
مشکالت روان پزشکی یکی از علل شایع اختالل

خواب شبانه می باشند که خواب آلودگی روزانه در

پی دارند.

در کودکان مبتال به افسردگی، بی خوابی و پرخوابی
شایع است و اغلب از خواب ناکافی و احساس

خستگی و بی حالی شاکی هستند. در اختالل دو

قطبی به ویژه در فاز مانیا، افراد خیلی کم خوابیده

یا اصال نمی خوابند.
در کودکان اختالل اضطرابی نیز مشکالت خواب
خیلی شایع است و به صورت ترس از خوابیدن به

تنهایی، دیر خوابیدن، بیداری های مکرر، گریه کردن

و اصرار به خوابیدن با مراقبان دیده می شود.
در اختالل وسواسی- جبری هنگام خوابیدن، کودک
ممکن است خود را مجبور به انجام یک سری

آداب و رسوم خاصی بداند؛ کارهایی مانند مرتب

کردن همه ی عروسک ها، چک کردن در وپنجره ها و

.. که این آداب و رسوم باعث می شود او دیرتر به
خواب رود و در طول خواب، بیشتر بیدار شود و

خواب عمیق و آرامش بخش کمتری را تجربه کند.

در اختالل بیش فعالی-کم توجهی، مشکالت خواب
یکی از شکایت های شایع والدین است. با بهتر

شدن خواب، رفتار بچه ها نیز بهتر می شود.

داروهای محرکی که برای درمان اختالل

بیش فعالی-کم توجهی تجویز می شوند، می توانند

اختالل در خواب ایجاد کنند، به ویژه اگر عصرها

دیروقت و یا شب مصرف شود.

مصرف داروهای ضدافسردگی، آنتی سایکوتیک ها

، تثبیت کننده های خلق و ... می توانند باعث

اختالل خواب و نیز در برخی از موارد کابوس های

شبانه یا خواب آلودگی روازنه شوند. خواب آلودگی
به ویژه با مصرف داروهای ضدتشنج و

آنتی هیستامین ها بیشتر دیده می شود.

اختالالت خواب در کودکان مبتال به اختالل

بیش فعالی-کم توجهی (ADHD)چه هستند؟

در کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی-کم توجهی
زمان شروع خواب ثابت نیست و میزان ناپایداری

در زمان شروع خواب، زمان بیداری و مدت زمان
خواب، بیشتر از کودکان سالم گزارش می شود.

والدین این کودکان گزارش می کنند که آن ها برای

خوابیدن مقاومت می کنند و دیر به خواب می روند

که این مسئله ممکن است مربوط به خود بیماری
یا داروهای مصرفی باشد. در صورتی که خواب
این کودکان کمتر شود، ممکن است نشانه های

اختالل بیش فعالی-کم توجهی از قبیل کم توجهی،

پرتحرکی و تکانش گری تشدید گردد. به نظر

می رسد  که اشکال در شروع خواب کودکان مبتال

به بیش فعالی-کم توجهی با آزاد شدن دیرتر

مالتونین ارتباط دارد.

ایا بیماری های روان پزشکی روی
خواب اثر میگذارند؟ 
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کودک مبتال به اتیسم چه مشکالتی در خوابیدن

دارد؟

شایع ترین مشکالت خواب در این کودکان، اشکال در

به خواب رفتن، خواب ناارام، بیدار شدن مکرر و

دشواری در خوابیدن مجدد، بیدار شدن در اوایل

صبح، الگوی خواب بیداری نامنظم، کاهش طول

مدت خواب و بدخوابی می باشند. برای کاهش این

مشکالت از مداخالت درمانی متعددی در این

کودکان استفاده می شود. مهم ترین اقداماتی که

میتوان انجام داد، عبارت اند از:

• از یک برنامه تصویری برای آموزش، آشنایی و
اجرای روال های خواب استفاده کنید.

• قبل از خواب از تماشای تلویزیون، تبلت و موبایل
خودداری کنید.

• از اصول بهداشت خواب، فنون محدود کردن
محرک ها، خاموش سازی تدریجی، بیدار شدن های

برنامه ریزی شده و محدود کردن چرت های روزانه

استفاده کنید.

• در صورتی که با این روش ها خواب کودکان بهتر
نشد، جهت بررسی و درمان به روانپزشک و یا

متخصص کودکان مراجعه کنید.

• استفاده از برخی داروها با تجویز پزشک، کمک
کننده خواهد بود.

اختالل خواب در کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی-

کم توجهی  می تواند مشکالت زیر را به وجود آرود:

• ایجاد دیسترس برای کودک و خانواده
• تشدید نشانه های اختالل بیش فعالی-کم توجهی
• ایجاد مشکالت خلقی، هیجانی، توجه و تمرکز

در برخی از کودکان و نوجوانان، اختالالتی مانند

حرکات دوره ای اندام ها، آپنه ی انسدادی خواب و

خروپف می تواند مشکالتی از قبیل اختالل در توجه،

حافظه ی ضعیف و نشانه هایی شبیه اختالل

بیش فعالی-کم توجهی را ایجاد کند که در این موارد با

بهبود مشکل خواب، این نشانه ها نیز بهبود می یابد.
برای کاهش این مشکالت اقدامات زیر، کمک کننده

هستند:

• رعایت کردن اصول بهداشت خواب مظلوب توصیه
می شود.

• اگر به مداخالت رفتاری پاسخ نداد، می توان از
درما ن های دارویی از قبیل مالتونین برای بهبود خواب

با نظر پزشک استفاده نمود.
• اگر بی خوابی ناشی از داروهای مصرفی کودکان
باشد، جهت تنظیم دوز داروها به پزشک معالج

مراجعه شود.


