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แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยโรคสมาธิสั้น
ระดับโรงพยาบาลจังหวัดสําหรับกุมารแพทย
คํานํา
โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) เปนโรคที่กอใหเกิดปญหาทาง
พฤติกรรมและการเรียนของเด็กวัยเรียนที่พบบอยที่สดุ โดยมีอัตราความชุกเทากับรอยละ 5 ในเด็กวัยเรียน
ประมาณรอยละ 50 ของเด็กที่เปนโรคสมาธิสนั้ จะมีอาการตอเนื่องจนถึงวัยผูใหญ โรคสมาธิสั้นมักจะมี
ภาวะแทรกซอนหรือผลกระทบไดหลายดาน ทัง้ ทางดานสุขภาพทางกาย พฤติกรรม อารมณ และสังคม
การวินิจฉัยและรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกจะเปนการปองกันภาวะแทรกซอนและชวยลดความสูญเสียทางการ
ศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศชาติไดอยางมหาศาล ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยและชมรม
จิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทยจึงเล็งเห็นถึงความจําเปนทีก่ ุมารแพทย โดยเฉพาะผูทีป่ ฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลระดับจังหวัด มีแนวทางเวชปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาผูปวยโรคสมาธิสนั้ ทีเ่ ปนมาตรฐาน เพื่อชวย
ใหสามารถวินจิ ฉัยและรักษาผูปวยโรคสมาธิสั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอแนะนําตางๆในแนวทางเวชปฏิบัตินี้มิใชขอบังคับ เนื่องจากผูปวยแตละรายมีลกั ษณะทางคลินิก
และสภาพปญหาที่ไมเหมือนกัน กุมารแพทยสามารถปฏิบัติแตกตางไปจากขอแนะนําเหลานี้ไดตามความ
เหมาะสมของสถานการณและบริบทของแตละสถานทีท่ ใี่ หบริการผูปวย โดยใชวิจารณญาณและอยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการผูจัดทําขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปใชอางอิงทาง
กฎหมาย โดยไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒหิ รือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณี
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กระบวนการจัดทํา
คณะอนุกรรมการผูจัดทําแนวทางเวชปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาโรคสมาธิสั้นระดับโรงพยาบาลจังหวัด
สําหรับกุมารแพทยนี้ ประกอบดวยจิตแพทยเด็กและวัยรุน กุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการและ
พฤติกรรม และกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยา ดังรายชื่อขางตน คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการ
ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดรูปแบบการเขียน และไดทบทวนวรรณกรรม (review literatures) ระหวางป
คศ.1996-2010 โดยใชคําสําคัญ ไดแก“attention deficit hyperactivity disorder” ในการคนหาจาก
Medline นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯไดทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคสมาธิสั้น (Clinical
Practice Guideline: ADHD) ของ American Academy of Pediatrics (AAP), Practice Parameter ของ
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), Health Care Guideline ของ Institute
for Clinical Systems Improvement (ICSI) และ Canadian ADHD Practice Guidelines เพื่อประกอบการ
เขียนแนวทางฯ และไดนําเสนอแนวทางที่ไดจัดทําขึ้นในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมกุมาร
แพทยแหงประเทศไทยครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกุมารแพทยสามารถคัดกรองและใหการวินจิ ฉัยผูปวยโรคสมาธิสนั้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหกุมารแพทยมีความรูเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นและสามารถใหการรักษาผูปวยโรคสมาธิสั้นที่ไม
ซับซอนได
3. เพื่อใหกุมารแพทยสามารถใหความรูเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นและคําแนะนําในการดูแลผูปวยโรคสมาธิสั้น
แกผูปกครองได
4. เพื่อใหทราบขอบงชี้และแนวทางปฏิบัตใิ นการสงตอผูปวยไปพบแพทยผูเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
กลุมเปาหมาย
กุมารแพทยทีป่ ฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลระดับจังหวัด
น้ําหนักของหลักฐาน (Level of Evidence)
ระดับ I

หลักฐานไดจากงานวิจยั ที่เปน randomized controlled trials หรือ systematic review ที่ดี
อยางนอย 1 งานวิจัย

ระดับ II

หลักฐานไดจากการศึกษาที่เปน non-randomized controlled trials หรือ before and after
clinical trials หรือ cohort studies

ระดับ III

หลักฐานไดจากการศึกษาที่เปน case-control studies

ระดับ IV

หลักฐานไดจากการศึกษาที่เปน descriptive, case report หรือ case series

ระดับ V

หลักฐานที่เปน expert opinion หรือฉันทามติ (consensus) ของคณะผูเชี่ยวชาญ

ระดับคําแนะนํา (Grade of Recommendation)
ระดับ A

แนวทางปฏิบตั ินี้ใหมีการนําไปใช (strongly recommended)

ระดับ B

แนวทางปฏิบตั ินี้ควรนําไปใช (recommended)

ระดับ C

แนวทางปฏิบตั ินี้เปนทางเลือกหนึ่งในการนําไปใช (optional)

ระดับ D

แนวทางปฏิบตั ินี้ไมแนะนําใหนําไปใชในกรณีทั่วไป (not recommended in normal
situation)

ระดับ E

แนวทางปฏิบตั ินี้ไมแนะนําใหนําไปใช (not recommended in all situations)
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นิยาม
โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder - ADHD) คือ กลุมอาการที่เกิดจากความ
ผิดปกติของสมองซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรม อารมณ การเรียน (หรือการทํางาน) หรือการเขาสังคมกับ
ผูอื่นอยางชัดเจน กลุมอาการนีป้ ระกอบดวย
- อาการขาดสมาธิ (attention deficit)
- อาการหุนหันพลันแลน วูวาม (impulsivity)
- อาการซน อยูไมนิ่ง (hyperactivity)
ผูปวยบางคนอาจจะมีอาการซน และอาการหุนหันพลันแลน วูวาม เปนอาการเดน ในขณะที่ผปวย
ู
บางคนอาจจะขาดสมาธิเปนอาการเดน โดยไมมีอาการซนหรือหุนหันพลันแลนชัดเจน ผูปวยตองเริ่มแสดง
อาการดังกลาวกอนอายุ 7 ป และแสดงอาการในสถานการณ หรือสถานที่อยางนอย 2 แหงขึ้นไป เชน ที่
โรงเรียนและที่บาน(1)
ระบาดวิทยา
โรคสมาธิสั้น (ADHD) เปนโรคทางจิตเวชเด็กที่พบบอยที่สดุ โรคหนึง่ โดยการศึกษาหาความชุก
ของโรคสมาธิสนั้ ทั่วโลก (worldwide-pooled prevalence) พบวามีความชุกรอยละ 5.29(2) การศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชเกณฑการวินจิ ฉัยตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 4th edition, text revision (DSM-IV-TR) (1) พบวาเด็กในวัยเรียนประมาณรอยละ 3-5 ปวย
เปนโรคสมาธิสั้น สําหรับในประเทศไทย ไดมีการศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร(3) พบวามีความชุกของโรคสมาธิสั้นรอยละ 5.01
สาเหตุ
โรคสมาธิสนั้ มีสาเหตุจากหลายปจจัย ทัง้ ปจจัยดานชีวภาพและสภาพแวดลอมที่อาจแตกตางกันใน
ผูปวยแตละคน ทั้งนี้เชื่อวาสาเหตุสําคัญเกิดจากปจจัยดานพันธุกรรมที่นาจะเกีย่ วของกับยีนมากกวา 10
ตําแหนง โดยผูปวยแตละคนอาจมีความผิดปกติของยีนตําแหนงทีแ่ ตกตางกัน(4) สวนปจจัยดาน
สภาพแวดลอมที่อาจเปนสาเหตุ ไดแกภาวะตางๆที่มผี ลตอการพัฒนาของสมอง เชน ภาวะทุพโภชนาการ
การติดเชื้อระหวางการตั้งครรภ การสูบบุหรี่ของมารดา(5) ภาวะน้ําหนักแรกเกิดนอย (6) การไดรับสารโลหะ
หนัก โดยเฉพาะสารตะกั่ว(7) เปนตน การศึกษาเกีย่ วกับสมองพบวาผูปวย โรคสมาธิสนั้ มีปริมาตรของเนื้อ
สมองสวน frontal และ temporal lobe นอยกวาเด็กปกติ(8) และมีความผิดปกติของขนาดและการทํางาน
ของสมองสวนตางๆ โดยเฉพาะบริเวณ prefrontal cortex, parietal cortex, basal ganglia, thalamus และ
cerebellum(9) การศึกษาระบบสารสื่อประสาทพบวามีความผิดปกติของระบบสารสื่อประสาทที่สาํ คัญ
ไดแก dopamine, noradrenaline และ serotonin(10) การเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสมไมใชสาเหตุทที่ าํ ใหเด็กปวย
เปนโรคสมาธิสั้น แตอาจเปนปจจัยเสริมใหอาการของเด็กที่เปนโรคสมาธิสั้นเปนรุนแรงขึ้น

5
การวินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้น
การวินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้นตามแนวทางเวชปฏิบัตินี้มีขอแนะนําดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 1
แผนภูมิที่ 1: การวินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้น
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ขอแนะนําที่ 1: เด็กที่มาพบแพทยดวยปญหาการเรียน หรือปญหาพฤติกรรม รวมกับมีอาการซน อยู
ไมนิ่ง ขาดสมาธิ เหมอ ใจลอย หุนหันพลันแลน ใจรอน วูวาม ควรไดรับตรวจประเมินเพือ่ การ
วินิจฉัยโรคสมาธิสั้น (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ II, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ A)
เด็กโดยเฉพาะในชวงอายุ 6-12 ป ที่มาพบแพทยดวยปญหาการเรียน หรือปญหาพฤติกรรม
รวมกับมีอาการซน อยูไมนิง่ ขาดสมาธิ เหมอ ใจลอย หุนหันพลันแลน ใจรอน วูวาม แพทยควรนึกถึงโรค
สมาธิสนั้ และเริ่มการตรวจประเมินเพื่อการวินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้น(11) เด็กที่สมควรไดรับการประเมินวาเปน
โรคสมาธิสนั้ หรือไม มีลกั ษณะของดังนี้
1. มีอาการหลักของโรคสมาธิสั้น ไดแก ขาดสมาธิ ซน อยูไมนิ่ง และหุนหันพลันแลน(1)
อาการขาดสมาธิ - เด็กจะมีลักษณะวอกแวกงาย ขาดความตั้งใจในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งานที่ตองใชความคิด เด็กมักจะแสดงอาการเหมอลอยบอยๆ ฝนกลางวัน ทํางานไมเสร็จ ผลงานมักจะไม
เรียบรอย ตกๆหลนๆ เด็กมักจะมีลกั ษณะขี้ลืม ทําของใชสวนตัวหายเปนประจํา มีลักษณะเหมือนไมตัง้ ใจ
ฟงเวลาพูดดวย เวลาสั่งใหเด็กทํางานอะไร เด็กมักจะลืมหรือทําครึ่งๆ กลางๆ อาการนี้มกั จะมีตอเนื่องถึง
วัยผูใหญ
อาการซน - เด็กจะมีลกั ษณะซน หยุกหยิก นัง่ นิ่งๆ ไมคอยได ตองลุกเดิน หรือขยับตัวไปมา มือไม
อยูไมสุข ชอบจับโนนจับนี่ ชอบปนปาย เลนเสียงดัง เลนผาดโผน หรือทํากิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย มัก
ประสบอุบัติเหตุบอยๆ จากความซน และความไมระมัดระวัง พูดมาก พูดไมหยุด
อาการหุนหันพลันแลน - เด็กจะมีลักษณะวูวาม ใจรอน ทําอะไรไปโดยไมคิดกอนลวงหนาวาจะมี
อะไรเกิดขึ้น ขาดความระมัดระวัง เวลาตองการอะไรก็จะตองใหไดทันที รอคอยไมได เวลาอยูในหองเรียน
มักจะพูดโพลงออกมาโดยไมขออนุญาตครูกอน มักตอบคําถามโดยที่ฟงคําถามยังไมทันจบ ชอบพูดแทรก
เวลาที่คนอื่นกําลังคุยกันอยู หรือกระโดดเขารวมวงเลนกับเด็กคนอื่นโดยไมขอกอน
2. มีปญหาการเรียน เชน ผลการเรียนไมดีหรือต่ํากวาทีค่ วรจะเปน ขาดความรับผิดชอบในการทํา
การบานทํางานที่ไดรับมอบหมายในหองเรียนหรือการบานไมเสร็จ เหมอลอยในเวลาเรียนหรือทําการบาน
เปนตน
3. มีปญหาพฤติกรรม เชน ดื้อ ตอตาน กาวราว เกเร ไมเชื่อฟง แหยเพื่อน แกลงเพื่อน รบกวนผูอื่น
ในหองเรียน พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย โกหก เปนตน
4. มีปญหาดานอารมณ เชน ใจรอน หงุดหงิดงาย อารมณเปลี่ยนแปลงงาย ไมสามารถควบคุม
อารมณได ซึมเศรา วิตกกังวล ความรูสึกมีคณ
ุ คาในตนเองต่ํา (low self-esteem) เปนตน
5. ปญหาดานสังคม เชน ทะเลาะกับคนอื่นบอย เขากับเพื่อนไดยาก เปนตน
6. เนื่องจากโรคสมาธิสั้นเปนโรคที่มผี ลกระทบตอผูปวยและบุคคลที่เกี่ยวของอยางมาก(12) ดังนั้น
แพทยควรถามผูปกครองเพื่อคัดกรองวาเด็กมีโอกาสเปนโรคสมาธิสนั้ หรือไม ดังตัวอยางตอไปนี้
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“การเรียนเปนอยางไรบาง”
“มีปญหาการเรียนหรือไม”
“อยูทีโ่ รงเรียนมีความสุขดีหรือไม”
“มีปญหาพฤติกรรมที่โรงเรียน ที่บาน หรือเวลาเลนกับเพื่อนหรือไม”
“มักทํางานทีค่ รูสงั่ ใหทําในหองเรียน หรือทําการบานไมเสร็จหรือไม”
ขอแนะนําที่ 2: การตรวจประเมินผูปวยโรคสมาธิสนั้ จําเปนตองอาศัยประวัตโิ ดยตรงจากผูปกครอง
ที่บงชี้ถึงอาการหลักของโรคสมาธิสั้นในสถานที่ตางๆ อายุที่เริ่มแสดงอาการ ระยะเวลาทีผ่ ูปวยแสดง
อาการ และระดับความรุนแรง (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ II, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ A)
การสัมภาษณผูปกครอง: การสัมภาษณผูปกครองมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการประเมินผูปวย
เพื่อวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น การสัมภาษณผูปกครองตองครอบคลุมอาการของโรค ระยะเวลาของอาการ อายุ
ที่เริ่มมีอาการ สถานการณที่ผูปวยมีอาการ และผลกระทบของอาการตอการทําหนาที่ดานตางๆ ของผูปวย
โดยเฉพาะดานการเรียนและสังคม และตองครอบคลุมถึงประวัตกิ ารตั้งครรภ การคลอด พัฒนาการดาน
ตางๆ ประวัตอิ ุบัติเหตุที่ศรี ษะ ประวัตโิ รคทางกายที่อาจทําใหผูปวยมีอาการคลายโรคสมาธิสนั้ ลักษณะการ
เลี้ยงดู รวมทัง้ ประวัตอิ าการของโรคทางจิตเวชอื่นที่มกั พบรวมดวย โดยเฉพาะโรคในกลุมปญหาพฤติกรรม
เชน โรคดื้อ (oppositional defiant disorder) และ โรคเกเร (conduct disorder) (12) เปนตน
แพทยควรสัมภาษณผูปกครองในประเด็นตอไปนี้
- พฤติกรรมขาดสมาธิ ซุกซนอยูไมนิ่ง หุนหันพลันแลนที่มีมากกวาเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันจน
ทําใหเกิดปญหาในการเรียน และการอยูรวมกับผูอืน่ ทัง้ ที่บานและทีโ่ รงเรียน
- ขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน และประสิทธิภาพในการชวยเหลือจากครอบครัวและทางโรงเรียน
- ประวัติการตั้งครรภ และประวัติพัฒนาการในดานตางๆของเด็ก
- ประวัติอุบัติเหตุที่ศรี ษะ อาการชัก และการเจ็บปวยทางกายอื่น ๆ
- ประวัติอาการทางจิตเวชของเด็ก เชน อารมณซึมเศรา หรือ ความวิตกกังวล
- ประวัติเกี่ยวกับความเครียด ความขัดแยง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัว และ
ความสัมพันธของเด็กกับบุคคลในครอบครัว
- ประวัติการเลีย้ งดู เชน การตามใจ ขาดการฝกวินัย การละเลยทอดทิ้งหรือทารุณกรรมเด็ก
เปนตน
การสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมเด็ก: การสัมภาษณเด็กมีความสําคัญมากเชนเดียวกัน ผูปวย
เด็กเล็กอาจสัมภาษณไปพรอมกับผูปกครอง แตผูปวยเด็กโตหรือวัยรุนควรแยกสัมภาษณเปนสวนตัว การ
สัมภาษณเด็กตองครอบคลุมอาการของโรคสมาธิสั้น ระยะเวลาของอาการ อายุทเี่ ริ่มมีอาการ สถานการณ
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การใชแบบสอบถาม: แบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงกับอาการของโรคสมาธิสั้น เชน แบบสอบถาม
ADHD Rating Scale-IV(13) (ภาคผนวก ก) สามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการวินิจฉัยไดดีกวา
แบบสอบถามที่ไมเฉพาะเจาะจงกับอาการของโรคสมาธิสั้น โดยทั่วไปแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงกับ
อาการของโรคสมาธิสั้น ทีใ่ หผูปกครองหรือครูตอบสามารถแยกเด็กที่เปนโรคสมาธิสั้น กับเด็กที่ไมเปนโรค
สมาธิสั้น โดยมีคา sensitivity และ specificity มากกวารอยละ 94(14)
การตรวจรางกาย: ควรมีการตรวจรางกายเพื่อแยกโรคทางกายที่อาจเปนสาเหตุ รวมทั้งการตรวจ
ชีพจร ความดันโลหิต น้าํ หนัก สวนสูง และการทดสอบการมองเห็นและการไดยินเบื้องตน โรคทางกายที่
ผูปวยอาจมีอาการคลายโรคสมาธิสั้น เชน lead poisoning, thyroid disease, visual or auditory
impairment เปนตน
การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร: การตรวจสืบคนทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมควรทําเฉพาะในกรณีที่
มีขอบงชี้ทางคลินกิ เทานั้น โดยไมมีความจําเปนตองสงตรวจการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจคลื่น
สมอง หรือตรวจทางรังสีวิทยา หากไมมีขอสงสัยโรคทางกายจากการซักประวัตแิ ละการตรวจรางกาย(15)
ขอแนะนําที่ 3: แพทยควรหาขอมูลจากโรงเรียนทีบ่ งชี้ถงึ อาการหลักของโรคสมาธิสั้น ระดับความ
รุนแรงของอาการ และผลกระทบตอการเรียนหรือการทํางานในหองเรียน เพือ่ ประกอบการ
วินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้น (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ II, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ B)
ขอมูลจากครูมีความสําคัญมากในการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น ในการประเมินผูปวย แพทยจึงควรขอ
ขอมูลเกี่ยวกับเด็กจากครู โดยอาจเปนการสัมภาษณครูโดยตรงถึงอาการของโรคสมาธิสั้น พฤติกรรมใน
ระหวางการเรียนรวมถึงผลการเรียนและพฤติกรรมในโรงเรียน จุดเดน จุดดอยของเด็ก รวมทัง้ ผลกระทบตอ
การเรียนและการเขาสังคมของเด็ก หรือใหครูเขียนบรรยายพฤติกรรมของเด็กสั้นๆ ประมาณ 1-2 ยอหนา
ก็จะไดขอมูลที่เปนประโยชนในการวินจิ ฉัย หรืออาจใหครูตอบแบบสอบถาม ADHD Rating Scale-IV(13) ที่
ประกอบดวยอาการตามเกณฑวินิจฉัยโรคสมาธิสนั้ ก็ได ในกรณีที่ผปกครองไมอนุ
ู
ญาตใหแพทยขอขอมูล
จากครู อาจใชสมุดรายงาน สมุดการบาน หรืองานทีค่ รูมอบหมายใหเด็กทําในหองเรียน เปนขอมูล
ประกอบการวินิจฉัยได
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ขอแนะนําที่ 4: การวินจิ ฉัยโรคสมาธิสนั้ ใชการวินจิ ฉัยทางคลินิก โดยใชเกณฑการวินจิ ฉัยของ
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders, Fourth Edition-Text Revised (DSMIV-TR) (น้าํ หนักของหลักฐาน - ระดับ II, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ B)
การวินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้นใชการวินิจฉัยทางคลินิก (clinical diagnosis) กลาวคือแพทยสามารถ
วินิจฉัยโรคสมาธิสั้นไดโดยอาศัยประวัตแิ ละอาการทางคลินกิ เทานั้น ไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการใดๆ
ที่สามารถนํามาใชในการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นได การทดสอบระดับเชาวนปญญามีความจําเปนเฉพาะใน
กรณีที่สงสัยวาเด็กอาจมีเชาวนปญญาบกพรอง (mental retardation) การทดสอบความสามารถดานการ
อาน การเขียน และการคํานวณมีความจําเปนในกรณีที่สงสัยวาเด็กอาจมีทักษะดานการเรียนบกพรอง
(learning disorder) รวมดวย การทดสอบทางจิตวิทยาหรือการวัดสมาธิดวยแบบทดสอบตางๆ รวมทั้ง
Continuous Performance Test (CPT) ไมสามารถนํามาใชในการยืนยันการวินจิ ฉัยได(16)
ในการวินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้น ผูปวยจําเปนตองมีอาการครบตามตามเกณฑการวินจิ ฉัยของ
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders, Fourth Edition-Text Revised (DSMIV-TR) (1) (ตารางที่ 1) ซึง่ มีประเด็นที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1. อาการ: ผูปวยตองมีอาการของกลุมอาการขาดสมาธิ และ/หรือ กลุมอาการอยูไมนิ่ง/หุนหัน
พลันแลน อยางนอย 6 ขอ จาก 9 ขอ โดยที่อาการตองถึงระดับที่ผดิ ปกติและไมเปนไปตามพัฒนาการปกติ
ตามวัยของเด็ก
2. อายุที่เริ่มมีอาการ: ผูปวยตองมีอาการทีท่ ําใหเกิดปญหากอนอายุ 7 ป แตในผูปวยบางคน
โดยเฉพาะผูปวยโรคสมาธิสนั้ ชนิดขาดสมาธิ (ADHD - predominantly inattentive type) พอแมหรือครูอาจ
ไมไดสังเกตวาเด็กผิดปกติจนกระทั่งเด็กมีอายุมากกวา 7 ป เมื่อเรียนในระดับชัน้ ที่สูงขึ้นจึงมีผลกระทบที่ได
ชัดเจนมากขึน้
3. ระยะเวลา: ผูปวยตองมีอาการของกลุมอาการขาดสมาธิ และ/หรือ กลุมอาการอยูไมนิ่ง/หุนหัน
พลันแลน ติดตอกันนานอยางนอย 6 เดือน
4. สถานการณ: ผูปวยตองมีความบกพรองที่เกิดจากอาการเหลานีใ้ นสถานการณอยางนอย 2 แหง
เชน ทีโ่ รงเรียนและที่บาน เปนตน
5. ผลกระทบ: ผูปวยจะตองมีอาการทีร่ นุ แรงจนกระทั่งรบกวนการเรียน การเขาสังคม หรือการ
ทํางาน หากผูปวยมีอาการ แตอาการที่มไี มไดทําใหการทําหนาทีด่ านตางๆ บกพรองก็จะไมเขาเกณฑ
วินจิ ฉัยวาเปนโรค
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ตารางที่ 1 เกณฑในการวินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้นตาม DSM-IV-TR(1)
A. อาจมี (1) หรือ (2)
(1) ตองมี 6 ขอ (หรือมากกวา) ของ อาการขาดสมาธิ นานติดตอกันอยางนอย 6 เดือน โดยที่อาการตองถึงระดับที่ผิดปกติและไม
เปนไปตามพัฒนาการตามวัยของเด็กไดแก
1.1 มักไมสามารถจดจอกับรายละเอียดหรือไมรอบคอบเวลาทํางานที่โรงเรียน หรือทํากิจกรรมอื่น
1.2 มักไมมีสมาธิในการทํางาน หรือการเลน
1.3 มักดูเหมือนไมไดฟงสิ่งที่คนอื่นพูดกับตนอยู
1.4 มักทําตามคําสั่งไดไมครบ ทําใหทํางานในหองเรียน งานบาน หรืองานในที่ทํางานไมเสร็จ (โดยไมไดเกิดจากพฤติกรรมตอตาน
หรือไมเขาใจคําสั่ง)
1.5 มักมีปญหาในการจัดระบบงานหรือกิจกรรม ทํางานไมเปนระเบียบ
1.6มักเลีย่ ง ไมชอบ หรือไมเต็มใจในการทํางานที่ตองใชความคิด (เชน ทํางานที่โรงเรียน หรือทําการบาน)
1.7 มักทําของที่จาํ เปนในการเรียน หรือการทํากิจกรรมหาย (เชน ของเลน สมุดจดการบาน ดินสอ หนังสือ หรืออุปกรณตางๆ)
1.8 มักวอกแวกไปสนใจสิ่งเราภายนอกไดงาย
1.9มักหลงลืมทํากิจวัตรประจําวันที่ตองทําเปนประจํา
(2) ตองมี 6 ขอ (หรือมากกวา) ของ อาการอยูไมนิ่ง-หุนหันพลันแลน นานติดตอกันอยางนอย 6 เดือน โดยที่อาการตองถึงระดับที่
ผิดปกติและไมเปนไปตามพัฒนาการตามวัยของเด็กไดแก
อาการอยูไมนิ่ง
2.1 หยุกหยิก อยูไมสุข ชอบขยับมือและเทาไปมา หรือนั่งนิ่งๆไมได
2.2 มักลุกจากที่นงั่ ในหองเรียน หรือในสถานการณอืน่ ที่เด็กจําเปนตองนั่งอยูกับที่
2.3 มักวิ่งไปมา หรือปนปายสิ่งตางๆในที่ที่ไมสมควรกระทํา (ในวัยรุนหรือผูใหญ อาการอาจเปนเพียงความรูสึกกระวนกระวายใจ)
2.4 มักไมสามารถเลน หรือทํากิจกรรมอยางเงียบๆ ได
2.5 มัก “พรอมที่จะวิ่งไป” หรือทําเหมือนเครื่องยนตทีเ่ ดินเครื่องอยูตลอดเวลา
2.6 มักพูดมาก พูดไมหยุด
อาการหุนหันพลันแลน
2.7 มักโพลงคําตอบ โดยที่ยงั ฟงคําถามไมจบ
2.8 มักไมชอบการเขาคิว หรือการรอคอย
2.9 มักขัดจังหวะ หรือสอดแทรกผูอื่น (ระหวางการสนทนาหรือการเลน)
B. อาการอยูไมนิง่ หุนหันพลันแลน หรือขาดสมาธิ ทีท่ ําใหเกิดปญหา ตองเกิดขึ้นกอนอายุ 7 ป
C. พบความบกพรองที่เกิดจากอาการเหลานี้ในสถานการณอยางนอย 2 แหง (เชนที่โรงเรียน [หรือที่ทํางาน] หรือที่บาน)
D. อาการตองมีความรุนแรงจนกระทั่งรบกวนการเรียน การเขาสังคม หรือการทํางานอยางชัดเจน
E. อาการไมไดเกิดขึ้นระหวางที่ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปน pervasive developmental disorder, schizophrenia หรือ psychotic disorder
อื่นๆ และไมอาการตองไมเขาไดกับอาการของโรคทางจิตเวชอื่นๆ (เชน mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder หรือ
personality disorder)
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ทัง้ นี้สามารถแบงโรคสมาธิสั้นออกเปน 3 ชนิด (subtype) ตามอาการเดนที่ผูปวยมีดงั นี้
1. โรคสมาธิสนั้ ชนิดผสม (combined type) ไดแกกรณีที่ ผูปวยมีอาการเดนทั้งในกลุมอาการซน/
หุนหันพลันแลน และในกลุมอาการขาดสมาธิ (มากกวาหรือเทากับ 6 จาก 9 อาการ ของทั้ง 2 กลุม) เปน
ชนิดที่พบไดบอยที่สุด
2. โรคสมาธิสนั้ ชนิดซน/หุนหันพลันแลน (hyperactive-impulsive type) ไดแกกรณีที่ผูปวยทีม่ ี
อาการเดนทางดานอาการซน/หุนหันพลัน (มากกวาหรือเทากับ 6 จาก 9 อาการ เฉพาะในกลุมอาการ
ซน/หุนหันพลันแลน แตนอยกวา 6 อาการในกลุมอาการขาดสมาธิ)
3. โรคสมาธิสนั้ ชนิดขาดสมาธิ (inattentive type) ไดแกกรณีทผี่ ูปวยมีอาการเดนทางดานอาการ
ขาดสมาธิ (มากกวาหรือเทากับ 6 จาก 9 อาการในกลุมอาการขาดสมาธิ แตนอยกวา 6 อาการในกลุม
อาการซน/หุนหันพลันแลน)
ในการวินจิ ฉัยโรคสมาธิสั้น แพทยจะตองวินจิ ฉัยแยกโรคจากภาวะอืน่ ๆ ทีอ่ าจทําใหเด็กมีอาการ
ใกลเคียงกับอาการของโรคสมาธิสั้น เชน ปญหาทางพัฒนาการ ปญหาสติปญญา ปญหาการเรียนรู
บกพรอง (learning disorders–LD) เปนตน(16,17) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การวินิจฉัยแยกโรคสําหรับโรคสมาธิสั้น
โรคทางกาย
Lead poisoning
Hyperthyroidism
Hearing/vision impairment
Seizure disorders
ผลของการไดรับยา เชน theophylline,
pseudoephredine, phenobarbital
Iron deficiency
Prenatal amphetamine exposure
Fetal alcohol syndrome

โรคทางจิตเวช
Mental retardation
Developmental delay
Learning disorders
Language disorders
Autistic disorder และ pervasive
developmental disorders อื่น ๆ
Tic disorders
Anxiety disorders
Depressive disordes
Adjustment disorder
Oppositional defiant disorder
Conduct Disorder
Psychotic disorder
Substance abuse disorders

ปญหาทางจิตสังคม
Child abuse/neglect
Dysfunctional family
Family stresses/transitions
Parental psychopathology
Child rearing problems(lack of
discipline)

ภาวะอื่นๆ
Normal active child
Gifted child
Social skills deficits
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ขอแนะนําที่ 5: ควรมีการประเมินภาวะที่อาจพบรวม (coexisting conditions) ในผูปวยโรคสมาธิสั้น
ดวย (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ I, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ A)
ประมาณ 2 ใน 3 ของผูปวยโรคสมาธิสนั้ จะมีโรคที่พบรวม (comorbidity) อยางนอย 1 โรค(17)
(ตารางที่ 3) ซึ่งมักทําใหการรักษาไมไดผลดีเทาทีค่ วร ดังนั้นแพทยผูดูแลผูปวยโรคสมาธิสนั้ จําเปนตอง
ตระหนักและพยายามหาดูวา ผูปวยมีโรคอื่นรวมดวยหรือไม ถาหากพบวามีโรคอื่นรวมดวย จําเปนตองให
การรักษาอื่นควบคูไปกับการรักษาโรคสมาธิสั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีที่โรคที่เปนรวมดวยมีอาการไม
รุนแรง การรักษาโรคสมาธิสั้นอยางเหมาะสมอาจชวยใหอาการของโรครวมดวยดีขึ้นโดยไมตองอาศัยการ
รักษาที่เจาะจงกับโรคนั้น

ตารางที่ 3: โรคที่พบรวมในผูปวยโรคสมาธิสั้น

โรคทีพ
่ บรวม
Oppositional defiant disorder
Anxiety disorders
Learning disorders
Mood disorders
Conduct disorder
Substance use disorders
Tic disorders

รอยละ
40
20-30
20-25
20–30
20–30
10–20
5–10
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การรักษาโรคสมาธิสั้น
การรักษาโรคสมาธิสนั้ ตามแนวทางเวชปฏิบัตินี้มีขอแนะนําดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2: การรักษาโรคสมาธิสั้น
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ขอแนะนําที่ 6: แพทยควรใหความรูเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นแกผูปกครอง/ผูปวย และวางแผนการดูแล
รักษาอยางตอเนื่อง (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ I, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ A)
หลังจากใหการวินจิ ฉัยวาผูปวยเปนโรคสมาธิสั้น แพทยควรใหความรูเกี่ยวกับโรคสมาธิสนั้ แก
ผูปกครอง รับฟงความไมสบายใจ ตอบขอซักถามและแกไขความเขาใจทีไ่ มถูกตอง ทั้งนี้ควรใหขอมูลที่
ครอบคลุมในประเด็นตอไปนี้(18)
- สาเหตุของโรคที่เกิดจากความบกพรองในการทํางานของสมอง
- อาการที่เปนความบกพรองของผูปวยที่อาจเปนในดานสมาธิสั้น หรือดานอยูไมนิง่ /หุนหัน
พลันแลน หรือทั้งสองดานรวมกัน รวมทั้งอาการของโรคอื่นที่อาจพบรวมดวย
- ผลกระทบของโรคสมาธิสั้นที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยในดานตาง ๆ โดยเฉพาะตอการเรียน
และการปรับตัวในสังคม โดยเฉพาะหากไมไดรับการรักษา
- การพยากรณโรคที่สวนใหญมักมีอาการเรื้อรังซึ่งจําเปนตองไดรับการรักษาตอเนือ่ งไป
จนถึงวัยรุน
แพทยควรวางแผนการรักษากับผูปกครอง โดยเนนความจําเปนทีต่ องมีการติดตามดูแลตอเนื่องใน
ระยะยาว และใชการรักษาแบบผสมผสาน (multimodal management) (18,19) ทัง้ การชวยเหลือทางดาน
จิตใจ การปรับสภาพแวดลอมเพื่อชวยในการปรับตัวของเด็ก การชวยเหลือดานการเรียน การรักษาภาวะ
อื่นที่พบรวมดวย การใชยารักษาเมื่อมีความจําเปน และการติดตามประเมินแกไขผลกระทบของโรคสมาธิ
สั้นที่เกิดขึ้น
สําหรับตัวผูปวย แพทยควรชวยใหรับทราบปญหาและใหความรูเกี่ยวกับโรคสมาธิสนั้ ใหเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการ ทั้งนีค้ วรใหการชวยเหลือทางดานจิตใจแกผูปวยและชวยใหผูปวยมีภาพพจนของ
ตนเองที่ดี(18)
ขอแนะนําที่ 7: แพทยควรแนะนําการปรับสภาพแวดลอมและการปฏิบัตกิ ารของผูปกครองเพื่อชวย
ใหเด็กสามารถควบคุมตนเองและปรับตัวไดดีขึ้น (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ II, ระดับของ
คําแนะนํา - ระดับ A)
เนื่องจากผูปวยโรคสมาธิสนั้ มักมีความบกพรองในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองและมีปญหาใน
การดําเนินชีวิตประจําวันในหลาย ๆ ดาน ทําใหผูปกครองมีความยากลําบากในการดูแลและอาจใชวิธกี าร
ดุวา ลงโทษ หรือจัดการดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม ซึ่งจะเปนผลทําใหผูปวยปรับตัวไดลําบากและอาจมี
ปญหาพฤติกรรมหรืออารมณอื่น ๆ ตามมาได ดังนัน้ จึงควรมีการแนะนําการปฏิบัติแกผูปกครองใหเขา
ใจความบกพรองของผูปวย พรอมกับปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเพื่อชวยใหผูปวยสามารถควบคุมตนเองและ
ปรับตัวไดดีขนึ้ (19,20) ตามแนวทางที่สรุปในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 คําแนะนําสําหรับผูปกครองในการชวยเหลือผูปวยเด็กโรคสมาธิสนั้
คําแนะนําสําหรับผูปกครอง
1. จัดสิ่งแวดลอมในบานใหมีระเบียบแบบแผน และกําหนดเวลาสําหรับกิจวัตรประจําวันใหชัดเจน
2. จัดสถานทีท่ สี่ งบและไมมีสงิ่ รบกวนสมาธิสําหรับการทําการบานหรืออานหนังสือ
3. แบงงานที่มากหรือที่เด็กเบือ่ ใหทําทีละนอย และชวยกํากับดูแลใหทําจนเสร็จ
4. ควรพูดหรือสัง่ งานในขณะที่เด็กตั้งใจฟง โดยอาจตองเรียกใหเด็กมองหนาผูที่พดู ดวย และใช
คําพูดที่กระชับและชัดเจน
5. ควรบอกลวงหนาใหชัดเจนถึงสิ่งที่ตองการใหเด็กปฏิบัติ และชื่นชมทันทีเมื่อเด็กทําได
โดยหลีกเลี่ยงการพูดบนหรือตําหนิ ถาเด็กทําไมไดตามที่ตองการ หรือมีพฤติกรรมที่เปนจาก
อาการความบกพรองของโรคสมาธิสั้น
6. หากเด็กมีพฤติกรรมกอกวน ควรใชวิธพี ูดเตือนใหรูตัวหรือเบนความสนใจใหเด็กไดทํา
กิจกรรมอื่นแทน หากเด็กยังไมหยุดอาจแยกใหอยูในมุมสงบตามลําพังชั่วคราว
7. ใชทาทีที่เอาจริงและสงบในการจัดการเมือ่ เด็กทําผิด ในการลงโทษควรทําดวยวิธีทไี่ มรุนแรง
และเปนไปตามที่เคยตกลงกันไวกอนลวงหนา เชนดวยการตัดเวลาดูโทรทัศน เปนตน
8. ใหโอกาสเด็กไดใชพลังงานในการทําประโยชน เชนชวยเหลืองานบาน และใหการชื่นชมที่เด็ก
ไดทําเพื่อชวยใหมีภาพพจนของตนเองที่ดขี ึ้น
9. พอแมเปนตัวอยางที่ดแี ละชวยฝกความมีวินัย อดทนรอคอย และบริหารเวลาและจัดระเบียบ
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ
10. ติดตอและประสานงานกับครูอยางสม่ําเสมอในการชวยเหลือเด็กดานการเรียนและการ
ปรับตัวในโรงเรียน
ขอแนะนําที่ 8: ควรมีการประสานงานกับโรงเรียนและแนะนําครูในการชวยเหลือผูปวยที่โรงเรียน
(น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ II, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ B)
ควรมีการประสานงานกับทางโรงเรียนและใหคําแนะนําแกครูเพื่อใหเกิดความเขาใจและการขวย
เหลือผูปวยทัง้ ในดานการเรียนและการปรับตัวที่โรงเรียน(19,20) ทั้งนี้หากผูปกครองยินยอม แพทยอาจใช
วิธโี ทรศัพทหรือเขียนจดหมายถึงครูเพื่อบอกการวินจิ ฉัยและชี้แจงแนวทางการชวยเหลือ ตามแนวทางใน
ตารางที่ 5 แพทยอาจขอใหครูตอบแบบสอบถาม ADHD Rating Scale-IV เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง
หลังจากทีผ่ ูปวยไดรับการรักษาเปนระยะ
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ตารางที่ 5 แนวทางการชวยเหลือผูปวยเด็กโรคสมาธิสั้นสําหรับครู
คําแนะนําสําหรับครู
1. ใหเด็กนั่งหนาชั้นหรือใกลครู เพื่อจะไดคอยกํากับใหเด็กมีความตั้งใจในการทํางานที่ดีขึ้น
ไมควรใหเด็กนั่งหลังหองหรือใกลประตูหนาตาง ซึง่ จะมีโอกาสถูกกระตุนใหเสียสมาธิไดงาย
2. วางกฎระเบียบ และตารางกิจกรรมตางๆของหองเรียนใหชัดเจน
3. ใหการชื่นชมทันทีทเี่ ด็กตั้งใจทํางาน หรือทําสิ่งที่เปนประโยชน
4. เมื่อเด็กเบื่อหนายหรือเริ่มหมดสมาธิ ควรหาวิธีเตือนหรือเรียกใหเด็กกลับมาสนใจบทเรียน
โดยไมทําใหเด็กเสียหนา
5. ชวยดูแลใหเด็กทํางานเสร็จ และคอยตรวจสมุดเพื่อใหแนใจวาเด็กจดงานไดครบถวน
6. ฝกการจัดระเบียบ วางแผน แบงเวลาในการทํางาน และตรวจทบทวนผลงาน
7. เมื่อเด็กมีพฤติกรรมกอกวน อาจใชวิธพี ูดเตือน เบนความสนใจใหทํากิจกรรมอื่น หรือแยก
ใหอยูสงบตามลําพังประมาณ 5 นาที ควรหลีกเลี่ยงการตําหนิ ดุวา หรือลงโทษรุนแรง
ซึ่งจะเปนการเราใหเด็กเสียการควบคุมตัวเองมากขึ้น
8. ชวยเหลือเปนพิเศษทางดานการเรียน เชน การสอนเสริมแบบตัวตอตัว หรือเปนกลุมเล็กๆ
ในรายที่มคี วามบกพรองในทักษะดานการเรียน
9. มองหาจุดดีของเด็ก สนับสนุนใหเด็กไดแสดงความสามารถ และชวยใหเพื่อนยอมรับ
10. ติดตอกับผูปกครองอยางสม่าํ เสมอเพื่อวางแผนรวมกันในการชวยเหลือเด็ก
ขอแนะนําที่ 9: ควรแนะนําทางเลือกในการรักษาดวยการใชยาเมื่อมีขอบงชี้ พรอมกับใหขอมูล
เกี่ยวกับขอดีและขอเสียเพื่อใหผูปกครองตัดสินใจ (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ I, ระดับของ
คําแนะนํา - ระดับ A)
ไดมีหลักฐานการศึกษาวิจยั ทีแ่ สดงวาการใชยาตามแนวทางที่ถูกตองไดผลดีกวาวิธีการรักษาดวย
การปรับพฤติกรรมโดยไมใชยา(21) ถึงแมวายาที่ใชรักษาโรคสมาธิสนั้ ไมไดมีผลในการรักษาโรคใหหาย
แตจะชวยลดอาการหลักของโรค ทําใหผูปวยสามารถควบคุมตนเองไดดี มีความตั้งใจในการเรียน การ
ทํางาน รวมทั้งมีโอกาสฝกการมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และทักษะทางสังคมตาง ๆ ไดดีขึ้น ซึ่งจะ
สงผลใหผูปวยมีภาพพจนที่ดีตอตนเองและปองกันการเกิดปญหาทางอารมณและพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้น
ดังนั้นแพทยจึงควรแนะนําทางเลือกในการรักษาดวยยาเมื่อมีขอบงชี้ กลาวคือเมือ่ มีการวินจิ ฉัยทีแ่ นชัดวา
ผูปวยเปนโรคสมาธิสั้น และอาการมากจนมีผลกระทบตอการเรียนหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน(22)
ทั้งนี้ควรใหขอมูลผูปกครองเกี่ยวกับขอดีและขอเสียของทางเลือกที่จะใชยาหรือไมใชยา และใหเวลา
ผูปกครองในการตัดสินใจ ในกรณีผูปวยเด็กโตและวัยรุน ผูปวยควรมีสวนรวมในการรับรูและตัดสินใจ
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ขอแนะนําที่ 10: หากผูปกครองตัดสินใจใหใชยา แพทยควรเลือกใชยาที่ไดรับการรับรองใหใชรักษา
โรคสมาธิสั้น และติดตามประสิทธิผลและอาการไมพึงประสงคของการรักษาดวยยา (น้ําหนักของ
หลักฐาน - ระดับ I, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ A)
หลังจากทีผ่ ปกครองไดตั
ู
ดสินใจเลือกวิธีการรักษาดวยยา แพทยควรเลือกใชยาที่ไดรับการรับรอง
ใหใชรักษาโรคสมาธิสั้น และควรพิจารณาผลขางเคียงและขอควรระวังสําหรับผูปวยแตละราย รวมทั้ง
ราคาของยาแตละชนิดดวย ยาทีค่ วรใชเปนทางเลือกแรก (first-line) คือยาในกลุม CNS stimulant ซึ่ง
ออกฤทธิ์โดยเพิ่มระดับของ dopamine ในสมองสวน prefrontal cortex ทําใหการทําหนาที่ในดาน
executive function ของสมองดีขึ้นและลดอาการของผูปวยทั้งในดานสมาธิสั้น อยูไมนิ่งและหุนหันพลัน
แลน โดยไดผลในการรักษาประมาณรอยละ 80 ของผูปวย (21) ยาในกลุมนี้ไดถูกนํามาใชรักษาโรค
สมาธิสั้นเปนเวลานานมากกวา 60 ป และมีขอมูลการศึกษาวิจัยทีย่ นื ยันถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย(23) ในประเทศไทยจัดยากลุมนี้เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทสองและมีเพียงตัว
เดียวคือ methylphenidate โดยมีจาํ หนาย 2 ชนิด ไดแกชนิดออกฤทธิ์สั้น (Ritalin®) ขนาดเม็ดละ 10
ม.ก. และชนิดออกฤทธิ์ยาว (Concerta®) ขนาดเม็ดละ 18 ม.ก. และ 36 ม.ก. ยาทั้ง 2 ชนิดไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาใหใชรักษาโรคสมาธิสนั้ ในเด็กอายุตงั้ แต 6 ป ขึ้นไป
Ritalin® มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ประมาณ 3-5 ชั่วโมง จึงตองใหวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อใหมีฤทธิ์
ครอบคลุมถึงชวงเย็น โดยทั่วไปใหเริ่มที่ 0.3 ม.ก./ก.ก./ครั้ง หรือ 5 มก.(ครึ่งเม็ด) ตอครั้งสําหรับเด็ก
น้าํ หนักนอยกวา 25 ก.ก. และ 10 ม.ก. (1 เม็ด) ตอครั้งสําหรับเด็กน้ําหนักมากกวา 25 ก.ก. ในตอน
เชาและเทีย่ งประมาณ 1 สัปดาห แลวคอย ๆ เพิ่มขนาด และ/หรือใหเพิ่มอีกครั้งในชวงบาย (ประมาณ
16 นาฬิกา) จนไดผลการรักษาที่ดี (เฉลี่ยที่ 0.7-1.0 ม.ก./ก.ก./วัน สูงสุดไมเกิน 0.7 ม.ก./ก.ก./ครั้ง
หรือ 60 ม.ก./วัน) (24) การใหยามื้อสุดทายไมควรเกิน 18 นาฬิกาเพื่อหลีกเลี่ยงผลของยาทีท่ าํ ใหนอน
ไมหลับ แมวายานีย้ ังไมไดรับการรับรองใหใชในเด็กอายุตา่ํ กวา 6 ป แตในปจจุบนั มีไดขอมูลการ
ศึกษาวิจยั ในเด็กอายุ 3-5 ป ที่แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพียงแตอาจพบผลขางเคียงได
บอยกวาในเด็กโต ดังนั้นในเด็กอายุ 3-5 ป จึงควรเริ่มยาในขนาดต่ํา เชนที่ 2.5 ม.ก. (1/4 เม็ด) ตอ
ครั้งและปรับเพิ่มดวยความระมัดระวัง โดยใหสูงสุดไมเกิน 30 ม.ก./วัน(25)
Concerta® เปนยาที่ผลิตในรูปแบบแคปซูลชนิดที่มีการปลอยตัวยาออกมาทีละนอยดวยกลไก
reverse osmosis จึงมีการออกฤทธิท์ ี่ยาวประมาณ 12 ชัว่ โมง และใหรับประทานวันละ 1 ครั้งในตอน
เชา โดยไมควรใหยาในเวลาอื่นนอกจากในตอนเชาเพื่อหลีกเลี่ยงผลของยาทีท่ ําใหนอนไมหลับ ในการ
รับประทานยานี้ จะตองกลืนยาทั้งเม็ด โดยหามบด เคี้ยว หรือแบงเม็ดยา โดยทัว่ ไปใหเริ่มที่ขนาด 18
ม.ก. /วัน แลวเพิ่มขนาดจนไดผลดี โดยใหไดสูงสุดที่ 54 ม.ก./วัน ในเด็กต่ํากวา 12 ป หรือที่ 72 ม.ก./
วัน ในวัยรุน
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ยาอีกชนิดที่มขี อมูลการศึกษาวิจยั แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคสมาธิ
สั้นไดแก atomoxetine (Strattera®) เปนยาใหมที่ไมใช CNS stimulant ที่ไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการอาหารและยาใหใชรักษาโรคสมาธิสนั้ ในเด็กอายุตั้งแต 6 ป ขึ้นไป มีจาํ หนายในหลาย
ขนาด ตัง้ แต 10-60 ม.ก./เม็ด ออกฤทธิ์โดยการเพิ่มระดับของ noradrenaline ทีบ่ ริเวณ prefrontal cortex
ซึ่งจะทําให executive function ของสมองดีขนึ้ เชนกัน มีประสิทธิภาพที่ดี แตต่ํากวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
ยาในกลุม CNS stimulant จึงอาจเลือกใชเมื่อผูปวยไมตอบสนองหรือไมสามารถทนผลขางเคียงที่เกิดจาก
การรักษาดวย CNS stimulant หรือใชในกรณีที่ผูปวยมีอาการ tic ที่รุนแรง เนื่องจากยานี้ไมมีผลกระตุน
อาการ tic ขนาดทีใ่ ชเริ่มที่ 0.5 ม.ก./ก.ก./วัน 1-2 สัปดาหแลวเพิ่มเปน 1.2 ม.ก./ก.ก./วัน สูงสุดไมเกิน
1.8 ม.ก./ก.ก./วัน เนื่องจากยานี้ไมมีผลทําใหนอนไมหลับ จึงสามารถแบงใหไดทัง้ ในเวลาเชาและเย็น
เพื่อชวยควบคุมอาการผูปวยทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน(26)
ทั้ง methylphenidate และ atomoxetine สามารถใหไดทั้งกอนและหลังอาหาร แตโดยทั่วไปนิยม
ใหหลังอาหารเพื่อปองกันผลของยาที่ลดความอยากรับประทานอาหาร วิธใี ชของยาทั้งสองสรุปไดใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ขนาดและวิธีใชของยาที่ไดรับการรับรองใหใชในการักษาโรคสมาธิสั้น

ชนิดของยา
Methylphenidate
ชนิดออกฤทธิส์ ั้น
(Ritalin®)

Methylphenidate
ชนิดออกฤทธิย์ าว
(Concerta®)
Atomoxetine
(Strattera®)

ขนาดยาตอ
เม็ด (ม.ก.)
10

ขนาดที่ใชรักษา

เริ่ม 5-10 ม.ก. (0.3 ม.ก./ก.ก.) เชาและเที่ยง
แลวคอย ๆ เพิ่มขนาดจนไดผล (เฉลี่ยที่ 0.71.0 ม.ก./ก.ก./วัน) สูงสุดไมเกิน 0.7 ม.ก./
ก.ก./ครั้ง หรือ 60 ม.ก./วัน
ในเด็กในวัย 3-5 ป เริ่ม 2.5 ม.ก./ครั้ง สูงสุดไม
เกิน 30 ม.ก./วัน
18, 36
เริ่ม 18 ม.ก./วัน แลวเพิ่มจนไดผล (เฉลี่ยที่
0.7-1.0 ม.ก./ก.ก./วัน) ขนาดสูงสุดในเด็กต่ํา
กวา 12 ป ไมเกิน 54 ม.ก./วัน และในวัยรุนไม
เกิน 72 ม.ก./วัน
10, 18, 25, 0.5 ม.ก./ก.ก./วัน เปนเวลา1-2 สัปดาห แลว
40, 60
เพิ่มเปน 1.2 ม.ก./ก.ก./วัน ปรับเพิ่มไดสูงสุด
ไมเกิน 1.8 ม.ก./ก.ก./วัน สําหรับเด็กที่น้ําหนัก
ตัวมากกวา 70 ก.ก. ใหไดสูงสุดไมเกิน 100
ม.ก./วัน

จํานวนครั้งที่ให
ตอวัน
วันละ 2-3 ครั้ง
ครั้งสุดทายไม
ควรเกิน 18
นาฬิกา

วันละ 1 ครั้ง
เฉพาะในตอนเชา

วันละ 1 ครั้งตอน
เชา หรือวันละ 2
ครั้งเชาและบาย
หรือเย็น
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ผลขางเคียงและขอควรระวังของยารักษาโรคสมาธิสั้น
Methylphenidate
ผลขางเคียงของ methylphenidate ทีพ่ บไดบอยไดแก อาการเบื่ออาหาร น้าํ หนักตัวลด ปวดศีรษะ
และนอนไมหลับ (โดยเฉพาะเมื่อยายังออกฤทธิ์จนถึงกลางคืน) ทีพ่ บไดนอยไดแก อารมณแปรปรวน
ปวดทอง ซึม แยกตัว แกะเกาผิวหนังหรือกัดเล็บ ซึง่ อาการเหลานีส้ วนใหญมักไมรุนแรงและลดลงหรือ
หายไปไดหลังจากใชยาไประยะหนึ่ง(24) การใชยานี้ในระยะยาวอาจมีผลทําใหอัตราการเพิ่มของสวนสูง
ในชวงวัยรุนชาลงเพียงเล็กนอย แตจะไมมีผลกระทบตอความสูงสุดทายเมื่อโตเปนผูใหญ(27)
Methylphenidate มีขอหามใชรวมกับยาในกลุม monoamine oxidase inhibitor และในผูปวยทีม่ ี
ภาวะตอหิน มีอาการกระวนกระวายหรือวิตกกังวลอยางมาก หรือมีความผิดปกติทางโครงสรางของ
หัวใจหรือโรคหัวใจรุนแรง ดังนั้นจึงควรมีการซักประวัตคิ วามเจ็บปวยและตรวจรางกายผูปวยกอนเริ่มใช
ยานี้ สวนการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจหรือตรวจพิเศษอื่นๆ นัน้ ไมมีความจําเปนตองทําในผูปวยทุกราย
นอกจากในกรณีที่มีขอบงชี้ เชนมีประวัติเจ็บหนาอก เปนลมโดยไมทราบสาเหตุ หรือมีประวัติ
ครอบครัวของการเสียชีวติ เฉียบพลันโดยไมทราบสาเหตุ(28) นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช
methylphenidate ในผูปวยที่มปี ระวัติตดิ สารเสพติด อยางไรก็ตามพบวาการใชยานี้ไมไดเพิ่มความเสี่ยง
ตอการติดสารเสพติด แตกลับจะชวยใหผูปวยเด็กโรคสมาธิสั้นมีโอกาสติดสารเสพติดเมื่อโตขึน้ นอยกวา
ผูปวยที่ไมไดรับการรักษา(29)
ควรใช methylphenidate อยางระมัดระวังในผูปวยที่มอี าการชัก แตสําหรับผูปวยทีค่ วบคุมการ
ชักดวยยากันชักไดแลวสามารถใช methylphenidate ไดโดยไมพบวาทําใหอาการชักเปนมากขึ้น(30)
แมวาในเอกสารกํากับยาไดกําหนดใหหามใช methylphenidate ในผูที่มีอาการ tic แตในทางปฏิบัติไมได
ถือเปนขอหาม และพบวาการใชยานี้ในผูปวยโรคสมาธิสั้นรวมกับโรค tic กลับชวยลดอาการ tic ลงใน
สวนใหญของผูปวย(31) อยางไรก็ตามหากพบวาผูปวยมีอาการ tic รุนแรงหลังไดรับ methylphenidate
ควรมีการลดขนาดยา เปลี่ยนเปนยากลุมอื่น หรือใหยารักษาอาการ tic รวมดวย
Atomoxetine
ผลขางเคียงของ atomoxetine สวนใหญไมรุนแรงและคลายกับของ methylphenidate แตตางกัน
ตรงที่ทาํ ใหเกิดอาการเบื่ออาหารไดนอยกวา ในขณะที่อาการปวดทองและอาเจียนพบไดบอยกวา และ
อาจทําใหมีอาการงวงนอน ในผูใหญอาจเกิดภาวะปสสาวะลําบากได
หามใช atomoxetine ในผูปวยที่มภี าวะตอหิน หรือกําลังไดรับยาในกลุม monoamine oxidase
inhibitor และควรระวังการใชรวมกับยาที่มฤี ทธิ์ยบั ยัง้ เอ็นไซม CYP2D6 เชน fluoxetine เนื่องจาก
atomoxetine ถูกทําลายดวยเอ็นไซมนี้
ไดมีรายงานการเกิดภาวะตับอักเสบรุนแรงในผูปวย 2 รายทีไ่ ดรับ atomoxetine ภายหลังที่ยา
ออกสูทองตลาดและมีการใชในผูปวยประมาณ 2 ลานคน โดยอาการตับอักเสบในผูปวยทั้ง 2 รายหาย
เปนปกติหลังจากหยุดยา(32) ในปจจุบันมีขอแนะนําวาไมจําเปนตองเจาะเลือดเพื่อตรวจการทํางานของ
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ยาอื่น ๆ
นอกจากยาไดรับการรับรองใหใชรักษาโรคสมาธิสั้น 2 ชนิดดังกลาว ยาอื่นที่ออกฤทธิ์เพิ่มระดับ
ของ dopamine หรือ noradrenaline ของสมองก็อาจไดผลในการรักษาเชนกัน เชน ยาในกลุม alpha
adrenergic agonist ไดแก clonidine และยา antidepressant บางตัว ไดแก imipramine และ buproprion
แตเนื่องจากยาเหลานี้มปี ระสิทธิภาพนอยกวาและมีขอมูลการศึกษาที่จาํ กัด จึงไมควรใชเปนทางเลือกแรก
ในการรักษา และควรปรึกษาหรือสงตอแพทยผูเชี่ยวชาญกอนที่จะพิจารณาเลือกใชยาเหลานี้
ขอแนะนําที่ 11: ควรใหการรักษาผูปวยอยางตอเนือ่ งและมีการประเมินติดตามผูปวยเปนระยะ
(น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ I, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ A)
เนื่องจากโรคสมาธิสั้นเปนโรคเรื้อรังที่ผปวยสวนใหญมี
ู
อาการของจนถึงวัยรุน จึงควรใหการรักษา
อยางตอเนื่องและมีตดิ ตามประเมินผูปวยเปนระยะ เชนทุก 1-2 เดือน การติดตามควรประกอบดวยการ
นัดตรวจผูปวยและพบกับผูปกครอง เพื่อประเมินอาการของผูปวยและผลกระทบทางดานจิตสังคมตาง ๆ
เชน ผลการเรียน ปญหาพฤติกรรม อารมณ และสัมพันธภาพกับผูอืน่ รวมทั้งการชวยเหลือที่ไดรับ
นอกจากนี้ควรมีการขอขอมูลจากทางโรงเรียนเพื่อประเมินอาการของโรคสมาธิสนั้ และผลกระทบเชนกัน
ทั้งนี้อาจใชแบบประเมินอาการโรคสมาธิสั้น (ADHD rating scale) ใหผูปกครองและครูประเมินเปนระยะ
เชนภาคการศึกษาละครั้ง เปนตน
ในกรณีที่ผูปวยไดรับการรักษาดวยยา ควรมีการติดตามประเมินผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยา
รวมทั้งติดตามน้ําหนักและสวนสูงของผูปวยเปนระยะ หากเกิดผลขางเคียงที่ไมรุนแรงหรือสามารถปรับแก
ไขได ก็อาจใชยาตอไปไดโดยมีการติดตามอยางตอเนือ่ ง แตถาผลขางเคียงนั้นรุนแรงจนผูปวยไมสามารถ
ทนได อาจตองพิจารณาเปลี่ยนเปนยาชนิดอื่นหรือสงตอผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
หากผูปวยไดผลดีจากการรักษาดวยยารวมกับการใหคําแนะนําตามแนวทางขางตน ก็ไม
จําเปนตองไดรับการรักษาเพิ่มเติมดวยวิธีอื่น(15) แตควรไดรับการรักษาดวยยาอยางตอเนื่องติดตอกัน
นานหลายปจนกวาจะมีวุฒภิ าวะและสามารถควบคุมตนเองไดดีพอ ซึง่ โดยสวนใหญแลวผูปวยมัก
จําเปนตองใชยารักษาจนถึงวัยรุนหรือนานกวา
การพิจารณาหยุดยาควรทําเมือ่ มีขอบงชีบ้ างอยางวาผูปวยไมมีความจําเปนตองใชยาแลว เชนเมื่อ
ผูปวยมีการเรียนและการปรับตัวที่ดแี ละไมแตกตางกันระหวางชวงที่ไดรับและไมไดรับยา ทั้งนี้อาจลองหยุด
ยาชั่วคราวในชวงกลางภาคเรียนเพื่อดูการตอบสนอง ไมควรลองหยุดยาในชวงเปดเทอมใหม ๆ หรือในชวง
ใกลสอบ
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ขอแนะนําที่ 12: หากผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาดวยดี ควรมีการทบทวนแผนการรักษา แกไข
ปญหาที่พบรวม หรือพิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญ (น้ําหนักของหลักฐานระดับ II, ระดับของคําแนะนํา
- ระดับ B)
หากผูปวยไมมีการตอบสนองดวยดีจากการรักษาดวยยารวมกับการใหคําแนะนําตามแนวทาง
ขางตน ควรมีการประเมินผูปวยซ้ําและพิจารณาใหการรักษาเพิ่มเติม(15) เชนการรักษาโรคที่พบรวม
การรักษาดวยพฤติกรรมบําบัดหรือครอบครัวบําบัด (อยูนอกเหนือแนวปฏิบัตินี้) หรือสงตอผูเชี่ยวชาญ
สรุป
โรคสมาธิสนั้ เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการทํางานของสมองที่ทาํ ใหผูปวยมีความบกพรอง
ในการควบคุมสมาธิและการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยเริม่ แสดงอาการตั้งแตในวัยเด็ก และสวนใหญมัก
เปนตอเนื่องไปจนถึงวัยรุนหรือวัยผูใหญ อาการของโรคสมาธิสนั้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย โดยอาการ
พฤติกรรมอยูไมนิง่ จะลดลงเมื่อผูปวยโตขึน้ หากไมไดรับการรักษาชวยเหลือที่ดอี าการความผิดปกติที่เปน
จะทําใหเกิดผลกระทบตอผูปวยทั้งในดานการเรียน อาชีพ ครอบครัว และสังคม การรักษาผูปวยโรคสมาธิ
สั้นตองอาศัยการชวยเหลือหลายวิธรี วมกัน ที่สาํ คัญไดแกการใหความรูเกี่ยวกับโรคแกผูปกครอง การให
คําแนะนําในการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อชวยเหลือผูปวย การประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อใหการชวยเหลือ
ในชั้นเรียน และการใชยาเพื่อลดอาการดานพฤติกรรมที่เปนปญหา เพื่อชวยใหผูปวยสามารถควบคุม
ตนเองและปรับตัวไดดีขึ้น
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แบบสอบถาม ADHD Rating Scale-IV
ชื่อเด็ก………………………………………อายุ…....ป ชั้น……….... ผูตอบแบบประเมิน................ .......... วันที่...............
พฤติกรรมในระยะ 6 เดือนที่ผานมา
ไมเลย
1. มักไมสามารถจดจอกับรายละเอียดหรือไมรอบคอบเวลาทํางานที่โรงเรียน หรือ
ทํากิจกรรมอื่น
2. มักไมมีสมาธิในการทํางาน หรือการเลน
3. มักดูเหมือนไมไดฟงสิ่งที่คนอื่นพูดกับตนอยู
4. มักทําตามคําสั่งไดไมครบ ทําใหทํางานในหองเรียน งานบาน หรืองานในที่
ทํางานไมเสร็จ (โดยไมไดเกิดจากพฤติกรรมตอตานหรือไมเขาใจคําสั่ง)
5. มักมีปญหาในการจัดระบบงานหรือกิจกรรม ทํางานไมเปนระเบียบ
6. มักเลี่ยง ไมชอบ หรือไมเต็มใจในการทํางานที่ตองใชความคิด (เชน ทํางานที่
โรงเรียน หรือทําการบาน)
7. มักทําของที่จําเปนในการเรียน หรือการทํากิจกรรมหาย (เชน ของเลน สมุดจด
การบาน ดินสอ หนังสือ หรืออุปกรณตางๆ)
8. มักวอกแวกไปสนใจสิ่งเราภายนอกไดงาย
9. มักหลงลืมทํากิจวัตรประจําวันที่ตองทําเปนประจํา
10. หยุกหยิก อยูไมสุข ชอบขยับมือและเทาไปมา หรือนั่งนิ่งๆไมได
11. มักลุกจากที่นงั่ ในหองเรียน หรือในสถานการณอืน่ ที่เด็กจําเปนตองนั่งอยูกับที่
12. มักวิ่งไปมา หรือปนปายสิ่งตางๆในที่ที่ไมสมควรกระทํา (ในวัยรุนหรือผูใหญ
อาการอาจเปนเพียงความรูสึกกระวนกระวายใจ)
13. มักไมสามารถเลน หรือทํากิจกรรมอยางเงียบๆ ได
14. มัก “พรอมที่จะวิ่งไป” หรือทําเหมือนเครื่องยนตที่เดินเครื่องอยูตลอดเวลา
15. มักพูดมาก พูดไมหยุด
16. มักโพลงคําตอบ โดยที่ยังฟงคําถามไมจบ
17. มักไมชอบการเขาคิว หรือการรอคอย
18. มักขัดจังหวะ หรือสอดแทรกผูอื่น (ระหวางการสนทนาหรือการเลน )

ระดับความรุนแรง
บางครั้ง บอยๆ บอยมาก

