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Introduction

Attention – deficit / hyperactivity disorder (ADHD) เป็ นโรคที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้ างขว้ างและรู้จกั กัน
เป็ นอย่างดีในแวดวงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แม้ วา่ เดิมจะเชื่อว่าอาการของADHD ค่อยๆดีขึ ้นเมื่อผู้ป่วยเข้ าสูว่ ยั รุ่น แต่ก็
พบว่ามีผ้ ปู ่ วยส่วนหนึ่งที่ยงั คงมีอาการอยู่แม้ จะอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้ ว ดังนันในระยะหลั
้
งจึงมีผ้ สู นใจศึกษาเกี่ยวกับ
ADHD ในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่กนั มากขึ ้น อย่างไรก็ตามองค์ความรู้เกี่ยวกับ ADHD ในวัยผู้ใหญ่ยงั มีไม่มากนักเมื่อเทียบ
กับในผู้ป่วยเด็กหรื อวัยรุ่น

Definition

หมายถึงโรคสมาธิสั ้นที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการขณะอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งในการศึกษาส่วนใหญ่มกั จะใช้ อายุ 18 หรื อ
20 ปี เป็ นอายุที่ถือว่าเริ่มเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่

History

• ในปี ค.ศ.1854 Heinrich Hoffman แพทย์ชาวเยอรมันได้ เขียนพรรณนาถึงเด็กชื่อ Fidgety Phillip ซึ่งมี
นิสยั เกเรและมีลกั ษณะ hyperactivity นับเป็ นครัง้ แรกที่ได้ มีการกล่าวถึงผู้ป่วยที่มีลกั ษณะเข้ าได้ กบั
ADHDในปั จจุบนั [1]
•
ต่อมาในปี ค.ศ.1902 George Still ได้ พรรณนาถึงเด็กที่มีลกั ษณะ restless,impulsive, inattentive และมี
การแสดงอารมณ์ที่รุนแรง รวมถึงมีปัญหาด้ านความประพฤติ ซึ่ง Still เชื่อว่าเป็ นผลมาจากปั จจัยทัง้
ทางด้ านorganic และด้ านสิง่ แวดล้ อม ที่ทําให้ เกิด lack of inhibitory control และ inattention[2]
•
ในปี ค.ศ.1919 -1920 เกิดการระบาดครัง้ ใหญ่ของเชื ้อ influenza และโรค encephalitis lethargica
ภายหลังการระบาดพบว่าเด็กที่รอดชีวติ มักจะมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งมีลกั ษณะเหมือนที่ Still ได้ เคย
พรรณนาไว้ จึงได้ มีการเรี ยกภาวะเช่นนี ้ว่า organic brain damage หรื อ minimal brain damage
syndrome โดยที่ยงั ไม่มีหลักฐานแน่ชดั ที่จะพิสจู น์วา่ สมองผิดปกติบริเวณไหนหรื ออย่างไร [2]
•
ในช่วงต้ นของทศวรรษที่ 1960 ได้ มีการเปลี่ยนชื่อเรี ยกภาวะเช่นนี ้เป็ น minimal brain dysfunction
เนื่องจากการเรี ยกว่า brain damage เป็ นการตีตรา (stigmatizing) มากจนเกินไป[2]
•
ในช่วงปลายของทศวรรษที่ 1960 ได้ มีความพยายามจัดทําการแบ่งหมวดหมูโ่ รค (classification) ให้ มี
ความเป็ นวิทยาศาสตร์ ความน่าเชื่อถือและสามารถนําไปใช้ ได้ (valid) มากขึ ้น ดังนันใน
้ DSM-II ได้ มีการ
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ระบุถึงภาวะ hyperkinetic syndrome of childhood ซึ่งเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นลักษณะhyperactivity ว่า
เป็ น key disabling symptom แต่ยงั ไม่มีการกล่างถึงภาวะนี ้ในวัยผู้ใหญ่ [3]
• ในช่วงปี ค.ศ.1970 Paul Wender และคณะ ที่ University of Utah ได้ มีการกล่าวถึงผู้ป่วยกลุม่ หนึ่งที่มี
อาการของADHDตั ้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ และตอบสนองต่อการรักษาด้ วย stimulant เหมือนในเด็ก[3]
•
ต่อมาใน DSM-III ได้ มีการระบุถึง attention- deficit disorder ว่าเป็ นภาวะในเด็ก แต่ได้ เปิ ดช่องให้ วนิ ิจฉัย
ผู้ใหญ่ที่เคยได้ รับการวินิจฉัยนี ้ตอนเป็ นเด็ก แล้ วยังคงมีอาการอยู่อย่างต่อเนื่องว่าเป็ น residual type ซึ่ง
เป็ นการบอกอย่างเป็ นนัยว่าในผู้ใหญ่อาจจะไม่จําเป็ นต้ องครบ full criteria ในการวินิจฉัย[3]
• ในปี ค.ศ. 1987 DSM-III-R กล่าวว่ามากกว่า 30% ของผู้ป่วย ADHDในเด็กจะมีอาการต่อไป
DSM-IV-TR อนุญาตให้ วนิ ิจฉัย ADHDในผู้ใหญ่ได้ แต่ก็ยืนยันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการจะหายไปในช่วง
วัยรุ่นตอนปลายหรื อในวัยผู้ใหญ่ [3]
• ADHDเป็ นภาวะที่มีการกล่าวถึงมานานมากกว่า 100 ปี แล้ ว โดยมีรากฐานการศึกษาจากกลุม่ ผู้ป่วยเด็ก
และขยายสืบเนื่องมาจนถึงผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่

Epidemiology

จากการศึกษาทาง
epidemiology ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าprevalence ของADHD คือ 3-9%ในเด็ก
และวัยรุ่น โดยที่สดั ส่วนเพศชายต่อเพศหญิงคือ 3 :1 ส่วนในวัยผู้ใหญ่ คือ 3-5 % โดยที่สดั ส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
คือ 1 : 1 [1]
ในปี ค.ศ.2006 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
Faraone และ Biederman ได้ ศกึ ษา prevalence ของADHD ใน
ประชากรผู้ใหญ่จํานวน 966 คน โดยแบ่งการวินิจฉัยเป็ น 2 แบบ คือ 1.) narrow ADHD ได้ แก่ผ้ ทู ี่ผา่ น criteriaของ
DSM-IV ทั ้งตอนที่เป็ นเด็กและผู้ใหญ่ 2.) broad ADHD ได้ แก่ผ้ ทู ี่ผา่ นเพียง subthreshold ของ criteria ผล
การศึกษาพบว่า prevalence ของ narrow ADHD คือ 2.9% ส่วนของ broad ADHD คือ 16.4 % [4]
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2006 มีผ้ ปู ่ วยในช่วงอายุ 3 -19 ปี จํานวน 3.5 ล้ านคน และผู้ป่วยในช่วง
อายุ 20 – 64 ปี จํานวน 1.5 ล้ านคนที่ได้ รับการสัง่ จ่ายยา psychostimulant [1]

Etiology [3]

พื ้นฐานความรู้ด้าน etiology ของ Adult ADHD มาจากการศึกษาในผู้ป่วยเด็ก จึงไม่ขอกล่าวใน
รายละเอียดในที่นี ้ แต่อาจกล่าวโดยย่อได้ วา่ ADHD เป็ น genetic disorder ประมาณ 1ใน3 ของผู้ป่วย ADHD ใน
วัยผู้ใหญ่มีลกู อย่างน้ อย 1 คนที่ป่วยเป็ นโรคเดียวกัน และในทางกลับกัน 1 ใน3 ของผู้ป่วย ADHD ในวัยเด็กมีบพุ การี
อย่างน้ อย 1 คนที่ป่วยเป็ นโรคเดียวกัน เชื่อว่า ADHD เป็ น complex behavioral phenotype ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทํางานของ gene หลายตัว (อย่างน้ อย 7 ตัว) เช่น dopamine type 4 receptor gene (DRD4) บน chromosome
ตัวที่ 11 ซึ่งสามารถชี ้บ่งความเกี่ยวข้ องกับ ADHD ได้ แล้ วทั ้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
มีการศึกษาจํานวนมากเกี่ยวกับ
brain imaging ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็ น ADHD เทียบกับคนที่ไม่ป่วย ซึ่งสิง่ ที่
พบนั ้นไม่ทราบอย่างแน่ชดั ว่าเป็ นสาเหตุของโรค หรื อเป็ นผลจากโรค ในผู้ป่วย adult ADHD พบว่าใน PET scan จะ
มีการลดลงของ prefrontal cortex glucose metabolism หลายการศึกษาของ SPECT มีการเพิม่ ขึ ้นของ
dopamine transportor (DAT) binding บริเวณ striatal regions
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ปั จจัยทางสิง่ แวดล้ อมหลายอย่างสามารถเพิม่ ความเสี่ยงต่อการเป็ น ADHDได้ เช่น การที่มารดาใช้ สาร
nicotine ระหว่างการตังครรภ์
้
, การคลอดก่อนที่อายุครรภ์จะครบ 32 สัปดาห์, การที่มีระดับตะกัว่ ในเลือดสูง อย่างไร
ก็ตามขณะนี ้ยังไม่สามารถหาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทําให้ ADHDเป็ นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้

Clinical Presentation

อาการหลักของADHD ที่มกั จะถูกกล่าวถึงอยู่เสมอได้ แก่ hyperactivity , inattentive, impulsivity พบว่า
อาการ hyperactivity มักจะดีขึ ้นเมื่อผู้ป่วยเข้ าสูว่ ยั รุ่นหรื อวัยผู้ใหญ่ โดยถ้ าพิจารณาสัดส่วนผู้ป่วยเพศชายต่อเพศ
หญิงจะพบว่าในวัยเด็กคือ 3 :1 แต่เมื่อเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่สดั �
◌่วนคือ 1 :1 เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่ใช้ อธิบายก็คือ อาการ
hyperactivity มักจะพบในเพศชาย ดังนั ้นเมื่ออาการลดลงเมื่อเข้ าสูว่ ยั รุ่น จึงทําให้ สดั ส่วนของผู้ป่วยเพศชายลดลงไป
ด้ วย [1] ในเด็กโตหรื อในวัยผู้ใหญ่อาจจะพบลักษณะกระวนกระวายหรื อดูง่นุ ง่าน (restless and fidgety) มากกว่า
อาการ hyperactive ที่ชดั เจนเหมือนในเด็กเล็ก [5] แต่อย่างไรก็ตามอาการที่หลงเหลือก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวติ
ของผู้ป่วยได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ปั ญหาด้ าน attention span ในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆกัน เช่น limited time
management skill , motivational dysfunction นอกจากนันอาจมี
้
ปัญหาอื่นๆ เช่น poor frustration control ,
[1]
sleep dysfunction (insomnia) ผู้ป่วยอาจมีปัญหาในการทํางาน เช่น ทํางานไม่เสร็จตามกําหนด หรื อทํางานขาด
ตกบกพร่อง ในด้ านการเรี ยนผู้ป่วยอาจจะต้ องใช้ เวลาและความพยายามมากกว่าเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนในการเรี ยนให้
ได้ ผลการเรี ยนในระดับเดียวกันหรื อทํากิจกรรมเดียวกันให้ สําเร็จ นอกจากนันอาจมี
้
ลกั ษณะขี ้หลงขี ้ลืม
ในด้ านการเข้ าสังคมผู้ป่วยมักจะมีลกั ษณะพูดเร็วเกินไปหรื อพูดมากเกินไปหรื อพูดทะลุกลางปล้ อง การขับ
รถของผู้ป่วยมักจะมีลกั ษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ[1] การตัดสินใจมักจะหุนหันพลันแล่น
ผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่มกั จะพยายามปรับตัวกับปั ญหาของตนเอง เช่น หาเพื่อนร่วมงานหรื อคูส่ มรสที่สามารถ
้ จวัตรประจําวันของผู้ใหญ่ก็แตกต่างจากเด็ก เช่น
ช่วยเตือนกําหนดการของงานต่างๆที่จะต้ องทํา [1] นอกจากนันกิ
ผู้ใหญ่ไม่มีความจําเป็ นต้ องนัง่ ติดโต๊ ะเป็ นเวลานานหลายชัว่ โมง แต่สามารถลุกไปทํากิจกรรมอื่นได้ ง่ายกว่าเด็ก [5]

Natural History

ถือได้ วา่ ADHD เป็ น neurodevelopmental psychiatric condition และในระยะหลังเริ่มมีแนวคิดที่กล่าว
ว่า ADHD เป็ น life – long condition หรื อมีการดําเนินโรคในลักษณะ across lifespan [1, 3, 6-8]
มีบางคนตั ้งคําถามว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ ที่ผ้ ปู ่ วยADHD บางคนจะมีลกั ษณะ adult onset เนื่องจากมีผ้ ปู ่ วย
บางส่วนที่เริ่มมารักษาเมื่อเข้ าวัยผู้ใหญ่แล้ ว สําหรับคําถามนี ้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอาการของ ADHD
แสดงออกผ่านขั ้นตอนของ development ดังนันอาการที
้
่มีอาจก่อให้ เกิด impairment ที่ขนใดขั
ั ้ นหนึ
้ ่งของ
development บ่อยครัง้ ที่พบผลกระทบของอาการเมื่ออยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านของชีวติ เช่น จากโรงเรี ยน
ประถมสูโ่ รงเรี ยนมัธยม, จากโรงเรี ยนมัธยมสูม่ หาวิทยาลัยหรื อสูก่ ารทํางาน สําหรับกรณีเช่นนี ้มีบางคน�
◌ิยามอย่าง
ไม่เป็ นทางการไว้ วา่ เป็ น late – onset ADHD คือผู้ป่วยมี criteria ในการวินิจฉัยครบ ยกเว้ นข้ อที่วา่ ด้ วย onset of
impairment [7]
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ตังแต่
้ adult ADHD เริ่มได้ รับความสนใจ มีการศึกษา prospective หลายชิ ้นที่แสดงให้ เห็นว่าอาการของ
โรค ADHD มีการเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยรุ่นสูว่ ยั ผู้ใหญ่ โดยพบว่าประมาณ 50 – 60%ของผู้ป่วยจะมีอาการต่อเนื่อง
มาจนถึงวัยรุ่น และ 10 -66%มีอาการต่อเนื่องมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ [7]
ในปี ค.ศ.2006 มีการศึกษา meta-analysis โดย Faraone และคณะ พบว่าถ้ ากําหนดว่าผู้ป่วยต้ องมี full
criteria ของADHD (DSM-IV) จะพบว่าที่อายุ25ปี มีอตั ราคงอยู่ของโรคประมาณ 15% แต่ถ้ากําหนดว่าให้ หมาย
รวมถึงผู้ป่วยที่มีลกั ษณะ partial remission ตาม DSM-IV criteria จะมีอตั ราคงอยู่ของโรคสูงถึงประมาณ 65%[5]
ดังนั ้นจึงเกิดการถกเถียงเกี่ยวกับมุมมองในการพิจารณาการคงอยู่ของ ADHD ซึ่งอาจจะมองได้ 2 แนวทาง
[5]
คือ :1.) syndromatic persistence หมายถึงการที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการเข้ าได้ กบั full criteria อยู่อย่างต่อเนื่อง การพิจารณาใน
ลักษณะนี ้จะเป็ นประโยชน์ในแง่การทําความเข้ าใจ natural history ของโรค
2.) symptomatic persistence หมายถึงการที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการแต่เป็ นเพียงแค่ partial diagnostic status ไม่ครบ full
criteria แต่มี significant clinical impairment การพิจารณาในลักษณะนี ้จะเป็ นประโยชน์ในแง่ทําความเข้ าใจ
prognosis ของโรค
ในขณะที่บางอาการ เช่น
hyperactivity มีแนวโน้ มที่ลดลงหรื อเปลี่ยนรูปแบบไปเมื่ออายุของผู้ป่วยเพิม่ ขึ ้น
ซึ่งอาจเกิดจาก neurodevelopment , adaptation หรื อ self – medication แต่บางอาการโดยเฉพาะ inattention
อาจคงอยู่อย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วย ส่วนลักษณะ impulsiveness มีการศึกษาติดตามกลุม่ ผู้
ที่มี hyperactivity แต่ไม่ได้ รับการรักษา พบว่าลักษณะ impulsiveness จะลดลงได้ เอง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบ
กับประชากรทัว่ ไปที่มีอายุเท่ากันก็ยงั เห็นความแตกต่างได้ อยู่ [7]
โดยสรุปอาการหลายอย่างอาจลดลงทั ้งในแง่ความถี่และความรุนแรง ซึ่งเป็ น
natural development
processes ที่พบได้ ในเด็กทุกคน อันอาจเป็ นผลมาจาก learned skills, coping strategies และ environmental
restructuring อย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมอาจจะส่งผลมากขึ ้นในช่วงวัยผู้ใหญ่เนื่องจากสิง่ แวดล้ อมและวิถีชีวติ
ที่เปลี่ยนไป โดยผลกระทบจะกระจายไปในหลายแง่มมุ ของชีวติ และแสดงออกมาหลายรูปแบบ เช่น ความล้ มเหลวใน
การศึกษา , ความล้ มเหลวในการทํางาน , การใช้ สารเสพติด , การใช้ ชีวติ แบบเสี่ยง (risky) , พฤติกรรมต่อต้ านสังคม
หรื อปั ญหาทางกฎหมาย , ปั ญหาทางอารมณ์และความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น นอกจากนันยั
้ งเพิม่ การมี medical
morbidity[7]

Co-morbidity [7]
ในผู้ป่วยADHD ทั ้งวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่สามารถพบ co-morbidityได้ บอ่ ย โดยพบว่ามากกว่า 80%ของ
ผู้ป่วย ADHD ในวัยผู้ใหญ่มีโรคอื่นที่พบร่วมด้ วย โรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ได้ แก่ anxiety disorder , depression และ
antisocial behaviour รวมถึง persisting neurodevelopmental disorders เช่น dyslexia นอกจากนันเชื
้ ่อว่า
substance use disorders ก็เพิม่ สูงขึ ้น

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

http://www.ra.mahidol.ac.th/dpt/PS/home

Diagnosis and Assessment

การวินิจฉัย ADHD เป็ น clinical diagnosis ไม่มี objective test สําหรับ ADHD ดังนันในการวิ
้
นิจฉัยจึง
จําเป็ นต้ องอาศัย subjective factors ได้ แก่ ประวัตเิ กี่ยวกับอาการของโรคและผลกระทบต่อผู้ป่วย (functional
impairment) ซึ่งอาการของ ADHD เป็ นอาการที่เจอได้ ทวั่ ไปและคาบเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชอีกหลายโรค รวมถึงการ
ที่ ADHD มักจะพบ co-morbidity ร่วมด้ วย ปั จจัยเหล่านี ้ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการ misdiagnosis และ
overdiagnosis ADHDได้ [9]
ได้ มีการพัฒนา criteria สําหรับการวินิจฉัย ADHD ขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามได้ มีการถกเถียงกันอย่างมาก
เกี่ยวกับ validity ของ criteria เมื่อนํามาใช้ กบั ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่
ปั จจุบนั มีระบบในการวินิจฉัยADHD ในวัยผู้ใหญ่ที่ทงั ้ clinician และนักวิจยั สามารถเลือกใช้ ได้
อยู่หลักๆ 3 ระบบได้ แก่ :1.) Wender Utah Criteria
ประกอบไปด้ วยการประเมินอาการในอดีตร่วมกับอาการในปั จจุบนั โดยการสัมภาษณ์ในลักษณะ
retrospective กับทั ้งผู้ป่วยและบุคคลที่สามได้ แก่ผ้ ปู กครอง เพื่อยืนยันอาการในช่วงวัยเด็ก ร่วมกับการประเมิน
อาการในปั จจุบนั โดยจะต้ องมีผลกระทบที่เกิดอย่างต่อเนื่องสืบมาจนถึงปั จจุบนั (ongoing impairment) ทังจาก
้
อาการ hyperactive และอาการ impulsive
ข้ อดีของระบบนี ้คือมีการสร้ าง
criteria ที่คํานึงถึงอาการที่เปลี่ยนไปจากวัยเด็กเมื่อเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่ เช่น
impaired stress tolerance , mood lability แต่ก็มีข้อจํากัดหลายประการได้ แก่ จะวินิจฉัยได้ เฉพาะผู้ป่วยที่มี
ลักษณะทัง้ inattentive และ hyperactive ส่วนผู้ป่วยที่มีลกั ษณะเด่นด้ านเดียวคือ inattentive ทังที
้ ่เป็ นแบบเด่นด้ าน
เดียวมาตั ้งแต่แรก และแบบที่เคยมีอาการเด่นทังสองด้
้
านแต่เมื่ออายุมากขึ ้น hyperactivity หายไปแล้ วคงเหลือแต่
inattentive ผู้ป่วยทั ้งสองกรณีจะไม่ถกู รวมในระบบนี ้ นอกจากนี ้ผู้ป่วยที่มี severe depression , psychosis หรื อ
severe personality disorder จะไม่ถกู รวม ซึ่งทําให้ ผ้ ปู ่ วยส่วนหนึ่งที่มี co-morbid ถูกคัดออกและอย่างที่ทราบกันดี
ว่าผู้ป่วยADHD มักมี co-morbid ได้ มากกว่าผู้ที่ไม่มี ADHD [6]
ดังนั ้น Wender Utah Criteria จึงเป็ นระบบที่คอ่ นข้ างจํากัด เนื่องจากล้ มเหลวในการค้ นหาผู้ที่มี
impairment ชัดเจนและอาจได้ รับประโยชน์จากการรักษา แต่ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะในการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การตอบสนองต่อยา [6]
2.) DSM-IV criteria
DSM เป็ นระบบที่ถกู สร้ างมาสําหรับการวินิจฉัยในวัยเด็กเป็ นหลัก แต่ก็ถกู นํามาปรับใช้ สําหรับผู้ป่วยวัย
ผู้ใหญ่ และสําหรับผู้ป่วยที่มีบางอาการเป็ นอยู่อย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ เกิด clinical impairment แม้ จะไม่ครบ full
criteria ก็ให้ วนิ ิจฉัยว่ามีลกั ษณะ in partial remission ได้
เมื่อนํา
DSM criteria มาใช้ กบั ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยจําเป็ นต้ องถูกถามย้ อนไปในอดีตเพื่อประเมินว่าอาการเข้ าได้
กับADHD หรื อไม่ แล้ วอาการเป็ นต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั มากน้ อยแค่ไหน [6]
ในระบบ DSM สามารถวินิจฉัยโรคอื่นควบคูก่ นั ไปได้ นอกจากนันยั
้ งได้ แบ่งชนิดย่อยของADHD ออกเป็ น 3
subtype ได้ แก่ 1. predominantly inattentive 2. predominantly hyperactive-impulsive 3.combined
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แม้ DSM-IV criteria จะถูกใช้ อย่างกว้ างขวางทังทางคลิ
้
นิกและทางการวิจยั แต่ก็มีข้อจํากัดหลายประการ
ดังต่อไปนี ้
• อาการที่ใช้ ในแต่ละข้ อของ criteria เหมาะสมกับเด็กเท่านันแต่
้ ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ซึ่งมีพฒ
ั นาการตาม
อายุมาแล้ ว เช่น ข้ อที่วา่ “ runs and climbs excessively “ สรุปคือมีปัญหาเกี่ยวกับ validity ของ criteria
เมื่อนํามาใช้ ในผู้ใหญ่นนั่ เอง
• ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนว่าเหตุใดจึงใช้ อาการ 6 ข้ อ จาก 9 ข้ อ เป็ น threshold สําหรับการ
วินิจฉัย
•
ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนว่าเหตุใดจึงใช้ อายุก่อน 7 ปี จุดตัดว่าต้ องมี impairment ก่อนอายุ
ดังกล่าว นอกจากนั ้นยังมีการศึกษาที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ป่วยบางส่วนมี impairment หลังอายุ 7 ปี
โดยเฉพาะ inattentive type [6]
• มีความยากลําบากในการสัมภาษณ์ประวัตยิ ้ อนหลัง เนื่องจากเมื่อผู้ต้องนึกย้ อนไปในอดีตอาจไม่สามารถ
ระบุได้ อย่างแน่นอนว่าอาการเริ่มต้ นเมื่อไร หรื อส่งผลกระทบอย่างไร
• ไม่มีการกล่าวถึงการที่ผ้ ใู หญ่สามารถปรับตัวและลดผลกระทบจากอาการของโรคได้
• ไม่มีแนวทางในการระบุ subtype ในผู้ใหญ่ ว่าจะยึดอาการตอนเด็กหรื ออาการในตอนผู้ใหญ่เป็ นหลัก
3.) ICD -10
ในระบบ ICD เรี ยก ADHD ว่า hyperkinetic disorder และมี criteria 2 ประเภทคือ general criteria และ
diagnostic criteria for research (DCR) แต่วา่ โดยรวมค่อนข้ างคล้ ายคลึงกับ DSM – IV criteria [7]
นอกจากการประเมินตาม clinical ได้ มีความพยายามในการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อช่วยในการประเมินอาการ
ได้ แก่ rating scales ซึ่งมีหลายชนิด ตัวอย่างเช่น Wender Utah Rating Scale , Conners Adult ADHD Rating
Scale , 40 – item Brown Adult Attention Deficit Disorder อย่างไรก็ตามเครื่ องมือเหล่านี ้ไม่สามารถใช้ วนิ ิจฉัยโรค
ได้ แต่อาจมีประโยชน์เมื่อใช้ ร่วมกับการประเมินทางคลินิก [7]
นอกจากนั ้นยังมีผ้ ทู ี่เสนอวิธีการวินิจฉัยแบบ
laboratory - based เพื่อให้ มีลกั ษณะเป็ น objective มากขึ ้น
โดยมีการเสนอหลายวิธีเช่น specified batteries of neuropsychiatric tests , continuous performance test ,
EEG หรื อ neuroimaging methods เช่น SPECT อย่างไรก็ตามในขณะนี ้ยังมีข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอที่จะใช้
วิธีการเหล่านี ้ในการวินิจฉัย ส่วนใหญ่การวิจยั ยังจํากัดอยู่ในวงแคบและมีจํานวนผู้เข้ าร่วมการวิจยั น้ อย [6]
การตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาไม่สามารถนํามาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยได้ [7] เนื่องจากในผู้ที่
ไม่ได้ ป่วยก็อาจจะตอบสนองต่อยาได้ เช่นกัน
การวินิจฉัย ADHD ในผู้ป่วยผู้ใหญ่อาจเกิดได้ ในหลายกรณีดงั นี ้ [7] : 1.) ผู้ป่วยเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยรุ่นมาสูว่ ยั ผู้ใหญ่ ขณะที่ยงั ติดตามการรักษาอยู่กบั สถานบริการทางด้ านสุขภาพจิต
ซึ่งเป็ นกรณีที่การวินิจฉัยตรงไปตรงมาที่สดุ
2.) ผู้ป่วยมาขอรับบริการเมื่ออยู่ในวัยผู้ใหญ่หรื อคนใกล้ ชิดแนะนําให้ มารักษา
3.) ผู้ป่วยมาตรวจรักษาโรคที่เป็ น co-morbid เช่น substance use disorder แล้ วตรวจพบ ADHD ตามมา
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ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมี co-morbid อาจทําให้ การวินิจฉัย ADHD ซับซ้ อนยิ่งขึ ้น เพราะอาการของ co-morbid
อาจเด่นชัดมากกว่าและบดบังอาการหลักของ ADHD[7]

Differential Diagnosis [3]

• Depressive disorder : อาจมีปัญหาด้ านสมาธิและดูกระสับกระส่ายได้ แต่อาการจะมีเฉพาะช่วงที่มี
อาการด้ านอารมณ์เท่านั ้น ผู้ที่ป่วยเป็ นทังADHD
้
และ depression จะพบว่าอาการหลักของ ADHD จะอยู่
ต่อไปแม้ วา่ mood episode จะผ่านพ้ นไปแล้ ว
• Bipolar Disorder : ผู้ป่วยจะมีลกั ษณะพูดเร็ว ความคิดแล่นเร็ว มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นได้ แต่จะต้ อง
อยู่ในช่วงที่มี sustained periods of elevated mood และได้ มีการโต้ เถียงเกี่ยวกับการคาบเกี่ยว (overlap)
ระหว่าง ADHD กับ hypomania และ rapid – cycling bipolar disorder
• Anxiety Disorder : แยกจาก ADHD โดยความกังวลที่เกิดมักจะเกินกว่าเหตุและยากที่จะควบคุม หรื อ
อาจจะเฉพาะเจาะจงต่อสิง่ กระตุ้นอันใดอันหนึ่ง
• Specific Learning Disabilities : ผู้ป่วยอาจมีประวัตเิ กี่ยวกับปั ญหาการเรี ยน และ inattentive โดยไม่มี
ลักษณะ hyperactivity หรื อ impulsivity โดยทัว่ ไปต้ องการ neurocognitive test เพื่อช่วยประเมิน
•
Asperger’s disorder / high-functioning autism : จะมีความบกพร่องด้ านการเข้ าสังคม ร่วมกับ
idiosyncratic interest นอกจากนันอาการ
้
hyperactivity อาจจะบดบังอาการของ autism ได้ [10]
•
Substance Use Disorder [7]
•
Personality Disorder [7]

Treatments

ผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษามักจะหวังให้ เกิด functional change ในทางดีขึ ้น ดังนันเป
้ ้ าหมายในการรักษา
ควรจะเป็ นการมุง่ เปลี่ยน psychological functioning และ functioning ในด้ านอื่นๆของผู้ป่วยเป็ นหลักมากกว่ามุง่
แก้ ไขอาการจากโรคเพียงอย่างเดียว จึงมีผ้ กู ล่าวว่า “pills don’t build skills ” และ “ treatment of symptoms is
not beneficial if patients have nothing to do”
การรักษา ADHD แบ่งออกเป็ นหลายวิธีดงั ต่อไปนี :้ • Pharmacological treatment
- stimulant drugs
- non-stimulant drugs
• Non-pharmacological treatment
1.Pharmacological treatment
การรักษาด้ วยยาในผู้ป่วยกลุม่ ที่เป็ นผู้ใหญ่ยงั ค่อนข้ างใหม่เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ป่วยเด็ก และไม่อาจทราบ
ได้ วา่ ข้ อมูลเกี่ยวกับการรักษาที่ได้ จากการรักษาในผู้ป่วยเด็กจะสามารถนํามาใช้ ผ้ ปู ่ วยผู้ใหญ่ได้ หรื อไม่ [7] แต่อย่างไรก็
ตามยุทธศาสตร์ ในการให้ ยาในผู้ใหญ่ก็ไม่ตา่ งไปจากในเด็ก โดยควรใช้ ยาขนาดที่เหมาะสมที่จะทําให้ เป้าหมายใน
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การรักษา เช่น attention dysfunction ดีขึ ้นมากที่สดุ และเกิดผลข้ างเคียงน้ อยที่สดุ และถ้ าจะต้ องใช้ ยามากกว่าวันละ
หนึ่งครัง้ ควรจะให้ เวลา dose ที่2 ออกฤทธิ์ก่อนที่ dose แรกจะหมดฤทธิ์ นอกจากนันช่
้ วงเวลาที่ไม่มีความ
[1]
จําเป็ นต้ องใช้ ยา เช่น สุดสัปดาห์ ก็สามารถหยุดยาได้
ขณะนี ้ยังไม่มี prescribing hierarchy สําหรับยาที่ใช้ ในการรักษา ADHD ส่วนใหญ่การเลือกสัง่ ยาจะ
ขึ ้นอยู่กบั pharmacological factors เช่น abuse potential , side effect profile , toxicity in overdose ประกอบกับ
individual factors ของผู้ป่วย เช่น co-morbid เป็ นหลักมากกว่าการพิจารณาด้ าน efficacy ของยา [7]
• Stimulant
Methylphenidate (MPH) เป็ น psychostimulant ที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางและใช้ กนั มานานหลาย
ทศวรรษ สําหรับการใช้ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่มี meta-analysis เกี่ยวกับ efficacy ของ MPH ในปี ค.ศ.2004 แสดงว่า MPH
มี efficacy โดย mean effect size = 0.9 และพบว่าถ้ าแบ่งเป็ นกลุม่ high dose คือ mean dose มากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.9 mg/kg/day จะมี effect size=1.3 แต่ถ้าเป็ นในกลุม่ low dose จะมีeffect size = 0.7 ซึ่งจะเห็นได้ วา่
ต่างกันเกือบ 2 เท่า[11] long – acting preparation อาจจะมีสว่ นช่วยในเรื่ องเพิม่ compliance , ลดการใช้ ในทางที่ผดิ
และลด rebound symptoms ได้ [7]
Amphetamine Products เช่น dextroamphetamine , mixed – amphetamine salts (Adderall) มี
รายงานว่าให้ ผลการรักษาเทียบเท่าและมีผลข้ างเคียงใกล้ กบั MPH แต่วา่ ยังมีการศึกษาที่ออกมาจํานวนน้ อยอยู่ จึง
ถูกแนะนําให้ ใช้ เมื่อ MPH ไม่ได้ ผล [1, 7]
• Non – stimulant
Bupropion เป็ น antidepressant ที่สง่ ผลต่อทัง้ noradrenergic และ dopaminergic เชื่อว่าสามารถลด
attention dysfunction และสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้ าหรื อหงุดหงิดที่พบร่วมด้ วยได้ นอกจากนันอาจส่
้
งผลดีใน
กรณีที่ผ้ ปู ่ วยติดบุหรี่ ด้วย อย่างไรก็ตาม bupropion มีผลข้ างเคียงที่สําคัญคือการลด seizure threshold ทําให้ เกิด
การชักได้ 0.1% เมื่อใช้ ขนาดน้ อยกว่า 300 mg/day และ 0.4% เมื่อใช้ ขนาดมากกว่า 300 mg/day [1] โดยรวมยังถือ
ว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับ bupropion ในการรักษา ADHD จํากัดอยู่
Atomoxetine ในประเทศสหรัฐอเมริกา FDA อนุญาตให้ ใช้ เป็ นยาที่รักษาADHD ในผู้ใหญ่และในประเทศ
อังกฤษอนุญาตให้ ใช้ เป็ นยาที่รักษาADHD ในผู้ใหญ่ที่เคยได้ รับการรักษาในวัยเด็ก [7] แต่ในความเป็ นจริงยังมี
การศึกษาค่อนข้ างน้ อยเกี่ยวกับการใช้ ในผู้ป่วยกลุม่ ผู้ใหญ่ โดยมีการศึกษา 2 ชิ ้นที่ระบุวา่ effect size เท่ากับ 0.35 –
0.4 [7] อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผลการรักษาในระยะยาว
Tricyclic Antidepressants ได้ แก่ imipramine , nortriptyline , desipramine ในกรณีที่ stimulant ,
bupropion หรื อ atomoxetine ไม่ได้ ผล TCA ก็เป็ นทางเลือกในการรักษาอีกทางหนึ่ง ส่วนใหญ่การศึกษาที่ชี ้ว่า TCA
อาจช่วยอาการADHD ได้ ทําการทดลองในผู้ป่วยเด็ก อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยผู้ใหญ่กําลังอยู่ในขันตอนของ
้
การศึกษา [1]
Clonidine , Guanfacine , Propranolol , Venlafaxine ยังอยู่ในขันตอนของการศึ
้
กษาซึ่งส่วนใหญ่ทําใน
ผู้ป่วยเด็ก แม้ จะมีรายงานออกมาบ้ างว่าสามารถลดอาการของ ADHD ได้ แต่ก็ยงั ไม่มากเพียงพอที่จะพิสจู น์วา่ ได้ ผล
ในการรักษาจริง [1]
2.Non-pharmacological treatment
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หลักฐานที่หนักแน่นเกี่ยวกับผลของ psychotherapy ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ยงั มีน้อย เนื่องจากข้ อจํากัดหลาย
ประการ เช่น จํานวนผู้เข้ าร่วมการวิจยั มีน้อย , ขาดผลการรักษาระยะยาวที่ปราศจากการใช้ ยาร่วมด้ วยในขณะวิจยั ,
การที่คดั ผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรื อมี co-morbid ออกไปจากการวิจยั [7]
อย่างไรก็ตามมีผ้ เู ชี่ยวชาญหลายท่านที่กล่าวว่าจากประสบการณ์การรักษา ADHD ในผู้ป่วยผู้ใหญ่
psychotherapy มีประโยชน์ในการรักษา โดยมีเป้าหมายในการรักษาแตกต่างกันออกไป [7] เช่น
• group therapy มีสว่ นช่วยในเรื่ อง social isolation , depression , substance use และเพิม่ self-esteem
• dynamic psychotherapy อาจช่วยได้ ในกรณีที่มี co-morbid และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยา
• cognitive – behavioural therapy ช่วยลด anxiety , depression และเพิม่ functioning
• psycho - education และ organizational skills teaching ส่งผลดีตอ่ emotional stability, organization,
attention แต่วา่ ลด self – esteem
• problem – focused therapy ช่วยลด core symptom และเพิม่ functioning

Prognosis

ผู้ป่วย ADHD ต้ องเผชิญกับ functional impairment ไปตลอดช่วงชีวติ โดยพบว่าผู้ป่วยมักมีลกั ษณะ low
self – esteem , ประสบความสําเร็จในการทํางานน้ อยกว่าคนที่ไม่มี ADHD และ มีปัญหาความสัมพันธ์ระยะยาว
มากกว่าคนที่ไม่มีADHD นอกจากนั ้นยังดํารงชีวติ ในลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่เสี่ยงได้ มาก มีลกั ษณะการขับ
รถที่ไม่ปลอดภัย มีการตัดสินใจที่ไม่ดีเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพของตนเอง มีความเสี่ยงต่อการใช้ สารเสพติด
ประเภทที่ออกฤทธิ์กระตุ้นได้ มากกว่าคนที่ไม่มี ADHD แต่ผ้ ปู ่ วยบางรายก็สามารถปรับตัวและใช้ ชีวติ ในลักษณะที่
สามารถลดผลกระทบจากอาการที่มีได้ บางคนสามารถหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น มีกิจการเป็ นของตัวเอง
หรื อทํางานในลักษณะจ้ างเป็ นครัง้ ๆไป บางคนใช้ ชีวติ อยู่คนเดียว บางคนสามารถมีความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ ชิด
กับใครบางคนได้ นอกจากนั ้นบางคนก็มีความสามารถเฉพาะตัว (talents) บางอย่างมาชดเชยผลกระทบจากอาการ
ของโรค
เนื่องจาก
ADHD เป็ นโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมมาเกี่ยวข้ องได้ มาก ดังนันผู
้ ้ ใหญ่ที่มี ADHD ก็มกั จะมีลกู ที่
มีภาวะเดียวกันซึ่งส่งผลกระทบในลักษณะ cycle of difficulties ได้

Conclusion

ADHD เป็ น neurodevelopmental psychiatric condition ที่มีการกล่าวถึงมามากกว่า100 ปี แล้ ว โดยมี
จุดเริ่มต้ นมาจากศึกษาในกลุม่ ผู้ป่วยเด็กแล้ วขยายมาสูผ่ ้ ปู ่ วยวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากมีผ้ ปู ่ วยกลุม่ หนึ่งที่มีอาการต่อเนื่อง
มาจนถึงวัยผู้ใหญ่ ในระยะหลังจึงเริ่มมีแนวคิดที่กล่าวว่า ADHD เป็ น life – long condition หรื อมีการดําเนินโรคใน
ลักษณะ across lifespan แต่สงิ่ ที่สําคัญเหนือสิง่ อื่นใดก็คือผลกระทบที่ภาวะ ADHD มีตอ่ ชีวติ ของผู้ป่วย ดังนัน้
เป้าหมายในการรักษาควรจะเป็ นการลด impairment มากกว่ามุง่ ลดอาการของโรคเพียงอย่างเดียว นอกจากนันยั
้ ง
สามารถพบภาวะ co-morbid ได้ บอ่ ยในผู้ป่วย ADHD ทําให้ การประเมินและการรักษามีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น ใน
แง่ของการวินิจฉัย ADHD ต้ องอาศัย clinical diagnosis เป็ นหลักและยังมีปัญหาเกี่ยวกับ validity ของ criteria เมื่อ
นํามาใช้ กบั ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่
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ขณะนี ้มีความสนใจเกี่ยวกับ
adult ADHD มากขึ ้นและมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้อยู่เป็ นจํานวนมาก
ในอนาคตองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องนี ้คงจะมีมากขึ ้นและส่งผลให้ การดูแลผู้ป่วย ADHD ในวัยผู้ใหญ่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น
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Appendix

Consensus: ADHD as a neurodevelopmental condition
• ADHD is a neurodevelopmental psychiatric condition that most likely results from the interaction of
multiple genetic and environmental factors, each of small effect, with different patterns creating multiple
pathways to symptoms each marked and mediated by different deficit profiles (B).
• ADHD is currently understood to be a life-long condition and currently a diagnosis of adult ADHD
needs to include childhood impairment (either prospectively or retrospectively) (C). The status of
disorder of later onset needs to be established.
• In the absence of specific markers common to the entire group of ADHD patients, assessment and
treatment are guided by phenotype (symptoms/behaviours/impairments).
• Co-morbidity is common in both childhood and adulthood, and may determine outcomes (D). Clinical
assessment of ADHD needs to include careful evaluation for other disorders.
• Expression of ADHD and co-morbidities is highly heterogeneous, thus management needs to be
individualized (C).
Key uncertainties
• A better aetiological theory is needed that accounts for the causal heterogeneity in the condition
(Coghill et al., 2005; Sonuga-Barke, 2005)
• Is ADHD a categorical difference or the end of spectrum of a population trait?
• How does phenotype match to genetic, neuropsychological and neuroimaging markers?
• What are the best ways to subdivide ADHD into subtypes?
• What underpins the relation between ADHD and environmental factors, such as diet and sleep?
• How many adults with adult ADHD currently receive alternative diagnoses and treatments within adult
psychiatric and primary care services?
• Should screening of parents and children of referred patients be considered, and what would be the
resource implications of this?
The ICD-10 DCR recognizes seven criteria:
• Demonstrable abnormalities at home: at least three of five problems of inattention, at least three of five
problems of hyperactivity, at least one of three problems of hyperactivity.
• Demonstrable abnormalities at school or nursery: at least two of four attentional problems and at least
three of five activity problems.
• Directly observed abnormality of attention or inactivity.
• Does not meet criteria for pervasive developmental disorders, mania, depressive or anxiety disorder.
• Onset before the age of 7 years.
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• Duraction of at least six months.
• IQ above 50.
Stimulants: duration of action
A. Short-acting (3–6 h)
Ritalin®
Methylin®
Dexedrine®
Dextrostat®
Focalin®
B. Intermediate-acting (6–8 h)
Ritalin-SR®
Methylin ER®
Adderall®
Metadate ER®
C. Once-daily (8_ h)
Dexedrine Spansules®
Concerta®
Adderall XR®
Metadate CD™
Ritalin LA® Focalin XR®
Daytrana™ (transdermal patch)
Contraindications to stimulants
• Concomitant use with MAO (monoamine oxidase) inhibitors (separate by at least 2 weeks)
• Concomitant use with St. John’s Wart (Hypericum perforatum)
• Drug dependence
• Glaucoma
• Hypertension
• Hyperthyroidism
• Symptomatic cardiovascular disease
• Structural heart disease
• Previous stimulant hypersensitivity
• Psychosis

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

http://www.ra.mahidol.ac.th/dpt/PS/home

Dosages of long-acting stimulants*
1. Metadate® ER, Methylin™ ER, Ritalin-SR®. Children _ 6 years and adults. Sustained release and
extended release tablets (duration of action _8 hours) may be given in place of regular tablets, once the
daily dose is titrated using the regular tablets and the titrated 8-hour dosage corresponds to sustained
release tablet size
2. Concerta® Children _6 years and adults:
a. Initial: Methylphenidate naïve patients 18 mg once daily
b. Switching from methylphenidate immediate release 5 mg 2–3 times/day: Concerta® 18 mg once daily
c. Switching from methylphenidate immediate release 10 mg 2–3 times/day:
Concerta® 36 mg once daily
d. Switching from methylphenidate immediate release 15 mg 2–3 times/day:
Concerta® 54 mg once daily
e. Dosage adjustment may increase by 18 mg/day increments at weekly intervals
f. Maximum dose: Children 6–12 years: 54 mg/day
Adolescent and Adults: 72 mg/day; do not exceed 2 mg/kg/day
3. Metadate CD™ Children _6 years and adults:
a. Initial: 20 mg once daily; may increase by 20 mg/day increments at weekly intervals
b. Maximum dose: 60 mg once daily
4. Ritalin LA®: Children _6 years and adults:
a. Methylphenidate naïve patients:
—Initial: 20 mg once daily, may increase by 10 mg/day increments at weekly intervals
—Maximum dose: 60 mg once daily
b. Note: Patients may begin therapy with an immediate release product, if a lower
initial dose is desired; patients may be switched to Ritalin® LA once immediate
release dosage is titrated to 10 mg twice daily
c. Patients currently receiving methylphenidate:
—Initial dose: See table; may increase by 10 mg/day increments at weekly intervals
—Maximum dose: 60 mg once daily
Dosage Handbook. 13th edition. Hudson, Ohio: Lexicomp; 2006. p. 930.
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