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แปลและเรียบเรียง โดย นศพ. ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ 

นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; ที่มา www.epilepsy.com

5 คำ�ถ�มที่พบบ่อย สำ�หรับผู้ป่วยโรคลมชัก

ในช่วงเทศก�ล

	 ชว่งวนัหยดุยาวทีส่ดุของปเีชน่วนัสงกรานต์

เป็นวันที่มีความสุขของคนทั่วไป	 แต่ในเวลา

เดียวกันก็อาจเป็นช่วงที่ทำาให้คุณเครียดได้มาก

ที่สุด	 	ทั้งๆที่ใครต่อใครรู้กันว่าเป็น	 “ช่วงเวลาที่มี

ความสุขที่สุด”	 	 แต่ในความจริงแล้วกลับตรงกัน

ข้าม		ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ป่วยลมชักแล้ว		อาจเป็นช่วง

เวลายากสำาหรับคุณ	 	 เพราะไม่รู้ว่าจะเข้าสังคม

อย่างไร		จะมีอาการชักต่อหน้าคนมากมายในงาน

เลี้ยง	 ขณะเล่นสาดนำ้าหรือไม่	 	 ทั้งยังมีหลายสิ่ง

หลายอย่างที่อาจกระตุ้นอาการชักได้	 	 วันนี้เรามี

เคล็ดลับดีๆ	มาฝากกัน	 	 เพื่อที่คุณจะได้ผ่านพ้น

ช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสบายใจค่ะ				

	 1.	 ควรมวีธิผีอ่นคลายความเครยีดอยา่งไร	

ไปร่วมงานเลี้ยงได้หรือไม่

	 ช่วงเวลานี้	 ยิ่งคุณพยายามหามุมที่เงียบ

สงบสักเท่าไร	 คุณกลับรู้สึกเครียดมากกว่าเดิม	

แค่เพียงคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ก็พอแล้ว	เราไม่

จำาเป็นต้องไปวิ่งวุ่นกับงานเลี้ยงต่างๆ	ตามคนอื่น	

ใจเย็นๆ		ทำาตัวสบายๆ		ออกไปเดินเล่นนอกบ้าน		

สดูลมหายใจเขา้ลกึๆ		เมือ่คณุรูส้กึสงบแลว้ใหม้อง

สิ่งรอบตัว		รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ		ลองนั่ง

สมาธิ		สวดมนต์		หรือฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ		อะไร

ก็ตามที่ลดความเครียดของคุณลง	 	ก็สามารถลด

โอกาสที่คุณจะเกิดอาการชักได้

	 2.	 ต้องนอนหลับให้มากเท่ าไรจึ งจะ

เพียงพอ

	 งานเลีย้งสงัสรรคแ์ละเสยีงอกึทกึตา่งๆ		เปน็

ปัญหาส่วนใหญ่ของช่วงเทศกาลที่ทำาให้คุณและ

คนทัว่ไปไมค่อ่ยไดห้ลบัไดน้อน	ถา้คณุเปน็โรคลม

ชัก	คุณยิ่งต้องกำาชับกับตัวเองให้เข้านอนเวลาเดิม

ทกุวนั	เพราะการทีค่ณุมวัสนกุสนานจนขา้มวนัขา้ม

คืนอาจทำาให้เกิดอาการชักได้	 การพักผ่อนที่เพียง

พอนัน้ไมไ่ดห้มายความวา่ตอ้งนอนเปน็ระยะเวลา

นานๆ	การเขา้นอนและตืน่นอนในเวลาเดมิทีท่ำาเปน็

ปกติและรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ถือว่า

เพียงพอ	การอดนอนในหนึ่งวันและนอนชดเชย

ในวันต่อมานั้นไม่มีประโยชน์	 และควรหลีกเลี่ยง

อย่างยิ่ง	 เพราะการนอนชดเชยไม่สามารถชดเชย

จำานวนชั่วโมงของสมองที่ขาดการพักผ่อนได้	และ

เป็นสาเหตุของการชักที่พบได้บ่อย	 เนื่องจากเกิด
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การเขา้ใจผดิวา่เราสามารถนอนชดเชยในวนัตอ่มา

ได้

	 3.	 สามารถเล่นนํ้าสงกรานต์ได้มากน้อย

เพียงใด

	 ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้หลายคนก็อยาก

เล่นสาดนำ้ากับเพื่อนๆ	บางคนก็กลัวจะมีอาการชัก

ถ้าเล่นสาดนำ้าและตากแดด	ผู้ป่วยลมชักสามารถ

เล่นสาดนำ้าได้เหมือนปกต	ิแต่ต้องระมัดระวังการ

อยู่ใกล้แหล่งนำ้า	 เพราะถ้าเกิดอาการชักและพลัด

ตกลงแหล่งนำ้า	 อาจก่อให้เกิดอันตรายได้	 และก็

อยา่เลน่จนเหนือ่ยมากหรอืหกัโหมเกนิไป	ทีส่ำาคญั

หา้มดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล	์การเลน่สาดนำา้ก็

คอืการออกกำาลงักายอยา่งหนึง่	นอกจากจะชว่ยลด

ความเครียด		ทำาให้คุณหลับดีขึ้นแล้ว		ยังช่วยลด

ความรูส้กึงว่งซมึ		ซึง่เปน็ผลขา้งเคยีงจากยากนัชกั

อีกด้วย

	 4.	 สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

หรือไม่

	 เหลา้		เบยีร	์	ไวน	์	และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ต่างๆ	 กลายเป็นสื่อหลักในการเข้าสังคมไปแล้ว		

การไดเ้หน็คนดืม่มากมายในงานเทศกาลสงกรานต์

ยิ่งทำาให้คุณรู้สึกอยากดื่มมากขึ้น	 	 แต่การดื่ม

แอลกอฮอล์จะทำาให้คุณเกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น		

และมีผลต่อระดับยากันชักในเลือด		เพราะฉะนั้น

ถ้าคุณไม่ดื่มเลยจะดีที่สุด	 	 แต่ถ้าอดไม่ไหวจริงๆ		

พยายามดื่มให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้

	 5.	 ถ้าไปร่วมงานเลี้ยงและเลยเวลารับ

ประทานยาจะยกเว้นการรับประทานยาวันนั้นได้

หรือไม่

	 คุณอาจสนุกสนานกับงานเลี้ยงจนลืม

กิจวัตรประจำาวันบางอย่างไป			แต่ไม่ว่าคุณจะลืม

อาบนำ้า	 ลืมแปรงฟัน	 ก็ยังไม่สำาคัญเท่ากับลืมรับ

ประทานยากันชัก	 ถ้าคุณจะไปงานเลี้ยง	 หรือไป

เที่ยวที่ไหน		ก็ควรพกยาติดตัวไว้เสมอ		และเตือน

ตัวเองเสมอว่าอย่าลืมรับประทานทานยา	เพราะถ้า

คณุลมืรบัประทานยา	คณุอาจมอีาการชกั	และหมด

เวลาชว่งวนัหยดุยาวอนัแสนสขุสว่นหนึง่ไปกบัการ

ชักและเข้าห้องฉุกเฉิน	ดังนั้นไม่ควรลืมหรือเลื่อน

เวลาการรับประทานยากันชัก

	 ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลปี

ใหมไ่ทยนีแ้ละตลอดไป	อยา่ลมืดแูลรกัษาสขุภาพ

ด้วยนะคะ
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1
หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

2
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คว�มรู้ ทัศนคติและก�รปฏิบัติต่อโรคลมชัก

คำ�ถ�ม
	 โรคลมชัก	คืออะไร	เกิดจากสาเหตุอะไร

คำ�ตอบ
	 โรคลมชัก	 เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ

ของคลื่นไฟฟ้าในสมอง	 ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการผิด

ปกติได้หลายแบบ	 เช่น	การชักเกร็งกระตุกทั้งตัว	

และหมดสติ	 การชักเกร็งหรือกระตุกเฉพาะส่วน

ของร่างกาย	เช่น	แขน	ขา	รวมทั้งการนิ่งเหม่อลอย	

เวลาสั้นๆ	ประมาณ	1-3	นาที	 โดยมีอาการเกิดซำ้า	

ลักษณะคล้ายเดิม	สาเหตุของโรคลมชักแตกต่าง

กนัตามกลุม่อาย	ุผูป้ว่ยเดก็มกัเกดิจากการตดิเชือ้

ในสมอง	ความพกิารแตก่ำาเนดิ	ผูป้ว่ยวยัรุน่สาเหตุ

เกิดจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ	 ส่วนวัยผู้ใหญ่และผู้สูง

อายุมีโอกาสเกิดจาก	 โรคหลอดเลือดสมองและ

โรคเนื้องอกในสมอง1	 	 ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่

มีความเข้าใจผิดคิดว่าสาเหตุของโรคลมชักเกิด

จากการบริโภคเนื้อหมู	 ถูกผีเข้า	 วิญญาณชั่วร้าย	

ภูตผีปีศาจ	 หรือเป็นโรควิกลจริต	 อย่างไรก็ตาม

เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาเกี่ยวกับความรู้โรค	

ลมชักของครูในจังหวัดขอนแก่นในปี	พ.ศ.25482	

และการศกึษาในป	ีพ.ศ.	25543	พบวา่	มแีนวโนม้ทีด่ี

ขึน้	เชน่	คดิวา่โรคลมชกัเกดิจากการบรโิภคเนือ้หม	ู	

ลดลงจาก	รอ้ยละ	11	เปน็รอ้ยละ	1.9		สาเหตคุดิวา่	

เกิดจากวิญญาณชั่วร้าย	 ภูตผีปีศาจ	 ลดลงจาก		

ร้อยละ		2		เป็น	ร้อยละ	0.9			

คำ�ถ�ม
	 โรคลมชัก	 สามารถรักษาให้หายได้หรือไม่	

รักษาได้อย่างไร

คำ�ตอบ
	 โรคลมชักเป็นโรคที่มีการพยากรณ์โรค

ที่ดีโรคหนึ่ง	 2	 ใน	 3	 ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้

หายขาดได้หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูก

ต้องเหมาะสม	การรักษาโรคลมชักประกอบด้วย	3	

วิธี	คือ	1)	การรับประทานยากันชักระยะเวลานาน	

2-5	ปี	2)	การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น	เช่น	การอด

นอน	การดื่มแอลกอฮอล์	ร่วมกับการฝึกสมาธิ	3)	

การผ่าตัดสมอง	 เฉพาะผู้ป่วยบางรายเท่านั้น	จาก
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การศึกษาพบว่ามีความเข้าใจผิดคิดว่าโรคลมชัก

ไม่สามารถรักษาให้หายได้โดยร้อยละ	 28	คิดว่า

โรคลมชักรักษาไม่หายและร้อยละ	 43.0	 	 คิดว่า

ต้องรับประทานยากันชักไปตลอดชีวิต3	 และการ

ศกึษาพบวา่บคุลากรทมีสขุภาพสว่นหนึง่ขาดความ

รู้โดยร้อยละ	 25.4	 คิดว่าโรคลมชักรักษาไม่หาย		

รอ้ยละ	24.6	คดิวา่ผูป้ว่ยตอ้งรบัประทานยากนัชกั

ไปตลอดชีวิต4

คำ�ถ�ม
	 ผู้ป่วยหญิงโรคลมชัก	สามารถแต่งงานและ

มีบุตรได้หรือไม่

คำ�ตอบ
	 ความจรงิแลว้ผูป้ว่ยหญงิโรคลมชกัสามารถ

แตง่งานและมบีตุรได้	แตผู่ป้ว่ยตอ้งควบคมุอาการ

ชักได้เป็นอย่างดีและหยุดยากันชักแล้วจะดีที่สุด	

และหากต้องการมีบุตร	 ควรปรึกษาแพทย์เพื่อ

วางแผนการรักษาที่เหมาะสม	 เมื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์

แล้วต้องแนะนำาการฝากครรภ์กับสูติ-นารีแพทย์

และติดตามการรักษาอย่างสมำ่าเสมอ	 แต่การ

ศกึษาพบวา่ยงัมคีวามเขา้ใจผดิคดิวา่โรคลมชกัไม่

สามารถตั้งครรภ์ได้ร้อยละ	13.1	และคิดว่าห้ามมี

เพศสัมพันธ์,	แต่งงานไม่ได้ร้อยละ	5.63	

คำ�ถ�ม
	 สิ่งที่ควรปฏิบัติขณะผู้ป่วยมีอาการชัก	 มี

อะไรบ้าง

คำ�ตอบ
	 ผู้ป่วยโรคลมชัก	มีโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่

จะเกิดอุบัติเหตุจากการชัก	 เนื่องจากไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองขณะมีอาการ	ต้องอาศัยญาติหรือ

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้การช่วยเหลือ	 ซึ่งส่วนใหญ่

ผู้เห็นเหตุการณ์จะตกใจ	 ดังนั้น	 ต้องตั้งสติให้ดี	

ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการชักโดยจับผู้ป่วย

นอนตะแคงไปด้านข้างเพื่อป้องกันสำาลัก	ดันคาง

ยกขึ้น	คลายเสื้อผ้าให้หลวม		ป้องกันการบาดเจ็บ

และอุบัติเหตุ	 หาสิ่งนุ่มๆหนุนรองศีรษะผู้ป่วยไม่

ให้กระแทกพื้น	 ห้ามใช้ช้อนหรือของแข็งงัดปาก	

ไมผ่กูมดัหรอืยดึจบัผูป้ว่ยเพือ่ใหผู้ป้ว่ยหยดุชกัถา้

ชักนานเกิน	5	นาที	ต้องรีบนำาส่งโรงพยาบาล	จาก

การศึกษาพบว่าการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยขณะมี

อาการชกัไมถ่กูตอ้ง	โดยรอ้ยละ	83.2	จะนำาสิง่ของ

บางอย่างเข้าปากเพื่อป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้น	 ร้อยละ	

3.7	จะจับผู้ป่วยมัดไว้และทำาการปั๊มหัวใจ	ร้อยละ	

2.8	จะบีบมะนาวหรือนำาเม็ดพริกใส่ปากผู้ป่วย3
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