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รว่มงานกับไทยรัฐ

จติแพทย ์เผยขณะน�ีพบวัยรุ่นมปัีญหาการเรยีนรอ้ยละ 15-30 แนะพอ่ปรับทัศนคตลิกูเรยีน
ไทยรฐัออนไลน์
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ใหญข่�ึน เลก็ลง

Tweet

คณุชอบขา่วน�ีหรอืไม่

ชอบ ไมช่อบ

โหวต

ผลการโหวต

ชอบ 11 คน

91.7%

ไมช่อบ 1 คน

8.3%

เกง่ สอบเอนทรานซต์ดิ สรา้งความเครยีดใหว้ัยรุ่น โดยเฉพาะชว่งเตรยีมสอบเขา้ระดับ

อดุมศกึษา แนะสนับสนนุลกูเป็นคนด ีลา่สดุพบเดก็เครยีดสะสมรนุแรง เส�ียงเป็นโรควติก

กังวลและซมึเศรา้จนถงึวัยผู้ใหญ ่แลว้รอ้ยละ 15-20 แนวโนม้เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 3-5 ตอ่ปี...

เม�ือวันท�ี 15 ธ.ค. 56 แพทยห์ญงิทพิาวรรณ บรูณสนิ จติแพทยเ์ดก็และวัยรุ่นชาํนาญการ

ประจาํสถาบันสขุภาพจติเดก็และวัยรุ่น กรมสขุภาพจติ กลา่ววา่ ในชว่งน�ีวัยรุ่นใกลก้ารสอบ

เอน็ทรานซ ์เพ�ือเขา้ศกึษาในระดับอดุมศกึษา ซ�ึงความคาดหวังเร�ืองการเรยีนของพอ่แม่

เป็นเหมอืนกันทกุบา้น บางคนคาดหวังโดยไมเ่ขา้ใจศักยภาพของลกูวา่ มมีากนอ้ยแค่

ไหน ถา้ความคาดหวัง กับความเป็นจรงิ ไมส่อดคลอ้งกัน กจ็ะกลายเป็นความกดดันใหล้กู

ขณะเดยีวกัน เดก็ทกุคนตอ้งการการยอมรับจากพอ่แม ่และหากพอ่แมม่คีวามคาดหวัง

มาก เดก็พยายามทาํเตม็ท�ีแลว้ แตผ่ลออกมาไดไ้มด่ตีามท�ีคาดหวัง เดก็จะเกดิความทกุข์

ใจ เกดิความกดดัน เส�ียงเร�ืองความซมึเศรา้ วติกกังวล

"ศักยภาพของคนมไีมเ่ทา่กัน คลนิกิสขุภาพจติวัยรุ่นของสถาบันฯ พบวัยรุ่นมปัีญหาการ

เรยีนมารับการปรกึษารอ้ยละ 15-30 ถอืวา่มากพอสมควร บางคนฉลาดแตส่มาธสัิ�น ไม่

สามารถจดจอ่กับส�ิงตา่งๆ ไดน้าน หรอืบางคนมคีวามบกพรอ่งดา้นทักษะการเรยีนรู้ แมจ้ะ

พยายามแลว้แตก่ย็ังไมเ่ขา้ใจ ซ�ึงพบไดร้อ้ยละ 5 เดก็กลุ่มน�ีจะตอ้งการการชว่ยเหลอืทักษะ

การเรยีนเป็นพเิศษรายบคุคล และเป็นปัญหาสะสมตั�งแตว่ัยเรยีน วัยประถม พอ่แมต่อ้งปรับ

ทัศนคต ิโดยเฉพาะคา่นยิมเดก็เรยีนเกง่ เรยีนด ีและสอบเอน็ทรานซต์ดิ ตอ้งใหก้าํลังใจ

เดก็ เขา้ใจเดก็ มขีอ้บกพรอ่งดา้นใดตอ้งพยายามชว่ยประคับประคองเดก็ตั�งแตย่ังเลก็ กจ็ะ

ชว่ยลกูลดความเครยีดสะสมในเร�ืองการเรยีนได ้เดก็ท�ีผดิหวังบอ่ยๆ เส�ียงตอ่โรคซมึเศรา้

ตอ่เน�ืองจนถงึวัยผู้ใหญ ่ซ�ึงขณะน�ีพบไดร้อ้ยละ 15-20 และแนวโนม้เพ�ิมข�ึนรอ้ยละประมาณ

รอ้ยละ 3 ตอ่ปี นอกจากน�ียังทาํใหเ้กดิโรควติกกังวล เดก็ขาดความมั�นใจ ขาดความเช�ือมั�น

และขาดความศรัทธาตนเอง ขาดศรัทธาในการทาํส�ิงดีๆ อกีตอ่ๆ ไป ซ�ึงอันตรายมาก

เปรยีบเสมอืน การขาดภมูคิุ้มกันทางจติใจ เดก็หลายคนอาจมคีวามประพฤตเิดก็เปล�ียนไป

ในทางตรงขา้ม เชน่ จากความประพฤตเิรยีบรอ้ยกลายเป็นแสดงพฤตกิรรมกา้วรา้ว ตอ่ตา้น

เกเร ตอ่ตา้นสังคม เส�ียงกระทาํผดิกฎหมายได ้เป็นตน้" แพทยห์ญงิทพิาวรรณกลา่ว  

แพทยห์ญงิทพิาวรรณ กลา่วตอ่วา่ พอ่แมท่�ีมลีกูวัยรุ่นมักเจอกับปัญหาความไมเ่ขา้ใจกัน

เพราะวัยหา่งกัน อาจจะทาํใหเ้ดก็ไมก่ลา้ท�ีจะปรกึษา ดังนั�นส�ิงท�ีพอ่แมต่อ้งทาํอยา่งแรก

เม�ือลกูเดนิเขา้มาปรกึษาปัญหา คอื 1.ตอ้งใหเ้วลาลกู 2.ตั�งใจฟังส�ิงท�ีลกูพดู ฟังโดยใชส้ติ

ไมด่ว่นตัดสนิ อยา่ใชอ้ารมณ ์3.ใหก้าํลังใจและหาทางออกใหเ้ดก็เม�ือเดก็ตอ้งการ  ส�ิงท�ี

พอ่แมไ่มค่วรทาํเป็นอยา่งย�ิงคอื อยา่พดูคาํวา่เด�ียว เพราะวัยรุ่นอาจจะรอไมไ่ด ้และหาก

เดก็ไมไ่ดรั้บคาํปรกึษาจากพอ่แมแ่ลว้ เดก็กจ็ะหันไปปรกึษาเพ�ือนๆ แทน และไดท้างออก

ในทางท�ีไมเ่หมาะสม หรอืในกรณที�ีเดก็อาจรู้สกึผดิอยู่แลว้ และเม�ือปรกึษาพอ่แมแ่ลว้โดน

ตาํหนกิระหน�ําซ�ําเตมิ ครั�งตอ่ไปเดก็กจ็ะปดิบัง ไมบ่อกหรอืหันไปตอ่ตา้นพอ่แม ่ทาํตาม

เพ�ือนในทางท�ีไมด่ ีดังนั�นพอ่แมจ่งึเป็นบคุคลท�ีสาํคัญมากในการเป็นท�ีปรกึษา ชว่ยลด

โดย ไทยรัฐออนไลน์
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ความเครยีดใหเ้ดก็ มงีานวจิัยพบวา่เดก็ท�ีถกูทาํโทษหรอืครอบครัวใชค้วามรนุแรงตั�งแตว่ัย

เดก็ จะสง่ผลกระทบตอ่การเรยีนรู้ ท�ีสาํคัญคอื สง่ผลกระทบตอ่สตปัิญญา อารมณแ์ละ

สมาธคิวามจาํ

แพทยห์ญงิทพิาวรรณ ยังกลา่วอกีวา่ ในการสรา้งคา่นยิมใหมข่องพอ่แม ่ควรสนับสนนุเร�ือง

การเป็นคนด ีมพีฤตกิรรมด ีมรีะเบยีบวนัิย ซ�ือสัตย ์อดทน มนี�ําใจ มากกวา่จะดทู�ีผลการ

เรยีน เพราะคะแนนเป็นเพยีงตัวเลข ควรดทู�ีความพยายามของลกู และชว่ยพัฒนาจดุออ่น

ทางการเรยีนรู้  เชน่ บางคนอา่นไมเ่กง่จับใจความไมไ่ด ้กค็วรชว่ยช�ีแนะใหท้าํสรปุ

ทบทวน ใหก้าํลังใจและชมเม�ือลกูไดแ้สดงความพยายาม บางคนสมาธคิวามจาํไมด่ี

วอกแวกไดง้า่ย อาจจะตอ้งปรกึษาแพทยเ์พ�ือการวนิจิฉัยและดแูลชว่ยเหลอืเฉพาะดา้น

"การสอบเอน็ทรานซเ์ป็นเพยีงเหตกุารณห์น�ึงในชวีติ ไมใ่ชท่ั�งหมดของชวีติ และคนท�ี

ประสบความสาํเรจ็ในชวีติคอื "คนด"ี มคีวามรับผดิชอบ เขา้กับคนอ�ืนไดง้า่ย เป็นท�ียอมรับ

ของสังคม ไมใ่ชเ่ฉพาะ "คนเกง่" เทา่นั�น ดังนั�นเดก็ท�ีกาํลังอยู่ในวัยศกึษา การเรยีนถอืวา่

เป็นหนา้ท�ีหลัก ตอ้งอดทนและพยายาม พอ่แมค่วรใหก้าํลังใจลกูตั�งแตเ่ดก็ อยา่งสม�ําเสมอ

สัมพันธภาพท�ีดเีปรยีบเสมอืนเป็นวัคซนีทางใจ วัคซนีสาํหรับชวีติแกล่กู

ทั�งน�ี วธิกีารสรา้งภมูคิุ้มกันทางใจแกล่กู ประกอบดว้ย  1.ตระหนักรู้ในตัวตนของลกูวา่มี

ความสามารถอะไร เกง่อะไร อะไรคอืจดุออ่น จดุแขง็ โดยใหพั้ฒนาตอ่จดุแขง็ และ

พยายามปรับปรงุจดุออ่นของลกู 2.สังเกตการปรับตัวของลกูท�ีโรงเรยีน 3.ตดิตามเอาใจใส่

เร�ืองความรับผดิชอบและผลการเรยีนอยา่งใกลช้ดิ 4.คอยประคับประคองชว่ยเหลอืให ้

กาํลังใจ ยนืขา้งๆ ลกู ถา้เดก็มคีวามพยายามและตั�งใจท�ีดกีจ็ะเกง่ไดใ้นวันขา้งหนา้ และ

สามารถเป็นท�ีพ�ึงเล�ียงตัวเองไดโ้ดยท�ีไมต่อ้งพ�ึงคนอ�ืน" แพทยห์ญงิทพิาวรรณ กลา่ว.

ขา่วท�ีเก�ียวขอ้ง ขา่วอ�ืนๆ ใน การศกึษา

ใหต้คีวาม "คนแก"่ เขา้ความเป็น
จรงิ

"จาตรุนต"์ ป�ิงโมเดลอาชวีะสงิคโปร์

แฉปญัหาคอรร์ปัชนัในสงัคมไทยนา่หว่ง

http://www.thairath.co.th/content/edu/390171
http://www.thairath.co.th/content/edu/390260
http://www.thairath.co.th/content/edu/390259
http://www.thairath.co.th/edu

