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Original Article

ความพร้อมของการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักในภาคอีสาน

Facility of Epilepsy Service in I-San

50 โรงพยาบาลจังหวัด มี Gabapentin ร้อยละ 

100 สว่น Topiramate และ Pregabalin มรีอ้ยละ 

50 โรงพยาบาลชุมชนมียากันชักกลุ่มมาตรฐานไม่

ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยา

ฉีดเข้าหลอดเลือดดำาที่ใช้รักษาอาการชักต่อเนื่อง 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถส่งตรวจ CT Scan 

ได้เนื่องจากมีสัญญาความร่วมมือกับเอกชน มี

เครือ่งตรวจ EEG รอ้ยละ 1.8 และไมม่เีครือ่ง MRI 

การส่งตรวจระดับยากันชักในกระแสเลือด ส่วน

ใหญ่ไม่มีการส่งตรวจ ร้อยละ 76.4 ส่งตรวจที่อื่น  

รอ้ยละ 21.8 สง่ตรวจและวดัเองไดเ้อง เพยีงรอ้ยละ 1.8

 สรปุผลการศกึษา ควรนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

ศึกษานี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการส่ง

ต่อผู้ป่วยโรคลมชักให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นต่อไป

คำ�สำ�คัญ : ระบบการส่งต่อ ผู้ป่วยโรคลมชัก 

ภาคอีสาน

สินีนาฏ พรานบุญ
1
, ผศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม

2
, รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

3

กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4

1
 หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

2
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3
 สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4
 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
 การศึกษานี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจ

ความพร้อมการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก

ของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบของ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพเขต7 เก็บข้อมูลโดย

ส่งแบบสอบถามให้โรงพยาบาลในเขตจังหวัดรับ

ผิดชอบของสำานักงานหลักประกันสุขภาพเขต7 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ

 ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลที่สำารวจ 

ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทใน

การดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกั สว่นใหญแ่พทยเ์วช

ปฏิบัติทั่วไปเป็นผู้ให้การดูแลรักษา โรงพยาบาล

ศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด มียากันชักมาตรฐาน 

4 ตัวหลักได้แก่ Phenobarbital, Phenytoin, 

Carbamazepine และ Valproic acid ร้อยละ 

100 โรงพยาบาลศูนย์มียากันชักกลุ่มใหม่ ได้แก่ 

Topiramate, Gabapentin, Lamotrigine และ 

Pregabalin รอ้ยละ 100 Levetiracetam รอ้ยละ 
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ความเป็นมาและความสำาคัญของ
ปัญหา
 โรคลมชัก เป็นโรคทางระบบประสาทที่

พบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 โดยพบรองมาจากโรค

อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคปวดศีรษะ ในต่างประเทศ

มีอุบัติการณ์ 20-50 คน ต่อประชากร 100,000 

คน1 ในประเทศไทย พบว่า โรคลมชักมีความชุก

ระหว่าง 7.2 คน ต่อประชากร 1,000 คน คาดว่าจะ

มผีูป้ว่ยโรคลมชกัประมาณ 468,000 คน2 จากสถติิ

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีผู้ป่วยโรคลมชัก 

มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกในปี พ.ศ. 2550-

2553 เปน็จำานวน 941, 1012, 1360 และ 1453 ราย 

ตามลำาดบั3 จากขอ้มลูดงักลา่ว จะเหน็ไดว้า่จำานวน

ผู้ป่วยโรคลมชักมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 โรคลมชัก เป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบ

ต่อการดำารงชีวิตของผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ ์และสงัคม ผลกระทบดา้นรา่งกาย จากการ

ศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดจากการชัก พบว่า อุบัติเหตุ

บาดแผลฟกชำ้า ร้อยละ 70 อุบัติเหตุที่ศีรษะ  

ร้อยละ 22 อุบัติเหตุไฟไหม้ นำ้าร้อนลวก ร้อยละ 

3 ซึ่งเกิดขณะทำาอาหาร และรีดเสื้อผ้า นอกจากนี้

พบ กระดูกหักหรือข้อเลื่อนหลุด ร้อยละ 14 และ

จากการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดอาการชักขณะขับ

รถ พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชัก 245 รายที่ขับรถยนต์

หรอืรถจกัรยานยนต ์มผีูป้ว่ยจำานวน 69 ราย (รอ้ย

ละ 28) เกิดอาการชักขณะขับรถ และมากกว่าครึ่ง 

(36/69; ร้อยละ 57) ที่มีอาการชักขณะขับรถแล้ว 

เกดิอบุตัเิหตุ5 ผลกระทบดา้นจติใจ อารมณ ์ผูป้ว่ย

มากกว่าร้อยละ 60 ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะซึม

เศรา้ และมคีวามวติกกงัวล6,7 รูส้กึอาย มคีวามภาค

ภูมิใจในตนเองต่ำาถึงร้อยละ 56.6 คิดว่าตนเองมี

ตราบาปติดตัว ร้อยละ 26.68 และผลกระทบด้าน

สังคม เศรษฐกิจ พบว่า มีอัตราการว่างงานสูงกว่า

คนทัว่ไป มรีายไดน้อ้ย ตอ้งพึง่พาครอบครวัหรอืผู้

อื่น อันเนื่องมาจากข้อจำากัดในการทำางาน ผลกระ

ทบดงักลา่ว สง่ผลใหผู้ป้ว่ยมคีณุภาพชวีติทีไ่มด่ี5,9

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ป่วยจึงควรได้รับ

การรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม จากทีมสหสาขา

วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เพื่อ

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักของการรักษาโรคลม

ชัก คือ ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการของโรค ไม่

ได้รับผลข้างเคียงของยากันชัก และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม

ได้อย่างปกติ10 การจัดให้มีคลินิกโรคลมชัก 

นบัวา่เปน็ประโยชนต์อ่ผูร้บับรกิารเปน็อยา่งยิง่ จาก

การศึกษา พบว่าผู้ป่วยโรคลมชักและญาติมีความ

พึงพอใจในการบริการจากคลินิกโรคลมชักอยู่ใน

ระดบัสงู และผูป้ว่ยรูส้กึวา่ความถีข่องการชกั และ

อาการทีเ่กดิจากผลขา้งเคยีงของยาลดลงเมือ่ไดร้บั

การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในคลินิกโรคลมชัก11 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำาคัญดัง

กล่าว จึงเปิดให้บริการคลินิกโรคลมชัก จากการ

ให้บริการที่ผ่านมา พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อแพทย์ให้การรักษา

ผู้ป่วยโรคลมชักที่สามารถควบคุมอาการชักได้ 

แพทย์จะส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรับยาที่โรงพยาบาล
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ใกล้บ้าน แต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับยากันชัก

ที่มีใช้ในโรงพยาบาลที่ส่งต่อ ทำาให้ผู้ป่วยต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับยา นอกจากนี้ การ

รับยากันชักในแต่ละโรงพยาบาลมีข้อจำากัด และ

โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งไม่มียาดังกล่าวหรือมี

แตเ่ปน็ยาทีผ่ลติตา่งบรษิทักนั ทำาใหผู้ป้ว่ยบางราย

ควบคุมอาการชักไม่ได้

 คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาความ

พร้อมการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักของโรง

พยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 เพื่อนำาข้อมูลที่

ได้มาพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักและ

เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคลมชัก ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการ

ดแูลรกัษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาความพร้อมการให้บริการรักษา

ผู้ป่วยโรคลมชักของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดรับ

ผดิชอบของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

เขต 7

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้โรง

พยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 (สปสช. เขต 7) 

ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 24 โรงพยาบาล จังหวัด

กาฬสินธ์ 14 โรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม 11 

โรงพยาบาล และจังหวัดร้อยเอ็ด 18 โรงพยาบาล 

รวม 67 โรงพยาบาล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำารวจ

ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม

ให้โรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 67 

ฉบับ และส่งกลับมายังผู้วิจัยโดยตรง ได้รับ

แบบสอบถามคืนกลับมาจำานวน 55 ฉบับ

นิยามศัพท์
 โรงพยาบาลศนูย ์หมายถงึ โรงพยาบาลทีใ่ห้

บรกิารในระดบัตตยิภมู ิมขีนาดจำานวนเตยีงในการ

รับผู้ป่วยมากกว่า 500 เตียง

 โรงพยาบาลทั่วไป หมายถึง โรงพยาบาล

ระดับจังหวัด มีขนาดจำานวนเตียงในการรับผู้ป่วย 

150-500 เตียง

 โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง โรงพยาบาล

ระดับอำาเภอ ให้บริการในระดับทุติยภูมิ มีขนาด

จำานวนเตียงในการรับผู้ป่วย 10-150 เตียง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป 

SPSS สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้โรงพยาบาล 

จำานวน 67 โรงพยาบาล ได้รับแบบสอบถามคืน

กลับมาจำานวน 55 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 

82.08 ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชน ผลการ

ศึกษาพบว่าโรงพยาบาลในเขตสปสช.เขต7 ไม่มี

แพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชัก แพทย์ที่ให้การดูแลผู้

ป่วยโรคลมชักในระดับโรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ 

ประสาทแพทย์ อายุรแพทย์และกุมารแพทย์ ร้อย

ละ 5.0,38.8 และ 31.3ตามลำาดับ โรงพยาบาล

จังหวัด มีอายุรแพทย์ กุมารแพทย์และเแพทย์

เวชปฏิบัติทั่วไป ร้อยละ18.3, 12.2 และ 68.3 โรง

พยาบาลชุมชน ส่วนใหญ่เแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

ร้อยละ 85.1 ให้การดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน

มจีติแพทยม์ากกวา่โรงพยาบาลจงัหวดั รอ้ยละ 4.3 

และ 1.2 ตามลำาดับ เนื่องจากโรงพยาบาลจิตเวช

รวมอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์

มีจำานวนผู้ป่วยโรคลมชักเฉลี่ย/ปี มากที่สุดคือ 

2,413.00 คน และส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักเฉลี่ย/ปี 

มากที่สุดคือ 51.50 คน ดังตารางที่ 1 และ 2

ต�ร�งที่ 1 แสดงร้อยละ จำานวนแพทย์และจำานวนผู้ป่วยโรคลมชักที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล

 รพ.ศูนย์ รพ.จังหวัด รพ.ชุมชน

 (n=2) (n=2) (n=51)

จำานวนแพทย์โดยเฉลี่ย (คน)  137.50 6 3.50  4.80

จำานวนผู้ป่วยโรคลมชักเฉลี่ย/ปี (คน)  2,413.00  873.50  145.51

จำานวนผู้ป่วยโรคลมชักที่ส่งต่อทั้งหมด 51.50  4.00  11.16

เฉลี่ย/ปี (คน)

ต�ร�งที่ 2 แสดงร้อยละ ประเภทของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก

ประเภทของแพทย์ที่  รพ.ศูนย์  รพ.จังหวัด  รพ.ชุมชน

ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก  (n=2)  (n=2) (n=51)

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  13.8  68.3 85.1

อายุรแพทย์ 38.8 18.3 4.3

แพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชัก 0.0 0.0 0.0

ประสาทแพทย์  5.0  0.0  0.0

กุมารแพทย์  31.3  12.2  6.3

ประสาทศัลยแพทย์  5.0  0.0  0.0

จิตแพทย์ 6.3  1.2  4.3*

* โรงพยาบาลจิตเวช รวมอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน 



22

 เครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคลมชัก  

โรงพยาบาลที่มีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 

(Electroencephalography: EEG) คือ โรง

พยาบาลจติเวชขอนแกน่ ซึง่เปน็โรงพยาบาลระดบั 

120 เตยีง โรงพยาบาลศนูย ์มเีครือ่ง CT Scan รอ้ย

ละ 50 โรงพยาบาลจงัหวดั มเีครือ่ง CT Scan รอ้ย

ละ 100 และโรงพยาบาลชมุชนทีม่เีครือ่ง CT Scan 

คือ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช เป็นโรงพยาบาลระดับ 60 เตียง ทุก

โรงพยาบาลที่ทำาการสำารวจ ไม่มีเครื่องตรวจ MRI 

ดังตารางที่ 3 

ต�ร�งที่ 3 แสดงร้อยละ การมีเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยโรคลมชัก จำาแนกตามโรงพยาบาล

เครื่องมือที่ช่วยในก�ร รพ.ศูนย์ รพ.จังหวัด รพ.ชุมชน

วินิจฉัยโรคลมชัก  (n=2) (n=2) (n=51)

EEG  0.0  0.0  2.0*

CT Scan  50.0  100.0  2.0**

MRI  0.0  0.0  0.0

* หมายเหตุ คือ โรงพยาบาลจิตเวช ที่มีเครื่อง EEG

**โรงพยาบาลชุมชนระดับ 60 เตียง คือ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ต�ร�งที่ 4 แสดงร้อยละ การส่งตรวจระดับยากันชักในกระแสเลือด

 ก�รส่งตรวจ  รพ.ศูนย์ รพ.จังหวัด รพ.ชุมชน

  (n=2) (n=2) (n=51)

1. ส่งตรวจ และตรวจวัดเองได้  50.0  0.0  0.0

2. ส่งตรวจที่อื่น   50.0  50.0  19.6

3. ไม่มีการส่งตรวจ  0.0  50.0  80.4

 การส่งตรวจระดับยากันชักในกระแสเลือด 

โรงพยาบาลศูนย์ สามารถส่งตรวจระดับยากัน

ชักในกระแสเลือดและตรวจวัดเองได้ ร้อยละ 

50 โรงพยาบาลจังหวัด ส่งตรวจที่อื่นร้อยละ 50  

โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการส่งตรวจ ดัง

ตารางที่ 4
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 ยากันชักที่มีใช้ในโรงพยาบาล โรงพยาบาล

ศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด มียากันชักมาตรฐาน

ตัวหลัก ได้แก่ Phenobarbital, Phenytoin , 

Carbamazepine และ Sodium valproate ร้อย

ละ 100 โรงพยาบาลชุมชน มียากันชักดังกล่าว 

มากกว่าร้อยละ 60.8 ดังตารางที่ 5 โรงพยาบาล

ศูนย์มียากันชัก กลุ่มใหม่ ได้แก่ Topiramate, 

Gabapentin, Lamotrigine และ Prega-

balin ร้อยละ 100 Levetiracetam ร้อยละ 50  

โรงพยาบาลจังหวัด มี Gabapentin ร้อยละ 100 

ส่วน Topiramate และ Pregabalin มีร้อยละ 50 

โรงพยาบาลชุมชน มียา Gabapentin มากที่สุด

คอื รอ้ยละ 19.6 ดงัตารางที ่6 โรงพยาบาลชมุชน มี

มียาฉีดเข้าหลอดเลือดดำาที่ใช้รักษาอาการชักต่อ

เนือ่ง ไมค่รอบคลมุทกุโรงพยาบาล ไดแ้ก ่Sodium

valproate, Gardinal sodium และ Phenytoin 

รอ้ยละ 2.0, 7.8 และ 13.7 ตามลำาดบั ดงัตารางที ่7

ต�ร�งที่ 5 แสดงร้อยละ ยากันชักกลุ่มมาตรฐาน 4 ตัวหลัก จำาแนกตามโรงพยาบาล

 ประเภทย�กันชัก  รพ.ศูนย์  รพ.จังหวัด  รพ.ชุมชน

  (n=2) (n=2) (n=51)

Phenobarbital   100.0  100.0  60.8

Phenytoin   100.0  100.0  94.1

Carbamazepine  100.0  100.0  90.2

Valproic acid   100.0  100.0  80.4

ต�ร�งที่ 6 แสดงร้อยละ ยากันชักกลุ่มใหม่ ที่มีใช้ในโรงพยาบาล จำาแนกตามโรงพยาบาล

 ประเภทย�กันชัก  รพ.ศูนย์  รพ.จังหวัด รพ.ชุมชน

  (n=2) (n=2) (n=51)

Topiramate   100.0  50.0  2.0

Gabapentin  100.0  100.0  19.6

Lamotrigine  100.0  0.0  2.0

Levetiracetam  50.0  0.0  0.0

Pregabalin  100.0 50.0 2.0

Neurontin®  50.0 0.0 3.9
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 ปัญหาที่พบมากที่สุดในการรักษาผู้ป่วย

โรคลมชัก คือ การไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

โรค ไม่มีเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัย เช่น EEG 

บคุลากรทางการแพทยข์าดความรู ้และโรงพยาบาล 

ไม่มียากันชักร้อยละ 76.4, 65.5, 49.1 และ 34.5 

ตามลำาดับ จากเหตุผลดังกล่าว จึงต้องมีการส่ง

ต่อผู้ป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้น 

ซึ่งเหตุผลที่ส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักไปโรงพยาบาล

อืน่ๆ ทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ผูป้ว่ยโรคลมชกัทีค่วบคมุ

อาการชกัไมไ่ด ้ผูป้ว่ยโรคลมชกัในหญงิตัง้ครรภ ์ผู้

ปว่ยมอีาการโรคลมชกั แตไ่มเ่คยไดร้บัการวนิจิฉยั

มากอ่น จงึไมม่ัน่ใจในการวนิจิฉยั ผูป้ว่ยโรคลมชกั

ในเดก็ ไมม่แีพทยร์กัษา โรงพยาบาลไมม่ยีากนัชกั

ชือ่สามญัเดยีวกบัทีผู่ป้ว่ยใชอ้ยู ่รอ้ยละ 87.3, 67.3, 

65.5, 54.5 และ 40.0 ตามลำาดับ โรงพยาบาลที่

ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักเข้ารับการรักษา

มากที่สุด คือ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น และ 

โรงพยาบาลจิตเวช ร้อยละ 60.0, 45.5 และ 38.2 

ตามลำาดับ ปัญหาในการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักไป

โรงพยาบาลอื่นที่พบมากที่สุด คือ ผู้ป่วยเสียค่า

ใช้จ่ายใน การเดินทางมากขึ้น และผู้ป่วยได้รับยา

จำานวนจำากัด ร้อยละ 87.3 และ 45.5 ตามลำาดับ

อภิปรายผล
 ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลศูนย์ มีผู้

ป่วยโรคลมชักเฉลี่ย/ปี มากที่สุด คือ 2,413 ราย 

และส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชัก เฉลี่ย/ปี 51.50 ราย มี

ประสาทแพทย์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก 

ส่วนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชน ส่วน

ใหญอ่ายรุแพทยแ์ละแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป เปน็ผู้

ใหก้ารดแูลรกัษา สอดคลอ้งกบัขอ้มลูสำารวจปจัจยั

สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักของโรง

พยาบาลรัฐทั่วประเทศประจำาปี พ.ศ. 2550 พบว่า

คลนิกิทีใ่หบ้รกิารการรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกั ในโรง

พยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน คือ คลินิก

ทั่วไป ร้อยละ 35.1 และ 82.5 ตามลำาดับ ส่วนโรง

พยาบาลศนูย ์มคีลนิกิอายรุกรรม คลนิกิโรคลมชกั

และคลินิกระบบประสาทที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรค

ลมชัก ร้อยละ 25.8, 6.5 และ 32.2 ตามลำาดับ ผู้

ปว่ยทีเ่ขา้รบับรกิารทีค่ลนิกิโรคลมชกั ทำาใหค้วามถี่

ของการชกั และอาการทีเ่กดิจากผลขา้งเคยีงของยา

ต�ร�งที่ 7 แสดงร้อยละ การมียาฉีดเข้าหลอดเลือดดำาที่ใช้รักษาอาการชักต่อเนื่อง

 ประเภทย�กันชัก รพ.ศูนย์  รพ.จังหวัด  รพ.ชุมชน

  (n=2) (n=2)  (n=51)

Diazepam   100  50.0  82.4

Gardinal sodium  100  0.0  7.8

Phenytoin   100  100  13.7

Sodium valproate  100  50.0  2.0
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ลดลง เมื่อได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน

คลินิกโรคลมชัก11

 โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด 

มียากันชักมาตรฐาน 4 ตัวหลัก ได้แก่ ยา Pheno-

barbital, Phenytoin , Carbamazepine และ 

Sodium valproate ร้อยละ 100 โรงพยาบาล

ชุมชน มียากันชักดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 61.3 

เปรียบเทียบกับผลสำารวจการดูแลผู้ป่วยโรคลม

ชักของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศประจำาปีพ.ศ. 

2550 พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด

และโรงพยาบาลชุมชน มียากันชัก 4 ตัวหลัก ร้อย

ละ 100 , 89.1 และ 45.1 ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่า  

โรงพยาบาลในเขตสปสช.เขต 7 มียากันชัก

มาตรฐาน 4 ตัวหลักครอบคลุมมากกว่า อย่างไร

ก็ตาม พบว่าโรงพยาบาลชุมชน มียากันชักชนิด

ฉีดสำาหรับรักษา status epilepticus ได้แก่ 

Phenytoin และ Phenobarbital มีใช้เพียงร้อย

ละ 13.7 และ 7.8 ตามลำาดบั โรงพยาบาลศนูย ์มยีา

กันชักกลุ่มใหม่ ได้แก่ Topiramate, Gabapen-

tin, Lamotrigine และ Pregabalin ร้อยละ 100 

Levetiracetam รอ้ยละ 50 โรงพยาบาลจงัหวดั ม ี

Gabapentin รอ้ยละ 100 สว่น Topiramate และ 

Pregabalin มีร้อยละ 50

 เครือ่งมอืประกอบการตรวจวนิจิฉยัโรคลม

ชัก พบว่า โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น มีเครื่อง

ตรวจ EEG โรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถส่ง

ตรวจ CT Scan ได้ เนื่องจากมีการทำาข้อตกลงกับ

เอกชน ไม่มีเครื่อง MRI จากข้อมูลโรงพยาบาลรัฐ

ทัว่ประเทศประจำาป ีพ.ศ. 2550 พบวา่ โรงพยาบาล

ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน มี

เครื่อง EEG ร้อยละ 63.6, 3.6 และ 5.4 ตามลำาดับ 

มีเครื่อง CT Scan ร้อยละ 100, 35.1 และ 1.3 

ตามลำาดับ การส่งตรวจระดับยากันชักในกระแส

เลือด มีเพียงโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่สามารถ

สง่ตรวจและวดัเองได ้โรงพยาบาลจงัหวดัสง่ตรวจ

ระดับยากันชักที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแกน่และศนูยต์รวจเอกชน โรงพยาบาลชมุชน 

ส่วนใหญ่ไม่มีการส่งตรวจ

 ปัญหาที่พบมากที่สุดในการรักษาผู้ป่วย

โรคลมชัก คือ การไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

โรค ไม่มีเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัย เช่น EEG 

บุคลากรทางการแพทย์ขาดความรู้  และโรง

พยาบาลไม่มียากันชัก ร้อยละ 76.4, 65.5, 49.1 

และ 34.5 ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ในประเทศมองโกเลีย12 และประเทศไอร์แลนด์13 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยรับ

การรักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเหตุผล

ที่ส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักไปโรงพยาบาลอื่นๆ ที่พบ

มากที่สุด คือ ผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชัก

ไม่ได้ ผู้ป่วยโรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยมี

อาการโรคลมชัก แต่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมา

ก่อน จึงไม่มั่นใจในการวินิจฉัย ผู้ป่วยโรคลมชัก

ในเด็ก ไม่มีแพทย์รักษา โรงพยาบาลไม่มียากัน

ชักชื่อสามัญเดียวกับที่ผู้ป่วยใช้อยู่ ร้อยละ 87.3, 

67.3, 65.5, 54.5 และ 40.0 ตามลำาดบั โรงพยาบาล

ที่ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักเข้ารับการรักษา

มากที่สุด คือ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น และโรง
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พยาบาลจิตเวชร้อยละ 60.0, 45.5 และ 38.2 ตาม

ลำาดับ ปัญหาในการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักไปโรง

พยาบาลอื่นที่พบมากที่สุดคือ ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางมากขึ้น และผู้ป่วยได้รับยาจำานวน

จำากัด ร้อยละ 87.3 และ 45.5 ตามลำาดับ

สรุป
 ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาผู้ป่วยโรค

ลมชัก คือ ขาดบุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ไม่มีเครื่องมือช่วยในการ

วินิจฉัย และโรงพยาบาลไม่มียากันชัก ดังนั้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการให้บริการรักษาผู้

ป่วยโรคลมชักที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้

มากที่สุดคือ การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการให้

บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในเขตพื้นที่รับผิด

ชอบของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 

7 เพราะจะสามารถพฒันาการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ

ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดย

กิจกรรมที่ต้องทำาประกอบด้วย การพัฒนาองค์

ความรูด้า้นการรกัษาโรคลมชกั การสรา้งเครอืขา่ย

การใหบ้รกิารและ การพฒันาตน้แบบ แนวทางการ

รักษาที่เหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบ

บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 7 ในการสนบัสนนุ

การศึกษาครั้งนี้
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Original Article

ความพร้อมของการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชัก

ระหว่างภาคอีสาน และประเทศไทย

Facility of Epilepsy Service between 

I-San and Thailand

วดัระดบัยากนัชกัไดม้ากกวา่ แตม่ยีาฉดีเขา้หลอด

เลือดดำาที่ใช้รักษาอาการชักต่อเนื่องน้อยกว่าโรง

พยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โรงพยาบาลของรัฐ

ทั่วประเทศมีแพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชักและประ

สาทเแพทย์ มีเครื่อง CT Scan และเครื่องตรวจ 

EEG ครอบคลมุมากกวา่ ทัง้โรงพยาบาลของรฐัทัว่

ประเทศและโรงพยาบาลในเขตสปสช.เขต7 ไม่มี

เครื่อง MRI 

คำ�สำ�คัญ : การให้บริการโรคลมชัก   สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7   ประเทศไทย

สินีนาฏ  พรานบุญ
1
, ภญ.สุณี   เลิศสินอุดม

2
, นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

3
, นพ.สมชาย โตวณะบุตร

4

สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
5
,  กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6

1
พยาบาลหน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์         

2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3
รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4
สถาบันประสาทวิทยา

5
สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย

6
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
 การศกึษานี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบ

ความพร้อมการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักโรง

พยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสำานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 7 กบัโรงพยาบาล

ของรัฐทั่วประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่า

เฉลี่ย และ ร้อยละ 

 ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลในเขต

สปสช.เขต 7 ไมม่แีพทยเ์ชีย่วชาญโรคลมชกั   สว่น

ใหญ่เแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ให้การดูแลผู้ป่วย

โรคลมชัก มีจำานวนผู้ป่วยโรคลมชัก, ยากันชัก

กลุ่มมาตรฐาน, ยากันชักกลุ่มใหม่ และส่งตรวจ
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บทนำา
 โรคลมชัก เป็นโรคทางระบบบประสาทที่

พบมากชนิดหนึ่ง อุบัติการณ์ในประเทศไทยพบ 

7.2 คน ต่อประชากร 1,000 คน1  คาดว่ามีผู้ป่วย

โรคลมชักประมาณ 468,000 คน2 และจากสถิติ

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีผู้ป่วยโรคลมชักมารับ

บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกในปี พ.ศ. 2550-2553 

เป็นจำานวน  941, 1,012, 1360 และ 1,453 ราย 

ตามลำาดับ3 จะเห็นได้ว่า จำานวนผู้ป่วยโรคลมชัก

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและเป็นปัญหาสาธารณสุข

ที่สำาคัญของประเทศไทยอีกโรคหนึ่ง

 จุดมุ่งหมายหลักของการรักษาโรคลมชัก 

คือ ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการของโรค ไม่ได้

รับผลข้างเคียงของยากันชัก มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้

อย่างปกติ4 ผู้ป่วยจึงควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 

เหมาะสม โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทีมสห

สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล 

ซึ่งการให้บริการคลินิกโรคลมชักโดยทีมสหสาขา

วิชาชีพ ทำาให้ความของการชัก และอาการที่เกิด

จากผลข้างเคียงของยาลดลง5, 6   

 นอกจากมีบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ

แล้ว จำาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือประกอบการ

ตรวจวินิจฉัย ได้แก่ การตรวจ CT Scan brain 

และ MRI brain เพื่อหาพยาธิสภาพทางสมองที่

อาจเป็นสาเหตุของการชักและให้การรักษาที่ถูก

ต้อง4 และการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (electro-

encephalography : EEG) มีประโยชน์ในการ

วินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก ติดตามผลของการ

รกัษา และบอกชนดิของการชกัได้7,8  รวมทัง้ยากนั

ชัก (antiepileptic drug: AED)และการตรวจวัด

ระดับยากันชักในกระแสเลือด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน

เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยโรคลมชักมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ดังนั้น ผู้วิจัย จึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบ

ความพร้อมของการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักโรง

พยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสปสช. เขต 

7 กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ เพื่อสะท้อน

ใหเ้หน็ปญัหาหรอืขอ้จำากดัของการใหบ้รกิารผูป้ว่ย

โรคลมชัก นำาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การศึกษานี้ ต้องการศึกษาความพร้อมของ

การใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคลมชกัระหวา่งโรงพยาบาล

ในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสปสช. เขต 7 กับ 

โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 

นิยามศัพท์
 โรงพยาบาลศนูย ์หมายถงึ โรงพยาบาลทีใ่ห้

บรกิารในระดบัตตยิภมู ิมขีนาดจำานวนเตยีงในการ

รับผู้ป่วยมากกว่า 500 เตียง

 โรงพยาบาลทั่วไป หมายถึง โรงพยาบาล

ระดับจังหวัด มีขนาดจำานวนเตียงในการรับผู้ป่วย 

150-500 เตียง

 โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง โรงพยาบาล

ระดับอำาเภอ ให้บริการในระดับทุติยภูมิ มีขนาด

จำานวนเตียงในการรับผู้ป่วย 10-150 เตียง



30

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย

เพื่อศึกษาความพร้อมของการให้บริการผู้ป่วย

โรคลมชักโรงพยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบ

ของสปสช. เขต 7 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด

กาฬสนิธ ์จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

จำานวน 55 โรงพยาบาล กับโรงพยาบาลของรัฐทั่ว

ประเทศ จำานวน 559   โรงพยาบาล  

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป 

SPSS สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ

ผลการศึกษา
 โรงพยาบาลศูนย์ในเขต สปสช.เขต 7 มี

จำานวนผู้ป่วยโรคลมชักเฉลี่ยต่อปีมากกว่าโรง

พยาบาลของรัฐทั่วประเทศ คือ 2,413 คน และ 

1,171 คน ตามลำาดับ โรงพยาบาลในเขตสปสช.

เขต 7 มีจำานวนแพทย์โดยเฉลี่ยมากกว่าโรง

พยาบาลของรัฐทั่วประเทศ แพทย์ที่ให้การดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคลมชัก ในระดับโรงพยาบาล

ศูนย์ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประสาทแพทย์  

รอ้ยละ 32.2 รองลงมา คอื อายรุแพทย ์รอ้ยละ 25.8  

โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ มีแพทย์เชี่ยวชาญ

โรคลมชัก ครอบคลุมทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ร้อย

ละ 6.5, 5.7และ 1.8 ตามลำาดับ  โรงพยาบาลใน

เขต สปสช.เขต7 ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชัก 

ระดับโรงพยาบาลศูนย์ส่วนใหญ่เป็นอายุรแพทย์

ให้การดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 38.8  มีประสาทแพทย์ 

เพียงร้อยละ 5 จะเห็นได้ว่า ในระดับโรงพยาบาล

ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ทั้งในเขตสปสช.

เขต7 และโรงพยาบาลของรฐัทัว่ประเทศ สว่นใหญ่

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก  

โรงพยาบาลชุมชนในเขตสปสช.เขต 7 มีจิตแพทย์

มากกว่าโรงพยาบาลทั่วไปเนื่องจากโรงพยาบาล

จิตเวชรวมอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน 

 เครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคลมชัก 

พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรง

พยาบาลชุมชนของทั่วประเทศ มีเครื่อง CT Scan 

ร้อยละ 100, 35.1 และ1.3 ตามลำาดับ มีเครื่อง

ตรวจ EEG ร้อยละ 63.6, 3.6 และ 5.4 ตามลำาดับ 

โรงพยาบาลในเขต สปสช.เขต7 มเีครือ่ง CT Scan 

ร้อยละ 50, 100 และ 2.0 ตามลำาดับ โรงพยาบาล

ชุมชน คือ โรงพยาบาลจิตเวช มีเครื่องตรวจ EEG   

รอ้ยละ 2 ทัง้โรงพยาบาลของรฐัทัว่ประเทศและโรง

พยาบาลในเขตสปสช.เขต 7 ไม่มเีครื่อง MRI ภาพ

รวมการส่งตรวจวัดระดับยากันชัก โรงพยาบาล

ศนูยแ์ละโรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลชมุชน

ในเขตสปสช.เขต 7 รอ้ยละ 100 , 50 และ 19.6 ตาม

ลำาดบั โรงพยาบาลของรฐัทัว่ประเทศ รอ้ยละ 75.0, 

45.4 และ 22.4  ตามลำาดับ 

 โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป มี

ยากันชักกลุ่มมาตรฐาน 4 ตัวหลัก ได้แก่ Pheno-

barbital, Phenytoin, Carbamazepine และ 

Valproic acid ร้อยละ 100  โรงพยาบาลชุมชนใน

เขต สปสช.เขต 7 มยีาดงักลา่วมากกวา่โรงพยาบาล

ชุมชนของทั่วประเทศ  โรงพยาบาลในเขต สปสช.
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เขต 7 มยีากนัชกักลุม่ใหมม่ากกวา่โรงพยาบาลของ

รัฐทั่วประเทศ เนื่องจากระยะเวลาที่ทำาการศึกษา

ต่างกัน

อภิปรายผล
 โรงพยาบาลในเขตสปสช.เขต 7 ไม่มีแพทย์

เชี่ยวชาญโรคลมชัก มีประสาทแพทย์ ร้อยละ 5  

ดังนั้น ส่วนใหญ่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เป็นผู้

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก สอดคล้องกับการ

ศึกษาในประเทศอื่นๆ10-12  เครื่องมือที่ช่วยในการ

วินิจฉัยโรคลมชัก  โรงพยาบาลในเขต สปสช.เขต 

7 และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ สามารถส่ง

ตรวจ CT Scan ได้ทั้งในระดับโรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ แต่ไม่มี

เครื่อง MRI โรงพยาบาลของรัฐทั่วประประเทศ 

มีเครื่องตรวจ EEG ครอบคลุม ทั้งในระดับโรง

พยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล

ชุมชน ส่วนโรงพยาบาลในเขต สปสช.เขต 7 ที่

มีเครื่องตรวจ EEG คือ โรงพยาบาลจิตเวช 

ขอนแก่น ดังนั้น แพทย์จึงต้องส่งต่อผู้ป่วยโรคลม

ชักรับการตรวจในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย  

โรงพยาบาลเอกชน หรือ ศูนย์ตรวจเอกชน9 

โรงพยาบาลในเขต สปสช. เขต 7 มียากันชักกลุ่ม

มาตรฐานและยากันชักกลุ่มใหม่มากกว่า แต่มี

ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำาที่ใช้รักษาอาการชักต่อ

เนื่องน้อยกว่าโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลชุมชน มียาดังกล่าว

ไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการ

ชักต่อเนื่อง จะต้องได้รับการรักษาทันท่วงที 

เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต4 โรงพยาบาลใน

เขต สปสช.เขต 7 สามารถส่งตรวจวัดระดับยา

กันชักได้มากกว่าโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 

เนื่องจากโรงพยาบาลได้ทำาข้อตกลงกับศูนย์ตรวจ

เอกชน และสามารถสง่ตรวจไดท้ีค่ณะเภสชัศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น9   

 จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่า ปัญหาและ

อุปสรรคในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่สำาคัญคือ 

การขาดบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ แพทยเ์ชีย่วชาญเฉพาะโรค มเีครือ่งมอืทีช่ว่ยใน

การวนิจิฉยั และยากนัชกัไมเ่พยีงพอ ซึง่สอดคลอ้ง

กับการศึกษาในประเทศอื่นๆ10-12   ดังนั้น แนวทาง

การแก้ไขปัญหาในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรค

ลมชักที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด 

คือ การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการให้บริการ

รกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกั เพราะจะสามารถพฒันาการ

ใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพดขีึน้อยา่งรวดเรว็ ทัว่ถงึและ

มปีระสทิธภิาพ โดยกจิกรรมทีต่อ้งทำาประกอบดว้ย 

การพฒันาองคค์วามรูด้า้นการรกัษาโรคลมชกั เพิม่

ศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคลมชัก การสร้างเครือข่ายการให้บริการ

และพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชัก และ

การพัฒนาต้นแบบ แนวทางการรักษาโรคลมชักที่

เหมาะสม

ข้อจำากัดในการศึกษา
 ขอ้จำากดัในการศกึษาครัง้นี ้คอื โรงพยาบาล

ในเขตจงัหวดัรบัผดิชอบของสำานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติเขต 7 จำานวน 67 โรงพยาบาล มี
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เพียง 55 โรงพยาบาลที่ตอบกลับแบบสอบถาม

สำารวจข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล คิดเป็น ร้อย

ละ 82.08 ดังนั้น ข้อมูลที่ได้นำาเสนอในครั้งนี้จึงยัง

ไม่สมบูรณ์ และข้อจำากัดเกี่ยวกับระยะเวลาการ

ศึกษาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อมูลการให้บริการ

ผู้ป่วยโรคลมชักโรงพยาบาลในเขตจังหวัดรับผิด

ชอบของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 

7 ทำาการสำารวจในปี พ.ศ. 2553 ส่วนข้อมูลการให้

บริการผู้ป่วยโรคลมชักของโรงพยาบาลของรัฐทั่ว

ประเทศ ทำาการสำารวจในปี พ.ศ. 2550  ซึ่งข้อมูล

ต่างๆที่ทำาการสำารวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 1   แสดงร้อยละจำานวนแพทย์จำานวนผู้ป่วยและประเภทของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก

รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน 

สปสช.

เขต7

(n=2)

ประเทศ

(n=12)

 สปสช.

เขต7

(n=2) 

  ประเทศ

  (n=57)

   สปสช.

     เขต7

   (n=51)

ปประเทศ

(n=467)

จำานวนแพทย์โดยเฉลี่ย (คน) 137.5 90.3 63.5 25.8 4.8 4.5

จำานวนผู้ป่วยโรคลมชัก 

 โดยเฉลี่ย/ปี   (คน)

2,413 1,171.2 873.5 1,060.8 145.5 396

รอ้ยละของผูป้ว่ยนอกโรคลมชกั

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

อายุรแพทย์

แพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชัก

ประสาทแพทย์

กุมารแพทย์

ประสาทศัลยแพทย์

จิตแพทย์

0.43

13.8

38.8

0.0

5.0

31.3

0.1

6.3

0.24

9.7

25.8

6.5

32.2

23.7

9.7

0.0

0.30

68.3

18.3

0.0

0.0

12.2

0.0

1.2

0.53

35.1

29.8 

5.7

0.0

16.1

3.5

6.1 

0.19

85.1

4.3

0.0

0.0

6.3

0.0

4.3*

0.58

82.5

3.7 

1.8

0.4 

2.0

0.0

4.5

* หมายเหตุ โรงพยาบาลจิตเวช รวมอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน

 ในระดบัโรงพยาบาลศนูย ์มแีพทยเ์ชีย่วชาญ

โรคลมชัก ประสาทแพทย์ และอายุรแพทย์ให้การ

ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก ระดับโรงพยาบาลทั่วไปและ

โรงพยาบาลชมุชนสว่นใหญแ่พทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป 

เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย



33

ต�ร�งที่ 2 แสดงร้อยละของการมีเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคลมชัก

เครื่องมือที่ช่วยในก�ร

วินิจฉัยโรคลมชัก

ร.พ. ศูนย์ ร.พ. ทั่วไป ร.พ. ชุมชน

สปสช.เขต7

(n=2)

ประเทศ

(n=12)

สปสช.เขต7

(n=2)

ประเทศ

(n=57)

สปสช.เขต7

(n=51)

ประเทศ

(n=467)

EEG 0.0 63.6 0.0 5.4 2.0* 3.6

CT Scan 50.0 100.0 100.0 35.1 2.0 ** 1.3

MRI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* หมายเหตุ คือ โรงพยาบาลจิตเวช 

** โรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง คือ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศมีเครื่อง CT 

Scan และเครื่องตรวจ EEG ครอบคลุมมากกว่า   

โรงพยาบาลในเขตสปสช.เขต 7 มีเครื่องตรวจ 

EEG   ร้อยละ 2 คือ โรงพยาบาลจิตเวช ทั้งโรง

พยาบาลของรัฐทั่วประเทศ   และโรงพยาบาลใน

เขตสปสช.เขต 7 ไม่มี เครื่อง MRI   ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 3 แสดงร้อยละของการตรวจระดับยากันชัก

ก�รส่งตรวจระดับย�กันชัก รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน

สปสช.เขต7

(n=2)

ประเทศ

(n=12)

สปสช.

เขต7

(n=2)

ประเทศ

(n=57)

สปสช.

เขต7

(n=51)

ประเทศ

(n=467)

ส่งตรวจและตรวจวัดเองได้ 50.0 66.7 0.0 14.5 0.0 2.6

มีการส่งตรวจ โดยส่งตรวจที่อื่น 50.0 8.3 50.0 30.9 19.6 19.8

ไม่มีการส่งตรวจ 0.0 25.0 50.0 54.5 80.4 77.6

ภาพรวมส่งตรวจระดับยากันชักได้ 100.0 75.0 50.0 45.4 19.6 22.4

 

 การส่งตรวจวัดระดับยา โรงพยาบาลศูนย์

และโรงพยาบาลทัว่ไปในเขตสปสช.เขต 7 ภาพรวม

สามารถส่งตรวจวัดระดับยากันชักได้มากกว่าโรง

พยาบาลของรัฐทั่วประเทศ   ดังตารางที่ 3
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ต�ร�งที่ 4 แสดงร้อยละของยากันชักกลุ่มมาตรฐาน  4 ตัวหลักและยากันชักกลุ่มใหม่

ประเภทย�กันชัก รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน

สปสช.เขต 7

(n=2)

ประเทศ

(n=12)

สปสช.เขต7

(n=2)

ประเทศ

(n=57)

สปสช.เขต7

(n=51)

ประเทศ

(n=467)

Phenobarbital 100.0 100.0 100.0 100.0 60.8 99.1

Phenytoin 100.0 100.0 100.0 94.5 94.1 88.5

Carbamazepine 100.0 100.0 100.0 98.2 90.2 86.9

Valproic acid 

Topiramate

Gabapentin

Lamotrigine

Levetiracetam

Pregabalin

100.0

100.0

100.0

100.0

50.0

100.0

100.0

83.3

83.7

36.4

25.0

36.4

100.0

50.0

100.0

0.0

0.0

50.0

89.1

13.7

66.0

5.9

2.0

7.7

80.4

2.0

19.6

2.0

0.0

2.0

45.1

0.3

6.3

0.0

0.3

1.1

 
 จากตารางที ่4 โรงพยาบาลในเขตสปสช.เขต 

7 มยีากนัชกักลุม่มาตรฐาน  4 ตวัหลกั ไดแ้ก ่Phe-

nobarbital,  Phenytoin , Carbamazepine และ 

Valproic acid  และยากันชักกลุ่มใหม่ มากกว่า 

โรงพยาบาลของรฐัทัว่ประเทศ เนือ่งจากระยะเวลา

ที่ทำาการศึกษาต่างกัน

ต�ร�งที่ 5 แสดงร้อยละของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำาที่ใช้รักษาอาการชักต่อเนื่อง

ประเภทย�กันชัก รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน

สปสช.เขต7

(n=2)

ประเทศ

(n=12)

สปสช.เขต7

(n=2)

ประเทศ

(n=57)

สปสช.เขต7

(n=51)

ประเทศ

(n=467)

Diazepam 100 100.0 50.0 100.0 82.4 99.6

Gardinal sodium 100 72.7 0.0 53.7 7.8 29.0

Phenytoin 100 100.0 100 81.8 13.7 47.8

Sodium valproate 100 83.3 50.0 26.0 2.0 5.8
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 โรงพยาบาลศูนย์ในเขตสปสช.เขต 7   มียา

ฉีดเข้าหลอดเลือดดำาที่ใช้รักษาอาการชักต่อเนื่อง  

มากกว่าโรงพยาบาลศูนย์ของทั่วประเทศ ส่วน

ระดบัโรงพยาบาลชมุชนในเขตสปสช.เขต 7 มนีอ้ย

กว่า โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ดังตารางที่ 5
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