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บทคััดย่่อ :
การวิิจััยกึ่่�งทดลองแบบกลุ่่�มเดีียววััดซ้ำำ��นี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลของโปรแกรม
ควบคุุมการชััก ซึ่่�งเป็็นโปรแกรมให้้การศึึกษาแก่่ผู้้�ป่่วยโรคลมชัักผ่่านทางแอปพลิิเคชัันไลน์์ต่่อความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้�ป่่วยโรคลมชััก เพื่่�อควบคุุมไม่่ให้้เกิิดอาการชัักซ้ำำ� �
ใช้้แนวคิิดความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพของนััทบีีมและการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นกรอบแนวคิิด
การวิิจัยั กลุ่่ม� ตััวอย่่างเป็็นผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักที่่�มารัับการรัักษาที่่�แผนกผู้้�ป่ว่ ยนอก คลิินิกิ อายุุรกรรมระบบ
ประสาท โรงพยาบาลระยอง จำำ�นวน  18 ราย โปรแกรมควบคุุมการชััก ประกอบด้้วยชุุดการศึึกษา
เกี่่�ยวกัับโรคลมชัักและชุุดการฝึึกปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพ ส่่งให้้แก่่กลุ่่ม� ตััวอย่่างผ่่านทางแอปพลิิเคชััน
ไลน์์ มีรี ะยะเวลาการทดลอง 6 สััปดาห์์ เครื่่อ� งมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประกอบด้้วยแบบสอบถาม
ในการบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลข้้อมููลสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และพฤติิกรรมสุุขภาพ ผู้้�วิิจััย
ประเมิินความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ จำำ�นวน  3 ครั้้�ง คืือ ก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม
หลัังสิ้้�นสุุดโปรแกรมทัันทีี (สััปดาห์์ที่่� 6 จากเริ่่�มต้้น) และหลัังสิ้้�นสุุดโปรแกรม 4 สััปดาห์์ (สััปดาห์์ที่่�
10) วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนา และ Repeated-measures ANOVA ผลการวิิจััย พบว่่า
ระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และระดัับพฤติิกรรมสุุขภาพเมื่่�อสิ้้�นสุุดโปรแกรมทัันทีี และ 4 สััปดาห์์
หลัังสิ้้นสุุ
� ดโปรแกรม สููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่าโปรแกรมควบคุุมการ
ชัักซึ่่ง� เป็็นโปรแกรมการสอนผู้้�ป่ว่ ยผ่่านทางแอปพลิิเคชัันไลน์์ สามารถทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยเกิิดความรอบรู้้�ด้า้ น
สุุขภาพและมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�นได้้ อย่่างไรก็็ตาม งานวิิจััยอาจมีีข้้อจำำ�กััดในการสรุุปว่่าผลลััพธ์์
เกิิดจากโปรแกรมเท่่านั้้�นเนื่่อ� งจากไม่่มีีกลุ่่ม� ควบคุุม แต่่คาดว่่าผลการวิิจัยั ครั้้�งนี้จ้� ะเป็็นประโยชน์์สำำ�หรับั
บุุคลากรในทีีมสุุขภาพสามารถประยุุกต์์ใช้้แอปพลิิเคชัันไลน์์ เพื่่�อเป็็นสื่่�อในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้�ป่่วยโรคลมชัักในการป้้องกัันการชัักซ้ำำ��ได้้
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Effects of an Epilepsy Control Program via the Line
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Abstract:

This quasi-experimental research with a one-group pretest-posttest design aimed
to assess the effects of an education program for adequate control of seizure recurrence via the
LINE application on health literacy and health behavior. The conceptual framework to guide
the study was based on Nutbeam’s health literacy concept and relevant literature. The participants
were 18 patients with epilepsy who attended the outpatient neurological clinic at Rayong
Hospital. All received an education program entitled “Epilepsy Control Program.” This program
consisted of an education learning package about epilepsy and a skill-training program to
develop health literacy and health behaviors, distributed to the participants via the LINE
application. The duration for accessing this program was six weeks. The instruments for data
collection consisted of questionnaires to elicit personal data, health data, health literacy, and
health behavior. Data collection on health literacy and health behavior was performed three
times: at baseline, immediately after the program (or the sixth week from baseline), and the
fourth week after the program ended (the tenth week). Descriptive statistics and one-way
repeated measures ANOVA were used for data analysis. Findings revealed that the participants'
scores on health literacy and health behavior, measured immediately after the program and at
the fourth week after the program ended, were higher than those at the enrollment time. This
study demonstrated that the Epilepsy Control Program through the LINE application was an
effective tool for promoting health literacy and health behavior in patients with epilepsy.
However, this study might have limitations in concluding that the results occur from the program
only because of no control group. Nevertheless, it is expected that integration of this educational
program according to the individual’s context would be beneficial in decreasing the risks of
seizure recurrence.
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ความสำำ�คััญของปััญหา
โรคลมชัักเป็็นโรคเรื้้�อรัังทางระบบประสาทที่่�พบ
ได้้บ่่อย โดยพบประมาณ 50 ล้้านคนทั่่�วโลก1 อััตราการ
เกิิดผู้้�ป่่วยโรคลมชัักรายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นปีีละประมาณ 2.4
ล้้านคน2 สำำ�หรับั ประเทศไทยพบผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักร้้อยละ
1 จากจำำ�นวนประชากรรวมทั้้�งประเทศ หรืือมีีผู้้�ป่ว่ ยโรค
ลมชัักประมาณ 6-7 แสนคน โดยเป็็นผู้้�ที่่�มีีอายุุระหว่่าง
38-60 ปีี ซึ่่�งจััดเป็็นวััยทำำ�งาน3,4   และพบว่่าประมาณ
ร้้อยละ 1 มีีอาการชัักมากกว่่า 1 ครั้้�งต่่อเดืือน1 ดัังนั้้�นการ
ควบคุุมอาการชัักจึึงมีีความสำำ�คััญต่่อคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชััก โรคลมชัักต้้องรัักษาด้้วยยากัันชััก ซึ่่ง� จะ
ช่่วยลดการเกิิดอาการชัักซ้ำำ�� ได้้ถึึงร้้อยละ50 และจะทำำ�ให้้
ผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักไม่่มีีอาการชัักอย่่างต่่อเนื่่อ� ง (remission)
เป็็นเวลาอย่่างน้้อย 2-5 ปีี ได้้ถึึงร้้อยละ 60-705 อย่่างไร
ก็็ตามยัังพบว่่ามีีผู้้�ป่่วยโรคลมชัักอีีกร้้อยละ 30 ที่่�รัับ
ประทานยากัันชัักไม่่ถููกต้้อง ได้้แก่่  ไม่่ตรงตามเวลา
ผิิ ด เทคนิิ ค ผิิ ด วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ยาเสื่่� อ มคุุณภาพหรืือ
หมดอายุุ หรืือรัั บ ประทานยาอื่่� นน อกเหนืือจากที่่�
แพทย์์สั่่ง� 5 ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยกลุ่่ม� นี้้มี� อัี ตั ราการตายมากกว่่าผู้้�ป่ว่ ย
โรคลมชัักที่่�รัับประทานยากัันชัักอย่่างถููกต้้องประมาณ
3 เท่่า6 นอกจากปััจจััยด้้านยากัันชัักแล้้ว ยังั มีีปััจจััยเสี่่ย� ง
ทางด้้านสุุขภาพอื่่�น  ๆ ที่่�อาจกระตุ้้�นให้้เกิิดอาการชััก
ได้้แก่่ การอดนอน การออกกำำ�ลัังกายอย่่างหัักโหม การ
ดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ และการมีีภาวะเครีียด เป็็นต้น 
้
ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดอาการชัักที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้
นอกจากนี้้�ผลกระทบที่่�เกิิดจากการชัักมีีทั้้�งทาง
ด้้านร่่างกาย จิิตใจ และสัังคม โดยผลกระทบทางด้้าน
ร่่างกายที่่�สำำ�คัญ
ั  คืือ การเกิิดอุุบััติเิ หตุุได้้แก่่อุุบััติเิ หตุุบน
ท้้องถนน การจมน้ำำ�� ตาย การเกิิดไฟไหม้้ การได้้รัับบาด
เจ็็บทางร่่างกายและที่่�ศีีรษะ2 ผลกระทบด้้านจิิตใจ คืือ
มีีความเครีียดเรื้้�อรััง วิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินชีีวิิต
ว่่าอาจจะเกิิดอัันตราย มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะเกิิดภาวะ
ซึึมเศร้้า7 นอกจากนี้้�ผลกระทบทางด้้านสัังคม พบว่่า
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มีีตราบาปทางสัังคมที่่�คิิดว่่าเป็็นผู้้�พิิการไม่่สมประกอบ
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยขาดโอกาสทางการศึกึ ษา ขาดโอกาสทางการ
ประกอบอาชีีพและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ลดลง8 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่่า  ผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักมีีความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพอยู่่ใ� นระดัับที่่�ต่ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิดความยากลำำ�บาก
ในการทำำ�ความเข้้าใจและจดจำำ�ข้้อมููลทางสุุขภาพ ไม่่
เข้้าใจวิิธีีการปฏิิบััติิตนตามคำำ�แนะนำำ�ของทีีมสุุขภาพ 
ขาดความสามารถในการเข้้าถึึง ทำำ�ความเข้้าใจ และการ
สื่่อ� สารข้้อมููลสุุขภาพ ตลอดจนการประเมิินและเลืือกใช้้
ข้้อมููลสุุขภาพที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของตนเอง จึึงทำำ�ให้้
มีีทางเลืือกทางสุุขภาพที่่�จำำ�กัดั  ก่่อให้้เกิิดพฤติิกรรมเสี่่ย� ง
ไม่่เห็็นความสำำ�คัญ
ั และความจำำ�เป็็นของการรัับประทานยา
ป้้องกัันการชััก ไม่่หลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกระตุ้้�นที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด
อาการชัักและไม่่ทราบวิิธีีการปฏิิบััติิตนที่่�เหมาะสมกัับ
ภาวะโรคลมชัักที่่�เป็็นอยู่่9�  ซึ่่ง� ปััจจััยเหล่่านี้้ส� ามารถจััดการ
ได้้โดยให้้ความรู้้� ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง รวมทั้้�งมีีการ
ติิดตามประเมิินผลอย่่างเป็็นระบบและสม่ำำ��เสมอ
พยาบาลเป็็นผู้้�ที่่มี� บี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการให้้ความรู้้� 
ความเข้้ า ใจแก่่ผู้้�ป่่ ว ยโรคลมชัั ก เพราะการปฏิิ บัั ติิ
พฤติิกรรมสุุขภาพที่่�เหมาะสมเป็็นเรื่่อ� งที่่�มีคว
ี ามซัับซ้้อน 
ผู้้�ป่่วยต้้องใช้้เวลาในการเรีียนรู้้� อีีกทั้้�งปััญหาของแต่่ละ
บุุคคลแตกต่่างกััน ผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักจึึงต้้องมีีวิธีิ ปี ฏิิบัติั ติ น
ที่่�เฉพาะเจาะจงและการให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับโรคลมชัักอาจ
ต้้องกระทำำ�ซ้ำำ��หลายครั้้�ง ดัังนั้้�น พยาบาลจะต้้องมีีการ
วางแผนวิิธีีการสอนผู้้�ป่่วยให้้มีีความเหมาะสม และทััน
สมััยกัับสภาพการณ์์ปัจจุุบั
ั นั เพื่่อ� ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยรู้�ว่่้ าจะต้้องปฏิิบัติั ิ
ตนอย่่างไร จึึงจะปลอดภััย ซึ่่ง� ความรู้เ�้ กี่่ย� วกัับความเจ็็บป่่วย
เป็็นปัจั จััยที่่มี� คว
ี ามสำำ�คัญ
ั ต่่อความร่่วมมืือในการรัักษาโรค 
และเป็็นเครื่่อ� งชี้้วั� ดั ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่นำ� �ำ ไปสู่่ก� ารปฏิิบัติั ติ นทางด้้าน
สุุขภาพอนามััยอย่่างถููกต้้อง10  โดยการมีีความรู้แ�้ ละการนำำ�
ความรู้ไ�้ ปประยุุกต์์ใช้้ บุุคคลต้้องมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ที่่�เพีียงพอซึ่่�งประกอบไปด้้วย ทัักษะด้้านการอ่่าน ทัักษะ
ด้้านตััวเลข และทัักษะด้้านการทำำ�ความเข้้าใจเหล่่านี้�จ้ ะ
ช่่วยให้้ผู้้�ป่ว่ ยสามารถประเมิิน พิจิ ารณาตััดสิินใจในชีีวิติ
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ผลของโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ต่อ่ ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคลมชััก

ประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมสุุขภาพ ทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�
ที่่�ได้้รับั จากบุุคลากรทางการแพทย์์ได้้อย่่างถููกต้้อง เลืือก
ข้้อมููลข่่าวสารและบริิการด้้านสุุขภาพได้้อย่่างถููกต้้อง
เข้้าใจถึึงเหตุุผลของการปฏิิบััติิพฤติิกรรมสุุขภาพและ
สามารถดููแลตนเองที่่�บ้้านได้้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า ความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับพฤติิกรรมการ
ออกกำำ�ลัังกาย พฤติิกรรมการรัับประทานอาหาร11และ
พฤติิกรรมการดููแลตนเอง12 สำำ�หรัับงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับ
ผู้้�ป่่วยโรคลมชััก พบว่่าผู้้�ป่่วยโรคลมชัักที่่�มีีความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพต่ำำ�� จะมีีการปฏิิบัติั ติ นที่่�ไม่่ถููกต้้อง มีีคุุณภาพ
ชีีวิติ อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ทางสุุขภาพที่่�ไม่่ดีี13
มีีความเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตเพิ่่�มมากขึ้้�น14 มีีการสื่่�อสาร
ที่่�บกพร่่องและไม่่เข้้าใจแผนการรัักษา15  นอกจากนี้ก้� าร
มีีสัมั พัันธภาพที่่�ไม่่ดีีระหว่่างแพทย์์กับั ผู้้�ป่ว่ ยจะส่่งผลให้้
ผู้้�ป่ว่ ยมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่ถููกต้้อง ทำำ�ให้้มีค่่ี าใช้้จ่่าย
ในการรัักษาเพิ่่�มขึ้้�น16   ซึ่่�งถ้้าหากผู้้�ป่่วยโรคลมชัักเข้้าใจ
ในโรค มีีความรู้้�และมีีพฤติิกรรมสุุขภาพในการดููแล
ตนเองที่่�ดีจี ะช่่วยให้้ผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักสามารถป้้องกัันและ
ควบคุุมไม่่ให้้เกิิดอาการชัักได้้
ปััจจุุบัันเทคโนโลยีีการสื่่�อสารมีีการพััฒนาและ
เจริิญก้้าวหน้้าอย่่างมาก การให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วยจึึงควร
ต้้องมีีการพััฒนาวิิธีีการให้้ความรู้้�ควบคู่่�ไปด้้วย การนำำ�
เทคโนโลยีีแอปพลิิเคชัันไลน์์ ที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความนิิยม
เป็็นอย่่างมากในปััจจุุบัน 
ั โดยพบว่่ามีีจำำ�นวนผู้ใ้� ช้้มากถึึง
ร้้อยละ 83 ของประชากรไทยทั่่�วประเทศ17 ซึ่่ง� เหมาะสม
กัับการนำำ�มาใช้้ในการให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ป่่วย ซึ่่�งต้้องเลืือก
ใช้้ข้้อมููลทางสุุขภาพที่่�ถููกต้้อง แม่่นยำำ�และทัันต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของตนเอง ความ
รอบรู้้�จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นและเป็็นมากกว่่าการมีีความรู้้� 
การใช้้ แ อปพลิิ เ คชัั น ไลน์์ ส ามารถสร้้ า งกลุ่่� ม เฉพาะ
สำำ�หรัับการสนทนาที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องระหว่่างกัันทำำ�ให้้
สามารถเชื่่อ� มต่่อและสื่่อ� สารกัันภายในกลุ่่ม� ได้้ การสอน
ให้้ความรู้้�ผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์มีข้ี อ้ ดีีคืือ สามารถแลก
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เปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสารได้้รวดเร็็ว อีีกทั้้�งยัังเปิิดอ่่านซ้ำำ��ได้้
หลายครั้้�งซึ่่ง� เป็็นการเรีียนการสอนแบบมีีส่่วนร่่วม ทำำ�ให้้
ผู้้�ป่่วยเกิิดการกระตืือลืือล้้นในการให้้ข้้อมููล กระตุ้้�น
ความสนใจ ประหยััดเวลา ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย เนื่่�องจาก
เป็็นแอปพลิิเคชัันที่่�เปิิดให้้บริิการฟรีี ปััจจุุบัันมีีการใช้้
แอปพลิิ เ คชัั น ไลน์์ ใ นการให้้ คว ามรู้้� อ ย่่างกว้้ า งขวาง
ยกตัั ว อย่่างเช่่น  ไลน์์ ร ามาธิิ บ ดีี ออฟฟิิ เ ชีี ย ล (line
Ramathibodi official) ใช้้ในการสื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์
ข่่าวสาร และให้้ความรู้้�  สามารถเพิ่่�มเพื่่�อนได้้อย่่างไม่่
จำำ�กััด จากการศึึกษาของ สุุภาพ พุุทธปััญโญ18 มีีการใช้้
แอปพลิิ เ คชัั น ไลน์์ ใ นการให้้ คว ามรู้้� เ รื่่� อ งการพัั ฒ นา
พฤติิกรรมสุุขภาพต่่อความฉลาดทางสุุขภาพ ในกลุ่่�ม
บุุคคลที่่�มีภี าวะโภชนาการเกิิน พบว่่าหลัังได้้รับั โปรแกรม
มีีความฉลาดทางสุุขภาพในระดัับสููงขึ้้�น พฤติิกรรมการ
ลดน้ำำ��หนักั อยู่่ใ� นระดัับสููงและน้ำำ��หนักั ตััวหลังั การทดลอง
ลดต่ำำ�� ลง การเข้้ า ถึึงข้้ อ มููลข่่าวสารด้้ า นสุุขภาพผ่่าน
เทคโนโลยีีการสื่่�อสารและสารสนเทศ จึึงมีีความจำำ�เป็็น
ที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล มีีการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
ให้้ผู้้�ป่่วยใช้้ช่่องทางผ่่านเทคโนโลยีีการสื่่�อสารเพื่่�อเพิ่่�ม
ระดัับความรอบรู้้�  ได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารสุุขภาพและมีี
พฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถููกต้้องมากยิ่่�งขึ้้�น
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิิจััย ที่่�เกี่่�ยวกัับ
การใช้้โปรแกรมการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ในประเทศไทยในช่่วง พ.ศ. 2551-2560 พบการวิิจััย
กึ่่�งทดลองจำำ�นวน  5 เรื่่�อง ผลการวิิจััยทั้้�ง 5 เรื่่�อง แสดง
ให้้เห็็นว่่าการใช้้โปรแกรมการเสริิมสร้้างความรอบรู้้�ด้า้ น
สุุขภาพโดยใช้้กระบวนการต่่าง ๆ เช่่น กระบวนการกลุ่่ม�
การให้้ คำำ� แนะนำำ� รายบุุคคล และการติิ ด ตามทาง
โทรศััพท์์ รวมถึึงการใช้้สื่่�อหลากหลายประเภทสามารถ
เพิ่่�มระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของประชาชน ซึ่่�งก่่อ
ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพในทางที่่�ดีขึ้้ี น 
�
และมีี ความมั่่� นใจในการปฏิิบััติิพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�
ถููกต้้องมากยิ่่�งขึ้้�น  ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการให้้ความรอบรู้้�
แก่่ผู้้�ป่่วยโรคลมชัักพบโปรแกรมเสริิมสร้้างความรอบรู้้�
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ณััฐปััณฑ์์ แก้้วเงิิน และคณะ
และการดููแลตนเองของผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักผ่่านวิิธีกี ารต่่าง ๆ
เช่่น  แผ่่นพัับ บทเรีียนคอมพิิวเตอร์์ช่่วยสอน  วิิดีีโอ
เป็็นต้น 
้ แต่่ยัังไม่่พบงานวิิจัยั เกี่่ย� วกัับโปรแกรมเสริิมสร้้าง
ความรอบรู้้แ� ก่่ผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักที่่�ใช้้แอปพลิิเคชัันไลน์์ ใน
การติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ป่ว่ ย ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจศึึกษา
ผลของโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านทางแอปพลิิเคชััน
ไลน์์ต่่อความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ
ของผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชััก ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ช่่วยลดอุุบััติกิ ารณ์์ภาวะ
ชัักของผู้้�ป่่วยโรคลมชัักได้้  
คลิินิิกอายุุรกรรมระบบประสาท โรงพยาบาล
ระยอง  มีีผู้้�ป่่วยโรคลมชัักที่่�มารัับบริิการ ระหว่่างเดืือน 
เมษายน  2562-เมษายน  2563 จำำ�นวน  599 ราย
เข้้ารัับการตรวจ 1,767 ครั้้�ง ซึ่่�งก่่อนกลัับบ้้านพยาบาล
จะทำำ�หน้้าที่่�สอนให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการรัับประทานยา
และการปฏิิบััติิตนเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอาการชัักแก่่ผู้้�ป่่วย
เป็็นราย ๆ ไป ซึ่่�งเป็็นการสอนแบบครั้้�งเดีียวหลัังจาก
ผู้้�ป่่วยพบแพทย์์ โดยมีีพยาบาลเป็็นผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ� ซึ่่�ง
อาจทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน  เพีียงพอ หรืือ
เมื่่�อเวลาผ่่านไปความรู้้�เชิิงความจำำ�อาจลดลง ทำำ�ให้้
ผู้้�ป่่วยนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ไม่่ถููกต้้องและไม่่มีีการติิดตามผล
จึึงไม่่สามารถตรวจพบปััญหาและอุุปสรรคของผู้้�ป่่วย
ผู้้�ป่่วยจึึงต้้องแก้้ปััญหาด้้วยตนเองทำำ�ให้้เกิิดปััญหาใน
การปฏิิบััติิพฤติิกรรมสุุขภาพ เกิิดความเสี่่�ยงต่่อการชััก
ของผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชััก

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เปรีียบเทีียบคะแนนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ของผู้้�ป่่ ว ยโรคลมชัั ก ก่่อนและหลัั ง ได้้ รัั บ โปรแกรม
ควบคุุมการชััก
2. เปรีียบเทีียบคะแนนพฤติิกรรมสุุขภาพของ
ผู้้�ป่่วยโรคลมชัักก่่อนและหลัังได้้รัับโปรแกรมควบคุุม
การชััก
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สมมติิฐานการวิิจััย
ภายหลัังจากกลุ่่ม� ตััวอย่่างได้้รับั โปรแกรมควบคุุม
การชััก
1. คะแนนความรอบรู้้�ด้้ า นสุุขภาพของกลุ่่� ม
ตััวอย่่างสููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมการทดลอง
2. คะแนนพฤติิกรรมสุุขภาพของกลุ่่ม� ตััวอย่่างสููง
กว่่าก่่อนเข้้าร่่วมการทดลอง

กรอบแนวคิิดการวิิจััย
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยใช้้กรอบแนวคิิดความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ของกองสุุขศึึกษา กรมสนัับสนุุน
บริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข19 ที่่�กล่่าวว่่าความ
สามารถและทัักษะในการเข้้าถึึงข้้อมููล ความรู้้�ความ
เข้้าใจ  เพื่่�อวิิเคราะห์์แปลความหมายประเมิินข้้อมููล
ข่่าวสารและบริิการสุุขภาพที่่�ได้้รับั การถ่่ายทอดและเรีียนรู้้�
จากสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจให้้มีกี ารตััดสิินใจ
เลืือกวิิถีีทางในการดููแลตนเอง จััดการสุุขภาพตนเอง
เพื่่�อป้้องกัันและคงรัักษาสุุขภาพที่่�ดีีของตนเองไว้้เสมอ
รวมถึึงชี้้�แนะเรื่่�องสุุขภาพส่่วนบุุคคล ครอบครััว  และ
ชุุมชนเพื่่� อ สุุขภาพ  และตามแนวคิิ ด ของนัั ท บีี ม 20
กล่่าวว่่า สมรรถนะของบุุคคลที่่�สามารถเข้้าถึึง เข้้าใจ 
ประเมิิน  ใช้้ความรู้้�และสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับสารสนเทศด้้าน
สุุขภาพตามความต้้องการ เพื่่อ� ส่่งเสริิมและรัักษาสุุขภาพ
ที่่�ดีีตลอดชีีวิิต โดยผู้้�วิิจััยได้้นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กัับกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยโรคลมชัักเพื่่�อให้้มีีความสามารถในการค้้นหา
ปัั จ จัั ย เสี่่� ย งของตนเองและตัั ด สิิ น ใจเลืือกปฏิิ บัั ติิ
พฤติิกรรมสุุขภาพในการป้้องกัันการชััก  นััทบีีมได้้แบ่่ง
ระดัับของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพไว้้ 3 ระดัับ คืือ 1)
ระดัับพื้้�นฐาน (functional health literacy) เป็็นทัักษะ
พื้้�นฐานด้้านการฟััง การพููด อ่่านและเขีียน 2) ระดัับ
ปฏิิสัมั พัันธ์์ (interactive health literacy) เป็็นทักั ษะทาง
สัังคมที่่�ใช้้ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรม การเลืือกใช้้ข้้อมููล
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ผลของโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ต่อ่ ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคลมชััก

ข่่าวสาร การประยุุกต์์ ใ ช้้ ข้้ อ มููล เพื่่� อ ปรัั บ เปลี่่� ย น
พฤติิกรรมสุุขภาพ และ 3) ระดัับวิิจารณญาณ (critical
health literacy) เป็็นทักั ษะทางปััญญาและสัังคมที่่�สููงขึ้้น 
�
สามารถเปรีียบเทีียบข้้อมููลข่่าวสารก่่อนนำำ�ไปใช้้ และ
ควบคุุมจััดการสถานการณ์์ในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน
ได้้21
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเป็็นสิ่่�งที่่�มากกว่่าความ
สามารถในการอ่่านคู่่� มืื อสุุขภาพและปฏิิ บัั ติิ ต ามได้้
เท่่านั้้�นแต่่หมายรวมถึึงการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารด้้าน
สุุขภาพ และสามารถใช้้ข้้อมููลนั้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
มีีความเชื่่�อมโยงกัับการรู้้�หนัังสืือ (literate) นํํามาซึ่่�ง
ความรู้้� แรงจููงใจ และความสามารถในการเข้้าถึึง เข้้าใจ 
ประเมิิน  และประยุุกต์์ข้้อมููลข่่าวสารทางสุุขภาพ เพื่่�อ
พิิจารณาและตััดสิินใจในชีีวิติ ประจํําวัันเกี่่�ยวกัับการดููแล
สุุขภาพการส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรคให้้มีคุุี ณภาพ
ชีีวิติ ที่่�ดีใี นตลอดช่่วงอายุุ กล่่าวโดยสรุุป ความรอบรู้้�ด้า้ น

สุุขภาพ หมายถึึง ขีีดความสามารถทางปััญญา (การคิิด
พิิจารณาไตร่่ตรอง เลืือกด้้วยตนเอง) และสัังคม ใน
ระดัับปััจเจกชนที่่�รอบรู้้แ� ตกฉานด้้านสุุขภาพ จนสามารถ
กลั่่น� กรองประเมิินและเลืือกรัับนํําไปสู่่ก� ารตััดสิินใจด้้วย
ความเฉีี ย บคมที่่� จ ะเลืือกรัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ สุุ ขภาพ  ปรัั บ
เปลี่่ย� นพฤติิกรรม และเลืือกใช้้บริิการสุุขภาพที่่�เหมาะสม
กัับตััวเอง22,23 โปรแกรมควบคุุมการชัักเป็็นโปรแกรม
การเรีียนการสอนผ่่านทางแอปพลิิเคชัันไลน์์ เพื่่�อให้้
ผู้้�ป่่วยโรคลมชัักเกิิดความรอบรู้้�เกี่่�ยวกัับโรคลมชััก และ
มีีพฤติิกรรมสุุขภาพด้้านปฏิิบััติิตนที่่�ถููกต้้อง โดยนำำ�
เสนอชุุดจััดการตนเองเพื่่�อควบคุุมอาการชััก การรัับ
ประทานยากัันชัักและการหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดการชััก การฝึึกทัักษะการอ่่านและการแปล
ความหมาย เพื่่อ� ให้้ผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชััก เกิิดความรอบรู้้แ� ละ
มีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีี

โปรแกรมควบคุมการชัก
1.  การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
-  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจโรคลมชักและ
     การป้องกัน (แผ่นภาพ 3-19)
-  กิจการเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าถึงข้อมูล(แผ่นภาพ 1-2)
-  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการตนเอง (แผ่นภาพ 22-23)
2.  การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์
-  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้การเรียนรู้
     แบบมีส่วนร่วมผ่านแอปพลิเคชันไลน์(แผ่นภาพ 20-21)
-  กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
     (แผ่นภาพ 24-31)
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ด้าน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-  ทักษะการเข้าถึงข้อมูล
-  ทักษะความรู้ความเข้าใจ
-  ทักษะการจัดการตนเอง
-  ทักษะการสื่อสาร
-  ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
-  ทักษะการตัดสินใจ
พฤติกรรมสุขภาพ
1)   พฤติกรรมการรับประทานยา
2)   พฤติกรรมการดูแลตนเอง
             ของผู้ป่วยโรคลมชัก

Rama Nurs J • January - April 2022

ณััฐปััณฑ์์ แก้้วเงิิน และคณะ

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

เครื่่�องมืือที่่�ใ ในการวิิจััย

การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยกึ่่�งทดลอง (quasiexperiment research design) แบบหนึ่่�งกลุ่่�มวััดซ้ำำ� � โดย
วััดก่่อนและหลัังการทดลอง กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้�ป่่วย
โรคลมชัักที่่�มาเข้้ารัับการตรวจรัักษาที่่�แผนกผู้้�ป่ว่ ยนอก
คลิินิิกอายุุรกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลระยอง
จัังหวััดระยอง โดยเลืือกกลุ่่ม� ตััวอย่่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติ ดั
ิ งั นี้้1� ) ได้้รับั การ
วิินิิจฉััยว่่าเป็็นผู้้�ป่่วยโรคลมชัักที่่�ได้้รัับการรัักษามาแล้้ว
อย่่างน้้อย  1 เดืือน และได้้รับั ยากัันชััก อย่่างน้้อย 1 ชนิิด
2) มีีอายุุตั้้�งแต่่ 18-60 ปีี 3) ไม่่มีีโรคที่่�เป็็นสาเหตุุของ
การชััก เช่่น Stroke การบาดเจ็็บที่่�ศีีรษะ โรคเบาหวาน
เป็็นต้้น  4) ไม่่มีีความผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับการได้้ยิินเสีียง
การมองเห็็น การพููด การอ่่านหรืือการเขีียน 5) สามารถ
อ่่านและเขีียนภาษาไทยได้้ 6) สามารถสื่่�อสารผ่่าน
แอปพลิิเคชัันไลน์์ได้้ 7) สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ตาม
ปกติิ 8)ไม่่มีีอาการทางจิิตประสาท และยิินยอมเข้้าร่่วม
การวิิ จัั ย โดยสมัั ค รใจ  เกณฑ์์ คัั ด ออกจากการวิิ จัั ย
(exclusion criteria) คืือ1) ผู้้�ป่่วยที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�อยู่่อ� าศััย โดยย้้ายภููมิิลำำ�เนาไปในจัังหวััดอื่่น 
� และเข้้ารัับ
การรัักษาพยาบาลที่่�โรงพยาบาลอื่่�นๆ 2) ไม่่สามารถ
ติิ ด ต่่อทางโทรศัั พท์์ แ ละแอปพลิิ เ คชัั น ไลน์์ ไ ด้้ และ
3) ผู้้�ป่่วยที่่�เสีียชีีวิิตระหว่่างการศึึกษาวิิจััย การวิิจััยครั้้�ง
นี้้�คำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง โดยใช้้โปรแกรม G*power
เวอร์์ชััน  3.1.9.2 สำำ�หรัับสถิิติิ one-way Repeated
Measures ANOVA (Within-subjects factor) กำำ�หนดค่่า
α = .05 อำำ�นาจการทดสอบ .80 ใช้้ค่่าขนาดอิิทธิิพลจาก
งานวิิจััยของจัันทิิมา ช่่วยชุ่่�ม24 ได้้ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง
เท่่ากัับ 12 ราย แต่่เนื่่�องจากมีีการตอบแบบสอบถาม
3 ครั้้�งและต้้องส่่งทางไปรษณีีย์ จึึ์ งมีีโอกาสที่่�แบบสอบถาม
อาจเกิิดการสููญหายหรืือการตอบแบบสอบถาม ไม่่ครบถ้้วน
สมบููรณ์์ ผู้วิ้� จัิ ยั จึึงได้้เพิ่่�มขนาดกลุ่่ม� ตััวอย่่าง25 อีีกร้้อยละ
50 หรืือ 6 คน ทำำ�ให้้ได้้ขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างเท่่ากัับ
18 ราย

เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ประกอบไปด้้วย  2 ส่่วน 
คืือ 1) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการวิิจััย และ 2)
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล รายละเอีียดดัังนี้้�
1. เครื่่� อ งมืือที่่� ใ ช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น การวิิ จัั ย  คืือ
โปรแกรมควบคุุมการชััก เป็็นชุุดกิิจกรรมการสอนจััดทำำ�
ขึ้้�นเป็็นแผ่่นภาพอิินโฟกราฟิิก 6 ชุุดการเรีียนรู้้�  ตาม
กรอบแนวคิิดของนััทบีีม ระยะเวลาในการทดลอง 6
สััปดาห์์ โดยในแต่่ละสััปดาห์์ผู้้�วิิจััยได้้จััดส่่งแผ่่นอิินโฟ
กราฟิิกผ่่านทางแอปพลิิเคชัันไลน์์ให้้แก่่กลุ่่�มตััวอย่่าง
ตามลำำ�ดัับดัังนี้�้
สััปดาห์์ที่่� 1 ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงข้้อมููล
สุุขภาพและบริิการสุุขภาพ  และความรู้้เ� กี่่ย� วกัับโรคลมชััก
ยากัันชััก กิิจกรรมที่่�เสี่่�ยงต่่อการชััก
สััปดาห์์ที่่� 2 ให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับโรคลมชััก ยากัันชััก
กิิจกรรมที่่�เสี่่�ยงต่่อการชััก
สััปดาห์์ที่่� 3 ให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับโรคลมชััก ยากัันชััก
กิิจกรรมที่่�เสี่่�ยงต่่อการชััก
สััปดาห์์ที่่� 4 ให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับโรคลมชััก ยากัันชััก
กิิจกรรมที่่�เสี่่ย� งต่่อการชััก และทัักษะการสื่่อ� สารเพื่่อ� เพิ่่�ม
ความเชี่่�ยวชาญ
สััปดาห์์ที่่� 5 ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับทัักษะการสื่่�อสาร
เพื่่�อเพิ่่�มความเชี่่�ยวชาญ ทัักษะการจััดการตนเอง และ
ทัักษะการตััดสิินใจเลืือกปฏิิบััติิตนที่่�ถููกต้้อง
สััปดาห์์ที่่� 6 ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ ทัักษะการตััดสิินใจ
การเลืือกวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องและการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
ชุุดแผ่่นภาพอิินโฟกราฟิิกได้้ผ่่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิิงเนื้้�อหาและภาษาที่่�ใช้้จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ทางการแพทย์์และพยาบาลที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านการ
ดููแลผู้้�ป่่วยโรคลมชััก จำำ�นวน  3 ท่่านได้้แก่่ 1) แพทย์์
ผู้้�ชำำ�นาญด้้านโรคลมชััก 2) อาจารย์์พยาบาลทางการ
พยาบาลผู้้� ใ หญ่่ที่่� มีี คว ามเชี่่� ย วชาญความรอบรู้้�ด้้ า น
สุุขภาพ และ 3) พยาบาลชำำ�นาญการเฉพาะทางด้้าน
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ผลของโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ต่อ่ ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคลมชััก

โรคทางระบบประสาท พิิจารณาและให้้ข้้อเสนอแนะ
หลัังจากนั้้�นผู้้�วิิจััยได้้นำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไข โดยมีีอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ให้้ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้มีี
ความสมบููรณ์์ จากนั้้�นผู้้�วิิจััยได้้นำำ�เครื่่�องมืือนี้�ไ้ ปทดลอง
ใช้้กัับผู้้�ป่่วยโรคลมชัักที่่�มีีคุุณสมบััติิใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง จำำ�นวน 7 ราย ณ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี พบว่่า
ผู้้�ป่่วยโรคลมชัักเข้้าใจในเนื้้�อหาของโปรแกรมควบคุุม
การชัักได้้เป็็นอย่่างดีีโดยมีีความตรงเชิิงเนื้้�อหาและ
ภาษาที่่�ใช้้ (content validity index) เท่่ากัับ .93
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลมีีราย
ละเอีียด ดัังนี้้�
1) แบบบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคล  ประกอบด้้วย
ที่่�อยู่่� เพศ อายุุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดัับการศึึกษา
ลัักษณะงานหรืืออาชีีพ  การรู้้�หนัังสืืออ่่านออกเขีียนได้้
ความพอเพีียงทางเศรษฐกิิจ อุุปกรณ์์สื่อ่� สารในครััวเรืือน 
บทบาทในชุุมชน ช่่องทางการรัับข้้อมููลข่่าวสาร และการ
ค้้นหาข้้อมููลสุุขภาพ 
2) แบบบัันทึึกข้้อมููลสุุขภาพ ประกอบด้้วย  
การมองเห็็น  การได้้ยิิน ความดัันโลหิิต โรคร่่วมอื่่�น  ๆ
ระยะเวลาเริ่่ม� ป่่วย ระยะเวลาการรัักษา ความถี่่ใ� นการชััก
ความรุุนแรงในการชััก จำำ�นวนยากัันชััก และสิิทธิิการ
รัักษาพยาบาล
3) แบบวััดความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพผู้้วิ� จัิ ยั พััฒนา
จากแนวคิิ ด ของนัั ท บีี ม และการทบทวนวรรณกรรม
เกี่่ย� วกัับความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ คืือ 1) ความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับโรคลมชััก 6 ข้้อ 2) การเข้้าถึึงข้้อมููลสุุขภาพและ
การรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ 4 ข้้อ 3) การทบทวนและซัักถามของ
ผู้้�ป่่วยโรคลมชััก 8 ข้้อ 4) การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ
ของผู้้�ป่่วยโรคลมชััก 6 ข้้อ 5) การเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
สุุขภาพของผู้้�ป่่วยโรคลมชััก 6 ข้้อรวมเป็็น  30 ข้้อ เป็็น
แบบสอบถามแบบมาตรวััดประเมิินค่่า (Rating Scale)
5 ระดัั บ ของลิิ เ คิิ ร์์ ท คืือ มากที่่� สุุ ด มาก ปานกลาง
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น้้อย และน้้อยที่่�สุุด คะแนนอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 30-150
คะแนน  การแปลความหมายคะแนนมาก หมายถึึง
มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพดีี
4)   แบบวัั ด พฤติิ ก รรมสุุขภาพของผู้้�ป่่ ว ย
โรคลมชััก เป็็นการประเมิินการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพ
มากน้้อยเพีียงใด พฤติิกรรมสุุขภาพด้้านการรัับประทาน
ยา ในเรื่่�องความถููกต้้อง ความตรงเวลา ความสม่ำำ�� เสมอ
การสัังเกตอาการข้้างเคีียง การติิดตามระดัับยากัันชััก มีี
ข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน  9 ข้้อ และด้้านการปฏิิบััติิพฤติิกรรม
สุุขภาพในการป้้องกัันการเกิิดอาการชััก ในเรื่่อ� งการหลีีก
เลี่่�ยงปััจจััยกระตุ้้�นและการจััดการความเครีียด  คำำ�ถาม
มีีจำำ�นวน 10 ข้้อ จำำ�นวนคำ�ถ
ำ ามรวม 19 ข้้อ เป็็นคำำ�ถาม
ทางด้้านลบ 4 ข้้อ คะแนนอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 15-75
คะแนน  การแปลความหมายคะแนนมาก หมายถึึง
มีีพฤติิกรรมสุุขภาพดีี
แบบสอบถาม ผู้้�วิิจััยนำำ�แบบสอบถามให้้ผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน ได้้แก่่ 1) แพทย์์ผู้้�ชำำ�นาญด้้านโรคลมชััก
2) อาจารย์์พยาบาลทางการพยาบาลผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีความ
เชี่่�ยวชาญความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ  และ 3) พยาบาล
ผู้้�ชำำ�น าญการเฉพาะทางด้้ า นโรคทางระบบประสาท
ตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา โดยได้้ค่่าดััชนีคว
ี ามตรง
เชิิ ง เนื้้� อ หาเท่่ากัั บ .93 จากนั้้� นผู้้� วิิ จัั ย ได้้ นำำ� แบบวัั ด
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และแบบวััดพฤติิกรรมสุุขภาพ
ไปทดลองใช้้ กัั บ ผู้้�ป่่ ว ยโรคลมชัั ก ที่่� มีี คุุ ณสมบัั ติิ เ ช่่น
เดีียวกัับกลุ่่�มตััวอย่่างในโรงพยาบาลรามาธิิบดีีจำำ�นวน 
20 ราย นำำ�มาวิิเคราะห์์หาค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิิเคราะห์์
แบบวััดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและแบบวััดพฤติิกรรม
สุุขภาพได้้ เท่่ากัับ .87 และ .91 ตามลำำ�ดับั และในผู้้�ป่่วย
โรคลมชัักที่่�เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน  18 ราย ได้้เท่่ากัับ
.84 และ .90 ตามลำำ�ดัับ
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ณััฐปััณฑ์์ แก้้วเงิิน และคณะ

การพิิทัักษ์์สิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่าง
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้�วิ้ ิจััยยึึดหลัักจริิยธรรมวิิจััยในคน
โดยผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการจริิยธรรมการ
วิิจััยในคน คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เลขที่่� COA. MURA 2019/628
ก่่อนดำำ�เนิินการวิิจัยั  ผู้้วิ� จัิ ยั ชี้้แ� จงให้้กลุ่่ม� ตััวอย่่างทั้้�งหมด
ทราบถึึงวััตถุุ ประสงค์์ของการวิิจััย รายละเอีียดการ
ดำำ�เนิินการวิิจััย ประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ แจ้้งสิิทธิิในการ
ยิินยอมและการปฏิิเสธการเข้้าร่่วมวิิจััย และสามารถขอ
ถอนตััวจากการเข้้าร่่วมวิิจัยั ได้้ตลอดเวลาโดยไม่่มีีผลต่่อ
การรัักษาพยาบาลที่่�จะได้้รัับ ข้้อมููลที่่�ได้้จะถููกเก็็บเป็็น
ความลัับ ผลวิิจัยั จะถููกนํําเสนอในภาพรวมเพื่่อ� ประโยชน์์
ทางวิิชาการเท่่านั้้�น

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยตนเอง ใช้้เวลาใน 
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.2563
จนถึึงเดืือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 หลัังได้้รับั อนุุมััติจิ าก
คณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ในคน คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล ผู้้�วิิจััยนำำ�
หนัั ง สืือขออนุุญาตเก็็ บ ข้้ อ มููล นำำ� เรีี ย นผู้้�อำำ�นว ยการ
โรงพยาบาลระยอง เพื่่�อขอความอนุุเคราะห์์ในการทำำ�
วิิจััย มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. เมื่่อ� ได้้รับั อนุุมััติผู้ิ วิ้� จัิ ยั เข้้าพบหััวหน้า้ พยาบาล
ฝ่่ายการพยาบาล หััวหน้้าแผนกผู้้�ป่่วยนอก หััวหน้้า
คลิินิิกโรคลมชัักและพยาบาลประจำำ�คลิินิิก เพื่่�อชี้้�แจง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ขั้้�นตอนการดํําเนิินการวิิจััย และ
ชี้้�แจงการพิิทัักษ์์สิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่าง ผู้้�วิิจััยขอความ
ร่่วมมืือพยาบาลประจำำ�คลิินิิกให้้ช่่วยแนะนำำ�ผู้้�วิิจััยกัับ
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีคุุณสมบััติิตามเกณฑ์์
2. ผู้้�วิิจััยได้้ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจััย ขั้้�นตอน
การดํําเนิินการวิิจััย และชี้้�แจงการพิิทัักษ์์สิิทธิิของกลุ่่�ม
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ตััวอย่่าง สอบถามความสมััครใจในการเข้้าร่่วมวิิจัยั เมื่่อ�
กลุ่่�มตััวอย่่างยิินยอมเข้้าร่่วมวิิจััยให้้ลงชื่่�อยิินยอมให้้
ทำำ�การวิิจััยโดยสมััครใจ 
3. ผู้้� วิิ จัั ย ให้้ ก ลุ่่� ม ตัั ว อย่่างตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้้วย  แบบบัันทึึกข้้อมููลทั่่�วไป แบบบัันทึึกข้้อมููล
สุุขภาพ ซึ่่� ง บางส่่วนผู้้� วิิ จัั ย ได้้ เ ขีี ย นไว้้ ใ ห้้ แ ล้้ ว โดยขอ
ข้้อมููลมาจากเวชระเบีียน หลัังจากกลุ่่�มตััวอย่่างตอบ
แบบสอบถามแบบวััดความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ และแบบ
วััดพฤติิกรรมสุุขภาพ ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ขอให้้กลุ่่ม� ตััวอย่่างแต่่ละ
คนเข้้าร่่วมไลน์์กลุ่่�มวิิจััยโรคลมชััก จากนั้้�นผู้้�วิิจััยเริ่่�ม
โปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นไลน์์เป็็นเวลา
6 สััปดาห์์
4. เริ่่�มโปรแกรมควบคุุมการชัักสััปดาห์์ที่่� 1 ถึึง
สััปดาห์์ที่่� 6 โดยผู้้�วิิจััยได้้จััดส่่งแผ่่นภาพอิินโฟกราฟิิก
แผ่่นภาพที่่� 1-31 ตามลำำ�ดัับในตารางสอน ส่่งเข้้าไปใน
กลุ่่ม� ไลน์์การวิิจัยั โรคลมชัักโดยจััดส่่งในวัันจัันทร์์ อังั คาร
พุุธ ศุุกร์์ เสาร์์ เวลา 09:00 น. ซึ่่�งพบว่่ามีีการเปิิดอ่่าน
ครบทั้้�ง 18 ราย ในรายที่่�เปิิดอ่่านแล้้วยัังไม่่เข้้าใจผู้้�วิิจััย
ได้้ส่่งไลน์์ อธิิบายเพิ่่�มเติิมให้้ในไลน์์ส่่วนตัว ั และถ้้ายัังไม่่
เข้้าใจอีีกผู้้�วิิจััยได้้โทรไปอธิิบายจนกลุ่่�มตััวอย่่างเข้้าใจ
ครบทุุกคนซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้โทรทางไลน์์ติิดต่่อสอบถามและ
พููดคุุยกัับกลุ่่�มตััวอย่่างทุุก ๆ สััปดาห์์
5. หลัังสิ้้�นสุุดโปรแกรม ผู้้�วิิจััยส่่งแบบวััดความ
รอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ และแบบวััดพฤติิกรรมสุุขภาพให้้กลุ่่ม�
ตััวอย่่างเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 ขอให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
ตอบแบบสอบถามครั้้�งที่่� 2 (ตอบแบบสอบถามครั้้�งแรก
เมื่่อ� เริ่่ม� เข้้าร่่วมวิิจัยั ) และส่่งแบบสอบถามกลัับให้้ผู้วิ้� จัิ ยั
ทางไปรษณีีย์โ์ ดยผู้้วิ� จัิ ยั ได้้แนบซองเปล่่าจ่่าหน้้าซองกลัับ
ถึึงผู้้� วิิ จัั ย และติิ ด แสตมป์์ ไ ว้้ แ ล้้ ว จ ากนั้้� นหลัั ง สิ้้� นสุุ ด
โปรแกรม 4 สััปดาห์์ เดืือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กลุ่่ม� ตััวอย่่างตอบแบบสอบถามครั้้�งที่่� 3 แล้้วส่่งกลัับคืืน
ผู้้�วิิจััยทางไปรษณีีย์์ในกลุ่่�มตััวอย่่างบางรายที่่�ยัังไม่่ส่่ง
ผู้้�วิิจััยได้้โทรศััพท์์ติิดตาม และกลุ่่�มตััวอย่่างบางรายที่่�
ล่่าช้้ า ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ ไ ปรัั บ แบบสอบถามด้้ ว ยตัั ว เองที่่� บ้้ า น 
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ผลของโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ต่อ่ ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคลมชััก

โดยบางรายผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำำ�แบบสอบถามไปให้้ใหม่่ จนผู้้วิ� จัิ ยั
ได้้รับั แบบสอบถามครบทั้้�ง 3 ครั้้�ง และเป็็นแบบสอบถาม
ที่่�สมบููรณ์์ครบถ้้วน

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคล และ ข้้อมููลด้้านสุุขภาพ
ของกลุ่่�มตััวอย่่าง ด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา หาค่่าร้้อยละ
ค่่าเฉลี่่�ย และการแจกแจงความถี่่� สำำ�หรัับข้้อมููลด้้าน
ความรอบรู้้�ด้้ า นสุุขภาพ  และข้้ อ มููลด้้ า นพฤติิ ก รรม
สุุขภาพของกลุ่่�มตััวอย่่างวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ความถี่่�
ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และสถิิติิวิิเคราะห์์
oneway repeated measures ANOVA

ผลการวิิจััย
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้�ป่่วยโรคลมชััก ที่่�เข้้ารัับการ
ตรวจรัักษาที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก คลิินิิกอายุุรกรรมระบบ
ประสาท โรงพยาบาลระยองจำำ�นวน 18 ราย เป็็นเพศชาย
และเพศหญิิงเท่่ากััน มีีอายุุเฉลี่่�ย 33.83 ปีี (SD =
10.21) ส่่วนใหญ่่อาศััยอยู่่ใ� นเขตเทศบาลระยอง (ร้้อยละ
66.67) มีีสถานภาพโสด (ร้้อยละ 44.44) อาศััยอยู่่�กัับ
บิิดามารดา หรืือคู่่�สมรส หรืือบุุตร หรืือญาติิพี่่�น้้อง
ทุุกคนนัั บ ถืือศาสนาพุุทธ มีี โ ทรศัั พท์์ ส ามารถใช้้
แอปพลิิเคชัันไลน์์ได้้ ส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษา (ร้้อยละ 55.56) กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่
มองเห็็นชััดเจนจำำ�นวน 15 ราย (ร้้อยละ 83.33) มีีการ
ได้้ยิินปกติิ จำ�นวน 
ำ
17 ราย (ร้้อยละ 94) กลุ่่�มตััวอย่่าง
ส่่วนใหญ่่ไม่่มีีโรคเรื้้�อรััง 11 ราย (ร้้อยละ 61.11) โรค
ไขมัันในเลืือดสููง 3 ราย (ร้้อยละ 16.67) โรคหอบหืืด
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โรคความดัันเลืือดสููง โรคกระเพาะอาหาร และโรค
ข้้อเข่่าอัักเสบ อย่่างละ 1 ราย ในรอบ 1 เดืือนไม่่มีีอาการ
ชััก 10 ราย (ร้้อยละ 55.56) มีีอาการชััก 1 ครั้้�งจำำ�นวน 
5 ราย (ร้้อยละ 27.78) และมากกว่่า 1 ครั้้�ง จำำ�นวน  3
ราย (ร้้อยละ 16.67) เริ่่�มป่่วยเป็็นโรคลมชัักตั้้�งแต่่อายุุ
น้้อยสุุด 14 ปีี และอายุุมากสุุด 45 ปีี ระยะเวลาที่่�เข้้ารัับ
การรัักษาด้้วยยาอยู่่�ระหว่่าง 1-15 ปีี เฉลี่่�ย 5.86 ปีี
(SD = 3.55) ลัักษณะอาการชััก จััดเป็็นอาการชัักที่่�ไม่่
รุุนแรง (รู้้�ตัว 
ั ปากชา กรามแข็็ง เป็็นตอนหลัับ) จำำ�นวน 
11 ราย (ร้้อยละ 61.11) ส่่วนใหญ่่ได้้รัับการรัักษาด้้วย
ยากัันชััก 1 ชนิิด จำำ�นวน 8 ราย (ร้้อยละ 44.44) ผู้้�ป่่วย
รัั บ รู้้�ว่่ าได้้ รัั บ ข้้ อ มููลเกี่่� ย วกัั บ โรคลมชัั ก  จากแพทย์์
(ร้้อยละ 100) รองลงมาจากพยาบาล (ร้้อยละ 72.22)
ผู้้�ป่่วยสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโรคลมชัักจากอิินเทอร์์เน็็ต
(ร้้อยละ 100) และสิิทธิิการรัักษาส่่วนใหญ่่ใช้้สิิทธิ์์�
บััตรทองจำำ�นวน 13 ราย (ร้้อยละ 72.22)
ก่่อนและหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมควบคุุมการชััก
พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม สััปดาห์์ที่่� 1
คะแนนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ  (Mean = 113.22,
SD = 1.32) เมื่่อ� สิ้้นสุุ
� ดโปรแกรมทัันทีี (สััปดาห์์ที่่� 6 จาก
เริ่่�มต้้น) คะแนน (Mean = 118.39, SD = .83) และใน
การติิดตามผลสิ้้นสุุ
� ดโปรแกรม 4 สััปดาห์์ (สััปดาห์์ที่่� 10
จากเริ่่ม� ต้้น) (Mean =129.94, SD = .56) กลุ่่ม� ตััวอย่่าง
ก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม สััปดาห์์ที่่� 1 มีีคะแนนพฤติิกรรม
สุุขภาพ (Mean = 58.50, SD = 2.28) เมื่่�อสิ้้�นสุุด
โปรแกรมทัันทีี (สััปดาห์์ที่่� 6 จากเริ่่�มต้้น) คะแนน 
(Mean = 65.11, SD = 2.08) และในการติิดตามผล
เมื่่�อสิ้้�นสุุดโปรแกรม 4 สััปดาห์์ (สััปดาห์์ที่่� 10 จากเริ่่�ม
ต้้น) 10 คะแนน (Mean = 67.94, SD = 1.51) แสดง
ดัังตารางที่่� 1

Rama Nurs J • January - April 2022

ณััฐปััณฑ์์ แก้้วเงิิน และคณะ
ตารางที่่� 1 คะแนนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ (N = 18)
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
Mean
SD
ต่ำำ��สุุด
สััปดาห์์ 1 113.22
1.32
110
สััปดาห์์ 6 118.39
.83
117
สััปดาห์์ 10 129.94
.56
129
สััปดาห์์

140

สููงสุุด
116
120
131

คะแนน

80

113.22

118.3

12

129.9
4
ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ

60
40

สููงสุุด
59
66
68

กราฟแสดงคะแนนความรอบรู้และพฤติกรรมสุ ขภาพ

120
100

Mean
58.50
65.11
67.94

พฤติิกรรมสุุขภาพ
SD
ต่ำำ��สุุด
2.28
57
2.08
64
1.51
67

58.50

61.11
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พฤติกรรมสุขภาพ

20
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ภาพที่่� 2 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่่�ยความรอบรู้้�และคะแนนเฉลี่่�ยพฤติิกรรมสุุขภาพก่่อนเริ่่�มโปรแกรม
สิ้้�นสุุดโปรแกรมสัั
ปดาห์์ 6้แและหลัั
งสิ้้�นสุุดโปรแกรมสัั
ปดาห์์ข10
ภาพที่ 2 กราฟแสดงคะแนนเฉลี
่ยความรอบรู
ละคะแนนเฉลี
่ยพฤติกรรมสุ
ภาพก ่อนเริ่ มโปรแกรม สิ้นสุด

โปรแกรมสัปดาห์ 6 และหลังสิน้ สุดโปรแกรมสัปดาห์ 10
ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ทดสอบข้้อตกลงเบื้้�องต้้นของการใช้้สถิิติิ
ผลการศึึกษาพบว่่า คะแนนเฉลี่่�ยความ
ผู ว้ ิจ ัยได้ทดสอบข้อตกลงเบื้ องต้นของการใช้สไม่่แตกต่่างกัั
ถิ ติ one-wayน  repeated
measures ANOVA โดยทดสอบ
one-way repeated measures ANOVA โดยทดสอบ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและคะแนนเฉลี่่�ยพฤติิกรรมสุุขภาพ
การกระจายของข้อมููลด้้
อมู ลวด้ยวShapiro-Wilk
ย Shapiro-Wilk Test
พบว่าคะแนนความรอบรู
้ด ้านสุ ขภาพและข้
อ มูล คะแนนพฤติ กรรม
การกระจายของข้้
Test พบว่่า
ก่่อนเริ่่� ม โปรแกรม หลัั
ง สิ้้� นสุุ ดโปรแกรมและระยะ
คะแนนความรอบรู้้
นสุุขภาพและข้้
อ มููลคะแนน และทดสอบความเท่
ติิดตามผลหลัังสิ้้นสุุ
� ากดโปรแกรมแล้้
ว 4 สััปดาห์์ แตกต่่าง
สุข ภาพของกลุ ่มตั�ด้ว้ าอย่
า ง มี การกระจายแบบปกติ
ันของค่าความแปรปรวน
ระหว่า ง
พฤติิ
�มตััสวอย่่าง มีี
การกระจายแบบ
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่ล�ระดัั
.001 แสดงว่่า ดไม่
ข้อมูกลรรมสุุขภาพของกลุ่่
แต่ละครั้ง โดยใช้
ถิ ติ Levene
Test พบว่าข้อ มูกััลนมีอย่่างมีี
ค วามแปรปรวนในแต่
ะช่บว งเวลาของการวั
ปกติิและทดสอบความเท่่ากัันของค่่าความแปรปรวน  คะแนนเฉลี่่�ยความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและคะแนนเฉลี่่�ย
แตกต่างก
ัน ผลการศึ
ก ษาพบว่
า คะแนนเฉลี
่ย ความรอบรู
้านสุ ขภาพและคะแนนเฉลี
่ ยพฤติอกยรรมสุ
ระหว่่างข้้
อมููลแต่่ละครั้้�
ง โดยใช้้
สถิิติิ Levene
Test พบว่่า
พฤติิก้ดรรมสุุขภาพของผู้้
�ป่่วยโรคลมชัักอย่่างน้้
1 คู่่�ที่่� ขภาพ
มโปรแกรม
หลังสิ้นสุ ดโปรแกรมและระยะติ
ดแตกต่่างกัั
ตามผลหลั
งสิ้นสุนัดัยสำำโปรแกรมแล้
ว ัง4ตารางที่่�
สัป ดาห์2 แตกต่า ง
ข้้กอ่อนเริ
มููลมีี่คว
ามแปรปรวนในแต่่ละช่่วงเวลาของการวัั
ด
น อย่่างมีี
�คััญทางสถิิติิ  ดั
ก ันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ย ความรอบรู ้ด ้านสุ ขภาพและคะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมสุขภาพของผู ป้ ่ วยโรคลมชักอย่างน้อย 1 คูท่ ี่แตกต่างก ัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ความแปรปรวนความรอบรู ้ และพฤติกรรมสุขภาพของผู ป้ ่ วยโรคลมชัก (n = 18)

ผลของโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ต่อ่ ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคลมชััก

ตารางที่่� 2 ผลการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนความรอบรู้้�และพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้�ป่่วยโรคลมชััก (N = 18)
แหล่งความแปรปรวน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เวลา
ค่าคลาดเคลื่อน
รวม
พฤติกรรมสุขภาพ
เวลา
ค่าคลาดเคลื่อน
รวม

SS

df

MS

F

p-value

2639.148
840.333
3479.481

2
51
53

1319.574
16.477

80.085

<.001

845.593
201.222
1046.815

2
51
53

422.796
3.946

107.158

<.001

เมื่่� อ ทดสอบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่� ย
= 5.17 และ 16.72, p < .001)  ตามลำำ�ดัับ และพบว่่า
คะแนนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและค่่าเฉลี่่�ยคะแนน
คะแนนพฤติิกรรมสุุขภาพในสััปดาห์์ที่่� 6 และ 4 สััปดาห์์
พฤติิกรรมสุุขภาพด้้วย Bonferroni method พบว่่า
หลัังสิ้้�นสุุดโปรแกรมมากกว่่าก่่อนได้้รัับโปรแกรมอย่่าง
คะแนนความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในสััปดาห์์ที่่� 6 และ 4
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ   (Mean differences = 6.61 และ
สัั ป ดาห์์ หลัั ง สิ้้� นสุุ ดโปรแกรมมากกว่่าก่่อนได้้ รัั บ
9.44, p < .001)   ตามลำำ�ดัับ
โปรแกรมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (Mean differences
ตารางที่่� 3 ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่ย�  สััปดาห์์ 1 สััปดาห์์ 6  และสััปดาห์์ 10 โดยใช้้วิธีิ ที ดสอบของ Bonferroni  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
Mean
Std. Sig
Difference Error
สัปดาห์ 6-สัปดาห์ 1
5.17 1.498 .009
สัปดาห์ 10-สัปดาห์ 1 16.72 1.311 < .001
สัปดาห์ 10-สัปดาห์ 6 11.56 .864 < .001
สัปดาห์ I-สัปดาห์ J

95% Confidence พฤติกรรมสุขภาพ 95% Confidence
Lower Upper Mean Std. Sig Lower Upper
Bound Bound Difference Error
Bound Bound
1.19 9.14
6.61 .506 < .001 5.27 7.95
13.24 20.20 9.44 .525 < .001 8.05 10.84
9.26 13.85 2.83 .445 < .001 1.65 4.01

การอภิิปรายผล
การวิิจััยพบว่่าค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพของกลุ่่�มตััวอย่่างหลัังได้้รัับโปรแกรมควบคุุม
การชััก สููงกว่่าก่่อนการทดลองอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
อธิิบายได้้ว่่าการเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวเป็็นผลมาจากการ
ได้้รัับโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านทางแอปพลิิเคชััน
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ไลน์์ที่่�ผู้้�วิิจััยประยุุกต์์จากแนวความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ของนััทบีีม ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดในการส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ให้้
ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาทัักษะและศัักยภาพเพื่่�อให้้
บุุคคลสามารถควบคุุมและปรัับเปลี่่�ยนปััจจััยเสี่่�ยงต่่อ
สุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเริ่่�มต้้นด้้วยสมรรถนะ
พื้้�นฐานด้้านการอ่่าน การคิิดคำำ�นวณและการเรีียนรู้้�ด้า้ น
สุุขภาพ ก่่อนนำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนปฏิิบััติ คว
ิ ามรอบรู้้�
Rama Nurs J • January - April 2022

ณััฐปััณฑ์์ แก้้วเงิิน และคณะ
ด้้านสุุขภาพของนััทบีีม ประกอบด้้วย การเข้้าถึึงข้้อมููล
สุุขภาพ การมีีความรู้้�ความเข้้าใจสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านสุุขภาพ 
มีีทักั ษะการสื่่อ� สาร การกำำ�หนดเป้้าหมายวางแผนในการ
ปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพ การรู้้เ� ท่่าทัันสื่อ่� และสารสนเทศ 
การตััดสิินใจเลืือกปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถููกต้้อง ซึ่่ง�
เป็็นการพััฒนาความรู้้�ความสามารถส่่วนบุุคคลรวมทั้้�ง
ทัักษะทางสัังคมและทัักษะการจััดการตนเอง26 ผู้้�ที่่�มีี
พัั ฒ นาการความรอบรู้้�ด้้ า นสุุขภาพดีี จ ะมีี ทัั ก ษะและ
ความสามารถในการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพเพื่่อ�
สร้้างเสริิมสุุขภาพ และการเข้้าร่่วมกิิจกรรมทางสัังคม
ด้้านสุุขภาพเพื่่อ� มีีส่่วนร่่วมในการเปลี่่ย� นแปลงแนวทาง
ปฏิิบััติิในสัังคม ซึ่่�งผลลััพธ์์ที่่�ได้้ คืือการมีีโอกาสเข้้าถึึง
ทางเลืือกการมีีสุุขภาพดีีมากขึ้้�น 
ผู้้�วิิจััยพััฒนาโปรแกรมควบคุุมการชััก ซึ่่�งเป็็น
โปรแกรมการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการ
ป้้องกัันการชัักแก่่ผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักผ่่านทางแอปพลิิเคชััน
ไลน์์ ในระดัับพื้้�นฐานและปฏิิสััมพัันธ์์ โดยเน้้นกิิจกรรม
การพััฒนาทัักษะ 6 ด้้าน ได้้แก่่ กิิจกรรมการพััฒนาความ
รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในระดัับขั้้�นพื้้�นฐาน  ประกอบด้้วย
กิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาทัักษะความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
โรคลมชัักและการป้้องกัันการชััก (แผ่่นภาพ 3-19)
กิิจกรรมเพื่่อ� พััฒนาทัักษะการเข้้าถึึงข้้อมููลสุุขภาพ (แผ่่น
ภาพ 1 -2) กิิจกรรมเพื่่อ� พััฒนาทัักษะการจััดการตนเอง
ของผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชััก (แผ่่นภาพ 22-23) โดยใช้้แผ่่นภาพ
อิินโฟกราฟิิกและคำำ�อธิิบายสั้้น 
� ๆ ใช้้สีแี ละรููปวาดที่่�มอง
เห็็นได้้ชััด สามารถเข้้าใจได้้ง่่าย ดึึงดููดความสนใจและ
น่่าศึึกษา การใช้้สื่อ่� เป็็นรููปภาพและมีีภาพประกอบแทน
คำำ� บรรยาย สามารถทำำ� ให้้ ผู้้�รัั บ บริิ ก ารเข้้ า ใจข้้ อ มููล
สุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสื่่�อทาง
สุุขภาพที่่�ไม่่มีีรููปภาพและภาพประกอบ27 ในการวิิจััย
ครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้กำำ�หนดขอบเขตและจััดลำำ�ดัับการสอน
ประจำำ�สััปดาห์์ ซึ่่�งจะช่่วยให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�ความ
เข้้าใจเกี่่ย� วกัับโรคลมชัักได้้ตามลำำ�ดับั จากความรู้้�พื้้น� ฐาน
ไปสู่่�การปฏิิบััติิตนรวมทั้้�งการรัับประทานยา ส่่งผลให้้
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ผู้้�ป่่วยโรคลมชัักเข้้าใจและตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและ
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้น ห
� ากไม่่รัับประทานยาป้้องกัันการ
ชัักอย่่างสม่ำำ��เสมอ และสามารถประเมิินปััจจััยเสี่่�ยงต่่อ
การชัักของตนเองได้้ การเพิ่่�มทัักษะการเข้้าถึึงข้้อมููลโดย
การแนะนำำ�ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างสามารถสืืบค้้นข้้อมููลจาก
แหล่่งที่่� น่่ าเชื่่� อถืือได้้ และการเพิ่่� มทัั กษะการจัั ดการ
ตนเอง จะกระตุ้้�นให้้กลุ่่�มตััวอย่่างได้้คิิดวิิเคราะห์์ถึึง
ปััญหาสุุขภาพหรืือปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการชัักของตนมากขึ้้น 
�
สามารถแก้้ปััญหาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือกํําจััด
ปััจจััยเสี่่�ยงได้้ดีีขึ้้�น 
ส่่วนกิิจกรรมการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ในระดัับปฏิิสััมพัันธ์์ ได้้แก่่ กิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
การสื่่�อสาร (แผ่่นภาพ 20-21) กิิจกรรมเพื่่�อพััฒนา
ทัักษะการตััดสิินใจและทัักษะการรู้้เ� ท่่าทัันสื่อ่� (แผ่่นภาพ 
24-31) ผู้้�วิิจััยเน้้นใช้้การสนทนาภายในกลุ่่�มไลน์์ เปิิด
โอกาสให้้สมาชิิกกลุ่่ม� แสดงข้้อคิิดเห็็นหรืือข้้อเสนอแนะ
เกี่่�ยวกัับข้้อมููลข่่าวสารด้้านสุุขภาพการเรีียนรู้้แ� บบมีีส่่วน
ร่่วมในกลุ่่�มไลน์์ เป็็นการกระตุ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ เพราะกลุ่่�มตััวอย่่างมีีความหลากหลายทั้้�ง
ด้้านอายุุ ระดัับการศึึกษา อาชีีพ และวิิถีีการดํําเนิินชีีวิิต
การที่่�สมาชิิกภายในกลุ่่ม� มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการเรีียน
รู้้�ที่่�ผู้้�วิิจััยกํําหนดประเด็็นขึ้้�นนี้้� เป็็นการเปิิดโอกาสให้้
กลุ่่�มตััวอย่่างได้้แสดงความคิิดเห็็นและการแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์กันั ในบรรยากาศที่่�เป็็นกันั เอง ช่่วยให้้กลุ่่ม�
ตััวอย่่าง เกิิดการเรีียนรู้้�ในประเด็็นที่่�กว้้างขวางมากยิ่่�ง
ขึ้้น มี
� คว
ี ามรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับโรคลมชัักมากขึ้้น มี
� มุุี ม
มองหรืือทััศนคติิต่่อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในทาง
บวก สามารถค้้นหาปััจจััยเสี่่�ยงของตนจากเวปไซต์์ที่่�น่่า
เชื่่�อถืือ สามารถวางแผนและตั้้�งเป้้าหมายการแก้้ไข
ปััญหาของตนเองได้้ และมีีกํําลัังใจในการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อการชััก ผู้้�วิิจััยมีีการประเมิินผลลััพธ์์
การสื่่� อ สารในไลน์์ ด้้ ว ยท่่าทีี ที่่� อ่่ อนโยนและเป็็ นมิิ ต ร
โดยใช้้เทคนิิกการสอนกลัับ (teach back) การทำำ�ให้้ดูู 
(show me) และเทคนิิกการ ถาม-บอก-ถาม (ask-tellask) ซึ่่�งเป็็นเทคนิิกที่่�ใช้้ได้้ผลดีีมาก30
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ผลของโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ต่อ่ ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคลมชััก

การใช้้เทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพ (telehealth) เช่่น
การใช้้ แ อพพลิิ เ คชั่่� น ไลน์์ ช่่ว ยให้้ ก ารติิ ด ต่่อสื่่� อ สาร
ระหว่่างผู้้� วิิ จัั ย และกลุ่่� ม ตัั ว อย่่างสะดวกรวดเร็็ วขึ้้� น 
สามารถติิดตาม กระตุ้้�นเตืือน และให้้คํําปรึึกษาทั้้�งราย
กลุ่่ม� และรายบุุคคล ประหยััดเวลาและค่่าใช้้จ่่าย สามารถ
ส่่งรููปการปฏิิบััติิสุุขภาพ เช่่น การรัับประทานยากัันชัักที่่�
ถููกวิิธีี หรืือการออกกํําลัังกาย ให้้กัับสมาชิิกในกลุ่่�มได้้
โดยไม่่เสีียค่่าบริิการเพิ่่�มขึ้้�น ทํําให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความ
พึึงพอใจในการใช้้แอพพลิิเคชั่่�นไลน์์ นอกจากนี้้�ยัังพบ
ว่่ามีีกลุ่่�มตััวอย่่างบางส่่วนได้้ก่่อตั้้�งไลน์์กลุ่่�มเล็็ก ๆ เพื่่�อ
ใช้้สํําหรัับการติิดต่่อสื่่�อสารและกระตุ้้�นเตืือน  ให้้คำำ�
ปรึึกษากัันรวมทั้้�งชัักชวนกัันไปออกกํําลัังกายเป็็นกลุ่่�ม
ที่่�อาศััยอยู่่ใ� กล้้เคีียงกััน ทํําให้้กลุ่่ม� ตััวอย่่างมีีกํําลัังใจที่่�จะ
ปฏิิบััติิพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีี สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ
นััทบีีม20 เกี่่�ยวกัับการมีีความรอบรู้้� ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง
เกี่่�ยวกัับโรคและการรัักษาจะช่่วยให้้ผู้้�ป่ว่ ยเข้้าใจถึึงความ
จํําเป็็น และเหตุุผลของวิิธีกี ารรัักษา การปฏิิบัติั กิิ จิ กรรม
บางอย่่าง หรืือการหลีีกเลี่่ย� งกิิจกรรมบางประการเพื่่อ� จะ
ช่่วยให้้อาการของโรคสงบลงสอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ สุุภาพ พุุทธปััญโญและคณะ18 ที่่�ใช้้กิจิ กรรมไลน์์กลุ่่ม�
เป็็นช่่องทางการสื่่อ� สาร การนััดหมายทํํากิิจกรรม การให้้
กํําลัังใจซึ่่ง� กัันและกััน การแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ใ� ห้้คํําแนะนํํา
ในข้้อสงสััย ทํําให้้สมาชิิกกลุ่่�มได้้ทบทวนเป้้าหมายใน
การดููแลสุุขภาพและสร้้างแรงบัันดาลใจในการดููแล
สุุขภาพ  เช่่นเดีี ย วกัั บ งานของแม็็ ค เคิิ ร์์ ท และคณะ 21
ที่่� พ บว่่าความรอบรู้้�ด้้ า นสุุขภาพมีี คว ามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
ความรู้้�สึึ ก ความสะดวกต่่อการใช้้ ง านและการรัั บ รู้้�
ประโยชน์์ของเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้านสุุขภาพ และมีี
ความสััมพัันธ์์กัับความไว้้วางใจในระบบบริิการสุุขภาพ 
นอกจากนี้้ก� ารใช้้สื่อ่� รููปแบบต่่าง ๆ ได้้แก่่ สื่่อ� ภาพ 
อิิ น โฟกราฟิิ ก ภาพการสาธิิ ต การปฏิิ บัั ติิ จริิ ง เช่่น 
การออกกํําลัั ง กาย การอ่่านฉลากโภชนาการจาก
ผลิิตภััณฑ์์ประเภทต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจํําวััน ทํําให้้
กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความสนใจ  กระตืือรืือร้้นที่่�จะทดลอง
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ปฏิิบััติิและสามารถนํําความรู้้�ที่่�ได้้นำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิต
ประจํําวััน มีีการกํํากัับและกระตุ้้�นเตืือนตนเองด้้วยการ
บัันทึึกการปฏิิบัติั ใิ นการบัันทึึกพฤติิกรรมสุุขภาพตนเอง
ซึ่่�งมีีคํําแนะนํําและแนวทางในการปฏิิบััติิตััวสํําหรัับให้้
กลุ่่�มตััวอย่่างได้้อ่่านทบทวนได้้ด้้วยตนเอง ซึ่่�งจะอ่่าน
ศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจด้้วยตนเองกี่่�ครั้้�งก็็ได้้ ก่่อให้้เกิิด
ความเข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�ง ซึ่่�งจะเห็็นว่่าค่่าคะแนนเฉลี่่�ยสููงขึ้้�น
ตามลำำ�ดับั จากสััปดาห์์ที่่� 1 เมื่่อ� เกิิดการเรีียนรู้้� ผู้้�ป่ว่ ยโรค
ลมชัักมีีความรอบรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น เข้้าใจการปฏิิบััติิพฤติิกรรม
สุุขภาพเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการชััก เห็็นความสำำ�คััญของการ
รัับประทานยา คะแนนจึึงเพิ่่�มขึ้้�นในสััปดาห์์ที่่� 6 และใน
สััปดาห์์ที่่� 10 กลุ่่ม� ตััวอย่่างสามารถจดจำำ�แนวทางปฏิิบัติั ิ
พฤติิกรรมสุุขภาพได้้มากขึ้้�น มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
มากขึ้้น จึึ
� งทำำ�ให้้มีรี ะดัับคะแนนเพิ่่�มมากขึ้้น� ในสััปดาห์์ที่่�
10 และนอกจากนี้้� ใ นบางรายที่่� อ ยู่่� ใ กล้้ โ รงพยาบาล
ระยอง ผู้้�วิิจััยได้้ไปเยี่่�ยมที่่�บ้้าน พบปะพููดคุุยกัับญาติิ ๆ
ของผู้้�ป่่วย เกิิดปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีี ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีความสนใจ
ในโรคลมชัักที่่�ตนเองเป็็นอยู่่แ� ละมีีการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรม
สุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�น
ค่่าคะแนนเฉลี่่� ย พฤติิ ก รรมสุุขภาพของกลุ่่� ม
ตััวอย่่างภายหลัังการได้้รัับโปรแกรมควบคุุมการชััก
พบว่่า สููงกว่่าก่่อนการทดลองอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
อธิิบายได้้ว่่าโปรแกรมควบคุุมการชััก ซึ่่�งเป็็นโปรแกรม
การสอนให้้ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพเกี่่ย� วกัับการควบคุุม
การชััก ทำำ�ให้้กลุ่่ม� ตััวอย่่างมีีความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพเพิ่่�ม
ขึ้้�น จึึงส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพ 
โดยเฉพาะในด้้านการรัับประทานยา เข้้าใจความสำำ�คััญ
ของการรัับประทานยา เข้้าใจแผนการรัักษาของแพทย์์
และเข้้าใจการปฏิิบััติิตนที่่�ถููกต้้องเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดอาการชััก สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ อััญชลีี จััน
ทริินทรากร31 ที่่�พบว่่าความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกที่่� ร ะดัั บ สููงกัั บ พฤติิ ก รรมการป้้ อ งกัั น และ
ควบคุุมโรคไข้้เลืือดออกของกลุ่่ม� ตััวอย่่าง และการศึึกษา
ของนางนงลัักษณ์์ แก้้วทอง32 ที่่�พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีี
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ณััฐปััณฑ์์ แก้้วเงิิน และคณะ
ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพเพีียงพอ จะมีีการปฏิิบัติั ตัิ วั เพื่่อ�
ป้้องกัันโรคความดัันโลหิิตสููงได้้ถููกต้้องกว่่ากลุ่่�มที่่�มีี
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพต่ำำ�� นอกจากนี้้�ความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพมีีความสััมพัันธ์์ต่่อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
สุุขภาพ28 บุุคคลที่่�มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพต่ำำ��จะมีีผล
ต่่อองค์์ประกอบของความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพทุุกองค์์
ประกอบต่ำำ�� ตามไปด้้วย และมีีแนวโน้้มที่่�จะเจ็็บป่่วยจน
ต้้องเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลมากกว่่าบุุคคคลที่่�มีี
ความรอบรู้้�ด้้ า นสุุขภาพสููง 29 งานวิิ จัั ย นี้้� พ บว่่าการ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการรัับประทานยา หลีีกเลี่่�ยง
พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อการชััก เกิิดจากกลุ่่�มตััวอย่่างมีีการ
แลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�กัั น เองผ่่านการสนทนาทาง
แอปพลิิ เ คชัั น ไลน์์ ก ลุ่่� ม ประกอบกัั บ ได้้ รัั บ ความรู้้�
ผ่่านสื่่อ� ต่่าง ๆ ได้้ทดลองและปฏิิบัติั จริ
ิ งิ  ทำำ�ให้้เกิิดความ
ตระหนัักถึึงปััญหาสุุขภาพ ค้้นพบปััจจััยเสี่่ย� งของตนเอง
และจากการได้้รัับแนวทางปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเพื่่�อ
ปััองกัันการชัักจากโปรแกรมควบคุุมการชััก จึึงทำำ�ให้้เกิิด
ทัั ก ษะและความมั่่� น ใจในการที่่� จ ะปฏิิ บัั ติิ พ ฤติิ ก รรม
สุุขภาพ  เพื่่� อ หลีี ก เลี่่� ย งปัั จ จัั ย เสี่่� ย งต่่อการชัั ก การใช้้
แอปพลิิเคชัันไลน์์กลุ่่�มช่่วยให้้กลุ่่�มตััวอย่่างสามารถได้้
แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ข้้อมููลข่่าวสารใหม่่ ๆ และได้้เรีียนรู้้�
การปฏิิบัติั จิ ากสมาชิิกรายอื่่น 
� ๆ ซึ่่ง� ช่่วยสร้้างแรงจููงใจใน
การเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการรัับประทานยาให้้ถููกต้้องและ
หลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งกระตุ้้�นต่่อการชััก อีีกทั้้�งได้้รัับการติิดตาม
กระตุ้้�นเตืือนและตอบข้้อสงสััย หรืือให้้คำำ�ปรึึกษาเป็็น
รายบุุคคลจากผู้้�วิิจััยผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ ช่่วยให้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างรู้้�สึึกมีีคุุณค่่า มีีกำำ�ลังั ใจที่่�จะดููแลตนเองไม่่ให้้เกิิด
อาการชััก กลุ่่�มตััวอย่่างบางคนได้้ชัักชวนให้้เพื่่�อนและ
บุุคคลในครอบครััวปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพตามไปด้้วย
สอดคล้้ อ งกัั บ การศึึ ก ษาของอติิ ญ าณ ศรเกตริิ น 33
ที่่�พบว่่า หลัังการใช้้โปรแกรมปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
สุุขภาพซึ่่�งประกอบด้้วย การบรรยายให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การสร้้ า งเสริิ ม สุุขภาพตามหลัั ก 3อ.2ส การสาธิิ ต
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และสาธิิ ต ย้้ อ นกลัั บ เกี่่� ย วกัั บ การออกกำำ�ลัั ง กาย
การยกตััวอย่่างภาพประกอบอาหารและการใช้้คู่่�มืือ
เพื่่�อเสริิมสร้้างพฤติิกรรมการดููแลตนเองกลุ่่�มตััวอย่่าง
มีีคะแนนเฉลี่่�ยสููงกว่่าก่่อนได้้รัับโปรแกรมปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมสุุขภาพอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ และผลการ
ศึึกษาโปรแกรมป้้องกัันโรคความดัันโลหิิตสููงในระดัับ
ปฐมภููมิิในชุุมชนจัังหวััดนครปฐม ของวีีณา เที่่�ยงธรรม
และคณะ 34  พบว่่ากลุ่่� ม ตัั ว อย่่างมีี พ ฤติิ ก รรมการ
รัับประทานอาหาร การออกกำำ�ลัังกาย การผ่่อนคลาย
ความเครีี ย ด การหลีี ก เลี่่� ย งเครื่่� อ งดื่่� ม แอลกอฮอร์์
การหลีีกเลี่่�ยงการสููบบุุหรี่่� สููงกว่่าก่่อนการทดลองอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
สรุุปได้้ ว่่ า โปรแกรมควบคุุมการชัั ก ซึ่่� ง เป็็ น
โปรแกรมการสอนผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักให้้มีคว
ี ามรอบรู้้เ� กี่่�ยว
กัับโรคลมชัักและการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถููกต้้อง
เป็็นการสอนผู้้�ป่่วยผ่่านทางแอปพลิิเคชัันไลน์์ จากผล
การวิิจััยพบว่่าผู้้�ป่่วยมีีคะแนนเฉลี่่�ยความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาพเพิ่่�มสููงขึ้้�น  และมีีพฤติิกรรมสุุขภาพด้้านการ
รัั บ ประทานยาและการปฏิิ บัั ติิ ต นให้้ ถูู กสุุขลัั ก ษณะ
การหลีีกเลี่่ย� งกิิจกรรมบางอย่่างที่่�มีผี ลกระตุ้้�นต่่อการชััก
มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยหลัังการทดลองเพิ่่�มสููงขึ้้�น  แสดงให้้
เห็็นว่่าโปรแกรมควบคุุมการชัักที่่�ใช้้สอนผู้้�ป่ว่ ยผ่่านทาง
แอปพลิิเคชัันไลน์์ใช้้ได้้ผลจริิง

ข้้อเสนอแนะในการนํําผลการวิิจััยไปใ
1. เป็็นแนวทางสำำ�หรัับพยาบาลและทีีมสุุขภาพ 
ในการปฏิิบัติั บิ ทบาทเพื่่อ� พััฒนาความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ
ให้้กัับผู้้�ป่่วยโรคลมชัักผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ เพื่่�อให้้
ผู้้�ป่่วยมีีการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพในทางที่่�
ดีีขึ้้�นได้้
2. สามารถนํําผลการวิิจััยไปประยุุกต์์ใช้้ในการ
สร้้างโปรแกรมเพื่่อ� ส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพและ
การรัับประทานยาของผู้้�ป่่วยโรคลมชัักได้้
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ผลของโปรแกรมควบคุุมการชัักผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์ต่อ่ ความรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยโรคลมชััก

ข้้อเสนอแนะในการทํําวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ควรประเมิินพฤติิกรรมสุุขภาพด้้านการปฏิิบัติั ิ
ตนโดยใช้้แบบสััมภาษณ์์ การซัักถามจากญาติิที่่�ใกล้้ชิิด
ของผู้้�ป่่วยหรืือแบบสัังเกตพฤติิกรรม ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การ
ประเมิินพฤติิกรรมสุุขภาพมีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ มากขึ้้น� กว่่า
การให้้ผู้้�ป่่วยตอบแบบสอบถามพฤติิกรรมสุุขภาพด้้าน
การปฏิิบััติิตนแต่่เพีียงอย่่างเดีียว
2. ควรศึึกษาเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่�ยซึ่่�งสอน
ผ่่านแอปพลิิเคชัันอื่น 
่� ๆ ในการสอนผู้้�ป่ว่ ยออนไลน์์ เช่่น 
Application Zoom,Google Meet, และ Line แล้้วนำำ�ผล
คะแนนมาเปรีียบเทีียบกัันว่่าแอปพลิิเคชัันใดใช้้ในการ
สอนผู้้�ป่่วยโรคลมชัักได้้ผลคะแนนเฉลี่่�ยมากกว่่ากััน

ข้้อจำำ�กััดของงานวิิจััย
1. ระยะในการศึึ ก ษาเพีี ย ง 10 สัั ป ดาห์์ อาจ
ไม่่เพีียงพอต่่อการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�ป่่วย
โรคลมชัักได้้อย่่างถาวร
2. การเลืือกกลุ่่� ม ตัั ว อย่่างแบบเฉพาะเจาะจง
อาจมีีผลทำำ�ให้้เกิิดข้้อจำำ�กััดในการนำำ�ผลวิิจััยไปอ้้างอิิง
กัับกลุ่่ม� ประชากรผู้้�ป่ว่ ยโรคลมชัักที่่�มีคุุี ณสมบััติแิ ตกต่่าง
ไปจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
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