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ปจัจบุนัมเีดก็ไทยจ ำนวนไม่น้อย ทีม่ปีญัหำทำงจติเวชเดก็ ส่งผลใหพ้่อแมผู่ป้กครองหลำย ๆ คนรูส้กึ
กงัวลและสงสยัเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของบุตรหลำนของตนเอง ทีไ่มเ่หมอืนกบัเดก็อื่น ๆ ทัว่ไป ถงึแมว้่ำจะ
พยำยำมทุ่มเทดแูลเลีย้งด ูและท ำทุกสิง่ทุกอยำ่งใหด้ทีีสุ่ดแลว้กต็ำม ซึ่งปญัหำทำงจติเวชเดก็ส่วนใหญ่แบ่งไดเ้ป็น 
4 กลุ่ม คอื  

 1. ปญัหำทำงอำรมณ์ ไดแ้ก่ ควำมวติกกงัวล ควำมกลวั อำกำรซมึเศรำ้ อำกำรย ้ำคดิย ำ้ท ำ อำกำรทำง
รำ่งกำยทีท่ ำใหน้ึกถงึว่ำน่ำจะมสีำเหตุมำจำกจติใจ  
 2. ปญัหำพฤตกิรรม ซึง่ไดแ้ก่ กำรดือ้ดงึ ทำ้ทำย อำละวำด กำ้วรำ้ว กำรต่อตำ้นสงัคม เช่น กำรขโมยของ 
วำงเพลงิ ยำเสพตดิ  
 3. ปญัหำพฒันำกำรชำ้ในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ สมำธ ิกำรเคลื่อนไหว กำรใชภ้ำษำ กำรเล่น กำรควบคุมกำร
ขบัถ่ำย กำรเรยีน เช่น กำรอ่ำน กำรเขยีน กำรสะกดค ำ  
  4. ปญัหำควำมสมัพนัธ ์ทีอ่ำจ เกดิจำกเดก็เอง เช่น เดก็ออทสิตกิ เดก็สมำธสิัน้ ซนไมอ่ยู่น่ิง หรอืเกดิจำก 
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงเดก็และผูป้กครอง เช่น ควำมผดิปกตขิองควำม ผกูพนั 

 อำกำรของโรคจติเวชเดก็ในแต่ละช่วงวยัจะแสดงออกแตกต่ำงกนั และไมเ่หมอืนอำกำรในวยัผูใ้หญ่ 
เพรำะพฒันำกำรของเดก็ในแต่ละช่วงอำยไุมเ่หมอืนกนั ซึง่เดก็ และวยัรุ่นเป็นช่วงวยัทีม่คีวำมแตกต่ำงจำกผูใ้หญ่ 
ทัง้ในส่วนของกำรเจรญิเตบิโตของสมอง รำ่งกำย และจติใจ โดยสมองของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอำย ุ5 ขวบ จะ
มกีำรเจรญิเตบิโตถงึรอ้ยละ 80 ของผูใ้หญ่ จำกนัน้กำรเจรญิเตบิโต กจ็ะชำ้ลง ซึง่หำกในช่วงดงักล่ำวมปีจัจยัดำ้น
ลบมำกระทบต่อกำรเจรญิเตบิโต ของสมอง กจ็ะมแีนวโน้มท ำใหเ้ดก็เกดิปญัหำพฒันำกำรชำ้ ผดิปกต ิหรอืเป็น
โรคทำงจติเวชเดก็ตำมมำได ้ปจัจุบนัปญัหำทีพ่บบ่อยในวยัเดก็อำย ุตัง้แต่แรกเกดิถงึ 6 ขวบ คอื ปญัหำทำงดำ้น
อำรมณ์ และพฤตกิรรม เช่น ดือ้ เอำแต่ใจ ควำมกลวั ควำมวติกกงัวล    มำก กว่ำปกต ิปญัหำพฒันำกำรล่ำชำ้ 
หรอืผดิปกต ิพดูชำ้ สตปิญัญำต ่ำกว่ำปกต ิรวมถงึโรคออทสิซมึ ส่วนปญัหำทีพ่บบ่อยในเดก็วยัเรยีนอำยตุัง้แต่ 
12-16 ปี นัน้ คอื ปญัหำเรือ่งกำรเรยีน สบืเน่ืองจำกเดก็เป็นโรคสมำธสิัน้ หรอืเป็นโรคทีม่คีวำมบกพรอ่งของสมอง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเรยีนรู ้( Learning disorder) สตปิญัญำต ่ำกว่ำปกต ิรวมถงึปญัหำดำ้นอำรมณ์ และพฤตกิรรม 
ทีอ่ำจเป็นผลต่อเน่ืองมำจำกปญัหำ ในวยัเดก็เลก็ทีย่งัไม่ไดร้บักำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม 

 ส ำหรบัปญัหำทีพ่บบ่อยในช่วงวยัรุน่ อำยตุัง้แต่ 12-18 ปี คอื ปญัหำกำรเรยีนแบบสื่อ ปญัหำกำรคบ
เพื่อน และปญัหำกำรปรบัตวั ปญัหำทำงจติเวชเดก็ และวยัรุน่นัน้ ถำ้หำกมปีญัหำมำกและซบัซอ้นกต็อ้งปรกึษำ
กบัแพทย ์หรอืบุคลำกรทีท่ ำงำนทำงดำ้นนี้ ซึง่หำกเดก็ไดร้บัควำมช่วยเหลอื ทีเ่หมำะสมจะท ำใหเ้ดก็สำมำรถมี
พฒันำกำรตำมวยัทีป่กตแิละมพีฤตกิรรม อำรมณ์ทีเ่หมำะสมแต่ถ้ำเดก็ไมไ่ดร้บักำรช่วยเหลอื กจ็ะท ำใหเ้ดก็ตอ้ง
เสยีโอกำส อยำ่งเช่น ปญัหำเรือ่งกำรเรยีน ซึง่ปจัจยัหลกัที ่ท ำใหเ้ดก็มปีญัหำในเรือ่งเรยีนจะเกดิจำกตวัเดก็เอง 



 แต่ในปจัจบุนัสำมำรถทีจ่ะคดักรอง และแยกแยะพฒันำกำรของเดก็ทีม่คีวำมเสีย่ง ทีจ่ะพฒันำเป็นโรคต่ำง 
ๆ ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ ไมว่่ำจะเป็น เดก็ทีม่พีฒันำกำรล่ำชำ้ หรอื เดก็ออทสิตกิ เดก็ทีม่คีวำมยำกล ำบำกในกำรเรยีนรู ้
( LD)  เดก็สมำธสิัน้  

 โดยพบว่ำ โรคสมำธสิัน้เป็นโรคทำงจติเวชในกลุ่มเดก็ทีพ่บไดป้ระมำณรอ้ยละ 5 ของเดก็อำย ุ8-11 ปีและ
รอ้ยละ 5-10 ของเดก็วยัเรยีนโดยพบในเดก็ชำยมำกกว่ำเดก็หญงิ 4-6 เท่ำ อำกำรส ำคญัคอืขำดสมำธ ิซนอยูไ่ม่
นิ่งและหุนหนัพลนัแล่น ท ำใหม้ผีลต่อพฤตกิรรม อำรมณ์ กำรเรยีน และกำรเขำ้สงัคมกบัผูอ้ื่น เดก็ทีเ่ป็นโรคสมำธิ
สัน้ไมส่ำมำรถใชช้วีติในหอ้งเรยีนไดเ้หมอืนเดก็ปกติ มกัจะรบกวนชัน้เรยีนเนื่องจำกกำรทีท่ ำอะไรไมไ่ดเ้ท่ำกบั
เพื่อน จะรูส้กึเศรำ้และหงดุหงดิ เมือ่ไมเ่ป็นทีช่ื่นชอบของเพื่อนรว่มชัน้จะไมอ่ยำกไปโรงเรยีน รูส้กึโดดเดีย่วไรค้่ำ 
ท ำใหม้โีอกำสเสีย่งทีจ่ะเกดิพฤตกิรรมก้ำวรำ้วได ้ผลกระทบของผูป้ว่ยโรคสมำธสิัน้ทีไ่มไ่ดร้บักำรประเมนิและกำร
บ ำบดัรกัษำนัน้ มคีวำมรุนแรงและเป็นปญัหำระยะยำวทัง้ต่อตวัเดก็ ครอบครวัและสงัคม 

สรปุสถานการณ์ปัญหาในปัจจบุนัของประเทศไทย 
ภาคประชาชน 
-ยงัขำดควำมรู ้ควำมเขำ้ใจและตระหนกัถงึปจัจยัเสีย่งและกำรดแูลและผลกระทบของโรคสมำธสิัน้ 

 -ขำดแคลนทุนทรพัย ์ ขำดแหล่งสนบัสนุนทำงเศรษฐกจิ สงัคม เพื่อกำรใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง รกัษำโรค
สมำธสิัน้ทัง้ของผูป้ว่ยและผูป้กครอง 

ความขาดแคลนบคุลากร 
- จ ำนวนจติแพทยเ์ดก็มจี ำนวนน้อย ประมำณ 150 คนต่อประชำกรเดก็และวยัรุ่น 19.5 ลำ้นคน 
- สหวชิำชพีซึง่เป็นส่วนส ำคญัในกำรจดับรกิำรมคีวำมขำดแคลนใกลเ้คยีงกนั 
บริการจิตเวชเดก็และวยัรุ่นกระจกุอยู่ในเขตเมือง 

 -มสีถำนพยำบำลทีม่ศีกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นจติเวชเดก็และวยัรุน่น้อย ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตตวั
เมอืง หรอืเป็นโรงพยำบำลมหำวทิยำลยัหรอืโรงพยำบำลในสงักดักรมสุขภำพจติ  

ความล่าช้าและความยากในการเข้าถึงบริการ 
 - กำรประเมนิผูป้ว่ยใหมแ่ต่ละรำยใชเ้วลำในกำรประเมนิตัง้แต่ 15-30 นำท ี

- ระยะเวลำรอนดัในคลนิิกจติเวชเดก็และวยัรุน่ตดิ อนัดบั 1ใน 5 ของคลนิิกทีม่รีะยะเวลำรอนดันำน 
-กำรนัดผู้ป่วยรำยใหม่ยำก และใช้เวลำนำนเน่ืองจำกต้องมกีำรดูแล กำรตรวจตดิตำมผู้ป่วยจติเวชเด็ก

และวยัรุ่นรำยเก่ำเป็นระยะไปจนผู้ป่วยอำยุประมำณ 18 ปี ท ำให้มผีู้ป่วยที่อยู่ในระบบจ ำนวนมำกเมื่อเทยีบกบั
จ ำนวนบุคคลำกรและสถำนบรกิำร 

โรคสมำธสิัน้เป็นโรคทีเ่กดิจำกควำมผดิปกตใินกำรท ำงำนของสมองทีท่ ำใหผู้ป้ว่ยมคีวำมบกพรอ่ง ในกำร
ควบคุมสมำธแิละกำรแสดงออกทำงพฤตกิรรม  โดยเริม่แสดงอำกำรตัง้แต่ในวยัเดก็ และส่วนใหญ่มกั เป็น
ต่อเนื่องไปจนถงึวยัรุน่หรอืวยัผูใ้หญ่ อำกำรของโรคสมำธสิัน้จะเปลีย่นแปลงไปตำมวยั โดยอำกำร พฤตกิรรมอยู่
ไมน่ิ่งจะลดลงเมือ่ผูป้ว่ยโตขึน้   หำกไมไ่ดร้บักำรรกัษำช่วยเหลอืทีด่อีำกำรควำมผดิปกตทิีเ่ป็น จะท ำใหเ้กดิผล
กระทบต่อผูป้ว่ยทัง้ในดำ้นกำรเรยีน อำชพี ครอบครวั และสงัคม  กำรรกัษำผูป้ว่ยโรคสมำธสิัน้จงึตอ้งอำศยักำร



ช่วยเหลอืหลำยวธิรีว่มกนั  ทีส่ ำคญัไดแ้ก่กำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัโรคแก่ผูป้กครอง กำรให ้ค ำแนะน ำในกำรจดั
สิง่แวดลอ้มเพื่อช่วยเหลอืผูป้ว่ย  กำรประสำนงำนกบัทำงโรงเรยีนเพื่อใหก้ำรช่วยเหลอืในชัน้เรยีน  และกำรใชย้ำ
เพื่อลดอำกำรดำ้นพฤตกิรรมทีเ่ป็นป ญหำ  เพื่อช่วยใหผู้ป้ว่ยสำมำรถควบคุม ตนเองและปรบัตวัไดด้ขี ึน้สำมำรถ
ด ำเนินชวีติประจ ำวนัได ้


