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บทคัดย่อ

 การวิจัยก่ึงทดลองครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลในการ

ดูแลเด็กวัยเรียนโรคลมชักโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร ์

ช ่วยสอนเป็นสื่อ กลุ ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวก 

ประกอบด้วยผู้ดูแลเด็กโรคลมชักอายุ 6-12 ปี ที่พาเด็กมา

รบัการรกัษาทีห่น่วยตรวจผูป่้วยเดก็นอก โรงพยาบาลระดบั

ตติยภูมิ จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการดูแล

ตามปกติจ�านวน 47 คน และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม

ส่งเสริมความสามารถในการดูแลเด็กโรคลมชักร่วมกับ 

การดูแลตามปกติจ�านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไป แบบสอบถามความรู ้

เกีย่วกบัโรคลมชัก แบบวัดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

และแบบวัดความคาดหวังต่อผลลัพท์ของการรักษา 

และการจัดการอาการชัก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา 

การทดสอบแมนวิทนีย์ ยู และวิลคอกซัน 

 ผลการวจิยัพบว่า เมือ่สิน้สดุการทดลอง กลุม่ทดลอง 

มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง ความคาดหวังต่อผลลัพท์ของการรักษา และ

ความคาดหวังต่อผลลัพท์การจัดการอาการชัก มากกว่า

กลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(Z = -6.482, p<.05, 

Z = -3.847, p<.05, Z = -2.656, p<.05, Z = -2.549, 

p<.05 ตามล�าดับ) ดังน้ันพยาบาลหรือผู ้ที่เกี่ยวข้อง 

ควรน�าโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลเด็ก 

โรคลมชกัไปใช้ เพือ่ช่วยให้ผูด้แูลมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรคลมชกั 

เพิม่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และมคีวามคาดหวงั

ในผลลัพธ์ที่เหมาะสมในการดูแลเด็ก อันจะส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมการดูแลเด็กที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ค�าส�าคัญ: ผู ้ดูแลเด็กโรคลมชัก โปรแกรมส่งเสริม 

ความสามารถ ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Abstract

 This quasi-experimental research aimed  

to examine the effects of the ability promoting 

program for caregivers of school-age children with 

epilepsy using computer assisted instruction. A 

convenience sampling with inclusion criteria was 

used to recruited caregivers of children with  
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epilepsy aged 6-12 years, who attended at the 

pediatric outpatient department of tertiary care 

hospitals in Chon Buri province. There were 47 

caregivers in the control group receiving regular 

cares, while there were 48 caregivers in the  

experimental group receiving the ability promoting 

program and regular cares. Research instruments 

included a demographic record form, the  

knowledge about epilepsy questionnaire, the 

epilepsy self-efficacy’s scale, and the outcome 

expectancy’s scale. Data were analyzed by using 

descriptive statistics, Mann-Whitney U, and  

Wilcoxon signed ranks tests.

 The results revealed that after completion 

of the intervention, the experimental group had 

significantly higher scores of knowledge about 

epilepsy, perceived epilepsy self-efficacy,  

outcome expectancy related to the treatment, 

and outcome expectancy related to epilepsy 

management than those in the control group  

(Z = -6.482, p<.05, Z = -3.847, p<.05, Z = -2.656, 

p<.05, Z = -2.549, p<.05, respectively). These 

findings suggest that the ability promoting program 

for caregivers of children with epilepsy can  

enhance knowledge, perceived self-efficacy, and 

outcome of care in children with epilepsy, leading 

to appropriate health care behaviors of children 

with epilepsy.
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ความส�าคัญของปัญหา

 โรคลมชักเป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาทที่พบ

ได้บ่อยในเดก็วยัเรียน Asawavichienjinda, Sitthi-Amorn 

and Tanyanont (2002) รายงานผลการส�ารวจพบ 

ความชุกโรคลมชักในเด็กไทยสูงสุดที่ช่วงอายุ 5 - 9 ปี ที่ 

17 ต่อ 1,000 คน และจากสถิติของโรงพยาบาลรามาธิบดี

พบว่า มีผู้ป่วยเด็กโรคลมชักเข้ารับบริการเป็นจ�านวนมาก 

ในปี พ.ศ.2560 มีจ�านวน 568 ราย โดยเด็กวัยเรียนอายุ  

6 - 12 ปี เป็นกลุม่ทีม่ารบัการรักษามากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 

47.54 (Information technology, Ramathibodi  

hospital, 2017) การที่เด็กวัยเรียนเป็นโรคลมชักนั้น 

ส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีอาการชัก เด็กอาจ

ได้รบับาดเจบ็ มกีารสดูส�าลกัท�าให้เกดิปอดอกัเสบ และหาก

มีอาการชักนานสมองจะขาดออกซิเจนได้ (Visudtibhan, 

2011; Wirrell & Livingston, 2011) บางรายมีระดับ 

สติปัญญาต�่ากว่าเกณฑ์ (Shafer et al., 2012) พัฒนาการ

ล่าช้า มีภาวะซึมเศร้า และมีความวิตกกังวลมากกว่า 

เด็กทั่วไป (Russ, Larson & Halfon, 2012) มีปัญหา 

แยกตัวจากสังคม (Freilinger et al., 2006) เด็กโรคลมชัก

จึงควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อลดความเจ็บป่วย 

และลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากภาวะเจ็บป่วยที่อาจ

เกิดขึ้น และเด็ฏและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 เด็กอยู่ในวัยที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้อย่าง 

เตม็ที ่แม้เดก็จะมพีฒันาการและสตปัิญญาเหมาะสมกบัวยั 

แต่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนได้ 

ต้องได้รบัการช่วยเหลอืจากผูด้แูล ผูดู้แลจงึมบีทบาทส�าคญั

ทีจ่ะดแูลและช่วยเหลือเดก็วยัเรยีนโรคลมชกัให้ปฏิบตัติาม

แผนการรักษาพยาบาล การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ดูแล

เด็กโรคลมชักมีความรู ้ เกี่ยวกับโรคลมชักไม ่มากพอ  

(Kangwal, Kongsaktrakol, Maneesriwongul &  

Visudtibhan, 2016) และยงัมคีวามต้องการข้อมลูเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับการดูแลเด็กโรคลมชัก (Kittivittayakul &  

Chunhawiksit, 2008) นอกจากนีย้งัพบว่าผูด้แูลมพีฤตกิรรม 

การดแูลทีไ่ม่เหมาะสม เช่น กดหน้าท้องเดก็เมือ่มอีาการชกั 

ใช้ช้อนหรือของแข็งใส่ปากผู ้ป่วยขณะชักเพื่อป้องกัน 

การกัดล้ิน ผูกมัดผู้ป่วยเม่ือมีอาการชัก ให้รับประทานยา

กนัชักเฉพาะเมือ่มอีาการก�าเรบิ หรอืรบัประทานยามากกว่า 

แผนการรักษา (Saengsuwan et al., 2012) การดูแล 

ที่ไม ่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กและท�าให ้

ไม่สามารถควบคมุอาการชกัได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ดงันัน้ 

ผูด้แูลเดก็โรคลมชกัจงึควรได้รับการส่งเสริมให้มคีวามรูแ้ละ

มีพฤติกรรมการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง

 การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กโรคลมชักนั้นสามารถ

ท�าได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสอน การแจก 


