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Abstract

Objective: To study the relationship between risk of attention deficit and hyperactivity disorder
(ADHD), autism spectrum disorder (ASD), learning disorder (LD) and intellectual disability (ID) from
behavioral observation by teacher and intelligence quotient (IQ) of Thai children in the first year
of primary schools.
Methods: Data from the national survey of IQ and emotional quotient (EQ) of Thai students and
associated factors in 2016 were analyzed using descriptive statistics. The risks of ADHD, ASD, LD
and ID from behavioral observation by teacher were compared between children with low and
normal IQ using odds ratios.
Results: Of 23,641 first-year primary school students, aged 6-12 years, who were tested for IQ,
23,146 (97.9%) were assessed with Behavioral Observation Form for ADHD, ASD, LD and slow
learning by their teachers. It was found that 62.8%, 86.2%, 60.3% and 69.4% of children who
were at risk of ADHD, ASD, LD and ID by teacher’s observation, respectively, had low IQ. Children
with low IQ had the risks of ADHD, ASD, LD and ID at 7.5 times (95% CI = 6.813-8.191), 22.9 times
(95% CI = 17.790-29.585), 7.7 times (95% CI = 7.143-8.364) and 9.7 times (95% CI = 8.687-10.760)
higher than those with normal IQ, respectively.
Conclusion: Children with risk of ADHD, ASD, LD and ID by teacher’s observation had low IQ.
Key words: behavioral observation, Intelligence Quotient, Thai children
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เด็กรอยละ 48.5 มีระดับสติปญญาอยูในเกณฑตํ่า
(IQ<100) รวมทั้งพบวาเด็กมีระดับสติปญญาอยูใน
เกณฑบกพรองทางสติปญญา (IQ<70) รอยละ 6.5
ซึ่งมากกวามาตรฐานสากลที่ไมควรเกินรอยละ 2.09
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)10 ไดกาํ หนดยุทธศาสตรการพัฒนาคน
สู  สั ง คมแห ง การเรี ย นรู  ต ลอดชี วิ ต อย า งยั่ ง ยื น โดยมี
เปาหมายของการพัฒนาคือเด็กไทยมีคา เฉลีย่ ระดับสติ
ปญญาไมตํ่ากวาคากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ 100
ในปงบประมาณ 2559 ซึง่ เปนปสดุ ทายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดจัดทําโครงการสํารวจสถานการณ
ระดับสติปญ
 ญาและความฉลาดทางอารมณเด็กไทยวัย
เรี ย นและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ประจํ า ป 2559 ขึ้ น
โดยทําการสํารวจในเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
กลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนในระดับจังหวัด และไดให
ครูประจําชัน้ สังเกตพฤติกรรมของเด็กโดยใชแบบสังเกต
พฤติกรรมสําหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิซึม แอลดีและ
เด็กเรียนรูชา 6-12 ปในการสํารวจดังกลาวดวย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
สัมพันธระหวางความเสี่ยงตอโรคสมาธิสั้น ออทิซึม
ภาวะบกพรองทางการเรียนรูและภาวะบกพรองทาง
สติปญญาจากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูกับระดับ
สติปญญา (IQ) เพื่อนําไปสูการวางแผนการดูแลชวย
เหลือเด็กอยางถูกตองเหมาะสมตอไป

เด็ ก ที่ มี ป  ญ หาการเรี ย น ได แ ก สมาธิ สั้ น
ออทิสติก บกพรองทางสติปญ
 ญาและบกพรองในทักษะ
การเรียนหรือแอลดี จะสงผลกระทบตอการเรียนรูข อง
เด็ก มีรายงานวาเด็กออทิสติกพบภาวะบกพรองทางสติ
ปญญารวมดวยรอยละ 31.0-69.01-3 โรคสมาธิสั้น
พบภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญารวมดวยรอยละ 15.020.04 เด็กที่มีภาวะบกพรองทางสติปญญาพบวามี
ปญหาพฤติกรรมรวมดวยรอยละ 25.0 และพบมากขึน้
ตามระดับความรุนแรงของภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญา
ปญหาพฤติกรรมที่พบ ไดแก ซน อยูไมนิ่ง สมาธิสั้น
และพฤติกรรมซํ้า ๆ กระตุนตนเอง เปนตน5-7 สงผล
ใหการดูแลชวยเหลือเด็กทีม่ คี วามผิดปกติรว มดวยเหลานี้
มีความยุงยากซับซอนมากขึ้น เด็กมีปญหาพฤติกรรม
และอารมณที่ผิดปกติจนสรางปญหาใหกับครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติได ครูประจําชั้นมีความ
ใกลชิดกับเด็กนักเรียนและสามารถสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กไดดี ในตางประเทศมีการใชการสังเกตพฤติกรรม
ปญหาการเรียนของเด็กโดยครูมาเปนระยะเวลานาน8
วิธีนี้จะชวยใหครูคนพบเด็กที่มีความเสี่ยงตอปญหา
การเรียนไดเร็วขึ้นและหากสงเด็กเขาสูระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ จะช ว ยให เ ด็ ก สามารถเรี ย นรู  ไ ด ดี ขึ้ น
ลดปญหาพฤติกรรมและอารมณ อยางไรก็ตามยังไมมี
รายงานความเสี่ยงตอโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะ
บกพรองทางการเรียนรูแ ละภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญา
จากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูกับระดับสติปญญา
(IQ) ของเด็กไทย
ป พ.ศ. 2554 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ไดสํารวจนักเรียนไทยอายุ 6-15 ป ทั่วประเทศพบวามี
ระดับสติปญญา (Intelligence quotient: IQ) เฉลี่ย
เทากับ 98.59 ตํา่ กวาคากลางมาตรฐานสากล (IQ = 100)

วิธีการ

เปนการศึกษาแบบ cross-sectional analytic
study ใชฐานขอมูลจากโครงการสํารวจสถานการณ
ระดับสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเด็กไทย
วัยเรียน และปจจัยที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2559 โดย
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สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิตเปนหนวยงานบริหาร
โครงการดําเนินการศึกษาในโรงเรียนทุกสังกัด ทั้งใน
เขตเมืองและนอกเขตเมือง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ยกเวนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เก็บขอมูล
เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ในช ว งเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
โดยเขาถึงเฉพาะขอมูลระดับสติปญญาและผลการ
สังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงตอโรคสมาธิสั้น ออทิซึม
ภาวะบกพรองทางการเรียนรู (แอลดี) และภาวะบกพรอง
ทางสติ ป  ญ ญาโดยครู รายละเอี ย ดกลุ  ม ตั ว อย า ง
การคํานวณกลุมตัวอยางและขั้นตอนการสุมตัวอยาง
รายงานในการศึกษากอนหนานี11้
เครือ่ งมือทีใ่ ช ไดแก 1) แบบทดสอบ Standard
Progressive Matrices (SPM parallel version)12
เพือ่ วัดระดับสติปญ ญา 2) แบบสังเกตพฤติกรรมบกพรอง
ทางการเรียนรูสําหรับเด็ก อายุ 6-12 ป พัฒนาโดย
ชดาพิมพ เผาสวัสดิ์ และคณะ ในป พ.ศ. 255613 โดย
ใหครูประจําชั้นเปนผูสังเกตและเลือกตอบวา ใช หรือ
ไมใช ประกอบดวยจํานวนทั้งหมด 40 ขอ โดยแบงขอ
ในแบบสังเกตพฤติกรรมฯ ตามภาวะ ดังนี้ แบบสังเกต
พฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น (Attention Deficit and
Hyperactivity Disorder: ADHD) จํานวน 10 ขอ;
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมภาวะออทิ ส ติ ก (Autistic
Spectrum Disorder) จํานวน 10 ขอ; แบบสังเกต
พฤติกรรมภาวะแอลดี (Learning Disorder: LD)
จํานวน 10 ขอ; แบบสังเกตพฤติกรรมภาวะเรียนรูชา
(Slow learning) จํานวน 10 ขอ โดยแบบสังเกต
พฤติกรรมบกพรองทางการเรียนรูส าํ หรับเด็กอายุ 6-12 ป
ทั้งฉบับมีคา Cronbach’s alpha coefficient 0.85
สวนที่ 1 ภาวะระดับสติปญ
 ญาตํา่ กวาเกณฑ (เรียนรูช า )
มีคา Cronbach’s alpha coefficient เทากับ 0.84
คา Inter-rater reliability เทากับ 0.80 มีจุดตัดที่ 6
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คะแนน มีคาความไวเทากับ 0.85 คาความจําเพาะ
เทากับ 0.76 สวนที่ 2 ภาวะแอลดี มีคา Cronbach’s
alpha coefficient เทากับ 0.82 คา Inter-rater
reliability เทากับ 0.87 มีจดุ ตัดที่ 6 คะแนน มีคา ความไว
เทากับ 0.84 คาความจําเพาะเทากับ 0.88 สวนที่ 3
ภาวะสมาธิสั้นมีคา Cronbach’s alpha coefficient
เทากับ 0.82 คา Inter-rater reliability เทากับ 0.74
มีจดุ ตัดที่ 6 คะแนน มีคา ความไว เทากับ 0.96 คาความ
จําเพาะเทากับ 0.71 สวนที่ 4 ภาวะออทิสติกมีคา
Cronbach’s alpha coefficient เทากับ 0.94 คา
Inter-rater reliability เทากับ 0.71 มีจดุ ตัดที่ 5 คะแนน
มีคาความไวเทากับ 0.85 คาความจําเพาะเทากับ 0.7
วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสถิตสิ าํ เร็จรูป
โดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลีย่
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุตฐิ านวิเคราะห
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความเสี่ ย งต อ โรคสมาธิ สั้ น
ออทิซึม ภาวะบกพรองทางการเรียนรู (แอลดี) และ
ภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญาจากการสังเกตพฤติกรรม
โดยครูกบั ระดับสติปญ
 ญา (IQ) ของเด็กไทยชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 1 โดยใชคาอัตราสวนปจจัยเสี่ยง (odds
ratio) และรอยละโครงรางวิจัยไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในมนุษย สถาบันราชานุกลู
รหัสโครงการ RI 004/2561 วันที่ 20 มีนาคม 2561

ผล

กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
มีจํานวนทั้งหมด 24,483 คน เปนเพศชายจํานวน
12,671 คน (รอยละ 51.8) เพศหญิง 11,812 คน (รอยละ
48.2) เปนนักเรียนในอําเภอเมือง 7,032 คน (รอยละ
28.7) นอกอําเภอเมือง 17,083 คน (รอยละ 69.8) และ
ในกรุงเทพมหานคร 368 คน (รอยละ 1.5) แยกตาม
สังกัดโรงเรียน พบวา อยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด จํานวน
16,566 คน (รอยละ 67.7) รองลงมาคือสังกัดสํานักงาน

นพวรรณ ศรีวงคพานิช และคณะ

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 5,343 คน
(รอยละ 21.8) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของนักเรียนในโครงการสํารวจสถานการณระดับสติปญญาและความฉลาดทาง
อารมณเด็กไทยวัยเรียนและปจจัยที่เกี่ยวของ ประจําป 2559 จําแนกตามสังกัดของโรงเรียน
(n=24,483)
สังกัดโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทศบาล
กรุงเทพมหานคร
อุดมศึกษา (สาธิต)
เอกชน
ตํารวจชายแดน

จํานวนนักเรียน
16,566
2,217
176
61
5,343
120

รอยละ
67.7
9.1
0.7
0.2
21.8
0.5

จากกลุ  ม ตั ว อย า งทั้ ง หมด 24,483 คน
มีจํานวนที่สามารถนํามาคํานวณคาระดับสติปญญา
ทัง้ หมด 23,641 คน คิดเปนรอยละ 96.6 ผลการศึกษา
พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับสติปญญาของกลุมตัวอยาง
เทากับ 98.2 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 18.2
จํานวนและรอยละของนักเรียนจําแนกตามกลุมของ

ระดับสติปญญา พบวานักเรียนมีคะแนนระดับสติ
ปญญาอยูใ นกลุม เกณฑเฉลีย่ 9,666 คน (รอยละ 40.9)
กลุมตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ย 7,390 คน (รอยละ 31.3) และ
กลุม สูงวาเกณฑเฉลีย่ 6,585 คน (รอยละ 27.8) จํานวน
และรอยละของนักเรียนจําแนกตามกลุมของระดับ
สติปญญา ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของนักเรียนจําแนกตามกลุมของระดับสติปญญา (n=23,641)
กลุมของระดับสติปญญา
Intellectual disability (65-69)
Borderline (70-79)
Low average (80-89)
Average (90-109)
High average (110-119)
Superior (120-129)
Very superior (130-135)

จํานวน
1,336
2,362
3,692
9,666
3,495
1,210
1,880

วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย 2562;27(3):159-170.

163

รอยละ
5.7
10.0
15.6
40.9
14.7
5.1
8.0
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นักเรียนที่นํามาคํานวณคาระดับสติปญญา
(IQ) 23,641 คนไดรบั การสังเกตพฤติกรรมสําหรับเด็ก
สมาธิสนั้ ออทิซมึ แอลดี และเด็กเรียนรูช า อายุ 6-12 ป
โดยครู 23,146 คน (รอยละ 97.9) พบวาเด็กไมมคี วาม
เสีย่ งตอการมีปญ
 หาการเรียน 18,593 คน (รอยละ 80.3)
มีความเสีย่ งตอโรคสมาธิสนั้ 2,303 คน (รอยละ 10.0)
ออทิซมึ 525 คน (รอยละ 2.3) ภาวะบกพรองทางการ

Sriwongpanich N, et al.

เรียนรู 3,400 คน (รอยละ 14.7) และภาวะบกพรอง
ทางสติปญญา 1,790 คน (รอยละ 7.7) โดยที่เด็กมี
ความเสีย่ งตอการมีปญ
 หาการเรียนไดมากกวา 1 ปญหา
ดังตารางที่ 3 และความสัมพันธระหวางความเสี่ยงตอ
โรคสมาธิสนั้ ออทิซมึ ภาวะบกพรองทางการเรียนรูแ ละ
ภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญาจากการสังเกตพฤติกรรม
โดยครูกับระดับสติปญญา (IQ) ของเด็ก ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีความเสี่ยงตอโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพรองทางการเรียนรู
และภาวะบกพรองทางสติปญญาจากการสังเกตพฤติกรรมโดยครู (n=23,146)
ความเสี่ยงตอการมีปญหาการเรียน
เสี่ยงบกพรองทางสติปญญา
เสี่ยงบกพรองทางการเรียนรู
เสี่ยงสมาธิสั้น
เสี่ยงออทิซึม
ไมมีความเสี่ยงตอปญหาการเรียน

จํานวน
1,790
3,400
2,303
525
18,593

รอยละ
7.7
14.7
10.0
2.3
80.3

หมายเหตุ : เด็กนักเรียนมีความเสี่ยงตอการมีปญหาการเรียนไดมากกวา 1 ปญหา

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงตอโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพรองทางการเรียนรูและภาวะ
บกพรองทางสติปญ
 ญาจากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูกบั คาคะแนนระดับสติปญ
 ญา (IQ) (n=22,828)
IQ
ตํ่า (≤70)
ปกติ (>70)

ความเสี่ยงตอปญหาการเรียน
สมาธิสั้น
บกพรองทางการเรียนรู บกพรองทางสติปญญา
เสี่ยง
ไมเสี่ยง
เสี่ยง
ไมเสี่ยง
เสี่ยง
ไมเสี่ยง
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
n(%)
1,427
3,794
2,021
3,200
1,223
3,998
(62.8)
(27.3)
(60.3)
(16.4)
(69.4)
(19.0)

ออทิซึม
เสี่ยง
ไมเสี่ยง
n(%)
n(%)
438
4,783
(86.2)
(21.4)

844
(4.8)

70
(13.8)

16,763
(95.2)

1,330
(39.7)

16,277
(83.6)
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540
(30.6)

17,067
(81.0)

17,537
(78.6)
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จากตารางที่ 4 พบวาความเสีย่ งตอโรคสมาธิสนั้
ออทิซมึ ภาวะบกพรองทางการเรียนรูแ ละภาวะบกพรอง
ทางสติ ป  ญ ญาจากการสั ง เกตพฤติ ก รรมโดยครู กั บ
คาคะแนนระดับสติปญญา (IQ) มีความสัมพันธกัน
โดยเด็กที่ครูสังเกตพบวามีความเสี่ยงตอโรคสมาธิสั้น
ออทิซึม บกพรองทางการเรียนรูและบกพรองทาง
สติปญ
 ญา มี IQ ตํา่ รอยละ 62.8, 86.2, 60.3 และ 69.4
ตามลําดับ และเด็กทีม่ ี IQ ตํา่ มีโอกาสพบความเสีย่ งตอ
ภาวะสมาธิสั้น ออทิซึม บกพรองทางการเรียนรูและ
บกพรองทางสติปญญามากกวาเด็กที่มี IQ ปกติ 7.5
เทา (95% CI = 6.813-8.191) 22.9 เทา (95% CI =
17.790-29.585) 7.7 เทา (95% CI = 7.143-8.364)
และ 9.7 เทา (95% CI = 8.687-10.760) ตามลําดับ

นพวรรณ ศรีวงคพานิช และคณะ

โดยการวินิจฉัยรอยละ 8.118 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบความชุกตลอดอายุขัย (life time prevalence)
รอยละ 9.719 สวนเด็กที่เสี่ยงตอภาวะบกพรองทาง
สติปญญาพบ 1,790 คน (รอยละ 7.7) สูงกวาความชุก
ของภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญาทีพ่ บรอยละ 6.5 จาก
การสํารวจสถานการณระดับสติปญ
 ญาเด็กนักเรียนไทย
2554 ที่ใชแบบทดสอบ Standard Progressive
Matrices เล็กนอย1 และสูงกวาการศึกษาแบบวิเคราะห
อภิมาน (meta-analysis) ที่พบความชุกรอยละ 1.020
หรือตัง้ แตรอ ยละ 0.62-1.5821 ทัง้ นีเ้ ด็กทีเ่ สีย่ งตอภาวะ
บกพรองทางสติปญ
 ญาอาจไมใชเด็กทีม่ ภี าวะบกพรอง
ทางสติปญญาทุกราย ภาวะออทิสติกพบ 525 คน
(รอยละ 2.3) ใกลเคียงกับการศึกษาในตางประเทศ
ทีใ่ ช Autism Spectrum Screening Questionnaire
(ASSQ) คั ด กรองโดยครู แ ละผู  ป กครองและพบ
ความชุกรอยละ 2.722 แตสูงกวารายงานของ Centers
for Disease Control and Prevention ซึ่งพบใน
อัตราสวน 1:6823 และจากรายงานของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ป พ.ศ. 2553 ที่พบรอยละ 0.624 ผลของ
การศึกษานีท้ ตี่ า งจากการศึกษาอืน่ อาจเนือ่ งจากปจจัย
ดานเครื่องมือที่ใชหรือผูเก็บขอมูลที่ตางกัน
จากผลการศึกษาความสัมพันธกับระหวาง
ความเสี่ยงตอโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพรอง
ทางการเรียนรูและภาวะบกพรองทางสติปญญาจาก
การสังเกตพฤติกรรมโดยครูกับคาคะแนนระดับสติ
ปญญา (IQ) พบวามีความสัมพันธกนั โดยเด็กทีค่ รูสงั เกต
พบวามีความเสี่ยงตอภาวะบกพรองทางการเรียนรู
สมาธิสนั้ บกพรองทางสติปญ
 ญาและออทิสติกมี IQ ตํา่
รอยละ 60.3, 62.8, 69.4 และ 86.2 ตามลําดับ และ
พบวาเด็กที่มีระดับสติปญญาตํ่ามีแนวโนมที่จะพบ
ภาวะออทิซมึ มากถึง 23 เทา เมือ่ เทียบกับเด็กทีม่ รี ะดับ

วิจารณ

ผลการสังเกตพฤติกรรมโดยครูพบเด็กนักเรียน
มีความเสี่ยงตอปญหาการเรียนคอนขางสูง โดยพบ
ภาวะบกพรองทางการเรียนรู 3,400 คน (รอยละ 14.7)
เมื่ อ เที ย บกั บ การคั ด กรองโดยใช KUS-SI Rating
Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs) ในป พ.ศ. 2550255114 ทีพ่ บภาวะบกพรองทางการเรียนรูด า นการอาน
รอยละ 7.1 ดานการเขียนรอยละ 6.8 และดานการ
คํานวณรอยละ 6.6 การศึกษาที่ทําในคลินิกจิตเวชเด็ก
และวัยรุน สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินพี บวา
เด็กไดรบั การวินจิ ฉัยวามีความบกพรองทางการเรียนรู
รอยละ 6.0-9.915 สําหรับภาวะสมาธิสนั้ พบ 2,303 คน
(รอยละ 10.0) สูงกวาความชุกจากการใหคะแนนโดยใช
Conners Teacher Rating Scale โดยครูทพี่ บรอยละ
5.5916 หรือการศึกษาในจังหวัดขอนแกนที่พบรอยละ
4.817 แตใกลเคียงกับรายงานของทวีศลิ ป วิษณุโยธิน และ
คณะในป พ.ศ. 2556 พบความชุกของโรคสมาธิสั้น
วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย 2562;27(3):159-170.
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สติปญ
 ญาปกติรองลงมาคือภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญา
บกพรองทางการเรียนรูและสมาธิสั้น 10, 8 และ 7
เทาตามลําดับ
คา IQ ที่มีความสัมพันธกับคะแนนพฤติกรรม
ปญหาการเรียนตาง ๆ โดยเฉพาะภาวะออทิสติกที่สูง
มากหลายเทานี้สอดคลองกับรายงานในตางประเทศ
ที่พบวาเด็กที่มีคาคะแนนพฤติกรรมที่มีแนวโนมตอ
การเปนออทิสติกมีคาคะแนน IQ เฉลี่ยตํ่ากวาปกติ25
เด็กออทิสติกมีความบกพรองในทักษะดานการสือ่ สาร
และสังคมรวมทั้ง cognitive processing ที่ไมดี
สงผลใหเด็กออทิสติกมี verbal IQ (VIQ) ตํ่า เมื่อเทียบ
performance IQ (PIQ) โดยเฉพาะในหมวด
ทดสอบยอย (subtest) processing speed index,
comprehension และ coding สวนเด็กออทิสติก
ทีม่ ี IQ ปกติหรือสูงจะมีคะแนนสูงกวาในหมวดทดสอบ
ยอย similarities ขณะที่เด็กออทิสติกที่มี IQ ตํ่า
จะทําไดดใี นหมวดทดสอบยอย object assembly24,26
นอกจากนีย้ งั มีรายงานวาเด็กออทิสติกพบภาวะบกพรอง
ทางสติปญญารวมดวย รอยละ 0-69.03-5 ในการศึกษา
หนึง่ พบรอยละ 55.0 ของเด็กออทิสติกมีภาวะบกพรอง
ทางสติปญญา (IQ<70) โดยรอยละ 16.0 บกพรอง
ทางสติปญญาในระดับปานกลางถึงรุนแรง (IQ<50)
รอยละ 28.0 มี IQ อยูในเกณฑเฉลี่ย (115>IQ>85)
และรอยละ 3.0 มี IQ สูงกวาเกณฑเฉลีย่ (IQ>115)27,28
เด็กออทิสติกที่มี IQ ตํ่า หรือระดับรุนแรงบางราย
อาจจะตองเรียนรูการใชสัญลักษณ กระดานสะกดคํา
(spelling boards) หรือเครื่องมืออื่น ๆ ชวยในการ
สื่อสาร เนื่องจากความยากลําบากในการสื่อสารกับ
ผูอื่นทําใหเมื่อตองการสื่อสารกับผูดูแลและผูอื่นอาจ
แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม รวมทั้งมักมีปญหา
พฤติกรรม เชน กระตุน ตนเอง ทํารายตนเอง ซึง่ ควบคุม
ไดยาก การดูแลรักษามักจําเปนตองใชยาและการปรับ
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พฤติกรรมรวมดวย29,30
แมบางการศึกษาจะพบวาไมมีความแตกตาง
กันระหวางคา IQ ในเด็กสมาธิสั้นและเด็กปกติ31,32
แตสว นใหญจะพบวามีความสัมพันธกนั คือ เด็กสมาธิสนั้
จะมีคา IQ ตํา่ เมือ่ เทียบกับเด็กปกติเนือ่ งจากโรคสมาธิสนั้
จะส ง ผลกระทบต อ ความจํ า ที่ จํ า เป น ในการใช ง าน
(working memory) และการยับยัง้ ของการตอบสนอง
(response inhibition)33,34 และมีรายงานวาโรค
สมาธิ สั้ น ที่ มี IQ ตํ่ า เป น ผลมาจากป จ จั ย ทางด า น
พันธุกรรม33 เด็กสมาธิสั้นที่มี IQ ตํ่าจะพบพฤติกรรม
แปรปรวนในเด็ก (conduct disorder) รวมดวย34
มีรายงานโรคสมาธิสนั้ พบภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญา
6
รวมดวย รอยละ 15.0-20.0 และการศึกษาในเด็กอายุ
5-9 ป พบวามีความสัมพันธระหวางโรคสมาธิสนั้ ทีเ่ ปน
ประเภท inattention subtype กับคา IQ35 การรักษา
เด็ ก ที่ มี ทั้ ง โรคสมาธิ สั้ น และภาวะบกพร อ งทางสติ
ปญญาแมจะใชยาและการปรับพฤติกรรมรวมกันอาการ
ก็อาจจะยังไมดีขึ้นมากนัก36 เด็กที่บกพรองทางการ
เรียนรูอาจมีผลใหมี IQ (full scale IQ) ตํ่าลงได
โดยเฉพาะในเด็กที่บกพรองดานการอานจะพบวามี
VIQ ตํ่า เมื่อเทียบกับ PIQ37 นอกจากนี้เด็กที่มีภาวะ
บกพรองทางสติปญญาพบวามีปญหาพฤติกรรมรวม
ดวยรอยละ 25.0 และพบมากขึ้นตามระดับความ
รุ น แรงของภาวะบกพร อ งทางสติ ป  ญ ญา ป ญ หา
พฤติกรรมที่พบ ไดแก ซน อยูไมนิ่ง สมาธิสั้น และ
พฤติกรรมซํ้า ๆ กระตุนตนเอง7-9 เปนตน
จากผลการศึกษานี้เด็กนักเรียนที่ไดรับการ
สั ง เกตพฤติ ก รรมโดยครู แ ล ว พบว า มี ค วามเสี่ ย งต อ
โรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพรองทางการเรียนรู
และภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญามีระดับสติปญ
 ญา (IQ)
ตํ่ากวาเกณฑปกติรอยละ 60.0-86.0 และจากหลาย
การศึกษาวาโรคสมาธิสั้น ออทิซึมที่มี IQ ตํ่า การดูแล
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นพวรรณ ศรีวงคพานิช และคณะ

สรุป

ช ว ยเหลื อ จะมี ค วามยุ  ง ยากซั บ ซ อ น รวมทั้ ง ภาวะ
บกพรองทางสติปญ
 ญาระดับปานกลางถึงรุนแรงมักจะ
พบความผิดปกติอื่น ๆ รวมดวย ดังนั้น หากครูสังเกต
พบวาเด็กมีความเสีย่ งตอปญหาการเรียนสีก่ ลุม นี้ ควรสง
เด็กเขาสูร ะบบการตรวจประเมินวินจิ ฉัยและใหการดูแล
ช ว ยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม โดยที ม สหวิ ช าชี พ อย า งถู ก ต อ ง
เหมาะสมตอไป และจากผลการศึกษานีเ้ ด็กทีค่ รูสงั เกต
พบวาเด็กมีความเสีย่ งตอภาวะบกพรองทางการเรียนรู
สมาธิสนั้ บกพรองทางสติปญ
 ญาและออทิสติกมีจาํ นวน
และรอยละทีส่ งู โดยเฉพาะความเสีย่ งตอภาวะบกพรอง
ทางการเรียนรูท พี่ บมากทีส่ ดุ และคอนขางสูงกวาความชุก
ที่เคยมีรายงานไวจึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ
ตอไปวาการสังเกตพฤติกรรมโดยครูทพี่ บวาเด็กมีความ
เสี่ยงตอปญหาการเรียนตาง ๆ นั้น เมื่อเด็กไดรับการ
ส ง ต อ เพื่ อ การตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย และช ว ยเหลื อ
ผลการตรวจประเมินวินิจฉัยกับภาวะที่ครูสังเกตพบ
มีความสอดคลองกันหรือไม อยางไรเชนการศึกษาใน
ตางประเทศ10 อยางไรก็ตามอาจมีขอจํากัดในเด็กที่
เสี่ยงตอภาวะบกพรองทางการเรียนรูเนื่องจากกลุม
ตัวอยางเปนเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ซึง่ อาจ
ไมใชชวงเวลาที่เหมาะสมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (achievement test) เพื่อชวยในการตรวจ
ประเมินวินิจฉัย
อยางไรก็ตาม เด็กนักเรียนที่ไดรับการสังเกต
พฤติกรรมโดยครูมคี วามเสีย่ งตอการมีปญ
 หาการเรียน
ไดมากกวา 1 ปญหา เชน เด็กที่พบวามีภาวะสมาธิสั้น
อาจมีภาวะบกพรองทางการเรียนรูรวมดวย ซึ่งเด็กใน
กลุมนี้อาจมีความสัมพันธกับคา IQ สูงกวาเด็กที่มี
เพียงปญหาเดียว ควรตองทําการวิเคราะหขอ มูลเพิม่ เติม
เพื่ อ ให เ ด็ ก กลุ  ม นี้ ได รั บ การดู แ ลช ว ยเหลื อ ป ญ หา
การเรียนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความเสี่ ย งต อ ป ญ หาการเรี ย นในนั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 จากการสังเกตพฤติกรรมโดยครู
พบวาเด็กมีความเสีย่ งตอปญหาการเรียน รอยละ 19.7
โดยเสี่ยงตอภาวะบกพรองทางการเรียนรูมากที่สุด
รอยละ 14.7 รองลงมาคือ สมาธิสั้น รอยละ 10.0
เสี่ยงตอภาวะบกพรองทางสติปญญา รอยละ 7.7 และ
เสี่ยงตอออทิซึมรอยละ 2.3 ตามลําดับ เด็กนักเรียน
ที่ไดรับการสังเกตพฤติกรรมโดยครูแลวพบวามีความ
เสี่ยงตอโรคสมาธิสั้น ออทิซึม ภาวะบกพรองทางการ
เรี ย นรู  แ ละภาวะบกพร อ งทางสติ ป  ญ ญามี ร ะดั บ
สติปญญา (IQ) ตํ่ากวาเกณฑปกติรอยละ 60.0-86.0

กิตติกรรมประกาศ

โครงการสํารวจสถานการณระดับสติปญญา
และความฉลาดทางอารมณเด็กไทยวัยเรียนและปจจัย
ที่เกี่ยวของ ประจําป 2559 สนับสนุนงบประมาณ
โดยกรมสุขภาพจิต อาจารยณรงคฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ
และคุณเอกชัย เกิดสวัสดิ์ ที่ปรึกษาดานสถิติ
ความรูเ ดิม: การสังเกตพฤติกรรมปญหาการเรียน
ของเด็กโดยครูประจําชั้นจะชวยใหคนพบเด็กที่มี
ความเสี่ยงตอปญหาการเรียนไดเร็วขึ้น
ความรูใ หม: เด็กทีม่ คี วามเสีย่ งตอปญหาการเรียน
จากการสังเกตพฤติกรรมโดยครูมรี ะดับสติปญ
 ญา
(IQ) ตํ่า
ประโยชน ที่ จ ะนํ า ไปใช : ควรจั ด ระบบดู แ ล
ชวยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงตอปญหาการเรียน
เหลานีเ้ พือ่ ชวยพัฒนาใหเด็กไทยมีคา คะแนนเฉลีย่
ระดับสติปญญาสูงขึ้น
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