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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาผลของเกมกระดาน ผูก้ ล้าพิชติ หอคอย/Help Me. Help Your Friend (Attention
Family Board Game) ในการเพิ่มสมาธิและปรับลดพฤติกรรมขาดสมาธิไม่อยู่นิ่งและหุนหันพลันแล่น
ในเด็กช่วงอายุ 9-11 ปีที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยมีครอบครัวของเด็กเป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมเกมกระดาน
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลองแบบ one group pretest-posttest design กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กอายุ 9-11 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้นในระบบ DSM 5 จ�ำนวน
13 ครอบครัว การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้แบบทดสอบ The Leiter International
Performance Scale-Revised (Leiter- R) เพื่อประเมินคะแนนสมาธิ (Attention) และ Swanson,
Nolan, and Pelham IV Scale (SNAP-IV Short form) ฉบับภาษาไทยเพื่อประเมินคะแนนพฤติกรรม
ขาดสมาธิ ไม่อยู่นิ่งและหุนหันพลันแล่น วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังด�ำเนินกิจกรรมโดย
ใช้ Wilcoxon matched-pairs signed rank test
ผลการศึกษา หลังจบโครงการมีอาสาสมัครติดต่อกลับทั้งหมด 13 ครอบครัว เปรียบเทียบพบคะแนน
สมาธิ (attention sustained) ของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (คะแนนก่อน
=7.462, คะแนนหลัง = 8.769, p = 0.007) และจากการประเมินคะแนนพฤติกรรมโดยครอบครัว
พบความสัมพันธ์ของคะแนนพฤติกรรม ขาดสมาธิ ไม่อยูน่ งิ่ และหุนหันพลันแล่น ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (คะแนนขาดสมาธิ ก่อน = 18.0 /หลัง = 15.769, คะแนนไม่อยู่นิ่งและหุนหันพลันแล่น
ก่อน =13.615/หลัง = 12.230, p = 0.001และ p = 0.003 ตามด�ำลับ) จากการประเมินคะแนนพฤติกรรม
โดยคุณครูพบ คะแนนพฤติกรรม ไม่อยูน่ งิ่ และหุนหันพลันแล่นลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (คะแนน
ไม่อยู่นิ่งและหุนหันพลันแล่น ก่อน = 13.769 /หลัง = 12.0 และ p = 0.02)
สรุป เกมกระดาน Help Me . Help Your Friend (Attention Family Board Game) อาจสามารถเพิ่ม
สมาธิและลดพฤติกรรมขาดสมาธิ ไม่อยูน่ งิ่ และหุนหันพลันแล่น ในอาสาสมัครได้โดยครอบครัวของเด็ก
ที่มีภาวะสมาธิสั้นเป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรม
ค�ำส�ำคัญ เกมกระดาน สมาธิสั้น กิจกรรมบ�ำบัด
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ABSTRACT
Objectives : To study the effect of the board game on increasing attention and reducing
behavior inattention, impulsivity, and hyperactivity in children aged 9-11 years with
ADHD with a family of children carrying out activities.
Method : The one group pretest - posttest design research model. The sample group
in this study is 9-11-year-olds who are diagnosed with ADHD which is diagnosed in the
DSM-5 system for 15 families. Sample group selected by The purposive sampling
method, use the Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R) test to assess
the attention score and Swanson, Nolan, and Pelham IV (Form SNAP-IV Short form) in
Thai version to evaluate the behavior score (attention, impulsivity, and hyperactivity).
Analyze comparative data before and after activities using Wilcoxon matched-pairs
signed rank test.
Results : After completing the project, there were a total of 13 families from 15 families
in the community. The attention sustained scores of children with ADHD were statistic
significantly increased (inattention score: before = 7.462 / after score = 8.769, p-value
= .007) and from the evaluation of family behavior scores, the relationship of behavior
scores were also statistic significantly decreased (inattention score: before = 18.0 /
after = 15.769, impulsivity and hyperactivity score: before = 13.615 / after = 12.230;
p= 0.001, p= 0.003), according to the secret from the evaluation of behavior scores
by teachers found behavior scores were not stable and significantly endangered
(impulsivity and hyperactivity score: before = 13.769 / after = 12.0 p= 0.02)
Conclusion : Help Me Help Your Friend (Attention Family Board Game) may be increased
attention and reduced behavior inattention, impulsivity, and hyperactivity in children
with ADHD
Keywords : Board games, ADHD, attention
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บทน�ำ

จากสถิติในปี พ.ศ. 2555 พบความชุกของโรค
สมาธิสั้นในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 8.1 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น
จากปี พ.ศ. 2541 และโรคสมาธิสนั้ ส่วนใหญ่เริม่ วินจิ ฉัย
ได้เมือ่ เริม่ เข้าศึกษาในระดับ ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 หรือ
ตั้งแต่อายุ 7 ปีนั้นแสดงให้เห็นว่าเด็กในระดับประถม
ศึกษาซึง่ ถือเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ 100 ราย จะได้รบั การ
วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นสูงถึง 8 ราย1 สิ่งที่ต้อง
ตระหนักจากสถานการณ์ดังกล่าวคือ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเทศไทยมุง่ เน้นพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ตามกรอบพัฒนาประเทศเป็น
ส�ำคัญและทรัพยากรวัยเด็กถือเป็นหัวใจในการพัฒนา
ประเทศทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมากมีงานวิจยั ชีใ้ ห้เห็น
ถึงประสิทธิผลในการลงทุนทางการศึกษาพบ การลงทุน
ทางการศึกษาในช่วงประถมศึกษา (primary school)
ได้รับผลตอบแทนในด้านการคืนทุนทางสังคมสูงถึง
ร้อยละ 18.9 และการคืนทุนต่อตัวเด็กเองสูงถึง 26.6
ซึ่ ง สู ง กว่ า ในระดับมัธยมศึก ษาและอุด มศึก ษา 2 นั้ น
แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญในการมุง่ พัฒนาเด็กในช่วง
วั ย ดั ง กล่ า วและหากเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ
การรักษาและบ�ำบัดอย่างเหมาะสมจะส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อคุณภาพชีวิตดังจะได้กล่าวในล�ำดับถัดไป
โรคสมาธิสั้น (Attention-deficit hyperactivity
disorder) เป็นโรคทางจิตเวชโดยผูป้ ว่ ยจะมีอาการตัง้ แต่
ก�ำเนิดส่วนใหญ่มักเริ่มวินิจฉัยได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
เนื่องด้วยเด็กวัยนี้เริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาและจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและครูซึ่งดูแล
เด็กมักพบถึงอาการขาดความสนใจ ไม่อยู่นิ่งเมื่ออยู่ใน
ห้องเรียน1 จากการศึกษาของ Field testing of DSM 4
พบเด็กสมาธิสนั้ ชนิด hyperactive-Impulsive สามารถ
เริม่ วินจิ ฉัยได้ตงั้ แต่ 3-4 ขวบ3 โดยมีอตั ราการวินจิ ฉัยใน
เด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงในอัตรา 3:11 มีรายงาน
ความชุกในต่างประเทศ โดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน
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ประมาณการความชุกของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่า
มีภาวะสมาธิสั้นอยู่ที่ร้อยละ 3-71 และในประเทศญี่ปุ่น
(2010)พบความชุกของโรคสมาธิสั้นอยู่ที่ร้อยละ 6.274
ความชุกในประเทศไทยเคยมีการส�ำรวจในปี
พ.ศ. 2541 พบความชุกของโรคร้อยละ 5.013 ต่อมา
ปี พ.ศ. 2555 มีการศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้นใน
ระดับประเทศพบความชุกโรคสมาธิสั้นในประเทศไทย
ร้อยละ 8.16 ซึง่ หากเปรียบเทียบความชุกในปี 2541 และ
2555 พบว่าความชุกของโรคสมาธิสนั้ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ตามล�ำดับ ชี้ให้เห็นว่าความชุกของโรคสมาธิสั้นไม่ได้
ลดลงและอาจมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ นอกจากแนวโน้มทีเ่ พิม่
สูงขึน้ แล้วโรคสมาธิสนั้ ยังเป็นโรคเรือ้ รังทีส่ ามารถแสดง
อาการของโรคต่อไปยังวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ได้สูงถึง
ร้อยละ 40-603 และหากเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นขาด
การรั ก ษาบ� ำ บั ด อย่ า งเหมาะสมจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตในโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และหากล่วงเลยมาจนเข้าสูว้ ยั รุน่ มีรายงานพบคนกลุม่
นี้ มี ป ั ญ หาพฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว ขาดทั ก ษะทางสั ง คม
ยิ่งกว่านั้นพบว่าวัยผู้ใหญ่ที่มีโรคสมาธิสั้นจะไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน อารมณ์แปรปรวน มีปัญหา
ความจ�ำต้องอาศัยการจดบันทึก3 และพบมีโอกาสเกิด
ปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาโดยเฉพาะ โรคซึมเศร้า
พฤติกรรมต่อต้านสังคม หรือโรคติดสุราเรื้อรังและอาจ
น�ำมาสู่การท�ำผิดกฎหมาย7 จากที่ได้กล่าวในข้างต้น
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั้ น หากขาดการ
ส่งเสริมปรับพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็กจะน�ำไปสู่ผลเสีย
อย่างต่อเนื่องทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ
มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหากสมองส่วนหน้า
(prefrontal cortex) ได้รับความเสียหายจะส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นและขาดสมาธิรวมทัง้
สูญเสียความจ�ำขณะท�ำงาน อารมณ์ (temperament)
และพฤติกรรม (behavior)8 เมื่อสมองส่วนหน้าท�ำงาน
ผิดปกติย่อมส่งผลให้สมรรถนะ ในด้าน ความจ�ำขณะ
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ท�ำงาน (working memory) และการควบคุมแรงกระตุน้
(impulse control) บกพร่ อ ง ทั ก ษะทั้ ง สองนี้ เ ป็ น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของ สมาธิ (attention)8 มีการ
ศึกษาที่ช่วยยืนยันว่าสมองส่วนหน้าที่ผิดปกติจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมขาดสมาธิ หนุหนั และไม่อยูน่ งิ่ โดยรายงาน
ดังกล่าวเป็นบันทึกทางการแพทย์ของอาการผิดปกติ
จากการได้รบั อุบตั เิ หตุของ Phineas P. Gage หรือทีร่ จู้ กั
ในชื่อ “The American Crowbar Case” นาย Phineas
P. Gage เป็นผู้ที่รอดชีวิต จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการระเบิดหินและมีแท่งเหล็กขนาดใหญ่พงุ่ ทะลุ
ผ่ า นกะโหลกศี ร ษะ อุ บั ติ เ หตุ ค รั้ ง นั้ น ท� ำ ลายสมอง
ส่วนหน้า (prefrontal cortex) และส่งผล ต่อบุคลิกภาพ
และพฤติกรรม จากบันทึกของนายแพทย์ John Harlow
ค.ศ. 1868 แสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้
“ความสมดุลกันระหว่างสติปัญญาและสัญชาตญาณ
สั ต ว์ ดู เ หมื อ นจะถู ก ท� ำ ลายไป เขาอยู ่ นิ่ ง ๆ ไม่ ไ ด้
ปราศจากความเคารพย� ำ เกรง บางครั้ ง กล่ า วค� ำ ที่
หยาบคายที่สุด (ซึ่งก่อนนี้ไม่ได้เป็นเช่นนี้) ไม่มีความ
เกรงใจต่อเพือ่ นร่วมงาน ไม่มคี วามอดทนต่อกฎระเบียบ
และค�ำแนะน�ำถ้าขัดแย้งกับความต้องการของเขา บาง
ครัง้ ดือ้ รัน้ อย่างสุดๆ แต่กเ็ อาแน่อะไรไม่ได้ เปลีย่ นใจไป
เปลี่ยนใจมา วางแผนในอนาคตไว้อย่างมากมาย ซึ่งยัง
วางไม่ทันเสร็จก็ทิ้งไปเสียก่อนเพื่อจะวางแผนอื่นที่ดู
เหมือนจะท�ำได้งา่ ยกว่า มีสมรรถภาพทางปัญญาและมี
สภาวะคล้ายกับเด็ก เขามีรา่ งกายของชายทีแ่ ข็งแรงแต่
มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับสัตว์ ก่อนประสบการ
บาดเจ็บ แม้วา่ เขาจะไม่ได้เรียนหนังสือ แต่เขาก็มจี ติ ใจ
ทีส่ มดุล ทีค่ นอืน่ ๆ เคยรูจ้ กั เขามองเขาว่า เป็นนักธุรกิจที่
หลักแหลมและฉลาด กระตือรือร้นและอดทนที่สุดใน
การปฏิบตั กิ ารไปตามแผนการท�ำงานของตน ดังนัน้ จาก
มุ ม มองนี้ จิ ต ใจของเขาได้ เ ปลี่ ย นไปอย่ า งสิ้ น เชิ ง
จนกระทัง่ ว่า เพือ่ นและคนคุน้ เคยของเขากล่าวว่า ไม่ใช่
เขาอีกต่อไป9 จากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหาก
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สมองส่วน prefrontal cortex ได้รับความเสียหายจะ
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นและขาด
สมาธิ ร วมทั้ ง สู ญ เสี ย ความจ� ำ ขณะท� ำ งาน อารมณ์
(temperament) และ พฤติกรรม (behavior)8 เมือ่ สมอง
ท� ำ งานผิ ด ปกติ ย ่ อ มส่ ง ผลให้ ส มรรถนะความจดจ่ อ
บกพร่ อ งด้ ว ยซึ่ ง ความจ� ำ ขณะท� ำ งาน (working
memory) และการควบคุ ม แรงกระตุ ้ น (impulse
control) บกพร่องซึง่ ทัง้ สองนีเ้ ป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ของการมีความจดจ่อ หรือ สมาธิ (attention)8 เมื่อ
ผิดปกติจึงส่งผลสู่การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3 ลักษณะ ดั้งนี้ 1. ขาดสมาธิ (inattention) 2. ไม่อยู่นิ่ง
(hyperactivity) 3. หุนหันพลันแล่น (impulsivity)
มี ก ารเปรี ย บเที ย บพี่ น ้ อ งที่ เ กิ ด คนละพ่ อ หรื อ
คนละแม่กบั พีน่ อ้ งทีเ่ ป็นเด็กสมาธิสนั้ และเกิดกับพ่อและ
แม่เดียวกัน พบว่าพีห่ รือน้องทีเ่ กิดจากครอบครัวพ่อและ
แม่เดียวกันมีอัตราเป็นโรคสมาธิสั้นได้มากกว่าและ
ในเด็กที่มีพี่หรือน้องเป็นโรคสมาธิสั้นมีโอกาสเป็นโรค
สมาธิสั้นมากกว่าเด็กอื่น 1.5-8 เท่า10 เป็นที่ยอมรับว่า
ยีนที่ส่งผลให้เกิดโรคสมาธิสั้นคือ DA transporter ชนิด
ที่ 1 (DAT1) และ DRD4 ซึ่งเป็นยีนส์ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับ dopamine receptor subtype 410 ส่งผลให้ระดับ
โดปามี น ในสมองมี ป ริ ม าณลดลง ซึ่ ง บทบาทของ
โดปามี น (dopamine) จะท� ำ หน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม
อารมณ์ การเรียบเรียงความนึกคิด ซึง่ มีการศึกษาทีบ่ ง่ ชี้
ว่าการลดลงของโดปามีนบริเวน synaptic dopamine
จะเกีย่ วข้องกับอาการของเด็กโรคสมาธิสนั้ โดยเมือ่ ระดับ
โดปามีนต�่ำลงจะส่งผลกระทบต่อ reward system ซึ่ง
reward system จะช่วยสร้างแรงจูงใจและส่งผลให้
มนุษย์มีความต้องการท�ำกิจกรรม เมื่อ reward system
เมื่ อ ถู ก ขั ด ขวาง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการท�ำ
กิ จ กรรมต่ า งๆ และน� ำ มาสู ่ ก ารแสดงพฤติ ก รรมที่
ไม่เหมาะสมและส่งผลให้เกิดปัญหาในการด�ำเนินชีวิต
ในโรงเรียน11

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

Impact of Family Card Board Game to Increase Attention and Reduce
Inattention, Impulsivity and Hyperactivity in Children with ADHD
สรุ ป สาเหตุ ข องโรคสมาธิ สั้ น เกิ ด จากความ
ผิดปกติในระดับของยีนซึง่ จะส่งผลให้ระดับ dopamine
ในสมองต�่ำกว่าปกติ และส่งผลกระทบต่อการท�ำงาน
ของ reward system โดย reward system จะช่วยสร้าง
แรงจูงใจและส่งผลให้มนุษย์มคี วามต้องการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เมื่อถูกขัดขวางย่อมส่งผลให้ไม่เกิดแรงจูงใจใน
การท� ำ กิ จ กรรม และยั ง มี ผ ลกระทบต่ อ การท� ำ งาน
ของสมองส่ ว นหน้ า ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ค วบคุ ม อารมณ์
(temperament) และ พฤติ ก รรม รวมทั้ ง ทั ก ษะที่
เกี่ยวข้องกับ สมาธิ การควบคุมตนเองและความจ�ำอีก
ด้ ว ย จากพยาธิ ส ภาพดั ง กล่ า วจึ ง น� ำ มาสู ่ ก ารแสดง
พฤติกรรมของโรคสมาธิสั้น
การรักษาโรคสมาธิสั้นต้องอาศัยการรักษาแบบ
ผสมผสานด้วยวิธีการหลายอย่างร่วมกัน (multimodal
management)25 โดยประกอบด้วยการให้ความรู้และ
ค�ำแนะน�ำวิธีการช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและผู้ป่วย
การประสานงานกับครูเพื่อให้มีการช่วยเหลือที่โรงเรียน
การใช้ยาและการรักษาภาวะที่พบร่วมรวมทั้งแก้ไข
ผลกระทบของโรคสมาธิสั้นที่เกิดขึ้น
การใช้ ย า (pharmacologic treatment)
methylphenidate (Ritalin®, Rubifen®) เป็นยาที่นิยม
และได้ผลดีในการใช้รักษา ADHD มากที่สุดในปัจจุบัน
ยาจะออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง (CNS stimulant) โดยเพิ่ม
ระดับของ dopamine ในสมองส่วนหน้า (prefrontal
cortex) ท�ำให้การท�ำของ executive function ของ
สมองดีขึ้นและลดอาการของผู้ป่วยทั้งใน ด้านสมาธิ
อยู่ไม่อยู่นิ่งและหนุหันพลันแล่น ท�ำให้เด็กสามารถ
ควบคุมตัวเองได้ดขี นึ้ มีสมาธิจดจ่อนานขึน้ เด็กสามารถ
ติดตามการเรียนในห้องดีขึ้น รับฟังค�ำสั่งได้ต่อเนื่องจน
จบมากขึ้น ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น รบกวนชั้นเรียน
น้อยลง และท�ำตามค�ำสัง่ มากขึน้ โดยได้ผลใน การรักษา
ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วย26 ยาในกลุ่มนี้ได้ถูกใช้
รักษาโรคสมาธิสั้นเป็นเวลามากกว่า 60 ปี มี 2 ชนิดคือ
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โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่รบั ประทานยาในช่วงเช้าและ
เที่ยง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ากิจกรรมทีใ่ ช้ใน
การบ�ำบัดเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นยังขาดแรงจูงใจซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้กจิ กรรมบ�ำบัดมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ การอ้ า งอิ ง ของ Sebastiaan Dovis
กล่าวว่า “การเสริมแรงสามารถเพิม่ ประสิทธิภ์ าพในการ
ฝึกเด็ก ADHD ได้”12
มีการศึกษาจ�ำนวนมากให้ความส�ำคัญและมุ่ง
จัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมอันไม่พึ่งประสงค์ในเด็ก
ทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ การปรับพฤติกรรมส่วนใหญ่ยงั คงต้อง
อาศัยและด�ำเนินกิจกรรมโดยนักกิจกรรมบ�ำบัดหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่งผลให้หลังจากจบโครงการ ครอบครัว
หรือผู้ดูแลไม่สามารถน�ำกิจกรรมเหล่านั้นมาใช้ปรับ
พฤติกรรมเด็กได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้การรักษา
ผูป้ ว่ ยไม่ตอ่ เนือ่ งและส่งผลกระทบต่อตัวผูป้ ว่ ย จากการ
ศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมาธิสั้นหากไม่ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง จะมีอาการซึมเศร้า พฤติกรรมท�ำร้าย
ตนเอง ติดสุรา เมื่อโตขึ้นมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวต่อผูอ้ นื่ เช่น การทุบตี ท�ำ ร้ายคูส่ มรสของตนเอง
มักน�ำไปสูก่ ารใช้ความรุนแรงในครอบครัว13 มีการศึกษา
เด็ ก ที่ ต ้ อ งคดี ใ นสถานพิ นิ จ กรุ ง เทพมหานคร อายุ
11-18 ปี พบเป็นผู้ป่วยที่มีโรคสมาธิสั้นสูงถึงร้อยละ 28
และเป็ น กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น โรคสมาธิ สั้ น ร่ ว มกั บ ภาวะเกเร
ก้ า วร้ า ว สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 82 14 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ได้
พยายามค้นหากิจกรรมที่ ครอบครัวหรือผู้ดูแลสามารถ
น�ำมาใช้ปรับพฤติกรรมและเพิ่มสมาธิในเด็กที่มีภาวะ
สมาธิสั้นและสามารถส่งเสริมสมรรถนะความจดจ่อใน
เด็กสมาธิสั้น
จากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมามี แ นวทางการบ� ำ บั ด
ภาวะสมาธิสั้นโดยส่งเสริมการท�ำงานของสมองส่วน
บริหาร (executive function, EFs) โดยใช้เกมกระดาน
จากเอกสารทางวิ ช าการของ The center on the
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ผลของเกมกระดานส�ำหรับครอบครัวต่อการเพิม่ สมาธิและลดพฤติกรรม ขาดสมาธิ
ไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น
developing child at Harvard University แนะน�ำให้
เด็กอายุ 5 ถึง 7 ปี เล่นเกมกระดาน เพื่อช่วยส่งเสริม
ความจ�ำขณะท�ำงาน (working memory), การยับยั้ง
ชั่งใจ (inhibitory control) และยังแนะน�ำให้เด็กอายุ
7 ถึง 12 ปี เล่นเกมกระดานเพื่อช่วยส่งเสริม attention
and quick decision-making 15 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
เกมกระดานทั่วไปสามารถส่งเสริมทักษะเพื่อเพิ่มความ
สามารถในเด็กสมาธิสนั้ ได้ปจั จัยทีเ่ กมกระดานเหมาะสม
ในการน� ำ มาปรั บ ใช้ กั บ เด็ ก สมาธิ สั้ น เพราะรู ป แบบ
การเล่น ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ และยังมีงานวิจยั ทีน่ ำ� เกม
กระดานมาใช้ในการเพิ่มความผูกพัน (attachment)
ภายในครอบครัว เนือ่ งจากเกมกระดานสะดวกและง่าย
ต่ อ การที่ จ ะให้ ค รอบครั ว น� ำ ไปใช้ เพราะครอบครั ว
สามารถน�ำไปใช้ได้ในทุกช่วงเวลา อาทิเช่น วันหยุด
หรือเมื่อครอบครัวต้องเดินทางไปต่างสถานที16่
จ า ก ร า ย ชื่ อ เ ก ม ก ร ะ ด า น ที่ ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล
Kinderspiel des Jahres ซึ่งเป็นงานประกาศผลบอร์ด
เกมยอดเยี่ยมแห่งปีสาขาบอร์ดเกมส�ำหรับเด็ก ในปี
ค.ศ. 2010-2015 พบว่ามีหลายเกมกระดานที่อาจช่วย
พัฒนาทักษะ attention แต่ด้วยรูปแบบการเล่น เนื้อหา
ของเกม ความรุนแรง ยังไม่เหมาะสมกับเด็กช่วงอายุ
9 ถึง 11 ปี ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการเล่น กฎ กติกา
การเล่น เนื้อหาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในโรงเรียน
ลดความรุ น แรงและไม่ เ น้ น การแข่ ง ขั น เพื่ อ ความ
เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนี้ พร้อมตั้งชื่อว่า Help Me
Help Your Friend (Attention Family Board Game)
การน� ำ เกมกระดานมาใช้ ใ นงานวิ จั ย ต่ า งๆ
พบว่าการเล่นเกมเป็นการใช้ประสาทสัมผัสที่หลาก
หลายอาทิเช่น การมอง การเคลือ่ นไหว การฟัง สามารถ
ทีจ่ ะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความถูกต้องสมรรถนะ
ของผู ้ เ ล่ น ได้ ใ นทั น ที สามารถที่ จ ะใส่ เ นื้ อ หาต่ า งๆ
ทีห่ ลากหลายรวมทัง้ รูปแบบการเล่น ใช้สสี นั รูปแบบเพือ่
สร้างความน่าสนใจและสามารถเพิ่มระดับให้กับผู้เล่น

222

กมลพจน์ เริ่มคิดการณ์ และคณะ

ได้27 และเกมถูกออกแบบมาให้มีความสนุกสนานและ
ช่ ว ยเสริ ม แรงตามแนวคิ ด ของ Sebastiaan Dovis
ที่กล่าวว่า “การเสริมแรงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การฝึกเด็ก ADHD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ12 และมีงาน
วิจัยชี้ให้เห็นว่าการเล่นเกมช่วยเสริมแรงภายนอกและ
ท�ำให้เด็กสมาธิสนั้ สามารถอดทนและสามารถใช้เกมใน
การจัดกิจกรรมในเด็กสมาธิสั้นได้25
Schaughency, Langlands และ Mouat (2007)
ศึ ก ษาจากครอบครั ว ที่ มี เ ด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั้ น ที่ มี
กิจกรรมร่วมกันโดยการเล่นเกมกับครอบครัวและไม่ได้
เล่นเกมแต่อาศัยการพูดคุยเพื่อการแก้ปัญหา (still
problem-solving) พบว่าครอบครัวที่มีการเล่นเกมร่วม
กับการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่าครอบครัวที่ไม่ได้
เล่นเกมและน�ำเกมกระดานมาใช้ในการเพิม่ ความผูกพัน
(attachment) ภายในครอบครัวที่มีประวัติเคยใช้ความ
รุนแรงภายในครอบครัว เนื่องจากเกมกระดานสะดวก
และง่ายต่อการที่จะให้ครอบครัวน�ำไปใช้เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพซึ่งส�ำรวจความพึ่งพอใจของครอบครัวที่ใช้
โดยทีมเยี่ยมส�ำรวจพบว่าสามารถช่วยให้ครอบครัว
สามารถสร้างความผูกพันและช่วยในด้านทักษะในการ
สื่อสารของเด็กได้ นอกจากเกมกระดานยังถูกน�ำไปใช้
ในการรักษาโรคทางจิตเวชอีกหลายโรคดังตังอย่างการ
ศึกษาต่อไปนี้
การศึกษา Teaching board games to two
child with an autism spectrum disorder เป็นการ
ศึกษาเชิงคุณภาพที่ศึกษาผลการตอบสนองทางสังคม
(social interaction) ของเด็กทีม่ ภี าวะ autistic spectrum
disorder ที่มีแนวคิดว่าเกมกระดานเป็นช่องทางสอนที่
เหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เล่นเกม
กระดาน ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางสังคมและเพิม่ โอกาสในการเข้าสังคม
ของเด็กที่มีภาวะ autistic spectrum disorder28
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Impact of Family Card Board Game to Increase Attention and Reduce
Inattention, Impulsivity and Hyperactivity in Children with ADHD
นอกจากมีการน�ำเกมกระดานมาใช้กับตัวผู้ป่วย
โดยตรงแล้วยังมีการน�ำบอร์ดเกมมาใช้ในการส่งเสริม
ความรูใ้ นการดูแลตนเองของเด็กทีป่ ว่ ยเป็นโรคเรือ้ รังใน
กลุ่มโรค hemophilia ด้วยใช้ครอบครัวเป็นผู้ด�ำเนิน
กิจกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ ผลหลังใช้
บอร์ดเกมพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ในด้าน การสื่อสารในครอบครัว ความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย ความรู้ของผู้ป่วย ทักษะในการ
ตัดสินใจของผู้ดูแล29
จากพยาธิสภาพทีไ่ ด้กล่าวไว้แสดงให้เห็นถึงการ
ท�ำงานของระบบประสาทและสารสือ่ ประสาททีผ่ ดิ ปกติ
ดังนั้นการดูแลรักษาควรเริ่มตั้งแต่สาเหตุหลักกล่าวคือ
การปรับการท�ำงานของกระบวนการทางประสาทวิทยา
โดยขั้นตอนนี้จะมีแพทย์หรือจิตแพทย์เป็นผู้ดูแลให้ได้
รับยาอย่างเหมาะสม ขัน้ ตอนต่อไปคือการพัฒนาสมาธิ
จดจ่อควบคูก่ บั การปรับพฤติกรรม ซึง่ ในปัจจุบนั กิจกรรม
บ�ำบัดต่างๆ ยังคงต้องอาศัยบุคคลกรที่ความช�ำนาญ
เป็นผู้ด�ำเนินการหากแต่กุญแจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การ
ปรับพฤติกรรมที่ยั่งยืนถาวรนั้นคือครอบครัว การศึกษา
ครั้งนี้จึงได้พัฒนากิจกรรมที่ครอบครัวของเด็กสมาธิสั้น
สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องจนน�ำมาสู่การพัฒนา
เกมกระดาน Help Me Help Your Friend (Attention
Family Board Game)

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของเกมกระดาน Help Me
Help Your Friend (Attention Family Board Game)
ต่อการเพิ่มสมาธิ ในเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นช่วงอายุ
9-12 ปี
2. เพื่อศึกษาผลของเกมกระดาน Help Me .
Help Your Friend (Attention Family Board Game)
ต่ อ การปรั บ ลดพฤติก รรม ขาดสมาธิ (inattention)
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ไม่ อ ยู ่ นิ่ ง (hyperactivity) และ หุ น หั น พลั น แล่ น
(impulsivity) ในเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นช่วงอายุ 9-12 ปี

วิธีการศึกษา

เป็ น การศึ ก ษากึ่ ง ทดลองแบบ one group
pretest-posttest เพือ่ ศึกษาผลของการเพิม่ ทักษะสมาธิ
และลดพฤติกรรม ขาดสมาธิ (inattention) ไม่อยู่นิ่ง
(hyperactivity) และหุนหันพลันแล่น (impulsivity)
โดยใช้ เกมกระดาน Help Me . Help Your Friend
(Attention Family Board Game) ประชากรเป้าหมาย
ของการศึกษาในครัง้ นีค้ อื เด็กทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรค
สมาธิสนั้ โดยใช้การวินจิ ฉัยในระบบ DSM 5 ในกลุม่ โรค
สมาธิสั้นแบบผสม (combined type)และโรคสมาธิสั้น
ชนิดขาดสมาธิ (inattention) อายุ 9-11 ปี และได้รบั การ
รักษาด้วยยา จ�ำนวน 15 คน ร่วมกับครอบครัวของกลุ่ม
ทดลองทัง้ 15 ครอบครัวใช้เกมกระดาน Help Me . Help
Your Friend (Attention Family Board Game)
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 รอบใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาทีเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ร่วมกับได้รบั
การรักษาด้วยยา methylphenidate
การค�ำนวณขนาดตัวอย่าง sample size calculation
การก�ำหนดขนาดตัวอย่างใช้โปรแกรม G*Power
เวอร์ชั่น 3.1.9.2 ในการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง และ
ก�ำหนดค่าต่างๆ ดังนี้
t tests - Means: Wilcoxon signed-rank test
(one sample case) ตั้งค่าตามสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
ฉบับนี้
Effect size d = 0.8 ซึ่ ง มาจากตารางการ
ประมาณค่าขนาดอิทธิพลของ Cohen (1977) test :
difference between two mean ขนาดใหญ่ มีคา่ เท่ากับ
0.824
err prob = 0.05 ก�ำหนดตามระดับนัยส�ำคัญ
ค่าอัลฟา / alpha ซึง่ ก�ำหนดเริม่ ต้นไว้ท่ี 0.05 (P< 0.05)24
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ผลของเกมกระดานส�ำหรับครอบครัวต่อการเพิม่ สมาธิและลดพฤติกรรม ขาดสมาธิ
ไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น
Power (1-β err prob) = 0.8 เนื่องจากนิยม
ก�ำหนดค่า β เริ่มต้นที่ร้อยละ 20 จึงได้ค่า power
ร้อยละ 80 (0.8)24
จากการค�ำนวณได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 12 ราย
เพื่อเป็นการป้องกันความสูญหายของผู้เข้ารวมวิจัย
จึงเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างจาก 12 รายเป็น 15 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (Instruments)
1. เกมกระดานส�ำหรับครอบครัว Help Me .
Help Your Friend (Attention Family Board Game)
หมายถึงเกมกระดานที่ใช้เพิ่มสมาธิและลดพฤติกรรม
ขาดสมาธิ ไ ม่ อ ยู ่ นิ่ ง และหุ น หั น พลั น แล่ น ของเด็ ก
สมาธิส้ันโดยใช้รูปแบบ Multimodal management
มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 2 ส่วนคือ
ครอบครัวบ�ำบัด (family therapy) เป็นการ
ควบคุมอาการและพฤติกรรมของผู้ป่วยสมาธิสั้นที่ได้
ผลดี และเหมาะสมกับการใช้ในผู้เด็กที่มีปัญหา18 โดย
ใช้สมาชิกในครอบครัว สะท้อนปัญหาพฤติกรรมและ
ร่วมกลุม่ กันในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพือ่ ส่งผลใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย โดยครอบครัวต้อง
ได้รับความรู้ ปรับทัศนคติและแนวทางที่เหมาะสม
พฤติ ก รรมบ� ำ บั ด (behavioral therapies)
เป็นการบ�ำบัดโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory)
เป็นหลัก โดยเชื่อว่าอาการที่ผู้ป่วยแสดงออกมีความ
สัมพันธ์กบั การทีผ่ ปู้ ว่ ยขาดการเรียนรูแ้ ละมีแนวคิดทีไ่ ม่
เหมาะสม ในการจัดพฤติกรรมของตนเองก็เป็นสิง่ สาํ คัญ
วัตถุประสงค์ของเกมกระดาน Help Me .
Help Your Friend (Attention Family Board Game)
1. เพื่อเพิ่มสมาธิในเด็กช่วงอายุ 9-11 ปี ที่มี
ภาวะสมาธิสั้นโดยใช้เกมกระดานในครอบครัว
2. เพื่อปรับลด พฤติกรรมขาดสมาธิ พฤติกรรม
ไม่อยู่นิ่งและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ในเด็กช่วงอายุ
9-11 ปี ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั้ น โดยใช้ เ กมกระดานใน
ครอบครัว
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กมลพจน์ เริ่มคิดการณ์ และคณะ

เนื้อเรื่องของเกมกระดาน Help Me . Help
Your Friend (Attention Family Board Game)
ในโรงเรียน Smart Child ที่เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตและ
เรียนหนังสือกับเพื่อนอย่างสงบสุข จนอยู่มาวันหนึ่งมี
ปี ศ าจร้ า ยปรากฏตั ว ขึ้ น พวกปี ศ าจจั บ ครู ใ หญ่ แ ละ
นักเรียนของโรงเรียนไปขังไว้แต่มีนักเรียนกลุ่มหนึ่ ง
สามารถหนีลอดจากการถูกจับออกมาได้ โดยนักเรียนที่
หนีลอดออกมาได้ต้องออกผจญภัยและรวบรวมสิ่งของ
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ คุณครูใหญ่และเพื่อนๆ ที่ถูกจับตัว
ไปขังไว้ในหอคอยให้ส�ำเร็จ
อุปกรณ์
1. กระดานเกม 1 แผ่น
2. ตัวเดิน 4 ตัว
3. Magic crystal จ�ำนวน 60 เม็ด
4. ลูกเต๋า
5. การ์ด (card) 2 ประเภท
5.1 การ์ดเวทมนต์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ประกอบด้วย
- Final card
- การ์ดตัวละคร (Character card)
- การ์ดเครื่องมือ (Item card)
5.2 การ์ดผจญภัย
การ์ดชุดที่ 1 การ์ดเวทมนต์ มี 40 ใบ แบ่งออก
เป็น 3 ประเภท
การ์ดตัวละคร (Character card) มีทั้งหมด
10 ใบ
การ์ดเครือ่ งมือ (Item card) มีทงั้ หมด 6 แบบ
20 ใบ
การ์ดผจญภัยมี 51 ใบ ตัวอย่างการ์ดด้านหลัง
โดยเกมกระดานออกแบบให้มีความสอดคล้อง
กับบอร์ดเกมที่มีในท้องตลาด อาทิเช่น ขนาดการ์ด
ร่ ว มทั้ ง อาศั ย ความรู ้ ใ นการใช้ แ นวคิ ด ในการปรั บ
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Impact of Family Card Board Game to Increase Attention and Reduce
Inattention, Impulsivity and Hyperactivity in Children with ADHD
พฤติ ก รรม ในสร้ า งสรรค์ เ นื้ อ หาของเกมให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับสังคมไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ขัน้ ตอนการออกแบบวิธกี ารเล่นเนือ้ เรือ่ ง
และกฎกติกา เริ่มต้นจากผู้วิจัยท�ำการทบทวน รูปแบบ
วิธกี ารเล่น อุปกรณ์และเนือ้ หาของเกมกระดานทีม่ ใี ช้ใน
ประเทศไทย
1.2 ผูว้ จิ ยั ออกแบบเกมกระดานโดยก�ำหนด
ให้เนื้อหาไม่เน้นการแข่งขันอาศัยความร่วมมือในการ
เล่น ช่วยฝึกทักษะสมาธิ
1.3 ขั้นตอนการส่งเครื่องมือตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อดังนี้
- การตรวจสอบ ขนาดของกระดาน
ขนาดการ์ ด วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ว ่ า มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับเกมกระดานทีมใี นประเทศไทยหรือไม่รว่ ม
ทั้งวิธีการเล่นและอุปกรณ์ต่างๆ โดยส่งให้ คุณภัทร
วั ฒ นจิ รั ฏ ฐ์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ออกแบบเกมกระดาน ฟาดัลเกีย (วางจ�ำหน่าย 2548)
และเกมกระดาน Knock Out เป็นผู้ตรวจสอบและ
เป็นผู้ผลิตเกมกระดาน Help Me Help Your Friend
(Attention Family Board Game)
- การตรวจสอบความเที่ ย งตรง
(content validity) ของการ์ดเกมจ�ำนวน 53 ใบ โดยส่ง
ให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นกิ จ กรรม
บ�ำบัด,นักจิตวิทยาและครู โดยมีหัวข้อดังนี้
A. สี รูปภาพ มีความเหมาะสมกับเด็ก
ช่วงอายุ 9-11 ปี.
B. เนื้อหาช่วงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และการแก้ไข้พฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นได้
หรือไม่
C. เนื้ อ หามี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสังคมไทยหรือไม่
1.4 ปรับปรุงเกมกระดานตามค�ำแนะน�ำของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ อาทิเช่น ขนาดการ์ดปรับให้มขี นาดเดียวกับ
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การ์ดเกมที่มีขายในประเทศไทย การ์ดเกมตัดการ์ดที่มี
ค่า IOC มากกว่า 0.5 ออกเหลือการ์ดทั้งหมด 51 ใบ
1.5 ทดลองใช้กับอาสาสมัครจ�ำนวน 3 ราย
หลังทดลองมีการปรับปรุงเกมกระดานดังนี้ ปรับเปลีย่ น
ตัวเดินให้มคี วามแตกต่างเพือ่ ให้งา่ ยต่อการจดจ�ำเพราะ
ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่สามารถจ�ำตัวเดินของตนเองได้ และ
ลดจ�ำนวนช่องเดินลงเพื่อลดเวลาของการเล่นเกมลง
เพราะเมือ่ ใช้เวลานานผูร้ ว่ มวิจยั จะไม่สามารถจอจ่อกับ
เกมกระดาน
1.6 หลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แล้วจึงท�ำการผลิตเกมกระดานตามจ�ำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. The general information questionnaires
แบบประเมินข้อมูลทั่วไป อาทิเช่น อายุ น�้ำหนัก การใช้
ยา การเข้ารวมกิจกรรมบ�ำบัดต่างๆ
3. The Leiter International Performance
Scale-Revised (Leiter- R) เป็นเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะ (competency) ทางประสาทวิทยาที่ไม่ต้อง
ใช้ภาษา ส�ำหรับบุคคลทุกเพศ อายุตงั้ แต่ วัย 3 ปี 0 เดือน
ถึง 70 ปี 11 เดือน ใน Leiter- ประกอบด้วย, การ์ด
และ รูปทรง ใช้เวลาประมาณ 20-45 นาที ประกอบด้วย
10 การทดสอบย่อย ผู้ทดสอบไม่จ�ำเป็นต้องทดสอบ
ทัง้ หมดขึน้ อยูก่ บั ความจ�ำเป็นทางคลินกิ ค่าความเชือ่ มัน่
อยู่ที่ 0.88-0.93 30 นิยมใช้ในกลุ่มอาการดังต่อไปนี้
· Attention deficit/hyperactivity disorder
· Autism
· Cognitive delay
· Gifted/talented
· Hearing impairment
· Learning disability
· Motor delay
· Speech/language impairment
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ไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น
เลือกใช้ในหัวข้อตามค�ำแนะน�ำในการประเมิน
AM ในเด็ก 6-10 ปี, 11-12 ปี ดังนี้
- Forward memory - FM (The
remembering game)
- Attention sustained - AS (The
drawing game)
- Associated pairs - AP
4. แบบประเมินบันทึกพฤติกรรมส�ำหรับเด็ก
สมาธิสั้น แบบบันทึกพฤติกรรมส�ำหรับเด็กสมาธิสั้นจัด
ท�ำขึ้นเพื่อให้คุณครูใช้ติดตามและประเมินผลส�ำเร็จใน
การแก้ไข้ช่วยเหลือเด็กและเป็นแนวทางการติดตาม
พฤติกรรมเด็กสมาธิสนั้ ในชัน้ เรียนนอกจากนัน้ และสมุด
บันทึกพฤติกรรมส�ำหรับเด็กสมาธิสั้นยั้งมีประโยชน์ใน
การช่วยให้ข้อมูลแพทย์ในการติดตามการรักษาและ
อาการของเด็ ก ที่ โ รงเรี ย น ครู ส ามารถเห็ น ความ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเด็กชัดเจนยิง่ ขึน้ และยังเป็น
ข้อมูลส�ำคัญในการสือ่ สารกับผูป้ กครอง รวมถึงใช้สง่ ต่อ
ข้อมูลระหว่างทีมด้วยกันงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะน�ำ
สมุดบันทึกพฤติกรรมส�ำหรับเด็กสมาธิสั้นมาใช้ในการ
บันทึกพฤติกรรมของเด็กสมาธิขณะเล่นเกมกระดานเพือ่
ใช้เป็นการติดตามพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นว่ามีแนวโน้ม
ลดพฤติกรรมขาดสมาธิได้หรือไม่โดนผู้ปกครองจะเป็น
ผู้บันทึกและส่งคืน31
5. Swanson, Nolan, and Pelham IV Scale
(SNAP-IV Short form) แบบสอบถาม SDQ ได้รับการ
แปลเป็นภาษาไทยโดยกรมสุขภาพจิตใช้ชื่อว่า “แบบ
ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน” แปลครั้งแรกในปี พ.ศ.
2541และปรับปรุงการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2546 โดยได้
เพิม่ กระบวนการตรวจ สอบความตรงด้านภาษาอาทิเช่น
การแปลย้อนกลับ การตรวจสอบความตรงของการแปล
โดยจิ ต แพทย์ เ ด็ ก และนั ก จิ ต วิ ท ยาเด็ ก ทั้ ง ไทยและ
ต่างประเทศ การตอบแบบสอบถาม SDQ มีคะแนนเต็ม
10 คะแนนโดยจุดตัด (cut off) ทีแ่ นะน�ำส�ำหรับการแปล
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ผลคือคะแนนตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไปจัดว่า “มีปัญหา”
จุดตัดนีต้ รงกันทัง้ ในแบบสอบถามส�ำหรับผูป้ กครองและ
ครูการตอบ แบบสอบถาม SDQ ทัง้ ชุดใช้เวลาประมาณ
5-10 นาที Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.62 ส�ำหรับ
แบบสอบถามที่ ต อบโดยผู ้ ป กครองโดยส� ำ หรั บ
แบบสอบถามที่ ตอบโดยครูพบว่าค่า Cronbach’s
alphaเท่ากับ 0.7731
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ปรึ ก ษาผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด ท� ำ เกม
กระดาษเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดท�ำ เกมกระดาน
ในด้าน ขนาด ความเหมาะสมของสีสัน ขนาดตัวอักษร
และ เข้าพบผู้เชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยเพื่อประเมินค่า IOC ของการ์ดผจญภัย
หากมีค่ามากกว่า 0.5 ด�ำเนินการจัดท�ำเกมกระดาน
จ�ำนวน 15 ชุดพร้อมแบบทดสอบและเอกสารต่างๆ
2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครจ�ำนวน 3 ราย
เพือ่ ทดลองน�ำเกมกระดานไปใช้จริงและเพือ่ ปรับปรุงแก้
ไข้ให้เหมาะสมกับอาสาสมัคร โดยใช้อาสาสมัครที่มี
ลักษะเหมือนกลุม่ ตัวอย่าง ให้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 รวมเล่น
เกมกระดานกับผู้วิจัย 1 ครั้งโดยมีครอบครัวและผู้ช่วย
วิจัยสังเกตการณ์ด้วยหลังจากจบเกมพัก 15 นาที เล่น
เกมอีกครั้งโดยให้แต่ละครอบครัวเล่นเกมกับผู้ร่วมวิจัย
1 ครั้งหลังจากนั้นรวมพูดคุยสอบถามและปัญหาต่างๆ
ในขณะเล่นเกมกระดานและท�ำข้อมูลปรับปรุงแก้ไข
หลังจากนั้นประกาศรับสมัครผู้เข้ารวมวิจัยจนครบ 15
ครอบครัว
3. ก�ำหนดและแจ้งวันนัดพบโดยในวันนัดพบ
ต้องมี เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิสั้นเข้าร่วม
พร้ อ มผู ้ ป กครองที่ พ ร้ อ มปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย นวิ จั ย
อย่างน้อย 1 คน โดยในจะชี้แจ้งและท�ำการประเมิน
สมาธิ ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ The leiter
International Performance Scale-Revised (Leiter- R)
หลังรับประทานยา methylphenidate แล้ว 4 ชั่วโมง

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

Impact of Family Card Board Game to Increase Attention and Reduce
Inattention, Impulsivity and Hyperactivity in Children with ADHD
(แนะน�ำให้ผู้เข้าร่วมวิจัยรับประทานยาเวลา 7.00 น.)
เพื่อให้สามารถประเมินสมาธิได้ถูกต้องด้วยไม่มีฤทธิ์
ของยาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยใช้ทีมสหสาขาที่มีความ
สามารถในการใช้เครื่องมือ The Leiter International
Performance Scale-Revised (Leiter- R) จ�ำนวน 2 คน
ร่วม ขณะผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าทดสอบผู้ปกครองเป็นผู้ท�ำ
แบประเมิน SNAP 5 โดยสังเกตพฤติกรรมย้อนหลังหนึง่
สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะอยู่ในครอบครัวหรือขณะท�ำการ
บ้านหรืองานต่างๆ ที่ได้รับหมอบหมาย หลังจากนั้น
ท�ำการชี้แจงข้อตกลงและขั้นตอนด�ำเนินงานวิจัยกับ
ผู้ปกครองพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองเซ็นใบยินยอมเข้าร่วม
งานวิจยั ท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์งานวิจยั และวิธกี าร
ดังนี้
3.1 จ�ำนวนครัง้ ในการเล่น อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 รอบใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เหตุผลทีก่ ำ� หนดจ�ำนวนครัง้ ในการ
ใช้ เ กมกระดานเนื่ อ งจากพบว่ า การบ� ำ บั ด โรคทาง
จิตวิทยาจะใช้จำ� นวนครัง้ ในการท�ำกิจกรรม 3-5 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ และช่วงเวลา 12-40 สัปดาห์18
3.2 ผู้ปกครองเป็นผู้น�ำเล่นเกมและร่วมเล่น
กับผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยเพื่อประเมินความเข้าใจความถูก
ต้องของการเล่นเกมกระดานของครอบครัว
3.3 ขณะเล่นเกมขอความร่วมมือผู้ปกครอง
ถ่ายวีดีโอ ขณะเล่นเกมและส่งให้ผู้วิจัย 5 ครั้งเพื่อตรวจ
สอบความถูกต้องของการเล่นเกมโดยผู้วิจัยก�ำหนดให้
ครอบครัวบันทึกวีดีโอในครั้งที่ 1, 3, 5, 12 สาเหตุที่
ก�ำหนด ครั้งที่ 1, 3, 5 เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นเล่นเกม
กระดานอาจมีความผิดพลาดสูงกว่าและครั้งที่ 12 เพื่อ
เปรียบเทียบความถูกต้องอีกครั้งและสาเหตุที่ผู้วิจัย
ก�ำหนดครั้งเพื่อป้องกันการเลือกส่งวีดีโอการเล่นเกม
กระดานที่ดีที่สุดของผู้เข้าร่วมวิจัย
3.4 หลังจบเกม ผู้ร่วมเล่นเกมประเมินแบบ
บันทึกพฤติกรรมโดยผูบ้ นั ทึกต้องเป็นคนเดียวกันกับผูท้ ี่
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เข้ารับฟังและได้รับค�ำชี้แจงการวิจัยตลอดการวิจัยโดย
ผู้ท�ำวิจัยจะแจ้งเตือนก่อนการประเมิน 2 วัน
3.5 ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถรับประทานยา
methylphenidate เพื่อควบคุมอาการตามปกติและ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมบ�ำบัดอื่นๆ เพิ่มเติม
3.6 หลังจากนั้นชี้แจ้งขั้นตอนน�ำเดินงาน
และ ผู้ปกครองร่วมเล่นเกมกระดานกับผู้วิจัย 1-2 ครั้ง
เพื่อพูดคุยและสร้างความเข้าใจในการกฎกติกาและ
วัตถุประสงค์ของตัวเกม
3.7 ในส่วนเอกสารของคุณครูให้ผู้ปกครอง
น�ำส่งเอกสารชุดที่ 1 .ให้คุณครูประจ�ำชั้นก่อนเริ่มเล่น
เกมกระดานและส่งเอกสารชุดที่ 2 ให้ประเมินอีกครั้ง
หลังเล่นเกมกระดานครอบตามจ�ำนวน 12 สัปดาห์
4. เมื่ อ กลุ ่ ม ทดลองเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมปรั บ
พฤติกรรมโดยเกมกระดานครบ 12 สัปดาห์ให้ผปู้ กครอง
ของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 15 ครอบครัว น�ำผู้เข้าร่วมวิจัย
มาประเมิ น สมาธิ อี ก ครั้ ง ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ The Leiter
International Performance Scale-Revised (Leiter- R)
โดยผู้ประเมินเป็นคนเดียวกันกับผู้ประเมินในครั้งแรก
5. น�ำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน�ำ
มาวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะข้ อ มู ล และสถิ ติ (Data analysis
strategies)
1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. เปรียบเทียบคะแนนสมาธิจาก The Leiter
International Performance Scale-Revised (Leiter- R)
ก่ อนและหลั ง การเล่ นเกมกระดาน ด้ ว ย Wilcoxon
matched-pairs signed rank test โดยก� ำ หนด
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลของเกมกระดานส�ำหรับครอบครัวต่อการเพิม่ สมาธิและลดพฤติกรรม ขาดสมาธิ
ไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น
3. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมก่อนหลังเล่น
เกมกระดานประเมินโดยผู้ปกครองและคุณครู จาก
คะแนน SNAP 5 ด้วย Wilcoxon matched-pairs
signed rank test โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05
ข้อมูลจริยธรรม
งานวิจยั ทีไ่ ด้ผา่ นการรับรองจาก ส�ำนักงานคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนชุดกลางมหาวิทยาลัย
มหิดล (MU-CIRB) รหัสโครงการ 2017/195.0111

ผลการศึกษา
1. ลักษะทั่วไปของกลุ่มทดลอง
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 ครอบครัวติดต่อ
และส่งเอกสารทั้งหมด 13 ครอบครัว เป็นเพศชาย
12 ราย เพศหญิง 1 ราย ช่วงอายุ 9 ปี ถึง 9 ปี 11 เดือน
ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคิดเป็นร้อยละ
46.2 (n = 6) ช่วงอายุ 11ถึง 11 ปี 11เดือน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 30.8
(n = 4) และช่วงอายุ 10 ปี-10 ปี 11 เดือน มีจำ� นวนน้อย
สุดคิดเป็นร้อยละ 23.1 (n = 3) ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นกลุ่ม
สมาธิสั้นแบบ combined type มากที่สุดร้อยละ 92.3
(n = 12) รองลงมาพบ inattentive type คิดเป็นร้อยละ
7.7 (n = 1) รับประทานยาและพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมด 13 คน และไม่พบโรคร่วม
พฤติ ก รรมขณะกลุ ่ ม ทดลองเล่ น เกมกระดาน
ติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์พบจ�ำนวนครัง้ ในการเล่น
เกมกระดานต�่ำสุด 29 ครั้ง/ราย และสูงสุด 36 ครั้ง/คน
จ�ำนวนครั้งเฉลี่ยเท่ากับ 32 ครั้ง/คน โดยกลุ่มแบ่งช่วง
เวลาการเล่นออกเป็นดังนี้เล่นขณะที่ไม่มีฤทธิ์ของยา
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หรือรับประทานยาเกิน 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 70.9
(299 ครั้ง) เล่นขณะที่ยายังออกฤทธิ์ (ทานยาไม่เกิน
4 ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ 29.1 (123 ครั้ง) กลุ่มทดลอง
สามารถเล่นจนจบเกมคิดเป็นร้อยละ 99.3 (419 times)
และเล่นไม่จบตา คิดเป็นร้อยละ 2 (7 ครั้ง) ในระหว่าง
ร่วมงานวิจัยกลุ่มทดลองไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมบ�ำบัด
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพร้อมก่อนเล่นเกม
กระดาน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลของการเพิม่ สมาธิโดยใช้เกมกระดาน
ประเมินโดย The Leiter International Performance
Scale-Revised
ตารางที่ 1 ตอบค� ำ ถามงานวิ จั ย ถึ ง ผลของ
การเพิ่มสมาธิ (Attention) ใช้เครื่องมือ The Leiter
International Performance Scale-Revised (i.e.
associated pairs, forward memory and attention
sustained) เป็นตัวประเมินระดับคะแนนของสมาธิและ
ใช้สถิติ Wilcoxon signed-rank test เพื่อหาความแตก
ต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติของคะแนนสมาธิ ก่อน
เล่นเปรียบเทียบกับหลังเล่นเกมกระดาน
พบคะแนน สมาธิ (attention sustained) เพิม่ ขึน้
หลั ง เล่ น เกมกระดานและมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส�ำคัญเชิงบวกทางสถิติ (p = .007) กล่าวคือเกม
กระดาน Help Me . Help Your Friend (Attention
Family Board Game) สามารถเพิม่ คะแนนเฉลีย่ ในมิติ
ของ Attention Sustained หลังจากเล่นเกมกระดานได้
แต่ ค ะแนนในส่ ว นของ forward memory และ
associated pairs ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ทดสอบโดย Wilcoxon signed-rank
test
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ตารางที่ 1 คะแนนสมาธิก่อนและหลังเล่นเกมกระดานใช้แบบประเมิน The Leiter International Performance
Scale-Revised
Dependent Variable
Associated Pairs
Forward Memory
Attention Sustained
p < 0.05 *

n
13
13
13

Mean
Pre-test
9.0
8.615
7.461

3. ผลของการลดพฤติ ก รรมขาดสมาธิ
หุนหันพลันแล่นและไม่นงิ่ ในเด็กทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้
ประเมิ น โดยครอบครั ว และครู ใ ช้ แ บบสอบถาม
Swanson, Nolan, and Pelham IV Scale (SNAP-IV
Short form)
ตารางที่ 2 ตอบค�ำถามงานวิจยั ถึงผลของการลด
พฤติกรรม ขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่นและไม่นิ่งในเด็ก
ทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ โดยใช้เครือ่ งมือ SNAP-IV Short form
ฉบับภาษาไทย ครอบครัวและครูเป็นผูต้ อบแบบสอบถาม
ใช้สถิติ Wilcoxon signed-rank test เพื่อหาความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตขิ องคะแนนเปรียบเทียบ
พฤติกรรมก่อนและพฤติกรรมหลังเล่นเกมกระดาน
จากผลการประเมินโดยครอบครัวพบคะแนน
พฤติกรรมขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่นและไม่นิ่ง ดังนี้
ข้อค�ำถามที่ 1-9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.0 ตามคู่มือ
แบบประเมิน Swanson, Nolan, and Pelham IV Scale
ฉบั บ ภาษาไทย หากคะแนนรวม ข้ อ ค� ำ ถามที่ 1-9
มากกว่าหรือเท่ากับ 16 คะแนนถือว่ามีความเสี่ยงของ
อาการขาดสมาธิและคะแนนข้อค�ำถามที่ 10-18 มีค่า

S.D.
1.0
1.120
1.664

Mean
Post-test
9.153
8.692
8.769

S.D.

p-value

.800
.751
1.012

.564
.763
.007*

เฉลี่ยเท่ากับ 13.615 หากคะแนนรวม ข้อค�ำถามที่
10-18 มากกว่าหรือเท่ากับ 14 คะแนนถือว่ามีความเสีย่ ง
ของอาการซน อยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค
สมาธิสั้นแบบ combined type สูงสูดจ�ำนวน 12 ราย
จากตารางที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์ของคะแนน
พฤติกรรมขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่นและไม่นิ่ง ก่อน
และหลังเล่นเกมกระดาน ในข้อค�ำถามที่ 1-9 ซึ่งแสดง
ระดับคะแนนของพฤติกรรมขาดสมาธิ (inattention)
ลดลงและมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
เชิงลบ p = 0.001 (ก�ำหนด p > 0.05) และความสัมพันธ์
ของคะแนนพฤติกรรมในข้อค�ำถามที่ 10-18 ซึ่งแสดง
ระดั บ คะแนนของพฤติ ก รรมไม่ อ ยู ่ นิ่ ง และหุ น หั น
พลั น แล่ น (hyperactivity/impulsivity) ลดลงและ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเชิงลบ
p =0.003 (ก�ำหนด p > 0.05) ข้อมูลทางสถิติจาก
คะแนนแบบประเมิน Swanson, Nolan, and Pelham
IV Scale ฉบับภาษาไทย ลดลงแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มี
ภาวะสมาธิสนั้ แสดงพฤติกรรมอันไม่พงึ่ ประสงค์นอ้ ยลง

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 64 No. 3 July - September 2019

229

ผลของเกมกระดานส�ำหรับครอบครัวต่อการเพิม่ สมาธิและลดพฤติกรรม ขาดสมาธิ
ไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น

กมลพจน์ เริ่มคิดการณ์ และคณะ

ตารางที่ 2 คะแนนพฤติกรรมขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่นและไม่นิ่งในเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นก่อนและหลังเล่นเกม
กระดานประเมินโดยครอบครัว (SNAP-IV Short form)
Dependent Variable

n

Inattention (No 1-9)
Impulsivity/ Hyperactivity (No 10-18)
There is a risk of resistance. (No 19-26)
p < 0.05 *

Mean
Pre-test
18.0
13.615
9.615

13
13
13

จากการประเมินโดยคุณครูของกลุม่ ทดลองทัง้ 13
ครอบครัวพบคะแนนพฤติกรรมขาดสมาธิ หุนหันพลัน
แล่นและไม่นิ่ง ดังนี้ ข้อค�ำถามที่ 1-9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
16.7692 ตามคู่มือแบบประเมิน Swanson, Nolan, and
Pelham IV Scale ฉบับภาษาไทย หากคะแนนรวม
ข้อค�ำถามที่ 1-9 มากกว่าหรือเท่ากับ 16 คะแนนถือว่ามี
ความเสี่ยงของอาการขาดสมาธิและข้อค�ำถามที่ 10-18
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.7692 หากคะแนนรวม ข้อค�ำถามที่
10-18 มากกว่าหรือเท่ากับ 14 คะแนนถือว่ามีความเสีย่ ง
ของอาการซน อยูไ่ ม่นงิ่ หุนหันพลันแล่น ซึง่ สอดคล้องกับ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น ADHD
combined type สูงสูดจ�ำนวน 12 ราย
ตารางที่ 3 อธิบายความสัมพันธ์ของคะแนน
พฤติกรรมขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่นและไม่นิ่ง ของ

S.D.
2.309
3.969
3.042

Mean
Post-test
15.769
12.230
9.230

S.D.

p-value

2.454
3.745
3.244

.001
.003
.098

กลุ่มตัวอย่างก่อนการเล่นเกมและหลังเล่นเกม ในข้อ
ค�ำถามที่ 10-18 ซึง่ แสดงระดับคะแนนของพฤติกรรมไม่
อยูน่ งิ่ และหุนหันพลันแล่น (hyperactivity/impulsivity)
ลดลงและมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
เชิงลบ p=0.02 (ก�ำหนด p >0.05) จากข้อมูลทางสถิติ
เมื่ อ คะแนนแบบประเมิ น Swanson, Nolan, and
Pelham IV Scale ฉบับภาษาไทย ลดลงแสดงให้เห็นว่า
เด็กทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ แสดงพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์
น้ อ ยลง แต่ ร ะดั บ คะแนนพฤติ ก รรมขาดสมาธิ
(inattention) พบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ p = 0.627 (ก�ำหนด p > 0.05) ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 และจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อบทวิจารณ์

ตารางที่ 3 คะแนนพฤติกรรมขาดสมาธิ หุนหันและไม่นิ่งในเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นก่อนและหลังเล่นเกมกระดาน
ประเมินโดยครู (SNAP-IV Short form)
Dependent Variable

n

Inattention (Question 1-9)
Impulsivity/ Hyperactivity (Question 10-18)
There is a risk of resistance. (Question 19-26)
p < 0.05 *

13
13
13
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Mean
Pre-test
16.769
13.769
8.230

S.D.
1.423
3.940
1.92
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Mean
Post-test
16.615
12.0
8.0

S.D.
1.709
3.605
2.273

P-value
.627
.02*
.371
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วิจารณ์

จากข้ อ มู ล ลั ก ษะทั่ ว ไปของอาสาสมั ค รขณะ
เล่นเกมพบว่า เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นสามารถคงสมาธิ
และเล่นเกมได้จนจบเกมสูงถึง ร้อยละ 99.3 (419 times)
ซึ่งเป็นช่วงเวลาขณะที่ไม่มีฤทธิ์ของยาหรือรับประทาน
ยาเกิน 4 ชัว่ โมง คิดเป็น 70.9% (299 ครัง้ ) ซึง่ สอดคล้อง
กับเอกสารทางวิชาการทีก่ ล่าวว่า “ การเล่นเกมเป็นการ
ใช้ ป ระสาทสั ม ผั ส ที่ ห ลากหลายอาทิ เ ช่ น การมอง
การเคลื่ อ นไหว การฟั ง สามารถที่ จ ะสะท้ อ นถึ ง
ประสิทธิภาพและความถูกต้องสมรรถนะของผูเ้ ล่นได้ใน
ทันที สามารถที่จะใส่เนื้อหาต่างๆ ที่หลากหลายรวมทั้ง
รูปแบบการเล่น ใช้สสี นั รูปแบบเพือ่ สร้างความน่าสนใจ
ให้กับผู้เล่นได้19 และเกมถูกออกแบบมาให้มีความ
สนุ ก สนานและช่ ว ยเสริ ม แรงตามแนวคิ ด ของ
Sebastiaan Dovis ที่กล่าวว่า “การเสริมแรงสามารถ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ์ ภ าพในการฝึ ก เด็ ก ADHD ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ4 และมีงานวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าการเล่นเกมช่วย
เสริมแรงภายนอกและท�ำให้เด็กสมาธิสนั้ สามารถอดทน
และสามารถใช้เกมในการจัดกิจกรรมในเด็กสมาธิสั้น
ได้20
จากผลของการเพิ่มสมาธิโดยใช้เกมกระดาน
พบคะแนน สมาธิ (attention sustained) เพิ่มขึ้นและมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.007)
ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารทางวิชาการของ The Center
on the Developing Child at Harvard University
แนะน�ำเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปีเล่นเกมกระดานเพื่อช่วย
ส่งเสริมสมาธิ attention15และจากคะแนนพฤติกรรม
ขาดสมาธิ หุนหันและไม่นงิ่ พบลดลงและมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ประเมินโดยครอบครัว
(p= .001) และคะแนนพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งและหุนหัน
(impulsivity/ hyperactivity) พบลดลงและมีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ป ระเมิ น โดย
ครอบครัวและครู (p =0.003, และ 0.02) ซึ่งสอดคล้อง
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กับแนวคิดของการใช้ทฤษฎี experiential learning เพือ่
ให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นได้เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการศึกษาของ Schaughency, Langlands และ
Mouat ศึกษาจากครอบครัวที่มีเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น
ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันโดยการเล่นเกมและไม่ได้เล่นเกม
แต่อาศัยการพูดคุยเพื่อการแก้ปัญหา (still problemsolving) พบครอบครัวที่มีการเล่นเกมร่วมกับการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่าของครอบที่ไม่ได้เล่นเกม21
ร่วมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ Teaching Board
Games to Two Child with an Autism Spectrum
Disorder โดยงานวิจัยมีแนวคิดว่าเกมกระดานเป็น
ช่ อ งทางสอนที่ เ หมาะสมในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพ
ระหว่างผู้เล่นเกมกระดาน22
จากผลการศึกษาการลดพฤติกรรมขาดสมาธิ
ซึง่ ประเมินโดยครูพบระดับคะแนนพฤติกรรมขาดสมาธิ
(inattention) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ p= .627 (ก�ำหนด p. > .05) จากข้อมูลลักษณะ
ทัว่ ไปของกลุม่ ทดลองพบว่ากลุม่ ทดลองมีการใช้ยาเพือ่
ช่วยลดพฤติกรรมขาดสมาธิซึ่งรับประทานในช่วงเช้า
ก่อนไปโรงเรียนและเวลาเที่ยงวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาขณะ
อยู่ที่โรงเรียน ด้วยปัจจัยนี้อาจส่งผลต่อการประเมิน
พฤติกรรมขณะอยู่ที่โรงเรียนและส่งผลให้ไม่พบความ
แตกต่างของระดับคะแนนพฤติกรรมขาดสมาธิเมือ่ อยูท่ ี่
โรงเรี ย นแต่ จ ากข้ อ มู ล การประเมิ น พฤติ ก รรมโดย
ครอบครัวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีฤทธิ์ยาเข้ามาเกี่ยวข้อง
พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในเชิง
บวก p= .001 (ก�ำหนด p > .05) ดังนั้นผู้วิจัยมีความคิด
เห็นว่าการประเมินพฤติกรรมโดยครอบครัวแสดงถึง
ผลของการใช้ เ กมกระดานในการลดพฤติ ก รรม
ขาดสมาธิที่แท้จริงและส่งผลให้สรุปได้ว่า เกมกระดาน
Help Me . Help Your Friend (Attention Family Board
Game) สามารถลดพฤติกรรมขาดสมาธิ (inattention)
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ไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น
ได้ตามข้อมูลการประเมินพฤติกรรมโดยครอบครัวและ
ควรศึกษาต่อในอนาคต ถึงสมมุติฐานดังกล่าว
แม้ ตั ว เกมกระดานอาจช่ ว ยส่ ง เสริ ม ทั ก ษะที่
บกพร่องของเด็กสมาธิสนั้ แต่จากการทบทวนวรรณกรรม
การเล่นเกมกระดานอย่างเดียวอาจไม่สามารถส่งผลต่อ
การปรับพฤติกรรมขาดสมาธิ (inattention) ให้ลดลงได้
เนือ่ งจากการเล่นเกมกระดานแต่เพียงอย่างเดียวยังขาด
การสร้างประสบการณ์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้วิธี
การควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กที่มีภาวะ
สมาธิสน้ั และย่อมไม่เกิดการปรับพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรต้อง
อาศั ย ความสามารถของสมองร่ ว มกั บ การสะสม
ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น 17 การศึ ก ษาครั้ ง นี้
จึงต้องการสร้างโอกาสให้เด็กทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ ได้เรียน
รู้จากสถานการณ์ จึงได้เพิ่มการ์ดสถานการณ์ โดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อให้เด็ก ADHD
ได้เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ร่วมทั้งแนวทาง
การแก้ไข เพื่อให้เกิดการ reflection และ discussion
กันขณะที่เด็กก�ำลังเล่นเกมกระดาน เมื่อเกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด ย่ อ มท� ำ ให้ เ กิ ด ขบวนการ
understanding and conceptualization จนน�ำไปสู่
active experiment ในการควบคุมตัวเอง ส่งผลต่อการ
ปรับพฤติกรรมในเด็ก ADHD ได้ดีขึ้น จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีการใช้การ์ดเกมในการพัฒนาทักษะ
หลายด้ า นอาทิ เ ช่ น การ์ ด เกมฝึ ก การก� ำ กั บ อารมณ์
การ์ดเกมเพิ่มความผูกพันในครอบครัว และการ์ดเกมที่
ฝึกการควบคุมตนเอง18
การน�ำไปใช้ในเวชปฏิบัติ
สามารถมีแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริม
สมาธิและปรับลดพฤติกรรมขาดสมาธิ (inattention)
ไม่ อ ยู ่ นิ่ ง (hyperactivity) และหุ น หั น พลั น แล่ น
(impulsivity) ในเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นช่วงอายุ 9-11 ปี
ภายในประเทศไทย
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โดยครอบครัวสามารถน�ำเกมกระดานส�ำหรับ
ครอบครัวไปใช้ในการบ�ำบัดเด็กที่มีภาวะ สมาธิสั้นได้
อย่างต่อเนื่องและส่งผลเชิงบวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อจ�ำกัด
การศึกษาครัง้ นีย้ งั ขาดการเปรียบเทียบจากกลุม่
ควบคุมอาจส่งผลต่อการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลของเกมกระดาน ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่าอาจมีการ
เพิ่มกลุ่มควบคุมในการศึกษาครั้งต่อไปและงานวิจัยนี้
ยังขาดมุมมองและความคิดเห็นของแพทย์ผู้ท�ำการ
รักษาเนื่องจากมีผู้ปกครองเสนอแนะและให้ข้อมูลว่า
แพทย์ผู้ท�ำการรักษาชื่นชมในพฤติกรรมของเด็กที่มี
ภาวะสมาธิขณะเข้ารับการรักษา ดังนั้นการสอบถาม
ข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้จะช่วยให้สามารถแสดง
ข้อมูลและเพิ่มมุมมองในการดูแลเด็กที่ภาวะสมาธิสั้น
ร่วมทั้งข้อมูลการใช้ยาได้ครอบคลุมมากขึ้น

สรุป

พบว่าเกมกระดาน Help Me . Help Your Friend
(Attention Family Board Game) อาจมีความเป็นไป
ได้ว่าสามารถเพิ่มสมาธิ (attention)และลดพฤติกรรม
ขาดสมาธิ (inattention) ไม่อยู่นิ่ง (hyperactivity) และ
หุนหันพลันแล่น (impulsivity) ในเด็กทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้
ชนิด ขาดสมาธิและชนิด ขาดสมาธิและไม่อยูน่ งิ่ ได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

เอกสารอ้างอิง

1. American Psychiatric Association. American
Psychiatric Association. Task force on DSM-IV.
diagnostic and statistical manual of mental
disorders: DSM-IV-TR. 4th ed. Washington,
DC: American Psychiatric Association; 2000.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

Impact of Family Card Board Game to Increase Attention and Reduce
Inattention, Impulsivity and Hyperactivity in Children with ADHD
2. Education Economics, Vol. 12, No. 2, August
2004 Returns to Investment in Education: A
Further Update George Psacharopoulos &
Harry Anthony Patrinos
3. American Academy of Pediatrics. Clinical
practice guideline: treatment of the school-aged
child with attention-deficit/hyperactivity
disorder. Pediatrics 2001; 108: 1033-44.
4. Davis JM, Takahashi T, Shinoda H, Gregg N.
Cross-cultural comparison of ADHD symptoms
among Japanese and US university students.
2012; 47 :203-10.
5. Wacharasindhu A, Panyayong B. Psychiatric
disorder in Thai school-aged children: I
prevalence. J Med Assoc Thai 2002; 85: S125-36
6. Faraone SV, Sergeant J, Gillberg C, Biederman
J. The worldwide prevalence of ADHD: is it an
American condition? World Psychiatry 2003;
2: 104-13.
7. Barkley RA, Murphy KR. The Nature of
Executive Function (EF) Deficits in Daily Life
Activities in Adults with ADHD and Their
Relationship to Performance on EF Tests. J
Psychopathol Behav Assess 2011; 33: 137-58.
8. Edmund S, Higgins Mark S. The Neurosciece
of Clinical Psychiaty. The Pathophysiology of
Behavior and Mental Illness 2013; 29: 240-8.
9. Brain research; researchers at massachusetts
institute of technology report new data on
cerebral cortex research (from phineas gage
and monsieur leborgne to HM: Revisiting
disconnection syndromes). (2016). Pain &
Central Nervous System Week, 817. Retrieved

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Kamonpot Reamkidkarn et al.

from https://search.proquest.com/docview/17
54322218?accountid=44800
McCracken JT. Attention-Deficit Disorders. In:
Sadock BJ. Sadock VA.eds. Kapian &
Sadock’s Comprehensive textbook of
psychiatry. 7th ed. Volume II Philadelphia
Lippincott William & Wilkins; 2000: 2679-92.
Barkley RA. Attention-deficit hyperactivity
disorder. A handbook for diagnosis and
treatment, 3rd ed. New York: Guilford Press; 2006.
Dovis S, Van der Oord S, Wiers RW, Prins PJM.
Improving Executive Functioning in Children
with ADHD: Training Multiple Executive
Functions within the Context of a Computer
Game. A Randomized Double-Blind Placebo
Controlled Trial. PLoS ONE. 2015; 10: 1-30.
Straus MA, Kantor GK. Corporal punishment
of adolescents by parents: a risk factor in the
epidemiology of depression, suicide, alcohol
abuse, child abuse, and wife beating.
Adolescence 1994; 29: 543-61.
Puthisri S, Yingsaree S. The prevalence of
psychiatric disorders. J Psychiatr Assoc Thai
2003; 49: 213-22. (Thai)
Center on the Developing Child Harvard;
University of Harvard, Enhancing and
Practicing Executive Function Skills with Children
from Infancy to Adolescence, 2011. Cambridge
(Massachusetts): Harvard University; 2011.
Amy L. Enhancing parent-child attachment
aboard game for families during foster care
(Dissertation). Azusa, University of California;
2013: 26.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 64 No. 3 July - September 2019

233

ผลของเกมกระดานส�ำหรับครอบครัวต่อการเพิม่ สมาธิและลดพฤติกรรม ขาดสมาธิ
ไม่อยู่นิ่งและหุนหัน ในเด็กโรคสมาธิสั้น
17. Castellanos FX. Toward a Pathophysiology of
Attention-Defcit/Hyperactivity Disorder. Clin
Pediatrics 1997; 36: 381-93.
18. Mainemelis C, Boyatzis RE, Kolb DA. Learning
Styles and Adaptive Flexibility. Management
Learning 2016; 33: 5-33.
19. Shaw R, Lewis V. The impact of computermediated and traditional academic task
presentation on the performance and
behaviour of children with ADHD. J Res Spec
Educ Needs 2005; 5: 47-54.
20. Lawrence V, Houghton S, Tannock R, . ADHD
outside the laboratory: Boys’ executive
function performance on tasks in videogame
play and on a visit to the zoo. 2002; 30: 447-62.
21. Prins PJM, Dovis S, Ponsioen A, ten Brink E, van
der Oord S. Does computerized working memory
training with game elements enhance motivation
and training efficacy in children with ADHD?
Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2011; 14: 115-122.
Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
20649448. Accessed 13 July 2012. doi: 10.1089/
cyber.2009.0206 PMID: 20649448
22. Tripp G, Schaughency EA, Langlands R,
Mouat K. Family Interactions in Children With
and Without ADHD. 2006; 16: 385-400.
23. Oppenheim-Leaf ML, Leaf JB, Call NA.
Teaching Board Games to Two Children with
an Autism Spectrum Disorder. 2012; 24: 347-58.
24. Smith & Crookall, D., Thorngate, W. (). Acting,
knowing, learning, simulating, gaming.
Simulating and Gaming. 2009: 40(8), 8-26.

234

กมลพจน์ เริ่มคิดการณ์ และคณะ

25. Faul F, Erdfelder E, Buchner A. G*Power 3: A
flexible statistical power analysis program for
the social, behavioral, and biomedical sciences.
Behav Res Methods 2007; 39: 175-91.
26. De Zeeuw EL, van Beijsterveldt CEM, Lubke
GH, Glasner TJ, Boomsma DI. Childhood ODD
and ADHD Behavior: The Effect of Classroom
Sharing, Gender, Teacher Gender and Their
Interactions. 2015; 45: 394-408.
27. Greenhill LL, Pliszka S,Dulcan MK, Bernet W,
Arnold V, Beitchman J, et al. Practice
parameter for the use of stimulant medications
in the treatment of children, adolescents, and
adults. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
2002; 41: 26S-49S.
28. National Institute of Health. Diagnosis and
treatment of attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD). NIH Consens Statement
1998; 16: 1-37.
29. Oppenheim-Leaf ML, Leaf JB, Call NA.
Teaching Board games to two children with an
Autism Spectrum Disorder. 2012; 24: 347-58.
30. Shimoni M, Engel-Yeger B, Tirosh E. Executive
dysfunctions among boys with Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD):
performance-based test and parents report.
2012; 33: 858-65.
31. Barbara Fadem. Behavioral Science.
Lippincott Williams & Wilkins; 2014: 158-59.
32. Smith & Crookall D, Thorngate W. Acting
knowing learning simulating gaming.
Simulating and Gaming In: Murray PR, editors.
Medical microbiology. 7th ed. Philadelphia:
Elsevier; 2009 : 26-40.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

