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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการอ่านแผ่นพับต่อความรู้และพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแล
การใช้สื่อของเด็ก พฤติกรรมการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก และความผูกพันระหว่างเด็กและ
ผู้ปกครอง และหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ดังกล่าว
วิธกี ารศึกษา เป็นการศึกษาทดลองแบบกลุม่ เดียววัดผลก่อนและหลัง ในผูป้ กครองและเด็กทีเ่ ป็นโรคสมาธิสนั้
อายุ 8-14 ปี ทีแ่ ผนกตรวจผูป้ ว่ ยนอกจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี เครือ่ งมือประกอบด้วยแบบสอบถาม
เกีย่ วกับ 1) ข้อมูลส่วนตัวของเด็กและผูป้ กครอง 2) ข้อมูลการรักษา 3) ความพึงพอใจและการใช้แผ่นพับ
4) ความรู้และพฤติกรรมการดูแลบุตรหลานในการใช้สื่อของผู้ปกครอง 5) พฤติกรรมการใช้สื่อของ
บุตรหลาน 6) ความผูกพันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก (parental bonding instrument ฉบับภาษาไทย;
PBI) และ 7) แผ่นพับ 4 สีเกี่ยวกับ “การดูแลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก” มีจ�ำนวน 6 หน้า
ผลการศึกษา การศึกษามีกลุ่มตัวอย่าง 140 ราย (ผู้ปกครอง 70 รายและบุตร 70 ราย) ผู้ปกครองเป็น
เพศหญิง 58 ราย (ร้อยละ 82.85) อายุเฉลี่ย 43.55 ปี และเด็กเป็นเพศชาย 54 ราย (ร้อยละ 77.14) อายุ
เฉลีย่ 10.61 ปี หลังอ่านแผ่นพับพบว่าความรูแ้ ละพฤติกรรมของผูป้ กครองในการดูแลการใช้สอื่ ของเด็ก
พฤติกรรมการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก ความผูกพันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก (แบบดูแล)
มีความเหมาะสมมากขึน้ โดยพบว่าการอ่านแผ่นพับ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในแผ่นพับ และคิดว่าเนือ้ หา
แผ่นพับมีประโยชน์และง่ายในการปฏิบตั ิ เป็นปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ผลดังกล่าว และพบว่าการปฏิบตั ติ าม
แผ่นพับเป็นปัจจัยเดียวที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กที่เหมาะสมและการลดความผูกพัน
แบบปกป้องมากเกินไป
สรุป แผ่นพับการดูแลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กสามารถส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมของ
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กในการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้เด็กใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
เหมาะสมมากขึน้ และเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผูป้ กครองและเด็กได้ โดยการอ่านและปฏิบตั ติ าม
ข้อมูลแผ่นพับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญในการเพิ่มทักษะและลดปัญหาดังกล่าว
ค�ำส�ำคัญ สมาธิสั้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความผูกพัน แผ่นพับ
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ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย
ผ่านแผ่นพับ แก่ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้น

เถียนเถียน หลิน และคณะ

ABSTRACT
Objectives : To study the effect of reading brochure on knowledge and behavior of parents in
children’s media usage supervision, children’s electronic media use behavior and the bond
between children and the parent, and to find the factors that related to the aforementioned
results.
Methodology : This study employed a one-group experimental pretest-posttest study design
among parents and children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
aged 8-14 in the outpatient psychiatric department, Ramathibodi Hospital. Research tools
included questionnaires about 1) personal information of children and parents, 2) treatment
information, 3) satisfaction and the brochures usage, 4) parents’ knowledge and behaviors in
children’s media usage supervision, 5) children’s electronic media use behaviors, 6) attachment
between parents and children (parental bonding instrument Thai Version; PBI) and 7) 4-color
brochures titled “supervision of children’s electronic media use”, 6 pages.
Results : The sample group consisted of 70 pairs of participants (seventy parents and seventy
children). Fifty-eight of parents were female (82.85%) with the mean age of 43.55 years, and
fifty-four of children were male (77.14%) with the mean age of 10.61 years. After reading the
brochure, it was found that knowledge and behavior of parents in children’s media usage
supervision, children’s electronic media use behavior and attachment between children and
the parent (care domain) were more appropriate. It was found that reading the brochure,
following the instructions in the brochure and the thought that the brochure content was useful
and easy to follow are the factors related to the aforementioned results. Moreover, following
the instructions in the brochure was the only factor associated with the children’s appropriate
media use behaviors and a reduction of attachment in overprotection domain.
Conclusion : Although the internet is playing a greater role today, brochure can also be a
means that enhance knowledge and behaviors of parents in supervision of children’s electronic
media use, help children to use electronic media more appropriately and can strengthen the
bond between parents and children. Reading and following the instruction in the brochure is
one of the important factors in promoting skills and reducing the problems.
Keywords : attachment, attention deficit hyperactivity disorder, brochure, electronic media
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บทน�ำ

ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเช่น
การใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต แท็บเล็ต มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว และมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจากการ
ส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในครัวเรือนของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี พ.ศ. 2561
พบว่ากลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงทีส่ ดุ (ร้อยละ 91.4) และกลุม่ เด็กวัยเรียน
อายุ 6-14 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้สูงอันดับที่ 3 (ร้อยละ 69.9)1
โดยเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกปี2 ซึ่งการใช้นั้นอาจท�ำไปเพื่อ
ความบันเทิงเช่น ดูหนังฟังเพลง เล่นเกม หรืออาจใช้ไป
เพื่อการเรียน แต่การใช้ที่มากขึ้นนั้นอาจน�ำไปสู่ปัญหา
การเสพติดอินเทอร์เน็ต (internet addiction; IA) ซึง่ การ
ใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปนั้นส่งผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบต่างๆ เช่น การเรียน การท�ำงาน เกิดปัญหา
สัมพันธภาพกับผู้อื่น-คนในครอบครัว มีปัญหาทาง
จิตเวช เช่น สมาธิสั้น ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือปัญหา
พฤติกรรมต่างๆ เช่น ก้าวร้าว โกหก ลักขโมย3
โรคสมาธิ สั้ น เป็ น โรคที่ เ ด็ ก ไม่ ส ามารถจดจ่ อ
ในสิ่งที่ท�ำหุนหันพลันแล่น และซนอยู่ไม่นิ่ง ซึ่งส่งผล
กระทบต่ อ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการเรี ย น
พฤติกรรม อารมณ์ และการเข้าสังคมกับผู้อื่น สามารถ
พบได้บอ่ ยในช่วงวัยเด็ก โดยพบว่าเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี
ร้อยละ 7.2 ป่วยเป็นโรคสมาธิสนั้ 4 แม้การศึกษาปัจจุบนั
พบว่ า โรคนี้ มี ส าเหตุ จ ากพั น ธุ ก รรมเป็ น ส่ ว นใหญ่ 5
แต่สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูก็เป็นปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับอาการสมาธิสั้นเช่นกัน จากการวิจัยพบว่า
อาการสมาธิ สั้ น เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งหนึ่ ง ต่ อ การติ ด
อินเทอร์เน็ต6 โดยเด็กทีม่ อี าการสมาธิสนั้ มีแนวโน้มทีจ่ ะ
ติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต มากกว่ า เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ทาง
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จิตเวชอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้อินเทอร์เน็ต
อาจช่วยลดความเบือ่ หน่ายและเป็นเสมือนรางวัลทีเ่ ด็ก
สามารถได้รับอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น
อาจขาดความยับยั้งชั่งใจท�ำให้ไม่สามารถควบคุมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของตน และน�ำไปสู่การติดอินเทอร์เน็ต
ได้7 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาจ�ำนวนมากที่พบว่า
อาการสมาธิสั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเวลาที่ใช้
อินเทอร์เน็ตและการติดอินเทอร์เน็ต8
การเลี้ ย งดู ข องครอบครั ว เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กอย่างมาก
แม้ว่าผู้ปกครองส่วนมากจะตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่
จะต้องดูแลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุตรหลานและ
มีกฎระเบียบในการใช้ แต่ผปู้ กครองส่วนมากไม่ควบคุม
ดูแลอย่างสม�่ำเสมอ9 และผู้ปกครองเองยังขาดความรู้
และทักษะในกาดูแลการใช้สื่อของเด็ก10 ดังนั้นการให้
ความรู้และเสริมสร้างทักษะของผู้ปกครองในการดูแล
การใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบุ ต รหลานจึ ง มี ค วาม
ส�ำคัญ11 มีการศึกษาพบว่าแผ่นพับเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลความรู้ เข้าถึงได้ง่าย และ
น�ำมาสูก่ ารเปลีย่ นแปลงความรูแ้ ละพฤติกรรมต่างๆ โดย
การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาพบว่ า ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ แผ่ น พั บ ความรู ้
เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.5)
ได้อ่านประเด็นหลักของแผ่นพับและมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลข้างเคียงมากขึน้ 12 เช่นเดียวกับอีกการศึกษาซึง่ พบว่า
หลั ง จากผู ้ ป กครองได้ อ ่ า นแผ่ น พั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การตรวจ fluoroscopic แล้วพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจด้วย fluoroscopic มากขึ้น13 นอกจากความรู้
แล้วพบว่าแผ่นพับยังช่วยในการปรับเปลี่ยนทัศนคติได้
เช่ น กั น โดยในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การให้ ค วามรู ้ แ ก่
ผู้ปกครองในการดูแลไข้ในเด็กผ่านแผ่นพับและวิดีโอ
พบว่าผู้ปกครองทั้งกลุ่มที่ได้รับแผ่นพับและวิดีโอก็มี
ความรู้ ความมั่นใจในการดูแลไข้ของเด็กมากกว่ากลุ่ม
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มีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ดงั กล่าว โดยมีปัจจัยสําคัญที่สนใจคือ ข้อมูลพื้นฐานของเด็กและผูป้ กครอง และความพ
และการใช้แผ่นพับ
วิธีการศึกษา

ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย
เถียนเถียน หลิน และคณะ
แบบการศึกสษาเป็
ผ่านแผ่นพับ แก่ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็รูนปโรคสมาธิ
ั้น นการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง (one-group pretest-posttest

โดยมีประชากรคือผูป้ กครองและ เด็กที่เป็ นโรคสมาธิส้ นั อายุ 8-14 ปี ที่รับการรักษาที่แผนกตรวจผูป้ ่ วยนอกจิต
โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยมีเกณฑ์คดั เข้าคือ 1) ได้รับการรักษาทางจิตเวชมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป 2) มีควา
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ และมี ความพึงพอใจกับความรู
้ที่ไ ด้รับ14 สติปญ
ั าถามด้
ญาบกพร่
อง (intellectual
ร่วม ตเวชด้านสติปัญญาบก
ภาษาไทยและสามารถตอบคํ
วยตนเองได้
และมีเกณฑ์คดั disability)
ออกคือ 1) 2)เด็ผูกมีเ้ ข้โารคทางจิ
นอกจากนี้ยังพบว่าความรู้เหล่านี้ยังคงอยู่แ(intellectual
ม้เวลาผ่าdisability)
น วิจ2)ัยผูปฏิ
ว โดยขนาดของกลุ
เ้ ข้าเร่สธหรื
วมวิจยั อปฏิขอถอนตั
เสธหรื อขอถอนตั
วโดยขนาดของกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางคํง านวณโดยการใช้สูตร

ไปโดยพบว่าการอ่านแผ่นพับสามารถเพิ่มความรู้และ ค�ำนวณโดยการใช้สูตร
𝑃𝑃𝑃𝑃 [1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃]
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ นเรื่ อ งออกก� ำ ลั ง กายของหญิ ง
𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 2 𝑃𝑃𝑃𝑃 [1−𝑃𝑃𝑃𝑃]
ตั้งครรภ์ได้ แม้เวลาผ่านไปหนึ่งเดือน15
+
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑍𝑍𝑍𝑍 2
ปัจจุบนั แม้เราสามารถเข้าถึงสือ่ อินเทอร์เน็ตและ
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n =กขนาดกลุ่มตัวอย่Pาง = ค่าความชุกของโรคสมาธิสั้น ร้อยละ 5
เทคโนโลยีต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น แต่ในประเทศไทยเด็
P =ดค่าความชุกของโรคสมาธิส้ นั ร้อยละ 5
จ�ำนวนมากยังถูกเลีย้ งดูโดยผูส้ งู อายุ16 และในต่างจังหวั
E = ค่าความคลาดเคลื่อน 5%
E = ค่าความคลาดเคลื่อน 5%
การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยีเหล่านี้มัก ยังท�ำได้จ�ำกัด และ
Z = ระดับความเชื
่อมั่นที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
มีค่าเท่ากับ 1.96
ผูป้ กครองมักไม่ทราบถึงแหล่งข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ ดังZนั=น้ ระดับความเชื่อมัNน่ ที=่ 95%
กสมาธิ
สั้น่หน่อายุ
8-14
ปี
N = จํานวนผูป้ ่ วยเด็กสมาธิสจ�้ นั ำนวนผู
อายุ 8-14้ปปี่วทียเด็
่มาตรวจรั
กษาที
วยตรวจจิ
ตเวชพ.ศ.2562
จํานวน 439 คน
การให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป กครองเรื่ อ งการดู แ ลการใช้ สื่ อ ที่มาตรวจรักษาที่หน่วยตรวจจิตเวช พ.ศ.2562 จ�ำนวน
ของเด็ ก ผ่ า นแผ่ น พั บ อาจช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความรู ้ แจากสู
ละ ตรสามารถคํ
439 คน
านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 63 คน เมื่อรวมกับความคลาดเคลื่อนจากข้อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลการใช้สอื่ ของเด็
ก
ให้
ม
ี
จากสูตรสามารถค�
นวณขนาดของกลุ
่ ต้ตัองการขนาดตั
วอย่าง วอย่างทั้งหมดอย่าง
สมบูรณ์ประมาณร้อยละ 10 ของขนาดตั
วอย่าง ดังนั้นำในการศึ
กษาวิจยั ครั้งนี้จึงม
ความเหมาะสมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึ
คนกษา โดย
ได้เท่ากับ 63 คน เมื่อรวมกับความคลาดเคลื่อนจาก
มีวตั ถุประสงค์หลักคือศึกษาผลของการอ่านแผ่นพับการศึ
ต่อ กษาได้ข้รอับมูการอนุ
ตั ิจากคณะกรรมการการวิ
จยั จริ10ยธรรมการวิ
จยั ในคนคณะแพทยศาสตรโรงพยาบ
ลไม่สมมบู
รณ์ประมาณร้อยละ
ของขนาดตั
วอย่าง
รามาธิ
บดีมหาวิทยาลัดัยมหิ
ด
ล
เลขที
่
COA
no.
MURA2020/387
ผู
ว
้
จ
ิ
ย
ั
เป็
นผู
ช
้
ี
แ
จงกระบวนการวิ
้
ความรู้และพฤติกรรมการดูแลการใช้สื่อของผู
้ปกครอง
งนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงต้องการขนาดตัวอย่าง จยั ให้แก่กลุ่มตัวอ
ป้ กครองและเด็
ให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ หากเด็กไม่ได้มาพบแพทย์ผวู ้ จิ ยั จะขออนุญาตผูป้ กครอง
พฤติกรรมการใช้สอื่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ขผูองเด็
ก และ กจากนั
ทั้ง้ นหมดอย่
างน้อย 70 คน
ติ
ด
ต่
อ
ตามช่
อ
งทางผ่
า
นโทรศั
พ
ท์
เ
พื
่อชี้แจงข้อมูลการวิจยั และขออนุญาตเด็กในการให้เด็กตอบแบบสอบถามออนไ
ความผู ก พั น ระหว่ า งเด็ ก และผู ้ ป กครอง และมี
การศึกษาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จากนั้นอีก1 เดือน ผูว้ จิ ยั พบกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง เพื่อให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์หากไม่ได้พบกันผูว้ จิ ยั ติดต่อผูเ้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร องคื อ หาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การวิจัยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
การวิจยั ตามช่องทางโทรศัพท์และอีเมลที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ให้ไว้ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามออนไลน์
ผลลัพธ์ดงั กล่าว โดยมีปจั จัยส�ำคัญทีส่ นใจคือ ข้อมูลพืน้
ทยาลั
ดล เลขที
่ COA
เก็บได้จะเป็ นความลับโรงพยาบาลรามาธิ
มีเพียงผูว้ จิ ยั ที่สามารถเข้บาดีถึงมหาวิ
ข้อมูลได้
และมียกมหิ
ารเผยแพร่
เฉพาะผลในภาพรวมที
่ไม่สามารถร
ฐานของเด็กและผูป้ กครอง และความพึงพอใจและการ
no.
MURA2020/387
ผู
ว
้
จ
ิ
ย
ั
เป็
น
ผู
ช
้
แ
้
ี
จงกระบวนการวิ
จ
ย
ั
บุคคลได้
ใช้แผ่นพับ
ให้แก่กลุม่ ตัวอย่างทัง้ ผูป้ กครองและเด็ก จากนัน้ ให้ตอบ
เครื่องมือ ประกอบด้วแบบสอบถามออนไลน์
ยแผ่นพับ และแบบสอบถามหากเด็
6 ส่วนได้
แก่ได้มาพบแพทย์ ผูว้ จิ ยั
กไม่
วิธีการศึกษา
1. แผ่นพับการดู
แลการใช้ญ
สื่อาตผู
อิเล็ก้ป
ทรอนิ
กส์ ของเด็กเป็ นแผ่
บที่ให้คอวามรู
้ในการดู
จะขออนุ
กครองในการติ
ดต่นอพัตามช่
งทางผ่
าน แลการใช้สื่ออิเล็กทรอน
ของบุตรหลานแก่
บ1) การสร้ญ
างความสั
พันธ์ที่ดี 2) การทําตารางเว
รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบ
โทรศัพผปู้ ท์กครองประกอบด้
เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูวลยความรู
การวิ้เจกียั่ยวกั
และขออนุ
าตเด็กมใน
และ 3) เทคนิ
คการให้
ลและการชม ซึ่งปั จจัยเหล่านี้เป็ นปัหลั
จจัยงทีจากนั
่สาํ คัญในการลดการใช้
สื่ออิเล็กทรอน
กลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง (one-group pretestการให้
เด็รกางวัตอบแบบสอบถามออนไลน์
้นอีก
posttest experimental design) โดยมีประชากรคือ 1 เดื อ น ผู ้ วิ จั ย พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ต อบ
ผู้ปกครองและเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอายุ 8-14 ปี ที่รับ แบบสอบถามออนไลน์ หากไม่ได้พบกัน ผู้วิจัยติดต่อ
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ภาษาไทยและสามารถตอบค�ำถามด้วยตนเองได้ และ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมีการเผยแพร่เฉพาะผลใน
มี เ กณฑ์ คั ด ออกคื อ 1) เด็ ก มี โ รคทางจิ ต เวชด้ า น ภาพรวมที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
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วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Effect of Using Brochures to Educate Parents of Children with AttachmentDeficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) About Safe Use of Electronic Media
เ ค รื่ อ ง มื อ ประกอบด้ ว ยแผ่ น พั บ และ
แบบสอบถาม 6 ส่วนได้แก่
1. แผ่นพับการดูแลการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์
ของเด็ก เป็นแผ่นพับที่ให้ความรู้ในการดูแลการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของบุตรหลานแก่ผปู้ กครองประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับ 1) การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 2) การ
ท�ำตารางเวลา และ 3) เทคนิคการให้รางวัลและการชม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการลดการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กและเป็นปัจจัยทีส่ อดคล้องตรงกัน
กับการศึกษาเกี่ยวกับการลดการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลายๆ การวิจัย11 ซึ่งผู้วิจัยจัดท�ำขึ้นเองโดยปรึกษากับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ จ�ำนวน 2 ท่าน
ได้นำ� ไปทดลงให้กบั กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 10 คนอ่านและ
ท�ำการปรับแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ (สามารถดาวน์โหลดแผ่น
พับได้ใน link ต่อไปนี้ https://bit.ly/3gsuz00)
2. แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผูป้ กครอง
และบุตรหลาน ประกอบด้วยค�ำถามข้อมูลทั่วไปของ
ผูป้ กครองจ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ความสัมพันธ์กับบุตรหลาน และค�ำถาม
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของบุ ต รหลานจ� ำ นวน 3 ข้ อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ของบุตร
หลาน โดยผู้ปกครองและเด็กเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
แต่ละส่วนด้วยตนเอง
3. ข้อมูลการรักษา ผูว้ จิ ยั ทบทวนจากเวชระเบียน
ในระบบด้วยตนเองโดยเก็บข้อมูลได้แก่ 1) ระยะเวลาที่
เข้ารับการรักษาภาวะสมาธิสนั้ ของผูป้ ว่ ยเด็ก 2) การรับ
ประทานยา โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลยาสมาธิสั้น (ได้แก่
methylphenidate, methylphenidate HCI ER Tablets
(concerta), methylphenidate HCl ER capsules
(riralin LA), atomoxetine (strattera)) และยาอืน่ ๆ ทางจิตเวช
(ได้แก่ alprazolam, melatonin prolonged-release
tablet, clonazepam, clonidine hydrochloride,
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fluoxetine, haloperidol, risperidone, sertraline) และ
3) โรคทางจิตเวชที่พบร่วมดังนี้ oppositional defiant
disorder/conduct disorder, autism spectrum
disorder, anxiety, depresstion, tic, learning
disorder และโรคอื่นๆ (ได้แก่ epilepsy, disordered
of coordination, delayed language development,
obsessive-compulsive disorder, adjustment
disorder with depress mood)
4. แบบประเมินความพึงพอใจการอ่านและ
ใช้แผ่นพับ เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินหลัง
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ยได้ รั บแผ่ น พั บเป็ น เวลา 1 เดื อน เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในการอ่านและใช้แผ่นพับ ผูว้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้นเองโดยการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญประกอบ
ด้วยค�ำถาม 4 ข้อ ได้แก่ 1) ท่านได้อ่านข้อมูลส่วนใหญ่
ของแผ่ น พั บ 2) ท่ า นคิ ด ว่ า เนื้ อ หาของแผ่ น พั บ เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ท ่ า นในการดู แ ลการใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของบุตรหลาน 3) ท่านได้ลองปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำทีใ่ ห้ในแผ่นพับ และ 4) ท่านคิดว่าเนือ้ หาของ
แผ่นพับง่ายในการปฏิบัติจริง แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
ได้แก่ ไม่เลย (0 คะแนน) เล็กน้อย (1 คะแนน) ค่อนข้าง
มาก (2 คะแนน) และมาก (3 คะแนน) คะแนนที่มาก
หมายถึงมีความพอใจในการอ่านและการใช้แผ่นพับ
มาก ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) พบว่ามีค่า
IOC เท่ากับ 0.83 และมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี
(Cronbach’s alpha coefficient = 0.84)
5. ความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลบุตรหลาน
ในการใช้สื่อของผู้ปกครอง
5.1 แบบประเมินความรู้ของผู้ปกครอง
ในการดูแลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบุตร
หลาน เป็นแบบประเมินความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การดูแลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบุตรหลาน
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ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย
ผ่านแผ่นพับ แก่ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้น
พัฒนาโดยผูว้ จิ ยั เองโดยท�ำการปรึกษากับจิตแพทย์เด็ก
และวัยรุน่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญจ�ำนวน 2 ท่าน ซึง่ ประกอบ
ด้วยความรูเ้ กีย่ วกับ 1) การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี 2) การ
จัดตารางเวลา และ 3) เทคนิคการให้รางวัลและการชม
โดยมีขอ้ ค�ำถาม 10 ข้อ ข้อละ 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีเพียง
หนึ่งตัวเลือกที่ถูกต้องและจะได้ 1 คะแนนเมื่อผู้เข้าร่วม
วิจยั เลือกตัวเลือกทีถ่ กู ต้อง ดังนัน้ จึงมีคะแนนรวมตัง้ แต่
0-10 คะแนน แบบสอบถามมีการประเมินความแม่นตรง
(validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่านตรวจสอบความ
ตรงเชิงเเนื้อหา (content validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์
(item-objective congruence index: IOC เท่ากับ 1.00)
5.2 แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลบุตร
หลานในการใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
ผู้ปกครอง แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลบุตรหลาน
ในการใช้สอื่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ กครอง พัฒนา
โดยผู้วิจัยเองโดยท�ำการปรึกษากับจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นที่มีความเชี่ยวชาญจ�ำนวน 2 ท่าน แบบประเมิน
เป็นแบบที่ผู้ปกครองตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม 11 ข้อ เช่น “ท่านควบคุมการใช้โทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเองในเวลาครอบครัว
เช่น กินข้าว หรือเล่นกับลูกมากเพียงใด” “ท่านใช้สื่อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับบุตรหลานของท่าน และ
พูดคุยกันระหว่างการใช้มากเพียงใด” “ท่านชมหรือให้
รางวัลเมื่อบุตรหลานใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เหมาะสมหรือตามข้อก�ำหนดมากเพียงใด” แต่ละข้อมี
4 ตัวเลือกเป็นแบบ Likert scale ได้แก่ ไม่เลย เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก และมาก แบบสอบถามมีคะแนนรวมทั้ง
ฉบับ 33 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนมากหมายถึงมีความ
เหมาะสมในการดูแลบุตรหลานในการใช้สื่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามมีการประเมินความแม่น
ตรง (validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านตรวจสอบ
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เถียนเถียน หลิน และคณะ

ความตรงเชิงเเนื้อหา (content validity) เท่ากับ 0.92
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
และวัตถุประสงค์ (item-objective congruence index:
IOC) และมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ก่อนที่ผู้ปกครอง
จะอ่านแผ่นพับ Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.71
หลังผูป้ กครองทีอ่ า่ นแผ่นพับ Cronbach’s alpha เท่ากับ
0.83
6. แบบประเมินพฤติกรรมการใช้สื่ออุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบุ ต รหลาน เป็นแบบประเมิน
พฤติกรรมการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบุตร
หลานซึ่งตอบโดยผู้ปกครอง โดยผู้วิจัยได้สร้างเองโดย
ท� ำ การปรึ ก ษากั บ จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ ่ น ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 2 ท่าน แบบประเมินประกอบด้วย
ค�ำถาม 4 ข้อ ได้แก่ 1) บุตรหลานของท่านใช้เวลากับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ เกมและแท็บเล็ต มากเพียงใด 2) บุตร
หลานของท่ า นใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ เนื้ อ หาที่ เ ป็ น
ประโยชน์ เช่น เกม การ์ตูนที่ส่งเสริมความรู้ วิดีโอที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา สารคดี มากเพียงใด
3) บุตรหลานของท่าน สามารถแบ่งเวลาการใช้อปุ กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ เช่ น ท� ำ การบ้ า นงานบ้าน กินข้าว เข้านอน ได้มากเพียงใด และ 4) ท่าน
ทะเลาะกั บ บุ ต รหลานในเรื่ อ งการใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บ่อยเพียงใด แต่ละข้อมี 6 ตัวเลือกเป็น
แบบ Likert scale ได้แก่ ไม่เลย (0 คะแนน) น้อยมาก
(1 คะแนน) ค่ อ นข้ า งน้ อ ย (2 คะแนน) ปานกลาง
(3 คะแนน) ค่อนข้างมาก (4 คะแนน) และมากที่สุด
(5 คะแนน) โดยมีคะแนนรวมทัง้ ฉบับ 20 คะแนน ผูท้ ไี่ ด้
คะแนนมากหมายถึงเด็กมีความเหมาะสมในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาก แบบสอบถามมีการประเมินความ
แม่นตรง (validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านตรวจ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Effect of Using Brochures to Educate Parents of Children with AttachmentDeficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) About Safe Use of Electronic Media
สอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์
(item-objective congruence index: IOC เท่ากับ 0.93)
7. แบบสอบถามความผู ก พั น ระหว่ า ง
ผู้ปกครองและบุตรหลาน ใช้แบบสอบถาม parental
bonding instrument (PBI) ซึ่งพัฒนาโดย Parker และ
คณะ แบบสอบถามได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย17 เป็นแบบสอบถามตอบโดย
ตัวเด็กเอง มีค�ำถามจ�ำนวน 25 ข้อ โดยมีข้อค�ำถามใน
องค์ ป ระกอบด้ า นการดู แ ล (care) จ� ำ นวน 12 ข้ อ
(ข้อที่ 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24) และ
ข้อค�ำถามในองค์ประกอบด้านด้านปกป้องมากเกินไป
(overprotection) จ�ำนวน 13 ข้อ (ข้อที่ 3, 7, 8, 9, 10,
13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25) แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
ได้แก่ ไม่ใช่เลย (0 คะแนน) ใช่บ้าง (1 คะแนน) ใช่
(2 คะแนน) และใช่เลย (3 คะแนน) แบบสอบถามใน
ด้านการดูแลมีคะแนนรวม 36 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนน
มากหมายถึ ง ผู ้ ป กครองมี ค วามเอาใจใส่ ดู แ ลสู ง
แบบสอบถามในด้านการปกป้องมากเกินไปมีคะแนน
รวม 39 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนมากหมายถึงผู้ปกครอง
ปกป้องและควบคุมการกระท�ำต่างๆ ของเด็กมากเกินไป
แบบสอบถามมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ในองค์ประกอบการรับรู้
การเลี้ยงดูแบบดูแลและองค์ประกอบการรับรู้การเลี้ยง
ดูแบบควบคุมอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (Cronbach’s
alpha = 0.77 และ 0.69 ตามล�ำดับ)17, 18
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย (descriptive
statistic) ในการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานของข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ความรู ้ แ ละ
พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก
และความผู ก พั น ระหว่ า งเด็ ก กั บ ผู ้ ป กครอง ใช้ ส ถิ ติ
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วิเคราะห์ chi-square test และ independent-sample
t-test เพือ่ หาความแตกต่างของข้อมูลก่อนได้รบั แผ่นพับ
ในด้าน ข้อมูลทัว่ ไป ความรูแ้ ละพฤติกรรมของผูป้ กครอง
ในการดูแลเด็กในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรม
การใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเด็ ก และความผู ก พั น
ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ตามความเหมาะสมของชนิด
ตัวแปร เพือ่ เปรียบเทียบระหว่างผูท้ ไี่ ด้รบั ข้อมูลกลับและ
ไม่ได้รบั กลับหลังอ่านแผ่นพับ และใช้สถิติ dependentsamples t-test หรือ Mann-Whitney U test โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมกับชนิดของตัวแปร เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลัง
ได้รบั แผ่นพับในด้านความรูแ้ ละพฤติกรรมของผูป้ กครอง
เกีย่ วกับการดูแลการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก การใช้
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก ความผูกพันระหว่างผูป้ กครอง
และเด็ก กับใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(correlation coefficient) เป็นสถิติเชิงอนุมานเพื่อ
หาความสัมพันธ์ ระหว่างการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
การใช้สอื่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยผ่านแผ่น
พับแก่ผปู้ กครองกับความรูแ้ ละพฤติกรรมของผูป้ กครอง
เกีย่ วกับการดูแลการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก การใช้
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก ความผูกพันระหว่างผูป้ กครอง
และเด็ก

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป ความรู้และพฤติกรรมในการ
ดู แ ลเด็ ก ในการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
ผู้ปกครอง พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
เด็ ก และความผู ก พั น ระหว่ า งเด็ ก กั บ ผู ้ ป กครอง
ก่อนได้รับความรู้ผ่านแผ่นพับ
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
98 ชุ ด ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น ทั้ ง สิ้ น 82 ชุ ด
โดยกลุ่มตัวอย่างปฏิเสธเข้าร่วมการวิจัยจ�ำนวน 16 คู่
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ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย
ผ่านแผ่นพับ แก่ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้น
(ร้อยละ 16.32) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับหลังการ
อ่านแผ่นพับเป็นเวลา 1 เดือนจ�ำนวน 70 ชุด (ร้อยละ
85.36 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามก่อนอ่านแผ่นพับ)
โดยมีผเู้ ข้าร่วมวิจยั ทีป่ ฏิเสธให้ขอ้ มูล 4 คน (ร้อยละ 4.88
ของผู ้ ที่ ต อบแบบสอบถามก่ อ นอ่ า นแผ่ น พั บ ) และ
ติดตามไม่ได้จ�ำนวน 8 ราย (ร้อยละ 9.76 ของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามก่อนอ่านแผ่นพับ)
จากตารางที่ 1 มีผเู้ ข้าร่วมงานวิจยั ทีเ่ ป็นผูป้ กครอง
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 70 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมี
จ�ำนวน 58 ราย (ร้อยละ 82.85) โดยมีอายุผู้ปกครอง
เฉลี่ย 43.55 ปี (SD = 7.19) การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า โดยมี จ� ำ นวน 50 ราย
(ร้อยละ 71.43) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 84.3)
มี ร ายได้ ค รอบครั ว ต่ อ เดื อ นมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
15,000 บาท (ร้อยละ 92.9) ไม่มีภาระหนี้สิน (ร้อยละ
84.3) และมีความสัมพันธ์กับบุตรหลานเป็นบิดาหรือ
มารดาจ�ำนวน 67 ราย (ร้อยละ 95.7) ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั
ที่เป็นเด็กมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 70 ราย เป็นเพศชายเป็นส่วน
ใหญ่โดยมีจ�ำนวน 54 ราย (ร้อยละ 77.14) อายุเฉลี่ย
10.61 ปี (SD = 1.62) ส่วนใหญ่ศกึ ษาอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่า
ม.1 (ร้อยละ 71.4) มีระยะเวลาการรักษาทีแ่ ผนกจิตเวช
มากกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 91.4) ส่วนใหญ่รับประทาน
ยารักษาสมาธิสั้นหรือยาอื่นๆ (ร้อยละ 91.43) และ
ส่วนใหญ่ไม่มีโรคทางจิตเวชที่พบร่วม (ร้อยละ 51.43)
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กลุ่มตัวอย่าง 70 รายที่ได้รับข้อมูลกลับหลังอ่าน
แผ่นพับ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยก่อนอ่านแผ่นพับในด้าน
ความรู้ในการดูแลเด็กในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู ้ ป กครองเท่ า กั บ 4.29 คะแนน (SD =1.36)
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเด็กในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปกครองเท่ากับ 17.77 คะแนน
(SD = 4.59) คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กเท่ากับ 8.90 คะแนน (SD =2.27)
คะแนนเฉลี่ ย ความผู ก พั น แบบดู แ ลระหว่ า งเด็ ก กั บ
ผู้ปกครองเท่ากับ 27.41 คะแนน (SD = 4.83) และมี
คะแนนเฉลี่ ย ความผู ก พั น แบบปกป้ อ งมากเกิ น ไป
ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเท่ากับ 14.70 คะแนน (SD =
5.28) (ตารางที่ 1)
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงาน
วิจัยที่ได้รับข้อมูลกลับและไม่ได้รับข้อมูลกลับหลังอ่าน
แผ่นพับพบว่า ผู้ที่ได้รับข้อมูลกลับมีแนวโน้มที่จะใช้ยา
methylphenidate น้อยกว่าผูท้ ไี่ ม่ได้รบั ข้อมูลกลับอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (X2 = 5.154, p = 0.030) มีคะแนน
ความผูกพันแบบดูแลก่อนอ่านแผ่นพับสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้
รับข้อมูลกลับอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 2.124,
p = 0.037) แต่ไม่พบว่ามีความต่างในข้อมูลทั่วไปของ
ทั้ ง ผู ้ ป กครองและเด็ ก คะแนนพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเด็ ก และคะแนนพฤติ ก รรมและ
ความรู ้ ข องผู ้ ป กครองในการดู แ ลเด็ ก ในการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการอ่านแผ่นพับ ด้านข้อมูลทัว่ ไป ความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลการใช้สอื่ พฤติกรรม
การใช้สื่อของเด็ก และความผูกพัน ระหว่างผู้ที่ได้รับข้อมูลกลับและไม่ได้รับกลับหลังอ่านแผ่นพับ
ก่อนอ่านแผ่นพับ ได้รับกลับ
ไม่ได้รับกลับ
n = 82
n=70
n =12
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

X2/t

p

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ปกครอง
เพศ
ชาย
12 (14.63)
12 (17.14)
0 (0.00) 2.41 0.198
หญิง
70 (85.73)
58 (82.86)
12 (100.00)
การศึกษา
< ปริญญาตรี
23 (28.05)
20 (28.57)
3 (25.00) 0.65
1
≥ ปริญญาตรี
59 (71.95)
50 (71.43)
9 (75.00)
อาชีพ
ประกอบอาชีพ
68 (82.93)
59 (84.29)
9 (75.00) 0.624 0.433
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
14 (17.07)
11 (15.71)
3 (25.00)
รายได้a
< 15,000 บาท
7 (8.54)
5 (7.14)
2 (16.67) 1.19 0.271
≥ 15,000 บาท
75 (91.46)
65 (92.86)
10 (83.33)
ภาระหนี้สินครอบครัว มีหนี้สิน
12 (14.63)
11 (15.71)
1 (8.33) 0.447 0.684
ไม่มีหนี้สิน
70 (85.73)
59 (84.29)
11 (91.67)
ความสัมพันธ์
บิดา มารดา
77 (93.90)
67 (95.71)
10 (83.33) 2.742 0.153
ไม่ใช่บิดา มารดา
5 (6.10)
3 (4.29)
2 (16.67)
ความรู้ของผู้ปกครองb
4.29 (1.39)a
4.29 (1.36)a
4.33 (1.61)a -0.109i 0.914
พฤติกรรมการดูแลc
17.57 (4.42)a
17.77 (4.59)a
16.42 (3.09)a 0.982 i 0.329
การใช้สื่อของเด็กd
8.99 (2.19)a
8.90 (2.27)a
9.50 (1.57)a -0.877 i 0.383
ข้อมูลส่วนบุคคลเด็ก
เพศ
ชาย
63 (76.83)
54 (77.14)
9 (75.00) 0.026
1
หญิง
19 (23.17)
16 (22.86)
3 (25.00)
การศึกษา
< ม.1
60 (73.17)
50 (71.43)
10 (83.33) 0.74 0.499
≥ ม. 1
22 (26.83)
20 (28.57)
2 (16.67)
ระยะเวลารักษา
< 6 เดือน
9 (10.98)
6 (8.57)
3 (25.00) 2.83 0.122
≥ 6 เดือน
73 (89.02)
64 (91.43)
9 (75.00)
การได้รับยาc
รับยา
76 (92.68)
64 (91.43)
12 (100.0) 1.11 0.585
MPH
60 (73.17)
48 (68.57)
12 (100.0) 5.154 0.030*
MPH HCI ER tablet
21 (25.61)
20 (28.57)
1 (8.33) 2.202 0.173
MPH HCI ER capsule
11 (13.41)
10 (14.26)
1(8.33) 0.312
1
atomoxetine
2 (2.44)
2 (2.86)
0 (0.00) 0.351
1
others medicationg
10 (12.20)
8 (11.43)
2 (16.67) 0.262 0.635
ไม่รับยา
6 (7.32)
6 (8.57)
0 (0.00)
การมีโรคทางจิตเวชร่วม มีโรคร่วม
40 (48.78)
34 (48.57)
6 (50.00) 0.008
1
ODD/CD
2 (2.44)
2 (2.86)
0 (0.00) 0.351
1
LD
27 (32.93)
24 (34.29)
3 (25.00)
0.4 0.527
ASD
3 (3.66)
3 (4.29)
0 (0.00) 0.534
1
anxiety
4 (4.88)
3 (4.29)
1 (8.33) 0.362 0.476
depresstion
5 (6.10)
3 (4.29)
2 (16.67) 2.742 0.153
tic
9 (10.98)
7 (10.00)
2 (16.67) 0.466 0.613
others comorbidityh
11 (13.41)
9 (12.86)
3 (25.00)
0.4 0.742
ไม่มีโรคร่วม
42 (51.22)
36 (51.43)
6 (50.00)
care e
26.91 (5.25)a
27.41 (4.83)a
24.03 (6.81)a 2.124 i 0.037*
f
a
a
overportect
15.04 (5.37)
14.70 (5.28)
17.01 (5.70)a -1.377 i 0.172
Abbreviation MPH = methylphenidate, MPH HCl ER tablet = Methylphenidate Hydrochloride Extended-Release Tablets (Concerta®),
MPH HCl ER capsule = Methylphenidate Hydrochloride Extended-Release capsule (Ritalin LA®); a = mean (SD), b= ความรูข้ องผูป้ กครอง
ในการดูแลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, c = พฤติกรรมการดูแลเด็กในการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปกครอง, d = พฤติกรรมใช้สื่อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, e = ความผูกพันแบบดูแล, f = ความผูกพันแบบปกป้องมากเกินไป, g = others medication (ในกลุ่มที่ได้รับแผ่นพับ
กลับ ได้แก่ alprazolam n = 1, clonazepam n = 1, clonidine HCl n = 1, fluoxetine n = 1, haloperidol n = 2, risperidone n = 1., sertraline
n = 1), h = others comorbidity (ในกลุ่มที่ได้รับแผ่นพับกลับ ได้แก่ epilepsy n =1, disordered of coordination n = 1, delayed language
development n = 1, obsessive-compulsive disorder n = 4, adjustment disorder with depress mood n = 2), i = independent sample t-test
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ความพึงพอใจและการใช้แผ่นพับ
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจและการใช้แผ่นพับ
ความพึงพอใจและการใช้แผ่นพับ
ได้อ่านข้อมูลส่วนใหญ่ของแผ่นพับ
ไม่เลย
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
คิดว่าเนื้อหาของแผ่นพับเป็นประโยชน์
ไม่เลย
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
ได้ลองปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ให้ในแผ่นพับ
ไม่เลย
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
คิดว่าเนื้อหาของแผ่นพับง่ายในการปฏิบัติจริง
ไม่เลย
เล็กน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก

จ�ำนวน (70 ราย)

ร้อยละ

0
21
30
19

0
30
42.9
27.1

0
8
39
23

0
11.4
55.7
32.9

3
20
40
7

4.3
28.6
57.1
10

2
12
46
10

2.9
17.1
65.7
14.3

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูป้ กครองส่วนใหญ่ได้อา่ น
ข้อมูลส่วนใหญ่ของแผ่นพับในระดับค่อนข้างมากโดยมี
จ�ำนวน 30 ราย (ร้อยละ 42.9) ส่วนใหญ่คิดว่าเนื้อหา
ของแผ่ น พั บ เป็ น ประโยชน์ ค ่ อ นข้ า งมาก (n = 39,
55.7%) ส่วนใหญ่ได้ลองปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ให้ใน
แผ่นพับค่อนข้างมาก (n = 40, ร้อยละ 57.1) และ
มีจ�ำนวน 46 ราย (ร้อยละ 65.7) คิดว่าเนื้อหาของ
แผ่นพับง่ายในการปฏิบัติจริงค่อนข้างมาก
ผลของการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ข องผู ้ ป กครอง
เกี่ยวกับการดูแลการใช้สื่อของเด็กผ่านแผ่นพับ
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ของ
ผูป้ กครองเกีย่ วกับการดูแลการใช้สอื่ ของเด็ก พฤติกรรม

การดูแลเด็กในการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ พฤติกรรม
การใช้สอื่ ของเด็ก ความผูกพันแบบดูแล หลังผูป้ กครอง
ได้รับแผ่นพับมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับแผ่น
พับอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 4.208, p < 0.001;
t = 2.931, p < 0.001; t = 5.775, p = 0.006; t = 2.503,
p = 0.006 และ ตามล�ำดับ) แต่คะแนนเฉลี่ยความ
ผูกพันแบบปกป้องมากเกินไปก่อนและหลังผู้ปกครอง
ได้รับแผ่นพับไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลการใช้สื่อของเด็ก
พฤติกรรมการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก ความผูกพัน ก่อนและหลังที่ผู้ปกครองได้รับแผ่นพับ
การได้รับแผ่นพับ
Mean
S.D.
t
p
ความรู้ผู้ปกครองa
ก่อน
4.29
1.36
4.208
< 0.001***
หลัง
5.37
1.89
พฤติกรรมการดูแลb
ก่อน
17.77
4.59
2.931
< 0.001***
หลัง
19.20
4.64
c
การใช้สื่อของเด็ก
ก่อน
8.90
2,27
5.775
0.006**
หลัง
10.50
2.16
d
care
ก่อน
27.41
4.83
2.503
0.006**
หลัง
28.94
5.11
overprotect e
ก่อน
14.70
5.28
-0.508
0.422
หลัง
14.29
5.15
a = ความรู้ของผู้ปกครองในการดูแลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, b = พฤติกรรมการดูแลเด็กในการใช้สื่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปกครอง, c = พฤติกรรมใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, d = ความผูกพันแบบดูแล, e = ความ
ผูกพันแบบปกป้องมากเกินไป, ** = p–value < 0.01, *** = p–value < 0.001

ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ความรู ้ ข อง
ผู้ปกครอง พฤติกรรมการใช้สื่อของเด็ก และความ
สัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพ
(mean difference = 1.31) มีความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กต�่ำกว่า
ผู้ปกครองที่ไม่ประกอบอาชีพ (mean difference =

3.18) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.024) และ
เด็กที่มีระยะเวลาการรักษามากกว่า 6 เดือน (mean
difference = 1.44) มีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเด็ ก
น้อยกว่าเด็กที่มีระยะเวลาการรักษาน้อยกว่า 6 เดือน
(mean difference = 3.33) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p = 0.039)
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เถียนเถียน หลิน และคณะ

ตารางที่ 4 ความแตกต่างค่าเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมการดูแลการใช้สื่อ พฤติกรรมการใช้สื่อของเด็ก และความ
ผูกพันระหว่างเด็กกับผูป้ กครอง ก่อนและหลังผูป้ กครองได้รบั แผ่นพับ โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยพืน้ ฐาน
ของผู้ปกครองและเด็ก
ตัวแปร
ปัจจัยของ
ผู้ปกครอง
เพศ

ความรู้ผู้ปกครองa พฤติกรรมการดูแลb การใช้สื่อของเด็กc
cared
mean (SD) p
mean (SD) p mean (SD) p mean (SD) p

overprotecte
mean (SD) p

ชาย
หญิง

1.33 (2.02) f 0.664 0.00 (5.05) 0.184 1.58 (2.15) f 0.944 1.08 (5.26) f 0.784 -1.42 (4.52) 0.527
1.03 (2.20) f
1.72 (3.83)
1.60 (2.37) f
1.62 (5.05) f
0.207 (6.09)

การศึกษา

< ปริญญาตรี
≥ ปริญญาตรี

1.01 (2.10) f 0.797 0.70 (3.83) 0.348 1.50 (3.75) 0.412 1.50 (4.75) 0.720 -0.50 (5.00) 0.735
1.10 (3.05) f
1.72 (4.17)
2.00 (2.25)
2.00 (7.00)
-0.84 (6.15)

อาชีพ

ประกอบอาชีพ
0.90 (2.06) f 0.232 1.05 (3.62) 0.072 1.31 (2.14) f 0.024* 1.17 (4.54) 0.175 -0.22 (6.21) 0.533
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 2.09 (2.51) f
3.45 (5.79)
3.18 (2.68) f
3.45 (7.46)
-1.45 (4.63)

รายได้รวมของ
< 15,000 บาท
ครอบครัวต่อเดือน
≥ 15,000 บาท

0.80 (2.05) f 0.674 1.00 (5.15) f 0.930 0.20 (1.79) f 0.148 2.40 (8.79) f 0.208 2.20 (5.36) f 0.304

ภาระหนี้สิน
ครอบครัว

มีหนี้สิน

0.73 (1.56) f 0.523 0.09 (3.94) 0.239 0.36 (2.77) 0.053 1.91 (4.74) 0.790 -0.64 (5.43) f 0.728

ไม่มีหนี้สิน

1.15 (2.26) f

1.11 (2.18) f

1.46 (4.03) f

1.68 (4.09)

1.71 (2.33) f

1.83 (2.17)

1.46 (4.82) f

1.46 (5.21)

-0.62 (6.01) f

-0.37 (6.12) f

ผู้ปกครองสัมพันธ์ บิดา มารดา
กับบุตรหลาน
ไม่ใช่บิดา มารดา
ปัจจัยของเด็ก

1.07 (2.19) 0.841 1.36 (4.09) 0.499 1.57 (2.27) 0.579 1.45 (5.18) 0.536 -0.16 (5.83) 0.098

เพศ

ชาย
หญิง

1.22 (2.01) f 0.311 1.41 (4.27) 0.937 1.41 (2.48) 0.204 1.41 (5.33) 0.718 -0.48 (6.31) f 0.492
0.63 (2.63) f
1.50 (3.46)
2.25 (1.57)
1.94 (4.43)
-0.19 (4.85) f

การศึกษา

< ม.1
≥ ม.1

1.06 (2.10) f 0.678 1.64 (3.89) 0.497 1.82 (2.34) 0.212 1.96 (5.17) 0.267 0.64 (6.58) 0.621
1.15 (2.35) f
0.90 (4.58)
1.05 (2.24)
0.45 (4.91)
0.15 (4.23)

ระยะเวลารักษา

< 6 เดือน
≥ 6 เดือน

1.67 (1.37) f 0.382 3.50 (2.17) 0.195 3.33 (1.63) f 0.039 * 4.50 (3.83) 0.137 -2.67 (4.68) f 0.338
1.03 (2.22) f
1.23 (4.17)
1.44 (2.32) f
1.25 (5.15)
-0.20 (6.07) f

การได้รับยา

รับยา
ไม่รับยา

1.08 (2.18) f 0.959 1.00 (5.75)f 0.453 1.56 (2.35) f 0.492 1.70 (4.96) f 0.616 -0.59 (6.05) 0.416
1.17 (2.04) f
5.00 (10.25)f
2.00 (2.10) f
-0.33 (6.74) f
1.50 (5.24)

การมีโรคทาง
จิตเวชร่วม

ไม่มีโรคร่วม

1.00 (2.00) f 0.655 1.53 (4.40) 0.836 2.00 (2.00) f 0.217 1.89 (4.96) 0.548 -1.44 (5.60) 0.139

1.33 (1.53)

3.00 (4.36)

2.33 (3.79)

3.33 (3.21)

-6.00 (7.81)

มีโรคร่วม
1.00 (3.00) f
1.32 (3.77)
1.00 (4.00) f
1.15 (5.31)
0.68 (6.25)
a = ความรู้ของผู้ปกครองในการดูแลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, b = พฤติกรรมการดูแลเด็กในการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปกครอง, c =
พฤติกรรมใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, d = ความผูกพันแบบดูแล, e = ความผูกพันแบบปกป้องมากเกินไป, f = dependent-Samples Mann-Whitney
U Test, * = p–value < 0.05
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Effect of Using Brochures to Educate Parents of Children with AttachmentDeficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) About Safe Use of Electronic Media

Tiantian Lin et al.

ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้และพฤติกรรมในการดูแลเด็กในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ปกครอง พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก ความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง และการใช้
แผ่นพับ
ความรู้ พฤติกรรม การใช้สื่อ
cared overprotecte อ่าน
เนื้อหามี ปฏิบัติตาม ง่ายในการ
a
b
c
ผู้ปกครอง การดูแล ของเด็ก
แผ่นพับf ประโยชน์g แผ่นพับh
ปฏิบัตiิ
ตัวแปร
r
r
r
r
r
r
r
r
r
ความรู้ผู้ปกครองa
—
0.400**
0.313**
0.193
-0.291*
0.260*
0.344**
0.307**
0.261*
พฤติกรรมการดูแลb
—
—
0.513**
0.261*
-0.215
0.643**
0.576**
0.620**
0.493**
การใช้สื่อของเด็กc
—
—
—
0.032
-0.106
0.159
0.277
0.283*
0.195
cared
—
—
—
—
-0.586** 0.432**
0.281*
0.405**
0.146
overprotecte
—
—
—
—
—
-0.305*
-0.227
-0.283*
-0.169
อ่านแผ่นพับf
—
—
—
—
—
—
0.673**
0.720**
0.432**
เนื้อหามีประโยชน์g
—
—
—
—
—
—
—
0.491**
0.569**
ปฏิบัติตามแผ่นพับh
—
—
—
—
—
—
—
—
0.518**
ง่ายในการปฏิบัตiิ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
a = ความรู้ของผู้ปกครองในการดูแลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, b = พฤติกรรมการดูแลเด็กในการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปกครอง,
c = พฤติกรรมใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, d = ความผูกพันแบบดูแล, e = ความผูกพันแบบปกป้องมากเกินไป, f = อ่านข้อมูลส่วนใหญ่ของแผ่นพับ,
g= คิดว่าเนื้อหาของแผ่นพับเป็นประโยชน์ในการดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, h = ได้ลองปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ให้ในแผ่นพับ, i = คิดว่าเนื้อหา
ของแผ่นพับง่ายในการปฏิบัติจริง,* = p–value < 0.05, ** = p–value < 0.01, *** = p–value < 0.001

จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทาง
บวกกับความรูข้ องผูป้ กครองในการดูแลการใช้อปุ กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่
พฤติกรรมการดูแลเด็กใช้สอื่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูป้ กครองทีเ่ หมาะสม (r = 0.400, p = 0.001) พฤติกรรม
การใช้สอื่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของเด็กทีเ่ หมาะสม (r =
0.313, p = 0.008) การอ่านข้อมูลส่วนใหญ่ของแผ่นพับ
(r = 0.260, p = 0.30) คิดว่าเนื้อหาของแผ่นพับเป็น
ประโยชน์ (r = 0.344, p = 0.004) การลองปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำที่ให้ในแผ่นพับ (r = 0.307, p = 0.010) และ
คิดว่าเนื้อหาของแผ่นพับง่ายในการปฏิบัติจริง (r =
0.261, p = 0.029) นอกจากนี้ พ บว่ า ความรู ้ ข อง
ผู้ปกครองในการดูแลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
เด็กมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันแบบปกป้อง
มากเกินไป (r = -0.291, p = 0.015)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ของผู้ปกครองในการดูแลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของเด็กอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ พฤติกรรมการ

ใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กที่เหมาะสม (r =
0.513, p < 0.001) ความผูกพันแบบดูแล (r = 0.261,
p = 0.029) การอ่านข้อมูลส่วนใหญ่ของแผ่นพับ (r =
0.643, p < 0.001) คิ ดว่ า เนื้ อหาของแผ่ นพั บเป็ น
ประโยชน์ (r = 0.576, p < 0.001) ได้ลองปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำที่ให้ในแผ่นพับ (r = 0.620, p < 0.001) และ
คิดว่าเนื้อหาของแผ่นพับง่ายในการปฏิบัติจริง (r =
0.493, p < 0.001) แต่พบว่ามีเพียงปัจจัยเดียวทีม่ คี วาม
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ
การที่ผู้ปกครองที่ได้ลองปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ให้ใน
แผ่นพับ (r = 0.238, p =0.018)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
แบบดูแลระหว่างเด็กกับผูป้ กครองอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ได้แก่ การอ่านข้อมูลส่วนใหญ่ของแผ่นพับ คิดว่า
เนื้ อ หาของแผ่ น พั บ เป็ น ประโยชน์ ลองปฏิ บั ติ ต าม
ค�ำแนะน�ำที่ให้ในแผ่นพับ (r = 0.432, p < 0.001; r =
0.281, p = 0.018; r = 0.405, p = 0.001 ตามล�ำดับ)
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นอกจากนี้พบว่าความผูกพันแบบดูแลมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความผูกพันแบบปกป้องมากเกินไป (r =
-0.586, p < 0.001) นอกจากนี้พบว่าปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันแบบปกป้องมากเกินไป
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่การอ่านข้อมูลส่วนใหญ่
และได้ลองปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ให้ในแผ่นพับ (r =
-0.305, p = 0.010; r = -0.283, p = 0.017 ตามล�ำดับ)

อภิปรายผล

การศึกษาพบว่าผูป้ กครองส่วนใหญ่ได้อา่ นข้อมูล
ส่ ว นใหญ่ ข องแผ่ น พั บ ในระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก-มาก
(ร้อยละ 70) และไม่มีคนที่ไม่ได้อ่านแผ่นพับเลย ซึ่ง
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Bester และคณะที่พบว่า
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพที่ ไ ด้ รั บ แผ่ น พั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ผลข้างเคียงของยาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.5) ได้อ่าน
แผ่นพับ โดยในผู้ที่อ่านส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.9) ได้อ่าน
ประเด็นหลักของแผ่นพับและมีถงึ ร้อยละ 29.5 ทีไ่ ด้อา่ น
แผ่นพับอย่างละเอียด12 ผูป้ กครองส่วนใหญ่คดิ ว่าเนือ้ หา
ของแผ่นพับเป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก-มาก (ร้อยละ
88.6) และมีผู้ปกครองถึงร้อยละ 67.1 ที่ได้ลองปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำในแผ่นพับในระดับค่อนข้างมาก-มาก
แม้ว่าปัจจุบันการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะเข้ามา
มากขึ้น แต่จากผลความพึงพอใจและการใช้แผ่นพับนี้
แสดงให้เห็นถึงสื่อแผ่นพับก็ยังมีประโยชน์อยู่ และ
สามารถจูงใจให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติต่อได้ และพบว่า
ระดับการศึกษาและเศรษฐานะของผูป้ กครองไม่ได้เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านความรู้และพฤติกรรมใน
การดูแลเด็กในการใช้สื่อของผู้ปกครองแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจบ่ ง ถึ ง การน� ำ แผ่ น พั บ นี้ ไ ปใช้ ไ ด้ ใ นประชากรทั้ ง
ทุกระดับการศึกษาและเศรษฐานะ
หลังจากผู้ปกครองที่ได้อ่านแผ่นพับแล้วพบว่า
ผูป้ กครองมีความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลเด็กในการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น รวมถึงเด็กก็มีพฤติกรรมการใช้
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สือ่ อิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมมากขึน้ เช่นกัน สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาของทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน
(planned behavior) ของ Ajzen ซึ่งอธิบายถึงผลของ
ทัศนคติและความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมหนึง่ ๆ จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลนั้น14 โดยทัศนคติและความรู้เกี่ยว
กับพฤติกรรมหนึ่งๆ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับ
การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานส่วนบุคคล (subjective
norm) และการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง 14 ซึ่ ง
ใกล้ เ คี ย งกั บ แนวคิ ด รู ป แบบความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ
(health belief model) ที่ พ บว่ า การให้ ค วามรู ้ ที่ มี
ประโยชน์กับสุขภาพเป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพได้19 โดยการอ่านความรู้จาก
แผ่ น พั บ นั้ น เป็ น วิ ธี ก ารให้ ค วามรู ้ แ บบหนึ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Gebhard และ
คณะที่พบว่าหลังจากผู้ปกครองได้อ่านแผ่นพับความรู้
เกี่ยวกับการตรวจ fluoroscopic แล้วพบว่ามีความรู้
เกี่ยวกับการตรวจด้วย fluoroscopic มากขึ้น13 และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Herman และ Nurshal ที่
พบว่าผู้ปกครองที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการลดไข้เด็ก
ผ่านแผ่นพับจะมีคะแนนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การลดไข้เด็ก สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับแผ่นพับอย่างมี
นัยส�ำคัญ20 และผลของการให้ความรู้และปรับเปลี่ยน
ทัศนคตินสี้ ามารถทีจ่ ะคงอยูไ่ ด้นาน15 ซึง่ นอกจากการให้
ความรู้ผ่านแผ่นพับแล้วการให้ความรู้ด้วยวิธีอื่นๆ ร่วม
ด้วย เช่น การอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ ก็อาจมี
ประโยชน์เช่นกัน โดยมีการศึกษาของ Robison ที่พบ
ว่านอกจากที่มีการส่งจดหมายข่าว (newsletter) เพื่อ
จู ง ใจผู ้ ป กครองและสอนวิ ธี ก ารในการลดการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กแล้วยังมีการอบรมเด็กเรื่องการ
ตระหนักรู้ตนเอง (self-monitoring) โดยการบันทึก
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตน จัดกิจกรรมท้าทาย
(challenge) โดยให้เด็กหยุดการดูโทรทัศน์เป็นเวลา
10 วัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสามารถลดการใช้สื่อ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Effect of Using Brochures to Educate Parents of Children with AttachmentDeficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) About Safe Use of Electronic Media
อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กได้อย่างมีนยั ยะส�ำคัญทางสถิต21ิ
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Dennison และคณะทีศ่ กึ ษา
การลดการดูโทรทัศน์ของเด็กก่อนวัยเรียน โดยการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และสอนวิธีการลดการใช้โทรทัศน์ใน
เด็กให้แก่ผู้ปกครอง เช่น การสนับสนุนผู้ปกครองอ่าน
นิทานกับเด็ก ให้เด็กมีกิจกรรมทดแทนการดูโทรทัศน์
การให้รางวัลเมือ่ เด็กสามารถงดการใช้โทรทัศน์ได้ และ
มีการให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองผ่านแผ่นพับ ผลพบว่ากลุม่
เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดเวลาในการดูโทรทัศน์
ได้ 3.1 ชั่วโมง/สัปดาห์22 อย่างไรก็ตามแม้การศึกษานี้
ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ แต่เนื้อหาในการอบรม
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหัวข้อความรูใ้ นแผ่นพับที่
ได้ให้แก่ผู้ปกครองซึ่งประกอบด้วย 1) การสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ ี 2) การท�ำตารางเวลา และ 3) เทคนิคการให้
รางวัลและการชม ซึง่ ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญใน
การลดการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กและเป็นปัจจัยที่
สอดคล้องตรงกันกับการศึกษาเกีย่ วกับการลดการใช้สอื่
อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ การวิจัย11, 21-24 นอกจากนี้พบ
ว่าการทีผ่ ปู้ กครองปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของแผ่นพับเป็น
ปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการช่วยให้พฤติกรรม
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กมีความเหมาะสมขึ้น
ดังนั้นนอกจากการส่งเสริมความรู้แล้วการสนับสนุนให้
ผู้ปกครองน�ำค�ำแนะน�ำไปปฏิบัติหรือช่วยเหลือเมื่อเกิด
ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ จึ ง เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้
พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเด็ ก มี ค วาม
เหมาะสมมากขึ้น
นอกจากนี้พบว่าผู้ปกครองมีความผูกพันแบบ
ดูแลสูงขึ้นหลังการอ่านแผ่นพับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
องค์ ป ระกอบความรู ้ ใ นแผ่ น พั บ ที่ เ น้ น ให้ ผู ้ ป กครอง
ท� ำ กิ จ กรรมอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันกับเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยที่สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นกิจกรรมคุณภาพจะสามารถ

Tiantian Lin et al.

ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และเด็กมีความ
เสี่ยงที่จะติดสื่อสังคมออนไลน์ลดลง25 และอาจอธิบาย
ถึงผลที่พบว่าบุตรของผู้ปกครองที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ เหมาะสมกว่ า กลุ ่ ม เด็ ก
ที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพ ผู้ปกครองที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพอาจจะมีเวลาที่อยู่กับเด็กและท�ำกิจกรรมร่วมกัน
มากกว่ากลุ่มผู้ปกครองที่ท�ำงาน นอกจากนี้ในแผ่นพับ
ยังให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งดูเชิงบวกทัง้ เทคนิคการให้
รางวัลและการชมเชย ท�ำให้ผปู้ กครองมองเห็นจุดดีของ
เด็กและชื่นชมให้เด็กรับรู้ ท�ำให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตัวเอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กมีความ
สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งตามทฤษฎีความผูกพันทางจิตใจ
ของ John Bowlby กล่าวว่าผู้ปกครองที่ตอบสนอง
ความต้องการของเด็กได้อย่างสม�่ำเสมอและเหมาะสม
จะท� ำ ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความผู ก พั น อย่ า งมั่ น คง (secure
attachment) ซึ่งเป็นปัจจัยปกป้องที่ส�ำคัญต่อปัญหา
ต่ า งๆ แต่ ใ นการศึ ก ษานี้ ไ ม่ พ บว่ า ความผู ก พั น แบบ
ปกป้องมากเกินไปมีคะแนนลดลงหลังอ่านแผ่นพับ ทัง้ นี้
อาจเนื่ อ งมาจากผู ้ ป กครองของเด็ ก สมาธิ สั้ น มั ก มี
ความเครียดที่สูงกว่าผู้ปกครองของเด็กทั่วไป และต้อง
ใช้การดูแลแบบปกป้องและควบคุมเพื่อจัดการปัญหา
พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กสมาธิสั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
คะแนนเฉลีย่ ความผูกพันแบบปกป้องมากเกินไปในการ
ศึกษานี้ซ่ึงเท่ากับ 14.70 คะแนน โดยคะแนนดังกล่าว
พบว่าสูงกว่าการศึกษาก่อนหน้าในกลุม่ ประชากรทัว่ ไป
ที่พบมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.74 คะแนน26 โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง หากเด็ ก สมาธิ สั้ น มี ป ั ญ หาการเสพติ ด
อินเทอร์เน็ตร่วมด้วยผู้ปกครองก็มักจะใช้การดูแลแบบ
ปกป้ อ งและควบคุ ม 27 อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษานี้
พบว่าการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในแผ่นพับเป็นปัจจัย
เดียวที่มีความสัมพันธ์ที่จะช่วยลดความผูกพันแบบ
ปกป้องมากเกินไป ดังนั้นนอกเหนือจากการอ่านข้อมูล
ในแผ่นพับแล้วหากได้ลองน�ำไปปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำที่
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ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย
ผ่านแผ่นพับ แก่ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมาธิสั้น
ให้ในแผ่นพับร่วมด้วย ก็จะช่วยส่งเสริมความผูกพันแบบ
ดูแล ลดการปกป้องและควบคุมมากเกินไป ซึ่งอาจน�ำ
ไปสู ่ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ที่ ดี และส่ ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมของผู ้ ป กครองในการดู แ ลการการใช้ สื่ อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบุตรหลาน และช่วยให้บุตร
หลานมีการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
การเสริมสร้างความรูใ้ ห้แก่ผปู้ กครองในการดูแล
การใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กมีความส�ำคัญ ซึง่ ความรู้
ที่ถูกต้องจะน�ำไปสู่พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแล
การใช้สื่อของเด็กที่เหมาะสม นอกจากนี้การส่งเสริมให้
มีความผูกพันทีด่ ตี อ่ กัน ก็อาจเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ ำ� คัญใน
การลดการใช้สอื่ ของเด็ก และเป็นปัจจัยปกป้องทีส่ ำ� คัญ
ต่อปัญหาต่างๆ ในอนาคต การให้ความรู้ผ่านแผ่นพับ
หรือวิธีการอื่นๆ จึงควรมุ่งเน้นทั้งในส่วนการเสริมสร้าง
ความรูใ้ นการดูแลการใช้สอื่ และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเชิงบวก เพราะ
เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่อการสร้างความผูกพันทีด่ ี และการ
ศึกษานี้พบว่าแม้ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงสื่อความรู้
ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น แต่การให้ความรู้ผ่านแผ่นพับก็ยังเป็น
วิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม และมีความสะดวกในการอ่านและปฏิบัติ
ตามได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาถึงผลของการให้
ความรู้ผ่านสื่ออื่นๆ เปรียบเทียบกับการอ่านแผ่นพับ
รวมถึงการพัฒนาแผ่นพับให้อา่ นได้งา่ ยขึน้ ซึง่ เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความรู้ของผู้อ่าน28 รวมถึงการให้ความรู้ผ่าน
หลายช่องทางร่วมกันซึ่งอาจเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากขึ้นได้

ข้อจ�ำกัดของการศึกษา

แม้การศึกษาครั้งนี้ท�ำการศึกษาในแผนกตรวจ
ผู้ป่วยนอก ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีการรักษาด้วยยาและ
การให้การรักษาตามปกติ (treatment as usual) และ
ส่วนใหญ่แล้วมีระยะเวลาการรักษามามากกว่า 6 เดือน
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(ร้อยละ 91.43) ดังนั้นการอ่านแผ่นพับจึงอาจที่จะช่วย
การดูแลการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ในเด็กสมาธิสนั้ ได้เสริม
จากการรักษาด้วยยา และการดูแลตามปกติที่ให้โดย
แพทย์ นอกจากนี้การศึกษานี้เป็นการศึกษาในแผนก
ตรวจผูป้ ว่ ยนอกจึงอาจทีจ่ ะน�ำแผ่นพับไปใช้ได้ในแผนก
ตรวจผู้ป่วยนอกอื่นๆ เช่นกัน อย่างไรก็ตามการศึกษามี
ข้อจ�ำกัดดังนี้ 1) การศึกษานี้เป็นแบบ one-group
pretest-posttest design ผลที่ได้อาจเกิดจากอคติ
ในการรายงาน รวมถึ ง การเรี ย นรู ้ จ ากการตอบ
แบบสอบถามซ�้ำได้ดังนั้นการศึกษาถัดไปจึงควรมีกลุ่ม
ควบคุมร่วมด้วย 2) ประชากรที่ศึกษาเป็นประชากร
วัยเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยสมาธิสั้นและรักษาอยู่ อาจ
ไม่สามารถน�ำผลการศึกษาไปใช้ในประชากรอื่นๆ เช่น
วัยรุ่น หรือเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยสมาธิสั้นแต่ไม่ได้รับ
การรักษา 3) เนื่องจากกระบวนการวิจัยต้องมีการชี้แจง
แก่ผปู้ กครองทีม่ ารับการรักษาซึง่ เป็นกลุม่ ผูป้ กครองทีม่ ี
ความเอาใจใส่ในการดูแลบุตร ดังนั้นการแจกแผ่นพับ
หรือการหยิบใช้โดยขาดการอธิบายให้แก่ผปู้ กครอง หรือ
แจกแผ่นพับในสถานที่อ่ืนอาจจะได้ผลแตกต่างกัน
ดังนั้นการศึกษาถัดไปจึงควรศึกษาในประชากรอื่นๆ ที่
สามารถเป็นตัวแทนของประชากรโดยทั่วไปได้มากขึ้น
รวมถึงผลของการให้ความรู้ผ่านแผ่นพับในบริบทอื่นๆ
นอกจากผู้ที่มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
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