
 

 

๑. ชื่อผลงาน/เร่ืองเล่า พลังแห่งสติ: วิถีแห่งการเยียวยาเด็กสมาธิส้ัน 

๒. ค าส าคัญ :  การฝึกสติ สติ สมาธิ โรคสมาธิส้ัน อาการสมาธิส้ัน การรักษาโรคสมาธิส้ัน 

๓. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร :  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ๑๙๖ หมู่ ๑๐ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ 

๔. สมาชิกทีม :  นายสมนึก อนันตวรวงศ์ น.ส.ดวงพร หน่อค า น.ส. วันทนีย์ สมบูรณ์ชัย และคณะ 

๕ ที่มาของเร่ืองราว : “นอกจากกินยาแล้ว ไมม่ีทางอื่นหรือครับท่ีจะรักษาโรคสมาธิส้ันของลูกผม” 
ผมได้แต่อึ้งกับค าถามนี้ ในฐานะของนักสังคมสงเคราะห์ (จิตเวช) ผู้ต้องพบกับพ่อแม่เด็กท่ีพาลูกมา
โรงพยาบาลด้วยปัญหาว่า ลูกไม่สามารถนั่งเรียนได้ แกล้งเพื่อน ขี้ลืม พูดไม่ฟัง ขาดความรับผิดชอบ ไม่
เหมือนเด็กวัยเดียวกัน ส่ังสอนแล้ว ตีแล้ว ใช้ทฤษฎีการปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ได้ผล ในฐานะของผู้ให้
การปรึกษาหรือผู้บ าบัด ผมได้แต่รับฟังและท าให้พ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านั้นท าใจเผชิญปัญหาตามก าลัง
ของตนเอง ๑๐ กว่าปีของการเผชิญหน้ากับความรู้สึกไร้ทางเลือกของผู้ปกครองท่ีมีลูกสมาธิส้ัน กว่า 
๒๐ ปีของการท างานส่ังสมประสบการณ์และความรู้ การนั่งมองตัวเลขยอดคนไข้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคสมาธิส้ันเพิ่มขึ้นทุกปีในรายงานของโรงพยาบาล แน่นอนการรักษาท่ีเด็กได้รับไม่พ้นการได้กิน
ยา ท่ีเป็นยาตัวเดียวกันท้ังโลก ปัญหาโลกแตกคือการลืมกินยาแม้ไม่ลืมก็ต้องกินกันยาว แทบไม่มีใครรู้
เลยว่าจะได้หยุดกินยาเมื่อไหร่ เมื่อมองไปท่ีแผนการรรักษา (Treatment Plan) การนัดหมายปรับ
พฤติกรรม ๑ – ๓ เดือนครั้ง เพียงแค่นี้ก็พอบอกได้ว่าการช่วยเหลือเด็กสมาธิส้ันยังมีข้อจ ากัดอีก
มากมายในระบบของเรา ยังไม่นับกระบวนการท าร้ายจิตใจเด็กแบบไม่รู้ตัวในระบบโรงเรียนอีก  

 ข้อมูลท่ีทราบดีแต่ยังไม่สามารถหาทางออกได้คือ ร้อยละ ๑๐ – ๓๐ ของโรคสมาธิส้ันไม่
ตอบสนองต่อยา ร้อยละ ๒๑ ของเด็กกลุ่มนี้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นมี
โอกาสเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านกฏหมาย หลักฐานทางวิชาการยังระบุว่าครึ่งหนึ่งของเด็กท่ีเป็นโรค
สมาธิส้ันจะกลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีอาการสมาธิส้ัน ผมไม่มั่นใจว่าคนท่ียิงปืนขึ้นฟ้า ด่าทอ ทะเลาะวิวิทาท 
ท าร้ายคนอื่นในท้องถนนท่ีเห็นอยู่ในข่าวทุกวันนี้ จะเป็นอาการของโรคสมาส้ันท่ีหลงเหลืออยู่ในผู้ใหญ่
เหล่านั้นหรือไม่ เพราะการขาดความยับยั้งช่ังใจ การควบคุมตนเองไม่ได้หรือขาดการฝึกฝนเรื่องการ
ควบคุมก ากับตนเอง เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของอาการของโรคสมาธิส้ัน ดังนั้นจึงมีการกล่าวว่า 
“การป้องกันโรคสมาธิส้ันท่ีดีท่ีสุด ณ เวลานี้ คือการป้องกันไม่ให้เด็กสมาธิส้ันเป็นผู้ใหญ่สมาธิส้ัน” 

 การนั่งท างานในคลินิคทุกวัน ท าให้ผมมีโอกาสท่ีจะใช้วิธีการต่างๆ ท่ีเรียกว่าการส่งเสริม
พฤติกรรมบ้าง การช่วยเหลือด้านจิตสังคมบ้าง การปรับพฤติกรรมบ้างกับเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งก็มีท้ังได้ผล
และไม่ได้ผล ลูกของเราบางคนก็หลุดเข้าไปสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก บางคนก็ประสบความส าเร็จ
เป็นนักกีฬาระดับเขต มีหลายปัจจัยท่ีท าให้ชีวิตเด็กแตกต่างกันไป แต่ส่ิงหนึ่งท่ีส าคัญของเด็กท่ีประสบ
ความส าเร็จคือการรู้จักควบคุมตน การมีสมาธิ ชีวิตของเด็กท่ีล้มเหลวกระตุ้นจิตส านึกของผม ชีวิตของ
เด็กท่ีประสบความส าเร็จช่วยเปิดความหวังของผมในการสร้างเครื่องมือท่ีจะช่วยเหลือเด็ก ผมคิดง่ายๆ 



 

 

ว่า เมื่อสมาธิส้ันก็ต้องท าให้มีสมาธิยาวขึ้น ผมจึงเริ่มฝึกสมาธิให้กับเด็กสมาธิส้ัน เริ่มต้นท่ีห้องบ าบัด
อย่างเงียบๆ ผมรู้ว่ามันได้ผล เมื่อผู้ปกครองหลายคนบอกว่าลูกของตนเองเองดีขึ้น รับผิดชอบข้ึน ผม
ท าอยู่อย่างนี้หลายปีและผมก็ภูมิใจในส่ิงท่ีได้ท าไป 

 อย่างไรก็ตามเรื่องท่ีผมให้เด็กสมาธิส้ันฝึกสมาธิ ได้กระจายไปในกลุ่มสหวิชาชีพหลายคนก็ช่ืน
ชมอีกหลายคนก็มีค าถามและข้อสงสัยกลับมาว่า “เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะฝึกสมาธิในเด็กสมาธิส้ัน ขนาดนั่ง
เฉยๆ ยังนั่งไม่ได้เลย” “ไม่มีหลักฐานทางวิชาการบอกว่าท าได้” “หาหลักฐานมาหน่อยสิว่าท าได้จริง 
เขาดีเพราะอย่างอื่นต่างหาก เพราะโรคสมาธิส้ันส่วนหนึ่งก็หายเองได้” นี่เป็นแรงผลักอย่างหนึ่งท่ีท า
ให้ผมต้องท าการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ในรูปแบบของงานวิจัยและพัฒนา “โปรแกรม
สนติบ าบัดส าหรับเด็กสมาธิส้ัน”  

 การพัฒนาโปรแกรมสติบ าบัดส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ระยะแรก ผมต้องตอบค าถามผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นว่า “สติของคุณคืออะไร ต่างจาก Attention อย่างไร” “อะไรคือกลไกการ
ท างานของสติกับอาการสมาธิส้ัน” “สติมันใช้ได้จริงหรือ” ค าถามเหล่านี้ ณ เวลานี้ไม่เป็นค าถามอีก
ต่อไป เพราะมีการสรุปเหตุผลจากการทบทวนวรรณกรรมมากมาย โดยเฉพาะจากการศึกษาเรื่อง
ระบบประสาทและสมอง ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง “Mindfulness” “Executive functions” 
และ “Self-Regulation” ว่ามีกลไกการท างานท่ีบริเวณสมองส่วนเดียวกัน การฝึกสติจะช่วยให้สมาธิ
หรือความสนใจจดจ่อในเด็กดีข้ึน ช่วยให้เด็กมีกระบวนการยับยั้งช่ังใจดีขึ้นและมีผลความจ าส าหรับใช้
งาน (Working Memory) ท าให้การควบคุมก ากับตนเองดีขึ้นด้วย สมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) 
โดยเฉพาะส่วนของ Anterior Cingulate cortex เป็นสมองท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตั้งใจ
และความคิด ซึ่งเด็กสมาธิส้ันมีปัญหาในการท าหน้าท่ีของสมองส่วนนี้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง นอกจากนี้
โดยความหมายของเนื้อหาหลักการของสติ เป็นส่ิงท่ีตรงกันข้ามกับอาการของโรคสมาธิส้ันอยู่แล้ว ถ้า
หากพฤติกรรมของคน ไม่ว่าการเคล่ือนไหว การพูด การคิด มีความสัมพันธ์กับการท างานของสมอง 
การพูดเร็ว การอยู่นิ่งไม่ได้ กับการพูดช้าและการอยู่นิ่งได้ ก็เป็นเรื่องของสมองและโชคดีท่ีสมองคนเรา
สามารถฝึกได้ฟื้นฟูได้ สติในโปรแกรมสติบ าบัดส าหรับเด็กสมาธิส้ันในท่ีนี้จึงหมายถึง “การฝึกการรู้ตัว 
เพื่อให้เด็กรู้จักยับยั้งช่ังใจ ไม่ท าอะไรตามความเคยชิน เพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองในเรื่อง
ชีวิตส่วนตัวและการเรียนได้”  

 ท าอย่างไร เราท าเป็นหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึกสติ ๑๐ สัปดาห์ๆ ละ ๑ ครั้ง ใช้เวลาครั้ง
ละ ๑ ช่ัวโมงถึง ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที ในขณะท่ีผู้ปกครองเด็กต้องน ากิจกรรมไปฝึกต่อท่ีบ้านด้วยทุกวัน 
เพราะเราทราบดีว่าการท าอะไรซ้ าๆ จะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงของกระบวนการท างานของสมอง 
โครงสร้างในแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย (๑) การฝึกสติส่วนนี้ใช้เป็นฐานจัดอยู่วงในสุดของกิจกรรม
กรรมหรือเป็นหัวใจของกิจกรรมแต่ละครั้ง เมื่อฝึกสติเรียบร้อยก็จะน าเด็ก (๒) ส ารวจปัญหา 
โดยเฉพาะอาการหลักของโรคสมาธิส้ันรวมถึงประเด็นท่ีเด็กกังวลใจอยู่ด้วย หลังจากนั้น (๓) ฝึกจัดการ
กับปัญหาโดยใช้สติและ (๔) การน าไปใช้ในชีวิตจริง การน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ท่ีบ้านหรือท่ีโรงเรียน 



 

 

โดยมีการฝึกกิจกรรมสติอย่างต่อเนื่อง ท้ัง ๑๐ กิจกรรมเริ่มต้ังแต่ เช่ือมั่น-รู้คุณค่า-ฟันฝ่า-ท้าอารมณ์ 
เดินจงกรม-ฟังดี-พูดงาม-อ่านถูก-ปลูกนิสัย-ใจนิ่ง โปรแกรมเริ่มจากการท าให้เด็กเช่ือมั่นว่า การฝึกสติ
สามารถท าได้หลังจากนั้นเราท าให้เขารู้ว่าเป็นโรคสมาธิส้ันมิได้หมายความว่าจะล้มเหลวในชีวิตเป็น
ท่ีมาของค าว่ารู้คุณค่า ในกิจกรรมครั้งท่ี ๓ เด็กๆ จะได้ส ารวจอย่างจริงจังในอาการของโรคและปัญหา
ท่ีเผชิญ พวกเขาจะต้องฟันฝ่าด้วยตัวเอง ในบางรายท่ีมีปัญหาเรื่องอารมณ์ปัญหานั้นจะถูกจัดการใน
ครั้งท่ี ๔ ท่ีเหลือจะเป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตการเรียนและการปฏิบัติตัวที่บ้านท้ังหมด 

 หลักสูตรหรือโปรแกรมพร้อมแล้ว ผู้เช่ียวชาญดูแล้ว ผมทดลองใช้แล้ว หลังจากนี้จึงต้อง
แสวงหาแนวร่วมผู้สนใจและก็มีผู้สนใจเป็นสหวิชาชีพจ านวน ๖ คน ซึ่งประกอบด้วยนักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาลจิตเวช ต้องอบรมเราใช้เวลาอบรมในหลักสูตรนี้ ๒ อาทิตย์ จึงได้ลง
ปฏิบัติจริงกับเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิส้ัน เราเลือกเฉพาะเด็กวัยเรียน อายุระหว่าง ๙ –
๑๒ ปี จ านวน ๔๘ คน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเข้าฝึกตามโปรแกรมและกลุ่มท่ีรักษาแบบปกติ 
ปัญหาส าคัญตามมาว่า เราจะใช้อะไรเป็นตัววัดว่าส่ิงท่ีเราท านั้นเช่ือถือได้ ในท่ีสุดเราก็ตัดสินใจใช้แบบ
คัดกรองพฤติกรรมอาการสมาธิส้ันท่ีเรียกว่า SNAP-IV ใช้แบบประเมิน Executive Functions 2 
เครื่องมือคือ Stroop Color and Word Test (Children’s Version for Ages 5-14) และ 
Children’s Color Trails Test (CCTT) และใช้เครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง Qualitative 
Encephalography (qEEG) เครื่องมือเกี่ยวกับคล่ืนสมองนี้กลายมาเป็นส่ิงท่ีเราต้องศึกษาอย่างหนัก
เพราะความไม่คุ้นเคย โชคดีท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญจึงผ่านมาได้และโชคดีอย่างมากท่ี
เด็กๆ ซึ่งเข้าร่วมโครงการไม่มีคนใดออกจากโปรแกรมก่อนก าหนดเลย  

 ท่ีน่าช่ืนใจมากกว่านั้นส าหรับผู้พัฒนาโปรแกรมคือ การได้รับข้อมูลในเชิงบวกมากมายจาก
ผู้ปกครองและจากเด็ก แม้ในช่วงฝึก เช่น “ครูชมว่าผมนิ่งขึ้น” “ผมท าการบ้านเรียบร้อย” “ผม
เอาชนะได้แล้ว” “ไม่นึกว่าลูกท าได้” ส่วนนี้เป็นก าลังใจให้เราไม่ท้อท่ีต้องท างานโดยไม่มีวันหยุด เมื่อ
โปรแกรมส้ินสุดผลการวัดตามกระบวนการวิจัยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมสมาธิส้ันลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบท้ังสองกลุ่ม ผลด้าน Executive functions จากแบบวัดท้ังสองตัวก็แสดง
ถึงความเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญภายในกลุ่มและมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม ส าหรับ
คล่ืนสมอง เราพบว่าคล่ืนไฟฟ้าสมองต่ า (Slow waves) คือคล่ืนเดลต้า Delta ลดลงอย่าง แสดงให้
เห็นว่าสมองมีวุฒิภาวะหรือพัฒนาขึ้น ในขณะท่ีคล่ืนเบต้า (Beta waves) เมื่อเปรียบเทียบท้ังสองกลุ่ม
ก็ลดลงเช่นกันแสดงให้เห็นว่าเด็กท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการจัดการกับความคิดว้าวุ่นได้
ดีขึ้น อย่างไรก็ตามผลของคล่ืนไฟฟ้าสมองยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาการของโรคสมาธิส้ันดีขึ้น ส าหรับ
ผมคิดว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะก้าวเดินต่อไป อาจกล่าวได้ในระยะนี้ว่าส่วนของปัญหาท่ัวไป (Specific 
Problems) ของเด็กสมาธิส้ันดีขึ้นแต่อาการหลัก (Core Symptoms) ต้องมีการศึกษาต่อ 

  

 



 

 

๖. สรุปเร่ืองเล่าที่แสดงให้เห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา : การพัฒนาตัว
โปรแกรมสติบ าบัดส าหรับเด็กสมาธิส้ันและการท่ีจะบอกว่าโปรแกรมนั้นใช้ได้ นับว่าเป็นเรื่องยากใน
กระบวนการวิจัย แต่ท่ียากกว่านั้นคือการหาเครื่องมือตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมองและการศึกษากฏเกณฑ์
ต่างๆ ของเครื่องมือนั้นเป็นเรื่องท่ีสร้างความหนักใจอย่างมาก ในท่ีสุดเราก็ได้ผู้ใจบุญบริจาคซื้อ
เครื่องมือดังกล่าว ถึงกระนั้นความต้ังใจว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีก็ต้องขยายเวลา
ออกไปอีกเป็นปีครึ่ง เพราะทุกอย่างมีรายละเอียดเฉพาะ เราต้องจัดการตรวจคล่ืนสมองเด็กเกือบ 
๑๐๐ ครั้ง การจัดการเรื่องห้อง เรื่องเครื่อง เรื่องความพร้อมของเด็กต้องใช้ทักษะพิเศษ ยิ่งมาถึง
กระบวนการวิเคราะห์ยิ่งมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดมาก ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญท้ัง
ด้านสมองและด้านสถิติท างานไปพร้อมกัน งานนี้ผู้เช่ียวชาญอยู่กันคนละจังหวัดจึงต้องอาศัยการส่ง 
Mail เหล่านี้เป็นเรื่องทางเทคนิค แต่เรื่องท่ีท าให้ผู้พัฒนากังวลใจตลอดการฝึกเด็กตามโปรแกรมฯ คือ
ความเข้าใจเรื่องสติและสมาธิท้ังของผู้บ าบัดและของเด็ก รู้ได้อย่างไรว่าขณะเด็กหลับตาแล้วเขา
สามารถควบคุมสติอยู่กับลมหายใจและการนับได้ เด็กเข้าใจหรือไม่เกี่ยวกับความคิด ค าว่าสมาธิและ
สติเป็นเรื่องท่ีต้องมีประสบการณ์ตรง มิฉะนั้นจะไม่เข้าใจว่าส่ิงท่ีท าเป็นไปตามหลักการหรือไม่ ดังนั้น
เราจึงต้องมีการพูดคุยกันทุกอาทิตย์เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกัน 

๗. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : การเปล่ียนแปลงมีผลโดยตรงกับผู้บ าบัดและกับเด็ก มีผลกระทบ
ทางอ้อมกับการจัดบริการส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในเชิงรูปธรรมเราได้ตัวโปรแกรมสติบ าบัดส าหรับเด็ก
สมาธิส้ัน พร้อมกับวิจัยอีก 1 เล่ม ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็นโปรแกรมท่ีวางอยู่บนฐานของงานวิชาการ
ส าหรับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเม่ือเป็นเรื่องของการบุกเบิกก็ยังคงต้องด าเนินการต่อไป ณ เวลานี้
ยังถือว่าจ ากัดอยู่ในวงแคบๆ ในคลินิกสติท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ส าหรับผู้บ าบัด การได้
ฝึกฝนและจากกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้บ าบัดสะท้อนคิด ซึ่งหลายคนบอกว่านวตกรรมนี้ไม่อยาก
เช่ือว่ามีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงท้ังเรื่องของตนเองและเป็นประโยชน์เมื่อต้องไปท างานจริงๆ 
กับคนไข้ ส าหรับเด็กสมาธิส้ันและครอบครัว ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดคือการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหามาตลอดส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบเด็กดีขึ้น อย่างน้อยในช่วงเวลาฝึก ต้องกล่าวอย่างนี้เพราะ
โครงการนี้ยังไม่มีการติดตามในระยะยาว  

๘. บทเรียนที่ได้รับ : ความรู้เกิดจากความกรุณา สติปัญญาเกิดจากการฝึกฝน ความหมายของคนอยู่ท่ี
การท าหน้าท่ี จุดเริ่มต้นของความคิดท่ีจะช่วยเด็กสมาธิส้ันท่ีมีความยุ่งยากในการรับประทานยา เป็น
ท่ีมาของการแสวงหาความรู้ แล้วผมก็พบว่าแท้จริงการฝึกสติในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกามีเป็นแนวโน้มท่ีกระจายไปอย่างรวดเร็ว ท้ังในส่วนของการรักษาโรคเรื้อรัง โรคทาง
อารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล การรักษาบาดแผลในใจ รวมถึงในกลุ่มนักเรียน เช่น การสร้าง
กระบวนการคิดขั้นสูงหรือ Executive function การก ากับตนเอง (Self-Regulation) ท้ังหมดมี
หลักฐานทางวิชาการท่ีน่าช่ือถือ ในขณะเดียวกันค าตอบว่าได้ผลไม่ได้ผลก็มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
มารองรับ โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง ท าให้เรื่องการฝึกสติได้รับความสนใจ
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในรอบ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ผู้น าทางด้านการฝึกสติหรือการใช้สติในแวดวง



 

 

สุขภาพล้วนได้มาฝึกมาเรียนพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงกลับไปด าเนินการท่ีประเทศของตนเอง ท า
ให้กระบวนการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติวิปัสสนามีโครงสร้าง มีข้ันตอนท่ีให้ค าตอบในมุมมองด้านวิชาการ 
ในขณะท่ีเมืองไทย เป็นเหมือนปลาท่ีว่ายอยู่ในน้ าแต่ไม่เห็นความส าคัญของน้ า การศึกษาเรื่องนี้อย่าง
จริงจังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับการลงทุนในเรื่องอื่นๆ ท้ังท่ีทราบกันดีว่า ถ้าเราให้เด็กฝึกสติต้ังแต่เล็ก 
ปัญหาสังคมท่ีเกิดจากการขาดการยับยั้งช่ังใจจะค่อยๆ หายไป เพราะการฝึกสติเท่ากับการฝึกสมองให้
มีวุฒิภาวะ  

 การฝึกฝนท าให้เกิดสติปัญญา กระบวนการท่ีเราฝึกเด็ก ผลปรากฏเชิงพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็น
คือระยะเวลาความถ่ีในการฝึก ซึ่งแน่นอนเด็กท่ีพ่อแม่ใส่ใจและต้ังใจฝึกสติและสมาธิตามโปรแกรมทุก
วันตามการบ้าน จะประสบความส าเร็จมากกว่า ประเด็นนี้เป็นประเด็นท่ีเราเองไม่สามารถควบคุมได้ 
เพราะผู้ปกครองเข้าร่วมในโปรแกรมน้อยไป ถ้าเป็นไปได้ต้องมีโปรแกรมหรือหลักสูตรส าหรับ
ผู้ปกครองด้วย การท่ีผู้ปกครองมีภาระหน้าท่ีและมีความเครียดมีส่วนให้การท าตามโปรแกรมบางครั้ง 
บกพร่องไปได้เช่นกัน ธรรมชาติของสมองจะเปล่ียนแปลงได้เมื่อมีการท าอะไรซ้ าๆ การฝึกสติก็ต้อง
ต่อเนื่องเช่นกัน จึงจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีถาวรขึ้น เป็นอีกหนึ่งบทเรียนท่ีต้องท างานต่อ เราไม่
รู้ว่าส่ิงท่ีเราท าจะสามารถสานต่อได้เพียงใดและจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างได้อย่างไรบ้าง ส าหรับวันนี้
เราจะยังคงเก็บความหมายและคุณค่าของการท าหน้าท่ีนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการก้าวเดินไปข้างหน้า 
ท าประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ตามก าลังของพวกเรา เราไม่อาจพูดว่าเราปกป้องสังคมทางอ้อม แต่เรารู้
ว่ามันมีความหมายอย่างนั้น ส าหรับชีวิตและอนาคตเด็กสมาธิส้ัน สติบ าบัดจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีติดตาม
เป็นอาวุธป้องกันเขาไปจนตราบส้ินชีวิต  

๙. การติดต่อกับทีมงาน : นายสมนึก อนันตวรวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ๑๙๖ หมู่ ๑๐ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ โทร ๐๕๓ 
๙๐๘ ๓๐๐ ต่อ ๗๓๑๓๖-๗  โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑ ๑๕๖ ๓๕๖๕ Email:  songricd@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


