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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดขัน้ สูง (executive function) ระหว่างเด็กสมาธิสนั้ และ
เด็กปกติ
วิธกี ารศึกษา กลุม่ ตัวอย่างคือกลุม่ เด็กสมาธิสนั้ รายใหม่ทไี่ ด้รบั การตรวจวินจิ ฉัยตามเกณฑ์วนิ จิ ฉัย DSM-5
จากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�ำนวน 20 คน และกลุ่ม
เด็กปกติซงึ่ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครสวรรค์ทมี่ เี พศ อายุ และระดับการศึกษาใกล้เคียง
กับกลุ่มเด็กสมาธิสั้น จ�ำนวน 20 คน ประเมินกระบวนการคิดขั้นสูงโดยใช้แบบทดสอบ Delis-Kaplan
Executive Function System (D-KEFS) แบบไม่ใช้ภาษาจ�ำนวน 3 ฉบับคือ Trail making test, Tower test
และ Design fluency test ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการคิดขั้นสูงด้วย dependent t-test และสถิติ Wilcoxon signed
ranks test
ผลการศึกษา เด็กสมาธิสั้นมีกระบวนการคิดขั้นสูงแตกต่างจากเด็กปกติ ในด้านดังนี้ 1) การยับยั้งตนเอง
จากแบบทดสอบ Tower test คือ คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ rule-violation-per-item ratio (เด็กสมาธิสั้น =
4.40 เด็กปกติ = 10.60, p < .001) และองค์ประกอบ total rule violations (เด็กสมาธิสนั้ = 17.75 เด็กปกติ =
80.30, p < .001) 2) การยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนความคิดจากแบบทดสอบ design fluency test
จากคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ total set-loss designs: scaled score (เด็กสมาธิสั้น = 8.05 เด็กปกติ =
11.35, p = .006) องค์ประกอบ total repeated designs: scaled score (เด็กสมาธิสั้น = 11.25 เด็กปกติ
= 12.60, p = .006) และองค์ประกอบ percent design accuracy: scaled score (เด็กสมาธิสั้น = 5.60
เด็กปกติ = 10.80, p < .001) และ 3) การวางแผน จากแบบทดสอบ Tower test จากคะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบ
total achievement score (เด็กสมาธิสั้น = 8.90 เด็กปกติ = 11.20, p = .008) แต่ไม่พบความแตกต่าง
ในทั้งสองกลุ่มจากแบบทดสอบ Trail making test
สรุป เด็กโรคสมาธิสั้นมีกระบวนการคิดขั้นสูงน้อยกว่าเด็กปกติในด้านการยับยั้งตนเอง ด้านการยืดหยุ่น
ในการปรับเปลี่ยนความคิด และด้านการวางแผน โดยใช้ Tower test และ Design fluency test ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สามารถจ�ำแนกกลุ่มเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติได้ จึงมีประโยชน์ในการน�ำมาใช้เพื่อพัฒนา
โปรแกรมฟื้นฟูกระบวนการคิดขั้นสูงส�ำหรับเด็กโรคสมาธิสั้น เพื่อช่วยเหลือและป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นร่วม
กับการดูแลรักษาทางคลินิก และลดผลกระทบในระยะยาวได้
ค�ำส�ำคัญ เด็กสมาธิสั้น กระบวนการคิดขั้นสูง
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ABSTRACT
Objectives : To study and compare the executive function between children with attention-deficit/
hyperactivity disorder (ADHD) and healthy children
Methods : The sample group is 20 children who were newly diagnosed as ADHD according to
DSM-5 diagnostic criteria by child and adolescent psychiatrists at psychiatric outpatient unit
Ramathibodi Hospital and 20 healthy children with sex, age and education level close to children
with ADHD. Executive functions were assessed by Delis-Kaplan executive function system
(D-KEFS) nonverbal which is composed of Trail making test, Tower test and Design fluency test.
Descriptive statistic were used to calculate frequency, percentage, mean and standard deviation.
Dependent t-test and Wilcoxon signed ranks test statistics were used to compare executive function
between children with ADHD and healthy children.
Results : Children with ADHD have lower executive function than healthy children in the following
areas: 1) Self-inhibition average score which was tested by Tower test from the Rule-ViolationPer-Item Ratio (ADHD = 4.40 normal children = 10.60, p <.001) and Total Rule Violations
(ADHD = 17.75 normal children = 80.30, p <.001) 2) Cognitive Flexibility average score which
was tested by Design fluency test from the total set-loss designs element: score (ADHD = 8.05
Normal children = 11.35, p = .006), total repeated designs: scaled score (ADHD = 11.25 normal
children = 12.60, p = .006) and percent design accuracy score (ADHD = 5.60 normal children =
10.80, p <.001) and 3) Planning which was tested by tower test from the total achievement score
(ADHD = 8.90 normal children = 11.20, p = .008). While there is no difference in statistical
significant in both groups from the Trail making test.
Conclusion : Children with ADHD have lower executive function than healthy children in
self-inhibition, cognitive flexibility and planning by Tower test and Design fluency test. These tools
can differentiate ADHD children from normal children. So they are useful to use as assessment
tools to develop executive function rehabilitation programs for children with ADHD which will help
and prevent these children together with clinical care and reduce the impact in the long term.
Keywords : ADHD, Executive Function
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บทน�ำ

โรคสมาธิสนั้ หรือ attention-deficit/hyperactivity
disorder (ADHD) อยู่ในกลุ่มโรคความผิดปกติของ
พัฒนาการทางสมองซึง่ มีอาการส�ำคัญได้แก่ ขาดสมาธิ
ซนอยู่ไม่นิ่ง และหุนหันพลันแล่น1 มักพบโรคนี้ได้บ่อย
ในเด็ ก วั ย เรี ย น มี ร ายงานระบาดวิ ท ยาจากทั่ ว โลก
พบความชุ ก ร้ อ ยละ 5.29 และในประเทศไทยพบ
ความชุกร้อยละ 5.01 ดังนัน้ หากค�ำนวณจากเด็กวัยเรียน
10 ล้านคนในประเทศไทยจะมีเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น
500,000 รายหรือชั้นเรียนละ 2 ราย2,3 โรคร่วมทาง
จิ ต เวชที่ พ บได้ บ ่ อ ยในโรคสมาธิ สั้ น ได้ แ ก่ โรคดื้ อ
โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคการเรียนรู้บกพร่อง และ
ผู้ป่วยอาจมีปัญหาอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากโรคสมาธิสั้น
เช่น มีปัญหาด้านพฤติกรรม ผลการเรียนไม่ดี ขาด
แรงจูงใจในการเรียน เห็นคุณค่าในตนเองต�ำ่ เบือ่ หน่าย
การเรียน ไม่สามารถเรียนได้ตามศักยภาพทีแ่ ท้จริง อาจ
ไม่ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือต้องออกจากระบบ
การเรียนในที่สุด4
โรคสมาธิสั้นพบว่าสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย
เช่น พันธุกรรม พัฒนาการ ปัจจัยทางประสาทเคมี
กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยาและสมองที่ผิดปกติ
ทั้งขนาด โครงสร้าง และการท�ำหน้าที่ของสมองบริเวณ
prefrontal cortex, basal ganglia และ cerebellum
ความผิดปกติดังกล่าวส่งผลต่อกลไกการท�ำงานของ
สมองส่วนหน้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด
ขั้นสูง1,3,5-7
กระบวนการคิดขั้นสูง (executive function)
หมายถึง การท�ำงานของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำงานซับซ้อนต่างๆ ประกอบด้วยความสามารถที่
จะน�ำพาบุคคลบรรลุเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์
ด้วยการกระท�ำของตนเอง8 การใช้เหตุผล เพื่อน�ำไปสู่
การวางแผนและการแก้ปญ
ั หา มีรายงานการศึกษาแบบ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่าผู้ที่มีอาการ
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สมาธิ สั้ น มี ค วามบกพร่ อ งในองค์ ป ระกอบของ
กระบวนการคิดขั้นสูงทุกด้านเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ไม่มี
อาการโรคสมาธิสั้น โดยด้านที่พบว่าบกพร่องมากที่สุด
คื อ การยั บ ยั้ ง ตนเอง (inhibition) 9 ส่ ว นในเด็ ก โรค
สมาธิสนั้ จากการศึกษาวิจยั อีกหลายชิน้ ก็พบว่ามีความ
บกพร่ อ งในกระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ
เด็กปกติ10-12 โดยถ้าอาการสมาธิสั้นเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ใน
วัยเด็กและไม่ได้รับการรักษาหรือฟื้นฟูมักพบความ
บกพร่องยาวนานส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ในด้าน
ต่างๆ และต่อเนื่องไปถึงผู้ใหญ่13 โดยองค์ประกอบ
กระบวนการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ที่ผิดปกติจะแสดง
ออกมา จากการประเมินด้วยแบบทดสอบทางประสาท
จิตวิทยา เช่น มีความบกพร่องในด้านการควบคุมตนเอง
ด้านการวางแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการยับยัง้
ตนเอง ยากล�ำบากในการปรับเปลี่ยน มีความจ�ำขณะ
ปฏิบัติงานต�่ำ ไม่ยืดหยุ่น ท�ำอะไรซ�้ำๆ ขาดกลยุทธ์ใน
การน�ำไปใช้ ไม่สามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับแก้ไขความ
ผิดพลาดได้ และมักจะไม่ค่อยใส่ใจ14
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการคิดขัน้ สูงระหว่างเด็กทีเ่ ป็นโรคสมาธิสนั้ กับ
เด็กปกติ โดยใช้แบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยา คือ
Delis-Kaplan executive function system (D-KEFS)
แบบไม่ ใ ช้ ภ าษา เพราะเป็ น แบบทดสอบที่ ใ ช้ วั ด
กระบวนการคิดขั้นสูงที่มีความเป็นมาตรฐาน มีคะแนน
มาตรฐานส�ำหรับอายุ 8–89 ปี 15 มีการแปลมาเป็น
ภาษาไทย จ�ำนวน 3 ฉบับ คือ Trail making test, Tower
test และ Design fluency test เนื่องจากการศึกษาใน
ต่างประเทศพบว่าเป็นแบบทดสอบที่สามารถประเมิน
กระบวนการคิดขั้นสูงในเด็กสมาธิส้ันและเด็กปกติได้
ส่ ว นในประเทศไทยพบว่ า มี ก ารน� ำ มาใช้ ศึ ก ษาวิ จั ย
ประเมินทักษะการบริหารจัดการในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
สมองบกพร่องในระยะต้น16 แต่ยังไม่เคยมีการน�ำมาใช้
ในเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติมาก่อน การศึกษานี้จึงมี
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วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการจ�ำแนก
ความบกพร่องของกระบวนการคิดขั้นสูงในกลุ่มเด็ก
สมาธิสั้นและเด็กปกติของเครื่องมือ D-KFES ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ใ นอนาคตที่ จ ะได้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ น� ำ มาใช้
ประเมินกระบวนการคิดขัน้ สูงและพัฒนาเป็นโปรแกรม
ฟื ้ น ฟู ก ระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง ส� ำ หรั บ เด็ ก โรคสมาธิ สั้ น
เพื่อช่วยเหลือและป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นร่วมกับการ
ดูแลรักษาทางคลินิก และลดผลกระทบในระยะยาวได้
ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อการด�ำเนินชีวิตในด้าน
ต่างๆ

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง
ระหว่ า งเด็ ก โรคสมาธิ สั้ น และเด็ ก ปกติ โดยใช้ แ บบ
ทดสอบ D-KEFS แบบไม่ใช้ภาษา 3 ฉบับ ได้แก่ แบบ
ทดสอบ Trail making test, Tower test และ Design
fluency test

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรม
จากคณะกรรมการวิ จั ย ในคนคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 05-61-54 ว เป็นการศึกษา
แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ในเด็กอายุ
8-14 ปี 2 กลุ่มคือ กลุ่มเด็กสมาธิสั้นรายใหม่ที่ได้รับ
การวิ นิ จ ฉั ย ตามเกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย DSM-5 จาก
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช
โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�ำนวน 20 คน และกลุม่ เด็กปกติ
เป็นนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์
ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาใกล้เคียงกับกลุ่ม
เด็กสมาธิสนั้ โดยคุณครูเป็นผูค้ ดั กรอง และคัดเลือกจาก
เด็กที่ไม่มีปัญหาด้านการเรียน และโรคจิตเวช จ�ำนวน
20 คน ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ.2561 ถึงมกราคม พ.ศ.2562
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เครื่องมือ
กลุม่ ตัวอย่างเด็กสมาธิสนั้ และเด็กปกติจะด�ำเนิน
การทดสอบเป็นรายบุคคลโดยผู้วิจัยคือนักจิตวิทยา
คลินกิ ทีเ่ คยมีประสบการณ์ในการใช้เครือ่ งมือนี้ ร่วมกับ
การมี นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ของ ภ.จิ ต เวชศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ที่ มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นแบบ
ทดสอบประสาทจิ ต วิ ท ยาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการใช้
เครื่องมือ และการแปลผลคะแนนตามคู่มือมาตรฐาน
ของต่างประเทศ และได้มีกระบวนการสนับสนุนให้เด็ก
ได้ใช้ความสามารถในการทดสอบได้อย่างเต็มที่ มีเวลา
ให้เด็กได้พกั เป็นระยะๆ เมือ่ รูส้ กึ ไม่สบายใจ หรือเหนือ่ ย
จนเกินไป กรณีท�ำไม่เสร็จหรือไม่สบายใจที่จะท�ำการ
ทดสอบต่ อ สามารถที่ จ ะขอยุ ติ ห รื อ ถอนตั ว ออกจาก
โครงการวิจัยนี้ได้ การศึกษานี้ใช้แบบทดสอบ D-KEFS
แบบไม่ใช้ภาษา (ไม่ใช้การตอบโต้ด้วยภาษาในการ
ประเมินกระบวนการคิดขั้นสูง) เพื่อวัดองค์ประกอบ
กระบวนการคิดขัน้ สูง 3 ด้านคือ 1) ด้านการยับยัง้ ตนเอง
2) ด้านความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนความคิด และ
3) ด้านการวางแผน ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย
แบบทดสอบ 3 ชุด และผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบตามล�ำดับดังนี้
Tower test คือ แบบทดสอบที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อวัดกระบวนการคิดขั้นสูงด้านการคิดวางแผน และ
การยับยั้งตนเอง ลักษณะการทดสอบ ผู้รับการทดสอบ
จะต้องย้ายแผ่นไม้ที่มีขนาดแตกต่างกันให้เหมือนกับ
ภาพตัวอย่างจ�ำนวน 9 ข้อ โดยที่มีจ�ำนวนครั้งในการ
ย้ายน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และต้องปฏิบัติตามกฎคือ
ย้ายได้เพียงครั้งละ 1 แผ่นเท่านั้น และไม่น�ำแผ่นขนาด
ใหญ่กว่ามาวางบนแผ่นที่เล็กกว่า ใช้เวลาประมาณ
20 นาที มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงภายในเท่ากับ
.60-.69 (ระดับปานกลาง) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
สัมพันธ์ของการทดสอบและทดสอบซ�้ำเท่ากับ ≤ .59
(ระดับต�ำ่ )14 องค์ประกอบย่อยของแบบทดสอบสามารถ
ดูได้จากตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค�ำอธิบายองค์ประกอบการวัดกระบวนการคิดขั้นสูงจากแบบทดสอบ Trail making test, Tower test
และ Design fluency test
แบบทดสอบ

องค์
องค์
การให้คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ประกอบ ประกอบ
(mean)*
ของ
การวัด
มาจากคะแนนดิบ
EF
ปรับเป็น ssตามอายุ
*Trail making ด้านการ - OEC
คะแนนความผิดพลาดทีไ่ ม่สามารถค้นหาและขีดทับเลข 3 ทัง้ หมด ทัง้ ทีผ่ รู้ บั ปรับเป็นค่า Percentile**
test
ยับยั้ง
การทดสอบท�ำเสร็จแล้วหรือหมดเวลา
คะแนนความผิดพลาดทีท่ ำ� เครือ่ งหมายทับตัวอักษรหรือตัวเลข ซึง่ ไม่ใช่เลข 3 ปรับเป็นค่า Percentile
ตนเอง - CEC
Tower test
- MFMT ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการย้ายแผ่นไม้ครั้งแรก
mean=10; SD =3*
-TPMR
ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการย้ายแผ่นไม้
mean=10; SD =3
- TRV
คะแนนรวมจ�ำนวนครั้งที่ผู้รับการทดสอบท�ำผิดกฎ
ปรับเป็นค่า Percentile
- RVPI
ค่าเฉลี่ยการท�ำผิดกฎ
mean=10; SD =3
Trail making
ด้านการ - NLS
ระยะเวลาเป็นวินาทีที่ท�ำการลากเส้นเชื่อมโยงสลับระหว่างตัวเลขและ mean =10; SD =3
test
ยืดหยุ่นใน
ตัวอักษรส�ำเร็จ
ค่าเปรียบเทียบการลากเส้นเชื่อมโยงสลับระหว่างตัวเลขและตัวอักษรกับ mean =10; SD =3
การปรับ - NLS
เปลี่ยน - COMB การลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษร
ความคิด - CON4 คะแนนรวมทุกการท�ำผิดพลาดของการลากเส้นเชื่อมโยงสลับระว่างตัวเลข mean =10; SD =3
และตัวอักษร
Design fluency
- TC
คะแนนรวมรูปที่ท�ำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์จากการลากเส้นเชื่อมต่อ mean =10; SD =3
test
จุดโปร่ง เชื่อมต่อจุดทึบ และลากสลับจุดโปร่งกับจุดทึบ
- COMBFE คะแนนรวมจ�ำนวนภาพทีท่ ำ� ได้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ของการลากเส้นเชือ่ ม mean =10; SD =3
ต่อจุดโปร่ง เชื่อมโยงจุดทึบ
- SCOMB คะแนนการปรับเปลีย่ นความคิด ได้มาจาก SS การลากสลับลบด้วยคะแนน mean =10; SD =3
เปรียบเทียบของ SS การลากเส้นเชื่อมต่อจุดโปร่ง และเชื่อมต่อจุดทึบ
- SLD
คะแนนรวมจ�ำนวนภาพที่ท�ำผิดเงื่อนไข ได้มาจากคะแนนรวมภาพที่ท�ำผิด mean =10; SD =3
เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดของการลากเส้นเชื่อมต่อจุดโปร่ง เชื่อมต่อ
จุดทึบ และลากสลับจุดโปร่งกับจุดทึบ
- RED
คะแนนรวมจ�ำนวนภาพทีว่ าดซ�ำ้ ของการลากเส้นเชือ่ มต่อจุดโปร่ง เชือ่ มต่อ mean =10; SD =3
จุดทึบ และลากสลับจุดโปร่งกับจุดทึบ
- ATD
คะแนนรวมของภาพที่พยายามวาด จากการลากเส้นเชื่อมต่อจุดโปร่ง mean =10; SD =3
เชื่อมต่อจุดทึบ และลากสลับจุดโปร่งกับจุดทึบ
- PDA
คะแนนร้อยละของภาพที่ท�ำถูก
mean =10; SD =3
Tower test
ด้านการ - TAS
คะแนนรวมของค่าคะแนนพิเศษที่มีการย้ายแผ่นไม้ได้ถูกต้องตามเวลาที่ mean =10; SD =3
วางแผน
ก�ำหนด
- MAR
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการย้ายแผ่นไม้สร้างหอคอย
mean =10; SD =3
หมายเหตุ ss = scaled score, OEC = omission error cumulative percentile rank, CEC = commission errors cumulative percentile rank,
MFMT = mean first-move time, TPMR = time-per-move ratio, TRV = total rule violations, RVPI = rule-violation-per-item ratio, NLS =
number-letter switching ss, NLS - COMB = number-letter switching vs. combined number sequencing + letter sequencing contrast
ss, CON4 = condition 4 all error types ss, TC = total correct, COMBFE = combined filled Dots + empty dots: tc, SCOMB = switching
vs. combined filled dots + empty dots: ss, SLD = total set-loss designs: ss, RD = total repeated designs: ss, ATD = total attempted
Design: scaled score, PDA = percent design accuracy: ss, TAS = total achievement score, MAR = move accuracy ratio
*การแปลผลในแต่ละองค์ประกอบ ได้มาจากน�ำคะแนนดิบมาปรับเป็น scaled score ตามกลุ่มอายุ โดยมี mean = 10; SD = 3 ดังนั้น SS >10 คือ
สูงกว่าค่าเฉลี่ย, SS <10 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
**การแปลผลในแต่ละองค์ประกอบ ได้มาจากน�ำคะแนนดิบมาปรับเป็น percentile ตามกลุ่มอายุ โดยมี percentile >50 อยู่ในต�ำแหน่งสูงกว่า
ปกติ, percentile <50 อยู่ในต�ำแหน่งน้อยกว่าปกติ
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Trail making test คื อ แบบทดสอบที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อวัดกระบวนการคิดขั้นสูงในด้านความ
ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนความคิด และด้านการยับยั้ง
ตนเอง ลักษณะการทดสอบ ผู้รับการทดสอบท�ำการ
ทดสอบภายใต้ 5 เงื่อนไข ได้แก่ การค้นหาตัวเลข ลาก
เส้นเชือ่ มโยงตัวเลขตามล�ำดับ ลากเส้นเชือ่ มโยงตัวอักษร
ตามล�ำดับ ลากเส้นเชื่อมโยงสลับกันระหว่างตัวเลขและ
ตัวอักษรตามล�ำดับ และการลากเส้นเชื่อมโยงตามเส้น
ประให้เร็วทีส่ ดุ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความเที่ยงภายในของเงื่อนไข 1-4 ≤ .59 (ระดับต�่ำ)
ส่วนในองค์ประกอบ combined number & letter
sequencing composite มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ภายในเท่ากับ .70 - .79 (ระดับปานกลาง) โดยมีค่า
สัมประสิทธิค์ วามสัมพันธ์ของการทดสอบและทดสอบซ�ำ้
ขององค์ ป ระกอบ combined number & letter
sequencing เท่ากับ .60-.69 (ระดับน้อย) ส่วนเงื่อนไข
5 มีค่าเท่ากับ .70-.79 (ระดับปานกลาง)14 (องค์ประกอบ
ย่อยของแบบทดสอบสามารถดูได้จากตารางที่ 1)
Design fluency test คื อ แบบทดสอบที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อวัดกระบวนการคิดขั้นสูงในด้านการ
ยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ นความคิด ลักษณะการทดสอบ
ผู้รับการทดสอบจะต้องลากเส้นเชื่อมต่อจุดต่างๆ ด้วย
เส้นตรงจ�ำนวน 4 เส้นโดยภาพต้องไม่ซ�้ำกันให้เยอะที่สุด
ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ประกอบด้วย 3 เงือ่ นไข ได้แก่ ลาก
เส้นเชือ่ มต่อจุดทึบ ลากเส้นเชือ่ มต่อจุดโปร่ง และลากเส้น
เชื่อมต่อสลับจุดทึบกับจุดโปร่ง ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องการทดสอบและ
ทดสอบซ�้ำเท่ากับ ≤ .59 (ระดับต�่ำ)14 (องค์ประกอบย่อย
ของแบบทดสอบสามารถดูได้จากตารางที่ 1)

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
version 18 โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การวิเคราะห์
เชิงพรรณา ได้แก่ (1) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของกระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง กั บ กลุ ่ ม
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ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มด้วย dependent t-test ในกรณีพบ
การแจกแจงปกติ และใช้สถิติ Wilcoxon signed ranks
test ในกรณีพบการแจกแจงไม่ปกติ โดยก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการศึกษา

ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยโรค
สมาธิสั้นและกลุ่มเด็กปกติกลุ่มละ 20 ราย โดยแต่ละ
กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�ำนวน 16 ราย (ร้อยละ 80)
มีอายุเฉลีย่ 8.45 ปี (SD = 2.23, min-max = 8-14) โดย
เฉลีย่ ก�ำลังศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 (ร้อยละ
40) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างของ
เด็กโรคสมาธิสั้นและเด็กปกติ จ�ำแนกตาม
เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
8
9
10
13
14
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

เด็กโรคสมาธิสั้น
เด็กปกติ
(n = 20)
(n = 20)
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
16 (80)
4 (20)

16 (80)
4 (20)

8 (40)
5 (25)
2 (10)
3 (15)
2 (10)

8 (40)
5 (25)
2 (10)
3 (15)
2 (10)

8 (40)
5 (25)
2 (10)
3 (15)
2 (10)

8 (40)
5 (25)
2 (10)
3 (15)
2 (10)

จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพบ
ว่า เด็กโรคสมาธิสั้น มีกระบวนการคิดขั้นสูงแตกต่าง
จากเด็กปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .01 ในด้าน
ดังนี้ 1) การยับยั้งตนเอง จากแบบทดสอบ Tower test
คือ องค์ประกอบ rule-violation-per-item ratio และ
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องค์ประกอบ total rule violations 2) การยืดหยุน่ ในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดจากแบบทดสอบ Design fluency
test จากองค์ประกอบ total set-loss designs: scaled
องค์ประกอบ total repeated designs: scaled score
และ percent design accuracy: scaled score

Sudawan Jullagate et al.

และ 3) การวางแผน จากแบบทดสอบ tower test
องค์ประกอบ total achievement score ส่วนคะแนน
จากแบบทดสอบ Trail making test ไม่ พ บความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ใ นทุ ก
องค์ประกอบ

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ จากแบบทดสอบ Tower test และ Design fluency
ระหว่างกลุ่มเด็กโรคสมาธิสั้นและกลุ่มเด็กปกติ
เด็กสมาธิสั้น (N = 20) เด็กปกติ (N = 20) p-value
Mean
SD
Mean
SD
ด้านการยับยัง้ ตนเอง Trail making test
- OEC
88.70
27.90
92.85 22.04 .593
- CEC
100
0
95.25 21.24 .317
Tower test
- MFMT
9.35
2.28
9.00
2.81 .634
-TPMR
5.90
4.13
8.30
3.80 .086
- TRV
17.75
25.96
80.30 28.22 <.001**
- RVPI
4.40
3.99
10.60
0.88 <.001**
ด้านการยืดหยุ่น Trail making test
- NLS
6.90
3.61
7.25
3.34 .756
ในการปรับเปลี่ยน
- NLS - COMB
9.50
3.79
10.80
3.29 .237
ความคิด
- CON4
10.00
1.84
11.05
1.23 .066
Design fluency test - TC
8.50
2.26
10.00
2.77 .103
- COMBFE
8.70
2.06
9.45
2.56 .309
- SCOMB
10.15
2.83
10.80
2.59 .404
- SLD
8.05
4.25
11.35
2.08 .006*
- RED
11.25
1.68
12.60
0.75 .006*
- ATD
10.40
3.03
8.95
3.02 .156
- PDA
5.60
4.14
10.80
2.33 <.001**
ด้านการวางแผน Tower test
- TAS
8.90
2.47
11.20
2.17 .008*
- MAR
8.60
4.36
9.25
3.13 .740
หมายเหตุ: OEC = omission error cumulative percentile rank, CEC = commission errors cumulative percentile rank, MFMT
= mean first-move time, TPMR = time-per-move ratio, TRV = total rule violations, RVPI = rule-violation-per-item ratio, NLS
= number-letter switching ss, NLS - COMB = number-letter switching vs. combined number sequencing + letter sequencing
contrast ss, CON4 = condition 4 all error types ss, TC = total correct, COMBFE = combined filled Dots + empty dots: tc,
SCOMB = switching vs. combined filled dots + empty dots: ss, SLD = total set-loss designs: ss, RD = total repeated
designs: ss, ATD = total attempted Design: scaled score, PDA = percent design accuracy: ss, TAS = total achievement
score, MAR = move accuracy ratio; * p < .01 ** p < .001
องค์ประกอบ EF

วิจารณ์

แบบวัด

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบของกระบวนการคิด
ขัน้ สูงจากแบบทดสอบ Tower test ด้านการวางแผน จาก
total achievement score ของเด็กสมาธิสั้นมีคะแนน
เฉลี่ยต�่ำกว่าเด็กปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ

.01 อาจแสดงถึงเด็กสมาธิสั้นมีความสามารถด้านการ
วางแผนที่ต�่ำ17 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wodka
ในปี 2008 ที่ พบว่าเด็กสมาธิสนั้ มีความสามารถด้านการ
วางแผนที่ ต�่ ำ กว่ า เด็ ก ปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ดังนัน้ จึงอาจส่งผลให้ขาดทักษะทีจ่ ะใช้วางแผนเพือ่ ลงมือ
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การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดขั้นสูงระหว่างเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติ

ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการแก้ปัญหาที่
ต�่ำเนื่องจากการวางแผนไม่เหมาะสม ไม่สามารถบริหาร
จัดการ ไม่มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพใช้วิธีการแก้ปัญหา
เดิมที่ไม่เหมาะสม และมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลต�่ำ18
คะแนนจากแบบทดสอบ Tower test ด้านการ
ยับยั้งตนเองของเด็กสมาธิสั้นพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย
ต�่ำกว่าเด็กปกติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนของ
Biederman และ Willcutt ที่พบว่ากลุ่มโรคสมาธิสั้น
มีความบกพร่องด้านการยับยั้งพฤติกรรมมากที่สุด และ
มีคะแนนจากการละเมิดกฎการทดสอบ Tower test
มากกว่ากลุ่มควบคุมเพราะไม่สามารถยับยั้งตนเองให้
ปฏิบตั ติ ามกฎได้9,10,11 จากข้อค้นพบทีพ่ บว่าเด็กโรคสมาธิ
สั้ น ไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง พฤติ ก รรม ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความจ�ำ
ขณะปฏิบตั งิ านแบบไม่ใช้ภาษา เช่น ขีล้ มื (มักลืมในสิง่ ที่
ส�ำคัญในขณะนั้น) บกพร่องในทักษะการบริหารจัดการ
ทัง้ ในด้านการลงมือท�ำหรือด้านเวลา ไม่สามารถคิดแบบ
ย้ อ นกลั บ หรื อ มุ ่ ง ไปภายหน้ า ได้ อาจน� ำ ไปสู ่ ก ารไม่
สามารถไปถึงจุดที่มุ่งหวังในอนาคตได้19
จากแบบทดสอบ Design fluency test พบว่าเด็ก
โรคสมาธิ สั้ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากองค์ ป ระกอบ total
set-loss designs: scaled score, total repeated
designs: scaled score และ percent design accuracy:
scaled score ต�่ำ กว่ า เด็ ก ปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส�ำ คั ญ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Willcutt ทีพ่ บว่าเด็กสมาธิสนั้
มีความบกพร่องด้านการยืดหยุน่ ทางการปรับเปลีย่ นความ
คิด ซึง่ แสดงถึงเด็กสมาธิสนั้ มักไม่คอ่ ยปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การตอบสนอง มีพฤติกรรมซ�้ำ และกระท�ำสิ่งที่ผิดพลาด
เดิ ม ๆ ขาดกลยุ ท ธ์ ใ นการน� ำ ไปใช้ แ ก้ ป ั ญ หา และไม่
สามารถน�ำผลที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้เพื่อแก้ไขความผิดพลาด
ได้14,17
ดั ง นั้ น ผลการศึ ก ษานี้ พ บว่ า เด็ ก สมาธิ สั้ น มี
กระบวนการคิดขัน้ สูงต�ำ่ กว่าเด็กปกติในด้าน 1) การยับยัง้
ตนเอง จากแบบทดสอบ tower test ในองค์ประกอบ
rule-violation-per-item ratio และ total rule violations
แต่ไม่พบความแตกต่างจากแบบทดสอบ trail making
test เนื่องจากแบบทดสอบนี้ใช้การจับเวลาและดูความ
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ผิดพลาดจากการละเลยการกาทับตัวเลขหรือกาตัวเลข
อื่นที่ไม่ใช่ที่ก�ำหนดซึ่งต้องการความเข้าใจเรื่องตัวเลข
และอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องท�ำให้อาจยากล�ำบากส�ำหรับ
เด็กวัยนี้ จึงท�ำให้คะแนนเฉลีย่ ของทัง้ สองกลุม่ ไม่มคี วาม
แตกต่างกัน ในขณะที่ใน Tower test ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
ความรู้ด้านตัวเลขและตัวอักษรจึงอาจใช้แยกการท�ำผิด
กฎกติกาในเด็กสมาธิสั้นได้ 2) ด้านการยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดจากแบบทดสอบ Design fluency
test ในองค์ประกอบ total set-loss designs: scaled,
total repeated designs: scaled score และ percent
design accuracy: scaled score ของเด็กสมาธิสั้นมี
คะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ กว่าเด็กปกติ แต่ไม่พบความแตกต่างจาก
แบบทดสอบ Trail making test ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากแบบ
ทดสอบนี้เป็นการลากเชื่อมโยงสลับตัวเลขกับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษซึ่งอาจมีความยากล�ำบากส�ำหรับเด็กใน
วัยนี้ โดยปกติพบว่าใช้เวลานานและมีความผิดพลาด
ไม่แตกต่างกับเด็กสมาธิสั้น ในขณะที่ Design fluency
test เป็นการลากต่อจุดให้มีรูปแบบที่ไม่ซ�้ำกัน ซึ่งไม่
ต้องใช้ทักษะทั้งตัวเลขและตัวอักษรจึงอาจใช้แยกความ
แตกต่างในเด็กสมาธิสนั้ ได้ และ 3) ด้านการวางแผนจาก
แบบทดสอบ Tower test เด็กสมาธิสั้นมีคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบ total achievement score ต�ำ่ กว่าเด็กปกติ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่ไม่พบความแตกต่างในองค์ประกอบ
move accuracy ratio เนื่องจาก total achievement
score เป็นค่าคะแนนพิเศษทีม่ กี ารย้ายแผ่นไม้ได้ถกู ต้อง
ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ซึง่ เด็กสมาธิสนั้ ทีม่ กี ารยับยัง้ ตนเอง
ไม่ดี ท�ำผิดกฎมาก ขาดการวางแผนในการย้ายแผนไม้ที่
ดีก็จะท�ำให้มีคะแนนในส่วนนี้น้อยกว่าเด็กปกติ ในขณะ
ที่คะแนนจาก move accuracy ratio เป็นการนับจ�ำนวน
รวมการย้ายแผ่นไม้ทั้งหมดหารด้วยจ�ำนวนรวมการย้าย
แผ่นไม้ที่น้อยที่สุด จากการสังเกตพบว่าเด็กสมาธิสั้น
เมือ่ พบข้อทดสอบทีเ่ ริม่ ยากขึน้ และไม่สามารถท�ำได้กจ็ ะ
ไม่พยายามท�ำต่อ ท�ำให้มจี ำ� นวนการย้ายแผ่นไม้นอ้ ยกว่า
ซึ่งเกิดจากการท�ำไม่แล้วเสร็จ แต่ในเด็กปกติเมื่อการ
ทดสอบเดียวกันซึ่งแม้จะยากแต่เด็กจะมีความพยายาม
ท�ำต่อจนหมดเวลาทีก่ ำ� หนด จึงมีจำ� นวนการย้ายแผ่นไม้

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2562

The Comparative Study of Executive Function between Children
with ADHD and Healthy Children
มากกว่าแต่มีคะแนนเฉลี่ยในส่วนนี้ไม่แตกต่างจากเด็ก
สมาธิ สั้ น เนื่ อ งจากมี ก ารลองผิ ด ลองถู ก มาครั้ ง ดั ง นั้ น
เมื่อน�ำมาเทียบกับคะแนนมาตรฐานแล้วทั้งกลุ่มเด็ก
สมาธิสั้นและเด็กปกติจึงไม่มีความแตกต่างกันในส่วน
องค์ประกอบ move accuracy ratio
ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
วิจัยครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างมี
จ�ำนวนน้อยและอายุเฉลี่ยน้อยดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปในอนาคตจึงควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นและมีช่วงอายุที่กว้างขึ้น 2) การศึกษาครั้ง
นี้ใช้เพียงแบบทดสอบ D-KEFS แบบไม่ใช้ภาษาในการ
ประเมินกระบวนการคิดขั้นสูงเพียงเท่านั้นซึ่งอาจไม่
ครอบคลุมองค์ประกอบของกระบวนการคิดขั้นสูงด้าน
อืน่ ๆ ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรเลือกใช้แบบ
ทดสอบอืน่ ๆ เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการคิด
ขั้นสูงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 3) ในการศึกษาวิจัยนี้ไม่มี
การเก็บข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญเช่น ระดับความสามารถทาง
สติปัญญา ทักษะทางภาษาและการอ่านเขียน ชนิดของ
โรคสมาธิสั้น จึงท�ำให้การไม่พบความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ อาจเกิดจากปัจจัยดังกล่าวได้และ 4) ผูว้ จิ ยั ไม่มกี าร
ประเมินด้วยเครือ่ งมืออืน่ ๆ เช่น แบบประเมินกระบวนการ
คิดขั้นสูงของเด็กโดยผู้ปกครอง และผลกระทบในด้าน
อืน่ ๆ ซึง่ สามารถน�ำมาช่วยในการสนับสนุนความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ ย จากเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้
การศึกษาถัดไปจึงควรเก็บข้อมูลเหล่านี้ร่วมด้วย

สรุปและข้อเสนอแนะ

เด็กสมาธิสั้นมีค่าคะแนนเฉลี่ยกระบวนการคิด
ขั้นสูงต�่ำกว่าเด็กปกติในองค์ประกอบด้านการวางแผน
การยับยั้งตนเอง และการยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
ความคิด จากแบบทดสอบ D-KEFS แบบไม่ใช้ภาษา
ด้วยเครื่องมือ Tower test และ Design fluency test
ดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้วัด
กระบวนการคิดขั้นสูงในองค์ประกอบด้านการวางแผน
ด้านการยับยัง้ ตนเอง และการยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ น
ความคิดในเด็กสมาธิสั้นได้ ในขณะที่แบบทดสอบ trail

Sudawan Jullagate et al.

making test ไม่ ส ามารถใช้ วั ด ความแตกต่ า งของ
กระบวนการคิดขั้นสูงในเด็กสมาธิสั้นได้ จึงมีประโยชน์
ในการน�ำมาใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูกระบวนการ
คิดขั้นสูงส�ำหรับเด็กโรคซนสมาธิสั้น เพื่อช่วยเหลือและ
ป้องกันได้ตงั้ แต่เริม่ ต้นร่วมกับการดูแลรักษาทางคลินกิ
และลดผลกระทบในระยะยาวได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุ ณ ภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ร วมถึ ง
นักจิตวิทยาคลินิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผู้อ�ำนวยการ
และคณาจารย์โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์ ที่
ให้ความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลวิจยั ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมทั้งขอ
ขอบคุณกลุม่ ตัวอย่างจากทัง้ สองกลุม่ ทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลวิจัยเป็นอย่างดี กราบขอบพระคุณ
รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร รศ.ร.ท. ฐิรชัย หงษ์ยันตรชัย
รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ และ อาจารย์นนทิมา พัชโรรส
ส�ำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จนท�ำให้งานวิจัย
ครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

1. Chaiudomsom K, Phahaphak P, Wattanawitkij P,
Phahaphak P, editors. Psychiatry. Nanawitthaya
printing depot; 2016
2. Witthirarak N, Wanwaek K, Wannarit K,
Pugratayakami P, Phinantavech S, Ketman P,
editors. Siriraj Psychiatry DSM-5. Bangkok:
Prayunsanthai printing; 2015
3. Boon-yasidhi V. Attention deficit hyperactivity
disorder: diagnosis and management.
Journal of the Psychiatric Association of Thailand
2012; 57: 373-86
4. Seri P. Learning problems. In: Witthirarak N,
Wanwaek K, Wannarit K, Pugratayakami P,
Phinantavech S and Ketman P, editors. Siriraj
psychiatry DSM-5. Bangkok: Prayoonsanthai

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 64 No. 2 April - June 2019

195

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการคิดขั้นสูงระหว่างเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติ

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

printing. 2015: 313.
Krain AL, Castellanos FX. Brain development
and ADHD. Clinical psychology review 2006;
26: 433-44.
Ozonoff S, Jensen J. Brief report: Specific
executive function profiles in three neurodevelopmental disorders. Journal of Autism and
Developmental Disorder 1999; 29:171-7.
Brown TE. ADD/ADHD and Impaired Executive
Function in Clinical Practice. Curr Psychiatry
Rep 2008; 10: 407-11.Neuroscience and
neuropsychology of ADHD 2009; 1: 37-41.
Lezak MD, Howieson DB, Loring DW.
Neuropsychological assessment. 4th ed.
Oxford University Press Inc; 2004
Willcutt EG, Doyle AE, Nigg T, Faraone SV,
Pennington BF. Validity of the executive
function theory of attention-deficit/hyperactivity
disorder: A meta-analytic review. Biol Psychiatry
2005; 57: 1336-46.
Biederman J, Monuteaux MC, Doyle AE,
Seidman LJ, Wilens TE, Christie FF, et al.
Impact of executive function deficits and
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
on academic outcomes in children. J Consult
Clin Psychol 2004; 72: 757-66.
Holmes J, Gathercole SE, Place M, Alloway
TP, Elliott JE, Hilton KA. The diagnostic utility
of executive function assessments in the
identification of ADHD in children. Child and

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

196

สุดาวรรณ จุลเกตุ และคณะ

Adolescent Mental Health 2010; 15: 37-43.
Wodka EL, Mostofsky SH, Prahme C, Larson
JC, Loftis, C, Denckla MB, et al. Process
examination of executive function in ADHD:
sex and subtype effects. The Clinical
Neuropsychologist 2007; 22: 826-841.
Diamond A. Executive functions. Annu Rev
Psychol 2013; 64: 135-68.
Strauss E, Elisabeth MSS, Otfriep S. Executive
Functions.In A compendium of neuropsychological test: administration, norms, and
commentary. 3rded. Oxford university press;
2006.
Delis DC, Kaplan E, Kramer JH. Delis Kaplan
D-KEFS executive function system examiner’s
manual. US. The Psychological Corporation
Press; 2001
Nakawiro D, Chansirikanjana S, Srisuwan P,
Aebthaisong O, Sudsakon P, Vittayajuksu J, et al.
Group-based training of executive function,
attention, memory and visuospatialfunction
(Team-V) in patients with mild neurocognitive
disorder. Journal of the Psychiatric Association
of Thailand 2017; 62: 337-48
Wodka EL, Loftis C, Mostofsky SH, Prahme C,
Larson JC, Denckla MB, et al. Prediction of
ADHD I boys and girls using the D-KEFS. Arch
Clin Neuropsychol 2008; 23: 283-93.
Anderson P. Assessment and development of
executive function (EF) during childhood.
Child Neuropsychol 2002; 8: 71-82.
Goldstein S, Naglieri J A. editors. Handbook
of executive functioning. New York: Springer
Science Press; 2014

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2562

