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โรคสมาธิสนัมีอาการอย่างไร? 

โรคสมาธสินัหรอื attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) เป็นโรคทพีบไดบ่้อยในเดก็ 

โดยในประเทศไทยพบประมาณรอ้ยละ 8.1 ของเดก็วยัเรยีน (ป.1-ป.5) และพบไดบ้อ่ยในเดก็ชายมากกว่า

เดก็หญงิ (1) ทงันีพบว่าสมองส่วนทมีหีน้าทคีวบคุมเกยีวกบัสมาธแิละความยบัยงัชงัใจของเดก็สมาธสินั

มกัจะมขีนาดเลก็กว่าปกตหิรอืทาํงานได้น้อยกว่าปกต ิ(2) และมสีารสอืประสาท เช่น Dopamine และ 

Epinephrine ทน้ีอยกว่าปกต ิ( , ) โดยผูป้กครองและคุณครสูามารถสงัเกตุอาการของโรคสมาธสินัไดจ้าก

ความผดิปกตทิางดา้นพฤตกิรรมหลกัๆ 3 ดา้น (5)  ไดแ้ก่ 1) ไมส่ามารถควบคุมสมาธไิดน้าน มปัีญหาในการ

จดัระเบยีบ (inattention and disorganized): เช่น ไมส่ามารถทํางานทตีอ้งใชค้วามพยายามใหส้าํเรจ็ลุล่วงได ้

ทาํงานไมเ่สรจ็ วอกแวกงา่ย ทาํงานไมเ่รยีบรอ้ย สะเพร่า มปัีญหาในการจดัระเบยีบการทํางาน มกัทําของ

หาย อย่างไรกต็ามเดก็โรคสมาธสินัอาจสามารถทํากจิกรรมทตีนเองชอบหรอืทสีนใจไดเ้ป็นเวลานานๆ เช่น 

ในการเล่นเกมส ์หรอืดโูทรทศัน์ 2) ซุกซนมากกว่าปกต ิ(hyperactivity): อยูไ่มนิ่ง เดนิไปเดนิมา ปีนป่ายหรอื

พูดคุยตลอดเวลา และ 3) ขาดการยงัคดิหรอืหุนหนัพลนัแล่น (impulsive): ไม่สามารถรอคอย ชอบพูดแทรก 

โดยอาการสมาธสินัสามารถแสดงออกตงัแต่ในวยัเดก็ และส่วนใหญ่มกัเป็นต่อเนืองไปจนถงึวยัรุ่นหรอืวยั

ผูใ้หญ่  

ทาํไมจึงต้องรกัษาโรคสมาธิสนั? 

เดก็สมาธสินัมกัมปัีญหาในการควบคุมพฤตกิรรมของตนเอง หากไมไ่ดร้บัการรกัษาอยา่งเหมาะสม

โรคสมาธสินัมกัจะส่งผลต่อการเรยีนและการเขา้สงัคมกบัผูอ้นื ( ) ทงันีเดก็สมาธสินัมกัถูกทาํโทษหรอืถูก

ตําหนิบ่อยๆ มผีลการเรยีนทไีมด่ ีมปัีญหาในการเขา้กบัเพอืน รูส้กึโดดเดยีว/ไรค้่า ขาดความภมูใิจในตนเอง 

มคีวามเสยีงทจีะซมึเศรา้ กา้วรา้วรวมถงึมคีวามเสยีงต่อการใชส้ารเสพตดิ (5-7) อยา่งไรกต็ามไมไ่ด้

หมายความว่าเดก็สมาธสินัจะไมม่ทีางเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทมีชีวีติราบรนืหรอืประสบความสาํเรจ็ ทงันีมผีูท้มี ี

ชอืเสยีงและประสบความสําเรจ็มากมายทไีดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธสินัตงัแต่เดก็ๆ  ( ) เช่น Michael 

Phelps นักกฬีาว่ายนํา 23 เหรยีญทองโอลมิปิก ซงึไดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธสินัเมอือาย ุ9 ขวบ ซงึ 

Michael บอกว่าการว่ายนําช่วยใหเ้คา้มสีมาธแิละมวีนิัยมากขนึ หรอื Adam Levine นักรอ้ง/นักดนตร ีชอืดงั

ของวง Maroon 5 ซงึออกมาบอกว่าตนเองเป็นโรคสมาธสินั  โดย Adam ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า  

“ADHD isn’t a bad thing, and you shouldn’t feel different from those without ADHD. Remember that 

you are not alone. There are others going through the same thing.”  หรอื “โรคสมาธสินัไมใ่ช่สงิเลวรา้ย



และคุณไมค่วรรูส้กึแตกต่างไปจากคนอนืๆ ทไีมเ่ป็นสมาธสินั ทสีําคญัไมใ่ช่คุณคนเดยีวทเีป็นแบบนี มคีนอกี

มากมายทเีป็นเหมอืนๆ กบัคุณ” (9) 

ทงันีในปัจจบุนัมหีลกัฐานทางวชิาการระบุชดัเจนว่าโรคสมาธสินัเป็นโรคทสีามารถรกัษาไดท้งัดว้ย

การปรบัเปลยีนพฤตกิรรม และการรกัษาดว้ยยา (10, 11) โดยยาทใีชใ้นการรกัษาเดก็สมาธสินัเป็นยาทมีี

ประสทิธภิาพและความปลอดภยั ( ) ดงันนัหากผูป้กครองสงสยัว่าบตุรหลานมอีาการเขา้ข่ายเป็นโรคสมาธิ

สนั ควรปรกึษาแพทยเ์พอืรบัการวนิิจฉยั/รกัษาอย่างเหมาะสมต่อไป 

ยาทีใช้ในการรกัษาโรคสมาธิสนัในเดก็ 

ยาทใีชใ้นการรกัษาโรคสมาธสินั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มยาทอีอกฤทธกิระตุน้สมองและประสาทส่วนกลาง  เช่น Methylphenidate 

2. กลุ่มยาทไีมอ่อกฤทธกิระตุน้สมองหรอืประสาทส่วนกลาง เช่น Atomoxetine, Clonidine, และ ยา

รกัษาอาการซมึเศรา้ 

ยาทใีชเ้ป็นทางเลอืกแรกของการรกัษาโรคสมาธสินัในเดก็ คอื Methylphenidate (12) ซงึจดัเป็นยา

ในกลุ่มกระตุน้สมองและประสาทส่วนกลาง ทงันผีูป้กครองมกัคดิว่ายาจะไปกดการทาํงานของสมอง บบี

สมองใหเ้ดก็อยูน่งิ เซอืงซมึ จงึไมอ่ยากใหเ้ดก็สมาธสินัรบัประทานยาเพราะสงสารเดก็ จรงิๆ แลว้เป็นความ

เขา้ใจผดิเนืองจากยาดงักล่าวไมไ่ดอ้อกฤทธใินการกดสมองแต่อยา่งใดแต่ออกฤทธกิระตุน้สมองโดยการเพมิ

ระดบัสารสอืประสาททเีดก็สมาธสินัมน้ีอย จงึช่วยทําใหเ้ดก็สมาธสินัสามารถควบคุมสมาธ ิและมคีวามยบัยงั

ชงัใจมากขนึ สาํหรบัในประเทศไทยยา Methylphenidate จดัเป็นวตัถุออกฤทธใินประเภทท ี2 ซงึตอ้งสงั

จา่ยโดยแพทยเ์ท่านัน ไมส่ามารถหาซอืใชเ้องไดท้รีา้นขายยา ทงันยีา Methylphenidate ม ี2 รปูแบบ คอื 1) 

Methylphenidate รปูแบบปกต ิหรอืรูจ้กักนัในชอืการคา้ว่า Ritalin ® ซงึจะออกฤทธปิระมาณ 3-5 ชวัโมง จงึ

มกัจะตอ้งรบัประทาน 2-3 ครงัต่อวนั และไมค่วรกนิยาหลงั 4 โมงเยน็เพราะจะทําใหน้อนไม่หลบั และ 2) 

Methylphenidate รปูแบบออกฤทธนิาน หรอืรูจ้กักนัในชอืการคา้ว่า Concerta ® ซงึเป็นยาทอีอกฤทธยิาว 

ทาํใหส้ามารถรบัประทานเพยีงวนัละ 1 ครงัในตอนเชา้ โดยการรบัประทานยาชนิดนีตอ้งกลนืยาทงัเมด็ หา้ม

หกั บด หรอื เคยีวเมด็ยา และไมค่วรใหร้บัประทานเวลาอนืเพราะยาออกฤทธยิาวถงึ 12 ชวัโมง ซงึจะมี

อาการขา้งเคยีงทําใหน้อนไมห่ลบั โดยยาทงัสองตวัไดร้บัการอนุมตัโิดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาสําหรบัใชร้กัษาโรคสมาธสินัในเดก็อายุมากกว่าเท่ากบั 6 ปี ทงันีการใชใ้นเดก็อายตุํากว่า 6 ปีจะตอ้งอยู่

ในดุลยพนิิจของแพทย ์อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัแนวทางการรกัษาในประเทศสหราชอาณาจกัรไดร้ะบุว่า

สามารถใชย้าดงักล่าวไดใ้นเดก็ตงัแต่ 5 ปีขนึไป ( ) สําหรบัในประเทศไทย Ritalin ® เป็นยาทอียูใ่นบญัชยีา

หลกัแห่งชาต ิซงึหมายถงึ ผูป่้วยทงัสทิธริกัษาพยาบาลขา้ราชการ สทิธปิระกนัสงัคม และ สทิธปิระกนั

สุขภาพถว้นหน้า สามารถเขา้ถงึยาไดโ้ดยไม่มคี่าใช้จา่ย 



ยาในกลุ่มทไีมใ่ช่กลุ่มกระตุ้นสมองหรอืประสาทส่วนกลางทใีชร้กัษาสมาธสินัในเดก็อกีตวัทเีป็นที

นิยม คอื ยา Atomoxetine หรอืชอืการค้าว่า Strattera ® ยาตวันีจดัเป็นยาทมีปีระสทิธภิาพด ีและไดร้บัการ

รบัรองใหใ้ชร้กัษาโรคสมาธสินัในเดก็อายุตงัแต่ 6 ปีขนึไปเช่นกนั โดยป็นยาทมีกัจะถูกใชใ้นกรณีทใีชย้า 

Methylphenidate แลว้ไมไ่ด้ผล หรอื ไมส่ามารถทนผลขา้งเคยีงของยา Methylphenidate ได้ ( ) 

การใช้ยา Methylphenidate 

ข้อดีของการใช้ยา Methylphenidate 

ยา Methylphenidate เป็นยาทใีชก้นัมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปีแลว้และมขีอ้มลูการศกึษายนืยนัว่ามี

ประสทิธภิาพและความปลอดภยัในการรกัษาสมาธสินัในเดก็ โดยเป็นยาตวัแรกทคีวรใช ้( , ) นอกจากนี

ยงัพบว่ายารกัษาสมาธสินัช่วยลดความเสยีงต่อการตดิสารเสพตดิในอนาคต ( - ) โดยยายงัสามารถช่วย

เพมิผลสมัฤทธใินการเรยีนไดเ้ลก็น้อย ( ) ดงันนัหากผู้ปกครองหวงัผลเพอืเพมิผลสมัฤทธใินการเรยีนจาก

การใช้ยาจะตอ้งทําควบคู่ไปกบัการปรบัเปลยีนพฤตกิรรมหลายๆ ดา้น รวมถงึ การสนับสนุนทางดา้นการ

เรยีนทงัโดยผู้ปกครองและคุณคร ู 

อาการข้างเคียงจากการใช้ยา Methylphenidate (17) 

อาการขา้งเคยีงทพีบบ่อยได้แก่ หวัใจเตน้เรว็ ปวดศรีษะ เบอือาหาร นอนไมห่ลบั วติกกงัวล 

นําหนกัลด ปวดทอ้ง ทงันีพบว่ารอ้ยละ 7.3 ของผูป่้วยทใีชย้า Methylphenidate หยุดยาเนืองจากอาการ

ขา้งเคยีง  ( ) ดงันนัในการใชย้าแพทยจ์งึตอ้งทําการตดิตามอาการไม่พงึประสงค ์รวมถงึตดิตามความสูง

และนําหนกัเป็นระยะระยะ อยา่งไรกต็ามจากการศกึษาพบว่าการเป็นโรคสมาธสินั หรอืยาทใีชใ้นการรกัษา

สมาธสินั ไมไ่ดส้่งผลกระทบต่อความสูงสุดทา้ยตอนเป็นผูใ้หญ่ กล่าวคอืไมไ่ดท้าํใหเ้ตยีกว่าปกต ิ( )  

ข้อห้ามใช้ และ ข้อควรระวงัจากการใช้ยา Methylphenidate (17) 

1. หา้มใชร้่วมกบัยารกัษาอาการซมึเศรา้ในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitor 

2. หา้มใชใ้นผูท้เีป็นโรคหวัใจ  

3. หา้มใชใ้นผูท้มีปีระวตัคิรอบครวัของการเสยีชวีติเฉียบพลนัไมท่ราบสาเหตุ  

4. ควรใชอ้ย่างระมดัระวงัในผูท้มีอีาการชกั 

5. หา้มร่วมรบัประทานร่วมกบัเครอืงดมืแอลกอฮอล ์

สิงทีควรรูเ้มือตดัสินใจในการรกัษาด้วยยา Methylphenidate 

การรกัษาดว้ยยาควรเป็นการตดัสนิใจร่วมกนัของแพทย ์ผูป้กครองและเดก็สมาธสินั โดยมกีาร

พจิารณาถงึ ขอ้ด ีขอ้เสยี อาการขา้งเคยีง อย่างรอบด้าน โดยแพทยจ์ะมกีารนัดตดิตามประเมนิผลการรกัษา 

ผลขา้งเคยีง ตลอดจนตดิตามนําหนักและส่วนสงูของเดก็เป็นระยะๆ ( ) 

ในการรกัษาดว้ยยาควรอธบิายใหเ้ดก็เขา้ใจถงึความสาํคญัของยา และมทีศันคตทิดีใีนการ

รบัประทานยา โดยไมค่วรขู่เดก็ หรอืหลอกเดก็ว่าเป็นยาแก้ดอื/ยาแก้บา้ รวมถงึไม่ควรหลอกว่าเป็นวติามนิ



หรอืยารกัษาโรคอนืๆ แต่ควรพดูคุยกบัเดก็ใหร้บัรูแ้ละเขา้ใจว่ายาจะช่วยใหเ้คา้มสีมาธไิดด้ขีนึ ทาํงานไดด้ี

ขนึ  

ถา้ลมืรบัประทานยาในมอืใดไมต่้องรบัประทานชดเชย ใหผ้่านไปและรบัประทานตามปกตใินครงั

ต่อไป ( ) 

จะต้องรบัประทานยารกัษาสมาธิสนัไปถึงเมอืไหร ่(5) 

เดก็สมาธสินัควรไดร้บัการรกัษาดว้ยยาอยา่งต่อเนืองตดิต่อกนัจนสามารถควบคุมตนเองไดด้พีอ 

การหยุดยาควรเป็นการตดัสนิใจรว่มกนัของแพทย ์ผูป้กครองและ เดก็ โดยการหยดุยาควรทําเมอืมขีอ้บ่งชี

ว่ายาไมม่คีวามจาํเป็นแลว้ เช่น เดก็สามารถควบคุมตนเองไดไ้มแ่ตกต่างกนัระหว่างช่วงทไีดร้บัยาและไมไ่ด้

รบัยา รวมถงึเมอืชงันําหนักถงึขอ้ดขีอ้เสยีของการใชย้าแลว้พบว่าการหยดุยาจะมผีลดกีว่าการใชย้าต่อไป 

การรกัษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้วหรือไม่ 

หลกัฐานทางวชิาการในปัจจุบนัพบว่าการรกัษาสมาธสินัทไีดผ้ลดคีวรทาํแบบผสมผสานทงัการปรบั

พฤตกิรรม รวมถงึการช่วยเหลอืดา้นการเรยีน การช่วยเหลอืดา้นจติใจ และการใชย้า ซงึจะใหผ้ลดมีากกว่า

การใช้ยาอย่างเดยีวหรอืการปรบัพฤตกิรรมอย่างเดยีว อยา่งไรกต็ามการรกัษาดว้ยยาอย่างเดยีวหรอืการ

ปรบัเปลยีนพฤตกิรรมอย่างเดยีวกใ็หผ้ลทดีกีว่าการไม่รกัษาใดๆ เลย  (10) 

สิงทีพ่อแม่ควรรู้ ( ) 

นอกจากการรกัษาดว้ยยาแลว้ พ่อแมต่้องพยายามทําความเขา้ใจว่า อาการของโรคสมาธสินัเกดิจาก

ความบกพร่องของสมองไม่ไดเ้กดิจากความจงใจทจีะแกลง้หรอืก่อกวนผูอ้นื หรอื ไมไ่ดเ้กดิจากความเกยีจ

ครา้นของเดก็ ทงันีพ่อแมค่วรยอมรบัในตวัตนของลกู ไม่มใีครชอบโดนตําหนิ หรอืถูกทาํโทษเป็นประจาํ พ่อ

แมค่วรใหค้วามเมตตา ใหก้ําลงัใจ ใหโ้อกาส ชนืชมเมอืลูกทําไดด้ ีและ ช่วยปรบัเปลยีนสภาพแวดลอ้มเพอื

ช่วยใหเ้ดก็สมาธสินัสามารถควบคุมตนเองไดด้ขีนึ เช่น กําหนดกจิวตัรประจาํวนัใหเ้ป็นระเบยีบแบบแผน 

จดัหาทสีงบไมร่บกวนสมาธ ิลดสงิเรา้ ใหเ้ดก็ขณะทําการบา้น แบ่งงานใหท้ําทลีะน้อยและคอยกํากบัให้ทาํ

จนสําเรจ็ รวมถงึประสานงานกบัทางโรงเรยีนเพอืใหก้ารขว่ยเหลอืเดก็ทงัในดา้น การเรยีนและการปรบัตวัที

โรงเรยีน มองหาจดุเด่นของลูกและสนบัสนุนใหล้กูไดแ้สดงความสามารถเพอืจะไดม้คีวามภูมใิจในตนเอง สงิ

เหล่านีเป็นสงิสาํคญัทจีะช่วยประคบัประคองใหเ้ดก็สมาธสินัเตบิโตขนึมาอย่างมคีวามสุขและประสบ

ความสาํเรจ็ในอนาคต  
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