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บทคัดย่อ

ความร่วมมือในการใช้ยาเป็นปัญหาที่สำาคัญของผู้ป่วยโรคลมชัก จากสถิติพบอัตราการเกิดความร่วมมือในการใช้ยา
ที่ไม่ดีในผู้ป่วยโรคลมชักได้มากกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้เกิดมาจากปัจจัยหลายประการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจากตัวผู้ป่วยเอง สาเหตุ
จากโรคลมชัก หรือสาเหตุจากยากันชัก ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเกิดความร่วมมือในการใช้ยาที่ไม่ดีจะทำาให้มีอาการชักซ้ำาหรือมีความ
เสี่ยงของการชักที่ถี่ขึ้น การดื้อยา เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยร่วมด้วย โดยความร่วม
มือในการใช้ยาที่ไม่ดีนั้นหมายรวมถึงการใช้ยามากหรือน้อยกว่าที่กำาหนด ใช้ยาในเวลาที่ไม่เหมาะสม ใช้ยาผิดวิถีทาง ใช้ยาผิด
วัตถุประสงค์ ใช้ยาเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุ และการใช้ยาอื่นนอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง การศึกษานี้เป็นการทบทวนงานวิจัย
อย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยา และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยโรคลมชัก โดยการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ กลุ่มตัวอย่างคืองานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่ออิเลกทรอนิกส์ ห้องสมุด และฐานข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้
ป่วยโรคลมชักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-2012 จำานวน 9 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
สรุปคุณลักษณะงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ผลการสังเคราะห์สรุปได้ดังนี้ งานวิจัยที่นำามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 88.89) และงาน
วิจัยภาษาไทย (ร้อยละ 11.11) และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการรักษาด้วยยา ความถีข่ องการชัก ความรูเ้ กีย่ วกับโรคลมชักและการรักษา การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การรับรู้ตราบาป และภาวะซึมเศร้า ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยนี้สามารถนำาไปเป็นข้อมูลพื้น
ฐานให้พยาบาลได้ตระหนักและประเมินปัจจัยเสี่ยงของการเกิดความร่วมมือในการใช้ยาที่ไม่ดี รวมทั้งการให้การพยาบาลเพื่อ
การส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่ดีแก่ผู้ป่วยโรคลมชักต่อไป
คำาสำาคัญ : โรคลมชัก ความร่วมมือในการใช้ยา ปัจจัยคัดสรร การทบทวนวรรณกรรม
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Abstract

Medication adherence is a significant problem in patients with epilepsy. Incidence rates of poor
medication adherence in patients with epilepsy are more than 60%. This is caused by several factors, including whether they are from patients themselves, causes of epilepsy, or caused by antiepileptic drug. Poor
medication adherence in patients with epilepsy may lead to recurrent seizure or increased seizure frequency,
drug resistance, costly, and poor quality of life. This study was a systematic review. The purpose of this
research was to examine studies focusing on medication adherence, and factors associated with medication
adherence in epileptic patients. The samples were published research from electronic media, libraries, and
databases in Thailand and in Western literature during 1991 to 2012. Nine studies were recruited and the data
and characteristics of the study were collected by an instrument developed based on a literature review.
Results of the study were as follows; The majority of the studies were researches in English literature (88.89%), and only few researches in Thai literature (11.11%), Factors related to medication adherence
included gender, age, level of education, income, duration of treatment medication, seizure frequency, knowledge about epilepsy, self-efficacy, adverse drug reactions, stigma, and depression.
Recommendation: The result of this study can be used as the awareness for nurses to assess the
risk factors of poor medication adherence, including the provision of nursing care to promote cooperation in
the use of antiepileptic drugs and treatments for patients with epilepsy.
Keywords : epilepsy, medication adherence, selected factors, integrative research review
บทนำา

โรคลมชักเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยพบได้ประมาณ 50 ล้านคนทั่วโลก (Mac et al., 2007) อัตราการเกิดผู้ป่วยโรค
ลมชักรายใหม่ในแต่ละปีประมาณ 2 ล้านคน (WHO, 2003) สำาหรับในประเทศไทยพบว่าประมาณร้อยละ 1 ของประชากรป่วย
เป็นโรคลมชัก หรือมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 6-7 แสนคน (โยธิน ชินวลัญช์, 2554)
ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชักหมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทำาด้วยความเต็มใจของผู้ป่วยในการ
ใช้ยากันชักที่สอดคล้องตามแผนการรักษา ซึ่งไม่ได้เฉพาะแค่วิธีการใช้ยาเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้ยาที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
การใช้ยาในขนาด ความถี่ เวลาที่เหมาะสม และการมารับยาตามนัด (Morris & Schulz, 1992; Asawavichienjinda,
Sitthi-Amorn & Tanyanont, 2003; Osterberg & Blaschke, 2005) จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วยโรคลม
ชักหรือมากกว่ามีความร่วมมือในการใช้ยาไม่ดี (Sweileh et al., 2011) คือใช้ยามากหรือน้อยกว่าที่กำาหนด (Buck et al.,
1997; WHO, 2003; Buelow & Smith, 2004; สุณี เลิศสินอุดม และคณะ, 2551; Sweileh et al., 2011; Faught, 2012)
ใช้ยาในเวลาที่ไม่เหมาะสม ใช้ยาผิดเทคนิคของการบริหารยาหรือผิดวิถีทาง ใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ ใช้ยาเสื่อมคุณภาพหรือ
หมดอายุ และการใช้ยาอื่นนอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง (Buck et al., 1997; Gomes & Filho, 1998; WHO, 2003)
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ความร่วมมือในการใช้ยากันชักที่ไ ม่ดีส่ง ผลให้ผู้ป่วยมีอาการชักซ้ำ าเกิดขึ้นหรือมีความเสี่ยงของการชักถี่ขึ้น
(Buck et al., 1997; Jones et al., 2006; สุณี เลิศสินอุดม และคณะ, 2553) แล้วยังทำาให้เกิดการดื้อยา เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น (Elger & Schmidt, 2008) และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก ได้แก่ การไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา ว่างงาน รายได้ต่ำา และต้องพึ่งพาผู้อื่น (วิริยา เชื้อลี และคณะ, 2549; Szaflarski et al., 2006; Auriel
et al., 2009) รวมถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยต่อการใช้ชีวิตประจำาวันและผลกระทบทางด้านจิตสังคม (ประดิษฐ์
ชัยชนะ, 2548; Gilliam, F.G., Fessler, A.J., Baker, G., Vahle, V., Carter, J., & Attarian, H., 2004)
จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจนำางานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรค
ลมชักมาทำาการสังเคราะห์ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปมาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความร่วมมือในการใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสรุปองค์ความรู้ของการศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือใน
การใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก โดยการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ดังนี้
1. กำาหนดหัวข้อสำาหรับการทบทวน โดยกำาหนดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
2. กำาหนดวัตถุประสงค์สำาหรับการทบทวนครอบคลุมประชากรที่ศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้และรูปแบบของงานวิจัย
3. กำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย คือเป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยโรคลมชักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-2012
4. สืบค้นรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำาหนดดังต่อไปนี้
4.1 กำาหนดคำาสำาคัญ (key words) ในการสืบค้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย โรคลมชัก
ความร่วมมือในการใช้ยา medication adherence and epilepsy โดยมีการปรับตามผลการสืบค้นในแต่ละครั้ง เพื่อนำามาใช้
ในการระบุคำาสำาคัญในการสืบค้นครั้งต่อไป
4.2 กำาหนดแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารต่างๆ ระบบฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ คือ Pub Med, Science Direct, CINAHL, ProQuest Medical library,
ProQuest Dissertation & Theses
5. สกัดข้อมูลโดยอ่านและคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษาจำานวน 9 เรื่อง มาสังเคราะห์จัดระดับ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์ (Stetler, 1998)
6. สังเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของรายงานการวิจัย และได้นำาผลการวิเคราะห์สรุปบรรยายเชิงเนื้อหา
7. การอภิปรายผลซึ่งเป็นการเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการทำาวิจัย
ต่อไป
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ผลการวิจัย
1. การสืบค้นพบงานวิจัย
ผลการสืบค้นพบงานวิจัยจำานวน 17 เรื่อง อ่านและคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษามาสังเคราะห์
จำานวน 9 เรื่อง ส่วนงานที่คัดออกจำานวน 8 เรื่อง เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชและโรคทาง
ระบบประสาทอื่นๆ ร่วมด้วย เมื่อนำามาประเมินความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์ (Stetler, 1998) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
ลักษณะหลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับ 1 การสังเคราะห์ความรู้เชิงอภิมาน จากงานวิจัยแบบทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก
ระดับ 2 การวิจยั เชิงทดลอง หรือการทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก
ระดับ 3 การวิจยั เชิงทดลองที่ไม่มีการสุ่มทางคลินิก การทดลองในกลุ่มเดียวแบบวัดผลก่อน-หลังการวิเคราะห์ผล
แต่ละช่วงเวลา หรือการวิจัยแบบไม่ทดลองชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบ
ระดับ 4 การวิจัยแบบไม่ทดลอง ทั้งในเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงคุณภาพหรือการรายงานกรณี
ศึกษา
ระดับ 5 การวิจัยแบบประเมินผลโครงการ การใช้ผลการวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติ การพัฒนาคุณภาพ หรือรายงาน
ผู้ป่วย
ระดับ 6 ข้อเสนอแนะหรือความเห็นจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

ตารางที่ 2

จำานวน
(เรื่อง)
0
0
0
7
1
1

2. การทบทวนงานวิจัย
การทบทวนงานวิจัยพบปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชักดังรายละเอียดที่แสดงใน

ตารางที่ 2 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
ผู้แต่ง (ปี)/กลุ่มตัวอย่าง
DiIorio et al., (1991)
N = 64 คน : เพศชาย 33 คน เพศหญิง 31 คน
ลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง : ผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ปี ระวัตขิ องการชัก
มีอายุ 18 ปีขน้ึ ไป รักษาด้วยการใช้ยากันชัก

ผลการวิจัย
- ผู้ป่วยโรคลมชัก จำานวน 39 คน เป็นเพศชาย 21 คน เพศหญิง 18 คน ที่มีความร่วม
มือในการใช้ยากันชัก โดยวัดจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของ
ระดับยากันชักในกระแสเลือดอยู่ในช่วงที่เหมาะสมของการรักษา และการซักประวัติ พบ
ว่า มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนทางสังคมในลักษณะของความสนิทสนมหรือการ
ให้การช่วยเหลือกัน (P<0.05)
- การรับรู้ถึงความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพไม่มีความ
สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยา
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ตารางที่ 2 (ต่อ) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
ผู้แต่ง (ปี)/กลุ่มตัวอย่าง
Buck et al., (1997)
N = 696 คน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่มีอาการ
ชักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการชักซ้ำา
ในระยะเวลา 2 ปีแต่ยังใช้ยากันชักอยู่ โดย 71% เป็น
monotherapy, 29% เป็น polytherapy ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

ผลการวิจัย
- ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป จะไม่เคยลืมรับประทานยากันชักเลย 72%
ส่วนผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 19 ปี จะลืมรับประทานยากันชักน้อยกว่าเดือนละครั้ง 14%
และลืมรับประทานยากันชักอย่างน้อยเดือนละครั้ง 4%
- การรับรู้ตราบาปมีความสัมพันธ์ทางลบกับความร่วมมือในการใช้ยาอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ โดยผู้ป่วยที่รู้สึกว่าตนเองมีตราบาปติดตัวจะไม่รับประทานยาหรือลืมรับ
ประทานยากันชัก 66%
- อาการข้างเคียงจากการใช้ยากันชักมีความสัมพันธ์ทางลบกับความร่วมมือในการใช้ยา
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอาการเหนื่อยล้า 80%, หลงลืม 71%, ไม่มีสมาธิ
63%, ง่วงนอน 63%, และปวดศีรษะ 58%
- ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรทีมสุขภาพจะมีความร่วมมือในการใช้
ยากันชัก 73%
Gomes & Filho., (1998)
- เพศ มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยเพศ
N = 45 คน : ชาย 22 คน หญิง 23 คน
ชายจะมีการรับประทานยาได้ถูกต้อง ครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำาเสมอมากกว่าเพศหญิง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยที่มีประวัติการชัก
- พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการชักของผู้ป่วยโรคลมชัก คือ การงดดื่ม
อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป มีผลการบันทึก EEG อายุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด 66.7%
โดยเฉลี่ย 30.2 ปี และมีความสามารถในการบริหาร - พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชักมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน 75%, ผู้ป่วยกลัวติดยา
จัดการยาด้วยตนเอง ไม่เป็นโรคมะเร็ง ติดสุรา โรค 61.4%, ผู้ป่วยปรับขนาดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 47.7%, และผู้ป่วยมีความถี่ของการ
ทางจิตเวช ติดสารเสพติด และตั้งครรภ์
ชักมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งต่อปี 40.2%
Cramer et al., (2002)
- ระยะเวลาในการใช้ยากันชักมากกว่า 5 ปีขึ้นไปมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการ
N = 661 คน
ใช้ยาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยเฉพาะจำานวนครั้งของการขาดยากันชัก
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยโรคลมชักทุกชนิด
- จำานวนเม็ดยาที่กินต่อวันไม่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยา
ที่ทำาการรักษาด้วยการใช้ยากันชัก
- จำานวนครั้งของการชักมีความสัมพันธ์กับจำานวนครั้งของการขาดยากันชักอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ (P<0.05)
DiIorio et al., (2004)
- การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับสูงมีผลโดยตรงกับการบริหารจัดการตนเองในเรื่อง
N = 317 คน
การใช้ยากันชักที่ดี (ค่าเฉลี่ย =9.08, S.D.=1.20)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า - การสนับสนุนทางสังคมที่ดีส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มระดับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนให้
เป็นโรคลมชัก อย่างน้อย 1 ปี ปัจจุบันได้รับการรักษา สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดระดับการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยโรคลมชักลง
ด้วยการใช้ยากันชัก มีอายุอยู่ระหว่าง 18-75 ปี อายุ - ความคาดหวังในผลลัพธ์ ภาวะซึมเศร้า ความพึงพอใจของผู้ป่วย และการควบคุม
โดยเฉลี่ย 43.3 ปี (S.D.=11.7) จบการศึกษาระดับ อาการชัก มีผลโดยอ้อมกับการบริหารจัดการตนเองในเรื่องการใช้ยากันชัก โดยมีความ
มัธยมศึกษา 67% และสามารถตัดสินใจเลือกรับ
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรค่อนข้างสูง
ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
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ตารางที่ 2 (ต่อ) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
ผู้แต่ง (ปี)/กลุ่มตัวอย่าง
Jones et al., (2006)
N = 54 คน : เพศชาย 25 คน เพศหญิง 29 คน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าเป็นโรคลมชัก อายุอยู่ระหว่าง 18-60 ปี
มีอายุโดยเฉลี่ย 38.2 (S.D.=16.1) รักษาด้วยการใช้
ยากันชักอย่างน้อย 1 ชนิด
สุณี เลิศสินอุดม และคณะ. (2551)
N = 29 คน : เพศชาย 16 คน เพศหญิง 13 คน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยที่มารับการรักษาใน
คลินิกโรคลมชัก โดยคัดเลือกผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย
ที่ไม่ร่วมมือในการใช้ยา มีอายุระหว่าง 19-67 ปี โดย
มีอายุเฉลี่ย 41 ปี

Sweileh et al., (2011)
N = 75 คน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคลมชัก มีอายุอยู่ระหว่าง 16-65 ปี ได้รับการ
รักษาด้วยการใช้ยากันชัก (AEDs) อย่างน้อย 1 ตัว
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ยาดังกล่าวเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 6 เดือน
Saengsuwan et al., (2012)
N = 203 คน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง : ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นโรคลมชัก มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยอายุเฉลี่ย
36.5 ปี (S.D.=13.0) ใช้ยากันชักอย่างน้อย 1 ชนิด

ผลการวิจัย
- ผู้ป่วยโรคลมชักที่ไม่มีความร่วมมือในการใช้ยา 59%
- เพศ อายุ และจำานวนครัง้ ของการใช้ยาต่อวัน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา
- ความถี่ของการชักมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (P<0.01)
- ผู้ป่วยที่มีการควบคุมอาการชักไม่ดีจะมีความวิตกกังวลกับอาการของโรคมากยิ่งขึ้นจน
ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา
- ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา โดยเฉพาะ
ปริญญาตรีขึ้นไป การเห็นความสำาคัญของยา ทัศนคติของผู้ป่วยที่มีต่อโรคลมชัก
จำานวนยาที่ใช้รักษา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และการสนับสนุนทางสังคม
- ปัญหาของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาที่พบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ ใช้ยา
มากขึ้น จำานวน 3 ปัญหาและใช้ยาลดลง จำานวน 38 ปัญหา สาเหตุของความไม่ร่วมมือ
ของการใช้ยาของผู้ป่วยจากตัวผู้ป่วยที่พบบ่อย คือ การลืม สาเหตุจากโรคที่พบบ่อย คือ
การรับรู้เกี่ยวกับอาการของโรคที่เป็นอยู่ สาเหตุจากยาที่พบบ่อย คือ ผลข้างเคียงที่เกิด
จากยา สาเหตุจากผู้ดูแลที่พบทั้งหมด คือ การขาดความดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้าง
หรือครอบครัว และสาเหตุอื่นๆได้แก่ ความไม่สะดวกในการเดินทาง ขาดยาจากภาระ
หน้าที่การงาน และปัญหาทางเศรษฐานะ
- ผู้ป่วยโรคลมชักมีความร่วมมือในการใช้ยาในระดับต่ำา 14.7%, ในระดับปานกลาง
49.3%, และในระดับมาก 36.0%
- อายุ (r=0.344) และระยะเวลาในการใช้ยา (r=0.216) มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือ
ในการใช้ยาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
- การรักษาด้วยการใช้ยากันชักแบบ monotherapy และแบบ polytherapy ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยา
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก ได้แก่ ระดับการศึกษาที่
สูงกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป (P<0.01) อายุ (P<0.05) และการไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
อาการข้างเคียงของยากันชัก (P<0.05)
- เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการใช้ยา และจำานวนครั้งของการชัก ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชัก ได้แก่ จำานวนครั้งของการชัก
ที่มากกว่า 2 ครั้งต่อปี ระยะเวลาของการเป็นโรคลมชักตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา
ที่สูงกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป และสถานภาพสมรส
- เพศ อายุ และประสบการณ์เกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยากันชัก ไม่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชัก
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3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
การทบทวนวรรณกรรมดังตารางข้างต้น พบว่า ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยโรคลมชัก คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการรักษา ความถีข่ องการชัก) ความรูเ้ กีย่ วกับโรคลมชักและการ
รักษา การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา การรับรูต้ ราบาป และภาวะซึมเศร้า ดังแสดงภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยโรคลมชัก
อภิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรมหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก จำานวนทั้งสิ้น 9 เรื่อง แสดง
ให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคลมชักมีปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยา ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย
1.1 เพศเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงความแตกต่างทางด้านสรีระวิทยา สมรรถภาพทางกาย บุคลิกภาพและ
บทบาทหน้าที่ในครอบครัว กล่าวคือ เพศชายจะมีโครงสร้างของร่างกายที่แข็งแรง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีบทบาทของ
ความเป็นผู้นำา และการเป็นหัวหน้าครอบครัว จึงทำาให้เพศชายรู้สึกว่าผู้ป่วยโรคลมชักเป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยต้องได้รับการ
ดูแลรักษา อ่อนแอ ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีอาการชักเกิดขึ้น ไม่สามารถแสดงบทบาทของการเป็นหัวหน้าครอบครัว
ได้ อีกทั้งยังถูกจำากัดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถหรือใช้เครื่องจักรกล (Shafer, 2004) เพื่อลดภาวะ
ดังกล่าวและสอดคล้องตามแผนการรักษาเพศชายจึงรับประทานยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องสม่ำาเสมอมากกว่าเพศ
หญิง (Gomes & Filho, 1998) หากแต่การศึกษาของ Jone et al. (2006) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Saengsuwan
et al.(2012) พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักทั้งเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อการรับประทานยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง
สม่ำาเสมอไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยังอาจสรุปไม่ได้ว่าเพศมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
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1.2 อายุ จากการศึกษาของ Murray et al. (2004) และการศึกษาของสุณี เลิศสินอุดม และคณะ (2551)
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาโดยผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่าจะรับผิดชอบในการใช้ยาได้ครบถ้วน ตรง
เวลาและต่อเนื่องสม่ำาเสมอได้ดีกว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อย โดยเฉพาะในช่วงวัยผู้ใหญ่ (18-60 ปี) จะมีความรู้และประสบการณ์
ทำาให้ง่ายในการที่จะเข้าใจวิธีการใช้ยาที่เฉพาะเจาะจงกับโรคเมื่อได้รับคำ าอธิบายเกี่ยวกับการใช้ยาจากแพทย์พยาบาลและ
เภสัชกร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Buck et al. (1997) ที่พบว่าผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป จะไม่เคยลืมรับ
ประทานยากันชักเลย ร้อยละ 72 ส่วนผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 19 ปี จะลืมรับประทานยากันชักอย่างน้อยเดือนละครั้ง ร้อยละ
18 และการศึกษาของ Sweileh et al. (2011) ที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรค
ลมชัก นั่นคือ ผู้ป่วยที่มีอายุมากจะให้ความร่วมมือในการใช้ยาได้ดีกว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อย หากแต่มีเพียงการศึกษาของ Jone
et al.(2006) เท่านั้นที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก จึงอาจสรุปได้ว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
1.3 ระดับการศึกษา คือวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับตามระบบการศึกษาปัจจุบันของผู้ป่วยโรคลมชัก โดย
แบ่งตามการศึกษาของ สุณี เลิศสินอุดม และคณะ (2551) ได้เป็น ไม่ได้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า ผู้ป่วยที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความรับผิดชอบในการใช้ยามากกว่าผู้ป่วยที่มี
การศึกษาต่ำากว่าระดับปริญญาตรี โดยจะสามารถรับประทานยากันชักได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องสม่ำาเสมอมากกว่า
และมีอัตราการลืมรับประทานยากันชักน้อยกว่าด้วย นอกจากนี้ระดับการศึกษายังส่งผลต่อความสามารถในการอ่านออกเขียน
ได้ของผู้ป่วย ซึ่งมีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา (Saengsuwan et al., 2012) นอกจากนี้ยังพบว่าความรู้เกี่ยวกับ
โรคลมชักเกี่ยวกับยาและอาการของโรคที่เป็นอยู่ รวมถึงขนาดยาที่ใช้ รูปแบบของการชัก และความถี่ของการชัก ล้วนมีความ
สัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยา (Kobau & DiIorio, 2003) จึงอาจสรุปได้ว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความร่วม
มือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
1.4 รายได้ ในที่นี้คือรายได้ของผู้ป่วยโรคลมชักที่คิดเป็นจำานวนเงินบาทต่อเดือน จากการศึกษาของ สุณี
เลิศสินอุดม และคณะ (2551) พบว่า การไม่มีรายได้มีความสัมพันธ์ทางลบกับความร่วมมือในการใช้ยา และการศึกษาอื่นๆ ก็
ให้ผลทีส่ อดคล้องกันว่าฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้ ว่ ยมีความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยา โดยผูป้ ว่ ยทีม่ รี ายได้ตาำ่ มักจะไม่
ให้ความร่วมมือในการใช้ยามากกว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ อืน่ ๆ และยังพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งเงินจะไม่ไปพบแพทย์ตามนัด ทำาให้การรักษา
ไม่ตอ่ เนือ่ ง (Gomes & Filho, 1998) จึงอาจสรุปได้วา่ รายได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยโรคลมชัก
1.5 ระยะเวลาในการรักษาด้วยยา จากการศึกษาของ Cramer et al. (2002) พบว่า ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทาน
ยากันชักมากกว่า 5 ปีขึ้นไปจะมีอัตราการลืมรับประทานยาน้อยกว่าผู้ป่วยที่รับประทานยากันชักไม่ถึง 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Sweileh et al. (2011) ที่พบว่า ระยะเวลาในการรักษาด้วยยา (r=0.216) มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือใน
การใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการกระทำาพฤติกรรมการรับประทานยากันชักอยู่เป็นประจำาทุกวันจนเกิด
เป็นนิสัยตามแนวคิด Stages of Change ของ Prochaska & DiClemente ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาหลายปีขึ้นอยู่กับเป้า
หมายของแต่ละบุคคล (สุปรียา ตันสกุล, 2550) เป้าหมายในที่นี้คือ ยากันชักจะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดอาการชักและเพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการรับประทานยากันชักคงอยู่อย่างถาวรด้วยการรับประทานยาเป็นประจำา ครบถ้วน และถูกต้อง
สำาหรับการศึกษาของสุณี เลิศสินอุดม และคณะ (2551) พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักที่รับประทานยาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะมีความร่วม
มือในการใช้ยามากกว่าผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มรับประทานยา จึงอาจสรุปได้ว่า ระยะเวลาในการรักษาด้วยยามีความสัมพันธ์กับความ
ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก
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1.6 ความถี่ของการชักเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยา โดยผู้ป่วยที่ไม่มีการ
ชักเลยในช่วง 1 ปีทผ่ี า่ นมา จะมีการใช้ยากันชักได้อย่างครบถ้วนสม่าำ เสมอและต่อเนือ่ งมากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการชักเกิดขึน้ ในช่วง 1
ปีทผ่ี า่ นมา (Buck et al., 1997; Cramer et al., 2002; Jones et al., 2006) และพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามถีข่ องการชักน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 2 ครัง้ ต่อปีจะใช้ยากันชักได้อย่างครบถ้วนสม่าำ เสมอและต่อเนือ่ งมากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามถีข่ องการชักมากกว่า 2 ครัง้ ต่อปีขน้ึ
ไป (Jones et al., 2006)
2. ความรูเ้ กีย่ วกับโรคลมชักและการรักษาเป็นปัจจัยทีม่ คี วามสำาคัญโดยเฉพาะในประเด็นของชนิดของการชัก สาเหตุ
ของโรคลมชัก ระยะเวลาของการรักษาโรคลมชักด้วยยา และการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชักเบื้องต้นขณะเกิดอาการชัก (อำาไพ
เข็มค้า และคณะ, 2549; สินนี าฏ พรานบุญ และ สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2554; Locharernkul et al., 2010) เพือ่ การปฏิบตั ติ วั
ทีถ่ กู ต้องโดยเฉพาะในเรือ่ งของการให้ความร่วมมือในการใช้ยาเพือ่ ควบคุมโรคดังกล่าว การมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
โรคจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจถึงความจำาเป็นและเหตุผลของวิธกี ารรักษา การปฏิบตั กิ จิ กรรมบางอย่างหรือการหลีกเลีย่ งกิจกรรมบาง
ประการเพือ่ จะช่วยให้อาการของโรคสงบลง (อำาไพ เข็มค้า และคณะ, 2549; Saengsuwan et al., 2012) แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าผูป้ ว่ ยไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรค ผูป้ ว่ ยก็จะปฏิบตั ติ วั ไม่ถกู ต้อง และโรคอาจจะกำาเริบมากขึน้ ได้ ตัวอย่างเช่น โรคลม
ชักนี้ มีการรักษาทีส่ าำ คัญ คือ การใช้ยาควบคุมอาการชัก ทีต่ อ้ งรับประทานอย่างถูกต้องตามคำาสัง่ แพทย์ และใช้ยาอย่างสม่าำ เสมอ
มิใช่ใช้ยาเฉพาะเมือ่ มีอาการเท่านัน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยไม่ทราบสิง่ นี้ ก็อาจใช้ยาเฉพาะเมือ่ มีอาการเท่านัน้ หรือการใช้ยาทีผ่ ดิ ขนาดโดยอาจ
จะใช้ยามากกว่าคำาสัง่ แพทย์ดว้ ยคิดว่าจะได้หายจากโรคเร็วขึน้ (Saengsuwan et al., 2012)
3. การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน เป็นความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ ให้สาำ เร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (Bandura, 1997) เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคลมชักที่รักษาด้วยการรับประทานยากันชักโดยมีเป้าหมายในการควบคุม
ป้องกันไม่ให้เกิดอาการชักซ้ำาขึ้น (Kobau & DiIorio, 2003) สอดคล้องกับการศึกษาของ DiIorio et al. (2004) ที่พบว่า ผู้ป่วย
ที่มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถที่จะรับประทานยากันชักได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ ถือเป็นผู้ที่มีการรับ
รู้สมรรถนะแห่งตนสูง ซึ่งมีผลโดยตรงกับการบริหารจัดการตนเองที่ดีในเรื่องของการรับประทานยากันชัก กล่าวคือบุคคลที่มี
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนอยู่ในระดับสูงจะทำาให้ระดับความร่วมมือในการใช้ยาสูงด้วยนั่นเอง
4. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ผู้ป่วยหยุด
ใช้ยา เนื่องจากไม่สามารถทนต่ออาการที่เกิดขึ้นได้ หรือรู้สึกว่าการใช้ยามีอันตรายมากกว่าได้ประโยชน์ ซึ่งหากอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยากันชักก่อให้เกิดอันตรายทีร่ นุ แรงหรือมีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวติ ประจำาวัน (Buck et al., 1997; ปิยนิดา
เสนาคำา และคณะ, 2551; Saengsuwan et al., 2012) ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับด้านอาชีพ ภาพลักษณ์ของตนเองต่อสังคมรอบข้าง
ในระดับสูงย่อมขัดขวางความร่วมมือในการใช้ยา นั่นคือ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามีความสัมพันธ์ทางลบกับความร่วม
มือในการใช้ยานั่นเอง โดยพบว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ก่อให้เกิดความไม่ร่วมมือในการใช้ยามากที่สุดคือ มึนงง
หรือเวียนศีรษะ และหลงลืม (เสริมสุข จันทร์ใต้, 2546; Jarernsiripornkul et al., 2012)
5. การรับรู้ตราบาป มีความสัมพันธ์ทางลบกับความร่วมมือในการใช้ยา โดยตราบาปเป็นภาวะที่เกิดจากการที่สังคม
มีต่อคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลที่มีลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไปทั้งทางร่างกายและจิตใจ และถูกตัดสินว่าเป็น
สิ่งที่เสื่อมเสีย ไม่เป็นที่ต้องการจากกลุ่มบุคคลในสังคมภายใต้บรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ ส่งผลให้บุคคลที่ถูกตีตราไม่เป็นที่
ยอมรับของสังคม (Goffman, 1963) และด้วยอาการเจ็บป่วยของโรคลมชักจะทำาให้เกิดอาการชักทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ทง้ั เวลา
สถานที่ หรือลักษณะของความรุนแรงว่าจะเกิดขึน้ อย่างไร (Bruno et al., 2012) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Buck และคณะ
(1997) ที่พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักที่มีระดับการรับรู้ตราบาปในระดับสูงจะทำาให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
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เกิดขึน้ จากการชัก และการต้องรับประทานยาเป็นประจำา ทำาให้ไม่สามารถพูดคุยกับผูอ้ น่ื เกีย่ วกับโรคลมชักทีต่ นเองเป็นอยู่ และเกิด
การปรับตัวทีไ่ ม่เหมาะสม (DiIorio et al., 2004; Elliott, Jacobson & Seal, B.F., 2006; Paschal. et al., 2007)
6. ภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคลมชักพบได้ประมาณร้อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป (Kanner et al.,
2012) โดยภาวะซึมเศร้าจะทำาให้ผปู้ ว่ ยโรคลมชักมีอารมณ์หดหูค่ งอยูน่ านติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ (GrabowskaGrzyb, 2006) ร่วมกับการขาดแรงผลักดันและความสนใจในตนเองรวมถึงสมาธิและความสามารถโดยทัว่ ไปทีล่ ดลง เป็นผลให้เกิด
ความผิดปกติในการนอนหลับ ไม่อยากอาหาร ไม่อยากทำากิจกรรมใดๆ น้าำ หนักลด (อรวรรณ ศิลปะกิจ และพงศ์เกษม ไข่มกุ ต์,
2541; เดชา ปิยะวัฒน์กลู , 2544) ซึง่ อาการเหล่านีจ้ ะส่งผลให้การรับประทานยาของผูป้ ว่ ยโรคลมชักไม่ตอ่ เนือ่ งสม่าำ เสมอจนนำาไปสู่
การขาดยา (Kanner et al., 2012) อันเป็นปัจจัยหนึง่ ทีล่ ดความร่วมมือในการใช้ยา โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยากันชักมากกว่า
1 ชนิดขึน้ ไป จะมีระดับของภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยากันชนิดเดียว (DiIorio et al., 2004; Jones et al., 2006)
ข้อเสนอแนะ
1. ในประเด็นของกลุ่มตัวอย่าง จากการทบทวนงานวิจัยครั้งนี้พบว่าลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่นำามาศึกษาความร่วมมือ
ในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักที่แบ่งตามชนิดของการชัก ยังมีผู้ศึกษาค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ป่วย
กลุ่มนี้ควรมีการติดตามความร่วมมือในการใช้ยาเทียบกันในแต่ละชนิดของการชัก เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับชนิด
ของการชักและความร่วมมือในการใช้ยา
2. ในประเด็นของตัวแปรทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยโรคลมชัก ควรมีการศึกษาปัจจัย
ที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละด้านของผู้ป่วยโรคลมชักให้มากขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักและการรักษา การรับรู้
สมรรถนะแห่งตน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และการรับรู้ตราบาป เป็นต้น เพราะปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่พยาบาล
สามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขหรือส่งเสริมให้กับผู้ป่วยได้โดยตรงและอย่างมีอิสระ
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