บทที่ 28
เด็กไมอยากไปโรงเรียน
เบญจพร ปญญายง
เด็กสวนมากชอบไปโรงเรียน แตเด็กจํานวนหนึ่งปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนเนื่องจากมีปญหา
ทางอารมณ เรียกวา เด็กไมอยากไปโรงเรียน หรือเด็กกลัวไปโรงเรียน (school refusal)
เด็กกลัวไปโรงเรียน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. แบบเฉียบพลัน (acute onset) สวนมากพบในเด็กเล็ก อายุ 5-7 ป และพบรวมกับ
โรควิตกกังวลจากการพลัดพราก
2. แบบเรื้อรัง (chronic onset) สวนมากพบในเด็กโต อายุ 11-14 ป เปนชวงที่เด็กยาย
โรงเรียน ยายจากชั้นประถมเปนชั้นมัธยมศึกษา โดยเริ่มแรกเด็กจะแยกตัวออกจากเพื่อนๆ ตอ
มามีอาการซึมเศราและวิตกกังวลตามมา
ลักษณะอาการ
เด็กจะเริ่มแสดงอาการดวยการบนไมอยากโรงเรียน ไมอยากเรียนหนังสือ ตอมา
ปฏิเสธไมยอมไปโรงเรียนโดยหาเหตุผลตางๆ มาอางเพื่อจะไดไมตองไปโรงเรียนหรือไมยอมอยูที่
โรงเรียนจนถึงเวลาเลิกเรียน ถึงแมพอแมจะพยายามปลอบโยน ออนวอน บังคับ ขูเข็ญหรือลง
โทษก็ตาม
เด็กกลัวโรงเรียนมักกลัวการพลัดพรากหรือตองออกจากบาน เด็กจะแสดงความวิตก
กังวลอยางมาก และพบรวมกับอารมณเศราไดบอย เด็กจะไมสนใจกิจกรรมที่โรงเรียน บางราย
ยืนยันวาจะไปโรงเรียนแตเมื่อตื่นนอนตอนเชาเด็กกลับไมยอมอาบนํ้าแตงตัวเพื่อไปโรงเรียน เมื่อ
ผูปกครองบังคับขูเข็ญใหเด็กไปโรงเรียนเด็กจะแสดงความอึดอัดใจ รองไห แสดงความกาวราวทั้ง
แตะตอย ถีบ ไมยอมลงจากรถ ไมยอมเขาหองเรียนหรือไมยอมเรียนหนังสือ
เด็กบางคนอาจแสดงอาการทางกาย เชน เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ปวดหัว
ใจสั่น เปนตน อาการจะเปนมากในชวงเชากอนไปโรงเรียนและอาการจะหายไปเมื่อผานชวงเวลา
ที่จะตองไปโรงเรียนทําใหผูปกครองเขาใจผิดวาเด็กแกลงทํา ในรายที่เปนรุนแรงอาจมีอาการทั้ง
วัน อาการจะเปนมากเมื่อถูกบังคับใหไปโรงเรียน
เด็กอาจมีพฤติกรรมและอารมณแบบเด็กเล็ก ปรับตัวไมไดแมเปนเรื่องเล็กนอยที่โรงเรียน
มีปญหากับเพื่อนๆ ไมสนใจเรื่องเรียนเพราะมัวแตพะวงสังเกตกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ
เชน เปลี่ยนครูสอน เพื่อนเลนแรง ครูเขมงวด เปนตน ในเด็กเล็กจะไมยอมแยกจากแม จะเกาะ
ติดแม เดินตามแมตลอดเวลา บางรายแสดงอาการกลัวอยางมาก ในเรื่องอื่น เชน กลัวความมืด
กลัวสัตวประหลาด กลัวคน เปนตน บางคนดื้อ ชอบโตเถียง และแสดงอารมณเกรี้ยวกราดเมื่อถูก
ขมขูและทาทาย แตเด็กบางคนอาจแสดงความโกรธดวยการนิ่งเฉยไมพูดจาหรือใหความรวมมือ
การตรวจประเมิน
คูมือการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับแพทย. มาโนช หลอตระกูล บก. กรมสุขภาพจิต 2544

1

จะตรวจประเมิน 3 แหลงดวยกัน คือ
1. การตรวจประเมินเด็ก
1.1 การตรวจรางกาย เด็กที่ไมอยากไปโรงเรียนมักพบอาการทางกายรวมดวย ดัง
นั้นควรตรวจรางกายอยางละเอียด เพื่อตรวจใหแนใจวาไมมีโรคทางกายรวมดวย
1.2 การประเมินสภาพจิต เพื่อ
- ตรวจสภาพอารมณ วาเด็กมีความวิตกกังวลหรือซึมเศรามากนอยเพียงใด รวม
ถึงการควบคุมอารมณ การปรับตัวและความสัมพันธกับเพื่อนๆ
เด็กที่วิตกกังวลจากการพลัดพราก เด็กจะเกาะติดแม ไมยอมอยูหางจากแม ไม
ยอมเขานอนเอง เปนหวงกลัวพอแมจะเปนอันตรายหากเด็กออกจากบาน เด็กไมยอมไปคางคืน
บานญาติหรือเขาคายลูกเสือเพราะกลัวพลัดพราก หรือพลัดหลงกับพอแม บางครั้งอาจฝนรายได
- ตรวจหาสาเหตุที่มากระตุนใหเด็กเกิดอาการ ซึ่งสวนมากเปนสาเหตุเล็กๆ
นอยๆ เชน การเจ็บปวย ยายบาน ยายโรงเรียน มีนองใหม ญาติหรือคนในครอบครัวเจ็บปวย
หรือเสียชีวิต ครูดุเพื่อนๆ ครูเขมงวด เปนตน
2. การประเมินครอบครัว
เด็กกลัวโรงเรียนโดยมากมีลักษณะเปนเด็กเรียบรอย เรียนดี วานอนสอนงาย
ดังนั้น เมื่อเด็กไมอยากไปโรงเรียนและบนเกี่ยวกับอาการทางกาย พอแมจึงวิตกกังวลและยินยอม
ใหเด็กหยุดเรียน บอยครั้งพบวาเด็กที่ไมยอมไปโรงเรียนปญหาไมไดเกิดจากตัวเด็กแตเปน
ปญหาของพอแม เชน พอแมมีความขัดแยงกันในหลายๆ เรื่องแตมีความเห็นตรงกันในเรื่องการ
เรียนของลูก หรือกรณีที่พอแมกําลังจะหยารางกัน เมื่อเด็กไมยอมไปโรงเรียนพอแมจึงยุติความ
ขัดแยงชั่วคราวเพื่อหันมาแกปญหาเรื่องลูก กรณีที่พอหางเหินไมไดเขามายุงเกี่ยวในการเลี้ยงดู
ลูก แมจึงใหเวลากับลูกมากและผูกพันกับลูกมากเกินไป ดังนั้นเด็กจึงวิตกกังวลเมื่อตองแยกจาก
แม หรือในทางกลับกันพอแมอาจเรียกรองการดูแลเอาใจใสจากเด็ก หรือแมบางคนอาจบอกเลา
และแสดงความวิตกกังวลในเรื่องความเจ็บปวยของตนเองใหลูกรับรู ทําใหเด็กกังวลวาพอหรือแม
จะเปนอันตรายและไมมีผูคอยดูแล เด็กจึงไมอยากไปโรงเรียนเพื่อจะไดปรนนิบัติพอแม
3. การเยี่ยมโรงเรียน
การเยี่ยมโรงเรียนจะชวยในการประเมินสภาพโรงเรียนและประสานความรวมมือ
กับครูและผูบริหารโรงเรียน เด็กที่ไมอยากไปโรงเรียนเมื่อเด็กอยูที่โรงเรียนเด็กสามารถเรียนและ
เลนไดอยางปกติ อาจทําใหครูเขาใจผิดคิดวาเด็กแกลงทํา อาจพูดจาตําหนิหรือลอเลียนทําใหเด็ก
อายเพื่อนๆ ครูบางคนอาจกังวลวาตนเองเปนตนเหตุใหเด็กไมอยากไปโรงเรียน หรือบางคนอาจ
สงสารเด็กใหสิทธิเด็กมากเกินไป ทําใหอาการของเด็กไมดีขึ้น
การวินิจฉัยแยกโรค
1. เด็กหนีโรงเรียน เด็กกลุมนี้จะไปโรงเรียนทุกวันแตไปไมถึงโรงเรียนหรือหนีออกจาก
โรงเรียน มักมีพฤติกรรมเกเรอื่นๆ รวมดวย เชน พูดปด ขโมย และชอบกอเรื่องทะเลาะวิวาท
เปนตน
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2. โรคทางกาย เชน ปวดหัว ตองแยกจากโรคไมเกรน เนื้องอกในสมอง และอื่นๆ
อาการปวดทอง ตองแยกจากโรคกระเพาะอาหารและอื่นๆ
3. โรคทางจิตเวช เชน โรคซึมเศรา โรควิตกกังวล โรคจิต ซึ่งจะพบไดในเด็กโตหรือวัย
รุน เปนตน
อาการวิตกกังวลจากการพลัดพรากถือวาเปนปกติในเด็ก อายุ 1-4 ป
การชวยเหลือและการรักษา
เด็กไมยอมไปโรงเรียนเปนปญหาเรงดวนทางจิตเวชเด็ก จําเปนตองใหการรักษาอยาง
รีบดวน เนื่องจากเด็กยิ่งขาดเรียนนานเทาใดปญหาจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ทั้งในดานการเรียน
และการปรับตัว เด็กจะเรียนไมทันและหางเหินจากเพื่อนฝูง
แนวทางการรักษา
การรักษาจําเปนตองทํางานรวมกันเปนทีม และตองการความชวยเหลือจากครูและผูปก
ครอง ขั้นตอนการรักษามีดังนี้
1. การใหความมั่นใจกับผูปกครองเกี่ยวกับอาการทางกายวาเปนผลเนื่องจากความวิตก
กังวลหลังจากการตรวจรางกายอยางละเอียดและไมพบโรคทางกาย
2. การประสานงานกับครูประจําชั้น ครูแนะแนว และผูบริหารโรงเรียน ในเรื่องการหยุด
เรียน การบาน การตอนรับกลับสูชั้นเรียน พรอมอธิบายปญหาและสาเหตุที่เด็กไมอยากไปโรง
เรียน
3. การวางแผนกลับโรงเรียน
- อธิบายใหผูปกครองเขาใจถึงสาเหตุการไมไปโรงเรียน วามีสาเหตุจากความกลัว
และวิตกกังวลไมใชแกลงทํา งดการลงโทษขมขูและเฆี่ยนตี มีความจําเปนที่จะตองใหเด็กกลับ
ไปเรียนหนังสือใหเร็วที่สุด อธิบายผลเสียที่จะเกิดตามมาถาเด็กขาดเรียนนานๆ จะชวยใหพอแม
รูสึกผิดนอยลง
- แนะนําวิธีการนําเด็กกลับสูโรงเรียนและวิธีปฏิบัติตัวถามีปญหาทางอารมณตอกัน
- ประสานกับครูประจําชั้น กําหนดวันใหเด็กกลับไปเรียน
- หลีกเลี่ยงการตอสูเอาชนะเรื่องเล็กนอย เชน การตื่นนอน การอาบนํ้า การแตงตัว
และการรับประทานอาหารเชา
- เมื่อถึงเวลาไปโรงเรียนพาเด็กไปดวยกัน พอแมควรมีทาทีหนักแนน จริงจัง พูดกับ
เด็ก ดีๆ วาเด็กจําเปนตองไปโรงเรียน
- ถาเด็กรองไหอยางมากใหกอดรัดเด็กไว พูดปลอบโยน ถาเด็กดิ้นรนขัดขืนจําเปน
ตองจับตัวใหแนน เพื่อใหเด็กสงบ ไมจําเปนตองขมขูหรือลงโทษเด็ก
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- พอแมผูปกครองจะตองหนักแนน ไมใจออนยอมตามเด็ก เพราะเด็กจะมีขออางและ
มีเหตุผลมากมายเพื่อตอรอง ขอผัดผอนเปนวันรุงขึ้นหรือวันอื่นๆ ไมควรถามยํ้าเกี่ยวกับการไป
โรงเรียนเพราะจะทําใหเด็กกังวล ใหการชวยเหลือเรื่องการเรียนและการบานเทาที่จําเปน
- เมื่อถึงโรงเรียนนําเด็กสงครูประจําชั้นหรือครูที่เด็กชอบ ผูปกครองควรกลับทันที
และโดยบอกเด็กวาจะมารับกลับเมื่อโรงเรียนเลิก บอกเด็กดวยทาทีที่มั่นคง ไมหลอกเด็กหรือ
หลบหนีเด็กไป และรีบมารับตามกําหนดเวลาเพราะเด็กจะกังวลกลัวถูกทอดทิ้ง ถาปลอยใหเด็ก
คอยนานๆ เด็กจะยิ่งกลัวและจะไมยอมไปโรงเรียนอีก
- ในบางรายอาจตองอาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนบานหรือญาติเพื่อนําเด็กสงโรง
เรียน
- กรณีที่เด็กมีอาการวิตกกังวลอยางมาก (panic) อาจจําเปนตองใชวิธี
desensitization โดยระยะแรกอนุญาตใหผูปกครองอยูดวยที่โรงเรียน ตอมาผูปกครองคอยๆ ลด
เวลานั่งเฝาที่โรงเรียนลงจนกระทั่งไมตองนั่งเฝาอีกตอไป
- ถาเด็กรองไหรบกวนชั้นเรียนหรือบนปวดหัว ปวดทองใหพาเด็กมาโรงเรียนตาม
ปกติ อนุญาตใหเด็กอยูที่หองพยาบาลหรือหองที่ไมรบกวนนักเรียนคนอื่น มอบหมายงานใหเด็ก
ทําเล็กๆ นอยๆ แตจะไมใหเด็กเลนเกมหรือมีสิทธิพิเศษอื่นๆ
- เมื่อเด็กมาโรงเรียนครูและเพื่อนใหการตอนรับและใหความชวยเหลือเรื่องการเรียน
และการบานหรืออาจผอนปรนเรื่องการบานบาง แตไมควรใหเพื่อนคนอื่นทราบวาเด็กไดรับสิทธิ
พิเศษ ใหคําชมเชยเมื่อเด็กทํางานไดดีและเขากลุมเพื่อนๆ ได
- ผูปกครองจะตองพบแพทยหรือทีมงานอยางสมํ่าเสมอเพื่อชวยเหลือใหเด็กไปโรง
เรียนหรือปญหาอื่นๆ เพราะเด็กอาจมีปญหาไมยอมไปโรงเรียนไดอีกถามีความกดดันเรื่องอื่นๆ
หรือหลังวันหยุดติดตอหลายวัน
4. การใชยา กรณีที่เด็กวิตกกังวลอยางมาก อาจใชยา diazepam ขนาด 2-5 มก. ตอน
เชาและกอนนอน ในกรณีที่เด็กมีอาการซึมเศรา อาจตองใชยา imipramine ขนาด 25-100 มก.ตอ
วัน หรือยาแกซึมเศราชนิดอื่นๆ จะชวยลดความวิตกกังวลและซึมเศราได
5. การติดตามผล ควรนัดเด็กมาติดตามผลการรักษาเปนระยะๆ เพราะเมื่อเกิดความ
กดดันเด็กอาจมีปญหาไดอีก ทีมงานสามารถใหการชวยเหลือและแกไขปญหาไดตั้งแตเริ่มแรก
6. การยายโรงเรียน โดยมากเด็กจะถูกแนะนําใหยายโรงเรียนและมักไมประสบผล
สําเร็จเพราะจะเกิดปญหาแบบเดิมอีก เมื่อเด็กตองปรับตัวกับเพื่อนใหมหรือครูคนใหม จะ
พิจารณายายโรงเรียนเมื่อมีความกดดันจากทางโรงเรียนอยางมาก ทางโรงเรียนไมใหความรวม
มือทําใหเด็กไมสามารถปรับตัวที่โรงเรียนได
7. การสงปรึกษาจิตแพทย จะทําในกรณี
- มีปญหาในครอบครัวที่ซับซอน
- เด็กมีพยาธิสภาพทางจิตอยางรุนแรง
- เด็กมีอาการวิตกกังวลและซึมเศราอยางมาก อาละวาดและขูวาจะฆาตัวตาย
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- เด็กบังคับขูเข็ญผูปกครองมากเกินไปจนไมสามารถควบคุมได
- เด็กกับพอแมผูกพันกันมากอยางไมเหมาะสมทําใหเด็กไมพัฒนาทางดานอารมณ
และไมเปนตัวของตนเอง
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