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โรคสมาธิ สนมี
ั อาการอย่างไร?
โรคสมาธิสนหรื
ั อ attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) เป็ นโรคทีพบได้บ่อยในเด็ก
โดยในประเทศไทยพบประมาณร้อยละ 8.1 ของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.5) และพบได้บอ่ ยในเด็กชายมากกว่า
เด็กหญิง (1) ทังนีพบว่าสมองส่วนทีมีหน้าทีควบคุมเกียวกับสมาธิและความยับยังชังใจของเด็กสมาธิสนั
มักจะมีขนาดเล็กกว่าปกติหรือทํางานได้น้อยกว่าปกติ (2) และมีสารสือประสาท เช่น Dopamine และ
Epinephrine ทีน้อยกว่าปกติ ( , ) โดยผูป้ กครองและคุณครูสามารถสังเกตุอาการของโรคสมาธิสนได้
ั จาก
ความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมหลักๆ 3 ด้าน (5) ได้แก่ 1) ไม่สามารถควบคุมสมาธิได้นาน มีปัญหาในการ
จัดระเบียบ (inattention and disorganized): เช่น ไม่สามารถทํางานทีต้องใช้ความพยายามให้สาํ เร็จลุล่วงได้
ทํางานไม่เสร็จ วอกแวกง่าย ทํางานไม่เรียบร้อย สะเพร่า มีปัญหาในการจัดระเบียบการทํางาน มักทําของ
หาย อย่างไรก็ตามเด็กโรคสมาธิสนอาจสามารถทํ
ั
ากิจกรรมทีตนเองชอบหรือทีสนใจได้เป็ นเวลานานๆ เช่น
ในการเล่นเกมส์ หรือดูโทรทัศน์ 2) ซุกซนมากกว่าปกติ (hyperactivity): อยูไ่ ม่นิง เดินไปเดินมา ปี นป่ ายหรือ
พูดคุยตลอดเวลา และ 3) ขาดการยังคิดหรือหุนหันพลันแล่น (impulsive): ไม่สามารถรอคอย ชอบพูดแทรก
โดยอาการสมาธิสนสามารถแสดงออกตั
ั
งแต่ในวัยเด็ก และส่วนใหญ่มกั เป็ นต่อเนืองไปจนถึงวัยรุ่นหรือวัย
ผูใ้ หญ่
ทําไมจึงต้ องรักษาโรคสมาธิ สน?
ั
เด็กสมาธิสนมั
ั กมีปัญหาในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง หากไม่ได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสม
โรคสมาธิสนมั
ั กจะส่งผลต่อการเรียนและการเข้าสังคมกับผูอ้ นื ( ) ทังนีเด็กสมาธิสนมั
ั กถูกทําโทษหรือถูก
ตําหนิบ่อยๆ มีผลการเรียนทีไม่ดี มีปัญหาในการเข้ากับเพือน รูส้ กึ โดดเดียว/ไร้ค่า ขาดความภูมใิ จในตนเอง
มีความเสียงทีจะซึมเศร้า ก้าวร้าวรวมถึงมีความเสียงต่อการใช้สารเสพติด (5-7) อย่างไรก็ตามไม่ได้
หมายความว่าเด็กสมาธิสนจะไม่
ั
มที างเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทมีี ชวี ติ ราบรืนหรือประสบความสําเร็จ ทังนีมีผทู้ มีี
ชือเสียงและประสบความสําเร็จมากมายทีได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคสมาธิสนตั
ั งแต่เด็กๆ ( ) เช่น Michael
Phelps นักกีฬาว่ายนํา 23 เหรียญทองโอลิมปิ ก ซึงได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคสมาธิสนเมื
ั ออายุ 9 ขวบ ซึง
Michael บอกว่าการว่ายนํ าช่วยให้เค้ามีสมาธิและมีวนิ ัยมากขึน หรือ Adam Levine นักร้อง/นักดนตรี ชือดัง
ของวง Maroon 5 ซึงออกมาบอกว่าตนเองเป็ นโรคสมาธิสนั โดย Adam ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า
“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.” หรือ “โรคสมาธิสนไม่
ั ใช่สงเลวร้
ิ
าย

และคุณไม่ควรรูส้ กึ แตกต่างไปจากคนอืนๆ ทีไม่เป็ นสมาธิสนั ทีสําคัญไม่ใช่คุณคนเดียวทีเป็ นแบบนี มีคนอีก
มากมายทีเป็ นเหมือนๆ กับคุณ” (9)
ทังนีในปั จจุบนั มีหลักฐานทางวิชาการระบุชดั เจนว่าโรคสมาธิสนเป็
ั นโรคทีสามารถรักษาได้ทงด้
ั วย
การปรับเปลียนพฤติกรรม และการรักษาด้วยยา (10, 11) โดยยาทีใช้ในการรักษาเด็กสมาธิสนเป็
ั นยาทีมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ( ) ดังนันหากผูป้ กครองสงสัยว่าบุตรหลานมีอาการเข้าข่ายเป็ นโรคสมาธิ
สัน ควรปรึกษาแพทย์เพือรับการวินิจฉัย/รักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
ยาทีใช้ในการรักษาโรคสมาธิ สนในเด็
ั
ก
ยาทีใช้ในการรักษาโรคสมาธิสนั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่
1. กลุ่มยาทีออกฤทธิกระตุน้ สมองและประสาทส่วนกลาง เช่น Methylphenidate
2. กลุ่มยาทีไม่ออกฤทธิกระตุน้ สมองหรือประสาทส่วนกลาง เช่น Atomoxetine, Clonidine, และ ยา
รักษาอาการซึมเศร้า
ยาทีใช้เป็ นทางเลือกแรกของการรักษาโรคสมาธิสนในเด็
ั
ก คือ Methylphenidate (12) ซึงจัดเป็ นยา
ในกลุ่มกระตุน้ สมองและประสาทส่วนกลาง ทังนีผูป้ กครองมักคิดว่ายาจะไปกดการทํางานของสมอง บีบ
สมองให้เด็กอยูน่ งิ เซืองซึม จึงไม่อยากให้เด็กสมาธิสนรั
ั บประทานยาเพราะสงสารเด็ก จริงๆ แล้วเป็ นความ
เข้าใจผิดเนืองจากยาดังกล่าวไม่ได้ออกฤทธิในการกดสมองแต่อย่างใดแต่ออกฤทธิกระตุน้ สมองโดยการเพิม
ระดับสารสือประสาททีเด็กสมาธิสนมี
ั น้อย จึงช่วยทําให้เด็กสมาธิสนสามารถควบคุ
ั
มสมาธิ และมีความยับยัง
ชังใจมากขึน สําหรับในประเทศไทยยา Methylphenidate จัดเป็ นวัตถุออกฤทธิในประเภทที 2 ซึงต้องสัง
จ่ายโดยแพทย์เท่านัน ไม่สามารถหาซือใช้เองได้ทร้ี านขายยา ทังนียา Methylphenidate มี 2 รูปแบบ คือ 1)
Methylphenidate รูปแบบปกติ หรือรูจ้ กั กันในชือการค้าว่า Ritalin ® ซึงจะออกฤทธิประมาณ 3-5 ชัวโมง จึง
มักจะต้องรับประทาน 2-3 ครังต่อวัน และไม่ควรกินยาหลัง 4 โมงเย็นเพราะจะทําให้นอนไม่หลับ และ 2)
Methylphenidate รูปแบบออกฤทธินาน หรือรูจ้ กั กันในชือการค้าว่า Concerta ® ซึงเป็ นยาทีออกฤทธิยาว
ทําให้สามารถรับประทานเพียงวันละ 1 ครังในตอนเช้า โดยการรับประทานยาชนิดนีต้องกลืนยาทังเม็ด ห้าม
หัก บด หรือ เคียวเม็ดยา และไม่ควรให้รบั ประทานเวลาอืนเพราะยาออกฤทธิยาวถึง 12 ชัวโมง ซึงจะมี
อาการข้างเคียงทําให้นอนไม่หลับ โดยยาทังสองตัวได้รบั การอนุ มตั โิ ดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาสําหรับใช้รกั ษาโรคสมาธิสนในเด็
ั
กอายุมากกว่าเท่ากับ 6 ปี ทังนีการใช้ในเด็กอายุตํากว่า 6 ปี จะต้องอยู่
ในดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั แนวทางการรักษาในประเทศสหราชอาณาจักรได้ระบุว่า
สามารถใช้ยาดังกล่าวได้ในเด็กตังแต่ 5 ปี ขนไป
ึ ( ) สําหรับในประเทศไทย Ritalin ® เป็ นยาทีอยูใ่ นบัญชียา
หลักแห่งชาติ ซึงหมายถึง ผูป้ ่ วยทังสิทธิรกั ษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และ สิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้าถึงยาได้โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ย

ยาในกลุ่มทีไม่ใช่กลุ่มกระตุ้นสมองหรือประสาทส่วนกลางทีใช้รกั ษาสมาธิสนในเด็
ั
กอีกตัวทีเป็ นที
นิยม คือ ยา Atomoxetine หรือชือการค้าว่า Strattera ® ยาตัวนีจัดเป็ นยาทีมีประสิทธิภาพดี และได้รบั การ
รับรองให้ใช้รกั ษาโรคสมาธิสนในเด็
ั
กอายุตงแต่
ั 6 ปี ขนไปเช่
ึ
นกัน โดยป็ นยาทีมักจะถูกใช้ในกรณีทใช้
ี ยา
Methylphenidate แล้วไม่ได้ผล หรือ ไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยา Methylphenidate ได้ ( )
การใช้ยา Methylphenidate
ข้อดีของการใช้ยา Methylphenidate
ยา Methylphenidate เป็ นยาทีใช้กนั มาเป็ นเวลานานกว่า 60 ปี แล้วและมีขอ้ มูลการศึกษายืนยันว่ามี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาสมาธิสนในเด็
ั
ก โดยเป็ นยาตัวแรกทีควรใช้ ( , ) นอกจากนี
ยังพบว่ายารักษาสมาธิสนช่
ั วยลดความเสียงต่อการติดสารเสพติดในอนาคต ( - ) โดยยายังสามารถช่วย
เพิมผลสัมฤทธิในการเรียนได้เล็กน้อย ( ) ดังนันหากผู้ปกครองหวังผลเพือเพิมผลสัมฤทธิในการเรียนจาก
การใช้ยาจะต้องทําควบคู่ไปกับการปรับเปลียนพฤติกรรมหลายๆ ด้าน รวมถึง การสนับสนุ นทางด้านการ
เรียนทังโดยผู้ปกครองและคุณครู
อาการข้างเคียงจากการใช้ยา Methylphenidate (17)
อาการข้างเคียงทีพบบ่อยได้แก่ หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ เบืออาหาร นอนไม่หลับ วิตกกังวล
นําหนักลด ปวดท้อง ทังนีพบว่าร้อยละ 7.3 ของผูป้ ่ วยทีใช้ยา Methylphenidate หยุดยาเนืองจากอาการ
ข้างเคียง ( ) ดังนันในการใช้ยาแพทย์จงึ ต้องทําการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์ รวมถึงติดตามความสูง
และนําหนักเป็ นระยะระยะ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการเป็ นโรคสมาธิสนั หรือยาทีใช้ในการรักษา
สมาธิสนั ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสูงสุดท้ายตอนเป็ นผูใ้ หญ่ กล่าวคือไม่ได้ทาํ ให้เตียกว่าปกติ ( )
ข้อห้ามใช้ และ ข้อควรระวังจากการใช้ยา Methylphenidate (17)
1. ห้ามใช้ร่วมกับยารักษาอาการซึมเศร้าในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitor
2. ห้ามใช้ในผูท้ เป็
ี นโรคหัวใจ
3. ห้ามใช้ในผูท้ มีี ประวัตคิ รอบครัวของการเสียชีวติ เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ
4. ควรใช้อย่างระมัดระวังในผูท้ มีี อาการชัก
5. ห้ามร่วมรับประทานร่วมกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
สิ งทีควรรูเ้ มือตัดสิ นใจในการรักษาด้วยยา Methylphenidate
การรักษาด้วยยาควรเป็ นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์ ผูป้ กครองและเด็กสมาธิส นั โดยมีการ
พิจารณาถึง ข้อดี ข้อเสีย อาการข้างเคียง อย่างรอบด้าน โดยแพทย์จะมีการนัดติดตามประเมินผลการรักษา
ผลข้างเคียง ตลอดจนติดตามนํ าหนักและส่วนสูงของเด็กเป็ นระยะๆ ( )
ในการรักษาด้วยยาควรอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความสําคัญของยา และมีทศั นคติทดีี ในการ
รับประทานยา โดยไม่ควรขู่เด็ก หรือหลอกเด็กว่าเป็ นยาแก้ดอ/ยาแก้
ื
บา้ รวมถึงไม่ควรหลอกว่าเป็ นวิตามิน

หรือยารักษาโรคอืนๆ แต่ควรพูดคุยกับเด็กให้รบั รูแ้ ละเข้าใจว่ายาจะช่วยให้เค้ามีสมาธิได้ดขี นึ ทํางานได้ด ี
ขึน
ถ้าลืมรับประทานยาในมือใดไม่ต้องรับประทานชดเชย ให้ผ่านไปและรับประทานตามปกติในครัง
ต่อไป ( )
จะต้องรับประทานยารักษาสมาธิ สนไปถึ
ั
งเมือไหร่ (5)
เด็กสมาธิสนควรได้
ั
รบั การรักษาด้วยยาอย่างต่อเนืองติดต่อกันจนสามารถควบคุมตนเองได้ดพี อ
การหยุดยาควรเป็ นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์ ผูป้ กครองและ เด็ก โดยการหยุดยาควรทําเมือมีขอ้ บ่งชี
ว่ายาไม่มคี วามจําเป็ นแล้ว เช่น เด็กสามารถควบคุมตนเองได้ไม่แตกต่างกันระหว่างช่วงทีได้รบั ยาและไม่ได้
รับยา รวมถึงเมือชังนํ าหนักถึงข้อดีขอ้ เสียของการใช้ยาแล้วพบว่าการหยุดยาจะมีผลดีกว่าการใช้ยาต่อไป
การรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้วหรือไม่
หลักฐานทางวิชาการในปั จจุบนั พบว่าการรักษาสมาธิสนที
ั ได้ผลดีควรทําแบบผสมผสานทังการปรับ
พฤติกรรม รวมถึงการช่วยเหลือด้านการเรียน การช่วยเหลือด้านจิตใจ และการใช้ยา ซึงจะให้ผลดีมากกว่า
การใช้ยาอย่างเดียวหรือการปรับพฤติกรรมอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยยาอย่างเดียวหรือการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมอย่างเดียวก็ให้ผลทีดีกว่าการไม่รกั ษาใดๆ เลย (10)
สิ งทีพ่อแม่ควรรู้ ( )
นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว พ่อแม่ต้องพยายามทําความเข้าใจว่า อาการของโรคสมาธิสนเกิ
ั ดจาก
ความบกพร่องของสมองไม่ได้เกิดจากความจงใจทีจะแกล้งหรือก่อกวนผูอ้ นื หรือ ไม่ได้เกิดจากความเกียจ
คร้านของเด็ก ทังนีพ่อแม่ควรยอมรับในตัวตนของลูก ไม่มใี ครชอบโดนตําหนิ หรือถูกทําโทษเป็ นประจํา พ่อ
แม่ควรให้ความเมตตา ให้กําลังใจ ให้โอกาส ชืนชมเมือลูกทําได้ดี และ ช่วยปรับเปลียนสภาพแวดล้อมเพือ
ช่วยให้เด็กสมาธิสนสามารถควบคุ
ั
มตนเองได้ดขี นึ เช่น กําหนดกิจวัตรประจําวันให้เป็ นระเบียบแบบแผน
จัดหาทีสงบไม่รบกวนสมาธิ ลดสิงเร้า ให้เด็กขณะทําการบ้าน แบ่งงานให้ทําทีละน้อยและคอยกํากับให้ทาํ
จนสําเร็จ รวมถึงประสานงานกับทางโรงเรียนเพือให้การข่วยเหลือเด็กทังในด้าน การเรียนและการปรับตัวที
โรงเรียน มองหาจุดเด่นของลูกและสนับสนุ นให้ลกู ได้แสดงความสามารถเพือจะได้มคี วามภูมใิ จในตนเอง สิง
เหล่านีเป็ นสิงสําคัญทีจะช่วยประคับประคองให้เด็กสมาธิสนเติ
ั บโตขึนมาอย่างมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จในอนาคต
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