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บทที่ 1 

การรวบรวมขอมูลจากปจจัยดานครอบครัว และขอมลูปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

1.1 รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานของระบบสารสนเทศ Childshield เพื่อเด็กกลุมเสี่ยงของ

พื้นที่ 7 จังหวัด 

 

1.1.1 ข้ันตอนการดำเนินงานของระบบสารสนเทศ Childshield เพื่อเด็กกลุมเสี่ยงของพื้นที่ 7 จังหวัด 

ระบบสารสนเทศ Childshield เพ่ือเด็กกลุมเสี่ยงของพ้ืนที่ 7 จังหวัดจะมีขั้นตอนการดำเนินงานหลักอยู 3 

ขั้นตอนคือ 1) การตรวจประเมินและคัดกรองเด็กจาก Machine Learning ที่ใชขอมูล HIS จากสถานพยาบาลและศูนย

พ่ึงได (One Stop Crisis Center - OSCC) ซึ่งเปนขอมูลที่ใชในการวิเคราะหที่ไดมาจากขอมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาลของทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8เพ่ือทำการแบงเด็กออกเปน 3 กลุม คือกลมที่มีความ

เสี่ยง กลุมที่เปนเหยื่อและ กลุมท่ีไมเสี่ยงหรือเสี่ยงนอยมาก 2) การดำเนินงานผานระบบ Primeroซึ่งเปนระบบที่ถูก

พัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ในศูนยOSCCโดยกลุมเปาหมายจะเปนเด็กที่กลายเปนเหย่ือแลว๓)การ

ดำเนินงานผานระบบ Parenting for Lifelong Health (PLH)ซึ่งจะมีขอมลูที่ใชสำหรับการตรวจประเมินและคัดกรอง

เด็กเพ่ิมข้ึนมา เพ่ือใหไดกลุมเปาหมายที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตางๆคลายๆกัน ดังรูปที่ 1 

โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหของระบบสารสนเทศ Childshield จะไดมาจากขอมูลที ่ถูกจัดเก็บในระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาลของทกุโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัด

สกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาลที่ใชในการจัดเก็บขอมูลมีดังตอไปนี้ 

ระดับโรงพยาบาล ไดแก 

1. Hosxp 

2. HomeC 

3. HMS 

ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

1. Hosxp PCU 

2. Jhcis 
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รูปที่ 1 กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ PLH ในระบบChildshield 

 

1.1.2 รูปแบบของขอมูลที่ไดจากจัดเก็บในระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเพื่อเด็กกลุมเสี่ยงของพื้นท่ี  

7 จังหวัด 

ระบบ Machine Learning ในระบบ Childshieldจะสรางตนแบบเพื่อทำการคัดกรองเด็กกลุมเสี่ยง(ตั้งแต

แรกเกิดจนถึง 18 ป)ของพื ้นที ่ 7 จังหวัดไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัด

หนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเปนขอมูลใชการดึงขอมูลผูรับบริการที่มีการจัดเก็บใน

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลแตละแหงมาจัดรูปแบบใหอยูในรูปรายคนโดยใชเลขบัตรประชาชนเปนตัวแทนของแตละ

คนในการรวมขอมูลรายบุคคลเขาดวยกันใหอยูในรูปของ record เดียว และเขากระบวนการตรวจสอบขอมูลสำหรับ

เตรียมจัดทำ machine learning ทำการ coding ขอมูลใหม และขอมูลที่ไมสมบูรณมากๆจะถูกคัดกรองออกไป ตัว

โครงสรางขอมูลที่ไดจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมีดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ตัวโครงสรางขอมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่ใชในการจัดทำ Model เพื่อการคัดกรองเด็ก

กลุมเสี่ยง 

 

ลำดับที่ ช่ือตัวแปร ความหมาย 
1 CID หมายเลขบัตรประชาชน 
2 HOSPCODE รหัสสถานพยาบาล 
3 PID  
4 HID  
5 PRENAME  
6 NAME  
7 LNAME  
8 HN เลขที่ทั่วไปผูปวยนอก 
9 SEX เพศ 

10 BIRTH วันเดือนปเกิด 
11 AGE อายุ 
12 MSTATUS สถานะภาพ 
13 OCCUPATION_NEW อาชีพ 
14 RACE เชื้อชาติ 
15 NATION สัญชาติ 
16 RELIGION ศาสนา 
17 EDUCATION การศกึษา 
18 FATHER หมายเลขบัตรประชาชนบิดา 
19 MOTHER หมายเลขบัตรประชาชนมารดา 
20 ABOGROUP หมูเลือด 
21 CHANGWAT จังหวัด 
22 AMPUR อำเภอ 
23 TAMBON ตำบล 
24 VILLAGECODE รหัสหมูบาน 
25 HOUSE_NO รหัสบาน 
26 N_SERVICE จำนวนครั้งรับบริการที่รพ. 
27 Diag_A จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม A 
28 Diag_B จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม B 
29 Diag_C จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม C 
30 Diag_D จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม D 
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ลำดับที่ ช่ือตัวแปร ความหมาย 
31 Diag_E จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม E 
32 Diag_F จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม F 
33 Diag_G จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม G 
34 Diag_H จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม H 
35 Diag_I จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม I 
36 Diag_J จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม J 
37 Diag_K จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม K 
38 Diag_L จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม L 
39 Diag_M จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม M 
40 Diag_N จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม N 
41 Diag_O จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม O 
42 Diag_P จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม P 
43 Diag_Q จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม Q 
44 Diag_R จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม R 
45 Diag_S จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม S 
46 Diag_T จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม T 
47 Diag_U จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม U 
48 Diag_V จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม V 
49 Diag_W จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม W 
50 Diag_X จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม X 
51 Diag_Y จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม Y 
52 Diag_Z จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม Z 
53 n_ADMIT จำนวนครั้งท่ี admit 
54 s_LOS จำนวนวันนอนรพ. 
55 INSGROUP สิทธิรักษาพยาบาล 
56 ANC การฝากครรภ 
57 CHRONIC โรคเรื้อรัง 
58 CHRONIC_CODE รหัสโรคเรื้อรัง 
59 DISABILITY ความพิการ 
60 DISABILITY_TYPE ประเภทความพิการ 
61 DISABCAUSE สาเหตุความพิการ 
62 ICF_QUALIFIER  
63 WOMEN  
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ลำดับที่ ช่ือตัวแปร ความหมาย 
64 DRUGALLERGY ความแพยา 
65 LABOR การคลอด 
66 PROCEDURE การผาตัด 
67 ACCIDENT อุบัติเหตุ 
68 VACCINE การไดรับวัคซีน 
69 NUTRITION ภาวะโภชนาการ 
70 OSCC การบันทึกความรุนแรง 
71 T_OSCC เคสความรุนแรง 

 

 

1.1.3 รายการข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์จากปัจจัยด้านครอบครัวและข้อมูลปัจจัยอืนๆ ของ PLH 

รายการขอมูลที่ใชในการวิเคราะหรวบรวมขอมูลจากปจจัยดานครอบครัว และขอมูลปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

จาก PLHจะเปนสวนที่ทางเจาหนาที่ๆไดรับการอบรมจะตองสัมภาษณพอแมหรือผูดูแลหลักพูดและสิ่งที่ไดสังเกตเห็น

จากการไปเยี่ยมเด็กและพอแมหรือผูดูแลหลักที่บาน ซึ่งขอมูลในสวน 1.3 นี้จะตางไปจากขอมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาลของทกุโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งมีดังตารางที่ 2 จนไปถึงตารางที่ 5 ตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 แบบประเมิน HOME ASSESSMENT 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
ชีวิตประจำวัน 

1 มีกิจวัตรอะไรบางที่ครอบครัวคุณชอบทำดวยกัน field-list 
2 มีกิจวัตรอะไรบางที่เด็กชอบทำ field-list 
3 คุณดูแลและอบรมสั่งสอนนองอยางไร field-list 
4 นองนอนท่ีไหนตอนกลางคนื field-list 
5 นองนอนคนเดยีวแยกตางหาก หรือนอนกับคนอ่ืน ๆ field-list 
6 ในวันหยุดนองตื่นกี่โมง field-list 
7 นองตื่นนอนดวยตัวเองหรือมีใครปลุกใหตื่น field-list 
8 เมื่อเม่ือตื่นขึ้นมาแลวทำอะไรบาง field-list 
9 นองทำหรือชวยทำกิจวัตรงานบานไหม  field-list 

10 นองทำหรือชวยทำกิจวัตรงานบานอะไรบาง field-list 
11 นองทำกิจวัตรประจำวันในการดูแลตนเองอะไรบาง field-list 
12 การอาบน้ำลางหนาเปนอยางไรบาง field-list 
13 การแตงตัวเปนอยางไรบาง field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
14 นองมีที่เฉพาะสำหรับเก็บเสื้อผาไหม field-list 
15 การเก็บที่นอนของนองเปนอยางไร field-list 

อาหารและกิจกรรม 
16 ตอนเชานองมีอะไรกินบาง field-list 
17 นองกินเวลาเทาไหร field-list 
18 นองกินเวลานี้เปนประจำไหม field-list 
19 นองใชเวลากินนานเทาไหร field-list 
20 นองมีอาหารเฉพาะของตัวเองไหม field-list 
21 นองกินตามลำพังไหม field-list 
22 นองยอมกินอาหารที่คุณเตรียมใหหรือเปลา หรือเขาบอกคุณ

วาอยากกินอยางอ่ืน 
field-list 

23 การกินอาหารของนองเปนอยางไร field-list 
24 นองมีปญหาในการกินไหม field-list 
25 ถาไมมีปญหา เรื่องแบบนี้เกิดข้ึนบอยแคไหน field-list 
26 ถาไมมีปญหา เลาไดไหมวาครั้งสุดทายที่นองไมยอมกินคุณทำ

อยางไร 
field-list 

27 ใครพานองไปโรงเรียน field-list 
28 พานองไปถึงทนัเวลาไหม field-list 
29 ถาไมทันเปนแบบนี้เปนประจำไหม field-list 
30 เม่ือนองกลับจากโรงเรียนมาถึงบาน เขาทำอะไรบาง field-list 
31 นองทำการบานหรือวาทำอะไรกอน field-list 
32 นองชอบเลนอะไร field-list 
33 นองชอบเลนตรงไหน field-list 
34 ตอนที่นองเลนอยูคุณทำอะไร field-list 
35 ใครบางคนในบานชวยเขาทำการบานไหม field-list 
36 นองชอบดูโทรทศันใชมือถือ หรือแทปเล็ตหรือเปลา field-list 
37 เขาไดรับอนุญาตใหใชสิ่งเหลานี้ไดมากเทาไหรก็ไดหรือเปลา field-list 
38 นองไดดูโทรทัศน ใชมือถือ หรือแทปเล็ตนานก่ีนาที field-list 
39 คณุดูโทรทัศน เลนมือถือหรือแทปเล็ตกับเด็กหรือเปลา field-list 
40 คณุทำอยางไรเวลาเลนดวยกัน (เชน นั่งใกลๆกัน หรือโอบกอด 

หรือนั่งดูโทรทศันจากคนละสวนของหอง) 
field-list 

41 มีเวลาไหนบางไหมที่คุณปดโทรทัศน เก็บมือถือหรือแทปเล็ต field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
42 มักจะเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณปดโทรทัศน เก็บมือถือหรือแทป

เล็ต 
field-list 

43 เด็กกินอะไรหลังจากกลับจากโรงเรียน ตอนที่ยังไมถึงเวลากิน
อาหารเย็น 

field-list 

44 เขามีขนมกินทุกครั้งที่หิวหรือเปลา field-list 
การทำงานบานและเก็บขาวของใหเปนระเบียบ 

45 คณุทำงานบานอะไรบางไหม เวลาที่นองอยูที่บาน field-list 
46 ในขณะที่คุณกำลังทำงานบานเขาทำอะไรอยู field-list 
47 เขาชวยคุณทำงานบานบางไหม field-list 
48 เมื่อไหรที่มีการเก็บขาวของ (เชน ของเลน กระเปาใสหนังสือ

ไปโรงเรียน ชุดนักเรียน) ของนองใหเรียบรอย 
field-list 

49 เขามีบริเวณสำหรับเก็บขาวของสวนตัวของเขาไหม field-list 
50 นองเคยเก็บขาวของดวยตัวเองไหม field-list 
51 ถาใช คุณมวีิธีพูดอยางไร field-list 
52 ถาไม มักจะเกิดอะไรขึ้นเก่ียวกับเรื่องนี้ field-list 

การใชเวลากับเด็ก 
53 คณุมีเวลาที่จะอยูกับนองตามลำพังบางไหม field-list 
54 คณุทำอะไรดวยกัน Table-list 
55 คณุมีเวลาที่จะนั่งกอดกันหรืออยูดวยกันอยางใกลชิดไหม field-list 
56 ถาใช เมื่อไหรที่ทำอยางนั้นได field-list 
57 ถาใช คุณทำแบบนี้ในเวลาอื่นๆของวันดวยไหม field-list 
58 ถาใช ทำอยางนอย 10-15 นาทีทุกวันหรือไม field-list 
59 ถาไม มักจะเกิดอะไรขึ้นเก่ียวกับเรื่องนี้ field-list 

อาหารกลางวันและการนอนหลับ (เด็กเล็ก หรือ ปดเทอม) 
60 นองไดกินอาหารกลางวันไหม field-list 
61 นองไดกินเวลากี่โมง? field-list 
62 นองไดกินอะไร field-list 
63 ตอนที่นองกิน คณุกินดวยกันกับนองไหม field-list 
64 ถาใช คุณนั่งกินกับเด็ก จนเด็กทานเสร็จไหม field-list 
65 ถาใช ใชเวลากินอยางนอย 10-15 นาทีทุกวันหรือไม field-list 
66 ถาใช มีการคุยอะไรในตอนกินบาง field-list 
67 ถาไม คุณอยูตรงไหน field-list 
68 ถาไม คุณมีอะไรกินไหม field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
69 นองไดนอนตอนกลางวันไหม field-list 
70 ถาใช นองนอนตอนก่ีโมง field-list 
71 ถาใช นองนอนที่ไหน field-list 
72 ถาใชเปนอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
73 ถาไม เปนอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
74 ถาไม นองทำอะไร field-list 
75 ถาไม นองทำคนเดียว หรือทำกับคุณ  field-list 

การออกไปนอกบาน 
76 นองไดออกไปเลนนอกบานบางหรือปลาว field-list 
77 ถาใช นองไดออกไปเลนนอกบานกับใคร field-list 
78 ถาใช นองไดออกไปเลนนอกบานตอนก่ีโมง field-list 
79 ถาใช นองไดออกไปเลนนอกบานนานกี่นาที field-list 
80 ถาใช นองไดออกไปเลนนอกบานอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
81 ถาใช นองตองทำอะไรถึงไดออกไปเลนนอกบาน field-list 
82 ถาไม เปนอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
83 นองไดออกไปเที่ยวนอกบานบางหรือปลาว Table-list 
84 ถาใช นองไดออกไปเที่ยวนอกบานกับใคร field-list 
85 ถาใช นองไดออกไปเที่ยวที่ไหนกัน field-list 
86 ถาใช นองไดออกไปเที่ยวนอกบานนานกี่นาที field-list 
87 ถาใช นองไดออกไปเที่ยวนอกบานอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
88 ถาใช นองตองทำอะไรถึงไดออกไปเที่ยวนอกบาน field-list 
89 ถาใช เกิดอะไรขึ้นบางระหวางการออกไปเที่ยว field-list 
90 ถาไม เปนอยางนี้เปนประจำไหม field-list 

พฤติกรรมที่เปนปญหา 
91 นองทำอะไรท่ีเปนปญหาบางไหม Table-list 
92 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
93 ถาใชมีบางไหมที่นองคุมอารมณไมอยู เชนรองดิ้นอาละวาด field-list 
94 ถาใชคุณรูสึกอยางไรเมื่อเกิดเหตุการณแบบนี้ field-list 
95 ถาคุณโมโหคุณทำอะไร field-list 
96 เหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นบอยแคไหน field-list 
97 พอแมหลายคนบางครั้งก็ตีลูกเหมือนกัน คุณคิดวาจำเปนตอง

ตีลูกคนนี้ไหม 
field-list 

98 คณุตีนองบอยไหม field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
99 นองเคยเรียกรองเอาอะไรบางไหม field-list 

100 เขาเคยรองจะเอาอะไรบางอยางซ้ำๆไหม field-list 
101 ถาใชคุณทำอยางไรเมื่อเกิดเหตุการณแบบนี้ field-list 
102 เมื่อไหรที่เปนครั้งลาสุดที่คุณหามไมใหเขาทำอะไรบางอยาง field-list 
103 คุณหามเขาทำอะไร field-list 
104 คุณตองทำอยางไรบาง field-list 
105 ในสัปดาหที่ผานมานี้นองไดทำอะไรที่ทำใหคุณรูสึกพอใจมาก

เปนพิเศษไหม 
field-list 

106 ถาใช นองอะไร field-list 
107 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
108 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 

อาหารเย็นและการอาบน้ำ 
109 นองไดกินอะไรกอนเขานอนไหม field-list 
110 นองไดนั่งกินพรอมกับครอบครัวไหม field-list 
111 นองเปนคนกินยากหรือไมยอมกินขาวไหม field-list 
112 เกิดอะไรข้ึนเม่ือนองไมยอมกินขาว field-list 
113 นองโดนคุณจัดการอยางไร field-list 
114 นองเปนแบบนี้ประจำหรือเปลา field-list 
115 หลังจากกินขาวเย็นแลวเกิดอะไรขึ้นบาง field-list 
116 นองไดอาบน้ำหรือทำความสะอาดรางกายกอนเขานอนไหม field-list 
117 นองยังตองใหชวยอาบน้ำหรือเปลา field-list 
118 คุณคาดหวังจะใหนองทำอะไรดวยตัวเองไดบาง Table-list 
119 นองยังตองใหชวยเปลี่ยนเสื้อผาเพ่ือเตรียมเขานอนหรือเปลา field-list 
120 นองไดเก็บเสื้อผาที่สกปรกของตัวเองหรือเปลา field-list 
121 ใครเปนคนเตรียมตัวนองใหเขานอน field-list 
122 เตรียมตัวนองใหเขานอนตองทำอะไรบาง Table-list 
123 นองเขานอนเวลาก่ีโมง field-list 
124 นองไมยอมเขานอนบางไหม field-list 
125 นองกลัวอะไรบางหรือเปลา (นอนคนเดียว หรือกลัวผี) field-list 
126 คุณแกปญหาอยางไร field-list 

การตอบสนองกับเด็กและการลงโทษ 
127 ครอบครัวมีตารางประจำวันที่คอนขางสม่ำเสมอและคาดเดา

ไดสำหรับเด็กไหม 
Table-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
128 พอแมใหความชวยเหลือในกิจวัตรประจำวันเพื่อใหเด็กกลัว

นอยลงไหม 
Table-list 

129 พอแมชมเด็กอยางนอยสองครั้งเม่ือเด็กทำตามคำสั่งไดไหม Table-list 
130 พอแมไดแสดงความรักความอบอุนตอเด็กดวยการแสดงออก

ทางรางกายไหม 
Table-list 

131 พอแมไดเรียกชื่อหรือชื่อเลนของเด็กเม่ือพูดคุยกับเด็กไหม Table-list 
132 พอแมไดกระตุนใหเด็กพยายามรักษาความสะอาดเรียบรอย

พอสมควรในบริเวณที่อยูอาศัยและที่เลนไหม 
Table-list 

133 พอแมไดกระตุนใหเด็กเก็บเสื้อผาของตนเองที ่ใสนอกบาน 
เสื้อผาที่สกปรก เสื้อผาที่ใสนอน ไวในที่ซึ ่งกำหนดไวเฉพาะ
ไหม 

Table-list 

134 พอแมได กำหนดกฎระเบียบของบานและนำมาใชอย าง
สม่ำเสมอไหม 

Table-list 

135 พอแมไดกำหนดขอบเขตในเรื่องตางๆ สำหรับเด็กและนำมาใช
อยางสม่ำเสมอไหม 

Table-list 

136 เด็กสามารถแสดงความรูสึกดานลบตอพอแมไดโดยไมถูกตอบ
โตดวยความกาวราวหรือรุนแรง 

Table-list 

137 เด ็กได น ั ่งก ินอาหารกับพอแมและสมาช ิกคนอื ่น ๆ ใน
ครอบครัวอยางนอยวันละหนึ่งม้ือเกือบทุกวันไหม 

Table-list 

138 มีการคาดหวังวาลูกจะตองอดทนรอคอยในเวลากินอาหารบาง
ไหม 

Table-list 

139 การใชเวลากับหนาจอ (เชน โทรทัศน โทรศัพทมือถือ แทป
เลต) มีการควบคุมใหเหมาะสมไหม 

Table-list 

140 พอแมและเด็กไดมีการตกลงเรื่องการลงโทษกันไหม (ถาทำ
ไมได หรือไมไดทำ) 

Table-list 

 

ขอมูลในตารางที่ 2 เปนขอมูลที่ใชกอนที่จะสัมภาษณในแตละครั้ง โดยผูเก็บขอมูลตองกรอกรายละเอียด

ขอมูลเพื่อทำการเรียนรูรายละเอียดใหมากขึ้นเกี่ยวกับพอแมหรือผูดูแลเด็กและลูกของเขา โดยเฉพาะการดำเนิน

ชีวิตประจำวันของเด็กและครอบครัวซึ่งรวมไปถึงกิจวัตรประจำบานหรือกิจกรรมที่ทำดวยกันระหวางเด็กและ

ครอบครัว สวนขอมูลในตารางที่ 3 จะเปนขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของเด็กและครอบครัวซึ่งจะถูกใชเปนพื้นฐานของ

การคัดกรองหลัก รวมไปถึงจะเปนคำถามที่ประเมินสถานะสุขภาพจนไปถึงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูดูแล

เด็กวาเปนอยางไรหรือมีปญหาอะไรบางที่อาจจะสงผลกระทบตอการเลี้ยงดูเด็กไดเพราะการมีผูดูแลอีกคนหนึ่งใน

หลายๆครอบครัวที่มีผูใหญหลายคนที่อาศัยอยูในบานเดียวกันชวยกันแบงเบาความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็ก เชน
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เขาจะชวยทำกับขาว พาเด็กไปโรงเรียนหรือไปหาหมอ ชวยดูแลในเวลาเลน ชวยแตงตัว ชวยทำการบาน หรือชวย

อบรมสั่งสอนเด็กดวย จะทำใหการเลี้ยงดูและการตั้งกฎเกณฑมีความซับซอนมากข้ึน 

 

ตารางที่ ๓ แบบประเมินสถานะสุขภาพ สถานะทางสังคมและสถานะเศรษฐกิจ 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
คุณลักษณะทั่วไปของผูดูแล 

1 เวลาอยูที่บานคุณพูดภาษาอะไรเปนสวนใหญ field-list 
2 คุณมีเชื้อชาติอะไร field-list 
3 คุณมีสัญชาติอะไร field-list 
4 คุณนับถือศาสนาอะไร field-list 
5 บางคนจะไมรู สึกวาตนเองเปนเพศเดียวกันกับเพศที่เปนตาม

กำเนิด คุณคิดวาตัวเองเปนเพศไหน 
field-list 

6 เวลาอยูที่บานคุณพูดภาษาอะไร field-list 
7 คุณเปนครอบครัวหรือไม field-list 
8 ถาไม คุณมีความสัมพันธกับหัวหนาครอบครัวอยางไร field-list 
9 สถานภาพสมรสของคุณคอือะไร field-list 

10 คณุเรยีนหนังสือจบสูงสุดถึงชั้นอะไร field-list 
11 มีคนจำนวนมากที่อานหนังสือไมคอยออก คุณอานหนังสือได

ไหม 
field-list 

12 มีใครบางที ่นอนคางอยู ที ่บานของคุณโดยเฉลี ่ยอยางนอย
สัปดาหละ 4 คืน 

field-list 

13 มีเด็กที่เปนผูหญิงก่ีคน field-list 
14 คณุตองดูแลเด็กคนอ่ืนๆ ในบานอีกไหม field-list 
15 ถามี มเีดก็คนอ่ืนๆในบานอีกกี่คน field-list 
16 ถามี มีเด็กอีกกี่คนที่คุณตองดูแล ที่อายุต่ำกวา 2 ขวบ (หรือ 

24 เดือน) 
field-list 

17 ถามี มเีดก็อีกก่ีคนที่คณุตองดูแล ที่อายุระหวาง 2-9 ขวบ field-list 
18 ถามี มเีดก็อีกก่ีคนที่คณุตองดูแล ที่อายุระหวาง 10-17 ขวบ field-list 

คุณลักษณะทั่วไปของเด็กและครอบครัว 
19 นอง (ที่เปนปญหา)กำลังเขาเรียนในโรงเรียนหรือเปลา (สถาน

เลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล โรงเรียนประถม) 
field-list 

20 ถาใช ตอนนี้นองกำลังเรียนอยูระดับชั้นอะไร field-list 
21 ในเทอมที่ผานมานี้นองขาดเรียนไปกี่วัน field-list 
22 ถานองไมไดเขาเรียนในโรงเรียน เหตุผลหลักคืออะไร field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
23 นองมีผูปกครองหรือผูดูแลคนอ่ืนในบานที่ชวยดูแลไหม field-list 
24 ถามี นองมีผูปกครองหรือผูดูแลคนอ่ืนที่บานก่ีคน field-list 
25 ถาไมมี เพราะอะไร field-list 
26 สถานะการแตงงานของพอ แมแทๆของนอง field-list 
27 ถาผูดูแลเปนแม พอแทๆของนองพักอาศัยอยูที่บานนี้ไหม field-list 
28 ถาพอแทๆไมพักอาศัยอยูที่บานพอแทๆอยูที่ไหน field-list 
29 ถาพอแทๆไมพักอาศัยอยูที่บานพอแทๆกลับมาเยี่ยมบอยไหม field-list 
30 ถาผูดูแลเปนพอ แมแทๆของนองพักอาศัยอยูที่บานนี้ไหม field-list 
31 ถาแมแทๆไมพักอาศัยอยูที่บาน แมแทๆอยูที่ไหน field-list 
32 ถาแมแทๆไมพักอาศัยอยูที่บาน แมแทๆกลับมาเยี่ยมบอยไหม field-list 

โครงสรางของบาน 
33 พ้ืนบานนี้ใชวัสดุอะไรกอสรางเปนสวนใหญ field-list 
34 หลังคาบานนี้ใชวัสดุอะไรกอสรางเปนสวนใหญ field-list 
35 ผนังดานนอกของบานนี้ใชวัสดุอะไรกอสรางเปนสวนใหญ field-list 
36 ผูใหญในบานมงีานทำทุกคนไหม field-list 
37 มีใครในบานนี้ที่มีงานทำอีกไหม field-list 
38 คณุมีอาชีพอะไร field-list 
39 แตละเดือนรายไดรวมของทุกคนในบานนี้เทาไหร field-list 
40 รายไดหลักของครอบครัวนี้มาจากไหน field-list 
41 คุณหรือใครในบานนี้มีรายไดหรือสวัสดิการอะไรจากรัฐบาล

บาง 
field-list 

42 คณุมีการประกันสุขภาพหรือไม check-list 
43 คณุมีการประกันสุขภาพแบบไหน field-list 
44 คนในบานมีการประกันสุขภาพทุกคนหรือไม field-list 

ทรัพยสินของครอบครัวในบาน 
45 พัดลม check-list 
46 วิทยุ check-list 
47 โทรศัพทบาน check-list 
48 ตูเย็น check-list 
49 เครื่องซักผา check-list 
50 เตาอบ/เตาไมโครเวฟ check-list 
51 คอมพิวเตอรหรือโนตบุคคอมพิวเตอร check-list 
52 แทบเล็ต check-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
53 เครื่องเลนวีซีดี/ดีวีดี check-list 
54 เครื่องเลนแผนบูลเรย check-list 
55 เครื่องปรับอากาศ check-list 
56 โทรทัศน (แบบธรรมดา) check-list 
57 โทรทัศน (แบบจอแอลซีดี/แอลอีดี/พลาสมา) check-list 
58 เตาถานหุงตม check-list 
59 เครื่องทำน้ำรอน check-list 
60 โทรศัพทมือถือ (แบบธรรมดา) check-list 
61 โทรศัพทมือถือ (แบบสมารทโฟน) check-list 
62 รถยนตแบบกระบะ check-list 
63 รถยนตแบบเกง check-list 
64 รถจักรยานยนต check-list 
65 รถจักรยานยนตขนาดใหญ (บ๊ิกไบค) check-list 
66 จักรยาน check-list 
67 นาิกาขอมือ check-list 
68 เรือที่มีเครื่องยนต check-list 
69 รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตำม) /รถอีแตน check-list 
70 รถแทรกเตอรสี่ลอ check-list 
71 บัญชีธนาคาร check-list 
72 บัตรเครดิต check-list 

อาหารและโภชนาการ 
73 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุกินอาหารประมาณก่ีมื้อ field-list 
74 ในสัปดาหที่ผานมานี้นองกินอาหารประมาณวันละกี่มื้อ field-list 
75 คณุเคยไมมีเงินสำหรับซื้ออาหารสำหรับครอบครัวไหม field-list 
76 คณุเคยไมมีเงินซื้ออาหารใน 30 วันที่ผานมานี้ไหม field-list 
77 คุณเคยไมมีเงินซื้ออาหาร 5 วันหรือมากกวานี้ ใน 30 วันที่

ผานมานี้ไหม 
field-list 

78 เคยมีเด็กที่อยูในบานนี้ตองเขานอนโดยไมไดกินอาหารเย็น
เพราะไมมอีาหารพอที่จะกินไดหรือเปลา 

field-list 

79 เหตุการณแบบนี้เคยเกิดข้ึนใน 30 วันที่ผานมานี้ไหม field-list 
80 เหตุการณแบบนี้เคยเกิดขึ้น 5 วันหรือมากกวา ใน 30 วันที่

ผานมานี้ไหม 
field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
เก่ียวกับสุขภาพของผูดูแลนองและคนในบาน 

81 ในเดอืนที่ผานมานี้ คุณคดิวาสุขภาพของคุณเปนอยางไร field-list 
82 สุขภาพของคุณทำใหคุณลำบากที่จะทำกิจกรรมบางอยางเชน

ทำความสะอาดบานหรือเดินทางไปทำงานไหม 
field-list 

83 คุณมีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน การมองเห็น การสื่อสาร หรือ
การเคลื่อนไหวไหม 

Table-list 

84 นองมีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน การมองเห็น การสื่อสาร หรือ
การเคลื่อนไหวไหม 

field-list 

85 คณุมีความลำบากดานไหนบาง field-list 
86 นองมีความพิการประเภทไหนหรือเปลา field-list 
87 คนในบานมีความลำบากดานไหนบาง field-list 
88 คนในบานมีปญหาดานสุขภาพไหม field-list 
89 คนในบานมีความพิการประเภทไหนหรือเปลา field-list 
90 คณุมีความลำบากในการดูแลสุขภาพของคนในบานหรือเปลา field-list 

แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต depression anxiety stress scale (DASS) 
91 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกเวลาเครียดผอนคลายยากบอย

แคไหน 
Table-list 

92 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
93 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
94 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกปากคอแหงบอยแคไหน field-list 
95 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
96 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
97 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกวาไมสามารถรับรูความรูสึกดีๆ 

เลย บอยแคไหน 
field-list 

98 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
99 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 

100 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกรูสึกวาหายใจลำบากบอยแคไหน field-list 
101 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
102 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
103 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกลำบากที่จะกระตุนตัวเองให

ทำสิ่งตางๆ บอยแคไหน 
field-list 

104 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
105 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
106 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกมักมีปฏิกิริยารุนแรงมากเกินควร

กับสถานการณตางๆ บอยแคไหน 
field-list 

107 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
108 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
109 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกมีอาการใจสั่นบอยแคไหน field-list 
110 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
111 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
112 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกมีอาการมือสั่นบอยแคไหน field-list 
113 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
114 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
115 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาเสียพลังงานไปกับความ

วิตกกังวลมากทีเดียว บอยแคไหน 
field-list 

116 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
117 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
118 ในสัปดาหที่ผานมานี ้คุณรูสึกวาใกลจะคุมตัวเองไมอยู แลว 

บอยแคไหน 
Table-list 

119 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
120 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
121 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกแบบนี้บอยแคไหน field-list 
122 ถาใชเกิดอะไรข้ึน Table-list 
123 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
124 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกแบบนี้บอยแคไหน field-list 
125 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาไมสามารถกระตุนตัวเอง

ใหกระตือรือรนกับอะไรทั้งสิ้น บอยแคไหน 
Table-list 

126 ถาใชเกิดอะไรข้ึน Table-list 
127 ถาใชคุณทำอยางไร Table-list 
128 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกวาตัวเองไมคอยมีคุณคาอะไร นี้

บอยแคไหน 
Table-list 

129 ถาใชเกิดอะไรข้ึน Table-list 
130 ถาใชคุณทำอยางไร Table-list 
131 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกออนไหวกับทุกอยางมากเกินไป 

บอยแคไหน 
Table-list 

132 ถาใชเกิดอะไรข้ึน Table-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
133 ถาใชคุณทำอยางไร Table-list 
134 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกหัวใจเตนไมปกติเตนผิดจังหวะ 

บอยแคไหน 
Table-list 

135 ถาใชเกิดอะไรข้ึน Table-list 
136 ถาใชคุณทำอยางไร Table-list 
137 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกหวาดกลัวโดยไมมีเหตุผลอันควร 

บอยแคไหน 
Table-list 

138 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
139 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
140 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกชีวิตนี้ไมมีความหมายอะไรเลย 

บอยแคไหน 
Table-list 

141 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
142 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 

แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต depression anxiety stress scale (DASS) 
143 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกเวลาเครียดผอนคลายยากบอย

แคไหน 
Table-list 

144 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
145 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
146 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกปากคอแหงบอยแคไหน field-list 
147 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
148 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
149 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกวาไมสามารถรับรูความรูสึกดีๆ 

เลย บอยแคไหน 
field-list 

150 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
151 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
152 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกรูสึกวาหายใจลำบากบอยแคไหน field-list 
153 ถาใชเกิดอะไรข้ึน field-list 
154 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 

การเลี้ยงดสูั่งสอนการอบรมและแกปญหา 
155 ระหวางวันนองเลนเกมหรือรวมกิจกรรมที่สนุกกับคุณบอยแค

ไหน 
field-list 

156 คุณสังเกตและชมเชยนองเมื่อเขาทำอะไรบางอยางที่ดี field-list 
157 คุณคอยสอนทักษะหรือความรูใหมๆใหนอง field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
158 คุณชักชวนใหนองชวยทำงานบานบางอยาง field-list 
159 คุณใหรางวัลนองเมื่อเขาทำอะไรไดดีหรือเมื่อเขาทำอะไรใหมๆ 

ได 
field-list 

160 คุณยึดมั่นกับกฎระเบียบที่คุณกำหนดไวและไมเปลี่ยนใจ field-list 
161 คุณพูดกับนองอยางสงบและใจเย็นเมื่อคุณกำลังโมโหเขา field-list 
162 กำหนดกฎระเบียบใหนองเรื่องการปฏิบัติตัว และคุณสามารถ

บังคับใชไดจริง 
Table-list 

163 คุณอธิบายใหนองฟงไดว าคุณตองการใหเขาทำอะไร ใน
ลักษณะที่งายและชัดเจน 

field-list 

164 คุณอธิบายวาคุณอยากใหนองทำอะไร มากกวาที่จะบอกวาให
หยุดทำอะไร 

field-list 

165 บอกนองวาคุณคาดหวังใหเขาทำตัวอยางไร(เชน ในขณะที่กิน
ขาวเย็นดวยกัน) 

field-list 

166 คอยติดตามดูวานองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คุณกำหนดได
เสมอหรือเกือบตลอดเวลา 

field-list 

167 หลีกเลี ่ยงความขัดแยงกับนองโดยการเสนอใหทางเลือกที่
ชัดเจน (เชน ใหเลือกทำกิจกรรมหนึ่งอยางจากสองสามอยาง
ที่คุณเสนอให) 

field-list 

168 เตือนนองกอนที่จะตองเปลี่ยนกิจกรรม (เชน เตือนหานาที
กอนถึงเวลาทานขาว) 

field-list 

169 ปองกันปญหาพฤติกรรม (เชน จำกัดการติดตอกับเพื่อนของ
เขาบางคนหรือไมปลอยใหนองทำกิจกรรมบางอยาง) 

Table-list 

170 ใหเหตุผลสำหรับคำขอรองของคุณ (เชน "อีกหานาทีเรา
จะตองออกจากบานแลว นองจึงจะตองเตรียมของใหพรอม
นะ”) 

Table-list 

171 ทำใหงานในชีวิตประจำวันกลายเปนเกมสนุก (เชน การทำงาน
บาน) เพื่อจะใหนองสามารถทำใหเสร็จได 

field-list 

172 แบงคำแนะนำใหเปนขั้นตอนยอย (เชน "หยิบของเลนเก็บใส
กลองใหเรียบรอย" แทนที่จะพูดวา "เก็บหองใหสะอาด") 

field-list 

173 เตรียมตัวนองสำหรับสถานการณที่ทาทาย (เชน การเริ่มเขา
โรงเรียนใหม) 

field-list 

174 สวนใหญนองรองไหรูสึกเสียใจเพราะเรื่องอะไร field-list 
175 เวลาที่นองรองไหเพราะเขารูสึกเสียใจ คุณทำอยางไร field-list 
176 นองรองไหบอยไหม field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
177 เด็กมีปญหากับผูดูแล จากปญหาสวนตัวของผูดูแลเองบางไหม 

(ความเครียดจากงาน จากคูครองใหม) 
field-list 

178 ถาใช มีปญหาแบบนี้บอยไหม field-list 
179 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 

 

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวารายละเอียดของขอมูลการดูแลเด็กเล็กเปนเรื่องทาทายความสามารถมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนเด็กที่ซน ชอบซักถาม และอยากออกไปสำรวจบริเวณนอกบานทำใหแบบสอบถาม

ของระบบ PLH จะมีความละเอียดอยางมากในการคัดกรองเพ่ือใหไดคุณลักษณะตางๆรวมไปถึงปญหาในการ

ดูแลเด็กใหไดมากที ่สุด เพื ่อใหทีม facilitator จนปถึง coaching ไดเขาใจสภาพและบริบทตางๆของ

ครอบครัวอยางเต็มที่เพื่อใหสามารถชวยกำหนดบทบาท กิจกรรมจนไปถึงกฎเกณฑของผูดูแลไดอยาง

เหมาะสม เชนจะมีคำถามถึงสิ่งตางๆที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กวาเกิดบอยแคไหน เกิดแลวเด็กหรือผูปกครองทำ

อยางไร เพราะในฐานะที่เปนพอแมและผูดูแลหลักของเด็ก บางครั้งก็จะเขากับเด็กไดดีแตบางครั้งก็อาจรูสึก

วามันยากที่จะมีความสัมพันธที่ดีได ความสัมพันธในครอบครัวอาจทำใหพอแมและผูดูแลหลักเครียดมากได

เหมือนกัน  

คำถามในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 จะไมสามารถไดมาจากฐานขอมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศ

ของโรงพยาบาล เจาหนาที่ตองถามเอาเองซึ่งจะมีขอมูลหลายสวนที่สำคัญตอการนำเขาระบบ Machine 

Leaning ในระบบ Childshieldเพื่อทำใหการคัดกรองเด็กกลุมเสี่ยงแมนยำขึ้น ในขณะเดียวกันคำถามใน

ตารางที่ 4 และตารางที่ 5 จะเปนตัวบอกพฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงที่อาจจะนำไปสูปญหาที่ทำใหเด็กเกิด

ความเสี่ยงไดในอนาคต โดยตารางที่ 4 จะเปนตัวคัดกรองพฤติกรรมของเด็กที่ไมดี รวมไปถึงแนวความคิด

หรือวิธีการการแกปญหา ขูและการลงโทษจากผูดูแลหลายๆคนที่พยายามจะจัดการกับพฤติกรรมของลูกของ

ตนใหตรงตามความพึงพอใจของผู ดูแล ซึ่งหลายๆครั ้งที่การแกปญหา ขูและการลงโทษจากผู ดูแลนั้นไม

เหมาะสมกับวัยของเด็ก เปนการช้ำเติมใหเด็กรูสิกไมดีทำใหเกิดปญหามากขึ้นหรือยิ่งตอตานแรงขึ้น 

 

ตารางที่ 4 พฤติกรรมของเด็กที่ไมด ีการแกปญหา ขูและการลงโทษจากผูดูแล 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
1 เวลาที่นองดื้อหรือเกเร คุณมีการลงโทษอยางไร Table-list 
2 คุณมีการเฆ่ียนตี ตบ หยิกจับตัวนองแรงๆ หรือทุบตีนองไหม field-list 
3 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณทำแบบนี้บอยแคไหน field-list 
4 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
5 ถาใชคณุทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
6 เวลานองทำอะไรท่ีคุณไมชอบ คณุมีการลงโทษอยางไร Table-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
7 คุณดุดานอง พูดอะไรรายๆ หรือเรียกนองดวยคำหยาบคาย

ไหม 
field-list 

8 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณทำแบบนี้บอยแคไหน field-list 
9 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 

10 ถาใชคุณทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
11 คณุมีการปรับระดับการลงโทษนองไหม field-list 
12 ถามีคุณกำหนดอยางไร field-list 
13 นองเคยออกจากบานโดยไมไดบอกวาไปที่ไหนไหม field-list 
14 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
15 ถาใชคุณทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
16 นองเคยอยูนอกบานในตอนเย็นจนเลยเวลาที่จะกลับบานไหม field-list 
17 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
18 ถาใชคุณทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
19 นองออกไปขางนอกกับเพ่ือนๆที่คณุไมรูจักไหม field-list 
20 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
21 ถาใชคุณทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
22 นองเคยออกนอกบานโดยไมมีกำหนดเวลาวาจะกลับบาน

เมื่อไหร 
field-list 

23 นองเคยอยูนอกบานในเวลากลางคนืโดยไมมีผูใหญอยูดวย field-list 
24 นองเคยกลับจากโรงเรียนถึงบานชากวาปกติมากๆไหม field-list 
25 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
26 ถาใชคุณทำอะไรตอหลังจากที่คุณคยุกับนองไปแลว field-list 
27 นองไมยอมชวยทำงานบานที่มอบหมายใหบางหรือเปลา field-list 
28 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
29 ถาใชคุณทำอะไรตอหลังจากที่คุณคยุกับนองไปแลว field-list 
30 บอยแคไหนที่นองโกรธเมื่อไมไดอะไรดั่งใจ field-list 
31 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
32 บอยแคไหนที่นองไมยอมทำตามกฎระเบียบในบานนอกจาก

จะตองถูกขูวาจะทำโทษจึงยอม 
field-list 

33 บอยแคไหนที ่นองเถียงกับคุณหรือผู ด ูแลอีกคนเกี ่ยวกับ
กฎระเบียบในบาน 

field-list 

34 ขณะนี้นองมีพฤติกรรมที่เปนปญหาสำหรับคุณหรือผูดูแลอีก
หรือเปลา 

field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
35 บอยแคไหนที่นองรองไหดิ้นอาละวาด field-list 
36 บอยแคไหนที่นอง “เถียงกลับ” กับผูใหญ field-list 
37 คณุตะโกนหรือกรีดรองในลักษณะหยาบคายใสนอง field-list 
38 คุณพูดบางอยางที่เปนการประจานนองหรือทำใหเขาอับอาย

ตอหนาคนอ่ืนๆ 
field-list 

39 คณุลงโทษดวยการไมยอมพูดกับนอง field-list 
40 คณุขูวาจะจากไปและทอดทิ้งนองไป field-list 
41 คณุขูวาจะทำรายหรือฆานองใหตาย field-list 
42 คณุขูนองวาจะเรียกผีหรือวิญญาณชั่วรายเขามาหานอง field-list 
43 คุณขูนองวาจะมีคน (เชนตำรวจ หรือคนแปลกหนา) มาพาตัว

เขาไป 
field-list 

44 คณุขูนองวาจะไมใหกินขาวหนึ่งมื้อเพ่ือเปนการลงโทษ field-list 
45 คณุพูดบางสิ่งใสนองซึ่งทำใหนองอารมณเสีย field-list 
46 คณุบอกนองวาเขานาจะตายไปเสีย หรือไมนาเกิดมาเลย field-list 
47 คณุมีการพูดวากลาวเปรียบเทยีบที่รุนแรง (ชื่นชมเด็กอีกคนใน

บานแตวานอง) 
field-list 

48 คณุเคยเขยาหรือกระชากตัวเด็กอยางแรง field-list 
49 คณุเคยตะโกน ตะคอก แผดเสียงหรือตวาดเด็กอยางแรง field-list 
50 คุณเคยตี ทุบ ฟาด หรือหยิกบริเวณกนเด็กดวยมือเปลาอยาง

แรง 
field-list 

51 คุณเคยตีบริเวณกนเด็กหรือที ่อื ่นๆ บนรางกาย ดวยของ
บางอยาง เชนเข็มขัด แปรงผม ไมเรียว หรือของแข็งอื ่นๆ 
อยางแรง 

field-list 

52 คณุเคยดาวาเด็กวาโงขี้เกียจหรือคำอืนทีคลายกันอยางรุนแรง field-list 
53 คณุเคยขูนองวาจะเอาไปทิ้งหรือใหคนอ่ืนเลี้ยง field-list 

 

ตารางที่ 4 จะเห็นวาวิธีการท่ีผูใหญสวนใหญเคยใชหรือไดใชเพื่อขมขูใหเด็กรูสึกกลัวหรือไมปลอดภัย

เพ่ือที่จะเปนการสั่งสอนเด็กใหปฏิบัติตัวใหถูกตอง หรือเพ่ือหยุดเขาไมใหปฏิบัติตัวไมดี โดยบางครั้งเด็กจะทำ

ใหเราโมโหหรือไมสบายใจมาก และเราก็อาจจะทำอะไรบางอยางกับเขาที่เราไมควรทำ การและการลงโทษ

จากผูดูแลสวนมากจะเปนการทำใหเด็กเกิดความรูสึกนอยใจ ความผิดหวัง ซึ่งจะกลายมาเปนความรูสึกวาไม

ปลอดภัย ไมไวใจ หรือไมเชื่อใจไดในอนาคต โดยเฉพาะผูใหญบางคนอาจจะใชวิธีการที่รุนแรงตางๆ เชนการ

ทำรายรางกาย เพื่อสอนเด็กใหทำพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือเพ่ือแกปญหาพฤติกรรมซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยหลัก

ของการผลักดันเด็กใหกลายเปนเด็กมีปญหาไดในอนาคต 
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ตารางที่ 5 พฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงที่อาจจะนำไปสูปญหาของเด็ก 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
1 คุณเคยยุงมากจนลืมไปวานองอยูที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู

หรือไม 
field-list 

2 คุณไมไดตรวจสอบวานองกลับถึงบานตามเวลาที่ควรกลับหรือ
เปลา 

field-list 

3 คุณไมบอกนองนองวาคุณไปที่ไหนเมื่อคุณออกจากบาน field-list 
4 คุณมีความรูสึกวาจะดูแลเด็กไมไหวแลว field-list 
5 นองถูกปลอยใหอยูที่บานตามลำพังโดยไมมีผูใหญดูแล field-list 
6 นองใชเฟสบุค ไลน หรือสื่อสังคมอื่นๆ ยูทูป หรืออินเตอรเน็ท

โดยไมมีผูใหญควบคุม 
field-list 

7 นองรองไหหรือตะโกนหรือกรีดรองเสียงดังในหองตัวเอง field-list 
8 นองทุบตีคุณหรือคนในบาน field-list 
9 นองไมเอาใจใสของเลนหรือสิ่งของอ่ืนๆ field-list 

10 นองมีการลักขโมย field-list 
11 นองมีการโกหก field-list 
12 นองลอเลียนหรือยั่วโมโหเด็กคนอ่ืนๆ field-list 
13 นองทะเลาะกับเพ่ือนวัยเดียวกัน field-list 
14 นองทะเลาะกับเพ่ือนตางวัย field-list 
15 นองถูกเพ่ือนแกลง field-list 
16 นองถูกเพ่ือนตางวัยแกลง field-list 
17 นองทะเลาะกับพ่ีนองหรือเด็กคนอื่นๆในบาน field-list 
18 นองขัดคอคุณหรือผูใหญคนอ่ืนๆที่กำลังพูดอยู field-list 
19 นองเสียสมาธิงาย field-list 
20 นองทำงานหรืออะไรที่มอบหมายใหไมเสร็จ field-list 
21 นองมีปญหาในการเลนตามลำพังหรืออยูคนเดียวหรือไม field-list 
22 นองปสสาวะรดที่นอน field-list 
23 นองชอบแขงขันหรือพยายามที่จะเอาชนะเด็กอีกคนหนึ่ง field-list 
24 นองชอบทำลาย – พยายามทำลายสิ่งของหรือทำใหเสียหาย 

หรือทำจนพัง 
field-list 

25 นองชอบเลนกับสิ่งของที่เปนอันตราย field-list 
26 นองชอบโกหก – รวมทั้งที่ถูกสงสัยวานาจะโกหกดวย field-list 
27 นองอยูนิ ่งไมได – เคลื ่อนไหวตลอดเวลา ขยุกขยิก ขยับตัว

ตลอดเวลา พูดมากเกินควร 
field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
28 นองชอบลักขโมย – รวมทั้งกรณทีี่สงสัยวาจะขโมย field-list 
29 นองมีปญหาดานความประพฤติที่โรงเรียน field-list 
30 นองมีปญหาชอบลอเลียนคนอื่นๆ – เยาะเยย แหย มุงรายกับ

คนอ่ืนๆ 
field-list 

31 นองมีปญหาชอบสัมผัสกน หนาอก อวัยวะเพศของคนอ่ืน
อยางไมเหมาะสม 

field-list 

32 นองมีปญหาชอบ “เถียงกลับ” กับครูหรือผูใหญ field-list 
33 นองมีความรูสึกวาคุณเลี้ยงดูเขาไดไมดีในฐานะผูปกครอง field-list 
34 นองมีความรูสึกวาคุณลงโทษเขาอยางไมยุติธรรม field-list 
35 นองมีความรูสึกวาคุณลงโทษเขาอยางรุนแรงเกินควร field-list 
36 นองไมไดรับการรักษาสำหรับการบาดเจ็บหรือไมสบายซึ่งมัน

เปนสิ่งท่ีจำเปนในเวลานั้น แมวาคุณมเีงนิพอที่จะจายได 
field-list 

37 นองไมไดกินอาหารหรือเครื่องดื่มตามที่จำเปน แมวาคุณมีเงิน
พอที่จะจายได 

field-list 

38 นองตองใส เสื ้อผาที ่สกปรก ขาด หรือไมเหมาะกับสภาพ
อากาศ แมวาเสื้อผาที่เหมาะสมก็มีอยูในบาน 

field-list 

39 นองไมไดไปโรงเรียน แมวาเขาจะสบายดีและคุณก็มีเงินเพียง
พอที่จะสงเขาไปโรงเรียนได 

field-list 

40 คณุไมไดดูแลใหนองไดนอนอยางเพียงพอ field-list 
41 นองบาดเจ็บรุนแรง (ถูกของมีคมบาดเปนแผล กระดูกหัก 

หรือแยกวานั้น) เพราะไมมีใครดแูลใกลชิด 
field-list 

 

จากตารางที่ 5 ซึ่งแสดงพฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงของเด็กหรือผูดูแลที่อาจจะนำไปสูปญหาของเด็ก 

ผูดูแลหลายๆคนพยายามที่จะจัดการกับพฤติกรรมของลูกของตน การจัดการขอมูลในตารางเพื่อนำมารวมใช

ทำ Model กับขอมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเพ่ือการทำนายเด็กกลุมเสี่ยง (ตั้งแตแรกเกิด

จนถึง 18 ป) ในขณะเดียวกันขอมูลในตารางที่ 6 จะเปนตัวขอมูลทีเกี่ยวกับความสัมพันธของผูดูแลหรือพอ

กับแม เนื่องจากคนที่อยูดวยกันก็อาจจะมีปญหาการทะเลาะหรือขัดแยงกันเพราะแมจะมีวิธีการตางๆที่จะ

พยายามจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางกัน แตก็จะกลายเปนหนึ่งในสาเหตปจจัยที่สำคัญที่ทำให

ผูดูแลเกิดความเครียดและจะสงผลโดยตรงตอการเลี้ยงดูเด็ก โดยขอมูลทั้งหมดนี้ตองถูกนำมาวิเคราะหเพ่ือ

การรวมขอมูลปจจัยและรายบุคคลเขาดวยกันใหอยูในรูปของ record เดียว และเขากระบวนการตรวจสอบ

ขอมูลสำหรับเตรียมจัดทำ machine learning ทำการ coding ขอมูลใหมเพื ่อใหสามารถแบงระดับความ

เสี่ยงของเด็กไดดียิ่งขึ้น และขอมูลที่ไมสมบูรณเหลานี้จำเปนที่จะตองไดรับการคัดกรองจากทีม OSCC และ 
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Facilitator เพ่ือที่จะไดนำขอมูลทั้ง 7 จังหวัด เขาสูกระบวนการจัดทำ model มาทำนายความเสี่ยงของเด็ก

ในแตละประเภทแตละคนไดอยางละเอียดและแมนยำมากขึ้น 

 

ตารางที่ 6 พฤติกรรมความสัมพันธของผูดูแลหรือพอกับแมที่อาจจะนำไปสูปญหาของเด็ก 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
1 คุณทะเลาะกับแฟนของคุณบอยไหม field-list 
2 แฟนของคุณพยายามกีดกันไมใหคุณทำอะไรที่คุณควรทำบอย

ไหม 
field-list 

3 แฟนของคุณพยายามกีดกันไมใหคุณไดพบกับครอบครัวคน
อ่ืนๆ ของคุณบอยไหม 

field-list 

4 แฟนของคุณพยายามจำกัดการติดตอของคุณกับครอบครัว
ผูใหกำเนิดบอยไหม 

field-list 

5 แฟนของคุณพยายามยืนยันวาตองรูวาคุณอยูที่ไหนตลอดเวลา
บอยไหม 

field-list 

6 แฟนของคุณเพิกเฉยกับคุณและปฏิบัติตอคุณอยางไมใยดีบอย
ไหม 

field-list 

7 แฟนของคุณจะโกรธมากเมื่อคุณพูดคุยกับชายหรือหญิงคนที่
เขาคิดวาคุณชอบบอยไหม 

field-list 

8 แฟนของคุณระแวงวาคุณจะนอกใจเขาบอยไหม field-list 
9 แฟนของคุณทำรายรางกาย (ผลักไส กระแทก หรือตบตี) บอย

ไหม 
field-list 

10 แฟนของคุณตะโกน ตะคอก แผดเสียงหรือตวาดคุณยางแรง
บอยไหม 

field-list 

11 แฟนของคณุยึดเอาเงินคาจางหรือเงินที่คณุเก็บออมไว โดยคุณ
ไมไดยินดีใหทำบอยไหม 

field-list 

12 แฟนของคุณคาดหวังวาคุณจะตองขออนุญาตเขากอนที่จะไป
รับบริการดานการดูแลสุขภาพสำหรับตัวคุณเอง 

field-list 

13 แฟนของคณุคาดหวังวาคุณจะตองมอบเงินที่คุณหาไดใหเขา field-list 
14 แฟนของคุณไมยอมใหเงินคุณสำหรับคาใชจายตาง ๆ ในบาน 

แมวาเขาจะมีเงินสำหรับซื้อสิ่งของอ่ืนๆก็ตามบอยไหม 
field-list 

15 คณุเกิดการเคล็ดขัดยอก ช้ำ หรือเปนแผลถลอกเพราะตอสูกับ
แฟนบอยไหม 

field-list 

16 แฟนของคุณไมใหความเคารพคุณ หรือไมแสดงใหเห็นวาเขา
แครความรูสึกของคุณเก่ียวกับเรื่องที่คุณขัดแยงกันบอยไหม 

field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
17 แฟนของคณุทำลายขาวของของคุณบอยไหม field-list 
18 แฟนของคณุขูวาจะทำรายคุณบอยไหม field-list 
19 คุณตองไปใหหมอรักษาเพราะบาดเจ็บจากการตอสูกับแฟน

บอยไหม 
field-list 
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บทที่ 2 

ตรวจสอบขอมูลปจจัยดานครอบครัวที่มีการจัดเก็บในระบบสารสนเทศของพื้นท่ี 7 จังหวัด 

 

 จากรายการขอมูลที่ใชในการวิเคราะหรวบรวมขอมูลจากปจจัยดานครอบครัว และขอมูลปจจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวของจาก PLH เมื่อนำรายการขอมูลทั้งหมดมาตรวจสอบกับรายการขอมูลที่มีการจัดเก็บในระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาลเพื ่อวิเคราะหหาสวนตาง และสวนที่มีอยูในระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเพื ่อประกอบการออกแบบ

รูปแบบการวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงดานครอบครัว รวมถึงการออกแบบรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่จำเปนสำหรับการให

ความรูครอบครัวกับเด็กเสี่ยงที่มีปญหาความรุนแรงในครอบครัวตอไป 

 

ตารางที่ 7 แบบประเมิน HOME ASSESSMENT 

 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

ชีวิตประจำวัน  
1 มีกิจวัตรอะไรบางที่ครอบครัวคุณชอบทำดวยกัน field-list   

 
 
 
 
 
 
 
 ไมไดจัดเก็บ 

2 มีกิจวัตรอะไรบางที่เด็กชอบทำ field-list 
3 คุณดแูลและอบรมสั่งสอนนองอยางไร field-list 
4 นองนอนที่ไหนตอนกลางคืน field-list 
5 นองนอนคนเดียวแยกตางหาก หรือนอนกับคนอ่ืน ๆ field-list 
6 ในวันหยุดนองตื่นก่ีโมง field-list 
7 นองตื่นนอนดวยตัวเองหรือมีใครปลุกใหตื่น field-list 
8 เมื่อเมื่อตื่นข้ึนมาแลวทำอะไรบาง field-list 
9 นองทำหรือชวยทำกิจวัตรงานบานไหม  field-list 

10 นองทำหรือชวยทำกิจวัตรงานบานอะไรบาง field-list 
11 นองทำกิจวัตรประจำวันในการดูแลตนเองอะไรบาง field-list 
12 การอาบน้ำลางหนาเปนอยางไรบาง field-list 
13 การแตงตัวเปนอยางไรบาง field-list 
14 นองมีที่เฉพาะสำหรับเก็บเสื้อผาไหม field-list 
15 การเก็บที่นอนของนองเปนอยางไร field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

17 นองกินเวลาเทาไหร field-list  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมไดจัดเก็บ 

18 นองกินเวลานี้เปนประจำไหม field-list 
19 นองใชเวลากินนานเทาไหร field-list 
20 นองมีอาหารเฉพาะของตัวเองไหม field-list 
21 นองกินตามลำพังไหม field-list 
22 นองยอมกินอาหารที่คุณเตรียมใหหรือเปลา หรือเขาบอก

คุณวาอยากกินอยางอ่ืน 
field-list 

23 การกินอาหารของนองเปนอยางไร field-list 
24 นองมีปญหาในการกินไหม field-list 
25 ถาไมมีปญหา เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบอยแคไหน field-list 
26 ถาไมมีปญหา เลาไดไหมวาครั้งสุดทายที่นองไมยอมกิน

คุณทำอยางไร 
field-list 

27 ใครพานองไปโรงเรียน field-list 
28 พานองไปถึงทันเวลาไหม field-list 
29 ถาไมทันเปนแบบนี้เปนประจำไหม field-list 
30 เมื่อนองกลับจากโรงเรียนมาถึงบาน เขาทำอะไรบาง field-list 
31 นองทำการบานหรือวาทำอะไรกอน field-list 
32 นองชอบเลนอะไร field-list 
33 นองชอบเลนตรงไหน field-list 
34 ตอนที่นองเลนอยูคุณทำอะไร field-list 
35 ใครบางคนในบานชวยเขาทำการบานไหม field-list 
36 นองชอบดูโทรทัศนใชมือถือ หรือแทปเล็ตหรือเปลา field-list 
37 เขาไดรับอนุญาตใหใชสิ ่งเหลานี้ไดมากเทาไหรก็ไดหรือ

เปลา 
field-list 

38 นองไดดโูทรทัศน ใชมือถือ หรือแทปเล็ตนานกี่นาที field-list 
39 คุณดูโทรทัศน เลนมอืถือหรือแทปเล็ตกับเด็กหรือเปลา field-list 
40 คุณทำอยางไรเวลาเลนดวยกัน (เชน นั่งใกลๆกัน หรือโอบ

กอด หรือนั่งดโูทรทัศนจากคนละสวนของหอง) 
field-list 

41 มีเวลาไหนบางไหมที่คุณปดโทรทัศน เก็บมือถือหรือแทป
เล็ต 

field-list 

42 มักจะเกิดอะไรขึ ้นเวลาคุณปดโทรทัศน เก็บมือถือหรือ
แทปเล็ต 
 

field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

43 เด็กกินอะไรหลังจากกลับจากโรงเรียน ตอนที่ยังไมถึงเวลา
กินอาหารเย็น 

field-list ไมไดจัดเก็บ 

44 เขามีขนมกินทุกครั้งท่ีหิวหรือเปลา field-list 
    

การทำงานบานและเก็บขาวของใหเปนระเบียบ  
45 คุณทำงานบานอะไรบางไหม เวลาที่นองอยูที่บาน field-list ไมไดจัดเก็บ 
46 ในขณะที่คุณกำลังทำงานบานเขาทำอะไรอยู field-list 
47 เขาชวยคุณทำงานบานบางไหม field-list 
48 เมื่อไหรที่มีการเก็บขาวของ (เชน ของเลน กระเปาใส

หนังสือไปโรงเรียน ชุดนักเรียน) ของนองใหเรียบรอย 
field-list 

49 เขามีบริเวณสำหรับเก็บขาวของสวนตัวของเขาไหม field-list 
50 นองเคยเก็บขาวของดวยตัวเองไหม field-list 
51 ถาใช คุณมีวิธีพูดอยางไร field-list 
52 ถาไม มักจะเกิดอะไรขึ้นเก่ียวกับเรื่องนี้ field-list 

การใชเวลากับเด็ก  
53 คุณมีเวลาที่จะอยูกับนองตามลำพังบางไหม field-list ไมไดจัดเก็บ 
54 คุณทำอะไรดวยกัน Table-list 
55 คุณมีเวลาที่จะนั่งกอดกันหรืออยูดวยกันอยางใกลชิดไหม field-list 
56 ถาใช เมื่อไหรที่ทำอยางนั้นได field-list 
57 ถาใช คุณทำแบบนี้ในเวลาอื่นๆของวันดวยไหม field-list 
58 ถาใช ทำอยางนอย 10-15 นาทีทุกวันหรือไม field-list 
59 ถาไม มักจะเกิดอะไรขึ้นเก่ียวกับเรื่องนี้ field-list 

อาหารกลางวันและการนอนหลับ (เด็กเล็ก หรือ ปดเทอม)  
60 นองไดกินอาหารกลางวันไหม field-list ไมไดจัดเก็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 

61 นองไดกินเวลากี่โมง? field-list 
62 นองไดกินอะไร field-list 
63 ตอนที่นองกิน คุณกินดวยกันกับนองไหม field-list 
64 ถาใช คุณนั่งกินกับเด็ก จนเด็กทานเสร็จไหม field-list 
65 ถาใช ใชเวลากินอยางนอย 10-15 นาทีทุกวันหรือไม field-list 
66 ถาใช มีการคุยอะไรในตอนกินบาง field-list 
67 ถาไม คุณอยูตรงไหน field-list 
68 ถาไม คุณมีอะไรกินไหม field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

69 นองไดนอนตอนกลางวันไหม field-list ไมไดจัดเก็บ 
70 ถาใช นองนอนตอนก่ีโมง field-list 
71 ถาใช นองนอนท่ีไหน field-list 
72 ถาใชเปนอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
73 ถาไม เปนอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
74 ถาไม นองทำอะไร field-list 
75 ถาไม นองทำคนเดียว หรือทำกับคุณ  field-list 

การออกไปนอกบาน  
76 นองไดออกไปเลนนอกบานบางหรือปลาว field-list  

 
 
 
 
 
 

ไมไดจัดเก็บ 

77 ถาใช นองไดออกไปเลนนอกบานกับใคร field-list 
78 ถาใช นองไดออกไปเลนนอกบานตอนก่ีโมง field-list 
79 ถาใช นองไดออกไปเลนนอกบานนานกี่นาที field-list 
80 ถาใช นองไดออกไปเลนนอกบานอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
81 ถาใช นองตองทำอะไรถึงไดออกไปเลนนอกบาน field-list 
82 ถาไม เปนอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
83 นองไดออกไปเที่ยวนอกบานบางหรือปลาว Table-list 
84 ถาใช นองไดออกไปเที่ยวนอกบานกับใคร field-list 
85 ถาใช นองไดออกไปเที่ยวที่ไหนกัน field-list 
86 ถาใช นองไดออกไปเที่ยวนอกบานนานกี่นาที field-list 
87 ถาใช นองไดออกไปเที่ยวนอกบานอยางนี้เปนประจำไหม field-list 
88 ถาใช นองตองทำอะไรถึงไดออกไปเที่ยวนอกบาน field-list 
89 ถาใช เกิดอะไรข้ึนบางระหวางการออกไปเที่ยว field-list 
90 ถาไม เปนอยางนี้เปนประจำไหม field-list 

พฤติกรรมที่เปนปญหา  
91 นองทำอะไรที่เปนปญหาบางไหม Table-list ไมไดจัดเก็บ 

 
 
 
 
 
 
 

92 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
93 ถาใชมีบางไหมที ่น องคุมอารมณไม อยู   เช นร องดิ้น

อาละวาด 
field-list 

94 ถาใชคุณรูสึกอยางไรเมื่อเกิดเหตุการณแบบนี้ field-list 
95 ถาคุณโมโหคุณทำอะไร field-list 
96 

 
เหตุการณแบบนี้เกิดข้ึนบอยแคไหน field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

97 พอแมหลายคนบางคร ั ้งก ็ตีล ูกเหมือนกัน คุณคิดวา
จำเปนตองตีลูกคนนี้ไหม 

field-list ไมไดจัดเก็บ 

98 คุณตีนองบอยไหม field-list 
99 นองเคยเรียกรองเอาอะไรบางไหม field-list 

100 เขาเคยรองจะเอาอะไรบางอยางซ้ำๆไหม field-list 
101 ถาใชคณุทำอยางไรเมื่อเกิดเหตุการณแบบนี้ field-list 
102 เมื ่อไหรท ี ่เปนครั ้งล าสุดที ่ค ุณหามไมใหเขาทำอะไร

บางอยาง 
field-list 

103 คณุหามเขาทำอะไร field-list 
104 คณุตองทำอยางไรบาง field-list 
105 ในสัปดาหที่ผานมานี้นองไดทำอะไรที่ทำใหคุณรูสึกพอใจ

มากเปนพิเศษไหม 
field-list 

106 ถาใช นองอะไร field-list 
107 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
108 ถาใชคณุทำอยางไร field-list 

อาหารเย็นและการอาบน้ำ  
109 นองไดกินอะไรกอนเขานอนไหม field-list ไมไดจัดเก็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 นองไดนั่งกินพรอมกับครอบครัวไหม field-list 
111 นองเปนคนกินยากหรือไมยอมกินขาวไหม field-list 
112 เกิดอะไรขึ้นเมื่อนองไมยอมกินขาว field-list 
113 นองโดนคุณจัดการอยางไร field-list 
114 นองเปนแบบนี้ประจำหรือเปลา field-list 
115 หลังจากกินขาวเย็นแลวเกิดอะไรข้ึนบาง field-list 
116 นองไดอาบน้ำหรือทำความสะอาดรางกายกอนเขานอน

ไหม 
field-list 

117 นองยังตองใหชวยอาบน้ำหรือเปลา field-list 
118 คณุคาดหวังจะใหนองทำอะไรดวยตัวเองไดบาง Table-list 
119 นองยังตองใหชวยเปลี่ยนเสื้อผาเพื่อเตรียมเขานอนหรือ

เปลา 
field-list 

120 นองไดเก็บเสื้อผาที่สกปรกของตัวเองหรือเปลา field-list 
121 ใครเปนคนเตรียมตัวนองใหเขานอน field-list 
122 เตรียมตัวนองใหเขานอนตองทำอะไรบาง Table-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

123 นองเขานอนเวลากี่โมง field-list ไมไดจัดเก็บ 
124 นองไมยอมเขานอนบางไหม field-list 
125 นองกลัวอะไรบางหรือเปลา (นอนคนเดียว หรือกลัวผี) field-list 
126 คณุแกปญหาอยางไร field-list 

การตอบสนองกับเด็กและการลงโทษ  
127 ครอบครัวมีตารางประจำวันที่คอนขางสม่ำเสมอและคาด

เดาไดสำหรับเด็กไหม 
Table-list ไมไดจัดเก็บ 

128 พอแมใหความชวยเหลือในกิจวัตรประจำวันเพื ่อใหเด็ก
กลัวนอยลงไหม 

Table-list 

129 พอแมชมเด็กอยางนอยสองครั้งเมื่อเด็กทำตามคำสั่งได
ไหม 

Table-list 

130 พอแมได แสดงความรักความอบอุ นต อเด ็กด วยการ
แสดงออกทางรางกายไหม 

Table-list 

131 พอแมไดเรียกชื่อหรือชื่อเลนของเด็กเมื่อพูดคุยกับเด็กไหม Table-list 
132 พอแมได กระตุ นให เด ็กพยายามร ักษาความสะอาด

เรียบรอยพอสมควรในบริเวณที่อยูอาศัยและที่เลนไหม 
Table-list 

133 พอแมไดกระตุนใหเด็กเก็บเสื้อผาของตนเองที่ใสนอกบาน 
เสื ้อผาที ่สกปรก เสื ้อผาที ่ใสนอน ไวในที ่ซึ ่งกำหนดไว
เฉพาะไหม 

Table-list 

134 พอแมไดกำหนดกฎระเบียบของบานและนำมาใชอยาง
สม่ำเสมอไหม 

Table-list 

135 พอแมไดกำหนดขอบเขตในเรื่องตางๆ สำหรับเด็กและ
นำมาใชอยางสม่ำเสมอไหม 

Table-list 

136 เด็กสามารถแสดงความรูสึกดานลบตอพอแมไดโดยไมถูก
ตอบโตดวยความกาวราวหรือรุนแรง 

Table-list 

137 เด็กไดนั ่งกินอาหารกับพอแมและสมาชิกคนอื ่น ๆ ใน
ครอบครัวอยางนอยวันละหนึ่งม้ือเกือบทุกวันไหม 

Table-list 

138 มีการคาดหวังวาลูกจะตองอดทนรอคอยในเวลากินอาหาร
บางไหม 

Table-list 

139 การใชเวลากับหนาจอ (เชน โทรทัศน โทรศัพทมือถือ 
แทปเลต) มีการควบคุมใหเหมาะสมไหม 

Table-list 

140 พอแมและเด็กไดมีการตกลงเรื่องการลงโทษกันไหม (ถา
ทำไมได หรือไมไดทำ) 

Table-list  
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ตารางที่ 8 แบบประเมินสถานะสุขภาพ สถานะทางสังคมและสถานะเศรษฐกิจ 

 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

คุณลักษณะทั่วไปของผูดูแล  
1 เวลาอยูที่บานคุณพูดภาษาอะไรเปนสวนใหญ field-list ไมไดจัดเก็บ 
2 คุณมีเชื้อชาติอะไร field-list  

มีจัดเก็บ 
 

3 คุณมีสัญชาติอะไร field-list 
4 คุณนับถือศาสนาอะไร field-list 
5 บางคนจะไมรูสึกวาตนเองเปนเพศเดียวกันกับเพศที่เปน

ตามกำเนิด คุณคดิวาตัวเองเปนเพศไหน 
field-list ไมไดจัดเก็บ 

6 เวลาอยูที่บานคุณพูดภาษาอะไร field-list 
7 คุณเปนครอบครัวหรือไม field-list 
8 ถาไม คุณมีความสัมพันธกับหัวหนาครอบครัวอยางไร field-list 
9 สถานภาพสมรสของคณุคืออะไร field-list มีจัดเก็บ 

10 คณุเรยีนหนังสือจบสูงสุดถึงชั้นอะไร field-list ไมไดจัดเก็บ 
11 มีคนจำนวนมากที่อานหนังสือไมคอยออก คุณอาน

หนังสือไดไหม 
field-list 

12 มีใครบางที่นอนคางอยูที่บานของคุณโดยเฉลี่ยอยางนอย
สัปดาหละ 4 คืน 

field-list 

13 มีเด็กที่เปนผูหญิงก่ีคน field-list 
14 คณุตองดูแลเด็กคนอ่ืนๆ ในบานอีกไหม field-list 
15 ถามี มีเด็กคนอ่ืนๆในบานอีกกี่คน field-list 
16 ถามี มีเด็กอีกกี่คนที่คุณตองดูแล ที่อายุต่ำกวา 2 ขวบ 

(หรือ 24 เดือน) 
field-list 

17 ถามี มีเด็กอีกกี ่คนที่คุณตองดูแล ที่อายุระหวาง 2-9 
ขวบ 

field-list 

18 ถามี มีเดก็อีกกี่คนที่คุณตองดแูล ที่อายุระหวาง 10-17 ขวบ field-list 
คุณลักษณะทั่วไปของเด็กและครอบครัว  

19 นอง (ที่เปนปญหา)กำลังเขาเรียนในโรงเรียนหรือเปลา 
(สถานเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล โรงเรียน
ประถม) 

field-list ไมไดจัดเก็บ 

20 ถาใช ตอนนี้นองกำลังเรียนอยูระดับชั้นอะไร field-list 
21 ในเทอมที่ผานมานี้นองขาดเรียนไปกี่วัน field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

22 ถานองไมไดเขาเรียนในโรงเรียน เหตุผลหลักคืออะไร field-list ไมไดจัดเก็บ 
23 นองมีผูปกครองหรือผูดูแลคนอ่ืนในบานที่ชวยดูแลไหม field-list 
24 ถามี นองมีผูปกครองหรือผูดูแลคนอ่ืนที่บานกี่คน field-list 
25 ถาไมมี เพราะอะไร field-list 
26 สถานะการแตงงานของพอ แมแทๆของนอง field-list 
27 ถาผูดูแลเปนแม พอแทๆของนองพักอาศัยอยูที ่บานนี้

ไหม 
field-list 

28 ถาพอแทๆไมพักอาศัยอยูที่บานพอแทๆอยูที่ไหน field-list 
29 ถาพอแทๆไมพักอาศัยอยูที ่บานพอแทๆกลับมาเยี่ยม

บอยไหม 
field-list 

30 ถาผูดูแลเปนพอ แมแทๆของนองพักอาศัยอยูที ่บานนี้
ไหม 

field-list 

31 ถาแมแทๆไมพักอาศัยอยูที่บาน แมแทๆอยูที่ไหน field-list 
32 ถาแมแทๆไมพักอาศัยอยูที ่บาน แมแทๆกลับมาเยี่ยม

บอยไหม 
field-list 

โครงสรางของบาน  
33 พ้ืนบานนี้ใชวัสดุอะไรกอสรางเปนสวนใหญ field-list ไมไดจัดเก็บ 
34 หลังคาบานนี้ใชวัสดุอะไรกอสรางเปนสวนใหญ field-list 
35 ผนังดานนอกของบานนี้ใชวัสดุอะไรกอสรางเปนสวน

ใหญ 
field-list 

36 ผูใหญในบานมีงานทำทุกคนไหม field-list 
37 มีใครในบานนี้ที่มีงานทำอีกไหม field-list 
38 คณุมีอาชีพอะไร field-list มีจัดเก็บ 
39 แตละเดือนรายไดรวมของทุกคนในบานนี้เทาไหร field-list ไมไดจัดเก็บ 
40 รายไดหลักของครอบครัวนี้มาจากไหน field-list 
41 คุณหรือใครในบานนี้มีรายไดหรือสวัสดิการอะไรจาก

รัฐบาลบาง 
field-list 

42 คณุมีการประกันสุขภาพหรือไม check-list มีจัดเก็บ 
43 คณุมีการประกันสุขภาพแบบไหน field-list 
44 คนในบานมกีารประกันสุขภาพทุกคนหรือไม field-list ไมไดจัดเก็บ 

ทรัพยสินของครอบครัวในบาน  
45 พัดลม check-list ไมไดจัดเก็บ 
46 วิทยุ check-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

47 โทรศัพทบาน check-list ไมไดจัดเก็บ 
48 ตูเย็น check-list 
49 เครื่องซักผา check-list 
50 เตาอบ/เตาไมโครเวฟ check-list 
51 คอมพิวเตอรหรือโนตบุคคอมพิวเตอร check-list 
52 แทบเล็ต check-list 
53 เครื่องเลนวีซีดี/ดีวีดี check-list 
54 เครื่องเลนแผนบูลเรย check-list 
55 เครื่องปรับอากาศ check-list 
56 โทรทัศน (แบบธรรมดา) check-list 
57 โทรทัศน (แบบจอแอลซีดี/แอลอีดี/พลาสมา) check-list 
58 เตาถานหุงตม check-list 
59 เครื่องทำน้ำรอน check-list 
60 โทรศัพทมือถือ (แบบธรรมดา) check-list 
61 โทรศัพทมือถือ (แบบสมารทโฟน) check-list 
62 รถยนตแบบกระบะ check-list 
63 รถยนตแบบเกง check-list 
64 รถจักรยานยนต check-list 
65 รถจักรยานยนตขนาดใหญ (บิ๊กไบค) check-list 
66 จักรยาน check-list 
67 นาิกาขอมือ check-list 
68 เรือที่มีเครื่องยนต check-list 
69 รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตำม) /รถอีแตน check-list 
70 รถแทรกเตอรสี่ลอ check-list 
71 บัญชีธนาคาร check-list 
72 บัตรเครดิต check-list 

อาหารและโภชนาการ  
73 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณกินอาหารประมาณก่ีมื้อ field-list ไมไดจัดเก็บ 
74 ในสัปดาหที่ผานมานี้นองกินอาหารประมาณวันละกี่มื้อ field-list 
75 คณุเคยไมมีเงินสำหรับซื้ออาหารสำหรับครอบครัวไหม field-list 
76 คณุเคยไมมีเงินซื้ออาหารใน 30 วันที่ผานมานี้ไหม field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

77 คุณเคยไมมีเงินซื้ออาหาร 5 วันหรือมากกวานี้ ใน 30 
วันท่ีผานมานี้ไหม 

field-list ไมไดจัดเก็บ 

78 เคยมีเด็กที่อยูในบานนี้ตองเขานอนโดยไมไดกินอาหาร
เย็นเพราะไมมีอาหารพอที่จะกินไดหรือเปลา 

field-list 

79 เหตุการณแบบนี้เคยเกิดขึ้นใน 30 วันที่ผานมานี้ไหม field-list 
80 เหตุการณแบบนี้เคยเกิดขึ้น 5 วันหรือมากกวา ใน 30 

วันท่ีผานมานี้ไหม 
field-list 

เกี่ยวกับสุขภาพของผูดูแลนองและคนในบาน  
81 ในเดือนที่ผานมานี้ คณุคิดวาสุขภาพของคุณเปนอยางไร field-list ไมไดจัดเก็บ 
82 สุขภาพของคุณทำใหคุณลำบากที ่จะทำกิจกรรมบาง

อยางเชนทำความสะอาดบานหรือเดินทางไปทำงานไหม 
field-list 

83 คุณมีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน การมองเห็น การสื่อสาร 
หรือการเคลื่อนไหวไหม 

Table-list มีจัดเก็บ 
 

84 นองมีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน การมองเห็น การสื่อสาร 
หรือการเคลื่อนไหวไหม 

field-list 

85 คณุมีความลำบากดานไหนบาง field-list ไมไดจัดเก็บ 
86 นองมีความพิการประเภทไหนหรือเปลา field-list มีจัดเก็บ 
87 คนในบานมคีวามลำบากดานไหนบาง field-list ไมไดจัดเก็บ 
88 คนในบานมปีญหาดานสุขภาพไหม field-list 
89 คนในบานมคีวามพิการประเภทไหนหรือเปลา field-list 
90 คุณมีความลำบากในการดูแลสุขภาพของคนในบานหรือ

เปลา 
field-list 

แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต depression anxiety stress scale (DASS)  
91 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกเวลาเครียดผอนคลายยาก

บอยแคไหน 
Table-list ไมไดจัดเก็บ 

92 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
93 ถาใชคณุทำอยางไร field-list 
94 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกปากคอแหงบอยแคไหน field-list 
95 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
96 ถาใชคณุทำอยางไร field-list 
97 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกวาไมสามารถรับรูความรูสึก

ดีๆ เลย บอยแคไหน 
field-list 

98 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

99 ถาใชคณุทำอยางไร field-list ไมไดจัดเก็บ 
100 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาหายใจลำบากบอย

แคไหน 
field-list 

101 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
102 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
103 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกลำบากที ่จะกระตุน

ตัวเองใหทำสิ่งตางๆ บอยแคไหน 
field-list 

104 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
105 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
106 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกมักมีปฏิกิริยารุนแรงมาก

เกินควรกับสถานการณตางๆ บอยแคไหน 
field-list 

107 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
108 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
109 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกมีอาการใจสั่นบอยแคไหน field-list 
110 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
111 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
112 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกมีอาการมือสั่นบอยแคไหน field-list 
113 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
114 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
115 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาเสียพลังงานไปกับ

ความวิตกกังวลมากทีเดียว บอยแคไหน 
field-list 

116 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
117 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
118 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกวาใกลจะคุมตัวเองไมอยู

แลว บอยแคไหน 
Table-list 

119 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
120 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
121 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกแบบนี้บอยแคไหน field-list 
122 ถาใชเกิดอะไรขึ้น Table-list 
123 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
124 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกแบบนี้บอยแคไหน field-list 
125 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาไมสามารถกระตุน

ตัวเองใหกระตือรือรนกับอะไรทั้งสิ้น บอยแคไหน 
Table-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

126 ถาใชเกิดอะไรขึ้น Table-list ไมไดจัดเก็บ 
127 ถาใชคุณทำอยางไร Table-list 
128 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกวาตัวเองไมคอยมีคุณคา

อะไร นี้บอยแคไหน 
Table-list 

129 ถาใชเกิดอะไรขึ้น Table-list 
130 ถาใชคุณทำอยางไร Table-list 
131 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกออนไหวกับทุกอยางมาก

เกินไป บอยแคไหน 
Table-list 

132 ถาใชเกิดอะไรขึ้น Table-list 
133 ถาใชคุณทำอยางไร Table-list 
134 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกหัวใจเตนไมปกติเตนผิด

จังหวะ บอยแคไหน 
Table-list 

135 ถาใชเกิดอะไรขึ้น Table-list 
136 ถาใชคุณทำอยางไร Table-list 
137 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกหวาดกลัวโดยไมมีเหตุผล

อันควร บอยแคไหน 
Table-list 

138 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
139 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
140 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกชีวิตนี้ไมมีความหมายอะไร

เลย บอยแคไหน 
Table-list 

141 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
142 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 

แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต depression anxiety stress scale (DASS)  
143 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกเวลาเครียดผอนคลายยาก

บอยแคไหน 
Table-list ไมไดจัดเก็บ 

144 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
145 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
146 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกปากคอแหงบอยแคไหน field-list 
147 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
148 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
149 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกวาไมสามารถรับรูความรูสึก

ดีๆ เลย บอยแคไหน 
field-list 

150 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

151 ถาใชคุณทำอยางไร field-list ไมไดจัดเก็บ 
152 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาหายใจลำบากบอย

แคไหน 
field-list 

153 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
154 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 

การเล้ียงดูสั่งสอนการอบรมและแกปญหา  
155 ระหวางวันนองเลนเกมหรือรวมกิจกรรมที่สนุกกับคุณ

บอยแคไหน 
field-list ไมไดจัดเก็บ 

156 คุณสังเกตและชมเชยนองเมื่อเขาทำอะไรบางอยางที่ดี field-list 
157 คุณคอยสอนทักษะหรือความรูใหมๆใหนอง field-list 
158 คุณชักชวนใหนองชวยทำงานบานบางอยาง field-list 
159 คุณใหรางวัลนองเมื ่อเขาทำอะไรไดดีหรือเมื ่อเขาทำ

อะไรใหมๆ ได 
field-list 

160 คุณยึดมั่นกับกฎระเบียบที่คุณกำหนดไวและไมเปลี่ยนใจ field-list 
161 คุณพูดกับนองอยางสงบและใจเย็นเมื่อคุณกำลังโมโห

เขา 
field-list 

162 กำหนดกฎระเบียบใหนองเรื่องการปฏิบัติตัว และคุณ
สามารถบังคับใชไดจริง 

Table-list 

163 คุณอธิบายใหนองฟงไดวาคุณตองการใหเขาทำอะไร ใน
ลักษณะที่งายและชัดเจน 

field-list 

164 คุณอธิบายวาคุณอยากใหนองทำอะไร มากกวาที่จะบอก
วาใหหยุดทำอะไร 

field-list 

165 บอกนองวาคุณคาดหวังใหเขาทำตัวอยางไร(เชน ในขณะ
ที่กินขาวเย็นดวยกัน) 

field-list 

166 คอยติดตามดูวานองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คุณกำหนด
ไดเสมอหรือเกือบตลอดเวลา 

field-list 

167 หลีกเลี่ยงความขัดแยงกับนองโดยการเสนอใหทางเลือก
ที่ชัดเจน (เชน ใหเลือกทำกิจกรรมหนึ่งอยางจากสอง
สามอยางที่คณุเสนอให) 

field-list 

168 เตือนนองกอนที่จะตองเปลี่ยนกิจกรรม (เชน เตือนหา
นาทีกอนถึงเวลาทานขาว) 

field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

169 ปองกันปญหาพฤติกรรม (เชน จำกัดการติดตอกับเพื่อน
ของเขาบางคนหร ือไม ปล อยให น องทำก ิจกรรม
บางอยาง) 

Table-list ไมไดจัดเก็บ 

170 ใหเหตุผลสำหรับคำขอรองของคุณ (เชน "อีกหานาทีเรา
จะตองออกจากบานแลว นองจึงจะตองเตรียมของให
พรอมนะ”) 

Table-list 

171 ทำใหงานในชีวิตประจำวันกลายเปนเกมสนุก (เชน การ
ทำงานบาน) เพื่อจะใหนองสามารถทำใหเสร็จได 

field-list 

172 แบงคำแนะนำใหเปนขั้นตอนยอย (เชน "หยิบของเลน
เก็บใสกลองใหเรียบรอย" แทนที่จะพูดวา "เก็บหองให
สะอาด") 

field-list 

173 เตรียมตัวนองสำหรับสถานการณที่ทาทาย (เชน การเริ่ม
เขาโรงเรียนใหม) 

field-list 

174 สวนใหญนองรองไหรูสึกเสียใจเพราะเรื่องอะไร field-list 
175 เวลาที่นองรองไหเพราะเขารูสึกเสียใจ คุณทำอยางไร field-list 
176 นองรองไหบอยไหม field-list 
177 เด็กมีปญหากับผูดูแล จากปญหาสวนตัวของผูดูแลเอง

บางไหม (ความเครียดจากงาน จากคูครองใหม) 
field-list 

178 ถาใช มีปญหาแบบนี้บอยไหม field-list 
179 ถาใชคุณทำอยางไร field-list 
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมของเด็กที่ไมด ีการแกปญหา ขูและการลงโทษจากผูดูแล 

 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

1 เวลาที่นองดื้อหรือเกเร คุณมีการลงโทษอยางไร Table-list ไมไดจัดเก็บ 
2 คุณมีการเฆี่ยนตี ตบ หยิกจับตัวนองแรงๆ หรือทุบตีนอง

ไหม 
field-list 

3 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุทำแบบนี้บอยแคไหน field-list 
4 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
5 ถาใชคุณทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
6 เวลานองทำอะไรท่ีคุณไมชอบ คุณมีการลงโทษอยางไร Table-list 
7 คุณดุดานอง พูดอะไรรายๆ หรือเรียกนองดวยคำหยาบ

คายไหม 
field-list 

8 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุทำแบบนี้บอยแคไหน field-list 
9 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 

10 ถาใชคณุทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
11 คณุมีการปรับระดับการลงโทษนองไหม field-list 
12 ถามีคุณกำหนดอยางไร field-list 
13 นองเคยออกจากบานโดยไมไดบอกวาไปที่ไหนไหม field-list 
14 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
15 ถาใชคณุทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
16 นองเคยอยู นอกบานในตอนเย็นจนเลยเวลาที ่จะกลับ

บานไหม 
field-list 

17 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
18 ถาใชคณุทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
19 นองออกไปขางนอกกับเพ่ือนๆที่คณุไมรูจักไหม field-list 
20 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
21 ถาใชคณุทำอะไรตอหลังจากที่คุณลงโทษนองไปแลว field-list 
22 นองเคยออกนอกบานโดยไมมีกำหนดเวลาวาจะกลับ

บานเมื่อไหร 
field-list 

23 นองเคยอยูนอกบานในเวลากลางคืนโดยไมมีผูใหญอยู
ดวย 

field-list 

24 นองเคยกลับจากโรงเรียนถึงบานชากวาปกติมากๆไหม field-list 
25 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

26 ถาใชคณุทำอะไรตอหลังจากที่คุณคยุกับนองไปแลว field-list ไมไดจัดเก็บ 
27 นองไมยอมชวยทำงานบานที่มอบหมายใหบางหรือเปลา field-list 
28 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
29 ถาใชคณุทำอะไรตอหลังจากที่คุณคยุกับนองไปแลว field-list 
30 บอยแคไหนที่นองโกรธเมื่อไมไดอะไรดั่งใจ field-list 
31 ถาใชเกิดอะไรขึ้น field-list 
32 บอยแคไหนที ่น องไมยอมทำตามกฎระเบียบในบาน

นอกจากจะตองถูกขูวาจะทำโทษจึงยอม 
field-list 

33 บอยแคไหนที่นองเถียงกับคุณหรือผูดูแลอีกคนเกี่ยวกับ
กฎระเบียบในบาน 

field-list 

34 ขณะนี้นองมีพฤติกรรมที ่เปนปญหาสำหรับคุณหรือ
ผูดูแลอีกหรือเปลา 

field-list 

35 บอยแคไหนที่นองรองไหดิ้นอาละวาด field-list 
36 บอยแคไหนที่นอง “เถียงกลับ” กับผูใหญ field-list 
37 คณุตะโกนหรือกรีดรองในลักษณะหยาบคายใสนอง field-list 
38 คณุพูดบางอยางที่เปนการประจานนองหรือทำใหเขาอับ

อายตอหนาคนอื่นๆ 
field-list 

39 คณุลงโทษดวยการไมยอมพูดกับนอง field-list 
40 คณุขูวาจะจากไปและทอดทิ้งนองไป field-list 
41 คณุขูวาจะทำรายหรือฆานองใหตาย field-list 
42 คณุขูนองวาจะเรียกผีหรือวิญญาณชั่วรายเขามาหานอง field-list 
43 คุณขูนองวาจะมีคน (เชนตำรวจ หรือคนแปลกหนา) มา

พาตัวเขาไป 
field-list 

44 คณุขูนองวาจะไมใหกินขาวหนึ่งม้ือเพื่อเปนการลงโทษ field-list 
45 คณุพูดบางสิ่งใสนองซึ่งทำใหนองอารมณเสีย field-list 
46 คณุบอกนองวาเขานาจะตายไปเสีย หรือไมนาเกิดมาเลย field-list 
47 คณุมีการพูดวากลาวเปรียบเทียบที่รุนแรง (ชื่นชมเด็กอีก

คนในบานแตวานอง) 
field-list 

48 คณุเคยเขยาหรือกระชากตัวเด็กอยางแรง field-list 
49 คณุเคยตะโกน ตะคอก แผดเสียงหรือตวาดเด็กอยางแรง field-list 
50 คุณเคยตี ทุบ ฟาด หรือหยิกบริเวณกนเด็กดวยมือเปลา

อยางแรง 
field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

51 คุณเคยตีบริเวณกนเด็กหรือที่อื่นๆ บนรางกาย ดวยของ
บางอยาง เชนเข็มขัด แปรงผม ไมเรียว หรือของแข็ง
อ่ืนๆ อยางแรง 

field-list ไมไดจัดเก็บ 

52 คุณเคยดาวาเด็กวาโงขี้เกียจหรือคำอืนทีคลายกันอยาง
รุนแรง 

field-list 

53 คณุเคยขูนองวาจะเอาไปทิ้งหรือใหคนอ่ืนเลี้ยง field-list 
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ตารางที่ 10 พฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงที่อาจจะนำไปสูปญหาของเด็ก 

 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

1 คุณเคยยุงมากจนลืมไปวานองอยูที่ไหนหรือกำลังทำ
อะไรอยูหรือไม 

field-list ไมไดจัดเก็บ 

2 คุณไมไดตรวจสอบวานองกลับถึงบานตามเวลาที่ควร
กลับหรือเปลา 

field-list 

3 คุณไมบอกนองนองวาคุณไปที่ไหนเมื่อคุณออกจาก
บาน 

field-list 

4 คุณมีความรูสึกวาจะดูแลเด็กไมไหวแลว field-list 
5 นองถูกปลอยใหอยูที่บานตามลำพังโดยไมมีผูใหญดูแล field-list 
6 นองใชเฟสบุค ไลน หรือสื ่อสังคมอื ่นๆ ยูทูป หรือ

อินเตอรเน็ทโดยไมมีผูใหญควบคุม 
field-list 

7 นองรองไหหรือตะโกนหรือกรีดรองเสียงดังในหอง
ตัวเอง 

field-list 

8 นองทุบตีคณุหรือคนในบาน field-list 
9 นองไมเอาใจใสของเลนหรือสิ่งของอื่นๆ field-list 

10 นองมีการลักขโมย field-list 
11 นองมีการโกหก field-list 
12 นองลอเลียนหรือยั่วโมโหเด็กคนอ่ืนๆ field-list 
13 นองทะเลาะกับเพ่ือนวัยเดียวกัน field-list 
14 นองทะเลาะกับเพ่ือนตางวัย field-list 
15 นองถูกเพ่ือนแกลง field-list 
16 นองถูกเพ่ือนตางวัยแกลง field-list 
17 นองทะเลาะกับพี่นองหรือเด็กคนอื่นๆในบาน field-list 
18 นองขัดคอคุณหรือผูใหญคนอ่ืนๆที่กำลังพูดอยู field-list 
19 นองเสียสมาธิงาย field-list 
20 นองทำงานหรืออะไรที่มอบหมายใหไมเสร็จ field-list 
21 นองมีปญหาในการเลนตามลำพังหรืออยู คนเดียว

หรือไม 
field-list 

22 นองปสสาวะรดที่นอน field-list 
23 นองชอบแขงขันหรือพยายามที่จะเอาชนะเด็กอีกคน

หนึ่ง 
field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

24 นองชอบทำลาย – พยายามทำลายสิ่งของหรือทำให
เสียหาย หรือทำจนพัง 

field-list ไมไดจัดเก็บ 

25 นองชอบเลนกับสิ่งของที่เปนอันตราย field-list 
26 นองชอบโกหก – รวมทั้งที่ถูกสงสัยวานาจะโกหกดวย field-list 
27 นองอยู นิ ่งไมได – เคลื ่อนไหวตลอดเวลา ขยุกขยิก 

ขยับตัวตลอดเวลา พูดมากเกินควร 
field-list 

28 นองชอบลักขโมย – รวมทั้งกรณีที่สงสัยวาจะขโมย field-list 
29 นองมีปญหาดานความประพฤติที่โรงเรียน field-list 
30 นองมีปญหาชอบลอเลียนคนอื่นๆ – เยาะเยย แหย มุง

รายกับคนอ่ืนๆ 
field-list 

31 นองมีปญหาชอบสัมผัสกน หนาอก อวัยวะเพศของคน
อ่ืนอยางไมเหมาะสม 

field-list 

32 นองมีปญหาชอบ “เถียงกลับ” กับครูหรือผูใหญ field-list 
33 นองมีความรู ส ึกว าค ุณเลี ้ยงดูเขาไดไมดีในฐานะ

ผูปกครอง 
field-list 

34 นองมีความรูสึกวาคุณลงโทษเขาอยางไมยุติธรรม field-list 
35 นองมีความรูสึกวาคุณลงโทษเขาอยางรุนแรงเกินควร field-list 
36 นองไมไดรับการรักษาสำหรับการบาดเจ็บหรือไมสบาย

ซึ ่งมันเปนสิ ่งที ่จำเปนในเวลานั ้น แมว าคุณมีเงิน
พอที่จะจายได 

field-list 

37 นองไมไดกินอาหารหรือเครื่องดื่มตามที่จำเปน แมวา
คุณมเีงนิพอที่จะจายได 

field-list 

38 นองตองใสเสื ้อผาที ่สกปรก ขาด หรือไมเหมาะกับ
สภาพอากาศ แมวาเสื้อผาที่เหมาะสมก็มีอยูในบาน 

field-list 

39 นองไมไดไปโรงเรียน แมวาเขาจะสบายดีและคุณก็มี
เงินเพียงพอที่จะสงเขาไปโรงเรียนได 

field-list 

40 คณุไมไดดูแลใหนองไดนอนอยางเพียงพอ field-list 
41 น องบาดเจ ็บร ุนแรง (ถ ูกของม ีคมบาดเป นแผล 

กระดูกหัก หรือแยกวานั้น) เพราะไมมใีครดูแลใกลชิด 
field-list 
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ตารางที่ 11 พฤติกรรมความสัมพันธของผูดูแลหรือพอกับแมที่อาจจะนำไปสูปญหาของเด็ก 
 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

1 คุณทะเลาะกับแฟนของคุณบอยไหม field-list ไมไดจัดเก็บ 
2 แฟนของคุณพยายามกีดกันไมใหคุณทำอะไรที่คุณควร

ทำบอยไหม 
field-list 

3 แฟนของค ุณพยายามก ีดก ันไม ให ค ุณได พบกับ
ครอบครัวคนอ่ืนๆ ของคณุบอยไหม 

field-list 

4 แฟนของคุณพยายามจำกัดการติดตอของค ุณกับ
ครอบครัวผูใหกำเนิดบอยไหม 

field-list 

5 แฟนของคุณพยายามยืนยันวาตองรู วาคุณอยูที ่ไหน
ตลอดเวลาบอยไหม 

field-list 

6 แฟนของคุณเพิกเฉยกับคุณและปฏิบัติตอคุณอยางไม
ใยดีบอยไหม 

field-list 

7 แฟนของคุณจะโกรธมากเมื ่อคุณพูดคุยกับชายหรือ
หญิงคนที่เขาคิดวาคุณชอบบอยไหม 

field-list 

8 แฟนของคุณระแวงวาคุณจะนอกใจเขาบอยไหม field-list 
9 แฟนของคุณทำรายรางกาย (ผลักไส กระแทก หรือตบ

ตี) บอยไหม 
field-list 

10 แฟนของคุณตะโกน ตะคอก แผดเสียงหรือตวาดคุณ
ยางแรงบอยไหม 

field-list 

11 แฟนของคุณยึดเอาเงินคาจางหรือเงินที่คุณเก็บออมไว 
โดยคุณไมไดยินดีใหทำบอยไหม 

field-list 

12 แฟนของคุณคาดหวังว าคุณจะตองขออนุญาตเขา
กอนที่จะไปรับบริการดานการดูแลสุขภาพสำหรับตัว
คุณเอง 

field-list 

13 แฟนของคุณคาดหวังวาคุณจะตองมอบเงินที่คุณหาได
ใหเขา 

field-list 

14 แฟนของคุณไมยอมใหเงินคุณสำหรับคาใชจายตาง ๆ 
ในบาน แมวาเขาจะมีเงินสำหรับซื้อสิ่งของอื่นๆก็ตาม
บอยไหม 

field-list 

15 คณุเกิดการเคล็ดขัดยอก ช้ำ หรือเปนแผลถลอกเพราะ
ตอสูกับแฟนบอยไหม 

field-list 
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ลำดับที่ คำถาม ประเภทของ
ขอมูล 

รายการขอมูลในระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 

16 แฟนของคุณไมใหความเคารพคุณ หรือไมแสดงใหเห็น
วาเขาแครความรูสึกของคุณเกี่ยวกับเรื่องที่คุณขัดแยง
กันบอยไหม 

field-list ไมไดจัดเก็บ 

17 แฟนของคณุทำลายขาวของของคุณบอยไหม field-list 
18 แฟนของคณุขูวาจะทำรายคุณบอยไหม field-list 
19 คณุตองไปใหหมอรักษาเพราะบาดเจ็บจากการตอสูกับ

แฟนบอยไหม 
field-list 
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ตารางที่ 12  สรุปรายการขอมูลจากปจจัยดานครอบครัว และขอมูลปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของจาก PLH ที่มีการจัดเก็บน

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 
 

รายการขอมูล หมายเหตุ 
คุณลักษณะทั่วไปของผูดูแล  

1 คุณมีเชื้อชาติอะไร field-list  
 
 
 
 
 

มีจัดเก็บ 
 

2 คุณมีสัญชาติอะไร field-list 
3 คุณนับถือศาสนาอะไร field-list 
4 สถานภาพสมรสของคณุคืออะไร field-list 

โครงสรางของบาน 
1 คุณมีอาชีพอะไร field-list 
2 คุณมีการประกันสุขภาพหรือไม check-list 
3 คุณมีการประกันสุขภาพแบบไหน field-list 

เกี่ยวกับสุขภาพของผูดูแลนองและคนในบาน 
1 คุณมีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน การมองเห็น การสื่อสาร 

หรือการเคลื่อนไหวไหม 
Table-list 

2 นองมีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน การมองเห็น การสื่อสาร 
หรือการเคลื่อนไหวไหม 

field-list 

3 นองมีความพิการประเภทไหนหรือเปลา field-list 
 

รายการขอมูลที่มีการจัดเก็บบางสวน 

 

รายการขอมูล หมายเหตุ 
แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต depression anxiety stress scale (DASS)  

 
 
 
 

มีจัดเก็บบางสวน 

1 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกเวลาเครียดผอนคลายยาก
บอยแคไหน 

Table-list 

2 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกปากคอแหงบอยแคไหน field-list 
3 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาหายใจลำบากบอย

แคไหน 
field-list 

4 ในสัปดาหที่ผานมานี ้คุณรูสึกรู สึกลำบากที่จะกระตุน
ตัวเองใหทำสิ่งตางๆ บอยแคไหน 

field-list 

5 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกมักมีปฏิกิริยารุนแรงมาก
เกินควรกับสถานการณตางๆ บอยแคไหน 

field-list 

6 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกมีอาการใจสั่นบอยแคไหน field-list 
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รายการขอมูล หมายเหตุ 
7 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกมีอาการมือสั่นบอยแคไหน field-list  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีจัดเก็บบางสวน 

8 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาเสียพลังงานไปกับ
ความวิตกกังวลมากทีเดียว บอยแคไหน 

field-list 

9 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรู สึกวาใกลจะคุมตัวเองไมอยู
แลว บอยแคไหน 

Table-list 

10 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาไมสามารถกระตุน
ตัวเองใหกระตือรือรนกับอะไรทั้งสิ้น บอยแคไหน 

Table-list 

11 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกวาตัวเองไมคอยมีคุณคา
อะไร นี้บอยแคไหน 

Table-list 

12 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกออนไหวกับทุกอยางมาก
เกินไป บอยแคไหน 

Table-list 

13 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกหัวใจเตนไมปกติเตนผิด
จังหวะ บอยแคไหน 

Table-list 

14 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกหวาดกลัวโดยไมมีเหตุผล
อันควร บอยแคไหน 

Table-list 

15 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกชีวิตนี้ไมมีความหมายอะไร
เลย บอยแคไหน 

Table-list 

แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต depression anxiety stress scale (DASS) 
1 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกเวลาเครียดผอนคลายยาก

บอยแคไหน 
Table-list 

2 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกปากคอแหงบอยแคไหน field-list 
3 ในสัปดาหที่ผานมานี้คณุรูสึกวาไมสามารถรับรูความรูสึก

ดีๆ เลย บอยแคไหน 
field-list 

4 ในสัปดาหที่ผานมานี้คุณรูสึกรูสึกวาหายใจลำบากบอย
แคไหน 

field-list 
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 จากการศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อออกแบบรูปแบบ แบบคัดกรอง แบบสอบถามเพื่อใชในการประเมิน

ครอบครัวของกิจกรรม PLH ซึ่งไดแบงกลุมแบบสอบถามที่ใชสำหรับกระบวนการใหความรูกับครอบครัวของทีม 

Facilitator และ พอแม ดังตอไปนี้ 

 

รายการขอมูลจากแบบสอบถามสำหรับพอแมในการใหความรูกับครอบครัวกรณีเด็กเสี่ยงที่จะไดรับความรุนแรง 

 พบวาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในการใหความรูกับครอบครัวกรณีเด็กเสี่ยงที่จะไดรับความ รุนแรงสวน

ใหญเปนขอมูลที่ใชในการประเมินผลการใหความรูกับพอแม และพฤติกรรมของเด็กที่สังเกตุได ซึ่งแบบสอบถามที่ใช มี

ดังตอไปนี้ 

 

1) การประเมินความรูของผูปกครอง   ซึ่งขอมูลที่จัดเก็บเปนขอมูลเก่ียวกับการประเมินพฤติกรรม ไดแก 

รายการขอมูล การตอบ หมายเหตุ 
ช่ัวโมงที่ 1 การใชเวลาตามลำพังกับเด็ก ตัวเลือก 

- เห็นดวย 
- ไมแนใจ 
- ไมเห็นดวย 

ไมมีการจัดเก็บ
ในระบบ HIS 1. สามารถวิเคราะหพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กได 

2. สามารถระบุเปาหมายพฤติกรรมของเด็กที่ตองการปรับเปลี่ยนไดอยาง
เหมาะสม 
3. สามารถบอกหลักการสำคัญในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กได 
4. สามารถบอกแนวทางในการจัดการกับปญหาการสรางสัมพันธภาพกับ
เด็กที่คาดวาจะเกิดขึ้นได 
ช่ัวโมงท่ี 2 การพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก 
1. สามารถอธิบายความเช ื ่องโยงของอารมณกับรางกาย ความรู สึก 
ความคิด และพฤติกรรมได 
2. สามารถแยกแยะอารมณประเภทตางๆได 
3. สามารถบอกแนวทางการชวยเด็กในการจัดการกับอารมณได 
4. สามารถบอกถึงอารมณของตนเองที่เกิดขึ้นได 
ช่ัวโมงที่ 3 การชมและการใหรางวัลเด็ก 
1. สามารถบอกหลักการชมและการใหรางวัลท่ีเหมาะสมกับอายุของเด็กได 
2. สามารถระบุแนวทางในการจัดการกับปญหาพฤติกรรมดานลบของเด็กที่
คาดวาจะเกิดขึ้นได 
ช่ัวโมงท่ี 4 การออกคำสั่งท่ีชัดเจน 
1. สามารถอธิบายหลักการออกคำสั่งเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสม
กับสภาพความจริงของเด็กได 
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2. สามารถแยกแยะความแตกตางระหวางคำสั่งเชิงบวกและเชิงลบได ตัวเลือก 

- เห็นดวย 
- ไมแนใจ 
- ไมเห็นดวย 

ไมมีการจัดเก็บ
ในระบบ HIS 3. สามารถบอกหลักการหันเหพฤติกรรมดานลบไปสูพฤติกรรมดานบวกได 

4. สามารถสาธิตการใชเทคนิคการออกคำสั่งเชิงบวกได 
ช่ัวโมงท่ี 5 กฎระเบียบของบานและกิจวัตรประจำวัน 
1. สามารถอธิบายความสำคัญของการสรางกฎระเบียบของบานได 
2. สามารถกำหนดระเบียบในบานที่จะเอาไปใชกับลูกได 
3. สามารถสาธิตการใชเทคนิคการการดึงเด็กเขามามีสวนรวมในการ
กำหนดกฎระเบียบของบานได 
4. สามารถบอกความสำคัญและประโยชนของการสรางกิจวัตรประจำวันได 
5. สามารถระบุกิจวัตรประจำวันของลูกไดเหมาะสมกับชวงอายุเด็ก 
ช่ัวโมงท่ี 6 การเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบ 
1. สามารถบอกลักษณะพฤติกรรมเรียกรองความสนใจของเด็กได 
2. อธิบายความหมายของการเพิกเฉยได 
3. สามารถแยกแยะพฤติกรรมเด็กที่สามารถเพิกเฉยไดและพฤติกรรรมที่ไม
สามารถเพิกเฉยได 
4. สามารถบอกหลักการสำคัญของเทคนิคการเพิกเฉยได 
5. สามารถสาธิตการใชเทคนิคเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจได 
6. สามารถบอกวิธีการโตตอบกับพฤติกรรมที่เรียกรองความสนใจและ
กดดันของเด็ก 
7. สามารถบอกเทคนิคการสงบอารมณของตนเองในขณะที่เด็กกำลังกดดัน
เรียกรองได 
ช่ัวโมงท่ี 7 การใหผลติดตาม 
1. สามารถอธิบายความหมายของการใหผลติดตามได 
2. สามารถอธิบายวิธีการใหผลติดตามในลักษณะตางๆได 
3. สามารถบอกหลักเกณฑที่ตองใชวิธีการใหผลติดตามได 
4. สามารถสาธิตยอนกลับวิธีการใหผลติดตามที่เหมาะสมได 
ช่ัวโมงท่ี 8 ทบทวนตรึกตรอง 
1. บอกหลักการในการใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขปญหาท้ัง 5 ขั้นได  
2. สามารถสาธิตการชวยใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขปญหาได 
3. สามารถบอกหลักการคุยกับเด็กเก่ียวกับเรื่องท่ีทำใหเด็กไมสบายใจได 
4. สามารถสาธิตวิธีการพูดคุยกับเด็กในเรื่องที่ทำใหไมสบายใจได 
5. สามารถสะทอนคิดประสบการณการเรียนรูจากการอบรมท่ีผานมาได 
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6. สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของวิธีการเลี้ยงดูเด็ก ปฏิสัมพันธกับ
เด็ก พฤติกรรมของตนเองและเด็ก และครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป กอน
และหลังเขารับการอบรมได 

ตัวเลือก 
- เห็นดวย 
- ไมแนใจ 
- ไมเห็นดวย 

ไมมีการจัดเก็บ
ในระบบ HIS 

7. สามารถระบุแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กที่ตองทำอยางตอเนื่อง
ตอไปในอนาคตได 
8. สามารถบอกความตองการการชวยเหลือหรือการสนับสนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กใหเติบโตเต็มศักยภาพได 
9. สามารถบอกแนวทางในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวม
การอบรมได 

 

2) การประเมินทักษะการเลี้ยงดูเด็ก  

รายการขอมูล การตอบ หมายเหตุ 
ช่ัวโมงท่ี 1 การใชเวลาตามลำพังกับเด็ก ตัวเลือก 

- เห็นดวย 
- ไมแนใจ 
- ไมเห็นดวย 

ไมมีการจัดเก็บ
ในระบบ HIS 1. นั่งในระดับเดียวกับลูก 

2. เรียกชื่อลูกเมื่อพูดคุยดวย 
3. บอกระยะเวลาที่จะเลนหรือทำกิจกรรมกับลูก 
4. ใหลูกเปนผูนำหรือเลือกในการเลน 
5. หาวิธีการที่จะเลนดวยกันกับลูกแทนที่จะเลนแบบแขงขัน 
6. ใหความรวมมือและเลนหรือทำกิจกรรมกับลูกจนกระทั่งหมดเวลาที่ตก
ลงไวกับลูก 
7. เฝาดูและบรรยายสิ่งที่ลูกกำลังทำดวยความกระตือรือรน 
8. จัดการกับปญหาในขณะที่ใชเวลาตามลำพังกับลูกได 
9. ใชเทคนิคการหยุดพักสักครูในการจัดการกับความรูสึกของตนเอง 
 
ช่ัวโมงท่ี 2 การพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก 
1. สังเกตเวลาที่ลูกรูสึกดี 
2.มีการสังเกตและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความรูสึกของลูกที่
เฉพาะเจาะจงและสัมพันธกับพฤติกรรมของลูก 
3. บอกความรูสึกของตนเองใหลูกรู 
4. แสดงการรับรูความรูสึกของลูก แมกระทั่งความรูสึกที่ชวนใหไมสบายใจ 
ผานทางสีหนา ทาทาง คำพูด 
5.แสดงการใหกำลังใจดวยคำพูดและทาทางเพ่ือชวยใหลูกรูสึกวาไดรับ
ความรักและการยอมรับ 
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6. นั่งลงหรือยอตัวใหอยูในระดับเดียวกันกับลูกเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
ความรูสึก 

ตัวเลือก 
- เห็นดวย 
- ไมแนใจ 
- ไมเห็นดวย 

ไมมีการจัดเก็บ
ในระบบ HIS 

7. ทำสิ่งที่อยากเห็นลูกทำใหลูกเห็นเปนแบบอยาง 
8. ฝกสังเกตความรูสึกของตนเองในขณะที่ทำกิจวัตรประจำวัน 
9. ใชเทคนิคการหยุดพักสักครูในการจัดการกับความรูสึกของตนเองเมื่อ
รูสึกเครียด 
 
ช่ัวโมงท่ี 3 การชมและการใหรางวัลเด็ก 
1. ใหความสนใจกับพฤติกรรมของลูกที่คุณอยากเห็นมากขึ้น 
2. ชมหรือกอดลูกเมื่อลูกทำดี แมวาการกระทำนั้นเปนสิ่งที่คุณคาดหวังวา
ลูกจะตองทำอยูแลวก็ตาม 
3. เรียกชื่อลูกเมื่อกลาวคำชมเสมอ 
4. ชมลูกดวยน้ำเสียงและทาทางกระตือรือรน 
5. ชมที่ความพยายามของลูก 
6. ใหรางวัลแบบงายๆและสมเหตุผลกับลูก 
7. ชื่นชมและใหรางวัลกับตัวเอง 
 
ช่ัวโมงท่ี 4 การออกคำสั่งท่ีชัดเจน 
1. เรียกชื่อลูกทุกครั้งเมื่อตองการพูดคุยกับลูก 
2. ออกคำสั่งทีละอยาง ชัดเจน เฉพาะเจาะจง 
3. ออกคำสั่งดวยน้ำเสียงที่สงบและมั่นคง 
4. ใชคำสั่งเชิงบวกเพ่ือหันเหจากพฤติกรรมดานลบไปสูดานบวก 
5. ชมลูกดวยวาจาและทาทางเสมอเมื่อเขาทำตามคำสั่ง เพ่ือสนับสนุน
พฤติกรรมดานบวก 
6. ติดตามดูลูกเพ่ือใหแนใจวาเขาทำตามคำสั่งไดเรียบรอย 
7. เพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบ 
 
ช่ัวโมงท่ี 5 กฎระเบียบของบานและกิจวัตรประจำวัน 
1. แนะนำระเบียบใหมของบานที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะแกลูก 
2. อธิบายกฎและเหตุผลท่ีทำใหตองมีกฎระเบียบของบานสำหรับลูก 
3. ใชเทคนิคการเตือนลูกกอนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนกิจกรรม 
4. กำหนดกิจวัตรประจำวันกับลูก 
5. ใชกฎระเบียบบานและกิจวัตรประจำวันกับลูกอยางสม่ำเสมอ 
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6. ชมหรือใหรางวัลงายๆแกลูกเมื่อเขาทำตามกฎระเบียบของบานและ
กิจวัตรประจำวัน 

ตัวเลือก 
- เห็นดวย 
- ไมแนใจ 
- ไมเห็นดวย 

ไมมีการจัดเก็บ
ในระบบ HIS 

 
ช่ัวโมงท่ี 6 การเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบ 
1. ใชการหันเหความสนใจกอนเสมอเม่ือลูกเรียกรองความสนใจหรือกดดัน  
2. ใชการเพิกเฉยเมื่อลูกเรียกรองความสนใจหรือกดดัน 
3. รักษาอารมณสงบนิ่ง ไมแสดงอาการหงุดหงิด โกรธเวลาที่ใชเทคนิคการ
เพิกเฉย 
4. ชมหรือใหรางวัลแบบงายๆกับลูกเมื่อสามารถแสดงพฤติกรรมดานบวก 
5. ใชการหยุดพักสักครูที่รูสึกเครียดหรือโกรธ 
 
ช่ัวโมงท่ี 7 การใหผลติดตาม 
1. ออกคำสั่งกับลูกเพียงหนึ่งครั้งพรอมกับใหทางเลือกวาจะทำตามหรือรับ
ผลติดตาม 
2.  ใหเวลาลูก 5-10 วินาทีเพ่ือทำตามคำสั่ง หลังจากไดใหทางเลือก
สำหรับผลติดตามแลว 
3.  ใชคำพูดเดิม(ท้ังคำสั่ง ทางเลือก และการใหผลติดตาม) พูดอยางสงบ 
ชา และมั่นคงหนักแนนกับลูกหากลูกไมยอมทำตามคำสั่งในครั้งแรก 
4.  ใชการใหผลติดตามทุกครั้งเมื่อลูกไมยอมทำตามคำสั่งและระเบียบของ
บาน 
5.  ใหผลติดตามเมื่อลูกอยูในสภาพอารมณที่สงบ 
6. ชมหรือใหรางวัลงายๆกับลูกเม่ือลูกมีพฤติกรรมดานบวก 
 
ช่ัวโมงท่ี 8 ทบทวนตรึกตรอง 
ทักษะการแกปญหา 
1. ใหลูกระบุหรือบอกปญหาใหชัดเจน 
2. เปดโอกาสใหลูกคิดหาทางแกไขปญหารวมกัน 
3. เปดโอกาสใหลูกไดเลือกวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสม 
4. ใหลูกไดทดลองใชวิธีการแกไขปญหาที่เลือก 
5. สรุปทบทวนกับลูกวาวิธีแกไขปญหาที่ใชนั้นไดผลดีหรือไม 
 
การพูดคุยกับเด็กในเรื่องที่ทำใหไมสบายใจ 
1. สงบอารมณและพูดคุยกับลูกดวยน้ำเสียงที่สงบมั่นคง 
2. แสดงอาการรับรูความรูสึกของเด็กและของคุณ 
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3. คิดลวงหนาวาจะบอกอะไรกับลูก ตัวเลือก 

- เห็นดวย 
- ไมแนใจ 
- ไมเห็นดวย 

ไมมีการจัดเก็บ
ในระบบ HIS 4. ใหครอบครัวมีสวนรวมหากเปนประเด็นปญหาของครอบครัว 

5. พูดคยุกับลูกดวยคำพูดที่เขาใจงายเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 
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บทที่ 3 

กำหนดขอมูลที่ใชในการวิเคราะหปจจัยดานครอบครัว เพื่อการจัดทำModel ของเด็กกลุมเสี่ยง 

เพื่อการจัดการเด็กลุมเสี่ยง 

 

 

 3.1 รายการขอมูลเพื่อการทำนายเด็กกลุมเสี่ยงที่จะไดรับความรุนแรงโดยกระบวนการ Machine 

learning 

จากขอมูลที่ไดมาจากการจัดเก็บในระบบสารสนเทศของพื้นที่ 7 จังหวัด เมื่อใช Machine Learning และ

การทำ Data Cleansing ทำการคัดกรองเอาปจจัยที่ไมสำคัญหรือปจจัยที่จะมีผลกระทบโดยตรง เชน ปจจัย OSCC 

การบันทึกความรุนแรง และ T_OSCC เคสความรุนแรงออกไป รวมถึงรายการขอมูลที่มีความผิดปกติ ดังรูปที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 2 ขอมูลและตัวแปรที่เก่ียวของกับเด็กกลุมเสี่ยงที่จะไดรับความรุนแรงที่มีความผิดปกติ 
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จากผลการตัดรายการขอมูลที่มีความผิดปกติ และคัดเลือกรายการปจจัยที่จะนำไปสูการจัดทำ Model การ

ทำนายเด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะไดรับความรุนแรง ทำใหเหลือตัวแปรที่จะวิเคราะห Model จำนวน 49 ตัวแปร  

ดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 ตัวแปรท่ีเหลืออยูทั้งสิ้น 49 ตัวแปรหลังจากการทำ Data Cleansing และผาน Machine 

Learning factor analysis เพ่ือการคดักรองเอาปจจัยที่ไมสำคัญ 
 

ลำดับที่ ช่ือตัวแปร ความหมาย 
1 SEX เพศ 
2 BIRTH วันเดือนปเกิด 
3 AGE อายุ 
4 MSTATUS สถานะภาพ 
5 OCCUPATION_NEW อาชีพ 
6 RACE เชื้อชาต ิ
7 NATION สัญชาติ 
8 RELIGION ศาสนา 
9 EDUCATION การศกึษา 

10 N_SERVICE จำนวนครั้งรับบริการที่รพ. 
11 Diag_A จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม A 
12 Diag_B จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม B 
13 Diag_C จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม C 
14 Diag_D จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม D 
15 Diag_E จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม E 
16 Diag_F จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม F 
17 Diag_G จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม G 
18 Diag_H จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม H 
19 Diag_I จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม I 
20 Diag_J จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม J 
21 Diag_K จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม K 
22 Diag_L จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม L 
23 Diag_M จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม M 
24 Diag_N จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม N 
25 Diag_O จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม O 
26 Diag_P จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม P 
27 Diag_Q จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม Q 
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ลำดับที่ ช่ือตัวแปร ความหมาย 
28 Diag_R จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม R 
29 Diag_S จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม S 
30 Diag_T จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม T 
31 Diag_U จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม U 
32 Diag_V จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม V 
33 Diag_W จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม W 
34 Diag_X จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม X 
35 Diag_Y จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม Y 
36 Diag_Z จำนวนรหัสวินิจฉัยกลุม Z 
37 n_ADMIT จำนวนครั้งท่ี admit 
38 s_LOS จำนวนวันนอนรพ. 
39 INSGROUP สิทธิรักษาพยาบาล 
40 ANC การฝากครรภ 
41 CHRONIC โรคเรื้อรัง 
42 DISABILITY ความพิการ 
43 DISABILITY_TYPE ประเภทความพิการ 
44 DRUGALLERGY ความแพยา 
45 LABOR การคลอด 
46 PROCEDURE การผาตัด 
47 ACCIDENT อุบัติเหตุ 
48 VACCINE การไดรับวัคซีน 
49 NUTRITION ภาวะโภชนาการ 
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 3.2 รูปแบบขอมูลเพื่อการวิเคราะหปจัยดานครอบครัวของเด็กเสี่ยงที่ถูกกระทำรุนแรง 

ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหปจจัยดานครอบครัวเพ่ือการนำเขาสูรูปแบบของ Model สำหรับ machine 

learning ในการคัดกรองเด็กกลุมเสี่ยงและการจัดการเด็กกลุมเสี่ยง จะไดจากการนำขอมูลในตารางที่ 2 จนไปถึง

ตารางที่ 4 มาแยกเปน 3 ประเด็กหลัก คือ ประเด็นทางดานสภาพแวดลอมของบาน (ดานเศรษฐกิจและสังคม) 

ประเด็นทางดานสุขภาพของเด็กและผูดูแล (ดานกายภาพและสุขภาพจิต) และประเด็นทางดานพฤติกรรมของเด็กและ

ผูดูแล (ดานพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การกำหนดกฎเกณฑและการปฏิบัติตามกฎ) จากนั้นนำขอมูลที่

ไดไปใหทีม OSCC และทีมที่เก่ียวของพิจารณาถึงขอมูลที่สำคัญใชในการวิเคราะหปจจัยดานครอบครัว เนื่องจากขอมูล

ที่ทาง PLH เก็บมีเปนจำนวนมาก การคัดเลือกขอมูลใหเหลือเฉพาะที่สำคัญจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง โดยขอมูลที่สำคัญ

ที่ผานการพิจารณาจากผูที่มีสวยไดสวนเสียไดแสดงในตารางที่ 6 ซึ่งจะเปนขอมูลที่ใชเพิ่มเติมที่ใชในการวิเคราะห

ปจจัยดานครอบครัว ผูดูแลและเด็กเพื่อการจัดทำModel ของเด็กกลุมเสี่ยงและใชเพ่ือการจัดการเด็กลุมเสี่ยง 

 

ตารางที่ 13 ขอมูลเพ่ิมเติมที่ใชในการวิเคราะหปจจัยดานครอบครัว ผูดูแลและเด็ก 
 

ลำดับที่ คำถาม ประเภทของขอมูล 
1 คุณยุงมากจนลืมไปวานองอยูที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยูเปนประจำ field-list 
2 นองชอบกลับบานชาเกินควร (เลยเวลาจนมืดค่ำ) field-list 
3 นองชอบใชคำหยาบบอยๆ field-list 
4 นองถูกปลอยใหอยูที่บานตามลำพังโดยไมมผีูใหญดูแลเปนประจำ field-list 
5 นองใชเฟสบุค ไลน หรือสื่อสังคมอื่นๆ ยูทูป หรืออินเตอรเน็ทโดยไมมี

ผูใหญควบคุมเปนประจำ 
field-list 

6 นองชอบรองไหหรือตะโกนหรือกรีดรองเสียงดังในหองตัวเอง field-list 
7 นองทะเลาะกับเพื่อน/พี่นอง/เด็กคนอื่นๆในบาน – ทะเลาะดวยวาจา

หรือลงไมลงมือกันเปนประจำ 
field-list 

8 นองทะเลาะกับเพื่อน/รุนพี่รุนนอง/เด็กคนอื่นๆในโรงเรียน – ทะเลาะ
ดวยวาจาหรือลงไมลงมือกันเปนประจำ 

field-list 

9 นองชอบโกหก – รวมทั้งที่ถูกสงสัยวานาจะโกหกเปนประจำ field-list 
10 นองชอบลักขโมย – รวมทั้งกรณีที่สงสัยวาจะขโมยเปนประจำ field-list 
11 นองมีปญหาดานความประพฤติที่โรงเรียน field-list 
12 นองมีปญหาชอบลอเลียนคนอ่ืนๆ – เยาะเยย แหย มุงรายกับคนอ่ืนๆ field-list 
13 นองมีปญหาชอบสัมผัสกน หนาอก อวัยวะเพศของคนอื่นอยางไม

เหมาะสม 
field-list 

14 นองมีปญหาชอบ “เถียงกลับ” กับครูหรือผูใหญ field-list 
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บทที่ 4 

กำหนดตัวแปรเพื่อใชในการปรับปรุง Model (Adaptive Model) 
 

4.1 การวิเคราะห Model เพื่อการทำนายเด็กกลุมเสี่ยงที่จะไดรับความรุนแรง ที่ไดจากกระบวนการ 

Data Cleansing และผาน Machine Learning factor analysis 

จากผลของการทำตัวตนแบบขอมูลเพื่อหาปจจัยที่เกี่ยวของและน้ำหนักของปจจัยที่มีผลตอกลุมเสี่ยงที่

จะไดรับความรุนแรงจากขอมูล 7 จังหวัด จะไดขอมูลตัวแปรที่สำคัญตอเด็กกลุมเสี่ยงที่จะไดรับความรุนแรงดังที่แสดง

ในรูปที่ ภ โดยมีตัวแปรที่มีผลกับเด็กกลุมเสี่ยงที่จะไดรับความรุนแรงทางกาย ดังตอไปนี้ Agegrop, sex, mstatus, 

occupation_grp, nationality2grp, educate, family_status, has_anc, accident, vaccine, แ ล ะ  nutrition 

โดยมี The standard errors of coefficient estimates ดังนี้ 

The standard errors of coefficient estimates. 
    0.0805 
    0.0077 
    0.0214 
    0.0072 
    0.0514 
    0.0038 
    0.0154 
    0.0451 
    0.0027 
    0.0486 
The confidence intervals for the coefficients of the model for the relative risk of being a 

Physical versus a None 
   -0.1391    0.1766 
   -0.1557   -0.1256 
   -0.2105   -0.1267 
    0.0625    0.0907 
    0.2876    0.4889 
   -0.2714   -0.2566 
   -0.1255   -0.0650 
    0.6301    0.8068 
    0.2181    0.2287 
    0.6261    0.8167 
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4.2 ขอเสนอแนะ 

1. ตรวจสอบเงื่อนไขของการใช Logistic Regression วาความสัมพันธระหวาง Factor เปนอิสระกันหรือไม 

2. ตรวจสอบเงื่อนไขของการใช Factor Analysis  วาตัวแปรที่มีเปนขอมูลระดับ Interval Scale หรือ Ratio 

Scale แตถาตัวแปรที่มีเปนขอมูลระดับ Nominal Scale หรือ Ordinal Scale ควรที่จะตองแปลงใหตัวแปรใหมีคา

เปน 0 หรือ 1 เสียกอน 

3. ปรับเงื่อนไขของตัวแปรและปจจัยใหหลากหลายเพ่ือความถูกตองแมนยำมากขึ้น 

4. สามารถทำ Decision Tree เปนฐานเพื่อสรางตัวตนแบบที่สามารถใชในการคัดกรองเด็กกลุมเสี่ยงที่จะ

ไดรับความรุนแรงตอไป 

 

 


