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4
, กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3 
หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

4 
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 

5 
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขการให้บริการ

โรคลมชักในภาคอีสาน

บทนำ�
 โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่

พบบ่อยและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำาคัญ  

ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรค

ลมชักประมาณ 50 ล้านคน โดยร้อยละ 85 เป็นผู้

ปว่ยทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศกำาลงัพฒันา1 อบุตักิารณ์

ในประเทศไทยพบ 7.2 คน ต่อประชากร 1,000 

คน ถ้าคำานวณจากประชากรของประเทศไทยใน

ปัจจุบันจำานวน 65 ล้านคน คาดว่ามีผู้ป่วยโรคลม

ชักประมาณ 468,000 คน2  

 โรคลมชัก เป็นโรคที่มีการพยากรณ์ดีโรค

หนึ่ง โดย 2 ใน 3 ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้

หายขาดได้3  แต่ รอ้ยละ 80-90 ของผูป้ว่ยโรคลมชกั

ในประเทศกำาลงัพฒันา ไดร้บัการรกัษาทีไ่มเ่หมาะ

สม เกดิชอ่งวา่งของการรกัษา ผูป้ว่ยไมส่ามารถเขา้

ถึงบริการการรักษา จากการศึกษาในประเทศไทย

พบว่าการเข้าถึงการรักษาโรคลมชักเพียงร้อยละ   

69 เท่านั้น4 สาเหตุเนื่องจากการขาดแคลน

ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์, เครื่อง

มือที่ช่วยในการวินิจฉัย, ยากันชักและขาดการ

เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ จึงทำาให้ผู้ป่วยโรค

ลมชักยังคงอยู่ในเงามืด1,5  

 วัตถุประสงค์ของบทความนี้ ต้องการนำา

เสนอปัญหาในการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักของ

โรงพยาบาลในเขตจงัหวดัรบัผดิชอบของสำานกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 (สปสช. เขต 7) 

ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด

และกาฬสนิธุ ์ซึง่กลุม่วจิยัโรคลมชกัแบบบรูณาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 (สปสช. เขต 7) 

สำารวจข้อมูลเมื่อ พ.ศ 2553 มีโรงพยาบาลที่อยู่

ในเขตรับผิดชอบของ สปสช. เขต 7 จำานวน 64  
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โรงพยาบาล ได้รับข้อมูลจาก 55 โรงพยาบาล 

พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้

ป่วยโรคลมชักสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

ได้มากขึ้น  

ปัญห�ในก�รให้บริก�รโรคลมชักใน
ภ�คอีส�น 
 จากการสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการ

ให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักของโรงพยาบาลในเขต

จังหวัดรับผิดชอบของ สปสช. เขต 7 มีดังนี้

 1.	 ด้านบุคลากรทางการแพทย์

  เนื่องจากผู้ป่วยโรคลมชักมารับการ

รักษาในทุกระดับของสถานบริการพยาบาล ซึ่งใน

แต่ละระดับของสถานบริการพยาบาลก็มีข้อจำากัด

หลายด้าน  ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางนั้นเป็นปัญหาที่สำาคัญอีกด้านในการ

ให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคลมชักในหลายๆ ประเทศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศกำาลงัพฒันา จากการ

ศกึษาการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคลมชกัในเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต ้พบวา่ ประเทศไทย อตัราสว่นประสาท

แพทย์ 1 คนต่อจำานวนประชากร 420,000 คน6 

และถ้าพิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ซึ่งมีประสาทแพทย์ 22 คน ต้องดูแลประชาชน  

22 ล้านคน โดยเฉลี่ยประสาทแพทย์ 1 คนต่อ

ประชากร 1 ล้านคน จะเห็นได้ว่า ประสาทแพทย์

ในประเทศไทยมภีาระงานมาก ทำาใหก้ารดแูลรกัษา

ผูป้ว่ยไมท่ัว่ถงึ และจากผลการสำารวจโรงพยาบาล

ในเขตสปสช.เขต7 พบว่าขาดแคลนบุคลากร

ทางการแพทย์ ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชัก  

แพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคลมชักในระดับ 

โรงพยาบาลศูนย์ มีประสาทแพทย์ เพียงร้อยละ 

5.0 มีอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ ร้อยละ 38.8 

และ 31.3 ตามลำาดับ ส่วนในระดับโรงพยาบาล

จังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน แพทย์ที่มีบทบาท

ในการให้การดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นแพทย์เวช

ปฏิบัติทั่วไป ร้อยละ 68.3 และ 85.1 ตามลำาดับ  

นอกจากนี้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ   

49.1 ขาดความรูแ้ละขาดความมัน่ใจในการใหก้าร

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก 7 จากการสำารวจพบว่า

โรงพยาบาลมียากันชักแต่แพทย์ไม่มีความมั่นใจ

ในการสั่งใช้ยากันชักชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำาที่

ใช้รักษาอาการชักต่อเนื่อง (status epilepticus) 

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแพทย์ขาด

ความรู้เกี่ยวกับการให้ยากันชัก โดยแพทย์สั่ง

ขนาดยากันชักไม่ถูกต้องกับปริมาณยาที่ผู้ป่วย

ควรได้รับ8 

 จะเหน็ไดว้า่ปญัหาทีส่ำาคญัในการใหบ้รกิาร

โรคลมชักด้านบุคลากรทางการแพทย์คือ การ

ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แพทย์ที่

มีบทบาทในการให้การดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป นอกจากนี้พบว่าบุคลากร

ทางการแพทย์ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก  

 2.	 ด้านเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย

  การตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก ต้องอาศัย

การซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นส่วนใหญ่  

ซึ่งการวินิจฉัยจะถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับทักษะ, 

ประสบการณข์องแพทยแ์ละขอ้มลูทีน่า่เชือ่ถอืจาก
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ผูพ้บเหน็เหตกุารณ ์แตบ่างครัง้การซกัประวตัแิละ

การตรวจร่างกาย ไม่สามารถให้การวินิจฉัยโรคที่

แนน่อนได ้ดงันัน้จำาเปน็ตอ้งอาศยัการตรวจพเิศษ

เพิ่มเติม เพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพื่อ

หาสาเหตุการชัก ซึ่งมีความสำาคัญต่อการวางแผน

การรักษา ได้แก่ การตรวจ CT Scan brain และ

การตรวจ MRI brain เพือ่หาพยาธสิภาพทางสมอง 

ซึง่อาจเปน็สาเหตขุองการชกัและใหก้ารรกัษาทีถ่กู

ต้อง3 และการตรวจ EEG เพื่อหาคลื่นไฟฟ้าสมอง

ที่ผิดปกติในบริเวณต่างๆของสมอง  มีประโยชน์

ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก ติดตามผล

ของการรักษา และอาจบอกชนิดของการชักได้ 
9-10   แต่จากการสำารวจข้อมูลของ International 

League Against Epilepsy (ILAE), Interna-

tional Bureau for Epilepsy (IBE) และ World 

Health Organization (WHO) พบว่าผู้ป่วยโรค

ลมชักในประเทศที่มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึง

บริการการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษต่างๆเพียง

ร้อยละ 5611 ทั้งนี้เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือที่

ช่วยในการวินิจฉัย  สอดคล้องกับการสำารวจโรง

พยาบาลในเขต สปสช.เขต7 พบว่า ร้อยละ 65.5 

ขาดแคลนเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคลม

ชัก ได้แก่ เครื่องตรวจ EEG, CT และ MRI โดย

พบว่า มีเครื่องตรวจ EEG เพียงร้อยละ 1.8  ซึ่ง

โรงพยาบาลทีม่เีครือ่งตรวจ EEG คอื โรงพยาบาล

จิตเวช ขอนแก่น  เครื่อง CT  มีเพียงร้อยละ 10.9 

และไม่มีเครื่องตรวจ MRI 7  

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ช่วย

ในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย

มีไม่เพียงพอ ให้บริการผู้ป่วยโรคลมชัก ทำาให้

โรงพยาบาลไม่สามารถปฏิบัติตาม CPG ระดับ

ประเทศได้ 

 3.	 ด้านระบบยากันชัก

  จากการสำารวจความพร้อมของการ

ให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักในภาคอีสานของโรง

พยาบาลในเขต สปสช.เขต 7 พบว่าโรงพยาบาล

ชุมชนมียากันชักกลุ่มมาตรฐานไม่ครอบคลุมทุก

โรงพยาบาล นอกจากนี้ยากันชักรุ่นใหม่ซึ่งจำาเป็น

ต้องใช้กับผู้ป่วยบางรายจะมีอยู่ในโรงพยาบาล

ศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพียงบางรายการเท่านั้น7  

ทำาใหเ้มือ่ผูป้ว่ยกลบัไปรบัยาทีโ่รงพยาบาลใกลบ้า้น 

เกิดปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งจ่ายตาม

มา และส่งผลต่อการควบคุมการชักของผู้ป่วย 

ปัญหาการไม่ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งจ่าย มีความ

หมายครอบคลุมถึงการที่ผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบ

ตามที่แพทย์สั่งจ่ายโดยมีสาเหตุมาจากเศรษฐา

นะของผู้ป่วย สิทธิทางการรักษาของผู้ป่วยทำาให้

เกิดข้อจำากัดของการได้รับยา การได้รับยาไม่ตรง

ตามที่แพทย์สั่งจ่ายกล่าวคือได้ยาคนละตัวยา

เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มียาดังกล่าวทำาให้แพทย์

ต้องเปลี่ยนยาหรือได้รับยาคนละชื่อการค้ากัน ซึ่ง

ปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม

ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม

อาการชักได้ หรือเกิดอาการชักเกิดขึ้นจากที่เคย

ควบคุมอาการชักได้   

 ดังนั้นการจะใช้ยากันชัก ชื่อสามัญ แทนยา

ต้นแบบ ต้องพิจารณาว่ายาชื่อสามัญมีชีวสมมูล 
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(Bioequivalence) กบัยาตน้แบบหรอืไม ่ประเทศ

ในทวีปยุโรปและอเมริกาได้กำาหนดนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยากันชักชื่อสามัญไว้อย่าง

ชัดเจนตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมันและอิตาลี 

กำาหนดวา่ไมค่วรเปลีย่นยาถา้ผูป้ว่ยควบคมุอาการ

ชักได้ ประเทศโปแลนด์กำาหนดว่าเภสัชกรไม่

ควรเปลี่ยนยาถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากแพทย์ 

เปน็ตน้12 สำาหรบัในประเทศไทยยงัไมม่นีโยบายดงั

กลา่ว ดงันัน้การจะเปลีย่นยากนัชกัจากยาตน้แบบ

เป็นยาชื่อสามัญด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาเพื่อ

ใหป้ระเทศประหยดังบประมาณ บคุคลากรทางการ

แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งควรตอ้งคำานงึถงึผลเสยีจากการ

ชักที่จะตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

การนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอันจะนำามาซึ่งการสูญ

เสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่า 

 4.	 ด้านระบบการรักษาและการส่งต่อ

  จากการเปิดให้บริการคลินิกโรคลมชัก  

โรงพยาบาลศรนีครนิทรท์ีผ่า่นมา พบวา่ผูป้ว่ยสว่น

ใหญ่ ร้อยละ 33 ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 13 

เมื่อแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่สามารถ

ควบคุมอาการชักได้ แพทย์จะส่งตัวผู้ป่วยกลับ

ไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่เนื่องจากไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับยากันชักที่มีใช้ในโรงพยาบาลที่ส่ง

ต่อ ทำาให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มารับยา นอกจากนี้ การรับยากันชักในแต่ละโรง

พยาบาลมขีอ้จำากดั และโรงพยาบาลชมุชนบางแหง่

ไมม่ยีากนัชกั หรอืมแีตเ่ปน็ยาทีผ่ลติตา่งบรษิทักนั 

ทำาให้ผู้ป่วยบางรายควบคุมอาการชักไม่ได้ ด้วย

เหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยรับการ

รักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้น จากการสำารวจ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักไป

โรงพยาบาลอื่นๆ ของโรงพยาบาลในเขตรับผิด

ชอบของ สปสช. เขต 7 ที่พบมากที่สุด คือ  ผู้ป่วย

โรคลมชกัทีค่วบคมุอาการชกัไมไ่ด,้  ผูป้ว่ยโรคลม

ชักในหญิงตั้งครรภ์, ผู้ป่วยมีอาการโรคลมชัก แต่

ไมเ่คยไดร้บัการวนิจิฉยัมากอ่น จงึไมม่ัน่ใจในการ

วนิจิฉยั,  ผูป้ว่ยโรคลมชกัในเดก็ ไมม่แีพทยร์กัษา

และ โรงพยาบาลไมม่ยีากนัชกัชือ่สามญัเดยีวกบัที่

ผู้ป่วยใช้อยู่ ร้อยละ 87.3, 67.3, 65.5, 54.5 และ 

40.0 ตามลำาดับ โรงพยาบาลที่ได้รับการส่งต่อผู้

ป่วยโรคลมชักเข้ารับการรักษามากที่สุด คือ โรง

พยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรง

พยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลจิตเวช ร้อยละ 

60.0, 45.5 และ 38.2 ตามลำาดับ  ปัญหาในการส่ง

ต่อผู้ป่วยโรคลมชักไปโรงพยาบาลอื่นที่พบมาก

ที่สุด คือ ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก

ขึน้ ,ผูป้ว่ยไดร้บัยาจำานวนจำากดัและผูป้ว่ยตอ้งเสยี

เวลาในการวินิจฉัยใหม่ ร้อยละ 87.3, 45.5 และ 

16.4 ตามลำาดับ7 

 จะเห็นได้ว่าปัญหาระบบการรักษาและการ

ส่งต่อมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย หากสามารถ

พัฒนาระบบการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยโรค

ลมชักให้มีแนวทางการส่งต่อที่ชัดเจนและเป็นไป

แนวทางเดียวกันได้ จะเป็นผลดีต่อระบบการให้

บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคลมชักได้เป็นอย่าง

ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แนวท�งก�รแกไ้ขปญัห�ก�รใหบ้รกิ�ร 
โรคลมชักในภ�คอีส�น
 เนื่องจากปัญหาการให้บริการโรคลมชัก

ในภาคอีสาน ทั้งการขาดแคลนบุคลากรทางการ

แพทย์,  เครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย,ยากัน

ชักและระบบบริการสุขภาพขาดการเชื่อมโยง สิ่ง

เหลา่นีล้ว้นสง่ผลกระทบตอ่การเขา้ถงึระบบบรกิาร

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชัก จึง

จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยต้องอยู่

บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด ซึ่ง

แนวทางการแก้ไขนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กลุ่มวิจัยโรค

ลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม

กับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 

(สปสช. เขต 7) จัดตั้งโครงการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งในระยะแรกได้ดำาเนิน

การสำารวจความพรอ้มของการใหบ้รกิารโรคลมชกั

ของโรงพยาบาลในเขต สปสช. เขต 7 และตอ่มาได้

เยี่ยมสำารวจโรงพยาบาล เพื่อขอความคิดเห็นจาก

บคุลากรทางการแพทยท์ีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาล

เขต สปสช. เขต 7 เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา

ระบบ  ซึ่งผลจากการเยี่ยมสำารวจโรงพยาบาล ได้

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

 1.	 ด้านบุคลากรทางการแพทย์	

  1.1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

รักษาโรคลมชัก โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชักแก่บุคลากรทางการ

แพทยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง เพิม่ศกัยภาพของโรงพยาบาล

ชุมชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก จัดอบรม

ให้ความรู้แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปให้สามารถ

ใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกัไดแ้ละมแีนวทาง

การรักษาโรคลมชักให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

  1.2 โรงพยาบาลชุมชน ไม่มีแพทย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง กรณีต้องการปรึกษา spe-

cialist ควรม ี Neuro Network Direct  Consult   

โดยจัดทำาระบบ consult ตามสาขาวิชาชีพ ได้แก่ 

แพทย์ เภสัชกรและพยาบาล                                                                                             

  1.3 จัดทำาคู่มือให้ความรู้แก่แพทย์ 

พยาบาลเกี่ยวกับหลักการให้ยากันชักชนิดฉีดเข้า

หลอดเลือดดำา เพื่อใช้รักษา status epilepticus  

และข้อควรระวัง

  1.4 ใหค้วามรู ้นเิทศงานใหแ้กบ่คุลากร

ทางการแพทย์ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ epilepsy clinic ในโรงพยาบาล

เครือข่ายและกำาหนด KPI ขึ้นมา

 ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง   

ประเทศอืน่ๆ ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้เ็ชน่

เดียวกัน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวและประเทศอนิเดยี ซึง่มชีอ่งวา่งของ

การรักษา (treatment  gap) มากกว่าร้อยละ 9014 

และ 50-7015  ตามลำาดบั ดงันัน้ในแตล่ะประเทศจงึ

ต้องพัฒนารูปแบบในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วย

ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว มีประสาทแพทย์เพียง 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอ

ต่อการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักทั้งประเทศที่มีทั้งสิ้น

ประมาณ 52,000 คน จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดย
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จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชักให้แก่

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆของ

ชุมชน ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให้

บคุลากรสามารถ  screening ผูป้ว่ยโรคลมชกัโดย

ใช้แบบประเมินของ WHO และนอกจากนี้ได้ส่ง

แพทย์มาฝึกหัดกับแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคลม

ชกั (epileptologists) ในประเทศไทยและมาเลเซยี 
14  สว่นประเทศอนิเดยี มกีารพฒันาระบบการดแูล

ผูป้ว่ยโรคลมชกัใหเ้ขา้ถงึในระดบัทอ้งถิน่ โดยการ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักแก่แพทย์ 

กุมารแพทย์และจิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในท้อง

ถิ่น  การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก

ในระดับชุมชน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะ

สมกับการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศ

อินเดียเป็นอย่างมาก เพราะทำาให้ผู้ป่วยโรคลมชัก

เข้าถึงบริการได้มากขึ้น 15 

	 2.	 ด้านเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย

  ปญัหาการขาดแคลนเครือ่งมอืทีช่ว่ยใน

การวนิจิฉยั เปน็อกีปญัหาหนึง่ในการใหบ้รกิารโรค

ลมชัก  ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงต้องพัฒนารูป

แบบการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจำากัด เช่น ประเทศมองโกเลีย มี CT 

Scan จำานวน 13 เครื่อง   MRI จำานวน  2 เครื่อง 

และ EEG จำานวน  3 เครื่อง 8  จึงพัฒนารูปแบบ

บริการในการวินิจฉัยแก่ผู้ป่วยโรคลมชักที่อยู่ใน

ชนบท โดยใช้เครื่อง EEG แบบเคลื่อนที่ (mobile 

EEG)16 สำาหรับแนวทางการรักษาโรคลมชักใน

ประเทศไทย มีแนวทางในการส่งตรวจวินิจฉัย

โดยผู้ป่วยที่มีอาการชักหลังจากอายุ 25 ปีทุกราย

ต้องตรวจ CT-brain, ผู้ป่วย partial seizure 

ควรตรวจ CT-brain ทุกราย และผู้ป่วยควร

ตรวจ EEG เพื่อยืนยันการวินิจฉัย แต่เนื่องจาก

ปญัหาการขาดแคลนเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการวนิจิฉยั

โรคลมชักในภาคอีสานซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตาม

แนวทางดงักลา่วได ้ดงันัน้ กลุม่วจิยัโรคลมชกัแบบ

บรูณาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ จงึไดร้า่งแนวทาง 

(guideline) การวินิจฉัยผู้ป่วยรายใหม่ ที่มีความ

เหมาะสมกบัขอ้จำากดัดงักลา่ว โดยนำาแบบประเมนิ

โรคลมชักขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาใช้

ในการ screening จะไม่มีการตรวจ EEG เพื่อ

การวินิจฉัยในกรณีทั่วไป  ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่มี

อาการไม่ชัดเจน แพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย

ได้จากประวัติและแบบประเมินโรคลมชักของ 

WHO  เกณฑ์ในการส่งตรวจเพื่อประกอบการ

วินิจฉัย มีดังนี้

	 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ	 CT-brain,	 MRI-

brain	

 - Neurological deficit 

 -  Intractable seizure 

	 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจ	EEG 

 -  Confirm diagnosis ในกรณีที่ไม่

สามารถให้การวินิจฉัยได้ ส่งตรวจโดยแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญเท่านั้น 

 จากการนำาเสนอเกี่ยวกับ guideline ที่ทาง

กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นได้ร่างขึ้นมา บุคลากรทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการประชุม เห็นด้วยกับ 

guideline ดังกล่าวและคิดว่าเป็น guideline ที่
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งา่ย ซึง่พยาบาลสามารถชว่ยแพทย ์screening ได ้

เหมาะกับการนำาไปใช้ในโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลม

ชักในระดับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาล

ชุมชน สามารถใช้ได้ง่าย 

 3.	 ดา้นระบบยากนัชกัและการสง่ตรวจวดั

ระดับยากันชักในกระแสเลือด

 3.1	ด้านระบบยากันชัก

  3.1.1 ยากันชัก 4 ตัวหลักที่ควรมีใช้ใน

โรงพยาบาล ได้แก่ Phenytoin, Phenobarbital, 

Carbamazepine และ Valproic acid  เสนอแนะ 

ให้ทางกลุ่มวิจัยฯนำาข้อมูลเสนอต่อสาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) เพื่อกำาหนดยากันชักดังกล่าวเข้า

ระบบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลชุมชน เพื่อ

ให้จังหวัดนั้นๆ มียาใช้อย่างทั่วถึงและควรใช้ยา

กนัชกัชนดิเดยีวกนัทัง้เขตจงัหวดั เชน่ ยา generic 

ตวัเดยีวกนั สว่นยา phenytoin เปน็ยาทีม่ ีthera-

peutic range แคบ มีความผันผวนของระดับยา

ในเลอืดมาก ดงันัน้จงึเสนอแนะใหเ้ปน็ยา original 

คอื  DilantinR  เพราะราคายาไมแ่พงมากและทำาให้

ผู้ป่วยควบคุมอาการชักได้ดีขึ้น เมื่อมีการส่งต่อผู้

ป่วย 

  3.1.2 จดัทำาฐานขอ้มลูยา generic ทีไ่ด้

มาตรฐาน 

  3.1.3 ยากันชักกลุ่มใหม่ที่ควรมีใช้ใน

โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด ได้แก่  

Kepra, Topamax, Lamictal  

  3.1.4 เสนอแนะ ให้ สปสช. support 

เหมือนระบบยา Anti-viral  ให้เกิดระบบการ

สนับสนุนยาแบบ VMI (Vendor Management 

Inventory) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามากขึ้น

  3.1.5 ปั ญ ห า โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น

ขาดแคลนยากันชักชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำาเพื่อ

ใช้รักษา status epilepticus  ได้แก่ Dilantin 

IV, Sodium valproate  IV  เนื่องจากยาอยู่ใน

บัญชียาหลักอยู่แล้ว สามารถจัดยาดังกล่าวเข้า

บัญชีรายการยาได้ เสนอแนะให้ทางกลุ่มวิจัยฯส่ง

หนงัสอืถงึคณะกรรมการ PTC จงัหวดั เพือ่กำาหนด

ยากนัชกัดงักลา่วเขา้ระบบบญัชรีายการยาของโรง

พยาบาลชุมชน เพื่อให้มียาใช้อย่างทั่วถึง

  3.1.6 แนวทางทีใ่หโ้รงพยาบาลจงัหวดั 

โรงพยาบาลศูนย์ support ยาให้แก่โรงพยาบาล

ชุมชนโดยสามารถซื้อยาเฉพาะรายให้แก่ผู้ป่วย

ได้ (ในราคาทุน) ซึ่งการส่งยาทางไปรษณีย์เป็นอีก

ช่องทางหนึ่งที่ทำาให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารับยา

เอง ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยแผนกเภสัชกรรม จะ

ประสานการสั่งซื้อยาจากโรงพยาบาลจังหวัด โรง

พยาบาลศนูย ์หรอืโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์  ใหแ้ก่

ผู้ป่วยเฉพาะราย และพยาบาลมีระบบการติดตาม

เยี่ยมบ้าน สามารถจัดยาให้แก่ผู้ป่วยได้

 เนือ่งจากยากนัชกัมคีวามสำาคญัและจำาเปน็

อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยโรคลมชัก ดังนั้นในแต่ละ

ประเทศจึงพยายามพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ป่วย

สามารถเข้าถึงยามากขึ้น เช่น ประเทศมองโกเลีย 

ไดพ้ฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารโรคลมชกั ดว้ยการ

ส่งเสริม สนับสนุนให้รัฐบาลเห็นความสำาคัญของ



62

Vol.6 No.3

การให้บริการโรคลมชัก โดยจัดลำาดับความสำาคัญ

โรคลมชักอยู่ในลำาดับต้นๆ ผลักดันให้รัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุขนำายากันชักกลุ่มใหม่มาใช้

ในประเทศและทำาให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น 

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตยากันชัก

ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ 16

	 3.2	การส่งตรวจวัดระดับยากันชักใน

กระแสเลือด	

  จากการสำารวจข้อมูลโรงพยาบาลเขต 

สปสช. เขต 7 พบว่า สามารถส่งตรวจและวัด

ระดับยากันชักได้เองเพียงร้อยละ 1.8   ซึ่งมีเพียง

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเท่านั้นที่สามารถส่ง

ตรวจและตรวจวัดระดับยากันชักได้เอง ส่วนโรง

พยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน ส่วนใหญ่

ไม่มีการส่งตรวจ ดังนั้น กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบ

บรูณาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ จงึไดร้า่งแนวทาง

การสง่ตรวจวดัระดบัยากนัชกัในกระแสเลอืด โดย

จะส่งตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้

 ข้อบ่งชี้การส่งตรวจวัดระดับยา

 - Intractable seizure

 - Compliance หรือสงสัยระดับยาเป็น

พิษ

 จากการเยี่ยมสำารวจ ได้แนวทางในการส่ง

ตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด มี 2 แนวทางคือ

   3.2.1 กรณไีมเ่รง่ดว่น ตอ้งการ check 

Compliance ให้ใช้ระบบการนัดหมายโดยให้โรง

พยาบาลชุมชนที่จะส่งวัดระดับยากันชัก มาส่งที่

โรงพยาบาลจงัหวดั เพือ่จะรวบรวมสง่ตรวจทีค่ณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  3.2.2 กรณีเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วย sta-

tus epilepticus ให้ส่ง EMS โดยส่งถึงคณะ

เภสัชศาสตร์   และโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง ซึ่งจะ

รู้ผลเร็วภายใน 1-2 วัน

  3.2.3 จดัอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการแปล

ผลระดับยากันชักและทำาคู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจ

 4.	 ด้านระบบการรักษาและการส่งต่อ

  จากการศกึษาในประเทศไทยพบวา่การ

เขา้ถงึการรกัษาโรคลมชกัเพยีงรอ้ยละ  69 เทา่นัน้4 

และจากการสำารวจโรงพยาบาลเขต สปสช. เขต 7  

พบวา่ปญัหาในการสง่ตอ่ผูป้ว่ยโรคลมชกัทีพ่บมาก

ที่สุด คือ ผู้ป่วยเสียต้องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มากขึ้น และผู้ป่วยได้รับยาจำานวนจำากัด ร้อยละ 

87.3 และ 45.5 ตามลำาดับ ดังนั้นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาคือ การสร้างเครือข่ายการให้บริการ

รักษาผู้ป่วยโรคลมชักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7   เพิ่ม

ศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคลมชัก เพราะจะสามารถพัฒนาการให้

บริการที่มีคุณภาพดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ จากการเยี่ยมสำารวจโรงพยาบาล

ในเขต สปสช.เขต. 7 ที่มีความพร้อมในการจัดตั้ง 

Epilepsy clinic มีดังนี้

  4.1 จั งหวัดขอนแก่น  จำ านวน  5  

โรงพยาบาล ได้แก่  โรงพยาบาลขอนแก่น,  

โ ร ง พ ย า บ า ล พ ล ,  โ ร ง พ ย า บ า ล แ ว ง ใ ห ญ่ ,  

โรงพยาบาลบ้านไผ่ และโรงพยาบาลนำ้าพอง
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  4.2 จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด  จำ า น ว น  5  

โรงพยาบาล ได้แก่  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,  

โรงพยาบาลอาจสามารถ, โรงพยาบาลโพนทราย, 

โรงพยาบาลโพธิ์ชัย และโรงพยาบาลปทุมรัตน์

  4.3 จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 4 

โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม, 

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย, โรงพยาบาลเชียงยืนและ

โรงพยาบาลบรบือ

  4.4 จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์  จำ า น ว น  4  

โรงพยาบาล ได้แก่  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ,  

โรงพยาบาลห้วยเม็ก, โรงพยาบาลยางตลาด และ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

  นอกจากนี้จากการสอบถามความคิด

เห็นของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

เขต สปสช. เขต 7  พบว่า ระบบการส่งต่อผู้ป่วย

โรคลมชักขาดการเชื่อมโยง ดังนั้น จึงควรมีระบบ

การส่งต่อที่ชัดเจน มีแบบฟอร์มการส่งต่อที่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาและผลการตรวจ

วินิจฉัย เช่น ผล EEG, CT scan และ MRI เพื่อ

ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  และกรณี

ให้ผู้ป่วยกลับมารับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ควร

กำาหนดเวลาที่ต้องการให้ส่งผู้ไป follow up ให้

ชัดเจน และควรมีเกณฑ์การ refer ผู้ป่วยกลับ

สรุป 
 การให้บริการโรคลมชักในภาคอีสาน มี

ปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญคือ การขาดแคลน

บคุลากรทางการแพทย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แพทย์

เชี่ยวชาญเฉพาะโรคลมชัก มีเครื่องมือที่ช่วยใน

การวินิจฉัยไม่เพียงพอ ขาดแคลนยากันชักและ

การตรวจวัดระดับยากันชักในกระแสเลือด ทำาให้

โรงพยาบาลไม่สามารถปฏิบัติตาม CPG ระดับ

ประเทศได้  ไม่มีแนวทางปฏิบัติในการรักษา

และระบบการรักษาขาดการเชื่อมโยงระหว่างโรง

พยาบาลและหน่วยบริการต่างๆ ดังนั้นแนวทาง

การแก้ไขปัญหาในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรค

ลมชักในภาคอีสานที่เหมาะสมและมีความเป็นไป

ได้มากที่สุด คือ การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการ

ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในเขตพื้นที่รับผิด

ชอบของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 

7 เพราะจะสามารถพฒันาการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ

ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย

กิจกรรมที่ต้องทำาประกอบด้วย การพัฒนาองค์

ความรูด้า้นการรกัษาโรคลมชกั การสรา้งเครอืขา่ย

การให้บริการและการพัฒนาต้นแบบ แนวทางการ

รักษาที่เหมาะสม
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