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เขียนโดย  ผู้ป่วยโรคลมชัก

Epilepsy ที่รัก

	 ความรู้สึกแรกที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคลมชัก

คือ	 งง	 เพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะป่วย	 	 อาการ

ผิดปกติก็ไม่มีอะไร	 	นอกจากคนใกล้ตัวมักทักว่า

เหม่อบ่อยๆ	ทั้งๆที่ความรู้สึกเหมือนเรามีสติอยู่

ตลอดเวลา		และเวลาเรียน		ขณะนั่งฟังคำาบรรยาย	

เหมอืนคำาบรรยายของอาจารยข์าดเปน็ชว่งๆ	ตอน

นั้นเริ่มแปลกใจและสับสนมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับ

ตัวเอง		หลังจากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคลม

ชัก	 ทั้งจากตำาราเรียนและสื่อต่างๆ	 หลังจากเล่า

อาการให้คุณหมอฟัง	 จึงทราบว่าอาการเหล่านั้น

เป็นหนึ่งในอาการของโรคลมชัก	 	 คำาถามที่ตาม

มาก็คือแล้วเราจะเป็นอะไรมากไหม	 จะเรียนต่อ

ได้หรือเปล่า	 จากผลการตรวจไม่พบรอยโรคใน

สมอง	 	 แต่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและ

ดูแลตนเองมากขึ้น	 ตอนนั้นบอกตัวเองว่าคงไม่

เปน็ไร		ทำาตามทีค่ณุหมอแนะนำาเดีย๋วกห็าย	ปสีอง

ของการเรยีนพยาบาล	เริม่เรยีนหนกัขึน้เรือ่ยๆ		ทัง้

เรียน	ทั้งฝึกงานและทำากิจกรรม	การดูแลตัวเอง

ก็เริ่มลดลง	 	 เครียดมากขึ้นประกอบกับพักผ่อน

น้อย	อาการก็เริ่มมีมากขึ้น	ทั้งมีอาการในห้องสอบ	

จนเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะไหวไหม	นอกจาก

เรียนไม่สำาเร็จอย่างที่หวังแล้ว		อาจจะเป็นภาระให้

คนรอบขา้งตอ้งดแูล		ความรูส้กึชว่งนัน้ทกุขม์ากๆ

คะ	ถามตวัเองอยา่งนัน้ซำา้ๆทัง้วนั		เริม่ไมส่นใจใคร		

ไมอ่ยากรบัรูเ้รือ่งอะไร		ยิง่เมือ่เริม่ทานยา		นำา้หนกั

ก็เริ่มเพิ่มขึ้น		ผมก็เริ่มร่วง		ยิ่งเครียด	การเรียนก็

แย่	สุขภาพยิ่งไปกันใหญ่	กลับมาห้องอยู่คนเดียว

ร้องไห้ทุกวัน		เพราะเหมือนยิ่งพยายามเท่าไร		ทุก

อย่างเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆ	 	หนักที่สุดคือถึงกับ

คิดสั้น		เพราะไม่อยากเป็นภาระคนอื่น		โชคดีที่ยัง

คดิทนั		ตอนนัน้ตดัสนิใจทิง้ทกุอยา่ง		ทัง้เรือ่งเรยีน		

เรื่องสุขภาพ		เรื่องที่กลุ้มใจ		แล้วให้เวลากับตัวเอง

อย่างเต็มที่หนึ่งวัน	 	แต่เป็นหนึ่งวันที่สำาคัญมากๆ

เพราะหลงัจากวนันัน้มา	ชวีติกเ็ริม่เปลีย่นขึน้เรือ่ยๆ	

เพราะเริม่เขา้ใจอะไรหลายอยา่งมากขึน้		ทัง้คำาถาม

ทีท่ำาไมตอ้งเปน็เรา		ทำาไมตอ้งทานยา		ทำาไมตอ้งไป

หาหมอ		ทำาไมตอ้งเจอเรือ่งแบบนี	้	แตพ่อเอาตวัเอง

ออกมาจากสถานการณเ์หลา่นัน้		เหมอืนเราดลูะคร

เรื่องหนึ่ง		และหาข้อดีของแต่ละเรื่องให้เจอ		กลับ

กลายเปน็วา่ทกุเรือ่งทีเ่จอกลบัเปน็เรือ่งทีส่นกุทีไ่ด้

เรยีนรู	้	ตัง้แตเ่รือ่งโรค		การดแูลตนเอง		การปฏบิตัิ

ตวัทีเ่หมาะสม		ทัง้เปน็ประโยชนต์อ่ตนเองแลว้		ยงั

เป็นประโยชน์ต่อการเรียน	 การที่ต้องมาพบคุณ

หมอตามนัด	ทำาให้เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยที่มา
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รอรับบริการยิ่งขึ้น	 	 ได้เห็นการทำางานของ	แพทย์	

พยาบาล	 เภสัชกรรม	และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นภาพ

รวม	 	 ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ

ผู้ป่วยท่านอื่นๆ	 	 หลายครั้งที่ได้ทบทวนความรู้ที่

ได้เรียนมา		สนใจดูแลเอาใจใส่ตนเองเพิ่มมากขึ้น		

ทำาให้เข้าใจว่า	 สุดท้ายการเจ็บป่วย	 ไม่ว่าจะด้วย

โรคใดก็ตาม	 	การยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่คือสิ่ง

ที่จะทำาให้เราหลุดพ้นจากความทรมานเหล่านั้น		

สำาหรับดิฉันแล้ว		ความทรมานที่พบมากที่สุด	คือ

ความทอ้แทท้ีเ่กดิขึน้ในใจ		หาใชค่วามเจบ็ปว่ยทาง

กายที่เกิดขึ้น	 	กำาลังใจจากตนเองและคนรอบข้าง

เป็นสิ่งที่สำาคัญมาก		การดูแลเอาใจใส่ตนเอง		การ

รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง	 การพบแพทย์อย่าง

ต่อเนื่อง	 เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่กับโรคได้อย่าง

เป็นสุข		ดิฉันคิดเสมอว่าโรคลมชักก็เหมือนเพื่อน

สนิททีอ่ยูเ่คียงข้างเราตลอดเวลา	เมื่อเรารูว้่าเพือ่น

ไม่ชอบอะไร	 เช่นไม่ชอบให้เราเครียด	 ไม่ชอบให้

ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน	แอลกอฮอล์	 ไม่ชอบให้

เราพักผ่อนไม่เพียงพอ	 แค่เราเอาใจใส่เพื่อนของ

เรา	 ไม่ทำาในสิ่งที่เพื่อนเราไม่ชอบ	 	 เมื่อนั้นเราก็จะ

อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข		ทุกวันนี้	epilepsy	จึง

เป็นเพื่อนที่น่ารักของดิฉันคะ							
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การใช้แผนทางสำาหรับการจัดการดูแลผู้ป่วย 

	 ในทางเวชศาสตร์ครอบครัวเน้นเครื่องมือ

สำาคัญอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการจัดการผู้ป่วย	

คือ	แผนทางสำาหรับการจัดการดูแลผู้ป่วย		(clini-

cal	pathway)	 	 เครื่องมือนี้สามารถใช้เป็นเครื่อง

สรุปแนวทางเวชปฏิบัติที่ได้รับการปรับวางแผน

สำาหรับแต่ละสถานที่ให้บริการ	 เพื่อใช้เป็นคู่มือ

ดำาเนินการกับโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาสุขภาพ

แต่ละอย่าง	 และใช้เป็นเครื่องมือร่วมกันในการ

สื่อสารแผนการดูแลผู้ป่วยกับทีมสหสาขา	

	 ปัจจุบันได้การยอมรับแล้วแผนทางสำาหรับ

การจัดการดูแลผู้ป่วยสามารถช่วยให้การดูแล

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	มีประสิทธิภาพ	และยังช่วย

ให้ควบคุมคุณภาพการดูแลให้มีมาตรฐาน	 และ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้พร้อมๆ	กัน

	 สำาหรับลักษณะของแผนทางสำาหรับการ

จัดการดูแลผู้ป่วยที่ดีต้องมีดีดังนี้

	 -	 เป็นองค์รวมของสหวิชาชีพ

	 -	 แสดงลำาดับขั้นตอน

	 -	 ให้รายละเอียดกิจกรรม	 ความรับผิด

ชอบ	ผู้รับผิดชอบ	 การประเมินผล	 และเวลาใน

แต่ละขั้น

	 -	 สั้น	เข้าใจง่าย

	 -	 สอดคล้องตามาตรฐานวิชาชีพ

	 -	 ต้องได้รับการทบทวน	พัฒนาอยู่เสมอ

	 -	 มีความจำาเพาะกับแต่ละสถานที่	 และ

สถานการณ์

	 สำาหรับการทำาแผนทางสำาหรับการจัดการ

ดูแลผู้ป่วยนั้นที่จำาเป็นจะมีอยู่	2	อย่างคือ

	 1.	 แผนที่สำาหรับการจัดการดูแลผู้ป่วย	

(clinical	map)	

	 2.	 ตารางสำาหรับการจัดการดูแลผู้ป่วย	

(clinical	table)

	 ซึ่งแต่ละสถานบริการสุขภาพควรทำาทั้ง	

2	 อย่างไว้เพื่อความเข้าใจของผู้อ่านในที่นี้จะยก

ตัวอย่างสำาหรับโรคเบาหวานอย่างง่ายๆไว้โดยจะ

แสดงตัวอย่างไว้ทั้งแผนที่สำาหรับการจัดการดูแล

ผู้ป่วย	 และ	ตารางสำาหรับการจัดการดูแลผู้ป่วย													

(ดังตัวอย่างด้านล่าง)

	 การใชแ้ผนทางสำาหรบัการจดัการดแูลผูป้ว่ย	

นั้นจะประสบความสำาเร็จก็ต่อเมื่อ

	 -	 ทำาขึ้นจากความร่วมมือของสหวิชาชีพ

	 -	 ถูกนำามาใช้จริง

	 -	 ถูกนำามาใช้อย่างต่อเนื่อง

	 -	 มีการทบทวนเพื่อการพัฒนา
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Care	Table/Clinical	pathway	for	Management	of	Diabetes	Mellitus	by	Thailand

Date/

Initials

Assessment/Visit Treatment plan Information Skill demon-

stration

Routine	 screening	 for	

DM	 	 in	 community	

(POCT	meter	 for	 FBS	

check)

General	history	taking

General	 physical	 ex-

amination

1.No	specific	treatment

2.	Notification	 for	 re-

quirement	 for	 visit	 to	

the	physician	 if	 there	

is	positive	screening

General	 informa-

tion	on	DM

General	 health	

care	and	preven-

tion	 for	 DM	 by	

health	team

Initial	visit

Confirmation	 test	 for	

DM	(FBS)

General	history	taking

General	 physical	 ex-

amination

If 	 confirmed,	 start	

treatment

1.Nutrition	by	 clinical	

nutritionist

2.	Medication	by	phy-

sician	(oral,	insulin)

3.	Nursing	by	nurse

4.	 Health	 education	

and	 home	 visit	 by		

public	 health	worker	

(PHW)

5.	 Implementation	 of	

self	 monitoring	 pro-

gram	by	POCT	meter	

for	the	diabetic	patient

	

Nutrition

Self-care

Medication	use

Spec i f i c 	 DM	

knowledge

by	team

P h y s i c i a n ,	

nurse,	 pharma-

cist,	PHW,	nutri-

tionist
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Follow	up	visit

Fo l lowing	 up	 test		

(HbA1C)

Examination	of	the	re-

sult	 of	 patients’	 self	

monitoring

Focused		history	taking	

on	 illness	and	compli-

cation

Focused	 	physical	ex-

amination	 on	 illness	

and	complication

1.Nutrition	by	 clinical	

nutritionist

2.	Medication	by	phy-

sician	(oral,	insulin)

3.	Nursing	by	nurse

4.	 Health	 education	

and	 home	 visit	 by		

public	 health	worker	

(PHW)	

Nutrition

Self-care

Medication	use

Spec i f i c 	 DM	

knowledge

by	team

P h y s i c i a n ,	

nurse,	 pharma-

cist,	PHW,	nutri-

tionist

Annual	following	up

Add	these	items

Annual	 seek	 for	 com-

plication	 (HbA1C,	Mi-

croalb)

Annual	check	for	meta-

bolic	 syndrome	 (lipid,	

BP,	BMI)

Annual 	 Foot , 	 Eye,	

Neurol,	 Cardiovascu-

lar	exam

Add	 specific	program	

for	 health	 education	

and	 examination	 on	

complication	of	DM

Complication	 of	

DM

Spec i f i c 	 DM	

knowledge	 and	

its	complication

by	team

P h y s i c i a n ,	

nurse,	 pharma-

cist,	PHW,	nutri-

tionist
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