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This research aims to reflect the meaning of the experiences of people with
epilepsy, and co-construct knowledge from their experiences by applying the
autoethnography methodology to reveal their knowledge through self-observation and
critical self-reflection. This approach echoes the academic stance of the researcher that
truth is constructed and that the power relationship between the researcher and the
conversant were equal. The narrated life stories of people with epilepsy were used as
the text for analysis. The research was constructed by insiders in the epilepsy subculture, together with other co-creators of knowledge of self-care, and how to negotiate
with Thai health culture so that people can better understand their self-identity. The
research presented in the form of life stories, in which the researcher acts as a narrator,
and the conversant as a character in these stories. The results revealed the desires of
people with epilepsy, and their various pathways through dialectical self-reflection
towards self-reliance in the cultural and health context, as well as the Thai social
context. Their desires were to control their seizures, perform activities in daily living; to
earn income; to be able to take care of their family; and to live happily and with dignity
with epilepsy in the eyes of the public. Therefore, the meaning of the aesthetics in caring
for themselves diverged and depended on their self-reflection, and the context of their
desires and their livelihood.
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
บุคคลโรคลมชักมักถูกตัดสินจากสังคมโดยภาพเหมารวมว่าไร้ศักยภาพ ซึ่งเป็ นผลมา
จากความรูเ้ รื่องโรคลมชักที่ถูกสร้างขึน้ และมีการอธิบายเกี่ยวกับโรคนีว้ ่า เป็ นโรคที่เมื่อบุคคลเป็ น
โรคแล้ว อาจส่งผลกระทบที่ทาให้เกิดอันตราย เช่น ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ ทงั้ ต่อบุคคลที่เป็ นโรคลมชัก
และบุคคลรอบข้าง (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562) ซึ่งความรู ด้ ังกล่าว
ได้แพร่กระจายในสังคมผ่านหนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการตอกยา้ ผ่านเหตุการณ์
วิกฤตต่าง ๆ เช่น บุคคลเป็ นโรคลมชักขับรถชน ทาให้มีผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บและเสียชีวิต และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการสูญ เสียชีวิตหรือการได้รบั บาดเจ็บของบุคคลและทรัพย์สินที่อยู่รอบ ๆ ข้าง
(ข่าวช่อง 3 HD ออนไลน์, 2559; ไทยรัฐออนไลน์, 2563; เรื่องเล่าเช้านี ้ ออนไลน์, 2557) ในหลาย
เหตุการณ์เป็ นการผลิตซา้ ความหมายหรืออีกนัยหนึ่งแพร่การแพร่กระจายวาทกรรมโรคลมชักผ่าน
สื่อ (Discursive flow) ตอกยา้ ให้บุคคลที่เป็ นโรคลมชัก ให้รูส้ ึก ต่ าต้อยด้อยค่า (Inferiority) หรือ
เบี่ยงเบน (Deviant) จากบุคคลทั่วไป โดยไม่ได้ตั้งใจ (Schneider & Conrad, 1983) นอกจากนี ้
ยังได้มีการศึกษาถึงอาการชักที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น อุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถ
ผลการศึกษา พบว่า ผูข้ ับขี่มีอาการชักที่สมั พันธ์กบั การเกิดอุบตั ิเหตุ ร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 1 ของ
อุบัติ เหตุบ นท้อ งถนนทั้ง หมด และพบอัต ราการสูญ เสี ย ชี วิ ต ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ บุ ค คลโรคลมชัก
ประมาณ ร้อยละ 4.2 ของอัตราการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุท่ีสมั พันธ์กบั โรคลมชัก หรือ คิดเป็ น 8.6
ต่อ 1 แสนประชากรของบุคคลโรคลมชัก และจากการศึกษาของสถาบันประสาทวิทยา ในปี พ.ศ.
2562 พบว่า ร้อยละ 90 ของบุคคลโรคลมชักยังคงขับรถอยู่ ซึ่งร้อยละ 56 มีอาการชักแบบไม่รูส้ ติ
และร้อยละ 60 ของผูท้ ่ีมีอาการชักแบบไม่รูส้ ติยงั ไม่หยุดขับรถ และประมาณ ร้อยละ 30 ของผูท้ ่ีมี
อาการชักมักเกิดอุบตั ิเหตุในขณะชัก (สานักสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562)
ซึ่งเป็ นการสร้างความรูเ้ กี่ยวกับบุคคลโรคลมชักจากการวิจัยโดยมิได้มีการตัง้ คาถามว่าความรู น้ ี ้
สร้างมาอย่างไร อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์และวิธีคิดในการวิจยั อย่างไร และเป็ นการสร้างความจริง
ด้วยความรูจ้ ากการวิจัยแบบใด และส่งกระทบต่อบุคคลโรคลมชักและครอบครัวอย่างไร ซึ่ง การ
กระทาเหล่านี ้ เป็ นกระบวนการที่ทาให้สงั คมในที่สดุ แล้วเชื่อว่า บุคคลที่เป็ นโรคลมชัก เป็ นบุคคลที่
มีความเสี่ยงสูงและสามารถสร้างอันตรายให้กบั บุคคลอื่น ๆ ในสังคมได้
ในเรื่องความด้อยคุณค่าของบุคคลโรคลมชักนัน้ ยังมีปรากฏเป็ นรายงานผลกระทบทาง
เศรษฐกิจดังตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลของ Healthcare Cost and Utilization
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Project ปี ค.ศ. 2014 ชีใ้ ห้เห็นว่าผลรวมของค่ารักษาในโรงพยาบาลของบุคคลโรคลมชัก มีมูลค่า
ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาเป็ นประเด็นในการมองบุคคลโรคลมชักว่าเป็ นภาระของ
ประเทศ หรือเป็ นภาระของครอบครัวที่จะต้องดูแล ซึ่งตัวของพวกเขาเองให้ความหมายกับตนเอง
อย่ า งไร (Cramer et al., 2014; Healthcare Cost and Utilization Project, 2014) วิ ริ ย า เชื ้อ ลี ,
สุว รรณา อรุ ณ พงศ์ไพศาล, สมศั ก ดิ์ เที ย มเก่ า , และสุท ธิ พัน ธ์ จิ ต พิ ม ลมาศ (2549) ได้ศึก ษา
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยโรคลมชักในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า
ผูป้ ่ วยโรคลมชักที่ศึกษาครัง้ นีส้ ่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาน้อย ไม่มีงานทา รายได้น้อย
ต้องพึ่งพิงและเป็ นภาระของครอบครัว เมื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยกลุ่มนี ้ พบว่า ผูป้ ่ วย
รับรู ต้ นเองว่าสุขภาพทั่วไปไม่ดี รูส้ ึกขาดชีวิตชีวา ไม่มีพละกาลัง และมีอารมณ์เศร้า ทาให้เห็นว่า
บุคคลเหล่านีเ้ ชื่อว่าตนเองด้อยค่าและไม่มีความสามารถจริง แต่ไม่มีใครเคยถามว่าเขาเป็ นอย่าง
นั้นจริง หรือ อะไรที่ท าให้เขาเชื่ ออย่างนั้น และเมื่ อเชื่ ออย่างนั้น แล้วเกิดอะไรขึน้ กับ ตัวเขาและ
ครอบครัว และสังคม
สาหรับ มุม มองของการแพทย์สมัยใหม่ ระบุว่า “โรคลมชัก ” เป็ นโรคเรือ้ รังทางระบบ
ประสาท (Mlinar, Petek, Cotic, Mencin Ceplak, & Zaletel, 2016) จากสถิติขององค์การอนามัย
โลก ในปี ค.ศ. 2019 พบบุคคลที่โรคลมชักทั่วโลก ประมาณ 50 ล้านคน และประมาณร้อยละ 80
ของบุคคลที่โรคลมชักอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่าถึงปานกลาง และ ประมาณ 3 ใน 4 ของ
บุคคลที่โรคลมชักอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่าถึงปานกลาง ไม่ได้รบั การรักษาตามที่บุคคล
กลุม่ นีต้ อ้ งการ (World Health Organization, 2018) นอกจากนี ้ Mbuba and Newton (2009) ยัง
รายงานว่า มี ช่องว่างของการรักษา ในประเด็น ข้อจากัดด้านความรู ้ ความยากจน วัฒ นธรรม
ความเชื่อ การถูกตีตรา โครงสร้างระบบบริการสุขภาพไม่ดี ขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุขที่
ได้รบั การอบรมเกี่ยวกับโรคลมชัก และในทุกภาคส่วนของโลก บุคคลที่เป็ น โรคลมชักและครอบครัว
มี ความทุกข์ทรมานจากการถูกตีตราและถูกแบ่งแยกจากสังคม (World Health Organization,
2018) ในประเทศที่พัฒนาแล้วพบบุคคลที่เป็ นโรคลมชักรายใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็ นเด็กทารกและ
ผูส้ ูงอายุ ขณะที่ประเทศกาลังพัฒนาบุคคลที่เป็ นโรคลมชักรายใหม่ ส่วนใหญ่ จะเป็ นเด็กโตและ
ผูใ้ หญ่ ตอนต้น โรคลมชัก เป็ นสาเหตุทาให้เสียชีวิตก่อนอายุขัยมากกว่าบุคคลทั่วไป 2-6 เท่า ใน
ประเทศที่มีรายได้ต่าถึงปานกลางมีการเสียชีวิตมากกว่า 6 เท่า ส่วนประเทศที่มีรายได้สงู จะมีการ
เสียชีวิตมากกว่า 2 เท่า (นิพนธ์ พวงวรินทร์, 2558)
จากข้อมูลข้างต้น การเป็ นบุคคลโรคลมชัก มักถูกมองว่า เกิดขึน้ ในคนที่มีฐานะยากจน
ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ เนื่องจาก ไม่มีค่าตรวจรักษาและค่ายา
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หรือเข้าไม่ถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย (Mbuba & Newton, 2009) ส่งผลให้บุคคลที่เป็ น
โรคลมชักกลุ่มนีม้ ีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ไม่ดี นอกจากนี ้ การเป็ นบุคคลโรคลมชัก ยังถูกสังคมมองว่า เป็ น
คนไร้ค วามสามารถ ไม่ ส ามารถเรียนหนังสือ หรือไปทางานได้ ต้องลาออกจากโรงเรียนหรือที่
ทางาน ทาให้กลายเป็ นบุคคลพึ่งพาหรือเป็ นภาระของครอบครัว (วิริยา เชือ้ ลี และคนอื่น ๆ, 2549)
บุคคลที่เป็ นโรคลมชัก คิดว่าตนเองมีตราบาปติดตัว ถูกมองว่าเป็ นคนผิดปกติ รู ส้ ึกอับอายที่จะ
บอกกับ ใคร ๆ ว่ า ตนเป็ น ผู้ป่ วยโรคลมชัก (Schneider & Conrad, 1983) ซึ่ง เป็ น ความรู ้สึ ก ที่
แตกต่างจากการเป็ นผูป้ ่ วยโรคหัวใจ หรือความดันโลหิตสูง เนื่องจาก โรคลมชัก ถูกมองว่า เป็ นโรค
วิกลจริต เกิดจากวิญ ญาณชั่วร้ายหรือ ภูตผีปีศาจเข้าสิงร่างกาย หรือถูกพระเจ้าลงโทษ (นิพนธ์
พวงวรินทร์, 2558) ถูกสังคมรังเกียจและเลือกปฏิบัติ ผูป้ ่ วยถูกแยกออกจากสังคม นอกจากนี ้ ยัง
ถูกมองว่าเป็ นโรคของคนยากจน (Mbuba & Newton, 2009; วิรยิ า เชือ้ ลี และคนอื่น ๆ, 2549) ไม่
เหมื อนกับโรคหัวใจ หรือความดันโลหิตสูง ซึ่งถูกมองว่าเป็ นโรคของคนรวยหรือคนมี อันจะกิน
(World Health Organization, 2018) จากปรากฏการณ์ขา้ งต้น แสดงให้เห็นว่า การเจ็บป่ วยเป็ น
โรคต่าง ๆ ในมุมมองของคนในสังคม ยังบ่งบอกถึงความไม่เท่าเทียมในการรักษา และการเข้าไม่
ถึงบริการสุขภาพ ความแตกต่างของชนชัน้ ทางสังคม ความเชื่อ และวัฒนธรรม
การแพทย์สมัยใหม่ ค้นพบว่า อาการชัก ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก การถูก ภูตผีหรือวิญญาณ
ร้ายเข้าสิง แต่เป็ นปัญหาทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึน้ ในสมอง สามารถรักษาให้หายได้ โดยจะต้องอยู่
ในความดูแลของแพทย์และจะต้องปฏิบตั ิตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด (รับพร ทักษิณวราจาร
, 2563) ซึ่งการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ ให้ความสาคัญ กับกลไกของการเกิดโรคและขจัด
สาเหตุของโรค (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และประชาธิป กะทา, 2551) บุคคลที่เป็ นโรคลมชักถูก
รักษาเสมือนวัตถุ สูญเสียเสรีภาพ สูญเสียอานาจ และการควบคุมตนเอง ถูกลดทอนศักดิ์ศรี ไม่
สามารถเจรจาต่ อ รองได้ หรื อ แม้ก ระทั่ ง การธ ารงรัก ษาอัต ลัก ษณ์ แ ห่ ง ตั ว ตน (Schneider &
Conrad, 1983) นอกจากนี ้ การรักษาบุคคลที่เป็ นโรคลมชักในโรงพยาบาล จะมุ่งเน้นการรักษา
ทางกายเป็ นหลัก เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการรักษา โดยแยกหาสาเหตุของโรคที่ก่อให้เกิดความ
ผิดปกติในร่างกายออกเป็ นส่วนๆ สาหรับมิติดา้ นความคิด อารมณ์ ความรู ส้ ึก จิตวิญญาณ หรือ
ตัวตนของบุคคลที่ เป็ นโรคลมชัก จะให้ค วามสนใจเมื่ อ บุค คลแสดงออกถึง ความผิ ดปกติอ ย่าง
เด่นชัด (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และประชาธิป กะทา, 2551) เมื่อเป็ นเช่นนี ้ การรักษาโรคลมชัก
ทางการแพทย์สมัยใหม่ จะช่วยให้บุคคลที่เป็ นโรคลมชักมีความสุข ความงดงามในชีวิต ได้หรือไม่
อย่างไร หรือมีความรูช้ ุดไหน ที่จะช่วยให้บุคคลเป็ นโรคลมชัก สามารถหลุดพ้นจากการถูกควบคุม
ภายใต้ปฏิบัติการทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ เพื่อให้บุคคลที่เป็ นโรคลมชักมีเสรีภาพในการดูแล
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ตนเอง เกิดการรูค้ ิด สามารถจัดการแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง เป็ นบุคคลที่มีศักยภาพ ไม่ตอ้ งพึ่งพา
หรือเป็ นภาระผูอ้ ่นื
จากการทบทวนงานวิจัย เกี่ ยวกับบุคคลเป็ นโรคลมชัก พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นการวิจัย
ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา การผ่าตัดสมอง
หรือ การกระตุ้น ระบบประสาท (Boison & Stewart, 2009; Thaweepoksomboon, Chinvarun,
Sakoolnamarka, Udommongkol, & Sithinamsuwan, 2016) โดยใช้หลักเหตุผลนิยม ปราศจาก
อคติ ผลการศึกษาสามารถวัดผลเป็ นตัวเลขได้ เช่น คะแนนความรู ้ เจตคติ ระดับของความเครียด
การรับ รู ต้ นเอง ความต้องการของผู้ดูแล หรือพฤติ กรรมส่ง เสริม สุขภาพของคนเป็ นโรคลมชัก
(Aydemir, Kaya, Yıldız, Öztura, & Baklan, 2016; Ghanean, Jacobsson, & Nojomy, 2013;
ขนิษฐา ประพันธ์วิทยา, รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค, และฐิ ติอาภา ตัง้ ค้าวานิช, 2556; ธัญลักษณ์ ตติย
ไตรรงค์, บุษกร พันธ์เมธาฤทธ, และวันธณี วิรุฬห์พานิช, 2559; ผกายมาศ กิตติวิทยากุล และวันดี
ชุณหวิกสิต, 2551; ราตรี ตาลเชือ้ และชนกพร จิตปัญญา, 2555; วิรยิ า เชือ้ ลี และคนอื่น ๆ, 2549;
ศรีมนา นิยมค้า, 2544) ซึ่งไม่ได้ม่งุ เน้นด้านอารมณ์ ความรูส้ ึกจากภายในตัวตนของบุคคลที่เป็ น
โรคลมชัก นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาแนวปรากฏการณ์วิทยา เพื่อทาความเข้าใจความหมายของ
ประสบการณ์การเป็ นผูป้ ่ วยโรคลมชักในระดับจิตสานึก ซึ่งบุคคลเป็ นโรคลมชักให้ความหมายของ
การเป็ นโรคลมชักว่าส่งผลกระทบต่อร่างกาย เช่น เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือปวดศีรษะ
ภายหลัง จากมี อาการชัก ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ทั้ง ความวิตกกังวล ความกลัว หรือ ความรู ้
ซึมเศร้า สิ่งเหล่านีล้ ว้ นมีสง่ ผลกระทบต่อเครือข่ายทางสังคมของบุคคลที่เป็ นโรคลมชัก (Hosseini,
Mokhtari, Momeni, Vossoughi, & Barekatian, 2016; Mu, 2008) เป็ นเหตุ ใ ห้แ ยกตั ว ตนออก
จากสังคม หรือรูส้ กึ ไม่ไว้วางใจคนในสังคม (Mlinar et al., 2016)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพื่อตอบคาถามให้บคุ คลที่เป็ นโรคลมชักคลายความสงสัยลงได้
ว่า ทาไมพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็ นผูป้ ่ วย ทาไมพวกเขาจึงถูกรังแกด้วยคาพูดหรือการกระทาจาก
กลุ่มเพื่อน ๆ ทาไมพวกเขาต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์ผูร้ กั ษาอย่างเคร่งครัด ไม่ทาตาม
ทั้งหมดได้หรือไม่ ทาอย่างไรพวกเขาจึ งจะสามารถอยู่กับโรคลมชักได้อย่างมีความสุข และทา
อย่ างไรจะให้บุค คลเป็ น โรคลมชัก ได้ห ลุด พ้น จากเงามื ด (Out of the shadows) หรืออคติ ทาง
สังคมที่กีดกันพวกเขาออกจากพืน้ ที่ทางสังคม ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้รณรงค์ระดับโลก เพื่อ
ลดช่ องว่างในการรักษา การให้ความส าคัญ กับ การให้ข้อมูลที่ มี ป ระสิทธิ ภ าพ การสร้างความ
ตระหนัก เกี่ ย วกับ โรคลมชัก และการเสริม สร้างความพยายามของภาครัฐ และเอกชนในการ
ปรับปรุ งการดูแลและลดผลกระทบของโรคลมชัก (World Health Organization, 2018) และชุด
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ความรู ท้ ่ีมี อยู่ในปั จจุบันเพียงพอที่จ ะช่ วยให้บุคคลเป็ นโรคลมชักหลุดพ้นจากเงามื ดได้หรือไม่
อย่างไร
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพอย่ า งเป็ นระบบ เรื่ อ ง
ประสบการณ์ของบุค คลโรคลมชักในประเทศกาลังพัฒ นา เพื่อตอบคาถามการวิจัยในประเด็น
สาเหตุของการเป็ นโรคลมชัก การรักษาโรคลมชัก และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของบุคคลโรคลมชัก
โดยศึก ษาจากงานวิจัยแนวปรากฏการณ์วิท ยาชาติ พัน ธุ์วรรณา ทฤษฎี ฐ านราก งานวิจัย เชิ ง
วิพ ากษ์ การตี ค วาม การวิ เคราะห์ส ตรีนิ ย ม กรณี ศึก ษา การศึ ก ษาเรื่อ งเล่ า และการวิ จัย เชิ ง
ปฏิ บัติ ก าร (Tanywe, Matchawe, & Fernandez, 2016) ผู้วิ จัย จึ ง ได้ม องเห็ น ช่ อ งว่ า งของการ
ทบทวนงานวิจยั เหล่านีว้ ่า ยังไม่สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ตอบคาถามให้บุคคลที่เป็ นโรคลมชัก
คลายความสงสัยจากประเด็นคาถามข้างต้นได้ ในสถานะที่เป็ นทั้งบุคคลโรคลมชักและผูว้ ิจัยมี
ความเชื่อว่า “การเป็ นโรคลมชัก” มีความเกี่ยวข้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมที่บุคคลดารงอยู่ การ
ที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ต่อการกระทาและการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล เมื่อต้อง
เผชิญปั ญหาสุขภาพทัง้ ในแง่มมุ ของความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ ความรูส้ ึก การปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลรอบข้าง และการแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมตามจริตของพวกเขา ผูว้ ิจยั จึงมองว่า การ
ศึกษาวิจยั ที่เน้นวัฒนธรรมเข้ามาศึกษาร่วมด้วยมีความสาคัญ เพราะบุค คลจะกระทาการใดขึน้ อยู่
กับความคิดภายใต้ความเชื่อในบริบทชีวิตเชิงวัฒ นธรรมที่ดารงอยู่ โดยเฉพาะวิถีชีวิตสุขภาพใน
บริบทวัฒนธรรม ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนววัฒนธรรมและชีวิตของผูเ้ กี่ยวข้องกับการเป็ น
โรคลมชัก เพราะจากการศึกษาวิธีวิทยาการวิจยั ในแนวต่าง ๆ พบว่า วัฒ นธรรมของแต่ละสังคมมี
ส่วนสาคัญ ต่อการใช้ชี วิตของบุคคลในสังคมนั้น ๆ (ประชาธิ ป กะทา และสิทธิ โชค ชาวไร่เงิน ,
2561)
ในขณะเดียวกัน การให้ความสาคัญต่อบุคคล ความรูจ้ ากประสบการณ์ของบุคคล เป็ น
เรื่องที่วงการวิจัยเชิงคุณภาพให้คุณค่า และในฐานะที่ผวู้ ิจัยเป็ นบุคคลโรคลมชักด้วย จึงสนใจวิธี
วิทยาแนวอัตชาติพันธุ์วรรณา ซึ่งจากการทบทวนงานวิจยั ในต่างประเทศ ได้มีการศึกษาวิธีวิทยา
แนวอัตชาติพันธุ์วรรณาในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ถูกทาให้เป็ นชายขอบ และการเจ็บป่ วยด้วยโรค
เรือ้ รังที่ส่งผลกระทบขัน้ วิกฤตต่อการดารงชีวิต (Richards, 2016; Shankar, 2018; Tilley-Lubbs,
2016) ส าหรับ ในประเทศไทย ได้มี ก ารน าวิธี วิท ยาแนวอัต ชาติ พัน ธุ์วรรณา มาใช้ในการเขีย น
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Buripakdi, 2013) ผูว้ ิจยั จึงมีความปรารถนาที่จะสร้างความรู ้
ใหม่ท่ีแตกต่างจากความรูท้ ่ีตอ้ งการทาความเข้าใจหรือการตีความประสบการณ์การเป็ นโรคลมชัก
ของบุคคลและผูเ้ กี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว แต่ผูว้ ิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของบุคคลโรคลมชัก (Emic) จึง
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ต้องการสะท้อนภาพความคิด อารมณ์ ความรูส้ ึก และความรูข้ องกลุ่มบุคคลที่เป็ นโรคลมชัก และ
ร่วมสร้างความรูก้ บั พวกเขาเพื่อให้เป็ นเสียงที่มีพลังในสังคม
ด้วยเหตุนี ้ การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจึงเลือกใช้วิธีวิทยาการศึกษาแนวอัตชาติพันธุ์วรรณา
(Autoethnography) ภายใต้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม (Social constructivism) เนื่องจาก
สอดคล้องกับจุดยืนทางการวิจยั ของผูว้ ิจยั ที่มีความเชื่อพืน้ ฐานทางปรัชญาในการมองความจริงหรื
อภววิ ท ยา (Ontology) ที่ เชื่ อ ว่ า ความจริง เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก สร้า งขึ น้ (Denzin & Lincoln, 2011)โดย
ความรูค้ วามจริงเป็ นสิ่งที่ถูกสร้างขึน้ มาผ่านวิธีการและระบบคิดที่หลากหลาย ภายใต้พื ้นฐานทาง
สังคมและประสบการณ์ท่ี มี ลักษณะเฉพาะเป็ น อัตวิสัย มี การต่อรอง แลกเปลี่ยน และแบ่งปั น
ระหว่างปั จ เจกบุ ค คลกับ สภาพแวดล้อมหรือ บุค คลอื่ น ๆ (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552) ทั้ง นี ้
การศึกษาแนวอัตชาติพันธุ์วรรณา ให้ความสาคัญต่อเสียง (Voice) ของบุคคลจากประสบการณ์
จากการตีความเชิงวัฒนธรรมและกระทาการ การแสดงออกของตัวตน และกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูว้ ิจัย นอกจากนี ้ ยังเป็ นการวิเคราะห์ตัวตนของผูว้ ิจัยในฐานะบุคคลเป็ น
โรคลมชัก ร่วมแลกเปลี่ยน และสะท้อนเสียงแห่งประสบการณ์ของบุคคลเป็ นโรคลมชัก อันนาไปสู่
ความเข้าใจบุคคลที่เป็ นโรคลมชักที่แตกต่างออกไป ซึ่งผูว้ ิจัย มีความเชื่อว่า มนุษย์มีทางเลือก มี
เสรี ภ าพ มี ค วามสามารถในการคิ ด เอง ปฏิ บั ติ เองได้ และมนุ ษ ย์ส ามารถสร้า งความรู ้จ าก
ประสบการณ์ในการดูแลตนเอง จนกลายเป็ น ผู้ก ระท าที่ มี ศัก ยภาพในการดูแ ลตนเอง ไม่ ถูก
ครอบงาจากอานาจของความรูท้ างการแพทย์สมัยใหม่จนมากเกินไป และสามารถเป็ นผูบ้ รรลุถึง
การ “หลุดพ้นจากเงามืด” นอกจากนี ้ ผูว้ ิจัย ยังต้องการเปิ ดพืน้ ที่ของชุดความรูจ้ ากประสบการณ์
ในการดูแลตนเองของบุคคลเป็ นโรคลมชัก จากกลุ่มบุคคลเป็ นโรคลมชักเอง ซึ่งเป็ นบุคคลกลุ่ม
น้อย (Minority) ในสังคม เพื่อให้คนในสังคมได้มองเห็นศักยภาพ และคุณค่าในตัวตนของบุคคล
โรคลมชัก รวมทัง้ ให้คนในสังคมได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิต่อบุคคลที่เป็ นโรคลมชัก อย่างถูกต้อง เสมอ
ภาค และเคารพศักดิศ์ รีของความเป็ นมนุษย์
คาถามการวิจัย
บุคคลที่เป็ นโรคลมชักสร้างความรู จ้ ากประสบการณ์ในการดูแลตนเองภายใต้วฒ
ั นธรรม
ทางการรักษาอย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อสะท้อนประสบการณ์ของบุคคลที่เป็ นโรคลมชัก ภายใต้ความหมายของโรคลมชัก
ที่ดารงอยู่ และ 2) ร่วมสร้างความรู ใ้ หม่กับบุคคลที่เป็ นโรคลมชักในกระบวนการสร้างตัวตนผ่าน
สุนทรียะ
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี ้ ศึก ษาบุคคล 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) บุคคลที่ เป็ น โรคลมชัก ซึ่งได้รบั การ
วินิจฉัยโรคว่าเป็ นโรคลมชักในวัย เรียนและวัยผูใ้ หญ่ มีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ ถึง 60 ปี ผูว้ ิจัย
ไม่ได้ศึกษาบุคคลโรคลมชักในวัยผูส้ ูงอายุ เนื่องจาก มีขอ้ จากัดในการให้ขอ้ มูลในอดีตที่ตอ้ งเล่า
ประสบการณ์ละเอียดลึกและมีประเด็น โดยผูว้ ิจยั เลือกบุคคลโรคลมชักกรณีเด่น ๆ ที่สามารถสร้าง
ความรู จ้ ากประสบการณ์ในการดูแลตนเอง สามารถดูแลตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งพิงผูอ้ ่ืน อยู่กับ
ตนเองอย่างมีความสุข และเข้าใจถึงคุณค่าของตนเอง 2) บุคคลที่มีความสาคัญซึ่งมีสว่ นเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของบุคคลโรคลมชัก ได้แก่ บิดามารดา ผูป้ กครอง ญาติพ่ีนอ้ ง หรือผูใ้ ห้การรักษา มีอายุ
20 ปี บริบูรณ์ขึน้ ไป ที่มีส่วนช่วยเหลือให้บุคคลโรคลมชักสามารถดูแลตนเองได้และดารงชีวิตอย่าง
มีความสุข และ 3) บุคคลเป็ นโรคลมชักหรือเป็ นญาติพ่ีน้องในกลุ่มสังคมออนไลน์และชมรมโรค
ลมชัก กรณีเด่น ๆ มีอายุ 20 ปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไป ซึ่งไม่ใช่บคุ คลในข้อ 1 และ 2 ที่สามารถดูแลตนเองได้
และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองในกลุม่ สังคมออนไลน์และชมรมโรคลมชัก
คุณค่าของงานวิจัย
งานวิจยั นี ้ เผยให้เห็นถึง ประสบการณ์การดูแลตนเองของบุคคลที่เป็ นโรคลมชัก สามารถ
สร้างความรู ช้ ุดใหม่จากประสบการณ์ โดยใช้วิธีวิทยาที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์ของผูพ้ ูดและ
ความรู อ้ ัน แท้จ ริง ที่ ม าจากข้า งในตัวตนของบุ ค คลที่ เป็ น โรคลมชัก กับ ผู้วิจัย เป็ น ส่วนหนึ่ ง ของ
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพของตน ให้เป็ นผูม้ ีความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และมีคณ
ุ ค่าทัง้ ต่อ
ตนเองและสังคม เป็ นการเสนอมุม มองที่มี คุณ ค่าและประเด็นใหม่ ๆ ให้การแพทย์สมัยใหม่ ได้
ทบทวนไตร่ตรองการดูแลผูป้ ่ วยโรคลมชักในมุมมองที่มีความหลากหลาย และเสนอต่อสังคมให้
มองบุคคลเป็ นโรคลมชักนอกเหนือจากความคิดหลักที่เชื่อว่า ต้องรับประทานยากันชักเท่านัน้ จึง
จะหายขาดได้ (World Health Organization, 2018) เพื่อให้บุคคลที่เป็ นโรคลมชัก สามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความงดงามในชีวิต สามารถดึงเอาคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
ของตนกลับคืนมา และส่งเสริมการสร้างความเป็ นธรรมในสังคม (Social justice)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาว่าบุคคลที่เป็ นโรคลมชักสร้างความรูด้ ว้ ยสุนทรียะในการดูแลตนเองอย่างไร
เพื่อต่อสูก้ บั โรคลมชักภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมสุขภาพที่บุคคลโรคลมชักดารงอยู่นนั้ ผูว้ ิจยั ได้
ใช้แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องเป็ นแนวทางในการศึกษาโดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่หนึ่ ง การสร้างความรู้โรคลมชักภายใต้วาทกรรมการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อ
เผยให้เห็ น การสร้างความรู โ้ รคลมชัก จากอดี ต สู่ค วามรู ท้ างการแพทย์ส มัย ใหม่ และได้ส ร้า ง
ความหมายให้กับบุคคลเป็ นโรคลมชักตามบริบทสังคมวัฒนธรรมอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบตั ิ
ของสังคมต่อบุคคลเป็ นโรคลมชัก ครอบครัว และสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างไร
ส่วนที่สอง การสร้างความรู้ของบุคคลสู่เสรีภาพในการดูแลตนเอง เพื่อสะท้อนให้
เห็นกระบวนการที่บุคคลโรคลมชักให้ความหมายกับตนเอง และมีกระบวนการสร้างความรูไ้ ปสู่
เสรีภ าพในการดูแ ลตนเองอย่ างไร จนน าไปสู่ก ารดูแลตนเองได้ต ามเงื่ อนไขหรือ บริ บ ทสัง คม
วัฒนธรรมที่พวกเขาดารงอยู่
ส่วนที่สาม การสร้างสุ นทรียะในการดูแลตนเองผ่านความรู้ของบุคคลเป็ นโรค
ลมชัก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลที่เป็ นโรคลมชักให้ความหมายต่อสุนทรียะในการดูแลตนเอง
อย่างไร และมีกระบวนการสร้างสุนทรียะอย่างไรเพื่อไปสู่ความปรารถนาแห่งตนภายใต้บริบท
สังคมวัฒนธรรมที่พวกเขาดารงอยู่
ส่วนที่สี่ กรอบความคิดในการวิจัย เพื่อนาแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมา
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการรวบรวม วิเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั
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ส่วนทีห่ นึ่ง การสร้างมายาคติของสังคมต่อบุคคลเป็ นโรคลมชัก
การสร้างความรู้โรคลมชักจากอดีตสู่ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่
ลมชั ก หรื อ Epilepsy มาจากภาษากรี ก ว่ า epilambanein หมายถึ ง ยึ ด หรื อ
ครอบครอง (to be seized) ยากที่ จ ะต่ อ ต้า น หรื อ มี อ านาจมากอย่ า งน่ า ประหลาด (to be
overwhelmed by surprise) ซึ่งโรคลมชักมีการบันทึกเป็ นเอกสารและมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
โรคลมชัก ถูกให้ความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก และวัฒนธรรม (International
League Against Epilepsy, 2003) นอกจากนี ้ Temkin (1994) รายงานในหนังสือ “The Falling
Sickness: A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern
Neurology” อธิบายคาว่า Seizure ในสมัยเมโสโปเตเมีย (ช่วงประมาณ 3,000 ปี ก่อนคริสตกาล)
หมายถึง มือของความบาป (the hand of sin) จากรายงานการบันทึกประวัติศาสตร์ของโรคลมชัก
ในสมัยโบราณถึงปลายยุคกลาง มีความเชื่อว่าโรคลมชักเป็ นโรคติดต่อทางนา้ ลาย บุคคลเป็ นโรค
ลมชักถูกปฏิเสธการใช้จานในการรับประทานอาหารร่วมกับผูอ้ ่ืน ในศตวรรษที่ 13 นักบวชชาว
เยอรมัน บันทึกว่าโรคลมชักเป็ นโรคติดต่อทางลมหายใจของวิญญาณชั่วร้าย และในศตวรรษที่ 15
นักวิชาการ บันทึกว่าโรคลมชักเป็ นโรคติดต่อทางลมหายใจ จึงไม่ควรสนทนาหรืออาบนา้ ร่วมกับ
บุคคลเป็ นโรคลมชัก จวบจนกระทั่งศตวรรษที่ 18 ยังมีความเชื่อว่าโรคลมชักยังเป็ นโรคติดต่อ และ
ในปลายศตวรรษที่ 19 บุคคลที่เป็ นโรคลมชัก มัก ถูกกระทาความรุ นแรงทางจิ ตใจ เช่ น การถูก
ล้อเลียน การถูกสบประมาท หรือถูกเยาะเย้ยถากถาง เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสาเหตุให้คนกลุ่มนีม้ ีความ
วิตกกังวล และมีภาวะประสาทหลอน (De Boer, 1995)
จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของโรคลมชัก ตัง้ แต่สมัยโบราณถึงศตวรรษที่ 18 ทาให้
เห็ น ว่ า ความหมายของโรคลมชัก ถู ก สร้า งขึ น้ ผ่ า นผู้เขี ย น (author) ซึ่ ง มี ค วามรู ้ก ากับ การให้
ความหมายไม่ ว่าจะเป็ นความรู ท้ างศาสนา ไสยศาสตร์ และความรู ท้ างการแพทย์ในแต่ละยุค
ดังนั้นความหมายของโรคลมชักที่มีผลต่อการสร้างบุคคลโรคลมชักจึงมีความหมายที่ไม่ตายตัว
ขึน้ กับความรู ห้ รืออันที่จริงแล้วคืออานาจในการกากับความคิดของมนุษย์ นอกจากนี ้ การที่โรค
ลมชักถูกสร้างให้มีความหมายว่า เป็ นโรคติดต่อผ่านทางลมหายใจหรือทางนา้ ลาย ผูว้ ิจัยมองว่า
เป็ นการแบ่งแยก (Discrimination) บุคคลที่เป็ นโรคลมชัก ออกจากคนปกติ ท่ ัวไป ทาให้พวกเขา
กลายเป็ นอื่นจากความรูท้ ่ีถกู สร้างขึน้ เหล่านี ้ นอกจากนัน้ ในสายตาของสังคม บุคคลเป็ นโรคลมชัก
ยังถูกมองว่า เป็ นผูม้ ีตราบาปติดตัว หรือมีวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิง โดยเชื่อว่า อาการชักเป็ น “มือ
ของความบาปที่ติดตัวมา” ทาให้บุคคลทั่วไป แสดงออกถึงการมีอคติ (Prejudice) ต่อบุคคลที่เป็ น
โรคลมชั ก มี ก ารศึ ก ษาในประเทศอิ น เดี ย (Panda et al., 2011) คาเมอรู น (Njamnshi et al.,
2010) และคูเวต (Awad & Sarkhoo, 2008) ชีใ้ ห้เห็นว่า ยังมีความเข้าใจผิดเกิดขึน้ โดยยังมีความ

10
เชื่อว่าโรคลมชักเกิดจากวิญญาณชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ และถูกพระเจ้าลงโทษ ตามลาดับ นอกจากนี ้
ในประเทศคาเมอรู น ยังเชื่อด้วยว่าโรคลมชักเป็ นโรคติดต่อ (Njamnshi et al., 2010) ส าหรับใน
ประเทศไทยนัน้ มีการศึกษาความรู โ้ รคลมชักของครูในจังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2548 โดยผล
การศึกษายังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อว่า โรคลมชักเกิดจากการบริโภคเนือ้ หมู และสาเหตุของโรค
ลมชัก เกิดจากวิญญาณชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ แม้ว่าความเชื่อเช่นนีจ้ ะลดลงจากการสารวจ ร้อยละ
11 เป็ นร้อยละ 1.9 และร้อยละ 2 เป็ นร้อยละ 0.9 ตามลาดับก็ตาม แต่ก็ยังปรากฏอยู่ซ่งึ ทาให้เห็น
ว่าความเชื่อเช่นนีย้ ังคงถูกผลิตซา้ อยู่ (Tiamkao et al., 2005) จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น
จึ ง ชี ้ให้เห็ น ถึ ง การให้ค วามหมายของโรคลมชัก ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน ไปตามบริบ ทสัง คม
วัฒ นธรรม ซึ่งในสังคมไทยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อ และการเคลื่อนของความรู ้
จากยุคสมัยที่ เชื่อถื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หากกระทาบาปจะถูกวิญ ญาณชั่วร้ายหรือภูตผีปีศาจเข้าสิ ง
เปลี่ยนมาเชื่อถือความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการพิสจู น์ให้เห็นชัดเจน
จากการศึกษาการบันทึกประวัติศาสตร์ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคลมชัก ในยุคสมัย
กรีก ปรากฏว่าโรคลมชักถูกมองเป็ น “การเจ็บป่ วยที่มีรูปแบบหลากหลายและน่ากลัว” การแพทย์
ยุคโรมัน วินิจฉัยว่า “โรคลมชักมีผลกระทบต่อสมองโดยตรง หรือ สมองได้รบั ผลกระทบมาจาก
กระเพาะอาหารหรื อ ส่ ว นอื่ น ๆ ของร่า งกาย” (Schneider & Conrad, 1983; Temkin, 1994)
อย่ า งไรก็ ดี มี ข้อ ถกเถี ย งโดย Hippocrates แพทย์ช าวกรี ก ได้รับ การยกย่ อ งว่ า เป็ น บิ ด าแห่ ง
การแพทย์ตะวัน ตกซึ่ง ปฏิ เสธความเชื่อว่า โรคลมชัก เกิดจากวิญ ญาณชั่วร้าย และไม่ ใช่ “โรค
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” (Devine disease) แต่ เป็ น “โรคที่ ยิ่ ง ใหญ่ ” (Great disease) เขาชี ้ให้เห็ น ว่ าโรคนี ้มี
สาเหตุมาจากแรงกดดันตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่สมดุลของธาตุทงั้ สี่ในร่างกาย
มนุษย์ ได้แก่ ธาตุดิน นา้ ลม ไฟ หรือของเหลวภายในร่างกาย และเห็นว่า “โรคลมชัก เป็ นโรคทาง
ร่างกาย มีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของเลือดและเสมหะในร่างกาย” ซึ่ง กรรมพันธุเ์ ป็ นสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดโรคลมชักได้คล้ายกับโรคอื่น ๆ (Schneider & Conrad, 1983) และโรคลมชักเป็ น
ปั ญหาทางการแพทย์ (Medicalization) สามารถตรวจพบความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ ในสมองได้ และ
สามารถรัก ษาได้ ด้ ว ยยา และอาหาร แต่ ไ ม่ ส ามารถรัก ษาด้ ว ยพิ ธี ก รรมทางไสยศาสตร์
(International League Against Epilepsy, 2003) ซึ่งการรักษาบุคคลโรคลมชักในศตวรรษที่ 19
นั้ น คล้ า ยกั บ การรัก ษาในกลุ่ ม คนที่ สั ง คมมองว่ า เบี่ ย งเบน หรื อ เป็ นบุ ค คลที่ มี ปั ญ หา
(Troublesome people) ยัง ได้มี ก ารก่ อ ตั้ง สถาบัน เฉพาะทางเพื่ อ การรัก ษาบุ ค คลโรคลมชั ก
(Special institutions for epilepsy) ขึน้ มา และในศตวรรษที่ 19 นี ้ มีการเสนองานเขียนที่สมั พันธ์
กับโรคลมชักในสาขาจิตเวชศาสตร์ และอาชญาวิทยา โดยนักจิตวิทยา เขียนเกี่ยวกับ “ความโกรธ
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ของบุคคลลมชัก” (Epileptic furor) และ “ความบ้าของบุคคลลมชัก” (Epileptic mania) สาหรับ
นัก อาชญาวิท ยาแนวปฏิ ฐ านนิ ย ม ชีใ้ ห้เห็ น ว่า โรคลมชักเป็ น สาเหตุของการก่ อ อาชญากรรม
(Crime) และ ความรุนแรง (Violence) จากการนาเสนอดังกล่าว ได้สร้างมายาคติให้กบั โรคลมชัก
โดยมองว่า โรคลมชัก เป็ นโรคที่สร้างความผิดปกติดา้ นจิตใจ (Psychopathology) ของบุคคลโรค
ลมชัก และเป็ นสาเหตุนาสู่การเจ็บป่ วยทางจิต (Mental illness) นอกจากนี ้ ยังมองว่า โรคลมชัก
เป็ นสาเหตุของความก้าวร้าว (Aggression) และการก่ออาชญากรรม (Schneider & Conrad,
1983)
การค้ น พบสาเหตุ ก ารเกิ ด โรคลมชั ก ของ Hippocrates จึ ง เป็ นจุ ด ก าเนิ ด ของ
การศึกษาโรคลมชักทางการแพทย์ ซึ่ง การแพทย์สมัยใหม่ได้ประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่
เขาเชื่อว่ามีอานาจในการอธิบายให้คนในสังคมยอมรับอย่างสนิทใจ สามารถพิสจู น์และยืนยันผล
การทดสอบ หักล้างความคิดความเชื่อที่เคยมีมาก่อนว่า อาการชัก เกิดจากการถูกภูตผีปีศาจ หรือ
วิญญาณร้ายเข้าสิง ร่างกาย แต่เป็ นเพียงความผิดปกติท่ี เกิดขึน้ ในสมอง อันมีสาเหตุมาจากการ
ทางานอย่างสอดคล้องกันมากเกินไปของเซลล์ประสาท และสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดย
ผู้ป่ วยโรคลมชัก จะตอบสนองต่ อ การรัก ษาด้ว ยยากัน ชัก ประมาณร้อ ยละ 70 (World Health
Organization, 2018) ด้วยเหตุนี ้ การรักษาโรคลมชักจึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมอาการชักด้วยยา
โดยบุคคลโรคลมชักจะต้องรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดรับประทานยาเอง ควบคุม
พฤติกรรมของตนเองตามคาแนะนาของแพทย์และหลีกเลี่ยงปั จจัยกระตุน้ การชัก ในกรณีท่ีอาการ
ชักไม่ตอบสนองต่อยาหรือมีการดือ้ ยากันชัก อาจพิจารณาให้การรักษาด้วยการผ่าตัดสมอง การฝัง
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระตุน้ ประสาทสมอง หรือการให้สารอาหารเพื่อให้เกิดภาวะคีโตนเกินในร่างกาย
(Ketogenic diet) โดยการให้ส ารอาหารที่ มี ป ริม าณไขมัน สูง คาร์โบไฮเดรตต่ า และโปรตี น ที่
เพี ย งพอต่ อ การเจริญ เติ บ โตของเด็ ก (ตะวัน รัต น์ สกุ ล รุ่ง จรัส , 2561; สถาบัน ประสาทวิ ท ยา
กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
ความรู ท้ างการแพทย์สมัยใหม่ เป็ นความรู ้ท่ีมี อานาจในการอธิบาย “การเป็ นโรค
ลมชัก” ของบุคคลในสังคม และยังได้สร้างกระบวนการทาให้เป็ นปกติ (Normalization) ของสังคม
กล่าวคือ ทาให้เกิดการจาแนก (Classification) บุคคลออกเป็ น 2 ประเภท คือ บุคคลปกติ และ
บุคคลผิดปกติหรือผูป้ ่ วยโรคลมชัก ซึ่งบุคคลกลุ่มนีถ้ ูกมองว่าเป็ นผูท้ ่ีมีความแตกต่างไปจากคน
ปกติตามที่การแพทย์สมัยใหม่กาหนดไว้เป็ นบรรทัดฐาน (Norms) หรือตามมาตรฐานการดูแล
รักษา (Standard of care) ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ เพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายโดยละเอียด
และซักประวัติ (Confession) เพื่อให้แพทย์หรืออีกนัยหนึ่งผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ซึ่งมีความรู ด้ ว้ ย
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ศาสตร์ (Discipline) ทางการแพทย์กากับ ได้จดั การกับร่างกายผูท้ ่ีถูกตัดสินว่าป่ วย โดยเรียกได้ว่า
เป็ นภาคปฏิ บัติ การของความรู ท้ างการแพทย์ ซึ่ง แพทย์ถื อครองอานาจของความรู แ้ ละก็ ยัง มี
อานาจโดยชอบธรรม (Authority) ตามกฎหมาย ที่ผปู้ ่ วยต้องยินยอมให้แพทย์ตรวจร่างกายเพื่อสืบ
ค้นหาความผิดปกติในร่างกาย ผูป้ ่ วยจึงเป็ นเพียง “โรค” (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2558) ที่ตอ้ งได้รบั
การรักษาจากแพทย์ เพื่อให้ “โรค” หายไปจากร่างกายของบุคคล
การรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ ให้ความสาคัญกับกลไกของการเกิดโรคและขจั ด
สาเหตุของโรค มองสุขภาพแบบลดส่วน แยกส่วน และมองแบบกลไก ซึ่งมีทัศนะต่อสุขภาพและ
การเจ็บป่ วย โดยการแยกสุขภาพกายและสุขภาพจิตออกจากกัน เพื่อการวินิจฉัยโรคว่าเป็ นโรค
ทางกาย หรือโรคทางจิตที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย แยกเรื่องสุขภาพออกจากสังคม วัฒ นธรรม
และสิ่ ง แวดล้อ ม ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเยี ย วยารัก ษาโรค เน้ น การหาสาเหตุ ข องโรคแบบ
เฉพาะเจาะจงกับอวัยวะที่ผิดปกติ ในกรณี ผูป้ ่ วยโรคลมชัก จะถูกส่งตรวจพิเศษเพื่อ สืบค้นการ
ทางานที่ผิดปกติของสมอง ความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่างแพทย์ผูร้ กั ษาและผูป้ ่ วยโรคลมชัก
เป็ น ไปในลักษณะไม่ เท่าเทียมกัน ผู้ป่วยต้องพึ่งพาแพทย์ เนื่องจากแพทย์เป็ นผู้มีความรู ค้ วาม
เชี่ยวชาญ และผูป้ ่ วยถูกทาให้กลายเป็ นเพียง ผูท้ ่ตี อ้ งถูกจัดการด้วยความรูท้ างการแพทย์ (Object
of medical knowledge) จึงทาให้ในทางอ้อมละเลยประสบการณ์ของบุคคลที่เจ็บป่ วยและญาติ
อย่างไม่ รูต้ ัว เพราะเป็ นผู้มี อานาจเหนือด้วยศาสตร์และหน้าที่จึ งไม่ เห็นความส าคัญ ของเสียง
(Voice) ของผูป้ ่ วยและญาติท่ีให้การดูแล การไม่จาเป็ นต้องแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์
กับผูป้ ่ วย มีการวิเคราะห์ให้เห็นด้วยเหตุผลที่ว่า ผูป้ ่ วยคือผูไ้ ม่มีความรูท้ างการแพทย์ (โกมาตร จึง
เสถี ย รทรัพ ย์ และ ประชาธิ ป กะทา, 2551; Danaher, Schirato, & Webb, 2000) และความรู ้
เช่นนีถ้ กู สื่อสารตอกยา้ โดยเฉพาะถ้าเป็ นสารที่ออกสื่อของหน่วยงานที่มีฐานความรูเ้ รื่องสุขภาพยิ่ง
มีพลัง เช่นจากเว็บไซต์ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง รูจ้ กั โรค
ลมชัก มีขอ้ ความที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงหน้าที่ของแพทย์และผูป้ ่ วยโรคลมชัก ว่า “แพทย์มีหน้าที่
ดูแลผูป้ ่ วย ส่วนผูป้ ่ วยก็มีหน้าที่ดูแลตัวเองคือทาตามหน้าที่ของผูป้ ่ วยโดยทาตามคาแนะนาของ
แพทย์” (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) ดังนัน้ การรักษาโรคลมชักทาง
การแพทย์สมัยใหม่ จะต้องมีการตรวจสอบร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติของอวัยวะหรือการทา
หน้าที่ของร่างกาย บุคคลเป็ นโรคลมชักถูกรักษาเสมือนวัตถุ สูญเสียอานาจและการควบคุมตนเอง
และไม่สามารถเจรจาต่อรองกับแพทย์ได้ เนื่องจากเมื่อบุคคลตัดสินใจเข้ารับการรักษาในสถาบัน
การแพทย์แล้ว จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบัน และประพฤติตนตามหน้าที่อัน
พึงประสงค์ของผูป้ ่ วย (ราชกิจจานุเบกษา, 2563)
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ปฏิบตั ิการดูแลรักษาโรคที่มีแพทย์เป็ นศูนย์กลาง ทาให้แพทย์มีอานาจในการวินิจฉัย
ความผิดปกติทางร่างกายของประชาชน และครอบงาชีวิตประจาวันของประชาชนมากขึน้ ร่างกาย
ของบุค คลถูกจับ จ้อ งจากการแพทย์ เพื่ อการควบคุม และก ากับด้วยเหตุผ ลทางการแพทย์ ใน
สถาบันทางการแพทย์ มีอานาจที่เข้าไปจัดระเบียบให้ร่างกายของบุคคลปฏิบตั ิตามความรูท้ างการ
แพทย์อย่างปราศจากข้อสงสัย ซึ่งเรียกอานาจชนิดนีว้ ่า อานาจระเบียบวินยั (Disciplinary power)
เป็ นแนวทางให้ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตามและเข้าใจกลไกการทางานของร่างกาย อันนาไปสู่การควบคุม
และจัดการร่างกายให้เป็ นไปตามความรูท้ างการแพทย์สมัยใหม่ ให้ผปู้ ่ วยปฏิบตั ิตามแนวทางการ
รักษาของแพทย์ ผูป้ ่ วยต้องมีหน้าที่ดูแลตนเองตามคาแนะนาของแพทย์ เป็ นร่างกายที่เชื่องเชื่อ
(Docile body) ยอมปฏิ บัติ ตามเพื่ อต้องการให้ต นเองหาย ทุเลาจากภาวะการเจ็ บ ป่ วย หรือ มี
สุขภาพดี กระบวนการที่ทาให้บุคคลเป็ นเสมือนวัตถุ ถูกตรวจสอบ ควบคุม และกากับดูแล เพื่อทา
ให้บุ ค คลกลับ กลายมาเป็ น ผู้ มี สุข ภาพแข็ ง แรงเป็ น ปกติ เรีย กว่า กระบวนการสร้างวัต ถุวิ สัย
(Objectification) (Foucault, 2002) หรือ อัน ที่ จ ริง คื อ ร่า งกายใต้บ งการของอ านาจความรู ้ ซึ่ ง
บุคคลต้องจัดการร่างกายตนเองหรือการมี วินัยกับตนเองให้เป็ นไปตามความรู ท้ างการแพทย์ท่ี
กากับตัวพวกเขา (Disciplined body)
การสร้างความหมายให้กับบุคคลเป็ นโรคลมชักตามบริบทสังคมวัฒนธรรม
จากรายงานการทบทวนบทความของ Lim and Tan (2014) ชีใ้ ห้เห็นว่า การตราบาป
หรือ การตี ต รา (Stigma) เป็ น มโนทัศ น์ท่ี มี ก ารแปรผัน ตามเงื่ อ นไขของแต่ ล ะบริบ ทวัฒ นธรรม
ประวัติ ศ าสตร์ บรรทั ด ฐานทางสัง คม และแม้ก ระทั่ ง ภาษาที่ ใ ช้ในการอธิ บ ายเงื่ อ นไข หรื อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทเช่นกัน สาหรับการแพทย์สมัยใหม่นนั้ ได้นาการ
ตีตรามาใช้ในการอธิบายสาเหตุการติดเชือ้ เอชไอวีหรือเอดส์ท่ีสมั พันธ์กบั การดาเนินชีวิตของบุคคล
ว่าเป็ นโรคที่เกิดจากการประพฤติตัวไม่ดี ติดยาเสพติด หรือ เป็ นกลุ่มรักเพศเดียวกัน ทาให้มีการ
ถูกตัง้ ข้อรังเกียจจากสังคม นอกจากโรคเอดส์แล้ว ยังพบว่า โรคลมชัก โรคมะเร็ง โรคจิต และความ
พิก ารทั้งหลาย ก็ถูก ตั้งข้อ รังเกี ย จจากสังคมเช่ นเดี ยวกัน จากการที่ พ วกเขาถูกมองว่ามี ความ
ผิดปกติ เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม หรือไร้ความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคล
ปกติท่วั ไป
Lim and Tan (2014) ยังชีใ้ ห้เห็นว่า ลักษณะของการตีตราในบุคคลเป็ นโรคลมชัก
(Characteristics of stigma in epilepsy) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้ 1) การตีตรา เป็ นการประทับตรา
หรือการตราหน้า (Label) และการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมที่ทาให้บุคคลเป็ นโรคลมชักเกิดความ
เสียหายในเชิงลบ (Spoiled social identity) เช่น เป็ นคนถูกภูติผีปีศาจเข้าสิง เป็ นคนบ้า เสียสติ
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ซึ่ ง แตกต่ า งจากอั ต ลั ก ษณ์ ท างสั ง คมที่ เกิ ด ขึ ้น จริ ง (Actual social identity) คื อ เขาไม่ ไ ด้ถู ก
วิญญาณร้ายเข้าสิง ไม่ได้เป็ นคนบ้า หรือเป็ นฆาตกร แต่เขาสามารถดารงชีวิตเช่นคนปกติท่วั ไป ซึ่ง
อาจจะปฏิบัติ กิจ กรรมต่าง ๆ ช้าลงจากเดิม 2) การเป็ นโรคลมชักไม่ เพี ย งแต่ เป็ นการเจ็ บ ป่ วย
(Illness) เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลต่อคุณลักษณะและบุคลิกภาพของบุคคลเป็ นโรคลมชัก (Stereotype)
เช่ น เป็ น คนเหม่ อ ลอย เชื่ อ งช้า หรื อ ก้า วร้า ว เป็ น ต้น 3) การมี อ คติ ต่ อ บุ ค คลเป็ น โรคลมชัก
(Prejudice) เช่น การตัดสินแบบไม่เป็ นธรรม หรือไม่มีเหตุผล 4) การแบ่งแยก (Discrimination)
เป็ นผลมาจากการตีตราของสังคมทาให้บคุ คลเป็ นโรคลมชัก เป็ นบุคคลไม่ น่าเชื่อถือ และได้รบั การ
ปฏิเสธจากสังคม เช่น เป็ นบุคคลไม่มีศกั ยภาพ ไม่สามารถทางานหาเลีย้ งตนเองและครอบครัวได้
และ 5) การไร้ความสามารถที่สร้างจากมุมมองทางสังคม (Social model of disability) ถูกลิดรอน
โอกาสและสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน เช่น บุคคลเป็ นโรคลมชัก มีโอกาสในการได้รบั สิทธิในการ
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการได้รบั ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ลดลง มีปัญหาอุปสรรคในการ
เข้าสู่อ าชี พ เช่ น การท างานเกี่ ยวข้องกับ เครื่อ งจัก ร ท างานที่ สูง หรือทางน ้า ซึ่งมี โอกาสได้รับ
อัน ตรายต่ อตนเองและผู้อ่ืน หากเกิ ด อาการชักขึ น้ มา ในหลายๆ ประเทศ ได้อ อกกฎหมายซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจผิดมานานในหลายศตวรรษเกี่ยวกับโรคลมชัก เช่น ในประเทศจีน
และอินเดีย การเป็ นโรคลมชัก ถูกมองว่าเป็ นเหตุผลในการห้ามสมรส หรือสามารถยกเลิกการ
สมรสได้ ในประเทศสหราชอาณาจักร กฎหมายที่อนุญาตให้มีการยกเลิกการสมรสในบุคคลเป็ น
โรคลมชัก ได้รบั การแก้ไข เมื่อปี ค.ศ.1971 และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกกฎหมายห้ามไม่ให้
ผูป้ ่ วยโรคลมชักเข้ามาในร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ศูนย์สนั ทนาการ และอาคารสาธารณะต่าง ๆ
เมื่อปี ค.ศ.1970 (World Health Organization, 2018) ซึ่งเป็ นเวลาไม่ถึง 50 ปี
จากปรากฏการณ์ขา้ งต้น บุคคลเป็ นโรคลมชัก ได้รบั ความทุกข์ทรมานจากการถูกตี
ตรา อคติ และข้อจากัดต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม การดาเนิน
ชีวิตประจาวันในสังคม ความรู ส้ ึกมีคุณ ค่าในตนเอง และคุณภาพชีวิตของบุคคลเป็ นโรคลมชัก
(Baker, 2 0 0 2 ; DeBoer, Mula, & Sander, 2 0 0 8 ; Fernandes et al., 2 0 0 7 ; International
League Against Epilepsy, 2003; Smith, 2006) การตีตราหรือการถูกตัง้ ข้อรังเกียจจากสังคมต่อ
บุคคลเป็ นโรคลมชัก พบมากในประเทศกาลังพัฒ นา (Fernandes et al., 2007; Smith, 2006)
โดยการไม่ให้ความเชื่อถือบุคคลโรคลมชัก และมองบุคลิกภาพของบุคคลโรคลมชักในทางลบ การ
ตัง้ ข้อรังเกียจจากสังคม ส่งผลให้บุคคลโรคลมชักสูญเสียสถานะทางสังคม และเกิดการแบ่งแยก
หรือแยกตัวจากบุคคลปกติท่วั ไป (Jacoby, 2002)
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การป่ วยเป็ นโรคลมชัก นอกจากจะถูกสังคมตั้งข้อรังเกียจแล้ว โรคลมชัก ยังส่งผล
กระทบต่อตัวตนของบุคคลเป็ นโรคลมชักอีกด้วย ได้แก่ การรับรูต้ นเอง (Self-perception) ซึ่งเด็ก
วัยรุน่ จะตัง้ คาถามกับตนเองว่า “ฉันเป็ นใคร” (Hills, 2007) ผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์ “ประสบการณ์ดา้ น
อารมณ์ความรูส้ กึ ของการเป็ นผูป้ ่ วยโรคลมชัก” ในขณะดูแลผูป้ ่ วยโรคลมชักในโรงพยาบาล พบว่า
อารมณ์ความรูส้ ึกของผูป้ ่ วยโรคลมชักที่เกิดขึน้ ในช่วงที่มีอาการชัก และช่วงที่ตอ้ งได้รบั การเยียวยา
รัก ษา จะมี ค วามรู ้สึ ก อับ อาย กลัว วิ ต กกั ง วล และทุ ก ข์ท รมานจากการเป็ น โรคลมชัก การ
รับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา เพื่อให้ระดับยาในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติท่ีสามารถ
ควบคุมอาการชักได้ และทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียงของยาที่ทาให้เวียนศีรษะ ง่วงซึม อ่อนเพลีย
คลื่นไส้ มีผ่ืนขึน้ หรือนา้ หนักตัวเพิ่มขึ น้ เป็ นต้น สาหรับผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการเจ็บป่ วยและ
การรักษาโรคลมชักที่มีต่อจิตใจของผูป้ ่ วย ได้แก่ การขาดความมั่นใจในตนเอง รูส้ กึ แปลกแยกจาก
บุ ค คลทั่ว ไป รู ้สึ ก ว่ า ตนเป็ น บุ ค คลไร้ค วามสามารถ และเกิ ด ภาวะซึม เศร้า ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ Jacoby (2002) และ Baker (2002) ที่เสนอว่า บุคคลโรคลมชักรู ส้ ึกอับอายที่เป็ น
โรคนี ้ ต้องพึ่งพาผูอ้ ่นื และขาดความมั่นใจในตนเอง
การที่บุคคลโรคลมชัก มีความรูส้ ึกอับอาย เนื่องจาก ขณะเกิดอาการชัก บุคคลโรค
ลมชักบางคนจะไม่สามารถควบคุมสติ ร่างกายสูญเสียการทรงตัว ล้มลงทันทีทันใด หรือตัวอ่อน
ปวกเปี ยก กัดฟั นเสียงดัง นา้ ลายไหลยืดออกจากปาก ส่งเสียงร้องกรี๊ด หรือควบคุมการขับถ่าย
อุจ จาระปั ส สาวะไม่ ไ ด้ บางคนอาจมี อ าการเหม่ อ นิ่ ง ตาลอย หรื อ หยุ ด พู ด ทั น ที ทั น ใด เมื่ อ
สติสมั ปชัญญะกลับคืนมา บุคคลโรคลมชักจะรูส้ กึ อับอาย กลัวว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจ หรือมองว่า
ตนเป็ นตัวประหลาด
สาหรับผลกระทบต่อครอบครัวของบุคคลเป็ นโรคลมชัก ปรากฏว่ามีผลต่อผูป้ กครอง
โดยท าให้เกิดภาวะเครียด ส่งผลให้อัตราการหย่าร้างสูงขึน้ ความสัม พันธ์ระหว่างเด็กเป็ นโรค
ลมชักและพี่ น้องในครอบครัวไม่ ดี หรือแย่ลง (Devinsky, 2007) ผลกระทบด้านการศึกษาของ
บุคคลเป็ นโรคลมชัก ทาให้บุคคลมีปัญหาด้านความจา และ การเรียนรู ้ มีสาเหตุมาจากสมองได้รบั
ความเสียหายขณะที่มีอาการชัก หรือเป็ นผลจากอาการข้างเคียงของยากันชักที่รบั ประทานทาให้
ง่วงนอน ความสนใจสัน้ ลง ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู ้ (Hills, 2007) บุคคลเป็ นโรคลมชัก
บางคน จึงต้องลาออกจากโรงเรียน หรือต้องเปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียน เพื่อให้ตนเองสามารถเรียนจบ
และประกอบอาชีพได้ เมื่อพิจารณาในประเด็นการจ้างงาน พบว่า บุคคลเป็ นโรคลมชัก มีอตั ราการ
ว่างงานสูงกว่าบุคคลปกติท่ วั ไป ในประเทศพัฒนาแล้ว บุคคลเป็ นโรคลมชักที่ ไม่สามารถควบคุม
อาการชักได้ มีอัตราการว่างงานสูงถึงร้อยละ 50 แต่ในประเทศกาลังพัฒ นา พบว่า มีอัตราการ
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ว่างงานสูงถึงร้อยละ 100 อันมีสาเหตุมาจากนายจ้างมีอคติ ซึ่งเป็ นผลจากการตีตราบุคคลเป็ นโรค
ลมชัก โดยไม่มีขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลเป็ นโรคลมชัก ที่ถูกต้อง และมีความเชื่อว่าบุคคลเป็ น
โรคลมชักควรหลี กเลี่ยงการทางาน ไม่ สามารถขับรถได้ หรือไม่สามารถสาเร็จ การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยได้ (Hills, 2007)
โรคลมชัก ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลเป็ นโรคลมชัก เกิด
การแยกตัวออกจากสังคม และการปรับตัวเข้าสังคมไม่ดี เป็ นผลจากการตีตราให้บุคคลเป็ นโรค
ลมชัก หรือได้รบั การดูแลปกป้องจากบิดามารดามากเกินไป บุคคลเป็ นโรคลมชักจะรูส้ ึกกลัวหรือ
อับอาย เมื่อเกิดอาการชักในที่สาธารณะ ความรู ส้ ึกมีคุณค่าในตนเองลดลง ไม่สาเร็จการศึกษา
ตามที่มุ่งหวังไว้ ส่งผลให้มีเพื่อนน้อย มีความเป็ นไปได้ท่ีจะแต่งงานน้อยกว่าบุคคลทั่วไป และมี
แนวโน้มแสดงพฤติกรรมต่อต้านสังคมมากกว่าบุคคลทั่วไป นอกจากนี ้ โรคลมชัก ยังส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลเป็ นโรคลมชักที่รูส้ ึกมีคุณค่าในตนเองลดลง ผูท้ ่ีสมองมีการ
สูญเสียหน้าที่หรือถูกทาลายหรือผูท้ ่ีรบั ประทานยากันชัก ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า เกิดความรูส้ ึก
เกลียดชังตนเอง (Self-aversion) โรคลมชักยังเป็ นปัญหาสาคัญของผูห้ ญิง การชักบ่อยและรุนแรง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน การมีประจาเดือน ผูห้ ญิงที่เป็ นโรคลมชัก จะมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับทารกในครรภ์ การชักกระตุน้ การเร่งคลอด กลัวว่าลูกจะมีความผิดปกติเนื่องจากมารดา
รับประทานยากันชัก และไม่ สามารถแสดงบทบาทความเป็ นแม่ท่ีดีได้ (Devinsky, 2007; Hills,
2007)
คุณ ภาพชีวิตของบุคคลเป็ นโรคลมชักลดลง เนื่องจากอัตราการเจ็บป่ วยทางกาย
สูง ขึ น้ ได้รับ อุบัติ เหตุจ ากการชัก ผลข้า งเคี ย งของยากัน ชัก การแยกตัว ออกจากสัง คมสูง ขึ น้
ความสัมพันธ์ทางเพศลดลง อัตราการแต่งงานน้อยลง นอกจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทาง
ร่า งกายแล้ว ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเจ็ บ ป่ วยทางจิ ต ใจสู ง ขึ น้ ได้แ ก่ วิ ต กกัง วลและซึ ม เศร้า
ความรู ส้ ึกมีคุณ ค่าในตนเองลดลง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้สูงขึน้ ก้าวร้าวมากขึน้ อัตราการสาเร็จ
การศึกษาต่าลงและการว่างงานสูงขึน้ (Hills, 2007; สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2556)
การทบทวนงานวิจัยข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า “โรคลมชัก” กระทาต่อร่างกายของ
บุคคลโรคลมชัก โดยทาให้ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย สูญ เสียความรู ส้ ึกตัว
หรือไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ แต่สิ่งที่เกิดขึน้ ตามมาซึ่งมีผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อบุคคลโรค
ลมชัก คือการถูกสังคมมองว่าเป็ นบุคคลที่มี ลักษณะเบี่ยงเบน (Deviant) หรือไร้ความสามารถ
(Incompetence) (Schneider & Conrad, 1983) เมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติท่วั ไปในบริบทสังคม
วัฒนธรรมที่พวกเขาดารงอยู่ ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู ส้ ึก ความสัมพันธ์ทางสังคมและจิต
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วิญ ญาณของบุคคลโรคลมชัก ซึ่งมิติดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริบทสังคมวัฒ นธรรม
ส่งผลให้คนในสังคมให้คณ
ุ ค่าหรือมองบุคคลโรคลมชักในเชิงลบอย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ผล
การสารวจทัศนคติของคนในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พบว่า ร้อยละ 20-53 มองว่าโรค
ลมชักเป็ นโรคติดต่อ, ร้อยละ 47.6 มองว่าโรคลมชักเกิดจากวิญญาณชั่วร้าย, ร้อยละ 65 มองว่า
โรคลมชักมีผลต่อการรับเข้าทางาน, ร้อยละ 37.8 มองว่าโรคลมชักทาให้เกิดปั ญหาทางจิต และ มี
เพียงร้อยละ 28 อนุญาตให้บตุ รแต่งงานกับบุคคลโรคลมชัก ส่วนประเทศแอฟริกา ร้อยละ 23.8-58
มองว่าโรคลมชักเป็ นโรคติ ดต่อ, ร้อยละ 21.2 มองว่าโรคลมชักติดต่อทางนา้ ลาย, ร้อยละ 83 มอง
ว่าติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์, ร้อยละ 62.8 มองว่าโรคลมชักเป็ นโรควิกลจริต และมีเพียงร้อยละ
15.8 ยอมให้บุตรแต่งงานกับบุคคลโรคลมชัก ส าหรับผลการส ารวจทัศนคติในประเทศไทยนั้น
พบว่า มองว่าสาเหตุของโรคลมชักเกิดจากการรับประทานเนือ้ หมู ถูกพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ หรือ
ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ นอกจากนี ้ ยังมีความคิด “เห็นด้วย” เกี่ยวกับเด็กโรคลมชักมีความเฉลียว
ฉลาดและความสามารถในการเรียนรู น้ ้อยกว่าเด็กปกติ (ร้อยละ 46.6) ไม่อนุญาตให้ญาติสนิท
แต่งงานกับบุคคลโรคลมชัก ร้อยละ 54.2 และ ไม่เห็นด้วยในการให้บุคคลโรคลมชักตัง้ ครรภ์หรือมี
บุตร ร้อยละ 41.8 (สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2556)
ส่วนทีส่ อง การสร้างความรู้ของบุคคลสู่เสรีภาพในการดูแลตนเอง
การให้ความหมายแห่งตนของบุคคลโรคลมชัก
เมื่อบุคคลโรคลมชัก ถูกสังคมสร้างความหมายให้เป็ นผูม้ ีลกั ษณะเบี่ยงเบน หรือไร้
ความสามารถ บุค คลบางคนจะยอมรับ หรือไม่ ถกเถี ย งกับ สิ่ ง ที่ สังคมสร้างความหมายให้เขา
กลายเป็ นบุคคลที่สยบยอมต่ออานาจของความรูโ้ รคลมชัก ซึ่งอันที่จริงก็คือการเป็ นร่างกายที่สยบ
ยอมตามแนวคิดของฟูโกต์ (Docile body) ขณะเดียวกันได้มีการขยายความให้ชดั เจนขึน้ กล่าวคือ
บุ ค คลที่ ถู ก ให้ค วามหมายกลายเป็ นคนที่ ย อมท าตามโดยไม่ ตั้ ง ค าถาม (Passive people)
เนื่ อ งจาก พวกเขาตรวจสอบตนเอง (Self-examination) แล้ว คิ ด ว่ า เขาไม่ ส ามารถด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้ดว้ ยตนเอง ต้องพึ่งพาผูอ้ ่ืน ซึ่งการตรวจสอบตนเอง เป็ นเทคนิคหนึ่งที่ฟูโกต์ ได้
เสนอเกี่ยวกับการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์แห่งตน (Self- identities) ในฐานะเป็ นองค์ประธาน
(Subject) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของการรับรูท้ างความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ และปฏิสมั พันธ์กบั คนในสังคม
(Danaher et al., 2000; Foucault, 1995) บุคคลโรคลมชักที่จะให้ความหมายแห่งตนในฐานะเป็ น
องค์ประธานนัน้ จะต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบตนเองผ่านประสบการณ์หรือเหตุการณ์วิกฤตของ
ชีวิตที่ถูกสังคมตีตราว่า เป็ นคนด้อยค่า ไร้ความสามารถ เบี่ยงเบน หรือวิกลจริต เพื่อให้เขาหัน
กลับมาทบทวนและตั้งคาถามกับตนเอง ซึ่งหากการทบทวนหรือสะท้อนย้อนคิดกับตนเองทาให้
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บุคคลโรคลมชักเกิดความตระหนักรูว้ ่า ภาพลักษณ์ท่ีเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรือเบี่ยงเบนของเขา
นัน้ ความจริงแล้วเกิดขึน้ จากกระบวนการหล่อหลอมทางบริบทครอบครัว สังคมวัฒนธรรมภายใน
ตัวเขาเอง ซึ่งมีความรู ท้ ่ีกากับอยู่เบือ้ งหลัง บุคคลโรคลมชักจึงอาจสามารถต่อต้านขัดขืนต่ออัต
ลักษณ์ท่ีสงั คมสร้างให้ (Social identities) ด้วยการสร้างหรือกาหนดตัวตนที่เขาปรารถนาจะเป็ น
ผ่านเทคโนโลยีแห่งตัวตนซึ่งจะทาให้ตัวตนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามเหตุการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลง หากบุคคลโรคลมชักถูกครอบงาด้วยอัตลักษณ์ท่ีสงั คมสร้างให้ เขาจะเป็ นร่างกายที่
สยบยอมซึ่งถูกจัดการจากศาสตร์ของความรู ้ และถูกกดทับด้วยอัตลักษณ์ทางสังคมที่มากากับ
บุคคล (Foucault, 1978, 2547)
กระบวนการให้ความหมายกับตนเองของบุคคลโรคลมชัก เริ่มต้นจากการตรวจสอบ
ตนเอง โดยการตัง้ คาถามกับตนเอง แล้วหันกลับมามองตนเองตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งแต่
ละคนมองและเข้าใจตนเองไม่เหมือนกัน โดยบุคคลจะต้องรูจ้ กั ตนเองก่อน (Knowing the self) จึง
จะสามารถเข้าใจตนเองได้ จากนัน้ ทาการกาหนดบทบาทหรือตาแหน่งแห่งที่ของตน เพื่อให้ตนมี
จุดยืนในสังคม และให้ความหมายหรือสร้างอัตลักษณ์แห่งตน โดยไม่ถูกกดทับด้วยอัตลักษณ์ทาง
สังคมที่ส ร้างให้บุคคลโรคลมชักเบี่ยงเบน หรือไร้ความสามารถเมื่ อเปรียบเทียบกับคนทั่วไปใน
สังคม
การสร้างความรู้สู่เสรีภาพในการดูแลตนเอง
ผูว้ ิจัย มีความเชื่อว่าการดูแลสุขภาพตนเอง (Self-care) เป็ นสิ่งที่สามารถกระทาได้
ด้วยตนเอง และเป็ นความปกติของสังคม แต่เมื่อศึกษาย้อนหลัง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ภายหลัง
จากที่การแพทย์สมัยใหม่ได้พัฒ นาเป็ นสถาบัน (Institute) และเป็ นองค์กรวิชาชีพ (Profession)
(Kelleher, Gabe, & Williams, 1994) การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง หรือการดูแลสุขภาพโดยผู้ท่ี
ไม่ได้รบั การรับรองจากสถาบันวิชาชีพกลายเป็ นสิ่งที่สังคมมองว่าไม่ปกติ การดูแลตนเองโดยใช้
ความรู ท้ ่ี เกิ ด จากการเรีย นรู ด้ ้วยตนเอง หรือ ความรู จ้ ากภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้านตามบริบ ทสัง คม
วัฒนธรรมจึงถูกกดทับด้วยความรูท้ างการแพทย์สมัยใหม่
ผูว้ ิจัย มองว่า “สุขภาพของบุคคล” ไม่ใช่เป็ นเรื่องของผูเ้ ชี่ยวชาญหรือบุคลากรทีม
สุขภาพที่มีอานาจมาจัดการร่างกายของบุคคลเพียงฝ่ ายเดียว แต่ สุขภาพเป็ นเรื่องของทุกคน ที่
ตนเองจะต้องดูแล เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมวัฒ นธรรมได้อย่างมีความสุข ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็ บ ดังคากล่าวที่ว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มี โรคคือลาภอันประเสริฐ ดังนั้น
“สุขภาพ” จึงเป็ นแกนกลาง (Integral part) ของวัฒนธรรมของทุกสังคม (ธนัช กนกเทศ, 2559) ซึ่ง
การที่บุคคลจะดารงตนเพื่อการมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคนัน้ เริ่มต้นจากกระบวนการ การ
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เกิด การเลีย้ งดูของครอบครัว การรับประทาน การมีคู่ การเปลี่ยนผ่านช่วงอายุการเจ็บป่ วย และ
การตาย ซึ่งการดารงอยู่ของบุคคลในสังคมจะต้องมีการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมทางระบบ
นิเวศ สังคม เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี การประพฤติ
ปฏิบตั ิของแต่ละสังคม สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นวัฒนธรรมที่มีการสืบทอด ดัดแปลง หรือแลกเปลี่ยนกันในวิถี
การด าเนิ น ชี วิ ต ของบุ ค คลและสัง คม จนกลายเป็ น เรื่อ งปกติ ธ รรมดา และมองเห็ น เป็ น เรื่อ ง
ธรรมชาติในสังคมที่ตนอาศัยอยู่
หากพิจารณาประเด็น “วัฒนธรรมสุขภาพ” ผูว้ ิจัยเริ่มต้นมองที่วัฒนธรรมสุขภาพระดับ
โลก (Global health culture) ซึ่ง ประกอบด้วย วัฒ นธรรมสุข ภาพแต่ ล ะท้อ งถิ่ น (Local health
culture) วัฒ นธรรมการดูแ ลสุข ภาพในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น นั้น มี ค วามหลากหลายไม่ เหมื อ นกัน ใน
การศึกษาระบาดวิทยาวัฒ นธรรมนั้น จะมุ่งสนใจการเรียนรู ม้ ุมมอง “คนใน” การทาความเข้าใจ
“บริบท” และมองปรากฏการณ์แบบ “องค์รวม” โดยให้ความสาคัญ กับการศึกษาวัฒ นธรรม 2
ลักษณะ คือ วัฒนธรรมท้องถิ่น (Lay culture) และ วัฒนธรรมผูเ้ ชี่ยวชาญหรือการทางานของผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Professional culture) (ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไร่เงิน, 2561) ซึ่ง
ในวัฒ นธรรมท้องถิ่น บุคคลในท้องถิ่นนั้น จะอาศัยแบบแผนความเชื่ อทางสังคมวัฒ นธรรมที่
ตนเองเรียนรูแ้ ละสะสมไว้ในตนเอง เป็ นกรอบคิดพืน้ ฐานในการตีความและกระทาการเพื่อดูแลการ
เจ็ บ ป่ วยของตนเองและบุคคลในครอบครัวหรือ บุค คลรอบข้าง ในวัฒ นธรรมท้องถิ่น นั้น จะมี
วัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มโดยมีความสัมพันธ์ผ่านทางการทากิจกรรม
ร่วมกัน หรือคนในกลุม่ มีลกั ษณะร่วมกัน เช่น นับถือศาสนาเดียวกัน เป็ นผูป้ ่ วยกลุม่ โรคเดียวกัน ซึ่ง
การศึกษานี ้ ผูว้ ิจัย มี ความสนใจบุคคลโรคลมชัก ซึ่งเป็ นกลุ่ม วัฒ นธรรมย่อย นอกจากนี ้ ผู้วิจัย
สนใจ วัฒ นธรรมผู้เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง มี ค วามส าคัญ ต่ อ การดูแ ลสุข ภาพของบุ ค คล ในวัฒ นธรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญนี ้ ประกอบด้วย การแพทย์สมัยใหม่หรือแผนปั จจุบัน (Biomedicine) เป็ นการแพทย์
กระแสหลักที่มีอานาจในการตัดสินบุคคลเมื่อเข้ารับการรักษา และเบียดขับการแพทย์อ่นื ๆ ให้เป็ น
การแพทย์ท่ี มี ความส าคัญ รองลงมา หากบุค คลนั้น ไม่ ต้อ งการเข้ารับ การรักษากับ การแพทย์
สมัยใหม่ แล้ว เขาจะเลื อกการรักษา จากการแพทย์ท างเลือ ก (Alternative medicine) เช่ น ใน
ผูป้ ่ วยประคับประคอง (Palliative care) หรือผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย (End of life) ที่ไม่สามารถรักษา
ด้วยการแพทย์สมัยใหม่แล้ว ขอกลับมารักษาต่อที่บา้ น อาจรักษาด้วย สมุนไพร หรือการทาสมาธิ
เป็ นต้น และการแพทย์ผสมผสาน (Complementary medicine) เป็ นการรักษาร่วมกับการแพทย์
สมัยใหม่ เพื่อบรรเทาอาการหรือฟื ้ นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาดารงชีวิตตามศักยภาพของบุคคล
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เช่น ใช้การฝังเข็ม การนวด การประคบความร้อนหรือความเย็น เป็ นต้น (กองการแพทย์ทางเลือก,
2563)
การทาความเข้าใจวัฒนธรรมสุขภาพ ช่วยให้ผวู้ ิจยั มองเห็นกระบวนการสร้างตัวตน
จากการเป็ นวัตถุของความรู ท้ างการแพทย์สมัยใหม่ เปลี่ยนมาเป็ นองค์ประธาน ที่สามารถจัดการ
ร่างกาย ความคิด การแสดงออกของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีแห่งตน (Technology of self) ที่ให้
ความหมายกับการกระทาของตนเอง ผสมผสานกับความรู ท้ ่ีตนเองเกิดการเรียนรู ส้ ่ ังสมมาใน
บริบทสังคมวัฒ นธรรมท้องถิ่น (Lay knowledge) และความรู ท้ ่ีเกิดขึน้ ขณะที่ตนเองเข้ารับการ
รักษา ผ่ านทางการตั้งค าถามกับความรู ท้ างการแพทย์สมัยใหม่ ใช้เทคนิ คการทบทวนตนเอง
กลับไปกลับมาในทุกขั้นตอนของการรักษาและการตรวจสอบตนเองตลอดเวลา รวมทั้ง การมี
ความสัมพันธ์ในกลุ่มบุคคลโรคลมชักเพื่อร่วมสร้างความรู ้จากประสบการณ์ของบุคคล (Personal
knowledge) เพื่อต่อสูก้ ับการถูกกากับด้วยอัตลักษณ์ทางสังคมที่สร้างความหมายให้บุคคลโรค
ลมชั ก ว่ า เป็ นผู้ด้อ ยค่ า เพื่ อ ให้ต นเองมี อ านาจในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสร้า งตั ว ตนที่ มี
ความสัมพันธ์กบั สิ่งอื่น ๆ ได้อย่างมีเสรีภาพเพื่อการดูแลตนเอง และปกครองตนเอง (Care of the
self) (Foucault, 1988; Markula & Pringle, 2006)
ส่วนทีส่ าม การสร้างสุนทรียะในการดูแลตนเองผ่านความรู้ของบุคคลเป็ นโรคลมชัก
“สุนทรียภาพ” หรือ “สุนทรียะ” เป็ นมิติของ ความรู ส้ ึกถึงคุณค่าของสิ่งที่งาม (กาจร สุ
นพงษ์ศรี, 2559) สุนทรียะ สามารถเกิดขึน้ และพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้กบั ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงเวลา
สุน ทรีย ะ จึ งเป็ น ส่วนส าคัญ ของความเป็ น มนุษ ย์ การที่บุค คลจะเข้าถึ งสุนทรีย ะได้นั้น บุคคล
จะต้องมีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู จ้ ากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ตนประสบมา โดยใช้ความรู ส้ ึก
(Feeling) หรือ อารมณ์ (Emotion) ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การกระท าหรือ การแสดงออกของบุ ค คล ซึ่ง
สุน ทรี ย ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา และมี ค วามหลากหลายขึ น้ อยู่ กับ บริบ ทของบุ ค คล
สุนทรีย ะจึ งเป็ นประสบการณ์เฉพาะของบุคคล ที่ไม่ สามารถหยิบ ยื่นให้กันได้ และไม่ สามารถ
ช่วยเหลือกันได้ สุนทรียะ มีคุณค่าทัง้ ต่อตนเอง และสังคม ก่อให้เกิดความสุขส่วนตน และสันติสุข
ในสังคม อีกทัง้ เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม และงานด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย
เมื่ อ บุ ค คลโรคลมชัก สามารถสร้า งตั ว ตนที่ มี เสรีภ าพในการดู แ ลตนเองผ่ า นการใช้
เทคโนโลยีแห่งตน การสร้างความรู จ้ ากประสบการณ์ และการต่อสูก้ ับอัต ลักษณ์ทางสังคมที่มา
กากับชีวิตของบุคคล ด้วยการสะท้อนย้อนคิดกับตนเอง อย่างไรก็ดี การมีเสรีภาพ (Freedom) ใน
การดูแลตนเอง ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการครอบงาของบริบทสังคมและวัฒนธรรมสุขภาพได้
ผู้วิจัยใช้แนวคิ ด สุนทรียะ ของฟูโกต์ ในการอธิ บาย วิเคราะห์ และวิพ ากษ์การให้ ความหมาย
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สุนทรียะในการดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชัก ซึ่ง สุนทรียะ (Aesthetic) ตามแนวคิดของฟูโกต์นี ้
คือ ศิลปะในการดารงอยู่ (Art of living) โดยบุคคลสามารถสร้างสรรค์ตนเอง เปรียบเสมือนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ บุคคลสามารถกาหนดผลงานศิลปะหรือกาหนดตนเองว่าจะมีลกั ษณะ
อย่างไร ตามการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตของแต่ละบุคคลและบริบทที่แวดล้อม
บุ ค คลนั้ น และตามความปรารถนาแห่ ง ตน (Desires) การสร้า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะ เป็ น
กระบวนการทางสังคม (Social process) ที่บคุ คลนัน้ สามารถกาหนดตนเอง มีความคิด มีมมุ มอง
ในการดาเนินชีวิตเป็ นของตนเอง อันจะนาไปสู่การดารงตนอยู่อย่างรูเ้ ท่าทัน นอกจากนี ้ จะต้องมี
การเสริม พลัง ให้เ กิ ด ขึ น้ ในตนเอง (Empowerment) เพื่ อ น าไปสู่สุ น ทรี ย ะที่ มี พ ลัง (Aesthetic
empowerment) (Seppä, 2004)
ส่วนทีส่ ี่ กรอบความคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่องราวชีวิตเพื่อให้เห็นกระบวนการการสร้างตัวตนและการสร้างสุนทรียะของ
บุคคลเป็ นโรคลมชักนัน้ ผูว้ ิจยั ได้วางกรอบความคิดในการวิจยั ไว้ดงั นี ้
ประการแรก ศึกษาบริบทสังคมวัฒนธรรมที่บุคคลโรคลมชักดารงอยู่ เพื่อเผยให้เห็นถึง
ศาสตร์ของความรู ท้ างการแพทย์สมัยใหม่มาจัดประเภทหรื อกลุ่มบุคคล (Classification) ว่าเป็ น
บุ ค คลปกติ (Normal human) หรื อ บุ ค คลที่ ป่ วยเป็ นโรค (Pathological human) โดยการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบ (Examination) ซึ่งแสดงออกมาในรู ปของปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์สมัยใหม่ (Biomedical practices) ได้แก่ การซักประวัติผูป้ ่ วยและครอบครัว การ
ตรวจร่างกาย (Physical examination) การสืบค้นเพื่อหารอยโรค (Investigation) โดยการตรวจ
ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร (Laboratory examination) ก า ร ต ร ว จ ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า ส ม อ ง
(Electroencephalogram: EEG) การตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ (Computed
tomography: CT) และเครื่องเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging: MRI)
และการวินิจฉัยโรคว่าเป็ นโรคลมชักชนิดใด (Diagnosis) โดยใช้ทฤษฎีของฟูโกต์ (Foucauldian
theory) มาอธิ บ าย ท าความเข้า ใจ และเผยให้เห็ น ถึ งเทคโนโลยี ของอ านาจในรู ป ของอ านาจ
ระเบียบวินัย (Discipline power) มากากับ และกระทาต่อบุคคลเป็ นโรคลมชัก ทาให้บุคคลเป็ น
โรคลมชัก เกิดการสังเกตตรวจตราตนเอง (Clinical gazing) จนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ตนเองมี
อาการผิดปกติไม่ใช่เป็ นลมหมดสติธรรมดา หรือเหม่อลอย จนต้องไปปรึกษากับผูเ้ ชี่ยวชาญ คือ
อายุรแพทย์ประสาทวิทยา เพื่อตรวจสอบว่าตนเป็ นผูป้ ่ วยโรคลมชักจริง และยอมรับกับตนเองว่า
เป็ น บุคคลโรคลมชัก ศาสตร์ของความรู ท้ างการแพทย์สมัยใหม่ ทาให้ผูป้ ่ วยโรคลมชักสยบยอม
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กลายเป็ นผูถ้ ูกกระทา เป็ นตัวตนที่ตอ้ งพึ่งพาแพทย์ผูร้ กั ษาหรือครอบครัว (Danaher et al., 2000;
Foucault, 1995, 2012)
ประการที่สอง ศึกษากระบวนการสร้างตัวตนใหม่ ภายใต้เงื่อนไขบริบทชีวิตบุคคลโรค
ลมชัก และสังคมวัฒนธรรมที่ดารงอยู่ เพื่อทาความเข้าใจและเผยให้เห็นถึงเทคโนโลยีแห่งตัวตนใน
รูปของชีวอานาจ (Biopower) ที่มากระทาต่อบุคคลโรคลมชัก ให้พวกเขาสามารถรู ค้ ิดและกากับ
ตนเองโดยใช้ก ารสะท้อ นย้อ นคิ ด กับ ตนเองเมื่ อ ประสบเหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตในชี วิ ต ซึ่ ง ในแต่ ล ะ
เหตุ ก ารณ์ พ วกเขาจะเกิ ด การเรี ย นรู ้ (Self-learning) มี ก ารปรับ เปลี่ ย นตนเองจากการเป็ น
ผูถ้ ูกกระทามาเป็ นผูก้ ระทาในการสร้างตัวตนของตนเองใหม่ ท่ีมีเสรีภาพในการดูแลตนเอง (Care
of the self) โดยการต่อสูห้ รือต่อรองกับกระบวนการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อให้เหมาะสม
ตามบริบทชีวิตของตนเอง
ประการที่สาม ศึกษากระบวนการสร้างสุนทรียะในการดูแลตนเอง เพื่อการบรรลุความ
ปรารถนาแห่งตนหรือเป้าหมายของชีวิต ซึ่งมี ความหลากหลายขึน้ อยู่กับบริบทชีวิตและสังคม
วัฒนธรรม โดยบุคคลมีการดารงอยู่ในสังคมอย่างรู เ้ ท่าทัน มีการยอมรับนับถือตนเอง และมีการ
เสริมพลังอานาจเพื่อการไปสูส่ นุ ทรียะผ่านการวิภาษสะท้อนย้อนคิดกับตนเอง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั “การสร้างความรูด้ ว้ ยสุนทรียะของบุคคลเป็ นโรคลมชัก ” เพื่อตอบคาถาม
การวิจยั บุคคลที่เป็ นโรคลมชักสร้างความรูจ้ ากประสบการณ์ในการดูแลตนเองภายใต้วฒ
ั นธรรม
ทางการรักษาอย่างไร ผ่ านการศึกษาประสบการณ์ชี วิตของบุคคลเป็ น โรคลมชัก ซึ่ง ไม่ ใช่ การ
ตีความประสบการณ์ในลักษณะของการสร้างความรู ใ้ นแนวของปรากฏการณ์นิยมกล่าวคือสร้าง
ความเข้าใจตามที่ ผู้ให้ข้อมูล ให้ความหมายเท่านั้น หากแต่ ให้ความส าคัญ กับ การวิพ ากษ์ ซึ่ง
หมายถึงการทบทวนเหตุการณ์วิกฤตในชี วิต ในประเด็นความไม่ เสมอภาค หรือการถูกกดทับ
เพื่อให้ตนเองมีเสรีภาพในการดูแลตนเอง รู เ้ ท่าทัน อานาจของความรู ท้ ่ีมาครอบงาและสามารถ
ต่อสูก้ บั อัตลักษณ์ท่ีสงั คมสร้างขึน้ (Marginalized Communities) (Tilley-Lubbs, 2016) และการ
สะท้อนย้อนคิดกับตัวตนของบุคคล ดังนัน้ จึงเป็ นการให้ความสาคัญต่อการสะท้อนย้อนคิดทบทวน
ตนเองอย่างวิพากษ์ของผูว้ ิจยั ในฐานะบุคคลโรคลมชักคนหนึ่ง และผูร้ ่วมสนทนาที่เป็ นโรคลมชัก
เพื่ อนาไปสู่การทาความเข้าใจต่อประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อทาความเข้าใจความรู จ้ าก
ประสบการณ์ของบุคคลเหล่านีอ้ ย่างละเอียด ซึ่งการสร้างความรูร้ ่วมกันผ่านประสบการณ์ในการ
ดูแลตนเองภายใต้วฒ
ั นธรรมทางการรักษานัน้ ผูว้ ิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแนวอัต ชาติพันธุว์ รรณา
ด้วยความเชื่อว่า เป็ นวิธีวิทยาที่มีพลังในการสะท้อนความหมายของกลุ่มบุคคลโรคลมชัก และผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ดูแลคนกลุ่ม นี ้ ซึ่งมี การรวมกลุ่ม เพื่อศึกษา สื่อสาร และแลกเปลี่ยน
เรียนรูว้ ิถีการดาเนินชีวิตอยู่กบั โรคลมชักในบริบทสังคมไทยและวัฒนธรรมสุขภาพ ผูว้ ิจยั มองว่าใน
ความสัมพันธ์ดังกล่าว มีลกั ษณะเป็ นชุมชนและเป็ นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของบุคคลโรคลมชัก ซึ่ง
ภายใต้ความสัมพันธ์เหล่านี ้ มีความเข้าใจความหมายเชิงวัฒนธรรมในปฏิบตั ิการของการรักษา
หรือการใช้ชีวิตอยู่กับโรคลมชัก และมีการสร้างความรู ร้ ่วมกันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจากการสื่อสาร
กับ ชุ ม ชน (Shared cultural meaning) เพื่ อ เข้า ถึ ง ประสบการณ์ ข องบุ ค คลในกลุ่ ม นี ้ ภายใต้
ความหมายของโรคลมชัก ที่ ด ารงอยู่ การร่ว มสร้า งความรู ก้ ับ บุ ค คลเหล่ านี ้ เพื่ อ ให้เข้า ใจถึ ง
กระบวนการสร้างตัวตนใหม่ผ่านสุนทรียะของบุคคล ดังนัน้ วิทยาการวิจยั แนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณา
จึงสามารถที่จะช่วยในการสะท้อนความหมายในบริบ ทสังคมวัฒนธรรมอย่างขบคิด และสะท้อน
เสียงของคนกลุ่มนี ้ ซึ่งสังคมไม่ได้รบั ฟั งพวกเขาเหล่านีอ้ ย่างจริงจัง โดยขอนาเสนอในรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีวิทยาดังนี ้
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แนวทางการศึกษาอัตชาติพันธุว์ รรณา (Autoethnography)
การนาแนวทางการศึกษาอัตชาติพันธุ์วรรณามาใช้ในการศึกษาการสร้างความรู จ้ าก
ประสบการณ์ในการดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชักและผูว้ ิจยั ภายใต้บริบทวัฒนธรรมที่ดารงอยู่นี ้
ผูว้ ิจยั มีความเชื่อว่า การที่ผวู้ ิจยั มีประสบการณ์ตรงในฐานะคนในกลุ่ม (Emic view) และในฐานะ
นักวิจยั จะช่วยในการศึกษาและทาความเข้าใจประสบการณ์ของบุคคลในกลุ่มวัฒ นธรรมย่อยนัน้
ได้อย่างลุ่ม ลึก วิธี วิท ยาการวิจัย นีจ้ ึ งมี ความเหมาะสมในการเลื อกน ามาใช้ในการศึกษานี ้ ซึ่ง
การศึก ษาแนวอัต ชาติ พั น ธุ์ว รรณามี ค วามแตกต่ า งจากการศึก ษาแนวชาติ พัน ธุ์วรรณา โดย
การศึกษาแนวชาติพนั ธุว์ รรณา เป็ นวิธีการศึกษาวิจยั เพื่อพรรณนาและตีความพฤติกรรมของกลุ่ ม
คน โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) โดยมุ่งทาความเข้าใจแบบแผนพฤติกรรมทาง
สังคม วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม (Creswell & Poth,
2016) โดยมองว่าพฤติกรรมและการกระทาของบุคคลเป็ นสิ่งที่สะท้อนวิธีคิดเชิงวัฒ นธรรมของ
สังคมนั้น ๆ ส าหรับ การศึก ษาแนวอัตชาติ พันธุ์วรรณา เป็ น การผสมผสานการศึกษาวิจัยแนว
อัตชีวประวัติ (Autobiography) เป็ นการเล่าเรื่องที่ผูเ้ ล่าถ่ายทอดเหตุการณ์สาคัญในช่วงชีวิต มี
การจั ด เรื่ อ งราวและเริ่ ม ต้ น ใหม่ เ พื่ อ น าสู่ จุ ด ส าคั ญ ของเรื่ อ ง ซึ่ ง เป็ นการศึ ก ษาย้ อ นหลั ง
(Retrospective) เพื่อสะท้อนเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมา โดยการเล่าประสบการณ์ของตัวเองและให้
ความหมายต่อปรากฏการณ์นั้น ซึ่งเป็ นความรูเ้ กี่ยวกับตนเอง (กิตติกร สันคติประภา, 2550) และ
การศึกษาวิจัยแนวชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) เพื่อกระทาการ (Do) และพรรณนา (Write)
ประสบการณ์ของผูว้ ิจยั และบุคคลที่มีประสบการณ์รว่ มกับผูว้ ิจยั ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั วัฒนธรรม
โดยแสดงออกถึงการกระทา อารมณ์ ความรู ส้ ึก การสร้างตัวตน การตระหนักรู ้ และการสะท้ อน
ย้อนคิด กล่าวได้ว่าการศึกษาแนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณาเป็ น ทัง้ วิธีวิทยาและกระบวนการ (Process)
ที่ผวู้ ิจยั นามาใช้ โดยมีการผสมผสานคุณลักษณะของการศึกษาวิจยั แนวอัตชีวประวัติและแนวชาติ
พันธุ์วรรณาเข้าด้วยกัน ได้ผ ลผลิ ต (Product) คือ การพรรณนา หรือ การประพันธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้
แสวงหาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีสนุ ทรียะ และได้ขอ้ มูลประสบการณ์ดา้ นอารมณ์ ความรูส้ ึก
ของบุคคลและระหว่างบุคคลอย่างลุม่ ลึก (Ellis, Adams, & Bochner, 2010)
ทัง้ นี ้ คุณลักษณะของการศึกษาแนวอัตชาติพันธุ์วรรณานัน้ มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
1) การสะท้อนประสบการณ์ของตัวบุคคล เช่น ประสบการณ์การเป็ นบุคคลบาดเจ็บที่ศีรษะระดับ
รุนแรง ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในหอผูป้ ่ วยวิกฤตเป็ นเวลานาน เพื่อเปิ ดเผยให้สงั คมได้รบั รู ้ และ
เข้ า ใจถึ ง การต่ อ สู้ ข องบุ ค คลเพื่ อ ให้ ห ายจากภาวะการเจ็ บ ป่ วยสามารถกลั บ มาด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งพิงผูอ้ ่ืน (Shankar, 2018) โดยอาศัยแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์
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จากตัวผู้วิ จัยและกลุ่ม คนในวัฒ นธรรมย่อยที่ผู้วิจัย ใช้เป็ นแหล่งข้อมูลของการศึกษานี ้ 2) การ
สะท้อนการสร้างตัวตน (Embodiment) จากการคิดทบทวนไตร่ตรองเหตุการณ์วิกฤต (Critical
events) หรือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่บุคคลประสบมา (Personal epiphanies) ซึ่งไม่ได้เกิดขึน้ เพียง
ครัง้ เดียวในชีวิตของมนุษย์ และเป็ นเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ท่ตี ่อเนื่องกัน (Series of events)
ซึ่งในแต่ละครัง้ การสะท้อนย้อนความคิด (Reflection) ระหว่างตัวตนของบุคคลกับเหตุการณ์
เหล่านี ้ เกิดขึน้ ตลอดเวลา โดยที่กระบวนการสะท้อนย้อนความคิดนีก้ ับตัวตนของแต่ละคนนัน้ มี
ลักษณะเป็ นธรรมชาติ ดังนัน้ จึงเป็ นกระบวนการซึ่งสะท้อนผ่านมุมมองของคนใน โดยเน้นคนใน
กลุม่ วัฒนธรรมย่อยนัน้ ในที่สดุ แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ (Identity) ของบุคคล โดย
สรุป การศึกษาแนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณา จึงเป็ นวิธีวิทยาการวิจยั ที่ศกึ ษาเพื่อต้องการทาความเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ ถึงสิ่งที่ตอ้ งการจะรู ้ (Boylorn & Orbe, 2014) ซึ่งจาเป็ นที่ผูว้ ิจัยจะต้องมีประสบการณ์
ร่วมกับผูร้ ่วมสนทนาหรือความสัมพันธ์ของผูว้ ิจัยกับประเด็นหรือกลุ่มคนที่ตอ้ งการศึกษาอย่าง
ลึ ก ซึ ้ง ตั ว อย่ า งเช่ น ประสบการณ์ ก ารเจ็ บ ป่ วยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รัง (Richards, 2016)
อย่ า งไรก็ ดี วิ ธี วิ ท ยาการวิ จัย แนวอั ต ชาติ พั น ธุ์ว รรณา มี ลัก ษณะแยกย่ อ ย แบ่ ง ออกได้เป็ น
2 แนวทาง คือ 1) อัตชาติพันธุ์วรรณาเชิงเรื่องเล่า (Evocative or Emotional Autoethnography)
2) อัตชาติพนั ธุว์ รรณาเชิงวิพากษ์ (Critical or Analytical Autoethnography) ซึ่งทัง้ 2 แนวทาง มี
ประเด็นร่วมและลักษณะแตกต่างกัน สรุปคร่าว ๆ ดังนี ้
อัตชาติพนั ธุว์ รรณาเชิงเรื่องเล่า เป็ นวิธีวิทยาการวิจยั แนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณา แบบดัง้ เดิม
(Tradition) โดยผสมผสานวิ ธี วิ ท ยาการวิ จัย แนวอัต ชี ว ประวัติ ในลัก ษณะงานเขี ย นหรือ การ
ประพันธ์ และแนวชาติพันธุ์วรรณาเพื่อศึ กษาวิจัย ซึ่งเปิ ดเผยให้เห็นถึงความหลากหลายของการ
รับรู ต้ นเอง (Multiple layers of consciousness) และการเชื่อมประสานของบุคคลกับวัฒนธรรม
โดยใช้วิธีการเล่าเรื่องของตนเอง (Storytelling) แล้วนาเรื่องราวที่ได้ไปวิเคราะห์และตีความ เป็ น
เรื่องเล่าของตนเอง (Self-narrative) ซึ่งมี ความผูกพันและเชื่อมประสานเข้ากับวัฒ นธรรมที่ตน
ดารงอยู่ การศึกษาวิจยั แนวอัตชาติพันธุ์วรรณาเชิงเรื่องเล่านี ้ มีคุณลักษณะเด่นชัด ประกอบด้วย
ผูว้ ิจัยมักจะเขียนเรื่องเล่าของตนเองเป็ นลาดับแรก เน้นเรื่องเล่าของผูว้ ิจัยเป็ นหลักมากกว่าเน้นผู้
ร่วมสนทนา การเขียนมีลกั ษณะคล้ายกับการเขียนนวนิยายหรือชีวประวัติ ซึ่งนาเสนอเรื่องราว โดย
มีผูบ้ รรยาย (Narrator) มีตัวละคร (Characters) และมีเค้าโครงเรื่อง (Plot) ซึ่งค่อย ๆ คลี่ให้เห็น
เรื่องราวความเป็ นไป มากกว่าการนาเสนอภาพรวม การเขียนเรื่องเล่า เป็ นการเล่าเรื่องเหตุการณ์
ในอดีต และการเปิ ดเผยเรื่องราวรายละเอียดชีวิตส่วนตัวของผูเ้ ล่าที่เก็บซ่อนเร้นอยู่ในใจ รวมทั้ง
นาเสนอประสบการณ์ดา้ นอารมณ์ ความรูส้ ึก ในเหตุการณ์สาคัญๆ ของชีวิต เน้นการสะท้อนย้อน
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คิดเรื่องราวชีวิตของผูเ้ ล่ากับเหตุการณ์ในชีวิต และ ผูอ้ ่านสนทนากับงานเขียนและสามารถแทรก
หรือสร้างชีวิตของตนเองเป็ นระยะ ๆ กล่าวคือ ผูอ้ ่านมีฐานะเป็ นผูร้ บั สารที่กระตือรือร้น (Active
receiver) (Pace, 2012) ตัวอย่างงานศึกษาแนวนี ้ ซึ่งผูว้ ิจยั เป็ นผูม้ ีประสบการณ์การเจ็บป่ วยด้วย
โรคไตวายเรือ้ รังที่ได้รบั การปลูกถ่ายไต (Richards, 2016) การบาดเจ็บที่ศีรษะ (Shankar, 2018)
โรคลมชัก (Scarfe & Marlow, 2015) หรือผูว้ ิจยั เป็ นมารดาที่มีบุตรเป็ นออทิสติกและมีโครโมโซม
ผิดปกติ (Alcock, 2016)
อัตชาติพันธุว์ รรณาเชิงวิพากษ์ เป็ นวิธีวิทยาการวิจัยที่ได้รบั ความสนใจ และวงการวิจัย
เชิงคุณภาพให้ความสาคัญมากขึน้ ในยุคหลังๆ ซึ่งการประชุมสัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพระดับ
นานาชาติ ค รั้ง ที่ 13 (The 13th International Congress of Qualitative Inquiry, 2017) จั ด ใน
หัวข้อ “Qualitative Inquiry in the Public Sphere” โดยให้ความสนใจการศึกษาวิจยั แนว อัตชาติ
พันธุว์ รรณาการวิจยั เชิงคุณภาพแนววิพากษ์ หรือแม้กระทั่งการวิจยั สุขภาพเชิงคุณภาพระดับโลก
(Global Qualitative Health Research) สะท้อนให้เห็นถึงวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแนวใหม่
หรืออาจเรียกได้ว่า นวัตกรรมใหม่ ในวงการวิชาการของไทย ซึ่งวิธีวิทยาการวิจยั แนวอัตชาติพันธุ์
วรรณาเชิงวิพากษ์นี ้ ได้มีการผสมผสานวิธีวิทยาการวิจัยแนวชาติพันธุ์วรรณาอัตชีวประวัติ และ
การศึกษาเชิงวิพากษ์ (Critical pedagogy) ซึ่งการศึกษาเชิงวิพากษ์ มี เป้าหมายในการวิพากษ์
สถานการณ์ โดยเฉพาะประเด็นความไม่ยุติธรรม การถูกกดขี่ เอารัดเอาเปรียบ เพื่อปลดปล่อย
มนุ ษ ย์ใ ห้เป็ นอิ ส ระจากการถู ก อ านาจของความรู ้ค รอบง า น ามาใช้ศึ ก ษากลุ่ ม เปราะบาง
(Vulnerable Groups) และชุมชนชายขอบ (Marginalized Communities) (Tilley-Lubbs, 2016)
การศึกษาวิจยั แนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณาเชิงวิพากษ์นี ้ มีลกั ษณะเฉพาะที่สาคัญ ประกอบด้วย ผูว้ ิจยั
มี ป ระสบการณ์ ร่ว มในเรื่ อ งนั้น ๆ (Complete member) เช่ น เจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคเดี ย วกับ ผู้ร่ว ม
สนทนา การสะท้อนย้อนความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic reflexivity) ของผูว้ ิจยั หรือผูร้ ่วมสนทนา
ที่ แ สดงให้เห็ น ถึ ง การตระหนัก ต่ ออิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ กัน และกัน ของตัวตนผู้วิ จัย บริบ ททางสัง คม
วัฒนธรรม และผูร้ ่วมสนทนา การสามารถมองเห็นตัวตนของผูว้ ิจัยได้ภายในเรื่องเล่าการสนทนา
ระหว่ า งผู้ วิ จั ย กั บ ผู้ ร่ ว มสนทนา ผู้ วิ จั ย สนทนากั บ ผู้ ร่ ว มสนทนาในบทบาทของนั ก วิ จั ย
นอกเหนือจากตัวตนของบุคคลที่เจ็บป่ วย และ ผูว้ ิจัยตระหนักตลอดเวลากับการวิเคราะห์การ
กระทาเชิงทฤษฎี กล่าวคือ ไม่เน้นเฉพาะการทาความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึน้ ในชีวิตของปั จเจกบุคคล
หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมของบุคคล (Pace, 2012)ตัวอย่างงานศึกษาแนวนี ้ ได้แก่
การวิจัยการเรียนการสอนสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต (Struthers, 2012) หรือการศึกษาสาขา
เภสัชศาสตร์ (Ramalho-de-Oliveira, 2020) เป็ นต้น
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จุด เด่ น ของวิ ธี วิ ท ยาการวิ จัย นี ้ คื อ ผู้วิ จัย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประสบการณ์ ได้รับ รู ้ถึ ง
ความรู ส้ ึกทุกข์รอ้ นของบุคคลเหล่านี ้ และที่ ผูว้ ิจัยเลือกนาวิธีวิทยาการวิจัยนีม้ าใช้ เนื่องจาก ตัว
ผูว้ ิจยั เข้าไปมีบทบาทในการวิจยั และมีความรูค้ วามเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขา (Subjective
knowledge) การวิ จั ย แนวนี ้จึ ง มี พ ลัง ในการสร้า งความรู ้ค วามจริ ง เพราะมาจากเสี ย งและ
ประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ซึ่งเป็ นคนในกลุ่มผนวกรวมกับบุคคลโรคลมชัก ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า การ
วิจัยแนวอัตชาติพันธุ์วรรณา อยู่ในกรอบกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม (Social constructivism
paradigm) โดยในการมองความจริง มี ลักษณะสัม พัท ธนิยม หมายความว่า มนุษ ย์คือผู้สร้าง
ความจริง และความจริง นั้น เกิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ของบุ ค คล โดยการตี ค วามและการให้
ความหมายเชื่อมโยงกับบริบทสังคมวัฒนธรรมของบุคคล ความจริงจึงมิได้เป็ นหนึ่งเดียว ดังนัน้ จึง
เป็ นการเปิ ดพืน้ ที่ ให้กลุ่มคนที่ถูกกีดกัน หรือถูกตีตรา ได้แสดง “ตัวตน” และเป็ น “เสียง” ที่มีส่วน
ในการสร้างความจริงในสังคม มีสภาวะความรู ้ หรือ ญาณวิทยา ในลักษณะที่ ตัวผูว้ ิจยั และผูร้ ่วม
สนทนามีการสร้างความรู ร้ ่วมกัน (Co-construct) เพื่อเข้าถึงความหมายของประสบการณ์ชีวิต
อย่างลุ่มลึก โดยอาศัยเรื่องเล่าชีวิตของบุคคลมาเป็ นตัวบท (Text) โดยไม่เชื่อความจริงที่ดารงอยู่
แต่เชื่อว่าความรู ค้ วามจริงถูกสร้างขึน้ มาและบุคคลมีเป้าหมายในการดารงชีวิตให้ไปสู่ความสุข
ตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งอยู่บนพืน้ ฐานของความจริง มีความเป็ นไปได้ และบริบทแห่งชีวิต (นภา
ภรณ์ หะวานนท์, 2552)
สนามการวิจัย และผู้ร่วมสนทนา
สนามการวิจัยนีเ้ ป็ นพืน้ ที่ทางสังคมที่มีการเชื่อมโยงประสบการณ์กับบุคคลโรคลมชัก
ญาติพ่ีนอ้ ง ผูอ้ ภิบาล ผูใ้ ห้ความรูท้ างการรักษา ซึ่งล้วนแต่เป็ นบุคคลที่มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับ
บุค คลโรคลมชัก (significant others) โดยมี เป้าหมายร่วมกัน เพื่ อการดูแลสุขภาพของตนหรือ
บุ ค คลในครอบครัว ให้ห ายหรือทุ เลาจากการเจ็ บ ป่ วย และสามารถกลับ ไปด ารงชี วิ ต ได้ต าม
ศักยภาพของตนเอง จึงอาจเรียกได้ว่าเป็ นวัฒ นธรรมย่อยที่เกิดขึน้ จากพืน้ ที่ความสัมพันธ์ พืน้ ที่
ดังกล่าวนีม้ ีลกั ษณะทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยหากเป็ นทางการจะมีลกั ษณะของการ
จัดตัง้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีโครงสร้างการทางานและที่อยู่ชดั เจน ได้แก่ พืน้ ที่ท่ีมีการรักษา
ผูป้ ่ วยโรคลมชัก เช่น โรงพยาบาล หรือสถาบันทางการแพทย์ นอกจากนี ้ ยังมีพืน้ ที่ท่มี ีการรวมกลุ่ม
บุคคลที่มีความสนใจโรคลมชัก จดทะเบียนเป็ นมูลนิธิหรือเครือข่าย เพื่อร่วมกันทากิจกรรมให้กับ
บุคคลโรคลมชักและครอบครัว สาหรับพืน้ ที่ท่ีไม่เป็ นทางการนัน้ เกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลโรค
ลมชักหรือผูส้ นใจ เพื่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลบุคคลโรคลมชัก ให้กาลังใจซึ่ง
กันและกัน และแบ่งปันทรัพยากรที่ใช้ในการดูแลบุคคลโรคลมชัก พืน้ ที่ไม่เป็ นทางการนี ้ พบเห็นได้
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ในโรงพยาบาลที่มีการรักษาบุคคลโรคลมชัก อาจจัดโดย ทีมผูใ้ ห้การรักษา หรือเกิดจากบุคคลโรค
ลมชักและครอบครัว จับกลุ่มพูดคุยกันเอง นอกจากนี ้ ยังพบเห็นในกลุ่มสังคมออนไลน์ ซึ่งกลุ่มนี ้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีสมาชิกที่มีความหลากหลายจาก พืน้ ที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย
สนามวิจัยก าหนดจากบริบ ทชี วิต ของบุค คลโรคลมชัก (Life context) (Lloyd, Lloyd,
Fitzpatrick, & Peters, 2017) ที่ มี เหตุก ารณ์ (Events) หรือ ปฏิ บัติ ก าร (Practices) ในการดูแ ล
ตนเองของบุคคลโรคลมชักและบุคคลสาคัญที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับพวกเขา การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผูว้ ิจยั ขอเรียกว่า ผูร้ ่วมสนทนา เนื่องจาก ผูว้ ิจยั มีความเชื่อเรื่องการสร้างความรูร้ ว่ มกัน และเชื่อใน
ความเท่าเทียมกันของผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมสนทนา ซึ่งผูร้ ่วมสนทนาในการศึกษาวิจยั นี ้ ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลื อ กผู้ร่วมสนทนาที่ ส ามารถตอบโจทย์ค าถามและ
วัตถุประสงค์การวิจยั ได้ และสามารถให้ขอ้ มูลละเอียดลึกและมีประเด็นได้ ผูร้ ว่ มสนทนา มี 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย 1)บุคคลเป็ น โรคลมชัก ที่ได้รบั การวินิจฉัยโรคว่าเป็ นโรคลมชักในวัยเรียนหรือวัย
ทางาน ไม่จากัดเพศ และความบกพร่องทางสรีระร่างกาย มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึน้ ไป ถึง 60 ปี ที่
สามารถสร้างความรูจ้ ากประสบการณ์ของตนเอง และให้ความหมายกับตนเอง สามารถต่อรองกับ
บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่สร้างความหมายและกากับชีวิตของพวกเขา โดยทาให้เขากลายเป็ นผู้
ไร้ความสามารถ ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ต้องพึ่งพิ งผูอ้ ่ืน บุคคลที่เป็ นโรคลมชัก กลุ่ม นี ้
สามารถสร้างตัว ตนใหม่ กลับ กลายมาเป็ น ผู้ท่ี มี ค วามรู เ้ กี่ ย วกับ ตนเอง อยู่กับ ตนเองอย่ างมี
ความสุข และเข้าใจถึงคุณ ค่าของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีการดาเนินชีวิตประจาวัน บริบท ทุน
ทางสังคม และวัฒนธรรมของเขาเหล่านี ้ 2) บุคคลที่มีความสาคัญ (Significant others) ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี ้ ได้แ ก่ บิดามารดา ผูป้ กครอง ญาติพ่ีนอ้ ง หรือผูใ้ ห้การรักษา มี
อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึน้ ไป และ 3) บุคคลเป็ นโรคลมชักหรือเป็ นญาติพ่ีนอ้ งในกลุ่มสังคมออนไลน์
และชมรมโรคลมชัก มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึน้ ไป ซึ่งไม่ใช่บุคคลในข้อ 1 และ 2 ใช้การสัมภาษณ์และ
ศึกษาจากตัวบทการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดูแลบุคคลโรคลมชัก
กับผูว้ ิจยั ซึ่งอยู่ในฐานะเป็ นคนในกลุม่ วัฒนธรรมย่อยนีแ้ ละร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การเข้าสู่สนามวิจัย
การเข้า สู่ ส นามวิ จั ย เป็ นการเข้า ถึ ง ผู้ร่ ว มสนทนาที่ ผู้วิ จั ย ด าเนิ น การเลื อ กอั น เป็ น
กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยแนวคิด คาถามและวัตถุประสงค์การวิจัยเป็ นแนวทาง การที่จะ
เข้า ถึ ง ผู้ร่ว มสนทนาที่ มี คุณ ลัก ษณะตามที่ ผู้วิ จัย ได้เลื อ กแบบเจาะจงนั้น หากไม่ มี ผู้แ นะน า
(Gatekeeper) ผูว้ ิจัยจะต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ดังนั้น ผูว้ ิจัยเริ่มค้นหาผูร้ ่วมสนทนาจาก
คลินิกโรคลมชัก โดยการสอบถามพยาบาลประจาคลินิกและแพทย์ผูร้ กั ษา เพื่อให้แนะนาบุคคล
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โรคลมชักและครอบครัว แพทย์และพยาบาลจะพูดคุยกับพวกเขาก่อน เมื่อได้รบั การยินยอมจึงแจ้ง
ผูว้ ิจัยให้นัดหมายและชีแ้ จงโครงการวิจัยกับพวกเขา สาหรับการเข้าถึงกลุ่มสังคมออนไลน์และ
ชมรมโรคลมชักนัน้ ผูว้ ิจยั ค้นหาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มลมชัก คลับ และ ชมรมโรค
ลมชักเพื่อประชาชน ติดตามอ่านตัวบทการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้ววิเคราะห์การ
แสดงความคิดเห็นของพวกเขา เพื่อประเมินว่ามีคณ
ุ ลักษณะตามที่ผวู้ ิจยั เลือก แล้วจึงติดต่อเพื่อ
ขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั
การเข้าถึงผูร้ ว่ มสนทนานัน้ ผูว้ ิจยั จะต้องเปิ ดเผยตนเอง ไม่ปิดบังข้อมูล และแสดงออกถึง
ความจริงใจ โดยการแนะนาตนเองก่อน เพื่อให้ผูร้ ่วมสนทนาทราบว่าเป็ นบุคคลที่มีตัวตนจริงใน
สังคม ไม่ ใช้ช่ื อผู้แนะนามากล่าวอ้าง เพื่อให้ผู้ร่วมสนทนาเกิดรู ส้ ึกไว้วางใจ ถึงความเป็ นกลุ่ม
เดียวกันและร่วมตอบคาถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กบั ผูร้ ่วมสนทนา ไม่เป็ นผู้
ตัง้ คาถามเพียงฝ่ ายเดียว นอกจากนี ้ ผูว้ ิจยั จะต้องมีความตื่นตัว ช่างสังเกต และไวต่อความรูส้ ึกต่อ
เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ในสนามวิจยั จะต้องมีความยืดหยุ่นและยอมรับในความหลากหลายของบุคคล
การเข้าถึงประสบการณ์
“การเป็ นบุคคลโรคลมชัก” ซึ่งบุคคลทั่วไปเข้าใจคือ “การเป็ นผูป้ ่ วย” ที่ตอ้ งเข้ารับการ
รักษาทางการแพทย์แผนปั จจุบัน โดยจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ผูร้ กั ษาตรวจร่างกาย
ประเมินอาการ รับยากันชักอย่างต่อเนื่อง เข้ารับการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
หรือเข้ารับการตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อดูการดาเนินโรค (Disease progression) ดังนัน้ โรงพยาบาล
จึงเป็ นพืน้ ที่ทางกายภาพที่มีบุคคลโรคลมชักต้องมาอยู่รวมกัน อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายพืน้ ที่ท่ีมี
การรวมกลุ่มของบุคคลโรคลมชักเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่ วย เพื่อให้กาลังใจซึ่ง
กันและกัน หรือแนะนาโรงพยาบาลที่มีผูเ้ ชี่ยวชาญรักษาโรคลมชัก เพื่อการเข้าถึงการบริการจาก
แพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญโรคลมชัก หรือเข้าถึงยากันชักที่สามารถควบคุมอาการชักได้ดี ในการศึกษานี ้
ผูว้ ิจัยสนใจบุคคลโรคลมชักที่สามารถควบคุมอาการชักได้ สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ หรือ
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองกับสมาชิกของชุมชนโรคลมชัก
กลุ่ม ย่อยในสังคมออนไลน์ โดยผู้วิจัย พิ จ ารณาว่าบุค คลเหล่านี ้เป็ น Extreme case หรือกรณี
เด่น ๆ ที่สามารถให้ขอ้ มูลที่ละเอียดลึกและมีประเด็นได้ (Thick description) (Charmaz, 2014)
เพื่อนามาใช้เป็ นตัวบทในการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั แสวงหาและคัดเลือกผูร้ ่วมสนทนา จากการแนะนา
ของผูใ้ ห้การรักษา และสังเกตจากบทสนทนาในชุมชนสังคมออนไลน์ หลังจากนัน้ จะโทรศัพท์ หรือ
ส่งคาขอเป็ นเพื่อนในกลุ่ม สังคมออนไลน์ เพื่อแนะนาตัวผู้วิจัย ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
สอบถามข้อมูลผูร้ ่วมสนทนาคร่าวๆ เพื่อคัดกรองเบือ้ งต้นว่ามีคุณลักษณะเหมาะสมกับการวิจัย
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สอบถามความสมัครใจยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั เมื่อผูร้ ว่ มสนทนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั แล้ว
จะสอบถามความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของผูร้ ่วมสนทนาก่อน แล้วจึงนัดหมายวัน เวลา
และสถานที่เพื่อการสัมภาษณ์ ที่ผูร้ ่วมสนทนาสะดวก และมีความปลอดภัย ผูว้ ิจัยเตรียมกระเป๋ า
ปฐมพยาบาลไปในวันสัมภาษณ์ดว้ ย หากผูร้ ่วมสนทนาเกิดอาการชักจะได้ให้การช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที
ก่อนถึงเวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 6 ชั่วโมง ผูว้ ิจัยจะโทรศัพท์สอบถามความพร้อมของผู้
ร่วมสนทนาก่อน เพื่อประเมินความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้
ร่วมสนทนา เมื่ อถึงเวลาสัม ภาษณ์ ผูว้ ิจัยจะประเมิ นความพร้อมของผู้ร่วมสนทนาอีกครัง้ หนึ่ง
พูดคุยทักทายเพื่อทาความรูจ้ ักคุน้ เคยกัน และให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผูร้ ่วมสนทนามี
สิ ท ธิ์ ท่ี จ ะไม่ เล่ าหรือ ตอบค าถามในบางหั วข้อ ที่ ท าให้รูส้ ึ ก อึ ด อัด ไม่ ส บายใจ หรื อ ขอหยุ ด การ
สัมภาษณ์ในครัง้ นีไ้ ปก่อน แล้วนัดหมายวันสัมภาษณ์ครัง้ ต่อไป เมื่อมีความพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย
จิตใจ และเวลา ที่ผ่านมายังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผูว้ ิ จยั ได้
สังเกตสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ความรูส้ ึก การแสดงออกต่าง ๆ และจดบันทึกไว้ ซึ่งมีผูร้ ่วมสนทนา
ดังนี ้
บุคคลโรคลมชัก
ผู ้วิ จั ย วัย 53 ปี บุ ต รสาวคนเดี ย วของครอบครัว เป็ น ลมชัก ในวัย ท างาน โดยมี
ประสบการณ์ในการดูแลบุคคลโรคลมชัก ทาให้สามารถต่อรองการรักษากับแพทย์ได้ ฉันขอดูแล
ตนเองโดยใช้การแพทย์ทางเลื อก มี ความมุ่งมั่นท างานในสิ่ง ที่ฉันรัก และสามารถทาให้เพื่ อน
ร่วมงานเห็นศักยภาพได้ ขณะที่เพื่อนร่วมงานบางคนไม่ลว่ งรูว้ ่าฉันเป็ นโรคลมชัก
ฉัตรชบา หญิงสาววัยทางาน อายุ 48 ปี เป็ นลูกคนกลางของครอบครัวชนชั้นกลาง
เธอต้องรับผิดชอบงานบ้าน เนื่องจาก มารดาของเธอเห็นว่าเธอเรียนไม่ เก่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
พี่สาวและน้องชาย เมื่ อเธอเป็ นโรคลมชัก มารดาของเธอบังคับให้เธอแต่งงานกับผู้ช ายเชื่ อว่า
สามารถดูแลเธอได้ แต่กลับกลายเป็ นว่าเขาไม่ได้ดูแลเธอ นอกจากนี ้ ยังแสดงออกถึงความเอา
เปรียบและไม่สนใจใยดีใ นตัวเธอ แต่เมื่อเธอสามารถดูแลตนเองและดูแลบิดามารดาของเธอได้
เธอแสดงออกให้ม ารดาเห็นถึงศักยภาพในตัวเธอ มารดาของเธอจึงยินยอมให้เธอหย่ากับสามี
หลังจากนัน้ เธอได้ทาในสิ่งที่เธอรัก และเพื่อนร่วมงานได้เห็นคุณค่าในตัวเธอ
สโรชา หญิงสาวผูร้ ่าเริง สดใส พูดเก่ง กล้าแสดงออก วัย 30 ปี เธอเป็ นบุตรสาวคน
แรกของครอบครัวผูบ้ ริหาร ซึ่งบิดามารดาของเธอคาดหวังว่าเธอจะสามารถสืบทอดเจตนารมณ์
ของพวกเขาได้ เธอรับประทานยารักษาอาการสมาธิสั้นตั้งแต่เด็ก เธอเป็ นลมชักในวัยเรียน เธอ
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เรียนหนักมากและพักผ่อนน้อย เธอจึงไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ จึงตัดสินใจยุติการเรียน เพื่อ
ดูแลตนเอง ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตเช่นคนปกติท่วั ไป เธอสามารถทางานเพื่อหาเลีย้ งตนเองได้
ในตาแหน่งผูช้ ่วยนักวิจยั เธอมีผดู้ แู ล ซึ่งคอยให้กาลังใจเธอและวางแผนสร้างชีวิตร่วมกัน
ลดาวัล ย์ ผู้ห ญิ ง แกร่ง บุ ต รสาวคนกลางของครอบครัว เกษตรกร วัย 53 ปี เธอ
ประเมินตนเองแล้วว่า ไม่สามารถทานาทาสวน เหมือนบิดามารดาได้ เนื่องจาก ต้องใช้แรงกาย
อย่างมาก เธอจึงเลือกเรียนหนังสือ และสามารถสอบเข้าศึกษาในวิชาชีพที่สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้ เธอมุมานะทางานหนักเพื่อความมั่นคงของครอบครัว สร้างบ้านให้บิดามารดา เลีย้ งดู
ลูกเพื่อให้ลกู สาวทัง้ สองคนมีอนาคตที่ดี เธอเป็ นลมชักในขณะทางาน เธอจึงย้อนคิดกับตนเองว่า
ควรลดการทางานล่วงเวลาลง และหันกลับมาดูแลสุขภาพเพื่อจะได้อยู่ดแู ลครอบครัว เธอได้เลือก
เส้นทางชีวิตเพื่อสุขภาพของตน เพื่อคนที่เธอรักและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โรคลมชักจึง
ได้หายไปจากตัวเธอ
พวงชมพู หญิ งสาวรู ปร่างเล็ก บอบบาง วัย 37 ปี เป็ นบุตรสาวคนโตของครอบครัว
ชนชั้นกลาง เธอเข้าเรียนพยาบาลตามความต้องการของมารดา ซึ่งมี พ่ี สาว (ป้าของเธอ) เป็ น
พยาบาลเช่นเดียวกัน เธอไม่ค่อยแข็งแรง ความดันโลหิตต่า และเป็ นลมบ่อย เธอเป็ นโรคลมชักใน
วัยเรียน เธอเรียนหนังสือได้ตามปกติ แต่เธอไม่สามารถทางานผลัดบ่ายดึกได้ เนื่องจาก อาการชัก
ของเธอควบคุมไม่ได้ เธอจึงได้ออกเวรเช้าเร็วกว่าเพื่อนรุน่ เดียวกันกับเธอ ซึ่งเพื่อนร่วมงานยินยอม
และเห็นอกเห็นใจเธอ ความใฝ่ ฝันของเธอ คือ การย้ายกลับไปทางานใกล้ๆ กับบิดามารดา
บุนนาค อายุ 48 ปี เปิ ดเผยตนเองว่า อยู่ในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็ น
ลมชักในวัยทางาน เขาครองตัวเป็ นโสด เป็ นบุตรคนกลาง ในจานวนพี่นอ้ งรวมกัน 3 คน มีพ่ีชาย
และน้องสาว เขามีความสุขที่ได้ทางานหาเลีย้ งตนเอง ไม่เป็ นภาระของบิดามารดา มีเพื่อนร่วมงาน
คอยดูแลเมื่อเขามีอาการชัก และมีครอบครัวที่เข้าใจและยอมรับความเป็ นเกย์ของเขา
ประยงค์ ชายหนุ่มโสด วัย 26 ปี เป็ นลมชักในวัยเรียน เขาหยุดพักการเรียนเพื่อรักษา
ตัว และกลับเข้าเรียนต่อจนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถทางานเพื่อเลีย้ งตนเองได้ มี
แฟนที่คบกันมาตัง้ แต่สมัยเรียน สัมพันธภาพดีต่อกันและมีความเข้าใจในตัวเขา
หมาก ชายหนุ่มชาวสวนยาง วัย 31 ปี สถานภาพหม้าย มีบตุ ร 1 คน เป็ นลมชักในวัย
เรียน ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางเทอม เนื่องจาก มี อาการชักเกร็งอย่างรุ นแรง เขาได้รบั การ
รักษาด้วยยากันชัก และเกิดอาการแพ้ยาระดับรุ นแรง นอกจากนี ้ ยังเกิดการดือ้ ต่อยากันชัก เขา
ได้รบั การผ่ าตัด รักษาโรคลมชัก ภายหลังการผ่าตัด สามารถควบคุม อาการชัก ได้ กลับ ไปช่ วย
ครอบครัวทาสวนยางได้
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ไผ่ ชายหนุ่ม อายุ 34 ปี แต่งงานมีครอบครัว และมีบุตร 1 คน เขาเป็ นลมชักในวัย
เรียน มี อาการแพ้ยาระดับ รุ นแรง ภายหลังจากที่รบั ประทานยากันชัก ได้เพี ยง 7 วัน แพทย์จึ ง
เปลี่ยนยากันชักตัวใหม่ให้ เขารับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 3 ปี จึงหายขาด
จากโรคลมชัก เขาสามารถประเมิ นตนเองในช่ วงวัยเด็ ก ว่าเขาปกติ สามารถเรียนและเล่น ได้
เหมือนเพื่อน
คูณ ชายวัยทางาน โสด อายุ 48 ปี ประสบอุบตั ิเหตุรถจักยานยนต์ลม้ ศีรษะฟาดพืน้
มีภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะระดับรุนแรง เหตุเกิดเมื่อเข้าทางานได้เพียงปี แรก เขายั งมีความบกพร่อง
ทางสรีระร่างกายหลงเหลื อ อยู่ แต่ สามารถดูแลช่ วยเหลือ ตนเองได้ และกลับ มาท างานรับ ส่ง
เอกสารได้ ซึ่งผูร้ ว่ มงานเข้าใจสภาวะของเขา ไม่ได้รงั เกียจ แต่ให้การยอมรับในสิ่งที่เขาเป็ น
บุคคลสาคัญทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคลโรคลมชัก
มะลิ มารดาของเด็กผูช้ ายโรคลมชัก วัย 53 ปี เป็ นผูม้ ีความรูท้ างการแพทย์สมัยใหม่
จึงสามารถสังเกตความผิดปกติของลูก และนาลูกชายเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญโรค
ลมชัก จนกระทั่งลูกชาย หายขาดจากโรคลมชัก
อัญชัน มารดาที่มีใจเด็ดเดี่ยว วัย 53 ปี ได้รบั สิทธิอานาจจากสามี ในการตัด สินใจ
เรื่องการดูแลลูกชายโรคลมชักที่อยู่ในภาวะวิกฤต มี อาการเป็ นตายเท่ากัน ด้วยความรักความ
ผูกพันต่อลูกและความเป็ นแม่ ทาให้เธอตัดสินใจดูแลลูกต่อไป แม้ว่าลูกชายของเธอจะต้องนอน
ติดเตียงไปตลอดชีวิต เธอรู ส้ ึกว่าลูกของเธอยังหายใจได้เอง ไม่ตอ้ งใช้เครื่องช่วยหายใจ สามารถ
สื่อสารด้วยภาษากายกับเธอและสามีได้ เธอเสียสละความสุขส่วนตัวของเธอเพื่อดูแลลูกชาย มาก
ว่า 20 ปี
มอส วัย 48 ปี ผู้ท่ี มี ค วามหลากหลายทางเพศ มี พ่ี ส าวเป็ น โรคลมชัก เขาคอย
ช่วยเหลือเธอด้วยการ ขับรถพาไปประชุมวิชาการต่างจังหวัด และเป็ นเพื่อนเดินทางไปต่างประเทศ
นอกจากนี ้ เขายังรับหน้าที่ดูแลบิดามารดาเพื่อให้เธอได้ทาตามความฝั น และทาให้บิดามารดา
ภาคภูมิใจในตัวเธอ
ตะวัน แพทย์ชาย วัย 59 ปี อายุรแพทย์ประสาทวิทยาผูเ้ ชี่ยวชาญโรคลมชัก ที่บุคคล
โรคลมชักกล่าวถึงและแนะนาให้บุคคลโรคลมชักคนอื่น ๆ ไปรักษากับเขา เขาได้ทาความเข้าใจ
บริบ ทของบุ ค คลโรคลมชัก และฟั ง เสี ย งจากบุ ค คลโรคลมชัก และครอบครัว เพื่ อ ปรับ เปลี่ ย น
แผนการรักษาให้เหมาะสมตามบริบทชีวิตของพวกเขา เขาได้รบั เชิญจากกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ให้
เป็ นที่ปรึกษาของเครือข่ายโรคลมชัก
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ชัย พฤกษ์ แพทย์ช าย วัย 56 ปี ผู้เชี่ ย วชาญการผ่ า ตั ด รัก ษาโรคลมชั ก เป็ นผู้มี
อัธยาศัยดี โอบอ้อมอารี เขามี จุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลโรคลมชักที่ดือ้ ต่อยากันชักได้รบั โอกาส
รักษาด้วยการผ่ าตัดเพื่อควบคุม อาการชักให้ได้ โดยร่วมมื อกับทีม ผูร้ กั ษาและติดตามประเมิ น
คุณภาพชีวิตของบุคคลโรคลมชักอย่างต่อเนื่ อง เขาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม “ชีวิตใหม่หลังผ่าตัดโรค
ลมชัก” เพื่อแลกเปลี่ยนความรูก้ ับทีมผูร้ กั ษา บุคคลโรคลมชักและครอบครัว ร่วมสร้างความหวัง
และกาลังใจให้เกิดขึน้ กับพวกเขา
ขจร แพทย์ชาย วัย 54 ปี อายุรแพทย์ประสาทวิทยาผูเ้ ชี่ยวชาญโรคลมชัก ผูม้ ีความ
มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ และดูแลรักษาบุคคลโรคลมชัก เพื่อให้เข้าถึงบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ได้จดั ตัง้ ทีม
ผูใ้ ห้การรักษาและขยายเครือข่ายการดูแลให้ครอบคลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาได้
จัดกิจกรรมให้กับบุคคลโรคลมชักและครอบครัว เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ารดารงอยู่ในสังคม
และได้ถอดประสบการณ์การรักษาผูป้ ่ วยโรคลมชักด้วยภาษาที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้
ง่าย
พลับพลึง พยาบาลสาว วัย 38 ปี ผู้มี อัธยาศัยดี ท่ีบุคคลโรคลมชักและครอบครัว
กล่ า วถึ ง เธอให้ค วามรู ้ ค าแนะน าในการดู แ ลบุ ค คลโรคลมชัก เสริม สร้า งก าลัง ใจ ให้ค วาม
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาโรคลมชักแบบครบวงจร นอกจากนี ้ เธอ
ยังได้ติดตามสอบถามบุคคลโรคลมชักและครอบครัวถึงความเป็ นอยู่ การดารงชีวิตประจาวัน และ
ความรูส้ กึ ต่าง ๆ ที่พวกเขาเป็ นอยู่
บุคคลโรคลมชักหรือญาติพี่น้องในกลุ่มสังคมออนไลน์และชมรมโรคลมชัก
มินตรา คุณ แม่เลีย้ งเดี่ ยว อายุ 45 ปี บุตรชายเป็ นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เธอ
ต่อสู้ และฝ่ าฟั นอุปสรรคมากมาย ทัง้ การเป็ นโรคลมชักของเธอ เธอถูกกระทาความรุนแรงจากสามี
และถูกรังแกจากครอบครัว แต่เธอสามารถลุกขึน้ มาดูแลตนเองและลูกชายได้ เธอร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การดูแลตนเองในกลุ่มสังคมออนไลน์ ให้ข้อคิดและกาลังใจกับผูท้ ่ีมีความรูส้ ึกท้อแท้
ให้ลกุ ขึน้ มาทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความกังวลและดูแลตนเองให้สามารถควบคุมอาการชักได้
รสสุค นธ์ หญิ ง สาวโสด วัย ท างาน อายุ 47 ปี เป็ น นั ก วิ จัย ชอบอ่ า นหนั ง สื อ ทุ ก
ประเภท เธออยู่ในครอบครัวที่รกั การอ่าน เธอเป็ นลมชักในวัยเรียน แต่เธอสามารถสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เมื่ออายุยงั ไม่ถึง 20 ปี เธอรับประทานยากันชักจนระดับยากันชักในเลือดสูงเกิน
กว่าค่าปกติ (Drug overdose) เธอเกิดการเรียนรู แ้ ละจับสังเกตได้ว่าระดับยากันชักในเลือดของ
เธอสูงหรือต่าเกินไป แพทย์ผูร้ กั ษาจึงยินยอมให้เธอปรับเพิ่ มหรือลดขนาดยากันชักได้ดว้ ยตนเอง

34
เธอสามารถดูแลบิดาที่นอนติดเตียงและมารดาที่ป่วยเป็ นโรคหัวใจได้ โดยเธอคิดทบทวนแล้วว่า
“โรคลมชัก เป็ นเรื่องเล็กสาหรับเธอ”
ดาหลา มารดาของหญิงสาวโรคลมชัก วัย 57 ปี เธอมีความพยายามและใส่ใจในการ
ดูแลลูกสาวของเธอ ให้ฟื้นจากอาการโคม่าจากการชักต่อเนื่อง เธอศึกษาด้วยตนเองและเรียนรูก้ าร
อ่านคลื่นไฟฟ้าสมองจากแพทย์ผรู้ กั ษา เธอจึงสามารถบอกกับพยาบาลได้ว่าลูกสาวของเธอมีคลื่น
ชัก ด้วยความที่เธอเป็ น แม่ ของลูก เธอจึ งพยายามคิดค้นสูตรอาหารไขมันสูง เพื่อช่ วยควบคุม
อาการชักของลูกสาว เธอเป็ นผูร้ ิเริ่มก่ อตัง้ เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารดูแลบุคคลโรคลมชัก
และขยายผลจัดตัง้ กลุม่ ลมชัก คลับ และจดทะเบียนเครือข่ายโรคลมชัก ได้สาเร็จ
สน แพทย์ชาย วัย 39 ปี เป็ นลมชักขณะกาลังตรวจผูป้ ่ วย เขารู ส้ ึกกังวลกับการเป็ น
โรคลมชัก เขาเคยชักเกร็งทัง้ ตัวต่อหน้าลูกทั้งสองของเขา เขาดือ้ ต่อยากันชัก เขาได้รบั การผ่าตัด
รักษาโรคลมชักจากการแนะนาของรุ่นพี่ ภายหลังผ่าตัดเขาสามารถควบคุมอาการชักได้ดี เขาได้
เผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ่ วยและญาติในความดูแล เขาเกิดการเรียนรูก้ ารใช้ชีวิต “อยู่อย่างพอเพียง”
“มองต่าเราเหลือ มองเหนือเราขาด” และการสร้างความสุขในสิ่งที่เขาปรารถนา
โมก ชายโสดวัย 40 ปี ผู้รกั งานศิลปะ สมัยเป็ นเด็กวัยเรียน ได้ใช้ชีวิตตามประสา
วัยรุ่น เขาเป็ น โรคลมชัก จากการติ ด เชื ้อในสมอง ต้องเข้ารับ การรักษาตัวในไอซี ยูและต้อ งท า
กายภาพบาบัดเพื่ อฟื ้ นฟูส ภาพร่างกายให้กลับ คืนมา เขาสามารถกลับมาใช้ชี วิตประจาวันได้
ตามปกติ สามารถทางานเพื่อเลีย้ งดูตนเอง และดูแลบิดามารดาได้ เขามี ความสุขที่ได้ทางาน
ศิลปะ
สัก ชายโสด เชือ้ สายจีน วัย 42 ปี เป็ นลูกคนสุดท้องของครอบครัว เขาเป็ นลมชักใน
วัยเรียน แต่เขาสามารถสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ เขามองว่า “ไม่มีท่ีไหน รั บคนลมชัก
เข้าทางาน” เขาจึงค้าขายภายในบ้าน อยู่กับมารดาและพี่ชายคนโต ซึ่งเขาถูกพี่ชายกระทาความ
รุนแรง เนื่องจาก พี่ชายอารมณ์รอ้ น เขาจึงเกิดการเรียนรู ว้ ่า อยู่น่ิงๆ จะปลอดภัย เขาหากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความเครียด โดยการวิ่งมินิฮาฟ และทากิจกรรมเพื่อเพิ่มสมาธิ โดยการทาจักสาน
เพื่อจะได้ลดภาวะชักและทาตนให้มีคณ
ุ ค่าในสายตาของครอบครัว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ยวิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก รายบุ ค คล (In-depth
interview) โดยการสร้างแนวคาถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) จาก
การศึก ษาค้น คว้าจากเอกสาร และงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้องกับ บุค คลเป็ น โรคลมชัก และผู้ท่ี มี ส่ว น
เกี่ ยวข้องกับวิถีชี วิต ของบุคคลกลุ่ม นี ้ แล้วทาการวิเคราะห์เอกสาร เพื่ อน ามากาหนดประเด็ น
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คาถาม โดยให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ ยวกับ
วั ฒ นธรรมการดู แ ลสุ ข ภาพ ความคิ ด ความเชื่ อ ในการดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คล รวมไปถึ ง
ประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนาที่เกี่ ยวข้องกับการป่ วยเป็ นโรคลมชักและการใช้ชี วิตอยู่กับโรค
ลมชัก เพื่อให้ทราบความหมายเชิงวัฒนธรรมที่กากับวิธีคิดของบุคคล นาแนวคาถามมาให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของเนือ้ หา แล้วทาการ
ปรับปรุงแก้ไขแนวคาถามตามข้อเสนอแนะ หลังจากนัน้ นาแนวคาถามไปสอบถามบุคคลที่เป็ น โรค
ลมชัก เพื่ อ ตรวจสอบความเข้า ใจด้า นเนื ้อ หาในแต่ ล ะประเด็ น ค าถาม เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ทาการแก้ไขแนวคาถาม และนาไปใช้จริง
ก่อนการสัมภาษณ์ทกุ ครัง้ แรก ผูว้ ิจยั จะขอความยินยอมจากผูร้ ว่ มสนทนาทุกครัง้ และให้
ลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยั ทุกครัง้ เพื่ อเป็ นการพิทกั ษ์สิทธิ์ของผูร้ ว่ ม
สนทนา ซึ่ง การวิจัยนี ้ ผ่ านการพิ จ ารณารับ รองจากคณะกรรมการจริย ธรรมส าหรับ พิ จ ารณา
โครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรม
สากล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกาหนดภายในประเทศ หมายเลขรับรอง SWUEC/E/G170/2562 ลงวัน ที่ 16 กันยายน 2562 ส าหรับ การสัม ภาษณ์เพื่ อ เก็บ ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้จัด ท า
เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมสนทนา โดยการให้สมั ภาษณ์นั้นกระทาด้วยความสมัครใจ และให้ผูร้ ่วม
สนทนาลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั ทุกคน
การสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ผูว้ ิจยั ใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ
(Trust) ระหว่างกัน ผูว้ ิจยั วางตัวเสมอเท่าเทียมผูร้ ่วมสนทนา ไม่มองว่าผูร้ ่วมสนทนาเป็ นวัตถุท่ีถูก
ศึกษาหรือเป็ นเพียงผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยสร้างบรรยากาศที่ให้ความรู ส้ ึกผ่อนคลาย เพื่อเอือ้ ต่อการ
สนทนา พูดคุย ทบทวน และสื่อสารเรื่องราว หรือเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ นอกจากนี ้ ผูว้ ิจัยได้ใช้
ทัก ษะการฟั ง อย่ า งตั้ง ใจ (Active listening) โดยการแสดงความใส่ใจต่ อ ค าพูด ประโยค และ
เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ มี ก ารทวนค า ทวนความ ใช้ค าถามปลายเปิ ด ไม่ ตัด สิ น หรือ ชี ้ผิ ด ชี ้ถูก (Nonjudgmental attitude) การสรุปความเพื่อทวนสอบความเข้าใจ การสะท้อนอารมณ์ความรูส้ ึก และ
ใช้ทักษะการสะท้อนย้อนคิดกับตนเอง (Self-reflection) ทั้งของผูว้ ิจัยและใช้คาถามกระตุน้ ให้ผู้
ร่วมสนทนาได้ทบทวนตนเอง ซึ่งการสะท้อนย้อนคิดกับตนเองเป็ นวิธีการสาคัญ ของงานวิจัยนี ้
นอกจากนี ้ ผูว้ ิจัย ได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ทัง้ ในฐานะที่เป็ นสมาชิกกลุ่ม
บุคคลเป็ นโรคลมชัก และในฐานะของผูว้ ิจยั หรือคนนอกกลุ่มบุคคลเป็ นโรคลมชัก (Etic view) เมื่อ
สังเกตเห็นพฤติกรรมใดก็จะบันทึกในสิ่งที่พบเห็นทุกประเด็น พร้อมทั้งสังเกตบริบทที่แวดล้ อมผู้
ร่วมสนทนา เพื่อให้เห็นมิติสงั คมวัฒนธรรมที่พวกเขาดารงอยู่
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ในการสัม ภาษณ์ ผู้ร่วมสนทนาบางคน สัมภาษณ์เพียงครัง้ เดียว และบางคนต้องนัด
สัมภาษณ์ซา้ เนื่องจาก มีรายละเอียดของเรื่องราวมาก หากใช้เวลาในการสัมภาษณ์นานเกินไป ผู้
ร่วมสนทนาจะเหนื่อยล้า อาจมีอาการชักได้ ผูว้ ิจัยจะประเมินอาการและสอบถามผูร้ ่วมสนทนา
เป็ นระยะ เพื่ อจะได้หยุดพักการสนทนา และนัดหมายการสัม ภาษณ์ครัง้ ต่อไป กล่าวโดยสรุ ป
ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ใช้เวลาเร็วที่สดุ 18 นาที และนานที่สดุ 2 ชั่วโมง 20 นาที เวลาใน
การสัม ภาษณ์โดยเฉลี่ยครัง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในขณะสัม ภาษณ์ผูร้ ่วมสนทนานั้น
ผูว้ ิจัยต้องตัง้ ใจฟั งผูร้ ่วมสนทนา จับประเด็น และคิดคาถามเพื่อใช้ถาม บางครัง้ ผูว้ ิจยั รูส้ ึกเหนื่อย
ล้า แต่ไม่มีอาการชักให้ผูร้ ่วมสนทนาเห็น ส่วนผูร้ ่วมสนทนานัน้ เล่าเรื่องราวอย่างเป็ นธรรมชาติ
แสดงออกถึงความรูส้ ึกดีใจ แววตาเป็ นประกาย บางคนร้องไห้เมื่อพูดถึงมารดา บางคนหัวเราะ
รูส้ ึกขาตนเอง ที่กระทาตามผูอ้ ่นื แนะนา ภายหลังจากทบทวนตนเองแล้วว่าไม่ควรกระทา เช่น การ
กลืนจิง้ จกที่ยงั มีชีวิตอยู่ 3 ตัว ลงท้อง เพื่อให้หายจากโรคลมชัก
ในการสัม ภาษณ์นี ้ ได้ขอ้ มูลจากผู้ร่วมสนทนาทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) บุคคลโรค
ลมชัก จานวน 9 คน เป็ น ผูห้ ญิง 4 คน ผูช้ าย 4 คน และผูท้ ่ีมีความหลากหลายทางเพศ 1 คน 2)
บุคคลสาคัญ ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับวิถีชี วิตของบุคคลโรคลมชัก จานวน 7 คน เป็ น ผูห้ ญิ ง 3 คน
ผูช้ าย 3 คน และผูท้ ่ีมีความหลากหลายทางเพศ 1 คน และ 3) บุคคลโรคลมชักหรือญาติพ่ีนอ้ งใน
กลุ่มสังคมออนไลน์และชมรมโรคลมชัก จานวน 6 คน เป็ น ผูห้ ญิง 3 คน และผูช้ าย 3 คน รวม 22
คน มีอายุระหว่าง 26 – 59 ปี
การวิเคราะห์ประสบการณ์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซ่ึงบันทึกไว้ในเครื่องบันทึกเสียง ผูว้ ิจัยได้ถอดบันทึกเสียง
การสนทนาโดยนามาประกอบร่วมกับข้อมูลจากการจดบันทึก การสังเกตของผูว้ ิจัยระหว่างการ
สัมภาษณ์ รวมทัง้ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การสังเกตของผูว้ ิจัยระหว่าง
การสัมภาษณ์ และการเข้าสู่สนามวิจยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ ผ่านการสะท้อนคิด
กับกรอบแนวคิด (Conceptual framework) ผูว้ ิจัยสร้างแนวคิดจากการอ่านข้อมูล การสะท้อน
ย้อนคิดกลับไปกลับมา วิเคราะห์ตัวบท และตัง้ คาถามอย่างวิพากษ์กับมโนทัศน์ท่ีพัฒนามาจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ท่ีได้มา การสร้างมโนทัศน์นนั้ พัฒนาจากการ
จัดทารหัสข้อมูล แล้วนามาให้ช่ือข้อมูลที่มีรายละเอียดหรือสาคัญ วิเคราะห์ และจัดประเภทข้อมูล
โดยใช้เทคนิคของวิธีวิทยาทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในการสร้างมโนทัศน์ (Concept)
เป็ น พื ้น ฐานในการจัดระบบข้อมูลเพื่ อน ามาสร้างแก่นของเรื่อ ง (Theme) ที่ใช้ก ารอธิ บายของ
เรื่องราว ซึ่งผ่านการตีความวิเคราะห์หาความหมายและการกระทาเชิงทฤษฎีจากเรื่องราวที่ได้มา
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สร้างความรู จ้ ากเรื่องราวการดาเนินชีวิตของบุคคลเป็ นโรคลมชัก และมองเห็นตัวตนของผูว้ ิจัย
ภายในเรื่องราวการสนทนาระหว่างผูว้ ิจยั กับผูร้ ว่ มสนทนา (Charmaz, 2014)
การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ข องข้อ มูล (Trustworthiness) พิ จ ารณาจากความ
สอดคล้อง และการตีความของผูว้ ิจัย การเลือกผูร้ ่วมสนทนาที่มีประสบการณ์ ชีวิตสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั และตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Credibility) จากการที่ผวู้ ิจยั รวบรวมข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง สัม ภาษณ์ จดบันทึก และเข้าร่วมกิจ กรรมเพื่อสังเกตการณ์จ ริง สะท้อนถึงความ
หลากหลายของปรากฏการณ์ และตรวจสอบความสามารถยืนยันผลการศึกษาที่ได้จากข้อมูลของ
บุคคลเป็ นโรคลมชักและผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคลโรคลมชัก (Confirmability) จาก
การตรวจทาน และทวนสอบข้อ มู ล ซ ้า (Re-check) กับ ผู้ร่ว มสนทนาและอาจารย์ท่ี ป รึก ษา
(Mandal, 2018)
การเขียนและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมสนทนา ในการศึกษานี ้ เป็ นการ
ผสมผสานแนวอัตชาติพนั ธุ์วรรณาเชิงเรื่องเล่าและเชิงวิพากษ์ โดยผูว้ ิจัยเขียนเรื่องราวของตนเอง
ในลักษณะการเขียนชีวประวัติ มีผูว้ ิจัยเป็ นผูเ้ ล่าเรื่อง ผูร้ ่วมสนทนาเป็ นตัวละคร และมีเค้าโครง
เรื่อง โดยเริ่ม ตั้ง แต่ ก่อนเป็ นโรคลมชัก เมื่ อเป็ นโรคลมชัก กระบวนการต่ อรอง และการเรียนรู ้
ร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายโรคลมชัก ซึ่งผูว้ ิจัยจะค่อยๆ คลี่ให้เห็นเรื่องราวความเป็ นไป การเขียนที่
สะท้อนอารมณ์ความรูส้ ึกในแต่ละเหตุการณ์วิกฤตของชีวิต และที่สาคัญมองเห็นการสะท้อนย้อน
คิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิภาษกับตนเองของผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มสนทนา
ประสบการณ์ภาคสนาม
การศึกษาเพื่ อ ให้เห็ น ถึง ประสบการณ์การดูแลตนเองของบุค คลโรคลมชัก และผู้ท่ี มี
ความสาคัญซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของบุคคลกลุม่ นี ้ ในบริบทสังคมวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายในมิติของเพศภาวะ เชือ้ ชาติ ชนชัน้ ทางสังคม หรือสภาวะทับซ้อน เพื่อการเรียนรู ้
กระบวนการสร้างตัวตนและการสร้างความรูร้ ่ว มกันในการดูแลตนเองของผูว้ ิจยั กับผูร้ ่วมสนทนา
เพื่อให้ได้ม าซึ่งข้อมูล เชิ งลึกนั้น การเปิ ดเผยตนเองของผู้วิจัยในฐานะบุคคลโรคลมชัก เป็ นสิ่ ง
สาคัญในการเข้าถึงพวกเขา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงจากการมีประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน ทาให้
พวกเขาเกิด ความรู ส้ ึก ไว้วางใจและมองผู้ วิจัยเป็ น กลุ่ม เดี ยวกัน นอกจากนี ้ การที่ ผู้วิจัยเป็ น ผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและได้แจ้งให้พวกเขาทราบ ได้ช่วยให้บุคคลโรคลมชักคนอื่น ๆ รูส้ ึก
มั่นใจในความปลอดภัย หากพวกเขารูส้ ึกหรือมีอาการไม่สขุ สบายในระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั
ก็สามารถช่วยเหลือเขาได้ทนั เหตุการณ์ การสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการมีความรูส้ ึก
เป็ นพวกเดียวกันระหว่างผูร้ ว่ มสนทนากับผูว้ ิจยั จึงเป็ นหัวใจสาคัญในการศึกษาวิจยั นี ้
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การเข้าถึงผูร้ ่วมสนทนาที่เป็ นบุคคลโรคลมชักซึ่งสามารถดูแลตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งพิง
ครอบครัว และสามารถเข้าใจถึงคุณค่าของตนเองนัน้ ผูว้ ิจัยได้รบั การแนะนาจากผูใ้ ห้การรักษา
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ยังได้รบั การแนะนาจากเพื่อนร่วมงานที่รูจ้ ักบุคคลโรคลมชักเป็ นการส่วนตัว การ
ทักเป็ นเพื่อนในกลุม่ สังคมออนไลน์ และการได้รบั คาแนะนาจากสมาชิกกลุม่ สังคมออนไลน์ดว้ ยกัน
เอง ก่อนการไปสัมภาษณ์ ผูว้ ิจัยจะโทรศัพท์นัดหมายกับผูร้ ่วมสนทนาก่อน เพื่อแนะนาตัวผูว้ ิจัย
พร้อมทัง้ อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั และลักษณะคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผรู้ ่วม
สนทนาตัดสินใจยินยอมหรือไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย เกิดความรู ส้ ึกผ่อนคลาย ไม่กังวล
หรือรูส้ กึ เครียด และมีความพร้อมทางร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดอาการชักขณะการสัมภาษณ์
นอกจากนี ้ ผู้วิจัย จะต้องเตรียมตัวก่อนการไปสัม ภาษณ์ให้พ ร้อมทุกครัง้ โดยเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย ไม่ ปล่อยให้ตนเองรู ส้ ึกหิว หรือกังวล ศึกษาสถานที่ท่ีไปสัม ภาษณ์ให้
ละเอียดเพื่อความมั่น ใจ ผู้วิจัยให้ผู้ร่วมสนทนาเป็ นผู้นัดหมายสถานที่ซ่ึงอยู่ใกล้ท่ี พักและเป็ น
สถานที่ท่ีมีความปลอดภัยทัง้ ผูร้ ่วมสนทนาและผูว้ ิจยั นอกจากนี ้ ควรมีสถานพยาบาลอยู่ใกล้เคียง
แหล่งสัมภาษณ์ ผูว้ ิจัยเตรียมกระเป๋ าปฐมพยาบาลที่มียาและอุปกรณ์พร้อมใช้งานไปด้วย และ
ทบทวนความรูข้ องตนเองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลบุคคลที่มีภาวะชัก เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์และให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งการสัมภาษณ์ท่ีผ่านมา ไม่พบว่าผูร้ ่วมสนทนามีอาการชัก
เกร็งกระตุก แต่ผวู้ ิจยั ได้สอบถามภายหลังสิน้ สุดการสัมภาษณ์ มีผูร้ ว่ มสนทนาหญิงเพียง 1 คน มี
อาการชักเหม่อ โดยการหยุด พูดชั่วขณะ ประมาณ 5 วินาที ซึ่งผูว้ ิจัยไม่สามารถจับสังเกตเห็นได้
ด้วยตัวเอง ในการสัม ภาษณ์แต่ละครัง้ ผู้วิจัยจะต้องตั้งใจฟั งเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ร่วม
สนทนา ต้องจับประเด็น และตั้งคาถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างละเอียด ครอบคลุม และครบถ้วน
บางครัง้ ผูว้ ิจยั รูส้ ึกกดดัน และเหนื่อยมาก เนื่องจาก ต้องตัง้ สติ มีสมาธิในการสัมภาษณ์ ซึ่งผูร้ ว่ ม
สนทนาจับสังเกตได้ว่า ผูว้ ิจยั มีอาการเหนื่อยล้า แต่ไม่แสดงอาการชักให้ผรู้ ว่ มสนทนาเห็น
ผูว้ ิจยั ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง เพื่อเข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมเพื่อบุคคลโรคลมชัก ผูว้ ิจยั สมัครเข้าร่วมทากิจกรรมในฐานะบุคคลโรคลมชัก กับชมรมโรค
ลมชักเพื่อประชาชน และกลุ่มลมชัก คลับ ซึ่งทาให้เห็นความเอือ้ อาทรระหว่างบุคคลโรคลมชัก
ด้วยกันเองและทีมผูร้ กั ษาบุคคลโรคลมชักในการดูแลเด็กโรคลมชักที่มีไข้สูง นอกจากนี ้ ยังได้เข้า
ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ระหว่างแพทย์ นักจิตวิทยา เครือข่ายพุทธิกา บุคคลโรคลมชัก
และผูด้ แู ล ซึ่งบุคคลโรคลมชักและผูด้ แู ล แสดงออกถึงความสนใจ ตัง้ ใจฟั ง และตัง้ คาถาม เพื่อนา
ความรูท้ ่ีได้รบั ในครัง้ นี ้ ไปดูแลตนเองและบุคคลในความดูแล ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสร่วมดูแลบุคคลโรค
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ลมชักที่มีภาวะชักขณะเข้าร่วมกิจกรรมจนกระทั่งปลอดภัย สามารถกลับบ้านได้ โดยไม่ตอ้ งเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
การเข้า ร่วมท ากิ จ กรรมกลุ่ม กับ บุ ค คลโรคลมชัก ของผู้วิจัย นี ้ มี ทั้ง ในกรุ ง เทพฯ และ
ต่างจังหวัด การเดินทางไปต่างจังหวัด เดินทางโดยรถไฟ ผูว้ ิจยั มีเพื่อนร่วมงานไปในฐานะผูด้ ูแล
กิ จ กรรมในครั้ง นี ้ จั ด ขึ น้ โดยที ม ผู้รัก ษา เพื่ อ ให้ผู้ป กครองได้พ าเด็ ก โรคลมชั ก ออกไปเที่ ย ว
ต่างจังหวัด โดยมีทีมผูร้ กั ษาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมครัง้ นี ้ เพื่อให้ผปู้ กครองและเด็กโรคลมชักมีความมั่นใจในการออกไปทากิจกรรมนอก
บ้านและเข้าสังคมได้เหมือนคนปกติท่วั ไป ผูว้ ิจยั เป็ นบุคคลโรคลมชักที่มีอายุมากที่สดุ ที่สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมนี ้ แต่ได้รบั การตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยทีมผูจ้ ัดไม่ได้ตงั้ คาถามหรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งแม้ว่าทีมผูจ้ ัด เห็นว่าได้ผูว้ ิจัยเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้เป็ นกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็
ได้อนุญ าตให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาถึงผลทางบวกในการขยายผลการทากิจกรรมไปสู่
บุค คลโรคลมชักอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากบุค คลโรคลมชัก วัย เด็ ก นอกจากนี ้ ผู้วิ จัย ยัง ได้เข้า ร่ว ม
กิจกรรมของโรงพยาบาล ในจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการดูแลผูป้ ่ วยโรค
ลมชัก ได้ศึกษาวัฒ นธรรมการรักษาตามบริบทภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ให้ความสนใจการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชักและผูด้ ูแล ขณะรอเข้ารับการตรวจ
ผูว้ ิจยั ได้รบั รู ถ้ ึงบรรยากาศที่เป็ นกันเองและเป็ นกัลยาณมิตรทัง้ ในเชิงวิชาการและการดารงอยู่ใน
สังคมของบุคคลโรคลมชักในโรงพยาบาลแห่งนี ้ ผูว้ ิจัยจึงเกิดการตระหนักว่าหากไม่ได้ศึกษาวิจัย
โดยใช้วิธีวิทยาการวิจยั แนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณา คงจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงประสบการณ์เหล่านี ้ การ
เข้าร่วมกิ จ กรรมนี ้ เป็ น การเข้า ไปในฐานะบุค คลโรคลมชัก ซึ่ง ผู้วิจัย ค้น หาข้อมูล ทางเว็บ ไซต์
เครือข่ายโรคลมชัก แล้วสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และได้รบั การตอบรับด้วยดี สะท้อนให้เห็นว่าการที่
บุคคลโรคลมชักจะสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคมได้นนั้ จะต้องเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ชอบแสวงหา
คาตอบให้กบั ตนเอง หรือมีผชู้ ่วยเหลือเพื่อการเข้าถึงการบริการรักษาโรคลมชักแบบครบวงจร
การพัฒนางานวิจัยต่อเนื่อง
แม้ว่าการสัมภาษณ์จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อตอบโจทย์การวิจยั อย่างไรก็ตามการ
สัมภาษณ์ เพื่อเข้าถึงประสบการณ์การดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชักนัน้ ผูว้ ิจยั เห็นว่ายังสามารถ
พัฒ นาไปได้อี กหากเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น โดยศึกษาจากมิ ติ ต่าง ๆ ให้ลึกซึง้ มากขึ น้ โดยทั่วไปอาจ
เรียกว่าเป็ นข้อจากัดแต่สาหรับผูว้ ิจยั แล้วเห็นว่าเป็ นช่องทางหรือโอกาสในการพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรูเ้ กี่ยวกับบุคคลโรคลมชักจากประสบการณ์ของพวกเขา ดังนี ้
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การพัฒนางานวิจัยในมิติเพศภาวะ (Gender)
การพัฒนาความละเอียดอ่อนหรือความไวของความรูส้ ึก (Sensitivity) ต่อความเป็ น
เพศ (Gender) ซึ่งผูว้ ิจยั เชื่อว่าเพศมีหลากหลายไม่จากัดเพียงหญิงชาย มีผลต่อการสร้างงานวิจยั
ผูว้ ิจัยพบว่าการสนทนาพูดคุยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลผูช้ ายโรคลมชักและผูห้ ญิ งโรคลมชักไม่ เหมือนกัน
และการที่ ผู้วิจัยเป็ น ผู้หญิ งก็มี ผ ลต่อการสร้างความไว้เนือ้ เชื่ อใจกับ ผู้ร่วมสนทนาเช่ นเดียวกัน
ความเป็ นชายความเป็ นหญิงและความเป็ นเพศผูท้ ่ีศึกษาวิจยั จึงต้องมีความละเอียดอ่อนและต้อง
ตระหนักถึงประเด็นนีต้ ลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคในการสนทนาไม่เหมือนกั น จึงเป็ นที่มาของ
การอธิบายว่าเหตุใดเมื่อพูดคุยกับบุคคลโรคลมชักที่เป็ นผูห้ ญิงผูว้ ิจยั จะรูส้ ึกว่าการสนทนาไหลรื่น
การเล่าประสบการณ์ มีความเป็ นกันเอง สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ทกุ เรื่อง ผูร้ ว่ มสนทนาทุก
คนพูดเก่ง ผูว้ ิจยั ไม่รูส้ กึ กดดัน หรือเครียด ในการใช้คาถามเพื่อกระตุน้ การสนทนา แต่เมื่อสนทนา
กั บ ผู้ช ายมั ก จะเป็ นอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง นอกจากนี ้ห ากพบกั บ บุ ค คลโรคลมชั ก เพศชาย ที่ มี
บุคลิกลักษณะเป็ นคนพูดน้อย ผูว้ ิจยั จะต้องทาความรูจ้ กั พืน้ ฐานของเขาให้มากก่อน และพยายาม
สร้างสัม พันธภาพที่ดี เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ ใช้คาถามกระตุน้ การสนทนา เพื่อให้เขาได้เล่า
เรื่องราวของตนออกมา ผูว้ ิจัยจะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองด้วย เป็ นการแสดงออก
ถึงการให้ขอ้ มูลซึ่งกันและกัน ไม่ได้รบั ข้อมูลของผูร้ ว่ มสนทนาเพียงฝ่ ายเดียว นอกจากนี ้ ผูช้ ายโรค
ลมชักที่มีความบกพร่องทางสรีระร่างกาย จะมีมารดามาเข้าร่ว มสนทนาด้วย เนื่องจาก เกรงว่า
บุ ต รชายจะไม่ ส ามารถให้ข้อ มู ล ได้ โดยได้นั ด หมายสถานที่ สั ม ภาษณ์ ใ นร้า นอาหาร ร่ว ม
รับประทานอาหารและสัมภาษณ์ไปด้วย บันทึกเสียงก่อนที่จะเสิรฟ์ อาหาร หลังจากนัน้ ใช้วิธีการ
จดบันทึกในสมุดแล้วกลับมาบันทึกเพื่อป้องกันการลืม
ผูว้ ิจยั มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลโรคลมชัก ในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
(LGBT) เพียง 2 คน เขาเปิ ดเผยกับผูว้ ิจยั ว่าเป็ นเกย์ ภายหลังจากที่ได้พดู คุยไประยะหนึ่ง เขาไม่ได้
รู ส้ ึกอับอาย เพราะเขาคิดว่า สังคมเปิ ดกว้างในเรื่องความหลากหลายทางเพศ และครอบครัว
ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็ น ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในโอกาสต่อไปผูว้ ิจยั เห็นว่าควรศึกษาบุคคลโรคลมชัก
ในมิติเพศภาวะและพัฒนาผูช้ ่วยวิจัย นักวิจยั เพศต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงและเชื่อมโยงกับบุคคลโรค
ลมชักเพศต่าง ๆ อย่างไม่อดึ อัด
การพัฒนางานวิจัยในมิติช่วงชีวิต (Life course)
ผูว้ ิจัย กาหนดช่วงอายุของผูร้ ่วมสนทนาที่เป็ นบุคคลโรคลมชัก มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์
ขึน้ ไป ถึ ง 60 ปี ซึ่ง ขาดบุ ค คลโรคลมชัก ในวัย ผู้สูง อายุ เนื่ อ งจาก อาจพบปั ญ หาในการจดจ า
รายละเอียดของข้อมูลในอดีต อย่างไรก็ดีขอ้ สันนิษฐานเช่นนีเ้ ป็ นการเหมารวมและขาดความเชื่อ
ต่อศัก ยภาพของผู้สูง อายุเพราะสังคมไทยมี บุค คลที่ เรียกได้ว่าเป็ น active aging เพิ่ ม มากขึ น้
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ดังนัน้ ความคิดที่ผูว้ ิจัยมีจึงอาจไม่ถูกต้องทาให้เป็ นโอกาสต่อไปในการศึกษาวิจัยบุคคลโรคลมชัก
สูงอายุ
การพัฒนางานวิจัยในมิติเชือ้ ชาติและชาติพันธุ ์ (Race, Ethnicity)
ผูร้ ่วมสนทนา ในการศึกษานี ้ มีเฉพาะคนไทย เชือ้ ชาติไทย และเชือ้ สายจีน ดังนั้น
เพื่อให้ครอบคลุม กลุ่มเชือ้ ชาติ ชาติพันธุ์ และรวมไปถึงศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ผวู้ ิจัย
เลือกผูร้ ่วมสนทนาที่อยู่ในกลุ่มสุดโต่ง (Extreme case) ที่มีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์วิกฤตใน
ชีวิต หลาย ๆ เหตุการณ์ ผ่ านการแนะนาและพบด้วยตนเองจากในวงการ จึงยังคงมี บุคคลโรค
ลมชักลักษณะนีท้ ่ีผูว้ ิจัยเชื่อว่ายั งเข้าไม่ถึงอีกไม่น้อย ซึ่งในการวิจัยต่อไปควรศึกษาเน้นลงไปอีก
เพื่อให้เห็นภาพของมิติท่หี ลากหลายของบุคคลโรคลมชัก
การพัฒนางานวิจัยในมิติชนชั้นทางสังคม (Social class)
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์บุคคลโรคลมชักและบุคคลสาคัญที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนิน
ชีวิตของพวกเขา ที่สามารถควบคุมอาการชักได้ ช่วยเหลือตนเองได้ และรู ส้ ึกถึงคุณค่าในตนเอง
ข้อมูล ที่ได้จ ากการสัม ภาษณ์ ส่วนใหญ่ เป็ น กลุ่ม ชนชั้นกลาง มี เพียง 2 คนที่เป็ น ชนชั้นล่าง ซึ่ง
ความสามารถในการควบคุมอาการชักได้นนั้ เป็ นเป้าหมายแรกที่บุคคลโรคลมชักต้องการให้บรรลุ
ถึง แต่การเข้าถึงยากันชักที่มีประสิทธิภาพ หรือการเข้ารับการรักษากับแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญโรคลมชัก
กระทาได้ยากในผูท้ ่ีมีทรัพยากรจากัด เขาเหล่านีจ้ ึงได้รบั การรักษาด้วยยากันชักพืน้ ฐานกับแพทย์
ผูร้ กั ษาโรคทั่วไป ผูร้ ่วมสนทนาชนชัน้ ล่างที่มีโอกาสพบแพทย์ท่ีทางานในโรงพยาบาลซึ่งมีแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญโรคลมชัก จึงถูกส่งตัวมารักษาต่อ ทาให้สามารถควบคุมอาการชักได้ดว้ ยยาหรือการ
ผ่าตัดร่วมด้วย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านีอ้ าจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผูย้ ากไร้ ดังนัน้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ เพื่ อส่งผลในทางอ้อ มต่ อการแก้ปั ญ หาความยากจน ดัง นั้น การวิจัย ต่ อไปข้างหน้าควรหัน
กลับมายังบุคคลโรคลมชักที่ยากจนด้วยเพื่อเราจะไม่ทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง
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บทที่ 4
ประสบการณ์การดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชัก
การพรรณนาและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมสนทนาในการศึกษานี ้ เป็ น
การผสมผสานแนวอัตชาติพันธุ์วรรณาเชิงเรื่องเล่าและเชิงวิ พากษ์ โดยผูว้ ิจัยเป็ นผูเ้ ล่าเรื่อง ซึ่ง
เริ่ม ต้นตั้งแต่ บริบทชีวิตก่อนเป็ นโรคลมชัก เมื่อเป็ นโรคลมชัก กระบวนการต่อรองเพื่อการดูแล
ตนเอง และการเรียนรู ร้ ่วมกันของกลุ่มเครือข่ายโรคลมชัก ซึ่งผูว้ ิจัยจะค่อยๆ คลี่ให้เห็นเรื่องราว
ความเป็ นไปในแต่ละเหตุการณ์ โดยใช้การเขียนที่สะท้อนอารมณ์ความรู ส้ ึกในแต่ละเหตุการณ์
วิกฤตของชีวิต และที่สาคัญมองเห็นการสะท้อนย้อนคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิภาษกับตนเอง
ของผูร้ ่วมสนทนาและผูว้ ิจัย ผูว้ ิจัยสนทนากับบุคคลทั้งสิน้ 22 คน ซึ่งในการเล่าเรื่องราวนี ้ จะมี
ประสบการณ์ของผูร้ ว่ มสนทนากรณีเด่น ๆ เข้ามาร่วมในแต่ละเหตุการณ์ เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงกระบวนที่
ศาสตร์ของความรูท้ างการแพทย์สมัยใหม่จดั การกับบุคคลโรคลมชัก การสร้างตัวตนที่มีเสรีภาพใน
การดูแลตนเอง และกระบวนการสร้างสุนทรียะในการดูแลตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมายของชีวิต
หรือความปรารถนาแห่งตน โดยประเด็ นในการอภิปรายครอบคลุม บริบทสังคมวัฒ นธรรมของ
บุคคลโรคลมชัก แนวทางการดูแลสุขภาพภายใต้วัฒ นธรรมสุขภาพ ลมชักกับการเป็ นโรคและ
ลมชักกับ วัฒ นธรรม กระบวนการจัดประเภทบุคคลโรคลมชัก การตีต ราและการกระทาความ
รุนแรงต่อบุคคลโรคลมชัก ปฏิบตั ิการดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชัก และการสร้างสุนทรียะเพื่อ
การบรรลุความปรารถนาแห่งตน
บริบทสังคมวัฒนธรรมของบุคคลโรคลมชัก
การสร้างตัวตนในบริบทครัวเรือน
การที่บุคคลจะเป็ นอย่างไรนัน้ มิได้เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ แต่มีกระบวนการในการ
สร้างตัวบุคคล กระบวนการนีอ้ าจเรียกได้ว่าเริ่มตัง้ แต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะกรณีบุคคลที่เชื่อใน
การสร้างสรรค์ทารกด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปแล้วเรามักจะมองเห็นกระบวนการที่
เข้มข้นจากสถาบันทางสังคมที่สาคัญคือครอบครัว การสร้างตัวตนของบุคคลจึงถูกหล่อหลอมผ่าน
วัฒนธรรมของครอบครัวผ่านบุคคลสาคัญในครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทัง้
ที่อาวุโสกว่า ระดับเดียวกัน หรืออ่อนเยาว์กว่า ซึ่งในมิ ติต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ ว่าจะเป็ นเชือ้ ชาติ
เผ่ าพัน ธุ์ เพศภาวะ ชนชั้น หรืออื่น ๆ ซึ่งเหล่านีไ้ ด้สร้างบุคคลที่ มี บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความ
คาดหวังต่อตนเองและคนอื่น ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อที่มีผลต่อความคิด ความอ่าน การงาน เส้นทาง
ชีวิต โดยได้ผลิตซา้ วิธีคิดให้กบั บุคคลที่จะสืบทอดวงศ์ตระกูลผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมของ
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ครอบครัว โดยสามารถจัดประเด็นประกอบด้วย การสร้างความคิด ความเชื่อและวินยั แห่งตน การ
สร้างความคิดและตัวตนทางการงาน การสร้างความคิดและตัวตนทางเพศ
การสร้างความคิด ความเชื่อและวินัยแห่งตน
ความเชื่อ ถือว่าเป็ น กระบวนการคิดของบุคคลที่ถูกหล่อหลอมไว้ในจิตใต้สานึก
โดยความเชื่ อ นั้น ไม่ ไ ด้มี ม าตั้ง แต่ ก าเนิ ด หากแต่ มี ก ารสร้า งขึ น้ จากการถู ก หล่ อ หลอมผ่ า น
วัฒนธรรมของครอบครัว หรือของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งทาให้เกิดการสร้างความคิดของบุคคล
ผ่านความรูเ้ ชิงวัฒนธรรมแล้วจึงกลายเป็ นความเชื่อที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเพราะถือว่าเป็ นสิ่งที่ดีงาม
ทัง้ นี ้ การกระทา (Action) ของบุคคลคือการแสดงออกตามความคิดและความเชื่อที่ดารงอยู่ ในตน
ดั่งเช่น ผูว้ ิจัยมีความคิด ความเชื่อว่า การเป็ นลูกที่ดี จะต้องปฏิบตั ิตามคาสอนของพ่อแม่หรือครู
บาอาจารย์ และไม่สร้างปั ญหาให้ครอบครัวเดือดร้อน ซึ่งสิ่งที่คิดและเชื่อว่าการเป็ นลูกที่ดี สามารถ
กระทาได้โดยง่าย นั่นคือ การตั้งใจเรียน และการปฏิบัติตนให้เรียบร้อย และช่วยแม่ทางานบ้าน
เพราะเป็ นงานของผูห้ ญิง โดยการถูกแม่ปลูกฝังมาตัง้ แต่เด็ก ซึ่งอันนีค้ ือการหล่อหลอมความเป็ น
หญิ ง (Gender construction) โดยแม่จะพูดให้ฉันฟั งเสมอว่า “เป็ นผูห้ ญิ งต้องอยู่แต่ในบ้าน ไม่
ออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้าน ต้องช่วยแม่แบ่งเบาภาระหน้าที่ภายในบ้าน” ถึงแม้ว่าจะต้องไปเรียน
หนังสือทุกวัน ฉันก็จะตื่นเช้ามาช่วยแม่ซักเสือ้ ผ้าก่อนไปโรงเรียนและกากับตนเองด้วยวินัยแห่ง
ความเป็ นหญิ ง ต้อ งวางแผนการตื่ น นอนตั้ ง แต่ เวลา 05.30 น. เพื่ อ ซัก ผ้า อาบน ้า แต่ ง ตั ว
รับ ประทานอาหารเช้า ก่อ นออกจากบ้าน และไปรอขึ น้ รถโดยสารประจ าทาง เวลา 06.45 น.
เพื่อให้ไปถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 07.30 น. จะได้มีเวลาทบทวนหนังสือหรือส่งการบ้านก่อนเข้า
แถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ฉันมีเพื่อนร่วมห้องเรียน ซึ่งเดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้าน
พร้อมกันทุกวัน แต่เพื่อนของฉันไม่ตอ้ งทางานบ้านก่อนไปโรงเรียน ซึ่งฉันไม่เคยนึกเปรียบเทียบ
ตนเองกับเพื่อนคนนี ้ โดยนึกถึงคาสอนของแม่เสมอ และนึกถึงรอยยิม้ แห่งความภาคภูมิใจของแม่
ที่พดู ถึงฉันว่าเป็ นลูกที่ดี ให้เพื่อน ๆ ของแม่ฟัง
นอกจากนี ้ พ่ อของฉัน จะพร่าสอนลูก ๆ เรื่อง การตรงเวลา การแต่ง กายที่ถูก
ระเบียบของโรงเรียน เสือ้ ผ้าสะอาด รีดเรียบ ไม่มีรอยยับ ตัดผมสัน้ ทรงนักเรียน ซึ่งคาสอนของพ่อที่
ถ่ายทอดมายังลูก ๆ นัน้ มาจากอาชีพของพ่อ ซึ่งพ่อถูกปลูกฝั งความมีระเบียบวินัยตัง้ แต่เข้าเป็ น
นักเรียนทหาร จึงนาระเบียบวินยั มาสอนลูก ๆ ต่อ ฉันจึงถูกสร้างความคิด ความเชื่อเรื่องระเบียบ
วินัย มาตั้งแต่ เด็ ก หากพวกเรามี ระเบี ยบวินัยในตนเองตามที่พ่ อแม่ สอน เติบ โตไปพวกเราจะ
สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็ นภาระให้ใคร และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ ตัวตนของฉัน จึงถูก
สร้างให้เป็ นคนมีระเบียบวินัย (Discipline) มีการวางแผนและจัดระเบียบตนเอง ภายใต้การรับรู ้
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และความเชื่อในอานาจวินยั ทางทหารของพ่อ และความเป็ นลูกที่ดีของแม่ ซึ่งพ่อ ปฏิบตั ิการให้ฉัน
เห็นในทุก ๆ วัน และแม่รูส้ ึกอิ่มเอิบใจและชื่นชมในตัวฉันให้ฉนั และเพื่อนของแม่ซ่งึ แม่มกั ชื่นชมฉัน
ให้เพื่อนฟั งเสมอ
สาหรับ รสสุคนธ์ เธอเป็ นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว อาศัยอยู่ในครอบครัว
ใหญ่ อยู่กับเครือญาติของพ่อ อาของเธอได้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งเธอคิดว่า ญาติๆ ของเธอ
ได้นาความสมัยใหม่กลับมาจากต่างประเทศด้ว ย บุคคลแวดล้อมเธอ เป็ น บุคคลในอาชีพ แพทย์
วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนักบัญชี ซึ่งเธอพบเห็นตัง้ แต่เธอยังเด็ก ทาให้เธอซึมซับกระบวนคิด
และกระทาการโดยใช้หลักเหตุและผลแบบวิทยาศาสตร์ โดยต้องพิสจู น์หาความจริงได้ พ่อของเธอ
เป็ นนักวิทยาศาสตร์ มีนิสยั “รักการอ่านหนังสือ” พ่ออ่านหนังสือทุกเล่มที่มีอยู่ในห้องสมุด เธอเห็น
พ่อและอา ชอบอ่านหนังสือ เธอจึงอ่านหนังสือตามพ่อ เธอมีความสุขกับการนั่งอ่านหนังสือรอ
บรรดาอาของเธอขณะเล่นกอล์ฟ เธอชอบไปเที่ยวกับญาติพ่ีนอ้ งมากกว่าไปเที่ยวกับเพื่อน ซึ่งเธอ
คิดทบทวนกับตนเองแล้วว่า การไปเที่ยวกับญาติพ่ีนอ้ ง เป็ นการลดความห่วงใยของพ่อแม่ และได้
เรียนรูท้ างลัดจากการนั่งฟั งผูใ้ หญ่คยุ กัน ได้ความรูจ้ ากประสบการณ์ท่ีผูใ้ หญ่เล่าให้ฟัง เธอรูส้ ึกมี
ความสุขเมื่อได้ไปเที่ยวได้ออกจากกรุ งเทพฯ สีหน้า นา้ เสียง และแววตาของเธอเปล่งประกาย
ความสุขเมื่อได้เล่าเรื่องราวของเธอที่ผ่านมา
“สมัยที่เป็ นเด็ก เป็ นคนเทีย่ วเก่ง เที่ยวเก่งนะ ตัง้ แต่เล็กจนโต แต่ว่าพอดีเวลาเทีย่ วเนี่ย
เที่ยวกับญาติ ชอบเที่ยวกับญาติมากกว่าชอบเทีย่ วกับเพือ่ น ซึ่งก็เป็ นการลดความเป็ น
ห่วงของพ่อกับแม่ ค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่าญาติเขาจะรูอ้ าการเรา พ่อกับแม่เป็ นคนทีไ่ ม่
แสดงออก แต่เขาพยายามทีจ่ ะหว่านล้อมด้วยคาพูดบางอย่างทีแ่ บบ เออไปกับอาดีกว่า
ไหม ที่ น่ ัน น่ า ไปกว่ า ที่ นี่ น่ า ไปกว่ า นะ ซึ่ ง พอดี เป็ นคนที่ ไ ม่ ค่ อ ยเที่ ย วกับ เพื่อ นด้ว ย
เหมือนกัน เพราะเทีย่ วกับเพือ่ นไม่ค่อยสนุก แต่พอเทีย่ วกับผูใ้ หญ่แล้วมีเราได้เรียนรูท้ าง
ลัด เขาก็จะนั่งคุยกัน ชอบฟังผูใ้ หญ่คุยกันตัง้ แต่เล็กอยู่แล้ว แล้วก็นิสยั ส่วนตัวเป็ นคน
ชอบอ่านหนังสือ เพราะฉะนัน้ ก็ไม่ได้รูส้ ึกว่าไปกับผูใ้ หญ่ แล้วอึดอัด เพราะว่าเขาไปตี
กอล์ฟกันเราไปด้วยเราก็เอาหนังสือของเราไปอ่าน แล้วก็จะเป็ นคนชอบจดบันทึก อยู่แล้ว
ทุกครัง้ ทีเ่ ราจะไปไหนมาไหน ก็จะจดบันทึกตลอด อะไรอย่างเนีย้ ค่ะ ก็จดบันทึกไป แล้ว
เราก็อ่านหนังสืออ่านเล่นไปยามว่างก็หมดเวลาแล้ว มันเหมือนกับทุกครัง้ ทีไ่ ปเทีย่ วคือคิด
แค่ว่าได้ออกจากกรุงเทพ อยากไปแค่นนั้ พอ ก็จะไปเทีย่ วมาตัง้ แต่เล็กจนโต ทุกศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ จะไปตลอด”

นอกจาก ครอบครัวได้ปลูกฝั ง “นิสยั รักการอ่า นหนังสือ” ให้กบั รสสุคนธ์แล้ว พ่อ
ของเธอได้ปลูกฝั งความมี วินัยให้กับเธอ “ถู กสอน ถูกเลีย้ งเหมื อนทหารตัง้ แต่ เล็ก” “พ่อมี นิสัย
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เหมือนทหาร” แต่เธอไม่ได้รูส้ ึกว่าถูกพ่อของเธอกดดันหรือคาดหวังในตัวเธอ เธอกลับรูส้ ึกว่าเป็ น
เรื่องที่ดี เพราะทาให้เธอมีการวางแผนการดาเนินชีวิต ประหยัด ไม่ฟมุ่ เฟื อย รูจ้ กั เก็บออมตัง้ แต่เด็ก
ๆ การเลีย้ งดูของครอบครัว ได้สร้างวินัยแห่งตนให้เกิดขึน้ กับรสสุคนธ์ ซึ่งเธอไม่เคยตัง้ คาถามกับ
การเลีย้ งดูลกั ษณะนี ้ เธอสะท้อนคิดกับตนเองว่า การเลีย้ งดูของครอบครัวทาให้เธอมีวินัย มีการ
วางแผนในการใช้ชี วิต ค้น หาค าตอบในสิ่ ง ที่ เธอไม่ ส ามารถตอบค าถามได้ เธอเล่าถึ ง การจัด
ระเบียบวินยั ในชีวิตประจาวันว่า
“เวลาทานข้าว จะมีเวลาเป๊ ะ เช้าหกโมงทุกคนต้องนั่งโต๊ะ ทุกคนหมายถึงญาติพี่นอ้ ง
หรือหลานทุกคน เพราะหลานอยู่ในวัยเดียวกันหมด หลานทุกคนนั่งโต๊ะ ทานข้าวห้าม
เหลือสักเม็ด รับผิดชอบตัวเองล้างจานเอง ซักเสือ้ ผ้าเอง อะไรอย่างเนีย้ ก็จะเป็ นแบบ
นัน้ มาตลอดอะไร แล้วหกโมงเย็นต้องนั่งโต๊ะ ทุกคนต้องนั่งโต๊ะรอ ใครทานช้า ทานข้าวไป
ด้วยดืม่ นา้ ไปด้วยไม่ได้ จะโดนอะไรอย่างเนีย้ ซึ่งเราเป็ นเด็กคนเดียวในพีน่ อ้ งทีไ่ ม่โดนตี
เพราะว่าพ่อเป็ นผูค้ วบคุม แล้วเราก็จะกลายเป็ นคนทานแบบเนีย้ จนติดมาเป็ นนิสยั ตอน
โต ว่าเช้าต้องทานข้าว เย็นต้องทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา แบบนี”้

การประกอบสร้า งความคิ ด ความเชื่ อ เพื่ อ สร้า งตัว ตนที่ มี วิ นัย ให้เกิ ด ขึ น้ กับ
สมาชิกในครอบครัวภายใต้วัฒ นธรรมการอบรมเลีย้ งดูของครอบครัวนั้น จึงมีความหลากหลาย
ขึน้ อยู่กับบริบทของความคิดความเชื่อของพ่อแม่ท่ีถ่ายทอดและปลูกฝั งมายังลูก ผ่านการกระทา
หรื อ วิธี ก าร ซึ่งลูก ๆมองเห็ น ทุก วัน จึ ง เป็ น การตอกย ้าความคิ ด ความเชื่ อ ให้เกิ ด ขึน้ กับ ลูก เป็ น
ปฏิบัติการของวินัย หลังจากนั้น จึงปฏิบัติตามความเชื่อที่เกิดขึน้ กับตน เพื่อสร้างตัวตนที่มีวินัย
โดยปราศจากข้อสงสัย
การสร้างความคิดและตัวตนทางการงาน
การอบรมเลี ย้ งดูข องครอบครัว ได้ส ร้างความคิ ด ความเชื่ อ และสร้า งตัว ตน
ทางการงานให้เกิดขึน้ กับลูกผ่านทางปฏิบตั ิการของพ่อและแม่ท่ีตอ้ งการให้ลกู ประสบความสาเร็จ
ในหน้าที่การงานเหมือนตนเอง หรือสูงกว่าตน เพื่อการยอมรับจากสังคม บุคคลจึงมีการจับจ้อง
ตนเอง (Self-gaze) เพื่อปฏิบตั ิการให้บรรลุสิ่ งที่พ่อแม่ได้คาดหวังให้เกิดขึน้ กับตน โดยการกากับ
ตนเองจากการสะท้อนย้อนคิดถึง “คาพูดหรือการกระทา” ของพ่อแม่ท่ีอบรมสั่งสอนพวกเรา ตัง้ แต่
เด็ก รวมทั้ง การเฝ้ามองอย่างรอบด้าน (Panoptic surveillance) ของพ่ อ แม่ และตนเอง ซึ่ง มา
กากับวิธีคิดของบุคคลทาให้บุคคลกากับตนเอง เพื่อกระทาการให้บรรลุสิ่งที่ตนปรารถนาตามที่พ่อ
แม่ ได้ค าดหวังไว้ตามความคิด ความเชื่ อของพวกเขาที่มี ม าก่อน ซึ่งเป็ น ความปรารถนาดี จ าก
ประสบการณ์ของกลุ่มคนโรคลมชัก สะท้อนให้เห็นว่าตัวตนทางการงานของบุคคลถูกสร้างจาก
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ครอบครัวครอบคลุม ประเด็ น ต่าง ๆ คื อ การแข่ง ขัน และการเปรียบเที ยบ ความคาดหวัง และ
ระเบียบวินยั
ตั ว ตนทางการงานที่ ถู ก สร้ า งจากการแข่ งขั น และการเปรี ย บเที ย บใน
ครอบครัว
ฉัตรชบา มีพ่ีน้องรวมสามคน ตัวเธอเป็ นลูกสาวคนกลาง โดยมีพ่ีสาวและ
น้องชายประกบหัวท้าย ด้วยความที่เป็ นลูกคนกลางและเธอเล่าว่าเธอเป็ นคนเรียนไม่เก่ง แต่พ่สี าว
และน้องชายเก่งกว่า โดยพวกเขามักจะนาที่ 1 มาฝากแม่และพ่อเป็ นประจา ตัวเธอได้เพียงที่ 3 จึง
ถูกมองว่าเรียนไม่เก่งโดยเปรียบเทียบภายใต้นยั ของการแข่งขันทางการเรียน ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมของ
บ้านที่แม่และพ่อส่งเสริม เพราะมองว่าตนเองเรียนน้อย และยังทางานในระดับชัน้ ผูน้ ้ อย จึงเป็ น
แรงขับให้ครอบครัวสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันและเปรียบเทียบโดยไม่รูต้ วั โดยฉัตรชบาก็ตกเป็ นผู้
ถูกเปรียบเทียบตลอดเวลา จนทาให้เธอเชื่อว่าเธอเรียนไม่เก่ง เธอเปรยว่าเธอหัวช้า เวลาพี่สาวติว
ให้เธอมักไม่เข้าใจ ทาให้เธอใช้คาว่า “เกรงใจ” พี่สาว ถ้าต้องให้อธิบายซา้ และไม่กล้าให้พ่ีติว เธอ
จึงสบายใจกว่า ที่จะให้เพื่อนๆ หรือครูติว หรืออธิบายงานให้ฟัง นอกจากนีเ้ มื่อพี่และน้องชายเรียน
เก่ง จึงถูกมองว่าเป็ น ฮีโร่ของครอบครัว เพราะทัง้ สองคนได้ท่ีหนึ่งของโรงเรียนหญิง และโรงเรียน
ชายตามล าดับ เธอมองภาพครอบครัว ของเธอและการให้ค วามหมายความส าเร็จ ว่ า “เป็ น
ครอบครัวที่ตอ้ งการคนที่ประสบความสาเร็จในการเรียนเพราะเชื่อว่าการเรียนจะช่วยทาให้ชีวิต
ไปสู่อาชีพที่ดีขึน้ คือ เราก็หวังว่า ถ้าใครก็แล้วแต่ปีนีเ้ รียนได้ที่หนึ่งประสบความสาเร็จ อันนัน้ คือ
ความสาเร็จของครอบครัว”
เธอเฝ้ามองพี่และน้องด้วยความภูมิใจ ขณะเดียวกับด้วยความนิยมความเก่ง
ดังกล่าว คนที่ถูกมองว่าเก่งก็จะได้รบั การสนับสนุนให้กา้ วหน้าไปเรื่อย ๆ ดังนัน้ ใครยิ่งเรียนเก่ง ก็
ยิ่งจะได้รบั การสนับสนุน ให้ไปถึงระดับผู้บริหาร แต่ถ้าใครเรียนไม่ เก่งก็จ ะถูกจัดให้อยู่เป็ นฝ่ าย
สนับสนุน เธอขยายความว่าเป็ นการใช้แรงงานสนับสนุน การจัดระเบียบวิธีคิดเช่นนี ้ จึงทาให้ฉัตร
ชบารู ส้ ึกว่าถูกต้องที่เป็ นเช่นนัน้ แล้ว และในเมื่อเธอเรียน “กลาง ๆ” เธอก็ตอ้ งทาหน้าที่สนับสนุน
ด้วยแรงงานของเธอ ดังนัน้ เธอจึงมีหน้าที่ตอ้ งช่วยแม่จ่ายตลาด ทากับข้าว เสิรฟ์ นา้ เสิ รฟ์ อาหาร
เวลามีแขก ส่วนพี่สาวและน้องชายจะถูกจัดให้อ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ตัง้ แต่รุ่งเช้า ไม่ตอ้ งทา
อะไรนอกจากอ่านหนังสือเรียนและสอบให้ได้ท่ีหนึ่ง นอกจากทางานต่าง ๆ ในบ้านในฐานะลูกที่
เรียนไม่เก่งแล้ว ในวันหยุดฉัตรชบาต้องไปที่ทางานกับแม่ ไปช่วยแม่ทางาน เช่ น การล้างกระบอก
ฉีดยา เพราะแม่ ทางานในโรงพยาบาล เธอจึงมี ความคิดว่า ทางานระดับปฏิบัติการดีแล้ว ด้วย
เหตุผลที่ว่า เธอเรียนไม่เก่ง อีกทัง้ หน้าที่การงานที่ปฏิบัติงานอยู่นนั้ เธอยังไม่สามารถขึน้ สู่ระดับ
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ผูบ้ ริหารได้ แต่พ่ีสาวของเธอทางานในระดับหัวหน้างาน จึงเป็ นการตอกยา้ ความคิดของเธอว่า
“เธอเป็ นได้เพียงฝ่ ายสนับสนุนเท่านัน้ ”
ตัวตนทางการงานทีถ่ ูกสร้างจากความคาดหวังของครอบครัว
สาหรับ สโรชา สาวน้อยผูร้ า่ เริง สดใส พูดเก่ง กล้าแสดงออก เธอเติบโตมาใน
ครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ เป็ นลูกสาวคนแรกของครอบครัว ซึ่งพ่อและแม่ ของเธอ
ต้องการมีลูกและรอคอยการเกิดมาของเธอ หลังจากแต่งงาน มานานถึง 8 ปี เธอจึงเป็ นแก้วตา
ดวงใจของครอบครัว พ่ อและแม่ ได้ตั้ง ความหวังไว้ กับ เธอ เพราะ เธอเรียนรู ไ้ ด้เร็วกว่าเด็ก วัย
เดียวกัน เป็ น เด็กรู จ้ ักคิ ด มี เหตุผ ล เชื่ อฟั ง คาสั่ง สอนของพ่ อ แม่ เป็ น เด็ก เลี ย้ งง่าย แต่ อยู่ไม่ น่ิ ง
อาจจะเป็ นเพราะสมาธิสั้น ส่วนน้องชาย เป็ นเด็กค่อนข้างเลี ย้ งยาก พัฒ นาการช้า ไม่ ค่อยพูด
งอแง รับประทานยาก และพูดไม่ค่อยฟั ง เธอจึงถูกคาดหวังว่า จะต้องเป็ นคนเก่ง สามารถเรียนได้
สูงๆ และมีอนาคตที่ดี เหมือนกับพ่อแม่ของเธอ การตัง้ ความหวังหรือด้วยความหวังดีท่ีจะเห็นลูกมี
อนาคตที่ดี ภายใต้วฒ
ั นธรรมการเลีย้ งดูของครอบครัวผูม้ ีความรูท้ างการแพทย์สมัยใหม่ ได้สร้าง
ตัว ตนทางการงานอาชี พ ให้เกิ ด ขึ น้ กับ เธอตั้ง แต่ วัย เรีย น เมื่ อ กลับ มาจากโรงเรีย น เธอต้อ งท า
การบ้ า นและอ่ า นหนั ง สื อ ทุ ก วั น เรี ย นพิ เ ศษ ฝึ กหั ด ท าข้อ สอบเก่ า เพื่ อ เตรี ย มตั ว สอบเข้า
มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันพ่อไม่ชอบให้เธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ และต้องการให้เธอตัง้ ใจเรียน
เพื่อจะได้สอบเข้าเรียน มีการงานอาชีพ เช่นเดียวกับพ่อและแม่ของเธอ เธอถูกปลูกฝั งความคิด
ความเชื่อว่าการทางานในวิชาชีพเช่นเดียวกับพ่อแม่ จนเชื่ออย่างฝังใจว่าเป็ นการบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดในชีวิต เธอเห็นปฏิบตั ิการของพ่อและแม่ทุกวัน ซึ่งแสดงออกถึงการประสบความสาเร็จ การ
มีช่อื เสียงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม เธอจึงตัดสินใจสอบเข้าเรียนในวิชาชีพเช่นเดียวกับพ่อและแม่
ตัวตนทางการงานทีถ่ ูกสร้างจากการมีระเบียบวินัยในครอบครัว
สาหรับผูว้ ิจัยก็มีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบสร้างตัวตนทางการ
งานอาชี พ โดยที่ ผู้วิ จัย เป็ น คนในจัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น บุต รสาวคนเดี ย วของ
ครอบครัว และเติบ โตมาในครอบครัวชนชั้นกลาง พ่ อเป็ นข้าราชการทหาร แม่ ป ระกอบอาชี พ
ค้าขาย ปู่ ย่าตายายเป็ นเกษตรกร โดยแม่ของฉันช่วยตายายทานา ตัง้ แต่แม่ยงั เด็ก เมื่อแม่แต่งงาน
กับพ่อ ก็ได้แยกครอบครัวเข้ามาทางานในเมือง แม่ช่วยพ่อทางานเพื่อหาเงินเลีย้ งดูลูกทั้ ง 4 คน
คอยสอนลูกๆ ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ให้หยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวัน จะได้มีเงินใช้ในวัน
ข้างหน้า แม่จะพูดกับฉันให้ฟังเสมอว่า “ให้รบั ราชการเหมือนพ่อ เพราะมีเงินเดือนและบานาญเมือ่
เกษียณ ไม่ตอ้ งลงทุน ลงแรง เพือ่ ค้าขายเหมือนแม่” ผูว้ ิจยั จดจาคาพูดของแม่ได้จนมาถึงทุกวันนี ้
ซึ่งคาพูดที่สร้างความคิดให้ผูว้ ิจัยยึดถือนาไปสู่การกากับตนเองในการเลือกรับราชการตามที่พ่อ

48
และแม่ อยากให้เป็ น และคิด กับตนเองว่า “ฉัน ไม่ ช อบเสี่ย ง ไม่ อยากลงทุนท าอะไร ทางานรับ
ราชการเหมือนพ่อดีแล้ว มีรายได้ประจาทุกเดือน เกษียณไปแล้ว ยังมีบานาญเลีย้ งตนเอง”
ผูว้ ิจัยถูกสร้างให้เป็ นคนตรงเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยผ่านอานาจวินัย
ของวัฒนธรรมการทางานในบ้านโดยมีพ่อเป็ นเสมือนหนึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญในการหล่อหลอมตัวตน ซึ่ง
ถ้ากล่าวโดยทั่ว ๆ ไป คือ “เป็ นต้นแบบ” ทัง้ ในเรื่อง การเรียน การงาน ท่านสอนให้ทาการบ้านด้วย
ตนเอง ถ้าแก้โจทย์ปัญ หาไม่ได้จึงค่อยมาสอบถาม พ่อจะเล่าให้ฉันฟั งเรื่องงานของพ่อเสมอ พ่อ
มักจะได้รบั มอบหมายงานที่ทา้ ทายจากผูบ้ งั คับบัญชา ฉันเรียนรูว้ ิธีการทางานและการแก้ปัญหา
จากสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟัง ฉันซึมซับวิธีการทางานในหน่วยงานทหารและความมีระเบียบวินัยของพ่อ
ซึ่งเป็ นกฎระเบียบข้อบังคับและคุณ ลักษณะของการเป็ นทหาร และฉันได้เห็นผลลัพ ธ์ของการ
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย ของพ่ อ จากต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน การได้ รับ การยอมรับ จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน คาบอกเล่าของพ่อที่แสดงออกให้เห็นถึงความรูส้ ึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง ความสุขที่ไ ด้รบั ราชการทหาร ความสุขที่มี ลูกสาวและหลานทั้ง 2 คน เป็ นทหารและมี
ความก้าวหน้าเหมือนพ่อ ฉันจึงมีความเชื่อว่าการมีระเบียบวินัย ช่วยทาให้หน้าที่การงานของฉัน
เจริญก้าวหน้า ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันถูกจัดการจากอานาจของวินัยโดยปราศจากข้อสงสัย หรือ
การบังคับ อานาจวินยั ดังกล่าว ได้สร้างวัฒนธรรมของบ้านแบบทหารที่มีวินยั ให้กบั ลูกบ้านของฉัน
โดยเป็ นเรื่องธรรมดา
การสร้างความคิด ความเชื่อ และตัวตนทางการงาน นัน้ จึงไม่ได้เกิดขึน้ จาก
การที่บุคคลสร้าง ขึน้ มาเอง หากแต่บุคคลถูกกากับ จากการเฝ้ามองอย่างรอบด้านของบุคคล
ภายในครอบครัว จากการคาดหวังหรือการวางแผนในอนาคตเพื่อให้ลูกมีหน้าที่การงานที่ม่ ันคง
และได้รบั การยอมรับจากสังคมเช่นเดียวกับตน หรือปรารถนาให้ลกู มีหน้าที่การงานสูงกว่าตน ซึ่ง
พ่อและแม่เป็ นข้าราชการชั้นผูน้ อ้ ย เป็ นระดับปฏิบัติการ ปรารถนาจะเห็นลูกทางานในตาแหน่ง
ผูบ้ ริหาร นอกจากการเฝ้ามองรอบด้านแล้วบุคคลมีการกากับตนเองโดยการจับจ้องตนเอง เพื่อการ
สะท้อนย้อนคิดและทบทวนตนเองในการปฏิบตั ิการตามที่ตนต้องการให้บรรลุความปรารถนา
การสร้างความคิดและตัวตนทางเพศ
ความคิดและตัวตนทางเพศ นี ้ ไม่ ได้มี เพี ยง เพศ (Sex) ซึ่งมี ลักษณะทางกาย
วิภาคหรือสรีรวิทยาที่เป็ นเพศหญิง หรือเพศชาย เมื่อแรกเกิด เท่านัน้ แต่ หมายรวมถึง เพศสภาพ
(Gender) ซึ่งแสดงความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย ที่ถูกสร้างขึน้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาของ
ครอบครัวและสังคม ซึ่งสร้างความเป็ นตัวตนของบุคคล หากแต่ เพศสภาพ สามารถเปลี่ยนแปลง
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ได้ตามการให้คณ
ุ ค่าจากสังคม การสร้างความคิดและตัวตนทางเพศ โดยการสร้างตัวตนทางเพศมี
ประเด็นย่อย ดังนี ้
ตัวตนทางเพศทีถ่ ูกสร้างจากการแบ่งงานทางเพศ
การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว ที่ได้มอบหมายงานให้ลกู ช่วยแบ่งกันทางาน
บ้าน (Gender division of labour) ซึ่งพืน้ ที่ภายในบ้าน เป็ นพืน้ ที่ท่ีถูกกาหนดให้ลกู สาวเป็ นผูด้ ูแล
รับ ผิ ด ชอบ ส่ ว นลู ก ชายนั้ น ให้ ไ ปช่ ว ยท างานนอกบ้า น (Gender space) การจั ด แบ่ ง พื ้น ที่
รับผิดชอบภายในบ้านและภายนอกบ้านที่ครอบครัวได้สร้างขึน้ นี ้ เป็ นการหล่อหลอมความคิดให้
ลูกบ้าน มีความเชื่อว่า งานภายในบ้านเป็ นของผูห้ ญิง และงานภายนอกบ้านเป็ นของผูช้ าย ซึ่ง แม่
อบรมฉันให้เป็ นผูห้ ญิงเรียบร้อย เนื่องจาก แม่เป็ นลูกสาวคนเดียวของตายาย ได้รบั การอบรมจาก
ตายายตามแบบผูห้ ญิ งไทย ให้ช่วยทางานบ้าน และยังช่วยทานา ทาสวน ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตของตา
ยาย ส่วนลูกชายจะส่งให้เรียนหนังสือและทางานนอกบ้าน ซึ่งการที่ผวู้ ิจยั ได้รบั การเลีย้ งดูและหล่อ
หลอมเช่นนี ้ เป็ นการผลิตซา้ ความเป็ นหญิ ง ภายใต้วัฒ นธรรมของครอบครัวที่มีลูกสาวเพียงคน
เดียวภายในบ้าน แต่สิ่งที่แม่ของฉันมีความคิดแตกต่างจากตายาย คือ ถ้าลูกแต่ละคน ชอบเรียน
หนังสือ ก็เรียนไป “แม่มีปัญญาส่งให้ลูกๆ เรียนทุกคน จะได้ไม่ตอ้ งอยู่บา้ น ทางานบ้านเหมือนแม่
จะออกไปทางานไกลบ้าน เรียนสูงๆ แม่จะไม่หา้ ม”
พ่อกับแม่จะมอบหมายให้ลกู ทุกคนทางานบ้านด้วยวิธีคิดการแบ่งงานกันทา
ตามเพศ ฉันรับผิดชอบซักเสือ้ ผ้า ล้างถ้วยชาม และทาความสะอาดบ้าน ส่วนพี่ชายไปจ่ายตลาด
กับแม่ ช่วยแม่ทาอาหารและไปขายอาหารกับแม่ท่ีตลาดนัด ส่วนน้องชายช่วยฉันทาความสะอาด
บ้าน อย่างไรก็ดีพ่อก็สอนให้ลกู ๆ รีดเสือ้ ผ้าเป็ นทุกคน จะได้ทาด้วยตนเองได้ ไม่ตอ้ งรอให้แม่ทาให้
เป็ นการแบ่งเบาภาระของแม่ดว้ ย ด้วยความเป็ นหญิงในรุ่นของแม่ แม่จึงไม่ชอบให้ฉันออกไปเที่ยว
เล่นนอกบ้าน ชอบให้อยู่แต่ในบ้าน ช่วยทางานบ้าน หรืออ่านหนังสือทาการบ้านไป ขณะที่ฉนั ไม่ได้
รู ส้ ึกอึด อัดหรือกดดันแต่อย่ างใด กลับ รู ส้ ึกชอบในสิ่งที่ แม่ พ ร่าสอนฉันมาตั้งแต่ เด็ก สิ่ง ที่แม่ ได้
ส่งเสริมและหยิบยื่นให้ฉนั ทาให้ฉนั มีอนาคตที่ดี แม่จึงเป็ นบุคคลสาคัญในชีวิตของฉัน
ฉั น ได้ส ร้า งตัว ตนความเป็ น หญิ ง จากการถู ก หล่ อ หลอมของแม่ ให้เป็ น
แม่บา้ นแม่เรือน เป็ นกุลสตรี ซึ่งฉันไม่เคยตัง้ คาถามกับตัวเองว่า ทาไมต้องทางานบ้าน ทาไมต้อง
เรียบร้อย เพราะด้วยความรูข้ องความเป็ นหญิงทาให้ฉันเชื่อว่า ฉันไม่ชอบออกไปนอกบ้าน ชอบอยู่
เงียบๆ ไม่ชอบประพฤติตัวให้พ่อแม่ผิดหวังหรือเสียใจ ฉันจึงไม่ตงั้ ข้อสงสัย และเชื่อฟั งคาสั่งสอน
ของพ่อแม่มาโดยตลอด
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ตัวตนทางเพศทีถ่ ูกสร้างผ่านเพศสรีระ
การสร้างตัวตนทางเพศ ผ่านทางการจาแนกเพศทางสรีรวิทยาและกายวิภาค
ตามความรูท้ างการแพทย์สมัยใหม่ ได้จาแนกเพศ ออกเป็ น เพศหญิง เพศชาย และกะเทย ซึ่งไม่
สามารถจ าแนกเพศได้อย่างชัด เจน อัน เนื่องมาจากมี ตัวกาหนดเพศที่ ผิดปกติ เช่ น ยีน ส์ หรือ
โครโมโซมผิดปกติ หากพิจารณาทางกายภาพ เพศหญิง มีโครงสร้างของร่างกายเล็กกว่าเพศชาย
มีปริมาณไขมันในร่างกายมากกว่าเพศชาย แต่ปริม าณกล้ามเนือ้ น้อยกว่าเพศชาย ดังนั้น เพศ
หญิง จึงเลือกทางานที่ใช้แรงกายหรือพละกาลังน้อยกว่าเพศชาย รวมทัง้ เลือกที่จะออกกาลังกาย
ประเภทไม่ตอ้ งใช้พลังงานมาก ซึ่งผูว้ ิจยั ไม่ชอบออกกาลังกาย เนื่องจาก พ่อแม่ไม่ได้สง่ เสริมให้ลกู
ออกกาลังกาย รวมทัง้ ฉัน มีภาวะซีด หากวิ่ง หรือทางานหนักมาก ฉันจะรูส้ ึกเหนื่อยมากกว่าปกติ
และเป็ นลมได้ง่าย จึงเป็ นเหตุผลที่ฉันไม่ออกกาลังกายประเภทที่ทาให้หัวใจเต้นเร็วได้ ฉันจึงเลือก
การเดินเร็ว เล่นแบดมินตัน หรือ เทเบิลเทนนิส
สาหรับ ไผ่ นัน้ เป็ นลูกชายคนแรกของครอบครัว เขาถูกอบรมเลีย้ งดู ให้เรียน
หนังสือสูงๆ เพื่อเป็ นผูน้ าและมีการงานอาชีพเพื่อหาเลีย้ งครอบครัว อีกทัง้ ส่งเสริมให้เล่นกีฬากับ
เพื่อนรุ่นเดียวกันตามที่เขาถนัดและให้ความสนใจ ซึ่งความคิดเรื่องการเล่นกี ฬาของครอบครัวเขา
นัน้ เป็ นการแสดงออกถึงการส่งเสริมการสร้างตัวตนความเป็ นชายให้เกิดขึน้ กับไผ่ โดยที่เขาไม่ตอ้ ง
ช่ ว ยพ่ อ แม่ ท างานบ้าน ให้เขาตั้ง ใจเรีย น และเรีย นพิ เศษ จะได้ส อบเข้าศึก ษาต่ อ ในสายงาน
เช่นเดียวกับพ่อหรือแม่ หากแต่ภายหลังจากที่เขาเป็ นโรคลมชัก แม่ของเขารู ้สึกกังวลใจเกรงว่าเขา
จะเกิดอุบตั ิเหตุขณะเล่นกีฬาหรือดานา้ แม่ของเขาไม่ให้เขาเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ด้วยความ
ห่วงใยเกรงว่าลูกยังไม่หายจากการเป็ นลมชัก แต่เขาขอไปพบแพทย์เพื่อรับรองหรือพิสูจน์ว่าเขา
สามารถเรียนนักศึกษาวิชาทหาร การที่เขาต้องการเข้าเรียนหลักสู ตรนี ้ เคยมีความคิดว่า เป็ นการ
แสดงศักยภาพความเป็ นชายที่มี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทนต่อความยากล าบากในการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิและภาคสนามได้เหมือนเพื่อน ๆ (Disciplined body) เพราะด้วยความรูข้ องเขาที่เชื่อ
ว่าความเป็ นชาย คือการแสดงออกถึง การมีพละกาลัง ร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าเรียนวิชาทหาร
หรือการเป็ นทหารเพื่อรับใช้ชาติ ซึ่งคนรุ่นเขาและพ่อของเขา ถูกปลูกฝั งความคิด ความเชื่อนีม้ า
เขาและพ่อจึงชื่นชอบการเล่นกีฬา และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
ตัวตนทางเพศทีถ่ ูกสร้างจากฐานคิดเรื่องงานและวิถีชีวิตในวัฒนธรรม
การอบรมเลี ย้ งดูของครอบครัว ได้หล่อหลอมและสร้างความคิดความเชื่ อ
เรื่ อ งอาชี พ การงาน และการวางแผนการใช้ชี วิ ต ในอนาคตของลู ก สาวและลู ก ชาย ผ่ า น
ประสบการณ์ของพ่อแม่ ท่ีประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน หรือต้องการเห็นลูกมี อนาคตที่
ดีกว่าตนเอง สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลีย้ งดูบิดามารดา ตนเอง และสร้างฐานะเพื่อความมั่นคง
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ของครอบครัว โดยตัง้ ความหวังทางเพศ และการจัดอันดับการแข่งขันทางการเรียนของลูก แบ่ง
ออกเป็ นประเด็นย่อย ได้ 3 ประเด็น
การหล่อหลอมความคิดผ่านงานอาชีพ
พ่อของผูว้ ิจัยรับราชการทหาร แม่ประกอบอาชีพค้าขาย แม่ตอ้ งการให้
ลูกเป็ นทหารเหมือนพ่อ แม่พูดกับฉันเสมอว่า ให้รบั ราชการ แม้ว่าเงินเดือนเริ่มต้นรับราชการน้อย
กว่าเอกชน หากเราใช้อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟื อย เราสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างสบาย ซึ่ง
ทางราชการมี ส วัส ดิ ก ารด้า นค่ า รัก ษาพยาบาล และที่ พั ก อาศั ย ในระหว่ า งรับ ราชการ หาก
เกษี ยณอายุราชการไปแล้ว ยังมีเงิ นบานาญในแต่ละเดือน และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ไม่ตอ้ งลงทุนทางการเงิน และลงแรง เหมือนแม่ ที่ตอ้ งไปจ่ายตลาดเพื่อประกอบอาหารและนาไป
ขายที่ตลาดนัด ต้องตื่นตัง้ แต่เช้ามืด กว่างานจะเสร็จสิน้ ในแต่ละวัน ใช้เวลามากกว่า 8 ชั่วโมง หาก
เราหยุด ขายอาหาร จะไม่ มี รายได้ใ นวัน นั้น แต่ การรับ ราชการ มี วัน หยุด พัก สามารถลาหยุด
พักผ่อน ลากิจ ลาป่ วยได้ และยังได้รบั เงินเดือน ซึ่งแม่ของฉันคิดว่า ฉันเป็ นผูห้ ญิงควรมีหน้าที่การ
งานที่ ม่ ัน คง สามารถหาเลี ย้ งชี พ ด้วยตนเองได้ โดยไม่ ต้องพึ่ง พิง ใคร อีก ทั้ง อาชี พ ที่ แม่ ของฉัน
ตัด สิ น ใจให้ฉั น เข้าศึก ษานั้น เป็ น อาชี พ ของผู้ห ญิ ง และยัง เป็ น ทหารเหมื อ นพ่ อ ซึ่ง พี่ ช ายและ
น้องชายของฉัน ไม่ตอ้ งการเป็ นทหาร แต่ฉันสามารถสอบเข้าเรียนได้ จึงเป็ นมูลเหตุให้ฉันได้เข้า
เรียนและสืบทอดอาชีพทหารของพ่อ และตอบแทนพระคุณของแม่
ส่วน ไผ่ และ สน นัน้ บิดาเป็ นต้นแบบในการหล่อหลอมความคิ ดทางการ
งาน ไผ่ เรียนและประกอบอาชีพวิศวกรเช่นเดียวกับบิดา เขาติดตามพ่อไปที่ทางานตัง้ แต่เด็ก ได้
เห็นพ่อทางาน จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และเขาได้เห็นการทางานของแม่ ซึ่ง
แม่เป็ นผูช้ ่วยพยาบาล ต้องทางานในโรงพยาบาล เวลาทางานของแม่ ไม่มีความแน่นอน แล้ วแต่
ตารางการปฏิบตั ิงาน ถ้าแม่ติดธุระ แม่ตอ้ งขอแลกเวรกับเพื่อนร่วมงาน เขาจึงคิดว่าการทางานเป็ น
วิศวกรเหมือนพ่อ ดีกว่าการทางานในโรงพยาบาล เขาจึงตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์
การสร้างตัวตนทางเพศจากการหล่อหลอมความคิดผ่านทางการงานของ
ครอบครัวนัน้ ในบุคคลลมชักเพศหญิง มีการคิดทบทวนตนเองเรื่องการงาน กับความกตัญญู และ
การเป็ นลูกที่ดีเชื่อฟั งคาสอนของพ่อแม่ เพื่อให้พ่อแม่มีความสุข สาหรับบุคคลลมชักเพศชายนั้น
มักจะถูกส่งเสริมให้กล้าตัดสินใจ และเชื่อมั่นในตนเอง ดังนัน้ เมื่อมีการสะท้อนย้อนคิดกับตนเอง
มักจะคานึงถึงความชอบและความเหมาะสมของอาชีพกับเพศของตนเป็ นหลัก
วิถีชีวิตภายใต้ภาวะพึ่งพิงชาย
ด้ว ยวิ ธี คิ ด ของครอบครัว ที่ เชื่ อ ว่าผู้ห ญิ ง และผู้ช ายต้อ งแต่ ง งาน และ
ผูช้ ายมีหน้าที่ทางสังคมในการปกป้องดูแลผูห้ ญิง ดังนัน้ ครอบครัวจึงต้องการให้ลูกสาวแต่งงาน
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เพื่อจะได้มี ผู้ชายคุม้ ครอง เลีย้ งดู ดูแล และไม่ ถูกมองว่าเป็ น “สาวทึนทึก” หรือ “ขึน้ คาน” การ
แต่งงานของผูห้ ญิ งในวัยที่เหมาะสมเป็ นการแสดงออกถึงการได้รบั การยอมรับจากคนในสังคม
หากผูห้ ญิงคนใดแต่งงานกับผูช้ ายที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงที่สุดในองค์กรนัน้ จะได้รบั
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญ ในฐานะภริยาของผูช้ ายคนนั้น เช่น นายกสมาคมแม่บ้าน นายกสมาคม
ภริยา เป็ นต้น ส่วนลูกชายนั้น พ่อแม่ตอ้ งการให้แต่งงาน เพื่อให้มีทายาทไว้สืบสกุล ให้ลูกสะใภ้
ช่วยดูแลงานบ้าน และดูแลในยามที่ตนหรือลูกชายเจ็บป่ วย ซึ่งวิธีคิดเช่นนีข้ องแม่ท่ีมีลูกสาวเป็ น
ลมชัก เพื่อต้องการให้ลกู มีผดู้ แู ล หากได้ลกู เขยที่มีคนในครอบครัวเป็ นโรคเดียวกับลูกสาวของเธอ
ยิ่งเป็ นการดี เพราะแม่เชื่อว่า เขาจะมีความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจลูกสาวเธอ ไม่ทอดทิง้ ในยามที่
ลูก มี อาการชัก คอยอยู่เป็ น เพื่ อนและดูแ ลเธอจนหยุด ชัก ความเชื่ อ ของแม่ ท่ี จ ะพบลูกเขยที่ มี
คุณสมบัติอย่างที่แม่ตอ้ งการนัน้ เป็ นสิ่งที่พบได้ยาก ฉัตรชบา แต่งงานกับสามี ตามความต้องการ
ของแม่ ซึ่งแม่เชื่อว่าเขาจะเป็ นสามีท่ีดีของลูก จากการที่เขามีคุณสมบัติตามที่แม่กาหนดไว้ ส่วน
สามีของฉัตรชบานัน้ เป็ นลูกชายคนเดียวของครอบครัวคนไทยเชือ้ สายจีน มีความคิดว่า ฉัตรชบา
จะสามารถดูแลแม่ของเขาที่ป่วยเป็ นมะเร็ง และน้องสาวที่เป็ นลมชัก ได้ดีกว่าผูห้ ญิงคนอื่น ด้วย
ความเชื่อว่า ฉัตรชบา มีความรูท้ างการพยาบาล และมีหน้าที่การงานมั่นคง หากแต่งงานกันแล้ว
เธอจะเป็ นภรรยาที่ทาให้เขาเป็ นผูช้ ายที่สมบูรณ์แบบทัง้ ทางหน้าที่การงานและครอบครัว
วิถีชี วิตของ ฉัตรชบา ไม่ ได้โรยด้วยกลีบ กุหลาบ เหมื อนดั่งเช่ น ผู้หญิ ง
ทั่วไปที่แต่งงานออกเรือนไป เธอต้องดูแลทัง้ แม่ของเธอและแม่ของสามี ต้องทางานเพื่อสร้างบ้าน
ให้แม่ของเธอภายหลังจากที่แม่เกษี ยณอายุราชการ เธอไม่มีเวลาหยุดพักร่างกายและนอนอย่าง
เต็มอิ่ม เหมือนคนทั่วไป “ลมชัก จึงมาเยือนเธอ” เธอต้องดูแลตนเอง ส่วน สามี ไม่ได้สนใจใยดีเธอ
ความคิดของแม่ ที่มอบความไว้วางใจในตัวสามีของเธอ ไม่ได้เป็ นความจริง ดั่งที่แม่ของเธอเชื่อมั่น
ว่า จะสามารถดูแลเธอได้เป็ นอย่างดี กลับกลายเป็ นว่า เธอดูแลสามีและครอบครัวของสามีได้เป็ น
อย่างดี เธอปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระกับเพื่อนที่มีความเข้าใจในตัวเธอ มากกว่าการอยู่กิน
กับผูช้ ายที่ไม่มีหวั ใจของความเป็ นมนุษย์ให้เธอ
สาหรับ ผูว้ ิจยั นัน้ ไม่เคยมีความคิดที่จะแต่งงานมีครอบครัว ถึงแม้ว่า แม่
จะพยายามแนะนาผูช้ ายลูกของเพื่อนให้รูจ้ กั เพราะเชื่ อว่า สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็ นภาระใคร
อีกทัง้ ยังต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีสิทธิในการเลือกดาเนินชีวิต โดยได้อธิบายเหตุผลให้แม่ได้รบั
รูว้ ่าต้องการอยู่เป็ นโสด ได้ทาในสิ่งที่รกั ได้เรียนหนังสือ ได้ทางาน โดยไม่ตอ้ งห่วงใยครอบครัว ซึ่ง
หากแต่ง งาน ก็ จ ะต้อ งรับ ผิ ด ชอบดูแลครอบครัว เป็ น แม่ บ้าน ดูแ ลลูก และสามี ซึ่งคิ ด ว่าไม่ ใช่
ความสุขที่ปรารถนา ซึ่งแม่จึงยอมรับการตัดสินใจนี ้
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การหล่อหลอมความคิดผ่านภาระหน้าทีก่ ารดูแลครอบครัว
การเลีย้ งดูของพ่อแม่ ที่พร่าสอนลูกโดยเฉพาะลูกสาวให้มีความกตัญญู
ต่อพ่อแม่ และเลีย้ งดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่ านัน้ ได้สร้างความคิดให้ลูกสาว ต้องมีหน้าที่เลีย้ งดูพ่อแม่
หากบ้านใด ไม่มีลูกสาว พ่อและแม่จะประเมินว่าลูกคนใด ที่จะสามารถดูแลตนเองและพ่อแม่ได้
หลังจากนัน้ จะมอบหมายให้ลูก ช่วยดูแลหรือแบ่งเบาภาระงานในบ้าน หรือสอนงานให้ช่วยดูแล
กิจการของครอบครัว หากลูกคนใด ได้เรียนหนังสือและมีหน้าที่การงานมั่นคง ลูกคนนัน้ จะดูแลพ่อ
แม่และสร้างฐานะความมั่นคงให้ครอบครัว แต่มีบางครอบครัว ได้ส่งเสริมให้ลูกที่มีผลการเรียนดี
ให้เรียนอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งรับผิดชอบงานในบ้าน เพื่อให้ลูกได้สอบเข้าศึกษาต่อในสายงานที่
ได้รบั การยอมรับจากสังคมหรือมีหน้าที่การงานในระดับผูบ้ ริหาร และได้มอบหมายให้ลกู ที่เรียนไม่
เก่งรับผิดชอบงานบ้าน และช่วยพ่อแม่สร้างฐานะทางบ้าน ดังเช่น ฉัตรชบา
เมื่อเธอเรียนจบและด้วยความที่เห็นโรงพยาบาลอย่างคุน้ เคยมาแต่เด็ก
ขณะเดียวกันพี่สาวก็สามารถสอบเป็ นพยาบาลได้ เธอจึงมุ่งหวังที่จะประกอบวิชาชีพนี ้ ซึ่งเธอก็ได้
เล่าเรียนจนจบ ช่วงนัน้ เธออายุประมาณ 21 ปี เป้าหมายหนึ่งที่เธอและครอบครัวมุ่งหวัง คือ ต้องมี
บ้านเป็ นของตนเองให้ได้ ขณะเดียวกันเวลาในการทางานของแม่ก็ใกล้หมดลงเพราะเกษี ย ณอายุ
ทั้ง เธอและพี่ น้ อ งต่ า งช่ ว ยกั น เก็ บ เงิ น เพื่ อ สร้า งบ้า น ส าหรับ ตั ว เธอนอกจากงานประจ าใน
โรงพยาบาลของรัฐ เธอก็ตอ้ งทางานพิเศษคือเฝ้าไข้ และไปทางานในโรงพยาบาลเอกชน ชีวิตเธอ
จึงวนเวียนอยู่ในพืน้ ที่สามแห่งนี ้ ในแต่ละวันเธอไม่ค่อยจะมีเวลาได้นอน เธอต้องนอนบนรถเมล์
ระหว่างเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อไปทางานพิเศษ หรือถ้าทางานพิเศษที่โรงพยาบาลเอกชน ช่วง
ผลัดเวรเธอจะได้นอนระหว่างรอต่อเวร ชีวิตเธอดาเนินไปเช่นนีจ้ นกระทั่งพ่อของเธอประสบปั ญหา
ด้านการงานและไม่ได้อยู่กบั ครอบครัว ยิ่งทาให้ความต้องการที่จะมีบา้ นให้ได้เป็ นเป้าหมายสาคั ญ
ของเธอขณะนัน้ เธอต้องเตรียมบ้านไว้ให้แม่ท่ีกาลังจะเกษี ยณและเตรียมรับพ่อซึ่งจะกลับมาในอีก
เจ็ ด ปี ข้างหน้า ระหว่างทางฉัต รชบาก็ ยังพบกับ ปั ญ หาครอบครัวอีก เพราะเมื่ อพี่ ส าวของเธอ
แต่งงาน พี่สาวถูกสั่งห้ามจาก “ฝั่งสามี” ไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลทางครอบครัว “ถูกฝั่งพีเ่ ขยไม่ให้
ดูแลคุณ แม่ ไม่ให้ดูแลทางครอบครัวเราเลย” ซึ่งฉัตรชบาก็ไม่ได้คิดติเตียนพี่สาวแต่อย่างใดและ
มองว่าเป็ นความสุขส่วนตัวของครอบครัว เป็ นการเริ่มต้นของครอบครัวของพี่สาว และพี่สาวของ
เธอก็มีสิทธิท่ีจะเลือกได้ เพราะฉัตรชบา เชื่อว่า “เขาเป็ นลูกที่ดีที่ให้ความสุขกับแม่มาแล้ว แม่มี
ความสุขในการที่เขาเป็ นเด็กดี เป็ นความภาคภูมิใจของแม่มาแล้ว” เมื่อคิดเช่นนัน้ ทาให้ฉัตรชบา
ยอมรับได้กับการที่พ่ีสาวแยกตัวออกไปตามความต้องการของเธอและตามคาสั่งของครอบครัว
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ใหม่ ส่วนน้องชายก็ตอ้ งออกไปมีครอบครัวเหมือนกัน จึงเหลือแต่ ฉัตรชบาที่ตอ้ งรับภาระดูแลแม่
และพ่อ พร้อมทัง้ แบกภาระทางด้านการเงินเป็ นหลัก
ลดาวัลย์ นัน้ บิดามารดา เป็ นเกษตรกร ส่วนพี่สาว ช่วยพ่อแม่ทานา ทา
สวน ไม่ ได้เรี ย นหนัง สื อ สูง เหมื อ นเช่ น เธอ ส่ วนน้อ งชายไม่ ได้รับ ราชการ เธอจึ ง เป็ น ที่ พ่ึ ง ของ
ครอบครัว เธอทางานประจาที่โรงพยาบาลของรัฐ และทางานล่วงเวลาที่โรงพยาบาลเอกชน เธอ
สามารถทางานเก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อแม่ ซือ้ รถยนต์ขับเพื่อไปทางานยังโรงพยาบาลเอกชน เธอ
ยินดีท่จี ะดูแลพ่อแม่ ด้วยความคิดที่ว่า เธอทางานมีรายได้มากกว่าพี่สาวและน้องชาย เธอต้องการ
ให้พ่ อ และแม่ มี ท่ี พั ก อาศั ย แข็ ง แรงทนทาน ป้ อ งกั น แดดและลมฝนได้ดี รวมทั้ ง มี สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิครอบครัวข้าราชการ และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย
เธอรู ส้ ึกภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดา เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็ น
น้องสาวและพี่สาวที่ดี ตามที่พ่อแม่ได้อบรม และพร่าสอนเธอมาตัง้ แต่เธอยังเด็ก
แนวทางการดูแลสุขภาพภายใต้วัฒนธรรมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพของบุคคล เกิดขึน้ ตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งบุคคลมีสิทธิเสรีภาพและ
เป็ น เจ้าของสุขภาพ ซึ่งสุขภาพของบุคคล มีความสัมพันธ์กบั วิถีการดาเนินชีวิต ไม่สามารถแยก
สุขภาพออกจากบริบทของครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมได้ วัฒนธรรมสุขภาพไม่ได้มีเพียงหนึ่ง
เดี ย ว แต่ มี ค วามหลากหลายเกี่ ย วข้อ งกับ บริบ ทชี วิต ของบุ ค คล ตามความคิ ด ความเชื่ อ ของ
ครอบครัว และท้องถิ่นที่ตนดารงอยู่ การดูแลสุขภาพของบุคคลจึงถูกกากับผ่านวิธีคิดของบ้าน ที่มี
ความคิดความเชื่อภายใต้การดูแลสุขภาพที่ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว หากแต่มีการผสมผสานการดูแล
สุขภาพพืน้ บ้านตามวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือเกิดจากการสร้างขึน้ มาใหม่ จากการมีประสบการณ์
การเจ็ บ ป่ วย การศึกษาเรียนรู ก้ ารดูแลสุขภาพด้วยตนเอง หรือเรียนรู จ้ ากการไปโรงเรียน การ
ทางานกับองค์กร สถาบัน หรือในสังคม ดังนัน้ แนวทางการดูแลสุขภาพภายใต้วฒ
ั นธรรมสุขภาพ
ของบุคคล แบ่งเป็ นประเด็นได้ 2 ประเด็น ดังนี ้
การดูแลสุขภาพของบุคคลถูกกากับผ่านวิธีคิดของครอบครัว
การสร้างความคิดความเชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพ มาจากการที่พ่อแม่ดูแลสุขภาพ
ตนเอง โดยคานึงถึงการมีร่างกายแข็งแรง ไม่ เจ็บป่ วย สามารถดาเนินชีวิตประจาวันและประกอบ
อาชีพเพื่อเลีย้ งดูตนเองและครอบครัวได้ โดยในขณะที่แม่ตงั้ ครรภ์ จะมีการดูแลสุขภาพของตน
เพื่อให้เด็กในครรภ์มีพฒ
ั นาการตามอายุครรภ์ เพื่อให้กาเนิดทารกที่มีสขุ ภาพแข็งแรง มีอวัยวะครบ
สามสิบสอง หรือไม่พิการ การเลีย้ งดูทารกเพื่อให้เติบโตตามแต่ละช่วงวัยนัน้ พ่อและแม่จะได้รบั
คาแนะนาจากผูเ้ คยผ่านประสบการณ์การเลีย้ งดูบุตร จากรุ่นพ่อแม่ของแต่ละฝ่ าย คนรอบข้างใน
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ละแวกบ้าน ที่ทางาน หรือจากบุคลากรทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ผดุงครรภ์ หรือหมอพืน้ บ้าน ซึ่ง
การดูแลสุขภาพของบุคคลนัน้ มีความหลากหลาย ไม่ได้มีแนวทางการดูแลสุขภาพเพียงหนึ่งเดียว
ที่บุคคลนามาใช้ หากเพียงแต่จะให้ความสาคัญหรือให้นา้ หนักไปแนวทางใด ขึน้ อยู่กับเงื่อนไข
บริบทของครอบครัว แบ่งออกเป็ นประเด็นย่อย ดังนี ้
การใช้แนวทางดูแลสุขภาพทางการแพทย์สมัยใหม่เพียงอย่างเดียว
บุคคลที่มีความคิด ความเชื่อว่า การแพทย์สมัยใหม่เท่านัน้ ที่สามารถดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีสขุ ภาวะที่ดีได้เพียงแนวทางเดียวนัน้ โดยให้ความเชื่อมั่นกับ
การรัก ษาด้วยยา หรือการรักษาด้วยผู้เชี่ ยวชาญการแพทย์แผนปั จ จุบัน เท่านั้น ซึ่งบริบทของ
ครอบครัวนัน้ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้โดยง่าย หรือสมาชิกในครอบครัวเป็ นผูท้ ่มี ีความรูท้ าง
การแพทย์สมัยใหม่ เป็ นผูท้ ่ีเชื่อฟั งและปฏิบตั ิตามคาสั่งหรือคาแนะนาอย่างเคร่งครัด กังวลว่าใช้
วิธีการอื่นแล้วจะไม่ได้ผลลัพธ์ท่ีดีเท่ากับการแพทย์สมัยใหม่ และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ จึงไม่
เชื่อมั่นแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการอื่น ๆ ดังเช่น ครอบครัวของ สโรชา ขณะที่เธอเรียนอยู่
ชัน้ ประถมศึกษา คุณครู ประจาชัน้ เขียนในสมุดรายงานประจาตัวของเธอบ่อยครัง้ ด้วยเรื่องที่เธอ
ชอบเหม่อลอยในห้องเรียน เวลาคุณครูเรียกก็ไม่ค่อยให้ความสนใจ ลืมทาการบ้าน เมื่อแม่ของเธอ
อ่านความคิดเห็นของครู ประจาชั้น จึงมีความคิดว่า เธอน่าจะมีลกั ษณะอาการชนิดหนึ่งของโรค
สมาธิ สั้น ด้วยความรู ข้ องแม่ ท่ี เป็ น บุค ลากรทางการแพทย์ส มัย ใหม่ ซึ่งสัง เกตว่าเธอมี อ าการ
เช่ น เดี ย วกับ ที่ ค รู ป ระจ าชั้น รายงานมา ตั้ง แต่ เธอเรีย นอยู่ ชั้น อนุ บ าล แม่ จึ ง น าเธอไปปรึก ษา
จิตแพทย์เด็ก เธอได้รบั การรักษาด้วยยาเพิ่มสมาธิ มาเรื่อย ๆ แต่อาการของเธอดีขึน้ มาเล็กน้อย
การเรียนดีขึน้ มาบ้าง แม้ว่าผลการเรียนจะไม่ได้ท่ี 1 แต่ก็สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน
ได้ การที่ครอบครัวของเธอ มีความรูศ้ าสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ เมื่ อพบว่าสมาชิกในครอบครัว
มีอาการผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พ่อและแม่ของเธอ จะนาลูก ๆ เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล เธอจึงได้รบั ประทานยามาตลอดตัง้ แต่ยังเป็ นเด็ก โดยที่เธอไม่เคยดูแลสุขภาพด้วย
วิธีการอื่น ๆ
ส าหรับ ครอบครัว ของฉั ต รชบา นั้น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระบบการรัก ษาทาง
การแพทย์สมัยใหม่เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก แม่ของเธอทางานในโรงพยาบาล หากสมาชิกใน
ครอบครัวเจ็บป่ วยก็จะนาไปโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจรักษาและรับยามารับประทาน เพื่อให้หาย
หรือทุเลาจากการเจ็บป่ วย เช่นเดียวกับ ดาหลา ด้วยความที่เธอมีเพื่อนเป็ นบุคลากรทางการแพทย์
เธอจึงปรึกษาเพื่อน เรื่องการดูแลสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บป่ วยของสมาชิกในครอบครัว
เธอจึงเลือกใช้ระบบการแพทย์สมัยใหม่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้ การทางานในสถานพยาบาล มี
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ส่วนช่วยในการเข้าถึงบริการ (Accessibility) สุขภาพทางการแพทย์สมัยใหม่ ได้ง่าย และได้รบั
โอกาสหรือมีทางเลือกในการรักษามากกว่าบุคคลทั่วไปที่เข้ารับการรักษาตามระบบของสิทธิการ
รักษาพยาบาลที่รฐั จัดให้
เงื่อนไขของการใช้แนวทางดูแลสุขภาพทางการแพทย์สมัยใหม่ เป็ นหลักนัน้ ส่วน
ใหญ่ พบได้ในครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ซึ่งมีความรู แ้ ละเชื่อมั่นใน
ศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ท่ีสามารถรักษาการเจ็บป่ วยให้หายหรือทุเลาลงได้ และไม่เลือกใช้การ
ดูแลสุขภาพวิธีการอื่น เนื่องจาก ไม่สามารถตรวจสอบหรือพิสจู น์ได้ว่าการทาหน้าที่ของร่างกายมี
ความผิ ด ปกติ ไม่ มี ผ ลการตรวจทางห้อ งปฏิ บัติ ก าร และเชื่ อ ว่าหากไม่ เข้ารับ การรัก ษาอย่ า ง
ทันท่วงที อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
การใช้ แ นวทางดู แ ลสุ ข ภาพทางการแพทย์ ส มั ย ใหม่ ร่ ว มกั บ การแพทย์
ทางเลือก
การที่ บุ ค คลเลื อ กใช้ก ารดู แ ลสุข ภาพการแพทย์ท างเลื อ กนั้น ไม่ ไ ด้เลื อ กใช้
แนวทางนี ้ มาตัง้ แต่เริ่มต้น หากแต่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพด้วยแนวทางอื่นมาก่อน
เมื่อใช้แนวทางการดูแลด้วยวิธีการนีแ้ ล้ว จึงเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองว่า มีวิธีการอื่นที่จะทุเลาการ
เจ็บป่ วยลงได้ซ่ึงเกิดจากการกากับตนเอง ดั่งเช่น ผูว้ ิจัย ไม่ชอบการออกกาลังกาย เพราะฉันรู ส้ ึก
เหนื่อยง่าย อีกทัง้ พ่อแม่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องการออกกาลังกาย เมื่อฉันเรีย นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 นักเรียน
ทุกคนต้องเข้าคัดเลือกตัวเป็ นนักกีฬาสีภายในโรงเรียน ฉันวิ่งเข้าเส้นชัย เป็ นลาดับแรกๆ แต่ก็ไม่ได้
เป็ นนักกีฬา เพราะฉันเคยเป็ นลมขณะเข้าแถวชั่วโมงเรียนเนตรนารี อาจารย์ท่ีปรึกษา จึงไม่ให้เป็ น
นักกีฬา เป็ นได้เพียงกองเชียร์ ตัง้ แต่ประถมศึ กษาจนกระทั่งเรียนจบพยาบาล ฉันไม่ชอบการวิ่ง
ออกกาลังกาย เพราะทาให้ฉันเหนื่ อยและหายใจไม่ ทัน ฉันเคยไปพบแพทย์เพื่ อตรวจร่างกาย
แพทย์วินิจฉัยว่า ฉันมีภาวะโลหิตจาง ฉันไม่เคยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่
จะเป็ นไข้หวัดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางครัง้ แพทย์จะให้รับประทานยาปฏิชีวนะ ยาที่ฉันรับประทานจะ
เป็ นแคปซูล ฉันมี ปัญ หาในการกลืนยาเม็ ดใหญ่ ๆ โดยจะกลืนยาไม่ลง จึงแอบทิง้ ยาอยู่บ่อย ๆ
บางครัง้ พ่อฉันจับได้ว่าฉันทิง้ ยา พ่อกลัวว่าฉันจะรับประทานยาไม่ครบ จึงแกะแคปซูลยาออกแล้ว
นาผงยาละลายนา้ ให้ดื่ม ฉันรูส้ กึ ขมในคอมาก ๆ อยากจะอาเจียนออกมาให้ได้ ด้วยเหตุนี ้ จึงทาให้
ฉันพยายามดูแลตัวเองไม่ให้เป็ นไข้หวัด โดยการดื่มนา้ มาก ๆ ไม่เดินตากฝน และเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ฉันชอบรับประทานผัก และไม่ชอบของมัน ๆ เพื่อจะได้ไม่เจ็บป่ วย จะได้ไม่
ต้องไปพบแพทย์ ที่สาคัญฉันไม่ตอ้ งรับประทานยา ฉั นเกิดความตระหนักรูด้ ว้ ยตนเองถึงการดูแล
ตนเองไม่ให้เจ็บป่ วย ฉันคิดว่า “ถ้าฉันป่ วยฉันต้องหยุดเรียน ฉันกลัวเรียนไม่ทนั เพือ่ น” ฉันรับรูถ้ ึง
ความปกติ และความผิดปกติภายในร่างกายของตนเอง หากมีการแสดงออกถึงความผิดปกติใน
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ร่างกายที่ฉัน สังเกตได้ เช่ น มึนเวียนศีรษะ ครั่นเนือ้ ครั่นตัว ตัวร้อน ฉันจะแก้ไขด้วยการดื่ม น ้า
มาก ๆ นอนพัก ถ้าวัดปรอทแล้วมีไข้ ก็จะเช็ดตัวลดไข้ วางผ้าเย็นประคบที่หน้าผาก หรือถ้ามีไข้สงู
หลังเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลดลง ก็จะรับประทานยาลดไข้เป็ นบางครัง้ เท่านัน้ ส่วนใหญ่ฉันจะหลีกเลี่ยง
การรับประทานยา หากไม่จาเป็ นจริง ๆ
นอกจากนี ้ ฉันเคยเข้าค่ายฝึ กหัดทาสมาธิ เพื่อให้รูต้ ัวตนของตนเอง ฉันใช้การ
กาหนดลมหายใจ ร่วมกับการรับรู ต้ ัวตนว่ารู ส้ ึกอย่างไร เพื่อกาหนดจิตให้น่ิง เป็ นการเบี่ยงเบน
อาการทุกข์ทรมานกายได้ เช่ น หากฉันปวดท้อง ฉันจะพูดในใจว่า “ปวดท้องหนอ” และสูดลม
หายใจเข้ายาว ๆ ลึก ๆ หลังจากนั้น ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างช้า ๆ ช่วยให้อาการปวด
ท้องของฉันทุเลาลงหรือหายไปได้ การดูแลสุขภาพทางการแพทย์ทางเลือกนี ้ ส่วนใหญ่แล้ว บุคคล
จะผ่านประสบการณ์การรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่มาก่อน เมื่อรูส้ ึกว่าการเจ็บป่ วยของตนไม่ ดี
ขึน้ หรือเกิดการรับรู ว้ ่ามี การดูแลสุขภาพในรู ป แบบไม่ ต้องใช้ยา บุค คล จึ งตัดสิน ใจเลื อกดูแล
สุขภาพแบบการแพทย์ทางเลือก
การใช้ แ นวทางดู แ ลสุ ข ภาพทางการแพทย์ ส มั ย ใหม่ ร่ ว มกั บ การแพทย์
ผสมผสาน
สัก ชายหนุ่ ม เชื ้อ สายจี น ดูแ ลสุข ภาพของตนเอง โดยใช้บ ริก ารสุข ภาพทาง
การแพทย์สมัยใหม่ ร่วมกับ การฝั งเข็มแบบการแพทย์แผนจีน เขามีความเชื่อว่า การรับประทาน
ยาอย่างเดียว ไม่สามารถช่วยให้เขาหายขาดจากความเจ็บป่ วยได้ การฝังเข็มร่วมด้วยจะช่วยผ่อน
คลายจากอาการเกร็งของกล้ามเนือ้ ช่วยให้เขารูส้ ึกสุขสบาย ลดอาการปวดกล้ามเนือ้ นอกจากนี ้
เขาออกก าลัง กายด้วยการวิ่ง มิ นิ ฮ าล์ฟ มาราธอน ซึ่ง เขามี ค วามเชื่ อว่ า การวิ่ ง จะช่ วยให้ป อด
ขยายตัวได้เต็มที่ และหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งร่างกายได้ดี นอกจากนี ้ การวิ่ง ทาให้เขาได้รูจ้ ัก
เพื่อนใหม่ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคการวิ่งออกกาลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สามารถวิ่งได้
เร็ว ใช้เวลาน้อย ในระยะทางไกล ๆ และผ่อนคลายความตึงเครียดทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ส่วน
คูณ และ โมก นั้น ใช้ก ารท ากายภาพบ าบัด ร่วมกับ การรัก ษาทางการแพทย์ส มัย ใหม่ เพื่ อให้
สามารถกลับมาเดินได้ตามปกติ และทากิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง โดยได้รบั การฝึ กจากผูม้ ี
ความเชี่ยวชาญด้านการทากายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด
การใช้แนวทางดูแลสุขภาพทางการแพทย์สมัยใหม่ร่วมกับการดูแลสุขภาพ
แบบสามัญ
การดูแลสุขภาพแบบสามัญ (Popular sector) เป็ น การดูแลสุขภาพและการ
รักษาความเจ็ บป่ วยโดยใช้องค์ความรู จ้ ากการบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ร่วมกันกับสมาชิกใน
ครอบครัวและเครือข่ายท้องถิ่นหรือสังคม มาร่วมให้คาแนะนาหรือตัดสินใจที่จะเลือกการดูแล
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สุขภาพ (ธวัชชัย ยืนยาว, นรีมาลย์ นีละไพจิตร, และจุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย, 2560) ซึ่งผูว้ ิจยั เมื่อครัง้
วัยเด็ก มักจะเป็ นลมพิษบ่อย (Urticaria) ภายหลังจากที่สมั ผัสแมลงหรือรับประทานอาหาร แต่ไม่
ทราบสาเหตุว่าเกิดจากแมลงหรืออาหารประเภทใด ผื่นลมพิษมีลกั ษณะเป็ นปื ้นนูนแดง ขึน้ ที่แขน
ก่อนแล้วลามไปทั่วทัง้ ตัว มีอาการคันร่วมด้วย แม่ของฉันจะตาใบพลู ขยี ้ ๆ แล้วนาไปผสมกับเหล้า
ขาว หลังจากนัน้ นาไปทาและโปะผื่นลมพิษ ทิง้ ไว้สกั พัก ผื่นก็จะยุบลง จะรูส้ ึกเย็น ๆ จากเหล้า ซึ่ง
ช่วยบรรเทาอาการคันได้ ฉันสังเกตว่าเมื่อฉันโตขึน้ ผื่นลมพิษ ได้ห ายไปจากฉัน ฉันได้เรียนรูแ้ ละมี
ประสบการณ์ตรงในการนาองค์ความรูท้ ่ีบอกต่อกันมาตัง้ แต่รุน่ ปู่ ย่าตายาย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้รกั ษาอาการผื่นคันจากลมพิษ ซึ่งคนในหมู่บา้ นของฉัน หรือท้องถิ่นอื่น ๆ มีการนาใบพลู และ
เหล้าขาวมาใช้รกั ษาอาการผื่นคันจากลมพิษเช่นเดียวกัน
การใช้แนวทางดูแลสุขภาพทางการแพทย์สมัยใหม่ร่วมกับการดูแลสุขภาพ
แบบพืน้ บ้าน
การดูแลสุขภาพแบบพืน้ บ้าน (Folk sector) เป็ นวิธีการจัดการกับความเจ็บป่ วย
โดยใช้การดูแลสุขภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น หากสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถกระทาการดูแลตนเอง
ได้ จะไปขอรับการรักษากับหมอพืน้ บ้านที่มีความรูเ้ กี่ยวกับการเจ็บป่ วยนัน้ ๆ ซึ่งหมอพืน้ บ้านจะ
ได้รบั การถ่ายทอดความรู ม้ าจากคนที่ชอบพอกันหรือมีอัธยาศัยที่พึงพอใจต่อกัน ซึ่งการถ่ายทอด
ความรูไ้ ม่มีระเบียบแบบแผนหรือกระบวนการที่ชดั เจน เป็ นการสั่งสมความรูจ้ ากประสบการณ์ของ
หมอชาวบ้าน และไม่มีการรับรองจากสภาวิชาชีพ (ธวัชชัย ยืนยาว, และคนอื่น ๆ 2560) ซึ่งผูว้ ิจัย
ได้เห็นการจัดการความเจ็บป่ วยที่พ่อของฉันได้ช่วยเหลือเพื่อนของพ่อ พ่อจะท่องคาถาแล้วเป่ าที่
ขาเพื่อนของพ่อ พ่อบอกว่า เป็ นการเป่ าคาถาเพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอก นอกจากนี ้ ยัง
มีคาถา เพื่อให้หายจากอาการก้างติดคอ และอาการปวดแสบปวดร้อนจากไฟไหม้ นา้ ร้อนลวก พ่อ
ได้คาถามาจากเพื่อนบ้านที่มีอธั ยาศัยที่ดีต่อกัน ซึ่งในการเป่ าคาถาแต่ละครัง้ มีค่าบูชาครู 9 บาท
หรือ ใช้ดอกไม้เป็ นการบูชาครู แทนได้ คนที่มาให้พ่อเป่ าคาถาให้นนั้ จะเป็ นคนที่มีความเชื่อหรือ
ศรัทธาต่อการกระทาพิธีกรรมนี ้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาการจะดีขนึ ้ ทุเลาลง หรือหายจากการเจ็บป่ วย
นอกจากนี ้ ฉันยังได้พบเหตุการณ์ท่ีการแพทย์สมัยใหม่ยังหาคาตอบให้กับฉัน
ไม่ได้ มีอยู่วนั หนึ่ง พ่อ แม่ ฉัน น้องชาย หลานสาวและหลานชาย ไปเที่ยวนา้ ตก มีหลานสาวเล่น
นา้ ตกเพี ยงคนเดี ยว ที่เหลื อ 5 คน นั่ง รับ ประทานอาหารข้างๆ น ้าตก หลัง จากนั้น ฉันกลับ มา
ทางานต่อที่กรุงเทพฯ วันรุง่ ขึน้ น้องชายโทรมาบอกฉันว่า “แม่ไม่สบาย มีไข้สูง หนาวสั่น” จึงนาแม่
ไปโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจ ฉันนึกถึง “โรคมาลาเรีย” เพราะว่า แม่ไปนั่งในป่ า อาจจะถูกยุงกัด
มาก็เป็ นไปได้ ผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจเลือดของแม่ ไม่พบการติดเชือ้ ในร่างกาย แต่
แม่ยงั มีอาการหนาวสั่นอยู่ หายใจหอบแรง ลักษณะคล้ายคนจมนา้ แม่เล่าให้พ่อฟั งว่า “ถูกผีเข้า”
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บ่อย พ่อกลับไปคิดทบทวนเหตุการณ์วนั ที่ไปเที่ยวนา้ ตกอีกครัง้ พ่อได้ยินคนที่ไปเที่ยวพูดถึงประวัติ
ของนา้ ตกแห่งนี ้ “มีคนมาเล่นน้าตก แล้วจมน้าตาย” พ่อคิดถึงคาพูดของแม่และประวัติของนา้ ตก
จึงพูดบนบานศาลกล่าวว่า “อย่ามาทาให้เจ็บปวดเลย มากินอาหาร ดูดบุหรี่ กินเหล้าทีล่ ูกจัดเลีย้ ง
ให้ และจะทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลไปให้” หลังจากนัน้ อาการของแม่ค่อย ๆ ดีขึน้ และหายจากอาการ
หนาวสั่น หายใจเป็ นปกติ
อย่ า งไรก็ ดี ยัง มี วิ ธี ก ารดูแ ลสุข ภาพแบบพื ้น บ้า นที่ ค รอบครัว ของฉัน ใช้ดูแ ล
สุขภาพนัน้ หากมีคนในบ้านเจ็บป่ วยต้องเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลหรือเจ็บป่ วยนาน ๆ แม่จะทาพิธี
เรียกขวัญ ให้ขวัญ กลับมาอยู่กับตัว แม่เคยเรียกขวัญให้ฉั นเมื่อครัง้ ที่ฉันเข้ารับการผ่าตัดก้อนที่
มดลูก (Myomectomy) ซึ่งเป็ นครัง้ แรกในชีวิตของฉันที่ตอ้ งนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล พิธีเรียก
ขวัญของแม่ท่กี ระทาให้ฉนั นัน้ ฉันรับรูไ้ ด้ถึงความห่วงใยของแม่ท่มี ีให้ฉนั ท่านอยากให้ฉนั หายป่ วย
ซึ่งฉันไม่เคยป่ วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาล การเรียกขวัญนีเ้ ป็ นการเสริมพลังให้ฉนั หายป่ วยเร็ว
ขึน้ และที่สาคัญฉันทราบว่าการลุกเดินและกระทากิจกรรมด้วยตนเองได้เร็วเท่าไหร่ จะมีผลดีต่อ
ตนเองมากเท่ านั้น ฉันจึ งกลับมาทางานและเรียนต่อได้เร็วกว่าบุคคลทั่วไป “ด้วยใจที่เข้ม แข็ ง
ร่วมกับ ความมุ่ ง มั่น ที่จ ะท า รวมทั้งความมี วินัย ที่ฉัน ถู ก หล่ อหลอมมา ท าให้ฉัน ฟื ้ น ตัว ได้เร็ว ”
ถึงแม้ว่าฉันจะประกอบวิชาชีพทางการแพทย์สมัยใหม่ ฉันได้เห็นการทาพิธีกรรมทัง้ ของตัวฉันและ
ครอบครัว รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ซึ่งเป็ นความเชื่ อของบุคคลที่มี ความหลากหลายตามบริบ ท
วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนัน้ การดูแลสุขภาพ จึงไม่ได้มีความรูก้ ารแพทย์สมัยใหม่เพียงหนึ่งเดียว ที่จะ
สามารถรักษาการเจ็ บป่ วยให้ทุเลาลงได้ หากยังมี การดูแลแบบพื ้นบ้านที่ นามาใช้ในการดูแล
สุขภาพได้ เพื่อการบรรเทาอาการเจ็บป่ วย หรือเป็ นที่พ่งึ ทางจิตใจให้ตนมีพลังต่อสูก้ บั โรคภัยได้
นอกจากนี ้ ครอบครัวของฉัน มีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ พ่อและแม่จะ
ตักบาตรทุกเช้า หลังจากตักบาตรเสร็จแล้ว จะกรวดนา้ อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายที่
ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร เทวดาประจาตัว และสรรพสัตว์ทั้งหลาย นอกจากนี ้ จะขอให้
ตนเองมีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อายุ ยืนยาวอยู่กบั ลูก ๆ หลาน ๆ หากลูกคนใด อายุเข้าสู่
วัยเบญจเพส แม่จะพาลูกไปทาบุญ ถวายสังฆทาน ปล่อยปลา เพื่อให้พบเจอสิ่งที่ดี ๆ ไม่มีโรคภัย
ไข้เจ็บและสุขภาพแข็งแรง หากคนในครอบครัวเจ็บป่ วย แม่จะให้สวดมนต์ เพื่อให้พระคุม้ ครอง
และหายจากการเจ็บป่ วย ฉันได้กระทาสิ่งเหล่านีใ้ นยามที่ฉันรูส้ ึกไม่สบายกายหรือไม่สบายใจ ไป
ทาบุ ญ ไหว้พ ระ ขอพรสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ เพื่ อเป็ น ที่ พ่ึ งทางจิ ตใจและช่ วยให้ฉัน มี ส ติ ในการตัดสิ นใจ
ดาเนินชีวิต เพื่อให้ฉนั ต่อสูก้ บั ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี
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การดูแลสุขภาพของบุคคลผ่านการสร้างขึน้ ใหม่จากประสบการณ์
การดูแลสุขภาพของบุคคล นอกจากถูกกากับ ผ่านวิธีคิดของครอบครัวแล้วนัน้ การ
ดูแลสุขภาพเกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณ์การเจ็บป่ วย แล้วสังเกตตนเองว่ารูส้ ึกไม่สขุ สบาย
หรือผิดปกติไปจากเดิม จึงมีการคิดทบทวนตนเองผ่านประสบการณ์การเจ็บป่ วย ความรูท้ ่ีได้จาก
การศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษา การทางานสายวิชาชีพทางการแพทย์ การสอบถามผูร้ ูห้ รือ
ผู้เ ชี่ ย วชาญ หรื อ จากการศึ ก ษาด้ว ยตนเองจากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ เขาสามารถเข้า ถึ ง ได้ ดั ง เช่ น
อินเทอร์เน็ต หรือการเข้าร่วมกลุม่ บุคคลที่มีความสนใจร่วมกันในการดูแลสุขภาพของตน
ผู้วิ จั ย เป็ นคนที่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง เมื่ อ ครั้ง เป็ นเด็ ก ฉั น ไม่ เคยนอนรัก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล เป็ นไข้หวัด หากมีไข้สูง จะเช็ดตัวลดไข้ หรือรับประทานยาลดไข้ แล้วไข้ไม่ลดลง จึง
จะไปพบแพทย์ท่ีคลินิก เพื่อรับยาปฏิชีวนะมารับประทาน ซึ่งฉันไม่ ชอบรับประทานยา จะต้อง
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องให้หมดตามจานวนที่แพทย์ส่งั เพื่อให้หายจากการติดเชือ้ ฉันกลืนยา
แคปซูลหรือยาเม็ดขนาดใหญ่ลาบาก รูส้ ึกยาติดคอและขมคอมาก ฉันไม่อยากเจ็บป่ วย เพราะไม่
อยากรับประทานยาโดยไม่จาเป็ น ด้วยเหตุผลนี ้ ฉันจึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ประกอบกับฉันชอบ
เรียนวิชาสุขศึกษา เพื่อจะได้มีความรูเ้ พื่อนาไปดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ฉันสังเกตและเฝ้าระวังการ
เจ็บป่ วยของตนเองอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้ฉันเกิดการเจ็บป่ วยได้ เช่น การตากแดด ตากฝน
การอดนอน ฉันชอบรับประทานผักและผลไม้ ไม่ชอบรับประทานข้าวขาหมู ไม่รบั ประทานเนือ้ วัว
เพราะเป็ นสัตว์ขนาดใหญ่
ฉันสังเกตพ่อและแม่ของฉันเรื่องการดูแลสุขภาพ พ่อชอบออกกาลังกายโดยการวิ่ง
เหยาะๆ ส่วนแม่ไม่ออกกาลังกาย พ่อชอบรับประทานอาหารประเภทผัก นา้ พริก ไม่ชอบของมัน
แต่ แม่ชอบรับประทานของมัน เช่น ข้าวขาหมู หมูสามชัน้ และรับประทานอาหารได้ทกุ ชนิด แม่ฉัน
มีโรคประจาตัวตัง้ แต่อายุประมาณ 50 ปี เป็ นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ใน
บัน้ ปลายชีวิตของแม่เป็ นโรคไตวายเรือ้ รัง และกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดไปเลีย้ งเฉียบพลัน ฉันย้อน
คิดทบทวนสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็ นโรคของแม่ เกิดจากการรับประทานอาหารของแม่ และการไม่
ชอบออกกาลังกาย ฉันเห็นแม่มีความสุขที่ได้รบั ประทานอาหารที่แม่ชอบ แม่ไปพบแพทย์ตามนัด
และรับประทานยาสม่ าเสมอ แม่เรียนรู ก้ ารสังเกตตนเอง ว่ามี อาการนา้ ตาลในเลือดต่ าหรือสูง
ความดันโลหิตต่าหรือสูง ซึ่งแม่จะปรับลดหรือเพิ่มยาเอง ตามอาการที่แม่สงั เกตตนเองได้ ฉันไม่
ห้ามหรือจากัดการรับประทานของแม่ แม่บอกฉันว่า “เป็ นตายอย่างไร แม่ไม่ขอล้างไต ปล่อยให้
แม่ ต ายไปเลยดี ก ว่ า ” ฉั น เคารพในการตั ด สิ น ใจของแม่ ฉั น ดู แ ลแม่ ใ ห้มี ค วามสุ ข สบาย ได้
รับประทานอาหารที่ชอบ นาแม่ไปรับประทานที่รา้ นอาหาร ไปทาบุญที่วดั ไปเยี่ยมญาติพ่ีนอ้ ง ฉัน

61
เห็นแม่มีความสุขที่ได้อยู่กบั ลูกและหลาน แม่ป่วยหนัก นอนหอผูป้ ่ วยอาการหนักนาน 3 เดือน แม่
จากพ่อและลูกไปอย่างสงบด้วยอายุ 76 ปี ฉันได้เรียนรูก้ ารดาเนินชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม
การดารงอยู่ของแม่ นามาเป็ นบทเรียนให้ฉันดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง เพื่อการมี
สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการดาเนินชีวิตประจาวัน
สาหรับพ่อของฉัน อายุ 86 ปี มีโรคประจาตัว ความดันโลหิตสูง เพียงโรคเดียว ซึ่งพ่อ
สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ดี พ่อสามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ดว้ ย
ตนเอง ยัง เดิ น ออกก าลังกาย ปลูก ผัก รดน ้าต้น ไม้ และช่ วยดูแลบ้านให้ลูกชาย พ่ อ มี สุขภาพ
แข็งแรง จากการที่เป็ นคนชอบออกกาลังกาย รวมทัง้ ความเป็ นทหารของพ่อได้สร้างตัวตนที่มีวินยั
ให้พ่ออกกาลังกายเป็ นประจาทุกวัน รับประทานอาหารแต่พออิ่ม และเลือกรับประทานอาหารที่
ย่อยง่าย ชอบนา้ พริก ผักต้ม และผลไม้ พ่อและแม่ของฉัน เป็ นกรณี ศึกษาให้ฉันเกิดการเรียนรู ้
เรื่อง การรับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย เป็ นวัฒ นธรรมการดูแลสุขภาพของบุคคล
ครอบครัว และสังคม ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการมีสขุ ภาพดีหรือการเจ็บป่ วย
นอกเหนือจากการมีประสบการณ์การเจ็บป่ วยทั้งโดยตรงของฉัน หรือโดยอ้อมของ
บุคคลรอบข้างแล้ว ฉันศึกษาหาความรู เ้ รื่องการมีสุขภาพดีและการเจ็บป่ วย จากการอ่านตารา
บทความ งานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยในความดูแลและดูแลตนเอง ครอบครัว
นอกจากนี ้ ฉัน ยัง ได้ร่วมจัด กิจ กรรมกลุ่ม ให้กับ บุคคลที่ มี ค วามสนใจการดูแลสุขภาพและการ
เจ็บป่ วยที่เป็ นโรคเดียวกันได้มาพูดคุยประสบการณ์การดูแลตนเอง การทาให้ตนเองทุเลาจากการ
เจ็ บ ป่ วย การค้น หาแนวทางการดูแลสุขภาพที่ เหมาะสมกับ บุค คล ฉัน ได้เรีย นรู ก้ ารด ารงชี วิต
ปั ญหาและอุปสรรคในการดูแลตนเองจากบุคคลที่เจ็บป่ วย ญาติ และผูด้ แู ล เพื่อนามาปรับใช้ใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและผูป้ ่ วยในความดูแลต่อไป การได้รบั รูค้ วามรูส้ กึ ของบุคคลที่เจ็บป่ วย
ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ในช่วงวิกฤตของชีวิต เป็ นการเรียนรู ข้ อ้ มูลเชิงลึก ซึ่งตาราอธิบาย
ความเจ็ บ ป่ วย ไม่ ล ะเอี ย ดลึ ก ซึ ้ง เท่ า กั บ ผู้มี ป ระสบการณ์ ดั ง เช่ น การปวดท้อ ง มี ลั ก ษณะ
หลากหลาย ปวดแบบแน่นจุกเสียด ท้องอืด รูส้ ึกอาหารไม่ย่อย ปวดมวนท้อง รูส้ ึกคลื่นไส้ อยากจะ
อาเจียน หรือปวดบิด ตัวงอ อยากจะถ่ายอุจจาระ เป็ นต้น
ดังนัน้ การดูแลสุขภาพของบุคคลจึงเกิดขึน้ ใหม่จากการที่บคุ คลสังเกตและตรวจสอบ
ตนเอง มีความรู ค้ วามสามารถในการประเมินตนเองได้ เลือกที่จะกระทาการเพื่อการดูแลสุขภาพ
ของตนให้มีสขุ ภาพกายและใจที่สมดุล แต่หากบุคคลไม่รบั รูห้ รือสังเกตตนเอง การดูแลสุขภาพของ
ตนจึงไม่เกิดขึน้ หากจะรอให้บุคคลอื่นมาดูแลสุขภาพให้อาจไม่ทันการณ์ สุขภาพของตนจะทรุ ด
โทรมลงไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถกลับมาดาเนินชีวิตประจาวันได้เช่นเคย
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ลมชักเป็ นโรคหรือลมชักเป็ นวัฒนธรรม
เส้น ทางเดิ น ชี วิ ต ของบุ ค คลมี ค วามหลากหลาย ซึ่ง แต่ ล ะคนผ่ า นเหตุก ารณ์ ส าคั ญ
มากมายก่อนที่จะมาเป็ นบุคคลโรคลมชัก ด้วยความที่การดาเนินชีวิตของบุคคลมีความเกี่ยวข้อง
กับสังคมวัฒนธรรม ดังนัน้ การเกิดขึน้ ของโรคลมชัก จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการดารงอยู่
ของบุคคล ดังปรากฎในเรื่องราวประสบการณ์ชี วิตของผู้วิจัยและผู้ร่วมสนทนา สามารถแบ่ ง
ประเด็นการเกิดขึน้ ของโรคลมชัก ได้ 2 ประเด็นย่อย คือ ลมชักกับการเป็ นโรค ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อ
ว่าลมชักเป็ นโรค ต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ เนื่องจาก การแพทย์ได้มีก ารพิสจู น์
ให้สังคมรับรู ว้ ่าเกิดขึน้ จากหลายๆ สาเหตุและตรวจร่างกายบุคคลแล้วพบความผิดปกติเกิดขึน้
และ การเกิดขึน้ ของลมชักกับวัฒ นธรรมที่ดารงอยู่ของบุคคล หากพิจารณาเชิงลึกลงไปแล้วนั้น
การดาเนินชีวิตของบุคคลเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการดารงชีวิต ความสัมพันธ์ของครอบครั วและ
สังคม ซึ่งเราไม่เคยมีการวิเคราะห์เชิงลึกของการเกิดลมชักกับวัฒนธรรมที่ดารงอยู่
ลมชักเป็ นโรค
การเกิดขึน้ ของโรคลมชักในบุคคลซึ่งส่งผลให้รา่ งกายแสดงอาการผิดปกติ การแพทย์
สมัยใหม่ ได้ตรวจสอบให้เห็นว่าเกิดขึน้ ได้หลากหลายสาเหตุ ดังนี ้
ลมชักจากการมีไข้สูงในวัยเด็ก
จากการคิ ด ทบทวนการเกิ ด ขึน้ ของโรคลมชัก ของผู้วิจัย ไผ่ ลูก ชายของมะลิ
พี่สาวของมอส และลูกสาวของดาหลา เล่าว่า เคยชักเมื่อ ตนเอง พี่สาว หรือลูกมีไข้สูงในวัยเด็ก
ดาหลา เล่าว่า
“จริง ๆ แล้วลูกสาวเนีย่ ป่ วยมาตัง้ แต่อายุประมาณสักสองขวบ เริ่มตัง้ แต่มีไข้ก่อน มีไข้
แล้วชัก สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีความรู เ้ รื่องลมชัก มีไข้แล้วชักก็พาไปหาหมอ หมอก็ให้ยา
กิน ให้ยากินก็ชกั อีก ก็ไปหาหมออีก หมอก็ให้ยากิน หมอบอกเป็ นยากันชัก เพราะฉะนัน้
เราก็รูส้ ึกเหมือนกับว่า ถ้ามันจะชักเราก็กิน ตามชื่อมัน มีไข้เราก็ให้ยากันชัก เพราะกลัว
ว่าเขาไข้สูงแล้วจะชัก ซึ่งหมอไม่มีคาอธิบาย ไม่มีคาอธิบายเลยว่าจะต้องกินต่อเนือ่ ง ซึ่ง
ตอนนัน้ ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน ต่างจังหวัด ก็เป็ นอย่างนี ้ พอลูกหยุดชักเราก็ไม่ได้ให้
กิน ก็เป็ นพอสักระยะนึง ตอนทีเ่ ขาสองขวบกว่า ๆ เขาไม่ได้ชกั เราก็ไม่ได้ให้กิน แล้วมา
วันหนึ่ง เขาก็น่ิงไปเลย นิ่งแบบไม่รูส้ ึกตัว น่าจะเป็ น สเตตัสไป ตอนนัน้ ยังเป็ นเด็กเล็ก
มาก ตอนนัน้ ดีทอี่ ยู่กรุงเทพ ก็เลยเอาไปทีโ่ รงพยาบาลทหารเรือ ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ บ้าน แล้วก็
มีเพือ่ นเป็ นหมอสมองอยู่ทนี่ ่นั ด้วยก็ดูให้ แล้วก็บอกว่า ยาเนีย่ มันต้องกินต่อเนือ่ ง เพิ่งจะรู ้
วันนัน้ เลยว่า ยาต้องกินต่อเนือ่ งไม่ใช่กินตอนทีม่ ีไข้ แล้วก็เข้าไอซียูไปสุดท้ายก็กลับมาได้
อาจจะเป็ นเพราะว่าแกยังเล็กอยู่มงั้ คะ แกก็เลยกลับมาได้”
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ส่วน ฉัน ไผ่ ลูกชายของมะลิ และพี่สาวของมอส ไม่ได้ไปโรงพยาบาลในช่วงที่มี
อาการชัก แต่ใช้วิธีการเช็ดตัวลดไข้ เพื่อให้ไข้ลดลง อาการชักก็หายไป จึงไม่ได้รบั ประทานยากัน
ชัก (Antiepileptic drugs) พ่อแม่เกิดการเรียนรูว้ ่า จะไม่ปล่อยให้ลกู ตัวร้อนหรือมีไข้ จะรีบเช็ดตัว
ลดไข้ให้ลกู เพื่อป้องกันไม่ให้ลกู กลับมาชักซา้ การชักครัง้ แรกได้สร้างรอยโรคไว้ในสมองของฉัน ไผ่
ลูกชายของมะลิ และพี่สาวของมอส ซึ่งพวกเราไม่ได้คาดคิดว่าจะกลับมาเป็ นซา้ ในวัยเรียน หรือชัก
อย่างต่อเนื่อง (Status epilepticus) จนต้องเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยอาการหนัก หรือ ไอซี ยู
(Intensive care unit) เช่นเดียวกับลูกสาวของดาหลา
ลมชักจากการติดเชือ้ ระบบประสาทส่วนกลาง
ลูกชายของอัญชัน และ โมก เป็ นลมชักจากการติดเชือ้ ระบบประสาทส่วนกลาง
ซึ่ง โมก คิด ทบทวนตนเองในวัยเรียนจะเป็ น เริม ที่ริม ฝี ป าก เขาเล่าว่าเป็ นเริม ปี ละครัง้ ส าหรับ
จุดเริ่มต้นของการชักนั้น เริ่มจากมีอาการชักที่บา้ น “ผมกลับมาจากมหาลัย แล้วตอนนัน้ ก็น่าจะ
ประมาณ สีห่ า้ โมงเย็น คนที่บา้ นขึน้ ไปตามผมมากินข้าว เรียกผมที่หอ้ งนอน แล้วก็รูส้ ึกว่า ทาไม
ผมจึงเงียบจัง พีช่ ายเข้าไปเปิ ดประตู เห็นผมกาลังชักเกร็ง แบบตาเหลือก เกร็งน้าลายฟูมปาก มือ
เกร็ง กาอะไรอย่างนัน้ ” จึงนาเขาส่งโรงพยาบาล แพทย์บอกว่าเป็ น “เชือ้ เริมขึน้ สมอง”
“อยู่ไอซียู เกือบเดือน เพราะว่าตอนนัน้ เขาบอกว่า ผมถึงขัน้ ว่า อาจจะไม่ไหวแล้ว ใส่ท่อ
ทุกอย่างเลย ตอนนัน้ ยังไม่มีบตั รทอง ต้องจ่ายค่ารักษาเองทุกบาททุกสตางค์ หมอก็ไม่
กล้าที่จะแบบ ซัพพอร์ทไปก่อน เดีย๋ วคนไข้ไม่จ่าย คุณหมอก็มาบอกแบบว่าจะให้ผมไป
แบบสบายไหม อะไรอย่างนี ้ เพราะว่าไม่ตอบสนองแล้ว แล้วพ่อผมก็บอกว่ามีวิธีอะไร ก็
จ่ายไปเลย ผมมีตงั ค์ พ่อก็พูดไป เพือ่ จะช่วยลูก ผมมีตงั ค์ จ่ายไปเลย ๆ หมอก็จ่ายยามา
ผมตืน่ ขึน้ มา ภายในหนึ่งสัปดาห์ ก็ดขี นึ้ ๆ ดีขนึ้ มาก็ตอ้ งพักฟื ้น แบบว่าเรือ่ งราว ก็เหมือน
กลับมา แต่ความจา ก็ยงั ไม่เต็มร้อย ฟื ้นมา ก็ยงั ไม่เต็มร้อย เหมือนคนเอ๋อ ๆ เหมือนคน
บ้า ๆ บอ ๆ”

ภายหลั ง จากที่ โมก ติ ด เชื ้อ เริ ม ในสมอง เขาก็ มี อ าการชั ก มาตลอด ต้อ ง
รับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่อง แต่มีสิ่งหนึ่งที่หายไปจากตัวเขา คือ การเป็ นเริมที่ริมฝี ปาก ซึ่ง
เขาจะเป็ นทุกปี หากเลือกได้ เขาอยากให้ “ลมชัก” หายไปจากตัวเขา เขาได้รบั รูถ้ ึงความรักของพ่อ
แม่และพี่ชายที่มีให้เขา ถึงแม้ว่าจะเสี ยเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ เพื่อให้ลูกกลับมามีชีวิตจาก
อาการเป็ นตายเท่ากัน ความรักความผูกพันช่วยเสริมพลังให้เขาฟื ้ นฟูสภาพร่างกายและความจา
ได้เร็วขึน้
สาหรับ อัญชัน นัน้ มีลูกชายเพียงคนเดียว ลูกของเธอเกิดมาท่ามกลางความรัก
ความห่วงใยของคนในครอบครัว เขาเกิดมามีรา่ งกายไม่ครบสามสิบสอง ไม่มีเท้า 1 ข้าง ส่วนเท้าที่

64
มีอยู่ก็เป็ นเท้าปุก (Clubfoot) และมีนิว้ งอกออกมา เกิน 5 นิว้ นอกจากนี ้ ยังพบความบกพร่องของ
กระดูกไขสันหลังมีถุงยื่นผ่านจากกระดูกไขสันหลังออกมา (Spina bifida) และพบลาไส้ไม่อยู่ใน
ตาแหน่งปกติ ซึ่งเขาได้รบั การผ่าตัดตัง้ แต่เป็ นเด็กทารก ผ่าตัดลาไส้และกระดูกไขสันหลัง ต้องฝึ ก
เดินและใส่ขาเทียม เขาได้กาลังใจจากครอบครัว ให้ต่อสูก้ บั โรคเพื่อการมีชีวิตอยู่ต่อไป เขาเป็ นเด็ก
ร่าเริง อัธยาศัยดี พออายุได้ 2 ขวบ เขาต้องเข้ารับการผ่าตัด “ไข่ทองแดง” (ภาวะที่มีลกู อัณฑะใน
ถุงอัณ ฑะเพี ยงข้างเดียว) หลังออกจากโรงพยาบาล กลับ ไปอยู่บ้าน เขามี ไข้ช่ วงบ่ายๆ ทุกวัน
เป็ นมานาน 3 เดือน อัญชันย้อนคิดถึงเหตุการณ์ตอนที่ลูกยังเล็ก ๆ “เคยมีไข้สูงอยู่ครัง้ นึง แล้วเขา
เกร็ง แต่หลังจากนัน้ ก็ไม่มี แล้วก็ไม่ได้กินยา คุณยายเห็นว่าเขามีเกร็งอยู่ครัง้ นึง เราก็มาดูปรากฏ
ว่าตอนนัน้ รู ส้ ึกว่าเขาจะท้องเสีย อะไรเนี่ยแหละ มารู ว้ ่าเขาน่ะท้องเสีย แล้วหลังจากนัน้ ก็ไม่ มี
เหตุการณ์นนั้ อีก เราก็พยายามว่าไม่ให้ลูกไข้สูง พอมีไข้สูงก็จะเช็ดตัว กลัวเขาจะมีเกร็งอีก เพราะ
เคยมี อาการแบบนัน้ ” เธอนาลูกไปพบกุม ารแพทย์ แพทย์จึ งรับลูกชายของเธอเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล เพื่อสืบค้นสาเหตุของการมีไข้ ในครัง้ นีต้ อ้ งใช้เวลาในการสืบค้นหาสาเหตุของการมีไข้
นานมากกว่าปกติ ต้องเจาะเลือด และเจาะไขกระดูก (Bone marrow) ส่งตรวจ ร่วมกับการซัก
ประวัติการเจ็บป่ วยตัง้ แต่ยังเล็ก ๆ การตรวจร่างกาย รวมทัง้ การสังเกตและประเมินอาการลูกชาย
ของอัญ ชันร่วมด้วย ซึ่งเธออยู่เฝ้าไข้ลูกชายมาตลอด ทาให้เธอประมวลเหตุการณ์ในอดีตและ
ปั จจุบนั ได้ เธอจึงร่วมอภิปรายกับทีมแพทย์ผูร้ กั ษา จนทราบสาเหตุของการมีไข้และการเกร็งของ
ร่างกาย อันเนื่องจาก เยื่อหุม้ สมองอักเสบ
ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลทัง้ สอง โมก และลูกชายของอัญชัน เป็ นบุคคลโรค
ลมชัก จากการติดเชือ้ ระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งทัง้ คู่ ต้องเข้ารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยอาการ
หนัก ได้รบั การดูแลจากทีมผูร้ กั ษาและด้วยความรักความห่วงใยของครอบครัว ที่เป็ นกาลังใจให้
เขาทัง้ สองกลับมาดารงชีวิตอยู่กบั ครอบครัวต่อไป
ลมชักจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
ประยงค์ นั่งทบทวนเหตุการณ์เมื่อครัน้ เรียนระดับปริญญาตรี และกล่าวว่า เขา
ชักเกร็งที่บา้ น แม่เข้ามาเห็นเขาชักต่อหน้าต่อตา แม่ทาอะไรไม่ถูก จึงเรียกน้าสาวให้ช่วยนาเขาส่ง
โรงพยาบาล แพทย์บอกว่า เขาชัก ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดสมองผิดปกติจากการแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติ เขารู ส้ ึกมึนงง ในใจของเขาถกเถียงกับตนเองว่ามี ความเป็ นไปได้หรือไม่ เพราะคนใน
ครอบครัวของเขาไม่มีใครเป็ นโรคนี ้ และไม่มีใครเป็ นลมชัก เขาให้แพทย์ผูร้ กั ษาอธิบายกลไกการ
เกิดโรคให้เขาฟั งคร่าวๆ ร่วมกับ การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เขาจึงมีความเชื่อว่าการเป็ น
ลมชักของเขาเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
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ลมชักจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ
คูณ ชายวัยทางาน เล่าประสบการณ์ในวัยหนุ่ม หลังรับราชการได้เพียงปี แรก เขา
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล ้ม ศีรษะฟาดพืน้ มีภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะระดับรุนแรง (Severe
traumatic brain injury) นอนรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยอาการหนักเป็ นเดือน แล้วย้ายออกมานอนหอ
ผูป้ ่ วยสามัญและหอผูป้ ่ วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อฟื ้ นฟูร่างกาย ให้กลับมาทากิจวัตรประจาวันได้ดว้ ย
ตนเอง เขายังมีความบกพร่องทางสรีระร่างกายหลงเหลืออยู่ ภายหลังได้รบั อุบตั ิเหตุท่ศี ีรษะ ทาให้
เขามี อาการชักมาตลอด ต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่อง ส าหรับ สัก นั้น ทบทวน
เหตุการณ์เมื่อครัน้ วัยเด็ก ถึงสิ่งที่ทาให้เขาชักจนมาถึงทุกวันนี ้ เกิดจาก “ตอนเด็ก ๆ เกิดอุบตั ิเหตุที่
หัว ครัง้ แรกนีเ่ ป็ นช่วง ป.1 หรือ ป.2 เนีย่ ครับ มีเด็กวิ่งมาชนเราด้านหลัง หัวเราไปกระแทกตอนนัน้
ก็เย็บ สามเข็ม แต่เย็บทีห่ น้าผาก สมัยนัน้ หมอก็คงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ เขาก็ไม่ได้ดูไปถึงข้างใน แค่
หน้าผาก แล้วหัวก็ไปชนจุดเดิมซ้า ๆ กัน ตรงกลางสมองด้านซ้ายเนี่ยครับ” เมื่อศีรษะได้รบั แรง
กระแทกอย่างแรง หรือกระแทกบริเวณเดิมซา้ ๆ ทาให้ เกิดแผลในสมอง ซึ่งทัง้ คูณ และสัก ทราบ
ว่าตนเองมี แผลในสมอง จากผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ส่งผลให้เขาทั้ง 2 คน มี
อาการชักเกร็ง มาตลอด ต้องรับประทานยากันชัก อย่างต่อเนื่อง
ส่วน บุนนาค นัน้ แม่ของเขาพูดว่า เคยเห็น เขา ตาค้าง ตาเหลือก มือเกร็งๆ เมื่อ
เรียนอนุบาล แต่แม่ไม่ได้นาเขาไปรักษา อาการหายไปเอง และไม่เป็ นอีก อาการกลับมาเป็ นอีก
ครัง้ ตอนทางาน เมื่ออายุประมาณ 40 ปี เพื่อนร่วมงานสังเกตเห็น เขา ขณะนั่งรับโทรศัพท์ มือกา
โทรศัพท์แน่น ศีรษะตกลงไปในถังขยะข้างโต๊ะทางาน และเรียกไม่รูส้ ึกตัว เป็ นนานประมาณ 3-4
นาที เพื่อนๆ มาช่วยคลายมือให้หายเกร็ง เขารูส้ ึกว่า อาการลักษณะแบบนีเ้ ป็ นบ่อยขึน้ จึงนาเรื่อง
นีไ้ ปปรึกษาหารือกับแม่ แม่แนะนาให้ไปตรวจ บุนนาคซึ่งมีความสนิทสนมและผูกพันกับแม่ ได้
ทบทวนเหตุการณ์ท่ีผ่านมากับตนเอง เขาคิดว่าอาจจะเป็ นเพราะ “มีอายุมากขึน้ หรือว่าอาจจะ
พักผ่อนน้อย มีเครียดบ้างเป็ นบางครัง้ ” และ เมื่อเขาเป็ นเด็ก เคยศีรษะฟาดฟื ้ น จึงคิดว่าอาการที่
เป็ น อาจจะใช่ “โรคลมชัก” ก็เป็ นได้ จึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาล
การไม่สามารถระบุสาเหตุได้ทางการแพทย์
การแพทย์สมัยใหม่ ยังไม่สามารถตรวจพบสาเหตุของการเกิดลมชักได้ในบุคคล
บางคน หากแต่ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจพิเศษเพิ่ม เติม แล้ว พบความ
ผิดปกติของร่างกาย แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็ น ลมชักโดยไม่สามารถระบุสาเหตุทางการแพทย์ได้
ดังเช่น
มินตรา หญิงสาวใสซื่อ และเมื่อเป็ นเด็ก เธอเรียบร้อยมากด้วยบุคลิกของเธอ จึง
ทาให้ถกู เรียกว่า “คุณหญิง” อยู่เป็ นประจา มินตรารักพี่รกั น้อง พ่อแม่ของเธอเป็ นคนจีนต้องทางาน
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ตลอดเวลา จนทาให้ไม่มีเวลาดูแลลูก ดังนั้น พี่สาวที่อายุห่างจากเธอ 4 ปี จึงทาหน้าที่เลีย้ งเธอ
และน้องชายอีกคนหนึ่งที่มีอายุห่างจากเธอ 6 ปี สถานะทางบ้านของเธอค่อนข้างมั่นคง มินตรา
เรียนโรงเรียนสตรีช่ือดังในจังหวัด ชีวิตเธอดูสวยงามแต่อยู่มาจนวันหนึ่งเมื่อเธออายุ 14 ปี เธอเกิด
อาการ “รู ส้ ึกว่าตัวเองหายไปทุกวัน” มินตราเริ่มเกิดอาการของลมชักเมื่ออายุประมาณ 14 ปี ซึ่ง
เธอเองก็ไม่รูว้ ่าตนเองเป็ นอะไร เพียงแต่รูส้ ึกว่า เหม่อระหว่างทานข้าวกลางวันที่โรงเรียน และไม่
ค่อยรูส้ ึกตัว ซึ่งเธอก็ยงั กลับมาเล่าให้แม่ฟังทานองเป็ นเรื่องตลก สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองมี
อภินิหารอะไรสักอย่างที่หายตัวได้ เธอรูส้ กึ ในขณะที่รบั ประทานผลไม้ “มันแวบหายไป แวบ ๆ” นั่น
คือความรูส้ ึกที่เธอขยายความต่อว่า “ทัง้ ภาพ และเสียง มันตัดหายไป” มินตราไม่ได้สงั เกตตัวเอง
ว่าตนมีอาการเช่นนัน้ ในเวลาใด แต่เมื่อมาทบทวนก็เข้าใจว่าในช่วงที่เงียบ ช่วงพักผ่อนที่โรงเรียน
คงเป็ นเวลาที่ทาให้สามารถสังเกตตัวเองได้ดีกว่าช่วงเรียนหนังสือ เพราะมันมีความวุ่นวาย และ
เสียงรอบข้างคงดัง จนทาให้ไม่ได้สงั เกตเห็น อันที่จริงคนในครอบครัวของเธอเคยเห็นอาการเช่นนี ้
ของเธอมาก่อนแล้ว เช่น พ่อเคยพูดว่า “เวลาทานข้าว ลูกชอบนิ่งไปเฉย ๆ เวลาดูทีวแี ล้วก็คา้ ง” แต่
ด้วยความรู ท้ ่ีจ ากัดของเธอและครอบครัว จึ งไม่ มี ใครรู ว้ ่าสิ่งที่ เธอเป็ นคืออะไร มิ นตราเพิ่ ม เติม
ความเห็นว่า “สมัยก่อนทีไ่ ม่มีความรู ้ ยิ่งกรณีชกั เหม่อนี่ ยิ่งไม่มีใครรู จ้ กั เลย” เมื่อมีอาการเหม่อ เธอ
ไม่เข้าใจตัวเอง รูแ้ ค่เพียงว่าตัวเอง “หายไป” โดยอาการเช่นนีเ้ ป็ นมาเกือบปี
สาหรับ พวงชมพู รสสุคนธ์ และ หมาก นัน้ มีอาการชักเกร็ง ที่ โรงเรียน ซึ่งพวก
เขาได้ยอ้ นคิดทบทวนเหตุการณ์ให้ครัง้ นัน้ เพื่อหาสาเหตุของการชัก แต่ก็ไม่ทราบว่าเกิดอาการชัก
ได้อย่างไร ซึ่งบุคคลในครอบครัว ไม่มี ใครเป็ นโรคลมชัก จึงจัดอยู่ในกลุ่ม หรือประเภทไม่ ทรา บ
สาเหตุ
ฉัน ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลประสบการณ์ของฉันและผูร้ ่วมสนทนา ฉันได้เห็นร่องรอย
เส้นทางเดินของ “ลมชักกับการเป็ นโรค” ทางการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งได้รบั การยืนยันว่าเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดโรคลมชัก ในประเด็นของ ลมชักจากการมีไข้สงู แล้วชักในวัยเด็ก จากการติดเชือ้ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง จากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง หรือ จากการได้รบั อุบัติเหตุบริเวณ
ศีรษะ
ลมชักเป็ นวัฒนธรรม
ผูร้ ่วมสนทนาคนอื่น ๆ ที่ยังไม่ ทราบว่าลมชักเกิดขึน้ กับ ตัวเขาได้อย่างไร ทั้งที่
สมาชิกในครอบครัว ไม่มีใครเป็ นโรคลมชัก พวกเขากลับไปคิดทบทวนการดาเนินชีวิตของตนเอง
จึ งเกิ ดค าถามขึน้ มาในความคิด และจิ ตใจ ซึ่งการทบทวนความรู จ้ ากประสบการณ์ของผู้ร่วม
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สนทนาและผูว้ ิจัยจึงมีขอ้ สรุ ปได้ว่า วัฒนธรรมไทยได้สร้างความเป็ นลมชักให้เกิดขึน้ ในตัวบุคคล
จากวัฒนธรรมที่พวกเขาดารงอยู่ ดังเช่น การสะท้อนประสบการณ์ของฉัตรชบา ดังนี ้
การสร้างความเป็ นโรค “ลมชัก” ภายใต้บริบทสังคมไทย
วิธีคิดในสังคมไทยที่สร้างมนุษย์คนหนึ่ง ทาให้บุคคลสามารถเป็ น “โรค” ได้โดย
อาจไม่ได้ตงั้ ใจ บางครัง้ อาจเป็ นสิ่งที่เรียกว่าความหวังดีในการทาให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นในสังคมได้ตามความคิดที่อยู่เบือ้ งหลังของผูส้ ร้างสรรค์ชี วิตของ “ฉัตรชบา” อาจเรียกได้ว่า
เดินทางภายใต้บริบทความคิดทางวัฒนธรรมของครอบครัวที่เชื่อในการประสบความสาเร็จในชีวิต
ผ่านการแข่งขันทางการศึกษา และความคิด ความเชื่อเรื่องการพึ่งพิงผูช้ ายของผูห้ ญิง ซึ่งนาฉัตร
ชบาไปสู่การมีชีวิตที่มีลมชักเป็ นเพื่อนร่วมทางเดินของเธอ ฉัตรชบา สะท้อนความรูส้ ึกของเธอต่อ
ลมชักว่า “... ลมชักเราต้องขอบคุณ คุณลมชัก.... เขาเป็ นเพือ่ น เคยคิดนะว่าเขาเป็ นเหมือนมิต ร
แท้ทมี่ า คือเราเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเองแหละ เราทาตัวให้เรามีสภาพแบบนีแ้ ล้ว เขาก็มา
หาเรา” กว่าจะมาถึงจุดนี ้ ที่ฉัตรชบาสะท้อนย้อนคิดกับลมชักและมองว่าลมชักคือมิตร ซึ่งแน่นอน
ว่าตามความคิดทางการแพทย์ลมชักคือโรคทางสมองประเภทหนึ่ง แต่โรคดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ เอง
ตามธรรมชาติ แต่ถูกทาให้เกิดขึน้ ไม่ใช่โดยสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอยู่ แต่ น่ นั คือ
ความคิดเชิงวัฒนธรรมที่สร้างความเป็ นโรคลมชักให้เกิดขึน้ ในชีวิตฉัตรชบา ภายใต้ความกดดัน
จากครอบครัว
วิกฤตในชีวิตกับการก่อกาเนิดลมชัก
ฉัต รชบา เรีย นจบ และด้ว ยความที่ เห็ น โรงพยาบาลอย่ า งคุ้น เคยมาแต่ เด็ ก
ขณะเดียวกันพี่สาวก็สามารถสอบเป็ นพยาบาลได้ เธอจึงมุ่งหวังที่จะประกอบวิชาชีพนีซ้ ่งึ เธอก็ได้
เล่าเรียนจนจบ ช่วงนัน้ เธออายุประมาณ 21 ปี เป้าหมายหนึ่งที่เธอและครอบครัวมุ่งหวังคือ ต้องมี
บ้านเป็ นของตนเองให้ได้ ขณะเดียวกันเวลาในการทางานของแม่ก็ใกล้หมดลงเพราะเกษี ยณอายุ
ทั้ง เธอและพี่ น้ อ งต่ า งช่ ว ยกั น เก็ บ เงิ น เพื่ อ สร้า งบ้า น ส าหรับ ตั ว เธอนอกจากงานประจ าใน
โรงพยาบาลของรัฐ เธอก็ตอ้ งทางานพิเศษคือเฝ้าไข้ และไปทางานในโรงพยาบาลเอกชน ชีวิตเธอ
จึงวนเวียนอยู่ในพืน้ ที่สามแห่งนี ้ ในแต่ละวันเธอไม่ค่อยจะมีเวลาได้นอน เธอต้องนอนบนรถเมล์
ระหว่างเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อไปทางานพิเศษ หรือถ้าทางานพิเศษที่โรงพยาบาลเอกชน ช่วง
ผลัดเวรเธอจะได้นอนระหว่างรอต่อเวร ชีวิตเธอดาเนินไปเช่นนีจ้ นกระทั่งพ่อของเธอประสบปั ญหา
ด้านการงานและไม่ได้อยู่กบั ครอบครัว ยิ่งทาให้ความต้องการที่จะมีบา้ นให้ได้เป็ นเป้าหมายสาคัญ
ของเธอขณะนัน้ เธอต้องเตรียมบ้านไว้ให้แม่ท่ีกาลังจะเกษี ยณและเตรียมรับพ่อซึ่งจะกลับมาในอีก
เจ็ ด ปี ข้างหน้า ระหว่างทางฉัต รชบาก็ ยังพบกับ ปั ญ หาครอบครัวอีก เพราะเมื่ อพี่ ส าวของเธอ
แต่งงาน พี่สาวถูกสั่งห้ามจาก “ฝั่งสามี” ไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลทางครอบครัว “ถูกฝั่งพีเ่ ขยไม่ให้
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ดูแลคุณ แม่ ไม่ให้ดูแลทางครอบครัวเราเลย” ซึ่งฉัตรชบาก็ไม่ได้คิดติเตียนพี่สาวแต่อย่างใดและ
มองว่าเป็ นความสุขส่วนตัวของครอบครัว เป็ นการเริ่มต้นของครอบครัวของพี่สาว และพี่สาวของ
เธอก็มีสิทธิท่ีจะเลือกได้เพราะฉัตรชบา เชื่อว่า “เขาเป็ นลูกที่ดีที่ให้ความสุขกับแม่มาแล้ว แม่มี
ความสุขในการที่เขาเป็ นเด็กดี เป็ นความภาคภูมิใจของแม่มาแล้ว” เมื่อคิดเช่นนัน้ ทาให้ฉัตรชบา
ยอมรับได้กับการที่พ่ีสาวแยกตัวออกไปตามความต้องการของเธอและตามคาสั่งของครอบครัว
ใหม่ ส่วนน้องชายก็ตอ้ งออกไปมีครอบครัวเหมือนกัน จึงเหลือแต่ ฉัตรชบาที่ตอ้ งรับภาระดูแลแม่
และพ่อ พร้อมทัง้ แบกภาระทางด้านการเงินเป็ นหลัก
ความที่ฉตั รชบาต้องรับภาระทางครอบครัวทางานหนักและไม่ได้พกั ผ่อนเพียงพอ
ทาให้ฉัตรชบามีอาการ “ชะงักค้าง” ขณะที่กาลังอธิบายเรื่องการรักษาให้กบั ผูป้ ่ วยของเธอฟั ง เธอ
บอกว่าเหมือนมีอาการเตือน พูดต่อไม่ได้ “แล้วอยู่ดี ๆ เราก็ชะงักค้าง แต่คนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
เธอลมตึงไปเลย ลมตึงขาชี ้ แล้วเกร็ง” ซึ่งเธอเล่าว่าเป็ นอาการของคนเป็ นลมชักที่คนอื่นมองเห็น
แต่อนั ที่จริงแล้ว เมื่อเธอกลับมานั่งทบทวนเธอก็ตระหนักว่า เธออาจมีอาการ หมายความว่า เคย
ชักเมื่ออยู่คนเดียวมาก่อนตอนกลางคืน โดยตัวเธอเองไม่รูต้ ัว เพราะสังเกตจากการที่เธอตอบไม่
ตรงคาถาม เวลาหรือหลังจากเข้าเวรแล้วเธอกลับมานอน เธอไม่รูว้ ่าทาไมเธอถึงมานอนที่โซฟา
ทาไมเธอถึงตื่นมาแล้วพบว่าตนเองกลิง้ อยู่ ท่ีพืน้ ห้อง เป็ นต้น เธอพบว่า เธอทบทวนกลับไปถึงห้วง
เวลานัน้ ทาให้เข้าใจว่าหลังจากเธอเรียนจบ เธอทุ่มเททางานเพื่อให้ได้รายได้มาสร้างบ้านให้แม่
และแก้ปัญหาให้พ่อ โดยขอยืมเงินที่เก็บไว้เพื่อสร้างบ้านมาช่วยเหลือพ่อเพราะพ่อพบปั ญหาใน
ชีวิต ทาให้แม่พูดว่า “พวกเราต้องรับผิดชอบนะ” หมายความว่ารับผิดชอบหาเงินมาคืนในส่วนที่
เก็บหอมรอมริบไว้สร้างบ้านให้แม่ ยามเกษี ยณ นั่นคือช่วงเวลาที่เธอต้องทางานอย่างหนักเป็ น
ระยะเวลาต่อเนื่องประมาณสามปี เธอทางานอย่างต่อเนื่องและแทบไม่ได้พกั ผ่อน
สาหรับ ลดาวัลย์ และสน นัน้ เธอและเขา หลังจากสาเร็จการศึกษา ได้ประกอบ
อาชีพมีหน้าที่การงานมั่นคง เธอและเขาทางานหนัก เพื่อสร้างฐานะให้ครอบครัว อีกทัง้ ต้องการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า เธอและเขา เป็ น “ลมชัก” ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งทัง้ คู่
สุขภาพแข็งแรง ไม่ เคยมี โรคประจาตัว ทั้งสองคนต้องเข้าเวร และอดนอน เพื่อให้งานสามาร ถ
ดาเนินต่อไปได้ และไม่เกิดผลกระทบต่อผูอ้ ่นื
ส่วน สโรชา นั้น ถูก อบรมเลี ย้ งดูภ ายใต้ค วามกดดัน และความคาดหวัง ของ
ครอบครัว ซึ่งพ่อและแม่ตอ้ งการเห็นเธอมีการงานอาชีพเช่นเดียวกับพ่อแม่ เธอได้ทาในสิ่งที่พ่อแม่
คาดหวังไว้ ซึ่งเป็ นเพียงก้าวแรกแห่งการเริ่มต้น ซึ่งเธอจะต้ องก้าวอีกต่อไปเพื่อให้บรรลุสิ่งที่พ่อแม่
ปรารถนา เธอรูส้ กึ ตื่นเต้นกับการเป็ นน้องใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ ชีวิตในช่วงปี แรก เต็มไปด้วย
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ความสนุกสนาน ได้รูจ้ ักเพื่อนใหม่ ได้ทากิจกรรม เล่นดนตรี เป็ นนักร้องวงประสานเสียง แข่งเต้น
แอโรบิค ซึ่งการเรียนยังไม่เครียดมาก คล้ายๆ กับการเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อขึน้ ปี 2 เธอ
เริ่มเรียนวิชาเกี่ยวกับการแพทย์มากขึน้ เปลี่ยนรู ปแบบการเรียนเป็ นเรียน “แยกกลุ่ม ย่อย” ต้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องปรับตัวมากขึน้ และต้องจัดกิจกรรมเชียร์ให้รุ่นน้องปี หนึ่ง ซ้อมเชียร์
จนเธอรู ส้ ึกเหนื่อยมาก เธอเล่าว่า เคยขับรถไปชนกับรถบรรทุกปูนซีเมนต์ โดยที่ เธอกลับไปคิด
ทบทวนเพื่อหาคาตอบกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ แต่ก็ยงั หาคาตอบไม่ได้ว่า เธอขับรถชนได้อย่างไร?
เมื่อขึน้ ปี 3 สโรชา เริ่มคิดว่า ตนเอง จะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่ ๆ มีเพื่อน
ทักแปลก ๆ เกี่ยวกับการจดบันทึกการเรียนในห้องเรียน “นี่เธอจดอะไรของเธอ บางช่วงก็จดได้ดี
มากเลยนะ แต่ทาไมบางช่วงก็ไม่รูเ้ รื่องเลย บางช่วงก็หายไป ไม่รูว้ ่าลืมจดหรือเปล่า” เธอนอนดึก
นอนน้อย ต้องซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ ให้รุ่นน้อง เตรียมอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเรียนในวันต่อไป ตื่น
เช้ามา จะต้องดื่มกาแฟ การดาเนินชีวิตของเธอเป็ นวงจรอย่างนีท้ กุ วัน เธอสังเกตตนเองได้ว่า เรียน
หนังสือไม่ค่อยรูเ้ รื่อง แต่เธอมีความคิดว่า เนือ้ หาที่เรียนมี ความยากขึน้ เลยไม่เข้าใจ ซึ่งน่าจะเป็ น
เรื่องปกติของนักศึกษา เธอมาทราบว่า ตนเองไม่ปกติ ในวันประกาศผลสอบปลายภาคของชัน้ ปี ท่ี
3 เธอสอบตกถึง 4 วิชา เธอจึงตัง้ คาถามกับตนเองว่า “เป็ นไปได้อย่างไร ทัง้ ๆ ที่ เราก็ขยันเรียนมา
ตลอด” อาจารย์เข้ามาถาม “ว่าไง สโรชา การเรียนเป็ นอย่างไรบ้าง” คาถามของอาจารย์ท่านนี ้
กลายเป็ นจุดเปลี่ยนในชีวิตของตนจากหน้ามือเป็ นหลังมือเลยทีเดียว เธอได้เล่าปั ญหาให้อาจารย์
ฟั ง คิดว่า น่าจะเกิดจากสมาธิสนั้ อยากลองปรึกษาอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เหมือนครัง้ ที่
เป็ นเด็ก อาจารย์ท่านนี ้ ซักประวัติอยู่นาน แต่ได้ตงั้ ข้อสงสัยว่าเธอจะเป็ นอย่างอื่น อาจารย์สงสัยว่า
จะเป็ น “การชักแบบเหม่อ” (Absence seizure) แนะนาให้ไปปรึกษาอาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญโรคลมชัก
ซึ่งได้ส่งเธอไปตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ผลการตรวจออกมา พบ “คลื่นสมองผิดปกติเพียงเล็กน้อย”
อาจารย์ ได้ซกั ประวัติเพิ่มเติ ม แต่ยงั ไม่ให้เริ่มรับประทานยากันชัก เพราะ ยากันชักมีผลข้างเคียง
ค่อนข้างมาก ให้สังเกตอาการไปก่อน และให้ไปตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า
เธอได้รบั การบอกต่อกันมาจากรุ่นพี่ ว่าการเรียนแพทย์ ชั้นปี ท่ี 4 เป็ นปี ท่ีเรียน
หนักที่สดุ เธอมีอาการเหม่อนิ่ง เดินไปเดินมา เดินชนรุน่ พี่แล้วไม่ขอโทษ รุน่ พี่ส่งั ให้ทางานก็ไม่ทา มี
เพื่อนบางคนสังเกตเห็นความผิดปกติ เธอจึงไปปรึกษากับอาจารย์แพทย์ท่านเดิม แต่ผลการตรวจ
MRI ไม่พบความผิดปกติ อาจารย์แพทย์จึงแนะนาให้เธอไปตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองอีกครัง้ สโรชา
เกิดความรูส้ ึกหงุดหงิด อารมณ์เสียขึน้ มา และอยากจะถามอาจารย์ว่า “จะต้องตรวจกี่รอบจึงจะ
วินิจฉัยได้เสียที” เธอได้ไปตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รอบที่ 3 ซึ่งในครัง้ นี ้ เมื่อดูคลื่นสมอง พร้อม ๆ กับ
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อาจารย์ เธอถึงกับช็อค!!! แม้ว่าจะอ่านผลไม่เป็ น แต่จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เธอพอจะ
มองออกว่า “ต้องผิดปกติแน่ ๆ และผิดปกติมากเสียด้วย” แพทย์ ได้วินิจฉัยว่าเธอ “เป็ นโรคลมชัก”
เธอแทบไม่เชื่อว่า ตนจะเป็ นโรคลมชักจริง ๆ แพทย์บอกเธอว่า “ถ้าเป็ นมากขนาดนี ้ ควรจะรักษา
ด้วยยากันชักได้แล้ว” แพทย์ให้เวลาเธอตัดสินใจ และไปคุยกับผูป้ กครองก่อน “อีก 1 สัปดาห์ค่อย
มาคุยกัน ว่าต้องการจะเริ่มรับประทานยาเลยหรือไม่” เธอนอนคิดอยู่คนเดียว วนเวียนอยู่กบั เรื่อง
เดิม ๆ และรูส้ กึ ตกใจกับข่าวที่ได้รบั เธอเริ่มคิดว่า “จะเรียนต่อไปไหวไหม” “จะอยู่อย่างไร” “พ่อกับ
แม่จะรับได้ไหม” และ “อนาคตข้างหน้าจะเป็ นอย่างไร”
เธอไปปรึก ษาพ่ อ กับ แม่ แม่ ข องเธอคิ ด ว่ า การที่ เธอเป็ น โรคลมชัก เกิ ด จาก
ความเครียดสะสม (Chronic stress) แม่พูดกับเธอว่า “แม่รูส้ ึกว่าหนูเครียดมาตัง้ แต่จบ ม.6 แล้ว
หนูก็เครียดสะสมมาเรื่อย ๆ โดยไม่รูต้ วั หนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย เพราะลูกเข้มแข็งเกินไป” แม่
พูดทัง้ นา้ ตา เธอรูส้ ึกอึง้ ไปชั่วขณะ เมื่อเธอกลับมาคิดทบทวนเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา เรื่องการ
เลีย้ งดูของครอบครัว พ่อเป็ นอาจารย์แพทย์และเป็ นผูบ้ ริหาร ซึ่งได้พยายามผลักดันให้เธอ เป็ น
แพทย์เช่นเดียวกับพ่อแม่ และเธอเป็ นบุตรสาวคนแรกของครอบครัว พ่อกับแม่จึงตั้ งความหวังกับ
เธอไว้มาก พ่อของเธอเป็ นคนลักษณะสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) จึงพยายามสรรหาความรู ม้ า
ให้เธออ่านอยู่เสมอ ให้เธอเรียนพิเศษ กลับมาต้องอ่านหนังสือ นาน ๆ ครัง้ เธอจะได้ไปเที่ยวกับ
เพื่ อน ๆ ถ้าแม่ อนุญ าตให้เธอไป หรือเมื่ อพ่อไม่ อยู่บ้าน เธอไม่ เคยพูดให้พ่ อรู ้ เรื่องนีเ้ ลย ว่าเธอ
ต้องการไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ต้องการใช้ชีวิตเหมือนเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับเธอ เธอได้แต่เก็บไว้ใน
ใจ จนเกิดความเครียดสะสม ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของแม่เธอ
การสร้า งความเป็ น บุ ค คลโรคลมชัก จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การเกิ ด โรคและ
วัฒ นธรรมของครอบครัวและสังคม ที่พวกเขาต้องการสร้างฐานะภายหลังสาเร็จการศึกษาและ
ต้องการกระทาตามความคาดหวังและความปรารถนาของพ่อแม่ ที่ตอ้ งการเห็นพวกเขามีอนาคตที่
มั่นคง มีช่ือเสียงและได้รบั การยอมรับจากสังคม เงื่อนไขเหล่านีไ้ ด้สร้างการเป็ นลมชักให้กับพวก
เขาโดยที่เขาและครอบครัวไม่รูต้ ั ว การเรียนและทางานหนัก การอดนอน จนร่างกายเหนื่อยล้า
ส่งผลกระทบต่อภูมิคมุ้ กันของร่างกายทาให้เกิดการเจ็บป่ วยได้โดยง่าย อีกทั้งส่งผลกระทบด้าน
จิตใจ รูส้ กึ หงุดหงิดง่าย เครียด วิตกกังวล หรือเกิดภาวะซึมเศร้าได้
กระบวนการจัดประเภทบุคคลโรคลมชัก
ผู้วิ จั ย ไม่ เคยมี ค วามคิ ด มาก่ อ นเลยว่ า จะเจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคที่ ฉั น คุ้น เคยมาตลอด
ระยะเวลาการทางาน ในเช้าวันหนึ่ง ขณะที่ฉันกาลังทาแผลให้ผู้ป่วย ฉันรู ส้ ึกหวิวๆ แล้วล้ม ลง
ไม่ได้สติ นานประมาณ 1 นาที หลังจากนัน้ ฉันตื่นขึน้ มาพบว่า ตนเองนอนบนโซฟา เพื่อนร่วมงาน
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ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฉันฟั งว่า สังเกตเห็นฉัน นอนเกร็ง คล้ายๆ มีลกั ษณะของการชัก จึงแนะนา
ให้ฉันไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา เพื่อจะได้ทราบว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ฉันไม่
เคยเห็นตนเองในขณะเป็ นลม ทาให้ฉันกลับมานั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ก่อนเป็ นลม ขณะนัน้ ฉัน
เข้าเวรดึก มาท างานตั้ง แต่ 23.00 น. ซึ่ง เวลาเกิดเหตุการณ์ประมาณ 07.00 น. ฉันนอนพัก ได้
ประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนขึน้ ปฏิบตั ิงาน ฉันประเมินแล้วว่า ฉันนอนพักผ่อนเพียงพอ แต่ทาไมจึงเป็ น
ลมได้ อีกทัง้ เพื่อนที่สงั เกตเห็นว่าฉันเป็ นลมไม่เหมือนคนทั่วไป เป็ นผูท้ ่ีมีความรูเ้ กี่ยวกับโรคลมชัก
ทาให้ฉันตัดสินใจไปตรวจหลังจากลงเวรแล้ว เพื่อจะได้ทราบว่าเป็ นอะไร หรือเป็ น “ลมชัก” อย่างที่
เพื่อนร่วมงานตัง้ ข้อสังเกตไว้
ฉันไปตรวจกับอายุรแพทย์ประสาทวิทยา ขณะนั่งรอพบแพทย์ ฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจ กังวล
และกลัวว่า ถ้าผลการตรวจออกมา “ผิดปกติ” ฉันจะทาอะไรได้เหมื อนเดิม หรือไม่ ฉันนั่งคิดถึง
อนาคตของตนเองวนเวียนไปมา สติของฉันกลับมาอีกครัง้ เมื่อได้ยินเสียงพี่พยาบาลเรียกเข้าห้อง
ตรวจ ฉันรู ส้ ึกได้ถึง “การเป็ นผูป้ ่ วย” ที่ตอ้ งเข้ากระบวนการจาแนกประเภทความเร่งด่วนของการ
เข้าตรวจ ฉันเป็ นผูป้ ่ วยประเภทไม่เร่งด่วน (Non-urgent) รอได้ มีสญ
ั ญาณชีพปกติ เมื่อเข้าไปห้อง
ตรวจ แพทย์ทักทายและสร้างความคุน้ เคยกับฉัน แล้ว เริ่มกระบวนการสืบค้นเพื่อจาแนกประเภท
ให้ฉัน โดยเริ่ม จากการสอบถาม หรือ ภาษาทางการแพทย์เรีย กว่ า “การซัก ประวัติ ” (History
taking) แพทย์ถามว่า “มีอาการอย่างไรจึงมาตรวจ” ฉันบอกว่า “เป็ นลม และผูร้ ่วมงานสังเกตเห็น
ว่านอนเกร็ง คล้ายๆ มีลกั ษณะของชัก จึงแนะนาให้มาตรวจ” แพทย์ถามคาถามต่อว่า “เคยเป็ น
ลม หรือเป็ นแบบนีต้ งั้ แต่เมื่อไหร่” ฉันตอบว่า “จะเป็ นลมเมื่อรู ส้ ึกไม่สบายหรืออากาศร้อน ๆ เป็ น
ครัง้ แรกเมื่อเรียน ม.1” “นาน ๆ จึงจะเป็ น ห่างกัน 2-3 ปี ” แพทย์ตงั้ คาถามต่อว่า “ก่อนเป็ นลมมี
อาการอย่างไรบ้าง แล้วช่วงที่เป็ นลม จาอะไรได้ไหม” ฉันหยุดคิดชั่วขณะ จึงตอบว่า “รู ส้ ึกหวิวๆ
ยืนไม่ไหว อยากจะนั่งหรือลงไปนอน” “ก่อนเป็ นลมจะรู ต้ วั ว่า กาลังทาอะไรอยู่” “แล้ววูบล้มลงไป
เป็ นแป๊ บเดียว แล้วก็ตื่นขึ้นมา เห็นคนมาประคอง แล้วมี ค นมารุม ช่วยเหลือ” ในช่วงที่เป็ นรู ส้ ึก
เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น ได้ยินเสียงคนพูดข้างๆ ตัวเรา ในใจก็เถียงกับตนเองว่า ฉันต้องไม่เป็ นลม
แต่ความจริงที่พบคือ นั่ง หรือ นอนอยู่บนโซฟา แพทย์ถามต่อไปอีกว่า “ตอนเป็ นเด็ก แข็งแรงดีไหม
เคยเป็ นไข้ แล้วชักไหม” ฉันตอบว่า “แข็งแรงดี” แต่คาตอบนีก้ ็ทาให้ฉันย้อนกลับไปนึกถึงคาบอก
เล่าของแม่ว่า “ตอนเด็ก ๆ เวลามีไข้สูง ฉันเคยชัก” แม่ฉันก็เคยชักด้วย ฉันเคยไปหาหมอสมัยเรียน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 หมอบอกว่า “ซีด” แนะนาให้ฉันรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ตอนนัน้ ฉัน
คิดว่า “ฉันซีด” จึงทาให้ฉันเป็ นลมบ่อย เมื่อ แพทย์ ซักประวัติและตรวจร่างกายฉันแล้ว จึงแนะนา
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ให้ฉันไปเจาะเลื อดส่งตรวจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจสมองด้วย
เครื่องเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อได้ผลครบแล้ว ให้กลับมาพบแพทย์คนเดิม
สองสัปดาห์ต่อมา ฉันกลับไปพบแพทย์คนเดิ ม แพทย์น่ งั ดูผลการตรวจเลือด คลื่นไฟฟ้า
สมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผลการตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และพูดกับฉัน
ว่า “ผลเลือดปกติดี” “คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ ก็ปกติ” “เอ็มอาร์ไอ ก็ปกติ รอยหยักของสมองเยอะดี” “แต่
ปั ญ หาอยู่ ที่ คลื่นไฟฟ้ าสมอง ซึ่ งพบว่า มี คลื่น ชัก ในช่ วงที่ให้หายใจเร็วๆ (Hyperventilation)”
แพทย์ ได้วินิจฉัยว่า ฉันเป็ น “โรคลมชัก ชนิด Grand mal epilepsy หรือ การชักเกร็งทัง้ ตัว ” ต้อง
รักษาด้วยการรับประทานยากันชัก ฉันนั่งฟั งแพทย์บอกการวินิจฉัยโรค หรือการจัดประเภทบุคคล
โรคลมชักของฉันว่าเป็ นแบบใด ฉันรู ้สึกมึนงงไปหมด สมองไม่แล่น ฉันคิดในใจว่า “ฉันเป็ นโรค
ลมชักจริง ๆ หรือ ใช่หรือ ?” หรือ“อาจจะเป็ นไปได้ ก็ได้นะ” ฉันคิดทบทวนตนเองกลับไปกลับมา
หลายรอบ “น่าจะเป็ นลมชักจริง ๆ เป็ นแบบวูบลงไป” ซึ่งที่ผ่านมา คนที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่ฉัน
เป็ นลมชัก ไม่มีความรูเ้ รื่องโรคลมชัก เขาจึงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเป็ นลมธรรมดา
กับลมชักได้ ฉันจึงเชื่อว่า ฉันเป็ นลมชักจริง ๆ
สาหรับ ผูร้ ่วมสนทนา ที่มีอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว ซึ่งได้รบั การวินิจฉัย คล้ายกับฉัน
ได้แก่ ฉัตรชบา ลดาวัลย์ พวงชมพู บุนนาค ประยงค์ หมาก ไผ่ คูณ รสสุคนธ์ สน โมก และสัก ส่วน
สโรชา และ มิ น ตรา นั้น เริ่ม ต้นเธอมี อ าการชัก เหม่ อ แล้วพัฒ นามาเป็ น ชัก เกร็ง ดังที่ มิ น ตรา
สะท้อนย้อนคิด
การเป็ น ลมชัก ของมิ น ตรานั้น เกิ ด ขึน้ เป็ น ขั้น ๆ ในขั้น แรก เธอจะมี อ าการเหม่ อ ลอย
ต่อจากนัน้ เธอก็จะเกิดอาการชัก ซึ่งมีลกั ษณะ “ชักลมบ้าหมู” กล่าวคือ “ลมบ้าหมู มันจะเกร็งมาก
แล้วก็จะเกร็งเป็ นระยะเวลานาน เพราะฉะนัน้ มันจะปวดทัง้ แขน ขา ทัง้ ลาตัวเลย คือทรมานมาก
จะปวดเนือ้ ปวดตัว แล้วที่สาคัญตัวที่บ่งบอกเลยว่าที่เป็ นลมชักก็คือการปวดศีรษะ” ครอบครัวจึง
ส่งเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แพทย์รกั ษามินตรา โดยให้ยากันชัก แต่ไม่ได้อธิบาย
ว่าหากเป็ นลมชักต้องทาอย่างไร ต้องรับประทานยาต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร ดังนัน้ เมื่อยาหมดการ
รักษาก็หยุดลงตรงนั้น “หมอจ่ ายยาแล้วก็ ให้กลับบ้าน แล้วก็ไม่ได้อธิบายว่าโรคนีจ้ ะต้องมีการ
รักษาต่อเนือ่ ง ก็เลยหยุดยาไปโดยปริยาย” หลังจากยาหมด มินตราก็กลับมามีอาการเหม่อ ซึ่งเธอ
เรียกว่า “ชักเหม่อ” ซึ่งมีลกั ษณะ นั่งนิ่ง ๆ เหม่อลอย ไม่ตอบสนองต่อการเรียก อีกอยู่หลายครัง้ จน
ในที่สุดการชักของเธอพัฒนามาเป็ นสิ่งที่เรียกว่า “การชักเกร็ง” ในลักษณะการเกร็งของแขน ขา
และลาตัว แม่ของเธอ ได้แต่พาเธอวิ่งรอกไปหาทางรักษาตามที่ต่าง ๆ ด้วยความเป็ นห่วง ทัง้ แพทย์
สมัยใหม่ แพทย์พืน้ บ้าน และรวมถึงไสยศาสตร์ แต่เธอก็ไม่หาย เธอสังเกตตนเองว่า อาการชักของ
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เธอสามารถควบคุมได้หลังจากที่เธอคลอดบุตร เธอตัง้ จิตอธิษฐานเพื่อให้พ่อของเธอหายจากการ
เจ็บป่ วย โดยการไม่รบั ประทานเนือ้ สัตว์ ส่งผลให้เธอสามารถควบคุมอาการชักได้ แม้ว่าเธอยัง
รับประทานยาตามแพทย์สมัยใหม่ก็ตาม เธอรูส้ ึกได้ว่า “ลมชักเป็ นเพือ่ นทีค่ อยเตือนสติเธอ ในการ
ดารงอยู่ต่อไป”
การตีตราและการกระทาความรุนแรงต่อบุคคลโรคลมชัก
เมื่ อ กลายมาเป็ นบุ ค คลโรคลมชั ก พวกเราถู ก คนรอบข้ า ง มองว่ า เป็ นคนด้ อ ย
ความสามารถ แม้กระทั่งคนในครอบครัวยังเชื่อว่า เราด้อยศักยภาพ ไม่สามารถกระทาการใด ๆ ได้
ดี เมื่อเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น ส่วนคนในสังคมมีเชื่อว่าบุคคลโรคลมชัก มีปัญหาเรื่องการเรียน
การท างาน หรือ การปฏิ สัม พั น ธ์กับ บุ ค คลในสัง คม เป็ น การปิ ด โอกาสให้บุ ค คลโรคลมชัก ได้
แสดงออกถึงการมีศกั ยภาพในตัวตนของพวกเขา ซึ่งเป็ นการตีตราหรือสร้างตราบาปให้กบั บุคคล
ลมชัก หรือแม้กระทั่งการกระทาความรุ นแรงทัง้ ทางร่างกายและจิตใจของบุคคลโรคลมชัก ทั้งที่
รู ต้ ัว และไม่ รูต้ ัว เหตุก ารณ์ ดัง กล่าวเกิ ด ขึ น้ จากวิธี คิ ด ทางวัฒ นธรรมของครอบครัวและสัง คม
แบ่งเป็ นประเด็นย่อย ได้ 2 ประเด็น ดังนี ้
การตีตราและการกระทาความรุนแรงต่อบุคคลโรคลมชักของครอบครัว
เมื่อสมาชิกในครอบครัวถูกกลายมาเป็ นบุคคลโรคลมชัก ต้องได้รบั การดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ไม่ให้ออกไปนอกบ้านเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ กับบุคคลลมชัก โดยเฉพาะวิธี
คิดของครอบครัวที่มีลกู สาวต้องอยู่บา้ น บ้านคือสถานที่ท่ปี ลอดภัยสาหรับลูกผูห้ ญิง การให้ลกู สาว
อยู่ แ ต่ ใ นบ้า นนั้ น แม่ เ ชื่ อ ว่ า จะช่ ว ยให้ลู ก สาวปลอดภั ย จากสิ่ ง แวดล้อ มรอบข้า งตั ว เธอ แต่
สถานการณ์ดังกล่าวไม่เป็ นไปตามความเชื่อของครอบครัว ลูกสาวพยายามต่อสูเ้ พื่อแสดงให้แม่
เห็น ว่าเธอมี ค วามสามารถในการด ารงชี วิต อยู่ในสังคมได้ เหมื อนบุคคลทั่วไป และบ้านไม่ ใช่
สถานที่ท่ปี ลอดภัยตามความเชื่อของแม่ ดังเช่นประสบการณ์ของมินตรา
เมื่อเริ่มเป็ นสาว มินตรามีหน้าตาสะสวย ซึ่งทาให้มีหนุ่ม ๆ เข้ามาจีบ เธอ แต่แม่ของ
เธอค่อนข้างจะกีดกันไม่ ต้องการให้คุยกับใคร เพราะเชื่ อว่า “คนเป็ นโรคลมชักไม่ มี ใครรักจริง”
นอกจากนี ้ ยังต้องการปกป้องลูกที่ เป็ นลมชัก จนไม่ให้ติดต่อกับใคร และชอบให้เธออยู่แต่ในห้อง
ไม่ให้ออกไปไหน แต่ท่ีเธอรูส้ ึกเสียใจคือ แม่มกั พูดให้เธอรูส้ ึกว่าตนเองด้อยค่า ดังนัน้ จึงมีผลทาให้
เธอค่อนข้างจะเก็บตัว และในการสร้างสัมพันธ์กบั ผูช้ ายทาให้ไม่รูว้ ่าจะปฏิบตั ิตัวอย่างไร ในที่สุด
เธอมีแฟนคนแรกจากการคุยโทรศัพท์จีบกันไปมา แต่เมื่อแม่หา้ มสุดท้ายก็เลิกรากันไป จนกระทั่ง
เธออายุเกือบสามสิบ เธอเสียตัวให้กบั ผูช้ ายคนหนึ่งที่เข้ามาจีบจนกระทั่งท้อง ซึ่งภายหลัง มินตราก็
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ตระหนักว่า ผูช้ ายคนนัน้ ต้องการ “เกาะ” เธอ เพราะเขาพยายามซักถามตรวจสอบว่าเธอมีทรัพย์
สมบัติอะไรบ้าง
เมื่ อมิ นตราอายุประมาณยี่สิบกว่า ขณะที่น้องชายอายุ 18-19 น้องของเธอแสดง
อาการผิ ด ปกติ ซึ่ง เธอรู ส้ ึก ว่าเป็ น อาการที่ ไม่ ค่ อยดี และส่อ ไปในเรื่อ งเพศ เธอสังเกตเห็ น จาก
ปฏิกิรยิ าที่ผิดปกติ คือ การกลืนนา้ ลายเสียงดัง
“เวลาเราไปใกล้มนั มันกลืนน้าลายดังมาก เอีอ๊ ก ๆ มันรูส้ กึ ไม่ค่อยดีอ่ะ คือโดยความ ถ้า
มัน 20 หมายความว่า มิ น ตราประมาณ 26 ยังไงมัน ก็ ยังเป็ น เซ้น ส์ของผู ห้ ญิ ง ว่าไอ้
อาการอยู่ใกล้กนั แล้วกลืนน้าลายเสียงดัง มันแปลก ๆ กลืนน้าลาย หมายความถึง ว่า
กลืนนา้ ลายติด ๆ กันนะ มันไม่ได้ เหมือนคนเรากลืนนา้ ลาย”

แม่ เลี ้ย งมิ น ตราแบบปกป้ อ งมาก การที่ แ ม่ ต้อ งการให้เธออยู่ แ ต่ ในห้อ ง และให้
น้องชายคอยเฝ้าดูแล แต่แทนที่จะดูแลช่วยเหลือกลับกลายเป็ นว่าน้องชายเกิดมีอารมณ์ใคร่กับ
มิ นตรา และพยายามข่ม ขืนเธอ ซึ่งเมื่ อเธอเล่าให้แม่ ฟั ง ถึง ปั ญ หาที่ เกิดขึน้ แม่ กลับมองว่าเป็ น
ความผิดของเธอเพราะเธอชัก
“ตอนที่เกิดเรื่องตอนนัน้ มัน ยังเล็ ก ตัวเองก็พ ยายามคิดว่ามันเล็กนั่นแหละ แต่ ก็กลัว
เหมือนกัน กลัวแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องตามค าสั่งแม่ แม่บอกว่าเราผิดเพราะฉะนัน้
ต่อไปเอ็งอยู่ในห้องเท่านัน้ จะได้ไม่ตอ้ งมีเรื่อง ถ้าไม่ชกั มันก็ไม่เกิดเรื่อง แม่บอกอย่างนี ้
แม่ย้าตลอด เอ็งไปอยู่ในห้องไป เพราะฉะนัน้ สถานทีท่ ปี่ ลอดภัยคือห้อง”

อันที่จ ริง แล้ว มิ นตรา เคยถามแม่ ตรง ๆ ว่า ถ้าเกิดน้องชายข่ม ขืน เธอขึน้ มาจะท า
อย่างไร แต่แม่ของเธอกลับแสดงความโกรธต่อคาพูดเช่นนัน้ ของเธอ และตอบว่า “มันไม่เลวอย่าง
นัน้ หรอกกูเชือ่ ” ทาให้มินตราไม่สามารถนาเรื่องนีม้ าพูดกับแม่ได้อีก เหตุการณ์ท่ีเธอกลัวได้เกิดขึน้
จริง ๆ ในขณะที่ เธอมีอาการชักเกร็งบนเตียงในห้อง น้องชายของเธอกลับขึน้ คร่อมข่มขืนเธอ ซึ่ง
เหตุการณ์ข่มขืน เธอคิดว่าน่าจะเกิดขึน้ หลายครัง้ แล้ว ขณะที่เธอชัก แต่เธอไม่สามารถที่จะจาได้ว่า
เกิดอะไร จนกระทั่งเธอพยายามหาคาตอบด้วยการพยายามฝื นใจลื มตาขณะชัก ซึ่งทาให้เธอพบ
ความจริงที่น่าตกใจ
“เรารูส้ กึ แบบนัน้ เรารูส้ กึ หลายครัง้ แล้ว แต่ว่าเราลืมตาไม่ได้ไงคะ คือ ตอนตืน่ ขึน้ มาก็เจอ
น้องชายอยูใ่ นห้องกับตัวเองค่ะ คือเป็ นหน้าทีเ่ ขาทีแ่ ม่ส่งั เขาเฝ้า ถ้าพีส่ าวชักนะให้เฝ้านะ
จนกว่าเขาจะดีขนึ้ อะไรอย่างเนีย้ พอตืน่ ขึน้ มา ลืมตา เขาก็ทาหน้าเหมือนไม่รูไ้ ม่ชี ้ นะคะ
ก็เอ๊ะสงสัยว่าเราจะฝันไป แต่คอื มันก็จะมีตะหงิด ๆ นิดนึงว่า มันก็ไม่น่าทีจ่ ะฝันซา้ ซาก
แล้วมันเป็ นความรูส้ กึ จริง ๆ ไม่ใช่แบบความรูส้ กึ ของความฝัน ทีนวี ้ นั ทีร่ ูก้ ็คอื ว่าตัดสินใจ
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แบบเหมือนประมาณว่ากลัน้ ใจลืมตาขึน้ มา คือ ลืมตาขึน้ แบบนิดเดียว นิดเดียวก็คอื ว่า
เห็นเขาอยู่ขา้ งล่าง แล้วกาลังเขีย่ ขากางเกงเราออก อยู่ขา้ งล่างหมายถึงปลายเท้าเรา เอ๊ะ
ทีเ่ รารูส้ กึ มาตลอดก็คอื มันเป็ นเรือ่ งจริง คือผูห้ ญิงมันจะมีความรูส้ กึ เหมือนมันมีเซ้นส์อยู่
แล้วอ่ะ อะไรทีม่ ายุ่งกับแถวบริเวณนัน้ อ่ะ มันไม่ปกติ”

แม้ว่า มิ นตรานาเรื่องไปเล่าให้พ่อฟั ง แต่สิ่งที่เกิดขึน้ คือ เธอถูกต่อว่าอย่างรุ นแรง
ขณะที่พ่อแทบไม่ได้ว่ากล่าวอะไรน้องของเธอเลยที่กระทาเช่นนัน้ มินตรารู ส้ ึกอึดอัดและต้องการ
จะหนีให้พ ้นจากน้องชาย หลังจากที่เขาทาร้ายเธอแล้ว เวลาเมื่ อพบหน้ากัน น้องชายจะแสดง
อาการต้องการที่จะมี เพศสัม พันธ์กับ เธอ เธอรู ส้ ึกว่าไม่ ควรอยู่ใกล้น้องชาย เพราะ อาการกลืน
นา้ ลายติด ๆ กัน มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา เธอได้สอบถามเพื่อน ๆ ได้รบั คาตอบมาว่า “ไม่ใช่เรื่อง
ปกติ” ในช่วงนัน้ เองก็มีคนที่ทางานในบ้านของเธอ เสนอตัวเพื่อช่วยดูแลเธอ ปฏิบตั ิดีกบั เธอ ความ
ที่เธออ่อนต่อโลกและต้องการหลบหนีผทู้ ่ี ล่วงละเมิดเธอ ทาให้เธอมีเพศสัมพันธ์กบั ชายคนนัน้ เธอ
จึงท้องก่อนแต่งงาน
“เพราะว่าความรู ส้ กึ ตอนนัน้ คือ ยังไงก็ดกี ว่าโดนน้องชายตัวเองทา นอนกับคนทีเ่ รารัก ก็
ยังดีก ว่า โดนน้อ งชายท าไม่ ใช่ เหรอ ตอนนัน้ คิด แบบนัน้ แล้ว อีก อย่ า งนึ ง คือ ถ้าเรา
สามารถท้องได้ แล้วเราหลุดจากบ้านนัน้ ได้ มันจะเป็ นเรื่องดีไง เราจะรู ส้ ึกปลอดภัยขึ้น
ตอนนัน้ คิดอย่างนัน้ จริง ๆ พอท้องก่อนแต่ง แม่โมโหมาก ว่าไปฝ่ าฝื นคาสั่งคบผูช้ ายได้
ยังไง”

มินตราตัง้ ท้อง แต่ดว้ ยการเป็ นลมชัก มีความเสี่ยง เธอจึงไปปรึกษาแพทย์ท่ีชานาญ
เรื่องโรคนี ้ ซึ่งแพทย์ก็ไม่ขดั ข้องที่จะให้มินตรามีบุตรได้ แต่ในขณะที่พ่อของเด็กในครรภ์กลับไม่ได้
แสดงความยินดี “พอเราท้องแล้วไม่เอาออก เขาโกรธมาก เขาเปลีย่ นไปเป็ นคนละคนเลย คือตอน
นัน้ เนีย่ ตอนแรก เราตัง้ ใจว่าจะเอาออก เพราะว่า เราไปหาหมอสูติ หมอสูตกิ ็ยงั ไม่กล้ารับรอง” อัน
ที่จริงแล้ว แฟนของมินตรามีสถานะทางสังคมด้อยกว่าเธอ ภายหลังการกระทาของเขาทาให้เธอ
เชื่อว่าเขาวางแผนที่จะมีความสัมพันธ์กบั เธอเพราะต้องการทรัพย์สมบัติของเธอมากกว่าที่ตอ้ งการ
มีครอบครัวกับเธอ แต่กระนัน้ เธอก็ขดั ขืนครอบครัวที่ไม่ยินดีกบั การแต่งงานกับผูช้ ายคนนี ้ ด้วยเหตุ
ที่เธอต้องการหนีออกจากการถูกกระทาจากน้องชายและครอบครัว
นอกจากแม่ ท่ีทาให้เธอเชื่อว่าเธอเป็ นคนด้อยค่าตั้งแต่เริ่มเป็ นลมชัก น้องที่กระทา
ความรุ นแรงทางเพศต่อเธอ ทาให้เธอต้องหนีเสือปะจระเข้แล้ว ก็ยังมีพ่ี สาวที่ทาร้ายร่างกายเธอ
และยังเอาเปรียบเธอทางการเงิน ด้วยการสร้างหนีแ้ ละหลอกผลักหนีม้ าให้เธอหาเงินใช้ หนีอ้ ีก ทา
ให้เธอต้องการดิน้ รนอย่างหนักเพื่อหาเงินมาใช้หนีข้ องพี่สาว ความรุ นแรงทางตรงและทางอ้อมที่
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โถมใส่ เ ธอโดยแต่ ล ะบุ ค คลที่ ใ กล้ ชิ ด เธอ ซึ่ ง เธอมองว่ า เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เธอ
(Significant others) ท าให้เธอรู ส้ ึก กลัว และไม่ ปลอดภัยที่ จ ะอยู่ในบ้านหลังนี ้ แต่ ถ้าพิ จ ารณา
โดยรวมแล้ว อันที่ จ ริงสิ่ ง ที่เกิด ขึน้ กับ เธอคือ ความรุ น แรงที่ ม ากับ วัฒ นธรรม ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่อ ง
สุขภาพ หรือเรื่องเพศ ที่ทาให้เธอถูกประทับตรา (Label) ในฐานะที่เป็ น “คนด้อยค่า” จากการเป็ น
ลมชัก ซึ่งภายใต้ความเป็ นคนด้อยค่านัน้ เธอก็ยงั ต้องประสบกับความ “ยากจน” จนเธอถึงกับเอ่ย
ปากว่า “จริง ๆ คนจนหายใจก็ผิดแล้ว” ดังนัน้ อัตลักษณ์ของเธอที่ทุกคนในบ้านมอบให้คือ บุคคล
ลมชักด้อยค่า ไร้ความสามารถ และยากจน ทาให้เธอเกิดความรูส้ กึ ได้ถึงสิ่งนัน้
“คาว่ามึงกู ถ้าพีส่ าวอยู่ต่อหน้าพ่อแม่เขาจะไม่พูด แต่ว่าแม่เข้าห้องปั๊บ พ่อเข้าห้องปั๊บ
เขาคงยังคิดว่า เรายังคุมชักไม่ได้ แล้วเราไม่มีเงินอ่ะ ถ้าความรูส้ กึ เราตอนนัน้ นะ แล้วมัน
ก็อย่างนัน้ จริง ๆ ตอนนัน้ น่ะ งานมันยังไม่ดี แล้วการคุมชักก็ยงั ไม่ได้ชดั เจนว่าคุมได้ เรา
ถึงบอกว่า จริง ๆ แล้วคนจน หายใจก็ผดิ แล้ว”

การที่ มิ นตราเป็ นลมชักเมื่ อวัยรุ่น ทาให้เธอถูกกาหนดให้ไม่มี ความสัม พันธ์ทั้งกับ
บุคคลอื่น ๆ เช่น เพื่อนเก่าในโรงเรียน หรือการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพศ โลกของเธอถูกจากัดอยู่ใน
ห้องสี่เหลี่ยม อาจจะเป็ นเพราะพ่อแม่ห่วงใยมากจนเกินไป หรือแม้กระทั่ง อาจอายที่ลกู เป็ นลมชัก
และมองว่าเธอเป็ นลูกผูห้ ญิง ซึ่งในสังคมคนจีนวิธีคิดที่ให้ความสาคัญกับอาวุโสและความเป็ นชาย
ยังคงดารงอยู่ จึงทาให้พ่อแม่ไม่ค่อยยอมรับฟั งมินตรา
นอกจากนี ้ ด้วยวิธี คิ ด ของผู้ป กครองที่ ต้อ งการปกป้ องลูก สาว ท าให้ค วามหวัง ดี
กลายเป็ นการไม่ ส่งเสริมให้ลูกสาวคนกลางช่วยเหลือตนเอง และแก้ปัญ หาด้วยการกักขัง ไม่ให้
เผชิญกับปั ญหา หลังจากที่พยายามหาทางรักษาลูกแต่ไม่ประสบผล ซึ่งในทางอ้อมส่งผลกับการ
เสริมพลัง (Empowerment) ให้กบั เธอเพื่อให้อยู่ในสังคมได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสุขภาพ
ของครอบครัวยัง มุ่งไปสู่การ “รักษา” โดยลืมไปว่าการรักษามิใช่หนทางเดียวในการที่จะให้มนุษย์
ดารงอยู่อย่างมีสขุ ภาวะได้
การตีตราและการกระทาความรุนแรงไม่เพียงเกิดขึน้ กับลูกสาวเท่านัน้ ยังปรากฎใน
ครอบครัวของบุคคลเชือ้ สายจีน ที่พ่อแม่ให้ความสาคัญกับลูกชายคนโต ได้มอบความรัก ความ
คาดหวัง และเลีย้ งดูลกู ชายคนโตเป็ นอย่างดี เพื่อหวังว่าจะสืบทอดธุรกิจการงานและสืบเชือ้ สาย
วงศ์ตระกูลของครอบครัวต่อไป สาหรับ “สัก” นั้น เป็ นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัว เขาถูก
พี่ชายคนโตซึ่งแม่เลีย้ งดูและยกย่องพี่ชายคนโตว่าเป็ นเสาหลักของครอบครัวกระทาความรุ นแรง
ต่อเขา “พีช่ ายเนีย่ ค่อนข้างจะอารมณ์รอ้ น เพราะว่าถูกเลีย้ งดูแบบคนจีนสมัยก่อน ลูกคนแรกเนีย่
คือ เอาใจมากเกินไปทาให้เขาอีโก้เยอะ” “เวลาเขาทะเลาะกับคนอืน่ เขาก็จะมาลงทีเ่ รา” “พอรู แ้ ล้ว
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ว่าเราสูเ้ ขาไม่ได้เราก็เฉย ๆ ปล่อยให้เขาโมโหไป เราก็เฉย ๆ เพราะว่าถ้าเราสูไ้ ปเนีย่ เราก็จะโดน
หนักกว่านัน้ ” เขาจึงเกิดการรับรู ว้ ่า การอยู่น่ิง ๆ จะปลอดภัย และไม่ควรโต้ตอบกับพี่ชาย เขาถูก
กดดันจากแม่และพี่ชาย จึงมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ไปให้พน้ ๆ จากโลกใบนี ้ “คนทีเ่ ป็ นลมชักนี่
แล้วควบคุมไม่ได้ ก็น่าทีจ่ ะมีความคิดแบบเนีย้ ครับ ว่าทาไมเราต้องเป็ นอย่างนี ้ ทาไมเราต้องกินยา
ทาไมเราไม่หายสักที ทาไมเราต้องโดนกดดัน ความกดดันนีก่ ็เกิดจากคนในครอบครัวเราเอง”
การตีตราบุคคลโรคลมชักเป็ นคนด้อยความสามารถ และการกระทาความรุนแรงต่อ
ร่างกายและจิตใจของบุคคลลมชักนัน้ เกิดขึน้ กับครอบครัวที่พ่อแม่หวังดีต่อลูก กลัวว่าลูกออกไป
นอกบ้านจะได้รบั อันตราย หากแต่ บุคคลภายในบ้านเดียวกัน ยังมี การตีตราและกระทาความ
รุนแรงต่อเลือดเนือ้ เชือ้ ไขเดียวกันได้ โดยที่บุคคลนัน้ ไม่เคยคิดว่าเป็ นการกระทาที่ไม่สมควรปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลในครอบครัว ดังนั้น การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว จึงเป็ นเงื่อนไขส าคัญ ในการหล่อ
หลอมความคิด ความเชื่อ และการกระทาต่อบุคคลในครอบครัว และสังคม
ปฏิบัติการความรุนแรงต่อบุคคลโรคลมชักโดยสังคม
คนในสัง คมมองบุ ค คลโรคลมชัก ตามความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ถู ก หล่ อ หลอมจาก
ครอบครัวสถาบันการศึกษา สถานที่ทางาน การแพร่กระจายทางสื่อสังคมต่าง ๆ และจากการมี
ประสบการณ์โดยตรงกับบุคคลโรคลมชัก มองบุคคลโรคลมชักเป็ นภาระหรือปั ญหาของโรงเรียน
เพื่อนร่วมงาน และคนในสังคม ไม่สามารถเรียนและทางานได้ ดังเช่น ประสบการณ์ การเป็ น “คน
เป็ นลมชัก” ของ ฉัตรชบา เธอรูส้ ึกว่าตนเองเป็ น “ปัญหา” และ “ภาระ” ของที่ทางานในพืน้ ที่ทางาน
หนึ่ง ซึ่งต้องมีการทางานเป็ นผลัด เวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก เมื่อเธอสารวจตรวจตราตนเอง ก็พบว่า
เธอมักจะไม่มีอาการชักในช่วงเวลากลางวัน แต่จะเกิดขึน้ ตอนกลางคืน เธอรูว้ ่าถ้าเธอชักมันจะเป็ น
มาก ทาให้เธอไม่สามารถ ที่จะให้ใครมาขอแลกเวรกับเธอได้ แต่เธอก็ไม่สามารถอธิบายให้เพื่อน
ร่วมงานเข้าใจได้ ทาให้คนอื่นมองเธอเป็ นคนไม่มีนา้ ใจจนนาไปสู่การแกล้งกันในที่ทางาน คือการ
ซ่อนตารางเวร หมายความว่า ไม่ให้เธอได้เห็นตารางเวร หากเธอคิดจะแลกเวร หรือคนอื่นจะขอ
แลกเวรกับเธอ “แลกเวร เขียนมาเลยว่าจะแลกเวรไหน ดังนัน้ ก็เกิดการแกล้งกัน ซ่อนตารางเวร
เราก็เลยงงว่า อ้าวมันเกิดแบบนีข้ ึน้ ด้วยเหรอ ซึ่งเราก็กลายเป็ นคนกลุ่มน้อย คือ คนเดียว แต่เราไม่
สามารถอธิบายกับใครได้ว่า เนีย่ ทีม่ นั เป็ นแบบนี ้ คิดไม่ออกจริง ๆ หัวสมองมันโล่งไปเลย” จนใน
ที่สดุ เธอจึงต้องขอย้ายตนเองออกจากส่วนงานแห่งนัน้
ฉัตรชบา ชอบทางานกับผูป้ ่ วย บริการผูป้ ่ วย และรูส้ ึกอยากดูแลพวกเขา เพราะเธอ
รูส้ ึกว่ามีความสุขที่ได้ทาอะไรให้คนอื่น เธอเดินไปหาผูอ้ านวยการกองที่เธอต้องการไปทางานด้วย
และแจ้งให้ทราบว่าเป็ นลมชักไม่สามารถทางานเวรดึกได้ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าต้องดูแลแม่ท่ีไม่
สบายและไม่มีท่ีพัก ที่ทางานใหม่รบั เธอพร้อม ๆ กับที่เธอได้ท่ีพักสวัสดิการของที่ทางาน แม้ ฉัตร
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ชบายังมีอาการชักอยู่ แต่ทศั นคติของเพื่อนร่วมงานในพืน้ ที่ใหม่ต่างจากพืน้ ที่เดิม จากที่เธอถูกมอง
ว่าเป็ น “ปั ญ หา” และ “ภาระ” ความรุ นแรงของการมองเธอแบบนั้นถูกลดทอนลงไป เหลือเพียง
เรื่องเล็ ก ๆ เรื่องหนึ่ งในชี วิต ประจาวันของเธอ เมื่ อเธอมี อาการชักเพื่ อนร่วมงานจะพูดว่า “แต่
เมือ่ ไหร่ทเี่ ราชัก เขาก็บอกว่าชักแล้วเหรอวันนี ้ อะไรอย่างนี ้ ยืนกระดิกๆ เตรียมแล้วใช่ไหม เตรียม
แล้วใช่ไหม กินยาเลย แค่น”ี ้
สาหรับ สโรชา นั้น ภายหลังจากที่เธอตัดสินใจเริ่ม การรักษาด้วยยากันชัก เธอคิด
ทบทวนกับตนเองแล้วว่า “ถ้าปล่ อยให้ชักต่อไป ก็คงไม่ไหว จะเรียนไม่ ทนั เพื่อน อยากเรียนกับ
เพือ่ นรุ่นเดียวกัน” เธอจึงรับประทานยากันชัก ต้องเผชิ ญกับอาการข้างเคียงของยา ต้องต่อสูก้ ับ
ความง่วง ความเหนื่อยล้า เมื่อแพทย์เพิ่มขนาดยากันชักมากขึน้ เธอรูส้ ึกง่วงมาก ทาให้เธอนอนตื่น
สายไปตรวจเยี่ยมอาการผูป้ ่ วยกับทีมแพทย์ไม่ทนั เขียนรายงานไม่เสร็จ ผมเธอเริ่มร่วง นา้ หนักขึน้
เธอโดนเพื่อนล้อ (Bully) เรื่องการเหม่อลอย ว่า “แกล้งทา” “เรียกร้องความสนใจ” “อ้วน” “ผมบาง”
“ไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อน” การที่ภาพลักษณ์ของเธอเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เธอยิ่งรูส้ ึกเครียดมาก
ขึน้ และไม่ชอบให้ใครมาถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่ วยของเธอ บางครัง้ เธอรูส้ ึกว่าตนเองไม่เหมือน
คนอื่น รูส้ ึกต่าต้อยด้อยค่า น่าอับอาย เธอหันกลับมามองตนเองในกระจก ซึ่งได้สะท้อนภาพของ
ตัวเธอให้เธอลุกขึ น้ มาต่ อ สู้กับ ตนเอง เธอจึ ง บอกกับ ตนเองว่า “อดทนให้ม ากที่สุด ผู ้ป่ วย คื อ
Patient แปลว่าอดทน เราต้องอดทน” และคิดใหม่กับตนเองอย่างรู เ้ ท่าทัน “ลมชักเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต แต่ก็ไม่ได้ทาให้ตวั เราด้อยไปกว่าผูอ้ นื่ เราต้องเชือ่ มั่นในตนเองว่าสามารถควบคุมอาการ
ชักได้ ต้องสังเกต ตรวจสอบตนเอง และระมัดระวังตนเองให้มากขึน้ เพือ่ ให้อยู่กบั ลมชักได้อย่างมี
ความสุข ” เธอได้ส ร้า งตัว ตนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง (Self-confidence) ให้เกิ ด ขึ น้ และใช้
ความคิดเชิงบวก (Positive thinking) เพื่อให้ตนเองลดความวิตกกังวล เพื่อให้เธอสามารถเรียน
แพทย์จนสาเร็จการศึกษา แม้ว่าหนทางข้างทางจะยากลาบาก แต่เธอจะมุมานะพยายามให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่พ่อแม่คาดหวังไว้
แต่ สโรชา ไม่สามารถกระทาตามความปรารถนาของพ่อแม่ได้ เธอไม่สามารถอด
นอนติดต่อกันหลายๆคืนได้ เธอต้องตัดสินใจเลือก ระหว่างการควบคุมอาการชักเพื่อให้สามารถ
ดารงชีวิตประจาวันได้ดว้ ยตนเอง กับ การสาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีความเป็ นไปได้นอ้ ย
มาก เธอตัดสินใจเลือกการดารงชีวิตอยู่กบั ความจริงที่เธอคิดทบทวนแล้วว่า “การมีสขุ ภาพดี เป็ น
ลาภอันประเสริฐ” ที่เธอกาหนดเป็ นเป้าหมายใหม่ของชีวิต
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ฉัตรชบา และสโรชา เป็ นกรณี ตัวอย่างของการถูกกลั่นแกล้ง ตีตรา หรือถูกกระทา
ความรุ นแรงจากเพื่อนร่วมงาน แต่ เธอได้ลุกขึน้ มาต่อสูแ้ ละพิสูจน์ให้เห็นว่า เธอมีความสามารถ
ดูแลตนเองได้ และไม่เป็ นภาระของครอบครัว
ปฏิบัติการดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชัก
เมื่อบุคคลรับรูต้ นเองว่า “เป็ นโรคลมชัก” พวกเขารูส้ กึ มึนงง สับสน ไม่เชื่อว่า “ลมชัก” จะ
เกิดขึน้ กับตนเอง หากแต่เขาเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญรักษาโรคลมชัก ได้
สืบค้น (Investigation) ตรวจสอบ (Examination) และให้การวินิจฉัย (Diagnosis) ว่าเป็ น “บุคคล
โรคลมชัก” (People with epilepsy) พวกเขาได้เริ่มการรักษาลมชัก โดยการรับประทานยากันชัก
ซึ่งชนิดและขนาดของยากันชักมีความแตกต่างกันตามชนิดและความรุนแรงของโรคลมชักที่พวก
เขาเป็ น อยู่ นอกจากการเข้า รับ การรัก ษาทางการแพทย์ส มัย ใหม่ บุ ค คลมี ก ารปฏิ บัติ ตัวตาม
คาแนะนาของแพทย์และทีมผูด้ ูแลรักษา หลีกเลี่ยงปั จจัยกระตุน้ ให้เกิดอาการชัก ได้แก่ การอด
นอน การเล่นกีฬาและการทางานหักโหมหรือในพืน้ ที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น ที่สูง
หรือในนา้ ลึก งดหรือเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนเป็ นส่วนผสม พวกเขาปฏิบัติ
ตามคาแนะนาของแพทย์ หากแต่บางคนไม่ปฏิบตั ิตาม ด้วยความคิดความเชื่อว่าตนเองหายจาก
อาการชักแล้ว หรือการรับประทานยากันชักไม่ช่วยให้ตนเองหายจากการเป็ นลมชักได้ ยังมีวิธีการ
อื่นที่นามาปฏิบตั ิควบคู่กบั การรับประทาน ยากันชัก ดังเช่น มินตราไม่รบั ประทานเนือ้ สัตว์ เปลี่ยน
มารับประทานอาหารมังสวิรตั ิแทน เธอมีความเชื่อว่าเป็ นการละเว้นการทาบาป สาหรับลูกสาวของ
ดาหลานั้น ต้องใช้อาหารคีโตเจนิก (Ketogenic diet) เพื่อช่วยควบคุมอาการชักของลูกสาว เธอ
คิดค้นสูตรอาหารดังกล่าว จากการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมทัง้ มอบสูตรอาหารคีโตเจนิกหรืออาหาร
ไขมันสูงให้แพทย์ผรู้ กั ษาลูกสาวของเธอนาไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั บุคคลโรคลมชักและ
ผูด้ ูแล นอกจากนี ้ หมาก และ สน เกิดการดือ้ ต่อยากันชัก เขารักษาด้วยยากันชักอย่างเดียวไม่
ได้ผล แพทย์ได้ตรวจร่างกายโดยละเอียด พวกเขาเป็ นผูท้ ่มี ีคณ
ุ สมบัติเข้าเกณฑ์การผ่าตัดรักษาโรค
ลมชัก ภายหลังการผ่ าตัด พวกเขามี ความรู ส้ ึกเสมื อ นว่าได้ชี วิตใหม่ กลับ คืน มา ได้ใช้ชี วิตกับ
ครอบครัวและบุคคลอันเป็ นที่รกั
การดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชัก ไม่ เพี ย งแต่ เป็ นผู้ก ระทาการตามค าแนะน าของ
แพทย์ (Passive person) เพียงอย่างเดียว หากพวกเขาเกิดการเรียนรู ก้ ารดารงชีวิตจากการคิด
ทบทวนการดูแลตนเองกับแนวทางการดูแลสุขภาพภายใต้วฒ
ั นธรรมสุขภาพของครอบครัวร่วมกับ
ประสบการณ์การเจ็บป่ วยที่พ วกเขาได้เรียนรู ก้ ารดูแลตนเองให้สามารถควบคุม การชักได้ และ
ปลอดภัยจากอาการข้างเคียงของยากันชัก นอกจากการดูแลสุขภาพกายของตนเองแล้ว การดูแล
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สุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลภายในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและคนในสังคม เป็ น
อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องกระทาการเพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายของชีวิตหรือความปรารถนาแห่ง
ตน ดั่งเช่นประสบการณ์ชีวิตของฉัตรชบา
ฉัตรชบารู ส้ ึกตกใจกับโรค เมื่ อแรกเห็น ชีวิตที่ผ่านมาเธอพบทั้งคนที่ม องว่าบุคคลโรค
ลมชัก เป็ น ปั ญ หา เป็ น ภาระ เช่ น เพื่ อ นร่ว มงาน แม้ก ระทั่ง สามี ท าให้ เธอรู ส้ ึ ก อึ ด อัด หนั ก ใจ
ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมงานในบางพืน้ ที่ ที่มองเธอด้วยสายตาของความเป็ นมนุษย์และ
เห็นอกเห็นใจว่าเธอไม่ใช่ตวั เชือ้ โรค แต่เธอก็ตระหนักว่า แม้ลมชักที่เธอเป็ นจะไม่หาย แต่เธอเชื่อว่า
ควบคุมได้ ผ่านการสังเกตตัวเอง
“ยาเป็ นสิ่งสาคัญ เราไม่เลือกการผ่าตัดในการรักษา เราก็พยายามทานยาสม่าเสมอ แล้ว
เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มนั มีอาการทีน่ อกเหนือจากทีย่ าประจาจะคุมได้ ก็จะมียาตัวเพิ่มเติม
ขึน้ มาแล้วเราก็จะพยายามทานเมื่อเราสังเกตว่ามันมีอาการนา ก็น่าจะมีอาการชัก เราก็
จะพยายามทานยาตัวนัน้ ซึ่งเดิมเนี่ยเราจะสังเกตอาการได้นอ้ ย เพราะเราไม่รูว้ ่าจะมี
อาการนานะ ทีจ่ ะมีอาการชัก เราก็เลยเผลอปล่อย อดทนอ่ะ จนกว่ามัน ใช้คาว่าอดทน
หรือต้องทาอะไรบางอย่างจนกว่าจะเสร็จสิน้ กิจกรรมมันถึงจะมีอาการชักเกิดขึน้ ดังนัน้
ต้องพยายามเตือนตัวเองว่าเมื่อไหร่ลา้ เมื่อไหร่เหนือ่ ย แล้วเริ่มจะมีอาการต้องรีบทานยา
ตัว เสริม ทัน ที แล้ว มัน จะท าให้เราดี ขึ้น แต่ เราก็ จ ะดู เหมื อ นเป็ นคนที่ง่ วงตลอดเวลา
เหนือ่ ยตลอดเวลา แต่ถามว่าในทีท่ างานนีท้ กุ คนรับได้ ทุกคนไม่ได้รูส้ กึ ว่าเราด้อยค่า จาก
ทีส่ มั ผัสได้นะ ไม่ได้รูส้ ึกว่าเราเป็ นปัญหาเพราะเราก็ยงั ทางานพร้อมกัน เป็ นฟังก์ช่นั เรา
เลยรูส้ กึ ว่าเรามีความสุขในการทางานเรายังรูส้ กึ ว่าเรายังมีคณ
ุ ค่าในทีท่ างาน ทาให้ใจเรา
ไม่แย่ในการทางาน”

แม้ว่าขัน้ ตอนอาจจะต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจแต่การรูจ้ กั ตัวเองทาให้ เธอค่อย ๆ
เรียนรูท้ าความเข้าใจลมชักที่มีอยู่ในตัว เธอ จนในที่สดุ เธอมองลมชักว่าคือ “เพื่อน” คู่ชีวิตของเธอ
และช่วยเธอพิสจู น์คนที่เข้ามาในชีวิต
“ลมชักเนี่ย เขาเหมือนเพื่อนเราคนนึงมากกว่า คิดเสียว่าเพื่อนน่ะ มีได้หลายรู ปแบบ
เหมือนความดันก็เพือ่ นเรา เบาหวานก็เพือ่ นเรา เหมือนว่าเราไม่มีเพือ่ น ไปเล่นกับเพือ่ น
คนไหน แต่ประมาณว่านั่งมองนะคะ เขาเป็ นเพือ่ นทีด่ อี ย่างนึงด้วยนะ ทาให้เราพิสูจน์คน
ได้เยอะด้วยนะ เราพิสูจน์คนทีร่ ่วมชีวิตกับเรามาถึงสิบสามปี สิบสี่ปี แล้วสามารถทาให้
เรา พิสูจน์เขาได้ดกี ว่าเราอยู่กบั เขาไปตลอดชีวติ ”
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ชีวิตคู่ทเี่ กิดจากภาพเหมารวม “ความเข้าใจ” ของบุคคลรอบข้างคนลมชัก
“บ้านเขามี ล มชัก เขาไม่ ก ลัว” นี่ คื อ ค าตอบที่ ฉัต รชบาได้จ ากผู้ช ายที่ แม่ เลื อ กให้
แต่งงานด้วย เพราะเห็นว่าเขาเป็ นคนดี มีสถานภาพทางการงานมั่นคง “มีหน้ามีตา” ในสังคม และ
ท่าทางจะมาดูแลปกป้องฉัตรชบาได้ เพราะแม่เชื่อว่า “บ้านนัน้ เขามีลมชักเหมือนกันแล้วเขาก็เคย
ชินกับคนทีเ่ ป็ นลมชัก เขาไม่น่าจะกลัว” ฉัตรชบาถูกเลือกให้เป็ นบุคคลในครอบครัวที่ตอ้ งแต่งงาน
แบบถูกจับคู่ให้เพื่อแม่ เพราะลูกคนอื่น ๆ ได้เลือกทางของพวกเขาโดยอิสระ ด้วยความจริงใน
ความคิดของเธอว่า พวกเขาได้ทาให้พ่ อแม่ ภูมิ ใจแล้ว ด้วยการเรีย นเก่ง ตามการถูกจัดล าดับ
มาตรฐานการวัดดวามดี ด้วยความเก่งเรียนของวัฒนธรรมในบ้าน ในขณะที่เธอเรียนไม่เก่ง เธอจึง
รูส้ กึ ว่าตนเองยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เลย ดังนัน้ เธอจึงยอมรับกับการจัดการของแม่โดย
ไม่ตงั้ คาถาม แม้ว่าจะไม่ตอ้ งการแต่งงานก็ตาม
แม่ของฉัตรชบา แม้จะแต่งงานก็จริงแต่ก็เสมือนกับเป็ นแม่เลีย้ งเดี่ยว เพราะเมื่อพ่อ
ของฉัตรชบาต้องออกจากบ้านไปเพราะปัญหาทางการงาน แม่จึงต้องรับภาระเลีย้ งดูลกู ทัง้ หมด ใน
มุมหนึ่งเธอก็เข้าใจแม่ว่า เพราะแม่คงเหนื่อยและต้องแบกรับภาระมากมาย ทาให้แม่ไม่ตอ้ งการที่
จะรับ ฟั ง เธอ ทุ ก ครั้ง ที่ เธอถามแม่ แม่ ก็ จ ะดุ จนท าให้ ฉั ต รชบาก ากั บ ตั ว เองให้เป็ น คนเงี ย บ
(Silencing) ดังนั้น แม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจนัก แต่เธอต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความเป็ นลูกที่ดี
ลูกกตัญญู เพราะเธอเชื่อว่าตนเองไม่เคยสร้างความภาคภูมิใจให้แม่เลย จึงยอมแต่งงานกับชายที่
อายุมากกว่าถึง 17 ปี ด้วยความเชื่อของแม่ท่ีว่าเขาเป็ นคนดีและจะช่วยดูแลลูกได้เมื่อยามเจ็บป่ วย
แม่ของเธอรักคนที่เป็ นลูกเขยมาก จนทาให้เธอรูส้ ึกได้ว่า แม่รกั ลูกผูช้ ายคนใหม่นีม้ ากกว่าตนเอง
เสียอีก
เมื่อแต่งงานกันแล้ว ลูกเขยคนดี ของแม่เธอก็แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดของเขาเกี่ยวกับ
ผูห้ ญิ งและคนเป็ นลมชัก ประสบการณ์ของเธอเมื่อครัง้ ไป “ดื่มนา้ ผึง้ พระจันทร์” ยัง ทาให้กระอัก
กระอ่วนใจ และตัง้ คาถามกับตัวเขามาถึงทุกวันนี ้ สิ่งที่เธอรับไม่ได้คือการที่เขาออกไปเที่ยวโสเภณี
ในระหว่างที่ไปด้วยกันในต่างประเทศ เธอรูส้ ึกช็อคกับการกระทาของเขา และไม่รูส้ ึกดี จนต้องมา
ระบายให้แม่ฟัง แต่แม่กลับตอบว่า “คิดอะไรมาก” เรื่องสาคัญของเธอถูกทาให้กลายเป็ นเรื่องไร้
สาระ ปฏิบัติการวาทกรรม “หาความสุขนอกบ้าน” ได้เริ่ม กระบวนการของมันภายใต้ความคิด
ความเชื่อว่าผูช้ ายทาอะไรก็ได้ ทาให้เธออึดอัด ในระยะที่ เธอต้องอยู่กับสามีเพื่อแม่ คาสองคานี ้
หลอกหลอนเธอตลอดเวลาเพราะเป็ นคาที่สะกดไม่ให้เธอพูดอะไร หรือแก้ไขปั ญหาชีวิตคู่ของเธอที่
ตกอยู่ภายใต้วิธีคิดเชิงวัฒ นธรรมเรื่องการมีคู่ตอ้ งมีคู่ท่ีมีหน้ามี ตา ในขณะที่ เธอก็เป็ นเหมือนไม้
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ประดับเคียงคู่บารมีสามี รวมทัง้ ทาหน้าที่แม่บา้ นดูแลเรื่องอาหารการกิน พร้อมให้เพียงค่าใช้จ่าย
เฉพาะตัวสามี ฉัตรชบาเปรียบเทียบสิ่งที่เธอประสบว่าเหมือนอยู่ใน “กะลา”
ในช่วงแต่งงานแล้ว อาการชักก็ยังอยู่ค่กู บั เธอ และไม่จากไปตัง้ แต่เธอเริ่มเป็ นจนถึง
แต่งงานนับเป็ นเวลาประมาณ 4 ปี ลมชักมาพร้อมกับภาระที่เธอต้องแบกรับความคาดหวังที่จะมี
สามีเพื่อเป็ นเพื่อนและดูแลตนเองดูรบิ หรี่สาหรับ เธอ เธอจาได้ว่าขณะนอนบนเตียงคู่กบั เขาในช่วง
กลางคืน เธอเกิดอาการชัก เขาก็เพียงลุกขึน้ มาดูแล้วก็หลับต่อ ปล่อยให้เธอมีอาการต่อไป “เราก็
ชักบนเตียงเนี่ยแหละ แล้วเขาก็นอนอยู่ดว้ ย เขาก็หาอะไรมาใส่ปากเรา แล้วเขาก็นอนหลับต่อ
ถามว่า ถ้าสมมติว่าเป็ นบางคน หรือเราคิดเองหรือเปล่า ไม่ทราบ ถ้าเป็ นเรา ถ้าชัก เราก็เช็ดหน้า
เช็ดตา เช็ดตัวทาอะไรจนกว่าเขาจะสบายดี อันนีใ้ ส่ปากเสร็จนอนหลับต่อ” เธอเริ่มสะท้อนคิดจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ด้วยความหวังที่เชื่ อว่าจะมี คนร่วมทุกข์ร่วมสุข และเข้าใจบุคคลโรค
ลมชัก แต่กลายเป็ นคนที่ไม่รูร้ อ้ นรูห้ นาวกับลมชัก ไม่มีการปลอบประโลม ใส่ใจดูแล เพียงแค่ เห็น
ว่าเป็ นอาการลมชัก แล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมเท่านัน้
ฉัตรชบาขอแม่หย่ากับสามีแต่แม่ปฏิเสธ เพราะแม่มีความคาดหวังตามสังคมภายใต้
ความคิดเรื่อง “ความมีหน้ามีตา” โดยลืมคานึงถึงสิ่งที่ เธอต้องเผชิญเธอไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่
แม้เธอเชื่อว่าเธออยู่ได้ดว้ ยตัวเอง แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้กะลาที่สงั คมครอบให้ ด้วยบริบทความสัมพันธ์
ในครอบครัวที่เป็ นเช่นนี ้ ทาให้อาการของเธอยิ่งเป็ นมากขึน้ เธอย้อนเล่าเรื่องว่า “ยิ่งอยู่แล้วยิ่งชัก
ไม่รูช้ กั จากอะไร ความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่ ยังหาสาเหตุไม่ได้” ด้วยที่ครอบครัวส่วนใหญ่ยงั มี
ความเชื่อเรื่องการมีลูกหลาน ดังนัน้ ในการดูแลรักษาฉัตรชบาโดยแพทย์ ก็จะมีการปรับยาเพื่อให้
เธอมีบุตรได้ โดยที่ทางครอบครัวสามีเป็ นคนจีน มีลูกหลานน้อย เป้าหมายของการแต่งงานคือ การ
มีลกู เธอบอกว่าเขาอยากได้ลกู อันที่จริงแล้ว เธอเคยปรึกษาแพทย์ทางสูตินรีเวช และได้ขอ้ สรุปว่ า
เธอไม่ ควรจะมี ลูกเลยเพราะอาจจะเกิดอัน ตรายกับ ลูกได้ ขณะเดี ยวกัน ตัว เธอเองก็อาจจะไม่
ปลอดภัยด้วยเพราะเป็ นลมชัก ซึ่งทางฝั่ งสามีไม่สนใจและมองว่าเธอตระหนักถึงเรื่องนีเ้ พียงคน
เดียว ความต้องการที่จะมีลกู มากของฝั่ งสามี ทาให้พวกเขามองไม่เห็นความต้องการของผูห้ ญิงที่
เป็ นลมชักซึ่งตระหนักรูต้ วั เองดีว่าเป็ นอะไร และจะต้องทาอย่างไรกับชีวิตการแต่งงานของตน ไม่มี
ใครรับฟั งเธอ ทัง้ แม่ของเธอและสามี รวมทัง้ ครอบครัวของเขา เธอสะท้อนคิดถึงอนาคตตัวเองและ
ความเป็ นพ่อของสามี เมื่อคานึงถึงลูกที่อาจจะเกิดมา
“ทางผูช้ าย ซึ่งไร้ขอ้ มูลทางนีท้ งั้ หมด ซึ่งเรารู ไ้ ด้เองเลยว่า ไม่ได้มีขอ้ มูลอันนีเ้ ข้าไปในใจ
เลย ว่าเด็กที่เกิดมา ถ้าเกิดเราชัก มันจะเป็ นยังไง อะไร ยังไง แล้วใครจะรับผิดชอบถ้า
เกิดลูกมานา้ ลายยืด ๆ เราเองเป็ นแม่ เราจะยิ่งเศร้าใจนะ อันนัน้ ไม่มีเกิดขึน้ ในแววตาเขา
เลย เราเลยมีความรูส้ กึ ว่า มันไม่ใช่คนทีจ่ ะเป็ นพ่อต่อไปค่ะ”
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นอกจากนีแ้ ล้ว แพทย์ก็เคยแจ้งกับ เธอว่าถ้าเธอชักบ่อย ๆ เธอจะเกิดอาการสมอง
เสื่อม นั่นคือเธอสามารถเป็ นอัลไซเมอร์ง่ายและเร็วกว่าคนอื่น ๆ เมื่อแม่ไม่ยอมให้ฉัตรชบาหย่า
ขาดจากสามี เธอจึงจาเป็ นต้องพิสูจน์ความเป็ นสามี ท่ีดีผ่านการมองการกระทาของเขา พิสูจน์
ความเป็ นพ่อจากวิธีคิดและการคานึงถึงสวัสดิภาพของลูก และยังพิสจู น์ความจริงที่ว่าเขาและเธอ
สมควรจะอยู่ร่วมกันหรือไม่ เพื่อพยายามทาให้แม่เข้าใจและปลดปล่อยเธอจากพันธนาการทาง
ความคิดแบบชายเป็ นใหญ่ท่ีถูกผลิตซา้ กลายเป็ นความเชื่อของแม่ ซึ่ง เธอมองว่า มันคือกะลาใบ
แรกที่ ค รอบเธอไว้ แต่ จ ากการที่ แม่ ของเธอเจ็ บ ป่ วยคล้าย ๆ กับ อาการของคนเป็ น จิ ต เวชและ
พัฒนาการมากขึน้ เป็ นลาดับ เธอจึงต้องรับแม่มาดูแลที่บา้ นที่อยู่กินกับสามี ดังนัน้ เมื่อได้มีโอกาส
อยู่ใกล้ชิดและเก็นความเป็ นอยู่ของลูกสาว จึงทาให้แม่ ของเธอเริ่มตระหนักว่าลูกถูกเอารัดเอา
เปรียบจากการที่สามีไม่ใยดี
ราคาค่าตรวจสมองเพื่อเข้ารับการผ่าตัด “สองหมืน่ สี่” คือ ฟางเส้นสุดท้าย ที่เป็ นบท
พิสจู น์ชีวิตแต่งงาน แพทย์แจ้งเธอว่า เธออาจจะหายได้ถา้ ผ่าตัดสมอง ซึ่ง เธอต้องให้ญาติรบั รูแ้ ละ
มาร่วมคุยด้วย เธอพอมี เงิน แต่ ต้อ งการลองใจผู้เป็ นสามี ว่าจะรับ ผิด ชอบดูแ ลตนเองไหม เธอ
สะท้อนคิดในใจว่าถ้าเขาไม่สบาย เธอพร้อมดูแล เพราะเธอดูแลทัง้ พ่อและแม่ท่ีติดเตียงมาแล้ว แต่
ขณะที่ เธอต้องการความช่ วยเหลื อ เขากลับหันหลังให้ หลังจากคุยกันเรื่องอาการของเธอและ
ค่าใช้จ่ายสองหมื่นสี่พันบาท เขาก็ไม่เคยกลับมาคุยกับแพทย์พร้อมเธออีกเลย โดยใช้ขอ้ อ้างของ
การบินไปทางานในต่างประเทศ เธอเล่าเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ให้ฟังว่า เธอรูส้ ึกได้ว่าสามีดีใจที่ได้หย่า
มาก โดยเห็นได้จากเขายิม้ แย้มแจ่มในหลังจากการหย่ากับเธอ และในครัง้ นีแ้ ม่ของเธอไม่คดั ค้าน
“เคยชักติด ๆ กันประมาณสัก 5 รอบ โดยที่นอ้ งทีด่ ูแลคุณแม่ตอ้ งเรียกรถพยาบาล เขา
บอกก็เรียกไปเลย เดีย๋ วต้องบินไปโน้น ต้องบินไปนี่ เรารูส้ ึกได้ว่าอันนีไ้ ม่ใช่ชีวติ ทีเ่ ราต้อง
ไปฝากใครกับใครใช่ไหม ก็คยุ กับแม่ว่า หลังจากทีเ่ รา คือชักทุกครัง้ เนีย่ มันจะเมมโมรีม่ นั
จะหายไปประมาณนึง เมมโมรีแ่ ละการตัดสินใจมันจะหายไปหนึ่งสัปดาห์เนีย่ ค่ะ แทบจะ
ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แล้ว ก็คุยกับแม่ว่า ให้โอกาสหนูได้ไหม ให้โอกาสหนูเริ่มต้นใหม่ได้
ไหม ปี ที่ 14 แม่ถึงยอม แล้วก็ยอมให้เราจดทะเบียนหย่า”

ชีวิตใหม่ร่วมกับลมชัก
วิกฤตในชีวิตของฉัตรชบา ทาให้เธอสะท้อนคิด (Refection) ตลอดเวลากับตัวของ
เธอ กะลา ที่ครอบงาชีวิตความเป็ นหญิ ง ตามวาทกรรมของครอบครัว ทาให้เธอเชื่อว่าตนเองไม่
ฉลาด จึงสมควรต้องทางานใช้แรงงาน ต้องอยู่โยงดูแลแม่ท่ีป่วยเป็ นหลัก ต้องอดทนกับสามีท่ีแม่
หาให้เพื่อจะได้พ่ึงพาอาศัยยามเจ็บป่ วย แต่ทุกอย่างเป็ นมายาคติท่ีครอบครัวและสังคมสร้างเพื่อ
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จัดตาแหน่งแห่งที่ของเธอให้อยู่ในฐานะที่เป็ นรองในทุกด้าน (Subject positions) ดังนัน้ จึงทาให้
กล่าวได้ว่า การที่ฉัตรชบาเป็ นลมชักจึงเกิดจากสังคมและวัฒนธรรมที่สร้างให้เกิด ขึน้ และเป็ นโรค
ที่คนรอบข้างสร้างให้เธอเป็ น ซึ่งเธอก็สยบยอมกับสิ่งเหล่านัน้
อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดลมชักในร่างกายของเธอ ประสบการณ์เป็ นลมชักเสมือนหนึ่งเป็ น
ตัวแทรกแซงที่ทาเธอสะท้อนคิดกับตัวเองไปมาตลอดเวลา และทาให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกับชีวิต
ประจาวันภายใต้วิธีคิดเชิงวัฒนธรรมที่เธอต้องเผชิญ ทาให้เธอตัง้ คาถามกับการปฏิบตั ิของคนรอบ
ข้างต่อตัวเธอและมองเห็นถึงอนาคตของเธอชัดเจนยิ่งขึน้ เธอเข้าใจตัวเองว่าไม่จาเป็ นที่จะต้องมี
ผูช้ ายมาดูแลเธอในบัน้ ปลายชีวิต เธอพึ่งตนเองได้ แต่เธอเพียงต้องการใครสักคนที่เป็ นเพื่อนคู่คิด
ดูแลซึ่งกันและกันยามแก่เฒ่ า เพราะร่องรอยที่เสียหายจากการชักที่ผ่านมาอาจทาให้เกิ ดอัลไซ
เมอร์ได้ ภาวะการชักของเธอดีขึน้ เรื่อย ๆ หมายความว่า ชักลดลง เพราะเธออยู่ในบริบทแวดล้อม
ทางสังคมที่ดีกว่าเดิม หลังจากที่หย่าขาดจากสามี เธอวางแผนในการใช้ชี วิตเรียนรู ท้ ่ีจะอยู่กับ
ลมชัก สังเกตอาการตนเองว่าจะเป็ นเมื่อไหร่ อย่างไร ร่างกายเตือนเธออย่างไร การสังเกตตนเอง
เป็ นทักษะที่เธอต้องปฏิบัติจนสามารถเข้าใจลมชักได้ และเธอจัดการมันได้ ยาเป็ นองค์ประกอบ
ของการรักษา แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลัก ซึ่งนั่นหมายถึง สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเธอ นั่นคือบริบทสังคม
และวัฒนธรรม เธอเข้าร่วมกับการบาบัดจิตใจผ่านการทาสมาธิ ซึ่งระหว่างที่เธอทาสมาธิไม่ปรากฎ
ว่ามีอาการชัก เธอตัง้ ใจจะควบคุมมัน และควบคุมให้ได้ ผ่านการดารงตนแบบรูเ้ ท่าทันตนเองและ
สิ่งที่เธอเป็ น
การสร้างตัวตนใหม่ในสังคมเครือข่ายลมชัก
“ลมชัก” ได้นาพาผูว้ ิจัยและบุคคลโรคลมชัก ได้ทาความรูจ้ ักตัวตน และโรคลมชักที่
อยู่กบั พวกเรามากขึน้ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์การเจ็บป่ วยกับกลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจร่วมกัน ช่วยเสริม สร้างพลังกาย พลัง ใจ และความรู ส้ ึกมี คุณ ค่าในตนเองเพิ่ ม ขึน้ ดั่งเช่ น
มินตรา การเป็ นลมชัก ของเธอ ทาให้เธอต้องถูกเก็บตัวโดยครอบครัว แต่ เธอก็พ ยายามหาทาง
รักษาลมชักของเธอ เธอเชื่อว่า “การเป็ นโรค” มีเรื่องของกรรมเวรเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนัน้ ด้วยความ
เชื่อดังกล่าว ทาให้เธอหันมารับประทานเนือ้ สัตว์นอ้ ยลง “เราจะมีความเชือ่ ในเรื่องโรคเวรโรคกรรม
โรคเวรโรคกรรมเนี่ย จะรัก ษายัง ไง ถ้า เป็ นโรคในลัก ษณะของการเบี ย ดเบี ย น เว้น เนื อ้ สัต ว์ ”
ประกอบกับ ตอนพ่ อ ของเธอป่ วย เธอได้ตั้ง จิ ต อธิ ษ ฐานเรื่อ งพ่ อ ด้ว ย ซึ่ง มี ผ ลท าให้เธอรู ส้ ึก ว่ า
เนือ้ สัตว์มีกลิ่นเหม็น ทาให้เธอเลิกรับประทานเนือ้ สัตว์ ซึ่งเธอเลิกได้มาประมาณแปดปี ตัง้ แต่เธอ
อธิษฐานจิต ยกความดีทงั้ หมดให้พ่อของเธอรอดชีวิตจากการป่ วยเป็ นโรคหลอดเลือดสมองแตก
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การที่เธอเป็ นห่วงลูก เนื่องจาก ลูก มี ปัญ หาทางด้านพัฒ นาการ เธอจึ งอาศัยการ
ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลที่เธอค้นได้ คือ กลุ่มลมชัก อันที่จริงเธอเคยตัง้ ใจไว้ว่า เธอ
ต้องการเขียนเรื่องของเธอยามที่ตั้งครรภ์ ในขณะที่เธอตัดสินใจอยากจากโลกนีไ้ ป เธอต้องการ
เผยแพร่ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั ญ หาเรื่อ งโรคลมชัก เพราะเธอต้อ งการเขี ย นเรื่อ ง “แม่ ล มชัก ” เพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งขณะนัน้ กลุ่มนีต้ งั้ ขึน้ ประมาณสองสามปี และจากประสบการณ์ของ
เธอพบว่า แพทย์แม้ว่าจะให้การรักษาได้แต่ก็เป็ นการรักษาทางกาย เน้นการควบคุมโรคลมชัก แต่
ในทางด้านจิตใจแล้ว ไม่ได้มีช่องทางตรงนั้นให้กับผูป้ ่ วย “หมอลมชัก มีหน้าที่รกั ษาและคุมโรค
ลมชัก แต่ทางด้านจิตใจ หมอไม่ละเอียดอ่อนพอ หรือปัญหารอบด้านทีเ่ กีย่ วกับผูป้ ่ วย หมอไม่ได้มี
หน้าทีซ่ กั ถาม ก็คอื ว่าอยากจะเป็ นคนกลาง ทีส่ อื่ อันนีอ้ อกมา”
ดั ง นั้ น มิ น ตรา จึ ง คิ ด ว่ า หน้ า ที่ ต รงนี ้ใ นการสื่ อ ประสบการณ์ แ ละความรู ้จ าก
ประสบการณ์ในส่วนนีจ้ ึงเป็ นเรื่องที่บคุ คลโรคลมชักจะต้องช่วยกัน เธอจะคอยช่วยตอบคาถามของ
ญาติบุคคลลมชักคนอื่น ๆ จากประสบการณ์ของเธอ ทาให้เธอรูส้ ึกถึงตัวตนที่เกิดขึน้ มาใหม่ของ
เธอ ภายใต้การรวมกลุม่ กับบุคคลลมชักอื่น ๆ
“ตอนแรก ๆ คิดว่า แค่ตอ้ งการแชร์ประสบการณ์ แค่ช่วย ตอนหลังมีความรู ส้ ึกว่าเรามี
ความสาคัญ อันนัน้ เป็ นความรูส้ ึกส่วนตัว เรามีความสาคัญ สอง ได้คาขอบคุณ หรือว่า
ทาให้คนอืน่ สบายใจ ถึงมันจะเป็ นการตอบทัง้ นา้ ตา ก็เถอะ นะคะ แต่ว่าในเชิงของพุทธ
การทาแบบนี ้ คือการเจริญพรหมวิหารสี”่

มินตราผ่านการพยายามดูแลรักษาตนเองหลากหลายแนวทาง ในที่สุดเธอสามารถ
ก้าวข้ามปมที่อยู่ในใจได้ เช่น การที่เธอสามารถเล่าเรื่องราวของเธอ ไม่ว่าจะเป็ นความรูส้ กึ ถูกตีตรา
การถูกข่มขืน การถูกทาร้ายร่างกาย เหล่านี ้ เป็ นการช่วยเยียวยาจิตใจของเธอ ซึ่งเมื่อเธอสะท้อน
คิดกับวิกฤตในชีวิต ทาให้เธอเข้มแข็งขึน้ เรื่อย ๆ จนทาให้เธอสามารถนาประสบการณ์ของเธอมา
นาเสนอ และแลกเปลี่ยนในกลุ่มเครือข่ายลมชัก ซึ่งการดารงอยู่ของเธอ จึงสัมพันธ์กับตัวตนใหม่
ในโลกของกลุ่มบุคคลลมชักที่เธอเปรียบเสมือนพี่เลีย้ งคอยดูแลคนอื่น ๆ ซึ่งทาให้เธอรูส้ ึกถึงคุณ ค่า
ในตนเอง
การสร้างกลุ่มเครือข่ายโรคลมชัก เกิดจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าของดาหลา
ซึ่งเธอมีความต้องการจะถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลลูกสาวที่เป็ นลมชัก ให้กบั ผูป้ กครองและ
บุคคลลมชักให้มีกาลังใจต่อสูก้ ับลมชัก ลูกสาวของเธอ “เป็ นครู ” ให้เธอได้ศึกษาและเรียนรู ก้ าร
อ่านคลื่นไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติ เธอสามารถถกเถียงและต่อรองแผนการรักษากับแพทย์ผูร้ กั ษาได้
โดยที่แพทย์รบั ฟั งความคิดเห็นของเธอ สัมพันธภาพระหว่างเธอและแพทย์ มีความเสมอเท่าเทียม
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กัน เธอคิดค้นสูตรอาหารคีโตเจนิกหรืออาหารไขมันสูง เพื่อนามาให้ลูกสาวของเธอรับประทาน
ช่วยควบคุม อาการชักร่วมกับการรับประทานยากันชัก เธอดูแลลูกสาวจนฟื ้ นจากอาการโคม่ า
หรือไม่รูส้ ึกตัว สามารถกลับมาดาเนินชีวิตประจาวันได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี ้ รสสุคนธ์ ซึ่งเป็ น
นักวิจัยและเป็ นบุคคลโรคลมชักที่มีประสบการณ์การดูแลตนเอง จนสามารถควบคุมอาการชักได้
ผูว้ ิจยั สนทนากับเธอ หากไม่รูม้ าก่อนว่าเธอเป็ นโรคลมชัก จะคิดว่าเธอมีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มีโรค
ประจาตัว เธอเป็ นคนร่าเริงแจ่มใส คุยเก่ง เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย เธอจึงเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายโรค
ลมชัก เพื่อแบ่งปั นความรูแ้ ละประสบการณ์การดูแลตนเองของเธอกับสมาชิกในกลุ่ม ทัง้ ดาหลา
และ รสสุคนธ์ เป็ นผูม้ ีการศึกษาสูง มีความสนใจใฝ่ ศึกษาหาความรูจ้ ากเอกสารและบทความ ทัง้
ในประเทศและต่ างประเทศ มี การสร้างเครือข่ายความร่วมมื อกับ บุคลากรทางการแพทย์และ
หน่วยงานอิส ระ เพื่อเสริม พลังให้บุคคลโรคลมชักสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้เช่น เดียวกับ
บุคคลทั่วไป และสร้างความมีคณ
ุ ค่าให้เกิดขึน้ ในตนเอง
ผูว้ ิจยั ในบทบาทการเป็ นบุคคลโรคลมชัก และเป็ นผูใ้ ห้บริการพยาบาลแก่บุคคลโรค
ลมชักได้ร่วมจัดตัง้ “กลุ่มชีวิตใหม่...หลังการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก ” กับทีมผูด้ ูแลรักษา การสร้าง
ตัวตนเพื่อการเข้าร่วมกลุ่มหรือจัดตัง้ กลุ่มผูท้ ่ีมีความสนใจร่วมกันนี ้ จะต้องเป็ นผูท้ ่ีมีคุณลักษณะ
กล้าที่จะเปิ ดเผยตัวตนหรือเรื่องราววิกฤตในชีวิตที่ตนสามารถก้าวข้ามมาได้และสร้างตัวตนขึน้ มา
ใหม่ เพื่อเป็ นตัวแทนหรือเป็ นกระบอกเสียงให้บุคคลโรคลมชัก ได้รบั การดูแลและเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้ง่าย นอกจากนี ้ ยังช่วยส่งเสริม ให้บุคคลโรคลมชัก ได้แสดงออกถึงตัวตนที่มีคณ
ุ ค่า
มี ค วามเชื่ อมั่นในตนเอง ได้แสดงให้ค นในชุม ชน หรือสังคมเห็ นว่า บุค คลโรคลมชัก เป็ น ผู้ท่ี มี
ความสามารถ และมีศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ไม่ตีตราหรือกระทาความ
รุนแรงต่อพวกเขา
การสร้างสุนทรียะเพื่อการบรรลุความปรารถนาแห่งตน
บุคคลโรคลมชัก มีการกาหนดเป้าหมายของชีวิตหรือความปรารถนาที่ตนเองต้องการ
กระทา ซึ่งมีความหลากหลายไม่เหมือนกัน ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละบุคคลที่สะท้อนย้อนคิดกับ
ตัวตน บริบ ทชี วิต ของบุค คลภายใต้บ ริบ ทวัฒ นธรรมสุข ภาพ และสัง คมไทย การบรรลุค วา ม
ปรารถนาแห่งตนมี กระบวนการสร้าง โดยเริ่ม ต้นจากความจาเป็ น ขั้นพื ้นฐานของการดารงอยู่
เพื่ อ ให้ส ามารถพึ่ ง พาตนเองให้ไ ด้ โดยต้อ งการที่ จ ะควบคุ ม อาการชั ก ได้ สามารถด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้ดว้ ยตนเอง ประกอบอาชีพเพื่อเลีย้ งดูตนเอง ครอบครัวและได้ทางานในสิ่งที่ตน
ปรารถนา สามารถดูแลครอบครัวและบิ ด ามารดา และสามารถด ารงอยู่กับ โรคลมชัก อย่ างมี
ความสุข สร้างคุณค่าแห่งตนและมีศกั ดิศ์ รีของความเป็ นมนุษย์ในมุมมองของคนในสังคม
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กระบวนการสร้างตัวตนเพื่อการควบคุมอาการชัก
“การควบคุม อาการชักได้” เป็ นเป้าหมายของการรักษาโรคลมชัก และเป็ นความ
ต้องการของทั้งบุค คลโรคลมชักและแพทย์ผู้รกั ษา การกระทาของบุคคลโรคลมชัก เพื่ อให้ต น
สามารถควบคุมอาการชักได้นั้น จะต้องมีการสังเกตและตรวจสอบตนเอง รู เ้ ท่าทันตัวตน มีการ
วางแผนจัดการชีวิตประจาวันของตนเอง ดั่งเช่น ผูว้ ิจัย ดารงชีวิตเช่นเดียวกับคนปกติท่ วั ไป ได้มี
การจัดตารางการใช้ชีวิตประจาวัน ให้เป็ นระบบระเบียบ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้ อาการชัก เช่น การวิ่ง
ออกกาลังกายที่ทาให้หัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็ว ใช้การเดินเร็วๆ แทนการวิ่ง สัปดาห์ละ 2 วัน ไม่
ดานา้ และว่ายนา้ เพราะต้องใช้พลังกายมาก ฉันชอบที่จะนั่งดูทอ้ งฟ้า คลื่นลมทะเลมากกว่าการ
ดานา้ ดูปะการัง หรือปลาใต้นา้ นอกจากนี ้ จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลร่างกายไม่ให้เป็ นหวัด
ดื่มนา้ มาก ๆ วางแผนการนอนหลับ การทางาน และการเรียน ต้องนอนหลับสนิทช่วงกลางคืน
อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อไม่เป็ นการใช้ร่างกายหนักจนเกินไป ซึ่งเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ จะไม่
ทราบว่า ฉันเป็ นโรคลมชัก เพราะเห็นว่า ฉันแข็งแรงดีมาตลอด ไม่ค่อยเข้ารับการักษา ฉันเคยเข้า
รับการรักษาด้วยสาเหตุจากการชัก 2 ครัง้ เพราะต้องไปเย็บแผลที่หอ้ งฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทุก
ครัง้ ที่มีอาการชัก ฉันจะกลับมาทบทวนตนเองว่า สาเหตุของการชักเกิดจากอะไร ถ้าฉันไม่ ทา ฉัน
จะชักหรือไม่ สาเหตุของการชักในแต่ละครัง้ เกิดจาก ไม่สบาย ท้องเสีย หรือเป็ นไข้หวัด ฉันรูส้ ึกได้
ถึ ง ร่า งกายไม่ สุ ข สบาย ซึ่ ง เป็ นอาการน าก่ อ นเกิ ด อาการชัก คื อ มี อ าการหาวบ่ อ ย ง่ ว งนอน
พะอื ด พะอม ปวดมวนท้ อ ง คลื่ น ไส้ อยากจะอาเจี ย น เมื่ อ รู ้สึ ก หรื อ จั บ ได้ ว่ า มี อ าการน า
(Prodromes) หรือ อาการเตือนก่อนเกิดอาการชัก (Seizure aura) จะรีบนอน หรือบอกเพื่อนๆ ว่า
“ช่วยดูเราหน่อยนะ อย่าให้ลม้ ” ถ้าได้นอนพักแล้ว อาการจะดีขนึ ้ ไม่มีอาการชัก หากฉันยังฝื นที่จะ
ทาต่อไป โดยไม่หยุดพัก อาการชักจะกลับมา
การที่ฉันรับรูอ้ าการนาก่อนเกิดอาการชัก จะช่วยให้ฉันและบุคคลโรคลมชัก ป้องกัน
ตนเองไม่ ให้ชัก หรือลดอันตรายที่จะเกิดขึน้ ต่อตนเองได้ (Self-management) บุคคลโรคลมชัก
จะต้องตรวจตรา (Gazing) เฝ้าระวัง (Self-surveillance) ตนเอง คิดวิเคราะห์ ทบทวน ไตร่ตรอง
สะท้อ นย้อ นคิ ด กับ ตนเอง (Self-reflection) อยู่ เสมอ เพื่ อ หาสาเหตุ ข องการชั ก ในแต่ ล ะครั้ง
หลี ก เลี่ ย งปั จ จัย กระตุ้น การชั ก ใช้ชี วิ ต ในความไม่ ป ระมาท มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง (Selfconfidence) ว่าเราสามารถทาได้ ซึ่งจะต้องประเมินผลลัพธ์ของการกระทาอย่างถูกต้อง โดยไม่
เข้าข้างตนเองว่าทาได้ แท้ท่จี ริงแล้วไม่สามารถทาได้ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง
(Change management) จากการสัง เกตตนเองของฉั น พบว่ า ความจ าเกี่ ย วกั บ บุ ค คล หรื อ
สถานที่ ที่ฉันเคยรูจ้ ักคุน้ เคยหรือไปมาหลายๆ ครั้ง ฉันจาไม่ได้ ต้องใช้เวลาคิดอยู่สกั พัก ซึ่งไม่ได้
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เป็ นปั ญหารบกวนการดาเนินชีวิต ฉันสนทนากับบุนนาคซึ่งมีวยั ใกล้เคียงกัน ก็มีลกั ษณะคล้ายกัน
กับฉันเรื่องการจาบุคคลหรือสถานที่ อาจจะเป็ นเพราะอายุท่ีมากขึน้ ฉันจึงมีความคิดว่า การเลือก
ที่จะจาเรื่องราวสาคัญ ๆ หากเป็ นสิ่งที่ไม่ตอ้ งใช้สมองในการจดจา จะบันทึกไว้ในโทรศัพท์ หรือ
สมุดช่วยเตือนความจา
กระบวนการสร้างตัวตนเพื่อการดาเนินชีวิตประจาวันได้ด้วยตนเอง
“การด าเนิน ชี วิตประจาวันได้ด้วยตนเอง” เป็ น ความปรารถนาของทุกคน เพื่ อ ให้
ตนเองสามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการ บุคคลโรคลมชักมีความปรารถนาที่จะดาเนิน
ชี วิต อย่างปกติเช่ น เดี ยวกับ บุคคลทั่วไป โดยที่ ตนสามารถดูแ ลสุขวิท ยาส่วนบุค คล (Personal
hygiene) ได้ดว้ ยตนเอง ทาความสะอาดร่างกาย รับประทานอาหารทางปาก เดินทางไปสถานที่
ต่าง ๆ ได้ดว้ ยขาและเท้าสองข้าง ได้เล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย แม้กระทั่งการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม บุคคลลมชักที่สามารถต่อสูแ้ ละก้าวข้ามการเป็ นผูป้ ่ วยติดเตียงในหอผูป้ ่ วยอาการหนักจาก
การที่ตนเป็ นลมชักจากการติดเชือ้ ระบบประสาทส่วนกลางของ โมก หรือจากการได้รบั อุบัติเหตุ
บริเวณศีรษะของ คูณ และการชักต่อเนื่องของลูกสาวดาหลา
โมก ได้เข้ารับการรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยอาการหนักจากติดเชือ้ ในสมอง พ่อและแม่
เฝ้าคอยมาเยี่ยม ดูแลและให้กาลังใจเขา “หมอ...รักษาลูกผมให้เต็มที่ ผมมีเงินจ่ายค่ายาให้ลูก”
คาพูดของพ่อที่โมก จดจาขึน้ ใจ พ่อบีบมือและลูบศีรษะเขา พร่าบอกเขาให้สู้ “อดทน..นะลูก เดีย๋ ว
ก็หายแล้ว จะได้กลับบ้านไปอยู่กบั พ่อและแม่นะ” เสียงของพ่อก้องอยู่ในโสตประสาทของเขาทุก
วัน เขาเริ่มลืมตาได้เอง วินาทีแรกที่เขามองเห็นคือ ใบหน้าและรอยยิม้ ของพ่อแม่ ที่วนเวียนมาดูแล
เขาตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ในห้องผูป้ ่ วยอาการหนัก เขาอยากพูดและบอกเล่าเรื่องราวในช่วงที่
เขาหลับไปนาน เขารูส้ กึ ดีใจมาก เหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมา เมื่ออาการของเขาดีขึน้ เขาถูกย้าย
มานอนในหอผูป้ ่ วยสามัญ แพทย์ให้เริ่มรับประทานอาหารทางปากได้ อาหารมือ้ แรกของเขาภาย
หลังจากเขาหลับไปนาน เป็ นมือ้ ที่วิเศษมาก แม้แต่นา้ เปล่าหยดแรกที่เขากลืนผ่านกระพุง้ แก้มและ
ลาคอ เขารูส้ ึกได้ถึงความสดชื่นของร่างกาย และสัมผัสได้ถึงพลังความรักของครอบครัวที่ส่งมาให้
เขาต่อสู้กับ ลมชัก เขาท ากายภาพบ าบัดทางร่างกาย เพื่อฟื ้ นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ให้
สามารถลุกเดินได้เหมือนปกติ สามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กหยิบช้อนตักอาหาร ติดกระดุมเสือ้ หวี
ผมได้ และที่ส าคัญ เขาต้องท า “กายภาพสมอง” เพื่ อ ฟื ้ นฟู ความทรงจาให้กลับ คืน มาเหมื อ น
เช่นเดิม เขาใช้เวลาทากายภาพบาบัด เพียง 1 เดือน ก็สามารถกลับมาดูแลตนเองได้ตามปกติ
เช่นเดิม
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สาหรับ คูณ และลูกสาวของดาหลา นัน้ ได้เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยอาการหนัก
เมื่ออาการเจ็บป่ วยดีขนึ ้ สามารถควบคุมอาการชักได้ ถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกจากร่างกาย
และย้ายออกมาพักรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยเพื่อฟื ้ นฟูสมรรถภาพของร่างกาย สิ่งสาคัญที่ช่วยฟื ้ นฟู
สภาพให้เขาทัง้ สองมีอาการดีขึน้ คือ พลังความรัก กาลังใจ และการดูแลเอาใจใส่ของแม่ท่ีมีต่อลูก
แม่ของเขาทาทุกอย่างเพื่อช่วยให้ลกู กลับมาดารงชีวิตอยู่กบั ครอบครัว แม้ว่า คูณ จะคงเห็นความ
อ่อนแรงของแขนขา แต่เขาสามารถดูแลกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งให้ความช่วยเหลือ
เขา ส่วนลูกสาวของดาหลานั้น เธอสามารถกลับไปเรียนหนังสือ ทากิจกรรมกับครอบครัว และ
เพื่อนนักเรียนได้ดว้ ยตนเอง พวกเขามีความสุขที่ได้ชีวิตกลับคืนมา สามารถดูแลตนเองได้ และได้
อยู่กบั ครอบครัวที่อบอุ่น
กระบวนการสร้างตัวตนเพื่อประกอบอาชีพการงาน
บุ ค คลลมชั ก ที่ ส ามารถควบคุ ม อาการชั ก ของตนได้ และสามารถด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้ดว้ ยตนเอง มีความต้องการที่จะทางานเพื่อเลีย้ งดูตนเอง และสร้างความมั่นคง
ให้กบั ชีวิต การทางานของบุคคลลมชัก ไม่ราบเรียบเป็ นเส้นตรงไปตลอดระยะเวลาของการทางาน
ในพืน้ ที่แห่งนัน้ ด้วยข้อจากัดของความเป็ นลมชัก ซึ่งบุคคลลมชักพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุน้ ให้
เกิดการชัก สาหรับ ผูว้ ิจยั ซึ่งรูว้ ่าสิ่งกระตุน้ ให้เกิดการชัก คือ การวิ่งหรือกิจกรรมที่ทาให้หวั ใจเต้น
เร็ว หายใจหอบเหนื่อย แต่การทางานเข้าเวรผลัดกลางคืน ไม่ใช่ตัวกระต้นการชัก ฉันจึงสามารถ
ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยได้ปกติเหมือนเพื่อนร่วมงานคนอื่น ซึ่งแตกต่างจาก ฉัตรชบา เธอไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานเวรดึกได้ เธอมีอาการชักขณะให้การพยาบาลผูป้ ่ วย อีกทัง้ เพื่อนร่วมงาน ไม่เข้าใจเธอ
เธอจึงตัดสินใจย้ายสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับเธอ ในพืน้ ที่ท่ีมีความเอือ้ อาทร และเข้าใจ
ตัวตนของเธอ เธอต้องการทางานเพื่อการมีรายได้เลีย้ งดูตนเอง และทางานในสายวิชาชีพที่เธอรัก
การสร้างตัวตนเพื่อการคงอยู่ในงานที่รกั ของฉันและเธอ เกิดขึน้ จากการ “รูเ้ ท่าทันลมชัก” ไม่ปล่อย
ให้ “คุณ ลมชัก” ซึ่งเป็ นเสมื อนเพื่อนร่วมชี วิตที่คอยเตื อนสติให้ฉันและเธอ ย้อนคิดหัน กลับมา
ทบทวนตนเองและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนอย่างเพียงพอ ทากิจ กรรมที่ช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากการทางาน
สาหรับ สัก นัน้ มีความเชื่อว่า “ไม่มีทไี่ หน รับคนลมชักเข้าทางาน” เขาจึงไม่ไปสมัคร
งานที่ไหน ทางานค้าขายภายในบ้าน ซึ่งเขาเชื่อว่า บ้านคือสถานที่ทางานที่มีความปลอดภัย เขา
ทางานเพื่อให้มีรายได้ไว้ดูแลตนเอง เขารู ส้ ึกภาคภูมิใจที่มีงานทา ไม่เป็ นภาระของแม่และพี่ชาย
ส่วน โมก นัน้ ภายหลังสาเร็จการศึกษา เขาประกอบอาชีพอิสระทางานศิลปะ ตามที่เขาถนัดและ
สนใจ เขามีความสุขที่ได้ทางานที่รกั มีรายได้เลีย้ งดูตนเอง ไม่เป็ นภาระของพ่อแม่และพี่ชาย เขา
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รูส้ ึกมีคุณค่าในตนเองที่ได้ช่ วยดูแลพี่สะใภ้ ซึ่งมาพักฟื ้ นร่างกายจากการป่ วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง ต้องทากายภาพต่อเนื่องทุกวัน ซึ่ง โมก เองมีประสบการณ์การทา
กายภาพบาบัด ได้ช่วยดูแลพี่สะใภ้ ให้กลับมาดาเนินชีวิตประจาวันได้ตามปกติเหมือนเช่นเดิม
การสร้างตัวตนเพื่อหาเลีย้ งชีพด้วยการทางาน ทั้งการประกอบอาชีพอิสระ หรือรับ
ราชการนัน้ บุคคลลมชัก ต้องสังเกตและตรวจสอบตนเอง ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้การทางานของ
พวกเรา เป็ นสิ่งที่กระตุน้ การชัก ต้องเตือนสติตนเอง “หากคุณลมชัก ส่งสัญญาณเตือนให้เราหยุด
พัก จงอย่าฝื นทาต่ อไป มิ เช่ นนัน้ การชักของเราจะกาเริบขึ้นมาได้” เราต้องรู เ้ ท่าทันคุณ ลมชัก
“ลมชัก เป็ นเสมือนเพือ่ นแท้ ทีค่ อยห่วงใยเรา”
กระบวนการสร้างตัวตนเพื่อการดารงอยู่กับโรคลมชักอย่างมีความสุข
เมื่อพูดถึงการตัง้ เป้าหมายในชีวิต ฉันนึกถึงคาพูดของแม่ เรื่อง การเรียนให้สูงที่สุด
เท่าที่ความสามารถของฉันจะทาได้ การมีหน้าที่การงานที่ม่นั คง เจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนยศสูงขึน้
เป็ นสิ่งที่พ่อแม่ รูส้ ึกภาคภูมิใจในตัวของลูกๆ ซึ่งฉันเชื่อว่าการทาให้พ่อแม่ภาคภูมิใจในตัวฉัน เป็ น
เป้าหมายสูงสุดในชี วิตแล้ว ทาให้ฉันขยันหมั่นเพียร พัฒ นาตนเอง จากตัวตนที่มี ระเบียบวินัย
ตัวตนที่มีความกตัญญู ตัวตนที่ตระหนักรู ้ เพื่อสร้างคุณค่าแห่งตน (Self-esteem) ให้เกิดขึน้ ซึ่งฉัน
ได้รบั การหล่อหลอม จากวัฒนธรรมการลีย้ งดูของครอบครัว และสถาบันวิชาชีพพยาบาลและทาง
ทหาร ดังตัวอย่างเหตุการณ์ของฉัน ดังนี ้
ในฐานะ เป็ นพยาบาล ให้การดูแลผูป้ ่ วย และเป็ นวิ ทยากรเผยแพร่ความรู โ้ รคระบบ
ประสาท ให้แก่ ผูป้ ่ วย ญาติ ผูด้ แู ล นักเรียนพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ การให้ความรูจ้ ากตารา
หรือเอกสารทางวิชาการอย่างเดียว ไม่เพียงพอ ที่จะช่วยให้ เขาเหล่านัน้ เข้าใจการดูแลผูป้ ่ วยแบบ
องค์รวมอย่างแท้จริง การทาความเข้าใจประสบการณ์การเจ็ บป่ วยร่วมกับการสะท้อนย้อนคิดกับ
ตนเอง ชุมชน หรือสังคม ช่วยทาให้ ฉันมี การปรับเปลี่ยนตนเองอยู่เสมอ ตัวอย่าง เช่น การเป็ น
วิทยากรสอน เรื่อง อารมณ์ ความรูส้ ึกของผูป้ ่ วยโรคลมชัก ฉันจะเข้าใจอย่างลึกซึง้ ว่า คาพูดใด ที่
พยาบาลไม่ ควรพูดกับผูป้ ่ วย “ขาดยามาล่ ะสิ” “ทาไมไม่ ยอมทานยา” “ไม่ รูจ้ ักดู แลตนเอง” ซึ่ง
ผูป้ ่ วยรู ส้ ึกอับอาย ขาดความมั่นใจอยู่แล้ว ยังมาพูดซา้ เติม หรือตอกยา้ อีกการเจ็บป่ วยเป็ นโรค
ลมชัก มีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งในระดับ
ปั จเจกบุคคล ระดับประเทศ และระดับโลก ฉันมีความสุข ที่สามารถดูแลตนเองได้ ได้ทาในสิ่งที่
ชอบ และมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ฉันรับรูไ้ ด้ถึงความมีคณ
ุ ค่าในตนเองที่เกิดขึน้
จากการปฏิบัติตนภายใต้ส ภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒ นธรรม ซึ่งมี บุคคลต้นแบบที่เลี ย้ งดูม า
อบรมสั่งสอนให้มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท่ีได้รบั มอบหมายภายในบ้านตัง้ แต่เป็ นเด็ก
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เล็ก ๆ กระตุน้ ให้คิดหาคาตอบกับตนเอง ให้โอกาสลูก ๆ ทุกคน ที่จะใฝ่ หาความรู ใ้ นสิ่งที่ตนเอง
ถนัดหรือตามความชอบ เพื่ อตอบโจทย์ชี วิตของแต่ ละคน โดยที่ ไม่ ได้วัด ที่ห น้าที่การงาน หรือ
การศึกษา แต่มองที่ความสุขกาย สุขใจ ความสุขในครอบครัว และในบริบทสังคมวัฒ นธรรมที่
อาศัยอยู่ นอกจากนี ้ เพื่อนร่วมงาน ยังบอกว่า “เห็นพีท่ างานหนักมาตลอด แต่พกี่ ็ไม่เคยชักให้เห็น
พีท่ าหน้าที่ พยาบาลได้สมบูรณ์แบบ ดูแลผูป้ ่ วย ญาติ ครอบครัวของพี่ และตนเองได้ดี รางวัลทีพ่ ี่
ได้ เหมาะสมกับพีแ่ ล้ว” รางวัลที่นอ้ งคนนี ้ พูดถึง คือ รางวัลที่ได้จากการดูแลผูป้ ่ วยโรคลมชัก ซึ่ง
ฉันได้จากการสร้างความรู ร้ ่วมกับผูป้ ่ วยและครอบครัว การให้กาลังใจ การช่วยแสวงหาความสุข
หรือเป้าหมายของคนเป็ นโรคลมชัก และจากการมีประสบการณ์ตรงของฉันเอง เป็ นรางวัลสูงสุดที่
ได้รบั มาในชีวิตของการเป็ นพยาบาลวิชาชีพ สาหรับ การบรรลุเป้าหมายของชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่ ฉัน
เฝ้ารอ เพื่อให้บิดาที่ยังมีชีวิตอยู่ และมารดาที่เสียชีวิตไปแล้ว ภาคภูมิใจในตัวเธอ คือ การสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่เธอ และบิดามารดามุ่งหมายไว้
สุน ทรีย ะของบุ ค คล สามารถสร้า งให้เกิ ด ขึ น้ ในตัว ตนของบุ ค คลที่ ต ระหนั ก รู ้ถึ ง
ความสามารถหรือศักยภาพของตน ที่จะกระทาการตามความต้องการหรือเป้าหมายของชีวิตที่ตน
เป็ นผูก้ าหนดไว้ ผ่านการสังเกต และการสะท้อนย้อนคิดกับตัวตนของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง จึงจะ
บรรลุเป้าหมายหรือความปรารถนาของชีวิตที่ตงั้ ไว้ สัมผัสได้ถึงการมีความสุข และความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
กระบวนการสร้างตัวตนเพื่อดูแลครอบครัวและบิดามารดา
บุคคลลมชัก ที่สามารถประกอบอาชีพการงาน ด้วยตนเอง หากแต่งงานมีครอบครัว
จะทางานเพื่อหารายได้เลีย้ งดูภรรยา ลูก และพ่อแม่ ของตน การกระทาเช่นนี ้ มาจากการสร้าง
ความคิดของครอบครัว ให้เป็ น ลูกกตัญญู ต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ หากครอบครัวใด ได้
มอบภาระของบ้านให้ลูก ดูแลพ่อแม่ และหาที่พักอาศัยที่ม่ นั คงปลอดภัยให้พ่อแม่ได้พักพิงและมี
ชีวิตยืนยาวอยู่กบั ลูกหลาน รสสุคนธ์ เป็ นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว เธอเรียนจบระดับปริญญา
ตรี เมื่ออายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ เมื่ออายุถึงเกณฑ์สมัครเข้าทางาน เธอเลือกทางานเป็ นนักวิจยั
ด้วยเหตุผลที่ว่ามีความคุน้ เคยกับลักษณะงานนีม้ าตัง้ แต่เด็ก เธอเห็นพ่อทางานและมีความสุขกับ
งานที่พ่อทา เธอไม่เคยเปลี่ยนงานใหม่ เก็บเงินไว้ใช้ดแู ลตนเอง และปลูกบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่อยู่
เธอดูแลพ่อแม่ดว้ ยตนเอง แม่เป็ นโรคหัวใจ ต้องใส่เครื่องกระตุน้ หัวใจ (Pacemaker) ส่วนพ่อ เป็ น
ผูป้ ่ วยติดเตียง เคยหัวใจหยุดเต้น แพทย์ตอ้ งทาการช่วยฟื ้ นคืนชีพให้ เธอมีภาระต้องดูแลบ้านและ
พ่อแม่ “ลมชัก กลายเป็ นเรื่องเล็กน้อยสาหรับเธอไปเลย” เธอขยายความว่า “เป็ นลมชัก” ยังมี
อวัยวะครบถ้วน ไม่เป็ นผูพ้ ิการแขนขาขาด หรือตาบอด แต่มียากันชักที่สามารถควบคุมอาการชัก
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ได้ ส่วนพ่อและแม่ของเธอ มีโอกาสหัวใจหยุดเต้น โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ เธอดูแลพ่อแม่เป็ น
อย่างดี สลับกันดูแลกับเด็กต่างด้าว เธอสอนผูด้ แู ลให้สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ โดยให้
ผูด้ แู ลอ่านหนังสือพิมพ์ให้เธอและแม่ฟังทุกวัน เพื่อให้ผดู้ แู ล สามารถอ่านฉลากอาหาร ยา หรือของ
ใช้ประจาวันได้ โดยไม่เกิดความผิดพลาดจากการไม่รูภ้ าษาไทย เธอใช้ประสบการณ์การเรียนรูท้ าง
ลัดจากการชอบอ่านหนังสือ และฟั งญาติผใู้ หญ่คยุ กัน มาใช้สอนผูด้ แู ลให้สามารถช่วยเธอดูแลพ่อ
แม่และบ้านได้ บุคคลลมชักจึงไม่ใช่ภาระของครอบครัว พวกเราสามารถดูแลครอบครัวและบุพการี
ได้ ไม่ต่างไปจากพี่นอ้ งของเรา ความสุขที่ได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ ได้แสดงออกถึงการเป็ น
ลูกที่ดี
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บทที่ 5
สุนทรียะแห่งตนของบุคคลโรคลมชัก
เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของบุคคลโรคลมชัก สะท้อนผ่านผูว้ ิจัย ซึ่งบุคคลเหล่านีพ้ บ
เหตุการณ์วิกฤตในชีวิตหลากหลายเหตุการณ์ โดยในกระบวนการมีการสะท้อนย้อนคิดของตัวตน
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะบริบทวัฒนธรรมสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการเลีย้ งดู
ของครอบครัวในวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทางาน จากการมีสุขภาพดี สู่การก่อกาเนิดลมชัก การ
ต่อ สู้ต่ อ รองกับ ลมชัก ตัวตนของบุ ค คลโรคลมชักเป็ น ผลผลิ ต ของสถาบัน ทางสัง คม ซึ่ง ความ
พยายามในการดารงและสร้างตัวตนใหม่ รวมทัง้ การสร้างสุนทรียะในการดารงอยู่ ขึน้ อยู่กบั ตัวของ
แต่ละบุคคลภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ดารงอยู่ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้บุคคล
ผ่านวิกฤตของชีวิตในแต่ละเหตุการณ์ ในบทนีผ้ ูว้ ิจัย จึงได้นาเสนอให้เห็นแก่นของความรู จ้ าก
ข้อมูล ที่ ได้ม าจากประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนา วิเคราะห์ ตีความและวิพ ากษ์ เพื่ อนาเสนอ
ความรูแ้ ละอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การกลายเป็ นบุคคลโรคลมชักในช่วงชีวิตของมนุษย์
การกระทาความรุนแรงต่อบุคคลโรคลมชัก การต่อสูต้ ่อรองกับการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่
การเข้าถึงทรัพยากรการดูแลตนของบุคคลโรคลมชัก และสุนทรียะของบุคคลโรคลมชัก ดังนี ้
การกลายเป็ นบุคคลโรคลมชักในช่วงชีวิตของมนุษย์
การเกิดขึน้ ของลมชักในช่วงชีวิตของบุคคล
“ลมชัก ” เกิ ด ขึน้ กับ บุ ค คลในทุก ช่ วงชี วิต โดยเริ่ม ตั้งแต่ เด็ ก ปฐมวัย ถึ ง บุค คลวัย
ทางาน ซึ่งงานวิจัยนี ้ ได้แบ่งช่วงวัยตามการดูแลสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ด้า นการสาธารณสุข โดยแบ่ ง ช่ วงวัย ออกเป็ น 5 กลุ่ม ดัง นี ้ 1) กลุ่ม เด็ ก ปฐมวัย /สตรี ช่ วงอายุ
ระหว่าง 0-5 ปี 2) กลุ่มเด็กวัยเรียน ช่วงอายุระหว่าง 5-14 ปี 3) กลุ่มเด็กวัยุร่น/นักศึกษา ช่วงอายุ
ระหว่าง 15-21 ปี 4) กลุ่มวัยทางาน ช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี และ 5) กลุ่มผูส้ ูงอายุ มีอายุ 60 ปี
ขึน้ ไปและผูพ้ ิการ ผูว้ ิจยั จะอภิปรายเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยถึงกลุ่มวัยทางาน สาหรับกลุม่ ผูส้ งู อายุ
นัน้ ผูว้ ิจยั ไม่ได้ทาการศึกษาในครัง้ นี ้ จึงไม่ได้อภิปรายผล
ลมชักในเด็กปฐมวัย
บุคคลโรคลมชักที่เกิดจากความเป็ นโรคในวัยเด็ก พบเห็นได้จากสื่อที่ปรากฎให้
เห็นอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะเมื่อยามที่ผูด้ ูแล (Guardians) เช่น พ่อแม่ ผูป้ กครอง ไม่มีความรู ด้ า้ น
การดูแลเด็กที่ป่วย และการเน้นการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ จึงปรากฏว่า บุคคลมัก
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เป็ น ลมชัก เพราะเป็ น ผลมาจากการมี ไ ข้สูง แล้ว ชัก ในวัย เด็ ก ซึ่ ง จากการเก็ บ ข้อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์ผรู้ ว่ มสนทนา พบดังนี ้
ผูร้ ่วมสนทนา มารดา อายุ 57 ปี ของบุตรเป็ นลมชัก ในช่วงปฐมวัย อายุ 2 ขวบ
ลูก ของเธอเริ่ม ต้น จากการมี ไ ข้แล้วชัก เธอจึ ง ได้น าลูก ไปรัก ษาที่ โรงพยาบาล ได้ย ากัน ชัก มา
รับประทาน ซึ่งเธอเล่าว่า ลูกของเธอมีไข้แล้วจึงชัก และเธอไม่ได้รบั การอธิบายเรื่องอาการ และ
การดูแลเพื่อป้องกันมิให้ลกู มีอาการชักซา้
“ลูกสาวเนีย่ ป่ วยมาตัง้ แต่อายุประมาณสักสองขวบ เริ่มตัง้ แต่มีไข้ก่อน มีไข้แล้วชัก สมัย
ก่อนเนีย่ มัน ไม่มีความรู ้ เรือ่ งลมชัก มีไข้แล้วชักก็พาไปหาหมอ หมอก็ให้ยากิน ให้ยากิน
ก็ชกั อีก ก็ไปหาหมออีก หมอก็ให้ยากิน หมอบอกเป็ นยากันชัก เพราะฉะนัน้ เราก็รูส้ ึก
เหมือนกับว่า ถ้ามันจะชักเราก็กิน ตามชือ่ มัน”

เธอได้สะท้อนคิดถึงสาเหตุการเกิดโรคลมชักในลูกของเธอว่า เกิดจากการมีไข้สงู
แล้วชัก และเธอก็ม่งุ ที่จะรักษาลูกเป็ นหลัก โดยพามาพบแพทย์ เธอได้ดแู ลเบือ้ งต้นด้วยการเช็ดตัว
ลดไข้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับสาเหตุการชักของเด็กทารกและเด็กวัยเรียน (อายุมากกว่า 1 เดือน
ถึงน้อยกว่า 12 ปี ) ในช่วงวัยนี ้ ได้มีขอ้ สรุปถึงสาเหตุจากกระทรวงสาธารณสุขว่า การชัก ส่วนใหญ่
เกิ ด จาก ชั ก จากไข้ (Febrile seizures) ความผิ ด ปกติ ท างพั น ธุ ก รรม (Genetic disorders)
พัฒ นาการผิดปกติ (Developmental disorders) ได้รบั อุบัติเหตุ (Trauma) หรือ ไม่ทราบสาเหตุ
(Idiopathic) (สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2557) มารดาคิดว่าเป็ นหน้าที่ของ
แพทย์ท่ีจะให้ขอ้ มูลเรื่องการดูแลผูป้ ่ วยแก่ผดู้ แู ล โดยที่เธอไม่มีความรูเ้ รื่องโรคลมชัก อีกทัง้ เมื่อ 28
ปี ท่ีแล้ว การค้นหาข้อมูลความรูเ้ พื่อศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองกระทาได้ยากมาก และยังไม่มีแผ่นพับ
เกี่ ย วกั บ ความรู ้เ ฉพาะโรคแจกจ่ า ยให้ผู้ป่ วยและผู้ดู แ ล อี ก ทั้ ง จ านวนแพทย์แ ละพยาบาล
ผูเ้ ชี่ยวชาญการดูแลผูป้ ่ วยโรคลมชักในสมัยนัน้ มีนอ้ ย การให้คาแนะนาเรื่องการป้องกันมิให้ชกั ซา้
การสังเกตอาการผิดปกติก่อนเริ่มแสดงอาการ การดูแลสุขภาพเพื่อการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ
จึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ท่ ั ว ถึ ง และการรัก ษาสมั ย นั้ น ยั ง มุ่ ง เน้ น การรัก ษา (Curative
approach) มากกว่ า การป้ อ งกั น (Preventive approach) และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health
promotion) เธอจึ ง ไม่ มี ค วามรู ใ้ นการดูแ ลลูก หากสมาชิ ก ในครอบครัวเจ็ บ ป่ วย เธอจะน าไป
โรงพยาบาลทุกครัง้ ทั้งนีจ้ ากประสบการณ์ของบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ ยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่ชัดเจนว่า
สังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้ วัฒนธรรมสุขภาพมีผลอย่างไรต่อการเจ็บป่ วยและการดูแลรักษาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเรื่องการชักของเด็กวัยนี ้ จึงสรุปการก่อกาเนิดชักมาจาก “โรคเป็ นหลัก” อย่างไรก็ดี มีท่ี
สังเกตว่า เนื่องจากความรูท้ างการแพทย์เป็ นความรูท้ ่ีอยู่ขา้ งคนที่ แวดวงความรูเ้ ท่านัน้ ซึ่งเป็ นอีก
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นัยหนึ่งในภาษาของฟูโกต์ คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งต้องมีศาสตร์ (Discipline) ความรูท้ างการแพทย์มา
รองรับ โดยเจ้าของความรูค้ ือบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้ ดังนี ้ ความรูจ้ ึงไม่ได้ถูกแพร่กระจายสู่
ประชาชน (Localization) ซึ่งไม่ได้ถูกสถาปนาให้เป็ นผูม้ ีอานาจ ดังนัน้ บุคคลธรรมดาทั่วไปจึงต้อง
มุ่งหวังบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว
ลมชักในวัยรุ่น/เด็กวัยเรียน
การเกิดขึน้ ของลมชักในวัยรุ่นหรือเด็กวัยเรียน เกิดขึน้ จากบริบทวัฒนธรรมการ
เลีย้ งดูของครอบครัว เด็กวัยเรียนได้รบั การส่งเสริมจากผูป้ กครอง ให้เริ่มเรียนเร็วๆ เพื่อเป็ นการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนจริง หรืออีกเหตุผลหนึ่ง ผูป้ กครองต้องไปทางาน จึงให้ลกู เข้าเรียน
เร็วเพื่อจะได้มีครูดแู ลในช่วงที่ผปู้ กครองไปทางาน การดาเนินชีวิตในสังคมเมือง ต้องมีการแข่งขัน
ตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลาการเดินทาง เด็กวัยเรียนจะได้รบั การกระตุน้ ส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้
เรียนรูไ้ ด้เร็ว จึงก่อเกิดความเครียดในตัวเด็ก
รสสุคนธ์ เป็ นลมชักเมื่ออายุ 13 ปี ขณะนัน้ เธอเรียนอยู่ชนั้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เธอ
พยายามค้นหาการเกิดขึน้ ของลมชักร่วมกับญาติพ่นี อ้ งในครอบครัว และเธอยังไม่ทราบกาเนิดของ
การชักมาจนถึงขณะนี ้ ซึ่งการชักในเด็กวัยเรียนหรือวัยรุ่น ช่วงอายุระหว่าง 12-18 ปี ส่วนใหญ่เกิด
จาก การได้รบั อุบตั ิเหตุ ความผิดปกติทางพันธุกรรม การติดเชือ้ (Infection) เนือ้ งอกสมอง (Brian
tumor) สารเสพติ ด (Illicit drug use) หรือ ไม่ ท ราบสาเหตุ (สถาบัน ประสาทวิ ท ยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2557) แต่ในกรณีของเธอ ไม่อาจระบุได้ว่าเกิดจากโรคหรือความผิดปกติใด ๆ เธอเล่า
ว่า
“อยู่ดี ๆ ยืนลบกระดานอยู่ที่หอ้ งเรียน อยู่ที่โรงเรียน แล้วก็ลงไปชักเลย ซึ่งเราไม่รู ้ หรอ
กว่า เรามีอาการตอนนัน้ เลยไหม แล้วพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่หอ้ งพยาบาลแล้ว พอดี
ตอนนัน้ เรียน แล้วเขาก็โทรไปหาพ่อแม่ พ่อแม่เขาก็ว่งิ มา พอดีอาเป็ นหมออยู่ แล้วก็ไปหา
อาทีโ่ รงพยาบาล อาตรวจเขาก็รูล้ ะว่าเป็ นลมชักอะไรอย่างเนีย้ ก็รกั ษามาเรื่อย ๆ ...พอ
อาเป็ นหมอ เขาก็จะรูแ้ ล้วว่ามันเกิดจากอะไรได้บา้ ง ก็หาสาเหตุ ซึ่งก็ไม่เจอ ก็รูแ้ ต่ว่ามีอา
ผูห้ ญิงอยู่คนนึง ตอนนัน้ อาผูห้ ญิงอยู่เมืองนอก เขาไปอยู่อเมริกาซึ่งคนนัน้ เขามีอาการชัก
แต่ชกั จากการจมนา้ ซึ่งอาทีเ่ ป็ นหมอ มีอาเป็ นหมอสองคน เขาบอกไม่ใช่ อะไรอย่างเนีย้
เขาบอกไม่ใช่หรอก เพราะว่าชักจากการจมน้า คือคนละชักจากการเป็ นกรรมพันธุ์ ซึ่ง
ตอนแรกอาเขาไม่ได้เป็ นหมอลมชัก เป็ นหมอทางด้านทรวงอกอะไรอย่างเนีย้ เขาก็บอก
ไม่ใช่ แล้วก็พยายามหาข้อมูลให้ ซึ่งตอนนัน้ ลมชักยังไม่ค่อยเป็ นที่รูจ้ ัก เขาเรียกกันว่า
ลมบ้าหมู ซึ่งสมัยก่อนเรียกลมบ้าหมู ซึ่งเขาก็ตกใจ เขาตกใจแหละ แล้วเขาก็พยายามที่
จะ เหมือนดูแลเรามากขึน้ ค่ะ พยายามไม่ให้ไปไหนมาไหนคนเดียว”
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เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อาของเธอทางานอยู่ เธอได้รบั การตรวจ
วินิจฉัยเพื่อค้นหาต้นกาเนิดของการชักและเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง ลักษณะอาการชักของเธอ
เป็ นการชักแล้วล้มหมดสติ ไม่รูส้ กึ ตัว เป็ นการชักทัง้ ตัว ซึ่งสมัยก่อน เรียกว่า “ลมบ้าหมู” หากผูพ้ บ
เห็น หรือผูด้ ูแลไม่มีความรู ค้ วามเข้าใจเรื่องลักษณะอาการของโรคลมชัก จะแสดงความคิดเห็น
และการกระทาที่มีความหลากหลาย ดังที่เธอได้สะท้อนคิดว่า สมัยเมื่อ 34 ปี ท่ีแล้ว “ลมชัก” ถูก
เรียกว่า “ลมบ้าหมู” ใครที่เป็ นโรคนี ้ จะรู ส้ ึกอับอายและกังวลใจ ไม่ตอ้ งการให้ใครเห็นตนเองชัก
เกร็งแล้วล้มลงต่อหน้าผูค้ นมากมาย เธอรูส้ กึ โชคดีท่อี ยู่ในครอบครัวผูท้ ่ีมีความรูท้ างการแพทย์ เธอ
จึง ได้รบั การวินิจ ฉัยและรักษาด้วยความรวดเร็ว และรับ ประทานยากัน ชักอย่างต่อเนื่ องมาถึ ง
ขณะนี ้ เธอมีความเชื่อมั่นในการรักษาลมชักของการแพทย์สมัยใหม่ เนื่องจากมีความเป็ นเหตุ เป็ น
ผล จับต้องและพิสจู น์ได้ อีกทัง้ เธออยู่ในครอบครัวที่มีบิดาเป็ นนักวิทยาศาสตร์และอาของเธอเป็ น
แพทย์ นอกจากนี ้ เธอท างานสายงานด้า นวิ ท ยาศาสตร์ ยิ่ ง ท าให้เธอเชื่ อ อย่ า งสนิ ท ใจถึ ง
ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา ซึ่งก็ยงั ทาให้เห็นว่าในวิถีชีวิตวัฒนธรรมสุขภาพของบุคคลยั งอยู่
ในระบบของการเน้นการรักษา แต่ประเด็นที่เพิ่มเติมมา คือ เรื่องของการรูส้ ึก “อาย” และ “กังวล
ใจ” เมื่ อ เป็ น ลมชัก ซึ่ ง สะท้อ นให้เห็ น ว่ า บุ ค คลรอบ ๆ ข้า ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ หรื อ เข้า ไม่ ถึ ง
ความรูส้ กึ ของเขาเหล่านัน้
สาหรับ มิ นตรา เธอเริ่ม เกิดอาการลมชักเมื่ ออายุประมาณ 14 ปี ขณะนั้นเธอ
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เธอรู ส้ ึกว่า “เหม่ อ” ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน
“รู ส้ ึกว่าตัวเองหายไปทุกวัน” เธอกลับมาเล่าให้แม่ฟั งในทานองว่า “เป็ นเรื่องตลก” ซึ่งเธอตั้งข้อ
สงสัยกับตนเองว่า เหมือนตัวเธอเองมีอภินิหาร สามารถหายตัว ได้ แม่ของเธอไม่มีขอ้ แนะนาหรือ
ความคิดเห็นแต่อย่างไร ส่วนพ่อคิดว่าเธอ “เรียกร้องความสนใจ” เพราะเธออยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเธอ
และผูป้ กครองยังไม่ทราบว่า “การเหม่อ” ของเธอเป็ นอาการของโรค เธอเล่าว่า
“กลับมาเล่าให้แม่ฟัง ในเรือ่ งตลกมากกว่า ส่วนแม่ก็ไม่มีความเห็นอะไร แต่ตรงนี ้ พ่อเขา
เคยพูดเหมือนกันว่าเวลาทานข้าว ลูกชอบนิ่งไปเฉย ๆ เวลาดูทวี แี ล้วก็คา้ ง แต่ดว้ ยความ
ทีม่ นั เหมือนกับว่าเป็ นช่วงวัยรุ่น พ่อเขาเลย คิดว่าสงสัยเรียกร้องความสนใจ คือไม่ได้มอง
ถึงเรื่องโรคลมชักเลย เพราะว่าอาการของโรคลมชักเนี่ย สมัยก่อน เนี่ยไม่มีความรู ้ ยิ่ง
กรณีชกั เหม่อเนี่ย ยิ่งไม่มีใครรู จ้ ักเลย จนกระทั่งตัวเองมารู ว้ ่าเป็ นลมชัก เพราะว่าตอน
ทานข้าวสักประมาณ ม.4 ประมาณ ม.4 กว่าแล้ว เป็ นลักษณะของการชักลมบ้าหมู ชัก
ทีบ่ า้ น แล้วก็ส่งโรงพยาบาล แม่เล่าให้ฟังว่า หมอไม่ได้พูดอะไร หมอจ่ายยาแล้วก็ให้กลับ
บ้าน แล้วก็ไม่ได้อธิบายว่าโรคนีจ้ ะต้องมีการรักษาต่อเนือ่ ง ก็เลยหยุดยาไปโดยปริยาย”
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เธอย้อนคิดกลับไปเมื่อวัยเด็ก พ่อจะคอยดูแลและใส่ใจในตัวเธอ คอยสอบถาม
เรื่องสุขภาพ อีกทัง้ เธอเป็ นผูห้ ญิงที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ เธอจึงไม่ค่อยป่ วย สมาชิกในครอบครัว
ไม่มีใครเป็ นลมชัก เธอคิดว่าการเป็ นลมชักของเธอ ไม่น่าจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
อาจจะเกิดจากการที่เธอเรียนหนัก และการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มี การแข่งขันสูง เธอเกิด
ความเครียดโดยไม่รูต้ วั นอกจากนี ้ เธอมีความเห็นว่า เมื่อ 30 ปี ก่อน ประชาชนยังไม่มีความรูเ้ รื่อง
การชักเหม่อ พ่อแม่จึงไม่ทราบว่าลูกของตนมีอาการผิดปกติ อีกทัง้ การเข้าถึงข้อมูลความรูด้ า้ น
สุขภาพ ยังเข้าถึงข้อมูลได้ยาก หากผูใ้ ห้การรักษาไม่อธิบายการดูแลสุขภาพภายหลังการตรวจพบ
อาการผิดปกติ บุคคลนัน้ จะไม่สามารถดูแลสุขภาพหรือปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้องเพื่อให้ตนกลับมามีสขุ
ภาวะที่ดีเช่นเดิม
ลมชักในวัยรุ่น/นักศึกษา
การเกิดขึน้ ของลมชักในช่วงวัยรุ่นหรือนักศึกษา ไม่ได้เกิดจากการเป็ นโรค หรือมี
ความผิดปกติทางพันธุกรรม หากวิเคราะห์การดาเนินชีวิต การเลีย้ งดูของครอบครัว และการศึกษา
เล่าเรียนในสถาบันหรือวิชาชีพที่มีลกั ษณะการแข่งขันสูง จะก่ อให้เกิดความเครียดโดยที่เด็กวัยรุ่น/
นักศึกษาไม่รูต้ วั เมื่อร่างกายและจิตใจของเธอทนต่อสภาวะความกดดันรอบ ๆ ตัว ไม่ไหว จะมีการ
แสดงออกมาในหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งการเกิดขึน้ ของลมชักในกรณี นี ้ เกิดจากสังคมวัฒนธรรม
ไม่ใช่เกิดจากการติดเชือ้ การได้รบั บาดเจ็บบริเวณสมอง หรือความผิดปกติอ่นื ๆ
สโรชา ได้รบั การวินิจฉัยว่า “เป็ นลมชัก” ขณะที่เธอเป็ นนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปี ท่ี 4
เธอมีอาการ “เหม่อนิ่ง” เดินไปเดินมา เดินชนรุ่นพี่แล้วไม่ขอโทษ รุ่นพี่ส่งั ให้ทางานก็ไม่ทา เธอคิด
ทบทวนเหตุการณ์ท่ีผ่านมาในวัยเด็ก บิดาและมารดาได้ตงั้ ความหวังไว้กบั เธอ เพราะเธอเรียนรูไ้ ด้
เร็วกว่าเด็กวัยเดียวกันและดีกว่าน้องชายของเธอ เธอจึงถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็ นคนเก่ง สามารถ
เรียนได้สงู ๆ และมีอนาคตที่ดีเหมือนกับบิดามารดาของเธอ การตัง้ ความหวังหรือด้วยความหวังดีท่ี
จะเห็นลูกมีอนาคตที่ดี จึงเป็ นแรงกดดันให้เธอมุ่งหวังกับตนเองและแข่งขันกับเพื่อนๆ ทาให้เธอเกิด
ความเครียดสะสมโดยที่เธอไม่รูต้ ัว เธอคิดว่า “การเป็ นลมชัก” ของเธอ น่าจะเริ่มเป็ น ขณะที่เธอ
อายุ 10 ขวบ เธอมี อาการ “ยืนเหม่ อ” ในวันที่ เธอเดินเที่ยวทั้ง วันจนเธอรู ส้ ึกเหนื่อยมาก อีกทั้ง
ในช่วงปฐมวัย เธอได้รบั การวินิจฉัยว่า “เป็ นสมาธิสนั้ ” ได้รบั ประทานยาเพิ่มสมาธิมาตัง้ แต่ยงั เป็ น
เด็กอนุบาล มารดาของเธอคิดว่า การที่เธอเป็ นโรคลมชัก เกิดจากความเครียดสะสม “แม่รูส้ ึกว่า
หนูเครียดมาตัง้ แต่จบ ม.6 แล้วหนูก็เครียดสะสมมาเรื่อย ๆ โดยไม่รูต้ วั หนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย
เพราะลูกเข้มแข็งเกินไป”
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ผู้วิ จัย สนทนากั บ พลับ พลึ ง พยาบาลผู้ดูแ ลบุ ค คลลมชัก ได้ข ยายความว่ า
นักศึกษาเข้ารับการรักษาลมชักเพิ่มมากขึน้ จะมาปรึกษาด้วยเรื่อง ผลการเรียนตกต่าลง นั่งเหม่อ
ไม่มีสมาธิในการเรียน ความจาไม่ดี ซึ่งบริบทการศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูล
แสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่งกระตุน้ ให้เกิดลมชักได้ นอกจากนี ้
ความเครียด และการอดนอน ทาให้รูปแบบการนอนหลับของบุคคลผิดปกติ จึงส่งผลก่อให้เกิด
ลมชักได้ สาหรับการนอนหลับที่ดีนนั้ จะต้องมีช่ วั โมงการนอนที่เพียงพอ ร่วมกับมีโครงสร้างของ
การนอนระดับ ต่ าง ๆ เป็ นจังหวะอย่ างต่ อเนื่ องและไม่ ถูก ขัดจังหวะ พลับ พลึง ขยายความถึ ง
จานวนชั่วโมงการนอนหลับที่เพียงพอในบุคคลวัยรุ่นและนักศึกษา จะต้องมีช่ วั โมงการนอนหลับ
ประมาณ 7 ถึง 9 ชั่วโมง
ลมชักในวัยทางาน
บุคคลโรคลมชักที่เกิดจากความเป็ นบุคคลโรคลมชักวัยทางาน เกิดขึน้ ได้จากทัง้
โรค เช่น เนือ้ งอกสมอง อุบตั ิเหตุทางสมอง หรือวัฒนธรรมการทางานสมัยใหม่ท่ีเชื่อมโยงกับการใช้
สารเสพติด การติดสุรา เนือ้ งอกสมอง หรือ การไม่ทราบสาเหตุ แต่หากมองให้กว้างขึน้ กว่าการ
เป็ น ไปที่ ค วามเป็ น โรค จะพบว่ า การเป็ น บุ ค คลโรคลมชัก สามารถเกิ ด ได้จ ากการถู ก บี บ คั้น
ศักยภาพทางสังคม การแข่งขันที่เกิน (Beyond) จุดสมดุลของตัวบุคคลทาให้เกิดความขัดแย้งใน
ตัวเอง ก่ อก าเนิ ดลมชัก ในวัย ท างานขึ น้ ซึ่งอาจเกิด จากวัฒ นธรรมทางสัง คมที่ ส่ง ผลครอบง า
ความคิดความเชื่อของครอบครัว ทาให้เน้นการแข่งขันด้านการศึกษา บุตรคนไหนเรียนเก่งจะได้รบั
การส่งเสริมให้เรียนอย่างเดียว ไม่ตอ้ งช่วยงานบ้าน เพื่อให้ได้เรียนสูงๆ มีหน้าที่การงานที่ดี ส่วน
บุตรคนไหนเรียนอ่อนที่สุดในครอบครัว จะต้องช่วยรับผิดชอบงานบ้านหรือรับภาระของครอบครัว
วัฒนธรรมการเลีย้ งดูของครอบครัวในลักษณะเช่นนี ้ ก่อให้เกิดความเครียดกับบุตรที่ถูกจัดลาดับ
ว่าเป็ นเด็กที่ดอ้ ยกว่าพี่น้อง คนอื่น ๆ (Inferiority) ดั่งเช่นฉัตรชบา เธอต้องรับภาระของครอบครัว
ต้องหารายได้เลี ย้ งดูตนเองและครอบครัว ซึ่งพี่สาวและน้องชายของเธอไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ
ด้วยความเป็ นผูห้ ญิงที่เรียนไม่เก่งและต้องช่วยงานบ้านตลอด เธอต้องแสดงบทบาทความเป็ นลูก
กตัญ ญูโดยคาดหวังกับ ตนเอง จึ งมุ่งมั่น ทางานหนัก โดยไม่ มี เวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ เมื่ อ
ร่างกายของเธอถึงจุดที่ไม่สามารถทนต่อแรงกดดันและการอดนอนได้ “ลมชัก” จึงมาเยือนเธอ
นอกจากนี ้ การทางานในสังคมทุนนิยม ที่มีการแข่งขันสูง ทาให้บุคคลวัยทางาน
มีความมุ่งหวังที่จะสร้างครอบครัว สร้างฐานะความเป็ นอยู่ท่ีดี ตามสิ่งที่มองเห็นว่า เป็ นวิถีชีวิต
(Lifestyle) รวมกับ กระแสบริโภคนิ ย มท่ า ร้า งความต้อ งการ (Want) ที่ จ ะมี ส รรพสิ่ ง (Things)
กลายเป็ นความจาเป็ น (Need) ที่ตอ้ งมี จึงต้องทางานอย่างหนัก ทางานล่วงเวลา (Over time)
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เพื่อหาเงินซือ้ บ้าน ซือ้ รถ หรือ ต้องทางานทดแทนบุคคลในที่ทางาน เนื่องจาก ลาศึกษา อีกทั้ง
วัฒ นธรรมสุขภาพของบุคคลวัยทางานในเมือง ต้องมี การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตนเข้าทางานตาม
ตารางเวลาที่กาหนด ไม่ได้ประกอบอาหารด้วยตนเอง ต้องซือ้ หาอาหารที่สามารถรับประทานได้
สะดวก รวดเร็ว ไม่ได้จัดสรรเวลาเพื่อการพักผ่อน และการออกกาลังกาย เกิดความเครียดขึน้ โดย
ไม่รูต้ วั ดั่งเช่น ผูว้ ิจยั ต้องขึน้ ปฏิบตั ิงานเวรกลางคืน เพื่อให้มีเวลาว่างในช่วงกลางวัน ไปอบรมและ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซึ่งไม่ได้นอนพักในเวลากลางคืนเฉกเช่นคนปกติท่วั ไป งานที่ฉันทาเป็ น
งานที่ต้องมี ความรับผิ ดชอบสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคล เมื่ อร่างกายไม่ ได้พักผ่อนอย่าง
เพียงพอ อดนอนติดต่อกันหลายคืน “ลมชัก” จึงเกิดขึน้ กับฉัน
การเกิดขึน้ ของลมชักในช่วงวัยทางาน เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสุขภาพของบุคคล
วัยท างาน ความสัม พัน ธ์ในครอบครัว เป็ น สาเหตุหนึ่ งที่ก่ อให้เกิ ดลมชัก ได้แก่ “ความเครียด”
“ความกดดันภายในตนหรือจากบริบทการเลีย้ งดูของครอบครัว” “การทางานหนัก อดนอน พักผ่อน
ไม่เพียงพอ” ซึ่งเงื่อนไขเหล่านีเ้ กิดขึน้ จากบริบทสังคมวัฒนธรรมที่พวกเขาดารงอยู่
ข้อถกเถียงลมชักเกิดเพราะการเป็ นโรคหรือสังคมวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์ การเกิดขึน้ ของลมชักในช่วงชีวิตของบุคคล ลมชักเกิดเป็ นโรคจาก
การที่ ศ าสตร์ค วามรู ท้ างการแพทย์ จ ากัด อยู่เฉพาะในแวดวงบุ ค ลากรทางการแพทย์เท่ า นั้น
ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับรูก้ บั ศาสตร์ความรูท้ างการแพทย์ จึงมุ่งหวังที่จะพึ่งพาบุคลากร
ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ทาให้ไม่มีความรูใ้ นการดูแลตนเองเบือ้ งต้น และรอคอยการรักษา
จากบุคลากรที่มี ความรู ค้ วามเชี่ยวชาญเพื่อให้ตนหายหรือทุเลาจากการเป็ นโรค ในอีกมุม หนึ่ง
ลมชักเกิดจากวัฒนธรรมการอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว ซึ่งได้สร้างความคาดหวังและความกดดัน
ให้เกิดกับลูก โดยที่พ่อแม่ ไม่รูต้ วั ว่าความปรารถนาดีของตน ได้สร้างความเป็ นบุคคลลมชักให้เกิด
ขึน้ กับลูกที่ตนคาดหวังว่า จะให้ประกอบอาชีพเช่นเดียวกับตน หรือมอบภาระงานของบ้านให้ลกู ที่
พ่อแม่เชื่อว่าไม่สามารถทาการงานเพื่อเชิดหน้าชูตาให้กบั ครอบครัวได้ เขาถูกกดดันจากครอบครัว
และการแข่งขันเรื่องการเรียนกับเพื่อนร่วมชัน้ เรียน นอกจากวัฒนธรรมของการอบรมเลีย้ งดูของ
ครอบครัวแล้ว วัฒนธรรมสุขภาพของครอบครัวยังเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่สร้างความเป็ นบุคคลลมชัก
ให้เกิดขึน้ กับคนในครอบครัว ดั่งเช่น การเลือกใช้แนวทางการดูแลสุขภาพทางการแพทย์สมัยใหม่
เพียงอย่างเดียว โดยเน้นการใช้ยาเป็ นหลัก ซึ่งยาแต่ละชนิด มี อาการข้างเคียงต่อร่างกายของ
บุคคลหากใช้ยาเป็ นระยะเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตได้ ตัวอย่างเช่น ยากลุ่ม
Proton pump inhibitors (PPIs) มีขอ้ บ่งใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีการ
ใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุผลที่ว่ามีงานวิจยั สนับสนุนข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
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จากการใช้ยากลุ่มนี ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุข จึงนายากลุ่มนีม้ าสั่งใช้เป็ น
อันดับแรก หากมีการใช้ยากลุ่มนีเ้ ป็ นระยะเวลายาวนาน อาจเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผูส้ งู อายุ หรือมีอาการปวดเค้นหัวใจ ค่าการทางานของไตลดลง เป็ นต้น ข้อแนะนา คือ ใช้
แนวทางการดูแลสุขภาพโดยไม่พ่ึงการรักษาโดยใช้ยาเป็ นหลักเพียงอย่างเดียว หากแต่มีความ
จาเป็ นต้องใช้ยา ก็ควรใช้ยาให้นอ้ ยที่สดุ (อรนิภา วงศ์สีลโชติ, 2560)
นอกจากนี ้ บริบทสังคมทุนนิยม หรือกระแสบริโภคนิยม ซึ่งบุคคลมุ่งหวังที่จะมีสิ่ง
อานวยความสะดวกให้กับตนเองและครอบครัว มีเงินเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้ม่ นั คง จึงมุ่งมั่น
ทางานเพื่อให้มี รายได้มากขึน้ โดยยินยอมอดนอน จนไม่ มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ เป็ นการ
ทางานแข่งกับเวลาและสร้างความกดดันให้เกิดขึน้ กับตนเอง เป็ นการสร้างโรคจากบริบทสังคมทุน
นิยม อีกทัง้ มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารไปจากเดิม ซึ่งเคยประกอบอาหาร
รับประทานที่บา้ น แต่ดว้ ยที่พักอาศัยอยู่ไกลจากที่ทางาน และไม่มีพืน้ ที่ในการประกอบและปรุ ง
อาหาร บุ ค คลจึ ง เลื อ กวิ ธี ท่ี ส ะดวกและเข้า ถึ ง บริก ารอาหารได้ง่ า ย อาหารส าเร็จ รู ป ที่ ซื ้อ มา
รับประทาน จึงไม่สามารถเลือกตามความเหมาะสมกับสุขภาพของเราได้ หากสามารถเลือกซือ้
อาหารได้ ก็จะมีราคาสูง บุคคลจึงเลือกรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว อิ่มท้อง และมี
พลังที่จะทางานต่อไปได้
ลมชักจึงเกิดขึน้ จากเงื่อนไขสังคมวัฒ นธรรมที่บุคคลดารงอยู่ โดยที่วัฒ นธรรมของ
ครอบครัวเป็ นเงื่อนไขสาคัญ ที่สร้างความคิด ความเชื่อ และสร้างตัวตนที่มีวินยั ตัวตนทางการงาน
และตัวตนทางเพศ ให้เกิดขึน้ กับบุคคลในครอบครัว หากบุคคลในครอบครัว สามารถรูเ้ ท่าทัน และ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบ ทวัฒ นธรรมที่ดารงอยู่ ความน่าจะเป็ น (Probability) ของการเป็ น
บุคคลลมชักที่เกิดจากสังคมวัฒนธรรม จึงมีโอกาสเกิดขึน้ กับพวกเขาน้อยลง
การกระทาความรุนแรงต่อบุคคลโรคลมชัก
บุคคลโรคลมชัก เมื่อเกิดอาการชัก จะมีลกั ษณะต่าง ๆ กัน ได้แก่ ชักเหม่อ ชักสะดุง้ ชัก
ตัวอ่อน ชักเกร็งกระตุกทัง้ ตัว หรือที่เรียกว่า ชักลมบ้าหมู ซึ่ง “ลมบ้าหมู” เป็ นคาทั่ว ๆ ไป ที่ชาวบ้าน
เรียก ภาษาที่ใช้เรียกนัน้ อาจเรียกได้ว่าเป็ นวาทกรรมแบบหนึ่ง ซึ่งสร้างความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ
บุคคลโรคลมชัก และเป็ นภาพเหมารวมว่าบุคคลเหล่านี ้ ไร้ความสามารถและมีอาการุนแรง ทาให้
บุค คลลมชัก รู ส้ ึก ว่าตนเอง ต่ า ต้อ ย ด้อ ยคุณ ค่ า และอับ อายผู้ค น และให้ค วามหมายถึ ง การ
เจ็บป่ วยที่สมั พันธ์กับจิต ซึ่งบุคคลเหล่านั้น ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ มีการชักดิน้ หรือ กรีด
ร้อง ทาให้พวกเขาไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยให้คนอื่นรู ้ และไม่กล้าบอกใคร เพราะด้วยนัยยะของภาษาที่
ใช้เรียกว่า “บ้า” ให้ความหมายถึงคนผิดปกติ หรือ คนบ้า ซึ่งบุคคลที่มีอาการชักจะเกิดความรูส้ ึก
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ไม่ดี ที่บุคคลรอบข้างแสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ ซึ่งปฏิกิริยาที่สะท้อนจากบุคคลลมชัก ได้แก่ ไม่ได้เห็น
อกเห็นใจ ถูกกลั่นแกล้งหรือรังแก การตีตรา หรือการกระทาความรุนแรง ดังเช่นเหตุการณ์ ต่อไปนี ้
การล้อเลียนหรือการกลั่นแกล้ง (Bully)
สโรชาเป็ นนักศึกษาแพทย์ ขณะขึน้ ฝึ กปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วย เธอ “ยืนเหม่อ นิ่ง” ไม่
เดินตามรุ่นพี่และเพื่อน ๆ ไปเยี่ยมตรวจผูป้ ่ วย จนกระทั่ง ญาติผูป้ ่ วย มาเรียกเธอให้เ ดินตามทีม
แพทย์ไป เธอจึงถูกเพื่อนๆ ล้อเลียนว่า “แกล้งล่ะสิ” หรือ “เรียกร้องความสนใจ ล่ะสิ” แพทย์รุ่นพี่
ของเธอ ก็คิดว่าเธอ “แกล้งป่ วย” หรือ “แกล้งชัก” เนื่องจาก เธอไม่ สนใจในขณะที่รุ่นพี่สอนงาน
และไม่ได้ทารายงานส่งรุ่นพี่ เธอเรียนช้ากว่าเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน หลังจากที่เธออธิบายเรื่องอาการ
ชักของเธอ ให้แพทย์รุ่นพี่และเพื่อนๆ ทราบแล้ว พวกเขาจึงเข้าใจเธอ และได้ช่วยเหลือเรื่องการ
เรียนและการฝึ กปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เธอสามารถเรียนทันเพื่อนๆ แต่ดว้ ยความที่เธอไม่สามารถอด
นอนติดต่อกันได้หลายคืน เธอควบคุมอาการชักไม่ได้ เธอจึงต้องหยุดพักการเรียนเป็ นระยะ ๆ
สาหรับอีกเหตุการณ์หนึ่ง ในพืน้ ที่ทางาน ที่มีผปู้ ฏิบตั ิงานผลัดบ่ายและดึกอย่างจากัด
การแลกเวรเพื่ อไปทาภารกิจ ส่วนตัว เป็ นไปด้วยความล าบาก ซึ่งจะต้องแลกเวรกับ ผู้ร่วมงาน
หลายๆ คน “การผันเวร” เพื่อการแลกเวร จึงต้องอาศัยผูท้ ่ีมีปฏิภาณไหวพริบ หรือต้องมีทักษะใน
การแลกเวร ฉัตรชบา เป็ นคนคิดช้า คิดไม่ทันเพื่อนร่วมงาน เมื่อหัวหน้าออกตารางเวรเดือนถัดไป
ปกติแล้วเพื่อนร่วมงานจะให้เธอแลกเวรก่อน เพราะเธอต้องใช้เวลาคิดอยู่นาน จึงจะสามารถแลก
เวรเพื่อไปทาภารกิจส่วนตัวได้ เพื่อนๆ ต้องรอเธอ สาหรับในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน หรือช่วง
เทศกาล เพื่อนร่วมงานจะ “ซ่อนตารางเวร” ไม่ให้เธอแลกเวรก่อน ซึ่งเธอคิดว่าพืน้ ที่ทางานแห่งนี ้
ไม่เหมาะสมกับเธอ เพราะเธอรู ส้ ึกเป็ นภาระของเพื่อนร่วมงาน ที่ไม่สามารถขึน้ เวรบ่าย- ดึกได้
เหมือนเพื่อน อีกทัง้ ไม่สามารถให้เพื่อนร่วมงานแลกเวรได้ ด้วยความที่เธอรักในวิชาชีพพยาบาล
เธอจึงไม่อยากเปลี่ยนงานไปทางานด้านเอกสาร เธอจึงขอย้ายสถานที่ปฏิบตั ิงานไปทางานเฉพาะ
เวรเช้า พืน้ ที่แห่งใหม่นี ้ มีความเข้าใจเธอ คิดว่า “ลมชัก” ของเธอเป็ นเรื่องปกติ คอยเตือนเธอ
ให้รบั ประทานยา และพูดคุยไม่ให้เธอรูส้ กึ เครียด
การถูกล้อเลียน/กลั่นแกล้ง เกิดขึน้ ได้ เมื่อบุคคลที่ไม่ มีประสบการณ์โรคลมชัก ไม่
เข้าใจ และมองบุคคลโรคลมชักว่าไม่เหมือนตนเอง (Sameness) ทาให้ภายใต้ความรูส้ ึกแตกต่าง
ดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดการเผลอพลั้งหลุดปาก (Slip tongue) หยอกล้อ โดยอาจไม่ตระหนักว่า การ
กระทาดังกล่าวเป็ นการกดขี่คนที่ดอ้ ยกว่า หรืออาจจะคิดอย่างอื่น ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับตัวตนของบุคคล
ว่า ให้คุณ ค่ากับสิ่งที่เรียกว่า ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ที่จะเข้าใจนัยของสิ่งนั้นอย่างไร ความไม่
เหมื อ นนี ้เอง ท าให้เกิด การที่ ผู้ท่ีเหนื อกว่า หรือ ผู้ท่ี ป กติ ไม่ มี ค วามไว (Sensitivity) กับประเด็ น
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อ่อนไหวของบุคคลโรคลมชักว่ารู ส้ ึกตนเองต่ าต้อย และถูกจ้องมอง รวมทั้งถูกเล็ง (Pick) เป็ น
เป้าหมายของการถูก กลั่น แกล้ง เพราะความไม่ เหมื อ น หรือเป็ น อื่ น (The otherness) ซึ่งหาก
สามารถคลี่คลายโดยสะท้อนความรูส้ กึ และพบบุคคลที่อธิบายแล้วสามารถเข้าใจได้ อย่างในกรณี
แรก ก็สามารถผ่านพ้น และผูฟ้ ั งมีความเห็นอกเห็นใจ เพราะอยู่ภายใต้ระบบความสัมพันธ์แบบรุ่น
พี่รุ่นน้อง ก็ทาให้สามารถคลี่คลาย การล้อเล่น ล้อเลียน เหล่านีใ้ ห้ลดถอยไปได้ แต่ขณะเดียวกัน
หากความสัมพันธ์เป็ นเพียงเพื่อนร่วมงาน (Co-worker) ซึ่งมี เรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ ยวข้อง
อาจจะแตกต่างออกไป บุคคลโรคลมชัก อาจถูกมองว่าเป็ นภาระของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งในภาวะที่
ระบบความสัมพันธ์เป็ นแบบไม่เอือ้ อาทร ซึ่งอาจเป็ นเรื่องของการแข่งขัน การอดทน อดกลัน้ เห็น
อกเห็นใจ (Empathy) ผูอ้ ่ืนอาจมีนอ้ ยลง เพราะพวกเขาอาจไม่ เคยมีประสบการณ์ตรงกับบุคคล
โรคลมชัก ซึ่งการเป็ นลมชัก ทาให้เกิดภาวะของสมองที่ส่งั การช้า หรือมึนงง ไม่ว่องไว ทัง้ นีข้ ึน้ กับ
วัฒนธรรมองค์กร แต่ในขณะเดียวกัน หากวัฒนธรรมองค์กรมีความใส่ใจและเอือ้ อาทร พยายาม
เข้าใจบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย จะทาให้มมุ มองที่มีต่อบุคคลโรคลมชักเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็ไป
ปรากฎในกรณีนเี ้ ช่นกัน เมื่อเธอย้ายงานไปอีกพืน้ ที่หนึ่ง ที่มีระบบความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานที่
เปลี่ยนแปลงไป และให้ความเข้าใจต่อบุคคลโรคลมชัก ทาให้เธอสามารถอยู่ และทางานในพืน้ ที่
นัน้ ได้โดยไม่รูส้ กึ ว่าตนเองถูกรังเกียจ และอยู่ได้อย่างมีความสุข
การตีตรา (Stigma)
การตีตราบุคคลโรคลมชัก ในพืน้ ที่ต่าง ๆ เกิดขึน้ จากการคิดเปรียบเทียบเพื่อให้เห็น
ความแตกต่างของลักษณะบุคคลที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาของสมาชิกในครอบครัว ใน
โรงเรียน หรือสถานที่ทางาน พวกเขาได้ตั้งคาถามกับตนเองและต้องการทาให้ บุคคลแวดล้อม
เข้าใจพวกเขามากกว่าความหมายที่ถกู ให้โดยสังคมในฐานะคนไร้ความสามารถ บุคคลลมชักจึงมี
กระบวนการสร้างตัวตนเพื่อต่อสูก้ ารตีตราจากบุคคลในครอบครัว หรือบริบทสังคมวัฒนธรรม เพื่อ
นาเสนอความหมายของบุคคลโรคลมชักจากการให้ความหมายของเขา และทาให้เข้าใจว่า บุคคล
ลมชักมีความสามารถเรียนหนังสือได้ ทางานได้ ช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งพิงผูอ้ ่ืน และ
หากเป็ นผูห้ ญิงก็ไม่จาเป็ นต้องพึงผูช้ าย
ดังประสบการณ์ของมินตรา ที่ตอ้ งลาออกจากโรงเรียนขณะเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
5 ซึ่งยังเรียนไม่จบเทอม เนื่องจาก เธอพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงกระตุน้ อาการชักของเธอ นอกจากนี ้
เธอยังถูกกดดันจากคาต่อว่าของครูวิชาเคมี ซึ่งเรียกเธอไปพบส่วนตัว โดยตาหนิเธอว่า ทาให้ภาพ
การเรียนของชัน้ ตกต่า หรือดูถกู ความสามารถ “เธอคือตัวถ่วงของห้อง ถ้าไม่มีเธอสักคน ห้องจะได้
เกรดเฉลี่ยสู งกว่ านี”้ “เกรดเธอดีขึ้นได้อย่ างไร ลอกเพื่อนแน่ ๆ” “ถ้าไม่ ติดมหาลัยดัง ๆ จะท า
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อย่างไร โรงเรียนเสียชื่อมาก เพราะห้องคิงต้องสอบติดมหาลัยดัง ๆ อันดับต้น ๆ ของประเทศ
เท่านัน้ ” คาพูดดังกล่าวทาให้เธอต้องตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ครูตงั้ คาถามกับเธอว่า
“เธอมาโรงเรียนเพือ่ อะไร” ผนวกกับการมองด้วยสายตาไม่เป็ นมิตร เธอจึงตัดสินใจยื่นใบลาออก
โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากครู ประจาชัน้ ซึ่ง ณ ขณะนัน้ เธอสอบเทียบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ผ่าน
แล้ว แม้ว่าเธอจะมีอาการชักบ่อยครัง้ แต่เธอสามารถสอบเทียบได้อย่างสบาย ๆ เธอเปรียบเทียบ
ตัวเธอกับคนที่ไม่เป็ นลมชัก ว่าสอบเทียบผ่านช้ากว่าเธอ เธอคิดทบทวนตนเอง ถ้าพักผ่อนเพียงพอ
จะสามารถทาอะไรได้ม ากขึน้ แม้ว่าจะยังชักอยู่ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่กดดันเธอ เธอตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรีในมหาวิทยาลัยเปิ ด ซึ่งสามารถเลือกเรียน ในช่วงเวลาที่เธอมี ความ
พร้อม เธอวางแผนการเรียนของเธอเป็ นอย่างดี จนสามารถสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่ง
เธอคิ ด ว่า การให้บุค คลลมชัก อยู่แต่ ในบ้าน ไม่ ท าอะไรเป็ น ชิ น้ เป็ น อัน กลับ ท าให้ส มองช้า ลง
นอกจากนี ้ คนที่เธอรูจ้ กั ในกลุม่ เครือข่ายลมชัก สามารถเรียนสาเร็จระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
การตี ต รา นอกจากจะเกิ ด ขึน้ ในโรงเรียนหรือ สถาบัน การศึก ษาแล้ว ยังสามารถ
เกิดขึน้ ได้ภายในครอบครัว เมื่อแม่ พูดกับลูกสาวว่า “ลมชัก ไม่มีใครรักจริง” สะท้อนให้เห็นว่าผู้
เป็ นแม่ ไม่เชื่อว่าลูกของตนมีคณ
ุ ค่าเพียงพอ ผสมกับความกังวล กลัวลูกจะถูกผูช้ ายเอาเปรียบ จึง
ให้ลูกสาวอยู่แต่ในห้อง เพราะ แม่ ของเธอมองว่าห้องเป็ นสถานที่ปลอดภัย หากเมื่ อใดที่เธอมี
อาการชัก เธอจะไม่ได้รบั อันตราย นอกจากนีย้ งั ส่งลูกสาวเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน ทาให้เธอขาด
ทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ ไม่รูเ้ ท่าทันผูอ้ ่ืน เธอจึงมองไม่ออกว่า การจีบของ
ผูช้ าย เป็ นอย่างไร ผูช้ ายคนไหนที่จะดูแลและปกป้องเธอได้ แต่เมื่อเธอต้องการหลุดพ้น “จากห้อง”
ที่ แ ม่ ข องเธอเห็ น ว่ า เป็ น สถานที่ ป ลอดภั ย ส าหรับ เธอ เธอจึ ง เลื อ กผู้ช ายคนที่ ม าใกล้ชิ ด และ
แสดงออกว่าจะปกป้องและดูแลเธอ โดยที่เธอไม่มีประสบการณ์การคบเพื่อนผูช้ าย สุดท้า ย เธอ
เลิกกับสามี และเป็ น “คุณแม่เลีย้ งเดี่ยว” ซึ่งเธอเองรูส้ ึกมีความสุข และความภาคภูมิใจที่สามารถ
เลีย้ งดูตนเองและบุตรชายได้ ถึงแม้ว่าบุตรของเธอจะเป็ นผูท้ ่มี ีความต้องการเป็ นพิเศษก็ตาม
ภายใต้ความคิดของบุคคลที่อยู่ในฐานะ “แม่” ซึ่งมักมองว่าลูกสาวที่เป็ นบุคคลโรค
ลมชัก มีความสามารถที่ดอ้ ยกว่าลูกคนอื่น ๆ เป็ นการตอกยา้ ความคิดความเชื่อทางสังคมเกี่ยวกับ
ความเป็ นผูห้ ญิงว่าต้องอ่อนแอ และต้องได้รบั การปกป้อง ซึ่งผสานเข้ากับความเป็ นโรค ผูห้ ญิงที่
เป็ น ลมชัก จึ ง ถู ก มองว่า เป็ น “ลู ก สาวอ่ อ นแอ เป็ นคนเรี ย นไม่ เก่ ง ท างานในสายงานปฏิ บัติ ”
ทางออกคือการเน้นการพึ่งพิ ง (Dependence) จึ งต้องการหาผูช้ ายที่มี ลักษณะของ ความเป็ น
ผูใ้ หญ่ มีหน้าที่การงานระดับผูบ้ ริหาร มาเป็ นหลักให้แก่ลูก โดยมองข้ามการเสริมพลัง หรือการ
พยายามให้ลกู สาวลมชักพึ่งพาตนเองให้ได้ นอกจากนี ้ ความเชื่อที่ว่าบุคคลที่มีคนในครอบครัวเป็ น
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ลมชัก จะสามารถเข้าใจบุคคลลมชักได้ อาจจะเป็ นความคิดที่ตืน้ เขินจนเกินไป เพราะการคุน้ ชิน
กับการดูแลเอาใจใส่ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ บุคคลที่ไม่เคยดูแลบุคคลโรคลมชักจริงจัง จึงไม่สามารถ
จะเข้าใจ หรือเข้าถึงประสบการณ์ของบุคคลโรคลมชัก ดังนัน้ ในกรณีท่ีครอบครัวบังคับทางตรง/
ทางอ้อมให้ลกู สาวที่เป็ นโรคลมชักแต่งงาน เพื่อหาคนดูแลและพึ่งพิงจึงขัดแย้งกับความต้องการที่
แท้จริงของบุคคล แต่เพราะด้วยความเป็ นลูกกตัญญู และความรับผิดชอบต่อครอบครัว ทาให้เธอ
ต้องแต่งงานตามความต้องการของแม่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากผูช้ ายที่แม่บงั คับให้ เธอแต่งงานด้วย
เป็ นคนเห็นแก่ตวั ไม่ให้เกียรติ และไม่ตอ้ งการดูแลเธอ เธอจึงได้ลกุ ขึน้ มาพิสูจน์ ให้แม่เห็น พร้อม
ทัง้ แสดงให้เห็นว่า เธอพึ่งตนเองได้ เป็ นเสาหลักของครอบครัวได้ จึงทาให้แม่เปลี่ยนใจให้เธอหย่า
ขาดกับสามี
การกระทาความรุนแรงทางสังคมวัฒนธรรมเรื่องเพศ
บริบทสังคมวัฒนธรรม ใน “อุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่” ได้ครอบงาความคิดของแม่ท่ีมี
ลูกสาวเป็ นลมชัก “ต้องพึ่งพิงผูช้ าย” ในทางกลับกัน ผูห้ ญิ งลมชัก ต้องการออกจากบ้านเพื่อไป
สร้างครอบครัวกับผู้ช ายที่ ต นคิ ดว่าสามารถปกป้องดูแลเธอได้ เพื่ อให้เธอรอดพ้นจากการถูก
น้องชายล่วงละเมิด นอกจากนี ้ ลูกสาวยังต้องการให้พ่อของเธอเข้าใจอารมณ์ ความรู ส้ ึกของตน
เมื่อพ่อไม่เข้าใจการเกิดลมชักของลูก จึงนึกแต่เพียงว่ารับประทานยาครบก็สามารถควบคุมอาการ
ชักได้ ซึ่งการแสดงออกถึงความห่วงใยของผูเ้ ป็ นพ่อและผูเ้ ป็ นแม่ มีความหลากหลาย ดังนัน้ ลูกจึง
รับรู ถ้ ึงการแสดงออกของผูเ้ ป็ นพ่อซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคนสมบูรณ์ แบบได้ยากกว่า ในบางเหตุการณ์
ลูกสาว ไม่สามารถรับรู ถ้ ึงความห่วงใยของพ่อ เธอจึงตัดสินใจ รับประทานยาเกินขนาด เพื่อจบ
ปัญหาชีวิตการเป็ นลมชักของเธอ
ตัวอย่างของทัง้ สามเหตุการณ์ เป็ นการกระทาความรุนแรงทางสังคมวัฒนธรรมกับ
บุคคลลมชัก โดยแนวคิดอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ซึ่ งผูช้ ายสามารถไปเที่ยวซ่องโสเภณี ได้ และ
ไม่ ให้เกียรติผูห้ ญิ งในฐานะภรรยาของตน หรือ ลูกชายในสังคมเชือ้ สายจี น ทาอะไรก็ไม่ ผิดใน
สายตาของผูเ้ ป็ นแม่ ส่วนลูกสาวที่เป็ นลมชักทาอะไรก็ผิดเสมอในสายตาของแม่ หรือ พ่อที่มีความ
เชื่อว่า การเจ็บป่ วยต้องจับต้อง และพิสูจน์ได้ จึ งไม่เข้าใจอารมณ์ความรูส้ ึกที่ละเอียดอ่อนของลูก
สาว เป็ นต้น
การต่อสู้ต่อรองกับการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่
บุคคลโรคลมชัก มีกระบวนการต่อสูห้ รือต่อรองกับการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ จาก
การที่ ต นได้ย้อ นคิ ด ทบทวนประสบการณ์ข องตน ตั้ง แต่ ในวัย เด็ ก วัย เรียน และวัย ท างาน ได้
มองเห็นวัฒนธรรมสุขภาพของครอบครัวที่อบรมเลีย้ งดูตน การดารงชีวิตในยามปกติ และในยามที่
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เกิดโรค ซึ่งแนวคิดสังคมวัฒนธรรมมีความสาคัญในการสร้างกระบวนการต่อสูห้ รือต่อรองกับการ
รักษา ดังเช่น เหตุการณ์ ต่อไปนี ้
วัฒนธรรมสุขภาพของครอบครัวเรื่องการใช้ยาเพื่อการรักษาอย่างเดียว
การใช้ยา เพื่อการรักษาโรคทางการแพทย์สมัยใหม่ จะเห็นผลลัพธ์การรักษาได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น ในเด็กที่มีไข้ รับประทานยาลดไข้ ไข้จะลดลงเร็วกว่าการเช็ดตัวลดไข้เพียงอย่างเดียว
หรื อ ในเด็ ก ที่ ไ ม่ อ ยู่ น่ิ ง ไม่ ส นใจเรี ย น ผู้ป กครองจะพาไปพบแพทย์ เด็ ก ได้ย าเพิ่ ม สมา ธิ ม า
รับประทาน ซึ่งวัฒนธรรมสุขภาพเช่นนีเ้ กิดขึน้ ในครอบครัวที่มีความเชื่อมั่นกับแนวทางการรักษา
ของศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ เมื่อสังเกตเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวมีอาการผิดปกติไปจากเดิม
จะพาไปพบแพทย์ เพื่อให้การรักษาด้วยการใช้ยา หากไม่ได้รบั ยากลับมา จะมีความรูส้ ึกไม่ สบาย
ใจ กังวลว่าจะกลับเป็ นซา้ โดยที่บุคคลในครอบครัว ไม่ ได้ใช้ทางเลือกอื่น ๆ ในการดูแลสุขภาพ
การรับประทานยาตั้งแต่เล็ก ๆ อาจส่งผลข้างเคียงต่อเด็กในระยะยาวได้ ดังตัวอย่างเหตุการณ์
ของ สโรชา ซึ่งครูประจาชัน้ สังเกตเห็นว่า เธอชอบเหม่อลอยในห้องเรียน เวลาคุณครูเรี ยกก็ไม่ค่อย
สนใจ ลืมทาการบ้านส่ง แม่ของเธอซึ่งเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ จึงคิดว่า น่าจะเป็ นส่วนหนึ่งของ
อาการสมาธิสั้น ที่เป็ นตั้งแต่อนุบาล จึงไปปรึกษาจิตแพทย์เด็ก เธอได้รบั การรักษาด้วยยาเพิ่ม
สมาธิ มาตัง้ แต่เรียนอยู่ชนั้ ประถมศึกษา นอกจากนี ้ เธอได้รบั การรักษาลมชักด้วยการรับประทาน
ยากันชัก มาอย่างต่อเนื่อง ลมชัก ของเธอเปลี่ยนแปลงไป จาก “ชักเหม่อ” เป็ น “ชักเกร็งทั้งตัว”
การรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้ ยังต้องมีการป้องกัน
และสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลการดาเนินชีวิต ในบริบทสังคมวัฒนธรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เชื่อมั่นการรักษาลมชักด้วยยา เพียงอย่างเดียว
ความรูโ้ รคลมชัก ได้แพร่กระจายผ่านสื่อต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น สื่อทาง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ อินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูใ้ นการดูแลบุคคลขณะที่
มีอาการชักได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี ้ เพื่อให้บุคคลที่มีอาการชักเข้ารับการตรวจวินิจ ฉัย และ
รักษา อย่างทันท่วงที เนือ้ หาของสื่อให้ความสาคัญกับการรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่อง ต้อง
ไม่หยุดรับประทานยาเอง ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยากันชัก สามารถควบคุมอาการชั กได้ถึง
ร้อยละ 60-70 ซึ่งการรับประทานยากันชักเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยให้การชักหายขาดได้ จะต้อง
รับประทานยาตรงเวลาและต่อเนื่อง พักผ่อนอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้ ให้เกิดอาการชัก ซึ่ง
การพักผ่อนและสิ่งกระตุน้ ของแต่ละบุคคล ไม่เหมือนกัน บุคคลโรคลมชักจะต้ องหมั่นสังเกตและ
ประเมิ น ตนเอง การพัก ผ่ อ นอย่ างเพี ย งพอของตนเองเป็ น อย่ างไร เช่ น หลับ ในเวลากลางคื น
ต่อเนื่องกันนาน 4-6 ชั่วโมง สิ่งกระตุน้ ให้เกิดอาการชักของตนเองได้แก่อะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น แสง
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สี ฟ้ าหน้าจอคอมพิ วเตอร์ ต้อ งจับ สัง เกตให้ได้ว่ามี อ าการเตือ นหรืออาการน าก่ อนการชัก เป็ น
อย่างไร จะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือคาเฟอีน
นอกจากการสังเกตและการกากับตนเองแล้ว การรับประทานยากันชัก ยังก่อให้เกิด
อาการข้างเคียงต่อบุคคลลมชัก ตัง้ แต่ระดับเล็กน้อย ถึงระดับรุนแรง บุคคลโรคลมชักจะต้องตัง้ มั่น
เพื่อต่อสูก้ ับยากันชัก เพราะมีความเชื่อว่ารับประทานยากันชักแล้ว มีโอกาสหายขาดจากลมชักได้
การต่อสูก้ ับผลข้างเคียงของยากันชัก แพทย์ผูร้ กั ษาจะให้ขอ้ มูล “แต่แพทย์ ไม่ได้มีประสบการณ์
การเป็ น ผู ป้ ่ วย จึ งไม่ ได้รับ รู ถ้ ึ งอาการข้างเคีย งที่เกิ ด ขึ้น กับ พวกเรา” คาพูดนี ้ สะท้อ นถึ ง การมี
ประสบการณ์โดยตรงของบุค คลลมชัก ที่ เลื อกรัก ษาด้วยการรับ ประทานยากัน ชัก มิ น ตรา ได้
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารรับ ประทานยากัน ชัก แล้ว เกิ ด ผลข้า งเคี ย ง กับ สมาชิ ก ในกลุ่ม
เครือข่ายลมชัก เพื่อให้ดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย แต่ ผูว้ ิจัย ได้ต่อรองกับแพทย์ผูร้ กั ษา ขอไม่
รับประทานยากันชัก เพราะมีประสบการณ์ ได้พบเห็นผลข้างเคียงของยากันชักที่เกิดขึน้ กับผูป้ ่ วย
จึงคิดทบทวนก่อนที่จะตัดสินใจไม่เลือกรับประทานยากันชัก ด้วยเหตุผลที่ว่า “เมือ่ เริ่มต้นแล้ว จะ
หยุดยาได้เมื่อไหร่” “จะอดทนได้นานเพียงไร” ซึ่งการมีความรู จ้ ากประสบการณ์ การดูแลผูป้ ่ วย
และการดูแลสุขภาพที่ไม่ใช้ยาเป็ นหลัก ช่วยให้ไม่ตอ้ งทุกข์ทรมานจากการรับประทานยากันชักเป็ น
ระยะเวลานาน และมีบุคคลโรคลมชักที่รบั ประทานยากันชักในขนาดที่สูงติดเพดาน (Maximum
dose) และเกิดระดับยากันชักมากเกินขนาด (Overdose) รสสุคนธ์ จึงเห็นด้วยกับผูว้ ิจัย ที่เลือก
การไม่รบั ประทานยากันชักตัง้ แต่แรก “หยุดยายาก ค่ะ ถ้ากินแล้ว กินยาวตลอดชีวิต เลย” แต่เธอ
สามารถปรับขนาดยากันชัก ของเธอเองได้ เพราะเธอมี ความรู แ้ ละจับสังเกตความผิดปกติของ
ร่างกายเธอได้ “เราปรับยาบนพืน้ ฐาน เรารู แ้ มกซ์ เรารู ม้ ิน แล้วเราก็รูว้ ่าระดับยาเท่านี ้ ถ้าเกินกว่า
นี ้ แล้วร่างกายมีอาการผิดปกติ ก็จะลดยามาระดับยาเท่าเติม อะไรอย่างเนีย้ ซึ่งก็จะบอกหมอทุก
ครั้ง หมอก็ บ อกเออ กลับ ไปปรับ เองก็ ไ ด้” ซึ่ ง เป็ น การต่ อ รอง ที่ แ สดงให้เห็ น ถึ ง ความรู ้จ าก
ประสบการณ์ของบุคคลมี พ ลังมากพอที่สามารถต่อรองกับผู้เชี่ ยวชาญซึ่ งมี ศาสตร์ความรู ท้ าง
การแพทย์ส มัย ใหม่ เป็ น เครื่อ งมื อ น าทางให้บุ ค คลทั่ว ไปยอมรับ การรัก ษาสุข ภาพแนวทางนี ้
นอกจากนี ้ บุคคลลมชักได้สร้างระบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างแพทย์และพวกเขา โดยให้ความ
เชื่อมั่น ไว้วางใจกัน (Trust) มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และที่สาคัญมีการรับฟั ง ความคิดเห็น
ของบุ ค คลลมชัก เพื่ อ น าไปปรับ แผนการรัก ษาให้เหมาะสมกั บ บุ ค คลเฉพาะราย ซึ่ ง ระบบ
ความสัมพันธ์เช่นนี ้ เป็ นสิ่งที่พวกเราปรารถนาให้เกิดขึน้ และขยายวงกว้างกับบุคคลกลุ่มอื่นใน
สังคม
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การแสวงหาทางเลือกอื่น ๆ เพื่อควบคุมอาการชัก
บุคคลลมชัก ที่ไม่ เลื อกใช้การรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่ เพียงอย่างเดียว ด้วย
เหตุผลที่ ไม่เชื่อว่าการรักษาอย่างเดียวจะสามารถควบคุมอาการชักหรือหายขาดได้ พวกเขาจึงได้
แสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทความเชื่อทางวัฒนธรรมสุขภาพของครอบครัว สาหรับพ่อ
แม่ของโมกนัน้ ต้องการให้ลกู ชายหายจากอาการชัก จึงได้นาเขาไปรักษาทางไสยศาสตร์ และเวท
มนตร์ “พ่อแม่เขาก็อยากจะให้ลูกหาย ใครบอกดี ก็ดี ปู่ ร่างทรง ปู่ ชีวก อันโน้นอันนี ้ เหยียบหน้าผม
หมด เย็นนี ้ พรุ่งนีม้ ึงไม่ชกั ละ ผมไปถึงนี่ เขาเอาคนเข็นมาลากเลยนะ พรุ่งนีม้ ึงไม่ชกั แล้ว เขาก็ทา
พิธีให้ผมตัง้ แต่ตอนช่วงสาย ๆ เข้าทีพ่ กั ปุ๊ บ เย็นนัน้ ผมก็ชกั เลยแหละ ยังไม่ถึงพรุ่งนีเ้ ลย เย็นนัน้ ถึง
ทีพ่ กั ผมก็ชกั ” แต่อาการชัก ไม่ได้หายไปจากตัวเขา เขากระทาตามเพื่อให้พ่อแม่รูส้ ึกสบายใจที่ได้
ช่วยหาทางเลือกของการรักษานอกจากการรับประทานยาไปตลอดชีวิต เขาไม่กล้าบอกแม่ว่า ไม่
อยากไปแล้ว เขารูส้ ึกเครียด อยากหายจากอาการชัก จึงไปหาพระ ด้วยความเชื่อว่า พระคือที่พ่ึง
ทางจิตใจ และพระภิกษุรูปนี ้ น่าเชื่อถือมาก เขากระทาตามคาแนะนาของท่าน
“คือผมก็ไปยกมือไหว้ ตอนนัน้ เครียด งานไม่มี แล้วก็ชกั ก็ไปนั่งไหว้พระอะไรอย่างเนีย้
ก็ไปเจอ เจ้าอาวาส เจ้าอาวาสก็ถามว่าผมเป็ นอะไร ผมเครียดอะไร ผมก็ไปเล่าให้ท่านฟัง
ท่านมีสูตรโบราณอย่างนี ้ ให้กินจิ้งจกสามตัว แล้วจิ้งจกเป็ น ๆ ด้วย แหมให้เขาทอด
หน่อยก็ไม่ได้ ให้มาทอดมาอบก็ไม่ได้ตอ้ งกินเป็ น ๆ อีก ก็กินทีละตัว ๆ คราวนี ้ ผมก็กินไป
สองตัวแล้ว ตัวทีส่ ามไม่รอด มันดันสูผ้ ม ก็ไอ้ตวั แรก ๆ หัวมันดิ่งลง มันก็ลงไปเลยใช่ปะ
ไอ้ตวั ทีส่ องก็ด่งิ หัวลงไปเลย ก็ลงเอือ๊ กไปเลย แต่ตวั ทีส่ าม มันลงไปแล้วมันม้วนขวางลา
แล้วมันก็กระดึ๊ก ๆ ในลาคอผม ลองคิดดู ผมก็ลว้ งคอ ก็ลว้ งไม่ได้ โอ้โห ตรงกระเดือก
อย่างเนีย้ ทรมานมาก สุดท้าย ผมก็แบบอาเจียนออกมา แล้วมันก็ดนิ้ หนีไป โอ้โห มัน
รอดไปได้ ผมไปถามพระ ท่านบอกไม่ได้ตอ้ งกินต่อเนือ่ ง ผมบอกไม่เอาแล้วดีกว่า บางคน
ก็บอกให้กินแมลงสาบ ผมบอกแรงไป แมลงสาบไม่เอา โอ้ยหลายอย่าง ยาหม้อผมก็กิน”

โมก คิดทบทวนกับตนเอง และอยากจะบอกกับทุกคนว่า “ถ้าดูแลตนเอง และอย่าไป
เสี่ยง ชีวิตของเราก็จะดีขึน้ เอง ต้องรูว้ ่าอะไรคือความเสี่ยงของตนเอง อย่างของผมที่หลีกเลี่ยงเลย
คือ กาแฟ บุหรี่ เหล้า และลาไย เพราะหวานมีนา้ ตาลมาก”
บุคคลลมชักบางคน มี ก ารปฏิ บัติต ามหลักค าสอนทางศาสนา โดยการนั่ง สมาธิ
เพื่อให้รูต้ ัวตนว่ากาลังทาอะไรอยู่ และมี สติเพื่อคิดทบทวนถึงสิ่งที่จะกระทา บางคน ใช้การนับ
ลูกประคา เพื่อให้จิตใจสงบ งดรับประทานเนือ้ สัตว์ใหญ่ หรือรับประทานอาหารมังสวิรตั ิ เพื่อลด
บาปและช่วยให้ย่อยง่าย ไม่แน่นอึดอัดท้อง ส่วนการรับประทานอาหารคีโตเจนิก ซึ่งเป็ นอาหาร
ไขมัน สู ง เพื่ อ ควบคุ ม อาการชั ก ในเด็ ก นั้น บุ ค คลลมชัก จะเลื อ กรับ ประทานเฉพาะบางคนที่

108
รับประทานแล้วสามารถควบคุมอาการชักของตนได้ นอกจากนี ้ การจัดตารางชีวิตในการทางาน
และการพักผ่อน ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญ ที่บุคคลลมชักตระหนักรูว้ ่าเป็ นสิ่งที่ตนต้องกระทา เพื่อการ
ควบคุมอาการชักของตน ซึ่งเป็ นปฏิบตั ิการที่กระทาได้โดยง่าย หากบุคคลรูเ้ ท่าทันตนเอง และช่วย
ให้ตนดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ดังนัน้ การแสวงหาทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพของบุคคลลมชักนัน้ ต้องพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับตนเอง โดยการสังเกต กระทาการและตรวจสอบตนเองแล้วว่า เป็ นแนวทาง
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตน โดยบุคคลอื่นเป็ นเพียงผูช้ ่วยเหลือเท่านัน้
การเข้าถึงทรัพยากรการดูแลตนของบุคคลโรคลมชัก
การดูแลตนเองของบุคคลโรคลมชัก เพื่อให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการดารงตน
ในสังคมวัฒนธรรมที่แวดล้อมเขานัน้ ไม่ใช่เป็ นเรื่องของบุคคล หรือการตัดสินใจของเขาเพียงอย่าง
เดียว แต่ตอ้ งพิจารณาถึงอัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลเหล่านัน้ หมายรวมถึงมิติต่าง ๆ ของความ
เป็ นอัตลักษณ์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของชน
ชัน้ ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับบุคคลในวงการแพทย์และสาธารณสุข สถานะทาง
สังคม ชาติพนั ธุ์ เพศภาวะ ความพิการ หรืออื่น ๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ร่ ว มสนทนา บุ ค คลที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ทรัพ ยากรเพื่ อ การดู แ ลตนเองนั้ น จะเป็ นบุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีคณ
ุ ลักษณะทั่วไป คือ ชอบอ่านหนังสือ ชอบศึกษาค้นคว้า
เพื่อหาคาตอบในสิ่งที่ตนยังไม่รู ้ ชอบเสาะแสวงหาผูด้ ูแลรักษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการค้นหา
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุม่ สังคมออนไลน์ ดั่งเช่นมินตรา เธอ
เล่าถึงการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลขนาดใหญ่และแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญโรคลมชัก โดยการเข้าไป
ตรวจที่คลินิกนอกเวลา เพื่อให้ได้รบั การตรวจรักษากับแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ และยอมจ่ายเงินค่ายา
ส่วนเกินสิทธิ์เอง นอกจากนี ้ เธอยังไปทาประวัติผูป้ ่ วยไว้ท่ีโรงพยาบาลเอกชน เพื่อรักษากับแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วจึงขอติดตามแพทย์ท่านนีเ้ พื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐ
นอกจากนี ้ ยังเป็ นผูม้ ีการศึกษา เช่น เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไป ทาให้
สามารถค้นหาข้อมูลการดูแลตนเองจากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ประกอบกับฐานะทางครอบครัวมี
ความมั่นคง เป็ นชนชั้นกลาง บุคคลลมชักทางานประจา มี รายได้เลี ย้ งดูตนเองและครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลลมชักเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ จึงส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร
การดูแลได้ง่าย ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศที่มีรายได้ต่าถึงปานกลาง
การเข้าถึงทรัพยากรการดูแลรักษา ได้แก่ ยากันชัก การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยโรคลมชักได้
ถูกต้อง แพทย์หรือบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญโรคลมชัก มี สัดส่วนต่อบุคคลลมชักน้อยกว่าค่า
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มาตรฐาน อีกทัง้ บุคคลลมชักที่มีฐ านะยากจน การดาเนินชีวิตประจาวันเพื่อการมีรายได้เลีย้ งดู
ตนเอง เป็ นไปด้วยความยากลาบาก หากลมชักทวีความรุนแรงขึน้ มีความจาเป็ นต้องใช้ยากันชักที่
มีราคาแพง ซึ่งไม่สามารถเบิกหรือมีเงินซือ้ หามาได้ การควบคุมอาการชักจึงทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
หรือแม้กระทั่งการสรรหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การมีท่ีอยู่อาศัยที่ถูกหลักสุขาภิบาล มี
เครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือภูมิอากาศ ปัจจัยสี่เหล่านี ้ ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่งจาเป็ น
ขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ เพื่อการดารงตนอยู่ในสังคมวัฒ นธรรมอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ผู้
สนทนาท่านหนึ่ งกล่าวว่า “คนจน แค่หายใจก็ผิดแล้ว” ซึ่งเป็ นคาพูดที่ถ่ายทอดจากความรู ส้ ึก
ภายในจิตใจของบุคคลลมชักที่ตงั้ ครรภ์ มีหนีท้ ่ตี อ้ งชาระ มีเงินออมเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ในการดูแล
บุตรที่จะกาเนิดมา เธอจึงรูส้ ึกเครียดมาก อีกทัง้ ญาติพ่นี อ้ งยังคอยรังแกเธอด้วยคาพูด “ถ้าไม่มีเงิน
เราก็ ยังถู กรังแกอยู่ ถ้าเป็ น คนแบบไม่ มี งานการมั่นคงอะไรอย่ างเนี ย้ พี่น ้องก็ ยัง คงเหน็บ แนม
กระแหนะกระแหนอยู่”
การรักษาโรคลมชักอีกวิธีการหนึ่ง คือ “การผ่าตัดรักษาโรคลมชัก” วิธีการนี ้ ทาได้เฉพาะ
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีทีมผูเ้ ชี่ยวชาญโรคลมชัก มีทีมผ่าตัดรักษาโรคลมชัก มีเครื่องมือที่ใช้
ในการตรวจวินิจฉัย เพื่อการคัดกรองบุคคลลมชักที่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด และ
มีเครื่องมือผ่าตัด ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเป็ นเงินหลักแสน บุคคลลมชักต้องรอคิวเข้ารับการผ่าตัด
การเข้าถึงการผ่าตัดรักษาโรคลมชักนั้น บุคคลลมชักหรือผูป้ กครอง จะเสาะแสวงหาหนทางเพื่อ
การเข้าถึงบริการนี ้ โดยได้รบั การแนะนาจากกลุม่ เครือข่ายลมชัก หรือบุคลากรทางการแพทย์สง่ ตัว
เพื่อการรักษาต่อ ผูร้ ว่ มสนทนาท่านหนึ่ง ที่มีประสบการณ์เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก เล่าว่า
“แสนบาทของใครบางคนอาจหมายถึ งกระเป๋ าหลุย ส์ 2 ใบ หรือพราดาใบเดีย ว แต่
สาหรับครอบครัวของผูป้ ่ วยโรคลมชักที่ได้รบั การผ่าตัดนัน้ หมายถึง พ่อของเค้า แม่ของ
เค้า ภรรยาของเค้า ลูกๆ ของเค้า ได้ชีวติ ของคนในครอบครัวทีไ่ ม่ทุกข์ทรมานจากความ
กังวลใจว่า โรคนีจ้ ะเป็ นภัยคุกคามชีวติ ของคนทีเ่ ค้ารัก (และรักเค้า)”

แม้ว่าบุคคลจะมีสิทธิเข้ารับการรักษาที่รฐั จัดบริการให้ แต่ก็ยงั มีค่าใช้จ่ายที่บุคคลลมชัก
และครอบครัว ต้อ งจ่ า ยเอง หากเขาเหล่ า นั้ น ไม่ มี ท รัพ ยากรเพี ย งพอที่ จ ะเข้า รับ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลอย่างทันท่วงที เขาอาจได้รบั อันตรายจากการชักได้ หากไม่ได้รบั การช่วยเหลืออย่าง
ทันการณ์
“ผมไปรับยาทีโ่ รงพยาบาล รอจนถึงคิวหมายเลขทีผ่ มจะได้รบั ยา ปกติจ่ายเงินเพียง 30
บาท รอบนีเ้ ขาบอกเป็ นช่วงเทศกาลขอเก็บ 100 บาท ตอนนัน้ ผมไม่มีเงินในตัวหรอก
100 บาท ผมเลยเดินออกไปหน้าโรงพยาบาล ไปเอาเงินที่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซด์ พอ
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ตอนเดินกลับเข้ามา เดินผ่านห้องฉุกเฉิน ความรูส้ ึกใช่ละมันจะเป็ นลมชักแน่ ผมเลยเดิน
ไปหาพยาบาลที่หน้าห้องฉุกเฉิน เดินเหมือนคนต้องการความช่วยเหลือ ผมพูดได้นิด
เดียวเอง พูดว่า ...คุณพยาบาลครับ จากนัน้ ก็ลม้ หลับต่อหน้าพยาบาลเลย ตืน่ มาอีกที ก็
อยู่หอผูป้ ่ วยละ สรุปยาก็ไม่ได้กลับไปเอาทีห่ อ้ งรับยา แต่กลับมาเป็ นลมชักตอนจะเดินไป
รับยา”

นอกจากนี ้ สมาชิกใน “กลุ่มลมชักคลับ” ยังได้มีการแบ่งปั น “ยากันชัก” ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้
สมาชิ ก ในกลุ่ม ที่ ห าซื อ้ ไม่ ได้ แสดงให้เห็ น ถึง การเกิ ด ขึน้ ของ “กลุ่ม ช่ ว ยเหลื อตนเอง” เพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์การดูแลบุคคลลมชัก อีกทั้ง บรรยากาศการสนทนาในกลุ่ม นี ้
อบอวลไปด้วยอารมณ์ ความรูส้ ึกที่แสดงออกถึงการเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ความรูส้ ึกของบุคคลลมชักหรือผูด้ แู ล กาลังใจที่มีให้กนั และกัน
เป็ นพลังเพื่ อการต่อสู้ต่อรองกับการรักษาทางการแพทย์สมัย ใหม่ ด้วยเหตุผลที่ว่า “หมอ ไม่ มี
ประสบการณ์การเป็ นผูป้ ่ วย จึงเข้าไม่ถึงสิ่งที่พวกเราเป็ น”
สุนทรียะของบุคคลโรคลมชัก
บุคคลเป็ นโรคลมชัก ถูกสร้างจากสังคมและวัฒ นธรรม “ลมชัก” เป็ นโรคทางสังคมที่ถูก
สร้างโดยวิธีคิดในสังคมไทยที่ทาให้มนุษย์คนหนึ่ง กลายเป็ นบุคคลที่มี “โรค” ได้โดยความไม่ตงั้ ใจ
บางครัง้ เกิดจาก “ความหวังดี” หรือ “ความคาดหวัง” ภายใต้บริบทความคิดทางวัฒ นธรรมของ
ครอบครัวที่เชื่อในการประสบความสาเร็จผ่านการแข่งขันทางการศึกษา หน้าที่การงาน การมีเงิน
เพื่อเลีย้ งดูครอบครัว หรือความคิดความเชื่อเรื่องการพึ่งพิงผูช้ ายของผูห้ ญิง เขาเหล่านี ้ ได้สร้าง
ตัวตนที่ถูกกากับโดยวิธีคิดทางสังคม ซึ่งทาให้เขาเชื่อว่าตนต้องเป็ นเช่นนัน้ (Self-discipline) จาก
การเชื่อฟั งคาสอนของบิดามารดา เพื่อให้บิดามารดามีความรูส้ ึกภาคภูมิใจ ที่ได้ทาหน้าที่ “ลูกที่ดี”
“ลูกกตัญญู” เส้นทางเดินชีวิตของเขา ไม่ได้ราบเรียบเป็ นเส้นตรงที่ชนั ขึน้ สูจ่ ดุ หมายปลายทางที่เขา
หวังไว้ “ความหวังดี” หรือ “ความคาดหวัง” ของครอบครัว เป็ นแรงกดดันให้เขาต้องมานะพยายาม
ทุ่มเททัง้ แรงกายและแรงใจ ในการเรียน และการทางาน จนร่างกายเหนื่อยล้าเกินกาลัง พักผ่อนไม่
เพียงพอ เกิดความเครียดสะสมโดยไม่รูต้ ัว เมื่อถึงจุดที่ร่างกายและจิตใจไม่สามารถต้านทานหรือ
ทนต่อแรงกดดันได้ จึงก่อกาเนิด “ลมชัก” ขึน้ มา ดังตัวอย่างการทบทวนเหตุการณ์ชกั ครัง้ แรก “ชัก
ขณะทาแผลให้ผปู้ ่ วย” ของพยาบาล การเริ่มเข้าสู่การกลายเป็ นบุคคลลมชักของแพทย์ “ชักขณะ
ออก OPD กาลังตรวจผูป้ ่ วยโรคลมชักพอดี” “การเหม่อขณะเรียนหนังสือ” ของนักเรียน เป็ นต้น
เมื่อถูกทาให้เป็ นบุคคลถูกจัดประเภท (Classify) ให้เป็ น “ผูป้ ่ วยลมชัก” ต้องเข้ารับการ
รักษากับแพทย์แผนปั จจุบนั เพื่อให้แพทย์ ตรวจร่างกายโดยละเอียด ส่งตรวจพิเศษเพื่อการสืบค้น
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(Investigation) หรื อ จ าแนกประเภท (Classification) ว่ า “ปกติ ” (Normal) หรื อ “ผิ ด ปกติ ”
(Abnormal) ในรู ปแบบใด เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมในแต่ละราย ซึ่ง
การกลายเป็ นผูป้ ่ วยลมชัก จะต้องเชื่อฟั งคาสั่งการรักษาของแพทย์ ปฏิบตั ิตามคาแนะนา ต้องสยบ
ยอมต่ อ อ านาจของความรู ท้ างการแพทย์ เพื่ อ ให้ร่า งกายสามารถควบคุม อาการชัก ได้ต าม
เป้าหมายของการรักษา เป็ นตัวตนที่พ่งึ การรักษาภายใต้ความสัมพันธ์ทางอานาจกับแพทย์ผรู้ กั ษา
(Object of medical knowledge) ต้องพึ่งพิงครอบครัว ไม่สามารถออกไปทางานนอกบ้านได้ ไม่มี
รายได้เลีย้ งดูตนเอง ถูกญาติๆ มองว่าเป็ นภาระ ถูกเพื่อนล้อ เพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจ ซึ่งเป็ นการ
ลดทอนศักยภาพของบุคคล บางคนต้องย้ายสถานที่ปฏิบตั ิงาน หรือเปลี่ยนแผนการเรียนตามที่ตน
สามารถเรียนต่อจนสาเร็จการศึกษา หรือปฏิบตั ิงานได้โดยไม่เกิดอันตรายต่อตนเอง และไม่เป็ น
ภาระเพื่อนร่วมงาน
เมื่ อ เป็ น เช่ น นี ้ บุค คลโรคลมชัก จึ งเกิด การถกเถี ย ง ต่ อ สู้ และสงสัย ภายในตนเองกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ตลอดเวลา ดั่งเช่น การชักเหม่อขณะขึน้ ฝึ กปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย ของนักศึกษา
แพทย์ท่านหนึ่ง ซึ่งแพทย์รุ่นพี่และเพื่อนนักศึกษาแพทย์ คิดว่าเธอแกล้งทา หรือไม่สนใจทางาน
ตามที่ได้รบั มอบหมาย เธอรู ส้ ึกเครียดมาก เธอรู ส้ ึกว่าถูกจับจ้อง (Gazing) จากบุคคลรอบข้าง
กลายเป็ นตัวปั ญหา (Problem) จึงไม่ชอบให้ใครมาถามเกี่ยวกับอาการที่เธอเป็ น บางครัง้ เธอรูส้ ึก
เองว่ า ไม่ เหมื อ นคนอื่ น (Difference) ความแตกต่ างนี ้เองท าให้เธอรู ส้ ึก “เป็ น อื่ น ” ไม่ เข้าพวก
(Otherness) เธอได้แต่บอกกับตัวเองว่า “อดทนให้มากที่สดุ ” และคิดใหม่อย่างรูเ้ ท่าทัน ว่า “ลมชัก
เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ก็ไม่ได้ทาให้ตวั เราด้อยไปกว่าผูอ้ ื่น เราต้องเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถ
ควบคุม อาการชักได้ และระมัดระวังตนเองให้ม ากขึ้น เพื่อให้อยู่ กับลมชักได้อย่ างมี ความสุข ”
ดังนัน้ การสร้างตัวตนใหม่จากการเป็ นผูถ้ ูกกระทา (Object) ของความรู ้ ลุกขึน้ มาสร้างตัวเอง หรือ
เป็ นผูก้ ระทาการ (Subject) ที่มีศักยภาพในตนเอง แสวงหาความรู ้ เรียนรู ก้ ารดูแลตนเอง สังเกต
อาการนา (Prodromes) ได้แก่ ความรูส้ กึ ไม่สขุ สบาย ปวดมวนในท้อง ปวดศีรษะ และอาการเตือน
(Aura) ได้แก่ ปวดหรือชาบางส่วนของร่างกาย คลื่นไส้ อาเจียน หน้าซีด หรือ หาวบ่อย ก่อนเกิด
อาการชัก (Preictal symptoms) เมื่อพวกเขา ตรวจพบว่า มีอาการนาหรืออาการเตือน ให้เขารับรู ้
ว่าจะเกิดอาการชัก เขาจะหยุดทากิจกรรมทันที จะไม่ฝืนทาต่อ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึน้
ขณะมีอาการชัก ผูร้ ่วมสนทนาท่านหนึ่งกล่าวว่า “ลมชัก เป็ นเสมือนเพือ่ น ที่คอยมาเตือน ให้เรา
ดูแลตนเอง” และสามารถควบคุมอาการชักของตนเองให้หายเป็ นปกติได้
เมื่อบุคคลสามารถดูแลตนเองได้ดี (Self-care) สร้างตัวตนที่มีความรู ส้ ึกนึกคิดจากการ
เรียนรูก้ ารใช้ชีวิตร่วมกับผูอ้ ่นื ในบริบทวัฒนธรรมของครอบครัวและสังคม เป็ นตัวของตัวเอง เข้าใจ
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ตัวเองอย่างถ่องแท้ (Know yourself) รับรู ถ้ ึงความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ตรวจสอบตนเอง
อย่างละเอียดลึกซึง้ (Self-examination) ทบทวนและสะท้อนความรู ส้ ึกนึกคิดของตนเองอย่าง
สม่าเสมอ (Self-reflection) ตัง้ ข้อสังเกตหรือคาถาม คิดวิเคราะห์ แสวงหาความรูเ้ พื่อตอบคาถาม
ให้ตนเอง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตกับคนเป็ นลมชัก (Self-help group) เพื่อเสริม
พลั ง (Empowerment) และเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น (Self-confidence) ในการอยู่ ร่ ว มกั บ บุ ค คลใน
ครอบครัวและสังคม สามารถต่อรองแผนการรักษากับแพทย์ผรู้ กั ษา เช่น การปรับเพิ่มหรือลดการ
รับประทานยากันชัก การรับประทานอาหารที่มี ส่วนประกอบของไขมันสูง เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพร่างกายของตนเอง และคนเป็ นลมชักในความดูแล นอกจากนี ้ บุคคลเป็ นโรคลมชัก จะมีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตประจาวันให้เหมาะสมกับตนเอง เช่น ปรับเวลาการนอนเพื่อการ
พัก ผ่ อ นอย่ างเพี ย งพอ จากการนอนวัน ละ 3-4 ชั่วโมง เป็ น นอนวัน ละ 6-8 ชั่วโมง การจัด การ
ความเครียดด้วยตนเอง โดยการค้นหาสาเหตุท่ีทาให้เกิดความเครียด ปล่ อยวาง นั่งสมาธิ ร้อง
เพลง เต้นบัลเลต์ หรือการไปท่องเที่ยว การออกกาลังกาย เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ การรับประทาน
อาหารตรงเวลา ไม่ ปล่อยให้หิวจัด หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางเพื่อไปเรียน หรือทางาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็ นต้น
การค้น พบตัว ตนของตนเองที่ มี ก ารปรับ เปลี่ ย นตนเองหรือ สร้า งตัว ตนใหม่ เพื่ อ ให้
สามารถดาเนินชีวิตตามวิถีปฏิบัติท่ีตนเองได้สรรค์สร้างขึน้ ด้วยความมุ่งมั่นและสมัครใจที่จ ะ
กระทา เพื่อการบรรลุเป้าหมายของชีวิตตามที่ตนปรารถนาหรือมุ่งหวังไว้ ภายในขอบเขตที่ตน
สามารถกระทาได้ เหล่านีค้ ือ ความหมายหรือ การอธิบายถึง “การมีสนุ ทรียะในตนเอง (Aesthetic
self)” รู ว้ ่าอะไรคือสิ่งที่ตนเองทาแล้วสามารถสร้างความสุขในขอบเขตของความเป็ นตัว ตนใน
บริบทชีวิตของตน และไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อน ดั่งเช่น ฉัตรชบารักในวิชาชีพพยาบาล ไม่ตอ้ งการ
ออกจากวิชาชีพพยาบาล เพื่อไปทางานที่แผนกอื่น จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานและห้วง
เวลาในการปฏิบตั ิงานที่ตนสามารถทางานในสิ่งที่ตนรักและไม่สง่ ผลต่อสุขภาพ “สิ่งทีเ่ รารักคือการ
เป็ นพยาบาล เราอยากจะมาดูแลคนไข้ ตอนที่อยู่นรีเวช ที่ใคร ๆ บอกว่า เราไม่สบาย ทาไมไม่
ยอมขึ้นกองการพยาบาล เรารู ส้ ึ กว่ าคนไข้ที่เขาหมดหวัง เขาต้องการกาลัง ใจ เราอยากไปให้
กาลังใจเขา เราอยากไปดูแลเขา เลยขอย้ายทีท่ างานไปหน่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขึน้ เฉพาะเวร
เช้า” หรือ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเดินทางสายกลาง อยู่อย่างพอเพียง และอยู่บนโลกของความ
เป็ นจริง ของ สน “มองต่ าเราเหลือ มองเหนือเราขาด” สนเปลี่ยนแปลงความคิด ที่เขาเคยต้องการ
เป็ นอายุรแพทย์ เปลี่ยนมาเรียนเฉพาะทางสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine)
ด้วยความคิดว่า จะได้มีเวลาพูดคุยและเสริมแรงผูป้ ่ วยในการดูแลสุขภาพตนเอง “เราลดจานวน
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การตรวจคนไข้ลง เหลือประมาณวันละ 160 คน อย่างที่ทาทุกวันเนีย้ เรานั่งคุย เรานั่งสัมภาษณ์
คุณยาย นั่งเล่นกับคุณลุง คุณน้าทีเ่ ขาเข้ามาหาเรา แล้วก็เห็นความเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนว่า การที่
เราเป็ นแฟมเมดเนีย่ เรามีเวลาโมติเวชั่น มีเวลาเทคไทม์กบั คนไข้ ได้รูป้ ัญหาของเขา”
ผลการศึกษาการสร้างความรูด้ ว้ ยสุนทรียะของบุคคลเป็ น โรคลมชัก โดยใช้วิธีวิทยาการ
วิจยั แนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณา ซึ่งผูว้ ิจยั อยู่ในฐานะคนเป็ นโรคลมชักและนักวิจยั ได้ร่วมคิดวิเคราะห์
มองเห็นกระบวนการสร้างมนุษย์ให้เป็ นโรค การต่อสูก้ บั โรคลมชัก การสร้างตัวตนเพื่อให้ได้รบั การ
ยอมรับจากครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการสร้างตัวตนนีม้ ีความหลากหลายขึน้ อยู่กบั บริบท
ชีวิตของแต่ละบุคคล การอบรมลีย้ งดูและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ตัวตนของเขาที่มีมาก่อน
รวมทั้งระดับการตระหนักรู ห้ รือการรับรู ต้ นเอง (Layers of consciousness) (Pace, 2012) และ
บริบ ทวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น ที่ ต นเองอาศัยอยู่ บุค คลลมชักจึ ง มี การปรับ เปลี่ ยนตนเองเพื่ อ ให้ต น
สามารถควบคุมอาการชักได้ ซึ่งเป็ นเป้าหมายแรกของการดารงอยู่ในสังคม บุคคลเชื่อว่า “เมื่อมี
สุขภาพดี เราจะสามารถกระทาการใด ได้ด่งั ใจปรารถนาหรือความต้องการของตน” เมื่อบุคคล
ลมชัก สามารถควบคุมอาการชักได้แล้ว มีความต้องการที่จะดาเนินชีวิตโดยอิสระด้วยตนเอง ไม่
ต้องพึ่งพิงผูอ้ ่นื สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลีย้ งดูตนเองและครอบครัวได้ หรือบุคคลลมชักบางคน
สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จนสามารถก้าวข้ามความหมายของคนเป็ นโรคลมชัก แสดงออกให้
เห็น ว่าบุค คลลมชักไม่ ได้เป็ น คนด้อยความสามารถกว่าบุคคลทั่วไป ได้ สร้างความรู ใ้ ห้เกิด ขึน้
ภายในตนเอง สามารถตั้งคาถามกับความรู ท้ ่ีตนประสบพบเห็น หรือร่วมกันสร้างเครือข่ายโรค
ลมชักขึน้ เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์การดูแลตนเอง แสวงหาแหล่งประโยชน์ในการรักษา สร้าง
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรคลมชัก และแสดงออกถึงเสียงที่มีพลังให้คนในสังคมได้รบั รู ว้ ่า
บุคคลเป็ นโรคลมชักเป็ นผูม้ ีศกั ยภาพ สามารถสร้างความรูอ้ นั แท้จริงที่มาจากข้างในตัวตน พร้อม
ทัง้ สามารถดึงเอาคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของตนกลับคืนมา
ข้อเสนอแนะสู่ความคิดและการเปลี่ยนแปลง
การนาผลการวิจยั ไปปรับใช้ เพื่อให้บุคคลเป็ นโรคลมชัก มีการสะท้อนย้อนคิดกับตนเอง
ในการสร้างตัวตนใหม่ อย่างรูเ้ ท่าทัน ไม่ถูกครอบงาหรือถูกทาให้เชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าตนเป็ นผูไ้ ร้
ความสามารถหรือด้อยค่า และต้องอยู่ในกากับดูแลของบุคคลอื่น ดังนั้น ควรเสริมสร้างความรู ้
ความจริงให้คนในสังคม มีความเข้าใจบุคคลเป็ นโรคลมชักว่าเป็ นผูท้ ่มี ีความสามารถในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่มีความเห็นอกเห็นใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เขา
เหล่านัน้ สร้างตัวตนใหม่ เพื่อต่อสูก้ ับโรคลมชักและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเข้าใจถึง
คุณค่าของตนเอง รวมทัง้ การดารงไว้ซ่งึ การมีศกั ดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ นอกจากนีย้ งั ช่วยส่งเสริมให้
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บุคคลเป็ นโรคลมชักได้ “หลุดพ้นจากเงามื ด” ของวัฒ นธรรมการอบรมเลีย้ งดูของครอบครัวที่มี
ความคาดหวังหรือความกดดัน อีกทัง้ ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ตอ้ งทางานเพื่อหาเลีย้ งตนเอง
และครอบครัว หรือความไม่ เท่าเทียมทางเพศ นอกจากนี ้ ควรส่งเสริม ให้บุคคลเป็ นโรคลมชักที่
สามารถสร้างความรูจ้ ากประสบการณ์ของตนเอง อยู่กับตนเองอย่างมีความสุข และบรรลุความ
ปรารถนาที่ตนได้กาหนดเป้าหมายไว้ ได้มีส่วนร่วมในการเสริมพลัง บุคคลที่เป็ นโรคลมชักให้ลุก
ขึน้ มาสร้า งตัวตนใหม่ เพื่ อ ต่ อสู้กับ ลมชักและวิกฤตการณ์ในชี วิต และควรส่ง เสริม ให้มี ก ารใช้
กระบวนการกลุ่ม ช่ วยเหลื อตนเอง (Self-help group) ให้มี จานวนเพิ่ ม มากขึน้ ในสังคม เพื่ อให้
บุคคลเป็ นโรคลมชักที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้มีท่ีพ่งึ พิงด้านจิตใจ มีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิท่ีพึง
ได้และแหล่งประโยชน์ทางสังคม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมสร้างความรู ใ้ นการดูแล
ตนเองเพื่อให้ตนมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งเป็ นการเปิ ดพืน้ ที่การสร้างชุดความรู จ้ ากประสบการณ์ใน
การดูแลตนเองของบุคคลเป็ นโรคลมชักจากกลุ่มบุคคลเป็ นโรคลมชักเอง เพื่อสร้างอานาจการ
ต่อรองของบุคคลโรคลมชักกับความรูว้ ฒ
ั นธรรมสุขภาพท้องถิ่น
การพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อตอบคาถามการดูแลสุขภาพของประชาชน หรือผูใ้ ช้บริการทัง้
ที่มีการเจ็บป่ วยหรือมีสขุ ภาวะที่ดี ควรคานึงถึงวัฒนธรรมสุขภาพของบุคคลและครอบครัวร่วมด้วย
เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลวัฒ นธรรมสุขภาพอย่างลุ่มลึก ในบุคคลที่เจ็บป่ วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
อย่างแยกไม่ออกจากปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคไม่
ติดต่อเรือ้ รัง (Non-communicable diseases; NCD) ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง เบาหวาน ความดัน โลหิ ต สูง อ้ว นลงพุ ง เป็ น ต้น หรือ กลุ่ม ที่ มี ค วามเปราะบาง ได้แ ก่
ผู้สูง อายุ ผู้พิ ก าร ผู้ป่ วยที่ มี ค วามต้อ งการพิ เศษ หรือ ผู้ป่ วยที่ มี ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ควรน าวิ ธี
วิทยาการวิจัยแนวอัตชาติพันธุ์วรรณา ไปศึกษาบุคคลกลุ่มเหล่านี ้ เพื่อจะได้ชุดความรู ใ้ หม่จาก
ประสบการณ์ของบุคคลและผูว้ ิจยั ที่มีประสบการณ์รว่ มกัน ซึ่งมีการสะท้อนย้อนคิดกับตนเอง และ
สร้างตัวตนขึน้ มาใหม่ เพื่อให้มี ศักยภาพในการดูแลตนเอง และมี สุขภาวะที่ดี นอกจากนี ้ ควร
ส่งเสริมการทาวิจยั “ความรูจ้ ากประสบการณ์เชิงวิพากษ์” ไม่ใช่ทาเพื่อ รับฟั งหรือทาความเข้าใจ
ประสบการณ์ แนวปฏิ ฐานนิยมเพียงอย่างเดียว หากแต่มีวิธีวิทยาการวิจัยที่นามาใช้สร้างความรู ้
ใหม่จ ากประสบการณ์ของบุคคลในมิ ติต่าง ๆ ได้อย่างลุ่ม ลึก และด้วยความเชื่ อที่ว่ามนุษย์คือ
ผูส้ ร้างความจริง และความจริงนัน้ เกิดขึน้ ในชีวิตประจาวันของบุคคล ความจริงจึงมิได้ดารงอยู่เพื่อ
รอการค้นพบเพียงอย่างเดียว
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการเผยแพร่ความรูใ้ ห้คนในสังคม
มีความรูค้ วามเข้าใจ เรื่อง วัฒนธรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันการเกิดโรคลมชัก การส่งเสริมสุขภาพ
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ให้คนมี ค วามรอบรู ด้ ้านสุขภาพ (Health literacy) และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยไม่ มุ่งเน้น ที่การ
รักษาโรคลมชักเพียงอย่างเดียว หากแต่มีแนวทางการดูแลสุขภาพภายใต้วัฒนธรรมสุขภาพซึ่งมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของบุคคล นอกจากนี ้ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ควร
สร้างบรรยากาศการทางานที่มีความเอือ้ อาทร เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจผูร้ ว่ มงานอย่างถ่องแท้ เพื่อ
ลดความกดดันหรือลดการบีบคัน้ จากการทางาน และที่สาคัญ ในการจัดทานโยบายของรัฐ ควรนา
ความรู จ้ ากประสบการณ์ของบุคคลในกลุ่ม วัฒ นธรรมย่อย มาร่วมจัดท านโยบายของรัฐ เพื่ อ
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาคัญหรือประเด็นปัญหาที่แท้จริงของการดูแลสุขภาพของบุคคลอย่างลุ่มลึก
แล้วจึ งน าไปก าหนดเป็ น นโยบายการส่ง เสริม สุขภาพและป้อ งกัน การเกิ ด โรคทั้งจากโรคและ
วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องและตรงประเด็นยิ่งขึน้
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