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สินีนาฏ  พรานบุญ1,3  รศ.นพ.สมศักด์ิ  เทียมเกา2,3,4 
1 หนวยตรวจคลื่ นไฟฟาสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร
2สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
4กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุขภาพดี เร่ิมท่ีโรงเรียน

บทนํา
 โรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญในชีวิต 

นอกจากโรงเรียนจะเปนแหลงใหความรูแลว ยัง

ชวยพัฒนาดานความคิด สงัคมและพฤติกรรม  ครู

เปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดาน

ความคิดและการเปนแบบอยางในการปฏิบัติตัวที่

ถูกตองเหมาะสม และอีกบทบาทที่สําคัญคือ การ

ดูแลนักเรยีนขณะอยูโรงเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิง 

นักเรียนที่เปนโรคลมชัก ดังนั้น ครูจึงจําเปนตอง

มีความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตัวตอโรคที่

ถกูตอง เพ่ือสามารถใหการดแูล ชวยเหลอืนกัเรียนได

อยางถกูตอง เหมาะสม ขณะเดยีวกนัครูอยูในกลุม

เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากมี

ความเขาใจที่ไมถูกตองวา โรคหลอดเลือดสมอง

จะเกิดขึน้กบัผูสงูอายุเทานัน้ ในความจริงแลวโรค

หลอดเลือดสมองพบไดในผูปวยท่ีมอีายุตัง้แต 45 

ปขึน้ไป ดงันัน้ ครจูาํเปนตองมีความรูทัง้โรคลมชัก

และโรคหลอดเลอืดสมอง เพือ่ใหการดูแลนกัเรยีน 

ดแูลสขุภาพของตนเอง รวมทัง้ถายทอดความรูให

กบันกัเรยีนและชมุชน ใหสามารถนาํความรูทีไ่ดไป

ใชในชวีติประจาํวนั เพือ่ใหมคีณุภาพชวีติทีด่ ีกลาว

คือ ”สุขภาพดี เริ่มที่โรงเรียน„

 เปนที่ทราบกันดีวาเด็กโรคลมชักมักขาด

โอกาสทางการศึกษา สาเหตุเนื่องมาจากหลาย

ปจจยั ไดแก มอีาการชักบอยๆ ตองขาดเรียนและมี

ผลตอการเรยีนลดลง  สาเหตจุากผลขางเคยีงจาก

ยากันชัก มีปญหาดานพฤติกรรม และปญหาการ

เขาสังคม เปนตน1,2  นอกจากนี้ การที่ครูขาดความ

รูและมีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก โดยคิดวาโรค

ลมชักสามารถติดตอกันได ไมอยากสอนเด็กโรค

ลมชัก ตองจัดหองเรียนเฉพาะสําหรับเด็กโรคลม

ชัก คิดวาเด็กโรคลมชักมีความผิดปกติทางดาน

จติใจ วกิลจรติ3-7 สิง่เหลานีล้วนสงผลใหผูปวยเดก็

โรคลมชัก มีความวิตกกังวล อารมณซึมเศราและ

มคีวามเครยีดมากขึน้ ความรูสกึมคีณุคาในตนเอง

ตํ่า รูสึกอับอายจากการถูกลอเลียนจากเพื่อน8 ไม

อยากไปโรงเรียน เกิดความรูสึกเสียการควบคุม 

มีความรูสึกแตกตางและถูกกีดกันจากผูอื่น ทําให
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การเรียนและทักษะทางสังคมลดตํ่าลง1

 จากการศึกษาพบวา ความรู ทัศนคติและ

ประสบการณการสอนของครู เปนองคประกอบ

สําคัญและมีผลกระทบโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของเด็กโรคลมชัก9,10 ดังนั้น ครูจึง

มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหเด็กโรคลมชักมี

พฒันาการท้ังดานจติสงัคมและดานรางกาย เพือ่ให

สามารถดาํรงบทบาทในวยัผูใหญไดอยางเหมาะสม

และมีคุณภาพชีวิตที่ด ีอยางไรก็ตาม ยังมีครูสวน

หนึ่งที่มีความรูและทัศนคติและการปฏิบัติตัวตอ

โรคลมชกัไมถกูตอง จากการศกึษาความตระหนกั

ตอโรคลมชักของครูในประเทศไทยพบวา ครูรอย

ละ 38 ไมเคยรูจักหรือไดอานเก่ียวกับโรคลมชัก  

ทัศนคติตอโรคลมชัก ครูรอยละ 46 เชื่อวาโรคลม

ชกัรกัษาไมหาย รอยละ 15 จดัหองเรยีนใหเดก็โรค

ลมชักแยกจากเด็กอ่ืนๆ รอยละ 29.9 คิดวาเด็ก

โรคลมชักมีความวิกลจริต รอยละ 41.2  เทานั้นที่

ยอมใหลกูแตงงานกับผูปวยโรคลมชัก หรอืในทาง

กลับกัน คือมากกวาคร่ึงไมยอมใหลูกแตงงานกับ

ผูปวยโรค11  และการศึกษาความรูโรคลมชักของ

ครูจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2548  พบวา ครู รอย

ละ 54.9 คดิวาการชกัคือ การเคลือ่นไหวทีผ่ดิปกติ

รูปแบบหน่ึง รอยละ 1 คิดวาการชัก คือ ผีเขา มีครู

เพยีงรอยละ 23.5 เทานัน้ท่ีทราบถึงชนดิของการชกั

แบบนั่งนิ่ง เหมอลอย (absence seizure) 12 ซึ่ง

เปนการชกัชนดิทีพ่บบอยในเดก็นักเรยีน และการ

ศึกษาความรูโรคลมชักของครูจังหวัดขอนแกนป 

พ.ศ. 2554 พบวา ครู รอยละ 48.6 ทราบอาการชัก

แบบสูญเสียความแข็งแรงของกลามเน้ือ ไมมีแรง 

ลักษณะเหมือนวูบหรือเปนลม ลมลงไป (atonic 

seizure) รอยละ 40.2 ทราบอาการชักแบบเหมอ, 

เปนขึ้นมาทันที, ไมรูสึกตัว (absence seizure)13  

 นอกจากน้ี มีครูสวนหนึ่งที่มีความเขาใจไม

ถูกตองเก่ียวกับสาเหตุของโรคลมชัก การรักษา

โรคลมชกัและการชวยเหลอืผูปวยขณะมอีาการชกั 

จากการศึกษาความรูโรคลมชักของครูในจังหวัด

ขอนแกนพบวาครูรอยละ 11 คิดวาสาเหตุของ

โรคลมชักเกิดจากการรับประทานเนื้อหมู   รอย

ละ 2 คิดวาเกิดจากการทรงเจาหรือผีเขา และ 2 

ใน 3 ของครู (รอยละ 65.7) ไมทราบวาการหยุด

ดืม่แอลกอฮอลทนัทหีรอืการด่ืมแอลกอฮอลอยาง

หนักจะทําใหเกิดอาการชักได  รอยละ 16 คิดวา

โรคลมชักรักษาไมหาย รอยละ 27 คิดวาตองรับ

ประทานยาตลอดชวีติ รอยละ 20 คดิวารบัประทาน

ยานาน 3-6 เดือน  รอยละ 9 คิดวารับประทานยา

เฉพาะชวงเกิดอาการชกั  การชวยเหลอืผูปวยขณะ

มอีาการชัก รอยละ 64 ของครูจะนําวัสดใุสเขาปาก

ผูปวยในขณะชกัเพือ่ปองกนัการกดัลิน้ รอยละ 27 

จะทําการกดยึดและปมหนาอกผูปวย 12 ครูรอย

ละ 83.2 จะนําส่ิงของบางอยางเขาไปในปากเพื่อ

ปองกันผูปวยกัดลิ้นตนเอง13 สอดคลองกับการ

ศึกษาในประเทศไทยพบวาครูสวนใหญ (รอยละ 

86.4) ใหการชวยเหลือผูปวยขณะมีอาการชักไม

ถูกตองและอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูปวยได 

โดยครรูอยละ 73.7 จะใชชอนหรอืของแขง็ใสเขาไป

ในปากเพื่อปองกันผูปวยกัดลิ้น11  

 เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาเกี่ยวกับความ

รู โรคลมชักของครูในจังหวัดขอนแกนพบวา 

มีแนวโนมที่ดีขึ้น ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความรูโรคลมชักของครูในจังหวัดขอนแกน

ความรูโรคลมชัก พ.ศ. 254812

(รอยละ)

พ.ศ. 255413

(รอยละ)

คิดวาโรคลมชักเกิดจากการบริโภคเน้ือหมู   11 1.9

ทราบชนิดของการชักชนิดนิ่ง เหมอลอย (absence seizure) 23.5 40.2

คิดวาสาเหตุเกิดจากวิญญาณช่ัวราย ภูตผีปศาจ 2 0.9

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความรู ทัศนคติตอโรคลมชักของครูในประเทศไทยกับประเทศอื่น

ความรูโรคลมชัก ประเทศไทย11 (รอยละ) ประเทศอินโดนิเซีย14 (รอยละ)

คิดวาโรคลมชักเปนโรคติดตอ 2.8 20

ไมใหลูกแตงงานกับผูปวยโรคลมชัก 36.3 56

คิดวาเด็กโรคลมชักมีความวิกลจริต 29.9 57

หามไมใหลูกเลนกับเด็กโรคลมชัก 2.8 25

  จากตารางท่ี 2 เมื่อเปรียบเทียบความรู 

ทัศนคติตอโรคลมชักของครูในประเทศไทยกับ

ประเทศอินโดนิเซีย พบวา ครูในประทศไทย

มีทัศนคติที่ดีตอโรคลมชักมากกวาประเทศ

อนิโดนิเซีย อยางไรกต็าม ครสูวนหน่ึงยงัขาดความ

รูและมีทัศนคติไมดีตอโรคลมชัก ดังน้ัน ตองให

ความรูโรคลมชักแกครู โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิด

ของการชักและการปฐมพยาบาลขณะมีอาการชัก 

เน่ืองจากความรูของครูเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผล

ตอทัศนคติที่มีตอเด็กโรคลมชัก10  

 การศกึษาการรบัรูตอโรคลมชกัของนกัเรยีน

จํานวน 798 ราย (ชาย 533 และหญิง 265 ราย) 

พบวาเด็กนักเรียนมีความเขาใจท่ีไมถูกตอง

เกี่ยวกับโรคลมชัก ไดแก รอยละ 71.55 คิดวาโรค

ลมชักเปนโรคทางพันธุกรรม  รอยละ 77.2 คิดวา

โรคลมชักตองรักษาไปตลอดชีวิต เด็กนักเรียน

สวนใหญรอยละ 72.31 คิดวาตองจัดหองเรียน

แยกใหเด็กโรคลมชัก รอยละ 49 คิดวาโรคลมชัก

เกิดจากการบริโภคเนื้อหมู และเมื่อพบผูปวยชัก 

รอยละ 51.5 จะรีบนําสงโรงพยาบาล 15  และการ

ศกึษาความรู ทศันคติและการปฏิบตัติอโรคลมชัก

ของเดก็นกัเรียนในประเทศคาเมอรูน พบวารอยละ 

37.9 ของเด็กนักเรียนจะไมเลนกับคนที่ เปน

โรคลมชัก รอยละ 47.8 จะไมแตงงานกับผูปวยโรค

ลมชกั รอยละ 58 8 คดิวาโรคลมชกัเปนโรคตดิตอ

และรอยละ 62.2 คิดวาโรคลมชักรักษาไมหาย16 

จากท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาท้ังครูและนักเรียน 

ยังขาดความรูและมีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก  
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 โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต 

(stroke หรือ cerebrovascular disease) เปน

โรคท่ีพบไดบอยในผูสงูอายุและเปนสาเหตุของการ

เสยีชีวติอันดับตนของประชากรไทย ครูอยูในกลุม

เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากมี

ความเขาใจท่ีไมถูกตองวา โรคหลอดเลือดสมอง

จะเกิดขึ้นกับผูสูงอายุเทานั้น ในความจริงแลว

โรคหลอดเลือดสมองพบไดในผูปวยท่ีมีอายุ 45 

ปขึ้นไป17,18 จากการศึกษาความรู ทัศนคติและ

การปฏิบัติตัวตอโรคหลอดเลือดสมองของครูใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 

1 จงัหวดัขอนแกน19 พบวาครสูวนหนึง่มพีฤตกิรรม

สุขภาพเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

ไดแก ไมเคยออกกําลังกายเลย รอยละ 25.69 ครู

รอยละ 11.93 เคยสูบบุหรี่และเคยสูบบุหรี่แตเลิก

แลว รอยละ 24.77  มปีระวตัคิวามดนัโลหิตสงูรอย

ละ 19.27  รอยละ 22.94 เคยมรีะดบัโคเลสเตอรอล

สูง  

 ความรู เ ก่ียวกับสัญญาณเตือนของโรค

หลอดเลือดสมอง ครูรอยละ 91.7 คิดวามีอาการ

มึนงงศีรษะ เดินเซ การปฏิบัติตัวตอผูปวยโรค

หลอดเลอืดสมอง คร ูรอยละ 79.8 ทราบวาเมือ่พบ

คนที่อยูดวยหรือคนที่รูจัก มีอาการของโรคหลอด

เลือดสมองสิ่งที่ควรจะทําเปนอันดับแรกสุด คือ 

ไปโรงพยาบาลทันที หรือโทรไปท่ีหมายเลข 1669  

นอกจากน้ีพบวา ครูสวนใหญมีความเขาใจผิด

เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองไดแก รอยละ 68.8 

คิดวา ความดันโลหิตสูงเล็กนอย ไมเปนปจจัย

เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 73.4 คิดวา

ผูที่เปนโรคไขมันในเลือดสูงจะไมเปนโรคหลอด

เลือดในสมอง รอยละ 75.2 คิดวาวิถีการดําเนิน

ชีวิตที่แตกตางของแตละคน ไมไดมีผลตอความ

เสี่ยงเปนโรคหลอดเลือดสมอง และรอยละ 22.2 

คิดวาอาการเจ็บแนนหนาอกเปนอาการของโรค

หลอดเลือดสมอง 

 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปจจุบัน

ที่เปนการรักษาท่ีดีที่สุด คือ การใหยาละลายล่ิม

เลือดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมอง

ขาดเลือดมาเล้ียง ซึ่งตองทําการรักษาใหเร็วที่สุด 

คือภายใน 270 นาที หรือที่เรียกวา 270 นาทีชีวิต 

จากประสบการณตรงที่ไดมีโอกาสดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองท่ีเปนครูนั้นมีจํานวนมาก 

และสวนใหญไมเคยมีความรูมากอนวาตองรีบมา

โรงพยาบาลใหเร็วท่ีสุด สงผลใหครูเสียโอกาสใน

การรับการรกัษาที่ดีที่สุด ที่สําคัญคือทําใหครูตอง

เปนอมัพาต ไมสามารถกลบัไปใชชวีติไดตามปกติ

 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา ครูยังมี

ความรู ความเขาใจและการปฏิบัติที่ไมถูกตองใน

โรคลมชกั และโรคหลอดเลอืดสมอง ดงันัน้การให

ความรูทีถ่กูตอง เหมาะสมตอครูนาจะสามารถเพ่ิม

ความรู ความเขาใจ และการปฏิบตัติวัตอโรคลมชกั

และหลอดเลือดสมองท่ีถูกตองแกครู19 ที่สําคัญ

กวานั้นครูจะสามารถนําความรูที่ถูกตองน้ันนําไป

สอนนักเรียน และประชาชนในชุมชนท่ีโรงเรียน

ตั้งอยูได เพราะครูก็เปนผูนําชุมชนดวย และเพ่ือ

ใหความรูที่ถูกตองและย่ังยืนน้ัน เราเช่ือวาถาเด็ก

นักเรียนไดรับการสอนท่ีถูกตองต้ังแตเด็ก เด็ก

เมื่อเติบโตเปนผูใหญก็นาจะสามารถนําความรูที่
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มีอยูนั้นไปปฏิบัติ สงผลใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 

ถือวาเปนการสงเสริม ปองกันโรคท่ีดีที่สุดวิธีหนึ่ง

สรุป
 การสงเสริมให เกิด  ”สุขภาพดี  เริ่มที่

โรงเรียน„ จําเปนตองจัดกิจกรรมรณรงคใหความ

รูเกี่ยวกับโรคลมชักและโรคหลอดเลือดสมองแก

ครูและนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรดาน

สุขภาพใหเหมาะสมกับเด็กแตละวัย เพื่อใหมี

ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองตอไป
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