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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาอัตราการเข้ารับการรักษาทางจิตเวชของนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาด้านการอ่าน
สะกดค�ำและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
วิ ธี ก ารศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาแบบ retrospective descriptive study ในนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2-6 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำนวน 2 โรงเรียนที่ครูประเมินว่ามีปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำและส่งตัวมารักษาต่อเนื่องที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยศึกษาจากเวชระเบียนและเอกสารบันทึกของครูการศึกษาพิเศษประจ�ำ
โรงพยาบาลที่เป็นผู้ประสานงาน
ผลการศึกษา นักเรียนทั้งหมด จ�ำนวน 1,426 ราย มีนักเรียนที่ครูประเมินและส่งตัวมารักษาต่อ
เนือ่ งทีโ่ รงพยาบาลด้วยปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำจ�ำนวน 60 ราย ในจ�ำนวนนี้ 4 รายถูกคัดออก
จากการศึกษาเนื่องจากรับการรักษาทางจิตเวชอยู่แล้วหรือต้องการไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
อื่น คงเหลือนักเรียน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของนักเรียนทั้งหมด อัตราส่วนเพศชายต่อ
เพศหญิง 3:1 อายุเฉลีย่ 9.9 ปี (7.6-12.7 ปี) พบว่ามีนกั เรียนทีเ่ ข้ารับการรักษาโดยท�ำการทดสอบ
ทางจิตวิทยา (IQ test และ Achievement test) และพบจิตแพทย์ จ�ำนวน 20 ราย (ร้อยละ 35.7
ของกลุ่มตัวอย่าง) นักเรียนที่มาท�ำการทดสอบทางจิตวิทยาแต่ไม่ได้พบแพทย์ จ�ำนวน 16 ราย
(ร้อยละ 28.6) และไม่มาโรงพยาบาล จ�ำนวน 20 ราย (ร้อยละ 35.7) เมื่อเปรียบเทียบปัจจัย
ต่างๆ พบว่า อายุ เพศ ชั้นเรียน ผลการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกัน และการเปรียบเทียบใน
สองกลุม่ แรกพบว่า ระดับสติปญ
ั ญาและความรุนแรงของปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ นักเรียนกลุ่มที่เข้ารับการรักษาโดยได้พบจิตแพทย์ ได้รับวินิจฉัย learning
disorder ร้อยละ 90
สรุป นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำมีอัตราการเข้ารับการรักษาร้อยละ 35.7
ค�ำส�ำคัญ นักเรียนประถมศึกษา ปัญหาการอ่านสะกดค�ำ การเข้ารับการรักษา
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ABSTRACT
Objectives : To report the rate of access to psychiatric service in elementary students
with reading or spelling problems and related factors.
Methods : This was a retrospective descriptive study. Participants were students in
Prathom 2-6 whose teachers referred to Ramathibodi hospital with reading and/or spelling
problems. The rate of access to psychiatric service and associated factors has been
assessed from medical records and document recorded by special education teacher.
Results : There were 1,426 eligible students in 2 schools. Teachers referred 60 students
with reading or spelling problems to the hospital and 4 students were excluded from
the study due to currently receiving psychiatric service or parent’s need to go to other
hospital. So there were 56 students remained in this study. Male to female ratio was
3:1. Mean age was 9.9 years. (7.6-12.7 years). Access to psychiatric service group
meaned group of students who complied the psychological test (IQ test, Achievement
test) and had at least one visit to see psychiatrist. Access to psychiatric service rate
was 35.7% and 28.6% of referred students came to hospital to do the psychological
test but did not meet psychiatrists. However, we did not find the association between
access to psychiatric service and age, sex, year, grade points (GPAs), IQ scores,
severity of reading, and spelling problems. The access to service students were
diagnosed learning disorder with the rate of 90%.
Conclusion : The rate of access to psychiatric service in children with reading or
spelling problems was 35.7%.
Keywords : elementary students, learning problems, access to psychiatric service
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บทน�ำ

การรักษาทางจิตเวชในปัจจุบันนี้ มีการรักษาที่
มีประสิทธิภาพมีผลข้างเคียงน้อยและผู้ป่วยสามารถ
ทนต่อการรักษาได้ด1ี ท�ำให้คุณภาพในการดูแลรักษาดี
ทัง้ การรักษาจากยา การรักษาบ�ำบัดอืน่ ๆ เช่น จิตบ�ำบัด
แบบต่างๆ การจัดการศึกษาพิเศษ รวมถึงความตื่นตัว
ของสังคมในการรับรู้เข้าใจโรคทางจิตเวช ท�ำให้การรับ
การรักษาทางจิตเวชเพิม่ มากขึน้ กว่าก่อน2 แต่อตั ราการ
เข้ารับการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่3
จากการส�ำรวจขององค์การอนามัยโลกพบว่าผู้ป่วย
ที่มีอาการทางจิตเวชรุนแรงได้รับการรักษาอยู่ในช่วง
ร้อยละ 5 ในประเทศจีน ถึงร้อยละ 62 ในประเทศ
เบลเยียม โดยอัตราการได้รับการรักษาขึ้นกับระดับ
การพัฒนาและร้อยละของการใช้งบประมาณเพื่อการ
สาธารณสุขเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของ
ประเทศนั้นๆ
ในประชากรเด็กและวัยรุน่ ในสหรัฐอเมริกาพบว่า
ร้อยละ 14-20 เคยมีโรคทางจิตเวช (mental health
disorder) โดยมีอาการรุนแรงร้อยละ 6-17 และการ
เข้ารับรักษาทางจิตเวชยังเป็นปัญหาส�ำคัญ4 จากการ
ส�ำรวจในสหรัฐอเมริกาของ Atkins พบว่า เด็กและ
วัยรุ่นอายุ 6-17 ปี ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาทาง
สุขภาพจิต (mental health service) ไม่ได้รับการรักษา
ร้อยละ 805 โดยสัมพันธ์กบั การมีประกันสุขภาพ จากการ
ศึกษาของ Flisher ในสหรัฐอเมริกา โดยการสัมภาษณ์
อุบัติการณ์โรคใน 6 เดือนที่ผ่านมาในเด็กอายุ 9-17 ปี
และผู้ปกครอง จ�ำนวน 1,285 คู่ พบว่ามีเด็กที่ต้องการ
การรักษาทางสุขภาพจิตทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยและสูญเสีย
สมรรถภาพ (function) จ�ำนวน 269 ราย แต่ได้รับการ
รักษาเพียง 49 ราย (ร้อยละ 13)6 โดยพบว่าปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการเข้ารับการรักษาได้แก่ความเชือ่ ว่าเด็กจะ
หายได้เอง เด็กอาจจะปฏิเสธการรักษาหรือการต้องอยู่
โรงพยาบาลโดยพ่อแม่ไม่ยินยอม นอกจากนี้ยังพบว่า
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เด็กที่ได้รับการส่งต่อมายังคลินิกสุขภาพจิต (mental
health clinic) ไม่มารับการรักษาตามนัดเกินกว่าร้อยละ
50 โดยสาเหตุเกิดจากปัญหาค่าใช้จา่ ยการเดินทางและ
ความรู้สึกเป็นตราบาป (stigma)5, 7 การศึกษาในวัยรุ่น
ที่มีอาการซึมเศร้าพบว่าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
ถึงร้อยละ 60-808
โรคบกพร่องด้านการเรียน เป็นโรคทางจิตเวช
โรคหนึ่งที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเรียนรู้และก่อให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆ ปัญหา
ด้านจิตใจและพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน่ ได้มาก9,10-12
ซึ่งพบความชุกร้อยละ 3-811 ในประเทศไทยพบเด็ก
วัยเรียนเป็นโรคบกพร่องด้านการอ่านร้อยละ 6.313
หากไม่ได้รับการช่วยเหลือมักมีผลส�ำเร็จด้านการเรียน
และการประกอบอาชี พ ต�่ ำ 10 เด็ ก กลุ ่ ม นี้ มั ก มี ค วาม
ภาคภูมิใจในตนเองต�่ำ มีอัตราการออกจากโรงเรียนสูง
และสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรม (conduct disorder)
และโรคดื้อต่อต้าน (oppositional defiant disorder)14
การได้รบั ความช่วยเหลือทางการศึกษาตัง้ แต่ตน้
(early educational intervention) จะช่วยลดปัญหา
ต่างๆ ได้ 15 การค้นหากลุม่ เสีย่ งในเด็กเพือ่ ให้การวินจิ ฉัย
และช่วยเหลือตั้งแต่ต้น จึงมีความส�ำคัญโดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคบกพร่องด้านการเรียนเป็น
โรคบกพร่องด้านการอ่านซึ่งมีอาการแสดงส�ำคัญคือ
ความล่าช้าด้านการอ่านสะกดค�ำที่มากจนท�ำให้เกิด
ปัญหาด้านการเรียน และปัญหาด้านการเรียนนี้ พบว่า
ครูประจ�ำชั้นประถมมีความสามารถในการค้นหาเด็ก
กลุ่มเสี่ยงได้ด16,
ี 17
การประเมิ น ปั ญ หาด้ า นการเรี ย นโดยครู มี
ความแม่ น ย� ำ โดยเฉพาะในกลุ ่ ม เด็ ก ที่ มี ป ั ญ หาการ
อ่านรุนแรง16 ยิ่งชั้นเรียนของเด็กสูงขึ้นความแม่นย�ำ
ก็ยิ่งมากขึ้น โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบในนักเรียน
ชั้นอนุบาลกับชั้นประถมพบว่า การประเมินหาเด็กที่
มีปัญหาการอ่านสะกดค�ำโดยครูมีค่า false negative
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และ false positive ลดลงในนักเรียนชั้นประถมเมื่อ
เปรียบเทียบกับชัน้ อนุบาล18 ในนักเรียนชัน้ อนุบาลพบว่า
การประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการอ่านสะกดค�ำของครู
มีค่า specificity สูง (ร้อยละ 87.9) แต่มี sensitivity ต�่ำ
(ร้อยละ 51.9)19
การศึกษาเรื่องการเข้ารับการรักษาทางจิตเวช
ของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคบกพร่องด้านการเรียน
ยังมีหลักฐานอยู่น้อย และยังไม่พบว่ามีการศึกษาใน
ประเทศไทย การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
อัตราการเข้ารับบริการทางจิตเวชและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ของนักเรียนชั้นประถมที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำ
ซึ่งได้รับการส่งต่อโดยครูจากโรงเรียนประถมศึกษา
สองแห่งมายังคลินิคจิตเวช เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาล
รามาธิบดี

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบ retrospective descriptive
study ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ครูประเมินเบื้องต้น
ว่ามีปัญหาด้านการสะกดค�ำ โดยโครงการประเมินนี้
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เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาระบบการคัดกรอง
ช่ ว ยเหลื อ และส่ ง ต่ อ เด็ ก ที่ มี ป ั ญ หาด้ า นการอ่ า น
สะกดค�ำ ในโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555 การศึกษานี้
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา
วิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่โครงการ ID 09-53-07 ย
ประชากรศึกษา
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 -6 โรงเรี ย น
ประถมศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุ ง เทพมหานคร กระทรวงศึ กษาธิ การ 2 โรงเรี ยน
นั ก เรี ย นจ� ำ นวน 1,426 ราย มี นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การ
ประเมินว่ามีปญ
ั หาด้านการอ่านสะกดค�ำจ�ำนวน 60 ราย
ในจ�ำนวนนี้ 4 รายถูกคัดออกจากการศึกษาเนือ่ งจากรับ
การรักษาทางจิตเวชอยู่แล้วหรือผู้ปกครองต้องการไป
ตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลอืน่ คงเหลือนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
ส่งต่อมายังโรงพยาบาล 56 ราย (แผนภูมิ 1)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6
จ�ำนวน 2 โรงเรียน
n = 1,426 ราย
นักเรียนที่ครูประเมินว่ามีปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำ
n = 60 ราย (ร้อยละ 4.2)
คัดออก n = 4 ราย
1. รับการรักษาทางจิตเวชอยู่แล้ว n = 2 ราย
2. ต้องการไปตรวจรักษาที่อื่น n = 2 ราย
นักเรียนที่เข้าเกณฑ์การศึกษา
n = 56 ราย (ร้อยละ 3.9)

ไม่มาโรงพยาบาล
n = 20 ราย

ทดสอบทางจิตวิทยา/ไม่ได้พบแพทย์
n = 16 ราย

แผนภูมิที่ 1 แสดงวิธีการศึกษา
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ทดสอบทางจิตวิทยา/พบแพทย์
n = 20 ราย

Access to Psychiatric Service in Students with Reading or Spelling
Problems
เครื่องมือที่ใช้ร่วมในการศึกษา
1. แบบบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาด้าน
การอ่านสะกดค�ำจากโรงเรียน
2. Wechsler Intelligence Scale for Children
III (WISC III)
3. Wide Range Achievement Test-Thai
version (WRAT-Thai)
4. เวชระเบียน
ขั้นตอนการด�ำเนินการ
ด�ำเนินการกิจกรรมคัดกรองโดยท�ำการประชุม
ครูประจ�ำชั้นและครูที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครูสังเกตเด็ก
ที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำในชั้นเรียนที่ต้องการ
ส่งต่อพบแพทย์เพือ่ ตรวจรักษา โดยครูเขียนรายละเอียด
ของปัญหาลงแบบบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา
ด้านการอ่านสะกดค�ำ ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง และ
รวบรวมรายชื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ แ ก่ ค รู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษของ
โรงพยาบาลเพื่อนัดท�ำการทดสอบทางจิตวิทยา ได้แก่
การวัดระดับเชาว์ปญ
ั ญาโดยใช้แบบทดสอบ Wechsler
Intelligence Scale for Children III (WISC III) และการ
วัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ Wide
Range Achievement Test-Thai version (WRAT-Thai)
ในรายที่ ติ ด ต่ อ ผู ้ ป กครองไม่ ไ ด้ เจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลท�ำการติดต่อกลับไปยังครูประจ�ำชั้นเพื่อ
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์และติดต่อซ�้ำอีกครั้ง ในกลุ่ม
ที่มาท�ำการทดสอบทางจิตวิทยาเมื่อท�ำการทดสอบ
แล้วได้แจ้งก�ำหนดวันตรวจกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไป
โดยค่าใช้จ่ายในการท�ำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและ
การพบแพทย์ครั้งแรก (ผู้ป่วยจ่ายเฉพาะค่ายา) ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุม่ ทีไ่ ม่มารับ
การทดสอบทางจิตวิทยาและไม่ได้มาพบจิตแพทย์เด็ก
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และวัยรุ่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท�ำการติดต่อกลับเพื่อ
สัมภาษณ์ถึงเหตุผลของการไม่มาตามนัด
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ทบทวนเวชระเบี ย นเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล อายุ
การวินจิ ฉัยและผลการทดสอบทางจิตวิทยาแบบบันทึก
รายละเอียดจากโรงเรียนเพือ่ เก็บข้อมูล ชัน้ เรียนและเพศ
รวบรวมข้อมูลจากการบันทึกของครูการศึกษาพิเศษใน
โรงพยาบาลถึงเหตุผลทีไ่ ม่มาโรงพยาบาล และขอข้อมูล
ผลการศึกษานักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากโรงเรียน
ค�ำจ�ำกัดความ
การวินจิ ฉัยโรค learning disorder หมายถึง การ
ได้รบั การวินจิ ฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ ตามเกณฑ์
การวินิจฉัยของ DSM-IV-TR หรือผลการทดสอบ Wide
Range Achievement test (WRAT) ด้านการอ่านหรือ
การเขียนน้อยกว่าชั้นเรียนจริงตั้งแต่ 2 ชั้นเรียนขึ้นไป
การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชอื่นหมายถึง การได้รับ
การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชอื่นๆ จากจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV-TR
การเข้ารับการรักษา หมายถึง การทีน่ กั เรียนทีไ่ ด้
รับการส่งต่อ ได้ทำ� แบบทดสอบทางจิตวิทยาและได้พบ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลทัว่ ไปและการเข้ารับการรักษาของนักเรียน
ที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การ
รายงานข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง 3 กลุ่ม ใช้
การวิเคราะห์แบบ one-way ANOVA ข้อมูลเปรียบ
เที ย บความแตกต่ า ง 2 กลุ ่ ม ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบ
t-test และใช้ chi-square หรือ Fisher’s exact test ใน
กรณีข้อมูลแบบจัดกลุ่ม และมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ผลการศึกษา

ประชากรศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 - 6 จ�ำนวน 1,426 ราย มีนักเรียนที่ครูประเมินว่ามี
ปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำและส่งต่อมารับการรักษา
จ�ำนวน 60 ราย แต่ได้รับการรักษาแล้วหรือต้องการไป
รักษาที่โรงพยาบาลอื่นจ�ำนวน 4 ราย รวมเหลือเข้าการ
ศึกษาครัง้ นี้ 56 ราย (ร้อยละ 3.9 ของจ�ำนวนนักเรียนใน
โรงเรียน) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 3:1 อายุเฉลี่ย
9.9 ปี (7.6-12.7 ปี) ชัน้ เรียนทีม่ นี กั เรียนทีค่ รูประเมินว่ามี
ปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำมากทีส่ ดุ คือ ประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยคิดเป็นร้อยละ 43.3 ของจ�ำนวนนักเรียนที่ได้
รับการส่งต่อ
การเข้ารับการรักษาของนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
การอ่านสะกดค�ำ พบว่า ได้ท�ำการทดสอบทางจิตวิทยา
และได้พบแพทย์ จ�ำนวน 20 ราย (ร้อยละ 35.7) นักเรียน
ทีท่ ำ� การทดสอบทางจิตวิทยาแต่ไม่ได้พบแพทย์ 16 ราย

ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์ และคณะ

(ร้อยละ 28.6) และนักเรียนที่ไม่มาโรงพยาบาล 20 ราย
(ร้อยละ 35.7)
กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าโรงพยาบาลจ� ำ นวน 20 ราย
พบเหตุผลที่ไม่มาโรงพยาบาล ได้แก่ นัดแล้วไม่มา
ท�ำการทดสอบตามนัดจ�ำนวน 5 ราย มีทัศนคติไม่ดีกับ
การรักษาหรือการมาโรงพยาบาลจ�ำนวน 2 ราย ขาด
การประสานกั บ โรงเรี ย นและไม่ ส ะดวกเดิ น ทางมา
โรงพยาบาลจ�ำนวนรวมกัน 3 ราย และไม่สามารถติดต่อ
ได้ 10 ราย
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม เปรียบเทียบ อายุ
เพศ ชั้นเรียน ผลการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) การเปรียบเทียบ
กลุ่มที่มาท�ำการทดสอบทางจิตวิทยาและพบแพทย์กับ
กลุ่มที่ท�ำเฉพาะการทดสอบทางจิตวิทยาพบว่าระดับ
เชาว์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านสะกดค�ำไม่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ครูประเมินว่ามีปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำกับลักษณะ
การเข้ารับการรักษา

อายุเฉลี่ย (mean+SD)
ผลการศึกษาเฉลี่ย
เพศชาย (ร้อยละ) (n=42 คน)
ชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 (ร้อยละ) (n=13 ราย)
ประถมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ) (n=10 ราย)
ประถมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ) (n=0 ราย)
ประถมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ) (n=25 ราย)
ประถมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ) (n=8 ราย)

ไม่มาโรงพยาบาล ทดสอบทางจิตวิทยา/
ทดสอบทาง
(n=20 ราย)
ไม่ได้พบแพทย์
จิตวิทยา/พบแพทย์ p-value
(n=16 ราย)
(n=20 ราย)
11.1+0.2
9.9+1.6
9.9+1.6
.48
2.8+0.7
2.4+0.9
2.7+0.8
.42
		 31.0
26.2
42.9
.15
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15.4
20.0
0
56.0
25.0

46.2
40.0
0
16.0
25.0
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38.5
40.0
0
28.0
50.0

.14

Access to Psychiatric Service in Students with Reading or Spelling
Problems

Leelavadee Pinitpaitoon et al.

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางจิตวิทยาและการเข้ารับการรักษาของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน
สะกดค�ำ
ทดสอบทางจิตวิทยา/ไม่ได้พบแพทย์
(mean+SD)

IQ test
FIQ*
108.8+ 11.9
PIQ**
112.7+ 11.0
VIQ***
104.1+ 14.4
Mean Achievement test ต�่ำกว่าชั้นเรียนจริง (ปี)
การอ่าน
1.9+ 1.5
การสะกดค�ำ
2.1+ 1.6
คณิตศาสตร์
0.7+ 1.5
*FIQ หมายถึง Full Scale IQ
**PIQ หมายถึง Performance IQ
***VIQ หมายถึง Verbal IQ

ในจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยที่ ม าท� ำ การทดสอบและ
พบแพทย์ 20 ราย พบว่า ได้รับการวินิจฉัย learning
disorder จ�ำนวน 18 ราย (ร้อยละ 90) ซึ่งมีวินิจฉัยร่วม
1 โรค คือ attention-deficit hyperactivity disorder
จ�ำนวน 10 ราย มีวนิ จิ ฉัยร่วม 2 โรค คือ attention-deficit
hyperactivity disorder กับ pervasive developmental
disorder จ�ำนวน 2 ราย และ วินิจฉัยร่วม attentiondeficit hyperactivity disorder กับ articulating disorder
จ�ำนวน 1 ราย ผู้ป่วยจ�ำนวน 5 ราย วินิจฉัย learning
disorder โดยไม่มีโรคร่วม และที่เหลืออีกจ�ำนวน 2 ราย
(ร้อยละ 10) ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย learning disorder
พบว่าได้รบั การวินจิ ฉัย attention-deficit hyperactivity
disorder1 ราย และ mental retardation 1 ราย

วิจารณ์

นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2-6 มี เ ด็ ก ที่ มี
ปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำโดยได้รบั การประเมินและ
ส่งต่อจากครูจำ� นวน 60 ราย แต่ได้รบั การรักษาแล้วหรือ
ตั้งใจจะไปรักษาที่อื่นจ�ำนวน 4 ราย คงเหลือ 56 ราย
ในจ�ำนวนนี้พบว่ามาท�ำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและ

ทดสอบทางจิตวิทยา/พบแพทย์
(mean+SD)

p-value

109.8+ 17.0
112.5+ 17.9
105.9+ 15.9

.85
.97
.73

1.3+ 1.8
2.4+ 1.5
0.6+ 1.5

.32
.63
.80

ได้พบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง จ�ำนวน
20 ราย (ร้อยละ 35.7) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใน
ต่างประเทศที่พบว่าเด็กและวัยรุ่นที่ต้องการการรักษา
ทางสุขภาพจิตได้รบั การรักษาเป็นส่วนน้อยเพียงร้อยละ
13 ถึง ร้อยละ 30-405, 6, 8 และจากการศึกษาในผู้ใหญ่
พบว่าอัตราการเข้ารับบริการทางจิตเวชจะต�ำ่ ในประเทศ
ด้อยพัฒนาและยังขึ้นกับสัดส่วนงบประมาณทางด้าน
สาธารณสุขเทียบเป็นร้อยละกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP)1
ในการศึ ก ษานี้ พ บว่ า เหตุ ผ ลของการไม่ ม า
โรงพยาบาล ได้แก่ การมีทัศนคติไม่ดีกับการรักษาหรือ
การมาโรงพยาบาล ขาดการประสานงานกับโรงเรียน
และไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยมี
นักเรียน 10 ราย ไม่ทราบเหตุผลเนื่องจากติดต่อไม่ได้
และนักเรียนอีก 10 ราย นัดมาท�ำการทดสอบแล้วแต่
ไม่มา
ผลการศึ ก ษานี้ แ ตกต่ า งจากการศึ ก ษาของ
3
Jones และ Owens20 ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มประชากร
ศึกษาที่แตกต่าง โดย Jones ท�ำการศึกษาในผู้ใหญ่
พบว่ามีผู้ป่วยไม่ได้รับบริการทางจิตเวชมีเป็นส่วนน้อย
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เพียงร้อยละ 32.8 ซึง่ อาจเกิดจากกลุม่ ประชากรศึกษาที่
แตกต่าง โดยท�ำการศึกษาในกลุ่มผู้ใหญ่เฉพาะที่ได้รับ
บริ ก ารในศู น ย์ สุ ข ภาพต่ า งๆ (health centers) ซึ่ ง
ประชากรกลุ่มนี้อาจมีโอกาสได้รับบริการทางจิตเวชสูง
โดยพบว่าในสหรัฐอเมริกาผู้ป่วยสุขภาพจิตร้อยละ 40
รับบริการทางสุขภาพจิตจากศูนย์สขุ ภาพระดับปฐมภูมิ
และศู น ย์ สุ ข ภาพเหล่ า นี้ 4 ใน 5 แห่ ง มี บ ริ ก ารทาง
สุ ข ภาพจิ ต 21 ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ ก ารเข้ า รั บ การรั ก ษาทาง
จิตเวชท�ำได้งา่ ยกว่าประชากรทัว่ ไป และการศึกษาของ
Owens 20 ซึ่ ง ท� ำ การศึ ก ษาอุ ป สรรคของการเข้ า รั บ
การรักษาทางสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น พบว่ามี
ผู้ปกครองส่วนน้อย ร้อยละ 35 รายงานว่ามีอุปสรรค
(barriers) ต่อการน�ำเด็กเข้ารับการรักษาทางสุขภาพจิต
ความแตกต่างนี้อาจเกิดเนื่องจากเป็นการศึกษาหา
ข้อมูลลักษณะอุปสรรคจึงประเมินความต้องการการ
รักษาทางจิตเวชของเด็ก โดยใช้การถามผู้ปกครอง
ว่าเด็กมีความต้องการการรักษาทางสุขภาพจิตหรือ
ไม่ โดยไม่มีค�ำถามประเมินอาการทางจิตเวชของเด็ก
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น การศึ ก ษาเฉพาะกลุ ่ ม ที่ ผู ้ ป กครองที่
ตระหนักรูถ้ งึ ปัญหาทางสุขภาพจิตของลูกโดยผูป้ กครอง
ที่ไม่มีความตระหนักรู้จะไม่เข้าสู่การศึกษา
จากการศึกษานี้ในประชากร 3 กลุ่มพบว่า อายุ
เพศ ชั้นเรียน ผลการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกัน และ
ใน 2 กลุ ่ มประชากรที่ท�ำแบบทดสอบทางจิต วิทยา
พบว่า ความรุนแรงของปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำ
และระดับสติปญ
ั ญาไม่แตกต่างกัน แสดงถึงการเข้ารับ
การรักษาทางจิตเวชของประชากรกลุ่มนี้ ไม่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้าน อายุ เพศ ชั้นเรียน ผลการศึกษาและใน
กลุ่มที่ท�ำแบบทดสอบทางจิตวิทยาพบว่า สติปัญญา
และความรุ น แรงของปั ญ หาด้ า นการอ่ า นสะกดค� ำ
ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการรักษา จากการศึกษา
ต่างๆ พบว่า อุปสรรคในการเข้ารับบริการทางจิตเวช
เกิดจาก structural barriers ได้แก่ ค่าใช้จ่าย การเดิน
ทางที่ไม่สะดวก ความห่างไกลของสถานบริการ การ
ไม่ทราบสถานทีท่ ใี่ ห้บริการ7, 8, 20, 22 หรือเกิดจากทัศนคติ
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ต่อปัญหาสุขภาพจิตได้แก่ การไม่ตระหนักถึงความ
รุนแรงของปัญหา ความต้องการจัดการปัญหาด้วย
ตนเอง หรือจากทัศนคติต่อการบริการทางสุขภาพจิต
ได้แก่ ความไม่มั่นใจในวิธีการรักษา การมีทัศนคติเชิง
ลบกับการรักษา ความรู้สึกเป็นตราบาป (stigma)7, 20, 22
บางการศึกษาพบว่าความรุนแรงของโรคมีผลต่อการเข้า
รับการรักษาทางจิตเวช3แต่ในการศึกษานี้ เป็นการส่งต่อ
จากโรงเรียนมายังโรงพยาบาลโดยตรง และได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท�ำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
และการพบแพทย์ ครั้ ง แรก (ผู ้ รั บบริ การจ่ า ยค่ า ยา)
ดังนั้น ปัจจัย structural barriers (ยกเว้นเรื่องการ
เดินทาง) ปัจจัยความรุนแรงของปัญหาด้านการเรียน
(จากผลการศึกษา) และปัจจัยความรุนแรงของปัญหา
ด้านการอ่านสะกดค�ำและสติปัญญา อาจมีผลน้อย
เนื่ อ งจากไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในทางสถิ ติ ดั ง นั้ น
อุปสรรคในการเข้ารับบริการทางจิตเวชจึงอาจเกิดจาก
ปัจจัยที่เหลือ ได้แก่ ทัศนคติต่อปัญหาสุขภาพจิต และ
ทัศนคติต่อการบริการทางสุขภาพจิต
ในการศึกษานีพ้ บว่ากลุม่ ทีไ่ ด้พบแพทย์ได้รบั การ
วินิจฉัย learning disorder ถึงร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา ที่พบว่า รายงานปัญหาด้านการ
อ่านสะกดค�ำจากครูสัมพันธ์กับผลทดสอบ โดยเฉพาะ
ในเด็กชั้นประถมหรือการมีความรุนแรงของปัญหาอ่าน
สะกดค�ำมาก16-18
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแรกในไทยเท่ า ที่
ทบทวนวรรณกรรมได้ ที่กล่าวถึงอัตราการเข้ารับการ
รักษาทางจิตเวชในเด็กชั้นประถมที่มีปัญหาด้านการ
อ่ า นสะกดค� ำ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง ต่ อ จากโรงเรี ย น มี ก าร
รวบรวมรายชือ่ นักเรียนทีโ่ รงเรียนต้องการส่งต่อทัง้ หมด
และในรายที่ได้พบแพทย์มีการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช
โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แต่การศึกษานี้ยังมีข้อ
จ�ำกัด ได้แก่ เป็นการศึกษาแบบ retrospective study
มีจ�ำนวนประชากรน้อย ไม่มีข้อมูลอุปสรรคในการเข้า
รับการรักษาจากกลุ่มที่ติดต่อไม่ได้และกลุ่มที่ท�ำการ
ทดสอบทางจิตวิทยาแต่ไม่มาพบแพทย์การขาดข้อมูล
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Access to Psychiatric Service in Students with Reading or Spelling
Problems
อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐานะ การศึกษาของ
พ่อแม่ การรับรู้ความรุนแรงของปัญหา ความมั่นใจ
ต่อวิธีการรักษาทางจิตเวช การแจ้งข่าวจากครูไปยัง
ผู้ปกครองเป็นการแจ้งทางจดหมาย ผู้วิจัยพยายาม
ติดต่อทางโทรศัพท์แต่อาจมีผู้ปกครองบางคนไม่ทราบ
ข้อมูล อย่างไรก็ดี กลุม่ ทีม่ าท�ำการทดสอบทางจิตวิทยา
ซึ่งได้ทราบข้อมูลปัญหาการเรียนแล้ว พบว่ามาพบ
แพทย์ 20 ราย จากที่ได้ท�ำการทดสอบทางจิตวิทยา
36 ราย การศึกษานี้เป็นการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร การน�ำ
ไปใช้ในโรงเรียนทีม่ บี ริบทแตกต่างอาจได้ผลแตกต่างกัน
และ เกณฑ์การคัดออก ที่คัดผู้รับการรักษาทางจิตเวช
อยูแ่ ล้วหรือต้องการไปรับการรักษาทีอ่ นื่ ออก อาจท�ำให้
อัตราการเข้ารับการรักษาต�่ำกว่าความเป็นจริง
การเข้ารับการรักษาทางจิตเวชของนักเรียนที่
มีปัญหาด้านการอ่านสะกดค�ำยังมีอัตราต�่ำ ร้อยละ
35.7แม้จะได้รับการส่งต่อโดยตรงมายังโรงพยาบาล
และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแล้ว
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