ้าบอกความจริงจะยกโทษให้	หรือขู่ว่าถ้าไม่บอกความจริง

แล้วครูจับได้เอง	จะลงโทษหนัก

	 5.	 ชมที่เด็กยอมรับสารภาพ	สอบถามถึงเหตุจูงใจ	การคิด	การวางแผน

	 6.	 ให้เอาของหรือเงินที่ขโมยไปมาคืน	และขอโทษเด็กคนที่ถูกขโมยด้วย

	 7.	 ชวนให้คดิว่าถ้าต้องการอะไร	จะมีวิธีบอกอย่างไรด	ีกระตุน้ให้มีการปรกึษาหารอืวางแผน	ก่อน

จะท�าจริงๆ

	 6.	 ชวนให้หาวิธีหาเงินที่ถูกต้อง	เช่น	การท�างาน	หรือการเก็บเงินจากค่าขนม	เพื่อเอามาใช้ในสิ่ง

ที่พ่อแม่ไม่ได้ให้จริงๆ

	 7.	 มีการลงโทษด้วยการบ�าเพ็ญประโยชน์ชดใช้ความผิด	ชดใช้ค่าเสียหาย	ตามสมควร

	 8.	 ให้นักเรยีนในห้องเป็นนกัสบืคอยสอดส่องและรายงานครเูมือ่เหน็สิง่ผดิปกต	ิเช่น	มพีฤตกิรรม

พิรุธของนักเรียนบางคน	มีใครที่มีเงินใช้มากๆผิดสังเกต	เป็นต้น

ปัญหาที่พบบ่อย และแนวทางช่วยเหลือ
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ติดเกม
	 การติดเกม	เป็นสิ่งที่ขึ้นเกิดขึ้นได้ง่ายในเด็ก	การให้เด็กรู้จักและเล่นเกมเท่ากับเอาสิ่งอันตรายมา

ใกล้ตวัเดก็	พ่อแม่ทีใ่จอ่อน	ตามใจ	ไม่มเีวลา	มกัพบว่าเป็นต้นเหตุของการติดเกม	เด็กท่ีติดเกมมกัมปัีญหา

ต่อไปนี้	น�ามาก่อน	เช่น	มีปัญหาการเรียน	เข้ากับเพื่อนไม่ได้	เหงา	เครียด	เอาแต่ใจ	รอคอยไม่ได้	ยั้งตัว

เองได้ยาก	ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง

	 เมื่อติดเกม	เด็กคิดถึงและเล่นเกมจนละเลยหน้าที่	หมกมุ่น	ขาดความรับผิดชอบ	ถ้าไม่ได้เล่นจะ

หงุดหงิด	อารมณ์เสีย	ไม่สนใจการเรียน	ผลการเรียนตกลง	ไม่สนใจท�ากิจกรรมร่วมกับคนอื่นหรือใช้เงิน

มากขึ้น	โกหกเพื่อไปเล่น	อยู่ในโลกของตัวเอง	เมื่อความอยากเล่นเพิ่มมากขึ้นบางรายไม่ยอมไปโรงเรียน

เพื่อเล่นเกมที่บ้าน	ถ้าห้ามจะแอบหนีไปเล่นเกมที่ร้านเกมนอกบ้าน	

สาเหตุ

	 1.	 	ขาดการควบคุมตนเอง

	 2.	 พ่อแม่ไม่มีเวลาก�ากับให้เด็กท�าตามกติกา	หรือตามใจมากไม่มีการตกลงกติกา

	 3.	 พ่อแม่ไม่ท�าหรือส่งเสริมให้เด็กท�ากิจกรรมที่ดี	เหมาะสมตามวัย	ท�าให้เด็กรู้สึกเบื่อ

	 4.	 เด็กเข้าสังคมไม่ได้	หรือมีปัญหาทางอารมณ์	

	 5.	 อยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี	เช่น	มีเพื่อนติดเกม	ครอบครัวท�างานร้านเกม	

แนวทางช่วยเหลือ

	 1.	จูงใจให้อยากเลิกด้วยตนเอง	โดยฝึกให้มองผลลัพธ์ระยะยาว

	 2.	ตกลงกติกากันให้ชัดเจน	จัดเวลากันใหม่	ลดเวลาเล่นลงทีละน้อย	ก�าหนดทางปฏิบัติเมื่อเกิด

ปัญหา	เช่น	ถ้าไม่ท�าตามจะให้ช่วยอย่างไร	และจะท�าอะไร

	 4.	 การเอาจริงกับข้อตกลง	ท่าทีชัดเจน	โดยติดตามประเมินผล	พูดคุยเรื่องนี้เป็นระยะ	คอยให้

ก�าลังใจแต่มั่นคงในกติกา

	 5.	 	 เพ่ิมกิจกรรมเพื่อเสริมการควบคุมตนเอง	 เพิ่มกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจทดแทนเวลาที่เคยเล่น

เกม	อย่าปล่อยให้เด็กว่าง	

	 6.	 ปรับสภาพแวดล้อมให้สงบ	ไม่มีสิ่งกระตุ้นเรื่องเกม	ลดการบ่นว่า	หงุดหงิดใส่กัน	หรือพ่อแม่

ขัดแย้งกันเองในเรื่องนี้	
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การป้องกันปัญหา

	 1.	 การสร้างทักษะด้านต่างๆที่ท�าให้สนุก	ผ่อนคลายได้หลายอย่าง	 เช่น	กีฬา	ดนตรี	ท่องเที่ยว	

ศิลปะ	 ท�าขนม	 เป็นต้น	 ก่อนท่ีจะเปิดโอกาสให้รู้จักเกม	 จะมีโอกาสติดเกมลดลง	 และเมื่อติดเกมแล้ว

โอกาสจะไปฝึกทักษะด้านอื่นจะท�าได้ยาก

	 2.	 ฝึกความรับผิดชอบ	 และรักษาเวลาให้ได้ก่อนให้รู้จักเล่นเกม	 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทยแนะน�าว่าไม่ควรให้เด็กเล่นเกม	ก่อนอายุ	6	ปี	และใช้เวลาเล่นวันละไม่เกิน	1	ชั่วโมง

	 3.	 ก�าหนดกฎ	เกณฑ์	กตกิาชดัเจนและก�ากบัให้เป็นไปตามกฎทีว่างไว้	อย่าปล่อยให้เล่นโดยไม่ควบคมุ	

ปัญหาด้านอารมณ์และปรับตัวยาก ไม่มีเพื่อน 
	 ปัญหาด้านอารมณ์พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน	 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหา	 ปรับตัวยาก	 ไม่มีเพื่อน	 

ไม่มั่นใจ	วิตกกังวลง่าย	หรือซึมเศร้า	แยกตัว	เป็นต้น

	 สาเหตุมักมาจากขาดการฝึกฝน	 ท�าให้ขาดความสามารถที่ควรมี	 ขาดประสบการณ์	 ไม่มั่นใจ	 

ขี้กังวล	โรคซึมเศร้า	โรคออติสติก	พื้นอารมณ์หรือนิสัยเดิมที่ชอบแยกตัว	พ่อแม่ขี้กังวล	การเลี้ยงดูที่เข้ม

งวด	รุนแรง	ถูกดุ	ถูกท�าโทษรุนแรง

วิธีการช่วยเหลือ

	 1.	 	สร้างความคุน้เคย	เป็นกนัเอง	และจดักลุม่เพ่ือนให้ท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	หาคูหู่	จดักจิกรรม

ทีท่�างานเป็นคู	่แนะน�าเพ่ือนท่ีเป็นคูห่	ูให้ชวนเพือ่นพดูคยุ	เปิดโอกาสให้เดก็แสดงออก	ทลีะน้อย	ให้ก�าลงั

ใจ	ฝึกทักษะการสื่อสาร	
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	 2.	 ชวนเด็กคุย	ให้เด็กเล่าเรื่องที่วิตกกังวล

	 3.	 ชวนให้เด็กคิดหลายๆด้าน	มองทางด้านดี	กระตุ้นให้เด็กคิดหาทางออกด้วยตัวเอง

	 4.	 ฝึกให้เด็กเผชิญความกลัว	ทีละน้อย	

	 5.	 ลดการล้อเลียน	การขู่	การดุ	ที่ไม่ได้ผล

	 6.	 ฝึกการผ่อนคลายตนเอง	การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

	 7.	 ฝึกสติ/สมาธิ

วิตกกังวล
	 โดยทั่วไปเมื่อเด็กเจอตัวกระตุ้น	 เช่น	 ใกล้สอบ	 หรือต้องน�าเสนองานหน้าชั้นเรียน	 จะมีอาการ

ตื่นเต้น ใจสั่น เหงื่อออก	ซึ่งเป็นภาวะปกติที่พบได้ในคนทั่วไป	อาการวิตกกังวลเหล่านี้มักจะหายไปเมื่อ

ท�างานส�าเร็จลุล่วงไปแล้ว	 แต่หากความคิดซ�้าๆเหล่านี้ไม่ได้หายไปเมื่อท�างานส�าเร็จ	 หรือมีอาการวิตก

กังวลมากกว่าปกติ	ไม่สามารถเรียนได้อย่างเคย	สมาธิในการท�างานเสียไป	ความสัมพันธ์กับเพื่อนแย่ลง	

จนส่งผลต่อการเรียน	หรือการใช้ชีวิตประจ�าวัน	อาจเป็นความผิดปกติในกลุ่มโรควิตกกังวลได้

อาการของโรควิตกกังวล

 อาการทางกาย: เหงื่อแตก	ใจสั่น	หายใจเร็ว	ปวดท้อง	แน่นหน้าอก	ปวดหัว	นอนไม่หลับ	เป็นต้น

 อาการทางใจ: ตกใจง่าย	กังวลใจในการท�ากิจกรรมต่างๆ	การพูดหน้าชั้นเรียน	การแยกจากจาก

พ่อแม่	หรือเรื่องความปลอดภัย	การนอนฝันร้ายบ่อยๆ

การดูแลตนเองเบื้องต้น

	 1.	 ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

	 2.	 พักผ่อนให้เพียงพอ

	 3.	 ฝึกการผ่อนคลาย	เช่น	การฝึกหายใจเข้าออกช้าๆ	นับ	1-10	การฝึกสมาธิ	เดินจงกรม	การฝึก

โยคะ	เป็นต้น	ควรฝึกอย่างสม�่าเสมอ	วันละ	10-15	นาที

	 4.	 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาเฟอีน	เช่น	ชา	ชาเขียว	กาแฟ	เครื่องดื่มชูก�าลังต่าง

หากอาการไม่ดีขึ้น	อาจพบแพทย์เพื่อได้รับการประเมิน	วินิจฉัย	และรักษาต่อไป

ไม่ยอมไปโรงเรียน
	 เกิดขึ้นได้ในเด็กทุกวัย	มักเกิดขึ้นในช่วงหลังวันหยุด	เช่น	เสาร์-อาทิตย์	ปิดเทอม	หรือหลังจากได้

หยุดลาป่วยจริงๆ	สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความ	วิตก	กังวล	กลัวการพลัดพราก
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อาการ	

	 ตื่นเช้าไม่ยอมไปโรงเรียน	กลางคืนบ่นไม่อยากไป	โยเย	ไม่ยอมจากพ่อแม่ที่ไปส่ง	ร้องไห้	โวยวาย	

ท�าร้ายตวัเองหรอืพ่อแม่	เมือ่พ่อแม่ไปแล้วอยู่กบัครูได้	บางรายจะแสดงอาการป่วยทางกาย	เช่น	ปวดท้อง

หรือศีรษะ	ที่หาสาเหตุโรคไม่ได้	 หรืออ้างเหตุการณ์ที่โรงเรียนที่อาจไม่ใช่สาเหตุแท้จริง	 เช่น	กลัวเพื่อน

แกล้ง	หรือครูอาจารย์รังเกียจ	

วิธีช่วยเหลือที่โรงเรียน

	 1.	 ครูช่วยรับเด็กจากพ่อแม่ตอนเช้า	มีการนัดหมายตกลงกันล่วงหน้า

	 2.	 ให้พ่อแม่กลับอย่างรวบรัด	ไม่ให้เสียเวลา	ไม่ให้พูดมาก	

	 3.	 พาเด็กเข้ากลุ่มเพื่อน	เบนความสนใจเด็ก	สร้างความสงบและคุ้นเคย	

	 4.	 ครูและเพื่อนชวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กอื่น	

	 5.	 ถ้าเดก็ไม่ร่วมมอืให้อยูก่บัครคูนใดคนหนึง่	ในห้องสมดุ	ห้องพยาบาล	หรอืห้องครผูู้ช่วย	ให้ท�ากจิกรรม	

	 6.	 ชักชวนเด็กคุย	เป็นกันเอง	

	 7.	 ฝึกทักษะการผ่อนคลายตนเอง	ดนตรี	ศิลปะ	ฝึกลมหายใจ	โยคะ	สติ	สมาธิ	

วิธีการช่วยเหลือที่บ้าน

	 1.	 พาไปโรงเรียนตามปกติทุกวัน

	 2.	 ไม่ต่อรอง	ไม่ให้สัญญา	

	 3.	 พ่อแม่ท่าทีสงบ	จัดการให้ท�ากิจวัตรเท่าที่สามารถท�าได้

	 4.	 หลีกเลี่ยงการดุว่า	ต�าหนิ	สอน	หงุดหงิด	โกรธ	

	 5.	 หาสาเหตุทางจิตใจ	อารมณ์	หรือทางร่างกาย

	 6.	 ประสานงาน	นัดหมายทางโรงเรียน	ในการรับส่งเด็กตอนเช้า

	 7.	 รับเด็กกลับตรงเวลาทุกวันตามที่ตกลงกันไว้

	 8.	 ฟังเด็ก	แต่อย่าปฏิกิริยามากเกินไปต่อสิ่งที่เด็กเล่า	
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ปัสสาวะรดที่นอน
	 ภาวะปัสสาวะรดท่ีนอน	จะดีขึน้ตามวยัเมือ่เดก็โตขึน้	โดยเม่ืออาย	ุ5	ปี	เดก็ร้อยละ	99	จะสามารถ

ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในเวลากลางวันได้	ร้อยละ	80	จะควบคุมการถ่ายปัสสาวะในเวลากลางคืน

ได้	และ	เมื่ออายุ	6	ปี	เด็กร้อยละ	90	จะสามารถควบคุมปัสสาวะในเวลากลางคืนได้	หลังจากอายุ	6	ปี

ไป	ทุกๆปี	ประมาณร้อยละ	15	ของเด็กที่ยังมีอาการปัสสาวะรดที่นอนก็จะอาการดีขึ้นเอง	

	 อย่างไรกต็าม	เมือ่ถงึวยัทีเ่ดก็ๆส่วนใหญ่	หายจากการปัสสาวะรดทีน่อนแล้ว	ยงัมปัีสสาวะรดทีน่อน	

โดยปัจจุบันถือเอาที่อายุเกิน	6	ปี	แนะน�าให้ปรึกษาแพทย์	เพื่อตรวจหาโรคทางร่างกายที่อาจเป็นสาเหตุ

ได้	เช่น	การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ	ท้องผูกเรื้อรัง	หรือ	ภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ	เป็นต้น	

	 ในเด็กที่ไม่พบความผิดปกติใดๆ	ทางร่างกาย	การรักษาเบื้องต้น	คือ	การสร้างแรงจูงใจควบคู่ไป

กับท�าพฤติกรรมบ�าบัด	

	 •	 การให้แรงเสริมทางบวก:	การสะสมดาว	หรือคะแนน	ในวันที่ไม่มีปัสสาวะรดที่นอน	

	 •	 ให้เด็กมีส่วนช่วยท�าความสะอาด	ชุดนอน	ผ้าปูที่นอน	เมื่อมีปัสสาวะรดที่นอน	

	 •	 หลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรง	หรือดุว่าให้เด็กอาย

	 •	 ให้เด็กปัสสาวะก่อนเข้านอน	ไม่ควรปลุกเด็กกลางดึกให้ตื่นขึ้นมาปัสสาวะ

	 นอกจากน้ัน	ยงัมกีารใช้	เครือ่งมอืสญัญาณเตือนช่วยให้เด็กรูส้กึตัวต่ืนเม่ือมปัีสสาวะราดกลางคนื	

เป็นการรักษาทีใ่ช้มากในต่างประเทศ	ในไทยยงัมข้ีอจ�ากดัเร่ืองค่าใช้จ่าย	โดยทัว่ไปร้อยละ	80	จะมอีาการ

ดีขึ้นเมื่ออายุเด็กมากขึ้น	รวมกับการท�าพฤติกรรมบ�าบัดดังกล่าว	หากการรักษาเบื้องต้นไม่ได้ผล	แพทย์

ก็อาจจะพิจารณาใช้ยาต่อไป
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