โรคสมาธิสนั ้ ในเด็กและวัยรุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะอรสิ น สุขศรีวงศ์
ภาควิ ชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ปจั จุบนั มีเด็กไทยจำนวนไม่น้อย ทีม่ ปี ญั หำทำงจิตเวชเด็ก ส่งผลให้พ่อแม่ผปู้ กครองหลำย ๆ คนรูส้ กึ
กังวลและสงสัยเกีย่ วกับควำมแตกต่ำงของบุตรหลำนของตนเอง ทีไ่ ม่เหมือนกับเด็กอื่น ๆ ทัวไป
่ ถึงแม้ว่ำจะ
พยำยำมทุ่มเทดูแลเลีย้ งดู และทำทุกสิง่ ทุกอย่ำงให้ดที ส่ี ุดแล้วก็ตำม ซึ่งปญั หำทำงจิตเวชเด็กส่วนใหญ่แบ่งได้เป็ น
4 กลุ่ม คือ
1. ปญั หำทำงอำรมณ์ ได้แก่ ควำมวิตกกังวล ควำมกลัว อำกำรซึมเศร้ำ อำกำรย้ำคิดยำ้ ทำ อำกำรทำง
ร่ำงกำยทีท่ ำให้นึกถึงว่ำน่ ำจะมีสำเหตุมำจำกจิตใจ
2. ปญั หำพฤติกรรม ซึง่ ได้แก่ กำรดือ้ ดึง ท้ำทำย อำละวำด ก้ำวร้ำว กำรต่อต้ำนสังคม เช่น กำรขโมยของ
วำงเพลิง ยำเสพติด
3. ปญั หำพัฒนำกำรช้ำในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ สมำธิ กำรเคลื่อนไหว กำรใช้ภำษำ กำรเล่น กำรควบคุมกำร
ขับถ่ำย กำรเรียน เช่น กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสะกดคำ
4. ปญั หำควำมสัมพันธ์ ทีอ่ ำจ เกิดจำกเด็กเอง เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมำธิสนั ้ ซนไม่อยู่นิ่ง หรือเกิดจำก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กและผูป้ กครอง เช่น ควำมผิดปกติของควำม ผูกพัน
อำกำรของโรคจิตเวชเด็กในแต่ละช่วงวัยจะแสดงออกแตกต่ำงกัน และไม่เหมือนอำกำรในวัยผูใ้ หญ่
เพรำะพัฒนำกำรของเด็กในแต่ละช่วงอำยุไม่เหมือนกัน ซึง่ เด็ก และวัยรุ่นเป็นช่วงวัยทีม่ คี วำมแตกต่ำงจำกผูใ้ หญ่
ทัง้ ในส่วนของกำรเจริญเติบโตของสมอง ร่ำงกำย และจิตใจ โดยสมองของเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงอำยุ 5 ขวบ จะ
มีกำรเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผูใ้ หญ่ จำกนัน้ กำรเจริญเติบโต ก็จะช้ำลง ซึง่ หำกในช่วงดังกล่ำวมีปจั จัยด้ำน
ลบมำกระทบต่อกำรเจริญเติบโต ของสมอง ก็จะมีแนวโน้มทำให้เด็กเกิดปญั หำพัฒนำกำรช้ำ ผิดปกติ หรือเป็ น
โรคทำงจิตเวชเด็กตำมมำได้ ปจั จุบนั ปญั หำทีพ่ บบ่อยในวัยเด็กอำยุ ตัง้ แต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ คือ ปญั หำทำงด้ำน
อำรมณ์ และพฤติกรรม เช่น ดือ้ เอำแต่ใจ ควำมกลัว ควำมวิตกกังวล มำก กว่ำปกติ ปญั หำพัฒนำกำรล่ำช้ำ
หรือผิดปกติ พูดช้ำ สติปญั ญำต่ ำกว่ำปกติ รวมถึงโรคออทิสซึม ส่วนปญั หำทีพ่ บบ่อยในเด็กวัยเรียนอำยุตงั ้ แต่
12-16 ปี นัน้ คือ ปญั หำเรือ่ งกำรเรียน สืบเนื่องจำกเด็กเป็ นโรคสมำธิสนั ้ หรือเป็นโรคทีม่ คี วำมบกพร่องของสมอง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเรียนรู้ ( Learning disorder) สติปญั ญำต่ ำกว่ำปกติ รวมถึงปญั หำด้ำนอำรมณ์ และพฤติกรรม
ทีอ่ ำจเป็ นผลต่อเนื่องมำจำกปญั หำ ในวัยเด็กเล็กทีย่ งั ไม่ได้รบั กำรแก้ไขทีเ่ หมำะสม
สำหรับปญั หำทีพ่ บบ่อยในช่วงวัยรุน่ อำยุตงั ้ แต่ 12-18 ปี คือ ปญั หำกำรเรียนแบบสื่อ ปญั หำกำรคบ
เพื่อน และปญั หำกำรปรับตัว ปญั หำทำงจิตเวชเด็ก และวัยรุน่ นัน้ ถ้ำหำกมีปญั หำมำกและซับซ้อนก็ตอ้ งปรึกษำ
กับแพทย์ หรือบุคลำกรทีท่ ำงำนทำงด้ำนนี้ ซึง่ หำกเด็กได้รบั ควำมช่วยเหลือ ทีเ่ หมำะสมจะทำให้เด็กสำมำรถมี
พัฒนำกำรตำมวัยทีป่ กติและมีพฤติกรรม อำรมณ์ทเ่ี หมำะสมแต่ถ้ำเด็กไม่ได้รบั กำรช่วยเหลือ ก็จะทำให้เด็กต้อง
เสียโอกำส อย่ำงเช่น ปญั หำเรือ่ งกำรเรียน ซึง่ ปจั จัยหลักที่ ทำให้เด็กมีปญั หำในเรือ่ งเรียนจะเกิดจำกตัวเด็กเอง

แต่ในปจั จุบนั สำมำรถทีจ่ ะคัดกรอง และแยกแยะพัฒนำกำรของเด็กทีม่ คี วำมเสีย่ ง ทีจ่ ะพัฒนำเป็ นโรคต่ำง
ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็น เด็กทีม่ พี ฒ
ั นำกำรล่ำช้ำ หรือ เด็กออทิสติก เด็กทีม่ คี วำมยำกลำบำกในกำรเรียนรู้
( LD) เด็กสมำธิสนั ้
โดยพบว่ำ โรคสมำธิสนั ้ เป็นโรคทำงจิตเวชในกลุ่มเด็กทีพ่ บได้ประมำณร้อยละ 5 ของเด็กอำยุ 8-11 ปีและ
ร้อยละ 5-10 ของเด็กวัยเรียนโดยพบในเด็กชำยมำกกว่ำเด็กหญิง 4-6 เท่ำ อำกำรสำคัญคือขำดสมำธิ ซนอยูไ่ ม่
นิ่งและหุนหันพลันแล่น ทำให้มผี ลต่อพฤติกรรม อำรมณ์ กำรเรียน และกำรเข้ำสังคมกับผูอ้ ่นื เด็กทีเ่ ป็ นโรคสมำธิ
สัน้ ไม่สำมำรถใช้ชวี ติ ในห้องเรียนได้เหมือนเด็กปกติ มักจะรบกวนชัน้ เรียนเนื่องจำกกำรทีท่ ำอะไรไม่ได้เท่ำกับ
เพื่อน จะรูส้ กึ เศร้ำและหงุดหงิด เมือ่ ไม่เป็นทีช่ ่นื ชอบของเพื่อนร่วมชัน้ จะไม่อยำกไปโรงเรียน รูส้ กึ โดดเดีย่ วไร้ค่ำ
ทำให้มโี อกำสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดพฤติกรรมก้ำวร้ำวได้ ผลกระทบของผูป้ ว่ ยโรคสมำธิสนั ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรประเมินและกำร
บำบัดรักษำนัน้ มีควำมรุนแรงและเป็ นปญั หำระยะยำวทัง้ ต่อตัวเด็ก ครอบครัวและสังคม
สรุปสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบนั ของประเทศไทย
ภาคประชาชน
-ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงปจั จัยเสีย่ งและกำรดูแลและผลกระทบของโรคสมำธิสนั ้
-ขำดแคลนทุนทรัพย์ ขำดแหล่งสนับสนุ นทำงเศรษฐกิจ สังคม เพื่อกำรใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง รักษำโรค
สมำธิสนั ้ ทัง้ ของผูป้ ว่ ยและผูป้ กครอง
ความขาดแคลนบุคลากร
- จำนวนจิตแพทย์เด็กมีจำนวนน้อย ประมำณ 150 คนต่อประชำกรเด็กและวัยรุ่น 19.5 ล้ำนคน
- สหวิชำชีพซึง่ เป็ นส่วนสำคัญในกำรจัดบริกำรมีควำมขำดแคลนใกล้เคียงกัน
บริ การจิ ตเวชเด็กและวัยรุ่นกระจุกอยู่ในเขตเมือง
-มีสถำนพยำบำลทีม่ ศี กั ยภำพในกำรให้บริกำรทำงด้ำนจิตเวชเด็กและวัยรุน่ น้อย ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตตัว
เมือง หรือเป็นโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยหรือโรงพยำบำลในสังกัดกรมสุขภำพจิต
ความล่าช้าและความยากในการเข้าถึงบริ การ
- กำรประเมินผูป้ ว่ ยใหม่แต่ละรำยใช้เวลำในกำรประเมินตัง้ แต่ 15-30 นำที
- ระยะเวลำรอนัดในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน่ ติด อันดับ 1ใน 5 ของคลินิกทีม่ รี ะยะเวลำรอนัดนำน
-กำรนัดผู้ป่วยรำยใหม่ยำก และใช้เวลำนำนเนื่องจำกต้องมีกำรดูแล กำรตรวจติดตำมผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นรำยเก่ำเป็ นระยะไปจนผู้ป่วยอำยุประมำณ 18 ปี ทำให้มผี ู้ป่วยที่อยู่ในระบบจำนวนมำกเมื่อเทียบกับ
จำนวนบุคคลำกรและสถำนบริกำร
โรคสมำธิสนั ้ เป็ นโรคทีเ่ กิดจำกควำมผิดปกติในกำรทำงำนของสมองทีท่ ำให้ผปู้ ว่ ยมีควำมบกพร่อง ในกำร
ควบคุมสมำธิและกำรแสดงออกทำงพฤติกรรม โดยเริม่ แสดงอำกำรตัง้ แต่ในวัยเด็ก และส่วนใหญ่มกั เป็น
ต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุน่ หรือวัยผูใ้ หญ่ อำกำรของโรคสมำธิสนั ้ จะเปลีย่ นแปลงไปตำมวัย โดยอำกำร พฤติกรรมอยู่
ไม่นิ่งจะลดลงเมือ่ ผูป้ ว่ ยโตขึน้ หำกไม่ได้รบั กำรรักษำช่วยเหลือทีด่ อี ำกำรควำมผิดปกติทเ่ี ป็ น จะทำให้เกิดผล
กระทบต่อผูป้ ว่ ยทัง้ ในด้ำนกำรเรียน อำชีพ ครอบครัว และสังคม กำรรักษำผูป้ ว่ ยโรคสมำธิสนั ้ จึงต้องอำศัยกำร

ช่วยเหลือหลำยวิธรี ว่ มกัน ทีส่ ำคัญได้แก่กำรให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับโรคแก่ผปู้ กครอง กำรให้ คำแนะนำในกำรจัด
สิง่ แวดล้อมเพื่อช่วยเหลือผูป้ ว่ ย กำรประสำนงำนกับทำงโรงเรียนเพื่อให้กำรช่วยเหลือในชัน้ เรียน และกำรใช้ยำ
เพื่อลดอำกำรด้ำนพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปญหำ เพื่อช่วยให้ผปู้ ว่ ยสำมำรถควบคุม ตนเองและปรับตัวได้ดขี น้ึ สำมำรถ
ดำเนินชีวติ ประจำวันได้

