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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๒ มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ และอีกบทบำทหนึ่งคือกำรดูแลนักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีควำมสุข โดยมี
นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำ มีเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อน เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพจิตและพฤติกรรมอย่ำงเหมำะสม 

 เอกสำรคู่มือฉบับนี้ เป็นกำรรวบรวมควำมรู้จำกเอกสำร ต ำรำ แนวปฏิบัติที่ดี โดยน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำ
เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ส ำหรับให้
ผู้รับผิดชอบได้ศึกษำแนวทำง สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
จะเป็นประโยชน์แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ เก่ี ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ได้น ำไปศึกษำพัฒนำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพให้แก่กำรท ำงำนยิ่งขึ้นไป 
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บทบำทหน้ำที่นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จัดท ำค ำสั่ง เรื่อง มอบหมำยให้ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำ รศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ตำมค ำสั่งที่ 77/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2563 โดยได้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบงำนจิตวิทยำ และมีกรอบภำระของงำนโดยงำนที่ได้รับมอบหมำย มีดังนี้ 

 ปฏิบัติงำนเก่ียวกับ กำรช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำนักเรียนให้ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรศึกษำ สังคม และ
อำรมณ์ เม่ืออยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน โดยท ำงำนร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพ่ือเสริมสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในกำรเรียนรู้ รวมทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนและ
โรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

 1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
  1) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับกำรส่งต่อจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2) วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่มีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ได้แก่ แบบทดสอบทำงจิตวิทยำด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ สังคมและวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ 
  3) ประเมิน ส ำรวจ วิเครำะห์ สภำวะสุขภำพจิตด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำกับนักเรียน เพ่ือค้นหำ 
อธิบำย ท ำนำยแนวโน้มพฤติกรรม อำรมณ์ควำมคิด พัฒนำกำร ศักยภำพ แรงจูงใจ ควำมถนัด บุคลิกภำพ 
สำเหตุขงปัญหำสุขภำพจิตในระดับเบื้องต้น 
  4) ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เก่ียวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัว   
เพ่ือกำรบ ำบัดและแก้ไขปัญหำเฉำะเรื่อง หรือปัญหำที่มีควำมซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยำเสพติด 
กำรทะเลำะวิวำท/กำรใช้ควำมรุนแรง ฯลฯ 
  5) ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภำวะทำงจิตใจ สังคม อำรมณ์ ส่งเสริมพัฒนำกำรในระดับเบื้องต้น 
เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจ ยอมรับปัญหำของตนเอง ปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมคิด พฤติกรรม วิธีกำรปรับตัว หรือ  
วิธีแก้ปัญหำให้เหมำะสม 
  6) ให้กำรดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  (LD) เด็กสมำธิสั้น 
เด็กออทิสติก เด็กที่มีปัญหำสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น 
  7) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำพฤติกรรม สุขภำพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ
และกระบวนกำรทำงจิตวิทยำเบื้องต้น เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตได้เหมำะสมยิ่งขึ้น  
  8) รวบรวม ศึกษำข้อมูลวิจัยด้ำนจิตวิทยำ และวิชำอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ 
นวัตกรรมด้ำนจิตวิทยำ สุขภำพจิต 
  9) สรุปสถิติ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทำงจิตวิทยำเสนอผู้บังคับบัญชำ เพ่ือประกอบกำรวำงแผน
พัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน หรือ
โครงกำรเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนด 
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 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ                    
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
  2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ หรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  3) ประสำนกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำนภำยนอก กรณีที่นักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเฉพำะด้ำน
และกำรรับส่งกลับเข้ำสู่โรงเรียน 
 4. ด้ำนบริกำร 
  1) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้วิชำกำรจิตวิทยำ วิชำกำรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
  2) ถ่ำ ยทอด ฝึ กอบรมองค์ควำมรู้  เทคโน โลยีด้ำนจิตวิทยำ จัดท ำแผนกำรฝึกอบรม          
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 5. ด้ำนกำรด ำเนินงำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำ รศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 (ฉก.ขน.สพป.ศก.2) ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก 
 6. ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่เก่ียวข้อง 
 7. ด้ำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน (พสน.) 
 8. ด้ำนกำรส่งเสริมกิจกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ 
 9. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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กำรรับบริกำรจำกนักจิตวิทยำโรงเรียน 
 
1. กำรส ำรวจปัญหำ  

กำรจัดท ำแบบส ำรวจปัญหำหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือด ำเนินกำรส ำรวจ 
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2    
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้    

1.1 เพ่ือส ำรวจปัญหำที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในกำรดูแลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 
เขต 2     

1.2 เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2     
1.3 เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนจัดโครงกำรส ำหรับกำรป้องกัน กำรส่งเสริมกำร

เฝ้ำระวัง และกำรช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
2. กำรลงพ้ืนท่ี  

นักจิตวิทยำและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียน เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
หรือ นักเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ โดยกำรให้ค ำปรึกษำนักเรียนรำยบุคคล กำรบ ำบัดรักษำ และกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถทำงเชำว์ปัญญำ (IQ) เพ่ือเป็นแนวทำงให้ครูหรือผู้ดูแลใช้ประกอบกำรวำงแผน กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน รำยบุคคลของนักเรียน (IEP)  
3. กำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  

3.1 กำรวิเครำะห์และวินิจฉัยเบื้องต้น   
     1) ประสำน งำ นกับครูแนะแนวหรือผู้ ดูแลเก่ีย วกับนั กเรียนที่ มีควำมจ ำเป็น จะต้องได้รั บ        

ควำมช่วยเหลือ โดยครูแนะแนวจะช่วยคัดกรองนักเรียนที่มีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำรับบริกำรค ำปรึกษำ พร้อมกับ
ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนที่ส่งมำเข้ำรับกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ พร้อมทั้งร่วมสังเกต ประเมิน และให้       
ควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังกำรเข้ำรับบริกำรค ำปรึกษำ   

     2) วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำของนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่มีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อ 
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรสังเกตพฤติกรรม กำรสัมภำษณ์ กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ ด้ำนสติปัญญำ 
อำรมณ์ สังคม เพ่ือค้นหำปัญหำ สำเหตุปัญหำของนักเรียน พร้อมทั้งหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ    

     3) วำงแผนกำรช่วยเหลือร่วมกับครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เพ่ือดูแล 
ช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมของนักเรียน กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปัญหำทำงพฤติกรรมและ
ลักษณะ อำรมณ์รุนแรง จะต้องมีกำรประสำนกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น โรงพยำบำล เพ่ือส่งต่อกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้น  อย่ำงเหมำะสม  

3.2 กำรแนะแนว กำรบ ำบัด กำรให้ค ำปรึกษำ และกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพของนักเรียน   
     1) ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้ เก่ียวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัว ในกรณี 

กำรบ ำบัดและกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่องหรือปัญหำที่มีควำมซับซ้อน   
     2) ประสำนงำนกับครู ผู้ปกครองและผู้บริหำร เพ่ือหำแนวทำงที่มีประสิทธิภำพในกำรแก้ไข 

ปัญหำกำรเรียนรู้และปัญหำพฤติกรรมของนักเรียน   
     3) ช่วยให้ผู้ที่ เก่ีย วข้องเข้ ำใจถึ งพฤติกรรมหรืออำกำรของนั กเรียน  และผลกระทบที่มีต่อ 

พฤติกรรมและกำรเรียนรู้   
     4) ประสำนกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำนภำยนอก กรณีที่นักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเฉพำะด้ำน 

และกำรรับส่งกลับเข้ำสู่ระบบโรงเรียน 
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3.3 กำรส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนำนักเรียน   
     1) ช่วยส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพหรือควำมถนัดของนักเรียนที่มีทักษะพิเศษ   
     2) ให้กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กที่ มีปัญหำในกำรเรียนรู้ เช่น เด็กที่มีควำม บกพร่อง

ทำงกำรเรียน รู้  (Learning Disorder หรือ LD) เด็กสมำธิสั้ น (attention-deficit hyperactivity disorder 
หรือ ADHD) เด็กออทิสติก (Autistic) เด็กที่มีสติปัญญำบกพร่อง (Intellectual Disabilities หรือ ID) เป็นต้น   

     3) ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนยอมรับควำมคิดเห็นของคนอ่ืน เข้ำใจและในควำมหลำกหลำย         
ที่เกิดขึ้นภำยในโรงเรียน   

     4) พัฒนำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครู ผู้ปกครองและนักเรียน เพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 
ในกำรเรียนรู้  

3.4 กำรประเมินผลกำรช่วยเหลือ   
     1) ประเมินควำมเหมำะสมในกำรจัดโปรแกรมพิเศษให้กับนักเรียน และกำรเปิดโอกำสให้แก่เด็ก   

ที่มีปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ได้เรียนต่อในระบบโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
     2) ประเมินสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ของนักเรียน   
     3) ประเมินผลกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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หลักกำรและควำมรู้ทั่วไปเทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ 
 

ควำมหมำยของกำรให้ค ำปรึกษำ 
 กำรให้ค ำปรึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสำรกันด้วยวำจำและกิริยำท่ำทำง 
ที่เกิดจำกสัมพันธภำพทำงวิชำชีพของบุคคลอย่ำงน้อย 2 คน คือ ผู้ให้และผู้รับค ำปรึกษำ  

ผู้ให้ค ำปรึกษำในที่นี้หมำยถึง ครูที่มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อกำรให้ค ำปรึกษำ มีควำมรู้และทักษะในกำรให้
ค ำปรึกษำ ท ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้รับค ำปรึกษำหรือนักเรียน ซ่ึงเป็นผู้ที่ก ำลังประสบควำมยุ่งยำกใจ 
หรือมีควำมทุกข์และต้องกำรควำมช่วยเหลือให้เข้ำใจตนเอง เข้ำใจสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในกำรตัดสินใจ และ
หำทำงออกเพ่ือลดหรือขจัดควำมทุกข์ ควำมยุ่งยำกใจด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำตนเอง
ไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร   
กำรให้ค ำปรึกษำนี้มีลักษณะที่แตกต่ำงจำกกำรให้บริกำรอ่ืนๆ ดังนี้ คือ  
 1. มีทฤษฏี กระบวนกำรและเทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำให้ครูได้เลือกใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมกับ
ลักษณะของปัญหำและธรรมชำติของนักเรียน 
 2. เน้นสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงครูผู้ให้และนักเรียนผู้รับค ำปรึกษำ เพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมรู้สึก
ไว้วำงใจ และกล้ำเปิดเผยตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้กำรให้ค ำปรึกษำด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใช้กำรสนทนำ 
หรือกำรสื่อสำรสองทำงระหว่ำงครูกับนักเรียน เป็นเครื่องมือส ำคัญของกำรให้ค ำปรึกษำ  
 3. เน้นปัจจุบัน เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในโลกของควำมเป็นจริง และสำมำรถค้นหำแนวทำงแก้ไขที่ เป็นไป
ได้ในปัจจุบัน 
 4. ไม่มีค ำตอบส ำเร็จรูปตำยตัว เพรำะกำรให้ค ำปรึกษำเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ วิธีกำรแก้ปัญหำในแต่
ละกรณีจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่ กับสถำนกำรณ์และสภำพปัญหำ โดยนักเรียนจะเป็นผู้ ตัดสินใจเลือกแนวทำง
แก้ปัญหำด้วยตัวเอง 
 5. ครูผู้ให้ค ำปรึกษำต้องให้เกียรติ และยอมรับนักเรียนที่มำขอรับค ำปรึกษำอย่ำงไม่มีเง่ือนไข ไม่ตัดสิ น 
ไม่ประเมิน และไม่วิพำกษ์ วิจำรณ์ หรือต ำหนินักเรียน 

วัตถุประสงค์ของกำรให้ค ำปรึกษำ 
 กำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ส ำรวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ และเข้ำใจ 
 2. ลดระดับควำมเครียด และควำมไม่สบำยใจที่เกิดกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนำทั กษะทำงด้ำนสังคม ทั กษะกำรตัดสินใจ และทักษะกำรจัดกำรกับปัญหำให้มีประสิทธิภำพ       
มำกยิ่งขึ้น 
 4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทำงที่พึงประสงค์ เช่น มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ต่ำงๆ มำกขึ้น มี
พฤติกรรมกำรเรียนที่ดี และสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 
 
ประเภทของกำรให้ค ำปรึกษำ 
 กำรให้ค ำปรึกษำสำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. กำรให้ค ำปรึกษำรำยบุคคล คือ กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  ครั้งละ 1 คน 
 2. กำรให้ค ำปรึกษำกลุ่ม คือกำรให้กำรช่วยเหลือแก่นักเรียนจ ำนวนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงในเรื่องที่คล้ำยคลึงกัน หรือมีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนในเรื่องเดียวกัน โดยใช้ควำมสัมพันธ์และอิทธิพล
ของกลุ่มในกำรช่วยเหลือสมำชิกในด้ำนก ำลังใจ ควำมเห็นอกเห็นใจ กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะ 
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เพ่ือให้สมำชิกเข้ำใจตนเอง เข้ำใจปัญหำ ได้แนวทำงแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำตนจำกกำรพูดคุยและพิจำรณำ
ร่วมกันในกลุ่ม จ ำนวนสมำชิกในกลุ่มควรอยู่ระหว่ำง 8-12 คน ซ่ึงจะท ำให้กำรให้ค ำปรึกษำมีประสิทธิภำพ 
เพรำะสมำชิกมีโอกำสสร้ำงปฏิสัมพันธ์กันได้ทั่วถึง และมีส่วนร่วมในกำรรับและให้ควำมช่วยเหลือในกลุ่มได้
อย่ำงเต็มที่ ในปัจจุบันกำรให้ค ำปรึกษำกลุ่มให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ค ำปรึกษำครอบครัวด้วย 
 
ข้อควรค ำนึงในกำรให้ค ำปรึกษำ  
กำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนครูควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรงต่อเวลำนัดหมำยทั้งเริ่มต้น และสิ้นสุดกำรให้ค ำปรึกษำ โดยทั่วไปแล้วกำรให้ค ำปรึกษำแต่ละครั้ง 
ควรใช้เวลำ 45-50 นำที ส ำหรับกำรให้ค ำปรึกษำรำยบุคคล และ 60-90 นำที ส ำหรับกำรให้ค ำปรึกษำกลุ่ม        
และควรอยู่ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ต่อรำย หรือต่อกลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรนัดหมำยอ่ืนๆ  
 2. ให้ควำมส ำคัญกับภำษำท่ำทำงของนักเรียนให้มำก หำกพบว่ำค ำพูดกับท่ำทำงของนักเรียนขัดแย้ง
กัน ให้เชื่อภำษำท่ำทำงและสะท้อนกลับให้นักเรียนรับรู้ เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจตัวเองมำกขึ้น เช่น “เธอบอกว่ำ
เธอเสียใจกับเรื่องนี้มำก แต่ขณะที่เธอพูดว่ำเสียใจ ครูเห็นเธอยิ้ม จริงๆ แล้วเธอรู้สึกอย่ำงไร” 
 3. หลีกเลี่ยงกำรถำมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือเจำะจงเกินไป เพรำะอำจท ำให้นักเรียนอึดอัดใจ และ
ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรปรึกษำได้ 
 4. หลีกเลี่ยงกำรแนะน ำให้นักเรียนปฏิบัติตำมควำมเห็นของครู เพรำะนักเรียนอำจเคยปฏิบัติในสิ่ง      
ที่ครูแนะน ำมำแล้วแต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรืออำจเป็นค ำแนะน ำที่นักเรียนไม่ต้องกำร ซ่ึงจะท ำให้นักเรียน
หลีกเลี่ยงที่จะมำรับค ำปรึกษำต่อไป 
 5. หลีกเลี่ยงกำรเกิดอำรมณ์ร่วมและกำรเห็นชอบกับพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเป็นกำรเสริมแรงให้
นักเรียนคิดและท ำพฤติกรรมเหมือนเดิมท ำให้นักเรียนไม่มีโอกำสเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
 6. ไม่ควรรีบด่วนที่จะสรุปและแก้ปัญหำ โดยที่นักเรียนไม่มีโอกำสได้ส ำรวจปัญหำ และสำเหตุมำกพอ  
 7. หลังจำกกำรให้ค ำปรึกษำแต่ละครั้งแล้ว ครูควรบันทึกผลกำรให้ค ำปรึกษำไว้เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรให้
ค ำปรึกษำต่อไป  
 8. ต้องรักษำควำมลับและประโยชน์ของนักเรียน  โดยต้องระมัดระวังที่จะไม่น ำเรื่องรำวของนักเรียน
ไปพูดในที่ต่ำงๆ แม้จะไม่เอ่ยชื่อก็ตำม เพรำะคนฟังอำจปะติดปะต่อเรื่องรำวเอง หรือสอบถำมกันจนรู้ว่ำเป็น
เรื่องรำวของนักเรียนคนใด ซ่ึงจะส่งผลเสียหำยต่อนักเรียนดังกล่ำว และกระทบถึงควำมน่ำเชื่อถือไว้วำงใจของ
ระบบกำรให้ค ำปรึกษำได้ 
คุณลักษณะของครูผู้ให้ค ำปรึกษำ 
 ครูผู้ที่จะท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพควรมีลักษณะส่วนตัว  ดังต่อไปนี้   
 1. รู้จัก  และยอมรับตนเอง 
 2. อดทน  ใจเย็น 
 3. จริงใจ  และต้ังใจช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 4. มีท่ำทีท่ีเป็นมิตร  และมองโลกในแง่ดี 
 5. ไวต่อควำมรู้สึกของผู้อ่ืน  และช่ำงสังเกต 
 6. ใช้ค ำพูดได้เหมำะสม 
 7. เป็นผู้รับฟังที่ดี  นอกจำกนี้ยังควรมีคุณลักษะที่ส ำคัญ  คือ มีบุคลิกภำพที่ดี  และกำรรักษำควำมลับ 
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ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ 
 ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ คือควำมสำมำรถหรือควำมช ำนำญในกำรสื่อสำร ทั้งกำรใช้ภำษำท่ำทำงและ
ภำษำพูด ซ่ึงเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้ให้ค ำปรึกษำในกำรช่วยเหลือบุคคลที่มีควำมทุกข์หรือผู้รับค ำปรึกษำให้ 
 1) มีควำมไว้วำงใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้ค ำปรึกษำและกำรปรึกษำ  
 2) เข้ำใจปัญหำ  สำเหตุของปัญหำและควำมต้องกำรของตัวเอง 
 3) แสวงหำและแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนกำรคิด กำรรู้สึกและกำรปฏิบัติตนเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  
 นักจิตวิทยำด้ำนกำรปรึกษำน ำเสนอทักษะกำรให้ค ำปรึกษำที่แตกต่ำงกันออกไป  แต่โดยรวมแล้ว
ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำที่เป็นทักษะพ้ืนฐำนเบื้องต้นในกำรสื่อสำรจะประกอบด้วยทักษะ ดังต่อไปนี้ 
  
1. ทักษะกำรใส่ใจ (Attending Skill) 
 กำรใส่ใจเป็นพฤติกรรมของผู้ให้ค ำปรึกษำที่แสดงออกด้วยภำษำพูดหรือภำษำท่ำทำง ซ่ึงบอกถึงควำม
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ รับค ำปรึกษำ  โดยกำรแสดงควำมสนใจ กำรเห็นควำมส ำคัญ  และกำรให้เกียรติ 
เพ่ือช่วยให้ผู้รับค ำปรึกษำเกิดควำมอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่ำงเหิน 

วัตถุประสงค์ 

 1. แสดงควำมสนใจ เห็นควำมส ำคัญ และให้เกียรติผู้รับค ำปรึกษำ 
 2. เป็นกำรแสดงควำมกระตือรือร้นที่จะให้ควำมช่วยเหลือ 
 3. เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนควำมอบอุ่นใจให้ผู้รับค ำปรึกษำ 
 กำรใส่ใจแบ่งออกเป็น 
1. กำรใส่ใจโดยกำรแสดงออกด้วยภำษำพูด  เป็นกำรพูดต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันกับที่ผู้รับค ำปรึกษำได้พูดให้ฟัง
ในขณะนั้น แสดงกำรรับรู้และเข้ำใจในทัศนะและแนวคิดของผู้รับค ำปรึกษำ 
2. กำรใส่ใจโดยกำรแสดงออกด้วยภำษำท่ำทำง เป็นกำรแสดงพฤติกรรมต่ำงๆที่ไม่ใช่ค ำพูด แต่มีควำมหมำยซ่ึง
สื่อถึงควำมเข้ำใจและกำรยอมรับควำมคิดและควำมรู้สึกของผู้รับค ำปรึกษำ  ภำษำท่ำทำงมีควำมหมำยและ
น้ ำหนักมำกกว่ำภำษำพูด ภำษำท่ำทำงที่ผู้ให้ค ำปรึกษำควรแสดงออกขณะให้ค ำปรึกษำประกอบด้วย 

 2.1 กำรประสำนสำยตำกับผู้รับค ำปรึกษำ  เป็นกำรแสดงควำมสนใจในสิ่งที่ผู้มำขอรับค ำปรึกษำก ำลัง    
     พูดอยู่ แต่ไม่ควรจ้องมองมำกเกินไปเพรำะจะท ำให้ผู้รับค ำปรึกษำรู้สึกอึดอัดได้ 

 2.2 กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ ท่ำทำง  กำรเคลื่อนไหวและระยะห่ำง 
      กำรแสดงออกทำงสีหน้ำที่อบอุ่น เป็นมิตรและสอดรับกับเรื่องรำวของผู้รับค ำปรึกษำ 
      กำรวำงตัวท่ีโน้มตัวเข้ำหำผู้รับค ำปรึกษำ  เป็นกำรแสดงควำมต้ังใจและใส่ใจ 
      กำรแสดงออกทำงสีหน้ำและท่ำทำงควรมีควำมสอดคล้อง 
      กำรนั่งหรือยืนให้มีระยะห่ำงระหว่ำงผู้ให้และผู้รับค ำปรึกษำที่พอเหมำะ คือ ประมำณ 3 – 5 ฟุต 
 2.3 น้ ำเสียงกำรพูด จังหวะกำรพูด ควำมดังหรือเบำของเสียง ระดับเสียง ควำมมีชีวิตชีวำของน้ ำเสียง  
      กำรเน้นค ำต้องมีควำมสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ผู้รับค ำปรึกษำได้พูดออกมำแล้ว 
 นอกจำกทั้ง 3 ข้อที่ได้กล่ำวมำแล้ว ให้ค ำปรึกษำควรแต่งกำยสุภำพเหมำะสมกับโอกำส 
แนวทำงปฏิบัติ 
 1. ในขณะที่ผู้ให้ค ำปรึกษำก ำลังฟังผู้รับค ำปรึกษำ อยู่นั้น ควรประสำนสำยตำกับผู้รับค ำปรึกษำใน
ลักษณะที่เป็นธรรมชำติ หรือพยักหน้ำเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง 
 2. ผู้ให้ค ำปรึกษำพูดตอบรับภำยหลังจำกที่ผู้รับค ำปรึกษำพูดจบ  เช่น “ครับ ค่ะ อืม” หรือพูดซ้ ำ
ประโยคที่ผู้รับค ำปรึกษำกล่ำวไว้ 
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 3. ใช้ค ำพูดที่สัมพันธ์กับค ำพูดของผู้รับค ำปรึกษำ โดยไม่มีกำรขัดจังหวะ จะช่วยให้ผู้รับค ำปรึกษำได้
ส ำรวจเรื่องรำวของตนเองต่อไป และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ำผู้ให้ค ำปรึกษำก ำลังฟังเขำอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน 
 4. ลักษณะท่ำทำงของผู้ให้ค ำปรึกษำจะต้องมีท่ำทีผ่อนคลำย ไม่เกร็งหรือเคร่งเครียด เพรำะจะท ำให้
ผู้รับค ำปรึกษำ ตึงเครียดไปด้วย ควรนั่งโน้มตัวไปข้ำงหน้ำพอสมควร เว้นระยะห่ำงประมำณ 3 ฟุต ลักษณะ
ท่ำทีและกำรนั่งก็เป็นสิ่งที่ส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะแสดงถึงควำมสนใจ เอำใจใส่ต่อผู้รับค ำปรึกษำ 
  
2. ทักษะกำรน ำ  ( Leading Skill ) 
 เป็นกำรที่ผู้ให้ค ำปรึกษำพูดน ำผู้รับค ำปรึกษำไปในทิศทำงที่ผู้ให้ค ำปรึกษำคิดว่ำจะท ำให้ผู้รับค ำปรึกษำ
ได้ประโยชน์สูงสุดในกำรมำขอรับค ำปรึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
 1. กระตุ้นให้ผู้รับค ำปรึกษำกล้ำที่จะพูดคุยกมำกขึ้น 
 2. เปิดประเด็นปัญหำของผู้รับค ำปรึกษำ 
 3. ให้ผู้รับค ำปรึกษำเลือกประเด็นปัญหำที่ต้องกำรปรึกษำ 
 4. กระตุ้นให้ผู้รับค ำปรึกษำส ำรวจปัญหำและน ำเสนอควำมรู้สึกของตัวเองมำกขึ้น 
แนวทำงปฏิบัติ 
 1. ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรน ำให้ชัดเจน  ว่ำต้องกำรน ำโดยให้อิสระแก่ผู้รับค ำปรึกษำในกำรพูดถึง
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมที่เขำต้องกำร หรือต้องกำรน ำในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเฉพำะเจำะจง 
 2. ใช้ประโยคบอกเล่ำเพ่ือเป็นกำรน ำให้ผู้รับค ำปรึกษำพูด 
 3. ใช้กำรถำมเพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำแสดงควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นหรือรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
 
3. ทักษะกำรถำม (Question Skill) 
 กำรถำม เป็นกำรให้ผู้รับค ำปรึกษำได้เล่ำเรื่องรำวที่ต้องกำรปรึกษำ รวมทั้งควำมรู้สึกนึกคิดตลอดจน
ควำมเชื่อของผู้รับค ำปรึกษำ  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โอกำสผู้รับค ำปรึกษำได้บอกถึงควำมรู้สึกและเรื่องรำวต่ำงๆ  ที่ต้องกำรจะปรึกษำ  
 2. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำได้ส ำรวจและคิดค ำนึงเรื่องรำวของตัวเองเพ่ือเข้ำใจตัวเองมำกขึ้น 
 3. เพ่ือให้ได้ข้อมูล  แนวทำงแก้ไขปัญหำและแผนกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำว 

แนวทำงปฏิบัติ 
 1. ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรถำมว่ำต้องกำรข้อมูลแบบใดจำกผู้รับค ำปรึกษำแล้วกำรต้ังค ำถำม ซ่ึงมี
อยู่ 2 แบบ คือกำรถำมเปิดและกำรถำมปิด 
          กำรถำมเปิด เม่ือต้องกำรให้ผู้รับค ำปรึกษำได้พูดเล่ำควำมรู้สึกหรือเรื่องรำวของเขำอย่ำงอิสระ 
มักจะลงท้ำยประโยคด้วย “อะไร อย่างไร” 
        กำรถำมเปิด เม่ือต้องกำรค ำตอบสั้นและเฉพำะเจำะจงมักจะลงท้ำยประโยคด้วย “ ไหม  เหรอ  
หรือไม่  หรือยัง  รึเปล่ำ ” 
 โดยทั่วไปแล้วผู้ให้ค ำปรึกษำควรใช้ค ำถำมแบบเปิด  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้รับค ำปรึกษำได้ตอบตำมที่
ต้องกำรอย่ำงเต็มที่ และจะช่วยให้ผู้รับค ำปรึกษำไม่รู้สึกว่ำถูกซักถำมมำกเกินไป จำกกำรถำมแบบปิด เพรำะได้
ข้อมูลน้อย ผู้ให้ค ำปรึกษำต้องถำมบ่อยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ ต้องกำร 
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 2. สังเกตและฟังอย่ำงต้ังใจ  หลังจำกนั้นสรุป/ทวนซ้ ำประเด็นที่ ต้องกำรข้อมูลและรำยละเอียดก่อน
แล้วจึงต้ังค ำถำม 
          3. เม่ือถำมแล้วให้ฟังค ำตอบของผู้รับค ำปรึกษำอย่ำงใส่ใจ เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้รับค ำปรึกษำไว้ 
      4. ไม่ควรถำมบ่อยเกินไป เพรำะอำจท ำให้ผู้รับค ำปรึกษำร ำคำญ และต่อต้ำนกำรให้ค ำปรึกษำได้ 
      5. หลีกเลี่ยงกำรถำมด้วยค ำถำม “ท ำไม” เพรำะค ำถำมที่เริ่มด้วย “ท ำไม” มักจะท ำให้ผู้รับค ำปรึกษำ
รู้สึกว่ำตนเองผิด และคิดหำค ำตอบที่เหมือนเป็นกำรแก้ตัว และค ำถำม “ท ำไม” ไม่ได้ช่วยให้ผู้รับค ำปรึกษำได้
เล่ำระบำยควำมรู้สึกทุกข์/ไม่สบำยใจ  ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักของกำรให้ค ำปรึกษำคือ กำรให้โอกำสในกำรเล่ำ
ระบำย 
    “คุณ 
4. ทักษะกำรเงียบ ( Silence Skill) 

 กำรเงียบเป็นช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรปรึกษำที่ไม่มีกำรสื่อสำรด้วยวำจำระหว่ำงผู้ให้ค ำ กับผู้รับ
ค ำปรึกษำ  แต่ยังคงมีกำรสื่อสำรทำงอำรมณ์และควำมรู้สึก 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำได้คิดทบทวนเรื่องรำวของตัวเอง และท ำควำมเข้ำใจในสิ่งที่เขำพูดหรือรู้สึก 
 2. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำได้หยุดพักหลังจำกแสดงอำรมณ์โกรธ เสียใจ เช่น บ่น ร้องไห้  
 3. เพ่ือแสดงควำมใส่ใจและร่วมรับรู้และเข้ำใจในอำรมณ์และควำมรู้สึกของผู้รับค ำปรึกษำที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น 
แนวทำงปฏิบัติ 
 1. เม่ือผู้รับค ำปรึกษำนิ่งเงียบ ผู้ให้ค ำปรึกษำควรประเมินว่ำที่ผู้รับค ำปรึกษำเงียบนั้น เงียบเพรำะสำเหตุใด 
    เช่น รู้สึกเศร้ำ สะเทือนใจ จนพูดต่อไปไม่ได้ 
          เหนื่อยล้ำจำกกำรร้องไห้ หรือเล่ำระบำยควำมรู้สึกที่รุนแรง 
          คิดทบทวนเรื่องรำวของตัวเอง 
          จบประเด็นหรือเรื่องรำวนั้น ๆแล้วหรือก ำลังคิดถึงเรื่องที่จะพูดต่อไป  
 ซ่ึงเหตุผลดังกล่ำวเป็นกำรเงียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรให้ค ำปรึกษำ ดังนั้นผู้ให้ค ำปรึกษำไม่ควรรบกวน
ควำมเงียบนั้น ควรรอจนกระทั่งผู้รับค ำปรึกษำพร้อมที่จะพูดต่อไป ซ่ึงอำจใช้เวลำในกำรรอคอย 5-10 วินำที หำก
ผู้รับค ำปรึกษำเงียบนำนพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อ  ผู้ให้ค ำปรึกษำอำจด ำเนินกำรดังนี้ 
  1)  พูดให้ก ำลังใจ หรือแสดงควำมเข้ำใจ เห็นใจ  
  2) สะท้อนเนื้อหำและควำมรู้สึกของผู้รับค ำปรึกษำเก่ียวกับสิ่งที่ก ำลังพูดถึงก่อนที่จะมีกำรเงียบ 
      เกิดขึ้น  
  3) ถำมถึงควำมหมำยของกำรเงียบโดยสรุปเนื้อหำที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับค ำปรึกษำจะเงียบไป  
  4) ถำมถึงควำมรู้สึกของผู้รับค ำปรึกษำในขณะที่เงียบ โดยสรุปเนื้อหำที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับ 
     ค ำปรึกษำจะเงียบไป  
  5) หำกผู้ให้ค ำปรึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรที่ผู้รับค ำปรึกษำเงียบไปนำนนั้นอำจมีสำเหตุมำจำก 
  -  ต่อต้ำนกำรมำพบผู้ให้ค ำปรึกษำ  เพรำะถูกบังคับให้มำ  ผู้ให้ค ำปรึกษำควรแสดงควำมเข้ำใจ 
เห็นใจ  และพูดถึงควำมต้ังใจ ควำมใส่ใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้รับค ำปรึกษำ  รวมทั้งหลักกำร  วิธีกำรและ
ประโยชน์ของกำรให้ค ำปรึกษำ  เพ่ือช่วยให้ผู้รับค ำปรึกษำเกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรถูกเชิญพบ และประโยชน์ที่ เขำจะ
ได้รับจำกกำรรับ 
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  - ประหม่ำ หรือหวำดกลัวต่อกำรถูกเรียกพบ ผู้ให้ค ำปรึกษำควรชวนพูดคุยเรื่องทั่วไป  และแสดง
ท่ำทำงที่อบอุ่นเป็นมิตร เพ่ือสร้ำงควำมเป็นกันเองให้ผู้รับค ำปรึกษำรู้สึกผ่อนคลำย ” 
 2. ไม่ควรพูดเพ่ือลดควำมรู้สึกอึดอัดของผู้ให้ค ำปรึกษำที่ทนให้มีกำรเงียบเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรสนทนำ
ไม่ได้  ให้อดทนต่อควำมเงียบและใช้กำรเงียบให้เป็นประโยชน์ในกำรให้ค ำปรึกษำ  เพรำะกำรฟังผู้รับค ำปรึกษำ
อย่ำงสงบ หรือนั่งอยู่กับเขำเงียบ ๆ เม่ือผู้รับค ำปรึกษำมีสภำพอำรมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธมำก เสียใจมำก ร้องไห้ 
เป็นกำรเปิดโอกำสให้เขำได้แสดงอำรมณ์อย่ำงเต็มที่โดยไม่มีกำรรบกวนและยังเป็นกำรแสดงว่ำผู้ให้ค ำปรึกษำเข้ำใจ
ควำมรู้สึกของเขำ จะเป็นผลดีกับกำรให้ค ำปรึกษำมำกกว่ำกำรปลอบโยน หรือซักถำมควำมรู้สึกในขณะนั้น 
 
5. ทักษะ กำรสะท้อนกลับ ( Reflection Skill ) 
 กำรสะท้อนกลับ เป็นกำรบอกควำมเข้ำใจของผู้ให้ค ำปรึกษำที่มีต่อสิ่งที่ผู้รับค ำปรึกษำรู้สึก รับรู้หรือสนใจที่
เป็นปัจจุบันขณะให้ค ำปรึกษำ  กำรสะท้อนกลับจะรวมควำมรู้สึกของผู้รับค ำปรึกษำและเนื้อหำที่ผู้รับค ำปรึกษำพูด
ถึง หรือสิ่งที่ผู้ ให้ค ำปรึกษำสังเกตเห็นจำกกริยำท่ำทำงของผู้รับค ำปรึกษำ  และเนื้ อหำที่ผู้รับค ำปรึกษำให้
ควำมส ำคัญ โดยใช้ค ำพูดของผู้ให้ค ำปรึกษำและที่ชัดเจนเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับค ำปรึกษำแสดงควำมรู้สึกและเปิดเผยเรื่องรำวของตนเองให้มำกขึ้นหรือชัดเจนขึ้น 
 2. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำเข้ำใจปัญหำ  รวมทั้งสำเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ตลอดจนเกิดควำมเข้ำใจ 
ควำมรู้สึกของตัวเองมำกขึ้น 
 3. เพ่ือแสดงควำมสนใจและเข้ำใจควำมรู้สึกและเรื่องรำวของผู้รับค ำปรึกษำ 

แนวทำงปฏิบัติ 
 1. พยำยำมสังเกตพฤติกรรมของผู้รับค ำปรึกษำขณะให้ค ำปรึกษำ เช่น ลักษณะค ำพูด   น้ ำเสียง สีหน้ำ 
        2. หำค ำที่ตรงกับควำมรู้สึกของผู้รับค ำปรึกษำมำกที่สุด โดยใช้ภำษำที่เข้ำใจได้ง่ำย 
          3. จับประเด็นส ำคัญของสิ่งที่ผู้รับค ำปรึกษำพูด 
         4. รวมควำมรู้สึกและเนื้อหำที่ผู้รับค ำปรึกษำแสดงหรือพูดถึงเข้ำด้วยกัน แล้วใช้ค ำพูดที่ชัดเจน เข้ำใจได้ง่ำย 
โดยพูดออกไปทันทีเพ่ือสะท้อนสิ่งที่ผู้รับค ำปรึกษำก ำลังรู้สึกหรือรับรู้ โดยอำจพูดควำมรู้สึกก่อนแล้วตำมด้วยเนื้อหำ
หรือเริ่มด้วยเนื้อหำก่อนแล้วตำมด้วยควำมรู้สึก ในกำรสะท้อนควำมรู้สึกควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ค ำว่ำ“รู้สึก”บ่อย  
6. กำรซ้ ำควำม/กำรทวนควำม  ( Paraphrasing Skill ) 
 เป็นกำรที่ผู้ให้ค ำปรึกษำพูดซ้ ำในเรื่องที่ผู้รับค ำปรึกษำบอกอีกครั้งหนึ่ง โดยคงสำระส ำคัญของเนื้อหำ หรือ
ควำมรู้สึกไว้ตำมเดิม แต่ใช้ค ำพูดน้อยลง 
 กำรทวนควำม  หมำยถึง  กำรที่ผู้ให้ค ำปรึกษำทวนซ้ ำในสำระส ำคัญที่ผู้รับค ำปรึกษำได้พูดไปแล้ว  แต่
ไม่ได้หมำยถึงกำรทวนซ้ ำตลอดเวลำเหมือนนกแก้วนกขุนทอง 
 จุดมุ่งหมำยของกำรทวนควำม  คือ 
  - สื่อให้ผู้รับค ำปรึกษำรู้ว่ำผู้ให้ค ำปรึกษำเข้ำใจในเนื้อหำที่เขำพูดได้ถูกต้อง 
  - กำรเน้นข้อควำมที่ควรเน้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแสดงถึงควำมใส่ใจ ควำมเข้ำใจของผู้ให้ค ำปรึกษำที่มีต่อผู้รับค ำปรึกษำ 
 2. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำเปิดเผยตัวเองมำกขึ้น 
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 3. เพ่ือย้ ำให้ผู้รับค ำปรึกษำเข้ำใจในสิ่งที่ตัวเองพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจำกกำรฟังสิ่งที่ ตัวเองพูด อีกครั้ง    
 4. ช่วยให้ผู้รับค ำปรึกษำชัดเจนและตรงประเด็นในสิ่งที่เขำต้องกำรพูด 
 5. เพ่ือตรวจสอบควำมเข้ำให้ตรงกันของผู้ให้และผู้รับค ำปรึกษำในสิ่งที่ผู้รับค ำปรึกษำก ำลังพูดถึง 

แนวทำงปฏิบัติ 
 ต้ังใจฟังในสิ่งที่ผู้รับค ำปรึกษำพูด  แล้วพิจำรณำว่ำค ำพูดใดของผู้รับค ำปรึกษำที่น่ำจะเป็นประเด็นส ำคัญ ที่
ควรเน้น/ย้ ำเป็นพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับค ำปรึกษำได้เล่ำอย่ำงต่อเนื่องหรือให้รำยละเอียดเพ่ิมเติม ให้พูดข้อควำม/
ประโยค/ค ำพูดนั้นซ้ ำ โดยอำจจะพูดซ้ ำควำม/ทวนควำมตำมแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
 1. ซ้ ำ/ทวนควำมนั้นทั้งหมดโดยเปลี่ยนเฉพำะสรรพนำม 
 2. ซ้ ำ/ทวนควำมเฉพำะประเด็นส ำคัญ 
    3. หลีกเลี่ยงกำรซ้ ำควำม/ทวนควำมบ่อยๆ เพรำะจะท ำให้ผู้รับค ำปรึกษำรู้สึกอึดอัด  หรือเหมือนถูก
ล้อเลียนและไม่แน่ใจในควำมสำมำรถของผู้ให้ค ำปรึกษำ 
    4. ซ้ ำควำม/ทวนควำมโดยไม่เพ่ิมเติมควำมคิดเห็นของผู้ให้ค ำปรึกษำลงไป 
    5. เม่ือซ้ ำควำม/ทวนควำมแล้ว ให้สังเกตกำรตอบสนองของผู้รับค ำปรึกษำ ถ้ำผู้ให้ค ำปรึกษำซ้ ำควำม/ทวนควำม    
ได้ถูกต้อง ผู้รับค ำปรึกษำจะพยักหน้ำ  ตอบรับและพูดหรือขยำยควำมต่อ ในกรณีที่ผู้รับค ำปรึกษำไม่มีปฏิกิริยำ
ตอบสนอง ผู้ให้ค ำปรึกษำอำจใช้ทักษะกำรถำมเปิดร่วมด้วย 
 
7. ทักษะกำรให้ก ำลังใจ   
 เป็นกำรแสดงควำมสนใจ เข้ำใจในสิ่งที่ผู้รับค ำปรึกษำพูดและสนับสนุนให้เขำพูดต่อไป โดยใช้ค ำพูดหรือ
ท่ำทำง 

วัตถุประสงค์ 
 1. กระตุ้นให้ผู้รับค ำปรึกษำกระตือรือร้นและม่ันใจในตนเอง รวมทั้งตระหนักใน  ควำมสำมำรถและคุณค่ำในตัวเอง 
 2. กระตุ้นให้ผู้รับค ำปรึกษำกล้ำที่จะคิดและท ำในสิ่งที่ไม่เคยคิด หรือท ำมำก่อน 

แนวทำงปฏิบัติ 

 เม่ือผู้รับค ำปรึกษำเสนอควำมคิด หรือแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ถูกต้องเหมำะสม หรือผู้รับค ำปรึกษำมีควำม
พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนำตนเองแต่ยังลังเลใจ  ผู้ให้ค ำปรึกษำก็อำจใช้กำรให้ก ำลังใจ โดยใช้แนวทำงต่อไปนี้ 
 1. มองหน้ำ สบตำ ยิ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น 
 2. ทวนซ้ ำค ำส ำคัญๆ ที่ผู้รับค ำปรึกษำพูดถึงรวมทั้งยิ้ม มองหน้ำ สบตำผู้รับค ำปรึกษำ 
    3. ใช้ค ำพูดกระตุ้นให้ผู้รับค ำปรึกษำเกิดควำมม่ันใจ  มีควำมหวังและก ำลังใจที่จะคิดหรือท ำในสิ่งที่ถูกต้อง
เหมำะสมและเป็นจริงได้ 
 4. หลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมหวังและกำรปลอบใจที่ไม่อำจเป็นจริงได้  หรือใช้กำรให้ก ำลังใจเพ่ือกลบ
เกลื่อนควำมรู้สึกท้อแท้ของผู้รับค ำปรึกษำ 

   
8. ทักษะกำรสรุปควำม (Summarizing Skill ) 
 เป็นกำรรวบรวมใจควำมส ำคัญทั้งหมดของควำมคิด  อำรมณ์  ควำมรู้สึกของผู้รับค ำปรึกษำที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงให้ค ำปรึกษำหรือในแต่ละครั้ง โดยใช้ค ำพูดสั้น ๆให้ได้ใจควำมส ำคัญทั้งหมด 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือย้ ำประเด็นส ำคัญให้มีควำมชัดเจนในกรณีที่มีกำรพูดคุยกันหลำยประเด็น 
 2. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำเข้ำใจเรื่องรำวและควำมรู้สึกของตัวเอง 
 3. เพ่ือให้กำรให้ค ำปรึกษำแต่ละครั้งมีควำมต่อเนื่องกัน 
         4. เพ่ือช่วยให้ผู้รับค ำปรึกษำและผู้ให้ค ำปรึกษำเข้ำใจเรื่องรำวท่ีก ำลังสนทนำได้อย่ำงถูกต้องตรงกันและได้
ใจควำมที่ชัดเจน 

แนวทำงปฏิบัติ 
 ผู้ให้ค ำปรึกษำพยำยำมจับประเด็นส ำคัญทั้งเนื้อหำที่ผู้รับค ำปรึกษำพูดและควำมรู้สึกที่ผู้รับค ำปรึกษำแสดง
แล้วใช้ค ำพูดสั้น ๆ ให้ได้ใจควำมครบ โดยอำจใช้แนวทำงต่อไปนี้ 
 1. ผู้รับค ำปรึกษำพูดถึงประเด็นปัญหำต่ำง ๆ หลำยประเด็น   ผู้ให้ค ำปรึกษำอำจสรุปแต่ละประเด็นก่อนที่
ผู้รับค ำปรึกษำจะเริ่มประเด็นต่อไป 
 2. ก่อนจบและเริ่มกำรให้ค ำปรึกษำในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีกำรปรึกษำหลำยครั้ง 
       3. ครั้งสุดท้ำยก่อนยุติกำรให้ค ำปรึกษำ 
 4. ขอให้ผู้รับค ำปรึกษำเป็นผู้สรุป โดยมีผู้ให้ค ำปรึกษำช่วยเสริมในส่วนส ำคัญที่ผู้รับค ำปรึกษำมิได้กล่ำวถึง 
หรือขำดหำยไป 
 
9. ทักษะกำรให้ข้อมูลและค ำแนะน ำ (Giving Information and Advising Skill ) 
 กำรให้ข้อมูล  เป็นกำรสื่อสำรทำงวำจำเก่ียวกับข้อมูลหรือรำยละเอียดต่ำงๆที่จ ำเป็นแก่ผู้รับค ำปรึกษำ   
          กำรให้ค ำแนะน ำ  เป็นกำรชี้แนะแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับค ำปรึกษำ   
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ควำมรู้  ข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆที่จ ำเป็นแก่ผู้รับค ำปรึกษำ   
 2. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำเข้ำใจปัญหำของตนเองและใช้ 
 3. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ  
 4. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำมีทำงเลือกและแนวทำงปฏิบัติที่เขำอำจจะนึกไม่ถึง 

แนวทำงปฏิบัติ 
 กำรให้ข้อมูล 
 1. ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภำษำง่ำยๆ 
 2. ผู้ให้ค ำปรึกษำควรตรวจสอบควำมรู้และควำมต้องกำรเก่ียวกับเรื่องที่จะให้ข้อมูลจำกผู้รับค ำปรึกษำ
ก่อนให้ข้อมูล  เพ่ือประหยัดเวลำและเป็นกำรให้ข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. หลังจำกให้ข้อมูลแล้วผู้ให้ค ำปรึกษำควรตรวจสอบว่ำข้อมูลที่ให้นั้น  ผู้รับค ำปรึกษำ เข้ำใจถูกต้อง
หรือไม่ โดยใช้วิธีให้ผู้รับค ำปรึกษำทวนซ้ ำ 
  
กำรให้ค ำแนะน ำ 
 1. ให้ค ำแนะน ำเม่ือพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับผู้รับค ำปรึกษำ  
 2. ควรจะให้โอกำสผู้รับค ำปรึกษำพิจำรณำว่ำวิธีปฏิบัตินั้นเป็นที่พอใจ  เหมำะสมและสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติจริงได้หรือไม่ 
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 3. หลังจำกให้ค ำแนะน ำแล้วผู้ให้ค ำปรึกษำควรจะให้โอกำสผู้รับค ำปรึกษำ พิจำรณำว่ำค ำแนะน ำเป็นที่
พอใจ เหมำะสมและสำมำรถน ำไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่  หรืออำจถำมควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึกที่ มีต่อ
ค ำแนะน ำนั้นว่ำ  มีควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึกอย่ำงไร 
 
ข้อควรระวัง 
 กำรให้ค ำแนะน ำมีข้อเสียอยู่หลำยประกำร เช่น หำกผู้รับค ำปรึกษำไม่ชอบก็จะปฏิเสธและมีทัศนคติ
ทำงลบต่อกำรให้ค ำปรึกษำและผู้ให้ค ำปรึกษำ  หรือถ้ำผู้รับค ำปรึกษำได้รับค ำแนะน ำแล้วน ำไปปฏิบัติและไม่ได้
รับผลก็จะโทษผู้ให้ค ำปรึกษำ  หำกได้รับผลดีผู้รับค ำปรึกษำก็จะมำใหม่อีก  เป็นกำรสร้ำงควำมรู้สึกผูกพันและ
พ่ึงพิง  นอกจำกนี้กำรให้ค ำแนะน ำมีโอกำสที่จะเกิดควำมเข้ำใจไม่ตรงกันได้ 
 แม้ผู้ให้ค ำปรึกษำจะเป็นผู้มีบทบำทมำกในกำรแนะน ำ  ผู้ให้ค ำปรึกษำต้องตระหนักไว้เสมอว่ำในที่สุด
แล้วผู้รับค ำปรึกษำจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง 
 
10. ทักษะกำรชี้ผลท่ีตำมมำ (Pointing Outcome Skill )  
 กำรชี้ผลที่ตำมมำ  เป็นกำรชี้ให้ผู้รับค ำปรึกษำได้เห็นผลท่ีอำจตำมมำจำกกำรคิด กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน
และกำรปฏิบัติของเขำเองทั้งในทำงลบและทำงบวก  ผลที่ตำมมำนี้อำจเป็นได้ทั้งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในใจเขำ
หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก ซ่ึงท ำให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหำคงอยู่รุนแรงขึ้นหรือลดลง  เช่น  
 1. ด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก เช่น รู้สึกดี ไม่ดี กลุ้มใจ สับสน ไม่ม่ันใจ ฯลฯ 
 2. ด้ำนร่ำงกำย เช่น ใจเต้น ปวดศีรษะ ท้องผูก เจ็บป่วย ฯลฯ 
 3. ด้ำนพฤติกรรม กำรปฏิบัติตัว กิจกรรมที่ท ำ 
 4. ด้ำนควำมคิด ทัศนคติ ควำมเชื่อ 
 5. ด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น เวลำ เหตุกำรณ์ สถำนที่ เงิน ทรัพย์สิน ฯลฯ 
 6. ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  เช่น  ท ำให้มีปัญหำกับเพ่ือน  ญำติ  เพ่ือนร่วมงำน  
กำรชี้ผลท่ีตำมมำอำจท ำได้  2  ทำง  คือ   
 1. กำรชี้ผลที่ตำมมำในทำงบวก เป็นกำรชี้ให้ผู้รับค ำปรึกษำ เห็นข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับ  
เป็นกำรสนับสนุนให้ผู้รับค ำปรึกษำกล้ำตัดสินใจหรือปฏิบัติตำมแผนที่ได้วำงไว้  
 2 . กำรชี้ผลท่ีตำมมำในทำงลบ เป็นกำรบอกถึงผลท่ีไม่ดีหรือโทษที่อำจจะตำมมำจำกำรตัดสินใจ
หรือกำรปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำรับรู้ถึงผลดีและผลเสียของกำรคิด  กำรตัดสินใจ  กำรวำงแผนและกำรปฏิบัติ
ของเขำเองทั้งในทำงลบและทำงบวก 
 2. เพ่ือให้ผู้รับค ำปรึกษำตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
แนวทำงปฏิบัติ   
 1. ทวนซ้ ำหรือสะท้อนควำมรู้สึกเพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้รับค ำปรึกษำได้เข้ำใจเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง 
 2. ให้ผู้รับค ำปรึกษำนึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตำมมำจำกกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติของตนเอง  
 3. ผู้ให้ค ำปรึกษำชี้ผลท่ีตำมมำจำกกำรรับรู้ของตนเอง  
 4. สรุปผลดีและผลเสียของกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติ 
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โรคสมำธิสั้น 

(ADHD , Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
 โรคสมำธิสั้น เป็นปัญหำทำงพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนและเป็นสำเหตุอันดับหนึ่งที่ท ำให้
เด็กมีปัญหำกำรเรียน เกิดจำกควำมบกพร่องในกำรท ำหน้ำที่ของสมอง มีอำกำรหลักเป็นควำมผิดปกติทำงด้ำน
พฤติกรรมได้แก่ ขำดสมำธิ  ซนอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ขำดกำรยับยั้งชั่งใจ ที่เป็นมำกกว่ำพฤติกรรมตำมปกติ
ของ เด็กในระดับพัฒนำกำรเดียวกัน 

สำเหตุของสมำธิส้ัน 
 เชื่อว่ำโรคสมำธิสั้นมีสำเหตุจำกหลำยปัจจัยทั้งปัจจัยชีวภำพและปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนำกำรและกำรท ำงำนของสมองต้ังแต่ขณะอยู่ในครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอดที่อำจแตกต่ำงกันใน
ผู้ป่วยแต่ละคน โดยมีสำเหตุจำกปัจจัยทำงพันธุกรรมเป็นสำเหตุหลัก ส่วนปัจจัยอ่ืนเช่น ภำวะขำดออกซิเจน 
กำรคลอดก่อนก ำหนด ภำวะแทรกซ้อนอ่ืนของกำรต้ังครรภ์และกำรคลอด  มำรดำด่ืมสุรำ/สูบบุหรี่ขณะ
ต้ังครรภ์ กำรได้รับสำรพิษ เช่นภำวะพิษจำกสำรตะก่ัว นอกจำกนี้ในปัจจุบันเริ่มมีข้อมูลเชื่อมโยงกำรเกิดโรค
สมำธิสั้นกับกำรสัมผัสสำร organophosphate ส่วนปัจจัยด้ำนกำรเลี้ยงดู เช่น กำรเลี้ยงดูที่ขำดระเบียบ หรือ
กำรปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์มำกเกินไป ไม่ได้เป็นสำเหตุของโรคสมำธิสั้น   แต่อำจมีส่วนท ำให้อำกำรของโรค
สมำธิสั้นเป็นมำกขึ้นได้ 

วิธีสังเกตอำกำรของโรคสมำธิส้ัน 
 - ซน อยู่ไม่นิ่ง เด็กจะมีอำกำรซน ยุกยิก นั่งนิ่งไม่ค่อยได้ เคลื่อนไหวตลอดเวลำ เล่นโลดโผน 
 - ขำดสมำธิ เด็กไม่สำมำรถจดจ่ออยู่กับกำรเรียน ไม่สำมำรถต้ังใจฟังครูสอนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีอำกำร
เหม่อลอย วอกแวกง่ำย ท ำงำนไม่เสร็จ เบื่อง่ำย ผลงำนที่ออกมำไม่เรียบร้อย ซ่ึงเป็นสำเหตุให้เด็กเรียนรู้ไม่เต็ม
ศักยภำพ หลงลืมกิจวัตรที่ควรท ำเป็นประจ ำ หรือท ำของหำยบ่อย 
 - ขำดกำรยับยั้งใจตนเอง หุนหันพลันแล่น ขำดกำรยั้งคิด  ท ำโดยไม่ไตร่ตรองถึงผลกระทบท่ีตำมมำ 
อดทนรอคอยไม่ค่อยได้ ไม่สำมำรถควบคุมตนเองให้ท ำในสิ่งที่ควรท ำให้จนเสร็จ 

วิธีกำรตรวจโรคสมำธิส้ัน 
 กำรวินิจฉัยโรคสมำธิสั้นเป็นกำรวินิจฉัยทำงคลินิกโดยแพทย์จะท ำกำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย สังเกต
พฤติกรรมเด็ก และประเมินด้วยแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ตรวจทำงจิตวิทยำ (ตรวจเชำวน์ปัญญำ และ
ตรวจวัดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเรียน) นอกจำกนี้แพทย์จะต้องวินิจฉัยแยกโรคจำกภำวะอ่ืนๆที่อำจท ำให้เด็ก
มีอำกำรคล้ำยกันได้แก่ พฤติกรรมซนปกติตำมวัย ปัญหำจำกกำรเลี้ยงดูที่ขำดกำรฝึกระเบียบวินัย ปัญหำ
เก่ียวกับสำยตำหรือกำรได้ยิน โรคทำงกำยบำงอย่ำงเช่นพิษจำกสำรตะก่ัว ลมชัก หรือธัยรอยด์เป็นพิษ 
ผลข้ำงเคียงจำกยำ เช่น phenobarbital  โรคทำงจิตเวชอ่ืนๆ เช่น   ภำวะสติปัญญำบกพร่อง ( Intellectual 
disability) บกพร่องทำ งกำร เรี ยน รู้ (Learning Disorder) ออทิ สติก (autistic disorder)    ด้ื อ ต่อ ต้ำ น 
(oppositional defiant disorder) โรคเกเร (conduct disorder)  ภำวะกำรปรับตัวผิดปกติ (adjustment 
disorder) โรควิตกกังวล (anxiety disorder) และ ปัญหำทำงอำรมณ์ (mood   disorder) 
วิธีกำรรักษำและช่วยเหลือเด็กท่ีเป็นโรคสมำธิส้ัน 
 กำรรักษำโรคสมำธิสั้นต้องอำศัยกำรรักษำแบบผสมผสำนทั้งกำรปรับพฤติกรรมและกำรใช้ยำ ร่วมกัน
(multimodal management) และต้องอำศัยควำมร่วมมือกันจำกหลำยฝ่ำย ทั้ง พ่อแม่ ครู หมอ โดยประกอบด้วย  
กำรให้ควำมรู้และค ำแนะน ำวิธีกำรช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและผู้ป่วย กำรประสำนงำนกับครูเพ่ือให้มีกำรช่วยเหลือ       
ที่โรงเรียน กำรใช้ยำ และกำรรักษำภำวะที่พบร่วมรวมทั้งแก้ไขผลกระทบของโรคสมำธิสั้นที่เกิดขึ้น  
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 - กำรรักษำด้วยยำโดยแพทย์ จะท ำให้เด็กมีสมำธิดีขึ้น ซนน้อยลง ดูสงบลง กำรรักษำด้วยยำจะไม่ท ำ
ให้เด็กติดและไม่ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตเนื่องจำกอยู่ในควำมดูแลของแพทย์ แต่ผู้ปกครองต้องพำเด็กพบ
แพทย์ตำมนัดอย่ำงสม่ ำเสมอ และรับประทำนยำตำมที่แพทย์สั่งอย่ำงเคร่งครัด 
 ** ค ำพูดแนะน ำเม่ือเด็กไม่ยอมรับประทำนยำ 
 “หนูจ ำเป็นต้องกินยำตัวนี้ เพรำะยำช่วยให้หนูควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น น่ำรักมำก” 
 หรือ “เวลำหนูกินยำแล้วแม่สังเกตว่ำหนูเรียนดีขึ้น มีควำมรับผิดชอบท ำกำรบ้ำน ดีกว่ำแต่ก่อนเยอะเลย” 
 - กำรช่วยเหลือด้ำนจิตใจ แพทย์จะให้ค ำแนะน ำและข้อมูลที่ถูกต้องในกำรดูแลเด็ก เพ่ือขจัดควำม
เข้ำใจผิดต่ำงๆ ของผู้ปกครองที่คิดว่ำเด็กด้ือ และเพ่ือให้เด็กเข้ำใจว่ำปัญหำที่ตนเองมีนั้นไม่ใช่ว่ำตนเองเป็นคน
ไม่ดี 
 - กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยหลัก ลดสิ่งเร้ำ เพ่ิมสมำธิ เพ่ิมกำรควบคุมตนเอง จะช่วยให้เด็กมี
สมำธิ ดีขึ้น มีควำมอดทน และควบคุมตนเองได้ดี 
 - กำรช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ 
          ผู้ปกครอง ควรเอำใจใส่ในเรื่องกำรเรียน ประสำนงำนกับคุณครูอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนให้
เหมำะสมกับเด็กตำมศักยภำพ 
          ครูผู้สอน สำมำรถช่วยเหลือได้ตำมแนวทำงดังนี้ 
 - ด้ำนกำรเรียน ครูควรช่วยจัดระบบกำรเรียนกำรสอนไม่ให้ซับซ้อน ตำรำงเรียนแน่นอน หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ทรำบและเตือนควำมจ ำทุกครั้ง และจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมำะสมกับเด็ก เด็กในชั้นเรียน
ไม่ควรเกิน 20 คน จัดท ำกฎระเบียบที่ชัดเจน และทบทวนข้อตกลงบ่อยๆ หลีกเลี่ยงกำรตกแต่งห้องเรียนด้วย
สีสันสดใส เนื่องจำกท ำให้เด็กสนใจสิ่งเร้ำนั้นมำกกว่ำสิ่งที่ครูสอน มอบหมำยงำนอย่ำงชัดเจน และไม่ควรใช้
วำจำต ำหนิ หรือ ท ำโทษ ประจำนเด็กต่อหน้ำเด็กคนอ่ืน เม่ือเด็กท ำควำมผิด ใช้วิธีกำรตัดคะแนน ลดเวลำพัก 
ท ำควำมสะอำดห้อง ให้แรงเสริมทำงบวก กล่ำวชมเชยเม่ือเด็กท ำดี ส่งงำนตรงตำมก ำหนด เพ่ือช่วยให้ เด็ก
สมำธิสั้นประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนตำมศักยภำพ เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
 - ด้ำนสังคม สอนให้เรียนรู้ทักษะทำงสังคมที่จ ำเป็นต่อกำรปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนของเด็กสมำธิสั้น 
ช่วยให้เด็กสมำธิสั้นมีเพ่ือน โดยกำรสังเกต เพ่ือค้นหำปัญหำในกำรเข้ำสังคมกับเพ่ือน หำกิจกรรมกลุ่มให้ท ำ
ร่วมกันเกิดกำรเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกับเพ่ือน โดยกิจกรรมนั้นต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีครูคอยควบคุม รวมถึง
จัดเพ่ือนช่วยดูแลเด็กสมำธิสั้นโดยต้องเป็นเด็กที่เข้ำใจกัน คอยเตือนควำมจ ำ สอนกำรบ้ำน ช่วยชี้แนะสิ่งที่ถูก 
  
เรำจะแยกสมำธิส้ันแท้ กับ สมำธิส้ันเทียมได้อย่ำงไร 
 เด็กสมำธิสั้นเทียม เม่ือได้รับกำรดูแลแก้ไข ปรับพฤติกรรมแล้ว อำกำรเหล่ำนั้นจะหำยไป 
 เด็กสมำธิสั้นแท้ เม่ือได้รับกำรดูแลแก้ไข ปรับพฤติกรรมแล้วมีอำกำรดีขึ้น ควบคุมตนเองได้ แต่ยังมี
อำกำรอยู่ ยังต้องได้รับกำรดูแลและกินยำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
กำรใช้ยำในเด็กสมำธิส้ัน  
 กำรใช้ยำสำมำรถช่วยให้สมำธิของเด็กดีขึ้น  โดยกำรออกฤทธิ์ปรับระดับสำรเคมีในสมองให้สมดุลอยู่ใน
ระดับที่สมองจะท ำหน้ำที่ได้ดีขึ้น  ช่วยให้เด็กมีควำมจดจ่อในกำรท ำงำนเพ่ิมมำกขึ้น พร้อมที่จะเรียนรู้  ซน
น้อยลง ดูสงบลง มีควำมสำมำรถในกำรควบคุมตัวเอง และควบคุมอำรมณ์ได้ดีขึ้น แต่จะเป็นเพียงช่วงที่ยำออก
ฤทธิ์เท่ำนั้น ดังนั้นกำรใช้ยำเพ่ือช่วยให้สมำธิดีขึ้นจึงจ ำเป็นต้องผสมผสำนกับกำรปรับพฤติกรรมร่วมด้วยจึงจะ
ได้ผลดี 
 ปัจจุบันมียำหลำยชนิดที่ใช้ในกำรรักษำโรคสมำธิสั้น โดยมีกลุ่มยำหลัก  2 กลุ่ม ได้แก่ 
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      1. กลุ่มยำออกฤทธิ์กระตุ้น  ได้แก่ methylphenidate 
      2. กลุ่มยำออกฤทธิ์ไม่กระตุ้น เช่น ยำต้ำนซึมเศร้ำบำงชนิด, ยำลดควำมดันบำงชนิด 
ตัวยำหลักและเป็นยำตัวแรกที่แพทย์จะเลือกใช้คือ Methylphenidate เป็นยำในกลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นที่ได้ผลดีที่สุด
ส ำหรับโรคสมำธิสั้น กำรวิจัยในปัจจุบันพบว่ำยำ methylphenidate  มีผลท ำให้ควำมผิดปกติของสมอง 
ทำงด้ำนโครงสร้ำงและกำรท ำงำนที่บกพร่อง เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ ดีขึ้น ซ่ึงผู้ป่วยแต่ละคนจะตอบสนองต่อ
ยำไม่เหมือนกันท ำให้จะได้รับยำในขนำดที่ไม่เท่ำกันและเกิดอำกำรข้ำงเคียงแตกต่ำงกันได้ ดัง นั้นกรณีที่ผู้ป่วย
พบปัญหำจำกกำรใช้ยำ กำรปรับยำ หยุดยำหรือเปลี่ยนยำจึงควรอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์เท่ำนั้น  
 
หำกเด็กท่ีเป็นโรคสมำธิส้ันไม่ได้รับกำรรักษำและดูแลช่วยเหลือจะเป็นอย่ำงไร 
 -วัยประถม ผลกำรเรียนจะต่ ำกว่ำควำมสำมำรถจริง เด็กอำจมีอำรมณ์ซึมเศร้ำ ขำดควำมม่ันใจในตนเอง
เนื่องจำกจะได้รับควำมกดดันจำกทั้งที่บ้ำนและที่โรงเรียน 
 -วัยรุ่น มีพฤติกรรมต่อต้ำน ก้ำวร้ำว โกหก ลักขโมย หนีเรียน ในบำงรำยเริ่มใช้ยำเสพติด มีผลกำรเรียนต่ ำ
เนื่องจำกเกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรเรียน และต้องออกจำกโรงเรียน เป็นปัญหำสังคมตำมมำ  
 
 
 
 
 
 
 


