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บทคัดย่อ

โรคลมชักเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังและเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาตลอดชีวิต
และเป็นภาระแก่สังคมและครอบครัว ขาดโอกาสที่จะศึกษาและประกอบอาชีพ และมักมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคลมชักมีโอกาสที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรค
ลมชัก โดยการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ (Integrative research review) เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และนำามาเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชัก กลุ่มตัวอย่างคืองานวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิตและ
รายงานการวิจัยอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1990 -2011 ที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชัก จำานวน 11 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสรุปคุณลักษณะงานวิจัยที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ผลการสังเคราะห์สรุปได้ดงั นี้ 1. งานวิจยั ทีน่ าำ มาสังเคราะห์สว่ นใหญ่เป็นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงความสัมพันธ์
(ร้อยละ 90.91) และการทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก (ร้อยละ 9.09) และ 2. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้ป่วยโรคลมชักได้แก่ ความร่วมมือในการใช้ยา (r=0.257) การจัดการตนเอง (r=0.258) มีความสัมพันธ์ระดับ
เล็กน้อยกับภาวะซึมเศร้า ส่วนเพศ (r=0.360) การสนับสนุนทางสังคม (r=0.520) การรับรู้ตราบาป (r=0.425)
และสมรรถนะแห่งตน (r=0.472) มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับภาวะซึมเศร้า
ข้อเสนอแนะ พยาบาลควรตระหนักและประเมินปัจจัยเสีย่ งของภาวะซึมเศร้า มีการคัดกรอง รวมทัง้
ประสานงานกับบุคลากรในทีมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างทันท่วงที เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการ
ให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคลมชักทีม่ ภี าวะซึมเศร้าต่อไปในอนาคต
คำาสำาคัญ : โรคลมชัก ภาวะซึมเศร้า ปัจจัยคัดสรร การทบทวนวรรณกรรม
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Abstract
Epileptic is a chronic illness which cannot be cured and most patients have to take
long life medications and it is the illness that burden to society and families. Some patients
lose their opportunity to study and work, and they often have poor quality of life which is
likely to be associated with depression. This systematic review of literature review intended
to review the state of knowledge about depression and factors associating with depression
in epileptic patients by synthesizing integrative research review. The knowledge gained from
this study can be used as a basis to develop nursing intervention. The study samples were
graduate thesis and other research in Thailand and in western literature during 1990 to 2011.
Eleven studies were conducted and the data collected were the characteristics of the study
developing based on a literature review.
Results of the study were as follows: 1. the majority of the studies were descriptive
correlation (90.91), and a randomized pilot study (9.09%). 2. Factors related to Depression
among epileptic patients were medication adherence (r=0.257), self-management (r=0.258),
gender (r=0.360), social support (r=0.520), stigma (r=0.425), and self-efficacy (r=0.472).
It is advisable that Nurses should be aware and assess the risk factors of depression.
They should screen the high risk groups of depression in epileptic and co-operate with other
health personnel to take care of the epileptic patients. The knowledge gained from the study can be
applied in nursing practice to prevent the depression among the epileptic patients in the future.
Keywords : epileptic, depression, selected factors, integrative research review
บทนำา

โรคลมชักเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังและเป็นปัญหาที่พบได้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประชากรประมาณ
50 ล้านคนทัว่ โลกเป็นโรคลมชัก โดยประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วพบได้ประมาณ 50-70 รายต่อประชากร 100,000 คน
ในประเทศกำาลังพัฒนาตัวเลขอาจสูงกว่านี้เนื่องจากปัญหาเรื่องสาธารณสุข การคลอด อาจพบมีการติดเชื้อของ
ระบบประสาทและการบาดเจ็บที่ศีรษะมากกว่า (โยธิน ชินวลัญช์, 2554) โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาท
อันดับสองรองลงมาจากโรคหลอดเลือดสมอง อุบัติการณ์การเกิดโรคลมชักพบประมาณ ร้อยละ 1 ของ
ประชากรโลก (จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, 2550) ร้อยละ 1 ของประชากรไทยป่วยด้วยโรคลมชัก หรือประมาณ
6-7 แสนคน (โยธิน ชินวลัญช์, 2554)
ปัญหาด้านจิตใจโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะโรคร่วมของโรคลมชัก (Co-morbidity) (Mcconnell
& Snyder, 1998) ซึง่ หมายถึงภาวะอีกโรคหนึง่ ทีเ่ กิดร่วมกับโรคเดิมทีเ่ ป็นอยู่ จากการศึกษาเกีย่ วกับภาวะซึมเศร้า
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ในผู้ป่วยโรคลมชัก พบว่า ประมาณ ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย (Kanner, 2003) จากการ
ทบทวนพบปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ เพศ อายุที่เริ่มชัก สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ระดับการ
ศึกษา ประเภทของโรคลมชัก ความรุนแรงของอาการชัก การจัดการตนเอง ความร่วมมือในการใช้ยา การรับรู้
ตราบาป การสนับสนุนทางสังคมและสมรรถนะแห่งตน เป็นต้น
ภาวะซึมเศร้าทำาให้ความสามารถในการดูแลตนเองลดลงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกาย
และจิตใจ อีกทั้งผู้ป่วยโรคลมชักจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บุคลิกภาพและการดำาเนินชีวิตจึง
ต้องมีการปรับตัว ทำาความเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับการควบคุมอาการชัก ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งจะกระตุ้น
ให้ผู้ป่วยมีอาการชักถี่และรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทุกด้าน เช่นด้าน
ความสามารถในการดำาเนินชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต การมีคุณค่าในตนเองลดลงตามลำาดับ (Cramer et al.,
2004; Kwon & Park, 2011) และนำาไปสู่การฆ่าตัวตาย (Jones et al., 2003) ซึ่งพบอัตราการฆ่าตัวตายถึง
ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคลมชักที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย (Kanner, 2006)
จากประเด็นดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจนำางานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรค
ลมชักมาทำาการสังเคราะห์ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถสรุปภาพรวมของการ
ศึกษาในประเด็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้าของผูป้ ว่ ยโรคลมชักทีผ่ า่ นมา และสามารถนำาไปเป็นแนวทาง
การพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก เพือ่ เป็นประโยชน์ในการประเมินปัญหาทางการพยาบาลของผูป้ ว่ ยรวม
ทัง้ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ นำามาสร้างนวัตกรรมสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาลในการประเมินปัญหา
การวางแผน และให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักที่มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างเหมาะสมให้ครอบคลุมทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชัก โดยการ
สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการทบทวนแบบบูรณาการ
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ (Documentary
Systematic Review) ตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์ (Stetler, 1998) โดยแบ่งระดับข้อมูลเชิงประจักษ์ 6 ระดับ
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคลมชักทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-2011 ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติดังนี้
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งานวิจัยที่สามารถค้นหาได้จากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งระบบการยืมโดยตรงจากห้องสมุดหรือผ่านทางฐาน
ข้อมูลระบบการยืมจากคอมพิวเตอร์
คำาหลักในการสืบค้น คือผู้ป่วยโรคลมชัก ภาวะซึมเศร้า ปัจจัยคัดสรร ส่วนเกณฑ์การคัดออก คือ
งานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชอื่นร่วมด้วย เช่น โรคจิตเภท
โรคอารมณ์สองขั้ว เป็นต้น และ ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วย เช่นโรคหลอดเลือดทาง
สมอง ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง เป็นต้น
การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
1. ผลการสืบค้นพบงานวิจัยจำานวน 21 เรื่อง อ่านและคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษามาสังเคราะห์จำานวน 11 เรื่อง ส่วนงานที่คัดออกจำานวน 10 เรื่อง เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ผู้ป่วยมีอายุน้อย
กว่า 18 ปีและศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชและทางระบบประสาทอื่น ๆ ร่วมด้วย
จากการทบทวน งานวิจยั ทัง้ 11 เรือ่ ง เมือ่ นำามาประเมินระดับความน่าเชือ่ ถือ ตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์
(Stetler, 1998) เป็นงานวิจัยการทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก(A randomized pilot study) 1 เรื่องและการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ (correlation descriptive) 10 เรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6

ลักษณะหลักฐานเชิงประจักษ์
การสังเคราะห์ความรู้เชิงอภิมาน จากงานวิจัยแบบทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก
การวิจัยเชิงทดลอง หรือการทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก
การวิจัยเชิงทดลองที่ไม่มีการสุ่มทางคลินิก การทดลองในกลุ่มเดียวแบบวัดผลก่อน-หลัง
การวิเคราะห์ผลแต่ละช่วงเวลา หรือการวิจัยแบบไม่ทดลองชนิดมีกลุ่ม เปรียบเทียบ
การวิจัยแบบไม่ทดลอง ทั้งในเชิงพรรณาแบบหาความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงคุณภาพหรือ
การรายงานกรณีศึกษา
การวิจัยแบบประเมินผลโครงการ การใช้ผลการวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติ การพัฒนา
คุณภาพ หรือรายงานผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะหรือความเห็นจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ

จำานวน (เรื่อง)
0
1
0
10
0
0
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2. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชัก
จากการทบทวนงานวิจัยพบปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชัก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชัก
ผู้แต่ง(ปี)
กลุ่มตัวอย่าง
Altshuler et al., N=75 ราย
(1990)
N=75 ราย
ลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง : เป็นเพศชาย 52%
มีอายุเฉลีย่ 32.4 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
54.7 %
ผูป้ ว่ ยเป็นลมชักชนิดเทมโพรัลข้างขวา 28 %
ชนิดเทมโพรัลข้างซ้าย 24% และทัง้ สองข้าง
26.7 % และไม่ระบุขา้ ง 21.3 %

ผลการวิจัย
- ผู้ป่วยโรคลมชักชนิดเทมโพรัลข้างซ้ายมีภาวะ
ซึมเศร้า 72% ข้างขวา 24% ไม่ระบุข้าง 31%
และทั้งสองข้าง 15%
-ผู้ป่วยโรคลมชักชนิดเทมโพรัลทั้งสองข้างมี
คะแนนของภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับต่ำาสุด
-เพศชาย (r=0.211) มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05)
-อายุ การศึกษา ความถี่ของการชัก การมีงานทำา
การรับประทานยากันชักไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้า
-การจัดการตนเอง(r=-0.259) สมรรถนะแห่ง
DiIorio et al., N= 272 ราย
(2006)
ลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง : เพศชาย 52 % มีอายุ ตน(r=-0.480) และการรับรู้ตราบาป (r=0.277)
มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำาคัญ
เฉลีย่ 43.7 ปี ชนิดอาการชักเป็นแบบทัว่
ร่างกาย 42 % และ 25% ของกลุม่ ตัวอย่างมี ทางสถิติ โดยการจัดการตนเองและสมรรถนะ
อาการชักรุนแรงในช่วง 1 ปีทผ่ี า่ นมา 51% ของ แห่งตนต่ำา ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคลมชักเกิดภาวะ
กลุม่ ตัวอย่างแต่งงานหรืออาศัยอยูก่ บั คูส่ มรส ซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ส่วนการรับรู้ตราบาปนั้นพบว่าผู้
60 %ของกลุม่ ตัวอย่างมีรายได้ตาำ่ 22% ของ ป่วยโรคลมชักที่มีการรับรู้ตราบาปที่สูงส่งผลให้ผู้
กลุม่ ตัวอย่างถูกจำากัดในการทำากิจกรรม
ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้าสูงขึ้นตามไปด้วย
Jone et al., (2006) N= 54 ราย
-พบว่า ร้อยละ 59 ของผู้ป่วยโรคลมชักไม่ให้
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : เพศชาย 46% มีอายุ ความร่วมมือในการใช้ยาทำาให้การควบคุมอาการ
เฉลี่ย 38.2 ปี อายุเฉลี่ยเมื่อมีอาการชักครั้ง ชักเป็นไปได้ไม่ดี (p<0.01)
-ความร่วมมือในการใช้ยามีความสัมพันธ์กับ
แรก 18.2 ปี
ภาวะซึมเศร้าโดยผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการใช้ยาจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะ
ซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (p≤0.01)
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ตารางที่ 2 (ต่อ) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชัก
ผู้แต่ง(ปี)
กลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
Pramuka et al., N= 55 ราย
-สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์กับภาวะซึม
(2007)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : มีอายุเฉลี่ย 42.8 ปี เศร้า โดยผู้ป่วยโรคลมชักที่มีสมรรถนะแห่ง
และ เริ่มมีอาการชักครั้งแรกเมื่ออายุ 14.67 ปี ตนต่ำา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น
(p<0.05)
Endermann
N=36 ราย
-เพศชายมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า โดย
&Zimmermann, ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : เพศชาย 61.6% อายุ เพศชายมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศหญิง เพราะ
(2009)
เฉลีย่ 25.6 ปี เริม่ มีอาการชักครัง้ แรกอายุ 18 ปี เพศชายที่ป่วยเป็นโรคลมชัก มีความรู้สึกไม่
มั่นคงในชีวิต สูญเสียความเป็นผู้นำา บทบาท
หน้าที่ทางสังคม ทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่า
เพศหญิง (p≤0.05)
Robinson et al., N= 318 ราย
-การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับภาวะ
(2008)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : เพศชาย 19% มีอายุ ซึมเศร้า (r=0.520)
เฉลี่ย 43.1 ปี
-สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์กับภาวะซึม
เศร้า (r=0.400)
ได้ทำาการศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึม
Reisinger &
N= 319 ราย
เศร้า โดยมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องไปจนถึง 6
DiIorio, (2009) ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : เพศชาย 43.2 %
มีอายุเฉลี่ย 43.2 ปี เริ่มมีอาการชักครั้งแรก เดือน พบว่า การสนับสนุนทางสังคม (r=-0.417)
การจัดการตนเอง (r=-0.320) สมรรถนะแห่งตน
อายุ 22 ปี โดยชนิดอาการชักเป็นแบบทั่ว
ร่างกาย 42.8% ชักเฉพาะส่วน 42.8% และไม่ (r=-0.320) และการรับรู้ตราบาป (r=0.371) มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำาคัญ
ทราบชนิดอาการชัก 16.4 %
ทางสถิติ โดยการสนับสนุนทางสังคม การ
จัดการตนเองและสมรรถนะแห่งตนต่ำา ส่งผลให้
ผู้ป่วยโรคลมชักเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ส่วน
การรับรู้ตราบาปนั้น พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักที่มี
การรับรู้ตราบาปสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึม
เศร้าสูงขึ้นตามไปด้วย
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ตารางที่ 2 (ต่อ) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชัก
ผู้แต่ง(ปี)
Thapar et al.,
(2009)

กลุ่มตัวอย่าง
N= 433 ราย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : เพศชาย 47 % อายุ
เฉลี่ย 51 ปี

Yousafzai et al, N= 100ราย
(2009)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : เพศชาย 60% มีอายุ
เฉลี่ย 29.8ปี ผู้ป่วยแต่งงาน 71 % และ 66 %
มีรายได้ต่ำา
Lee et al., (2010) N= 150 ราย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : เพศชาย 58% อายุ
เฉลี่ย 34.7 ปี ชนิดอาการชักเป็นแบบทั่ว
ร่างกาย 16.7 % ชักเฉพาะส่วน 40.7% อื่นๆ
32.7% และไม่ทราบชนิดอาการชัก 10%

Leaffer et al.,
(2011)

N= 54 ราย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : เพศชาย 52.1% เพศ
หญิง 47.9% อายุเฉลี่ย 23.4 ปี มีรายได้น้อย
54.3 %

ผลการวิจัย
- การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าโดยพบว่าการสนับสนุนทางสังคมที่
ไม่ดี ทั้งจากครอบครัว และกลุ่มเพื่อนมีผลทำาให้
ผู้ป่วยโรคลมชักเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย (p<0.01)
-เพศชายมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า
(p<0.05) ผูป้ ว่ ยทีแ่ ต่งงานและมีรายได้นอ้ ยมีความ
สัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า (p<0.5) และยังศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของอาการชักโดยพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ี
อาการชัก 1 ครัง้ หรือมากกว่า 1 ครัง้ ในสัปดาห์ท่ี
ผ่านมามีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า (p=0.05)
การสนับสนุนทางสังคม (r=-0.211,p=0.037) มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ โดยการสนับสนุนทางสังคมที่ไม่ดีส่ง
ผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นและ
สมรรถนะแห่งตน (r=-0.379,p<0.001) มีความ
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ พบว่าผู้ป่วยโรคลมชักที่มีสมรรถนะแห่งตน
ต่ำาจะทำาให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้น
โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการรับรูต้ ราบาปกับ
ภาวะซึมเศร้า มีการติดตามการศึกษาข้อมูลของ
ผูป้ ว่ ยตัง้ แต่การพบกันครัง้ แรกจนถึงระยะหลัง 1
ปี โดยผลการวิจยั พบว่า ตัง้ แต่การพบกันครัง้ แรก
และหลัง 1 ปีทผ่ี ปู้ ว่ ยมาตรวจตามนัดนัน้ การรับ
รูต้ ราบาปมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า โดยผู้
ป่วยโรคลมชักทีม่ กี ารรับรูต้ ราบาปสูงส่งผลให้ผู้
ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้าสูงขึน้ ตามไปด้วย (p≤0.01)
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังตารางข้างต้น พบว่า ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของผูป้ ว่ ยโรคลมชัก
คือ เพศ การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ตราบาป การจัดการตนเอง ความร่วมมือในการใช้ยา สมรรถนะแห่ง
ตน ดังแสดงแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชัก
อภิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรมหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก จำานวนทั้งสิ้น
11 เรื่อง แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคลมชักมีปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ดังต่อไปนี้
1. เพศ
มีความแตกต่างของเพศหญิงและเพศชายบางประการ กล่าวคือ เพศชายมีโครงสร้างของร่างกายที่
แข็งแรง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีพฤติกรรมในด้านการใช้กำาลัง ส่วนเพศหญิงจะมีโครงสร้างที่บอบบาง
กว่า มีอารมณ์อ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงง่าย เพศชายจะเน้นพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลใน
การที่จะผลักดันตนเองไปสู่ความสำาเร็จในชีวิต เน้นบทบาทผู้นำา ในขณะที่ความเป็นหญิงจะเน้นพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น บทบาทในการดูแลลูกของผู้หญิง และบทบาทการ
หาเลี้ยงครอบครัวของผู้ชายจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม และจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการดูแลร่างกาย
ตนเองมากกว่าเพศชาย (Endermann & Zimmermann, 2009) จากความแตกต่างของเพศจะมีผลกระทบ
ต่อการแสดงพฤติกรรมทางสุขภาพ เพศชายจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการชักมากกว่า การปรับตัวลดลง
ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าเพศหญิง (Altshuler et al., 1990)
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2. การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคมเป็นการรับรู้ของบุคคลว่าตนเองมีคนให้กำาลังใจ ได้รับความรัก ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทำาให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า และรับรู้ว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม จากงานวิจัยพบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าโดยผู้ป่วยที่มีการสนับสนุนทางสังคมที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้
ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น (Reisinger & DiIorio, 2009) และเป็นปัจจัยที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ทำาให้เกิดความสัมพันธ์กับคนอื่นหลายคน จนกลายเป็นเครือข่ายทางสังคมขึ้น การรับรู้การ
สนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนมีความสัมพันธ์ด้านลบกับภาวะซึมเศร้า (Thapar et al., 2009) ผู้ป่วยโรค
ลมชักที่มีการสนับสนุนทางสังคมน้อยลงและความพึงพอใจน้อยด้านการสนับสนุนทางสังคมมีแนวโน้มที่จะเกิด
ภาวะซึมเศร้ามากขึ้นตามไปด้วย
3. การรับรู้ตราบาป
การรับรู้ตราบาปผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักจะเกิดความกลัวจากปฏิกิริยา
ทางสังคม ความอับอายไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าตนเองมีอาการชัก ต้องการที่จะปิดเรื่องเกี่ยวกับอาการชัก
ของตนเองไว้เป็นความลับทำาให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้ตราบาปเกิดขึ้นกับตนเอง (Morrell, 2002) เมื่อผู้ป่วยมีการ
รับรู้ตราบาปที่สูงจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้าสูงขึ้นตามไปด้วย การรับรูต้ ราบาปเป็นปฏิกริ ยิ าของสังคม
และบุคคลแวดล้อมทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะไม่พงึ ประสงค์ของบุคคลทีม่ คี วามแตกต่างจากบุคคลปกติธรรมดา ส่งผล
ต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่าของตนเองของบุคคล ทำาให้เป็นบุคคลไม่มคี ณ
ุ ค่า ไม่นา่ คบหา มีรอยมลทินด่างพร้อย ถูกแบ่ง
แยกและกีดกัน และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นภาวะที่เกิดจากการที่สังคมมีต่อคุณลักษณะที่ไม่พึง
ประสงค์ของบุคคล (Goffman, 1963; Morrell, 2002) ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอาการชักและการดำาเนินของโรค
ไปในทางที่ไม่ดีนั้น ผู้ป่วยมักเกิดการรับรู้ตราบาปและผลของการรับรู้ตราบาปนั้นจะทำาให้เป็นสาเหตุของความ
ผิดปกติทางด้านอารมณ์ตามมา ผู้ป่วยโรคลมชักจะพบกับการรับรู้ตราบาปเพราะผู้ป่วยต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนของการเกิดอาการชักและไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความกลัวและความ
กังวลเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆที่เห็นอาการชัก ผู้ที่มีอาการชักบ่อยและการควบคุมอาการชักได้ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะมี
การรับรู้ตราบาปสูงขึ้น (DiIorio et al., 2003; De Souza & Salgado, 2006)
4. การจัดการตนเอง
การจัดการตนเองเป็นความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อจัดการกับอาการและ
อาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงตามการเจ็บป่วยด้วยตนเอง ตามกระบวนการและแนวทางการที่ได้รับความรู้จาก
เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ ทำาให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมอาการ ป้องกัน
การกำาเริบของโรคด้วยตนเอง (Tobin et al., 1986) โดยพบว่าพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรค
ลมชัก เช่น การจัดการส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดการอาการชักของตัวเอง และการดำาเนิน
ชีวิต การจัดการกับความเครียด นอนหลับ อาหาร การออกกำาลังกาย พฤติกรรมการจัดการตนเองด้านการ
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รับประทานยา เป็นต้น (DiIorio et al., 2003) พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคลมชักจะส่งผลต่อการ
เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชัก จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า การจัดการตนเองมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยโรคลมชักที่มีการจัดการตนเองที่ไม่ดีส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงขึ้น (Reisinger
& DiIorio, 2009: DiIorio et al .,2006)
5. ความร่วมมือในการใช้ยา
ความร่วมมือในการใช้ยาผู้ป่วยโรคลมชักทุกรายจะได้รับประทานยากันชักอย่างน้อย 1 ชนิดในการ
ควบคุมอาการชักและต้องรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานเพื่อควบคุมอาการชัก เมื่อรับ
ประทานยากันชักไประยะหนึ่งผู้ป่วยจะเกิดอาการดื้อยากันชัก ทำาให้ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ และต้อง
รับประทานยากันชักหลายตัวเพิ่มขึ้น (จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, 2550) ทำาให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกท้อในการรับ
ประทานยากันชักเพื่อควบคุมอาการชัก ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการชักเพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการชักเพิ่ม
มากขึ้น ทำาให้การดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้ป่วยโรคลมชักเป็นไปในทางที่ไม่ดี เช่น ความจำาลดลง มีอาการชัก
ขณะทำางาน เป็นต้น ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกล้มเหลวในชีวิต เป็นภาระแก่ผู้อื่น ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคลมชักเกิดภาวะ
ซึมเศร้าตามมา (Thapar et al., 2009; Kemp et al, 2007) มีการศึกษาพบว่า ความร่วมมือในการใช้ยามี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า พบว่าผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ
ซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ( Jones et al .,2006)
6. สมรรถนะแห่งตน
สมรรรถนะแห่งตน คือการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการดำาเนิน
พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเลือกกระทำาในกิจกรรม
ต่างๆและความพยายามที่จะกระทำาในกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องเพราะสมรรถนะแห่งตนเป็นตัวกำาหนดการ
ตัดสินใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมถ้าบุคคลตัดสินใจว่าตนเองมีความสามารถก็สามารถที่จะกระทำากิจกรรมนั้นแต่
ถ้าตนเองมีความเชื่อว่าตนเองไม่มีความสามารถก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำานั้น (Bandura, 1997) บุคคลที่รับรู้
สมรรถนะแห่งตนสูงนั้นทำาให้บุคคลนั้นมีความซึมเศร้าน้อยลง และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่ำานั้นจะส่งผลต่อ
การเกิดภาวะซึมเศร้าของบุคคลนั้นได้ ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีสมรรถนะแห่งตนต่ำานั้นผู้ป่วยจะมีภาวะซึมเศร้าเพิ่ม
ขึ้นจะมีผลต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ทำาให้สมรรถนะแห่งตนของบุคคลนั้นแย่ลงและส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดการการดำาเนินชีวิตประจำาวันไม่ดีตามไปด้วย (DiIorio et al., 2006 ; Robinson et al., 2008)
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชักเป็นปัญหาที่สำาคัญมากอย่างหนึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชัก คือ เพศ การสนับสนุนทางสังคม การรับ
รู้ตราบาป การจัดการตนเอง ความร่วมมือในการใช้ยา และสมรรถนะแห่งตน ดังนั้น บทบาทพยาบาลจึงต้อง
มีการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยโรคลมชักเกิดภาวะซึมเศร้าต่อไป
ในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
1. ในประเด็นของกลุ่มตัวอย่าง จากการทบทวนงานวิจัยครั้งนี้พบว่าลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ได้
นำามาศึกษาถึงภาวะซึมเศร้าคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักสมองส่วนหน้า (Frontal lobe epilepsy ) ซึ่งในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ ควรมีการติดตามถึงการเกิดภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย เพื่อให้ทราบถึงอุบัติการณ์การเกิด และปัจจัยของ
ภาวะซึมเศร้า
2. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคลมชักเกี่ยวข้องกับประเด็นในด้านปัจจัยส่วนบุคคล
อื่นๆ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ยังมีผู้ศึกษาค่อนข้างน้อยถึงความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าทำาให้ขาดข้อมูล
พื้นฐานในการให้การดูแลผู้ป่วย และควรมีการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านจิตสังคมในโรคลมชักเฉพาะส่วนให้มาก
ขึ้น อาทิ เช่น การจัดการตนเอง ความร่วมมือในการใช้ยา สมรรถนะแห่งตน การรับรู้ตราบาป เป็นต้นเพราะ
ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่พยาบาลสามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้กับผู้ป่วยได้โดยตรงและพบว่ามีความ
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
3. ในประเด็นด้านความรุนแรงของอาการชักทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าพบว่า มีการศึกษาถึงความรุนแรง
ของอาการชักค่อนข้างน้อย และศึกษาในผู้ป่วยโรคลมชักโดยรวม ดังนั้นควรที่จะมีการศึกษาระดับความรุนแรง
ของการชักในผู้ป่วยโรคลมชักเฉพาะส่วน เช่น ส่วนของเทมโพรัล ส่วนของฟรอนทัล เป็นต้น เพื่อนำาข้อมูลที่ได้
มาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มได้อย่างดียิ่งขึ้น
ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคลมชักส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมาก พยาบาล
จึงต้องมีการประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยอย่างครอบคลุมโดยต้องมีการคัดกรองอย่างรวดเร็ว วางแผนการ
พยาบาลตลอดจนเป็นผู้ให้คำาปรึกษา และชี้แนะผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งประสานงานกับบุคลากร
ในทีมสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และให้สอดคล้องเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย
เกิดความปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยสามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างมีคุณภาพเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
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