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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของปัญหาการเรียนและพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ของโรงเรียนในพื้นที่ 9 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา (retrospective descriptive study) รวบรวมข้อมูล
จากโครงการคัดกรองปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจาก 4 โรคหลัก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ถึง 2561 ของโรงเรียนในพื้นที่ 9 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รบั การคัดกรองโดยครูประจ�ำชัน้ เพือ่ ค้นหานักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อโรคสมาธิสนั้ โรคออทิสติก ภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา และภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการตรวจวินิจฉัย
โดยจิตแพทย์เด็ก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา นักเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดกรองรวมทัง้ 3 ปีการศึกษา จ�ำนวน 17,791 ราย พบนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
จ�ำนวน 3,335 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมารับการตรวจวินิจฉัย จ�ำนวน 2,137 ราย
เป็นเพศชาย 1,541 ราย และเพศหญิง 596 ราย อายุเฉลี่ย 7.7 ปี ในปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้รับ
การคัดกรอง จ�ำนวน 4,437 ราย พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 20.33 หลังจากด�ำเนินการตรวจวินิจฉัย
โดยจิตแพทย์เด็ก พบความชุกของปัญหาการเรียนและพฤติกรรม ร้อยละ 9.15 ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดกรอง
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสงสัยภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 5.91 รองลงมาคือ โรคสมาธิสั้น ร้อยละ
2.59 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ร้อยละ 0.47 และโรคออทิสติก ร้อยละ 0.02 ในปีการศึกษา 2560
นักเรียนได้รับการคัดกรองจ�ำนวน 7,027 ราย พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 17.12 ความชุกของปัญหา
การเรียนและพฤติกรรมเท่ากับร้อยละ 8.34 โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสงสัยภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ร้อยละ 5.14 รองลงมาคือ โรคสมาธิสั้น ร้อยละ 2.78 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ร้อยละ 0.28
และโรคออทิสติก ร้อยละ 0.06 และในปีการศึกษา 2561 นักเรียนได้รับการคัดกรองจ�ำนวน 6,327 ราย
พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 19.44 พบความชุกของปัญหาการเรียนและพฤติกรรม ร้อยละ 10.29
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสงสัยภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 6.20 รองลงมาคือ โรคสมาธิสั้น ร้อยละ
3.33 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ร้อยละ 0.47 และโรคออทิสติก ร้อยละ 0.11
สรุป ความชุกของนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนและพฤติกรรมใกล้เคียงกับผลการส�ำรวจ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทัว่ ประเทศ แต่ความชุกของโรคสมาธิสนั้ โรคออทิสติก ภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา และภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ต�่ำกว่าการศึกษาที่ผ่านมา
ค�ำส�ำคัญ ปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม นักเรียน
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ABSTRACT
Objective : To study the prevalence of learning and behavioral problems of Grade 1 students
in primary schools from 9 districts of Songkhla.
Method : This was a retrospective descriptive study. Data was collected from the project using
a screening program for learning and behavioral problems of Grade 1 students from primary
schools in 9 districts of Songkhla province during the academic year of 2016, 2017, and 2018.
Participants were assessed by their teachers with the screening tools to identify those potentially
at-risk of attention deficit/hyperactivity disorder, autism spectrum disorder, intellectual disability
and learning disorders. At-risk students were evaluated by a child psychiatrist to perform
diagnosis. The collected data was analyzed using descriptive statistics.
Results : From a total of 17,791 Grade 1 students in the academic year of 2016, 2017, and
2018, who were assessed by their teachers with the screening tools, 3,335 participants
(18.75%) were identified as at-risk for learning and behavioral problems. Further, 2,137 at-risk
students visited a child psychiatrist for diagnosis, including 1,541 males and 596 females with
an average age of 7.7 years old. In the 2016 academic year, 20.33% of the 4,437 participants
were identified as at-risk students. After diagnosis, the prevalence of learning and behavioral
problems was determined to be 9.15%. Most of them were found to be suspected learning
disorder (LD) (5.91%), followed by attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) (2.59%),
intellectual disability (ID) (0.47%) and autism spectrum disorder (ASD) (0.02%). In the 2017
academic year, 17.12% of the 7,027 participants were identified as at-risk students. The
prevalence of learning and behavioral problems was 8.34%. Most of them were found to be
suspected LD (5.14%), followed by ADHD (2.78%), ID (0.28%) and ASD (0.06%). Finally, in
the 2018 academic year, 19.44% of the 6,327 participants were identified as at-risk students.
The prevalence of learning and behavioral problems was 10.29%. Most of them were found
to be suspected LD (6.20%), followed by ADHD (3.33%), ID (0.47%) and ASD (0.11%).
Conclusion : The prevalence of at-risk students is consistent with the nationwide study, while
the prevalence of ADHD, ASD, ID and LD is lower than the previous study.
Keywords : learning disorders, behavioral problems, students
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บทน�ำ

ปัญหาการเรียนและปัญหาพฤติกรรม เป็นปัญหา
ทางจิตเวชทีพ่ บได้บอ่ ยในเด็กวัยเรียน โดยเด็กแต่ละคน
อาจมีลกั ษณะปัญหาหรืออาการทีแ่ ตกต่างกัน เช่น อ่าน
หรือเขียนหนังสือไม่คล่อง มีปญ
ั หาในการคิดเลข ท�ำงาน
ไม่เสร็จ ผลการเรียนต�่ำ ซน อยู่ไม่นิ่ง เหม่อลอย ขี้ลืม
เป็นต้น เด็กที่มีปัญหาการเรียนมักถูกต�ำหนิจากพ่อแม่
หรือครูเป็นประจ�ำ ส่งผลให้เด็กขาดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และอาจเกิดปัญหาอารมณ์หรือปัญหาพฤติกรรม
อื่นตามมา เช่น เครียด วิตกกังวล ก้าวร้าว เกเร หนีเรียน
มีปญ
ั หาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด จนท�ำให้
เสี ย โอกาสทางการศึ ก ษาหรื อ ต้ อ งออกจากระบบ
การศึกษาก่อนวัยอันควร แต่หากได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก จะช่วยให้เด็กมีความสามารถ
ทางการเรียนที่ดีขึ้น1 สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้
และช่วยป้องกันปัญหาอารมณ์หรือปัญหาพฤติกรรม
อื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ตามมา 2 ดั ง นั้ น การคั ด กรองปั ญ หา
การเรียนและพฤติกรรมเพื่อค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง จึงมี
ความส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การวางแผนดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็ก
แต่ละคน
ส�ำหรับสาเหตุที่ท�ำให้เด็กมีปัญหาการเรียนและ
พฤติกรรม อาจเกิดจากปัจจัยภายในตัวเด็กเอง เช่น
ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคใน
กลุ่มความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาท
และปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นๆ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล
การขาดแรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น หรืออาจเกิดจาก
ปัจจัยด้านครอบครัวหรือโรงเรียน เช่น ปัญหาความ
สั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว การขาดการฝึ ก ฝนจาก
ผู้ปกครอง ความยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา
รวมทั้งปัญหาความสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนที่โรงเรียน3
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำการศึกษาเฉพาะ
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เด็กที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจากโรคในกลุ่ม
ความผิ ด ปกติ ข องพั ฒ นาการทางระบบประสาท
(neurodevelopmental disorders) ซึ่งประกอบด้วย 4
โรคหลักที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
(intellectual disability) ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(specific learning disorders) โรคสมาธิสั้น (attention
deficit/hyperactivity disorder) และโรคออทิสติก
(autism spectrum disorder)
ผลการส�ำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทั่วประเทศ จ�ำนวน 23,146 รายในปี พ.ศ.2559 โดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมส�ำหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม
แอลดี และเด็กเรียนรู้ช้า 6-12 ปี ของกรมสุขภาพจิต
พบเด็กมีความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนและพฤติกรรม
ร้อยละ 19.7 โดยเสี่ยงต่อภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 14.7 รองลงมาคือเสีย่ งต่อโรคสมาธิสนั้
ร้อยละ 10.0 เสี่ยงต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ร้อยละ 7.7 และเสี่ยงต่อโรคออทิสซึม ร้อยละ 2.3
ตามล� ำดับ4 จากการคั ดกรองปั ญหาพฤติกรรมและ
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขต
สุขภาพที่ 1 โดยใช้เครื่องมือเดียวกัน พบว่ามีเด็กอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงโรคสมาธิสั้น ร้อยละ 16.39 กลุ่มเสี่ยงภาวะ
แอลดี ร้อยละ 16.17 กลุ่มเสี่ยงภาวะเรียนรู้ช้า ร้อยละ
9.64 และกลุม่ เสีย่ งโรคออทิสซึม ร้อยละ 6.535 และจาก
การศึกษาความชุกของปัญหาการเรียนและพฤติกรรม
ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในจังหวัดขอนแก่น
โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม SDQ พบว่าให้ผลคัด
กรองเป็นบวก ร้อยละ 16.6 เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนการวินจิ ฉัย
จากจิตแพทย์เด็ก พบความชุกของโรคสมาธิสั้น ร้อยละ
7.4 โรคสมาธิสั้นร่วมกับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
ร้อยละ 4.8 และภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ
2.56 ซึ่งใกล้เคียงกับผลการส�ำรวจล่าสุดในประเทศไทย
ที่พบความชุกของโรคสมาธิสั้น ร้อยละ 8.1 7 ภาวะ
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บกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 6-9.98 ภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญา ร้อยละ 6.5 ในเด็กอายุ 6-15 ปี9 และ
ร้อยละ 5.8 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 110
ส่วนความชุกของโรคออทิสติก จากการส�ำรวจเมื่อปี
พ.ศ. 2547 พบร้อยละ 0.099 ในเด็ก 1-5 ปี11 ปัจจุบัน
พบประมาณร้อยละ 1-2 ในเด็กวัยเรียน และมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง3 อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบการศึกษา
เกีย่ วกับความชุกของปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลา แต่จาก
สถิติล่าสุดจะเห็นว่าเด็กวัยเรียนในประเทศไทยมีภาวะ
หรือโรคทีเ่ ป็นสาเหตุของปัญหาการเรียนและพฤติกรรม
เป็นจ�ำนวนมาก ในขณะทีก่ รมสุขภาพจิตรายงานว่าเด็ก
กลุ่มนี้มีอัตราการเข้าถึงบริการต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้12
ทางคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวช
และยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตระหนักถึงปัญหา
การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตของเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาการ
เรียนและพฤติกรรม จึงได้พัฒนาระบบการดูแลและ
ส่งต่อเด็กที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรม รวมทั้ง
ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจิตของ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาล
ชุมชนในพืน้ ที่ 9 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�ำเภอ
หาดใหญ่ นาหม่อม บางกล�ำ่ ควนเนียง รัตภูมิ คลองหอยโข่ง
สะเดา สะบ้าย้อย และนาทวี เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงบริการและเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือ
เด็ ก ที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต โดยครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก าร
คัดกรอง การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น การส่งต่อในกรณี
ที่เกินความสามารถในการดูแลของโรงพยาบาลชุมชน
ตลอดจนการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องภายหลังการ
รักษา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล
โรงเรี ย นและผู ้ ป กครอง และได้ เ ริ่ ม จั ด ท� ำ โครงการ
คัดกรองปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจาก 4 โรคหลัก
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ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในพืน้ ที่ 9
อ�ำเภอที่ได้กล่าวไปข้างต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึง
ปัจจุบนั นักเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดกรองจากครูประจ�ำชัน้ ว่า
มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจะได้รับ
การตรวจวินจิ ฉัยโดยจิตแพทย์เด็ก และให้การรักษาตาม
โรคหรือภาวะของเด็กแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นกั เรียนกลุม่ เสีย่ งได้รบั การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
ตั้งแต่เริ่มแรก รวมทั้งได้รับการพัฒนาความสามารถ
ตามศั ก ยภาพ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี ขึ้ น และ
สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาข้อมูลย้อน
หลังจากโครงการดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ความชุกของปัญหาการเรียนและพฤติกรรมในนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในพืน้ ที่ 9 อ�ำเภอของ
จังหวัดสงขลา ข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบการคัดกรองและดูแลนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาการเรียน
และพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา (retrospective
descriptive study) โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจยั ในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ Protocol
Number 77/2563
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559, 2560 และ 2561 ของโรงเรียน
ในพื้นที่ 9 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเครือข่าย
สุขภาพจิตของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้แก่ อ�ำเภอ
หาดใหญ่ นาหม่ อ ม บางกล�่ ำ ควนเนี ย ง รั ต ภู มิ
คลองหอยโข่ง สะเดา สะบ้าย้อย และนาทวี ที่ได้รับ
การคั ด กรองปั ญ หาการเรี ย นและพฤติ ก รรมโดย
ครูประจ�ำชั้น ตามแนวทางการคัดกรองดังแผนภูมิที่ 1
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ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลา

ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี โ รงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ จ�ำนวน 151 โรงเรียน จากทัง้ หมด 317 โรงเรียน
มี นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรอง จ� ำ นวน 4,437 ราย
จากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัง้ หมด 10,970 ราย
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 มีโรงเรีย นที่เข้าร่วมโครงการ
จ� ำ นวน 222 โรงเรี ย น จากทั้ ง หมด 316 โรงเรี ย น
มี นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรอง จ� ำ นวน 7,027 ราย
จากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัง้ หมด 11,342 ราย
และในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จ� ำ นวน 212 โรงเรี ย น จากทั้ ง หมด 316 โรงเรี ย น
มี นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรอง จ� ำ นวน 6,327 ราย
จากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัง้ หมด 11,341 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในโครงการที่น�ำมาศึกษา
1. แบบบันทึกข้อมูลของนักเรียน ที่ผู้วิจัยจัดท�ำ
ขึน้ เอง ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป ผลการคัดกรอง ผลการ
ตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษา
2. แบบสังเกตพฤติกรรมส�ำหรับเด็กสมาธิสั้น
ออทิสซึม แอลดี และเด็กเรียนรู้ช้า 6-12 ปี เป็นแบบ
ประเมินที่พัฒนาโดย Phoasavasdi และคณะ13 เพื่อใช้
คัดกรองเบือ้ งต้นส�ำหรับเด็กทีส่ งสัยว่ามีปญ
ั หาการเรียน
และพฤติกรรม ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 40 ข้อ แบ่งเป็น
4 กลุ่ม ได้แก่ ภาวะเรียนรู้ช้า ภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ โรคสมาธิสั้น และโรคออทิสติก กลุ่มละ 10 ข้อ
โดยให้ครูประจ�ำชั้นที่อยู่ใกล้ชิดเด็กไม่น้อยกว่า 2 เดือน
เป็นผูส้ งั เกตพฤติกรรมและเลือกตอบว่า “ใช่” หากเด็กมี
ลักษณะ/พฤติกรรมดังกล่าว หรือ “ไม่ใช่” หากเด็กไม่มี
ลักษณะ/พฤติกรรมเช่นนั้น และต้องตอบให้ครบทุกข้อ
เนื่องจากในเด็กแต่ละคน อาจมีหลายภาวะร่วมกัน
หากพบว่ามีคะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไปในกลุ่มใด
แสดงถึงแนวโน้มหรือมีความเสี่ยงต่อโรคในกลุ่มดัง
กล่าว กรมสุขภาพจิตได้แนะน�ำให้ท�ำแบบประเมินเพิ่ม
เติมส�ำหรับกลุม่ โรคนัน้ ๆ แบบประเมินฉบับนีม้ คี า่ ความ
เที่ยง (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.85
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3. แบบคั ด กรองคนพิ ก ารทางการศึ ก ษา
9 ประเภท ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการศึกษานี้เลือกใช้เฉพาะ
		 3.1 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ส�ำหรับประเมินเพิ่มเติมในนักเรียนที่มี
ความเสี่ยงต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (คะแนน
ตั้ ง แต่ 6 คะแนนขึ้ น ไป ในแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมฯ
ข้อ 1-10)
		 3.2 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) ส�ำหรับประเมินเพิ่มเติม
ในนั กเรี ยนที่ มีความเสี่ ยงต่ อภาวะบกพร่ องทางการ
เรียนรู้ (คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป ในแบบสังเกต
พฤติกรรมฯ ข้อ 11-20)
		 3.3 แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก ส�ำหรับ
ประเมินเพิ่มเติมในนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อโรคออทิสติก
(คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป ในแบบสังเกตพฤติกรรมฯ
ข้อ 31-40)
4. แบบคัดกรองโรคสมาธิสั้น SNAP-IV (short
form) ฉบับภาษาไทย แปลโดย ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
และคณะ14 ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 26 ข้อ แยกเป็น
3 กลุ่มค�ำถาม โดยข้อ 1-9 เป็นการประเมินอาการขาด
สมาธิ ข้อ 10-18 ประเมินอาการอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลัน
แล่น และข้อ 19-26 ประเมินอาการดื้อต่อต้าน แต่ละ
ข้อคิดคะแนนเป็น 4 ระดับ (0 = ไม่เลย, 1 = เล็กน้อย,
2 = ค่อนข้างมาก, 3 = มาก) แล้วรวมคะแนนของแต่ละ
กลุ่มค�ำถาม ค่าจุดตัดคะแนนเมื่อผู้ปกครองเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามในด้านขาดสมาธิที่ 16 คะแนน ด้านอยู่
ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่นที่ 14 คะแนน และภาวะดื้อต่อ
ต้านที่ 12 คะแนน ส่วนค่าจุดตัดคะแนนเมื่อครูเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามในด้านขาดสมาธิอยู่ที่ 18 คะแนน
ด้านอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่นที่ 11 คะแนน และภาวะ
ดื้อต่อต้านที่ 8 คะแนน แบบทดสอบนี้มีค่าความเที่ยง
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.93 ส�ำหรับ
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แบบสอบถามที่ตอบโดยผู้ปกครอง และ 0.96 ส�ำหรับ
แบบสอบถามทีต่ อบโดยครู น�ำมาใช้สำ� หรับประเมินเพิม่
เติมในนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้น (คะแนน
ตั้ ง แต่ 6 คะแนนขึ้ น ไป ในแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมฯ
ข้อ 21-30)
5. แบบทดสอบ Standard Progressive
Matrices - parallel version (SPM - P) ถูกพัฒนาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินระดับสติปัญญาของ
บุคคล โดยวัดความสามารถด้านการรับรู้ความสัมพันธ์
เชิงรูปทรง ด้วยการใช้เหตุผลในเชิงเปรียบเทียบ และ
ไม่มภี าษาเข้ามาเกีย่ วข้อง เหมาะส�ำหรับการทดสอบใน
เด็กอายุ 6 ปีขนึ้ ไป มีกระบวนการทดสอบไม่ยงุ่ ยาก ไม่มี
การจ�ำกัดเวลา สามารถท�ำการทดสอบได้ทั้งแบบราย
บุ ค คลและแบบกลุ ่ ม เล็ ก ๆ และให้ ผ ลเชื่ อ ถื อ ได้ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบที่ละเอียดของ Wechsler
เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์กับ Full Scale IQ 0.70 ถึง
0.8015
ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานโครงการ คลินกิ จิตเวช
เด็ ก และวั ย รุ ่ น กลุ ่ ม งานจิ ต เวชและยาเสพติ ด
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น งานโครงการ
คัดกรองปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจาก 4 โรคหลัก
ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในพืน้ ที่ 9
อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึง
ปัจจุบัน โดยเริ่มจากการหารือกับศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็น
ตัวแทนจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เพือ่ วางแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน ตามด้วย
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเรียนและ
พฤติกรรม แนวทางการคัดกรอง และวิธีการใช้แบบ
คัดกรองต่างๆ แก่ครู ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปี
การศึกษา และตามด้วยการคัดกรองนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้เวลาเด็กใน
การปรับตัวกับรูปแบบการเรียนชัน้ ประถมศึกษาและให้
ครู มี เ วลาในการท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ เด็ ก และสั ง เกต
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พฤติกรรมได้อย่างชัดเจน หลังจากคัดกรองเสร็จ ครูจะ
รวบรวมรายชือ่ พร้อมแบบคัดกรองของนักเรียนทีม่ คี วาม
เสี่ยงต่อปัญหาการเรียนและพฤติกรรมส่งให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ หลังจากนั้น
จิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยาคลินิก ของคลินิกจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่าย
สุ ข ภาพจิ ต ของแต่ ล ะพื้ น ที่ จะลงไปให้ บ ริ ก ารที่ โ รง
พยาบาลชุมชนทัง้ 9 อ�ำเภอ เพือ่ ด�ำเนินการตรวจวินจิ ฉัย
และทดสอบระดับสติปัญญาด้วยแบบทดสอบ SPM parallel version และให้การรักษาตามโรคหรือภาวะของ
เด็ ก แต่ ล ะคน ได้ แ ก่ การใช้ ย า การปรั บ พฤติ ก รรม
การกระตุ้นพัฒนาการ การให้ความรู้และค�ำแนะน�ำแก่
ผูป้ กครองในการดูแลเด็กทีบ่ า้ น รวมทัง้ การให้คำ� แนะน�ำ
แก่ครูในการดูแลเด็กที่โรงเรียน เช่น การดูแลการรับ
ประทานยาที่โรงเรียน การจัดท�ำแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล เป็นต้น
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ
ทบทวนข้อมูลย้อนหลังจากโครงการคัดกรองปัญหาการ
เรี ย นและพฤติ ก รรมจาก 4 โรคหลั ก ในนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559, 2560 และ
2561 ของโรงเรียนในพื้นที่ 9 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา
เพื่อรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย จ�ำนวนโรงเรียน
ทั้งหมด จ�ำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด จ�ำนวนนักเรียน
ที่ได้รับการคัดกรอง จ�ำนวนนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อ
ปัญหาการเรียนและพฤติกรรม จ�ำนวนนักเรียนที่มารับ
การตรวจวินิจฉัย และผลการตรวจวินิจฉัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
จ�ำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่านักเรียนที่ได้รับ
การคัดกรองรวมทัง้ 3 ปีการศึกษา มีจำ� นวน 17,791 ราย
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คิดเป็นร้อยละ 52.87 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ทั้งหมด 33,653 ราย พบนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อ
ปัญหาการเรียนและพฤติกรรม จ�ำนวน 3,335 ราย
คิดเป็นความชุกรวม 3 ปีรอ้ ยละ 18.75 ของนักเรียนทีไ่ ด้
รั บ การคั ด กรองทั้ ง หมด โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2559
มี โ รงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจ� ำ นวน 151 โรงเรี ย น
จากทัง้ หมด 317 โรงเรียน มีนกั เรียนทีไ่ ด้รบั การคัดกรอง
จ�ำนวน 4,437 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.45 ของจ�ำนวน
นักเรียนทั้งหมด 10,970 ราย พบนักเรียนที่มีความเสี่ยง
ต่อปัญหาการเรียนและพฤติกรรม จ�ำนวน 902 ราย
คิดเป็นความชุกร้อยละ 20.33 ของนักเรียนที่ได้รับการ
คัดกรองทั้งหมด พบความชุกสูงสุดในอ�ำเภอหาดใหญ่
คือ ร้อยละ 30.55 และต�่ำสุดในอ�ำเภอคลองหอยโข่ง
ร้อยละ 13.54
ในปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
จ� ำ นวน 222 โรงเรี ย น จากทั้ ง หมด 316 โรงเรี ย น
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มีนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง จ�ำนวน 7,027 ราย คิด
เป็นร้อยละ 61.95 ของจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 11,342
ราย พบนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนและ
พฤติกรรม ร้อยละ 17.12 โดยพบสูงสุดในอ�ำเภอคลอง
หอยโข่ง (ร้อยละ 30.43) และต�่ำสุดในอ�ำเภอนาหม่อม
(ร้อยละ 6.56)
และในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการทัง้ หมด 212 โรงเรียน จากทัง้ หมด 316 โรงเรียน
มี นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรอง จ� ำ นวน 6,327 ราย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.79 ของจ� ำ นวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมด
11,341 ราย พบนั ก เรี ย นที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ปั ญ หา
การเรียนและพฤติกรรม ร้อยละ 19.44 โดยพบสูงสุดใน
อ�ำเภอสะบ้าย้อย (ร้อยละ 30.01) รองลงมาคืออ�ำเภอ
คลองหอยโข่ง (ร้อยละ 26.79) และพบต�่ำสุดในอ�ำเภอ
นาหม่อม (ร้อยละ 7.11) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�ำนวนโรงเรียนทัง้ หมด จ�ำนวนโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จ�ำนวนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัง้ หมด
จ�ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการคัดกรอง และจ�ำนวนนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา
การเรียนและพฤติกรรม จ�ำแนกตามอ�ำเภอ แยกเป็นรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
จ�
ำ
นวน
จ�
ำ
นวน
จ�
ำ
นวน
จ�
ำ
นวน
จ�
ำ
นวน
จ�
ำ
นวน
จ�
ำ
นวน
จ�ำนวน จ�ำนวน
อ�ำเภอ จ�ำนวน โรงเรียน จ�ำนวน นักเรียนที่ นักเรียน จ�ำนวน โรงเรียน จ�ำนวน นักเรียนที่ นักเรียน จ�ำนวน โรงเรียน จ�ำนวน นักเรียนที่ นักเรียน
โรงเรียน ที่เข้าร่วม นักเรียน ได้รับการ กลุ่มเสี่ยง โรงเรียน ที่เข้าร่วม นักเรียน ได้รับการ กลุ่มเสี่ยง โรงเรียน ที่เข้าร่วม นักเรียน ได้รับการ กลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด โครงการ ทั้งหมด คัดกรอง (ร้อยละ) ทั้งหมด โครงการ ทั้งหมด คัดกรอง (ร้อยละ) ทั้งหมด โครงการ ทั้งหมด คัดกรอง (ร้อยละ)
161
261
284
หาดใหญ่ 93
24
5,070
527 (30.55)
93
44
4,790 1,920 (13.59)
93
33
4,849 1,370 (20.73)
25
17
18
นาหม่อม 12
12
182
182 (13.74)
11
11
259
259
11
11
253
253
(6.56)
(7.11)
65
55
62
บางกล�่ำ 12
12
225
225 (28.89)
12
12
239
239 (23.01)
12
12
262
262 (23.66)
63
69
56
ควนเนียง 22
11
408
324 (19.44)
22
19
439
407 (16.95)
22
17
372
303 (18.48)
101
146
155
รัตภูมิ
39
15
1,002
495 (20.40)
39
38
1,022
982 (14.87)
39
37
1,084 1,049 (14.78)
คลองหอย 12
31
56
45
12
229
229 (13.54)
12
12
184
184 (30.43)
12
11
181
168 (26.79)
โข่ง
145
184
205
สะเดา
48
23
1,100
760 (19.08)
48
25
1,758 1,105 (16.65)
48
31
1,896 1,043 (19.65)
135
231
220
สะบ้าย้อย 38
17
1,268
691 (19.54)
38
23
1,404
761 (30.35)
38
23
1,229
733 (30.01)
นาทวี

41

25

1,486

1,004

176
(17.53)

41

38

1,247

1,170

184
(15.73)

41

37

1,215

1,146

185
(16.14)

รวม

317

151

10,970

4,437

902
(20.33)

316

222

11,342

7,027

1,203
(17.12)

316

212

11,341

6,327

1,230
(19.44)
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วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

Learning and Behavioral Problems of Grade 1 Students in Songkhla

หลังจากด�ำเนินการคัดกรองแล้ว นักเรียนที่มี
ความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจะได้รับ
การตรวจประเมินและวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เด็กและ
นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก พบว่ า มี นั ก เรี ย นมารั บ การตรวจ
วินิจฉัยในวันที่นัดหมายรวมทั้ง 3 ปีการศึกษา จ�ำนวน
2,137 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.08 ของนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
ทั้งหมด นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มารับการตรวจวินิจฉัยเป็น
เพศชาย 1,541 ราย เพศหญิง 596 ราย อายุเฉลีย่ 7.7 ปี
ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนมารับการตรวจ
วินจิ ฉัย จ�ำนวน 580 ราย หรือร้อยละ 64.30 ของนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด เป็นเพศชาย 424 ราย เพศหญิง 156
ราย อายุเฉลี่ย 7.7 ปี อ�ำเภอที่มีนักเรียนมารับการตรวจ
วินิจฉัยมากที่สุด ได้แก่ อ�ำเภอสะบ้าย้อย รองลงมาคือ
อ�ำเภอบางกล�่ำ ร้อยละ 74.81 และ 73.85 ตามล�ำดับ
ส่วนอ�ำเภอที่มีนักเรียนมารับการตรวจวินิจฉัยน้อยที่สุด

Thanyalak Wanliang

ได้แก่ อ�ำเภอรัตภูมิ ร้อยละ 44.55 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงของแต่ละอ�ำเภอ
ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนมารับการตรวจ
วินจิ ฉัย จ�ำนวน 743 ราย หรือร้อยละ 61.76 เป็นเพศชาย
540 ราย และหญิง 203 ราย อายุเฉลี่ย 7.7 ปี อ�ำเภอที่
มีนกั เรียนมารับการตรวจวินจิ ฉัยมากทีส่ ดุ ได้แก่ อ�ำเภอ
บางกล�่ำ (ร้อยละ 83.64) ส่วนอ�ำเภอที่มีนักเรียนมารับ
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ อ� ำ เภอหาดใหญ่
(ร้อยละ 34.48)
และในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนมารับการ
ตรวจวินิจฉัย จ�ำนวน 814 ราย หรือร้อยละ 66.18 เป็น
เพศชาย 577 ราย และหญิง 237 ราย อายุเฉลี่ย 7.8 ปี
อ�ำเภอควนเนียงมีนกั เรียนมารับการตรวจวินจิ ฉัยมากทีส่ ดุ
(ร้อยละ 85.71) ในขณะที่อ�ำเภอหาดใหญ่มีนักเรียนมา
รับการตรวจวินิจฉัยน้อยที่สุด (ร้อยละ 44.01) เช่นเดียว
กับปีการศึกษา 2560 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มารับการตรวจวินิจฉัย จ�ำแนกตามอ�ำเภอ แยกเป็นรายปีการศึกษา
อ�ำเภอ

ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวนนักเรียน จ�ำนวนนักเรียน
จ�ำนวน
จ�ำนวนนักเรียน
จ�ำนวน
จ�ำนวนนักเรียน
ที่มีความเสี่ยง
ที่มารับ
นักเรียน
ที่มารับ
นักเรียน
ที่มารับ
การตรวจวินิจฉัย ที่มีความเสี่ยง การตรวจวินิจฉัย ที่มีความเสี่ยง การตรวจวินิจฉัย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
หาดใหญ่
161
96 (59.63)
261
90 (34.48)
284
125 (44.01)
นาหม่อม
25
18 (72.00)
17
13 (76.47)
18
15 (83.33)
บางกล�่ำ
65
48 (73.85)
55
46 (83.64)
62
40 (64.52)
ควนเนียง
63
40 (63.49)
69
56 (81.16)
56
48 (85.71)
รัตภูมิ
101
45 (44.55)
146
99 (67.81)
155
125 (80.65)
คลองหอยโข่ง
31
21 (67.74)
56
25 (44.64)
45
36 (80.00)
สะเดา
145
88 (60.69)
184
105 (57.07)
205
140 (68.29)
สะบ้าย้อย
135
101 (74.81)
231
180 (77.92)
220
148 (67.27)
นาทวี
176
123 (69.89)
184
129 (70.11)
185
137 (74.05)
รวม
902
580 (64.30)
1,203
743 (61.76)
1,230
814 (66.18)
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จากการสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจสภาพจิต และ
ทดสอบระดับสติปัญญาด้วยแบบทดสอบ SPM - P ใน
นักเรียนทุกคนที่มารับการตรวจวินิจฉัย ในปีการศึกษา
2559 พบนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องหรือสงสัยว่ามีความ
บกพร่องตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-5 จ�ำนวน
406 ราย คิดเป็นความชุกของปัญหาการเรียนและ
พฤติกรรม เท่ากับร้อยละ 9.15 เมื่อเทียบกับจ�ำนวน
นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด โดยร้อยละ 5.91
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่สงสัยภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(suspected LD) ในทีน่ หี้ มายถึงเด็กทีม่ รี ะดับสติปญ
ั ญา
ตั้งแต่ 80 ขึน้ ไป ร่วมกับมีปัญหาด้านการเรียน ซึ่งเข้าได้
กับเกณฑ์การวินิจฉัยข้อ A ของภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (LD) ตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-516 โดยไม่ได้
เกิดจากความบกพร่องทางร่างกาย หรือขาดโอกาส
ทางการศึกษา และไม่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอื่นๆ
อย่างไรก็ตามไม่ได้ให้การวินจิ ฉัยภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (LD) ในเด็กกลุม่ นี้ เนือ่ งจากเป็นเด็กทีก่ ำ� ลังศึกษา
ในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ ไม่ใช่ชว่ งเวลาทีเ่ หมาะสมใน
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement
test) และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านการเรียนอย่าง
เต็มที่และต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จึงให้
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ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปกครองและครูเพื่อช่วยเหลือด้านการ
เรียน พร้อมทั้งนัดมาติดตามอาการและทดสอบผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเพื่ อ ยื น ยั น การวิ นิ จ ฉั ย เมื่ อ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรคที่พบรองลงมา ได้แก่
โรคสมาธิสั้น (ADHD) ร้อยละ 2.59 ภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา (ID) ร้อยละ 0.47 โรคสมาธิสั้นร่วมกับ
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ร้อยละ 0.11 และพบโรค
ออทิสติก (ASD) ร้อยละ 0.02
ปีการศึกษา 2560 พบความชุกของปัญหาการ
เรียนและพฤติกรรม ร้อยละ 8.34 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
suspected LD ร้อยละ 5.14 รองลงมา คือ โรค ADHD
ร้อยละ 2.78 และภาวะ ID ร้อยละ 0.28 พบนักเรียนที่
เป็ น โรค ADHD ร่ ว มกั บ ID เท่ า กั บ นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น
โรค ASD คือร้อยละ 0.06
และในปีการศึกษา 2561 พบความชุกของปัญหา
การเรียนและพฤติกรรม ร้อยละ 10.29 ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่ม suspected LD ร้อยละ 6.20 รองลงมา คือโรค
ADHD ร้อยละ 3.33 ภาวะ ID ร้อยละ 0.47 โรค ADHD
ร่วมกับ ID ร้อยละ 0.14 และโรค ASD ร้อยละ 0.11
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวินิจฉัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้ง 9 อ�ำเภอ จ�ำแนกตามกลุ่มโรค แยกเป็น
รายปีการศึกษา
ปีการ
ศึกษา

จ�ำนวนนักเรียน
การวินิจฉัย
ที่มีความบกพร่อง/
ADHD*
ID*
ASD* ADHD +
นักเรียนที่ได้รับ
จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวน
ID
การคัดกรอง
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) จ�ำนวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2559
406/4437 (9.15) 115 (2.59) 21 (0.47) 1 (0.02) 5 (0.11)
2560
586/7027 (8.34) 195 (2.78) 20 (0.28) 4 (0.06) 4 (0.06)
2561
651/6327 (10.29) 211 (3.33) 30 (0.47) 7 (0.11) 9 (0.14)
*ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, โรคสมาธิสั้น
ID, Intellectual Disability, ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ASD, Autism Spectrum Disorder, โรคออทิสติก
Suspected LD, Suspected Learning Disorder, สงสัยภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

270

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

ADHD + ASD + ID
ASD
จ�ำนวน
จ�ำนวน (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2 (0.05) 0 (0.00)
1 (0.01) 1 (0.01)
1 (0.02) 1 (0.02)

Suspected
LD*
จ�ำนวน
(ร้อยละ)
262 (5.91)
361 (5.14)
392 (6.20)
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วิจารณ์

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจาก
โครงการคัดกรองปัญหาการเรียนและพฤติกรรมจาก
4 โรคหลั ก ในนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ของ
โรงเรียนในพื้นที่ 9 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ประจ�ำปี
การศึกษา 2559 ถึง 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ความชุกของปัญหาการเรียนและพฤติกรรมในนักเรียน
กลุ่มดังกล่าว จากการรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ปีการศึกษา
พบนั ก เรี ย นที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ปั ญ หาการเรี ย นและ
พฤติกรรม ร้อยละ 18.75 โดยในปีการศึกษา 2559,
2560 และ 2561 พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 20.33,
17.12 และ 19.44 ตามล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับผลการ
ส� ำ รวจปั ญ หาการเรี ย นและพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ทัว่ ประเทศ ในปี พ.ศ.2559 ทีพ่ บ
เด็กกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 19.74 และสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาทีพ่ บความชุกของปัญหาการเรียนและพฤติกรรม
เท่ากับร้อยละ 16.66 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายอ�ำเภอ
พบว่าในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ความชุกของ
นักเรียนกลุม่ เสีย่ งในบางอ�ำเภอมีความแตกต่างกันค่อน
ข้างมาก ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น สภาพ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะอ� ำ เภอ
ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว17 เช่น พ่อแม่แยก
กันอยู่หรือหย่าร้าง เด็กไม่ได้อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ หรือพ่อ
แม่ไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา18 และอาจ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จจัย ด้านโรงเรีย น เช่น คุณภาพและ
มาตรฐานของโรงเรียน รวมทั้งประสิทธิภาพของระบบ
การคัดกรอง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ไม่ได้ท�ำการ
ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ปั ญ หาการเรี ย นและ
พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการน�ำ
ไปศึกษาเพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาจ�ำนวนนักเรียนที่มารับการตรวจ
วินิจฉัย พบว่าในปีการศึกษา 2559 ถึง 2561 นักเรียน
กลุ ่ ม เสี่ ย งมารั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ในวั น ที่ นั ด หมาย
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ร้อยละ 64.30, 61.76 และ 66.18 ตามล�ำดับ ซึ่งต�่ำกว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในโครงการ คืออย่างน้อยร้อยละ
80 และเมื่อจ�ำแนกเป็นรายอ�ำเภอ พบว่าบางอ�ำเภอมี
จ�ำนวนนักเรียนทีม่ ารับการตรวจวินจิ ฉัยไม่ถงึ ร้อยละ 50
จากการวิเคราะห์ปญ
ั หาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
ส่วนหนึง่ เกิดจากปัญหาด้านการสือ่ สาร ท�ำให้เกิดความ
เข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่ได้น�ำเด็กมารับ
การตรวจตามวั น นั ด ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากช่ ว งเวลาที่
ออกตรวจในบางพื้นที่ตรงกับช่วงปิดภาคเรียน ท�ำให้
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลเครือข่าย
ประสบความยุ ่ ง ยากในการประสานงานกั บ ครู แ ละ
ผูป้ กครอง อาจส่งผลให้ผปู้ กครองน�ำเด็กมารับการตรวจ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น และจากการสอบถามครูผู้ดูแล
นักเรียนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าผู้ปกครองยังขาด
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการเรี ย นและ
พฤติกรรมของเด็ก และไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การรักษา ผู้ปกครองบางรายไม่ยอมรับว่าบุตรหลาน
มีปัญหา มองว่าเป็นพฤติกรรมปกติตามวัยของเด็ก
บางรายมี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต ่ อ มาการพบจิ ต แพทย์ จึ ง
ปฏิ เ สธที่ จ ะน� ำ เด็ ก มารั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย 19 บาง
ครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีความยากล�ำบาก
ในการเดินทาง หรือมีข้อจ�ำกัดด้านเศรษฐานะ ปัจจัย
เหล่านีส้ ง่ ผลให้นกั เรียนกลุม่ เสีย่ งมารับการตรวจวินจิ ฉัย
น้อยกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ และอาจเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญต่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตในภาพรวม
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรหาวิธีที่จะท�ำให้นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงมารับการตรวจวินิจฉัยมากขึ้น เช่น ก�ำหนดช่วง
เวลาออกตรวจให้ตรงกับช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อความ
สะดวกในการประสานงานกับครูและผูป้ กครอง หรือจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเรียนและพฤติกรรม
แก่ผปู้ กครอง เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของปัญหาเหล่านี้มากขึ้น รวมทั้งช่วย
ปรับเปลีย่ นมุมมองของผูป้ กครองให้ยอมรับในสิง่ ทีเ่ ด็กเป็น
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ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสงขลา

มีความหวังในการแก้ไขปัญหา และสามารถส่งเสริม
ด้ า นการเรี ย นหรื อ ปรั บ พฤติ ก รรมที่ บ ้ า นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม นอกจากนีค้ วรพัฒนาศักยภาพของครูในการ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นกลุ ่ ม เสี่ ย งที่ โ รงเรี ย น เพื่ อ ให้
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข ได้รับการ
ช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น ตรงตามสภาพปั ญ หาและความ
ต้องการของเด็กแต่ละคน ซึ่งสามารถช่วยลดพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา20,21 และป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นรุนแรงขึ้น
รวมทั้ ง ควรพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารกั บ ผู ้ ป กครอง
ในกรณี ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งส่ ง ต่ อ ไปพบจิ ต แพทย์ เ ด็ ก หรื อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ เพือ่ ให้นกั เรียนกลุม่ นีไ้ ด้รบั การรักษา
ที่เหมาะสมมากขึ้น
หลั ง จากด� ำ เนิ น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ในแต่ ล ะ
ปีการศึกษา พบความชุกรวมของปัญหาการเรียนและ
พฤติกรรม ร้อยละ 9.15, 8.34 และ 10.29 ตามล�ำดับ
เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนนักเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดกรองทัง้ หมด
และเมื่อพิจารณาผลการตรวจวินิจฉัยจ�ำแนกตามกลุ่ม
โรค พบความชุกของกลุม่ suspected LD มากทีส่ ดุ ทัง้ 3
ปีการศึกษา ร้อยละ 5.91, 5.14 และ 6.20 ตามล�ำดับ
ถึงแม้จะใกล้เคียงกับความชุกของภาวะ LD จากการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมา (ร้อยละ 6-9.9)6,8 แต่กไ็ ม่ใช่ความชุกของ
ภาวะ LD ที่แท้จริง ส�ำหรับความชุกของโรค ADHD ใน
ปีการศึกษา 2559 พบความชุกของ ADHD รวมทั้งที่มี
และไม่มีโรคร่วม ร้อยละ 2.75 ซึ่งใกล้เคียงกับปีการ
ศึกษา 2560 (ร้อยละ 2.85) ส่วนในปีการศึกษา 2561
พบความชุกรวมเพิ่มขึ้น คือร้อยละ 3.49 เมื่อเปรียบเทียบ
กับความชุกของโรค ADHD ที่เคยศึกษาในนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เมื่อปีการศึกษา 2548 (ร้อยละ 8.0)22 หรือ
ความชุกจากการส�ำรวจระดับประเทศ (ร้อยละ 8.1)7
พบว่าความชุกของโรค ADHD ทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้
ต�่ำกว่าการศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทย และต�่ำกว่า
ความชุกของ ADHD ทัว่ โลก (ร้อยละ 7.2)23 พบความชุก
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ของภาวะ ID รองจากโรค ADHD โดยส่วนใหญ่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย เมื่อรวมเด็กที่มี
ภาวะ ID ทั้งหมดในแต่ละปี คิดเป็นความชุกร้อยละ
0.58, 0.35 และ 0.63 ตามล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับความ
ชุกของภาวะ ID ทัว่ โลก (ร้อยละ 0.05-1.55)24 แต่ตำ�่ กว่า
ผลการส�ำรวจระดับสติปัญญาของกรมสุขภาพจิต9,10
ส่วนความชุกของโรค ASD ในปีการศึกษา 2559 และ
2560 พบความชุกรวมใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 0.07 และ
0.08) และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 0.15 ในปีการศึกษา 2561
ซึ่งต�่ำกว่าความชุกที่ได้จากการส�ำรวจสถานการณ์ของ
โรค ASD ทั่วโลก (ร้อยละ 0.62)25 จะเห็นได้ว่าความชุก
ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ต�่ำกว่าการศึกษาที่ผ่านมา
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการที่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจ�ำนวนหนึ่ง
ไม่ ไ ด้ ม ารั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และอาจเป็ น ผลจาก
ประสิทธิภาพในการคัดกรอง เนื่องจากครูบางท่านยัง
ขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดประสบการณ์ในการใช้
เครื่องมือ ท�ำให้ผลการคัดกรองออกมาไม่ถูกต้อง และ
อาจเกี่ยวข้องกับทัศนคติของครูที่มองว่าการประเมิน
หรือการวินจิ ฉัยโรคทางจิตเวชเป็นการตีตราให้กบั เด็ก26
ถึงแม้นักเรียนบางรายจะมีอาการชัดเจน แต่ครูไม่กล้า
ประเมินตามจริง เนื่องจากกลัวผู้ปกครองไม่ยอมรับผล
การคัดกรอง หรือในบางกรณีที่ครูคัดกรองแล้วว่าเป็น
นักเรียนกลุม่ เสีย่ ง แต่ผปู้ กครองไม่เห็นด้วยหรือเพิกเฉย
ในการน�ำบุตรหลานมารับการตรวจวินิจฉัย ส่งผลให้
นักเรียนที่มีความบกพร่องเข้าถึงบริการทางการแพทย์
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
ส�ำหรับการน�ำแบบสังเกตพฤติกรรมส�ำหรับเด็ก
สมาธิสั้น ออทิสซึม แอลดี และเด็กเรียนรู้ช้า 6-12 ปี
ของกรมสุ ข ภาพจิ ต รวมทั้ ง แบบคั ด กรองคนพิ ก าร
ทางการศึกษาของ สพฐ. และแบบคัดกรองโรคสมาธิสนั้
SNAP-IV มาใช้ตามแนวทางการคัดกรองและดูแล
นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาการเรียนและพฤติกรรม (แผนภูมทิ ี่ 1)
พบว่าเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามเหมาะสมในการใช้คดั กรอง
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นักเรียน เนื่องจากในแต่ละปี มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคใดโรคหนึง่ ใน 4 โรคหลักและเข้าสู่
กระบวนการรักษาเป็นจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 70 ของ
นักเรียนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทั้งหมด แต่เมื่อเทียบ
กับงานวิจัยที่ศึกษาความชุกของปัญหาการเรียนและ
พฤติกรรมโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม SDQ ถึงแม้จะ
ให้ผลบวกร้อยละ 34.8 (87/250 ราย) ซึ่งต�่ำกว่าผลบวก
ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แต่ พ บความชุ ก ของโรค
สมาธิสนั้ ร้อยละ 7.4 (65 ราย)6 ซึง่ ใกล้เคียงกับความชุก
ของโรคสมาธิสั้นจากการส�ำรวจระดับประเทศ (ร้อยละ
8.1)7 และสูงกว่าความชุกทีไ่ ด้จากการศึกษานี้ แสดงให้
เห็นว่าแบบประเมินพฤติกรรม SDQ อาจจะใช้ในการ
คัดกรองโรคสมาธิสั้นได้ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาทีพ่ บว่าแบบประเมิน SDQ ด้านปัญหาพฤติกรรม
อยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น (SDQ-ADHD) เป็นเครื่องมือที่มี
ความเทีย่ งตรงส�ำหรับใช้คดั กรองโรคสมาธิสนั้ 14 และเมือ่
พิจารณาเครื่องมือที่น�ำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งมี
มากกว่า 1 ฉบับ ท�ำให้ขั้นตอนในการคัดกรองค่อนข้าง
ยุ่งยาก ต้องใช้เวลาในการประเมินนานพอสมควร และ
เป็นการเพิ่มภาระให้กับครู ด้วยเหตุนี้อาจท�ำให้บาง
โรงเรียนไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการและมีนกั เรียนจ�ำนวน
หนึง่ ทีไ่ ม่ได้รบั การคัดกรอง ซึง่ อาจเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผล
ให้ความชุกของ 4 โรคหลักที่ได้จากการศึกษานี้ต�่ำกว่า
การศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้นจึงควรลดขั้นตอนและระยะ
เวลาในการท�ำแบบประเมิน โดยอาจน�ำแบบประเมิน
พฤติกรรม SDQ-ADHD มาใช้ในการคัดกรองโรคสมาธิสนั้
เนือ่ งจากมีประโยชน์ใกล้เคียงกับแบบประเมิน SNAP-IV
แต่มีจ�ำนวนข้อค�ำถามน้อยกว่าและใช้เวลาในการท�ำ
แบบประเมินสั้นกว่า จึงเหมาะจะน�ำมาคัดกรองโรค
สมาธิ สั้ น ในภาพรวมมากกว่ า 14 อย่ า งไรก็ ต ามแบบ
ประเมิน SDQ ไม่สามารถน�ำมาใช้คัดกรองปัญหาการ
เรียนที่เกิดจากภาวะอื่นได้ เช่น ภาวะบกพร่องทางการ
เรียนรู้ เป็นต้น27 จึงควรน�ำแบบคัดกรองปัญหาการเรียน
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ฉบับอื่นมาใช้ร่วมด้วย หรืออาจพัฒนาแบบคัดกรอง
ปัญหาการเรียนและพฤติกรรมฉบับใหม่ให้ครอบคลุม
ทั้ง 4 โรค แต่มีข้อค�ำถามไม่มากนักและเข้าใจง่าย
มีความไว (sensitivity) และความจ�ำเพาะ (specificity)
สูง เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองเข้าสู่
ระบบการดูแลช่วยเหลือมากขึ้น
จากการศึกษาครัง้ นี้ ถึงแม้จะพบความชุกของโรค
สมาธิสั้น โรคออทิสติก ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
และภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ต�่ำกว่าการศึกษาที่
ผ่านมา แต่ขอ้ มูลทีไ่ ด้เป็นประโยชน์ในการน�ำมาพัฒนา
ระบบการคัดกรองและระบบการส่งต่อให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้ น ซึ่ ง นอกจากจะพิ จ ารณาเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ
คัดกรองให้มคี วามเหมาะสมแล้ว ควรจัดอบรมให้ความรู้
แก่ครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูสามารถ
สั ง เกตเห็ น ปั ญ หาหรื อ อาการของนั ก เรี ย นได้ ตั้ ง แต่
เริม่ แรก มีความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและมีความมัน่ ใจในการ
ใช้แบบคัดกรอง สามารถให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น
รวมทั้งพิจารณาส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขได้
อย่างเหมาะสม และควรพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในเครือข่ายควบคูก่ นั ไป เพือ่ ให้สามารถเป็น
ที่ปรึกษาแก่ครูและผู้ปกครองที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของตนเองได้
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาครั้งนี้ คือท�ำการศึกษา
เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนใน
พื้นที่ 9 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมโครงการ
เท่านั้น จึงไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนประชากรเด็กวัย
เรียนทั้งหมดได้ และการที่นักเรียนจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้รับ
การคัดกรองหรือไม่ได้มารับการตรวจวินิจฉัย ซึ่งอาจ
เป็นกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัยโรคใดโรคหนึ่ง ส่งผลให้
ความชุกที่ได้จากการศึกษานี้อาจต�่ำกว่าความเป็นจริง
นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการวิ นิ จ ฉั ย ภาวะ LD
เนือ่ งจากเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ อาจไม่ใช่
ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมในการทดสอบผลสั ม ฤทธิ์
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ทางการเรียน จึงเป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งนัดมาติดตามอาการและ
ยืนยันการวินิจฉัยเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สรุป

ความชุกของนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา
การเรียนและพฤติกรรม ใกล้เคียงกับผลการส�ำรวจ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ แต่นักเรียน
กลุม่ นีม้ ารับการตรวจวินจิ ฉัยต�ำ่ กว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ไว้ และความชุกของ 4 โรคหลักที่ได้จากการศึกษานี้
ต�่ำกว่าการศึกษาที่ผ่านมา
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