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การพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวย
โรคลมชักครบวงจร
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา1,3, สินีนาฏ พรานบุญ2,3

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนวยตรวจคลื่นไฟฟาสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร
3
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
1
2

บทนํา
การให บ ริ ก ารโรคลมชั ก ในภาคอี ส าน มี
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญคือ การขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะอยางยิง่ แพทย
เชี่ยวชาญเฉพาะโรคลมชัก มีเครื่องมือที่ชวยใน
การวินิจฉัยไมเพียงพอ ขาดแคลนยากันชักและ
การตรวจวัดระดับยากันชักในกระแสเลือด ไมมี
แนวทางปฏิบัติในการรักษาและระบบการรักษา
ขาดการเชื่อมโยงระหวางโรงพยาบาลและหนวย
บริการตางๆ ทําใหโรงพยาบาลไมสามารถปฏิบัติ
ตามแนวทางการรั ก ษาของระดั บ ประเทศได
สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอการเขาถึงระบบ
บริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคลม
ชัก จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการแกไข โดย
ตองอยูบ นพืน้ ฐานของทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด
ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาในการใหบริการรักษา
ผูปวยโรคลมชักในภาคอีสานที่เหมาะสมและมี
ความเปนไปไดมากที่สุด คือ การพัฒนาการสราง
เครือขายการใหบริการรักษาผูปวยโรคลมชักใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเขต 7 เพราะจะสามารถพัฒนาการ
ใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ อยางรวดเร็ว ทัว่ ถึงและ
มีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมทีต่ อ งทําประกอบดวย
การพัฒนาองคความรูดานการรักษาโรคลมชัก
การสรางเครือขายการใหบริการและการพัฒนา
ตนแบบแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
ดังนั้น กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ร ว มกั บ สํ า นั ก งานหลั ก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7 จัดตั้งโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคลมชัก และไดเริ่ม
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเครือขายการดูแลผูป ว ย
โรคลมชักตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา เพื่อแก
ปญหาการใหบริการรักษาโรคลมชักใหการรักษา
มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเขาถึงการรักษา
พยาบาลทีไ่ ดมาตรฐานเดียวกัน และเพือ่ เปนระบบ
สาธารณสุขตนแบบในการดูแลผูปวยโรคลมชัก
ใหแกโรงพยาบาลในเขตสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเขตอื่นๆ และของประเทศตอไป
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การสรางเครือขายโรคลมชัก ดําเนินการ
ดังนี้
1. การสํารวจขอมูลพื้นฐานความพรอม
ดานการดูแลผูปวยโรคลมชักของโรงพยาบาลใน
เขตจังหวัดรับผิดชอบของสํานักงานประกันสุขภาพ
เขต 7 (สปสช. เขต 7) ไดแก จังหวัดขอนแกน
รอยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ ผลการสํารวจ
พบวา โรงพยาบาลไมมีแพทยผูเชี่ยวชาญโรคลม
ชัก มีประสาทแพทยเพียงรอยละ 5 ดังนั้น แพทย
ที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยโรคลม
ชักสวนใหญเปนแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป บุคลากร
ที ม สุ ข ภาพขาดความรู เ กี่ ย วกั บ โรคลมชั ก การ
ขาดแคลนยากันชักพบวาโรงพยาบาลชุมชนมียา
กันชักกลุม มาตรฐานไมครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
โดยเฉพาะอยางยิ่งยากันชักชนิดฉีดสําหรับรักษา
ภาวะชักตอเนือ่ ง (status epilepticus) ขาดแคลน
เครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยวิ นิ จ ฉั ย โรค ได แ ก CT Scan
เครื่องตรวจ EEG และเครื่อง MRI การสงตรวจ
ระดับยากันชักในกระแสเลือด สวนใหญไมมีการ
สงตรวจ1 และคาดวาประชากรใน 4 จังหวัดเขต
พื้นที่การใหบริการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติเขต 7 มีผูปวยโรคลมชักจํานวน 50,000
คน เนื่องจากโรคลมชักเปนโรคเรื้อรัง ผูปวยตอง
ไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 3-5 ปหรือบางราย
ตองรับการรักษาตลอดชีวิต สงผลใหผูปวยเขาถึง
และติดตามการรักษาอยางตอเนื่องเพียงรอยละ
50 เทานั้น2
2. ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
เครือขายการดูแลผูปวยโรคลมชักอยางครบวงจร
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คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 7257/2554 ณ วัน
ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยประกอบดวย
บุคลากรทางการแพทยที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานโรงพยาบาลเครือขาย จังหวัดขอนแกน
ได แ ก โรงพยาบาลขอนแก น โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลแวงใหญ โรงพยาบาลบานไผ และ
โรงพยาบาลนํา้ พอง จังหวัดรอยเอ็ด ไดแก โรงพยาบาล
รอยเอ็ด โรงพยาบาลอาจสามารถ โรงพยาบาล
โพนทราย โรงพยาบาลโพธิ์ ชั ย โรงพยาบาล
เกษตรวิสยั โรงพยาบาลศรีสมเด็จและโรงพยาบาล
ปทุมรัตน จังหวัดมหาสารคาม ไดแก โรงพยาบาล
มหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาล
เชียงยืนและโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดกาฬสินธุ
ไดแก โรงพยาบาลกาฬสินธุ โรงพยาบาลหวยเม็ก
โรงพยาบาลยางตลาดและโรงพยาบาลสมเด็ จ
พระยุพราชกุฉินารายณ
3. กลุ ม วิ จั ย ได นํ า เสนอร า งแนวทางการ
พัฒนาระบบการสงตอผูปวยโรคลมชักสําหรับ
โรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบของ สปสช. เขต 7
จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด
โดยใหผเู ขารวมประชุมรวมเสนอแนะแนวทางรวม
แลกเปลีย่ นขอคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
ระบบการสงตอผูปวยโรคลมชัก เพื่อ ปรับปรุง
แนวทางทางการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยโรค
ลมชั ก และได จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการ
พัฒนาระบบการสงตอผูปวยโรคลมชัก
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แนวทางการพัฒนาระบบการสงตอ สามารถปฏิบัติตามแนวทางการรักษาโรคลมชัก
ในประเทศไทยได ดังนั้น กลุมวิจัยโรคลมชักแบบ
ผูปวยโรคลมชัก
1. ดานบุคลากรทางการแพทย
พัฒนาองคความรูด า นการรักษาโรคลมชัก
แกบุคลากรทางการแพทยไดแก แพทย เภสัชกร
พยาบาลและเจาหนาที่สาธรณสุขอยางตอเนื่อง
และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูปวยโรคลมชัก
ดวยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลเครือขาย
โดยจัดอบรมใหความรูเรื่องการดูแลรักษาผูปวย
โรคลมชัก เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนใน
การดูแลรักษาผูปวยโรคลมชัก จัดอบรมใหความ
รูแกแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปใหสามารถใหการดูแล
รักษาผูปวยโรคลมชักได และการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การติดตามระดับยากันชักในเลือด
สําหรับเภสัชกร
2. ดานเครื่องมือที่ชวยในการวินิจฉัย
เนือ่ งจากปญหาการขาดแคลนเครือ่ งมือ
ที่ชวยในการวินิจฉัยโรคลมชักในภาคอีสานซึ่งไม

บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงรางแนวทาง
การวินิจฉัยผูปวยรายใหม (แผนภูมิที่ 1) การแบง
ชนิดการชัก (แผนภูมิที่ 2) และการสงตรวจทาง
รังสีผูปวยโรคลมชักรายใหม (แผนภูมิที่ 3) ที่มี
ความเหมาะสมกับขอจํากัดดังกลาว โดยนําแบบ
ประเมินเกีย่ วกับสุขภาพทางระบบประสาทมาใชใน
การ screening (ตารางที่ 1) เกณฑในการสงตรวจ
เพื่อประกอบการวินิจฉัย3 มีดังนี้
ขอบงชีก้ ารสงตรวจ CT-brain, MRI-brain
- Neurological deficit
- Intractable Seizure
ขอบงชี้การสงตรวจ EEG
- Confirm diagnosis ในกรณี ที่
ไมสามารถใหการวินิจฉัยได สงตรวจโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญเทานั้น
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แผนภูมิที่ 1 แนวทางการตรวจวินิจฉัยผูปวยรายใหมที่มีอาการผิดปกติสงสัยวาเปนอาการชัก

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการแบงชนิดการชักตามวิธีการใชยากันชักสําหรับผูปวยโรคลมชัก
หมายเหตุ : การแบงชนิดการชักแบบนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาการรักษาดวยยากันชัก
sodium valproate หรือไม เนื่องจากการชักชนิด
absence seizures จะตอบสนองดีเฉพาะยากันชัก
กลุมมาตรฐานคือ sodium valproate เทานั้น สวน
การชักชนิด myoclonic, tonic, atonic ทีต่ อบสนอง
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ดีตอยากันชัก sodium valproate นั้น เปนการชักที่
พบไดนอยมาก จึงไมไดแบงแยกการชักชนิดนี้ออก
มา เพือ่ ใหงา ยตอการนําไปใชสาํ หรับแพทยเวชปฏิบตั ิ
ทั่วไปและทีมสุขภาพ เพื่อความสะดวกในการนําไป
ใชในการดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาลชุมชนหรือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

Vol.8 No.3

# MRI - brain ควรสงตรวจเมื่อสงปรึกษา neuro - med แลวเทานั้น
# Intractable seizure หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยากันชักตั้งแต 2 ชนิด ขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม
(3-6 เดือน) แตยังไมสามารถควบคุมอาการชักได

แผนภูมิที่ 3 แนวทางการตรวจทางรังสีผูปวยโรคลมชักรายใหม
ตารางที่ 1 แบบสํารวจตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบประสาท
แบบสํารวจตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพทางระบบประสาท โดยหนวยประสาทวิทยา รพ. มหาราชนครราชสีมา
ทานเคยมีอาการดังตอไปนี้หรือไม
ขอ 1. แขนทั้ง 2 ขาง หรือขาทั้ง 2 ขางกระตุกโดยควบคุมไมได
1. เคย 2. ไมเคย
ขอ 2. ลมลงพรอมกับหนาซีดหรือหนาเซียว
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 หรือนิ่งเฉยไมสามารถโตตอบกับคนรอบขางได
1. เคย 2. ไมเคย
และไดกลิ่นผิดปกติ
ขอ 9. มีคนบอกวาทานชัก หรือเปนโรคลมชัก
1. เคย 2. ไมเคย

3. ดานระบบยากันชักและการสงตรวจวัด
ระดับยากันชักในกระแสเลือด
3.1 ดานระบบยากันชัก
ยากั น ชั ก 4 ตั ว หลั ก ที่ ก ลุ ม วิ จั ย ฯ
เสนอแนะว า ควรมี ใ ช ใ นทุ ก โรงพยาบาล ได แ ก

Phenytoin, Phenobarbital, Carbamazepine
และ Valproic acid สวนยากันชักกลุม ใหมทคี่ วร
มีใชในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลจังหวัด
ได แ ก Keppra, Topamax และ Lamictal
เปนตน ปญหาโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนยากัน
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ชักชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดําเพื่อใชรักษา Status
Epilepticus ได แ ก Dilantin IV, Sodium
valproate IV กลุมวิจัยจะประสานกับทางบริษัท
ยากันชักในการอนุเคราะหยากันชักใหโรงพยาบาล
มาใชกอนโดยไมตองเสียคาใชจาย หลังจากนั้น
หากโรงพยาบาลมีผูปวยที่จะตองใชยาดังกลาว
ใหโรงพยาบาลประสานกับทางบริษัทยากันชักใน
การสั่งซื้อยาเอง
3.2 การสงตรวจวัดระดับยากันชักใน
กระแสเลือด
ขอบงชี้การสงตรวจวัดระดับยา
- Intractable seizure
- Compliance หรือสงสัยระดับ
ยาเปนพิษ
แนวทางในการสงตรวจวัดระดับยา
ในกระแสเลือด มี 2 แนวทางคือ
กรณีไมเรงดวน ตองการ check
compliance ให ใ ช ร ะบบการนั ด หมายโดยให
โรงพยาบาลชุมชนทีจ่ ะสงวัดระดับยากันชักมาสงที่
โรงพยาบาลจังหวัด เพือ่ จะรวบรวมสงตรวจทีค่ ณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กรณีเรงดวน เชน ผูปวย status
epilepticus ให ส ง EMS โดยส ง ถึ ง คณะ
เภสัชศาสตร และโทรศัพทติดตอโดยตรง ซึ่งจะรู
ผลเร็วภายใน 1-2 วัน
4. ดานระบบการรักษาและการสงตอ
แนวทางในการแกไขปญหาการรักษาและ
การสงตอคือ การสรางเครือขายการใหบริการ
รักษาผูปวยโรคลมชักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
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สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 7 เพิ่ม
ศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลรักษา
ผูปวยโรคลมชัก เพราะจะสามารถพัฒนาการให
บริการที่มีคุณภาพดีขึ้นอยางรวดเร็ว ทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ จากการเยี่ยมสํารวจโรงพยาบาล
ในเขต สปสช.เขต. 7 ที่มีความพรอมในการจัดตั้ง
Epilepsy clinic จํานวน 20 โรงพยาบาลดังกลาว
ขางตน

การสรางเครือขายกลุมประเทศลุม
แมนํ้าโขง
กลุ ม วิ จั ย โรคลมชั ก แบบบู ร ณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดาํ เนินงานสรางเครือขาย
การดูแลผูป ว ยโรคลมชักในกลุม ประเทศลุม แมนาํ้
โขง ไดแก Health Frontiers, Institut de la Francophonie pour la Medicine Tropicale (IFMT)
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดย ใหทุนการศึกษาแกแพทยจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการ
มาศึกษาระยะสั้นเกี่ยวกับโรคลมชัก (Epilepsy
training course) ที่สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาค
วิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนและไดสนับสนุนงบประมาณในการจัด
ประชุมวิชาการโรคลมชัก ดังนี้
1) ประชุมวิชาการและบรรยายใหความรู
ณ รพ.มโหสถ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง
Management of Epilepsy with Limited Resources

Vol.8 No.3

2) ประชุมวิชาการและบรรยายใหความรู
การรักษาผูป ว ยโรคลมชักทีร่ กั ษายาก ณ รพ.เชษฐา
ธิ ร าษฎร ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว วันศุกรที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
และนําเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาสมองไปใหบริการ
ตรวจคลื่นไฟฟาสมองใหแกผูปวยประชาชนลาว
3) การประชุม : 3rd Scientific Conference on Epilepsy in Laos ,Vientiane capital,
Laos Provisional program of the scientific
conference on epilepsy at IFMT วันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2554
4) การประชุม: 4rd Scientific Conference
on Epilepsy in Laos ,Vientiane capital, Laos
at IFMT วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

4. หนั ง สื อ แนวทางการรั ก ษาโรคลมชั ก
สํ า หรั บ แพทย เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปและที ม สหสาขา
วิชาชีพ
5. หนั ง สื อ การบริ บ าลทางเภสั ช กรรม
สําหรับผูปวยโรคลมชักและการติดตามระดับยา
กันชักในเลือด
6. หนังสือ ลมชัก ฉันรักเธอ
7. สมุดประจําตัวผูปวยโรคลมชัก
8. ไวนิลโรคลมชัก
9. สื่อวิดีทัศน DVD แนวทางการรักษา
โรคลมชักสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและทีม
สหสาขาวิชาชีพ

การดําเนินงานดานการเผยแพรให
ความรูโรคลมชัก

การจั ด ทํ า สื่ อ เพื่ อ เผยแพร ค วามรู
กลุมศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ
โรคลมชัก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินงานดานการเผยแพร
กลุมศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ได จั ด ทํ า สื่ อ ให ค วามรู
โรคลมชักในหลายๆรูปแบบ เพื่อใหสามารถเขา
ถึงประชาชนและบุคลากรทีมสุขภาพ ใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคลมชักและผูปวยโรคลม
ชักมากขึ้น สื่อตางๆ เกี่ยวกับโรคลมชักที่กลุม
ศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกนไดจัดทํา มีดังนี้
1. ปฏิทินใหความรูโรคลมชัก
2. หนังสืออยูอ ยางไร ใหเปนสุขกับโรคลมชัก
3. หนังสือ ถาม-ตอบปญหาโรคลมชัก ฉบับ
บุคลากรทางการแพทย

ใหความรูโรคลมชักโดยออกหนวยรวมกับหนวย
แพทย พอ.สว.ของโรงพยาบาลศรีนครินทร เพื่อ
เผยแพรและใหความรู ความเขาใจแกประชาชน
เกีย่ วกับโรคลมชัก อยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตป พ.ศ. 2553
เปนตนมา รวมจํานวน 13 ครั้ง
นอกจากนี้ กลุมศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบ
บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินงานดาน
การเผยแพรใหความรูโรคลมชักโดยจัดกิจกรรม
และออกหนวยใหความรูในเทศกาลตางๆ ดังนี้
1. การจัดโครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
ความรูค วามเขาใจโรคลมชัก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ.2553 ณ เทศกาลงานไหม ศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน
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2. โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคลม
ชักและโรคหลอดเลือดสมอง กับครูเขตพื้นที่การ
ศึกษา จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2554 ณ หองประชุมเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดขอนแกน
3. จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู โ รคลมชั ก ใน
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ วันที่ 14 มกราคม 2555
ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. จัดงาน สุขภาพดี เริ่มที่โรงเรียน ให
ความรูเ รือ่ งโรคลมชักครูเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัด
ขอนแกน ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ อาคาร
เวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
5. จัดนิทรรศการใหความรูโรคลมชัก ใน
งาน ”มหกรรมหนังสือภาคอีสาน„ ครั้งที่ 1 วันที่
1-7 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแกน

งานวิจัยและพัฒนา
1. ผลงานวิจยั ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พในวารสาร
ระดับชาติที่ไดรับการรับรอง โดย Thai Citation Index (TCI) ของกลุมวิจัยโรคลมชักแบบ
บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนตั้งแตป พ.ศ.
2554 จํานวน 36 เรื่อง
2. ผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ
นานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
2.1 Phuttharak W, Sawanyawisuth
K, Kawiwungsanon A, Tiamkao S. The appropriate neuroimaging study in persons
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with epilepsy. Neurol Sci 2011; 93:969-71.
2.2 Tiamkao S, Pratipanawatr
T, Jitpimolmard S, Abdominal Epilepsy:
An Uncommon of Non-Convulsive Status
Epilepticus. J Med Assoc Thai 2011; 94 (8):
998-1001.
2.3 Jarernsiripornkul N , Senacom
P, Uchaipichat V,Chaipichit N, Krska J .Patient reporting of suspected adverse drug
reactions to antiepileptic drugs: Factors
affecting attribution accuracy. Epilepsy &
Behavior 2012:24; 102-06. (Impact 2.335)
2.4 Kulkantrakorn K, Tassaneeyakul W, Tiamkao S, Jantararoungtong
T, Prabmechai N, Vannaprasaht S, Chumworathayi P, Chen P, Sritipsukho P. HLAB*1502 strongly predicts carbamazepineinduced Stevens-Johnson syndrome and
toxic epidermal necrolysis in Thai patients
with neuropathic pain. Pain Pract. 2012
Mar;12(3):202-8.
2.5 Saengsuwan J, Boonyaleepan
S, Srijakkot J, Sawanyawisuth K, Tiamkao
S; Integrated Epilepsy Research Group.
Factors associated with knowledge and
attitudes in persons with epilepsy. Epilepsy
Behav. 2012 May;24(1):23-9. (Impact 2.335)
3. การเสนอผลงานในการประชุมระดับ
นานาชาติและระดับชาติ
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กลุ ม วิ จั ย โรคลมชั ก แบบบู ร ณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน การเสนอผลงานในการ
ประชุมระดับนานาชาติในรูปแบบ poster presentation จํานวน 10 เรื่อง และ oral presentation
จํานวน 6 เรือ่ ง และการเสนอผลงานในการประชุม
ระดับชาติ ในรูปแบบ oral presentation จํานวน
16 เรื่อง
4. การจัดประชุมวิชาการการเผยแพรผล
งานวิจัย การบริการวิชาการ
4.1 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ:
การประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 14 วันที่ 3–5 กันยายน
พ.ศ. 2555 จํานวนผูเขารวมประชุม: 506 คน
4.2 การประชุม : รวมพลคนรักสุขภาพ
วันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2556
5. ขาวผลงานวิจัยตีพิมพในหนังสือพิมพ
หรือ ขาวปรากฏในโทรทัศน ระดับชาติ
รศ.นพ.สมศั ก ดิ์ เที ย มเก า . มข.
พบสื่อ คนพบความสัมพันธของยีนกับการแพยา
Daily news for Executives. ประจําวันศุกรที่
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และอันตรายจากโรค
ลมชัก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอ ง 9 อสมท.
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2556

แผนการดํ า เนิ น งานกลุ ม วิ จั ย โรค
ลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

1. การจัดทําระบบฐานขอมูลบริการผูปวย
โรคลมชักของโรงพยาบาลในเขตสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติเขต 7 ซึง่ อยูใ นระหวางการ
ดําเนินการ
2. การนิเทศงานใหแกบุคลากรทีมสุขภาพ
ในโรงพยาบาลเครือขายทีม่ คี วามพรอมในการเปด
ใหบริการ Epilepsy clinic
3. จั ด ทํ า application โรคลมชั ก อยู
ระหวางการดําเนินการประสานงานกับเจาหนาที่
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สรุป
การดํ า เนิ น งานของกลุ ม วิ จั ย โรคลมชั ก
แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ผานมา
ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับและทุก
หนวยงานทั้ง สปสช.เขต 7 สาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลเครือขายและโรงพยาบาลตางๆ ทําให
สามารถดําเนินงานในการพัฒนาเครือขายเปนไป
ดวยดี โดยหวังผลในการแกปญหาการใหบริการ
รั ก ษาโรคลมชั ก ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประชาชน
สามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐาน
เดียวกันผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนระบบ
สาธารณสุขตนแบบในการดูแลผูปวยโรคลมชัก
ใหแกโรงพยาบาลในเขตสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติเขตอื่นๆและของประเทศตอไป

กลุ ม วิ จั ย โรคลมชั ก แบบบู ร ณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
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สมศักดิ์ เทียมเกา, กลุม วิจยั โรคลมชักแบบ
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