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บทนํา

         โดยธรรมชาติของเด็กทั่วไปอาจมีพฤติกรรมซุกซน อยูไมนิ่ง ไมสามารถตั้งใจ 

หรือทําอะไรตอเนื่องไดนานๆ เหมือนผูใหญอยูแลว อยางไรก็ดียังมีเด็กอีกกลุมหนึ่ง 

ซึ่งมีความบกพรองของพัฒนาการทางสมองสวนหนา (prefrontal cortex) 

สงผลทาํใหเดก็มปีญหาซนมาก หนุหนัพลนัแลน สมาธส้ัิน วอกแวกงายหรอืท่ีเรยีกวา 

     เด็กสมาธิสั้นมักจะมีปญหาในการทํากิจวัตรประจําวันตางๆ ทําใหถูกเขาใจผิด 

วาเปนเด็กที่ไมรับผิดชอบ ไมตั้งใจเรียน ดื้อ เกเร หรือกาวราว 

ดังนั้น คุณพอคุณแมและผูที่มีสวนรวมใน 

การดูแลเด็ก จึงควรมีความเขาใจที่ถูกตอง 

เกีย่วกบัโรคสมาธส้ัินและแนวทางการรักษา

โดยวิธีตางๆ เพื่อนําไปปรับใชในการเลี้ยงดู 

เด็กสมาธิสั้นไดอยางเหมาะสมตอไป

โรคสมาธิสั้น
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD)
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โรคสมาธิสั้นคืออะไร
          โรคสมาธิส้ัน หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

เปนภาวะบกพรองในการทํางานของสมองท่ีทําใหเกิดอาการผิดปกติใน 3 ดานหลัก 

ไดแก

  1) ขาดสมาธิท่ีตอเน่ือง

 2) ซนมากกวาปกติหรืออยูไมน่ิง

 3) ขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแลน 

โดยอาการเหลาน้ีตองเปนมากกวาพฤติกรรมตามปกติของเด็กในวัยเดียวกัน 

และทําใหเกิดผลเสียตอหนาท่ีตางๆ เชน ทําใหเรียนไมไดดี เพราะวอกแวก 

ไมมีสมาธิในการเรียนรู ซนมากจนบาดเจ็บหรือไดรับอุบัติเหตุบอยๆ ทํากิจวัตร 

ประจําวันตางๆ ชาหรือไมเรียบรอยจนตองถูกดุวาเปนประจํา เปนตน
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      การมีความบกพรองในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรม ทําใหมี 

พฤตกิรรมซกุซนมากกวาปกติ เคลือ่นไหวหรือเลนโดยไมหยดุ วิง่หรือปนปาย 

ในสถานการณทีไ่มสมควร ในขณะทีน่ัง่กม็กัจะหยกุหยกิ ใชมอืหยบิจบัสิง่ของ 

มาเลน หรอืขยบัแขนขาอยูตลอดเวลา นอกจากน้ียงัมกัมอีาการพดูมากเกนิไป 

สงเสียงดัง และชวนเพื่อนคุยในขณะเรียน

2. อาการซน อยูไมนิ่ง (hyperactivity) 

อาการหลักของโรคสมาธิสั้นใน 3 ดาน ไดแก 

    การมีความบกพรองในการควบคุมสมาธิใหตอเนื่องและการจัดระเบียบ 

หรือบริหารเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ทําใหขาดความละเอียดรอบคอบ 

วอกแวกตามสิ่งเราหรือเปลี่ยนความสนใจงาย  ทํางานไมเสร็จ  เหมอลอย  

ทําของหายบอย  และหลงลืมกิจวัตรที่ควรทําเปนประจํา  

อาการขาดสมาธิจะเปนมากข้ึนในสถานการณที่วุนวายหรือเมื่อเด็กตองทํา

สิ่งที่ไมชอบ แตจะนอยลงเมื่ออยูในสถานการณท่ีสงบหรือเมื่อไดรับการ 

เอาใจใสแบบตัวตอตัว  โดยเด็กอาจยังสามารถทํากิจกรรมที่ชอบ เชน 

เลนเกมหรือตอเลโกไดเปนเวลานานๆ  

1. อาการขาดสมาธิ สมาธิสั้น (inattention)
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    การมีความบกพรองในการหยุดยั้งตนเอง ทําใหใจรอนไมสามารถรออะไร 

ไดนาน ทาํอะไรไปโดยขาดการยัง้คดิ  เชน  เลนแรงแหยเพ่ือน  พดูแทรกแซง 

ในขณะที่เพื่อนกําลังเลน และพูดโพลงตอบโดยไมทันฟงคําถามของครูจนจบ

โรคสมาธิสั้นเปนโรคที่อาการจะปรากฎใหเห็นไดตั้งแตเล็กๆ และมีการดําเนิน

โรคเรื้อรังเปนเวลาหลายป  โดยพบวาเด็กสมาธิสั้นรอยละ 60-85 ยังมีอาการ

อยูจนเขาวัยรุน และรอยละ 40-50 ยังมีอาการตอเนื่องไปจนถึงวัยผูใหญได

โรคสมาธิสั้นมีอัตราความชุกประมาณรอยละ 5 – 10  
โดยพบในเพศชายบอยกวาเพศหญิงในอัตราสวนประมาณ 3:1 

สามารถแบงออกเปน 3 กลุม  คือ  เด็กอาจจะมีเฉพาะอาการขาดสมาธิ 

หรือมีเฉพาะอาการอยูไมนิ่งและหุนหันพลันแลน แตกลุมที่พบบอยที่สุด 

คือ กลุมที่มีอาการทั้ง 3 ดานรวมกัน  

3. อาการหุนหันพลันแลน (impulsivity)
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โรคสมาธิสั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไร
      โรคสมาธิส้ันเปนความผิดปกติของสมองท่ีมีสาเหตุหลักจากปจจัยทางพันธุกรรม 

โดยมีปจจัยดานส่ิงแวดลอมบางอยางเปนสวนรวม เชน ภาวะแทรกซอนของการ 

ต้ังครรภและการคลอด สวนปจจัยดานการเล้ียงดูไมไดเปนสาเหตุโดยตรง แตอาจ 

มีสวนเสริมทําใหอาการของโรคสมาธิส้ันเปนมากข้ึนได ท้ังน้ีเช่ือวากลไกความผิดปกติ 

หลักเกิดจากความผิดปกติในการทําหนาท่ีของสารส่ือประสาท โดพามีน (dopamine) 

และนอรเอพิเนฟริน (norepinephrine) ในวงจรท่ีเช่ือมตอระหวางสมองสวนหนา 

(prefrontal cortex) และสมองสวนกลางบริเวณ  (basal ganglia) ทําใหเกิดความ 

บกพรองดานการบริหารจัดการ (executive function) และการควบคุมตนเอง 

(self-regulation) จึงทําใหเด็กมีความบกพรองในการควบคุมสมาธิการแสดงออก 

ของพฤติกรรมและการจัดลําดับความสําคัญในการทํากิจกรรมตางๆ

สมองสวนหนา
(Prefrontal cortex)
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โรคสมาธิสั้นนาจะมีสาเหตุเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน ไดแก

    มีการศึกษาพบวาปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคสมาธิสั้นใน

เด็ก ไดแก การที่มารดามีภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภ 

หรือการคลอดซึ่งสงผลตอพัฒนาการของสมอง เชน คลอด 

กอนกําหนด ไดรับสารตะกัว่ อบัุตเิหตขุองสมอง และพบวา 

มารดาทีส่บูบหุรี ่ดืม่สรุา หรอืใชสารเสพตดิในขณะตัง้ครรภ 

มีความเสี่ยงที่ทําใหลูกเปน โรคสมาธิสั้นสูงขึ้น 

1. ปจจัยทางพันธุกรรม 

2. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม 

      จากการศึกษาตางๆพบวา ความผิดปกติของสมองเด็กท่ีเปนโรคสมาธิส้ัน 

มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เน่ืองจากพบวาพอแมหรือพ่ีนอง 

ของเด็กสมาธิส้ัน มีโอกาสเปนโรคสมาธิส้ันมากกวาคนปกติท่ัวไป 4-5 เทา

!

!

“การเล้ียงดูท่ีไมเหมาะสม ใหเด็กดูโทรทัศนหรือเลนเกมสนานๆ 

ไมใชสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคสมาธิสั้นโดยตรง 

แตเปนปจจัยกระตุนท่ีทําใหเด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได”
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แนวทางการวินิจฉัยโรค

เม่ือผูปกครองนําบุตรหลานมารับการตรวจวินิจฉัยกับแพทย แพทยจะซักประวัติ 

ตรวจรางกาย และประเมินสภาพจิต รวมกับสังเกตพฤติกรรมของเด็ก นอกจากน้ี 

อาจขอใหผูปกครองและคุณครูทําแบบประเมินอาการหรือพฤติกรรมของเด็ก เพ่ือ

ใหไดขอมูลเพ่ิมเติม  โดยอาจมีการสงตรวจหรือทําการทดสอบเพ่ิมเติม  เชน การ

ทดสอบเชาวนปญญาหรือทดสอบความสามารถของทักษะทางดานการเรียนเพ่ือ

ประเมินวาเด็กมีความบกพรองดานสติปญญาหรือดานทักษะการเรียน ซ่ึงเปน ภาวะ

ท่ีสามารถพบรวมไดในเด็กสมาธิส้ัน  สวนการตรวจทางหองปฏิบัติการ  การ ตรวจ

คล่ืนสมอง หรือการตรวจทางรังสีวิทยาของระบบประสาท เชน การตรวจ สแกน

คอมพิวเตอรหรือการตรวจสมองดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (CT/MRI brain)  ไมมี

ประโยชนในการวินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน ดังน้ัน แพทยจะสงตรวจเม่ือสงสัยวามี ภาวะ

หรือโรคอ่ืนๆ รวมดวยตามขอบงช้ีเทาน้ัน
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ปญหาและโรคอื่นๆ ที่พบรวมได
เด็กสมาธิส้ันมักถูกตําหนิหรือดุวา ซ่ึงอาจทําใหมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา  

มีพฤติกรรมตอตาน มีภาวะวิตกกังวลหรือซึมเศรา และอาจเกิดปญหาสัมพันธภาพ 

กับผูอ่ืนได ท้ังน้ีพบวาเด็กสมาธิส้ันประมาณรอยละ 70 จะมีโรครวมทางจิตเวชอ่ืนๆ 

ท่ีอาจเปนผลจากการมีโรคสมาธิส้ัน หรืออาจเปนภาวะความบกพรองของสมอง 

ท่ีพบรวมกัน ไดแก

• โรคพฤติกรรมดื้อตอตาน (oppositional defiant disorder) 
 รอยละ 40 - 50
• ภาวะบกพรองของทักษะการเรียนรู (learning disorder) 
 รอยละ 40
• โรควิตกกังวล (anxiety disorder) 
 รอยละ 30 
• โรคซึมเศราและโรคอารมณสองขั้ว (depressive and bipolar disorder) 
 รอยละ 5 – 30
• โรคพฤติกรรมเกเร (conduct disorder) 
 รอยละ 15
• โรคกลามเนื้อกระตุกหรือสงเสียงผิดปกติ (tic disorder) 
 รอยละ 10 

     ตัวอยางการเขียนคําศัพทของเด็กชาย

อายุ 11 ป เรียนช้ันป.6 ซ่ึงมีภาวะบกพรอง

ของทักษะการเรียนรู (learning disorder, 

LD) ดานการเขียนสะกดคํา
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การรักษา 
  การรักษาเด็กสมาธิสั้นที่ไดผลดีที่สุด คือ การใชแนวทางการรักษาแบบ 

ผสมผสาน (multimodal treatment) ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ 

การใหความรูแกผูปกครองและครู การรักษาดวยยา และการปรับพฤติกรรม   

   ผูปกครองและครูจําเปนตองเขาใจวาโรคสมาธิสั้นคืออะไรและรักษาอยางไร 

เพ่ือจะไดใหความชวยเหลือแกเด็กทั้งดานการเรียนและการปรับพฤติกรรมได 

อยางเหมาะสม ไมลงโทษรุนแรงจนทาํใหเสียสมัพนัธภาพหรอืเกดิผลกระทบอืน่ๆ 

ตามมา ควรเขาใจวาพฤติกรรมและอาการที่เด็กแสดงออกมานั้น เปนสิ่งที่เด็ก 

ไมไดตัง้ใจหรืออยากทาํ แตเปนอาการของโรคท่ีทําใหเด็กไมสามารถควบคุมตนเอง 

ไดด ีผูปกครองและครจูงึควรใหความเมตตาและใหอภยัเมือ่เด็กมพีฤติกรรมทีไ่ม 

เหมาะสม และคอยๆ ฝกสอน ปรับพฤติกรรมเด็กตอไป  

1. การใหคําแนะนําแกผูปกครองและครูในการชวยเหลือเด็ก
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คําแนะนํา

สําหรับผูปกครอง

1. จัดส่ิงแวดลอมในบานและกําหนดกิจวัตรประจําวันใหเปนระเบียบแบบแผน 

2. จัดหาบริเวณท่ีสงบและไมมีส่ิงรบกวนสมาธิสําหรับใหเด็กทําการบาน

3. แบงงานท่ีมากใหเด็กทําทีละนอยและคอยกํากับใหทําจนเสร็จ 

4. ควรพูดหรือส่ังงานในขณะท่ีเด็กพรอมท่ีจะฟง  เชน อาจรอจังหวะท่ีเหมาะหรือ 
   บอกใหเด็กต้ังใจฟง    

5. บอกเด็กลวงหนาถึงส่ิงท่ีตองการใหปฏิบัติและช่ืนชมทันทีเม่ือเด็กทําได หากเด็ก 
   ยังทําไมไดอาจวางเฉยโดยไมตําหนิหรือประคับประคองชวยเด็กใหทําไดสําเร็จ 
   ถาเปนเร่ืองท่ีสําคัญ

6. เม่ือเด็กมีพฤติกรรมกอกวนท่ีเปนจากอาการของโรคสมาธิส้ันควรใชวิธีท่ีนุมนวล 

   หยุดพฤติกรรมน้ันหรือเบนความสนใจใหเด็กไดทํากิจกรรมอ่ืนแทน  

7. หากเด็กทําผิด  ควรใชทาทีท่ีเอาจริงและสงบในการจัดการ  เชน อาจใชการแยก 
   เด็กใหอยูในมุมสงบตามลําพังช่ัวคราวหรือลงโทษดวยวิธีท่ีไมรุนแรงและเปนไป 
   ตามขอตกลง  เชน ลดเวลาดูโทรทัศน เปนตน

8. ใหเด็กมีโอกาสใชพลังงานใหเปนประโยชน เชน ใหชวยงานบานท่ีสามารถทําได

9. ผูปกครองควรเปนตัวอยางท่ีดีและชวยฝกเด็กใหมีวินัย
   อดทนรอคอย บริหารเวลา และจัดระเบียบใน
   การทํากิจกรรมตางๆ 

10. ติดตอและประสานงานกับครูอยางสม่ําเสมอ 
     ในการชวยเหลือเด็กดานการเรียน และการ
     ปรับตัวในโรงเรียน
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1. ใหเด็กน่ังหนาช้ันหรือใกลครู เพ่ือจะไดคอยกํากับใหเด็กมีความต้ังใจในการทํางาน 
   ท่ีดีข้ึน  ไมควรใหเด็กน่ังหลังหองหรือใกลประตูหนาตาง ซ่ึงจะมีโอกาสถูกกระตุน 
   ใหเสียสมาธิไดงาย

2. วางกฎระเบียบ และตารางกิจกรรมตางๆ ของหองเรียนใหชัดเจน

3. ชวยดูแลใหเด็กทํางานเสร็จ และคอยตรวจสมุดเพ่ือใหแนใจวาเด็กจดงานไดครบถวน

4. ฝกการจัดระเบียบ วางแผน แบงเวลาในการทํางาน  และตรวจทบทวนผลงาน

5. ใหการช่ืนชมทันทีท่ีเด็กต้ังใจทํางาน หรือทําส่ิงท่ีเปนประโยชน

6. เม่ือเด็กเร่ิมหมดสมาธิ ควรหาวิธีเตือนใหเด็กกลับมาสนใจบทเรียนโดยไมทําใหเด็ก 
    เสียหนา

7. เมื่อเด็กมีพฤติกรรมกอกวน อาจใชวิธีพูดเตือน เบน
    ความสนใจใหทาํกจิกรรมอืน่ หรือแยกใหอยูสงบตาม 
    ลาํพงัประมาณ 5 นาท ีควรหลกีเลีย่งการตาํหน ิดวุา 
    หรือลงโทษรุนแรง

8. ชวยเหลือเปนพิเศษทางดานการเรียน เชน การสอน 
    เสรมิแบบตวัตอตัวกลุมเลก็ๆ ในรายทีม่คีวามบกพรอง 
    ในทักษะดานการเรียน

9. มองหาจุดดีของเด็ก สนับสนุนใหเด็กไดแสดงความ 
    สามารถ และชวยใหเพื่อนยอมรับ

คําแนะนํา

สําหรับครู
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2. การใชยารักษา 

ในปจจบุนัยาทีใ่ชในการรกัษาโรคสมาธสิัน้แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ

คอื -  ยากระตุนการทํางานของสมอง (stimulants) 

 -  ยาทีไ่มกระตุนการทํางานของสมอง (non-stimulants) 

1. ยากระตุนการทํางานของสมอง (stimulants) 
เชน เมทิลเฟนิเดต (methylphenidate) เปนยาที่มีขอมูลจากการศึกษาวิจัยมากมาย 

ซึง่พบวามปีระสิทธิภาพดใีนการรกัษาโรคสมาธสิัน้ และจดัเปนยาท่ีแนะนาํอยางแพรหลาย 

ทัว่โลกใหใชสําหรบัรกัษาในเบือ้งตน (first-line medication) ยากลุมนีจ้ะชวยกระตุน 

การทํางานของสมอง (stimulants) ออกฤทธิ์โดยทําใหสารสื่อประสาทโดพามีน 

(dopamine) ในสมองสวนหนาทาํงานไดดีขึน้ ชวยใหเด็กมสีมาธดิข้ึีน ทํางานไดตอเนือ่ง 

และเรียบรอยมากขึ้น ซนลดลง สามารถอดทน รอคอยและควบคุมตนเองไดดีขึ้น 

ปจจุบันในประเทศไทยมีจําหนาย 2 ชนิด ไดแก เมทิลเฟนิเดต (methylphenidate) 

ชนิดออกฤทธ์ิสั้นและชนิดออกฤทธิ์ยาว ยากลุมนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ 

อาหารและยาใหใชรกัษาโรคสมาธิสัน้ ในเด็กอายตุัง้แต 6 ปขึน้ไป สาํหรับเดก็วยักอนเรยีน 

ในเบือ้งตนควรใหการรักษาดวยการปรบัพฤติกรรมกอน ยกเวนในรายท่ีมีอาการรนุแรง 

จนสงผลกระทบตอชีวิตประจําวันและความสามารถในการเรียนรูของเด็ก หรือมีความ 

เสี่ยงสูงที่จะทําใหเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุหรือการลงโทษรุนแรง จึงพิจารณาใหการ 

รกัษาดวยยารวมดวย เน่ืองจากมงีานวจิยัทีแ่สดงถงึประสทิธิผลของยาในการรกัษาเดก็ 

วัยกอนเรยีนเชนกนั อยางไรกต็ามควรมกีารตดิตามอาการและผลขางเคียงจากยาอยาง 

ใกลชิด

      ผลขางเคียงทีอ่าจพบไดในยากลุมนี ้ไดแก เบือ่อาหาร นํา้หนักตัวลด นอนไมหลบั 

ปวดศีรษะ ปวดทอง หงุดหงิดงาย ความดันโลหติและอตัราชพีจรเพิม่สงูขึน้ และบางราย 

อาจมีพฤติกรรมแกะเกาผิวหนัง กัดเล็บ หรือกระตุนใหอาการกลามเนื้อกระตุก (tic) 

เปนมากขึน้ได ซึง่เปนอาการทีพ่บไมบอย ผลขางเคยีงเหลานีส้วนใหญมกัไมรนุแรงและ 

ลดลงหรอืหายไปไดหลงัจากใชยาไประยะหนึง่ หากมอีาการดงักลาวขางตนเกดิขึน้หลงั 

รบัประทานยา ควรปรกึษาแพทยเพ่ือใหคําแนะนําในการปรบัยาหรอืแกไขอาการเหลานี้ 

อยางเหมาะสม
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2) ยาท่ีไมกระตุนการทํางานของสมอง (non-stimulants) 
เชน atomoxetine เปนยากลุมท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา 
ใหใชรักษาโรคสมาธิส้ันในเด็กไดเชนกัน แมจะพบวาประสิทธิผลของยาอาจไมสูงเทายา 
กลุมกระตุนการทํางานของสมอง โดยยาน้ีจะออกฤทธ์ิชวยปรับการทํางานของสารส่ือ 
ประสาทในสมอง ทําใหสมองทํางานไดดีข้ึนสามารถชวยใหเด็กมีสมาธิดีข้ึน และชวยลด 
ความวิตกกังวลไดดวย ยาน้ีออกฤทธ์ิยาวจึงสามารถรับประทานเพียงวันละ 1-2 คร้ัง 

      ผลขางเคียงท่ีอาจพบไดในยาน้ี ไดแก ปากแหง เบ่ืออาหาร น้ําหนักลด คล่ืนไส 
อาเจียน  ปวดทอง งวงนอน เปนตน แตยาน้ีไมมีผลทําใหนอนไมหลับและไมกระตุนให 
อาการกลามเน้ือกระตุก (tic) เปนมากข้ึน 

นอกจากน้ียังมียาอ่ืนๆอีกท่ีสามารถใชรักษา เพ่ือลดอาการซน สมาธิส้ันไดเชนกัน เชน 
โคลนิดีน (clonidine), บูโพรพิออน (bupropion) ฯลฯ ซ่ึงแพทยตองพิจารณาถึงขอดี 
ขอเสีย และความเหมาะสมตามขอบงช้ีในผูปวยแตละราย

“การรับประทานยาอยางตอเน่ือง
ไมทําใหเกิดการสะสมของยาในรางกายและไมทําใหติดยา”

ชนิดและวิธีใชของยารักษาโรคสมาธิส้ัน

เมทิลเฟนิเดต
ชนิดออกฤทธ์ิส้ัน

(methylphenidate-short acting)

3 – 5

6 - 8

10 - 12

24

1 - 3 คร้ัง/วัน 
หลังอาหารเชา, เท่ียง และม้ือเย็น 
ไมควรรับประทานหลัง 17.00 น.  

1 คร้ัง/วัน หลังอาหารเชา

1 คร้ัง/วัน หลังอาหารเชา

1 – 2 คร้ัง/วัน 
หลังอาหารเชา และกอนนอน

เมทิลเฟนิเดต
ชนิดออกฤทธ์ิปานกลาง

(methylphenidate-intermediate acting)

เมทิลเฟนิเดต
ชนิดออกฤทธ์ิยาว

(methylphenidate-long acting)

ระยะเวลา
การออกฤทธ์ิ

(ช่ัวโมง)
วิธีใชชนิดของยา

อโทม็อกซีทีน
(atomoxetine)



14

การเล้ียงดูเด็กสมาธิส้ันเปนเร่ืองทาทายสําหรับพอแมและผูปกครองเปนอยางมาก 

เพราะเด็กยงัมีความสามารถในการควบคุมตัวเองต่ํา อารมณรอน หุนหันพลันแลน 

และอาจจะมีปญหาพฤติกรรมด้ือตอตานหรือเกเรรวมดวยได ผูปกครองและครูจึง 

ควรทราบหลักการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ดังน้ี

1) การวิเคราะหปญหาพฤติกรรม 

เปนข้ันตอนแรกกอนท่ีจะแกไขปญหา เพ่ือใหเขาใจถึงสาเหตุของปญหาและสามารถ 

หาวิธีปองกันหรือแกไขไดอยางถูกตอง โดยการใช “ABC model”

3. การปรับพฤติกรรม

ตัวอยางการวิเคราะหพฤติกรรม 

นองบอย 4 ขวบ ไปหางสรรพสินคากับคุณแม เม่ือเดินผานแผนกขายของเลนอยากไดหุนยนตท่ี 

วางขายอยู แตคุณแมไมซ้ือให จึงรองไห โวยวาย อาละวาด หากคุณแมตามใจโดยซ้ือหุนยนตให 

นองบอยจะเรียนรูวาการรองไหอาละวาดจะทําใหไดในส่ิงท่ีตนตองการ คร้ังหนาก็จะทําพฤติกรรม 

เชนเดิมอีก แตถาคุณแมไมซ้ือของเลนให แลวจัดการกับพฤติกรรมอยางเหมาะสม นองบอยจะคอยๆ 

เรียนรูวาการรองไหอาละวาดไมชวยใหไดส่ิงท่ีตองการ พฤติกรรมดังกลาวก็จะลดลงและหายไป

A : Antecedent

B : Behavior  

C : Consequence

- เหตุการณทีเ่กดิกอนหนาหรือสิง่กระตุนทีเ่ปนสาเหตทุาํใหเกดิพฤตกิรรมนัน้ๆ

- พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกใหเห็น

- ผลที่เกิดขึ้นหลังเด็กแสดงพฤติกรรม ซึ่งอาจหมายถึงการตอบสนองของ
  ผูปกครองเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมนั้นๆ    

สาเหตุ พฤตกิรรม ผลทีเ่กดิขึน้

อยากไดของเลน รองไห อาละวาด แมยอมซือ้ของเลนให เดก็จะเรยีนรูวา
รองไห อาละวาดแลว

จะไดสิง่ทีต่องการ

SALE
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 2) การปรับพฤติกรรม

      :   Antecedent การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและลดปญหาตางๆ   

-  ลดสิ่งกระตุนที่ทําใหวอกแวก เชน ไมเปดโทรทัศนขณะเด็กทําการบาน

-  จดับานใหเปนระเบยีบ ปองกนัอบุตัเิหต ุเชน เกบ็ของมคีม ยาและสารเคมตีางๆ ใหปลอดภัย พนมอืเดก็

-  ทํากิจวัตรประจําวันใหสมํ่าเสมอ เชน ฝกใหการนอน อาบนํ้า รับประทานอาหาร ทําการบาน 

   เลน ดทูวี ีใหเปนเวลาสมํา่เสมอ และกาํหนดกตกิาทีจ่าํเปนกบัเดก็ เชน ไมพดูคาํหยาบคายในบาน   

   ทําการบานเสร็จกอนดูโทรทัศน เลนเกมส หรือใหเลนเกมส ดูโทรทัศนไดไมเกิน 2 ชั่วโมง/วัน 

-  ใหทํางานสั้นๆ หรือหยุดพักเปนชวงๆ และฝกโดยเพิ่มเวลาทํางานใหนานขึ้นทีละนอย เชน 

   ในเดก็เลก็ 5 ขวบ ทีม่ปีญหาสมาธสิัน้ ไมสามารถนัง่ระบายสหีรอืเขยีนหนงัสือไดนานๆ ควรแบง 

   เวลาใหเด็กทาํงานทีละช้ินสัน้ๆ เชน 5 นาทแีลวพกัใหเดนิหรือเคล่ือนไหวกอนส้ันๆ จงึคอยใหทาํงาน 

   ตอแลวคอยๆ ขยายเวลาทํางานใหนานขึ้นทีละนอย เพื่อใหสามารถทํางานไดตอเนื่องนานขึ้น 

   ซึง่ปกตเิดก็วยันีจ้ะสามารถมสีมาธนิานไดประมาณ 15 นาท ีโดยฝกใหทาํงานใหเสรจ็กอน จงึจะ 

   ไปเลนหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ได

-  บอกหรอืเตอืนลวงหนาหรอืทบทวนขอตกลงกอน เพือ่ชวยใหเดก็เตรยีมตวัเตรยีมใจและรวมมอื 

   ไดดีขึ้น เชน “หากการตูนเรื่องนี้จบแลว ลูกตองปดทีวีแลวมาทานขาวเลยนะครับ” 

   “วันนี้เราไปทานขาวกันที่หางฯ เสร็จแลวตองรีบกลับนะคะ ไมแวะซื้อของเลนอีก” เปนตน

นอกจากนี้ยังสามารถนําหลักการปรับพฤติกรรม “ABC model”

มาใชในการเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นได ดังตอไปนี้

-  ใหทางเลอืกแทนการบงัคบั โดยใหทางเลอืกที่

   สามารถยอมรบัไดทัง้สองทาง เพือ่ลดการตอตาน

   ของเดก็ เชน ใหเดก็สามารถเลอืกไดวาจะทานขาว

   หรอือาบนํา้กอน เพ่ือไมใหเดก็รูสึกวาถูกบงัคบั

   อยูตลอดในทุกเรื่อง เปนตน

12

6

39
210

111

57
48
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2) การสอนโดยตรง:

-  คนหาปญหาหรือทักษะที่ตองการฝกฝน เชน 

   ทักษะสังคม การชวยเหลือตัวเอง การควบคุมอารมณ 

-  ตั้งเปาหมาย โดยใหเด็กมีสวนรวม

-  กําหนดขั้นตอนยอยที่ตองปฏิบัติเพื่อใหถึงเปาหมาย

-  ติดตามกํากับและใหคําแนะนําเปนระยะ

-  ลดการกํากับแนะนําลงทีละนอย เมื่อเด็กทําไดดีขึ้น

      :   Behavior การสอนทักษะตางๆ หรือพฤติกรรมใหม

ทดแทนพฤติกรรมเดิมที่ไมเหมาะสมโดย

1) การสอนทางออม  โดยการทําเปนตัวอยางหรือทํากิจกรรมครอบครัวรวมกันพฤติกรรม 

ของพอแมและผูเลี้ยงดูที่ใกลชิดเด็กจะมีอิทธิพลอยางยิ่งตอเด็ก เด็กจะเรียนรูจากแบบอยาง และ 

การกระทาํไดดกีวาการฟงคาํสอนแตเพยีงอยางเดยีว แบบอยางทีผู่ใหญควรกระทาํและปลกูฝงให 

แกเด็ก ไดแก การแสดงออกและการจัดการกับอารมณอยางเหมาะสม ทัศนคติหรือมุมมองการ 

ดาํเนินชวีติในทางบวก ความมานะพยายามมุงมัน่ในการทาํงานใหสาํเรจ็ การเคารพกฎเกณฑกตกิา 

การแกไขปญหาอยางมีสติและ ยอมรับความผิดหวังหรือความลมเหลวตางๆ รวมถึงมารยาทและ 

คานยิมทีเ่หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย นอกจากนีพ้อแมควรเปนตวัอยางทีด่ใีนการแสดง 

ใหเด็กเหน็ถงึคณุคาของความดหีรือคณุธรรม (moral value) 

เชน 

การบาํเพ็ญประโยชนการบรจิาคเงินชวยผูยากไร 

การชวยเหลือเพื่อนบานยามที่เขาเจ็บปวย และ

ควรใชโอกาสนี้พูดคุยกับเด็กถึง เหตุผลที่พอแม

กระทําดังกลาวดวย
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ตัวอยางการฝกทกัษะการจัดการกบัอารมณ โดยการชวยใหเดก็เขาใจความรูสึกตนเองและสามารถ 
สือ่สารออกมาเปนคําพดูหรอืพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ซึง่ไมละเมดิสทิธหิรอืเปนอนัตรายตอตนเองและ 
ผูอืน่ ควรสอนใหเดก็รูจักความรูสกึชนดิตางๆ และสามารถพดูออกมาได เชน เศรา ดีใจ โกรธ เสยีใจ

การใหแรงเสรมิทางบวก (positive reinforcement) กบัพฤติกรรมท่ีพงึประสงคหรือ 

พฤติกรรมทีต่องการใหเด็กทาํอยางสมํา่เสมอ เชน คาํชม รางวัล ตาราง ดาว สต๊ิกเกอร 

เพื่อสะสมแลกของรางวัล เปนตน การใหรางวัลไมจําเปนตองเปนรางวัลใหญ แตควร 

เปนรางวลัทีจ่งูใจเดก็ ไมเนนวตัถุ และควรใหรางวลัทางสงัคม เชน คาํชมควบคูไปดวย 

เสมอ เมื่อเด็กทําพฤติกรรมที่ตองการไดสมํ่าเสมอแลวจึงคอยๆ ลดรางวัลลงแตใหคํา 

ชมเชยตอไป

ตวัอยางการสอน หากเดก็กาํลังหงดุหงิดโกรธอยู 
พอแมอาจพดูวา “หนูกําลังโกรธ” หรอืพอแมอาจ
เปนตัวอยางเอง เชน ขณะที่แมรูสึกโกรธ แมพูด
ใหเด็กรูวา “แมกําลังรูสึกโกรธอยู”และควรสอน 
ใหเด็กเขาใจถึงความรูสึกของผูอื่นหรือคนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําของเด็ก เชน “พี่เขาคง 
เจ็บที่ถูกหนูหยิก นาสงสารพี่เขานะ” สอนใหเด็ก 
เขาใจวาอารมณ “โกรธ” เปนเรือ่งปกตติามธรรมชาติ 
ที่ทุกคนมีแตตองแสดงออกอยางเหมาะสม เชน 
“แมรูวาหนโูกรธ แตหนตูพีีไ่มได”เปนการสะทอน 
อารมณเดก็ ทาํใหเดก็รูวาผูใหญเขาใจเขา ชวยให 
เด็กเขาใจอารมณตนเอง และเปนการสอนใหเด็ก
รูวาผูใหญไมยอมรับการทําพฤติกรรมรุนแรงนั้น
หลังจากใหเด็กสงบอารมณแลว จึงชวนใหเด็กคิด 
วิธีแกไขปญหา หรือการจัดการกับอารมณอยาง 
เหมาะสมตอไป

      :   Consequence การใหผลของการกระทําที่เหมาะสม



18

-  ตองแสดงออกดวยความจริงใจ ไมพูดชมพรํ่าเพรื่อจนเกินไป

-  ชมทันทีที่เด็กมีพฤติกรรมที่ดี จะทําใหเด็กสามารถคิดเชื่อมโยง

   กับการกระทําของตนเองไดดี

-  มองหาขอดแีละช่ืนชมเดก็อยางสมํา่เสมอ ขอดไีมจาํเปนตองเปน 

   เรื่องความสําเร็จตางๆ อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน 

   ของเดก็ เชน แตงตัวเอง เตรียมจัดอุปกรณการเรียนกอนไป 

   โรงเรียน ชวยงานบาน เปนตน

-  ไมพดูชมพรอมกบัประชดหรอืตาํหนไิปดวย เพราะจะทาํใหเดก็ 

   สับสนและอาจคิดวาเปนการตําหนิมากกวาคําชม

-  ควรชื่นชมเด็กโดยพูดเจาะจงพฤติกรรมที่ดีใหชัดเจน ไมพูดชม 

   ลอยๆ วา “ดีหรือเกง” โดยไมบอกวาทําอะไรดี

-  ไมควรชมแตผลลัพธที่สําเร็จอยางเดียว เชน พูดชมเมื่อเด็ก 

   พยายามตั้งใจเรียน แมวาจะสอบไมไดที่ 1 ก็ตาม เปนตน

หลักการพูดชมที่ดี คือ 

ตัวอยางคําชม
“หนูเกงมากเลยที่

กินขาวหมดจาน 

แมชื่นใจจังเลย”

“ดีมากที่หนูกินขาว
หมดจาน แตทีหลัง 
อยาใหหกเลอะเทอะ
อยางนี้อีกนะ”

“เด็กสมาธิสั้นมักจะถูกดุวาหรือทําโทษบอยๆ อยูแลว ทําใหเด็กรูสึกไมมีคุณคา

ควรพยายามหาขอดีของเด็ก เพื่อชื่นชมและใหกําลังใจเด็กอยางสม่ําเสมอ 

จะชวยเสริมใหเด็กทําพฤติกรรมที่ดีมากขึ้น”
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-  การใหรับผิดชอบผลของการกระทํา (logical consequences) 

เมือ่เด็กทาํพฤตกิรรมท่ีไมพงึประสงคหรอืไมทาํตามขอตกลง เพือ่ใหเดก็เกดิการเรยีนรูและปรบัเปล่ียน 

พฤตกิรรมตนเองตอไป เชน งดดกูารตนูหรอืเลนเกมส 1 วนั เชด็นํา้ทีท่าํหกเลอะเทอะ หกัเงินคาขนม ฯลฯ

1) เตือนบอกลวงหนาวาจะใหเด็กทําอะไร เชน 

 “ลูกตองหยุดขวางของเลนเดี๋ยวนี้ แลวไปนั่งที่เกาอี้นั่น” 

2) หากเด็กไมยอมไปนั่งเอง ใหจูงมือหรืออุมเด็กไปนั่งที่เกาอี้หรือจุดสงบ

   ทีเ่ตรยีมไว ในเด็กเล็กๆ อาจจะใหเดก็นัง่ทีจุ่ดเดมิกไ็ด แตควรเอาสิง่ของ

   อื่นๆหรือของเลนออกไปจากบริเวณนั้นดวย แตไมควรขังเด็กในหองนํ้า

   หรืออยูในหองตามลําพัง

“การปรับพฤติกรรมเด็ก ไมควรใชอารมณและวิธีลงโทษท่ีรุนแรงหรือ

ทําใหรูสึกอับอาย ไมเปรียบเทียบ ขูวาไมรัก ขับไล ตําหนิหรือตอวาจน

ทําใหเด็กรูสึกต่ําตอยหรือทําใหเด็กรูสึกไมมีคุณคา ไมเปนท่ีรักของใคร”

-  การแยกใหอยูตามลําพังชั่วคราว (Time out)  

ใชไดผลดใีนเด็กอายปุระมาณ 2-10 ป เมือ่เดก็ทําพฤตกิรรมไมเหมาะสม 

ใหเดก็แยกออกมาอยูตามลําพังชั่วคราว เพื่อสงบอารมณ โดยมีวิธีการดังนี้

3) กําหนดเวลาใหเด็กรูวาตองนั่งสงบนานเทาไร โดยทั่วไปจะใหนั่งเปนเวลานานเทากับ

   อายุของเด็กเปนป เชน เด็กอายุ 5 ป ใหนั่งนาน 5 นาที เปนตน เนื่องจากในเด็กเล็ก

   อาจยังไมเขาใจเรื่องเวลา ควรหานาฬกาใหญๆ มาตั้งใกลๆ และชี้ใหเด็กดูเข็มนาฬกา

   แทนวาตองนั่งนานเทาใดหรือใชนาฬกาปลุกตั้งเวลา

4) ระหวางใหเด็กนั่งสงบ ไมควรใหความสนใจหรือพูดโตตอบกับเด็ก ไมควรใหเด็ก

    นั่งอยูในบริเวณที่มีของเลน โทรทัศน หรือสิ่งที่ทําใหสนุกเพลิดเพลินอื่นๆ 

5) เมื่อหมดเวลาแลว ควรใหความสนใจกับเด็กทันที พูดคุยแกปญหาที่เกิดขึ้น 

   สอนใหเด็กรูวาคราวหนาควรปฏิบัติอยางไรแทน ไมควรใสอารมณ    

   หรือพูดยั่วยุใหเด็กโมโหตอ
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3) การใชคําสั่งที่มีประสิทธิภาพ  พอแมจําเปนตองเรียนรูทักษะในการสื่อสารกับ 

เด็ก เพื่อใหเด็กรวมมือและปฏิบัติตามคําสั่งไดดีขึ้น ซึ่งมีหลักการดังนี้

ใชเพียงคําส่ังเดียวในแตละคร้ัง และใชภาษาท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก 
การใชคําพูดยาวๆหรือส่ังหลายอยางพรอมๆ กันจะทําใหเด็กสับสนและไมสามารถปฏิบัติตามได เชน 

 “หนูเลนเสร็จแลว รีบเก็บของเลนเขากลองแลวไปลางมือจะไดมากินขาวกัน 
   ชวยตามคุณพอมาดวยนะคะ”

 “หนูเลนเสร็จแลว ชวยเก็บของเลนเขากลองดวยนะคะ”

เตือนลวงหนากอนส่ัง เชน 

 “อีก 10 นาที จะไดเวลากินขาวแลวลูก เตรียมเก็บของเลนไดแลว”

ทําใหแนใจวาเด็กรับฟงส่ิงท่ีพูดอยู โดยพูดใกลๆ ในระดับสายตากับเด็ก โดยเรียกใหเด็กหัน

มาสนใจกอน ไมพูดหรือตะโกนส่ังมาจากบริเวณอ่ืนท่ีไกลจากเด็ก เพราะเด็กจะไมสนใจฟง 

จึงยากท่ีจะทําตามคําส่ัง

ใชภาษาท่ีชัดเจน เชน

 “ทําไมรกเลอะเทอะอยางน้ี”

 “ไดเวลาเก็บของเลนเขากลองแลว”

ไมใชคําถามแทนคําส่ัง เชน

 “หนูจะไปกินขาวตอนน้ีเลยไหม”

 “ไดเวลาไปกินขาวแลว ปดทีวีเลยจะ”

หลีกเล่ียงการหาม หรือ การใชคําพูดในแงลบ

 “อยาทะเลาะกันนะ”

 “เลนกันดีๆ นะลูก”

หลีกเล่ียงการใชอารมณประกอบการส่ัง

 “หยุดเด๋ียวน้ีนะ! 

             ทําไมซนเปนลิงกันอยางน้ี”
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“การปรับพฤติกรรมเด็กใหไดผลน้ัน นอกจากจะตองเขาใจพัฒนาการ 

ตามวัยของเด็กแลว ผูเล้ียงดูจะตองใหความรัก ความเมตตาตอเด็ก 

ปฏิบัติตอเด็กอยางสม่ําเสมอดวยทาทีท่ีหนักแนนจริงจัง รูวิธีการส่ือสาร 

กับเด็กอยางถูกตองและท่ีสําคัญคือตองอาศัยความรวมมือของทุกคน ใน

บาน ในการแกไขปญหาพฤติกรรมเด็กใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน”

ใหเวลาเด็กในการทําตามคําส่ัง อยาเรงรัดใหเด็กตองรีบทําในทันที อาจพูดเตือนซ้ําบาง
แตไมบอยจนเปนพูดจูจ้ีเกินไป 

ใชวิธีกระตุนใหคิดแทนการออกคําส่ังบาง เชน

 “หนูนิดเปนเด็กดี เลนของเลนเสร็จแลวตองทําอยางไรคะลูก”

ใหทางเลือกเพ่ือลดการตอตาน เชน

 “หนูจะแปรงฟนหรือจะอาบน้ํากอนดี”

การโนมนาวใจ โดยพยายามใหเด็กเขาใจความคิด ความรูสึกผูอ่ืน เชน

 “บอยครับ เวลาเพ่ือนเขามาแยงของเลนหนู หนูรูสึกอยางไร” 

บอกผลดีหรือผลเสียของการกระทําไวลวงหนา เชน

  “ถาวันน้ีเราไปหางกัน แลวลูกรองอาละวาดจะซ้ือของเลนอีก 
    แมจะพากลับบานทันที แลวคราวหนาจะไมพาลูกไปหางอีก”

 “ไปงานแตงงานคุณนา ถาหนูน่ังอยูกับแมท่ีโตะ ไมว่ิงไปมา แมจะดีใจมากเลย”

ติดตามวาเด็กทําตามคําส่ังหรือไม และใหคําชมเชยหรือลงโทษตามความเหมาะสม
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โรคสมาธิสั้น 
หายเองไดหรือไม

โรคสมาธิสั้นนั้นเปนโรคที่มีอาการ และการดําเนินโรคเปลี่ยนแปลงไป 

ตามวัยและพฒันาการของเดก็ อาการแสดงท่ีเดนชดัของเดก็วยักอนเรยีน 

คือ อาการซนอยูไมนิ่ง และหุนหันพลันแลน โดยอาการเหลานี้จะคงมี 

อยางตอเนื่องจนกระทั่งเด็กอายุประมาณ 9 ป เมื่อเด็กโตขึ้นอาการซน 

จะลดลง แตอาการขาดสมาธจิะเหน็ไดชดัเจนมากขึน้ เมือ่เดก็เขาสูวยัรุน 

พบวาอาการหุนหันพลันแลนอาจจะมีมากขึ้นไดซึ่งเปนผลจากอิทธิพล

ของฮอรโมนเพศ และพบวาเด็กที่เปนโรคสมาธิสั้นสวนใหญจะยังคงมี 

อาการตอเน่ืองจนกระทัง่โตเปนวัยรุนและประมาณรอยละ 50 ของวยัรุน 

ที่เปนโรคสมาธิสั้นจะยังคงมีอาการอยูจนถึงวัยผูใหญ ดังนั้น จึงจําเปน 

ตองมีการตดิตามการรกัษาอยางตอเน่ือง เพือ่ใหเด็กมพีฒันาการทีด่แีละ 

ชวยปองกันผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

“พอแมควรชวยดูแลและอธิบายใหลูก

เขาใจถึงเหตุผลและประโยชนของการ

รักษา และการรับประทานยา ฝกทักษะ 

และปรับพฤติกรรมดวยความรักและความ

เขาใจอยางสมํ่าเสมอ ไมตําหนิหรือลงโทษ

ดวยความรุนแรง เพื่อชวยใหลูกสามารถ 

พัฒนาไดเต็มศักยภาพตอไป” 
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- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยโรคสมาธิสั้นระดับโรงพยาบาลจังหวัด 

  สําหรับกุมารแพทย พ.ศ. 2553: www.thaipediatrics.org/cpg_file/CP 

  G_ADHD_Final.pdf

- ชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย: 

  www.rcpsycht.org, Facebook: https://th-th 

  facebook.com//thaichildpsy/

- www.adders.org

- www.addiss.co.uk

- www.add.org 

- www.chadd.org

- www.nimh.nih.gov

สรุป

แหลงขอมูลเพิ่มเติม

โรคสมาธิสั้นเปนโรคที่พบบอยในเด็กและวัยรุน มีสาเหตุเกิดจากปจจัยหลายอยาง 

รวมกันทั้งทางดานพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลทําใหเด็กมีความบกพรอง

ของพัฒนาการสมองโดยเฉพาะบรเิวณสมองสวนหนา (Prefrontal cortex) ทาํให 

เด็กมีอาการสมาธิส้ัน ซน และหุนหันพลันแลน จนทําใหเกิดผลกระทบทางดาน 

การเรียน การทาํงาน หรอืความสัมพนัธกบัผูอืน่ได โรคสมาธสิัน้ไมใชโรคทีร่ายแรง 

สามารถรักษาไดดวยการปรับพฤติกรรมควบคูกับการใชยาเมื่อมีขอบงชี้ตามความ

เหมาะสมในแตละราย การดูแลรักษาท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด 

ปญหาพฤติกรรมและการเรียน ชวยใหเด็กไดพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอยาง 

เต็มที่
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ท่ีมาของขอมูลสถานพยาบาล: ขอขอบคุณ พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ ผูรวบรวมและเอ้ือเฟอขอมูล

(พ.ศ.2564)

ขอมูลสถานพยาบาล

ที่มีจิตแพทยเด็กและวัยรุน
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 8. เขตคลองสาน
สถาบันสมเด็จเจาพระยา
โรงพยาบาลตากสิน
 9. เขตบางกอกนอย
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลภูมิพลธนบุรี
โรงพยาบาลธนบุรี 1 
โรงพยาบาลธนบุรี 2
 10. เขตบางขุนเทียน
โรงพยาบาลนครธน
 11. เขตภาษีเจริญ
โรงพยาบาลบานสวน
โรงพยาบาลพญาไท 3
 12. เขตดินแดง
สถาบันราชานุกูล
 13. เขตสาทร
ศูนยการแพทยนวบุตรเพ่ือสตรีและเด็ก
 14. เขตสวนหลวง
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
 

15. เขตจอมทอง
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อินเตอรเนช่ันแนล
 16. เขตดอนเมือง
โรงพยาบาลภูมิพล
 17. เขตราชเทวี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 18. เขตวัฒนา
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 19. เขตบางนา
โรงพยาบาลมนารมย
โรงพยาบาลบางนา
โรงพยาบาลไทยนครินทร
 20. เขตทวีวัฒนา
สถาบันกัลยาณราชนครินทร
 21. เขตบางคอแหลม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

กรุงเทพมหานคร

 1. เขตดุสิต
โรงพยาบาลวชิระ
 2. เขตบางเขน
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
 3. เขตหวยขวาง
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลพระราม 9
 4. เขตปทุมวัน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลตํารวจ
 5. เขตปอมปราบศัตรูพาย
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 6. เขตพญาไท
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุนราชนครินทร
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
7. เขตธนบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
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 4. นครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลตุลาการ
เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็ก
และครอบครัว

 2. นนทบุรี
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลพระน่ังเกลา
โรงพยาบาลนนทเวช
แฮปปโฮมคลินิก
มีรักคลินิก
3. ปทุมธานี
สถาบันธัญญารักษ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร

 1. สมุทรปราการ
สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร
โรงพยาบาลยุวประสาท
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 9. กาญจนบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 5. สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลนภาลัย 
สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหลา
 6. สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลบานแพว
 7. นครนายก
โรงพยาบาลมศว.องครักษ
 8. สระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี

ภาคกลาง

 16. จันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกลา
 17. ระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 18. ประจวบคิรีขันธ
โรงพยาบาลหัวหิน
 19. ลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ ลพบุรี
 20. สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
 21. อยุธยา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 10. ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
 11. ราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
 12. ชลบุรี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ
โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี
 13. เพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา 
เพชรบุรี
 14. อางทอง
โรงพยาบาลอางทอง
 15. ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร
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 1. เชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
 2. เชียงใหม
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
โรงพยาบาลนครพิงค
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร ม.เชียงใหม
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม
โรงพยาบาลเชียงใหม ราม
 3. ลําปาง
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลเขลางคนคร-ราม

 4. นาน
โรงพยาบาลนาน
 5. ลําพูน
โรงพยาบาลลําพูน
 6. พิจิตร
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค
 7. อุตรดิตถ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
 8. พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลม.นเรศวร

 9. นครสวรรค
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
 10. สุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
 11. แพร
โรงพยาบาลแพร
 12. ตาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
 13. พะเยา
ศูนยการแพทยและโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
 14. เพชรบูรณ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ

1

3

5

4

13

7

6

9

8
10
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ภาคเหนือ

11

12

14
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 4. นครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
 5. นครพนม
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
ราชนครินทร
 6. ชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
 7. อุดรธานี
คลินิกเด็กนพ.พงศกร

 8. มหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. สลกนคร
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร
 10. ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 11. สุรินทร
โรงพยาบาลสุรินทร

 1. ขอนแกน
โรงพยาบาลศรีนครินทรขอนแกน
โรงพยาบาลขอนแกน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. อุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ
โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค
 3. บุรีรัมย
โรงพยาบาลบุรีรัมย

1
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3

4

6

57

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8

9

1011
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 1. ชุมพร
โรงพยาบาลชุมพร
 2. สุราษฎรธานี
โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต
 3. นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลทุงสง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 4. สงขลา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร มอ.
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร
 5. ตรัง
โรงพยาบาลตรัง
 6. กระบ่ี
โรงพยาบาลกระบ่ี
 7. ภูเก็ต
โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลสิริโรจน
สมศักด์ิการแพทย
 8. นราธิวาส
โรงพยาบาลนราธิราช
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
 9. ยะลา
โรงพยาบาลยะลา

1

2

3

4

5

67

ภาคใต

89
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