บทที่ 24
โรคสมาธิสั้น
ศิริไชย หงษสงวนศรี
โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder : ADHD) เปนโรคที่มีความชุกใน
เด็กวัยเรียนและวัยรุนประมาณรอยละ 3-7 พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง 3-10:1 ที่ผูปวยมี
อาการขาดสมาธิ (inattention) ซน อยูไมนิ่ง (hyperactivity) และหุนหันพลันแลน (impulsivity) จน
เกิดผลกระทบตอพัฒนาการของเด็กหลายดาน ทั้งการเรียน การทํางาน และสังคม
อาการสําคัญ
1. อาการขาดสมาธิ คือการที่เด็กไมสามารถคงความสนใจหรือจดจอในกิจกรรมที่ทําอยู
ไดเปนเวลาสมควร และถูกรบกวนจากสิ่งเราที่ไมสําคัญไดงาย จนไมสามารถทํากิจกรรมตางๆ ให
แลวเสร็จตามเปาหมายไดเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ อาการขาดสมาธินี้สามารถสังเกตไดจาก
พฤติกรรมภายนอกที่เด็กจะคงความสนใจตอกิจกรรมตางๆ ไดแคชวงเวลาสั้นๆ ไมสามารถให
ความสนใจในรายละเอียดของกิจกรรมอยางรอบคอบ วอกแวก เปลี่ยนความสนใจไดงาย เด็กมัก
ถูกรบกวนจากสิ่งเราที่มีความสําคัญนอยไดงายและไปสนใจอยูแตสิ่งเรานั้น ไมสามารถเริ่มลงมือ
ทําหรือคงความสนใจอยูกับกิจกรรมที่สําคัญกวาได จนไมสามารถทํากิจกรรมนั้นไดสําเร็จหรือตอง
ใชเวลามากกวาคนอื่น เชน ในขณะที่เด็กกําลังอานหนังสือ เกิดเหลือบไปเห็นเศษกระดาษตกอยู
กับพืน้ ก็จะหันไปสนใจอยูแตเศษกระดาษชิ้นนั้น และตองลุกไปจัดการกับเศษกระดาษชิ้นนั้นเสีย
กอน ระหวางนี้หากมีสิ่งเราอื่นเขามาก็จะไปสนใจอีกจนลืมวากําลังอานหนังสืออยูไปเลย
เด็กที่เปนโรคสมาธิสั้นยังมักขาดความสามารถในการคิดหรือทํากิจกรรมตางๆ
ใหเปน
ระบบตามลําดับขั้นตอน มักทํางานสลับขั้นตอนหรือขามขั้นตอนบางอยางเปนประจํา จึงไม
สามารถทํางานใหเรียบรอยตามคําสั่งได หรือไมสามารถพูดเลาเรื่องตางๆ ตามลําดับเหตุการณให
ผูฟ งเขาใจไดงายๆ และมักพูดเร็วจนจับตนชนปลายไมถูก
2. อาการซน อยูไมนิ่ง คือการที่เด็กซน อยูไมนิ่งและมีการเคลื่อนไหวที่มากผิดปกติ
สําหรับเด็กในระดับพัฒนาการเดียวกัน เด็กจะไมสามารถควบคุมตนเองใหอยูนิ่งๆ ไดเปนเวลา
นานเพียงพอที่จะทํากิจกรรมสวนใหญใหแลวเสร็จ มักทํากิจกรรมตางๆ ดวยความเรงรีบ ขาด
ความระมัดระวังจนเกิดความเสียหายหรือไดรับบาดเจ็บบอยๆ พฤติกรรมที่บาน เด็กจะเดินหรือ
วิ่งไปมา กระโดด ปนปายโลดโผน สงเสียงดัง เกือบตลอดเวลา ไมสามารถทํากิจกรรมที่ตองการ
ความสงบรวมกับผูอื่นได ในขณะทํากิจกรรมตางๆ อยูก็จะมีการเคลื่อนไหว ขยับแขนขาตลอดเวลา
พฤติกรรมในหองเรียน เด็กมักหยุกหยิก อยูไมนิ่ง เลนคนเดียว ลุกเดินหรือหันไปแกลงแหยเลน
กับเพื่อน ชวนเพื่อนคุย จนรบกวนการเรียนของเพื่อนในหอง พฤติกรรมในขณะพบแพทย เด็ก
อาจจะวุนวายมาก เดินไปเดินมา ปนปาย หยิบจับหรือคนหาสิ่งของตางๆ สงเสียงดัง พูดแทรก ไม
รวมมือในการตรวจไดเหมาะกับวัย
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อาการเหลานี้อาจคงอยูจนถึงวัยผูใหญแตเมื่อเขาสูวัยรุนจะไมมีพฤติกรรมซนจนเห็นไดชัด
อาจมีเพียงพฤติกรรมอยูไมนิ่ง ขยับตัวหรือแขนขาตลอดเวลา หรือรูสึกกระวนกระวายไมอยากอยู
นิ่งอยูภายในใจ ไมสามารถทํางานที่ตองอยูกับที่เปนเวลานาน
3. อาการหุนหันพลันแลน คือการที่เด็กจะตอบสนองตอสิ่งเราอยางทันทีทันใดโดยไมทัน
ไดยั้งคิดหรือไตรตรองถึงผลที่ตามมาของพฤติกรรมตนเอง ไมไดไตรตรองถึงทางเลือกอื่นในการ
ตอบสนองตอสิ่งเรานั้น อาการหุนหันพลันแลนจะแสดงออกดวยพฤติกรรมใจรอน พูดหรือกระทํา
สิง่ ตางๆ โดยไมทันยั้งคิด มักมีพฤติกรรมรุนแรงทั้งในขณะที่เลนกับเพื่อน และยิ่งมีความรุนแรง
มากขึ้นเมื่อมีอารมณโกรธ ควบคุมอารมณของตนเองไมได ไมสามารถรออะไรไดนาน จะหงุดหงิด
กระวนกระวายใจ เมื่อตองรออะไรตามลําดับ มักพูดแทรกหรือตอบคําถามโดยที่ยังฟงผูอื่นพูดไม
จบ และมักเปนผูที่ทําใหเกิดปญหาในการเลนหรือการทํางานที่ตองรวมมือกันทําเปนกลุม เมื่อเกิด
ความผิดพลาดก็มักหงุดหงิดงายจนไมสามารถแกไขปญหาอยางเหมาะสมได มักทําอะไรโดยไม
ระวังอันตราย
อาการหุนหันพลันแลนนี้อาจคงอยูจนถึงวัยผูใหญ ที่ยังคงมีปญหาในการทํางานรวมกับผู
อื่น ขาดความอดทน ไมสามารถทํางานอะไรไดนาน มีปญหาในครอบครัว มักทําผิดกฎจราจรหรือ
มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายอยางอื่น
อาการของโรคสมาธิสั้นทําใหเด็กไมสามารถทํางานหรือกิจกรรมตางๆ
ไดเรียบรอย
เหมือนเด็กในวัยเดียวกัน มักทํางานผิดพลาดจากการขาดความระมัดระวัง ผลการเรียนไมดี มีพฤติ
กรรมที่ไมเหมาะสมกับกาละเทศะ มักถูกตําหนิและทําโทษจากผูใหญ ทําใหขาดความมั่นใจในตน
เอง เด็กอาจคิดวาตนเองเปนเด็กไมดี ไมสามารถในการทําอะไรไดสําเร็จ นอกจากนี้เด็กยังมีปญหา
ในการเลนกับเพื่อนหรือการทํางานรวมกับผูอื่น ไมเปนที่ชื่นชอบของกลุมเพื่อน ยิ่งทําใหเสีย selfesteem มากขึ้น และมักเกิดปญหาพฤติกรรมและอารมณอยางอื่นตามมา สาเหตุ
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โรคสมาธิสั้นเปนโรคที่เกิดจากปจจัยหลายประการและมีความแตกตางกันไปในเด็กแตละ
คน ทัง้ สาเหตุทางชีวภาพ ที่พบวามีการถายทอดทางพันธุกรรม มีความผิดปกติของระบบ
norepinephrine และ dopamine พบความผิดปกติของสมองในบริเวณตางๆ ไดแก frontal lobe,
parietal lobe, temporal lobe, locus ceruleus, basal ganglia เปนตน และสาเหตุจากปจจัยสภาพ
แวดลอมที่มีสวนเกี่ยวของดวย เชน วิธีการเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม ขาดการฝกวินัย สภาพแวดลอมที่
วุนวาย ไมมีระเบียบ หรือมีสิ่งเรามากระตุนมากเกินไป
การวินิจฉัย
เด็กที่มีโอกาสเปนโรคสมาธิสั้นไดแกเด็กที่มีอาการหลักของโรคสมาธิสั้นคือ ขาดสมาธิ ซน
อยูไมนิ่ง และหุนหันพลันแลน หรือเด็กที่มีญาติพี่นองเปนโรคสมาธิสั้น เด็กที่มีปญหาการเรียนและ
การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น มีปญหาหรือโรคทางจิตเวช เชน พฤติกรรมดื้อ ตอตาน กาวราว
วิตกกังวล ซึมเศรา ติดสารเสพยติด หรือ conduct disorder
โรคสมาธิสั้นเปนโรคที่สามารถวินิจฉัยไดจากการประเมินพฤติกรรมภายนอกเปนสําคัญ
แตการวินิจฉัยอยางถูกตองและเชื่อถือไดตองอาศัยความคุนเคยกับพฤติกรรมตามพัฒนาการของ
เด็กแตละวัย การประเมินพฤติกรรมของเด็กอยางรอบดานโดยใชขอมูลทั้งจากการสัมภาษณและสัง
เกตุพฤติกรรมของเด็กเอง การสัมภาษณพอแม บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ และขอมูลพฤติกรรมจากทาง
โรงเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในหองเรียนโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เปนอาการสําคัญของโรค
สมาธิสั้นผลการเรียนและผลกระทบตอเด็กดานอื่น
ตารางที่ 1 เปนแบบประเมินสําหรับใหครูใชในการประเมินพฤติกรรมเด็กที่โรงเรียน ใน
การวินิจฉัยวาเปนโรคสมาธิสั้นนั้น เด็กจะตองมีพฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้น “บอยๆ ” หรือ “บอย
มาก” ในชวงเวลา 6 เดือนที่ผานมา อยางนอย 6 ขอในจํานวน 9 ขอของแตละกลุมอาการขึ้นไป
และอาการเหลานี้ไมเหมาะสมกับระดับพัฒนาการเมื่อเทียบกับเด็กในระดับพัฒนาการเดียวกัน
จนทําใหความสามารถทางการเรียน การทํางาน หรือสังคม บกพรอง และเกิดขึ้นในสถาน
การณอยางนอย 2 แหง (เชน ทั้งที่โรงเรียนและที่บาน) โดยที่เด็กเริ่มมีพฤติกรรมเหลานี้บาง
อยางกอนอายุ 7 ป ทั้งนี้จะตองเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอเปนสวนใหญ ไมใชพฤติ
กรรมในขณะใดขณะหนึ่งเทานั้น หากเด็กมีอาการไมครบตามเกณฑขางตน แตอาการเหลานั้นมี
ผลกระทบตอความสามารถในการเรียน การทํางาน หรือสังคมมาก สามารถใหการวินิจฉัยวา
เปนโรคสมาธิสั้นชนิดอาการไมเขาตามเกณฑ (not otherwise specified)
ตารางที่ 1 แบบประเมินอาการของโรคสมาธิสั้น
กลุมอาการขาดสมาธิ
1.
2.
3.

ไมเคยมี บางครั้ง

บอยๆ

ไมสามารถจดจอกับรายละเอียด หรือเลินเลอในกิจกรรม
ที่โรงเรียน การทํางาน หรือกิจกรรมอื่น
มีความลําบากในการคงสมาธิในการทํางาน หรือการเลน
ดูเหมือนไมไดฟงสิ่งที่คนอื่นพูดกับตนอยู

คูมือการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับแพทย. มาโนช หลอตระกูล บก. กรมสุขภาพจิต 2544

บอย
มาก

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ไมสามารถทํางานที่โรงเรียน งานบาน หรืองานในหนาที่
ใหครบไดตามคําสั่ง (โดยไมไดเกิดจากการตอตานหรือ
ไมเขาใจคําสั่ง)
มีความลําบากในการจัดระบบงานหรือกิจกรรม
หลีกเลี่ยง ไมชอบ หรือลังเล ตอการทํางานที่ตองการ
ความใสใจพยายาม (เชนงานที่โรงเรียน หรือการบาน)
ทําของที่จําเปนตอการงานหรือกิจกรรมตางๆ หาย (เชน
ของเลน สมุดจดการบาน ดินสอ หนังสือ หรือเครื่องมือ)
วอกแวกจากสิ่งเราภายนอกไดงาย
หลงลืมกิจกรรมที่ตองกระทําเปนประจําทุกวัน
กลุมอาการซน อยูไมนิ่ง / หุนหันพลันแลน

ไมเคยมี บางครั้ง

บอยๆ

บอย
มาก

10. มือ เทา ไมอยูสุข นั่งไมติดเกาอี้
11. ลุกจากที่นั่งในหองเรียนหรือสถานการณอื่นที่ตองนั่งกับ
ที่
12. วิ่ง หรือปนปายมากเกินควร โดยไมเหมาะสมกับกาละ
เทศะ(ในวัยรุนหรือผูใหญ อาจเปนเพียงความรูสึก
กระสับกระสาย อยูนิ่งไมได)
13. ยากที่จะเลนหรือทํากิจกรรมอดิเรกอยางเงียบๆ ได
14. มัก”พรอมที่จะไป” หรือมีพฤติกรรมเหมือน”ติดเครื่อง
ยนต”
15. พูดมากเกินควร
16. ชิงตอบคําถามกอนจะถามจบ
17. ไมสามารถรอตามลําดับได
18. ขัด หรือแทรกขึ้น(ระหวางการสนทนา หรือการเลนเกม)

การวินิจฉัยแยกโรค
โรคทางกายที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมคลายเปนโรคสมาธิสั้นทีพ่ บบอยไดแก
minimal
brain damage จากสาเหตุตางๆ, absence seizures, hearing or visual impairment,
hyperthyroidism, hypothyroidism, anemia, lead poisoning, obstructive sleep apnea,
chronic illnesses, medication side effect, substance abuse
โรคทางจิตเวชที่มีอาการคลายหรืออาจเกิดรวมกันกับโรคสมาธิสั้นไดแก
anxiety
disorders, mood disorders ที่เด็กอาจมีอาการ inattention, impulsivity และ agitation ไดเชน
เดียวกัน หรือ oppositional defiant disorder, conduct disorder, tic disorder นอกจากนี้ยัง
ตองแยกจากพฤติกรรมของเด็กที่เปนการตอบสนองตอความตึงเครียดในครอบครัว เชน วิธีการ
เลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม, child abuse หรือพอแมมีความขัดแยงหรือมีปญหาทางอารมณ
การรักษา
คูมือการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับแพทย. มาโนช หลอตระกูล บก. กรมสุขภาพจิต 2544

การรักษาที่ไดผลดีตองอาศัยวิธีการรักษาหลายรูปแบบรวมกัน ทั้งการใชยา พฤติกรรม
บําบัด จิตบําบัดและตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งเด็กเอง ครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวของ
รวมถึงโรงเรียน ดังนั้นแพทยผูดูแลตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ชวยใหทุกฝายมี
ความรูเ กี่ยวกับโรคสมาธิสั้นที่ถูกตองและมีสวนรวมในการวางแผนการรักษาดวย
การใหคําแนะนําสําหรับพอแม หาสถานที่ใหเด็กทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางสงบ ไม
มีสิ่งเรามารบกวนสมาธิมากเกินไป อาจตองคอยอยูใกลชิดตัวตอตัวเพื่อชวยกระตุนใหทํากิจ
กรรมที่สําคัญไดอยางตอเนื่อง ชวยวางแผนการทํากิจกรรมตางๆ ใหเปนระบบตามขั้นตอน
สําหรับกิจกรรมที่ตองใชเวลานานพอแมอาจชวยแบงกิจกรรมนั้นใหเปนขั้นตอนยอยๆ เพื่อให
สามารถทําสําเร็จไดในเวลาสั้นลง สนับสนุนใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ประจําวันอยางสมํ่าเสมอ
เปนกิจวัตร ซึ่งควรมีเวลาใหเด็กไดออกกําลังกายและมีโอกาสไดอยูในบรรยากาศที่สงบบาง ควร
ฝกใหเด็กทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งทีละอยาง ไมปลอยใหทํากิจกรรมหลายอยางในเวลา
เดียวกัน สําหรับการออกคําสั่งใหเด็กทํากิจกรรมใดๆ พอแมจะตองออกคําสั่งที่สั้น เขาใจงาย มี
ความชัดเจน โดยใชนํ้าเสียงและทาทีที่นุมนวล แตตองมีความหนักแนนจริงจัง คําสั่งควรมี
ลักษณะจูงใจมากกวาคําสั่งในลักษณะใชอารมณพูดบนจูจี้หลายเรื่องปนกัน
พอแมสามารถปรับพฤติกรรมดวยการใหความสนใจและตอบสนองในทางบวกทันทีที่
เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และกระตุนใหพฤติกรรมนั้นคงอยูดวยการใหรางวัล เชน คําชมเชย
สิง่ ของ สิทธิพิเศษบางอยาง หรือการใช star chart ตองมีวิธีตักเตือนและการลงโทษถาเด็กยัง
มีพฤติกรรมที่ไมตองการอยู โดยวิธีที่ไมใชความรุนแรงเชน time-out การตัดสิทธิพิเศษ หรือหัก
คะแนนพฤติกรรมสะสม พอแมอาจใชวิธีเพิกเฉย ไมตอบสนองตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
หากพฤติกรรมนั้นไมไดทําใหเกิดความเสียหายตอตนเองหรือผูอื่นมากนัก
พอแมควรจะตองตกลงกับเด็กกอนวาตองการปรับพฤติกรรมอะไร มีกฎเกณฑอยางไร
ควรเลือกปรับพฤติกรรมเพียงบางอยางที่สําคัญและมีโอกาสปรับไดสําเร็จกอน ทั้งนี้การปรับ
พฤติกรรมจะสําเร็จไดตองอาศัยพื้นฐานความสัมพันธที่ดีตอกัน มีขอตกลงที่แนนอนและปฏิบัติ
ตามสมํ่าเสมอ พอแมตองอดทนและเปนแบบอยางที่ดีดวย
การใหคําแนะนําสําหรับครู ครูสามารถใชวิธีการเดียวกับพอแมในการชวยเหลือและ
ปรับพฤติกรรมของเด็ก ควรจัดใหเด็กนั่งเรียนในตําแหนงที่มีสิ่งเรานอย เชน นั่งแถวหนา หาง
หนาตาง ใกลๆ กับที่ครูยืนสอน และใหเด็กไดชวยครูทํางานบางอยาง เชน แจกสมุดการบาน
ลบกระดาน ควรมอบหมายงานทีละนอยๆ ใหเด็กทําไดสําเร็จเสียกอนจึงคอยใหงานเพิ่ม ครูตอง
ตั้งกฎระเบียบในหองที่ชัดเจนและปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ
ครูที่ใหความรัก ความสนใจ และตั้งใจชวยเหลือคอยใหกําลังใจ ไมทําโทษดวยวิธีการรุน
แรงหรือทําใหขายหนา มักสามารถชวยใหเด็กมีความตั้งใจในการควบคุมพฤติกรรมตัวเองไดดี
ขึ้น
การใชยา การใชยาสามารถชวยใหพฤติกรรมดีขึ้นในทุกดาน รวมถึงผลการเรียน และ
ทักษะทางสังคม ยาที่ใชบอย และไดผลดี ไดแก
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Methylphenidate เริ่มใหในขนาด 5 มก. หลังอาหารเชา และเพิ่มครั้งละ 5 มก.ไดทุก
1 สัปดาหหลังการประเมินผลการรักษา ขนาดที่ใชในการรักษาทั่วไปคือ 0.3–0.6 มก./กก./ครั้ง
วันละ 2 ครั้งหลังอาหารเชาและเที่ยง ขนาดสูงสุดไมเกิน 40 มก./วัน ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน
30 นาที และออกฤทธิ์อยูนาน 3–5 ชั่วโมง ผลขางเคียงที่พบบอย ไดแก เบื่ออาหาร นอนหลับ
ยาก หงุดหงิด ปวดศีรษะ ปวดทอง ซึ่งสามารถหายไปไดเองหรือปรับขนาดยาลง ยาไมมีผลตอ
ความสูงของเด็ก ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยที่เปน tic disorder รวมดวย หากทําให
อาการ tic disorder แยลง ควรเปลี่ยนไปใชยาอื่น
ยาแกซึมเศรากลุม tricyclic ไดแก imipramine และ nortriptyline เริ่มใหในขนาด 1
มก./กก./วัน และ 0.5 มก./กก./วัน ตามลําดับ ประเมินผลการรักษา ผลขางเคียง และปรับขนาด
ยาเพิ่มครั้งละ 1 มก./กก./วัน และ 0.5 มก./กก./วัน ตามลําดับไดทุก 1 สัปดาห ขนาดสูงสุดไม
เกิน 3 – 4 และ 2 มก./กก./วัน ตามลําดับ ควรทํา ECG กอนใหยาและเมื่อปรับยาถึงระดับคงที่
ถาพบความผิดปกติ ควรเปลี่ยนใชยาอื่น
โรคสมาธิสั้นเปนโรคเรื้อรังจึงจําเปนตองใชยาตอเนื่องนานเปนปๆ โดยทั่วไปสามารถ
ทดลองลดหรือหยุดยาในชวงปดเทอมเพื่อทดสอบดูวาเด็กยังจําเปนตองใชยาหรือไม
พบ
ประมาณรอยละ 70 ที่อาการจะดีขึ้นหรือหายไปไดเองเมื่อเขาสูวัยรุนหรือวัยผูใหญ
หนังสือสําหรับพอแมและครู
1. อุมาพร ตรังคสมบัติ. สรางสมาธิใหลูกคุณ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพซันตาการพิมพ, 2541.
2. Website สําหรับพอแม http://www.chadd.org/
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