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สินีนาฏ  พรานบุญ

หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

Common Problem in Epilepsy Service

บทนำ�
 โรคลมชักเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่

สำาคัญ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทุกช่วงอายุ, 

เชื้อชาติ, สังคมและประเทศ 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 คน 2  

 โรคลมชัก เป็นโรคที่มีการพยากรณ์ดี

โรคหนึ่ง โดย 2 ใน 3 ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้

หายขาดได้3 แต่ รอ้ยละ 80-90 ของผูป้ว่ยโรคลมชกั

ในประเทศกำาลงัพฒันา ไดร้บัการรกัษาทีไ่มเ่หมาะ

สม เกดิชอ่งวา่งของการรกัษา ผูป้ว่ยไมส่ามารถเขา้

ถงึบรกิารการรกัษา สาเหตเุนือ่งจากการขาดแคลน

ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์, เครื่อง

มือที่ช่วยในการวินิจฉัยและยากันชัก จึงทำาให้ผู้

ป่วยโรคลมชักยังคงอยู่ในเงามืด1,4  

 วัตถุประสงค์ของบทความนี้ ต้องการ

นำาเสนอปัญหาที่พบในการให้บริการผู้ป่วยโรค

ลมชักของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดรับผิดชอบ 

ของสำ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต 7 (สปสช. เขต 7) ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, 

มหาสารคาม, ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ ซึ่งสำารวจ

ขอ้มลูเมือ่ พ.ศ 2553  มโีรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นเขตรบั

ผิดชอบของ สปสช. เขต 7 จำานวน 64 โรงพยาบาล  

ได้รับข้อมูลจาก 55 โรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อสะท้อน

ใหเ้หน็ปญัหาหรอืขอ้จำากดัของการใหบ้รกิารผูป้ว่ย

โรคลมชัก เพื่อนำาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ต่อไป

ปัญห�ที่พบในก�รให้บริก�รผู้ป่วย
โรคลมชัก
 จากการสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใน

การให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักของโรงพยาบาลใน

เขตจังหวัดรับผิดชอบของสปสช. เขต 7 มีดังนี้
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 1.	 ด้านบุคลากรทางการแพทย์

  มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์

ของการใหบ้รกิารคลนิกิโรคลมชกัโดยทมีสหสาขา

วิชาชีพ ได้แก่  แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล  พบ

ว่า ผู้ป่วยโรคลมชักที่รับบริการที่คลินิกโรคลมชัก

มีความถี่ของการชักและอาการที่เกิดจากผลข้าง

เคียงของยากันชักลดลง5, 6 ดังนั้นผู้ป่วยจึงควร

ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยต้องได้รับ

ความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ แต่จากการ

ศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้พบวา่ ประเทศสงิคโปร ์มี

อตัราสว่นประสาทแพทย ์1 คนตอ่จำานวนประชากร 

110,000 คน  ส่วนประเทศไทย ประสาทแพทย์ 

1 คนต่อจำานวนประชากร 420,000 คน7 และถ้า

พิจารณาเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี

ประสาทแพทย์ 22 คน ต้องดูแลประชาชน 22 ล้าน

คน เฉลี่ยประสาทแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1 ล้าน

คน จะเห็นได้ว่า ประสาทแพทย์ในประเทศไทย

มีภาระงานมากกว่าประสาทแพทย์ในประเทศ

สิงคโปร์ถึง 4 เท่า ทำาให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วย

ไม่ทั่วถึง ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแพทย์เชี่ยวชาญ

เฉพาะโรคนั้นเป็นปัญหาที่สำาคัญในการให้บริการ

แก่ผู้ป่วยโรคลมชักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ

กำาลังพัฒนา และจากผลการสำารวจโรงพยาบาล

ในเขตสปสช.เขต7 พบว่าขาดแคลนบุคลากร

ทางการแพทย์ ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญโรคลมชัก  

แพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคลมชักในระดับโรง

พยาบาลศูนย์ มีประสาทแพทย์ เพียงร้อยละ 5.0 

มีอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ ร้อยละ 38.8 และ 

31.3 ตามลำาดับ ส่วนในระดับโรงพยาบาลจังหวัด

และโรงพยาบาลชุมชน แพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วย

ส่วนใหญ่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ร้อยละ 68.3 

และ ร้อยละ 85.1 ตามลำาดับ  นอกจากนี้พบว่า

บุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ 49.1 ขาดความรู้

และขาดความมัน่ใจในการใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ย

โรคลมชัก8 สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบ

ว่าแพทย์ขาดความรู้เกี่ยวกับการให้ยากันชัก โดย

แพทย์สั่งขนาดยากันชักไม่ถูกต้องกับปริมาณยา

ที่ผู้ป่วยควรได้รับ9 

	 2.	 ด้านเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย

  การตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก ต้อง

อาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็น

ส่วนใหญ่  บางครั้งการซักประวัติและการตรวจ

ร่างกาย ไม่สามารถให้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอน

ได ้ดงันัน้จำาเปน็ตอ้งอาศยัการตรวจพเิศษเพิม่เตมิ 

เพือ่ใหก้ารวนิจิฉยัถกูตอ้งมากยิง่ขึน้ เพือ่หาสาเหตุ

การชัก ซึ่งมีความสำาคัญต่อการวางแผนการรักษา 

ได้แก่ การตรวจ CT Scan brain และการตรวจ 

MRI brain เพื่อหาพยาธิสภาพทางสมอง ซึ่งอาจ

เป็นสาเหตุของการชักและให้การรักษาที่ถูกต้อง3 

และการตรวจ EEG เพื่อหาคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิด

ปกติในบริเวณต่างๆของสมอง  มีประโยชน์ในการ

วินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก ติดตามผลของการ

รักษา และอาจบอกชนิดของการชักได้ 10-11   จาก

การสำารวจพบว่า ร้อยละ 65.5 ของโรงพยาบาลใน

เขตสปสช.เขต7  ขาดแคลนเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการ

วินิจฉัยโรคลมชัก ได้แก่ เครื่องตรวจ EEG, CT 
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และ MRI โดยพบวา่ มเีครือ่งตรวจ EEG เพยีงรอ้ย

ละ 1.8 ซึ่งโรงพยาบาลที่มีเครื่องตรวจ EEG คือ  

โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น  เครื่อง CT มี

เพียงร้อยละ 10.9 และไม่มีเครื่องตรวจ MRI 8  

สอดคล้องกับข้อมูลที่ศึกษาในระดับประเทศ ซึ่ง

สำารวจความพร้อมของการบริการโรคลมชักใน

โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศในปี พ.ศ 2550  

พบว่า โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลทั่วไปและ

โรงพยาบาลศูนย์ ไม่มีเครื่องตรวจ MRI  มีเครื่อง 

CT Scan ร้อยละ 1.3, 35.1และร้อยละ 100 ตาม

ลำาดับ ส่วนเครื่อง EEG มีร้อยละ 3.6, 5.4 และ

ร้อยละ 63.6 ตามลำาดับ มีเพียงโรงพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค

ลมชักมากที่สุด ได้แก่ เครื่องตรวจ MRI ร้อยละ 

57.1, เครื่อง EEG และ CT Scan ร้อยละ 85.7   

โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต มีเครื่อง EEG 

และ CT Scan ร้อยละ 100 และร้อยละ 66.7 ตาม

ลำาดับ12

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการขาดแคลน

เครือ่งมอืทีช่ว่ยในการวนิจิฉยัเปน็อกีปญัหาหนึง่ใน

การใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคลมชกั ซึง่สอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาในประเทศอื่นๆ9,13-14   อย่างไรก็ตามข้อมูล

การให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักของโรงพยาบาล

ในเขตจังหวัดรับผิดชอบของสปสช. 7 ได้ทำาการ

สำารวจในปี พ.ศ. 2553 ส่วนข้อมูลการให้บริการผู้

ป่วยโรคลมชักของโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 

ทำาการสำารวจในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งข้อมูลต่างๆอาจ

มีการเปลี่ยนแปลง
  

 3.	 ด้านระบบการส่งต่อ

  จากการเปิดให้บริการคลินิกโรคลม

ชกั  โรงพยาบาลศรนีครนิทรท์ีผ่า่นมา พบวา่ผูป้ว่ย

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33 ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วน

หน้า 5 เมื่อแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่

สามารถควบคมุอาการชกัได ้แพทยจ์ะสง่ตวัผูป้ว่ย

กลับไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่เนื่องจาก

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับยากันชักที่มีใช้ในโรงพยาบาล

ที่ส่งต่อ  ทำาให้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางมารับยา นอกจากนี้ การรับยากันชักในแต่ละ

โรงพยาบาลมีข้อจำากัด และโรงพยาบาลชุมชน

บางแห่งไม่มียากันชัก หรือมีแต่เป็นยาที่ผลิตต่าง

บริษัทกัน ทำาให้ผู้ป่วยบางรายควบคุมอาการชัก

ไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องมีการส่งต่อผู้

ป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้น จาก

การสำารวจขอ้มลูเกีย่วกบัเหตผุลทีส่ง่ตอ่ผูป้ว่ยโรค

ลมชักไปโรงพยาบาลอื่นๆ ของโรงพยาบาลในเขต

รับผิดชอบของสปสช. เขต 7 ที่พบมากที่สุด คือ  

ผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชักไม่ได้,  ผู้ป่วย

โรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์, ผู้ป่วยมีอาการโรคลม

ชกั แตไ่มเ่คยไดร้บัการวนิจิฉยัมากอ่น จงึไมม่ัน่ใจ

ในการวนิจิฉยั,  ผูป้ว่ยโรคลมชกัในเดก็ ไมม่แีพทย์

รกัษาและ โรงพยาบาลไมม่ยีากนัชกัชือ่สามญัเดยีว

กับที่ผู้ป่วยใช้อยู่ ร้อยละ 87.3, 67.3, 65.5, 54.5 

และ 40.0 ตามลำาดับ โรงพยาบาลที่ได้รับการส่ง

ต่อผู้ป่วยโรคลมชักเข้ารับการรักษามากที่สุด คือ 

โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์และ

โรงพยาบาลขอนแกน่ และโรงพยาบาลจติเวช รอ้ย

ละ 60.0, 45.5 และ 38.2 ตามลำาดับ  ปัญหาในการ
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สง่ตอ่ผูป้ว่ยโรคลมชกัไปโรงพยาบาลอืน่ทีพ่บมาก

ทีส่ดุ คอื ผูป้ว่ยเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมากขึน้ 

,ผู้ป่วยได้รับยาจำานวนจำากัดและผู้ป่วยต้องเสีย

เวลาในการวินิจฉัยใหม่ ร้อยละ 87.3, 45.5 และ 

16.4 ตามลำาดับ8  

 จะเหน็ไดว้า่ปญัหาระบบการสง่ตอ่สง่ผลก

ระทบโดยตรงต่อผู้ป่วย หากสามารถพัฒนาระบบ

การส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักให้มีแนวทางการส่งต่อ

ทีช่ดัเจนและเปน็ไปแนวทางเดยีวกนัได ้จะเปน็ผล

ดตีอ่ระบบการใหบ้รกิารการรกัษาแกผู่ป้ว่ยโรคลม

ชักได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

	 4.	 ด้านความพร้อมระบบยากันชัก	

  จากการสำารวจความพรอ้มดา้นระบบ

ยากันชักของโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบของ

สปสช. เขต 7  พบว่า โรงพยาบาลชุมชนมียากันชัก

กลุ่มมาตรฐานไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล โดย

เฉพาะอย่างยิ่งยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำาที่ใช้รักษา

อาการชักต่อเนื่อง8

สรุป
 ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ

ผู้ป่วยโรคลมชักที่สำาคัญคือ การขาดบุคลากร

ทางการแพทย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แพทยเ์ชีย่วชาญ

เฉพาะโรคลมชัก บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับโรค

ลมชัก  ขาดแคลนเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัย 

ขาดแคลนยากันชักและขาดการเชื่อมโยงระบบ

การบริการสุขภาพ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหา

ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่เหมาะสม

และมีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ การพัฒนาการ

สรา้งเครอืขา่ยการใหบ้รกิารรกัษาผูป้ว่ยโรคลมชกั 

เพราะจะสามารถพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ

ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย

กิจกรรมที่ต้องทำาประกอบด้วย การพัฒนาองค์

ความรู้ด้านการรักษาโรคลมชัก เพิ่มศักยภาพของ

โรงพยาบาลชุมชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลม

ชัก การสร้างเครือข่ายการให้บริการและพัฒนา

ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชัก และการพัฒนา

ต้นแบบ แนวทางการรักษาโรคลมชักที่เหมาะสม
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