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Overview of topic 

 

 

ปัญหาของเด็กในครอบครัว  ได้สร้างความเครียดมาสู่ผู้ปกครองจนต้องมาขอความช่วยเหลือจาก
แพทย์เป็นประจ า การเข้ามาดแูลอย่างใส่ใจของหมอครอบครัวในการแก้ไขปัญหาเด็กไม่เพียงแต่เป็นการ
ชว่ยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเดก็อยา่งเดียว  หากแตส่ามารถท าให้เราได้รับรู้และเข้าใจรากเหง้าท่ีแท้จริงของ
ปัญหาดงักลา่ววา่ล้วนมีเบือ้งหลงัมาจากปัญหาภายในครอบครัวของเดก็ทัง้สิน้   การแก้ไขท่ีจดุต้นเหตนีุเ้อง
จงึเป็นการแก้ไขท่ีสมบรูณ์แบบอยา่งแท้จริง 

แนวของ Study Guide เร่ือง Working  with  Children นี ้เป็นการฝึกนกัศกึษาแพทย์ในการ
ปฏิบตักิารแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัท่ีส่งผลกระทบตอ่ผู้ปกครอง ( Problem Solving)  ตัง้แต่
ฝึกการซกัประวตั ิ ฝึกการให้ค าแนะน า  ฝึกสภาพจิตของตนให้หนกัแน่น  นิ่งเป็น ฝึกเป็นผู้ ให้ก าลงัใจผู้ อ่ืน
เป็นผู้ ท่ีอดทนตอ่ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ข้างหน้า เพ่ือการเตรียมพร้อมในการเป็นแพทย์ท่ีสมบรูณ์ 
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กระตุ้นความสนใจ 
 

โดนเดก็ 8 ขวบรุมตืบ้!!! หนุ่มใหญ่แจ้งต ารวจจับ 

   เม่ือวานนี ้(7 ก.พ.)นาย ก. (นามสมมติ) อายุ 55 ปี ได้พาร่างสะบกัสะบอมเต็มไปด้วย
บาดแผลรอบทัง้ตวั เข้าแจ้งความ กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.อ.แห่งหนึ่ง ว่าได้ถูกกลุ่มเด็กอายุ
ประมาณ 7-8 ขวบ รุมท าร้ายร่างกายเหตเุกิดท่ีบริเวณริมคคูลอง ขณะท่ีตนก าลงัด่ืมสรุาอยู่กบั
เพ่ือนท่ีบริเวณหน้าบ้าน มีเด็กวยัประมาณ 7-8 ขวบจ านวน 4 คนถือคนัเบ็ดมา 2 คนั จากนัน้ 
ก็นัง่ตกปลากนัท่ีบริเวณริมคลองหน้าบ้าน สร้างความไม่พอใจให้กับตน จึงได้ตะโกนว่ากล่าว
ตกัเตือน แตก่ลุม่เดก็ไมส่นใจและยงัคงนัง่ตกปลาเหมือนเดมิ ตนจงึยิงหนงัสะติ๊กใส่ ท าให้กลุ่ม
เด็กดงักล่าว หันมามอง และด่าว่าตนแบบหยาบคาย ด้วยความโมโห ตนจึงได้วิ่งเข้าไปหา
กลุ่มเด็กท่ีนั่งอยู่เพ่ือท่ีจะตีสั่งสอน แต่ก็ถูกกลุ่มเด็กดังกล่าว รุมท าร้าย โดยใช้คนัเบ็ดและ
กระป๋องใส่ปลารุมตีโดยท่ีไม่ได้ทนัตัง้ตวัจนได้รับบาดเจ็บ จากนัน้พวกเด็ก ๆได้วิ่งหลบหนีไป 
ตอ่มาเจ้าหน้าท่ีสามารถจบักมุเด็กทัง้ 4 คนได้ และจากการสอบถาม ด.ช.บอย (นามสมมตุิ) 
อายุ 8 ขวบ กล่าวว่าขณะนั่งตกปลาท่ีบริเวณริมคลองสาธารณะจู่ๆ ก็มีลูกกระสุนหนงัสะติ๊ก 
จ านวนหลายนดั ยิงเข้าใส่พวกตน พร้อมกบัเห็นนาย ก. ก าลงัยืนดา่ทอไล่ แตพ่วกตนไม่ได้ท า
อะไรผิด นาย ก. ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับเงือ้มมือไล่ท าร้ายจึงได้ช่วยกันต่อสู้ เพ่ือป้องกันตัว  
ซึ่งตา่งฝ่ายก็ต่างต่อสู้  นาย ก. เสียหลกัล้มลง พวกตนจึงได้รุมกระทืบ ก่อนท่ีจะวิ่งหลบหนีไป 
ในเบือ้งต้นผู้ปกครองของกลุ่มเด็กดงักล่าวก็ยินยอมท่ีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ เสียหาย 
จงึได้วา่กลา่วตกัเตือน จากนัน้จงึได้ปลอ่ยตวักลบับ้านไป 

 
 

          

 

 

ท่ีมาหนงัสือพิมพ์คมชดัลึก 
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มาคิดกันเถอะ ตามประสบการณ์เดมิที่มี 

 
1. จากบทความ  เม่ืออา่นแล้วรู้สกึอยา่งไร 
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2. คดิว่าเป็นปัญหาไกลตวัหรือไม่ เพราะอะไร 
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     3. คิดวา่มีปัจจยัใดบ้าง ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ 
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Expected Learning Outcomes   
 
 เม่ือศกึษา Study  Guide  และได้เรียนในชัน้เรียนแล้ว นกัศกึษาแพทย์สามารถ 

1. เข้าใจหลกัการและยอมรับวา่ปัญหาของเดก็และเยาวชนเป็นสิ่งส าคญั 
2. มีทกัษะและแนวทางท่ีถกูต้องในการดแูลปัญหาท่ีพบได้บอ่ยของเดก็และเยาวชน 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาเดก็และเยาวชน ทัง้ก่อเกิดเจตคตท่ีิดีตอ่งานด้านนี ้
 

 
 
          
   
 
 
 
 

1. วิเคราะห์ปัญหาท่ีไมพ่งึประสงค์ของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ 
2. กระบวนการแก้ไขปัญหา (ซึง่ต้องอาศยัความรู้พืน้ฐานพฒันาการทางด้านอารมณ์และสงัคมของ

เดก็ในวยัตา่ง ๆ  ท่ีเหมาะสมกบัอายใุนเดก็ปกติ ) 
 
 
 
 
 
                    แผนการเรียนรู้ 

 
 

 เร่ิมจาก ตอบค าถาม จากสถานการณ์ตอ่ไปนี ้หลงัจากนัน้จะมีการทดสอบ 
การจดัการแก้ไขปัญหาท่ีเรียนรู้จากวีดีทศัน์ 

 

 

 

 

เนือ้หาบทเรียน 
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มาดูปัญหากันก่อนนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสมจิตอายุ 35 ปี น าลกูชายคนเล็กอายุ 5 ขวบช่ือเด็กชายแดงซึ่ง เพิ่งเข้า
เรียนชัน้อนบุาล มาพบทา่นซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นแพทย์ประจ าอยู่ท่ีโรงพยาบาลชมุชนแห่ง
หนึ่ง  นางสมจิตเล่าว่าลกูชายไม่ยอมไปโรงเรียน   และเป็นเด็กขีอ้าย  ไม่ยอมพดูคยุกับ
เพ่ือนๆ  จนเป็นท่ีแปลกใจของคณุครูประจ าชัน้   ตนสงสยัว่าลกูชายคงมีโรคทางสมอง
ผิดปกตจิงึได้มาขอค าปรึกษาแนะน า     

 มารดาของเด็กท างานโรงงานทอผ้า มีโรคประจ าตวัด้วยอาการจามน า้มูกไหล 

และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ย ๆ แตง่งานมีครอบครัวมาสิบกว่าปี มีลกูสองคน คนโตเรียน

ชัน้มธัยมต้น เธอจึงต้องท างานหนกัอยู่คนเดียว  เพราะสามีตกงาน แม้แต่พาลูกไปรับ

การฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท าให้ลูกคนเล็กนีไ้ด้รับวคัซีนไม่ครบและดู

เหมือนจะมีน า้หนักน้อยด้วย  ครอบครัวนีอ้ยู่รวมกันหลายคน  นอกจากสามีท่ีตกงาน

และมีพ่ีสาวอาย1ุ4ขวบอีกคนแล้วแล้ว บ้านหลงันี ้ยงัประกอบด้วยคณุยายของเด็กอายุ

6๑ปี ช่ือนางสมใจ ซึ่งมีอาการป่วยกระเสาะกระแสะด้วยโรคอ้วน,เบาหวานและความ

ดนัโลหิตสงู  และยงัต้องดแูลคณุตาช่ือนายสมปอง อาย ุ65 ปี ซึ่งก าลงันอนป่วยอยู่จาก

โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสดุท้ายบางครัง้มารดาของเด็กก็ได้ช่วยดแูลคณุตาบ้างแตส่่วน

ใหญ่ต้องเอาเวลาไปท างานท่ีโรงงาน ซึ่งได้คา่แรงเป็นรายวนั วนัไหนไม่ท าก็จะไม่ได้เงิน  

ไหนจะต้องดแูลลกู  และต้องดแูลสขุภาพตวัเองด้วย 

ท่านสงัเกตว่าสีหน้าของมารดาเด็กซึมเศร้า  เม่ือซกัประวตัิเพิ่มเติมพบว่าสามี
ตดิเหล้า และอารมณ์ร้าย  มกัท าร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจ าเวลาเมา 

ในฐานะท่ีเป็นแพทย์ประจ าครอบครัวนี ้ จงได้แสดงบทบาทในการให้ความ
ชว่ยเหลือปัญหาของเดก็ชายแดงอยา่งเป็นระบบ   

 



มาช่วยกันประเมินปัญหาและผลกระทบ 

ที่มีต่อครอบครัวอย่างมีกระบวนการ 

       

ขอแนะน า 

     นกัศกึษาแพทย์ควรให้ความส าคญักบัสมาชิกทุกคนในครอบครัวในการขอข้อมูลในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

ประวตัิพฒันาการเด็กตัง้แตเ่ร่ิมแรก (Developmental History) เพราะความผิดปกติด้านพฒันาการของ

เด็ก อาจจะเป็นการเช่ือมโยงกับ โรคทางพนัธุกรรมประจ าครอบครัวได้  นอกจากนี ้การซกัประวตัิอย่าง

ละเอียดถึงเหตกุารณ์พิเศษท่ีเกิดขึน้ในครอบครัว (ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นความขัดแย้งในครอบครัว)  อาจ

ท าให้เราสามารถเข้าถึงสาเหตขุองพฤตกิรรมเด็กท่ีผิดปกตไิด้เชน่กนั 

         การได้ข้อมูลเก่ียวกับพืน้ฐานอารมณ์ของเด็ก (Temperament) จะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย

ผู้ปกครองให้เข้าใจเด็กมากขึน้   ชีใ้ห้เห็นว่าผู้ปกครองกับเด็กมีความแตกต่างของพื น้ฐานทางอารมณ์ 

เพ่ือให้เกิดการยอมรับความเป็นตวัตนของเด็กได้ นอกจากนีย้งัเป็นการลดความรู้สึกผิดของพ่อแม่ท่ีคิดไป

เองวา่เลีย้งลกูไมดี่พอ และชว่ยสร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งเดก็กบัผู้ปกครองอีกด้วย 

 

 

 

     TIPS 

พฤตกิรรมเดก็ เป็นการสะท้อนถึงความขดัแย้งมาจากครอบครัวเสมอ  

จงค้นให้เจอ 
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มาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา 
(Description of The Problem) 
 

1. เจ้าของปัญหาท่ีแท้จริงเป็นใคร (Who defines the problem?) 

จงค้นหาใน case นี ้

 

     ประเดน็ชวนคิด  

ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง  มกัจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีเลีย้งเด็กและใกล้ชิด 
เดก็มากท่ีสดุ 
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2. ประเดน็ของปัญหาท่ีถกูต้อง ค้นหาอยา่งไร? (Exact description of the problem) จงค้นหาใน

caseนี ้

 ประเดน็ชวนคิด 

 ให้ใช้ค าถามท่ีชีเ้ฉพาะ ได้แก่ เหตกุารณ์เป็นเชน่ไร, เกิดเม่ือไร,ระดบัความรุนแรงเพียงใด, ความถ่ี

 ของเหตกุารณ์  เป็นสิ่งจ าเป็นในการได้ประเด็นท่ีชดัเจน  
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3. ปัญหาอ่ืนในครอบครัวส าคญัอยา่งไร?  (Are there any other problems?) 
และจงค้นหาใน case นี ้

 
 ประเดน็ชวนคิด 

 หากรู้วา่ในครอบครัวนีมี้ปัญหาอ่ืน ๆ ร่วมด้วย  ย่อมสะท้อนถึงความผิดปกตใินการเลีย้งดไูด้ 

 เราควรต้องทราบด้วยวา่ปัญหาใดท่ีครอบครัวต้องการแก้ไขเป็นอนัดบัต้น ๆ 
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4. ท่ีผา่นมา วิธีการใดท่ีครอบครัวพยายามใช้ในการเข้าไปจดัการกบัปัญหาเดก็ (What solutions 

has the family tried to relieve the problem?) มีความส าคญัอยา่งไร จงค้นหาใน caseนี ้

 

ประเดน็ชวนคิด 

ท าให้เข้าใจถึงความหนกัแน่น. การใช้ความยืดหยุน่, ความร่วมมือกนัแก้ปัญหาพฤติกรรมเดก็ของ

ผู้ปกครองนัน้  วา่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม ่ หรือในทางกลบักนั  อาจกลายเป็นเกิดผลลพัธ์ท่ีไมพ่งึ

ประสงค์ก็เป็นได้ ได้แก่ ยิ่งดดุา่ยิ่งท าให้เด็กตอ่ต้านมากขึน้เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การช่วยผู้ปกครองรับมือกับปัญหา (Management) 
 

ก่อนจะถึงขัน้ตอนนี ้ นกัเรียนแพทย์จะต้องมีความรู้พืน้ฐานด้านพฤตกิรรมของเด็กเชิงสงัคม

จิตวิทยาเสียก่อน   โดยเตมิตวัเลขอายท่ีุเหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ียอมรับได้ของเด็กตามวยัลงในชอ่งวา่ง

ดงันี ้

 

 

Behavior Timetable 

Behavior Approximate Age of Onset 
Crying 
Feeding 
Recurrent vomiting (Rumination) 
Head rolling, banging, body rocking 
Temper tantrum 
Breath holding 
Toilet learning 
Co-sleeping 
Resistance to bed time 
Fears (Animal, stranger, darkness) 
Sibling rivalry 
Night terrors 
Sleep walking 
Thumb sucking 
Can’t control 
Soiling 
Recurrent abdominal pain 
Bed wetting 
Fighting 
Stealing 
Shyness, no friend 
School avoidance 
Lying 
Somatization 
School problem (restlessness, learning) 
Asthma 
Food fads 
Brittle diabetes 
Moodiness 
Drugs 
Depression 
Anorexia 
Nail biting 
Truancy 

0-6    months 
6       months 
6       months 
9       months-15 months 
18     months-36 months 
 2      years 
2½     years 
3       years 
3      Years 
3-5   years 
2½   years 
3-6   years 
3     years 
3     years 
2½  years 
3½  years 
5     years 
6     years 
5     years 
5     years 
5     years 
5-6   years 
5     years 
7     years 
 
 
8years 
8-9   years 
10-12  years 
12  years 
14     years 
13-14   years 
13-14   years 
7years 
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เม่ือมีความรู้พร้อมแล้ว  ก็มาถึงกระบวนการให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา 

ซึง่ตามรูปแบบท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนนัน้จะต้องประกอบไปด้วย 

Education 

 Anticipatory guidance 

Reassurance 

Specific suggestions 

 Facilitation 

Referral (to a social worker, psychologist, family therapist, psychiatrist) 

     แตใ่นระดบันกัศกึษาแพทย์  เพียงแคฝึ่กขัน้ต้นเทา่นัน้  นัน่คือฝึกเฉพาะ Education  and  

Anticipatory  guidance  เป็นการปพืูน้ฐานไว้ก่อน 

 

TIPS 

       ในขณะท่ีก าลงัให้ Education อยูน่ัน้นกัศกึษาควรต้องให้ความมัน่ใจ (reassure) แก่ผู้ปกครองพร้อม

กนัไปวา่ ปัญหาดงักลา่วสามารถลลุว่งไปได้ด้วยความสามารถของครอบครัวล้วน ๆ อยา่งแนน่อน 

 

 

ลองลงมือท ากันดู 

 

1. ให้ความรู้ และแนะน าลว่งหน้า (Education and Anticipatory Guidance) 

1.1 Anticipatory Guidance หมายถึงอะไร 
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1.2 เปา้หมายของ Education นัน้คือ normalization  

จงอธิบายความหมายของค าวา่  normalization 

 

 

 

 

 

1.3 ในกรณี case นี ้จะให้ Education and Anticipatory Guidanceแก่ผู้ปกครองได้อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มอบหมายภาระงาน 

โดยให้ไปศกึษาวีดีทศัน์ท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า 
การเรียนรู้ในชัน้เรียน 

เรียนแบบกลุม่ย่อย (Small group learning) 
2 สปัดาห์ ภายหลงัจากได้รับ study guide   นกัศกึษาจะเรียนแบบ small group learning ในชัน้

เรียน รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาเดก็เล็กกิจกรรมท่ีเราจะต้องน าเสนอในห้องเรียน คือ 

 เฉลย Learning issues ทัง้หมด 

 นกัศกึษา สง่แบบฝึกเป็นรายบคุคล 

 ให้นกัศกึษาแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 

- กลุม่ท่ี 1 น าเสนอข้อมลูการแก้ไขปัญหาจากวีดีทศัน์ในรูปแบบ   Power  Point 

- กลุม่ท่ี 2 น าเสนอข้อมลูการแก้ไขปัญหาจากวีดีทศัน์ในรูปแบบ   การแสดงบทบาท (Role 

play) 
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 สงัเกตโดยตรง (direct observation) โดยอาจารย์จะสงัเกตนกัศกึษาในระหว่างการน าเสนอ

ข้อมลูเป็นรายบคุคลตามหวัข้อของกลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย 

 สงัเกตโดยตรง (direct observation) จากการแสดง Role play และจาก 

การมีสว่นร่วมในการ  discussion ในชัน้เรียน 

 การสอบ MCQ หรือ OSCE เม่ือเสร็จสิน้การเรียนการสอนท่ีกลุม่งานเวช

กรรมสงัคม 
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4 อรวรรณ เลาห์เรณ.ู การฝึกระเบียบวินยัและการอบรมเลีย้งดบูตุรเชิงบวก (discipline and Positive 
Parenting).  ใน ทิพวรรณหรรษคณุาชยั และคณะ(บรรณาธิการ). ต าราพัฒนาการและพฤตกิรรม

เดก็ เล่ม3 หน้า 313-326. พิมพ์ครัง้ท่ี1. บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากดั. พ.ศ.  2556. พิมพ์ครัง้
ท่ี1. บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากดั. พ.ศ.  2556. 

  

เอกสารอ่านประกอบ และ/หรือ เอกสารอ่านเพิ่มเติม  
(Further readings): 

 นิชรา  เรืองดารกานนท์ และคณะ, (บรรณาธิการ).ต าราพัฒนาการและพฤตกิรรมเดก็. พิมพ์
ครัง้ท่ี1. บริษัท โฮลิสติก พบัลิชชิ่ง จ ากดั. กทม.พ.ศ. 2557.   

 สายพิณ  หตัถีรัตน์. การดแูลสขุภาพครอบครัวเดก็และวยัรุ่น. ใน       สายพิณ  หตัถีรัตน์และ
คณะ, (บรรณาธิการ). คู่มือการดูแลสุขภาพและครอบครัว.หน้า 265-297. พิมพ์ครัง้ท่ี1. 
ส านกัพิมพ์หมอชาวบ้าน. กทม. พ.ศ. 2553.  

 อมุาพร  ตรังคสมบตั.ิ (บรรณาธิการ).  สร้างวินัยให้ลูกคุณ. พิมพ์ครัง้ท่ี1. บริษัท ศนูย์วิจยัและ
พฒันาครอบครัวจ ากดั. กทม. พ.ศ. 2542. 

 วนัเพ็ญ  บญุประกอบ. พฒันาการด้านสงัคมและอารมณ์. ใน สา่หรี  จิตตนินัท์ และคณะ. 
(บรรณาธิการ). แนะแนว การอบรมเลีย้งดูเดก็ จากแรกเกิดถงึ 5 ปี. หน้า 213-239. พิมพ์
ครัง้ท่ี1. ส านกัพิมพ์ กรุงเทพเวชสาร. กทม.  พ.ศ. 2548. 
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