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บทคัดยอ
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงพรรณนามีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความสามารถรวมกันทำนายของปจจัยดาน
ตัวเด็ก ประกอบดวย เพศ ถูกครูทำโทษ ครูเรียกพบผปู กครอง เรียนซ้ำชัน้ หยุดพักการเรียน เปลีย่ นโรงเรียน และการ
อยอู าศัย ปจจัยดานครอบครัว ประกอบดวย ความรักความเอาใจใส การอบรมเลีย้ งดู การดูแลสุขภาพ และการจัดสรรรายได
ของครอบครัว ปจจัยดานสิง่ แวดลอม ประกอบดวย ระยะเวลาในการใชสอื่ เทคโนโลยี และพฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยี
กับความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนตนตามการรับรขู องผปู กครอง กลมุ ตัวอยาง คือ ผปู กครอง
ของเด็กทีก่ ำลังศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 1 อ.เมือง จ.พิษณุโลกจำนวน 358 รายโดยวิธกี ารสมุ แบบหลายขัน้ ตอนเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบดวย
6 สวน คือ 1) ขอมูลทัว่ ไปของผปู กครอง 2) ขอมูลทัว่ ไปของเด็ก 3) แบบสอบถามปจจัยดานตัวเด็ก 4) แบบสอบถาม
ปจจัยดานครอบครัว 5) แบบสอบถามปจจัยดานสิง่ แวดลอม และ 6) แบบประเมินพฤติกรรม SNAP IV ฉบับภาษาไทย
ซึง่ ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนือ้ หาและความเทีย่ งตามเกณฑมาตรฐาน วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติ
ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั ทดสอบไคสแควรและการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกทวิ
ผลการวิจัยพบความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนรอยละ 39.4 โดยพบกลุม
อาการซนอยไู มนงิ่ มากทีส่ ดุ รอยละ 34.7 และปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ของนักเรียนชัน้
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ประถมศึกษาตอนตน ไดแก ครูเรียกพบผปู กครอง, การเรียนซ้ำชัน้ พฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยี (r = .361)
และการจัดสรรรายไดของครอบครัว (r = -.189) ซึง่ สามารถทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ไดรอ ยละ 35.1 และ
มีประสิทธิภาพการทำนายถูกตองรอยละ 72.1 อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เขียนสมการถดถอยโลจิสติก
(y) = -.899 + 4.052 (ครูเรียกพบผปู กครอง) + 3.436 (เรียนซ้ำชัน้ ) -.072 (การจัดสรรรายไดครอบครัว) + .113
(พฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยี) ผลการศึกษานีส้ ามารถนำไปพัฒนาเปนแนวทางการปองกันการเกิดโรคสมาธิ
ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนตนได
คำสำคัญ: ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ , นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนตน, ปจจัยทำนาย
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Abstract
The purposes of this descriptive research were to determine the predictive ability of children's
factors including sex, being punished by teachers, the teacher called to meet the parent, repeating classes,
taking breaks from school, change school and living. Family factors include love and care, parenting, health
care, and family income allocation. Environmental factors consist of the duration of use of technology mediaand
behavior of technology media addiction in predicting the risk of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
in primary school students, as seen by parents. This survey enrolled 358 parents of children in the first grades
1-3 at schools under Phitsanulok primary educational service area office 1 in Muang district by multistage
random sampling. The questionnaire consisted of six sections: 1) Parent information, 2) Children information,
3) Child factor questionnaire, 4) Family factor questionnaire, 5) Environmental factors questionnaire, and 6)
SNAP IV behavioral assessment questionnaire(Thai version). Passed quality checks for content validity and
validity according to benchmarks.Data were analyzed using frequency statistics, percentage, mean, Standard
deviation,Pearson's correlation, Chi-square test and Binary logistic regression analysis
The findings were as follows; The risk of ADHD among primary school students was 39.4%, with
34.7% was the child with hyperactivity. Factors related to the risk of ADHD in primary school students were
followed by the teacher called to meet the parent,repeat class, technology media addiction behavior (r = .361)
and family income allocation(r = -.189) which was able to predict the risk of ADHD by 35.1% and the
predictive efficiency was 72.1% with a statistical significance at the .05 level, write the logistic regression
equation (y) = -.899 + 4.052(The teacher called to meet the parent) + 3.436 (Repeat class) -.072 (Family
income allocation) + .113 (Technology media addiction behavior). This finding can develop a guideline for the
prevention of ADHD in elementary school students.
Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder risk, Elementary school student, Predictive factor

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
เด็กถือเปนอนาคตของชาติจึงควรที่ไดรับการดูแล
อยางเหมาะสม เด็กทีเ่ กิดตัง้ แตป 2553 เปนตนมา ถือวาเปน
เด็กเจนเนอรเรชัน่ อัลฟา (Gen Alpha) เกิดและเติบโตมา
พรอมกับเทคโนโลยี จึงถูกเรียกวา "ชาวดิจทิ ลั โดยกำเนิด"
(Digital native) จากความกาวหนาของเทคโนโลยีทตี่ อบสนอง
ความตองการของมนุษยอยางรวดเร็ว สงผลใหเด็กตกอยู
ในความเสี่ยงเนื่องจากยังไมสามารถเลือกสิ่งที่ถูกตอง
เหมาะสมไดดว ยตัวเอง ซึง่ ปจจุบนั พบปญหาทีเ่ กิดขึน้ ตาม

เชน พัฒนาการลาชา โรคสมาธิสั้น การเรียนรูบกพรอง
และออทิสติก เพิม่ มากขึน้ เปนตน
โรคสมาธิ สั้ น (Attention-deficit hyperactivity
disorder: ADHD) จัดเปนโรคทางจิตเวชทีพ่ บมากสุดใน
เด็กเปนอันดับหนึง่ (Kid Zone of Teen, 2018) อาการของ
โรคสมาธิสั้นมักพบตั้งแตวัยเด็ก ตอเนื่องไปถึงวัยผูใหญ
หากไมไดรับการชวยเหลือที่เหมาะสม จะสงผลกระทบ
ตอครอบครัว และสังคมตอไป (Boonyasidhi, 2012)
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ในประเทศไทยพบการศึ ก ษาความชุ ก ของโรค
สมาธิสนั้ ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1-5 รอยละ 8.1
(Visanuyothin, Pavasuthipaisit, Wachiradilok, Arunruang,
& Buranasuksakul, 2013) ในจังหวัดพิษณุโลกยังไมมี
การศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้น พบเพียงขอมูลการ
เขาถึงบริการในโรงพยาบาลของผูปวยโรคสมาธิสั้นใน
ปงบประมาณ 2561-2563 เทากับ 1,2561,764 และ 2,109 คน
(Health Data Center, 2014) ซึง่ มีแนวโนมวาจะมีผปู ว ยเพิม่
มากขึ้นเรื่อยๆ แสดงใหเห็นถึงปญหาพฤติกรรมของเด็ก
ในอนาคต
ปจจัยทีท่ ำใหเกิดโรคสมาธิสนั้ นัน้ ยังไมสามารถระบุ
ไดอยางชัดเจนแตมกี ารศึกษาพบวา โรคสมาธิสนั้ พบมาก
ในเด็กชัน้ ประถมศึกษาตอนตน(อายุ 6-9 ป) ซึง่ เด็กเพศชาย
มีความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ มากกวาเพศหญิง (Saksritavee,
Chanwanpen, & Phenwan, 2019;Wamulugwa et al.,2019)
เด็กทีม่ ปี ญ
 หาการเรียน ไดแก การถูกครูทำโทษ ครูเรียกพบ
ผปู กครอง การเรียนซ้ำชัน้ การหยุดพักการเรียน และการ
เปลี่ยนโรงเรียนนั้น มีความสัมพันธกับความเสี่ยงโรค
สมาธิ สั้ น (Phongsathirat & Wachiradilok, 2013;
Sakboonyarat et al, 2018; Saksritavee et al., 2019) เด็กที่
ไมไดอาศัยอยูกับผูปกครอง อาจทำใหขาดการอบรม
เลี้ยงดูที่ดีขาดการเอาใสใจ และขาดการดูแลสุขภาพจาก
ผู ป กครอง ทำให เ ด็ ก มี ค วามเสี่ ย งต อ โรคสมาธิ สั้ น ได
(Ngamkum & Yunibhan, 2013; Phongsathirat &
Wachiradilok, 2013; Sakboonyarat et al., 2018) ครอบครัว
ที่มีไมมีจัดสรรรายไดครอบครัวทำใหเกิดปญหาหนี้สิ้น
พอแมเกิดความเครียดจนกระทบกับตัวเด็กสงผลใหมเี ด็กมี
ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ได(Ngamkum & Yunibhan, 2013;
Phongsathirat & Wachiradilok, 2013) นอกจากนี้ใน
ป จ จุ บั น ยั ง พบอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ เทคโนโลยี ต า งๆ เช น
โทรทัศน โทรศัพทมอื ถือ แทบเลต เปนตน มีความสัมพันธ
กับความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น (Nikkelen, Valkenburg,
Huizinga, & Bushman, 2014) และเด็กที่มีพฤติกรรม
การติดสื่อเทคโนโลยีนั้น มีความสัมพันธตอความเสี่ยง
โรคสมาธิสั้นเชนกัน(Phanichsiri & Tuntasood, 2016)
โดยเด็กทีม่ กี ารใชเวลาเฉลีย่ ในการดูโทรทัศนมากกวาหรือ

เทากับ 2 ชัว่ โมง/วันนัน้ มีความเสีย่ งตอโรคสมาธิสนั้ เปน
2.2 เทา(Saksritavee et al., 2019) แตการศึกษาของปรีญา
สุรพิ ล, สุคนธา ศิร,ิ ดุสติ สุจริ ารัตน และศุภชัย ปตกิ ลุ ตัง
(Suripon, Siri, Sujirarat, & Pitikultang,2019) พบวา
ระยะเวลาในการเลนโทรศัพทมอื ถือในวันหยุดสุดสัปดาห
2-5 ชั่วโมงนั้นไมเปนความเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นซึ่ง
ไมสอดคลองกัน
การคัดกรอง และการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นตั้งแตใน
ระยะแรก จะมีคา ใชจา ยในการรักษาไมสงู มาก และผปู ว ย
มีโอกาสปรับพัฒนาการในดานตางๆ เหมือนเด็กปกติได
(Pornnoppadol, Piyasilp, Jittorn, & Chanpen, 2014)
แนวทางทางการวินจิ ฉัยโรคและการดูแลรักษาโรคสมาธิ
สัน้ ในเด็กในปจจุบนั เนนใหความสำคัญ ในการดูแลระดับ
ปฐมภูมิ โดยผปู กครอง และครู ประเมินปญหาพฤติกรรม
ตามแบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV เพื่อคัดกรองเด็ก
ทีม่ คี วามเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ทำการปรับพฤติกรรม สงตอ
เพือ่ การวินจิ ฉัย และรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (American
Academy Pediatric, 2019; Sirithongthaworn et al., 2017)
ผวู จิ ยั ในฐานะพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนซึง่ มีบทบาท
ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวินจิ ฉัยแยกโรค และการ
ใหการดูแลผปู ว ยอยางเหมาะสมนัน้ จึงมีความสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาความชุกของความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ และปจจัยทำนาย
ความเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนตนตามการรับรขู องผปู กครอง โดยการคัดเลือกตัวแปร
ที่มีค วามสั ม พั น ธกั บ ความเสี่ ยงโรคสมาธิสั้น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมมาเปนกรอบแนวคิดในการคนหาปจจัย
ที่มีความสามารถในการทำนายความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น
อันจะนำไปสูการพัฒนาการปองการเกิดโรคสมาธิสั้น
เพื่อลดอัตราการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็กซึ่งเปนอนาคต
ของชาติสบื ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึ ก ษาความเสี่ ย งโรคสมาธิ สั้ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาตอนตนตามการรับรขู องผปู กครอง
2. เพื่อศึกษาความสามารถรวมกันทำนายของปจจัย
ดานตัวเด็ก ประกอบดวย เพศ ถูกครูทำโทษ ครูเรียกพบ
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ผปู กครอง เรียนซ้ำชัน้ หยุดพักการเรียน เปลีย่ นโรงเรียน
และการอยอู าศัย ปจจัยดานครอบครัว ประกอบดวย ความ
รักความเอาใจใส การอบรมเลีย้ งดู การดูแลสุขภาพ และการ
จั ด สรรรายได ข องครอบครั ว ป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ประกอบดวย ระยะเวลาในการใชสื่อเทคโนโลยี และ
พฤติกรรมการติดสื่อเทคโนโลยีตอความเสี่ยงของโรค
สมาธิสนั้ ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนตนตามการรับรู
ของผปู กครอง
สมมติฐานของการวิจัย
เพศ ถูกครูทำโทษ ครูเรียกพบผปู กครอง เรียนซ้ำชัน้
หยุดพักการเรียน เปลี่ยนโรงเรียน การอยูอาศัย ความรัก
ความเอาใจใส การอบรมเลีย้ งดู การดูแลสุขภาพ การจัดสรร
รายไดของครอบครัว ระยะเวลาในการใชสื่อเทคโนโลยี
และพฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยีสามารถรวมกันทำนาย
ความเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนตน ตามการรับรขู องผปู กครอง
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
research) เก็บขอมูลระหวางวันที่ 27 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ประชากร คือ ผปู กครองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1-3ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อ.เมือง
จ.พิ ษ ณุ โ ลก เที ย บสั ด ส ว นนั ก เรี ย นต อ ผู ป กครอง 1:1
จากจำนวนนักเรียนทัง้ หมด 51 โรงเรียนจำนวน 4,654 คน
กลุมตัวอยางจำนวน 302 คน คำนวณโดยใชสูตรของ
คอแครน (Cochran, 1977) และเพือ่ ทดแทนการไมสมบูรณ
ของขอมูลจึงเพิ่มกลุมตัวอยาง 20% รวมเปน 362 คน
ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multiple-stagerandom
sampling) สมุ ตัวอยางโรงเรียนจาก 20 ตำบล ในอ.เมือง
จ.พิษณุโลกโดยจับสลากเลือกตัวแทนโรงเรียนแตละ
ตำบลๆ ละ 1 โรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน และสมุ ตัวอยาง
จากจำนวนนั ก เรี ย นของแต ล ะโรงเรี ย นตามสั ด ส ว น
จำนวน 362 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเปนแบบสอบถาม ผูตอบ
แบบสอบถามเปนผปู กครองประกอบดวย 6 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผปู กครองไดแก เพศ อายุ
การศึกษาความสัมพันธกบั เด็ก และระยะเวลาในดูแลเด็ก
ลักษณะคำถามแบบปลายเปดและเลือกตอบ
สวนที่ 2 ขอมูลทัว่ ไปของเด็ก ไดแก เพศ อายุ ระดับ
ชัน้ เรียน ลักษณะคำถามแบบปลายเปดและเลือกตอบ
ส ว นที่ 3 ป จ จั ย ด า นตั ว เด็ ก ได แ ก ถู ก ครู ทำโทษ
ครู เ รี ย กพบผู ป กครอง เรี ย นซ้ำ ชั้ น หยุ ด พั ก การเรี ย น,
เปลี่ ย นโรงเรี ย น ลั ก ษณะคำถามแบบปลายเป ด และ
เลือกตอบ
สวนที่ 4 ปจจัยดานครอบครัวไดแก ความรักความ
เอาใจใส, การอบรมเลี้ยงดู, การดูแลสุขภาพ และการ
จัดสรรรายไดของครอบครัว ประกอบดวยคำถาม 20 ขอ
แบงเปน 4 ดาน ขอคำถามเปนมาตราสวนประมาณคา
โดยมีคำตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ ไมเคย (1 คะแนน) ถึง
เปนประจำ(5 คะแนน) แปลผลคะแนนเฉลี่ยแตละดาน
แบงเปน 5 ระดับ คือ หนาทีค่ รอบครัวอยใู นระดับไมดมี าก
(1.00-1.49 คะแนน) ถึง หนาทีค่ รอบครัวอยใู นระดับดีมาก
(4.50-5.00 คะแนน)
สวนที่ 5 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก ระยะเวลา
การใชสอื่ เทคโนโลยี และพฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยี
แบบทดสอบพฤติกรรมการติดสื่อเทคโนโลยี มีคำถาม
12 ขอ คำตอบแบงเปน 4 ระดับความคิดเห็น คะแนนรวม
แบงเปน 3 กลมุ ไดแก ไมตดิ สือ่ (0-12 คะแนน), คลัง่ ไคล
(13-24 คะแนน) และติดสือ่ (25-36 คะแนน)
สวนที่ 6 แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV ฉบับ
ภาษาไทย ไดขออนุญาตเจาของเครือ่ งมือในการนำมาใช
เปนที่เรียบรอยแลว ผูประเมินเปนผูปกครอง มี 26 ขอ
คำถาม จำแนกเปน 3 ดาน คำตอบแบงเปน 4 ระดับ
แปลเปนคะแนน 0-3 หากคะแนนรวมมากกวาหรือเทากับ
ตามเกณฑ ที่ กำหนดตั้ ง แต 1 ด า นขึ้ น ไป แปลผลว า มี
ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ โดยมีคา คะแนนมาตรฐานสำหรับ
ผปู กครองเปนผปู ระเมินดังนี้ ดานขาดสมาธิ 16 คะแนน
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ดานซน อยูไมนิ่งหุนหันพลันแลน 13 คะแนน ดานดื้อ/
ตอตาน 15 คะแนน (Pityaratstian, Booranasuksakul,
Juengsiragulwit, & Benyakorn, 2014)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความถูกตองเชิงเนือ้ หาโดยผทู รงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบคาดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา (CVI)
ของแบบสอบถามสวนที่ 4 เทากับ 0.7 และคา S-CVI
เทากับ 0.91 แบบสอบถามสวนที่ 5 คา CVI เทากับ 0.75
และคา S-CVI เทากับ 0.95 จากนั้น นำแบบสอบถาม
ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 33 คน เพื่อวิเคราะหหาคา
ความเที่ยงของแบบสอบถามสวนที่ 4 มีคา Cronbach's
alpha coefficient เทากับ 0.827 และสวนที่ 5 เทากับ 0.906
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรอง
การยกเวนพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยตามแนวทาง
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยที่เปนมาตรฐานสากล
เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2564 หมายเลข IRB No. P3-0150/
2563 มีการชีแ้ จงเรือ่ งสิทธิของกลมุ ตัวอยางในการเขารวม
โครงการวิจัยดวยความสมัครใจ ขอมูลของกลุมตัวอยาง
จะถูกเก็บไวเปนความลับ ไมมีการระบุชื่อ การเผยแพร
ขอมูลวิจัยจะนำเสนอในภาพรวมเทานั้น
การรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย เป น ผู ทำการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยตนเองโดยทำ
หนังสือแนะนำตัว และขออนุญาตเก็บขอมูลจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผูอำนวยการโรงเรียน
เพือ่ ขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลการวิจยั อธิบายประโยชน
ทีค่ าดวาจะไดรบั จากการวิจยั ขัน้ ตอนการดำเนินการเก็บขอมูล
ใหครูประจำชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1-3 พรอมขอความรวมมือ
ครูประจำชัน้ นัดหมายผปู กครองทีส่ มัครใจเขารวมโครงการ
วิจัยเพื่อทำการเก็บขอมูลวิจัยจนไดครบตามเปาหมาย
นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ กอนนำไป
ทำการวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS for Window ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูปกครองและเด็ก ปจจัยดาน
ตัวเด็ก และเวลาในการใชสื่อเทคโนโลยี ใชสถิติความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. ขอมูลความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ปจจัยดานครอบครัว
และพฤติกรรมการติดสื่อเทคโนโลยี ใชสถิติคาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย ด า นตั ว เด็ ก
ดานครอบครัว และดานสิง่ แวดลอม โดยใชสถิติ Pearson's
Correlation และ Chi-square test
4. วิเคราะหความสามารถรวมกันทำนายของปจจัย
ด า นตั ว เด็ ก ด า นครอบครั ว และด า นสิ่ ง แวดล อ มต อ
ความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นโดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอย
โลจิสติกทวิ (Binary logistic regression)
ผลการวิจัย
ภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลจากผปู กครอง 362 คน
พบวา มีเพียง 358 คน ทีต่ อบแบบสอบถามสมบูรณครบถวน
คิดเปนรอยละ 98.9
1. ขอมูลทัว่ ไปของผปู กครองและปจจัยดานครอบครัว
พบวากลุมตัวอยางผูปกครองจำนวน 358 คน สวนใหญ
เปนบิดาหรือมารดาของเด็กรอยละ 82.4 เลีย้ งดูเด็กมานาน
มากกว า 6 ป ร อ ยละ 85.2 อายุ เ ฉลี่ ย 39 ป ส ว นมาก
จบการศึกษาตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญาเอก มีเพียงรอยละ 0.6 ไมจบการศึกษา ผปู กครอง
มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ ข องครอบครั ว อยู ใ นระดั บ ดี
ถึงดีมาก ( x = 3.82-4.52) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ของผปู กครองเด็กทีม่ คี วามเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ กับไมมคี วาม
เสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ไมพบความแตกตางทัง้ 4 ดาน แตพบวา
คะแนนดานการจัดสรรรายไดของครอบครัวมีคา คะแนน
เฉลี่ยแตกตางกันมากสุด โดยเด็กที่ไมมีความเสี่ยงโรค
สมาธิสั้นมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.95 และคะแนนของ
เด็กที่มีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.64

44 Journal of Nursing and Health Sciences Vol. 15 No.3 September-December 2021

2. ขอมูลทัว่ ไปของเด็ก ปจจัยดานตัวเด็ก และความเสีย่ ง
โรคสมาธิสนั้ กลมุ ตัวอยางเด็กจำนวน 358 คน พบวามีความ
เสี่ยงโรคสมาธิสั้นรอยละ 39.4 โดยมีอาการซนอยูไมนิ่ง
มากที่สุด (รอยละ 49.0) รองลงมาคือ อาการขาดสมาธิ
(รอยละ 34.0) และมีอาการซนอยไู มนงิ่ รวมกับขาดสมาธิ
(รอยละ 34.0) พบเปนผชู าย (รอยละ 44.3) มากกวาผหู ญิง
(รอยละ 31.6) พบมากทีส่ ดุ ในชวงอายุ 6 ป (รอยละ 51.4)

ซึ่งพบวาเด็กมีปญหาการเรียนโดยครูเรียกพบผูปกครอง
มากที่สุด (รอยละ 96.0) เด็กสวนมากไมไดอาศัยอยูกับ
บิดามารดา (รอยละ 45.0) มีการใชสอื่ เทคโนโลยีมากกวา
2 ชั่วโมง/วัน รอยละ 48.9 และมีพฤติกรรมการติดสื่อ
เทคโนโลยีมากกวาเด็กที่ไมมีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น
คิดเปนรอยละ 81.3 แสดงดังตาราง 1

ตาราง 1 แสดงจำนวนและรอยละความเสี่ยงของโรคสมาธิสั้นในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนตามการรับรูของ
ผปู กครอง จำแนกตามปจจัยทีศ่ กึ ษา (n = 358)
จำนวน (รอยละ) ของเด็ก
ปจจัยทีศ่ กึ ษา
เพศ
ชาย
หญิง
ถูกครูทำโทษ
ครูเรียกพบผปู กครอง
เรียนซ้ำชั้น
หยุดพักการเรียน
เปลี่ยนโรงเรียน
การอยอู าศัย
อยกู บั บิดามารดา
ไมไดอยกู บั บิดามารดา
เวลาการใชสอื่ เทคโนโลยี
มากกวา 2 ชัว่ โมง
นอยกวา 2 ชัว่ โมง
พฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยี
ไมตดิ สือ่
คลัง่ ไคลสอื่
ติดสือ่

มีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น
(141/39.4)

ไมมีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น
(217/60.6)

เด็กทั้งหมด
(n = 358)

97 (44.3)
44 (31.6)
10 (55.6)
23 (96.0)
10 (90.9)
1 (0.7)
10 (50.0)

122 (55.7)
95 (68.4)
8 (44.4)
1 (4.0)
1 (9.1)
1 (0.5)
10 (50.0)

219 (61.2)
139 (38.8)
18 (5.0)
24 (6.7)
11 (3.1)
2 (0.6)
20 (5.5)

82 (36.0)
59 (45.0)

146 (64.0)
71 (54.0)

228 (63.7)
130 (36.3)

108 (48.9)
33 (24.0)

113 (51.1)
104 (76.0)

221 (61.7)
137 (38.3)

43 (24.2)
72 (48.6)
26 (81.3)

135 (75.8)
76 (51.4)
6 (18.7)

178 (49.7)
148 (41.3)
32 (8.9)
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3. ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนตามการรับรูของ
ผูปกครอง ไดแก เพศ ครูเรียกพบผูปกครอง การเรียน
ซ้ำชั้น และเวลาในการใชสื่อเทคโนโลยี ปจจัยที่มีความ
สัมพันธเชิงบวก ไดแก พฤติกรรมการติดสื่อเทคโนโลยี

(r = .361) และปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธเชิงลบ ไดแก ความรัก
ความเอาใจใส (r = -.168) การอบรมเลี้ยงด ู(r = -.267)
และการจัดสรรรายไดของครอบครัว (r = -.189) แสดงดัง
ตาราง 2

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยกับความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนตามการ
รับรขู องผปู กครอง
ปจจัย x ความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น
เพศ
ถูกครูทำโทษ
ครูเรียกพบผปู กครอง
เรียนซ้ำชั้น
หยุดพักการเรียน
เปลี่ยนโรงเรียน
การอยอู าศัย
เวลาในการใชสอื่ เทคโนโลยี

Chi-square
5.688
2.076
34.334
17.466
.095
1.000
3.077
21.755

p-value
.017
.150
< .001
< .001
.758
.317
.079
< .001

ปจจัย x ความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น

Pearson's Correlation

p-value

-.168
-.267
-.021
-.189
.361

.001
< .001
.698
< .001
< .001

ความรักความเอาใจใส
การอบรมเลีย้ งดู
การดูแลสุขภาพ
การจัดสรรรายไดของครอบครัว
พฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยี
4. การวิ เ คราะห ค วามสามารถร ว มกั น ทำนายของ
ปจจัยดานตัวเด็ก ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอม

ตอความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนตน ตามการรับรขู องผปู กครอง แสดงดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกแบบเดินหนา (Forward LR) ของปจจัยทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนตนตามการรับรขู องผปู กครอง
B
S.E. Wald
df Sig.
Exp (B) 95% C.I. for EXP (B)
Lower Upper
ครูเรียกพบผปู กครอง
4.052 1.057 14.697
1 < .001 57.484
7.244 456.174
เรียนซ้ำชั้น
3.436 1.089 9.948
1
.002
31.055
3.672 262.641
การจัดสรรรายได
-.072 .034
4.530
1
.033
.930
.871
.994
พฤติกรรมการติดสือ่
.113
.019 35.472
1
.000
1.119
1.078
1.161
Constant
-.899 .731
1.512
1
.219
.407
จากตารางการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกทวิ พบวา
ปจจัยทีส่ ามารถรวมทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ไดแก
ครูเรียกพบผูปกครอง การเรียนซ้ำชั้น การจัดสรรรายได
ครอบครัว และพฤติกรรมการติดสื่อเทคโนโลยี โดยมี
อำนาจทำนายความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นไดรอยละ 35.1
Log

(

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นในเด็ก
โอกาสที่จะไมเกิดความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นในเด็ก

)

(Nagelkerke R2 = 35.1%) และสมการสามารถทำนาย
ไดถูกตองรอยละ 72.1 ซึ่งสามารถเขียนสมการทำนาย
ความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น หรือสมการโลจิสติกที่ระดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% ไดดงั นี้

= 0899 + 4.052 (ครูเรียกพบผปู กครอง) + 3.436 (เรียนซ้ำชัน้ )

-.072 (การจัดสรรรายไดของครอบครัว) + .113 (พฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยี)
การอภิปรายผล
1. การศึกษาความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาตอนตนตามการรับรขู องผปู กครองพบวา
เด็กทีม่ คี วามเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ รอยละ 39.4 โดยมีอาการซน
อยไู มนงิ่ มากทีส่ ดุ (รอยละ 49.0) อภิปรายผลไดวา รอยละ 39.4
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนตนมีความเสีย่ งตอการ
เปนโรคสมาธิสนั้ โดยมีพฤติกรรมซนอยไู มนงิ่ มากทีส่ ดุ มาก
ซึ่งเปนพฤติกรรมที่จะเริ่มสังเกตไดชัดในชวงอายุ 6-9 ป
เนื่องจากเด็กวัยนี้จะสามารถเรียนรูพฤติกรรมที่ เ ป น ที่
ยอมรับของครู เด็กจะสามารถอยูนิ่งและตั้งใจเรียนได
จนหมดชั่วโมงเรียน แตเด็กที่มีพฤติกรรมซนอยูไมนิ่ง
แตกตางจากเด็กปกติจึงสามารถสังเกตพฤติกรรมไดชัด
มากกวา พฤติกรรมขาดสมาธิ และดือ้ ตอตาน สอดคลองกับ
การศึกษาของทวีศลิ ป วิษณุโยธิน และคณะ (Visanuyothin
et al., 2013) ทีใ่ ชแบบประเมิน SNAP IV ในการประเมิน

ความเสี่ ย งในการเป น โรคสมาธิ สั้ น ในนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาสมุ ตัวอยางจากทัว่ ประเทศพบวามีความเสีย่ ง
โรคสมาธิสนั้ มากกวารอยละ 80.0 ซึง่ แสดงใหเห็นวาใน
ประเทศไทยมีเด็กที่มีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นคอนขาง
สูงมาก
2. ปจจัยทำนายความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาตอนตนตามการรับรขู องผปู กครอง ไดแก
ครูเรียกพบผปู กครอง, การเรียนซ้ำชัน้ , พฤติกรรมการติดสือ่
เทคโนโลยี และการจัดสรรรายไดของครอบครัว
2.1 ครูเรียกพบผปู กครองเปนปจจัยดานตัวเด็กทีม่ ี
ความสัมพันธกับความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นโดยสามารถ
ทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ไดเพิม่ ขึน้ 57 เทา เมือ่ เทียบกับ
เด็กที่ครูไมไดเรียกพบผูปกครองเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
โรคสมาธิสนั้ จะนัง่ นิง่ ๆ ไดไมนาน ขาดสมาธิ ชวนเพือ่ นคุย
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พูดแทรกตอนครูสอน (Boonyasidhi, 2012; Weerakul, 2014)
จำเปนตองปรับพฤติกรรมเด็ก ซึง่ ตองอาศัยความรวมมือ
ของครอบครัว (Sirithongthaworn et al., 2017) จึงเปน
สาเหตุใหครูตอ งเรียกพบผปู กครองเพือ่ ชีแ้ จงปญหาพฤติกรรม
เด็ก ทำใหเด็กไมสามารถเรียนรใู นหองเรียนไดอยางเต็มที่
ซึ่งในการศึกษานี้พบวา เด็กที่ถูกเรียกพบผูปกครองนั้น
มีความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ สูงถึงรอยละ 96.0 สอดคลองกับ
การศึกษาของศักดิ์บุญญารัตน และคณะ(Sakboonyarat
et al., 2018) ทีพ่ บวาเด็กสมาธิสนั้ สวนมากจะมีปญ
 หาการ
เรียนจนครูตองเรียกพบผูปกครองและผลการศึกษาของ
บุรฉัตร ศักดิศ์ รีทวีและคณะ (Saksritavee et al., 2019) พบวา
เด็กที่เคยมีประวัติครูเรียกพบผูปกครองมีความเสี่ยงโรค
สมาธิสนั้ มากเปน 1.8 เทาของเด็กทีไ่ มเคยมีประวัตคิ รูเรียก
พบผูปกครอง แตในการศึกษานี้พบวาปจจัยครูเรียกพบ
ผูปกครองสามารถทำนายความเสี่ยงโรคไดเพิ่มขึ้นถึง
57 เทา เปนคาทีส่ งู มากอาจเปนไปไดขอ มูลปจจัยครูเรียก
พบผูปกครองซึ่งเปนขอมูลระดับนามบัญญัติ เมื่อนำมา
แปลงเปนขอมูลเชิงปริมาณเพื่อนำมาคำนวณทางสถิติ
มี ค า ที่ ไ ม ล ะเอี ย ดเที ย บเท า กั บ ข อ มู ล ที่ เ ป น เชิ ง ปริ ม าณ
อยเู ดิม จึงทำใหคา ทีค่ ำนวณไดมคี า ทีส่ งู มาก
2.2 การเรียนซ้ำชัน้ เปนปจจัยดานตัวเด็กทีม่ คี วาม
สัมพันธกับความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นโดยสามารถทำนาย
ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ไดเพิม่ ขึน้ 31 เทา เมือ่ เทียบกับเด็ก
ที่ไมมีปญหาการเรียนซ้ำชั้น เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงโรค
สมาธิสั้น ดังที่ไดกลาวไปแลวในขอ 2.1 เด็กจะมีปญหา
การเรียนรไู ดชา กวาเด็กปกติ เรียนไมทนั เพือ่ น ผลการเรียน
ไมผา นตามเกณฑ (Boonyasidhi, 2012; Weerakul, 2014)
จนเปนสาเหตุทำใหเด็กตองเรียนซ้ำชัน้ ซึง่ ในการศึกษานี้
พบวาเด็กทีม่ ปี ญ หาการเรียนซ้ำชัน้ นัน้ เปนเด็กทีม่ คี วามเสีย่ ง
โรคสมาธิสั้นสูงถึงรอยละ 90.9 สอดคลองกับการศึกษา
ของศักดิบ์ ญ
ุ ญารัตนและคณะ (Sakboonyarat et al., 2018)
พบวาเด็กที่มีปญหาการเรียนซ้ำชั้นนั้นมีความสัมพันธ
อย า งมี นั ย สำคั ญ กั บ เด็ ก สมาธิ สั้ น และการศึ ก ษาของ
พิศมัย พงศาธิรตั น และพรทิพย วชิรดิลก (Phongsathirat
& Wachiradilok, 2013) พบวาเด็กทีม่ ปี ญ
 หาการเรียนซ้ำชัน้
มีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นเปน 1.9 เทาของเด็กที่ไมเคยมี

ประวัติการเรียนซ้ำชั้น (OR = 1.9, 95% CI = 1.1-3.2,
p < .01) แตในการศึกษานี้พบวาปจจัยการเรียนซ้ำชั้น
สามารถทำนายความเสีย่ งโรคไดเพิม่ ขึน้ ถึง 31 เทา ซึง่ เปน
ค า ที่ สู ง มากอาจเกี่ ย วข อ งกั บ ความละเอี ย ดของข อ มู ล
เชนเดียวกับปจจัยครูเรียกพบผปู กครอง
2.3 พฤติกรรมการติดสื่อเทคโนโลยี เปนปจจัย
ทำนายด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ
ความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นเด็กที่มีพฤติกรรมการติดสื่อมาก
จะมีความสัมพันธตอ ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ เพิม่ มากขึน้
โดยสามารถทำนายความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นไดเพิ่มขึ้น
1.12 เทาของเด็กทีไ่ มมพี ฤติกรรมการติดสือ่ เทคโนโลยี เด็ก
ในชวงอายุ 6-9 ป เปนชวงวัยเรียนตอนตน เด็กจะเขาสู
การเรียนอยางเต็มรูปแบบ เด็กสามารถทีจ่ ะเรียนรกู จิ กรรม
ตามความชอบได จะแสดงพฤติกรรมเพือ่ ใหเปนทีย่ อมรับ
ของครู สามารถควบคุมอารมณ ความรสู กึ ของตนเองได
สามารถเรียนรพู ฤติกรรม ทักษะการอยรู ว มกันกับเพือ่ นได
(Chan-em, 1999; Siribunphiphatana, 2001) แตการทีเ่ ด็ก
มีพฤติกรรมการติดสื่อเทคโนโลยี จะมีปญหาการเรียนรู
ขาดปฏิสมั พันธกบั สิง่ แวดลอมและคนรอบตัว โดยในการ
ศึกษานี้พบวา เด็กที่มีพฤติกรรมการติดสื่อเทคโนโลยี
มีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นรอยละ 81.3 สอดคลองกับ
การศึกษา Meta-analysis ของบีเยนส, วาลเคนเบิรก และ
ปโอโทรวสกี้ (Beyens, Valkenburg, & Piotrowski, 2018)
พบวาเด็กมีการใชสื่อเทคโนโลยี เชน โทรศัพทมือถือ
คอมพิวเตอร และโทรทัศน เพิม่ มากขึน้ มีความสัมพันธ
ตอโรคสมาธิสนั้ ในเด็กอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ การศึกษา
Meta-analysis ของนิกเคเลนและคณะ (Nikkelen et al.,
2014)พบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกระหว า งการใช สื่ อ
เทคโนโลยีกับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสมาธิสั้นในเด็ก
และวัยรนุ (r=0.12)แสดงใหเห็นวายิง่ ใชสอื่ เทคโนโลยีมาก
ยิง่ สงผลตอความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ไดมากขึน้
2.4 การจัดสรรรายไดของครอบครัว เปนปจจัย
ทำนายด า นครอบครั ว ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง ลบกั บ
ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ครอบครัวทีม่ กี ารจัดสรรายไดของ
ครอบครัวไดดี เด็กจะมีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นนอยลง
โดยสามารถทำนายความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นของนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาตอนตนไดลดลงรอยละ 7 เมื่อเทียบกับ
ครอบครัวทีม่ กี ารจัดสรรรายไดของครอบครัวไดดนี อ ยกวา
ครอบครัวที่สามารถจัดสรรรายไดครอบครัวที่ดี มีการ
วางแผนการใชจายของครอบครัว มีการแบงจัดสรรเงิน
เปนสวนๆ เพือ่ เอาไวใชจะทำใหครอบครัวไมมปี ญ หาการเงิน
สงผลใหทกุ คนในครอบครัวมีความสุข ไมมคี วามเครียด
(Augsornrat, 2006) พอแมมเี วลาดูแลเด็กไดเต็มทีท่ ำใหเด็ก
เสีย่ งตอโรคสมาธิสนั้ นอยลง สอดคลองกับการศึกษาของ
พิศมัย พงศาธิรตั น และพรทิพย วชิรดิลก (Phongsathirat
& Wachiradilok, 2013) ที่ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ
โรคสมาธิสั้นในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-5 พบวา
ครอบครัวที่มีรายไดไมเพียงพอ ไมสามารถจัดสรรราย
ไดในครอบครัวจนทำใหเกิดหนี้ ทำใหบุตรมีความเสี่ยง
โรคสมาธิสั้นไดมากกวาครอบครัวที่มีการจัดสรรรายได
ครอบครัวไดเหมาะสมถึง 1.4 เทา (OR = 1.4, 95%CI =
1.0-1.8, p < .05)
3. ปจจัยทีไ่ มสามารถทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนตามการรับรูของ
ผูปกครอง ไดแก เพศ การถูกครูทำโทษ การหยุดพัก
การเรียน การเปลี่ยนโรงเรียน การอยูอาศัย ความรัก
ความเอาใจใส การอบรมเลี้ยงดู การดูแลสุขภาพ และ
เวลาในการใชสอื่ เทคโนโลยี
3.1 เพศ มีความสัมพันธกบั ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้
แตไมสามารถทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ได เด็กอายุ
6-9 ป วัยนีจ้ ะมีความแตกตางของเพศชายและหญิงชัดเจน
ขึน้ เด็กจะแยกกลมุ ระหวางเด็กเพศชายและหญิง เด็กชาย
จะมีพฤติกรรมการเลนที่ใชกำลังและดูรุนแรงมากกวา
(Siribunphiphatana, 2001) จึงดูเหมือนกับวาเด็กผูชาย
นาจะมีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอโรคสมาธิสนั้ มากกวา ในการ
ศึกษานี้พบวา เด็กมีความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นเปนเพศชาย
มากกวาเปนหญิง พบเด็กเพศชายมีความเสี่ยงโรคสมาธิ
สั้นรอยละ 44.3 สอดคลองกับผลการศึกษาของพิศมัย
พงศาธิรัตน และพรทิพย วชิรดิลก (Phongsathirat &
Wachiradilok, 2013) ที่พบวาเด็กเพศชายมีความเสี่ยง
โรคสมาธิสนั้ มากกวาเพศหญิง 3.7 เทา แตในการศึกษานี้
ไมสามารถทำนายความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น อาจเนื่องจาก

ในปจจุบันพฤติกรรมความแตกตางระหวางเด็กเพศชาย
และเพศหญิงนอยลง เด็กเพศหญิงเลนซุกซน หรือกิจกรรม
ทีร่ นุ แรงไมแตกตางจากเพศชาย เด็กเพศชายและเพศหญิง
จึงมีโอกาสเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ไดไมแตกตางกัน ประกอบกับ
มีการศึกษาทีพ่ บวาโรคสมาธิสนั้ นัน้ เกิดจากความผิดปกติ
ของสมอง (Mahone et al., 2011) ไมเกี่ยวของกับเพศ
ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของกาวบ และคารลสนั (Gaub
& Carlson, 1997) ทีไ่ ดทำการศึกษา Meta-analysis เพือ่ หา
ความแตกตางทางเพศของการเกิดโรคสมาธิสั้น จากการ
ศึกษา 18 เรือ่ ง ไมพบความแตกตางทางเพศในโรคสมาธิ
สั้นในเด็ก
3.2 เวลาในการใชสอื่ เทคโนโลยี มีความสัมพันธ
กับความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ เด็กทีใ่ ชสอื่ เทคโนโลยีมากกวา
2 ชัว่ โมงตอวันมีความสัมพันธกบั ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้
แตไมสามารถทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ได อาจเนือ่ งจาก
การใชสอื่ มากกวา 2 ชัว่ โมง/วัน เปนระยะเวลาเฉลีย่ ตอวัน
เด็กบางคนอาจใชสอื่ มากกวา 2 ชัว่ โมงแตไมไดดทู กุ วัน
อาจดูเปนบางวัน มีการหยุดพักทำกิจกรรมอืน่ ไมไดมกี าร
คลัง่ ไคลสอื่ มากจนเกิดอาการติดสือ่ จึงอาจไมไดสง ผลให
เกิดความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ได สอดคลองกับการศึกษาของ
ปรีญา สุรพิ ล และคณะ (Suripon et al., 2019) ทีพ่ บวาเด็ก
ทีม่ กี ารเลนโทรศัพทในเฉพาะวันสุดสัปดาห (เสาร-อาทิตย)
ในชวง 2-5 ชัว่ โมง มีโอกาสเสีย่ งตอโรคสมาธิสนั้ นอยกวา
เด็กที่เลนโทรศัพทนอยกวา 2 ชั่วโมง/วัน (OR = 0.20,
95%CI = 0.40-0.96)
3.3 ความรักความเอาใจใส มีความสัมพันธเชิงลบกับ
ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ สอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั
ที่ตั้งไว ครอบครัวที่มีความรักความเอาใจใสตอเด็กนอย
จะทำใหเด็กมีความเสีย่ งของโรคสมาธิสนั้ เพิม่ ขึน้ สอดคลอง
กับการศึกษาของเฮอทิก และคณะ (Hurtig et al., 2007)
ทีพ่ บวาครอบครัวทีข่ าดความรักความเอาใจใสเปนปจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ การศึกษานี้
พบวา ครอบครัวทีม่ เี ด็กเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ และครอบครัว
ที่ไมมีเด็กเสี่ยงโรคสมาธิสั้นมีคะแนนประเมินหนาที่
ครอบครัวดานความรักความเอาใจใสเฉลี่ยแตกตางกัน
เพียงเล็กนอยคือ 4.17 และ 4.36 ตามลำดับ ซึง่ อยใู นระดับ
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ดีเหมือนกัน และเมือ่ นำขอมูลเขาวิเคราะหถดถอยโลโจสติก
จึงพบวาปจจัยนีไ้ มสามารถทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาได สอดคลองกับการศึกษา
ของพนม เกตุมาน, สมบูรณ หทัยอยสู ขุ , ชาญวิทย พรนภดล
และสุพร อภินนั ทเวช (Ketumarn, Hataiyusuk, Pornnoppadol,
& Apinuntavech, 2016) ทีพ่ บวาความรักความอบอนุ และ
การเอาใจใสจากพอแม ไมไดเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
โรคสมาธิสนั้ (p = 0.080)
3.4 การอบรมเลี้ยงดู มีความสัมพันธเชิงลบกับ
ความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ ครอบครัวทีม่ คี ะแนนประเมินหนาที่
ครอบครัวดานการอบรมเลีย้ งดูสงู จะทำใหเด็กมีความเสีย่ ง
ของโรคสมาธิสนั้ นอยลง สอดคลองกับการศึกษาของดารุณี
งามขำ และจินตนา ยูนพิ นั ธุ (Ngamkum & Yunibhan, 2013)
ที่พบวาการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธเชิงลบกับปญหา
พฤติกรรมของเด็กสมาธิสนั้ จากงานวิจยั นี้ พบวา คะแนน
ประเมิ น หน า ที่ ค รอบครั ว ด า นการอบรมเลี้ ย งดู ข อง
ครอบครัวเด็กทีม่ คี วามเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ และครอบครัวเด็ก
ทีไ่ มมคี วามเสีย่ งโรคสมาธิสนั้ นัน้ มีความแตกตางกันเพียง
เล็กนอย คือ 4.20 และ 4.44 ตามลำดับ ซึ่งอยูในระดับ
ดีเหมือนกัน เมื่อนำขอมูลเขาวิเคราะหถดถอยโลจิสติก
จึงพบวาปจจัยนีไ้ มสามารถทำนายความเสีย่ งโรคสมาธิสนั้
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาได สอดคลองกับการศึกษา
ของชอนวัลด (Schonwald, 2005) ที่พบวาการเลี้ยงดูที่
ขาดระเบียบไมไดเปนสาเหตุของการเกิดโรคสมาธิสั้น
แตอาจมีสว นทำใหอาการของโรคสมาธิสนั้ เปนมากขึน้ ได
ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1. ผลการวิจยั พบวานักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนตน
ในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 อ. เมือง จ.พิษณุโลก มีความเสีย่ งโรค
สมาธิสั้นรอยละ 39.4 และพบมากที่สุดในชวงอายุ 6 ป

คิดรอยละ 51.4 บุคลากรดานสาธารณสุข ครู และผูที่
เกี่ยวของควรเนนการคัดกรองความเสี่ยงโรคสมาธิสั้น
ในเด็กกอนอายุ 6 ป เพือ่ คนหาเด็กทีม่ คี วามเสีย่ งโรคสมาธิสนั้
ในระยะแรกๆ ควรทำความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก
โรคสมาธิสั้น ทำการปรับพฤติกรรมเด็ก และสงตอเด็ก
เขารับการตรวจประเมินซ้ำจากแพทยผเู ชีย่ วชาญตามความ
เหมาะสม
2. เด็กทีม่ ปี ญ
 หาการเรียน ครูเรียกพบผปู กครอง หรือ
มีปญ
 หาเรียนซ้ำชัน้ อาจมีโอกาสเสีย่ งตอการเปนโรคสมาธิ
สัน้ ควรปรึกษาแพทยเพือ่ ทำการตรวจวินจิ ฉัยโรคสมาธิสนั้
และทำการรักษาตอไป
3. การจัดสรรรายไดของครอบครัวเหมาะสม จะทำให
ไม เ กิ ด ป ญ หาในครอบครั ว ทำให โ อกาสเสี่ ย งต อ การ
เปนโรคสมาธิสั้นของเด็กในครอบครัวนอยลง ดังนั้น
บุคคลในครอบครัวจึงควรจัดสรรรายไดของครอบครัวใหเปน
สัดสวน
4. เด็กที่มีพฤติกรรมติดสื่อเทคโนโลยี จะมีโอกาส
เสี่ยงโรคสมาธิสั้นมากกวาเด็กที่ไมมีพฤติกรรมติดสื่อ
เทคโนโลยี จากผลการวิจัยพบวาเด็กกลุมตัวอยางที่มี
ความเสี่ยงโรคสมาธิสั้นมีพฤติกรรมติดสื่อสูงถึงรอยละ
81.3 จึงควรมีการปรับพฤติกรรมการใชสอื่ เทคโนโลยีของ
เด็กใหลดลง
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ทำการศึกษาเพิ่มเติมในโรคอื่น เชน การเรียนรู
บกพรอง (Learning disorder) ออทิสติก (Autistic) เปนตน
2. การศึกษานี้เปนการศึกษาในกลุมตัวอยางจาก
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 1 อ.เมือง จ.พิษณุโลกเทานัน้ อาจจะทำการศึกษา
เพิ่มเติมในทุกภาคสวนเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมทั้ง
จังหวัดพิษณุโลก
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