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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก
โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษา cross-sectional descriptive study เก็บข้อมูลในผู้ป่วยอายุ
10-18 ปีและผู้ปกครองที่ได้รับการวินิจฉัยโรคลมชักที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 92 ราย เก็บข้อมูลทัว่ ไป
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัว ประวัตคิ วามเจ็บป่วย ประวัตทิ างด้านจิตสังคม และแบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า Children’s Depression Inventory (CDI) ในผู้ป่วยอายุ 10-15 ปี และ Center for
Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) ในผู้ป่วยอายุ 15-18 ปี วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา chi-square test และ t-test
ผลการศึกษา ผู้ป่วยเด็กโรคลมชักทั้งหมด 92 ราย อายุเฉลี่ย 14.56 ปี (SD = 2.75) พบภาวะ
ซึมเศร้าร้อยละ 22.85 (ผูป้ ว่ ยโรคลมชักอายุ 10-15 ปี มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 28.3 และผูป้ ว่ ยโรค
ลมชักอายุ 15-18 ปี มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 17.4) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก 15-18 ปีพบปัจจัยที่
สัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษาของมารดาทีต่ ำ�่ กว่าชัน้
มัธยมศึกษา (p=0.014)
สรุป ความชุกภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักอายุ 10-18 ปีพบได้ ร้อยละ 22.85 โดยใน
ผู้ป่วยโรคลมชักอายุ 15-18 ปี พบว่าปัจจัยทางด้านจิตสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษาของมารดา
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ควรมีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว
ค�ำส�ำคัญ ภาวะซึมเศร้า โรคลมชัก ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
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ABSTRACT
Objective : To determine the prevalence and associated factors of depression in
pediatric patients with epilepsy at Ramathibodi hospital.
Method : A cross-sectional descriptive study was done in 92 patients with epilepsy
aged 10-18 years old and their caregivers who attended pediatric outpatient department
at Ramathibodi hospital during October to December 2017. Demographic, illness history, family and psychosocial data were collected. Children’s Depression Inventory
(CDI) and Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) was used to
assess the prevalence of depression in patients aged 10-15 years old and patients
aged 15-18 years old with epilepsy respectively. Data were analyzed using descriptive
statistics, chi-square, and t-test.
Result : Regarding 92 pediatric patients with epilepsy, mean aged 14.56 years old
(SD = 2.75), the prevalence of depression was 22.85%. According to age groups, the
prevalence of depression was 28.3% and 17.4% in the patients aged 10-15 years old
and 15-18 years old respectively. Low maternal educational level (p=0.014) were
significantly associated with depression in patients with epilepsy aged 15-18 years old.
Conclusion : The prevalence of depression in 10-18 years old patients with epilepsy
was 22.85%. In patients aged 15-18 years old with epilepsy, low maternal education
was a psychosocial factor associated with depression. Effective multimodal treatment
approach should be developed for this group of patients including their families.
Keywords : depression, epilepsy, associated factors
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บทน�ำ

โรคลมชักคือภาวะผิดปกติทางระบบประสาทซึ่ง
มีอาการชักทีไ่ ม่มปี จั จัยกระตุน้ ชัดเจนมากกว่า 2 ครัง้ ใน
ระยะเวลาห่างกันมากกว่า 24 ชั่วโมง หรือมีแนวโน้มที่
จะเกิดอาการชักซ�้ำในอนาคต1 จัดเป็นโรคเรื้อรังทาง
ระบบประสาททีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในผูป้ ว่ ยเด็ก มีรายงานทาง
ระบาดวิทยาพบอัตราความชุกโรคลมชัก 3.6-44 ราย ต่อ
ประชากรเด็ก 1,000 ราย ซึง่ มีความชุกสูงขึน้ ในประเทศ
ก�ำลังพัฒนา2 จากรายงานการส�ำรวจสถานะสุขภาพ
อนามั ย ของประชาชนไทยในปี พ.ศ. 2534-2535
พบอัตราการเกิดอาการชักสูงสุดในเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี
คิดเป็นร้อยละ 1.1-1.43 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ร่างกาย สติปัญญา พัฒนาการ และจิตใจของทั้งผู้ป่วย
และครอบครัว นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคลมชักมีภาวะความ
ผิดปกติร่วมทางจิตเวชสูงถึงร้อยละ 60 แต่มักไม่ได้รับ
การวินิจฉัยและดูแลรักษา โดยมีอัตราการเข้าถึงระบบ
บริการทางสุขภาพจิตเพียงร้อยละ 33 เท่านั้น4,5 โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ภาวะซึมเศร้าเป็นหนึง่ ในภาวะทางจิตเวช
ที่พบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคลมชักและ
พบมากกว่าประชากรเด็กและวัยรุ่นทั่วไป6
การศึ ก ษาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าโดยใช้
แบบสอบถาม Children’s Depression Inventory (CDI)
พบว่าผูป้ ว่ ยโรคลมชักอายุ 12-17 ปี มีความชุกของภาวะ
ซึมเศร้าร้อยละ 23 7 การศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้า
ในผู ้ ป ่ ว ยวั ย รุ ่ น โรคลมชั ก ประเทศไนจี เ รี ย โดยแบบ
ประเมิน Schedule for Affective Disorder and
Schizophrenia for school age children (K-SADS)
พบว่ามีความชุกเท่ากับร้อยละ 28.2 8 การศึกษาใน
ประเทศฮ่องกงพบความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
โรคลมชักอายุ 10-18 ปี ด้วยแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น
เองร้อยละ 22.19 นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ.2556 มีการศึกษา
meta-analysis เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลม
ชักเด็กและวัยรุ่นโดยรวบรวมข้อมูลจาก 11 การศึกษา
จากหลายประเทศพบว่ามีความชุกของภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 5.2-39.610
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การศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2537 โดย
สุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์ ซึง่ ท�ำการศึกษาสภาวะจิตสังคม
ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก อายุ 5-10 ปี ที่มารับการรักษาที่
แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลรามาธิบดีจ�ำนวน
100 ราย โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเองพบภาวะ
ซึมเศร้าในกลุม่ ประชากรทีศ่ กึ ษาร้อยละ 1.43 11 และใน
ปี พ.ศ. 2546 สินีพรรณ ปิยนราพร ท�ำการศึกษาปัญหา
พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคลมชักอายุ
12-15 ปี ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถาบัน
ประสาทวิทยา จ�ำนวน 90 ราย โดยใช้แบบส�ำรวจ
พฤติกรรมเด็ก (Thai Youth Checklist) พบว่าเด็กหญิง
มีปัญหาซึมเศร้า/วิตกกังวลร้อยละ 24.4 และเด็กชายมี
ปัญหาซึมเศร้า/วิตกกังวลร้อยละ 16.3312
ผลการศึกษาทั้งในและต่างประเทศบ่งชี้ว่ามี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น เช่น
ประวัติโรคซึมเศร้าในครอบครัว ความขาดแคลนทาง
ด้ า นการเงิ น และสั ง คม ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ใ น
ครอบครัว13 และปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน
ผูป้ ว่ ยเด็กโรคลมชัก ได้แก่ เพศหญิง9,10 โรคร่วมทางกาย9
ชนิดของการชัก10 อายุที่เริ่มมีอาการ8,9 ระยะเวลาที่
เจ็บป่วย9,10 ความถี่ของอาการชักในปัจจุบัน8,9 อายุของ
ผู้ป่วย8,10 การใช้ยากันชักหลายชนิด10 และการมีประวัติ
โรคซึมเศร้าในครอบครัว4
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
เด็กและวัยรุ่นโรคลมชักโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยตรง ดังนัน้ การศึกษานี้
จึงมีขนึ้ เพือ่ ส�ำรวจความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผู ้ ป ่ ว ยโรคลมชั ก ของ
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีเพือ่ การเฝ้าระวังและวางแผนช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ต่ อ ไปทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจแบบองค์ ร วม และ
พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคลมชักใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณาแบบภาค
ตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) เก็บ
ข้อมูลในผูป้ ว่ ยและผูป้ กครองของผูป้ ว่ ยอายุ 10-18 ปี ที่
ได้รบั การวินจิ ฉัยโรคลมชักและเข้ารับการรักษาทีห่ น่วย
ตรวจผูป้ ว่ ยนอกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีเกณฑ์
คัดออกคือ ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการสือ่ สารหรือการได้ยนิ จน
ไม่สามารถสื่อสารได้ ผู้ที่มีปัญหาการมองเห็นหรือการ
อ่านจนไม่สามารถท�ำแบบสอบถามได้ หรือไม่เข้าใจ
ภาษาไทย
ค�ำนวณขนาดประชากรที่ศึกษาโดยใช้สูตร

โดย
n = ขนาดตัวอย่าง
N = จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคลมชักอายุ 10-18 ปี ทีม่ นี ดั
ตรวจติดตามที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน
260 คน
α = 0.05
p = proportion ของภาวะซึมเศร้าโดยคาดการณ์
จากการศึกษาก่อนหน้านี้เท่ากับ 0.229
d = estimation error 0.06
ได้ขนาดกลุม่ ประชากรศึกษา 108 ราย ผูว้ จิ ยั เก็บ
ข้อมูลโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยให้
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละพยาบาลประจ� ำ หน่ ว ยบริ ก ารชี้ แ จง
กระบวนการและวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้แก่ผู้ปกครอง
และผูป้ ว่ ยให้ทราบ ผูป้ กครองและผูป้ ว่ ยทีส่ นใจเข้าร่วม
งานวิจัยจะถูกขอให้ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อแสดงความยินยอม โดยผู้ปกครองเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงแจกเอกสารให้ผู้ปกครอง
และผู้ป่วยตอบแบบสอบถามด้วยตนเองขณะรอรับ
บริการ ระหว่างทีท่ ำ� แบบสอบถามหากผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั
มีขอ้ สงสัย สามารถสอบถามจากผูว้ จิ ยั หรือผูช้ ว่ ยวิจยั ได้
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาและครอบครัว โดยให้ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองเป็น
ผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ น�้ำหนักแรกคลอด ระดับการ
ศึกษาของผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา อายุของบิดาและมารดา ระดับการศึกษาของ
บิดาและมารดา รายได้ครอบครัว ปัจจัยเสีย่ ง ได้แก่ บิดา
หรือมารดามีประวัติรักษาภาวะซึมเศร้า
2. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคลมชักของผู้ป่วยโดยเก็บ
ข้อมูลจาก 2 กระบวนการ ได้แก่ 1.) แบบสอบถามที่
ผูป้ ว่ ยหรือผูป้ กครองตอบด้วยตนเอง ได้แก่ การมีประวัติ
โรคร่วมทางกาย (เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคไต
ธาลัสซีเมีย โรคตับ อื่นๆ) ความสม�่ำเสมอในการรับ
ประทานยากันชัก 2.) การทบทวนเวชระเบียนโดยผูว้ จิ ยั
ได้แก่ อายุที่เริ่มมีอาการชัก ความถี่ของอาการชักก่อน
การรักษา การควบคุมอาการชักในปัจจุบนั ลักษณะการ
ชัก ผลการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง จ�ำนวนชนิดของยากัน
ชักที่ใช้ และประวัติการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคลมชัก
3. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก Children’s
Depression Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย ใช้ใน
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาอายุ 10-15 ปี เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ห้เด็ก
ตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วยค�ำถามจ�ำนวน 27 ข้อ
เกี่ยวกับอาการซึมเศร้าด้านต่างๆ แต่ละข้อมีตัวเลือก
3 ข้อ แสดงระดับความรุนแรงของอาการ (คะแนน 0
หมายถึง ไม่มีอาการเศร้าเลย, คะแนน 1 หมายถึง
มีอาการซึมเศร้าบ่อย, คะแนน 2 หมายถึง มีอาการซึม
เศร้า ตลอดเวลา) คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-54 คะแนน
คะแนนตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไปเป็นจุดตัดในการแยก
ภาวะซึมเศร้า โดยมีความไว (sensitivity) ร้อยละ 79
ความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ 91 ความถูกต้อง
(accuracy) ร้ อ ยละ 87 สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเที่ ย ง
(reliability coefficient) = 0.83 14
4. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น Center
for Epidemiologic Studies-Depression Scale
(CES-D) ฉบับภาษาไทย ใช้ในผูป้ ว่ ยอายุ 15 -18 ปี เป็น
เครื่องมือให้วัยรุ่นตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วยค�ำถาม
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จ�ำนวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีตวั เลือกตามความรุนแรงและ
ความถี่ของภาวะซึมเศร้า (คะแนน 0 หมายถึง ไม่เคย,
คะแนน 1 หมายถึง นานๆ ครัง้ คะแนน 2 หมายถึง บ่อย
คะแนน 3 หมายถึง ตลอดเวลา) คะแนนรวมตัง้ แต่ 0-60
คะแนน ที่คะแนนตั้งแต่ 22 คะแนนขึ้นไป เป็นจุดตัดใน
การแยกภาวะซึมเศร้า โดยมีความไว (sensitivity)
ร้อยละ 72 ความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ 85 ความ
ถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 82 สัมประสิทธิ์ความเที่ยง
(reliability coefficient) = 0.8615
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS
version 24.0 โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาเพือ่ รายงานความ
ชุกของภาวะซึมเศร้าเป็นร้อยละ ใช้สถิติ chi-square
หรือ Fisher’s exact test ส�ำหรับข้อมูลทีเ่ ป็นตัวแปรแบบ
จัดกลุ่ม และใช้สถิติ t-test ส�ำหรับข้อมูลที่เป็นตัวแปร
แบบต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ ของผู้ป่วยโรคลมชักกับภาวะซึมเศร้า โดยมีระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ p <0.05
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง
ภาวะทางจิ ต เวชในผู ้ ป ่ ว ยโรคลมชั ก ในโรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี โ ดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ID 07-59-08)

ผลการศึกษา

จากแบบสอบถามทั้งหมด 129 ชุด ได้รับการ
ตอบกลับทั้งหมด 108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.72 แต่
พบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาตอบแบบสอบถาม CDI และ
CES-D ไม่ครบทุกข้อ 16 ราย (เป็นของผูป้ ว่ ยอายุ 10-15
ปี 12 ราย ผู้ป่วยอายุ 15-18ปี 6 ราย) จึงเหลือกลุ่ม
ประชากรศึกษาทัง้ สิน้ 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.19 ของ
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกลับมา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
(ร้อยละ 52.2) อายุเฉลี่ย 14.56 ปี (SD = 2.75) ศึกษา
ตามระบบการศึกษาปกติ (ร้อยละ 74.2) ไม่มปี ระวัตโิ รค
ร่วมทางกายอื่นๆ (ร้อยละ 58.4) เริ่มมีอาการชักตั้งแต่
อายุเฉลี่ย 6.88 ปี (SD = 4.45, min = 0, max = 15)
เคยผ่าตัดเพื่อรักษาอาการชัก ร้อยละ 16.3 สถานภาพ
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สมรสของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 65.9) รายได้
ครอบครัวพอเพียง/เหลือเก็บ (ร้อยละ 68.3) (ตารางที่ 1)
พบว่าในกลุ่มประชากรมีภาวะซึมเศร้าทั้งหมด 21 ราย
คิดเป็นความชุกรวมของภาวะซึมเศร้าในประชากรที่
ศึกษาร้อยละ 22.85 ซึง่ จากการทบทวนเวชระเบียนของ
ผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าไม่มีกลุ่มประชากร
ศึกษารายใดเคยได้รับการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าจาก
แพทย์ และเมือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ
กับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มประชากรทั้งหมด ไม่พบปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การมีภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
เมื่อแยกวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มประชากรศึกษา
อายุ 10-15 ปี พบว่ามีผู้ป่วย 13 รายที่มีคะแนน CDI
มากกว่า 15 คะแนน คิดเป็นความชุกของภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 28.3 โดยกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มี อัตราใช้ ยากั นชั กมากกว่ า 2 ชนิ ดขึ้ นไป
ประเภทการชักเป็น generalized seizure และมีประวัติ
ผ่าตัดรักษาอาการชักมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า
ด้านจิตสังคม พบว่ากลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า มีสถานภาพ
สมรสของบิดามารดาหย่าร้าง/แยกกันอยูม่ ากกว่า ระดับ
การศึกษาของบิดาต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษามากกว่า
กลุ่มที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตามไม่พบความ
สัมพันธ์ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ
ภาวะซึมเศร้าในประชากรกลุ่มนี้
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคลมชักอายุ 15-18 ปี พบว่ามี
ผู้ป่วย 8 ราย ที่มีคะแนน CES-D มากกว่า 22 คะแนน
คิดเป็นความชุกของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 17.4 โดยกลุม่
ทีม่ ภี าวะซึมเศร้ามีประวัตโิ รคร่วมทางกายมากกว่า ระยะ
เวลาในการรั ก ษาโรคลมชั ก นานกว่ า ใช้ ย ากั น ชั ก
มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปมากกว่า ลักษณะการชักเป็น
generalized seizure มากกว่า มีประวัตกิ ารผ่าตัดรักษา
อาการชักมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ด้านจิต
สังคมพบว่ากลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า ระดับการศึกษาของ
บิ ด าและมารดาส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ กว่ า
มั ธ ยมศึ ก ษา มี ร ายได้ ค รอบครั ว ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หนี้
สถานภาพสมรสของบิดามารดาส่วนใหญ่อยู่ร่วมกัน
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ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก โรงพยาบาลรามาธิบดี

กนกพร สาคร และคณะ

น้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า เมื่ อ ศึ ก ษาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับภาวะซึมเศร้า พบว่า

ปัจจัยระดับการศึกษาของมารดามีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโรคลมชักและครอบครัว

ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
เพศ ชาย
หญิง
อายุ (ปี), (SD)
การศึกษา
ไม่ได้เรียน
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาตามระบบ
มีโรคร่วมทางกาย
ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว
สถานภาพสมรสบิดามารดา
แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
หม้าย
รายได้ครอบครัว
พอเพียง/เหลือเก็บ
เป็นหนี้
ระดับการศึกษาบิดา
ต�่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตัง้ แต่อนุปริญญาขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
ระดับการศึกษามารดา
ต�่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตัง้ แต่อนุปริญญาขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
ลักษณะอาการโรคลมชัก
อายุที่เริ่มมีอาการชัก (ปี), (SD)
ระยะเวลารักษาโรคลมชัก (ปี), (SD)
ประเภทของการชัก
generalized
focal
undefined
มีประวัติผ่าตัดรักษาอาการชัก

อายุ 10-15 ปี (46 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ

รวม 92 ราย
จ�ำนวน
ร้อยละ

24
52.2
22
47.8
12.15 (1.52)

24
52.2
22
47.8
16.98 (1.06)

48
52.2
44
47.8
14.56 ( 2.75)

1
1
42
23

2.3
2.3
95.5
51.1

11
10
24
14

24.4
22.2
53.3
31.8

12
11
66
37

13.5
12.4
74.2
41.6

27
14
3

61.4
31.8
6.8

31
7
6

70.5
15.9
13.6

58
21
9

65.9
23.9
10.2

31
10

75.6
24.4

25
16

61
39

56
26

68.3
31.7

20
20

50
50

19
27

41.3
58.7

39
47

45.3
54.7

22
22

50
50

20
26

43.5
56.5

42
48

46.7
53.3

6.71 (4.10)
5.44 (3.87)
11
32
3
6
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อายุ 15-18 ปี (46 ราย)
จ�ำนวน
ร้อยละ

7.10 (4.69)
9.96 (4.84)
23.9
61.6
6.5
13

13
31
2
9
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6.88 (4.45)
7.70 (4.91)
28.3
67.4
4.3
19.6

24
63
5
15

26.1
68.5
5.4
16.3
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคลมชักแยกตามกลุ่มอายุ
ปัจจัย
เพศ

ชาย
หญิง
การศึกษาของผู้ป่วย
ไม่ได้เรียน
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาตามระบบ
โรคร่วมทางกาย
มี
ไม่มี
ปัจจัยด้านครอบครัว
สถานภาพสมรสบิดามารดา
แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
หม้าย
รายได้
พอเพียง/เหลือเก็บ
เป็นหนี้
ระดับการศึกษาของบิดา
ต�่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ระดับการศึกษาของมารดา
ต�่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ปัจจัยเสี่ยง
บิดาหรือมารดามีประวัตริ กั ษาภาวะซึมเศร้า
มี
ไม่มี
ปัจจัยด้านโรคลมชัก
ประเภทการชัก
generalized
focal
undefined
อายุที่เริ่มมีอาการชัก (ปี), (SD)
ระยะเวลาที่รักษาโรคลมชัก (ปี), (SD)
ความถี่การชักก่อนการรักษา
ทุกวัน
มากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

อายุ 10-15 ปี
อายุ 15-18 ปี
p-value
p-value
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า
ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า
15 (45.5)
18 (54.5)

9 (69.2)
4 (30.8)

0.146

20 (52.6)
18 (47.4)

4 (50)
4 (50)

1.000

1 (3)
1 (3)
31 (93.9)

0 (0)
0 (0)
11 (100)

1.000

9 (24.3)
8 (21.6)
20 (54.1)

2 (25)
2 (25)
4 (50)

1.000

17 (51.5)
16 (48.5)

6 (50)
6 (50)

0.925

10 (27.8)
26 (72.2)

4 (50)
4 (50)

0.242

20 (62.5)
10 (31.3)
2 (6.3)

7 (58.3)
4 (33.3)
1 (8.3)

1.000

28 (75.7)
5 (13.5)
4 (10.8)

3 (42.9)
2 (28.6)
2 (28.6)

0.146

21 (70)
9 (30)

10 (90.9)
1 (9.1)

0.238

23 (63.6)
11 (32.4)

2 (28.6)
5 (71.4)

0.089

14 (48.3)
15 (51.7)

6 (54.5)
5 (45.5)

0.723

14 (36.8)
24 (63.2)

5 (62.5)
3 (37.5)

0.246

17 (53.1)
15 (46.9)

5 (41.7)
7 (58.3)

0.498

13 (34.2)
25 (65.8)

7 (87.5)
1 (12.5)

0.014*

1 (3.3)
30 (96.8)

0 (0)
11 (100)

1.000

0 (0)
38 (100)

1 (14.3)
6 (85.7)

0.159

7 (21.2)
23 (69.7)
3 (9.1)
6.71 (4.32)
5.44 (4.00)

4 (30.8)
9 (69.2)
0 (0)
6.69 (3.60)
5.46 (3.20)

0.552

9 (23.7)
27 (71.1)
2 (5.3)
7.19 (4.73)
9.84 (4.85)

4 (50)
4 (50)
0 (0)
6.88 (4.82)
10.50 (5.10)

0.361

12 (37.5)
6 (18.8)
5 (15.6)
9 (28.1)

5 (35.5)
2 (15.4)
3 (23.1)
3 (23.1)

0.967

5 (15.2)
9 (27.3)
15 (45.5)
4 (12.1)

1 (16.7)
2 (33.3)
1 (16.7)
2 (33.3)

0.985
0.985
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0..866
0.730
0.321
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กนกพร สาคร และคณะ

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคลมชักแยกตามกลุ่มอายุ (ต่อ)
ปัจจัย
การควบคุมอาการชักในปัจจุบัน
มีอาการชักอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
มีอาการชักอย่างน้อยมากกว่า 1 ครั้ง/ปี
ไม่มีอาการชักมากกว่า 1 ปี
การผ่าตัดรักษาอาการชัก
ใช่
ไม่ใช่
จ�ำนวนชนิดยากันชัก
ไม่ได้ใช้ยา/ใช้ยากันชัก 1 ชนิด
ใช้ยากันชัก 2 ชนิดขึ้นไป
ต�ำแหน่งที่พบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้า
สมอง
frontal
temporal
central
parietal
occipital
diffuse
others

อายุ 10-15 ปี
อายุ 15-18 ปี
p-value
p-value
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า
ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า
2 (6.1)
7 (21.2)
24 (72.7)

0 (0)
3 (23.1)
10 (76.9)

1.000

5 (13.2)
8 (21.1)
25 (65.8)

0 (0)
4 (50)
4 (50)

0.234

3 (9.1)
30 (90.9)

3 (23.1)
10 (76.9)

0.330

7 (18.4)
31 (81.6)

2 (25)
6 (75)

0.645

26 (78.8)
7 (21.2)

8 (61.5)
5 (38.5)

0.276

27 (71.1)
11 (28.9)

3 (37.5)
5 (62.5)

0.105

11 (34.4)
9 (28.1)
6 (18.8)
5 (15.6)
5 (15.6)
1 (3.2)
1 (3.2)

2 (15.4)
2 (15.4)
1 (7.7)
0 (0)
0 (0)
1 (7.7)
0 (0)

0.287
0.467
0.654
0.301
0.301
0.508
1.000

5 (13.5)
9 (24.3)
7 (18.9)
5 (13.5)
4 (10.8)
1 (2.7)
2 (5.4)

3 (37.5)
1 (12.5)
1 (12.5)
0 (0)
0 (0)
1 (12.5)
1 (12.5)

0.137
0.661
1.000
0.568
1.000
0.327
0.452

หมายเหตุ: * หมายถึงการมีนัยส�ำคัญทางสถิติ p < 0.05

วิจารณ์

การศึกษานี้พบความชุกของภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคลมชักคิดเป็นร้อยละ 22.85 ซึ่ง
มีอัตราสูงกว่า 10 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับความชุกของ
โรคซึมเศร้าในประชากรเด็กและวัยรุน่ ไทยอายุ 13-17 ปี
ที่ ไ ม่ เ ป็ น โรคลมชั ก ซึ่ ง ได้ จ ากการศึ ก ษาด้ ว ยแบบ
สัมภาษณ์ Thai Diagnostic Interview for Children
and Adolescents-Revised (T-DICA-R) โดยพบว่า
ความชุกของโรคซึมเศร้าของเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้เป็น
โรคลมชักอยู่ที่ร้อยละ 2.516 อย่างไรก็ตามการศึกษาใน
ครั้ ง นี้ เ ป็ น เพี ย งการใช้ แ บบสอบถามคั ด กรองภาวะ
ซึมเศร้า มิใช่การสัมภาษณ์ผู้ป่วยทางคลินิกที่ท�ำให้
สามารถวินิจฉัยโรคซึมเศร้าได้ เมื่อแยกตามกลุ่มอายุ
พบว่าผู้ป่วยโรคลมชักอายุ 10-15 ปีมีความชุกภาวะซึม
เศร้าร้อยละ 28.3 ขณะที่ผู้ป่วยโรคลมชักอายุ 15-18 ปี
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พบความชุกภาวะซึมเศร้าร้อยละ 17.4 ซึ่งใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ ณิชาภัทร รุจิรดาพร ที่ศึกษาความชุก
ภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมไทยอายุ 15-19 ปี โดยใช้
เครื่องมือ CES-D17 แต่แตกต่างจากการศึกษาในต่าง
ประเทศส่วนใหญ่ที่พบว่าภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลม
ชักมากกว่าประชากรเด็กและวัยรุน่ ทัว่ ไป4,6 โดยภาพรวม
พบว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยเด็กโรคลมชัก
ของการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ
เช่น การศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมของภาวะ
ซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคลมชักเด็กและวัยรุน่ ทีร่ วบรวมข้อมูล
จาก 11 การศึกษาพบความชุกของภาวะซึมเศร้าร้อยละ
5.2-39.6 ซึ่งแตกต่างกันตามกลุ่มประชากรและเครื่อง
มือทีใ่ ช้ในการศึกษา10 การศึกษาของ Kwong และคณะ
ที่ ศึ ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคลมชั ก อายุ 10-18 ปี ใ นฮ่ อ งกง
โดยใช้แบบคัดกรองที่พัฒนาขึ้นเองพบความชุกของ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

Depression in Pediatric Patients with Epilepsy at Ramathibodi Hospital

ภาวะซึมเศร้าร้อยละ 22.19 การศึกษาของ Dunn และ
คณะทีใ่ ช้เครือ่ งมือ CDI ก็พบความชุกของภาวะซึมเศร้า
ที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 237
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักอายุ 10-15 ปี มีความชุก
ภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ป่วยโรคลมชักอายุ 15-18 ปี ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาของ Oguz และคณะทีพ่ บความ
ชุกภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี มากกว่า
ผู้ป่วยเด็กอายุ 9-11 ปี18 นอกจากนั้นการศึกษาของ
Fela-Thomas และคณะทีศ่ กึ ษาความชุกโรคซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยเด็กโรคลมชักอายุ 11-17 ปีพบว่าอายุของผู้ป่วย
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าโดยมีอัตราที่สูงขึ้นตามอายุที่
มากขึ้ น 8 ความแตกต่ า งที่ พ บอาจเกิ ด จากการใช้
เครือ่ งมือต่างกัน โดยในการศึกษาของ Oguz ใช้แบบคัด
กรอง CDI หาความชุกของภาวะซึมเศร้าทั้งในกลุ่มอายุ
9-11 ปี และ 12-18 ปี ส่วนการศึกษาของ Fela-Thomas
ใช้แบบสอบถาม K-SAD หาความชุกของภาวะซึมเศร้า
ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือ CDI ในกลุ่มอายุ
10-15 ปี และ CES-D ในกลุ่มอายุ 15-18 ปี ซึ่งเครื่อง
มือ CDI มีความไวและความจ�ำเพาะในการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้ามากกว่า CES-D จึงอาจท�ำให้พบความชุก
ของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยเด็กมากกว่ากลุ่มวัยรุ่น
ปัจจัยด้านจิตสังคมโดยเฉพาะครอบครัวส่งผลต่อ
ภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคลมชักอายุ 15-18 ปี โดยพบว่า
ระดับการศึกษาของมารดา สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตโิ ดยกลุม่ ทีม่ ภี าวะซึมเศร้าการ
ศึ ก ษาของมารดาส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ กว่ า
มัธยมศึกษา ซึ่งยังไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวในการ
ศึกษาความชุกและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยเด็กโรคลมชักมาก่อน อย่างไรก็ตามมีการศึกษา
หลายฉบับที่พบว่าการที่มีลูกเป็นโรคลมชักส่งผลต่อ
จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัวและผู้ดูแล ใน
ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของครอบครัว ความเข้าใจ
ของผู้ดูแล และทัศนคติของผู้ดูแลต่อผู้ป่วยโรคลมชัก
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเช่น
เดียวกัน19 การศึกษาของ Iqbal และคณะศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคลมชักอายุ 5-18 ปีในประเทศ

Kanokporn Sakorn et al.

อิ ห ร่ า นพบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของมารดาส่ ง ผลต่ อ
กิจกรรมทางกาย ความเป็นอยู่ ระดับการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก ในขณะที่การศึกษา
ของบิ ด าส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น อยู ่ ข องผู ้ ป ่ ว ยเท่ า นั้ น 20
นอกจากนี้การศึกษาของ Malhi ยังพบว่าปัญหาทาง
จิตเวชทีม่ ากขึน้ และระดับการศึกษาของมารดาทีล่ ดลง
มี ผ ลกั บ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ล ดลงของผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก
โรคลมชัก21 ซึ่งบริบทของสังคมไทยครอบครัวโดยส่วน
ใหญ่มารดามักเป็นผูด้ แู ลหลักของผูป้ ว่ ย ในขณะทีบ่ ดิ า
มักออกไปท�ำงานนอกบ้านเป็นผู้หารายได้หลักของ
ครอบครัว ดังนั้นการที่มารดามีระดับการศึกษาไม่สูง
จึงอาจส่งผลต่อการดูแล และระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเด็กโดยตรง จนท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
ในขณะเดียวกันการทีผ่ ปู้ ว่ ยมีภาวะซึมเศร้าก็สง่ ผลกระทบ
ต่อครอบครัวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการศึกษาปัจจัย
ทางด้านจิตสังคมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กโรค
ลมชักมักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามและมีการศึกษาน้อย22
ในการศึ ก ษานี้ ไ ม่ พ บความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทาง
ลักษณะพื้นฐานทั่วไป และปัจจัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย
ในผูป้ ว่ ยเด็กโรคลมชัก อย่างไรก็ตามการศึกษาหลายชิน้
ก่อนหน้านี้ที่ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางลักษณะพืน้ ฐานทัว่ ไปทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าให้
ผลลัพธ์ที่หลากหลาย เช่น เพศ ซึ่งมีการศึกษาก่อนหน้า
นี้ที่พบว่าเพศหญิงมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่า
เพศชาย9,10 แต่บางการศึกษาก็ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างเพศและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชักเช่น
เดียวกับการศึกษานี7,23
้ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจ็บป่วย
เช่น อายุที่เริ่มมีอาการชัก และระยะเวลาที่เจ็บป่วย ใน
บางการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ริม่ ป่วยตัง้ แต่อายุนอ้ ย และ
เจ็บป่วยมาเป็นระยะเวลานานมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า
มากกว่ า 18,24 ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ห ลายการศึ ก ษาที่
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวกับภาวะ
ซึมเศร้า7,18,23,25 ปัจจัยความถี่ของอาการชักในปัจจุบันที่
มากท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้ามากขึ้น18,26,27 มีหลายการ
ศึกษาในที่ไม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัยนี้7,23,24 ปัจจัย
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การใช้ ย ากั น ชั ก หลายชนิด สัม พันธ์กับการเกิด ภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยในหลายการศึกษา18,24,25,27 ในขณะ
เดียวกันบางการศึกษากล่าวว่ายังไม่สามารถสรุปได้
ว่าการใช้ยากันชักที่มากขึ้นส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าที่
มากขึ้ น 22,28,29 เนื่ อ งจากการใช้ ย ากั น ชั ก บางชนิ ด มี
ผลข้างเคียงท�ำให้เกิดภาวะทางอารมณ์ผิดปกติ ซึ่งอาจ
เป็นปัจจัยรบกวนในการสรุปความสัมพันธ์ดังกล่าว22
จากการทบทวนวรรณกรรมหลายฉบับพบว่า
ปั จ จั ย ของตั ว โรคต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ า มี ค วามแตกต่ า ง
ระหว่างแต่ละการศึกษาอยู่มากซึ่งอาจเกิดจากวิธีการ
ศึกษา และลักษณะประชากรที่ศึกษา แบบสอบถามที่
ใช้ และผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน4,10,30 บางการศึกษาพบ
ว่าปัจจัยเกี่ยวกับตัวโรคส่งผลระดับสติปัญญาและการ
ใช้ภาษาซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางจิตเวชตามมา
มากกว่าการเป็นสาเหตุของโรคทางจิตเวชโดยตรง ใน
ขณะที่การศึกษาปัจจัยทางสังคมโดยเฉพาะปัจจัยจาก
ครอบครัวส่งผลต่อปัญหาทางจิตเวชและพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยไปในทิศทางเดียวกัน22
จุดแข็งของการศึกษานี้คือ การศึกษานี้เป็นการ
ศึกษาแรกในประเทศไทยทีส่ ำ� รวจความชุกและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเด็กโรคลมชักใน
โรงพยาบาล มีการเก็บข้อมูลทัง้ จากผูป้ กครองและผูป้ ว่ ย
และใช้ แ บบสอบถามคั ด กรองภาวะซึ ม เศร้ า ตาม
มาตรฐานที่เหมาะสมกับช่วงอายุของกลุ่มประชากร
ศึกษา ท�ำให้สามารถศึกษาครอบคลุมในกลุ่มประชากร
ทั้ ง เด็ ก และวั ย รุ ่ น ได้ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารทบทวน
เวชระเบียนโดยแพทย์เพื่อน�ำข้อมูลทางการแพทย์ที่
เกี่ยวกับโรคลมชักมาประกอบการศึกษาความสัมพันธ์
กั บ ภาวะซึ ม เศร้ า อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากรู ป แบบ
การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง จึ ง ยั ง ไม่
สามารถสรุปความสัมพันธ์เชิงเหตุและปัจจัย (causal
relationship) ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับภาวะซึมเศร้าได้
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดหลาย
ประการ ได้ แ ก่ 1.)การศึ ก ษานี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เฉพาะใน
ผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ ป กครองโรคลมชั ก ที่ ม ารั ก ษาที่ แ ผนก
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น ซึ่งเป็น

โรงเรียนแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ
อาจส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาล
รามาธิบดีมีความซับซ้อนมากกว่าโรงพยาบาลทั่วไป
การน�ำผลการศึกษาไปใช้ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ควรต้องพิจารณา
ถึงบริบทที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ต่อไป 2.) การ
คัดเลือกประชากรศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกแบบตาม
สะดวก ไม่ มี ก ารสุ ่ ม อย่ า งเป็ น ระบบ อาจท� ำ ให้ ไ ด้
ประชากรศึกษาทีไ่ ม่เป็นตัวแทนของกลุม่ ประชากรอย่าง
แท้ จ ริ ง นอกจากนี้ จ� ำ นวนประชากรที่ เ ก็ บ ได้ ถึ ง แม้
มากกว่าการค�ำนวณ แต่เมื่อน�ำมาแยกเป็น 2 กลุ่มอายุ
อาจท�ำให้จ�ำนวนประชากรในแต่ละกลุ่มไม่เพียงพอใน
การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้
3.) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า ไม่ใช่การสัมภาษณ์เพื่อวินิจฉัยโรคโดย
จิตแพทย์ ประชากรศึกษาที่มีความเสี่ยงควรได้รับการ
ตรวจตามมาตรฐานจากแพทย์ต่อไป 4.) การให้ผู้ร่วม
การศึกษาตอบแบบสอบถามเอง ท�ำให้ได้ข้อมูลไม่ครบ
ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้น�ำมาวิเคราะห์ ส่งผลให้จ�ำนวน
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ลดลง
ส่งผลให้ power of detection ลดลง
การศึกษานีบ้ ง่ ชีว้ า่ ภาวะซึมเศร้าจัดเป็นภาวะทาง
จิตเวชที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคลมชักซึ่งมัก
ถูกมองข้าม บุคลากรทางการแพทย์ควรตระหนักและให้
ความส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาระบบการคั ด กรองและ
ประเมินภาวะซึมเศร้าในประชากรกลุ่มนี้ เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาทางจิตเวชที่เหมาะสมต่อไป รวมไปถึง
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ปั จ จั ย อื่ น ของผู ้ ป ่ ว ยนอกจากโรค
ลมชักเพื่อการดูแลผู้ป่วยทั้งทางกาย จิต สังคม ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมทางด้านจิตสังคมโดยเฉพาะปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับครอบครัวทีอ่ าจสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าใน
ผูป้ ว่ ยเด็กโรคลมชัก นอกจากนีอ้ าจมีปจั จัยอืน่ ทีม่ คี วาม
สั มพั น ธ์ กับภาวะซึ มเศร้ า ในผู ้ ป่ ว ยโรคลมชั กที่ ไ ม่ ไ ด้
ท�ำการศึกษา เช่น การถูกกลั่นแกล้ง การถูกตีตราด้วย
ตัวโรค ประสบการณ์ความรุนแรงในอดีตซึ่งควรมีการ
ศึกษาต่อไปในอนาคต
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การศึกษานี้พบความชุกของภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก โรงพยาบาลรามาธิบดี เท่ากับ
ร้อยละ 22.85 นับเป็นภาวะทางจิตเวชทีพ่ บร่วมในผูป้ ว่ ย
เด็กโรคลมชักทีม่ คี วามส�ำคัญ จึงควรมีกระบวนการดูแล
และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าให้สามารถเข้าสู่
กระบวนการวินจิ ฉัยและรักษาทางจิตเวชทีเ่ หมาะสมต่อ
ไป ในผู้ป่วยโรคลมชักอายุ 15-18 ปี พบว่าปัจจัยทาง
ด้านจิตสังคม คือ ระดับการศึกษาของมารดา สัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การที่บุคลากรทาง
สาธารณสุขหรือผู้เกี่ยวข้องให้ความส�ำคัญในการดูแล
ผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงครอบครัวเพื่อ
การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเป็นองค์รวม จะช่วยพัฒนาการดูแล
รักษาผู้ป่วยเด็กโรคลมชักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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