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การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตามขวางของปัจจัยที่ส่งผลต่อโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน
ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสิชล
บุรฉัตร ศักดิ์ศรีทวี พ.บ., เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ พ.บ., ธารินทร์ เพ็ญวรรณ พ.บ.

Factors associated with Attention Deficit/Hyperactivity Disorders in school aged children of Sichon hospital in
crossectional study

Abstract
Objectives: To study factors associated with Attention
Deficit/Hyperactivity Disorders in school aged children of Sichon
Hospital
Method: The study was the cross-sectional analytic study
conducted by the questionnaires as Self administered questionnaire. The participants of this research are 6-12 years of age, who
were diagnosed ADHD and used services in Sichon Hospital .Other
groups were children whose ages are between 6-12 years. These
children used service in Sichon Hospital.Sample groups were 87
people by Simple Random sampling. The questionnaires were
analyzed by using the frequency and finding the relationship of
factors associated with Attention Deficit/Hyperactivity Disorders in
school aged by using the statistic of Chi-square univariate analysis
odds ratio in the level of statistical signficance as p-value < 0.05.
Results: The factors associated with ADHD in school aged
children of Sichon hospital were male having risk more 2.7 times
than female. Children who were punished by teachers had risk
1.8 times more than the ones who have never been punished by
teachers. Children who spent more than two hours a day watching
TV had 2.2 times more risk than the ones who spent less than two
hours a day. Fathers who graduated lower than secondary school
had 2.6 times more risk than the ones who did higher than secondary
school. Fathers who used to use drugs had 1.7 times more risks
than the ones who have never done
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Conclusion: The first factor is sex. The second factor is
children who are punished by teacher. The third factor is children
who watched TV more than two hours. The fourth factor is children
whose fathers graduated lower than secondary school. The fifth
factor is children whose fathers used to have drug addicted.
Key words: ADHD, Sichon hospital
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกับโรคสมาธิสั้นของเด็กวัยเรียนผู้รับบริการแผนก ผู้ป่วยนอกคลินิก
จิตเวชเด็กโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระเบียบวิธีวิจัย : วิจัยเชิงวิเคราะห์ ภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study) โดยใช้ แบบสอบถาม
โดยผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ป่วยสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็ก และเด็กวัยเรียนผู้รับ
บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่าง เดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2561 ที่
มีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ตอบคำ�ตอบด้วยตนเอง (Self-administered questionnaire) จำ�นวน
กลุ่มละ 87 คน โดยการสุ่มวิธี Simple random sampling วิเคราะห์สถิติโดย วิเคราะห์สถิติโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
หาความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร โดยใช้ ส ถิ ติ Chi-square test ที่ ร ะดั บ นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ต ที่ p-value < 0.05
ผลการศึกษา : ปัจจัยทีร่ ว่ มอธิบายโรคสมาธิสนั้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ เด็กเพศชาย เสีย่ งเป็น 2.7 เท่า
ของเพศหญิง เด็กทีเ่ คยประวัตถิ กู ลงโทษหรือเรียกพบผูป้ กครอง เสีย่ งเป็น 1.8 เท่าของเด็กทีไ่ ม่เคยมีประวัตถิ กู ลงโทษหรือ
เรียกพบผูป้ กครอง เด็กทีใ่ ช้เวลาเฉลีย่ ในการดูโทรทัศน์มากกว่าหรือเท่ากับ สองชัว่ โมงต่อวัน เสีย่ งเป็น 2.2 เท่าของเด็ก
ทีใ่ ช้เวลาเฉลีย่ ในการดูโทรทัศน์นอ้ ยกว่า สองชัว่ โมงต่อวัน บิดาทีม่ รี ะดับการศึกษาตํา่ กว่าระดับชัน้ มัธยม เสีย่ งเป็น 2.6
เท่า และบิดาทีเ่ คยมีประวัตเิ สพสารเสพติด เสีย่ งเป็น 1.7 เท่าของครอบครัวทีบ่ ดิ าไม่เคยมีประวัตเิ สพสารเสพติดมาก่อน
สรุปผลการวิจยั : ปัจจัยทีส่ มั พันธ์รว่ มอธิบายโรคสมาธิสนั้ มีทงั้ หมด 5 ปัจจัย แบ่งเป็น ปัจจัยด้านเด็ก ได้แก่
เพศ ประวัติถูกลงโทษหรือเรียกพบผู้ปกครอง เวลาเฉลี่ยในการดูโทรทัศน์ สำ�หรับปัจจัยด้านผู้ปกครองและครอบครัว
ได้แก่ ระดับการศึกษาของบิดา และ ประวัติเสพสารเสพติดของบิดา
คำ�รหัส : โรคสมาธิสั้น, โรงพยาบาลสิชล

บทนำ�
โรคสมาธิสนั้ (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder - ADHD) เป็นภาวะบกพร่องที่มีอาการหลัก
เป็นความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม แบ่งเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ขาดสมาธิที่ต่อเนื่อง (inattention) 2) ซน
มากกว่าปกติหรืออยูไ่ ม่นงิ่ (hyperactivity) และ 3) ขาด
การ ยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่น (impulsivity) ทั้งนี้หาก
อ้างอิง ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition
(DSM-5) กล่าวคือ ผู้ป่วยต้องมีอาการขาดสมาธิและ/
หรืออาการ อยู่ไม่นิ่ง - หุนหันพลันแล่นที่เป็นมากกว่า
พฤติกรรมตาม ปกติของเด็กในระดับพัฒนาการเดียวกัน

เกิดขึ้นใน อย่างน้อย 2 สถานการณ์ขึ้นไปเป็นเวลา
นานติดต่อกัน อย่างน้อย 6 เดือน จนทำ�ให้เกิดปัญหา
ในด้านสังคม การเรียนโดยอาการ ดังกล่าวเริ่มปรากฏ
ตั้งแต่ก่อนอายุ 12 ปี และไม่ได้เป็น จากโรคทางจิตเวช
อื่นๆ(3) โรคสมาธิส้ันเป็นภาวะทาง จิตเวชเด็กที่พบได้
บ่อยที่สุด(4) โดยมีอัตราความชุกเฉลี่ย จากการศึกษา
ในประเทศต่างๆ (worldwide-pooled prevalence)
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 5.29 พ.ศ.2560 (5) ในประเทศไทย
พ.ศ.2560 มี อั ต ราความชุ ก โรคสมาธิ สั้ น ประมาณ
ร้อยละ 6 และพบมากในเด็กเพศชายกว่าหญิง 3 - 4 เท่า(6)
เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นหากได้รับการ วินิจฉัยและ
รักษาตั้งแต่เริ่มแรกและค้นหาปัจจัย ที่สัมพันธ์กับโรค
สมาธิสั้น จะสามารถช่วยให้มี การวางแผนการดูแลที่
เหมาะสม ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น พฤติกรรม
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ก้าวร้าว ความวิตกกังวล ซึมเศร้า และความเครียด
รวมถึงปัญหาการเรียน(2) ซึ่งการช่วยเหลือทั้งเด็กและ
ครอบครัว จะส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัว
มีความสุข เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ปัจจัย
ที่ส่งผลกับโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน จึงเป็นข้อมูล
สำ � คั ญ ที่ ผู้ วิ จั ย สนใจเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด ทำ �
แนวทางการดู แ ลเด็ ก สมาธิ สั้ น ที่ เ ข้ า มารั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลสิชล รวมทั้ง นำ�ไปใช้ประโยชน์ร่วมกับทีม
สหวิชาชีพในการบูรณาการแนวทางการดูแลรักษาต่อไป
งานวิจยั ในไทยและต่างประเทศศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อโรคสมาธิสั้น พบว่า การศึกษาของ Ayyoub
และคณะ (27) ศึ ก ษาแบบ case-control study ใน
เด็ ก สมาธิ สั้ น ทั้ ง หมด 164 คน ในคลิ นิ ก ผู้ ป่ ว ยนอก
จิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยตาบริซ ประเทศอิหร่าน ปี 2012 พบว่า
เพศชาย เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ เด็ ก สมาธิ สั้ น อย่ า งมี
นัยสำ�คัญและพบว่าจำ�นวนบุตร ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อเด็กสมาธิสั้น การศึกษาของ Joan และคณะ (28)
ศึกษาแบบ cross-sectional ในผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นที่
เข้ารับบริการในโรงพยาบาลกัมปาลา ประเทศยูกันดา
จำ�นวน 332 คน ในปี 2016 พบว่า เพศชาย ระดับ
ชั้นเรียนประถมต้น ระดับการศึกษาบิดามารดาที่ตํ่า
กว่ า ระดั บ ชั้ น มั ธ ยม เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ เด็ ก สมาธิ
สั้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ สำ � หรั บ ประวั ติ ก ารวิ นิ จ ฉั ย
โรคจิตเวชของบิดา มารดา ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
เด็กสมาธิสั้น การศึกษาของ นพ.บุญทรัพย์ ศักดิ์บุญ
ญารัตน์ และคณะ(29) ศึกษาแบบ cross-sectional
ในเด็ ก ชั้ น ประถมศึก ษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2017
ทั้งหมด 495 คน พบว่า บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยกัน
ประวัติซํ้าชั้นเป็นปัจจัย ประวัติถูกลงโทษหรือเรียกพบ
ผู้ปกครอง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเด็กสมาธิสั้นอย่างมีนัย
สำ�คัญ สำ�หรับ เพศ ระดับชัน้ เรียนประถมต้น สถานภาพ
สมรสไม่ได้เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อเด็กสมาธิสนั้ การศึกษา
ของพิศมัย พงศาธิรัตน์ กับพรทิพย์ วชิรดิลก(30) ศึกษา
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แบบ cross-sectional ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้ง
สี่ภาค ได้แก่ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ
จังหวัดอุตรดิตถ์และพะเยา ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด จำ�นวน 7,085 คน
ในปี 2012 ถูกวินิจฉัยเป็นเด็กสมาธิสั้น 521 คน พบว่า
เพศชายเสี่ยงเป็น 3.7 เท่าของเพศหญิง เด็กที่อาศัยอยู่
กับญาติเสี่ยง 1.6 เท่าของเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ เด็กที่มี
ประวัตซิ าํ้ ชัน้ เสีย่ งเป็น 1.9 เท่า เด็กทีม่ ปี ระวัตถิ กู ลงโทษ
หรือเรียกพบผู้ปกครองเสี่ยงเป็น 2.8 เท่า ครอบครัวที่มี
สถานภาพสมรสหย่าร้างหรือแยกกันอยู่หรือเป็นหม้าย
เสี่ยงเป็น 1.7 เท่าของครอบครัวที่อยู่ร่วมกับปกติ ระดับ
การศึกษาบิดามารดาทีต่ าํ่ กว่าระดับมัธยมเสีย่ งเป็น 1.6
เท่า ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอเสี่ยงเป็น 1.4 เท่า
ผู้ปกครองที่ไม่มีความรู้เรื่องโรคสมาธิสั้นเสี่ยงเป็น 2.3
เท่า สำ�หรับระดับชัน้ เรียน จำ�นวนบุตร ไม่ได้เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อเด็กสมาธิสนั้ การศึกษาของ Ravi Lingineni(31)
ศึกษาแบบ cross-sectional ในเด็ก 68,634 คนในช่วง
อายุ 5 - 17 ปี จากสถาบันสุขภาพเด็กปี 2007-2008
พบว่าเวลาเฉลี่ยในการใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บแล็ต
ที่มากกว่า หนึ่งชั่วโมงต่อวัน และเวลาเฉลี่ยในการดู
โทรทัศน์ท่ีมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวันเเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อเด็กสมาธิสั้นอย่างมีนัยสำ�คัญ การศึกษาของชฎา
พิมพ์กับฐิตาวี(32) ศึกษาแบบ case control study ในผู้
ป่วยเด็กสมาธิสนั้ 122 คน ทีเ่ ข้ารับบริการในคลินกิ จิตเวช
เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลศิริราชปี 2005 พบว่า การ
วินิจฉัยโรคจิตเวชของบิดามารดา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
เด็กสมาธิสนั้ อย่างมีนยั สำ�คัญ และพบว่า การใช้สารเสพ
ติดของบิดามารดา ไม่เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อเด็กสมาธิสนั้
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตามขวางของปัจจัยที่ส่งผลต่อโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียน
ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสิชล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกับโรคสมาธิสั้นของเด็ก
วัยเรียนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็ก
โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิเคราะห์ภาค
ตัดขวาง (Analytic cross-sectional study) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียนผู้รับบริการ
แผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นีร้ วบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ยเด็กโรคสมาธิสนั้
และผู้ ป่ ว ยเด็ ก ที่ รั บ บริ ก ารทั่ ว ไปที่ แ ผนกผู้ ป่ ว ยนอก
โรงพยาบาลสิชลที่มีอายุ 6 - 12 ปี ในระหว่างเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2561 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ออกจากงานวิจัย คือ ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 6 ปี หรือ
มีอายุมากกว่า 12 ปี ผูท้ ไี่ ม่สามารถเข้าใจประเด็นคำ�ถาม
และไม่สมัครใจในการให้ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลสิชล โดยมีข้อมูลดังนี้
ข้ อ มู ล ด้ า นเด็ ก ได้ แ ก่ เพศ ระดั บ ชั้ น เรี ย น
จำ�นวนบุตรในครอบครัว บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย ประวัติ
ย้ายโรงเรียน ประวัตซิ าํ้ ชัน้ ประวัตถิ กู ลงโทษหรือเรียกพบ
ผู้ปกครอง เวลาเฉลี่ยในการใช้โทรศัพท์มือถือ แทปเลต
ดูโทรทัศน์
ข้ อ มู ล ด้ า นผู้ ป กครองและครอบครั ว ได้ แ ก่
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาบิดามารดา ความ
เพียงพอของรายได้ ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งโรคสมาธิสนั้
การวินิจฉัยโรคจิตเวชบิดามารดา การเสพสารเสพติด
บิดามารดา
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน แจกแจงข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
IBM SPSS เป็นที่จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์สถิติโดยใช้
ความถี่ ร้อยละ หาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สถิติ
Chi-square test ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิตที่ p-value
< 0.05
		

ผลการศึกษา

โครงการวิจัยฉบับนี้รวบรวมข้อมูลจากแบบ
สอบถาม ทั้งหมด 174 ฉบับ นำ�เสนอข้อมูลเป็นตาราง
โดยจำ�แนกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มเด็กวัยเรียนเป็นโรค
สมาธิสนั้ และ กลุม่ เด็กวัยเรียนทีไ่ ม่เป็นโรคสมาธิ-สัน้ ที่
เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ซึง่ เป็น กลุม่ เด็กวัยเรียนทีเ่ ข้ารับบริการแผนกผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลสิชล อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำ�นวนทั้งหมด 174 คน จำ�แนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่เป็นเด็กโรคสมาธิสั้น และ กลุ่มเด็กที่ไม่เป็นเด็กโรค
สมาธิสั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นเด็กโรคสมาธิ
สั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.7 ซึ่งแตกต่างกับ
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นเด็กโรคสมาธิสนั้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 74.7 รองลงมาเป็นเพศหญิง ร้อยละ
25.3 ตามลำ�ดับ ระดับชั้นเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมต้น มากกว่าระดับ
ประถมปลาย โดยกลุ่มเด็กที่ไม่เป็นโรคสมาธิสั้นอยู่ใน
ระดับประถมต้นร้อยละ 58.6 และประถมปลาย ร้อยละ
41.4 ส่วนกลุม่ เด็กทีเ่ ป็นโรคสมาธิสนั้ อยูใ่ นระดับประถม
ต้นร้อยละ 60 และประถมปลาย ร้อยละ 31.0 ตามลำ�ดับ
จำ�นวนบุตรในครอบครัว ทั้งสองกลุ่ม จำ�นวนบุตรใน
ครอบครัวมากกว่าหนึ่งคน คือ ร้อยละ 70.1 และร้อยละ
78.1 ในกลุ่มเด็กไม่เป็นโรคสมาธิสั้น และสมาธิสั้นตาม
ลำ�ดับ บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่
อาศัยอยู่กับ บิดาและมารดา โดยกลุ่มเด็กไม่เป็นโรค
สมาธิสั้น อยู่กับบิดาและมารดา ร้อยละ 54.0 ส่วนกลุ่ม
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เด็กโรคสมาธิสั้นอาศัยอยู่กับ บิดาและมารดา ร้อยละ
48.2 ประวัติย้ายโรงเรียน พกว่า ทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
เด็กไม่เป็นโรคสมาธิสนั้ และ กลุม่ เด็กโรคสมาธิสนั้ ส่วน
ใหญ่ไม่เคยมีประวัติย้ายโรงเรียน ร้อยละ 70.1 และ
74.7 ตามลำ�ดับ เช่น เดียวกับ ประวัติซํ้าชั้น ทั้งสอง
กลุม่ ไม่เคยมีประวัตซิ าํ้ ชัน้ เป็นส่วนใหญ่ โดยอยูท่ รี่ อ้ ยละ
96.6 และ 93.1 ตามลำ�ดับ ประวัติถูกลงโทษหรือเรียก
พบผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ ไม่เคยถูกลงโทษหรือเรียกพบ
ผู้ปกครอง ทั้งสองกลุ่ม อยู่ท่ีร้อยละ 95.4 และ 82.8
ตามลำ�ดับ สำ�หรับ ปัจจัยด้านการใช้ คอมพิวเตอร์
แท็บแล็ต รวมถึง เวลาเฉลีย่ ในการดูโทรทัศน์ พบว่า กลุม่
ไม่เป็นโรคสมาธิสนั้ ใช้เวลาเฉลีย่ ในการเล่นคอมพิวเตอร์
แท็บแล็ต ส่วนใหญ่ น้อยกว่า สองชั่วโมงต่อวัน คือ
ร้อยละ 86 ในขณะที่ กลุ่มเด็กโรคสมาธิสั้น มีจำ�นวน
ร้อยละ 64.6 เวลาเฉลี่ยในการดูโทรทัศน์ มีความแตก
ต่างกันในสองกลุม่ คือ กลุม่ เด็กไม่เป็นโรคสมาธิสนั้ ส่วน
ใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในการดูโทรทัศน์น้อยกว่า สองชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 54 ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มเด็กโรคสมาธิสั้น
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยนในการดูโทรทัศน์ มากกว่า
หรื อ เท่ า กั บ สองชั่ ว โมงต่ อ วั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.8
เมื่อนำ�มาคำ�นวณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทาง
สถิติการแจกแจงความถี่ univariate analysis ,odds
ratio พบว่า ปัจจัยด้านเด็ก ที่มีผลทางสถิติอย่างมีนัย
สำ�คัญ คือ ปัจจัยด้านเพศ ประวัติถูกลงโทษหรือเรียก
พบผูป้ กครอง เวลาเฉลีย่ ในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต
รวมถึง เวลาเฉลี่ยในการดูโทรทัศน์
จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลด้าน ปัจจัยด้าน
ผู้ปกครองและครอบครัว ในกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสองกลุ่ม
แสดงให้เห็นดังนี้ ด้านสถานภาพสมรส ของทั้งกลุ่ม
เด็กไม่เป็นโรคสมาธิสั้น และกลุ่มเด็กโรคสมาธิสั้นส่วน
ใหญ่ครอบครัวสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 74.0
และ 60.9 ตามลำ�ดับ ด้านระดับการศึกษาของบิดา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากว่ามัธยม คิดเป็นร้อยละ 75.9
และ 90.8 ตามลำ�ดับ ด้านระดับการศึกษาของมารดา
ส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากว่ามัธยม ทั้งสองกลุ่ม คิดเป็น
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ร้อยละ 78.2 และ 98.5 ตามลำ�ดับ ด้านรายได้ พบว่าส่วน
ใหญ่ มีรายได้ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 66.7และ75.9
ตามลำ�ดับ สำ�หรับความรู้ความเข้าใจด้านโรคสมาธิสั้น
พบว่า กลุม่ เด็กไม่เป็นโรคสมาธิสนั้ ส่วนใหญ่ ผูป้ กครอง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 83.9 เช่นเดียวกับ กลุ่ม
เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น ส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่มีความรู้
ความเข้าใจถึงร้อยละ 92.0 ด้านการวินิจฉัยโรคจิตเวช
และสารเสพติดบิดา กลุม่ เด็กไม่เป็นโรคสมาธิสนั้ พบว่า
ส่วนใหญ่ บิดาไม่เคยได้รบั การวินจิ ฉัยโรคจิตเวชและไม่
เคยติดสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 98.8 และ 95.4 ตาม
ลำ�ดับ สำ�หรับในกลุ่มเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น พบว่า ส่วน
ใหญ่ บิดาไม่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเวชและไม่
เคยติดสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 73.9 และ 85.0 ตาม
ลำ�ดับ ด้านการวินจิ ฉัยโรคจิตเวชและสารเสพติดมารดา
กลุ่มเด็กไม่เป็นโรคสมาธิสั้น พบว่า ส่วนใหญ่ มารดาไม่
เคยได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเวชและไม่เคยติดสารเสพ
ติด คิดเป็นร้อยละ 98.9 และ 98.9 ตามลำ�ดับ สำ�หรับ
กลุ่มเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น พบว่า ส่วนใหญ่ มารดาไม่
เคยได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเวชและไม่เคยติดสารเสพ
ติดเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 98.9 และ 96.6 ตามลำ�ดับ
เมื่ อนำ � มาคำ � นวณวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ วิ ธี
ทางสถิติการแจกแจงความถี่ univariate analysis,
odds ratio พบว่า ปัจจัยด้านผู้ปกครองและครอบครัว
ที่มีผลทางสถิติอย่างมีนัยสำ�คัญ คือ ระดับการศึกษา
ของบิดา ความรูค้ วามเข้าใจโรคสมาธิสนั้ ของผูป้ กครอง,
การเสพสารเสพติดบิดา
คัดเลือกปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคสมาธิสั้น โดย
มีค่า p-value<0.05 จำ�นวน 7 ตัวแปร ได้แก่ เพศ,
ประวัติถูกลงโทษหรือเรียกพบผู้ปกครอง, เวลาเฉลี่ย
ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แท็ บ แล็ ต ,เวลาเฉลี่ ย ในการ
ดูโทรทัศน์, ระดับการศึกษาบิดา, ผู้ปกครองมีความ
รู้ ค วามเข้ า ใจโรคสมาธิ สั้ น การเสพสารเสพติ ด บิ ด า
เมื่อวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่า ปัจจัยที่ร่วมอธิบายโรคสมาธิสั้นอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ เด็กเพศชาย เสีย่ งเป็น 2.7 เท่า
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ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสิชล

ของเพศหญิง เด็กที่เคยประวัติถูกลงโทษหรือเรียกพบ
ผู้ปกครอง เสี่ยงเป็น 1.8 เท่าของเด็กที่ไม่เคยมีประวัติ
ถูกลงโทษหรือเรียกพบผู้ปกครอง เด็กที่ใช้เวลาเฉลี่ย
ในการดูโทรทัศน์มากกว่าหรือเท่ากับ สองชั่วโมงต่อวัน
เสีย่ งเป็น 2.2 เท่าของเด็กทีใ่ ช้เวลาเฉลีย่ ในการดูโทรทัศน์
น้อยกว่า สองชัว่ โมงต่อวัน บิดาทีม่ รี ะดับการศึกษาตาํ่ กว่า
ระดับชัน้ มัธยม เสีย่ งเป็น 2.6 เท่า และบิดาทีเ่ คยมีประวัติ
เสพสารเสพติด เสีย่ งเป็น 1.7 เท่าของครอบครัวทีบ่ ดิ าไม่
เคยมีประวัตเิ สพสารเสพติดมาก่อน ดังตารางที่ 3วิจารณ์
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้นวัยเรียนที่เข้ารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลสิชล ผลการ
ศึกษา พบว่า เด็กเพศชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค
สมาธิสั้นสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(23) สำ�หรับเด็กที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมีประวัตทิ ะเลาะวิวาทจนถูกครู
ลงโทษหรือเรียกพบผู้ปกครองมีความเสี่ยงที่เป็นปัจจัย
สัมพันธ์กับเด็กสมาธิสั้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ
JAMES D. UNNEVER AND DEWEY G. CORNELL
ซึ่งพบว่า เด็กสมาธิสั้นมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรงและมักถูกกระทำ�และทำ�ร้ายผูอ้ นื่ รวมถึง
คุณครูไม่ใส่ใจหรือทำ�โทษเด็กอย่างรุนแรงอีกด้วย(24)
อีกทั้งจากการศึกษาพบว่าเด็กที่ใช้เวลาเฉลี่ยในการ
ดูโทรทัศน์มากกว่าหรือเท่ากับ สองชั่วโมงต่อวันทำ�ให้
มี ปั จ จั ย เสี่ ย งสั ม พั น ธ์ กั บ โรคสมาธิ สั้ น เช่ น เดี ย วกั บ
การศึกษาของวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล(25)
สำ�หรับปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า เด็กที่บิดามี
การศึกษาน้อยกว่าระดับมัธยม มีความเสีย่ งสัมพันธ์กบั
การเกิดโรคสมาธิสั้น เช่นเดียวกับการศึกษาของ Malek
A (22)พบว่า บิดามารดา ที่มีการศึกษาน้อยกว่าระดับ
มัธยมมีความเสี่ยงสูงที่จะพบการวินิจฉัยเด็กสมาธิสั้น
ได้มากขึ้น นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าบิดาที่
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เคยใช้สารเสพติด มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมาธิสั้น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่ของ Danforth,
Barky and Strokes พบว่า การใช้สารเสพติด เป็นปัจจัย
เสี่ยงที่สัมพันธ์กับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น(26) ข้อจำ�กัด
ของการศึกษา งานวิจยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างประชากรส่วน
ใหญ่ในเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่
เป็นตัวแทนของประชากรในกลุม่ ๆ หนึง่ ทำ�ให้การนำ�ผล
การศึกษาไปใช้ในประชากร ในชุมชนอืน่ หรือเขตเมืองอืน่
ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างออกไปยังมีข้อจำ�กัด
การนำ�วิจัยไปใช้ สามารถนำ�ข้อมูลปัจจัยที่ร่วมอธิบาย
โรคสมาธิสั้น ไปพัฒนาเป็นแนวทางการปฏิบัติคลินิก
ด้านการค้นหาและเฝ้าระวังการเกิดโรคสมาธิสั้นได้
การทำ�วิจัยครั้งต่อไป การศึกษานี้ไม่ครอบคลุมกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่นอกเหนือระบบการศึกษา จึงควรศึกษา
เด็กสมาธิสั้นที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรืออยู่ในระบบ
ศาลเยาวชนและครอบครัว เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุม
และสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

สรุป
ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มอธิ บ ายโรคสมาธิ สั้ น
มีทั้งหมด 5 ปัจจัย แบ่งเป็น ปัจจัยด้านเด็ก ได้แก่ เพศ
ประวัติถูกลงโทษหรือเรียกพบผู้ปกครอง เวลาเฉลี่ย
ในการดู โ ทรทั ศ น์ สำ � หรั บ ปั จ จั ย ด้ า นผู้ ป กครองและ
ครอบครัวได้แก่ ระดับการศึกษาของบิดา และ ประวัติ
เสพสารเสพติดของบิดา

ข้อจำ�กัดของงานวิจัย
งานวิจยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่
ในเขตพื้นที่อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชากรในกลุ่มๆ หนึ่งทำ�ให้การนำ�ผลการ
ศึกษาไปใช้ในประชากร ในชุมชนอื่นหรือเขตเมืองอื่นที่
มีลักษณะทางประชากรแตกต่างออกไปยังมีข้อจำ�กัด
และอาจมี ปั จ จั ย กวนที่ ไ ม่ ท ราบมาก่ อ น (unknown
confounders) ซึง่ เป็นข้อจำ�กัดของงานวิจยั ภาคตัดขวาง
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ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษานี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่นอกเหนือระบบการศึกษา จึงควรศึกษาเด็กสมาธิ
สั้ น ที่ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษา หรื อ อยู่ ใ นระบบศาล
เยาวชนและครอบครัว เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมและ
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
2. นำ�ผลการศึกษาทีไ่ ด้ไปสร้างแนวปฏิบตั ใิ น
การคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กสมาธิสั้นต่อไป
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ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนและร้อยละของปัจจัยด้านเด็ก และการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว
ปัจจัยด้านเด็ก
เพศ
หญิง
ชาย
ระดับชั้นเรียน
ประถมปลาย
ประถมต้น
จำ�นวนบุตรในครอบครัว			
มากกว่า หนึ่งคน
บุตรคนเดียว
บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย
บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดา
ญาติ
ประวัติย้ายโรงเรียน
ไม่เคย
เคย
ประวัติซํ้าชั้น
ไม่เคย
เคย

จำ�นวน(ร้อยละ)
Non-ADHD (N=87) ADHD (N=87)

Crude OR P-value

45(51.7)
42(48.3)

22(25.3)
65(74.7)

1
3.2

<0.05

36(41.4)
51(58.6)

27(31.0)
60(69.0)

1
1.6

0.2

61(70.1)
26(29.9)

68(78.1)
19(21.8)

1
0.693

0.3

47(54.0)
17(19.5)
23(26.5)

42(48.2)
22(25.3)
23(26.5)

1
1.5
1.6

0.4

61(70.1)
26(29.9)

65(74.7)
22(25.3)

1
0.84

0.8

84(96.6)
3(3.4)

81(93.1)
6(6.9)

1
2.1

0.4
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ประวัติถูกลงโทษหรือเรียกพบผู้ปกครอง
ไม่เคย
เคย

83(95.4)
4(4.6)

72(82.8)
15(17.2)

1
3.9

<0.05

เวลาเฉลีย่ ในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต
น้อยกว่า สอง ชม.
มากกว่าหรือเท่ากับสอง ชม.

75(86.0)
12(14.0)

56(64.6)
31(35.4)

1
2.9

<0.05

47(54)
40(46)

28(32.2)
59(67.8)

1
2.5

<0.05

เวลาเฉลี่ยในการดูโทรทัศน์
น้อยกว่า สอง ชม.
มากกว่าหรือเท่ากับสอง ชม.

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนและร้อยละของปัจจัยด้านผู้ปกครองและครอบครัว และการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว
ปัจจัยด้านผู้ปกครองและครอบครัว
สถานภาพสมรส
คู่
หย่า/หม้าย/แยก
ระดับการศึกษาบิดา
สูงกว่ามัธยม
ตํ่ากว่ามัธยม
ระดับการศึกษามารดา
สูงกว่ามัธยม
ตํ่ากว่ามัธยม
ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจโรคสมาธิสั้น
รู้/รู้บ้าง
ไม่เคยรู้เลย
การวินิจฉัยโรคจิตเวชบิดา
ไม่เคย
เคย

จำ�นวน(ร้อยละ)
Non-ADHD (N=87) ADHD (N=87)

Crude OR P-value

64(74.0)
23(26.0)

53(60.9)
34(39.1)

1
1.7

0.1

21(24.1)
66(75.9)

8(9.2)
79(90.8)

1
2.2

<0.05

19(21.8)
68(78.2)

13(1.5)
74(98.5)

1
1.5

0.3

29(33.3)
58(66.7)

21(24.1)
66(75.9)

1
1.5

0.2

14(16.1)
73(83.9)

7(8.0)
80(92.0)

1
2.1

<0.05

86(98.8)
1(1.2)

85(73.9)
2(26.1)

1
2.0

1.0
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การเสพสารเสพติดบิดา
ไม่เคย
เคย
การวินิจฉัยโรคจิตเวชมารดา
ไม่เคย
เคย
การเสพสารเสพติดมารดา
ไม่เคย
เคย

83(95.4)
4(4.6)

74(85.0)
13(15.0)

1
3.6

<0.05

86(98.9)
1(1.1)

86(98.9)
1(1.1)

1
1.0

1.0

86(98.9)
1(1.1)

84(96.6)
3(3.4)

1
3.0

0.6

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ร่วมอธิบายโรคสมาธิสั้น วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ปัจจัยที่ร่วมอธิบายโรคสมาธิสั้น

Adjust OR

P-value

เพศ
หญิง
ชาย

1
2.7

<0.05

ประวัติถูกลงโทษหรือเรียกพบผู้ปกครอง
ไม่เคย
เคย

1
1.8

<0.05

เวลาเฉลี่ยในการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต
น้อยกว่า สอง ชม.
มากกว่าหรือเท่ากับสอง ชม.

1
0.5

0.4

เวลาเฉลี่ยในการดูโทรทัศน์
น้อยกว่า สอง ชม.
มากกว่าหรือเท่ากับสอง ชม.

1
2.2

<0.05

1
2.6

<0.05

1
1.2

0.1

1
1.7

<0.05

ระดับการศึกษาบิดา
สูงกว่ามัธยม
ตํ่ากว่ามัธยม
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจโรคสมาธิสั้น
รู้/รู้บ้าง
ไม่เคยรู้เลย
การเสพสารเสพติดบิดา
ไม่เคย
เคย

