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สินีนาฏ พรานบุญ 1,4, รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา2,4, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 73, 
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน4

1หนวยตรวจคลื่ นไฟฟาสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2  สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 7 ขอนแกน 
4 กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

การพัฒนาเครือขายการใหบริการผูปวยโรคลมชัก

บทนํา
 โรคลมชัก เปนโรคทางระบบประสาทท่ี

พบไดบอยเปนอันดับ 3 โดยพบรองมาจากโรค

อัมพฤกษ อัมพาต  โรคปวดศีรษะ  โดยพบ

ประมาณรอยละ 1 ของประชากรไทย ซึ่งมีทั้งหมด

ประมาณ 6 แสนคน 1 คาดวาประชากรใน 4 จงัหวดั

เขตพื้นท่ีการใหบริการสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติเขต 7ขอนแกน ไดแก รอยเอ็ด 

ขอนแกน มหาสารคามและกาฬสินธุ มีผูปวยโรค

ลมชักจาํนวน 50, 000 คน เนือ่งจากโรคลมชักเปน

โรคเร้ือรงั ผูปวยตองไดรบัการรักษาอยางตอเน่ือง 

3-5 ปหรือบางรายตองรับการรักษาตลอดชีวิต

สงผลใหผูปวยเขาถงึและตดิตามการรกัษาอยางตอ

เน่ืองเพียงรอยละ 50 เทานั้น2

 กลุมศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติเขต 7 (สปสช. เขต 7) ไดเล็งเห็น

ปญหาการดูแลผูปวยโรคลมชัก จึงดําเนินการแก

ปญหาการใหบริการรักษาโรคลมชัก เพื่อใหการ

รักษามีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเขาถึงการ

รักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานเดียวกัน โดยพัฒนา

เครือขายการดูแลผูปวยโรคลมชักอยางครบวงจร  

ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตางๆดังนี้

 1. สํารวจปญหาการใหบริการผูปวยโรค

ลมชัก 

  สาํรวจขอมลูการใหบรกิารผูปวยโรคลม

ชักเมื่อ พ.ศ 2553 มีโรงพยาบาลที่อยูในเขตรับผิด

ชอบของ สปสช. เขต 7   จํานวน 64 โรงพยาบาล 

ไดรับขอมูลจาก 55 โรงพยาบาล พบปญหาหลัก 4 

ขอ ไดแก 

  1.1 ปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการ

แพทย ไมมีแพทยเช่ียวชาญเฉพาะโรคลมชัก 

ในระดับโรงพยาบาลศูนย มีประสาทแพทย 

เพียงรอยละ 5.0 มีอายุรแพทยและกุมารแพทย 

รอยละ 38.8 และ 31.3 ตามลําดับ สวนในระดับ

โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน แพทย
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ที่มีบทบาทในการใหการดูแลผูปวยสวนใหญเปน

แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป รอยละ 68.3 และ 85.1 

ตามลาํดบั  นอกจากน้ีพบวาบุคลากรทางการแพทย

รอยละ 49.1 ขาดความรูและขาดความม่ันใจในการ

ใหการดูแลรักษาผูปวยโรคลมชัก3

  1.2 ขาดแคลนเครื่องมือท่ีชวยในการ

วนิจิฉัยโรคลมชกั พบวา มเีคร่ืองตรวจ EEG เพยีง

รอยละ 1.8  ซึ่งโรงพยาบาลท่ีมีเครื่องตรวจ EEG 

คอื โรงพยาบาลจติเวช ขอนแกน เครือ่ง CT มเีพยีง

รอยละ 10.9 และไมมีเครื่องตรวจ MRI3  

  1.3 ปญหาการขาดแคลนยากันชัก

และการตรวจวัดระดับยากันชักในกระแสเลือด 

พบวาโรงพยาบาลชุมชนมียากันชักกลุมมาตรฐาน

ไมครอบคลุมทุกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยากันชัก

รุนใหมซึ่งจําเปนตองใชกับผูปวยบางรายจะมีอยู

ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลจังหวัดเพียงบาง

รายการเทานัน้   ทาํใหเม่ือผูปวยกลบัไปรบัยาทีโ่รง

พยาบาลใกลบาน เกิดปญหาการไมไดรับยาตามที่

แพทยสัง่จายตามมา และสงผลตอการควบคุมการ

ชกัของผูปวย การสงตรวจระดับยากันชักในกระแส

เลือด สวนใหญไมมีการสงตรวจ รอยละ 76.4  สง

ตรวจท่ีอืน่ รอยละ 21.8 และสงตรวจและวัดเองได

เอง เพียงรอยละ 1.83

  1.4 ปญหาดานระบบการรักษาและ

การสงตอ ปญหาในการสงตอผูปวยโรคลมชักไป

โรงพยาบาลอื่นท่ีพบมากที่สุด คือ ผูปวยเสียคาใช

จายในการเดินทางมากขึ้น, ผูปวยไดรับยาจํานวน

จํากัดและผูปวยตองเสียเวลาในการวินิจฉัยใหม 

รอยละ 87.3, 45.5 และ 16.4 ตามลําดับ3  

 จะเห็นไดวาปญหาหลักทั้ง 4 ขอ มีผลกระ

ทบโดยตรงตอผูปวย หากสามารถพัฒนาระบบการ

รักษาและการสงตอผูปวยโรคลมชักใหมีแนวทาง

การสงตอที่ชัดเจนและเปนไปแนวทางเดียวกันได 

จะเปนผลดีตอระบบการใหบริการการรักษาแกผู

ปวยโรคลมชักไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 2. นําเสนอรางแนวทางการพัฒนาระบบ 

รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

  จากปญหาการใหบริการผูปวยโรคลม

ชักดังกลาวขางตน กลุมศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบ

บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงจัดทําราง

แนวทางการรักษาผูปวยโรคลมชัก เพื่อนําเสนอ

และรบัฟงขอคดิเหน็และขอเสนอแนะจากบคุลากร

ทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแนวทางใหมี

ความเหมาะสม

  2.1 ดานบุคลากรทางการแพทย 

  กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพัฒนาองคความรูดาน

การรักษาโรคลมชัก โดยจัดอบรมใหความรูเรื่อง

การดแูลรกัษาผูปวยโรคลมชกัแกบคุลากรทางการ

แพทยไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาลและเจา

หนาที่สาธรณสุขอยางตอเนื่อง  เพิ่มศักยภาพของ

โรงพยาบาลชุมชนในการดูแลรักษาผูปวยโรคลม

ชกั จดัอบรมใหความรูแกแพทยเวชปฏบิตัทิัว่ไปให

สามารถใหการดูแลรักษาผูปวยโรคลมชักไดและ

จัดทําแนวทางการรักษาโรคลมชักใหแกบุคลากร

ทางการแพทย ไดแก หนงัสือ ถาม-ตอบปญหาโรค

ลมชัก ฉบับสําหรับบุคลากรทางการแพทย 
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  2.2 ดานเคร่ืองมือท่ีชวยในการวินจิฉัย

  แนวทางการรักษาโรคลมชักโดยทั่วไป 

มีแนวทางในการสงตรวจวินิจฉัยโดยผูปวยที่มี

อาการชักหลังจากอายุ 25 ปทุกรายตองตรวจ 

CT-brain,  ผูปวย partial seizure ควรตรวจ 

CT-brain ทุกราย และผูปวยควรตรวจ EEG 

เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย แตเน่ืองจากปญหาการ

ขาดแคลนเคร่ืองมือทีช่วยในการวินจิฉยัโรคลมชัก

ในภาคอีสานซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดัง

กลาวได ดงันัน้ กลุมวจิยัโรคลมชกัแบบบรูณาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดรางแนวทางการ

วินิจฉัยผูปวยรายใหมและแนวทางการรักษา ที่มี

ความเหมาะสมกับขอจํากัดดังกลาวตามแผนภูมิ

ที่ 1-3 และตารางที่ 1 โดยนําแบบประเมินเกี่ยว

กบัสขุภาพทางระบบประสาทมาใชในการคัดกรอง

ผูปวย จะไมมีการตรวจ EEG เพื่อการวินิจฉัยใน

กรณีทัว่ไป  ยกเวนกรณผีูปวยทีม่อีาการไมชดัเจน 

แพทยไมสามารถใหการวนิจิฉยัไดจากประวัตแิละ

แบบประเมิน เกณฑในการสงตรวจเพื่อประกอบ

การวินิจฉัย มีดังนี้

 ขอบงชี้การสงตรวจ CT-brain, MRI-

brain 

 - Neurological defi cit 

 - Intractable seizure 

 - Partial seizure ทีไ่มตอบสนองตอการ

รักษาหรือรักษายาก

 ขอบงช้ีการสงตรวจ EEG 

 - Confirm diagnosis ในกรณีที่ไม่

สามารถใหการวนิจิฉยัได สงตรวจโดยอายรุแพทย 

กุมารแพทย หรือแพทยผูเชี่ยวชาญดานระบบ

ประสาทเทานั้น แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปควรสงผู

ปวยปรกึษากอน

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการตรวจวินิจฉัยผูปวยรายใหมที่มีอาการผิดปกติสงสัยวาเปนอาการชัก
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แผนภูมิที่ 2 แนวทางการแบงชนิดการชักตามวิธีการใชยากันชักสําหรับผูปวยโรคลมชัก

หมายเหตุ : การแบงชนิดการชักแบบนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาการรักษาดวยยากันชัก sodium valproateหรือไม 

เน่ืองจากการชกัชนดิ absence seizures จะตอบสนองดเีฉพาะยากนัชกักลุมมาตรฐานคอื sodium valproate  เทานัน้ 

สวนการชักชนิด myoclonic, tonic, atonic ทีต่อบสนองดีตอยากันชกั sodium valproate นัน้ เปนการชักทีพ่บไดนอย

มาก จึงไมไดแบงแยกการชักชนิดนี้ออกมา เพื่อใหงายตอการนําไปใชสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสุขภาพ เพื่อ

ความสะดวกในการนําไปใชในการดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

แผนภูมิที่ 3  แนวทางการตรวจทางรังสีผูปวยโรคลมชักรายใหม

# MRI - brain  ควรสงตรวจเมื่อสงปรึกษา neuro - med แลวเทานั้น

# Intractable seizure หมายถึง ผูปวยทีไ่ดรบัการรักษาดวยยากันชกัตัง้แต 2 ชนดิ ขนาดและระยะเวลา

ที่เหมาะสม (3-6 เดือน) แตยังไมสามารถควบคุมอาการชักได
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ตารางที่ 1 แบบสํารวจตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบประสาท

แบบสํารวจตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบประสาท โดยหนวยประสาทวิทยา รพ. มหาราช

นครราชสีมา ทานเคยมีอาการดังตอไปนี้หรือไม

ขอ 1. แขนทั้ง 2 ขาง หรือขาทั้ง 2 ขางกระตุกโดยควบคุมไมได 1. เคย 2. ไมเคย

ขอ 2. ลมลงพรอมกับหนาซีดหรือหนาเขียว 1. เคย 2. ไมเคย

ขอ 3. หมดสติเรียกก็ไมรูสึกตัว 1. เคย 2. ไมเคย

ขอ 4. ลมลงพรอมกับหมดสติเรียกก็ไมรูสึกตัว 1. เคย 2. ไมเคย

ขอ 5. ลมลงและกัดลิ้นหรือกัดฟนตัวเอง 1. เคย 2. ไมเคย

ขอ 6. ลมลงและมีปสสาวะได 1. เคย 2. ไมเคย

ขอ 7. กระตุกของแขนหรือขาขางใด ขางหนึ่ง หรือหนาเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ 1. เคย 2. ไมเคย

ขอ 8. เหมอลอย ตาลอย แนนิ่ง หรือน่ิงเฉยไมสามารถโตตอบกับคนรอบขาง 1. เคย 2. ไมเคย

 ไดและไดกลิ่นผิดปกติ 

ขอ 9. มีคนบอกวาทานชัก หรือเปนโรคลมชัก 1. เคย 2. ไมเคย

 จากการนําเสนอแนวทางที่กลุมวิจัยโรคลม

ชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนไดราง

ขึ้นมา บุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลที่

เขารวมการประชุม เห็นดวยกับแนวทางดังกลาว 

เหมาะกับการนําไปใชในโรงพยาบาลที่ไมมีแพทย

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  สวนใหญแพทยเวชปฏิบัติ

ทั่วไปเปนผูใหการดูแลรักษาผูปวยโรคลมชักใน

ระดับโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน 

ประโยชนของการใชแบบประเมิน คือ งาย และ

บคุลากรทมีสขุภาพทกุคนสามารถใชแบบประเมนิ

นี้ไดโดยมีความแมนยําที่ดี 

  2.3 ดานระบบยากันชักและการสง

ตรวจวัดระดับยากันชักในกระแสเลือด

   2.3.1 ดานระบบยากันชัก

   ยากันชัก 4 ตัวหลักที่กลุมวิจัยฯ

เสนอแนะวาควรมีใชในทุกโรงพยาบาล ไดแก 

Phenytoin, Phenobarbital, Carbamazepine 

และ Valproic acid โดยกลุมวิจยัฯนําขอมูลเสนอ

ตอสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  เพือ่กาํหนดยากันชกั

ดังกลาวเขาระบบบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล

ชุมชน เพื่อใหจังหวัดนั้นๆมียาใชอยางท่ัวถึงและ

ควรใชยากันชกัชนิดเดียวกันทัง้เขตจังหวัด เชน ยา 

generic ยีห่อเดยีวกนั สวนยา Phenytoin เปนยา

ทีม่ ีtherapeutic range แคบ มคีวามผันผวนของ

ระดบัยาในเลือดมาก ดงันัน้จงึเสนอแนะใหเปนยา 

original คอื  DilantinR  เพราะราคายาไมแพงมาก

และทําใหผูปวยควบคุมอาการชักไดดีขึ้น สวนยา

กนัชกักลุมใหมทีค่วรมีใชในโรงพยาบาลศูนยและ

โรงพยาบาลจังหวัด ไดแก Keppra, Topamax 

และ Lamictal เปนตน โรงพยาบาลชุมชนสามารถ

ติดตอขอซื้อยาเฉพาะรายใหแกผูปวยจากโรง

พยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาล
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ศรีนครินทรได (ในราคาทุน) โดยโรงพยาบาล

ชุมชนเขียนบันทึกขอความกรณีไมมียาใชในโรง

พยาบาลนาํเอกสารตดิตอขอซือ้ยาไดทีห่องยาของ

โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลขอนแกนและโรง

พยาบาลศรีนครินทร ปญหาโรงพยาบาลชุมชน

ขาดแคลนยากันชักชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดําเพ่ือ

ใชรกัษา status epilepticus  ไดแก Dilantin IV, 

Sodium valproate  IV  เบือ้งตนทางกลุมวจิยัฯจะ

ประสานกบัทางบรษิทัยากนัชกัในการอนเุคราะหยา

กันชักใหโรงพยาบาลมาใชกอนโดยไมตองเสียคา

ใชจาย หลังจากน้ันหากโรงพยาบาลมีผูปวยที่จะ

ตองใชยาดังกลาว ใหโรงพยาบาลประสานกับทาง

บริษัทยากันชักในการสั่งซื้อยาเองในล็อตตอไป  

   2.3.2 การสงตรวจวัดระดับยากัน

ชักในกระแสเลือด 

   กลุมวิจยัโรคลมชกัแบบบรูณาการ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดรางแนวทางการสงตรวจ

วัดระดับยากันชักในกระแสเลือด โดยจะสงตรวจ

เม่ือมีขอบงชี้

 ขอบงชี้การสงตรวจวัดระดับยา

 - Intractable seizure

 - ประเมิน compliance หรอืสงสัยระดับ

ยาเปนพิษ

 - ผูปวยตั้งครรภหรือมีโรคตับ โรคไต

จากการเยีย่มสาํรวจ ไดแนวทางในการสงตรวจวดั

ระดับยาในกระแสเลือด มี 2 แนวทางคือ

  กรณีไมเรงดวน ตองการประเมิน compli-

ance ใหใชระบบการนัดหมายโดยใหโรงพยาบาล

ชมุชนท่ีจะสงวดัระดับยากันชกัมาสงทีโ่รงพยาบาล

จงัหวดั เพ่ือจะรวบรวมสงตรวจทีค่ณะเภสชัศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 กรณีเรงดวน เชน ผูปวย status epilepti-

cus ใหสง EMS โดยสงถงึคณะเภสัชศาสตร   และ

โทรศพัทตดิตอโดยตรง ซึง่จะรูผลเรว็ภายใน 1 วนั

 บคุลากรทีร่วมประชุมเสนอแนะใหมกีารจดั

อบรมใหความรูเรื่องการแปลผลระดับยากันชัก

และทําคูมือการสงส่ิงสงตรวจ ซึ่งกลุมวิจัยฯจะจัด

อบรมใหแกเภสชักรของโรงพยาบาลสงักดั สปสช. 

เขต 7  และอยูในระหวางการจัดทาํหนังสอืคูมอืการ

บริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยโรคลมชัก

  2.4 ดานระบบการรกัษาและการสงตอ

  แนวทางในการแกไขปญหาการรักษา

และการสงตอคือ การสรางเครือขายการใหบริการ

รักษาผูปวยโรคลมชักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

สาํนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาติเขต 7   เพิม่

ศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลรักษา

ผูปวยโรคลมชัก เพราะจะสามารถพัฒนาการให

บริการท่ีมีคุณภาพดีขึ้นอยางรวดเร็ว ทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ จากการเยี่ยมสํารวจโรงพยาบาล

ในเขต สปสช.เขต. 7 ที่มีความพรอมในการจัดตั้ง 

epilepsy clinic จํานวน 20 โรงพยาบาลดังนี้

  จงัหวดัขอนแกน จาํนวน 5 โรงพยาบาล 

ไดแก โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลพล 

โรงพยาบาลแวงใหญ โรงพยาบาลบานไผ และ

โรงพยาบาลนํ้าพอง 

 จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 5 โรงพยาบาล  

ไดแก  โรงพยาบาลรอยเ อ็ด  โรงพยาบาล

อาจสามารถ โรงพยาบาลโพนทราย โรงพยาบาล

โพธ์ิชัย โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โรงพยาบาล

ศรีสมเด็จและโรงพยาบาลปทุมรัตน
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  จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 4 โรงพยาบาล 

ไดแก โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาล

โกสุมพิสัย โรงพยาบาลเชียงยืนและโรงพยาบาล

บรบือ

 จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 4 โรงพยาบาล 

ไดแก โรงพยาบาลกาฬสินธุ โรงพยาบาลหวยเม็ก 

โรงพยาบาลยางตลาด และโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชกุฉินารายณ

 จากผลการสํารวจโรงพยาบาลในเขต สปสช.

เขต7 พบวา ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย  

ไมมีแพทยเชี่ยวชาญโรคลมชัก แพทยที่มีบทบาท

ในการใหการดูแลผูปวยโรคลมชักสวนใหญเปน

แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปนอกจากน้ีพบวาบุคลากร

ทางการแพทยขาดความรูและขาดความมั่นใจใน

การใหการดแูลรักษาผูปวยโรคลมชกั ดงันัน้จงึตอง

มีแนวทางในการสงตัวผูปวยเพื่อรับการรักษาตอ 

ดังแผนภูมิที่ 4 และแนวทางการสงตัวเพื่อรับการ

ตรวจวินิจฉัย ดังแผนภูมิที่ 5-9

แผนภูมิที่ 4 แนวทางการสงตัวเพื่อรับการรักษาตอ

* หมายเหตุ : ติดตอทางโทรศัพทปรึกษา Neuro-med  กรณีตองการปรึกษากรณีเรงดวน
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แผนภูมิที่ 5 แนวทางการสงตรวจ EEG

แผนภูมิที่ 6 แนวทางในการสงตรวจ CT scan



113

Vol.7 No.4

แผนภูมิที่ 7 แนวทางในการสงตรวจ MRI

แผนภูมิที่ 8 แนวทางการสงตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด (drug level) กรณีเรงดวน
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แผนภูมิที่ 9 แนวทางการสงตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด (drug level) กรณีไมเรงดวน

 3.  จัดทําแนวทางการรักษาผูปวยโรค

ลมชัก

 หลังจากไดเสนอรางแนวทางการรักษาผู

ปวยโรคลมชักตอบุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติ

งานในพื้นที่ สปสช.เขต 7 แลว กลุมวิจัยฯไดนํา

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นมาปรับปรุงแนวทางดงั

กลาวและไดจดัทําหนังสอืแนวทางการรกัษาโรคลม

ชักสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและทีมสหสาขา

วิชาชีพ รวมท้ังการจัดประชุมวิชาการโรคลมชัก

เพ่ือชีแ้จงแนวทางการรกัษาโรคลมชกั ทัง้ 4 จงัหวดั 

คือ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ดและกาฬสินธุ 

โดยเชิญบุคลากรทีมสุขภาพ ไดแก แพทย เภสัชกร 

พยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลสังกัด สปสช.เขต 7 มีบุคลากรท่ีเขา

รวมประชุมทั้ง 4 จังหวัด รวม  387 คน กิจกรรม

การประชุมประกอบดวยการบรรยาย การประเมิน

ความรูโรคลมชักของบุคลากรทีมสุขภาพ กอน-

หลังฟงการบรรยาย และแจกหนงัสอื“แนวทางการ
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รกัษาโรคลมชกัสาํหรบัแพทยเวชปฏบิตัทิัว่ไปและ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ” “อยูอยางไรใหเปนสุขกับโรค

ลมชัก” “ถาม-ตอบปญหาโรคลมชักฉบับสําหรับ

บุคลากรทางการแพทย” 

 จากการประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ

โรคลมชักดังกลาว ผูรวมประชุมใหความสนใจ

และไดรับความรูเกี่ยวกับโรคลมชักเพิ่มมากขึ้น

และตองการใหกลุมวิจัยจัดการประชุมใหความรู

เรื่องโรคลมชักอยางตอเน่ืองตอไป

 4. แผนการดําเนินงานตอไป

 กลุมวิจัยฯไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก 

สปสช.เขต 7 อยางตอเนื่องในการดําเนินงานการ

พัฒนาเครือขายโรคลมชัก ซึ่งกิจกรรมที่จะดําเนิน

การในขั้นตอไป มีดังนี้

  4.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลบริการ

ผูปวยโรคลมชักของโรงพยาบาลในเขตสํานักงาน

หลกัประกันสขุภาพแหงชาตเิขต 7 ซึง่อยูในระหวาง

การดําเนินการ

  4.2 การจัดอบรมเกี่ยวกับการสงตรวจ

และการแปลผลระดับยากันชักสําหรับเภสัชกร 

โดยจะเชิญเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

เขตพื้นที่ สปสช. เขต 7 เขารวมประชุม

  4.3 จัดทําหนังสือ คูมือการบริบาล

ทางเภสัชกรรมผูปวยโรคลมชักอยูในระหวางการ

ดําเนินการ

  4.4  กลุมวิจยัฯจะมกีารเยีย่ม นเิทศงาน

ใหแกโรงพยาบาลเครือขายในการจัดทาํ epilepsy 

clinic

  4.5 การจัดทํา slide ประกอบการ

บรรยาย โดยข้ึน web site เพื่อใหบุคลากรทีม

สุขภาพสามารถดาวนโหลดขอมูลได และจัดทํา 

application สาํหรับการนําไปใชใน smart phone 

ตาง เพื่อเพิ่มการเขาถึงและความสะดวกในการใช

งาน

 จากการดําเนินงานของกลุมวิจัยฯที่ผาน

มา ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับและ

ทุกหนวยงานทั้ง สปสช.เขต 7 สาธารณสุขจังหวัด 

โรงพยาบาลเครือขายและโรงพยาบาลตางๆ ทําให

สามารถดําเนินงานในการพัฒนาเครือขายเปนไป
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