การดูแลทางดานจิตสังคมแกผูปวยกลามเนื้อลีบดูเชน
ความรูสึกไมสบายใจอันเนือ่ งมาจากการที่ลูกมีปญ
 หาเรื่องกลามเนื้อ และก็ไมอยากจะเชื่อวาลูกเปนโรค
เพราะลูกก็เดินไดมาตั้งแตตน เปนสิ่งที่ไมอาจปฏิเสธไดวา ความรอนรน ความกังวล และความกลัวเขามารุมเรา
จิตใจของผูเปนพอแมมากขึน้ ทุกวันๆ ถึงแมวาเด็กที่เปนโรคกลามเนื้อลีบดูเชนจะมีสติปญญาปกติ แตตอมาจะ
เดินแลวลมบอย เนื่องจากกลามเนื้อสวนขาออนแรงกอน ตามดวยกลามเนื้อแขน และกลามเนื้อสวนอื่น ทําให
หายใจไมไหว สําลักงาย และมักเสียชีวิตดวยอาการแทรกซอนเชน ปอดบวม ในชวงอายุ 15-20 ป ผูเปนแมยอมมี
ชีวิตอยูด วยความรูสึกเศราและเปนทุกข ผูเปนพอก็คงไมแตกตางกันมากนัก ทุกครั้งทีเ่ ห็นลูกลม ออนแรงลงทีละ
นอย ก็เปนเหมือนสัญญาณที่จะบอกใหทําใจและดูแลลูกใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
โรคกลามเนือ้ ลีบดูเชนเปนความเจ็บปวยเรือ้ รังและเปนวิกฤตการณอยางหนึ่งของชีวติ มีผลตอสภาพ
จิตใจและรางกายของผูปวยอยางมาก เปนภาวะคุกคาม กอใหเกิดความเครียดหรือกอใหเกิดภาวะวิกฤตสําหรับ
ตัวผูปว ยเองและครอบครัวไดทั้งสิ้น การเจ็บปวยเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับผูปว ยนั้นมีผลกระทบตอตัวผูปว ยเปน
อยางมาก เนื่องจากผูป วยเปนเด็กอยูในวัยที่กําลังเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม การเจ็บปวยที่เกิดขึ้นมิไดมีผลเฉพาะตอตัวเด็กปวยเทานั้น แตจะมีผลกระทบตอสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวดวย เนื่องจากเด็กเปนที่รกั และเปนจุดศูนยกลางความสนใจของทุกคนในครอบครัว
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ผลกระทบตอผูปวยกลามเนือ้ ลีบดูเชน
1. ดานรางกาย การเจริญเติบโตอาจปกติ แตจะขาดโอกาสในการพัฒนารางกาย เพราะมีสาเหตุจากการที่
สภาวะของโรคดําเนินไปและจากการเกิดภาวะแทรกซอน ระยะเวลาทีเ่ จ็บปวยยาวนาน การกลับเขารับการรักษา
ซ้ําแลวซ้ําอีก การเผชิญตอการติดเชื้อบอยๆ และจากยาทีใ่ ชรกั ษาโรค หรือมีความพิการบกพรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตองใชเวลาในการรักษาโรคนาน ผูปว ยจะถูกจํากัดการออกกําลังกาย ทําใหขาดโอกาสตางๆ เมื่อเทียบกับเด็ก
อื่นๆที่มรี างกายสมบูรณ การเจริญเติบโตทีม่ ีความพิการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะสงผลใหผปู วยมีภาพลักษณที่ไมดีตอ
รางกายตนเอง
2. ดานสติปญญา พัฒนาการของสติปญญาขึ้นอยูกับการเจริญเติบโตของสมองและโอกาสในการเรียนรู
ผูปวยกลามเนือ้ ลีบดูเชนอาจตองขาดเรียน เพราะการที่ไมสามารถรวมกิจกรรมหรือเลนกับเพื่อนๆได ทําใหขาด
โอกาสในการเรียนรูแ ละมีผลตอการเจริญเติบโตของสมอง สงผลใหพัฒนาการทางสติปญญาชาลงหรือ
หยุดชะงัก และยังมีผลตอความพรอม ความจํา และแรงจูงใจของผูปว ยดวย
3. ดานอารมณ เนื่องจากระยะเวลาการเจ็บปวยทีย่ าวนาน ผูปวยจะรูสึกวาตนเองไมมคี ุณคาและมีความ
วิตกกังวลสูง ผูปวยอาจตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลบอยครั้งเนื่องจากความรุนแรงของโรค ในภาวะ
วิกฤตนีผ้ ูปวยจะเสียความสมดุลไดงาย เกิดผลกระทบตอพัฒนาการทางดานอารมณและอื่นๆได ผูป วยจะมีความ
ทุกขทรมานจากการที่ตองอยูโรงพยาบาลนานและการทีค่ วามพิการบกพรองเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ตองหยุดเรียน ถูก
จํากัดการเคลื่อนไหว เปนตน สิ่งเหลานี้จะสงผลตอจิตใจ อารมณ และการดําเนินชีวิตในสังคมของผูป วย ทําใหมี
ลักษณะไมเปนตัวของตัวเอง วิตกกังวล แยกตัว หงอยเหงา ตองการความสนใจจากผูใ กลชดิ บางคนอาจแสดง
อาการขัดขืนและปฏิเสธการรักษา โดยเฉพาะเมื่อยางเขาสูวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่กําลังคนหาความเปนตัวของตัวเอง
เพื่อพัฒนาไปเปนผูใ หญในอนาคต
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4. ดานสังคม การทีก่ ลามเนือ้ ออนแรงลงเรื่อยๆ ผูปวยตองพึ่งพาบิดา-มารดามากขึ้นเรื่อยๆ อายเพือ่ น ไม
อยากเลนกับเพื่อน ไมอยากไปโรงเรียน อาจมีลักษณะกาวราว ตอตานสังคม ทําใหเพื่อนไมอยากเลนดวย ตองถูก
แยกจากเพื่อนและสังคมเปนเวลานาน บางคนอาจไมมีความมั่นใจในตนเอง ปรับตัวเขากับสังคมไดยาก
5. ดานบุคลิกภาพ เนื่องจากการถูกจํากัดกิจกรรมหรือตองนั่งรถเข็น ทําอะไรไดไมทัดเทียมเพื่อน และ
จะรูสึกเปนปมดอย ถาบิดา-มารดามีการเลีย้ งดูที่ไมถูกตอง ก็อาจทําใหผูปวยมีบุคลิกภาพแบบไมมนั่ ใจและมัก
แยกตัวจากสังคม

ผลกระทบตอครอบครัว
เนื่องจากครอบครัวเปนเสมือนน้ําในบอ ถามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลนไปในน้าํ น้ําจะกระเพือ่ มและขยายวง
ออกไปเรื่อยๆ เชนเดียวกันกับครอบครัว การที่มผี ูปวยเปนกลามเนื้อลีบดูเชนเพียง 1 คน ยอมสงผลทุกดานคือ
ชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะตองเสียสละเวลามาดูแลผูปว ยมากขึ้นตามอาการของโรค การทํามาหากิน
ก็ยอมฝดเคือง รายไดก็ตองนอยลง กอใหเกิดความเครียด อารมณและจิตใจเปลี่ยนแปลง อาจทําใหความสัมพันธ
ในครอบครัวและการมีปฏิสมั พันธกับผูอนื่ เสียได

ปฏิกริ ิยาของบิดา-มารดาเมือ่ ทราบวาลูกปวยเปนกลามเนื้อลีบดูเชน
ระยะที่ 1 ช็อคและปฏิเสธ (Shock and Denial) เปนปฏิกริ ิยาปกติที่เมื่อพอแมทราบวาลูกของตนเองเปน
โรคกลามเนื้อลีบดูเชนมักจะตกใจและรับไมได ยิ่งถาแมมีภาวะพาหะดวยแลว ก็ยิ่งยากตอการที่จะทําใจได วาตน
เปนผูถ ายทอดยีนให และทําไมตองเกิดกับลูกของตนเองดวย
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ระยะที่ 2 การปรับตัว (Adjustment) เมื่อทราบวาโรคนี้เปนอยางไร มีความเขาใจในตัวโรคมากขึ้น พอ
แมจะเริ่มเห็นความเปนไปไดและทิศทางในการดูแลผูปว ย จะมีการลองผิดลองถูก เพือ่ ชวยใหลูกมีความสุข
สบายและอยูก บั สิ่งแวดลอมใหไดตามปกติ อาจจะทําไดดีหรือไมก็ตาม ซึ่งระยะนี้ทกุ คนในครอบครัวตอง
ชวยกันอยางมาก เพื่อมิใหเกิดสิ่งที่นําไปสูความไมสบายใจเพิ่มอีก ภาวะอารมณในชวงนี้จะเกิดมีขนึ้ ไดหลาย
อยาง แตจะผานไปไดถามีความอดทนและความรักในครอบครัว
ระยะที่ 3 ระยะของความเขาใจและยอมรับความจริง (Reintegration and Acceptance) เมื่อไดปรับตัว
มาระยะหนึ่ง ทุกคนจะเริ่มเห็นตามความเปนจริงวา อะไรที่เปนไปไดอยางที่ตนตองการ และอะไรทีไ่ มอาจ
ปรับเปลี่ยนใหเปนไปไดดังใจตองการ การดูแลผูปว ยจะดําเนินไปอยางสบายๆมากขึน้ ความกดดันลดลง แตจะมี
ความสุขมากขึ้น เพราะลดการยึดติดจากสิ่งที่ตนไดลองพยายามแลวมิอาจเปนไปได จะมีการหันหนาเขาหากัน
เขาใจกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งไมใชเฉพาะผูปว ยเทานั้น

การปรับตัวของผูปวยตอการปวยเปนกลามเนื้อลีบดูเชน
1. สามารถปรับตัวไดดีและมองโลกแงดี ผูปวยสามารถดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี เปนปกติสุขตาม
ศักยภาพของตนเองที่มีอยู
2. เกิดความรูส ึกแตกตางและรูสึกดอย ผูปว ยจะรูสึกวาตนเองแตกตางจากเด็กปกติคนอื่น ทําอะไรไดไม
ทัดเทียมเพื่อน มักจะมองโลกในแงลบ รูสกึ วาตนเองดอยคา
3. เกิดความแปรปรวนดานจิตใจและอารมณ
4. ยอมรับการรักษา ยอมรับประทานยา ใหความรวมมือ และปฏิบัตติ วั ในการรักษาอยางเครงครัด
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5. แสวงหาสิ่งที่ชวยในการสนับสนุน อาจจะหาขอมูลจากแพทย พยาบาล หรือผูอื่น เพือ่ เปนแนวทางใน
การแกปญ
 หาและรับรูถ ึงการปฏิบตั ิที่ถกู ตอง

การชวยเหลือและดูแลผูปวยโรคกลามเนือ้ ลีบดูเชน
1. สงเสริมพัฒนาการใหเหมาะสมตามวัยและความเหมาะสมของผูปว ย
การรักษาผูที่เปนโรคนี้เปนเพียงการประคับประคองเพื่อใหเด็กมีชีวติ ไดยืนยาวที่สุด และประกอบ
กิจกรรมไดใกลเคียงปกติ รวมทั้งคงความสามารถในการเดินใหนานที่สดุ เทาที่จะทําได โดยเนนที่การปองกัน
ภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้น และดูแลดานสุขอนามัยทั่วไปของผูปวย เชน การดูแลเรือ่ งอาหารและการทําความ
สะอาดฟน เปนตน การใหภมู ิคุมกันตามปกติ พยายามใหเด็กไดไปโรงเรียน ใหเด็กไดชวยเหลือตนเองใหมาก
ที่สุด
การทีจ่ ะทําในสิ่งดังกลาวไดตองเริ่มตนที่การสงเสริมใหครอบครัวมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับโรค
การติดตามผลการรักษาและการเนนใหเห็นความสําคัญของการติดตามผลการรักษา หากบุคลากรทางการแพทย
ชวยหาสิ่งที่ชวยสนับสนุนครอบครัวใหมีจุดยืนที่เขมแข็ง และคอยๆชวยประคับประคองใหครอบครัวสามารถ
ปรับตัวกับภาวะวิกฤตจากการเจ็บปวยเรื้อรังของบุตร สงเสริมใหครอบครัวปรับตัวไดดีตอการเจ็บปวยเรื้อรัง
ของผูปวย สงเสริมความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูปว ย จะเปนการชวยลดความวิตกกังวลและความ
กลัวของครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่ตองดูแลผูปว ย ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและสิ่งแวดลอมของผูป วยและ
ครอบครัวดวย ตองไมลืมที่จะสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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2. การดูแลฟนฟูสมรรถภาพ
เนื่องจากการดําเนินโรคคอนขางรุนแรง เพราะมีการออนแรงของกลามเนื้อและลีบลง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งบริเวณตะโพก ตนขาและตนแขน มักพบวามีกลามเนือ้ นองใหญผิดปกติ (pseudohypertrophy) อาการออนแรง
จะเปนมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะลุกขึน้ ยืนลําบาก ตองใชมือยันพืน้ หรือหนาขา เนื่องจากมีกลามเนื้อรอบ
ตะโพกออนแรง ผูปวยจึงมักยืนกางขาและแอนหลัง เพือ่ ปรับสมดุลน้าํ หนัก และมีทา เดินขาปดออกดานขาง
เหมือนเปด (waddling gait)
เมื่อผูปวยเริ่มมีปญหาขอยึดติด และมีอาการออนแรงมากจนยืนและเดินเองไมได ใหพิจารณาใชกาย
อุปกรณชวย (orthosis) โดยตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยและน้ําหนักของอุปกรณนนั้ ดวย เพื่อใหผูปวยสามารถ
ใชงานไดตามสภาวะของโรค ผูปวยกลุมนีม้ ักไมสามารถใชเครื่องชวยเดิน เชน ไมค้ํายันรักแร เนื่องจากมี
กลามเนื้อสะบักออนแรง
ตอมาเมื่อมีอาการออนแรงมากขึน้ จนไมสามารถเดินได ควรใหใชรถเข็น ซึ่งจะชวยใหผูปวยไปไหนมา
ไหนไดอีกระยะหนึ่ง แทนการนั่งหรือนอนอยูที่เตียง โดยเลือกรถเข็นใหเหมาะสมกับผูปวย เพื่อไมใหเกิดปญหา
แทรกซอน รถเข็นที่ไมเหมาะคือ รถเข็นทีม่ ีพนักพิงหลังที่ออนนุมหรือมีขนาดใหญเกินไป เพราะอาจทําให
กระดูกสันหลังคดมากขึ้น เปนตน สวนรถเข็นที่เหมาะสมควรเปนรถเข็นที่มีขนาดพอดีกับตัวผูปว ย มีสายรัด
หรือเข็มขัดเพือ่ ปองกันลืน่ ไถลและอุบัติเหตุ ถาเปนชนิดที่ผูปวยสามารถปรับการใชไดเองก็ยิ่งดี
เมื่อถึงระยะสุดทายของชีวติ การดูแลรักษาเปนการพยาบาลทั่วไป รวมทั้งการบริหารยืดดัดขอตอ เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาขอยึดติด ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการดูแลสุขอนามัย และควรทํากายภาพบําบัดทรวงอกสม่ําเสมอ
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โดยการจัดทาทางเคาะปอด เพื่อระบายเสมหะ และฝกการหายใจใหลกึ เต็มที่ถึงทอง จะทําใหปอดมีการขยายตัว
ดี รางกายไดรับออกซิเจนเต็มที่ ปองกันการติดเชื้อของระบบหายใจ

3. บทบาทคุณครูและโรงเรียน
ในชวงวัยที่ผูปว ยยังสามารถไปโรงเรียนได คุณครูและโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปว ย
โดยเฉพาะสภาพจิตใจ ใหผปู วยไดอยูใ นชีวิตประจําวันไดอยางปกติเหมือนเด็กอืน่ ทัว่ ไป อาจตองจํากัดการเรียน
วิชาที่ตองออกแรง เชน พลศึกษา และจัดใหผูปวยไดรับความสะดวกในการขึ้นชั้นเรียน เชน หองเรียนอยูชนั้ ลาง
ผลัดเวรเพื่อนชวยกันพยุงหรืออุมเขาชั้นเรียน อนุญาตใหผูปกครองพาเขาชั้นเรียนได เปนตน การไดรับความ
เขาใจจากครูและเพื่อนรวมชัน้ ทําใหผูปว ยมีสุขภาพจิตทีด่ ี พรอมจะเผชิญกับตัวโรคของผูปวย ตอเมื่อชวงหลัง
เมื่อผูปวยเดินดวยตัวเองไมไดและมีขอจํากัดมากขึ้น ผูปวย ผูปกครอง พรอมทั้งคุณครูมีความคิดเห็นรวมกันวา
การไปโรงเรียนทําใหดูแลตัวผูปว ยไดลําบาก เปนเวลาทีอ่ ยูบานนาจะเหมาะสมกวา ก็ใหตัดสินใจรวมกัน โดยให
ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง
โดยสวนใหญ ผูปวยโรคกลามเนื้อลีบดูเชนมักเขาเรียนชัน้ อนุบาลจนถึงชั้นประถมตน มากนอยขึ้นอยู
กับ การดําเนินของโรคกลามเนื้อออนแรง ภาวะแทรกซอน อีกทั้งสภาพครอบครัว คุณครูและโรงเรียน แพทย
อาจชวยสรุปประวัติเกี่ยวกับโรค การรักษา การดูแล ขอจํากัดในการออกกําลังกาย และปญหาเฉพาะในแตละราย
เพื่อใหคุณครูและเพื่อนไดเขาใจ พรอมทีจ่ ะใชชวี ิตอยูร ว มกันอยางปกติสุข
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เอกสารอางอิง
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