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ผศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เราได้เรียนรู้อะไรจากผู้ป่วยโรคลมชัก

	 ก่อนอื่นต้องขอแนะนำ�ตัวก่อน	 ดิฉันเป็น

เภสัชกร	 เดิมทีก็เป็นเภสัชกรโรงพย�บ�ลคนหนึ่ง	

จ�กนั้นชีวิตก็หันเห	 ม�เป็นอ�จ�รย์	 ของคณะ

เภสัชศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยขอนแก่น	 แต่ด้วย

คว�มที่รักในก�รทำ�ง�นโรงพย�บ�ลและวิช�ชีพ

เภสัชกร	จึงม�ให้บริก�รแก่ผู้ป่วยในฐ�นะเภสัชกร

และทำ�หน้�ที่ของอ�จ�รย์ในก�รสอนให้นักศึกษ�

เภสัชศ�สตร์ได้เรียนรู้ในก�รดูแลผู้ป่วย	 จึงทำ�ให้

ตัวเองได้มีโอก�สได้สัมผัสกับผู้ป่วยโรคลมชัก	ผู้

ป่วยโรคลมชักแตกต่�งจ�กผู้ป่วยโรคอื่นๆ	ที่ตัว

เองได้เคยสัมผัส	ผู้ป่วยโรคลมชักมีหล�ยมิติที่เร�

ต้องมอง	ไม่ว่�จะเป็นมิติท�งก�ย	ท�งจิต	และท�ง

สังคม	ถ�มว่�เร�ได้เรียนรู้อะไรจ�กผู้ป่วยโรคลม

ชักบ้�ง	ช่�งเป็นคำ�ถ�มที่ตอบย�กม�กเลย	ไม่ใช่ว่�

ไม่มี	แต่ไม่รู้จะอธิบ�ยให้ท่�นผู้อ่�นได้เข้�ใจลึกซึ้ง

ได้แค่ไหน	ขอยกเป็นเรื่องเล�่ของผู้ป่วยบ�งร�ยที่

ตัวเองได้สัมผัสแล้วกัน

	 ในระยะแรกที่ได้เข้�ม�เรียนรู้ก�รดูแลผู้

ป่วยโรคลมชัก	ตัวเองได้เรียนรู้แนวคิดของผู้ป่วย

ซึ่งย�กจะอธิบ�ยได้	 ผู้ป่วยหญิงวัยรุ่นร�ยหนึ่ง

มีอ�ก�รชักเกร็งกระตุก	 ควบคุมอ�ก�รชักไม่ได้	

ม�รด�ของเธอรู้สึกเครียดที่ลูกมีอ�ก�รชักและบ่น

กับเร�ว่�	บอกว่�ไม่ให้กินหมู	ก็ไม่เชื่อ	ไปกินก็เลย

ชกั	ตวัเองแปลกใจม�ก	ว�่หมไูปเกีย่วอะไรกบัก�รที่

เดก็คนนีช้กั	ถ�มไปกไ็ดค้ว�มว�่	คว�มเชือ่ของช�ว

บ้�นคือ	ก�รกินหมูจะทำ�ให้มีอ�ก�รลมบ้�หมูหรือ

ชักเกร็งกระตุกได้นั่นเอง	 	คว�มเชื่อเหล่�นี้ส่งผล

ตอ่ชวีติคว�มเปน็อยูข่องผูป้ว่ยเปน็อย่�งยิง่	ผูป้ว่ย 

ร�ยนี้บอกกับเร�ว่�	 แม่ห้�มทุกอย่�ง	นอกจ�กไม่

ให้กินหมูแล้ว	ก็ยังไม่ให้ทำ�อะไรทั้งสิ้นรวมถึงก�ร

อ่�นหนังสือ	ก�รเรียนหนังสือ	เธอรู้สึกเครียดม�ก	

ไม่มีคว�มสุขเลยเพร�ะชีวิตนี้ถูกห้�มทุกอย่�ง	 เร�

ได้เข้�ใจอะไรม�กขึ้น	 ก�รรักษ�ผู้ป่วยจะสำ�เร็จ

ได้	ไม่ได้อยู่ที่ย�ดี	และผู้ป่วยกินย�เท่�นั้น	ปัจจัย

อื่นๆก็มีผลต่อก�รรักษ�ผู้ป่วยร�ยนี้	เมื่อเร�ได้คุย

กบัผูป้ว่ยใหเ้ข�้ใจถงึคว�มหว่งใยทีแ่มม่ตีอ่ลกูและ

คยุกบัม�รด�ของผูป้ว่ยใหเ้ข�้ใจในตวัผูป้ว่ยว�่ก�ร

ควบคุม	จำ�กัดก�รกระทำ�ทุกๆอย่�งของผู้ป่วย	จะ

ยิ่งทำ�ให้ผู้ป่วยเครียดและมีอ�ก�รชักม�กขึ้น	 แม่

ลูกทั้งสองต่�งเข้�ใจกันดี	 นอกจ�กจะทำ�ให้ผู้ป่วย
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อ�ก�รดีขึ้นหลังจ�กควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อก�รก

ระตุ้นอ�ก�รชักแล้ว	คุณภ�พชีวิตของเธอยังดีขึ้น	

ดูเธอมีคว�มสุขม�กขึ้น	ม�รด�เองก็ไม่เครียดและ

เข้�ใจก�รดูแลผู้ป่วยโรคลมชักม�กขึ้น	 จ�กเรื่อง

ของหมู	ก�รแก้ปัญห�มันก็ของหมู	หมู	นั่นเอง	....

วนันีเ้ราไดเ้รยีนรูว้า่ ความเชือ่ ทศันคต ิมอีทิธพิล

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หากเราปรับเปลี่ยน

หรอืสรา้งความเขา้ใจเพือ่ใหเ้กดิสมดลุของการอยู่

ร่วมกัน การรักษาก็จะดีขึ้นตามมา

	 ย�ยพลอย(น�มสมมุติ)	เป็นผู้ป่วยสูงอ�ยุที่

เป็นโรคลมชัก	 โรคคว�มดันโลหิตสูงและโรคพ�ร์

กินสัน	ย�ยได้รับก�รรักษ�ที่นี้แต่จะได้รับย�แค่	1	

เดือน	 เพร�ะย�ยใช้สิทธิบัตรประกันสุขภ�พถ้วน

หน้�ที่ถูกส่งตัวม�รับก�รรักษ�ที่นี้	 กรณีที่แพทย์

นัด	 3	 เดือน	ย�ที่เหลืออีก	 2	 เดือนย�ยจะต้องไป

รับที่	โรงพย�บ�ลใกล้บ้�น	ครั้งแรกที่ตัวเองได้พบ

ย�ย	ย�ยได้รับย�จ�กโรงพย�บ�ลใกล้บ้�นม�ผิด

ตัว	กล่�วคือ	ได้ย�	methyldopa	แทนที่จะได้รับ	

MardopaR	วันนี้ย�ยจึงมีอ�ก�รสั่นม�กเป็นพิเศษ	

โชคดีที่ย�ยมีโรคคว�มดันโลหิตสูงด้วย	ย�ยต้อง

กินย�ทั้งหมด	 7	 ร�ยก�ร	 เร�สอบถ�มก�รกินย�

ของย�ยพบว่�ย�ยกินย�ไม่ถูกสักตัวเดียว	 อ�จ

เป็นเพร�ะย�ยมองฉล�กไม่เห็นจึงใช้คว�มจำ�เอ�	

หลังจ�กแนะนำ�เสร็จก็ทวนก�รกินย�กับย�ย	ย�ย

ก็บอกไม่ถูกเหมือนเดิม	 เร�จะทำ�ยังไงดีนะ	 ย�ย

ก็ม�คนเดียว	อยู่กับส�มีที่ก็อ�ยุม�กพอๆ	กัน	เร�

นึกทฤษฎีอะไรไม่ออก	 เร�ถ�มย�ยว่�ย�ยเรียกย�

แตล่ะเมด็ทีย่�ยกนิว�่อะไร	จ�กนัน้เร�กว็�ดรปูเมด็

ย�พรอ้มเขยีนชือ่ย�ทีย่�ยเรยีก	เชน่ย�สกีะป	ิย�แก้

ชัก	 เป็นต้น	และระบุตัวเลขจำ�นวนเม็ดพร้อมว�ด

รปู	และระบเุวล�กนิย�	ตวัโตๆ	ใหย้�ยเกบ็กระด�ษ

แผน่นีเ้ปน็คมัภรีก์�รกนิย�ของย�ยแตล่ะวนั	ย�ยมี

คว�มตัง้ใจม�ก	หยบิมนัม�ดทูกุครัง้กอ่นกนิย�	เร�

ใช้วธิีก�รนี้กบัย�ยม�ตลอด	ประม�ณ	3-4	ครั้ง	ทกุ

วันนี้ย�ยพลอยไม่เคยลืมกินย�เลยและไม่ต้องใช้

คมัภรีด์งักล�่วย�ยกส็�ม�รถกนิย�ไดอ้ย�่งถกูตอ้ง	

ส�ม�รถคมุอ�ก�รชกั	คว�มดนัโลหติและอ�ก�รสัน่

ไดเ้ปน็อย�่งด	ียายสอนใหเ้รารูว้า่สิง่ทีเ่ราคดิวา่ยาก 

จริงๆก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะทำาได้ และ

ขณะเดยีวกนัยายกท็ำาใหเ้ราเหน็วา่ยายทำาไดแ้ละ

ทำาได้ดีมากๆ ....

	 พร	 (น�มสมมุติ)	 เป็นผู้ป่วยโรคลมชักอีก

คนหนึ่งที่ไม่เคยกินย�ตรงต�มที่แพทย์สั่งจ่�ย

เลย	ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้น	จ�กก�รสอบถ�มพรและ

แม่	 พบว่�	 เมื่อแม่เห็นพรมีอ�ก�รชัก	 แม่จะรู้สึก

กลุ้มใจและทนดูไม่ได้	 ด้วยคว�มรักแม่จึงให้พร

กินย�เพิ่มขึ้น	พรเคยกินย�	Phenytoin	sodium	

ถึง	5	เม็ดต่อวันจ�กที่แพทย์สั่งให้เพียง	3	เม็ดต่อ

วัน	 ระยะแรกดูเหมือนอ�ก�รชักจะดีขึ้นเล็กน้อย	

แต่เมื่อกินไปได้ระยะหนึ่ง	 นอกจ�กพรยังคงชัก

อยู่	 เธอกลับมีอ�ก�รเดินเซอย่�งม�ก	 เธอกลับม�

พบแพทย์	 เร�จึงเจ�ะวัดระดับย�กันชักในเลือด	

พบว่�ระดับย�อยู่ในระดับเป็นพิษ	 เร�ใช้เวล�ใน

ก�รอธิบ�ยพรและแม่อยู่น�น	 เธอดีขึ้นระยะหนึ่ง	

หลังจ�กที่เร�ลดขน�ดย�ตัวที่เกิดพิษและเพิ่มย�

ตวัใหมเ่ข�้ไป	แตก่ย็งัไมส่�ม�รถควบคมุอ�ก�รชกั

ได้	แม่ของพรก็ปรับขน�ดย�อีกโดยเพิ่มย�ตัวเดิม

และไมก่นิย�ตวัใหมเ่พร�ะคดิว�่คมุอ�ก�รใหล้กูไม่
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ได	้เร�ทกุคนทีด่แูลพร	อธบิ�ยใหแ้มฟ่งัแตแ่มก่ย็งั

คงอย�กไดย้�ตวัเดมิเท�่นัน้โดยใหเ้พิม่ขน�ดย�ตวั

เดมิ	เร�หนกัใจแตถ่งึเร�จะสัง่ย�ไป	ถ�้ผูป้ว่ยไมก่นิ

ก็เปล่�ประโยชน์	จึงบอกแม่ของพรว่�ลองดู	แต่ถ้�

พรกนิย�ไปแลว้มปีญัห�ระดบัย�เกนิอกี	เดนิเซอกี	

คร�วนี้แม่ต้องฟังเร�บ้�งนะ	พรเกิดอ�ก�รพิษจ�ก

ย�อกีครัง้	เพร�ะย�ตวัเดมิไมส่�ม�รถเพิม่ขน�ดได้

แล้วจริงๆ	คร�วนี้แม่ของพรเริ่มฟังเร�ม�กขึ้น	 เร�

ปรับขน�ดย�ตัวเดิมลงและเพิ่มย�ตัวที่สองเข้�ไป	

ทุกครั้งที่พรม�ห�เร�	 เร�ต้องทำ�คว�มเข้�ใจเรื่อง

ก�รกินย�ทุกครั้ง	 เพื่อให้แน่ใจว่�พรไม่กินย�เกิน	

ระยะหลังพ่อของพรเป็นคนพ�พรม�	ปัญห�ก�ร

กินย�เกินก็เกิดซำ้�อีกแต่โชคดีที่ไม่เกิดพิษ	 จ�ก

ปัญห�ของพรที่เกิดซำ้�แล้วซำ้�เล่�	 ทำ�ให้เร�คิดห�

หนท�ง	 และหนท�งที่คิดออกขณะนั้นก็คือ	หาก

เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้ป่วยเรา

ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 ก็คือ	 ตัวเองอ�ส�เป็น

เภสัชกรที่ดูแลพรเอง	 เพร�ะคิดว่�จำ�เรื่องร�วของ

พรได้ดีและก�รพูดคุยก็จะต่อเนื่อง	 ไม่ต้องเริ่ม

ต้นใหม่ทุกครั้งที่พบเภสัชกรคนใหม่หรือเปลี่ยน

ไปเปลี่ยนม�	 จนเกิดปัญห�ซำ้�ๆและปัญห�เดิมๆ		

ปร�กฏว่�ดีขึ้น..	พ่อและพรเริ่มเข้�ใจแนวท�งก�ร

รกัษ�ของแพทยแ์ลว้	เริม่ใจเยน็ทีจ่ะรอผลของก�ร

คอ่ยๆปรบัย�ขึน้ต�มลำ�ดบั	คว�มรว่มมอืในก�รกนิ

ย�ของพรดขีึน้	พรอ้มๆไปกบัอ�ก�รชกัทีด่ขีึน้แมว้�่

จะยังไม่ส�ม�รถควบคุมอ�ก�รชักได้ก็ต�ม....				

	 ณ	คลินิกโรคลมชัก	เช้�วันนี้ผู้ป่วยม�กม�ย	

เร�สะดดุต�ไปทีผู่ป้ว่ยร�ยหนึง่	สงสยัในใจว�่	ทำ�ไม

เธอตอ้งสวมหมวกกนันอ็คดว้ยนะ	คงเปน็พนกัง�น

ส่งเอกส�รและคงรีบร้อน	 เลยเข้�ม�พบแพทย์

พร้อมหมวกกันน็อค	แต่แล้วก็ผิดคล�ด	 เรื่องร�ว

ทีเ่ธอเล�่ใหเ้ร�ฟงั	ทำ�เอ�เร�อึง้ไป	ทกุวนิ�ทขีองเธอ	

ศีรษะเธอฟ�ดพื้นได้ตลอดเวล�	 อะไรจะขน�ดนั้น	

เธอเป็นผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอ�ก�รชักแบบล้มทั้ง

ยืน	เธอประสบอุบัติเหตุบ่อยม�ก	ใครจะอย�กอยู่

กับหมวกกันน็อคตลอดเวล�!	เร�ถ�มตัวเองว่�เร�

จะช่วยเธอได้อย่�งไร	 เธอคุมอ�ก�รชักไม่เคยได้

เลย	ต้องเข้�นอนโรงพย�บ�ลบ่อยม�ก	ทุกครั้งที่

เธอเข้�นอนโรงพย�บ�ลเธอก็จะได้ย�ไปม�กเพียง

พอ	 จนเธอสับสนร่วมกับไม่มีใครดูแลเธอที่บ้�น

เลย	ทำ�ให้เธอกินย�น้อยไปบ้�งเกินไปบ้�ง	 แม้ว่�

เร�ทุกคนจะให้คำ�แนะนำ�เธอแล้วก็ต�ม	 เร�อย�ก

ให้เธอมีใครสักคนที่คอยดูแลเธอ	 แต่ควรจะเป็น

ใครล่ะ	ถ้าระบบการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักสามารถ

ครอบคลุมการดูแลได้ทั้งขณะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้

ปว่ยในและสามารถใหก้ารดแูลทีบ่า้นไดก้ค็งจะดี 

เร�ไดแ้ตห่วงั	เผือ่ว�่ผูป้ว่ยร�ยนีจ้ะส�ม�รถควบคมุ

อ�ก�รชักได้บ้�ง	 และมีสักวันที่สมองของเธอไม่

ต้องถูกครอบด้วยหมวกกันน็อคที่หนักอึ้งนี้	...		

	 น�ยสม	(น�มสมมตุ)ิ	เปน็ผูป้ว่ยโรคลมชกัที่

ถูกส่งตัวม�จ�กโรงพย�บ�ลชุมชนแห่งหนึ่ง	อ�ชีพ

รับจ้�งอยู่ที่ร้�นข�ยไก่ย่�ง	 ทำ�หน้�ที่ย่�งไก่ทุกวัน	

หลังจ�กรักษ�ไปได้ระยะหนึ่งด้วยย�กันชักของ

ที่นี่	 ผู้ป่วยเริ่มควบคุมอ�ก�รชักได้	 จ�กนั้นเร�ก็

นัดผู้ป่วยน�นขึ้นจ�กทุก	1	 เดือนเป็นทุก	3	 เดือน

เพร�ะผู้ป่วยเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งครั้งละ

ประม�ณ	1500	บ�ท	แต่มีเงินเดือนเพียงเดือนละ	

3000	บ�ท	แพทย์จึงสั่งจ่�ยย�ไป	3	เดือน	แต่ด้วย
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ระบบของสทิธปิระกนัสขุภ�พถว้นหน�้	ทำ�ใหผู้ป้ว่ย

ได้รับย�จ�กที่นี่ไปเพียง	1	เดือน	ส่วนที่เหลือให้ไป

รับที่โรงพย�บ�ลใกล้บ้�น	ผู้ป่วยไปรับย�ต่อที่โรง

พย�บ�ลใกล้บ้�นหลังจ�กที่ย�ของที่นี่ใกล้หมด	

ย�ที่ได้รับเป็นคนละยี่ห้อจ�กที่เคยได้รับจ�กที่นี่	

ผู้ป่วยกินย�ต�มที่แพทย์สั่งทุกวัน	ไม่ข�ด	แล้ววัน

หนึ่งขณะที่กำ�ลังย่�งไก่อยู่	น�ยสมก็เกิดอ�ก�รชัก

กะทันหัน	 ไม่มีใครสังเกตเห็น	ฝ่�มือของน�ยสม

ว�งอยู่ในกองไฟ	เต็ม	2	ฝ่�มือ	 เจ้�ของร้�นไก่ย่�ง

รีบนำ�น�ยสมส่งโรงพย�บ�ลใกล้บ้�นทันที	หลัง

จากเหตุการณ์ในวันนั้นมันสอนให้เรารู้ว่า ระบบ

สุขภาพที่ประเทศวางไว้ ควรที่เราในฐานะของ

บุคลากรทางการแพทย์ควรใช้วิจารณญาณ และ

ควรมีความยืดหยุ่น ให้กับผู้ป่วยบางราย โดย

คำานึงถึงความเป็นมนุษย์ที่ผู้ป่วยทุกคนมีอยู่ 

	 ใครๆ	กค็งอย�กมคีรอบครวัทีส่มบรูณแ์บบ

ทัง้นั้น	ผูป้ว่ยโรคลมชกัก็เชน่กนั	สภุ�	(น�มสมมตุ)ิ	

แต่งง�นม�ได้	 5	ปี	 ยังไม่มีบุตร	 เพร�ะตัวเธอเอง

ยังไม่ส�ม�รถควบคุมอ�ก�รชักได้	 แต่ส�มีอ�ยุ

ม�กแล้ว	 (ต�มที่ผู้ป่วยบอกเร�)	 ทุกคนท�งบ้�น

จึงอย�กให้มีบุตร	 เธอม�ขอคำ�ปรึกษ�	ซึ่งทุกคนก็

หนักใจ	 เพร�ะเธอต้องกินย�กันชักหล�ยตัวม�ก	

แต่ก็ยังไม่ส�ม�รถควบคุมอ�ก�รชักได้	 แต่จะทำ�

ยังไงดีละคะ	ทุกชีวิตก็อย�กมีคว�มสมบูรณ์แบบ

ทั้งนั้น	 เร�อธิบ�ยผู้ป่วยและบรรด�ญ�ติของเธอ	

ถึงผลของย�กันชักต่อท�รกในครรภ์แล้ว	 แต่ทุก

คนก็บอกว่�ยอมรับได้	 และขอเสี่ยงดู	 เร�ทุกคน

จงึรว่มกนัลุน้...	คณุหมอพย�ย�มคอ่ยๆปรบัย�กนั

ชกัใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุทีจ่ะส�ม�รถคมุอ�ก�รชกัไดด้ี

ทีส่ดุและใหย้�	Folic	acid	เพิม่เข�้ไปเพือ่ลดคว�ม

เสีย่งของก�รเกดิคว�มพกิ�รของท�รกในครรภ	์เร�

แนะนำ�ให้ผู้ป่วยให้คว�มร่วมมือในก�รกินย�และ

ควบคมุปจัจยักระตุน้ใหเ้กดิชกั	และตรวจวดัระดบั

ย�สมำ�่เสมอ	ไมน่�นสภุ�กต็ัง้ครรภต์�มทีป่ร�รถน�	

สภุ�และญ�ตทิกุคนช่�งใหค้ว�มรว่มมอืดจีรงิๆใน

ทุกๆเรื่อง	เธอยังคงชักอยู่อย่�งสมำ่�เสมอ	แต่รอบ

ข้�งเธอมีผู้คนดูแลม�กม�ย	กำ�ลังใจล้นหล�มจ�ก

ส�มีที่น่�รัก	 จ�กแม่ผู้ใจดี	 จ�กลูกน้อยในครรภ์

และเร�ทีมรักษ�ทุกคน	 ในที่สุดวันที่รอคอยก็ม�

ถึง	ช่�งโชคดีเหลือเกิน!	เด็กหญิงน้อยผู้น่ารักและ

เตม็เปีย่มไปดว้ยความรกัจากคนรอบขา้งกอ็อกมา

ดูโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ ทุกคนเต็มเปี่ยมไป

ด้วยความสุข เราก็เช่นเดียวกันแม้ว่�ทุกวันนี้เธอ

ยงัคงมอี�ก�รชกักต็�ม	แตก่�รชกัของเธอไมไ่ดพ้ดั

พ�ให้คว�มสุขจ�กก�รได้ลูกน้อยม�เป็นของขวัญ

ของชีวิตลดลงแม้แต่น้อย		

	 ทกุเรือ่งร�วทีเ่ล�่ม�นีเ้ปน็เพยีงเรือ่งร�วสว่น

หนึง่ในชวีติจรงิของผูป้ว่ยโรคลมชกัทีเ่ร�ไดส้มัผสั	

แม้ว่�โรคลมชักอ�จนำ�ม�ซึ่งคว�มทุกข์ใจของผู้

ปว่ยและคนรอบข�้ง	แตส่ิง่ทีเ่ร�ไดเ้หน็	ไดร้บัรูแ้ละ

สัมผัส	 เร�พบว่�มีสิ่งที่สวยง�มของชีวิตอยู่ใกล้ๆ

และทำ�ให้เร�เรียนรู้ที่จะทำ�อะไรให้ม�กขึ้นเพื่อให้

ผู้ป่วยโรคลมชักอยู่ได้อย่�งมีคว�มสุข.....	


