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แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยโรคสมาธิส้ัน 

ระดับโรงพยาบาลจงัหวัดสําหรบักุมารแพทย 

 

คํานํา 

โรคสมาธิส้ัน (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) เปนโรคที่กอใหเกิดปญหาทาง

พฤติกรรมและการเรยีนของเด็กวัยเรียนที่พบบอยที่สุด  โดยมีอัตราความชุกเทากับรอยละ 5 ในเด็กวัยเรียน 

ประมาณรอยละ 50 ของเด็กที่เปนโรคสมาธิส้ันจะมีอาการตอเน่ืองจนถึงวัยผูใหญ  โรคสมาธิส้ันมักจะมี

ภาวะแทรกซอนหรือผลกระทบไดหลายดาน  ทัง้ทางดานสุขภาพทางกาย พฤติกรรม อารมณ และสังคม  

การวินิจฉัยและรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกจะเปนการปองกันภาวะแทรกซอนและชวยลดความสูญเสียทางการ

ศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศชาติไดอยางมหาศาล  ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทยและชมรม

จิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทยจงึเล็งเห็นถึงความจําเปนทีกุ่มารแพทย  โดยเฉพาะผูทีป่ฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลระดับจังหวัด  มีแนวทางเวชปฏิบัติการดแูลรักษาผูปวยโรคสมาธิส้ันทีเ่ปนมาตรฐาน  เพ่ือชวย

ใหสามารถวินิจฉัยและรักษาผูปวยโรคสมาธิส้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอแนะนําตางๆในแนวทางเวชปฏิบัติน้ีมิใชขอบังคับ  เน่ืองจากผูปวยแตละรายมีลักษณะทางคลินิก

และสภาพปญหาที่ไมเหมือนกัน  กุมารแพทยสามารถปฏิบัติแตกตางไปจากขอแนะนําเหลาน้ีไดตามความ

เหมาะสมของสถานการณและบริบทของแตละสถานทีท่ีใ่หบริการผูปวย  โดยใชวิจารณญาณและอยูบน

พ้ืนฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ  คณะอนุกรรมการผูจัดทําขอสงวนสิทธ์ิในการนําไปใชอางอิงทาง

กฎหมาย โดยไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณ ี
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กระบวนการจัดทํา  

 คณะอนุกรรมการผูจัดทําแนวทางเวชปฏิบัตกิารดูแลรกัษาโรคสมาธิส้ันระดับโรงพยาบาลจังหวัด

สําหรับกุมารแพทยน้ี  ประกอบดวยจิตแพทยเด็กและวัยรุน กุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการและ

พฤติกรรม และกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยา ดงัรายชื่อขางตน  คณะอนุกรรมการฯ ไดมกีาร

ประชุมรวมกนัเพ่ือกําหนดรูปแบบการเขียน  และไดทบทวนวรรณกรรม (review literatures) ระหวางป 

คศ.1996-2010 โดยใชคาํสําคญั ไดแก“attention deficit hyperactivity disorder” ในการคนหาจาก 

Medline นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการฯไดทบทวนแนวทางการดแูลรักษาผูปวยโรคสมาธิส้ัน (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  เพ่ือประกอบการ

เขียนแนวทางฯ  และไดนําเสนอแนวทางที่ไดจัดทําขึ้นในการประชุมวิชาการประจาํปของสมาคมกุมาร

แพทยแหงประเทศไทยคร้ังที่ 69 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2553 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหกมุารแพทยสามารถคัดกรองและใหการวินิจฉยัผูปวยโรคสมาธิส้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือใหกมุารแพทยมีความรเูกี่ยวกับโรคสมาธิส้ันและสามารถใหการรักษาผูปวยโรคสมาธิส้ันที่ไม
ซับซอนได 

3. เพ่ือใหกมุารแพทยสามารถใหความรูเกี่ยวกับโรคสมาธิส้ันและคําแนะนําในการดูแลผูปวยโรคสมาธิส้ัน
แกผูปกครองได 

4. เพ่ือใหทราบขอบงชี้และแนวทางปฏิบัติในการสงตอผูปวยไปพบแพทยผเูชีย่วชาญเฉพาะทาง 
 

กลุมเปาหมาย 

 กมุารแพทยทีป่ฏิบัติงานอยใูนโรงพยาบาลระดับจังหวัด 
 

น้ําหนักของหลักฐาน (Level of Evidence)    

ระดับ I หลักฐานไดจากงานวิจยัที่เปน 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  แนวทางปฏิบัติน้ีใหมกีารนําไปใช (strongly recommended) 

ระดับ B  แนวทางปฏิบัติน้ีควรนําไปใช (recommended) 

ระดับ C  แนวทางปฏิบัติน้ีเปนทางเลือกหน่ึงในการนําไปใช (optional) 

ระดับ D  แนวทางปฏิบัติน้ีไมแนะนําใหนําไปใชในกรณทีั่วไป (not recommended in normal     

situation) 

ระดับ E  แนวทางปฏิบัติน้ีไมแนะนําใหนําไปใช (not recommended in all situations) 
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นิยาม 

โรคสมาธิส้ัน (attention deficit hyperactivity disorder - ADHD) คอื กลุมอาการที่เกิดจากความ

ผิดปกติของสมองซ่ึงมีผลกระทบตอพฤตกิรรม อารมณ การเรียน (หรือการทาํงาน) หรอืการเขาสังคมกับ

ผูอื่นอยางชดัเจน กลุมอาการน้ีประกอบดวย  

- อาการขาดสมาธิ (attention deficit) 

- อาการหุนหันพลันแลน วูวาม (impulsivity) 

- อาการซน อยูไมน่ิง (hyperactivity) 

ผูปวยบางคนอาจจะมีอาการซน และอาการหุนหันพลันแลน วูวาม เปนอาการเดน ในขณะที่ผปูวย

บางคนอาจจะขาดสมาธิเปนอาการเดน โดยไมมอีาการซนหรือหุนหนัพลันแลนชัดเจน ผูปวยตองเริ่มแสดง

อาการดังกลาวกอนอาย ุ7 ป และแสดงอาการในสถานการณ หรือสถานที่อยางนอย 2 แหงขึ้นไป เชน ที่

โรงเรียนและที่บาน(1)  
 

ระบาดวิทยา  

โรคสมาธิส้ัน (ADHD) เปนโรคทางจิตเวชเด็กที่พบบอยที่สุดโรคหน่ึง  โดยการศกึษาหาความชกุ

ของโรคสมาธิส้ันทั่วโลก (worldwide-pooled prevalence) พบวามีความชุกรอยละ 5.29(2)   การศึกษาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชเกณฑการวินิจฉัยตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th  edition, text  revision (DSM-IV-TR) (1)  พบวาเด็กในวัยเรียนประมาณรอยละ 3-5 ปวย

เปนโรคสมาธิส้ัน  สําหรับในประเทศไทย ไดมกีารศึกษาในเด็กนักเรยีนช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร(3)   พบวามีความชุกของโรคสมาธิส้ันรอยละ 5.01 
 

 

สาเหตุ  

โรคสมาธิส้ันมีสาเหตุจากหลายปจจัย  ทัง้ปจจยัดานชีวภาพและสภาพแวดลอมที่อาจแตกตางกันใน

ผูปวยแตละคน  ทั้งน้ีเชื่อวาสาเหตุสําคัญเกิดจากปจจัยดานพันธุกรรมที่นาจะเกีย่วของกับยีนมากกวา 10 

ตําแหนง  โดยผูปวยแตละคนอาจมีความผิดปกติของยีนตําแหนงทีแ่ตกตางกัน(4)  สวนปจจัยดาน

สภาพแวดลอมที่อาจเปนสาเหตุ ไดแกภาวะตางๆที่มผีลตอการพัฒนาของสมอง เชน ภาวะทุพโภชนาการ 

การตดิเชื้อระหวางการตั้งครรภ การสูบบุหรี่ของมารดา(5) ภาวะนํ้าหนักแรกเกดินอย (6) การไดรับสารโลหะ

หนัก โดยเฉพาะสารตะก่ัว(7)  เปนตน การศึกษาเก่ียวกบัสมองพบวาผูปวย โรคสมาธิส้ันมีปริมาตรของเน้ือ

สมองสวน frontal และ temporal lobe นอยกวาเด็กปกติ(8) และมีความผิดปกตขิองขนาดและการทํางาน

ของสมองสวนตางๆ โดยเฉพาะบริเวณ prefrontal cortex, parietal cortex, basal ganglia, thalamus และ 

cerebellum(9)  การศึกษาระบบสารส่ือประสาทพบวามีความผดิปกติของระบบสารส่ือประสาทท่ีสําคัญ 

ไดแก dopamine, noradrenaline และ serotonin(10)  การเล้ียงดทูี่ไมเหมาะสมไมใชสาเหตทุีท่ําใหเด็กปวย

เปนโรคสมาธิส้ัน แตอาจเปนปจจัยเสริมใหอาการของเด็กที่เปนโรคสมาธิส้ันเปนรุนแรงข้ึน 
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การวินจิฉัยโรคสมาธิส้ัน 

 การวินิจฉัยโรคสมาธิส้ันตามแนวทางเวชปฏิบัติน้ีมีขอแนะนําดังแสดงในแผนภูมทิี่ 1 

 

แผนภูมิท่ี 1: การวินจิฉัยโรคสมาธิส้ัน 
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ขอแนะนําท่ี 1: เด็กท่ีมาพบแพทยดวยปญหาการเรียน หรือปญหาพฤติกรรม รวมกับมีอาการซน อยู

ไมนิ่ง ขาดสมาธิ เหมอ ใจลอย หุนหันพลันแลน ใจรอน ววูาม ควรไดรับตรวจประเมินเพ่ือการ

วินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน (น้ําหนกัของหลักฐาน - ระดบั II, ระดบัของคําแนะนํา - ระดับ A) 

เด็กโดยเฉพาะในชวงอายุ 6-12 ป ที่มาพบแพทยดวยปญหาการเรียน หรือปญหาพฤติกรรม 

รวมกับมีอาการซน อยูไมน่ิง ขาดสมาธิ เหมอ ใจลอย หนุหันพลันแลน ใจรอน วูวาม แพทยควรนึกถึงโรค

สมาธิส้ันและเริ่มการตรวจประเมินเพ่ือการวินิจฉยัโรคสมาธิส้ัน(11)   เด็กที่สมควรไดรบัการประเมินวาเปน

โรคสมาธิส้ันหรือไม  มีลักษณะของดังน้ี 

มอีาการหลักของโรคสมาธิส้ัน ไดแก ขาดสมาธิ ซน อยูไมน่ิง และหุนหันพลันแลน(1)    1. 

อาการขาดสมาธิ - เด็กจะมีลักษณะวอกแวกงาย ขาดความตั้งใจในการทํางาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

งานที่ตองใชความคิด เด็กมักจะแสดงอาการเหมอลอยบอยๆ ฝนกลางวัน   ทํางานไมเสร็จ ผลงานมักจะไม

เรียบรอย ตกๆหลนๆ เด็กมักจะมีลักษณะขี้ลืม ทาํของใชสวนตัวหายเปนประจํา มีลักษณะเหมือนไมตั้งใจ

ฟงเวลาพูดดวย เวลาส่ังใหเด็กทาํงานอะไร  เด็กมักจะลืมหรือทําครึ่งๆ กลางๆ  อาการน้ีมกัจะมีตอเน่ืองถึง

วัยผูใหญ 

อาการซน - เด็กจะมีลักษณะซน หยุกหยิก น่ังน่ิงๆ ไมคอยได ตองลุกเดิน หรือขยับตัวไปมา มอืไม

อยูไมสุข ชอบจับโนนจับน่ี ชอบปนปาย เลนเสียงดัง เลนผาดโผน หรอืทํากิจกรรมที่เส่ียงอันตราย มัก

ประสบอุบัติเหตุบอยๆ จากความซน และความไมระมัดระวัง พูดมาก พูดไมหยดุ 

อาการหุนหันพลันแลน - เด็กจะมีลักษณะวูวาม ใจรอน ทาํอะไรไปโดยไมคดิกอนลวงหนาวาจะมี

อะไรเกิดขึ้น ขาดความระมัดระวัง  เวลาตองการอะไรก็จะตองใหไดทันที รอคอยไมได  เวลาอยูในหองเรียน

มักจะพูดโพลงออกมาโดยไมขออนุญาตครูกอน  มกัตอบคําถามโดยที่ฟงคําถามยงัไมทันจบ  ชอบพูดแทรก

เวลาที่คนอ่ืนกําลังคยุกันอยู  หรือกระโดดเขารวมวงเลนกับเด็กคนอื่นโดยไมขอกอน 

2. มีปญหาการเรยีน เชน ผลการเรียนไมดหีรือต่ํากวาทีค่วรจะเปน ขาดความรบัผิดชอบในการทาํ

การบานทํางานท่ีไดรบัมอบหมายในหองเรียนหรือการบานไมเสร็จ  เหมอลอยในเวลาเรียนหรือทําการบาน 

เปนตน 

3. มีปญหาพฤติกรรม เชน ดื้อ ตอตาน กาวราว เกเร ไมเชื่อฟง แหยเพ่ือน แกลงเพ่ือน รบกวนผูอื่น

ในหองเรยีน พฤติกรรมเส่ียงอันตราย โกหก เปนตน 

4. มีปญหาดานอารมณ เชน ใจรอน หงุดหงิดงาย อารมณเปล่ียนแปลงงาย ไมสามารถควบคุม

อารมณได ซมึเศรา วิตกกงัวล ความรูสึกมีคณุคาในตนเองตํ่า (low self-esteem) เปนตน 

5. ปญหาดานสังคม เชน ทะเลาะกับคนอ่ืนบอย เขากับเพ่ือนไดยาก เปนตน 

 6. เน่ืองจากโรคสมาธิส้ันเปนโรคที่มีผลกระทบตอผูปวยและบุคคลที่เกี่ยวของอยางมาก(12)   ดังน้ัน

แพทยควรถามผูปกครองเพื่อคัดกรองวาเด็กมีโอกาสเปนโรคสมาธิส้ันหรือไม  ดงัตัวอยางตอไปน้ี 
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“การเรียนเปนอยางไรบาง” 

“มีปญหาการเรียนหรือไม” 

“อยทูีโ่รงเรียนมีความสุขดหีรือไม” 

“มีปญหาพฤติกรรมที่โรงเรียน ที่บาน หรือเวลาเลนกับเพ่ือนหรือไม” 

“มกัทาํงานทีค่รูส่ังใหทําในหองเรียน หรอืทําการบานไมเสร็จหรือไม” 
 

ขอแนะนําท่ี 2: การตรวจประเมินผูปวยโรคสมาธิส้ันจําเปนตองอาศัยประวัตโิดยตรงจากผูปกครอง 

ท่ีบงชี้ถึงอาการหลักของโรคสมาธิส้ันในสถานท่ีตางๆ อายุท่ีเร่ิมแสดงอาการ ระยะเวลาท่ีผูปวยแสดง

อาการ และระดับความรุนแรง (น้ําหนกัของหลักฐาน - ระดับ II, ระดบัของคําแนะนาํ - ระดับ A) 

การสัมภาษณผูปกครอง: การสัมภาษณผูปกครองมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการประเมินผปูวย

เพ่ือวินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน  การสัมภาษณผปูกครองตองครอบคลุมอาการของโรค ระยะเวลาของอาการ อายุ

ทีเ่ริ่มมีอาการ สถานการณที่ผูปวยมีอาการ และผลกระทบของอาการตอการทําหนาที่ดานตางๆ ของผูปวย 

โดยเฉพาะดานการเรยีนและสังคม   และตองครอบคลุมถึงประวัตกิารต้ังครรภ การคลอด พัฒนาการดาน

ตางๆ ประวัตอิุบัติเหตทุี่ศรีษะ ประวัตโิรคทางกายที่อาจทําใหผูปวยมีอาการคลายโรคสมาธิส้ัน ลักษณะการ

เล้ียงดู รวมทัง้ประวัตอิาการของโรคทางจิตเวชอ่ืนที่มกัพบรวมดวย โดยเฉพาะโรคในกลุมปญหาพฤติกรรม 

เชน โรคด้ือ (oppositional defiant disorder) และ โรคเกเร (conduct disorder) (12)   เปนตน  

แพทยควรสัมภาษณผูปกครองในประเดน็ตอไปน้ี 

- พฤติกรรมขาดสมาธิ  ซุกซนอยูไมน่ิง  หนุหันพลันแลนที่มีมากกวาเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันจน

ทาํใหเกดิปญหาในการเรียน และการอยรูวมกับผูอืน่ทัง้ที่บานและทีโ่รงเรียน 

- ขอมูลเกี่ยวกบัผลการเรยีน และประสิทธิภาพในการชวยเหลือจากครอบครัวและทางโรงเรยีน 

- ประวัติการตั้งครรภ  และประวัติพัฒนาการในดานตางๆของเด็ก 

- ประวัติอุบัติเหตทุี่ศรีษะ อาการชัก และการเจ็บปวยทางกายอ่ืน ๆ 

- ประวัติอาการทางจิตเวชของเด็ก เชน อารมณซึมเศรา หรือ ความวิตกกังวล 

- ประวัติเก่ียวกบัความเครียด ความขดัแยง หรือการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัว และ

ความสัมพันธของเด็กกับบุคคลในครอบครัว 

- ประวัติการเล้ียงด ู เชน  การตามใจ  ขาดการฝกวินัย  การละเลยทอดทิ้งหรือทารุณกรรมเด็ก  

เปนตน 

การสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมเด็ก: การสัมภาษณเด็กมีความสําคัญมากเชนเดียวกัน ผูปวย

เด็กเล็กอาจสัมภาษณไปพรอมกับผูปกครอง แตผูปวยเด็กโตหรือวัยรุนควรแยกสัมภาษณเปนสวนตัว การ

สัมภาษณเด็กตองครอบคลุมอาการของโรคสมาธิส้ัน ระยะเวลาของอาการ อายทุีเ่ริ่มมีอาการ สถานการณ
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การใชแบบสอบถาม: แบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงกับอาการของโรคสมาธิส้ัน เชน แบบสอบถาม 

ADHD Rating Scale-IV(13) (ภาคผนวก ก) สามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการวินิจฉัยไดดกีวา

แบบสอบถามที่ไมเฉพาะเจาะจงกับอาการของโรคสมาธิส้ัน โดยทั่วไปแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงกับ

อาการของโรคสมาธิส้ัน ทีใ่หผปูกครองหรือครตูอบสามารถแยกเด็กที่เปนโรคสมาธิส้ัน กับเด็กที่ไมเปนโรค

สมาธิส้ัน โดยมีคา sensitivity และ specificity มากกวารอยละ 94(14) 

การตรวจรางกาย: ควรมีการตรวจรางกายเพ่ือแยกโรคทางกายที่อาจเปนสาเหตุ รวมทั้งการตรวจ

ชีพจร ความดนัโลหิต นํ้าหนัก สวนสูง และการทดสอบการมองเหน็และการไดยนิเบ้ืองตน โรคทางกายที่

ผูปวยอาจมีอาการคลายโรคสมาธิส้ัน เชน lead poisoning, thyroid disease, visual or auditory 

impairment เปนตน   

การตรวจทางหองปฏิบตักิาร: การตรวจสืบคนทางหองปฏิบัติการเพ่ิมเติมควรทาํเฉพาะในกรณีที่

มีขอบงชี้ทางคลินิกเทาน้ัน   โดยไมมคีวามจําเปนตองสงตรวจการตรวจทางหองปฏิบัติการ  ตรวจคล่ืน

สมอง หรือตรวจทางรังสีวิทยา หากไมมีขอสงสัยโรคทางกายจากการซักประวัตแิละการตรวจรางกาย(15) 
 

ขอแนะนําท่ี 3: แพทยควรหาขอมูลจากโรงเรียนท่ีบงชี้ถงึอาการหลักของโรคสมาธิส้ัน ระดบัความ

รุนแรงของอาการ  และผลกระทบตอการเรียนหรือการทํางานในหองเรียน เพ่ือประกอบการ

วินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดบั II, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ B) 

ขอมูลจากครูมีความสําคัญมากในการวินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน  ในการประเมินผูปวย  แพทยจึงควรขอ

ขอมูลเกี่ยวกบัเด็กจากครู  โดยอาจเปนการสัมภาษณครูโดยตรงถึงอาการของโรคสมาธิส้ัน พฤติกรรมใน

ระหวางการเรียนรวมถึงผลการเรยีนและพฤติกรรมในโรงเรียน จดุเดน จดุดอยของเด็ก รวมทัง้ผลกระทบตอ

การเรยีนและการเขาสังคมของเด็ก หรือใหครูเขยีนบรรยายพฤติกรรมของเด็กส้ันๆ ประมาณ 1-2 ยอหนา 

ก็จะไดขอมูลที่เปนประโยชนในการวินิจฉัย หรืออาจใหครูตอบแบบสอบถาม ADHD Rating Scale-IV(13)  ที่

ประกอบดวยอาการตามเกณฑวินิจฉยัโรคสมาธิส้ันก็ได ในกรณีที่ผปูกครองไมอนุญาตใหแพทยขอขอมูล

จากครู อาจใชสมุดรายงาน สมุดการบาน หรืองานทีค่รูมอบหมายใหเด็กทาํในหองเรียน เปนขอมูล

ประกอบการวินิจฉัยได  
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ขอแนะนําท่ี 4: การวินจิฉัยโรคสมาธิส้ันใชการวินจิฉัยทางคลินิก โดยใชเกณฑการวินจิฉัยของ  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders, Fourth Edition-Text Revised (DSM-

IV-TR) (น้าํหนักของหลักฐาน - ระดบั II, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ B)  

การวินิจฉัยโรคสมาธิส้ันใชการวินิจฉัยทางคลินิก (clinical diagnosis) กลาวคือแพทยสามารถ

วินิจฉัยโรคสมาธิส้ันไดโดยอาศัยประวัตแิละอาการทางคลินิกเทาน้ัน ไมมกีารตรวจทางหองปฏิบัติการใดๆ 

ที่สามารถนํามาใชในการวินิจฉัยโรคสมาธิส้ันได  การทดสอบระดบัเชาวนปญญามีความจําเปนเฉพาะใน

กรณทีี่สงสัยวาเด็กอาจมีเชาวนปญญาบกพรอง (mental retardation) การทดสอบความสามารถดานการ

อาน การเขยีน และการคํานวณมีความจาํเปนในกรณทีี่สงสัยวาเดก็อาจมทีักษะดานการเรียนบกพรอง 

(learning disorder) รวมดวย การทดสอบทางจติวิทยาหรือการวัดสมาธิดวยแบบทดสอบตางๆ รวมทั้ง 

Continuous Performance Test (CPT) ไมสามารถนํามาใชในการยืนยันการวินิจฉยัได(16) 

ในการวินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน ผูปวยจําเปนตองมีอาการครบตามตามเกณฑการวินิจฉัยของ 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders, Fourth Edition-Text Revised (DSM-

IV-TR) (1) (ตารางที่ 1) ซึง่มีประเด็นที่สําคัญ ดงัตอไปน้ี 

1. อาการ: ผูปวยตองมีอาการของกลุมอาการขาดสมาธิ และ/หรอื กลุมอาการอยูไมน่ิง/หนุหัน

พลันแลน อยางนอย 6 ขอ จาก 9 ขอ โดยที่อาการตองถึงระดับที่ผดิปกติและไมเปนไปตามพัฒนาการปกติ

ตามวัยของเดก็ 

2. อายทุี่เริ่มมีอาการ: ผูปวยตองมีอาการท่ีทําใหเกดิปญหากอนอายุ 7 ป แตในผูปวยบางคน

โดยเฉพาะผูปวยโรคสมาธิส้ันชนิดขาดสมาธิ (ADHD - predominantly inattentive type) พอแมหรือครูอาจ

ไมไดสังเกตวาเด็กผิดปกตจินกระทั่งเด็กมีอายุมากกวา 7 ป เม่ือเรียนในระดับชัน้ที่สูงขึ้นจึงมีผลกระทบที่ได

ชัดเจนมากขึน้ 

3. ระยะเวลา: ผูปวยตองมีอาการของกลุมอาการขาดสมาธิ และ/หรอื กลุมอาการอยูไมน่ิง/หุนหัน

พลันแลน ตดิตอกันนานอยางนอย 6 เดือน 

4. สถานการณ: ผูปวยตองมีความบกพรองที่เกิดจากอาการเหลาน้ีในสถานการณอยางนอย 2 แหง 

เชน ทีโ่รงเรยีนและที่บาน เปนตน 

5. ผลกระทบ: ผูปวยจะตองมีอาการทีร่นุแรงจนกระทั่งรบกวนการเรียน การเขาสังคม หรือการ

ทาํงาน หากผปูวยมีอาการ  แตอาการที่มไีมไดทาํใหการทาํหนาทีด่านตางๆ บกพรองก็จะไมเขาเกณฑ

วินิจฉัยวาเปนโรค  
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ตารางท่ี 1 เกณฑในการวินจิฉัยโรคสมาธิส้ันตาม DSM-IV-TR
(1)

 

 

C. พบความบกพรองท่ีเกิดจากอาการเหลาน้ีในสถานการณอยางนอย 2 แหง (เชนท่ีโรงเรียน [หรือท่ีทํางาน] หรือท่ีบาน) 
D. อาการตองมีความรุนแรงจนกระทั่งรบกวนการเรียน การเขาสงัคม หรือการทํางานอยางชัดเจน 
E. อาการไมไดเกิดขึ้นระหวางท่ีผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปน pervasive developmental disorder, schizophrenia หรือ psychotic disorder 
อื่นๆ และไมอาการตองไมเขาไดกับอาการของโรคทางจิตเวชอื่นๆ (เชน mood disorder, anxiety disorder, dissociative disorder หรือ 
personality disorder) 
 

 2.8 มักไมชอบการเขาคิว หรือการรอคอย 
 2.9 มักขัดจังหวะ หรือสอดแทรกผอูื่น (ระหวางการสนทนาหรือการเลน) 
B. อาการอยูไมนิง่ หุนหันพลันแลน หรือขาดสมาธิ ทีท่ําใหเกิดปญหา ตองเกิดขึ้นกอนอายุ 7 ป 

อาการหุนหันพลนัแลน  
 2.7 มักโพลงคําตอบ โดยท่ียงัฟงคําถามไมจบ 

 2.4 
2.5 
2.6 

มักไมสามารถเลน หรือทํากิจกรรมอยางเงียบๆ ได 
มัก “พรอมท่ีจะว่ิงไป” หรือทําเหมือนเคร่ืองยนตทีเ่ดินเคร่ืองอยูตลอดเวลา 
มักพูดมาก พูดไมหยุด 

 1.7 มักทําของท่ีจาํเปนในการเรียน หรือการทํากิจกรรมหาย (เชน ของเลน สมุดจดการบาน ดินสอ หนังสือ หรืออุปกรณตางๆ) 
 1.8 มักวอกแวกไปสนใจส่ิงเราภายนอกไดงาย 
 1.9มักหลงลืมทํากิจวัตรประจําวันท่ีตองทําเปนประจํา 
 (2) ตองมี 6 ขอ (หรือมากกวา) ของ อาการอยูไมนิ่ง-หุนหันพลันแลน นานติดตอกันอยางนอย 6 เดือน โดยท่ีอาการตองถงึระดับที่
ผิดปกติและไมเปนไปตามพัฒนาการตามวัยของเด็กไดแก 

 อาการอยูไมนิ่ง 
2.1 หยกุหยิก อยไูมสุข ชอบขยบัมือและเทาไปมา หรือน่ังน่ิงๆไมได 

 2.2 มักลุกจากท่ีนัง่ในหองเรียน หรือในสถานการณอืน่ท่ีเด็กจําเปนตองน่ังอยูกบัที ่
 2.3 มักว่ิงไปมา หรือปนปายส่ิงตางๆในท่ีที่ไมสมควรกระทํา (ในวัยรุนหรือผูใหญ อาการอาจเปนเพียงความรูสึกกระวนกระวายใจ) 

 (1) ตองมี 6 ขอ (หรือมากกวา) ของ อาการขาดสมาธิ นานติดตอกนัอยางนอย 6 เดือน โดยท่ีอาการตองถึงระดับที่ผิดปกติและไม
เปนไปตามพัฒนาการตามวัยของเด็กไดแก 
 1.1 มักไมสามารถจดจอกบัรายละเอียดหรือไมรอบคอบเวลาทํางานที่โรงเรียน หรือทํากิจกรรมอื่น 
 1.2 มักไมมีสมาธใินการทํางาน หรือการเลน 
 1.3 มักดูเหมือนไมไดฟงสิ่งท่ีคนอื่นพูดกับตนอย ู

1.4 มักทําตามคําสั่งไดไมครบ ทําใหทํางานในหองเรียน งานบาน หรืองานในท่ีทํางานไมเสร็จ (โดยไมไดเกิดจากพฤติกรรมตอตาน
หรือไมเขาใจคําสั่ง) 

 1.5 มักมีปญหาในการจัดระบบงานหรือกิจกรรม ทาํงานไมเปนระเบยีบ 
 1.6มักเล่ียง ไมชอบ หรือไมเต็มใจในการทํางานท่ีตองใชความคิด (เชน ทํางานท่ีโรงเรียน หรือทําการบาน) 

A. อาจมี (1) หรือ (2) 
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  ทัง้น้ีสามารถแบงโรคสมาธิส้ันออกเปน 3 ชนิด (subtype) ตามอาการเดนที่ผูปวยมีดงัน้ี  

1. โรคสมาธิส้ันชนิดผสม (combined type) ไดแกกรณีที ่ผูปวยมีอาการเดนทั้งในกลุมอาการซน/

หนุหันพลันแลน และในกลุมอาการขาดสมาธิ (มากกวาหรอืเทากับ 6 จาก 9 อาการ ของทั้ง 2 กลุม) เปน

ชนิดที่พบไดบอยที่สุด 

2. โรคสมาธิส้ันชนิดซน/หนุหันพลันแลน (hyperactive-impulsive type) ไดแกกรณทีี่ผูปวยทีม่ี

อาการเดนทางดานอาการซน/หนุหันพลัน (มากกวาหรือเทากับ 6 จาก 9 อาการ เฉพาะในกลุมอาการ

ซน/หุนหันพลันแลน แตนอยกวา 6 อาการในกลุมอาการขาดสมาธิ) 

3. โรคสมาธิส้ันชนิดขาดสมาธิ (inattentive type) ไดแกกรณีทีผู่ปวยมีอาการเดนทางดานอาการ

ขาดสมาธิ (มากกวาหรือเทากับ 6 จาก 9 อาการในกลุมอาการขาดสมาธิ  แตนอยกวา 6 อาการในกลุม

อาการซน/หนุหันพลันแลน) 

ในการวินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน  แพทยจะตองวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะอ่ืน ๆ ทีอ่าจทาํใหเด็กมีอาการ

ใกลเคียงกับอาการของโรคสมาธิส้ัน  เชน ปญหาทางพัฒนาการ ปญหาสติปญญา ปญหาการเรียนรู

บกพรอง (learning disorders–LD) เปนตน(16,17) (ตารางที่ 2) 
 

ตารางท่ี 2 การวินิจฉัยแยกโรคสําหรับโรคสมาธิส้ัน 

 

โรคทางกาย โรคทางจิตเวช ปญหาทางจิตสังคม  

Lead poisoning Mental retardation Child abuse/neglect 

Hyperthyroidism  Developmental delay Dysfunctional family  

Hearing/vision impairment Learning disorders Family stresses/transitions  

Seizure disorders  Language disorders Parental psychopathology 

ผลของการไดรับยา เชน theophylline,  

pseudoephredine, phenobarbital  

Autistic disorder และ pervasive 

developmental disorders อ่ืน ๆ  

Child rearing problems(lack of 

discipline) 
Iron deficiency  Tic disorders  

Prenatal amphetamine exposure Anxiety disorders  

Fetal alcohol syndrome Depressive disordes  

 Adjustment disorder ภาวะอ่ืนๆ  

 Oppositional defiant disorder Normal active child 

 Conduct Disorder Gifted child 

 Psychotic disorder Social skills deficits 

 Substance abuse disorders  
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ขอแนะนําท่ี 5: ควรมีการประเมินภาวะท่ีอาจพบรวม (coexisting conditions) ในผูปวยโรคสมาธิส้ัน

ดวย (น้ําหนกัของหลักฐาน - ระดับ I, ระดับของคําแนะนํา - ระดับ A) 

ประมาณ 2 ใน 3 ของผูปวยโรคสมาธิส้ันจะมีโรคที่พบรวม (comorbidity) อยางนอย 1 โรค(17) 

(ตารางที่ 3) ซึ่งมักทาํใหการรกัษาไมไดผลดีเทาทีค่วร  ดงัน้ันแพทยผูดแูลผูปวยโรคสมาธิส้ันจําเปนตอง

ตระหนักและพยายามหาดวูา ผูปวยมีโรคอ่ืนรวมดวยหรือไม ถาหากพบวามีโรคอื่นรวมดวย จาํเปนตองให

การรักษาอ่ืนควบคูไปกับการรกัษาโรคสมาธิส้ัน  อยางไรก็ตาม ในกรณทีี่โรคที่เปนรวมดวยมีอาการไม

รุนแรง การรกัษาโรคสมาธิส้ันอยางเหมาะสมอาจชวยใหอาการของโรครวมดวยดีขึ้นโดยไมตองอาศยัการ

รักษาที่เจาะจงกับโรคน้ัน 

 

ตารางท่ี 3: โรคท่ีพบรวมในผูปวยโรคสมาธิส้ัน
 
 

 

โรคท่ีพบรวม รอยละ 

Oppositional defiant disorder       40 

Anxiety disorders 20-30 

Learning disorders 20-25 

Mood disorders 20–30 

Conduct disorder 20–30 

Substance use disorders 10–20 

Tic disorders   5–10 
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การรักษาโรคสมาธิส้ัน 

 การรักษาโรคสมาธิส้ันตามแนวทางเวชปฏิบัติน้ีมีขอแนะนําดังแสดงในแผนภูมิที ่2 
 

แผนภูมิท่ี 2: การรักษาโรคสมาธิส้ัน 
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ขอแนะนําท่ี 6: แพทยควรใหความรเูกี่ยวกับโรคสมาธิส้ันแกผูปกครอง/ผูปวย  และวางแผนการดแูล

รักษาอยางตอเนื่อง (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ I, ระดบัของคําแนะนาํ - ระดับ A) 

 หลังจากใหการวินิจฉยัวาผปูวยเปนโรคสมาธิส้ัน  แพทยควรใหความรูเกี่ยวกับโรคสมาธิส้ันแก

ผูปกครอง  รบัฟงความไมสบายใจ  ตอบขอซักถามและแกไขความเขาใจทีไ่มถูกตอง  ทั้งน้ีควรใหขอมูลที่

ครอบคลุมในประเด็นตอไปน้ี(18) 

- สาเหตุของโรคที่เกดิจากความบกพรองในการทํางานของสมอง 

- อาการที่เปนความบกพรองของผูปวยที่อาจเปนในดานสมาธิส้ัน  หรือดานอยไูมน่ิง/หนุหัน

พลันแลน  หรือทั้งสองดานรวมกัน  รวมทั้งอาการของโรคอ่ืนที่อาจพบรวมดวย 

- ผลกระทบของโรคสมาธิส้ันที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะตอการเรียน

และการปรับตัวในสังคม  โดยเฉพาะหากไมไดรับการรักษา 

- การพยากรณโรคที่สวนใหญมกัมีอาการเรื้อรังซ่ึงจาํเปนตองไดรับการรกัษาตอเน่ืองไป

จนถึงวัยรุน 

แพทยควรวางแผนการรักษากับผูปกครอง  โดยเนนความจําเปนทีต่องมีการติดตามดูแลตอเน่ืองใน

ระยะยาว และใชการรักษาแบบผสมผสาน (multimodal management) (18,19) ทัง้การชวยเหลือทางดาน

จิตใจ  การปรบัสภาพแวดลอมเพ่ือชวยในการปรับตัวของเด็ก  การชวยเหลือดานการเรยีน  การรักษาภาวะ

อื่นที่พบรวมดวย  การใชยารักษาเม่ือมีความจําเปน  และการติดตามประเมินแกไขผลกระทบของโรคสมาธิ

ส้ันที่เกิดขึ้น 

สําหรับตัวผูปวย  แพทยควรชวยใหรับทราบปญหาและใหความรูเกี่ยวกับโรคสมาธิส้ันใหเหมาะสม

กับระดับพัฒนาการ  ทั้งน้ีควรใหการชวยเหลือทางดานจิตใจแกผูปวยและชวยใหผูปวยมีภาพพจนของ

ตนเองที่ดี(18) 
 

ขอแนะนําท่ี 7: แพทยควรแนะนําการปรับสภาพแวดลอมและการปฏิบัตกิารของผปูกครองเพ่ือชวย

ใหเดก็สามารถควบคุมตนเองและปรับตัวไดดขีึ้น (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ II, ระดบัของ

คาํแนะนาํ - ระดับ A) 
 

เน่ืองจากผูปวยโรคสมาธิส้ันมักมีความบกพรองในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองและมีปญหาใน

การดาํเนินชีวิตประจําวันในหลาย ๆ ดาน  ทาํใหผูปกครองมีความยากลําบากในการดแูลและอาจใชวิธีการ

ดุวา ลงโทษ หรือจัดการดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม  ซึ่งจะเปนผลทําใหผูปวยปรับตวัไดลําบากและอาจมี

ปญหาพฤติกรรมหรืออารมณอื่น ๆ ตามมาได  ดงัน้ันจึงควรมีการแนะนําการปฏิบัติแกผูปกครองใหเขา

ใจความบกพรองของผูปวย  พรอมกับปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอมเพ่ือชวยใหผูปวยสามารถควบคุมตนเองและ

ปรับตัวไดดีขึน้(19,20)   ตามแนวทางที่สรปุในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 คําแนะนาํสําหรับผูปกครองในการชวยเหลือผูปวยเดก็โรคสมาธิส้ัน 

 

คาํแนะนาํสําหรับผูปกครอง 

1. จดัส่ิงแวดลอมในบานใหมรีะเบียบแบบแผน และกําหนดเวลาสําหรบักิจวัตรประจําวันใหชัดเจน 

2. จดัสถานทีท่ีส่งบและไมมีส่ิงรบกวนสมาธิสําหรับการทาํการบานหรอือานหนังสือ 

3. แบงงานที่มากหรือที่เด็กเบ่ือใหทาํทีละนอย  และชวยกํากับดูแลใหทําจนเสร็จ 

4. ควรพูดหรือส่ังงานในขณะที่เด็กตั้งใจฟง  โดยอาจตองเรียกใหเด็กมองหนาผทูี่พูดดวย  และใช

คาํพูดที่กระชบัและชัดเจน 

5. ควรบอกลวงหนาใหชดัเจนถึงส่ิงที่ตองการใหเด็กปฏิบัติ  และชื่นชมทันทีเม่ือเดก็ทําได       

โดยหลีกเล่ียงการพูดบนหรอืตําหนิ ถาเดก็ทําไมไดตามที่ตองการ หรือมีพฤติกรรมที่เปนจาก

อาการความบกพรองของโรคสมาธิส้ัน 

6. หากเดก็มีพฤติกรรมกอกวน  ควรใชวิธีพูดเตือนใหรตูัวหรือเบนความสนใจใหเด็กไดทํา

กจิกรรมอ่ืนแทน  หากเดก็ยังไมหยุดอาจแยกใหอยูในมุมสงบตามลําพังชั่วคราว 

7. ใชทาทีที่เอาจริงและสงบในการจัดการเมือ่เด็กทําผิด  ในการลงโทษควรทําดวยวิธีทีไ่มรุนแรง

และเปนไปตามที่เคยตกลงกันไวกอนลวงหนา  เชนดวยการตัดเวลาดูโทรทศัน เปนตน 

8. ใหโอกาสเด็กไดใชพลังงานในการทาํประโยชน เชนชวยเหลืองานบาน และใหการชื่นชมที่เด็ก

ไดทาํเพ่ือชวยใหมภีาพพจนของตนเองที่ดขีึ้น 

9. พอแมเปนตัวอยางที่ดแีละชวยฝกความมีวินัย  อดทนรอคอย  และบริหารเวลาและจัดระเบียบ

ในการทาํกิจกรรมตาง ๆ 

10. ตดิตอและประสานงานกับครูอยางสม่ําเสมอในการชวยเหลือเด็กดานการเรยีนและการ
ปรับตัวในโรงเรียน  

 

ขอแนะนําท่ี 8: ควรมีการประสานงานกับโรงเรยีนและแนะนําครูในการชวยเหลือผูปวยท่ีโรงเรียน 

(น้ําหนกัของหลักฐาน - ระดับ II, ระดบัของคําแนะนํา - ระดับ B) 
 

ควรมีการประสานงานกับทางโรงเรียนและใหคําแนะนําแกครูเพ่ือใหเกิดความเขาใจและการขวย

เหลือผูปวยทัง้ในดานการเรียนและการปรับตัวที่โรงเรียน(19,20)   ทั้งน้ีหากผูปกครองยินยอม  แพทยอาจใช

วิธีโทรศัพทหรือเขียนจดหมายถึงครูเพ่ือบอกการวินิจฉัยและชี้แจงแนวทางการชวยเหลือ  ตามแนวทางใน

ตารางที่ 5 แพทยอาจขอใหครูตอบแบบสอบถาม ADHD Rating Scale-IV เพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลง

หลังจากทีผู่ปวยไดรับการรกัษาเปนระยะ   
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ตารางท่ี 5 แนวทางการชวยเหลือผูปวยเด็กโรคสมาธิส้ันสําหรับครู 

 

 

ขอแนะนําท่ี 9: ควรแนะนําทางเลือกในการรักษาดวยการใชยาเมื่อมีขอบงชี้  พรอมกับใหขอมูล

เกี่ยวกบัขอดแีละขอเสียเพ่ือใหผูปกครองตัดสินใจ (น้ําหนักของหลักฐาน - ระดับ I, ระดบัของ

คําแนะนาํ - ระดับ A) 
 

ไดมหีลักฐานการศึกษาวิจยัทีแ่สดงวาการใชยาตามแนวทางที่ถูกตองไดผลดีกวาวิธีการรักษาดวย

การปรับพฤตกิรรมโดยไมใชยา(21)   ถึงแมวายาที่ใชรักษาโรคสมาธิส้ันไมไดมีผลในการรกัษาโรคใหหาย  

แตจะชวยลดอาการหลักของโรค  ทาํใหผูปวยสามารถควบคุมตนเองไดด ี มีความต้ังใจในการเรียน  การ

ทาํงาน  รวมทั้งมีโอกาสฝกการมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และทักษะทางสังคมตาง ๆ ไดดีขึ้น  ซึ่งจะ

สงผลใหผูปวยมีภาพพจนที่ดีตอตนเองและปองกันการเกิดปญหาทางอารมณและพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้น   

ดังน้ันแพทยจงึควรแนะนําทางเลือกในการรกัษาดวยยาเม่ือมีขอบงชี ้ กลาวคือเม่ือมีการวินิจฉยัทีแ่นชัดวา

ผูปวยเปนโรคสมาธิส้ัน  และอาการมากจนมีผลกระทบตอการเรียนหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน(22)      

ทั้งน้ีควรใหขอมูลผูปกครองเกี่ยวกับขอดีและขอเสียของทางเลือกที่จะใชยาหรือไมใชยา   และใหเวลา

ผูปกครองในการตดัสินใจ  ในกรณีผูปวยเด็กโตและวัยรุน  ผูปวยควรมีสวนรวมในการรับรูและตัดสินใจ  

คําแนะนาํสําหรับครู 

1. ใหเด็กน่ังหนาชั้นหรือใกลครู เพ่ือจะไดคอยกํากับใหเดก็มีความต้ังใจในการทาํงานที่ดีขึ้น       

ไมควรใหเดก็น่ังหลังหองหรือใกลประตหูนาตาง ซึง่จะมีโอกาสถูกกระตุนใหเสียสมาธิไดงาย 

2. วางกฎระเบียบ และตารางกิจกรรมตางๆของหองเรียนใหชดัเจน 

3. ใหการชื่นชมทันททีีเ่ด็กตั้งใจทํางาน  หรอืทําส่ิงที่เปนประโยชน  

4. เม่ือเด็กเบ่ือหนายหรือเริ่มหมดสมาธิ  ควรหาวิธีเตือนหรือเรยีกใหเด็กกลับมาสนใจบทเรียน
โดยไมทําใหเด็กเสียหนา  

5. ชวยดูแลใหเดก็ทํางานเสร็จ  และคอยตรวจสมุดเพ่ือใหแนใจวาเด็กจดงานไดครบถวน 

6. ฝกการจัดระเบียบ วางแผน แบงเวลาในการทํางาน  และตรวจทบทวนผลงาน 

7. เม่ือเด็กมีพฤติกรรมกอกวน  อาจใชวิธีพูดเตือน  เบนความสนใจใหทาํกิจกรรมอื่น หรือแยก

ใหอยูสงบตามลําพังประมาณ 5 นาที  ควรหลีกเล่ียงการตาํหนิ ดุวา หรอืลงโทษรุนแรง    

ซึ่งจะเปนการเราใหเด็กเสียการควบคุมตวัเองมากข้ึน 

8. ชวยเหลือเปนพิเศษทางดานการเรยีน เชน การสอนเสริมแบบตัวตอตัว  หรือเปนกลุมเล็กๆ 

ในรายที่มคีวามบกพรองในทักษะดานการเรยีน 

9. มองหาจุดดขีองเด็ก สนับสนุนใหเด็กไดแสดงความสามารถ  และชวยใหเพ่ือนยอมรับ 

10. ตดิตอกับผูปกครองอยางสม่าํเสมอเพ่ือวางแผนรวมกันในการชวยเหลือเด็ก 
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ขอแนะนําท่ี 10: หากผูปกครองตัดสินใจใหใชยา  แพทยควรเลือกใชยาท่ีไดรับการรับรองใหใชรักษา

โรคสมาธิส้ัน  และติดตามประสิทธิผลและอาการไมพึงประสงคของการรักษาดวยยา (น้ําหนกัของ

หลักฐาน - ระดับ I, ระดบัของคําแนะนาํ - ระดับ A) 
 

หลังจากทีผู่ปกครองไดตดัสินใจเลือกวิธีการรักษาดวยยา  แพทยควรเลือกใชยาที่ไดรับการรบัรอง

ใหใชรกัษาโรคสมาธิส้ัน  และควรพิจารณาผลขางเคยีงและขอควรระวังสําหรับผปูวยแตละราย  รวมทั้ง

ราคาของยาแตละชนิดดวย  ยาทีค่วรใชเปนทางเลือกแรก (first-line) คอืยาในกลุม CNS stimulant ซึ่ง

ออกฤทธ์ิโดยเพ่ิมระดับของ dopamine ในสมองสวน prefrontal cortex ทําใหการทําหนาที่ในดาน 

executive function ของสมองดีขึ้นและลดอาการของผูปวยทั้งในดานสมาธิส้ัน  อยูไมน่ิงและหนุหันพลัน

แลน  โดยไดผลในการรักษาประมาณรอยละ 80 ของผูปวย (21)   ยาในกลุมน้ีไดถูกนํามาใชรักษาโรค

สมาธิส้ันเปนเวลานานมากกวา 60 ป  และมีขอมูลการศึกษาวิจัยทีย่นืยันถึงประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย(23)   ในประเทศไทยจดัยากลุมน้ีเปนวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาทประเภทสองและมีเพียงตัว

เดียวคือ methylphenidate  โดยมีจาํหนาย 2 ชนิด  ไดแกชนิดออกฤทธ์ิส้ัน (Ritalin®) ขนาดเม็ดละ 10 

ม.ก. และชนิดออกฤทธ์ิยาว (Concerta®) ขนาดเม็ดละ 18 ม.ก. และ 36 ม.ก.  ยาทั้ง  2 ชนิดไดรบัการ

รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาใหใชรกัษาโรคสมาธิส้ันในเด็กอายตุัง้แต 6 ป ขึ้นไป 

Ritalin® มรีะยะเวลาการออกฤทธ์ิประมาณ 3-5 ชั่วโมง  จงึตองใหวันละ 2-3 ครั้ง เพ่ือใหมฤีทธ์ิ

ครอบคลุมถึงชวงเย็น  โดยทั่วไปใหเริ่มที ่0.3 ม.ก./ก.ก./ครั้ง  หรือ 5 มก.(ครึ่งเม็ด) ตอครั้งสําหรับเด็ก

นํ้าหนักนอยกวา 25 ก.ก. และ 10 ม.ก. (1 เม็ด) ตอครั้งสําหรับเด็กนํ้าหนักมากกวา 25 ก.ก. ในตอน

เชาและเทีย่งประมาณ 1 สัปดาห แลวคอย ๆ เพ่ิมขนาด และ/หรือใหเพ่ิมอีกครั้งในชวงบาย (ประมาณ 

16 นาฬิกา) จนไดผลการรกัษาที่ดี (เฉล่ียที่ 0.7-1.0 ม.ก./ก.ก./วัน สูงสุดไมเกิน 0.7 ม.ก./ก.ก./ครั้ง 

หรือ 60 ม.ก./วัน) (24)  การใหยาม้ือสุดทายไมควรเกิน 18 นาฬิกาเพ่ือหลีกเล่ียงผลของยาทีท่าํใหนอน

ไมหลับ  แมวายาน้ียังไมไดรับการรับรองใหใชในเด็กอายุต่าํกวา 6 ป  แตในปจจบัุนมีไดขอมูลการ

ศึกษาวิจยัในเด็กอายุ 3-5 ป  ที่แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพียงแตอาจพบผลขางเคียงได

บอยกวาในเดก็โต  ดงัน้ันในเด็กอายุ 3-5 ป  จงึควรเริ่มยาในขนาดตํ่า เชนที ่2.5 ม.ก. (1/4 เม็ด) ตอ

ครั้งและปรับเพ่ิมดวยความระมัดระวัง  โดยใหสูงสุดไมเกิน 30 ม.ก./วัน(25)      

Concerta® เปนยาที่ผลิตในรูปแบบแคปซูลชนิดที่มีการปลอยตัวยาออกมาทีละนอยดวยกลไก 

reverse osmosis  จงึมีการออกฤทธ์ิที่ยาวประมาณ 12 ชัว่โมง และใหรบัประทานวันละ 1 ครั้งในตอน

เชา โดยไมควรใหยาในเวลาอ่ืนนอกจากในตอนเชาเพ่ือหลีกเล่ียงผลของยาทีท่ําใหนอนไมหลับ   ในการ

รับประทานยาน้ี  จะตองกลืนยาทั้งเม็ด โดยหามบด เคี้ยว หรือแบงเม็ดยา  โดยทัว่ไปใหเริ่มที่ขนาด 18 

ม.ก. /วัน แลวเพ่ิมขนาดจนไดผลดี  โดยใหไดสูงสุดที ่54 ม.ก./วัน ในเด็กต่ํากวา 12 ป หรือที่ 72 ม.ก./

วัน ในวัยรุน 
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ยาอีกชนิดที่มขีอมูลการศึกษาวิจยัแสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรกัษาโรคสมาธิ

ส้ันไดแก atomoxetine (Strattera®) เปนยาใหมที่ไมใช CNS stimulant ที่ไดรับการรับรองจาก

คณะกรรมการอาหารและยาใหใชรักษาโรคสมาธิส้ันในเด็กอายุตั้งแต 6 ป ขึ้นไป   มีจาํหนายในหลาย

ขนาด ตัง้แต 10-60 ม.ก./เม็ด  ออกฤทธ์ิโดยการเพ่ิมระดับของ noradrenaline ทีบ่ริเวณ prefrontal cortex 

ซึ่งจะทาํให executive function ของสมองดีขึน้เชนกัน  มีประสิทธิภาพที่ด ีแตต่ํากวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

ยาในกลุม CNS stimulant   จงึอาจเลือกใชเม่ือผูปวยไมตอบสนองหรือไมสามารถทนผลขางเคียงที่เกิดจาก

การรักษาดวย CNS stimulant   หรือใชในกรณทีี่ผูปวยมีอาการ tic ที่รุนแรง เน่ืองจากยาน้ีไมมผีลกระตุน

อาการ tic  ขนาดทีใ่ชเริ่มที ่0.5 ม.ก./ก.ก./วัน 1-2 สัปดาหแลวเพ่ิมเปน 1.2 ม.ก./ก.ก./วัน สูงสุดไมเกิน 

1.8 ม.ก./ก.ก./วัน  เน่ืองจากยาน้ีไมมีผลทําใหนอนไมหลับ  จึงสามารถแบงใหไดทัง้ในเวลาเชาและเย็น

เพ่ือชวยควบคุมอาการผูปวยทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน(26)      

ทั้ง methylphenidate และ atomoxetine สามารถใหไดทั้งกอนและหลังอาหาร  แตโดยทั่วไปนิยม

ใหหลังอาหารเพ่ือปองกันผลของยาที่ลดความอยากรบัประทานอาหาร   วิธีใชของยาทั้งสองสรุปไดใน

ตารางที่ 6   
 

ตารางท่ี 6 ขนาดและวิธีใชของยาท่ีไดรับการรับรองใหใชในการักษาโรคสมาธิส้ัน 

 

ชนิดของยา 
ขนาดยาตอ

เม็ด (ม.ก.) 
ขนาดที่ใชรักษา 

จํานวนครั้งที่ให

ตอวัน 

Methylphenidate 

ชนิดออกฤทธิส์ั้น 

(Ritalin
®

) 

10 เริ่ม 5-10 ม.ก. (0.3 ม.ก./ก.ก.) เชาและเท่ียง 

แลวคอย ๆ เพ่ิมขนาดจนไดผล (เฉล่ียที ่0.7-

1.0 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 

วันละ 2-3 ครั้ง 

ครั้งสุดทายไม

ควรเกิน 18 

นาฬิกา   

 

 

Methylphenidate 

ชนิดออกฤทธิย์าว   

(Concerta
®

) 

18, 36  เริ่ม 18 ม.ก./วัน  แลวเพ่ิมจนไดผล (เฉล่ียที่ 

0.7-1.0 ม.ก./ก.ก./วัน)  ขนาดสูงสุดในเด็กตํ่า

กวา 12 ป ไมเกิน 54 ม.ก./วัน และในวัยรนุไม

เกิน 72 ม.ก./วัน 

วันละ 1 ครั้ง

เฉพาะในตอนเชา   

Atomoxetine 

(Strattera
®

) 

10, 18, 25, 

40, 60  

0.5 ม.ก./ก.ก./วัน เปนเวลา1-2 สัปดาห แลว

เพ่ิมเปน 1.2 ม.ก./ก.ก./วัน  ปรับเพ่ิมไดสงูสุด

ไมเกิน 1.8 ม.ก./ก.ก./วัน  สําหรบัเด็กที่นํ้าหนัก

ตัวมากกวา 70 ก.ก. ใหไดสูงสุดไมเกิน 100 

ม.ก./วัน 

วันละ 1 ครั้งตอน

เชา  หรือวันละ 2 

ครั้งเชาและบาย

หรือเย็น 
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ผลขางเคียงและขอควรระวังของยารักษาโรคสมาธิส้ัน 

Methylphenidate 

ผลขางเคยีงของ methylphenidate ทีพ่บไดบอยไดแก อาการเบ่ืออาหาร นํ้าหนักตัวลด ปวดศีรษะ 

และนอนไมหลับ (โดยเฉพาะเมื่อยายังออกฤทธ์ิจนถึงกลางคืน)  ทีพ่บไดนอยไดแก อารมณแปรปรวน 

ปวดทอง ซึม แยกตัว แกะเกาผิวหนังหรอืกัดเล็บ  ซึง่อาการเหลาน้ีสวนใหญมกัไมรุนแรงและลดลงหรอื

หายไปไดหลังจากใชยาไประยะหน่ึง(24)  การใชยาน้ีในระยะยาวอาจมีผลทําใหอัตราการเพ่ิมของสวนสูง

ในชวงวัยรุนชาลงเพียงเล็กนอย  แตจะไมมผีลกระทบตอความสูงสุดทายเมื่อโตเปนผูใหญ(27)       

Methylphenidate มีขอหามใชรวมกับยาในกลุม monoamine oxidase inhibitor และในผูปวยทีม่ี

ภาวะตอหิน  มอีาการกระวนกระวายหรือวิตกกังวลอยางมาก  หรอืมีความผดิปกติทางโครงสรางของ

หัวใจหรือโรคหัวใจรุนแรง  ดงัน้ันจึงควรมีการซักประวัตคิวามเจ็บปวยและตรวจรางกายผูปวยกอนเริ่มใช

ยาน้ี  สวนการตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจหรอืตรวจพิเศษอื่นๆ น้ันไมมคีวามจาํเปนตองทาํในผูปวยทุกราย 

นอกจากในกรณทีี่มีขอบงชี ้ เชนมีประวัติเจ็บหนาอก  เปนลมโดยไมทราบสาเหตุ  หรือมีประวัติ

ครอบครัวของการเสียชีวิตเฉียบพลันโดยไมทราบสาเหตุ(28)   นอกจากน้ีควรหลีกเล่ียงการใช 

methylphenidate ในผูปวยที่มปีระวัติตดิสารเสพติด  อยางไรก็ตามพบวาการใชยาน้ีไมไดเพ่ิมความเส่ียง

ตอการติดสารเสพติด  แตกลับจะชวยใหผูปวยเด็กโรคสมาธิส้ันมีโอกาสติดสารเสพติดเม่ือโตขึน้นอยกวา

ผูปวยที่ไมไดรบัการรักษา(29)    

ควรใช methylphenidate อยางระมัดระวังในผูปวยที่มอีาการชัก  แตสําหรับผูปวยทีค่วบคุมการ

ชักดวยยากันชักไดแลวสามารถใช methylphenidate ไดโดยไมพบวาทําใหอาการชักเปนมากขึ้น(30)   

แมวาในเอกสารกํากับยาไดกาํหนดใหหามใช methylphenidate ในผูที่มีอาการ tic แตในทางปฏิบัติไมได

ถือเปนขอหาม  และพบวาการใชยาน้ีในผูปวยโรคสมาธิส้ันรวมกับโรค tic กลับชวยลดอาการ tic ลงใน

สวนใหญของผูปวย(31)   อยางไรก็ตามหากพบวาผูปวยมีอาการ tic รนุแรงหลังไดรับ methylphenidate 

ควรมีการลดขนาดยา เปล่ียนเปนยากลุมอ่ืน  หรือใหยารักษาอาการ tic รวมดวย 

Atomoxetine  

ผลขางเคยีงของ atomoxetine สวนใหญไมรนุแรงและคลายกับของ methylphenidate แตตางกัน

ตรงที่ทาํใหเกดิอาการเบ่ืออาหารไดนอยกวา  ในขณะที่อาการปวดทองและอาเจยีนพบไดบอยกวา   และ

อาจทําใหมีอาการงวงนอน  ในผูใหญอาจเกิดภาวะปสสาวะลําบากได   

หามใช atomoxetine ในผูปวยที่มภีาวะตอหิน  หรือกําลังไดรบัยาในกลุม monoamine oxidase 

inhibitor  และควรระวังการใชรวมกับยาที่มีฤทธ์ิยบัยัง้เอ็นไซม CYP2D6 เชน fluoxetine เน่ืองจาก 

atomoxetine ถูกทําลายดวยเอ็นไซมน้ี 

ไดมรีายงานการเกิดภาวะตบัอักเสบรุนแรงในผูปวย 2 รายทีไ่ดรับ atomoxetine ภายหลังที่ยา

ออกสูทองตลาดและมีการใชในผูปวยประมาณ 2 ลานคน   โดยอาการตับอักเสบในผูปวยทั้ง 2 รายหาย

เปนปกติหลังจากหยุดยา(32)  ในปจจุบันมีขอแนะนําวาไมจาํเปนตองเจาะเลือดเพ่ือตรวจการทํางานของ
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ยาอื่น ๆ 

นอกจากยาไดรับการรับรองใหใชรักษาโรคสมาธิส้ัน 2 ชนิดดังกลาว  ยาอ่ืนที่ออกฤทธ์ิเพ่ิมระดับ

ของ dopamine หรือ noradrenaline ของสมองก็อาจไดผลในการรักษาเชนกัน  เชน ยาในกลุม alpha 

adrenergic agonist ไดแก clonidine  และยา antidepressant บางตัว ไดแก imipramine และ buproprion  

แตเน่ืองจากยาเหลาน้ีมีประสิทธิภาพนอยกวาและมีขอมูลการศึกษาที่จาํกัด  จึงไมควรใชเปนทางเลือกแรก

ในการรักษา  และควรปรึกษาหรือสงตอแพทยผูเชี่ยวชาญกอนที่จะพิจารณาเลือกใชยาเหลาน้ี  
 

ขอแนะนําท่ี 11: ควรใหการรักษาผูปวยอยางตอเนือ่งและมีการประเมินติดตามผูปวยเปนระยะ 

(น้ําหนกัของหลักฐาน - ระดับ I, ระดบัของคําแนะนาํ - ระดับ A) 
 

เน่ืองจากโรคสมาธิส้ันเปนโรคเรื้อรังที่ผปูวยสวนใหญมีอาการของจนถึงวัยรุน  จึงควรใหการรกัษา

อยางตอเน่ืองและมีตดิตามประเมินผูปวยเปนระยะ เชนทุก 1-2 เดือน  การติดตามควรประกอบดวยการ

นัดตรวจผูปวยและพบกับผูปกครอง  เพ่ือประเมินอาการของผูปวยและผลกระทบทางดานจติสังคมตาง ๆ 

เชน ผลการเรยีน  ปญหาพฤติกรรม อารมณ และสัมพันธภาพกับผูอืน่  รวมทั้งการชวยเหลือที่ไดรับ  

นอกจากน้ีควรมีการขอขอมูลจากทางโรงเรียนเพ่ือประเมินอาการของโรคสมาธิส้ันและผลกระทบเชนกัน   

ทั้งน้ีอาจใชแบบประเมินอาการโรคสมาธิส้ัน (ADHD rating scale) ใหผูปกครองและครูประเมินเปนระยะ 

เชนภาคการศึกษาละครั้ง เปนตน  

ในกรณทีี่ผูปวยไดรบัการรักษาดวยยา  ควรมีการติดตามประเมินผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยา  

รวมทั้งติดตามนํ้าหนักและสวนสูงของผูปวยเปนระยะ  หากเกิดผลขางเคยีงที่ไมรุนแรงหรือสามารถปรับแก

ไขได  กอ็าจใชยาตอไปไดโดยมีการติดตามอยางตอเน่ือง  แตถาผลขางเคยีงน้ันรนุแรงจนผูปวยไมสามารถ

ทนได  อาจตองพิจารณาเปล่ียนเปนยาชนิดอื่นหรือสงตอผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม   

หากผูปวยไดผลดีจากการรักษาดวยยารวมกับการใหคาํแนะนําตามแนวทางขางตน  ก็ไม

จําเปนตองไดรบัการรักษาเพ่ิมเติมดวยวิธีอื่น(15)    แตควรไดรบัการรักษาดวยยาอยางตอเน่ืองติดตอกัน

นานหลายปจนกวาจะมีวุฒิภาวะและสามารถควบคุมตนเองไดดพีอ  ซึง่โดยสวนใหญแลวผูปวยมัก

จําเปนตองใชยารักษาจนถึงวัยรุนหรือนานกวา   

การพิจารณาหยุดยาควรทาํเมื่อมีขอบงชีบ้างอยางวาผปูวยไมมคีวามจําเปนตองใชยาแลว เชนเม่ือ

ผูปวยมีการเรยีนและการปรับตัวที่ดแีละไมแตกตางกันระหวางชวงที่ไดรับและไมไดรับยา  ทั้งน้ีอาจลองหยุด

ยาชั่วคราวในชวงกลางภาคเรียนเพ่ือดูการตอบสนอง  ไมควรลองหยุดยาในชวงเปดเทอมใหม ๆ หรือในชวง

ใกลสอบ 
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ขอแนะนําท่ี 12: หากผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาดวยดี ควรมีการทบทวนแผนการรักษา  แกไข

ปญหาท่ีพบรวม  หรือพิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญ (น้ําหนักของหลักฐานระดับ II, ระดับของคําแนะนาํ 

- ระดับ B) 
 

 หากผูปวยไมมกีารตอบสนองดวยดจีากการรักษาดวยยารวมกับการใหคาํแนะนําตามแนวทาง

ขางตน  ควรมีการประเมินผูปวยซ้ําและพิจารณาใหการรกัษาเพ่ิมเติม(15)     เชนการรกัษาโรคที่พบรวม 

การรักษาดวยพฤติกรรมบําบัดหรือครอบครัวบําบัด (อยูนอกเหนือแนวปฏิบัติน้ี) หรือสงตอผูเชี่ยวชาญ   

 

สรุป 

โรคสมาธิส้ันเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการทํางานของสมองที่ทาํใหผูปวยมีความบกพรอง

ในการควบคมุสมาธิและการแสดงออกทางพฤติกรรม  โดยเริม่แสดงอาการต้ังแตในวัยเด็ก และสวนใหญมกั

เปนตอเน่ืองไปจนถึงวัยรุนหรือวัยผูใหญ   อาการของโรคสมาธิส้ันจะเปล่ียนแปลงไปตามวัย โดยอาการ

พฤติกรรมอยไูมน่ิงจะลดลงเม่ือผูปวยโตขึน้   หากไมไดรับการรักษาชวยเหลือที่ดอีาการความผิดปกติที่เปน

จะทําใหเกิดผลกระทบตอผปูวยทั้งในดานการเรยีน อาชีพ ครอบครวั และสังคม  การรักษาผูปวยโรคสมาธิ

ส้ันตองอาศยัการชวยเหลือหลายวิธีรวมกัน  ที่สําคัญไดแกการใหความรูเกี่ยวกับโรคแกผูปกครอง การให

คําแนะนําในการจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือชวยเหลือผูปวย  การประสานงานกับทางโรงเรียนเพ่ือใหการชวยเหลือ

ในชั้นเรียน  และการใชยาเพ่ือลดอาการดานพฤติกรรมที่เปนปญหา  เพ่ือชวยใหผูปวยสามารถควบคุม

ตนเองและปรบัตัวไดดีขึ้น 
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 25 ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม ADHD Rating Scale-IV 

ชื่อเด็ก………………………………………อายุ…....ป  ชั้น………....   ผูตอบแบบประเมิน................ ..........   วนัที่............... 

 

ระดับความรุนแรง 
พฤติกรรมในระยะ 6 เดือนท่ีผานมา 

ไมเลย บางครั้ง บอยๆ บอยมาก 

1. มักไมสามารถจดจอกับรายละเอียดหรือไมรอบคอบเวลาทํางานท่ีโรงเรียน หรือ

ทํากิจกรรมอ่ืน 

    

2. มักไมมสีมาธิในการทํางาน หรือการเลน     

3. มักดูเหมือนไมไดฟงสิ่งท่ีคนอ่ืนพูดกับตนอยู     

4. มักทําตามคําสั่งไดไมครบ ทําใหทํางานในหองเรียน งานบาน หรืองานในท่ี

ทํางานไมเสร็จ (โดยไมไดเกิดจากพฤติกรรมตอตานหรือไมเขาใจคําสั่ง) 

    

5. มักมีปญหาในการจัดระบบงานหรือกิจกรรม ทํางานไมเปนระเบียบ     

6. มักเล่ียง ไมชอบ หรือไมเต็มใจในการทํางานท่ีตองใชความคิด (เชน ทํางานท่ี

โรงเรียน หรือทําการบาน) 

    

7. มักทําของท่ีจําเปนในการเรียน หรือการทํากิจกรรมหาย (เชน ของเลน สมุดจด

การบาน ดินสอ หนังสือ หรืออุปกรณตางๆ) 

    

8. มักวอกแวกไปสนใจสิ่งเราภายนอกไดงาย     

9. มักหลงลืมทํากิจวัตรประจําวันท่ีตองทําเปนประจํา     

10. หยุกหยิก อยูไมสุข ชอบขยับมือและเทาไปมา หรือนั่งนิ่งๆไมได     

11. มักลุกจากท่ีนัง่ในหองเรียน หรือในสถานการณอ่ืนที่เด็กจําเปนตองนั่งอยูกับท่ี     

12. มักวิ่งไปมา หรือปนปายสิ่งตางๆในท่ีที่ไมสมควรกระทํา (ในวัยรุนหรือผูใหญ 

อาการอาจเปนเพียงความรูสึกกระวนกระวายใจ) 

    

13. มักไมสามารถเลน หรือทํากิจกรรมอยางเงียบๆ ได     

14. มัก “พรอมที่จะวิ่งไป” หรือทําเหมือนเครื่องยนตที่เดินเครื่องอยูตลอดเวลา     

15. มักพูดมาก พดูไมหยุด     

16. มักโพลงคําตอบ โดยที่ยังฟงคําถามไมจบ     

17. มักไมชอบการเขาคิว หรือการรอคอย     

18.     มักขัดจังหวะ หรือสอดแทรกผูอ่ืน (ระหวางการสนทนาหรือการเลน ) 
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