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สุขภาพดี เริ่มที่โรงเรียน
สินีนาฏ พรานบุญ1,3 รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา2,3,4

หนวยตรวจคลื่นไฟฟาสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
4
กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
2

บทนํา
โรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญในชีวิต
นอกจากโรงเรียนจะเปนแหลงใหความรูแลว ยัง
ชวยพัฒนาดานความคิด สังคมและพฤติกรรม ครู
เปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดาน
ความคิดและการเปนแบบอยางในการปฏิบัติตัวที่
ถูกตองเหมาะสม และอีกบทบาทที่สําคัญคือ การ
ดูแลนักเรียนขณะอยูโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักเรียนที่เปนโรคลมชัก ดังนั้น ครูจึงจําเปนตอง
มี ค วามรู ทั ศ นคติ แ ละการปฏิ บั ติ ตั ว ต อ โรคที่
ถูกตอง เพือ่ สามารถใหการดูแล ชวยเหลือนักเรียนได
อยางถูกตอง เหมาะสม ขณะเดียวกันครูอยูใ นกลุม
เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากมี
ความเขาใจที่ไมถูกตองวา โรคหลอดเลือดสมอง
จะเกิดขึน้ กับผูส งู อายุเทานัน้ ในความจริงแลวโรค
หลอดเลือดสมองพบไดในผูป ว ยทีม่ อี ายุตงั้ แต 45
ปขนึ้ ไป ดังนัน้ ครูจาํ เปนตองมีความรูท งั้ โรคลมชัก
และโรคหลอดเลือดสมอง เพือ่ ใหการดูแลนักเรียน
ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทัง้ ถายทอดความรูใ ห

กับนักเรียนและชุมชน ใหสามารถนําความรูท ไี่ ดไป
ใชในชีวติ ประจําวัน เพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี กลาว
คือ ”สุขภาพดี เริ่มที่โรงเรียน„
เปนที่ทราบกันดีวาเด็กโรคลมชักมักขาด
โอกาสทางการศึกษา สาเหตุเนื่องมาจากหลาย
ปจจัย ไดแก มีอาการชักบอยๆ ตองขาดเรียนและมี
ผลตอการเรียนลดลง สาเหตุจากผลขางเคียงจาก
ยากันชัก มีปญหาดานพฤติกรรม และปญหาการ
เขาสังคม เปนตน1,2 นอกจากนี้ การที่ครูขาดความ
รูและมีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก โดยคิดวาโรค
ลมชักสามารถติดตอกันได ไมอยากสอนเด็กโรค
ลมชัก ตองจัดหองเรียนเฉพาะสําหรับเด็กโรคลม
ชัก คิดวาเด็กโรคลมชักมีความผิดปกติทางดาน
จิตใจ วิกลจริต3-7 สิง่ เหลานีล้ ว นสงผลใหผปู ว ยเด็ก
โรคลมชัก มีความวิตกกังวล อารมณซึมเศราและ
มีความเครียดมากขึน้ ความรูส กึ มีคณ
ุ คาในตนเอง
ตํ่า รูสึกอับอายจากการถูกลอเลียนจากเพื่อน8 ไม
อยากไปโรงเรียน เกิดความรูสึกเสียการควบคุม
มีความรูสึกแตกตางและถูกกีดกันจากผูอื่น ทําให
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การเรียนและทักษะทางสังคมลดตํ่าลง1
จากการศึกษาพบวา ความรู ทัศนคติและ
ประสบการณการสอนของครู เปนองคประกอบ
สํ า คั ญ และมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการศึกษาของเด็กโรคลมชัก9,10 ดังนั้น ครูจึง
มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหเด็กโรคลมชักมี
พัฒนาการทัง้ ดานจิตสังคมและดานรางกาย เพือ่ ให
สามารถดํารงบทบาทในวัยผูใ หญไดอยางเหมาะสม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยางไรก็ตาม ยังมีครูสวน
หนึ่งที่มีความรูและทัศนคติและการปฏิบัติตัวตอ
โรคลมชักไมถกู ตอง จากการศึกษาความตระหนัก
ตอโรคลมชักของครูในประเทศไทยพบวา ครูรอย
ละ 38 ไมเคยรูจักหรือไดอานเกี่ยวกับโรคลมชัก
ทัศนคติตอโรคลมชัก ครูรอยละ 46 เชื่อวาโรคลม
ชักรักษาไมหาย รอยละ 15 จัดหองเรียนใหเด็กโรค
ลมชักแยกจากเด็กอื่นๆ รอยละ 29.9 คิดวาเด็ก
โรคลมชักมีความวิกลจริต รอยละ 41.2 เทานั้นที่
ยอมใหลกู แตงงานกับผูป ว ยโรคลมชัก หรือในทาง
กลับกัน คือมากกวาครึ่งไมยอมใหลูกแตงงานกับ
ผูปวยโรค11 และการศึกษาความรูโรคลมชักของ
ครูจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2548 พบวา ครู รอย
ละ 54.9 คิดวาการชักคือ การเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติ
รูปแบบหนึ่ง รอยละ 1 คิดวาการชัก คือ ผีเขา มีครู
เพียงรอยละ 23.5 เทานัน้ ทีท่ ราบถึงชนิดของการชัก
แบบนั่งนิ่ง เหมอลอย (absence seizure) 12 ซึ่ง
เปนการชักชนิดทีพ่ บบอยในเด็กนักเรียน และการ
ศึกษาความรูโรคลมชักของครูจังหวัดขอนแกนป
พ.ศ. 2554 พบวา ครู รอยละ 48.6 ทราบอาการชัก
แบบสูญเสียความแข็งแรงของกลามเนื้อ ไมมีแรง
ลักษณะเหมือนวูบหรือเปนลม ลมลงไป (atonic
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seizure) รอยละ 40.2 ทราบอาการชักแบบเหมอ,
เปนขึ้นมาทันที, ไมรูสึกตัว (absence seizure)13
นอกจากนี้ มีครูสวนหนึ่งที่มีความเขาใจไม
ถูกตองเกี่ยวกับสาเหตุของโรคลมชัก การรักษา
โรคลมชักและการชวยเหลือผูป ว ยขณะมีอาการชัก
จากการศึกษาความรูโรคลมชักของครูในจังหวัด
ขอนแกนพบวาครูรอยละ 11 คิดวาสาเหตุของ
โรคลมชักเกิดจากการรับประทานเนื้อหมู รอย
ละ 2 คิดวาเกิดจากการทรงเจาหรือผีเขา และ 2
ใน 3 ของครู (รอยละ 65.7) ไมทราบวาการหยุด
ดืม่ แอลกอฮอลทนั ทีหรือการดืม่ แอลกอฮอลอยาง
หนักจะทําใหเกิดอาการชักได รอยละ 16 คิดวา
โรคลมชักรักษาไมหาย รอยละ 27 คิดวาตองรับ
ประทานยาตลอดชีวติ รอยละ 20 คิดวารับประทาน
ยานาน 3-6 เดือน รอยละ 9 คิดวารับประทานยา
เฉพาะชวงเกิดอาการชัก การชวยเหลือผูป ว ยขณะ
มีอาการชัก รอยละ 64 ของครูจะนําวัสดุใสเขาปาก
ผูป ว ยในขณะชักเพือ่ ปองกันการกัดลิน้ รอยละ 27
จะทําการกดยึดและปมหนาอกผูปวย 12 ครูรอย
ละ 83.2 จะนําสิ่งของบางอยางเขาไปในปากเพื่อ
ปองกันผูปวยกัดลิ้นตนเอง13 สอดคลองกับการ
ศึกษาในประเทศไทยพบวาครูสวนใหญ (รอยละ
86.4) ใหการชวยเหลือผูปวยขณะมีอาการชักไม
ถูกตองและอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูปวยได
โดยครูรอ ยละ 73.7 จะใชชอ นหรือของแข็งใสเขาไป
ในปากเพื่อปองกันผูปวยกัดลิ้น11
เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาเกี่ยวกับความ
รู โ รคลมชั ก ของครู ใ นจั ง หวั ด ขอนแก น พบว า
มีแนวโนมที่ดีขึ้น ดังตารางที่ 1

Vol.8 No.1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรูโรคลมชักของครูในจังหวัดขอนแกน
ความรูโรคลมชัก
พ.ศ. 254812
(รอยละ)
คิดวาโรคลมชักเกิดจากการบริโภคเนื้อหมู
11
ทราบชนิดของการชักชนิดนิ่ง เหมอลอย (absence seizure)
23.5
คิดวาสาเหตุเกิดจากวิญญาณชั่วราย ภูตผีปศาจ

พ.ศ. 255413
(รอยละ)
1.9
40.2

2

0.9

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรู ทัศนคติตอโรคลมชักของครูในประเทศไทยกับประเทศอื่น
ความรูโรคลมชัก
ประเทศไทย11 (รอยละ) ประเทศอินโดนิเซีย14 (รอยละ)
คิดวาโรคลมชักเปนโรคติดตอ
ไมใหลูกแตงงานกับผูปวยโรคลมชัก

2.8
36.3

20
56

คิดวาเด็กโรคลมชักมีความวิกลจริต

29.9

57

หามไมใหลูกเลนกับเด็กโรคลมชัก

2.8

25

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบความรู
ทัศนคติตอโรคลมชักของครูในประเทศไทยกับ
ประเทศอิ น โดนิ เ ซี ย พบว า ครู ใ นประทศไทย
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ โรคลมชั ก มากกว า ประเทศ
อินโดนิเซีย อยางไรก็ตาม ครูสว นหนึง่ ยังขาดความ
รูและมีทัศนคติไมดีตอโรคลมชัก ดังนั้น ตองให
ความรูโรคลมชักแกครู โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิด
ของการชักและการปฐมพยาบาลขณะมีอาการชัก
เนื่องจากความรูของครูเปนปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอทัศนคติที่มีตอเด็กโรคลมชัก10
การศึกษาการรับรูต อ โรคลมชักของนักเรียน
จํานวน 798 ราย (ชาย 533 และหญิง 265 ราย)
พบว า เด็ ก นั ก เรี ย นมี ค วามเข า ใจที่ ไ ม ถู ก ต อ ง
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
ศึกษาความรู ทัศนคติและการปฏิบตั ติ อ โรคลมชัก
ของเด็กนักเรียนในประเทศคาเมอรูน พบวารอยละ
37.9 ของเด็ ก นั ก เรี ย นจะไม เ ล น กั บ คนที่ เ ป น
โรคลมชัก รอยละ 47.8 จะไมแตงงานกับผูป ว ยโรค
ลมชัก รอยละ 58 8 คิดวาโรคลมชักเปนโรคติดตอ
และรอยละ 62.2 คิดวาโรคลมชักรักษาไมหาย16
จากที่ ก ล า วมา จะเห็ น ได ว า ทั้ ง ครู แ ละนั ก เรี ย น
ยังขาดความรูและมีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก
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โรคหลอดเลื อ ดสมอง หรื อ โรคอั ม พาต
(stroke หรือ cerebrovascular disease) เปน
โรคทีพ่ บไดบอ ยในผูส งู อายุและเปนสาเหตุของการ
เสียชีวติ อันดับตนของประชากรไทย ครูอยูใ นกลุม
เสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากมี
ความเขาใจที่ไมถูกตองวา โรคหลอดเลือดสมอง
จะเกิดขึ้นกับผูสูงอายุเทานั้น ในความจริงแลว
โรคหลอดเลือดสมองพบไดในผูปวยที่มีอายุ 45
ปขึ้นไป17,18 จากการศึกษาความรู ทัศนคติและ
การปฏิบัติตัวตอโรคหลอดเลือดสมองของครูใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต
1 จังหวัดขอนแกน19 พบวาครูสว นหนึง่ มีพฤติกรรม
สุ ข ภาพเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง
ไดแก ไมเคยออกกําลังกายเลย รอยละ 25.69 ครู
รอยละ 11.93 เคยสูบบุหรี่และเคยสูบบุหรี่แตเลิก
แลว รอยละ 24.77 มีประวัตคิ วามดันโลหิตสูงรอย
ละ 19.27 รอยละ 22.94 เคยมีระดับโคเลสเตอรอล
สูง
ความรู เ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาณเตื อ นของโรค
หลอดเลือดสมอง ครูรอยละ 91.7 คิดวามีอาการ
มึนงงศีรษะ เดินเซ การปฏิบัติตัวตอผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง ครู รอยละ 79.8 ทราบวาเมือ่ พบ
คนที่อยูดวยหรือคนที่รูจัก มีอาการของโรคหลอด
เลือดสมองสิ่งที่ควรจะทําเปนอันดับแรกสุด คือ
ไปโรงพยาบาลทันที หรือโทรไปที่หมายเลข 1669
นอกจากนี้พบวา ครูสวนใหญมีความเขาใจผิด
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองไดแก รอยละ 68.8
คิดวา ความดันโลหิตสูงเล็กนอย ไมเปนปจจัย
เสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 73.4 คิดวา
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ผูที่เปนโรคไขมันในเลือดสูงจะไมเปนโรคหลอด
เลือดในสมอง รอยละ 75.2 คิดวาวิถีการดําเนิน
ชีวิตที่แตกตางของแตละคน ไมไดมีผลตอความ
เสี่ยงเปนโรคหลอดเลือดสมอง และรอยละ 22.2
คิดวาอาการเจ็บแนนหนาอกเปนอาการของโรค
หลอดเลือดสมอง
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปจจุบัน
ที่เปนการรักษาที่ดีที่สุด คือ การใหยาละลายลิ่ม
เลือดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมอง
ขาดเลือดมาเลี้ยง ซึ่งตองทําการรักษาใหเร็วที่สุด
คือภายใน 270 นาที หรือที่เรียกวา 270 นาทีชีวิต
จากประสบการณ ต รงที่ ไ ด มี โ อกาสดู แ ลผู ป ว ย
โรคหลอดเลือดสมองที่เปนครูนั้นมีจํานวนมาก
และสวนใหญไมเคยมีความรูมากอนวาตองรีบมา
โรงพยาบาลใหเร็วที่สุด สงผลใหครูเสียโอกาสใน
การรับการรักษาที่ดีที่สุด ที่สําคัญคือทําใหครูตอง
เปนอัมพาต ไมสามารถกลับไปใชชวี ติ ไดตามปกติ
จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา ครูยังมี
ความรู ความเขาใจและการปฏิบัติที่ไมถูกตองใน
โรคลมชัก และโรคหลอดเลือดสมอง ดังนัน้ การให
ความรูท ถี่ กู ตอง เหมาะสมตอครูนา จะสามารถเพิม่
ความรู ความเขาใจ และการปฏิบตั ติ วั ตอโรคลมชัก
และหลอดเลือดสมองที่ถูกตองแกครู19 ที่สําคัญ
กวานั้นครูจะสามารถนําความรูที่ถูกตองนั้นนําไป
สอนนักเรียน และประชาชนในชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยูได เพราะครูก็เปนผูนําชุมชนดวย และเพื่อ
ใหความรูที่ถูกตองและยั่งยืนนั้น เราเชื่อวาถาเด็ก
นักเรียนไดรับการสอนที่ถูกตองตั้งแตเด็ก เด็ก
เมื่อเติบโตเปนผูใหญก็นาจะสามารถนําความรูที่
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มีอยูนั้นไปปฏิบัติ สงผลใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
ถือวาเปนการสงเสริม ปองกันโรคที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

สรุป
การส ง เสริ ม ให เ กิ ด ”สุ ข ภาพดี เริ่ ม ที่
โรงเรียน„ จําเปนตองจัดกิจกรรมรณรงคใหความ
รูเกี่ยวกับโรคลมชักและโรคหลอดเลือดสมองแก
ครูและนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรดาน
สุ ข ภาพให เ หมาะสมกั บ เด็ ก แต ล ะวั ย เพื่ อ ให มี
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวที่ถูกตองตอไป
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