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              คำนำ

การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และการปฏิบัติท่ีถูกต้องต่อผู้มีอาการชัก	ครอบครัว	
และสงัคมเปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่	เนือ่งจากโรคลมชกัพบไดบ้อ่ย	ประมาณ
ร้อยละ	1	ของประชากร	และจากการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่ยังมีความรู้	ความ
เขา้ใจ	ทศันคต	ิการปฏบิตัติอ่ผูม้อีาการชกั	ตอ่โรคลมชกัที่ไมเ่หมาะสมเปน็จำานวน
มาก	ทีผ่า่นมานัน้เราได้ใหค้วามรูผ้า่นการจดักจิกรรมตา่งๆ	รายการโทรทศัน	์วทิย	ุ
หนังสือพิมพ์	วารสาร	เว็บไซต์	แต่ก็ยังขาดความน่าสนใจ	ทำาให้ ไม่สามารถเข้าถึง
ผู้มีอาการ	ครอบครัว	และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	ได้ดีพอ	
	ปัจจุบันการให้ความรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์	 หรือทางโซเชียลมีเดียนั้นเป็นช่อง

ทางหน่ึงท่ีมีพลัง	 เพราะสามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่าย	 และสามารถส่งต่อ	 แชร์ได้ง่าย	
ทำาให้เราจัดทำาสื่อ	infographic	เพื่อความเข้าใจที่ง่าย	น่าสนใจ	สีสันสดใส	เข้าถึง
ทุกกลุ่มอายุ	 ทุกเพศ	ทุกวัย	 โดยเนื้อหานั้นครอบคลุมทุกข้อสงสัย	ทุกเรื่องที่			
ต้องรู้	ถึง	59	เรื่อง	และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น	เราจึงมีบทความประกอบ	
infographic	ด้วย	
เราอยากให้ทุกคนที่ได้อ่าน	ได้เห็น	ได้รับ	line	หรือ	facebook	หรือสื่อต่างๆ	

ทาง	โซเชียลมีเดีย	ให้ช่วยส่งต่อไปยังเพื่อน	ๆ 	คนในครอบครัว	ที่โรงเรียน	ที่ทำางาน	
และคนท่ีเรารู้จักให้มากท่ีสุด	เพ่ือให้ทุกคนในประเทศไทยรู้จักโรคลมชักอย่างถูกต้อง

หมอสมศักดิ์	เทียมเก่า



ลมชัก
ยิ�งรู�จัก…

…ยิ�งรักเธอ

ลมชัก ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ
ทำาไมหนังสืออ่านเล่นเล่มนี้ถึงใช้ชื่อว่า	“ลมชัก	ยิ่งรู้จัก	ยิ่งรักเธอ”	ผมเป็นหมอ

รักษาผู้ป่วยโรคลมชักมากว่า	20	ปี	พบเห็นเรื่องราวต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
อาการชัก	ทั้งครอบครัว	คนรอบข้าง	เพื่อนที่ทำางาน	เพื่อนที่โรงเรียน	คู่รัก	สาม	ี
ภรรยา	พ่อ	แม่กับลูก	สิ่งที่พบจากประสบการณ์ตรงจากการดูแลรักษาโรคลม
ชัก	รวมทั้งจากการศึกษาวิจัยทั้งจากภาคอีสาน	ประเทศไทยและหลายๆ	ประเทศ
ทั่วโลก	พบว่าความรู้	ความเข้าใจ	ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้มีอาการชักนั้นมี
ความไม่เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	ยังมีความเข้าใจว่าโรคลมชักเป็นโรคติดต่อ	พ่อ
แม่ไม่อนุญาตให้ลูกเล่นกับเด็กที่เป็นลมชัก	ครูที่โรงเรียนไม่อยากรับเด็กที่เป็น
ลมชักเข้าเรียน	ผู้ชายไม่ยอมแต่งงานกับหญิงที่เป็นลมชัก	ทั้งๆ	ที่รักกัน	แต่พอ
รู้ว่าเป็นลมชักก็ขอเลิก	นายจ้าง	บริษัทไม่รับคนมีอาการชักเข้าทำางาน
	ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้มีอาการชักแตกต่างจากคนอื่นๆ	ในสังคม	ด้วย

เหตุนี้ผมจึงได้จัดทำา	infographic	หรือการนำาข้อมูลเกี่ยวกับลมชักมาจัดทำาใน
รูปภาพและกราฟฟิก	 เพื่อความเข้าใจง่ายๆ	 และน่าสนใจ	 และเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง	จึงได้มีบทความประกอบแต่ละภาพของ	infographic	ด้วย	ภาพ
และบทความครอบคลุมทุกประเด็นของลมชัก	เรียกว่าครบ	360	องศา	ของลมชัก	
เพ่ือให้คนไทยทั่วทั้งประเทศมีความเข้าใจ	และการปฏิบัติที่ถูกต้อง	เมื่อคนไทย
ทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้จบ	จะรู้จักลมชักอย่างถูกต้อง	เข้าใจ
ลมชัก	และปฏิบัติต่อผู้มีอาการชักอย่างเหมาะสมแล้ว	
คนไทยทั้งประเทศจะหลงรักลมชัก
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การเกิดอาการชักโดย ไม�มีป�จจัยกระตุ�น
ตั้งแต� 2 ครั้ง หรือมีอาการชัก 1 ครั้งและมีโอกาส

เกิดชักซํ้าสูงมาก เนื่องจากมีความผิดปกติในสมอง

ความผิดปกติของ
กระแสไฟฟ�าในสมอง 
ชั่วคราว ก�อให�เกิดอาการ
ผิดปกติทางระบบประสาท 
เป�นๆ หายๆ

อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่
เกิดจากกระแสไฟฟ�าในสมองผิดปกติ

ชั่วคราว ก�อให�เกิดอาการทางระบบ
ประสาทรูปแบบต�างๆ ขึ้นกับตําแหน�ง
ของสมองที่เกิดกระแสไฟฟ�าผิดปกติ

อาการชักมี 2 รูปแบบ
การชักเฉพาะส�วน ของร�างกายรู�สึกตัวดี

การชักทั่วทั้งร�างกาย และไม�รู�สึกตัว

ความพิการของสมองแต�กําเนิด

การติดเชื้อระบบประสาทส�วนกลาง

อุบัติเหตุต�อสมอง

ภาวะสมองขาดออกซิเจน

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคเนื้องอกสมอง

ภาวะเกลือแร�ผิดปกติ

ยา แอลกอฮอล�

ชัก อาการชัก
โรคลมชัก คืออะไร
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ชัก อาการชัก 

ลมชัก คืออะไร
ชัก คือ ความผิดปกติของกระแสไฟฟ�าในสมองชั่วคราว ก�อให�เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาท

ในรูปแบบต�างๆ เป�นๆ หายๆ อาการผิดปกตินั้นขึ้นกับตําแหน�งของสมองที่เกิดกระแสไฟฟ�าผิดปกติ 
อาการชัก คือ อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดจากกระแสไฟฟ�าในสมองผิดปกติชั่วคราว 

ก�อให�เกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้น อาการที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นกับตําแหน�งของสมองที่เกิดกระแสไฟฟ�าผิดปกติ 
โดยทั่วไปแล�วอาการชักจะแบ�งเป�น 2 ชนิดใหญ�ๆ คือ 

สาเหตุการชัก ได�แก� 
1. ความพิการของสมองแต�กําเนิด
2. การติดเชื้อระบบประสาทส�วนกลาง
3. อุบัติเหตุต�อสมอง
4. ภาวะสมองขาดออกซิเจน

5. โรคหลอดเลือดสมอง
6. โรคเนื้องอกสมอง
7. ภาวะเกลือแร�ผิดปกติ
8. ยา และแอลกอฮอล�

1. การชักเฉพาะส�วนของร�างกาย (partial seizure) หมายความว�าการชักนั้นเริ่มจากการผิดปกติ
ของกระแสไฟฟ�าเฉพาะจดุของสมอง ก�อให�เกดิอาการผดิปกตเิพยีงเฉพาะส�วนของร�างกาย ความรู�สกึ
ตัวเป�นปกติ เช�น การชักแบบกระตุกเฉพาะแขน หรือขา เป�นต�น 

2. การชักท่ัวท้ังร�างกาย และไม�รู�สกึตวั (generalized seizure) หมายความว�าจดุกาํเนดิของกระแสไฟฟ�า
ผดิปกตน้ัินเริม่ทัว่ท้ังสมอง ผู�ป�วยจะมอีาการชกัแบบทัว่ทัว้ตวัและหมดสตดิ�วย เช�น การชกัแบบเกรง็
กระตุกทั่วทั้งตัวแบบลมบ�าหมู เป�นต�น 

นอกจากนี้การชักอาจแบ�งตามลักษณะของอาการเป�นหลัก คือ 
1. การชักแบบมีการเคลือ่นไหวของกล�ามเนือ้ผดิปกต ิเรียกว�า (convulsive seizure) เช�น อาการชัก

แบบเกร็งกระตุกทั้งตัว เป�นต�น 
2. การชักแบบไม�มีการเคลือ่นไหวของกล�ามเนือ้ผดิปกต ิเป�นพฤติกรรมผิดปกติ (non-convulsive 

disorder) เช�น อาการชักแบบเหม�อลอย เป�นต�น 

โรคลมชัก คือ การเกิดการชักโดยไม�มีป�จจัยกระตุ�น 
ตั้งแต� 2 ครั้งหรือมีอาการชัก 1 ครั้งและมีโอกาสการเกิดการชัก
ซํ้าสูงมาก เนื่องจากมีความผิดปกติในสมอง 
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• ความพ�การของสมอง
  แต�กำเนิด
• สมองขาดออกซิเจน
• สมองได�รับการกระทบกระเทือน
  ช�วงคลอด
• ภาวะติดเชื้อในสมอง
• ภาวะขาดว�ตามิน

• อุบัติเหตุต�อสมอง
• ภาวะติดเชื้อในสมอง
• โรคหลอดเลือดสมอง
• โรคเนื้องอกสมอง

•โรคเนื้องอกสมอง
•โรคหลอดเลือดสมอง
•โรคสมองเสื่อม

วัยทารกและเด็ก

• อุบัติเหตุต�อสมอง
• ภาวะติดเชื้อในสมอง
• กลีบสมองส�วนขมับฝ�อ
• ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง

วัยรุ�น

ผู�ใหญ� ผู�สูงอายุ

สาเหตุโรคลมชัก

ผลการรักษาโรคลมชัก ข�้นกับสาเหตุของ
โรคลมชักและการรักษาที่เหมาะสม

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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สาเหตุโรคลมชัก

โรคลมชักส�วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ทั้งภายในสมอง และจากภายนอกสมอง สาเหตุการเกิดโรคลมชัก
ที่พบบ�อย แบ�งตามอายุ ดังนี้

1. วัยทารกและเด็ก สาเหตุที่พบบ�อย ได�แก�
• ความพ�การของสมองแต�กำเนิด พบบ�อยในเด็กทารกแรกเกิดท่ีมีอาการชัก เช�น 

ไม�มีเน้ือสมอง โพรงน้ำหร�อถุงน้ำขนาดใหญ�ในสมอง การพัฒนาการของผิวสมองผิดปกติ
• สมองขาดออกซิเจน เหตุจากช�วงการคลอด เช�น การคลอดยาก ภาวะสำลักน้ำคร่ำ 

ป�ญหาคลอดก�อนกำหนด เป�นต�น
• สมองได�รับการกระทบกระเทือนช�วงคลอด เหตุเกิดจากการคลอดยาก 
• ภาวะติดเชื้อในสมอง จากการติดเชื้อบร�เวณช�องคลอดของแม� หร�อการติดเชื้อไวรัส เชื้ออื่นๆ 

จากแม�สู�ลูก ทารกในครรภ�
• ภาวะขาดว�ตามินของทารก 

2. วัยรุ�น สาเหตุที่พบบ�อย ได�แก�
• อุบัติเหตุต�อสมอง เป�นสาเหตุท่ีพบบ�อยในกลุ�มวัยรุ�น มักเกิดจากอุบัติเหตุการจราจร
• การติดเช้ือในระบบประสาทส�วนกลาง ได�แก� ฝ�ในสมอง สมองอักเสบ และเย่ือหุ�มสมองอักเสบ 

ทั้งจากเชื้อไวรัส แบคทีเร�ย และเชื้อวัณโรค เป�นต�น
• กลีบสมองส�วนขมับฝ�อ (hippocampal sclerosis) บางคนจะมีประวัติชักจากไข�สูงในวัยเด็ก 

(febrile convulsion)
• ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง (arteriovenous malformation, aneurysm) เป�นต�น

4. ผู�สูงอาย ุสาเหตุท่ีพบบ�อย ได�แก�
• โรคเน้ืองอกสมอง ส�วนใหญ�เป�นเน้ืองอกสมอง ชนิดท่ีมะเร็งต�นกำเนิดจากอวัยวะส�วนอ่ืนๆ 

และกระจายมาท่ีสมองมากกว�าเน้ืองอกของสมองเอง
• โรคหลอดเลือดสมอง พบท้ังชนิดเลือดออกในเน้ือสมอง และสมองขาดเลือด โดยเฉพาะสาเหตุ

จากโรคหัวใจ เพราะมีรอยโรคขนาดใหญ� และอยู�บร�เวณผิวสมอง
• โรคสมองเส่ือม พบท้ังในกลุ�มโรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร� และสมองเส่ือมจากโรคหลอดเลือดสมอง 

สาเหตุของโรคลมชักในแต�ละกลุ�มอายุแตกต�างกัน และผลการรักษาก็ข�้นกับ
สาเหตุด�วยเช�นกัน การรักษาต�องประกอบด�วยการรักษาอาการชัก และรักษาสาเหตุ

3. วัยผู�ใหญ� สาเหตุท่ีพบบ�อย ได�แก�
• อุบัติเหตุต�อสมอง เกิดจากอุบัติเหตุจราจร และการผ�าตัดสมอง
• ภาวะติดเช้ือในระบบประสาทส�วนกลาง ท้ังในกลุ�มผู�ป�วยภาวะภูมิคุ�มกันปกติ และกลุ�มผู�ป�วย

ภาวะภูมิคุ�มกันบกพร�อง ทั้งเชื้อแบคทีเร�ย ไวรัส และวัณโรค รวมทั้งเชื้อรา เป�นต�น
• โรคหลอดเลือดสมอง พบบ�อยในโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในเน้ือสมอง มากกว�า

สมองขาดเลือด ผู�ป�วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีรอยโรคขนาดใหญ� บร�เวณผิวสมองมากกว�า
รอยโรคขนาดเล็ก และอยู�บร�เวณอื่นๆ ของสมอง ที่ไม�ใช�บร�เวณผิวสมอง

• โรคเน้ืองอกสมอง ท้ังชนิดเน้ืองอกของสมองเอง และเน้ืองอกท่ีกระจายมาจากอวัยวะส�วนอ่ืนๆ 
มาที่สมอง
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อาการผิดปกติทางระบบประสาทใดๆ ที่เป�นเองหายเอง 
ในระยะเวลาสั้น 15 ว�นาที ไม�เกิน 3 นาที ทุกครั้งมีลักษณะ

คล�ายกัน ให�สงสัยว�าอาจเป�นอาการชักแบบหนึ่ง 
ควรปร�กษาแพทย�

ชักเกร็ง / กระตุกเฉพาะส�วน
ของร�างกาย
เหม�อเคี้ยวปาก 
ถูมือไปมา เร�ยกไม�ตอบ

ชักเกร็ง/กระตุกเฉพาะส�วน
แล�วลุกลามเป�น
ทั่วทั้งตัว

เหม�อพฤติกรรมแปลกๆ 
เร�ยกไม�ตอบ

เหม�อเดินไปมา
เร�ยกไม�ตอบ

ชักเกร็ง/กระตุกทั้งตัว
และหมดสติ (ลมบ�าหมู)
ชักกระตุกครั้งเดียว
อย�างแรง

ล�มลงทันที

นั่งนิ�งเหม�อลอย 
เร�ยกไม�ตอบ

ชักเกร็งทั้งตัว 
หมดสติ

ชักกระตุกทั้งตัว 
หมดสติ

อาการลมชัก ที่ต�องรู�จัก

ชักเฉพาะส�วนของร�ายกาย 
ความรู�สึกตัวปกติ

ชักทั้งตัวหมดสติ

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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อาการลมชัก ที่ต�องรู�จัก
  อาการชักที่ต�องรู�จัก แบ�งเป�น 2 ชนิดหลัก ได�แก� 

1. การชักเฉพาะส�วนของร�างกาย (partial seizure)
2. การชักทั้งตัวหมดสติ (generalized seizure)

  1. การชักเฉพาะส�วนของร�างกาย (partial seizure) ได�แก�
• ชักเกร็ง กระตุกเฉพาะส�วนของร�างกาย (simple partial seizure) อาการเกร็ง

หร�อกระตุกเป�นๆ หายๆ ครั้งละไม�นาน ประมาณ 15 ว�นาทีถึง 2 นาที โดยผู�มี
อาการรู�สึกตัวดี สามารถพ�ดคุย โต�ตอบกับคนรอบข�างได�เป�นปกติ

• พฤติกรรมผิดปกติ (complex partial seizure) ได�แก� 1. เหม�อเคี้ยวปาก ถูมือ
ไปมา เร�ยกไม�ตอบ 2. เหม�อเดินไปมาเร�ยกไม�ตอบ 3. เหม�อพฤติกรรมแปลกๆ 
เร�ยกไม�ตอบ อาการผิดปกติที่เกิดข�้นนั้นจะเป�นๆ หายๆ ถ�าเราไม�สังเกตจะไม�ทราบว�า
ผิดปกติ เพราะผู�มีอาการเดินไปเดินมาได� เหมือนคนปกติ แต�ถ�าเราสังเกตให�ดี จะไม�สามารถโต�ตอบ
กับคนรอบข�างได� ผู�มีอาการเมื่อหายดี อาจบอกว�าได�ยินคนพ�ดคุย แต�ไม�สามารถจำความหมาย 
รายละเอียดได�ครบถ�วน และไม�สามารถโต�ตอบได� หร�อบางคนจะนิ�งเหมือนน่ังคิด แต�จะมีการถูมือไปมา 
หร�อกระพร�บตาถี่ๆ อาการจะเป�นนานประมาณ 15-45 ว�นาที

• ชักเกร็ง กระตุกเฉพาะส�วนแล�วลุกลามเป�นท่ัวท้ังตัว (secondarily to generalized seizure) ผู�มีอาการ
จะเร��มมีอาการเกร็ง หร�อกระตุกเฉพาะส�วนของร�างกายก�อน โดยตอนแรกยังมีสติเป�นปกติ ต�อมา
อาการเกร็งกระตุกน้ันค�อยๆ เป�นมากข�น้ จากเฉพาะส�วนของร�างกายกระจายเป�นท่ัวท้ังตัว และจาก
รู�สติดีก็เป�นหมดสติ บางครั้งเป�นแบบลมบ�าหมู ชักเกร็งกระตุกทั่วทั้งตัวก็ได� 

   2. การชักทั้งตัวหมดสติ (generalized seizure) ได�แก� 
• ล�มลงทันที (atonic seizure) ผู�มีอาการจะล�มลงกับพ�้นทันที 

โดยไม�มีอาการเตือนมาก�อน เช�น ขณะเดินก็ล�มลงทันที ก�อให�เกิด
อุบัติเหตุได�บ�อยๆ

• ชักเกร็งทั้งตัว (tonic seizure) มีอาการเกร็งทั้งตัว แต�ละครั้งไม�นาน
• ชักเกร็งกระตุกทั้งตัวและหมดสติ (ลมบ�าหมู: generalized tonic – clonic seizure) อาการชัก

แบบน้ี คนส�วนใหญ�จะรู�จักดี คือ มีอาการชักเกร็งกระตุกท้ังตัว หมดสติ เป�นนานประมาณ 45-90 ว�นาที
• นั่งนิ�งเหม�อลอย (absence seizure) อาการจะเหมือนคนนั่งหร�อยืนนิ�ง ๆไม�พ�ดอะไร อาจพบการ

กระพร�บตาถี่ๆ เป�นนานประมาณ 15-45 ว�นาที
• ชักกระตุกทั้งตัว (clonic seizure) อาการกระตุกทั่วทั้งตัว หมดสติ เป�นแต�ละครั้งไม�นาน
• ชักกระตุกคร้ังเดียวอย�างแรง (myoclonic seizure) อาการกระตุกข�น้มาอย�างแรงท่ัวท้ังตัว หมดสติ

เป�นเพ�ยงเวลาสั้นๆ 

 
อาการผิดปกติทางระบบประสาทใดๆ ที่เป�นเอง หายเองในระยะเวลาสั้น 15 ว�นาที ไม�เกิน 3 นาที 

ทุกครั้งมีลักษณะคล�ายกัน ให�สงสัยว�าอาจเป�นอาการชักแบบหนึ่ง ควรปร�กษาแพทย�
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ลมชัก
เฉพาะสวน
ของรางกาย

สาเหตุเกิดจาก

การรักษา

การชักเฉพาะสวนของรางกาย ตอบสนองดีตอ
การรักษา และมีความปลอดภัย

การปฐมพยาบาล

การชักเฉพาะส�วน

ของร�างกาย 

มี 3 รูปแบบ

?

• จำเป�นต�องส�งตรวจเลือด เอกซเรย�สมอง 
เพ�่อหาสาเหตุของความผิดปกติ

• การรักษาด�วยยากันชัก 
ผ�าตัดถ�ามีข�อบ�งชี้
ในการรักษา

• ชักแบบเฉพาะส�วนของร�างกาย รู�สึกตัวดี ไม�จำเป�น
ต�องทำอะไร

• ชักแบบพฤติกรรมผิดปกติ ให�เดินประคองไปเร�่อยๆ กัน
ไม�ให�เกิดอุบัติเหตุ หร�อเดินไปในที่ที่อาจเกิดอันตรายได� 
เช�น ถนนใหญ� บันได ใกล�แหล�งน้ำ

• ชักแบบเฉพาะส�วนและลุกลามไปทั่วทั้งตัว ให�จับนอนลง 
ตะแคงศีรษะ ป�องกันการสำลักน้ำลาย อาหาร ห�ามงัดปาก 
ห�ามกดยึดแขน ไหล� ขา ห�ามป��มหน�าอก

การชักกระตุก เกร็ง
เฉพาะส�วนของร�างกาย 

เช�น แขน ขา 
ใบหน�า รู�สติดี

มีความผิดปกติ
ของสมองเฉพาะ
บางตำแหน�ง 

เกิดจากความผิดปกติของสมอง
แต�กำเนิด น้ำตาลสูงมาก รอยโรค
ในสมอง จากอุบัติเหตุ เนื้องอกสมอง 

เป�นต�น

การชักกระตุก เกร็ง
เฉพาะส�วนและกระจาย 

ลุกลามไปทั่ว
ทั้งตัวจนหมดสติ

การชักแบบพฤติกรรม
ผิดปกติ  เดิน เหม�อ 

ถูมือไปมา เร�ยกไม�รู�ตัว 
แต�ไม�หมดสติ

ลมชักเฉพาะสวนของรางกาย คือ

1. 2. 3.

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

7



ลมชักเฉพาะสวนของรางกาย
อาการชักมีหลายรูปแบบ	 การชักเฉพาะส่วนของร่างกายเป็นรูปแบบหนึ่งของการชัก	 ซึ่งคนส่วน

ใหญ่อาจไม่คุ้นเคย	ส่งผลให้ผู้มีอาการชักแบบเฉพาะส่วน
ของร่างกายมาพบแพทย์ล่าช้า	เราจึงควรรู้จักการชัก
แบบเฉพาะส่วนของร่างกาย

ลมชักเฉพาะส่วนของร่างกาย คือ
การชักเฉพาะส่วนของร่างกาย	มี	3	รูปแบบใหญ่ๆ	คือ
1.	การชักกระตุก	เกร็งเฉพาะส่วนของร่างกาย	เช่น	แขน	ขา	ใบหน้า	รู้สติด	ี
2.	การชักกระตุก	เกร็งเฉพาะส่วนในแบบที่	1	แล้วมีการกระจาย	ลุกลามไปทั่วทั้งตัวจนหมดสติ	และ	
3.	การชักแบบพฤติกรรมผิดปกติ		เดิน	เหม่อ	ถูมือไปมา	เรียกไม่รู้ตัว	แต่ไม่หมดสติ

สาเหตุเกิดจาก
•	การชักแบบเฉพาะส่วนนี้มักมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมองเฉพาะบาง
ตำาแหน่ง	 เช่น	รอยโรคในสมอง	จากอุบัติเหตุ	 เนื้องอกสมอง	ภาวะติดเชื้อใน
สมอง	ความผิดปกติของสมองแต่กำาเนิด	หรือภาวะความผิดปกติของเกลือ
แร่	หรือภาวะน้ำาตาลในเลือดสูงมาก	เป็นต้น

การรักษา
•	ผู้มีอาการชักแบบนี้จำาเป็นต้องส่งตรวจเลือด	เอกซเรย์สมอง	เพื่อหาสาเหตุ
ของความผิดปกติเสมอ	 เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วจะพบความผิดปกติของ
สมอง	และจำาเป็นต้องให้การรักษาสาเหตุด้วยเสมอ	

•		ส่วนใหญแ่ลว้จะใหก้ารรกัษาดว้ยยากนัชกั	แตถ่า้มคีวามผดิปกตติรวจพบรอยโรคในสมองที่มีความ
จำาเป็นต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัด	ก็ต้องผ่าตัดถ้ามีข้อบ่งชี้ในการรักษา

การปฐมพยาบาล
•	 การปฐมพยาบาลการชกัแบบเฉพาะสว่นของรา่งกายนัน้ขึน้กบัรปูแบบการชกั	ถา้ผูม้อีาการชกัรูส้กึ
ตัวดี	ก็ ไม่จำาเป็นต้องทำาอะไร	อาการชักจะหยุดได้เอง	แต่กรณีการชักแบบพฤติกรรมผิดปกติ	ให้เดิน
ประคองไปเรื่อยๆ	กันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	อย่าให้เดินไปในที่ที่อาจเกิดอันตรายได้	เช่น	ถนนใหญ่	บันได	
ใกล้แหล่งน้ำา

•	 การชักแบบเฉพาะส่วนและลุกลามไปทั่วทั้งตัว	หมดสตินั้น	ควรให้การช่วยเหลือด้วยการจับนอนลง	
ตะแคงศีรษะ	ป้องกันการสำาลักน้ำาลาย	อาหาร	ห้ามงัดปาก	ห้ามกดยึดแขน	ไหล่	ขา	ห้ามปั๊มหน้าอก	
ทำาเช่นเดียวกับการชักแบบลมบ้าหมู

การชักเฉพาะส่วนของร่างกาย ตอบสนองดีต่อการรักษา และมีความปลอดภัย
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ชักเกร็ง 

การปฐมพยาบาล การรักษา

ลมชักบ�าหมู เป�นรูปแบบการชักแบบหนึ่ง 
ที่มีความผิดปกติของกระแสไฟฟ�าในสมอง 

ไม�มีความเกี่ยวข�องกับหมูอย�างใด

ลมชักบ�าหมู เป�นรูปแบบการชักแบบหนึ่ง 
ที่มีความผิดปกติของกระแสไฟฟ�าในสมอง 

ไม�มีความเกี่ยวข�องกับหมูอย�างใด

การชักแบบลมบ�าหมู คือ 
การชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว 
หมดสติ

หลังหยุดชักอาจมี
อาการปวดศีรษะ 
ปวดเมื่อยตัว เพลีย 
ง�วงนอน

การชักเร��มจาก
การเกร็งพร�อมกัน
ทั่วทั้งตัว 

อาจมีเสียงร�อง 
ตามด�วยการชักกระตุก
ทั้งตัว

• ป�องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก 
นอนราบกับพ�้น จับตะแคงศีรษะ

• ห�ามงัดปาก กด ยึดแขน ขา ไหล�

• ถ�าชักนานกว�า 5 นาที 
ให�นำส�งโรงพยาบาลใกล�ที่สุด

• ห�ามกดป��มหน�าอก

ขณะชักไม�รู�สติ 
และพบป�สสาวะราด
บ�อยๆ

ชักนานประมาณ
นาทีคร�่ง ถึง
สองนาทีคร�่ง 
หยุดชักเองพบการกัดลิ�น

4 คนใน 100 คน

กระตุกทั้งตัว 

หมดสติ

• รักษาด�วยยากันชักเป�นหลัก ได�ผลดีเป�นส�วนใหญ�
• ถ�ามีข�อบ�งชี้การผ�าตัดจ�งรักษาด�วยการผ�าตัด
• ผลการรักษาข�้นกับสาเหตุ 
  ถ�าแก�ไข รักษาได� ผลการรักษาดีมาก 
• ทานเนื้อหมูได�

ลมบ�าหมู

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว หมดสติ
การชักเกร็งกระตุกท้ังตัว หร�อท่ีเร�ยกกันว�า ลมบ�าหมู เป�นการชักรูปแบบท่ีพบบ�อย ก�อให�เกิดความตกใจ

ต�อผู�พบเห็น และให�การช�วยเหลือด�วยการกดรัด ยึดแขน ขา ป��มหน�าอก งัดปากผู�มีอาการชัก เพ�อ่ป�องกัน
การกัดลิ�น ซึ่งการช�วยเหลือแบบนี้เป�นการช�วยเหลือที่ไม�ถูกต�อง เราต�องรู�การชักแบบนี้ให�ดี 

ลมบ�าหมู
• การชักแบบลมบ�าหมู คือ การชักเกร็ง กระตุกท้ังตัว หมดสติ 

โดยการชักเร��มจากการเกร็งพร�อมกันท่ัวท้ังตัว อาจมีเสียงกร�ดร�อง 
ตามด�วยการชักกระตุกท้ังตัว ขณะชักน้ันจะไม�รู�สติ และพบป�สสาวะราดได�บ�อยๆ พบการกัดลิ�นเพ�ยง 
4 คนใน 100 คน

• การชักแต�ละคร้ังชักนานประมาณนาทีคร�ง่ ถึงสองนาทีคร�ง่ และหยุดชักได�เอง โดยไม�ต�องให�ยาใด 
หลังหยุดชักอาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตัว เพลีย ง�วงนอน มีเพ�ยงส�วนน�อยมากท่ีการชักนาน
กว�า 5 นาที ถ�าชักนานจ�งนำส�งโรงพยาบาล

ลมชักบ�าหมู เป�นรูปแบบการชักแบบหนึ่ง ที่มีความผิดปกติของกระแสไฟฟ�า
ในสมอง ไม�มีความเกี่ยวข�องกับหมูอย�างใด

การปฐมพยาบาล
• ป�องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก โดยการจัดท�าให�ผู�มีอาการชัก

นอนราบกับพ�น้ จับตะแคงศีรษะ
• ห�ามงัดปาก กด ยึดแขน ขา ไหล� ห�ามกดป��มหน�าอก
• ถ�าชักนานกว�า 5 นาที หร�อมีอุบัติเหตุจากการชัก เช�น แผลแตก แขน ขาหัก กระดูกข�อต�อเคล่ือนหลุด 

ให�นำส�งโรงพยาบาลใกล�ท่ีสุด

การรักษา
• รักษาด�วยยากันชักเป�นหลัก ได�ผลดีเป�นส�วนใหญ� รักษานาน 3 -5 ป� 

ผลการรักษาข�น้กับสาเหตุ ถ�าแก�ไข รักษาได� ผลการรักษาดีมาก 
• ถ�ามีข�อบ�งช้ีการผ�าตัดจ�งรักษาด�วยการผ�าตัด เช�น เน้ืองอกในสมอง เลือดออก

ในสมอง เป�นต�น
• ทานเน้ือหมูได� เพราะสาเหตุการชักน้ัน ไม�ได�เก่ียวข�องอะไรกับหมูเลย เป�นความ

เข�าใจผิด เพราะช่ือการชัก เร�ยกว�า ลมบ�ามหมู
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ปฐมพยาบาลผู�ที่มี
อาการชัก

ตั้งสติให�ดี ไม�ตื่นเต�น

นำส�งโรงพยาบาล กรณี..

ดูเวลาขณะเร��มมีอาการชัก 
สถานที่ปลอดภัย 
ไม�อยู�กลางถนน ไม�อยู�ในที่สูง 
ไม�มีสิ�งกีดขวาง 
สังเกตอาการชักให�ละเอียด
(บันทึกภาพด�วย ยิ�งดี)

ห�ามกดแขนขา
ห�ามป��มหน�าอก
ห�ามนำเม็ดยา พร�ก มะนาว เข�าปาก
ห�ามคนมุงดู

ส่ิงสำคัญ

…โรคลมชัก รักษาหาย…

บาดเจ็บรุนแรง-แผลขนาดใหญ� 
กระดูกหัก ศีรษะแตก ข�อต�อหลุด
ชักนานกว�าปกติที่เคยเป�น
ชักนานกว�า 5 นาที
หลังหยุดชักไม�ฟ��นคืนสติ

• ตั้งสติ    • ป�องกันไม�ให�เกิดอันตราย   
• ห�ามงัดปาก  กดป��มหน�าอก  กดรัดแขน   
• กัดลิ�นพบเพ�ยง 4 คน ในร�อยคน ไม�มีอันตราย

ถ�ามีอาหารในปากให�เอาออก

มีอุบัติเหตุเกิดข�้นหร�อไม�

หาวัสดุหนุนศีรษะ
คลายเสื้อผ�าให�หลวม

จับนอนตะแคง

ห�ามงัดปาก เมื่อหยุดชักให�ดูว�า

คอยดูแล พ�ดคุยเป�นเพ�่อน…
รู�สติดีหร�อยัง ?

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ปฐมพยาบาลผู�มอีาการชัก
การปฐมพยาบาลผู�มีอาการชักนั้นเป�นป�ญหาที่พบบ�อยมาก เพราะผู�ช�วยเหลือส�วนใหญ�จะให�

การปฐมพยาบาลผู�มีอาการชักไม�เหมาะสม เช�น การกดรัดแขน ขา การป��มหน�าอก การงัดปาก ซ่ึงท้ังหมด
น้ันเป�นการทำให�ผู�มีอาการชักได�รับอันตรายจากการช�วยเหลือท่ีไม�เหมาะสม ดังน้ันเรามาเร�ยนรู�ว�ธีการ
ปฐมพยาบาลผู�มีอาการชักที่ถูกต�อง ต�อไปนี้

1. ตั้งสติให�ดี ไม�ตื่นเต�น ก�อนอื่นต�องดูว�าผู�ที่มีอาการชักนั้น
จะมีอันตรายอะไรเกิดข�้นบ�าง เช�น การสำลักอาหาร อุบัติเหตุ
ท่ีอาจเกิดข�น้จากการชัก ดังน้ันต�องร�บนำผู�มีอาการชักให�ห�างไกล
จากอันตราย เช�น จับนอนลงกับพ�้น ให�ห�างจากถนน ของร�อน 
เตาไฟ สิ�งกีดขวางท่ีจะทำให�เกิดอันตรายจากการชักเกร็งกระตุกได� 
ดูในปากว�ามีเศษอาหารหร�อฟ�นปลอมที่จะทำให�สำลักได�หร�อไม� 
ถ�ามีก็นำออก

2. จับผู�มีอาการนอนตะแคง หาวัสดุรองศีรษะ ป�องกันการสำลัก 
คลายเส้ือผ�าให�หลวม สังเกตอาการชักอย�างละเอียด จับเวลา
ที่มีอาการผิดปกติ ถ�าสามารถบันทึกภาพได�ด�วยยิ�งดี

3. ห�ามงัดปาก ห�ามกดแขน กดขา ห�ามป��มหน�าอก ยึดแขน ขา ห�ามเอาพร�ก มะนาว
ใส�ปากผู�มีอาการชัก ห�ามเอายาให�ทานในขณะที่ไม�รู�สึกตัว ห�ามคนมุงดูด�วย

4. หลังจากหยุดชัก ให�ประเมินอาการดูว�ามีอันตรายอะไรท่ีเกิดข�น้บ�าง คอยดูว�า
ฟ��นคืนสติดีหร�อยัง ถ�ามีอุบัติเหตุที่รุนแรง หัวแตก แผลขนาดใหญ� กระดูกหัก 
ข�อต�อเคลื่อนหลุด หร�อไม�หยุดชัก ชักนานกว�าทุกครั้งที่เป�น หร�อชักนาน
กว�า 5 นาที หร�อหลังหยุดชัก แต�ก็ยังไม�ฟ��นคืนสติ ให�นำผู�มีอาการชักส�ง
โรงพยาบาล

โปรดจำไว�ว�าโรคลมชักรักษาหายได�  การช�วยปฐมพยาบาลท่ีถูกต�อง คือ การต้ังสติให�ดี 
ป�องกันไม�ให�เกิดอันตราย ห�ามงัดปาก กดป��มหน�าอก ห�ามกดยึดแขน ขา 
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อย�างไร?

ลมชัก แยกจาก เป�นลม หมดสติ 

สิ�งที่ต�องสังเกต

• ท�าทางที่เกิดอาการ

• ลูกตา

• ทุกท�าทาง

• ตาเหลือกค�าง • ตาหลับ

• ท�ายืน มีอาการขณะเปลี่ยน
  ท�าทางจากนอนเป�นนั่ง ยืน

• เกร็ง กระตุก

• กัดลิ�น
• สีของใบหน�า
• ป�สสาวะราด
• สิ�งกระตุ�นก�อนเกิดอาการ

• อาการนำก�อนมีอาการ
• หมดสติ

• ปวดศีรษะ

• ระยะเวลามีอาการ
• ฟ��นคืนสติ

• อดนอน ดื่มแอลกอฮอล� เคร�ยด

• ป��นป�วนในท�อง หร�อไม�มี
• หมดสติ ไม�รู�สึกตัวเลย

• หลังมีอาการนานเป�นชั่วโมง

• ประมาณ 30-120 ว�นาที
• ค�อยๆ ฟ��นคืนสติ มีอาการงง • ช�วงส้ันๆ พอได�นอนพักก็ดีข�น้

  ฟ��นคืนสติอย�างรวดเร็วหลังจาก
  นอนลงกับพ�น้

• ช�วงสั้นๆ พอได�นอนพักก็ดีข�้น

• เบลอๆ อาจได�ยินเสียงคนเร�ยก
  แต�ไม�สามารถโต�ตอบได� 
  จำเหตุการณ�ได�อย�างรวดเร็ว
  ทันทีหลังฟ��น
• หลังมีอาการไม�นาน ไม�กี่นาที
  ก็หาย

• ยืนนาน ตากแดด หิวข�าว 
  หิวน้ำ เบ�งป�สสาวะ พักผ�อน
  ไม�พอ
• หน�าซีด เหง�่อออก ใจสั่น หว�วๆ

• พบบ�อย • พบน�อยกว�า

• พบบร�เวณด�านข�างของลิ�น
• เข�ยว คล้ำถ�าเป�นนาน • ซีด

• ไม�กัดลิ�น

• เกร็งแขน ขา และตามด�วยกระตุก 
  รูปแบบชัดเจน เหมือนเดิม

• เกร็ง และกระตุกแขน ขาไม�เป�น
   รูปแบบชัดเจน

ลมชัก เป�นลม

ทำไมต�องแยก: 
ลมชัก กับ อาการเป�นลม

อาจมาด�วย
อาการล�มลง
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ลมชักแยกจากเป�นลมหมดสติอย�างไร?

ทำไมต�องแยก 2 ภาวะนี้ออกจากกัน 

สิ�งที่ต�องสังเกตให�ดีเพ�่อแยก 2 ภาวะนี้ออกจากกัน

การแยกอาการชัก และเป�นลมเป�นสิ�งที่จำเป�นอย�างยิ�ง ดังนั้นถ�าพบเห็นผู�มีอาการเกร็ง 
กระตุก หมดสติ ควรตั้งสติเราให�ดี และพยายามจดจำรายละเอียดอาการต�างๆ 

ให�มากที่สุดถ�าบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว�ด�วย ยิ�งดี

เน่ืองมาจากผู�มีอาการหมดสติ และ/หร�อมีอาการเกร็งกระตุกร�วมด�วย  2 ภาวะน้ี คือเป�นลมกับ
ลมชักมีอาการคล�ายกันมาก พบว�า 1 ใน 3 ของการว�นิจฉัยของแพทย�มีโอกาสให�การว�นิจฉัย
ได�ไม�ถูกต�อง กล�าวคือ คนท่ีเป�นลมอาจถูกว�นิจฉัยเป�นอาการชัก และคนท่ีเป�นอาการชักก็อาจว�นิจฉัย
เป�นลมได�เช�นเดียวกัน เน่ืองจากมีอาการใกล�เคียงกันมาก ดังน้ันจ�งต�องรู�จัก 2 ภาวะน้ีเป�นอย�างดี

สิ�งที่ต�องสังเกต ลมชัก เป�นลมสิ�งที่ต�องสังเกต
ท�าทางที่เกิดอาการ

ลูกตา

ลมชักนั้นสามารถเกิดอาการชักได�ทุกท�าทาง ไม�ว�าจะเป�นท�านั่ง
ยืน นอน เพราะอาการที่เกิดข�้นนั้นไม�ได�เกี่ยวข�องกับการ
เปลี่ยนท�าทางใดๆ 

ลมชักน้ัน ผู�มีอาการชักจะมีอาการตาเหลือกค�าง ลูกตามองไป
ด�านหน่ึงด�านใด เช�น ข�น้บน หร�อลงล�าง ซ�ายหร�อขวาก็ได� 
เป�นระยะเวลาหนึ่ง จะไม�ได�กลอกตาไปมา

ตาหลับ ไม�มีอาการตาเหลือกค�าง ลูกตาอาจกลอกไปมาได� 
บางคนก็อาจตาเป�ดโตได� แต�จะไม�มีตาเหลือกค�าง ยกเว�นมีอาการ
นานพอสมควรก็จะมีอาการคล�ายชักได�

อาการเป�นลมมักเกิดในท�ายืน หร�อมีอาการขณะเปล่ียนท�าทาง
จากนอนเป�นนั่ง นั่งเป�นยืน เพราะเกิดจากการไหลเว�ยนของ
เลือดไปเลี้ยงสมองไม�พอในขณะเปลี่ยนท�าทาง

เกร็ง กระตุก

กัดลิ�น

เร��มด�วยอาการเกร็งแขน ขา และตามด�วยกระตุก บางคร้ังมีส�งเสียง
ร�องดัง บางคนกัดลิ�นด�วยแต�พบไม�บ�อย รูปแบบอาการผิดปกติ
จะมีลักษณะเฉพาะ ชัดเจนเป�นรูปแบบเหมือนเดิมทุกครั้ง

การกัดลิ�นพบได�ประมาณร�อยละ 4 และตำแหน�งท่ีกัดลิ�น คือ พบ
บร�เวณด�านข�างของลิ�น ไม�ใช�ด�านหน�าของลิ�น

คนท่ีเป�นลมจะไม�พบการกัดลิ�น ยกเว�นเป�นลมนานและเกิดอาการ
ชักระยะเวลาส้ันๆ ตามมาเท�าน้ัน ซ่ึงก็แทบไม�พบการกัดลิ�น

ส�วนใหญ�แล�วจะตัวอ�อนปวกเป�ยก ค�อยๆ ล�มลง ไม�ค�อยพบ
อาการเกร็งกระตุก แต�ถ�ามีก็จะมีอาการเกร็ง และกระตุกแขน 
ขาเป�นระยะเวลาส้ันๆ ไม�ก่ีคร้ัง และไม�เป�นรูปแบบชัดเจน

สีของใบหน�า คนท่ีชักน้ันมักจะไม�มีการเปล่ียนสีของใบหน�า ยกเว�นเป�นนานๆ 
และขาดออกซิเจน ใบหน�า ร�มฝ�ปากจ�งมีสีเข�ยว คล้ำ ถ�าชักเป�นระยะ
เวลานาน

ใบหน�าจะมีสีซีด เน่ืองจากเกิดเลือดไปเล้ียงสมองไม�พอ ช�วงก�อน
ท่ีจะมีอาการเป�นลมน้ัน สีหน�าของคนท่ีเป�นลมก็จะค�อยๆ เปล่ียน
สีจากปกติ เป�นค�อยๆ ซีดลง

ป�สสาวะราด พบบ�อย เน่ืองจากคนท่ีเป�นอาการชักน้ันจะหมดสติ ไม�สามารถ
ควบคุมหูรูดได� จ�งเกิดอาการป�สสาวะราดได�บ�อย

พบน�อยกว�า เหตุเพราะเกิดอาการหมดสติเช�นกัน ไม�สามารถ
ควบคุมหูรูดได� ดังน้ันถ�าคนท่ีเป�นลมมีป�สสาวะค�างอยู�ในกระเพาะ
ป�สสาวะมากๆ ก็จะเกิดอาการป�สสาวะราดได�เช�นกัน  แต�พบได�ไม�
บ�อยเท�าลมชัก เพราะช�วงท่ีหมดสติจะส้ันมาก 

สิ�งกระตุ�นก�อนเกิดอาการ การชักน้ันเกิดข�น้เองได� โดยไม�มีป�จจัยกระตุ�น การอดนอน 
ด่ืมแอลกอฮอล� เคร�ยดเป�นตัวกระตุ�นท่ีพบบ�อย อาการชักน้ันก็
จะเกิดข�น้ได�ง�ายถ�ามีตัวกระตุ�น

อาการเป�นลมส�วนใหญ�แล�วมักเกิดจากมีป�จจัยกระตุ�น เช�น 
ยืนนานๆ ตากแดด หิวข�าว หิวน้ำ เบ�งป�สสาวะ พักผ�อนไม�พอ 

อาการนำก�อนมีอาการ การชักแบบเกร็งกระตุกท้ังตัวน้ันมักจะไม�มีอาการนำ แต�ถ�ามี
อาการนำ อาการนำท่ีพบบ�อย คืออาการป��นป�วนในท�อง 

อาการนำมักพบในทุกคนก�อนท่ีจะเป�นลม คือ หน�าซีด เหง�อ่ออก 
ใจส่ัน หว�วๆ แล�วก็ตามด�วยหน�ามืด หมดสติล�มลง

ปวดศีรษะ หลังจากหยุดชัก จะมีอาการปวดศีรษะอยู�นานเป�นช่ัวโมง หลังการเป�นลม จะมีอาการปวดศีรษะไม�นาน ไม�ก่ีนาทีก็หาย

ระยะเวลามีอาการ การชักน้ันจะมีระยะเวลานานประมาณ 30-120 ว�นาที แล�วหยุดเอง การเป�นลมจะมีระยะเวลาช�วงส้ันๆ พอได�นอนพัก อาการก็ดีข�น้

ฟ��นคืนสติ ค�อยๆ ฟ��นคืนสติหลังจากหยุดชัก  จะมีอาการมึนๆ งงๆ ฟ��นคืนสติอย�างรวดเร็วหลังจากนอนลงกับพ�น้ 

หมดสติ การชักแบบท่ัวท้ังตัว จะหมดสติ ไม�รู�สึกตัวเลย ไม�ได�ยินเสียงคน
รอบข�าง ไม�สามารถโต�ตอบกับคนรอบข�างท่ีเร�ยกได�

เบลอๆ อาจได�ยินเสียงคนเร�ยก แต�ไม�สามารถโต�ตอบได� 
จำเหตุการณ�ได�อย�างรวดเร็วทันทีหลังฟ��น

ลมชัก เป�นลม
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การรักษาโรคลมชักให�ได�ผลดี ต�องประกอบด�วย
การทานยากันชักและการปฏิบัติตัวที่ถูกต�อง

• ลืมทานยากันชัก 
• ทานยาไม�เป�นเวลา
• ทานยากันชักเฉพาะวันที่มี

อาการชักเท�านั้น
• ทานยากันชักร�วมกับอาหาร 

หร�อนม

• อดนอน นอนดึก นอนไม�พอ
• ความเคร�ยดรุนแรง
• ดื่มเคร�่องดื่มที่มีแอลกอฮอล�
• ออกกำลังกายหนัก จนรู�สึกอ�อนเพลีย
• ไข�สูง 
• การมีรอบประจำเดือนในผู�หญิงบางคน 
  (ให�ทานยาลดโอกาสชักเพ��มเฉพาะช�วงเวลา)

• การผ�าตัด 
  (ให�ทานยาลดโอกาสชัก
  เพ��มเติมก�อนและ
  หลังผ�าตัด)

ที่ทำให�เกิดอาการชักได�ง�ายข�้น
สิ�งกระตุ�น

สิ�งที่ต�องหลีกเลี่ยง

สำคัญ
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สิ�งกระตุ�น ที่ทำให�เกิดอาการชักได�ง�ายข�้น

อาการชักถึงแม�จะเกิดข�้นเองได�โดยไม�มีป�จจัยกระตุ�น แต�ถ�ามีป�จจัยกระตุ�น
ก็จะทำให�เกิดอาการชักได�ง�ายข�้นมาก ดังนั้นเราต�องพยายามหลีกเลี่ยงป�จจัย
กระตุ�นให� ได�มากที่สุด เพ�่อการควบคุมอาการชักได�ดียิ�งข�้น

สิ�งที่ต�องหลีกเลี่ยง
1. ลืมทานยากันชักและยารักษาโรคร�วม การลืมทานยากันชักเป�นป�จจัยกระตุ�นที่ทำให�เกิด

อาการชักได�บ�อยมาก ดังนั้นต�องทานยากันชักให�สม่ำเสมอ ตรงเวลา อย�าขาดยา 
อย�าหยุดยาเองโดยเด็ดขาด

2. การทานยากันชักไม�เป�นเวลา หร�อทานยาเฉพาะช�วงที่มีอาการชักเท�านั้น การทานยา
กันชักที่ถูกว�ธี คือ การทานยากันชักสม่ำเสมอ เป�นเวลาตามที่แพทย�สั่ง และทานยา
เป�นเวลานานอย�างน�อย 3-5 ป�

3. การทานยากันชักนั้นไม�ควรทานยาใกล�กับอาหารหร�อนม เพราะยากันชักส�วนใหญ�จับกับโปรตีนเป�น
ปร�มาณสูง ทำให�ยาที่ออกฤทธิ์มีปร�มาณน�อยลง

4. การอดนอน นอนดึกเป�นสิ�งที่ทำให�เกิดอาการชักได�ง�ายข�้น ผู�มีอาการชักจ�งไม�ควรนอนดึก หร�ออดนอน 
ต�องนอนให�พอก็จะลดโอกาสชักซ้ำได�ดี

5. ความเคร�ยดของจ�ตใจ ก็ส�งผลทำให�เกิดอาการชักได�ง�ายข�้นเช�นเดียวกัน ผู�มีอาการชักจ�งต�องพยายาม
ผ�อนคลาย ไม�มีความกังวลมากนัก การทำสมาธิก็ทำให�อาการชักควบคุมได�ดีข�้น

6. ดื่มเคร�่องดื่มที่มีแอลกอฮอล�เป�นส�วนผสม เพราะแอลกอฮอล�นั้นจะเป�นตัวกระตุ�นการชักที่พบได�บ�อย 
โดยเฉพาะในช�วงเทศกาล อย�างไรก็ตามผู�ท่ีด่ืมแอลกอฮอล�อย�างหนักมาเป�นประจำจนเกิดภาวะติดแอลกอฮอล�
นั้น ถ�าจะหยุดเหล�าต�องปร�กษาแพทย� เพราะการหยุดเหล�าทันที ก็อาจกระตุ�นให�ชักได�เช�นเดียวกัน

7. การออกกำลังกายอย�างหนักก็เป�นป�จจัยกระตุ�นหน่ึงท่ีพบได� โดยท่ัวไปแล�วเราแนะนำให�ทุกคนออกกำลังกาย
อย�างพอดี การออกกำลังกายอย�างหนักก็จะทำให�ร�างกายเกิดความเคร�ยด ก�อให�เกิดอาการชักได�เช�นกัน

8. ภาวะไข�สูง คนที่มีอาการชักต�องระมัดระวังอย�างยิ�ง ถ�ามีอาการไม�สบาย มีไข�ข�้น ต�องร�บทานยาลดไข�ทันที 
ไม�ให� ไข�ข�้นสูง เพราะจะทำให�เกิดอาการชักได�ง�าย

9. การมีรอบประจำเดือนในผู�หญิง ส�วนหนึ่งเมื่อมีรอบประจำเดือนจะกระตุ�นให�ผู�หญิงมีอาการชักง�ายข�้น ถ�ามี
อาการแบบนี้ต�องแจ�งให�แพทย�ทราบ เพ�่อให�การรักษาด�วยยา ลดโอกาสชักช�วงมีรอบเดือนเพ��มเติมเท�านั้น

10. การผ�าตัด พบว�าการผ�าตัดจะก�อให�เกิดความเคร�ยดเกิดข�น้ได�ง�าย ก็จะกระตุ�นให�ชักได�ง�ายข�น้ ดังน้ันถ�าจำเป�น
ต�องได�รับการผ�าตัดใดๆ ควรแจ�งให�แพทย�ผู�รักษาทราบด�วยเสมอ เพ�อ่ให�การรักษาเพ��มเติมช�วงก�อนและหลัง
ผ�าตัด

สำคัญ ในการรักษาโรคลมชักให�ได�ผลดีน้ัน นอกจากการทานยากันชักให�สม่ำเสมอ
แล�ว การปฏิบัติตนท่ีดี หลีกเล่ียงป�จจัยกระตุ�นก็เป�นสิ�งสำคัญเช�นเดียวกัน 
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ตรวจรักษาอาการชัก

มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท
เป�นๆ หายๆ ทุกครั้งมีอาการคล�ายกัน
ให�พบแพทย�เพ�่อการว�นิจฉัย

1 2

3
4 5

6 7

แพทย�พ�จารณาอาการผิดปกติ
จากประวัติ คลิปว�ดิโอ ตรวจร�างกาย

แพทย�ส�งตรวจเอกซเรย�
คอมพ�วเตอร�สมอง/ เอ็มอาร�ไอสมอง/
คลื่นไฟฟ�าสมอง/ เลือด(ตามความจำเป�น)

ยืนยันว�าเป�นอาการชักจร�ง 
มีความจำเป�นต�องได�รับ
การรักษา

เลือกยากันชักที่เหมาะสมในแต�ละคน
และหลีกเลี่ยงป�จจัยกระตุ�น อดนอน 
แอลกอฮอล� ความเคร�ยด

พ�จารณาผ�าตัด
ในบางกรณีที่มีความจำเป�น

ติดตามการรักษาอย�างสม่ำเสมอ
ต�อเนื่อง นาน 3-5 ป� และหยุดยากันชัก
ได�เมื่อไม�มีอาการชักนานมากกว�า 2 ป�

7
ขั้นตอน

1 2

3
4 5

6 7
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7 ขั้นตอน ตรวจรักษาอาการชัก

โรคลมชักเป�นโรคท่ีมีผลการรักษาดีมาก สามารถรักษาให�หายขาดได�ด�วยยากันชักชนิดเดียวสูงถึงร�อยละ 

65 ดังน้ัน เราต�องรู�จักการดูแลตนเองให�ดี และถ�ามีอาการชักควรเข�าใจว�ธีการรักษา ซ่ึงมีแนวทางดังต�อไปน้ี 

7 ขั้นตอน คือ

1. มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท เป�นๆ หายๆ ให�ร�บพบแพทย� เพ�อ่ตรวจ
ประเมินให�ละเอียดว�าเป�นอาการผิดปกติจากอะไร ถ�าเป�นอาการชักจะได�ร�บให�การ
รักษาท่ีถูกต�อง ลดโอกาสการเกิดอันตรายต�อสมองได�

3. แพทย�จะส�งตรวจเอกซเรย�สมอง เอ็มอาร�ไอสมอง คล่ืนไฟฟ�าสมอง ก็ตามข�อบ�งช้ีและความพร�อมของ
สถานบร�การน้ันๆ อย�างไรก็ตามถ�ามีความจำเป�นในการส�งตรวจ และสถานพยาบาลน้ันไม�มีเคร�อ่งมือ 
ระบบการส�งต�อของแพทย�ก็จะส�งต�อไปยังสถานพยาบาลระดับสูงข�้น เพ�่อให�การรักษานั้นเป�นไปตาม
มาตรฐานการรักษาเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

4. เม่ือผลการตรวจท้ังหมดยืนยันว�าเป�นอาการชักแน�ๆ  และหาสาเหตุเร�ยบร�อย ย้ำว�าเม่ือพ�สูจน�ได�ว�าเป�น
อาการชัก โรคลมชัก ก็ต�องหาสาเหตุว�าเกิดจากอะไร เพ�อ่ให�การรักษาสาเหตุร�วมด�วยเสมอ การรักษา
โรคลมชักน้ันจะต�องพ�จารณาถึงความคุ�มค�าในการรักษาระหว�างข�อดี ข�อเสียของการรักษาและยาท่ีใช�
รักษาเสมอ

5. การเลือกยากันชักที่ใช�รักษาในผู�มีอาการชักแต�ละคนนั้นอาจไม�เหมือนกัน ถึงแม�จะมีอาการชักแบบ
เดียวกันก็ตาม แพทย�จะพ�จารณาจากอายุ เพศ โรคร�วม อาชีพ และความต�องการของผู�ป�วยด�วยเสมอ 
การรักษาท่ีดีน้ันต�องปรับพฤติกรรม หลีกเล่ียงป�จจัยกระตุ�น เพ�อ่ให�การควบคุมอาการชักทำได�ดีมากข�น้

2. แพทย�จะพ�จารณาอาการผิดปกติดังกล�าว ถ�าสงสัยว�าเป�นอาการชัก จะพ�จารณา
ส�งตรวจเพ��มเติมตามความเหมาะสม เช�น คล่ืนไฟฟ�าสมอง เอกซเรย�คอมพ�วเตอร�
สมอง ตรวจเลือด เป�นต�น ซ่ึงการว�นิจฉัยส�วนใหญ�อาศัยประวัติของอาการผิดปกติ
มากที่สุด ดังนั้นถ�ามีอาการผิดปกติ และบันทึกภาพมาด�วยจะช�วยให�การว�นิจฉัย
ได�ดีที่สุด

6. การรักษาด�วยการผ�าตัดน้ัน ไม�มีความจำเป�นต�องทำในทุกคน จากผู�ป�วย 100 คน
นั้นอาจมีผู�ที่มีความจำเป�นต�องได�รับการรักษาด�วยการผ�าตัดเพ�ยง 10 คน เช�น 
สาเหตุการชักจากโรคเน้ืองอกสมอง อุบัติเหตุต�อสมอง กลีบสมองส�วนขมับฝ�อ เป�นต�น 

7. การรักษาน้ันจะใช�เวลานานประมาณ 3-5 ป� คือจะต�องควบคุมไม�ให�มีอาการชักเลย 2 ป� แล�วจะค�อยๆ 
ลดยากันชักลงจนหยุด 

โรคลมชัก รักษาให�หายได�ไม�ยาก ไม�อันตรายและน�ากลัวอย�างท่ีคิด 
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www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

การรักษาโรคลมชัก

• โรคลมชักรักษาหายขาดได�
• ต�องทานยากันชักนาน 3-5 ป�
• บางรายต�องผ�าตัดจ�งจะหาย

• ทานยากันชัก
• ปรับพฤติกรรม 

ลด เลี่ยงสิ�งกระตุ�น
ที่ทำให�ชักง�าย

• ให�ความร�วมมือ
ในการรักษาอย�างดี
และต�อเนื่อง

• รูปแบบการชัก
• เพศ อายุ 
• โรคประจำตัว ยาที่ใช�ประจำ
• ประวัติการแพ�ยา

การเลือกใช�ยากันชัก แพทย�พ�จารณาอย�างไร

ว�ธีการรักษาความจร�งที่ต�องรู�

การเลือกใช�ยากันชัก แพทย�พ�จารณาอย�างไร

โรคลมชักรักษาหายขาด 
ไม�น�ากลัว 
ไม�อันตรายอย�างที่คิด 
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การรักษาโรคลมชัก
การรักษาโรคลมชักประกอบด�วย การว�นิจฉัยที่ถูกต�อง การรักษาด�วยยากันชัก การผ�าตัด และการปรับพฤติกรรม

ที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�นที่ทำให�ชัก อย�างไรก็ตามคนส�วนใหญ�ยังมีความเข�าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความถูกต�อง 
ผมจ�งอยากเล�าให�ผู�อ�านมีความเข�าใจท่ีถูกต�องเก่ียวกับการรักษาโรคลมชัก ติดตามดูนะครับ

• โรคลมชักเป�นโรคท่ีมีผลการรักษาดีโรคหน่ึง แต�คนส�วนใหญ�มักเข�าใจว�าเป�นโรคท่ีรักษาไม�หาย จร�งแล�วการรักษาได�ผลดีมาก 
พบว�าการรักษาด�วยยากันชักเพ�ยงชนิดเดียวสามารถควบคุมการชักได�ถึงร�อยละ 60 และที่เหลืออีกร�อยละ 40 เมื่อมีการ
ใช�ยากันชักต้ังแต� 2-3 ชนิดพบว�าได�ผลดีมากอีกถึงคร�ง่หน่ึง จ�งเหลือเพ�ยงร�อยละ 20 ของผู�มีอาการชักเท�าน้ันท่ีรักษายากจร�ง 
ต�องใช�ยาหลายๆ ชนิดหร�อต�องได�รับการรักษาด�วยการผ�าตัด

• การรักษานานประมาณ 3-5 ป� คือต�องควบคุมอาการชักได�ดี ไม�มีอาการชักต�อเน่ือง 2 ป� และค�อยๆ หยุดยา ลดขนาดยาลง
อย�างช�าๆ 

• ผู�มีอาการชักที่ไม�ตอบสนองต�อการรักษาด�วยยากันชักหลายชนิด หร�อมีโรคที่จำเป�นต�องผ�าตัดเท�านั้นจ�งได�ประโยชน�จาก
การผ�าตัด ไม�ใช�ทุกคนต�องได�รับการรักษาด�วยการผ�าตัด

ความจร�งที่ต�องรู�

• ทานยากันชักสม่ำเสมอทุกวันต�อเน่ืองเป�นระยะเวลา 3-5 ป� ไม�ใช�ทานยาเฉพาะช�วงท่ีมีอาการชักเท�าน้ัน
• การปรับพฤติกรรมโดยการลด ละ เลิกพฤติกรรมไม�ดี ท่ีกระตุ�นให�ชักได� เช�น อดนอน นอนดึก 

ทานยาไม�สม่ำเสมอ ด่ืมแอลกอฮอล�
• ให�ความร�วมมือในการรักษา โดยการทานยากันชักสม่ำเสมอ พบแพทย�ตามนัด ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ลดสิ�งกระตุ�นท่ีทำให�ชักง�ายข�น้

ว�ธีการรักษา

   การเลือกใช�ยากันชักชนิดไหนนั้น แพทย�ต�องดูจากรูปแบบการชัก สาเหตุ ป�จจัยส�วนบุคคล เช�น เพศ อายุ โรคประจำตัว 
 ยาท่ีทานเป�นประจำ ประวัติการแพ�ยา เป�นต�น 
• รูปแบบการชัก ถ�าเป�นการชักแบบนิ�ง เหม�อ ลอย (absence seizure) จะตอบสนองต�อการรักษาด�วยยากันชัก โซเดียมวาวโปเอต 

รูปแบบการชักอื่นๆ ตอบสนองต�อยากันชักหลายชนิด ไม�เฉพาะเหมือนการชักแบบนิ�ง เหม�อ ลอย ดังนั้นรูปแบบการชักจ�ง
มีความจำเป�นท่ีแพทย�ต�องรู�ก�อนให�แน�ชัดว�าการชักเป�นรูปแบบไหน ดังน้ันญาติ หร�อผู�เห็นเหตุการณ�ต�องบอกรายละเอียด
ของการชักได�ละเอียดเท�าไหร�ยิ�งดี ถ�าบันทึกภาพเหตุการณ�มาด�วยก็ยิ�งดี

• โรคประจำตัว แพทย�จะพ�จารณาโรคประจำตัวที่อาจเป�นสาเหตุของการชัก และ /หร�อยาที่ใช�รักษาโรคประจำตัว อาจมีการ
ตีกันกับยากันชัก รวมทั้งยากันชักที่เลือกใช�จะส�งผลต�อโรคประจำตัวหร�อไม� เช�น โรคตับเป�นโรคประจำตัว การเลือกใช�ยา
กันชัก ต�องไม�มีผลข�างเคียงต�อตับ เป�นต�น

• ประวัติการแพ�ยา ถึงแม�ยากันชักอาจไม�เคยใช�มาก�อนในการรักษาอาการชัก แต�อาจเคยใช�ยากันชักรักษาอาการอ่ืนๆ มาก�อน เช�น 
ปวดเหตุระบบประสาท เป�นต�น การให�ยารักษาอาการชัก จะต�องค�อยๆ เร��มให�ยาขนาดต่ำๆ ก�อนเสมอ เพ�อ่ลดโอกาสเกิดการ
แพ�ยา 
   ป�จจ�บันการตรวจเลือดเพ�อ่ทำนายว�าใครจะมีอาการแพ�ยากันชัก สามารถตรวจได�กรณีจะใช�ยากันชักคาร�บามาซีป�น เท�าน้ัน 
อย�างไรก็ตามการตรวจเลือดก็ยังมีข�อจำกัด เช�น ตรวจได�เพ�ยงโรงพยาบาลมหาว�ทยาลัยเท�าน้ัน ต�องรอเวลา ดังน้ันว�ธีการ
ลดโอกาสการแพ�ยา คือ การเร��มยาขนาดต่ำๆ ก�อนเสมอ และค�อยๆ ปรับขนาดยาทุก 2-4 สัปดาห�

การเลือกใช�ยากันชัก แพทย�พ�จารณาอย�างไร

โรคลมชักรักษาให�หายขาดได� ไม�อันตรายอย�างที่คิด

20



ลมชักกับการรักษา

โรคลมชักรักษาหายหร�อไม�?

• รักษาหายสูงถึงร�อยละ 65 
  ด�วยยากันชักเพ�ยงชนิดเดียว  

• ผู�มีอาการชักส�วนใหญ�
  ไม�มีป�ญหาด�านสติป�ญญา

• สามารถเร�ยนหนังสือ ทำงานได�
  อย�างปลอดภัย เหมือนคนอื่นๆ 
  (ควบคุมอาการชักได�ดี)

• การรักษาต�องใช�เวลานาน
  ประมาณ 3-5 ป�

• ต�องควบคุมอาการชักได�ดี 
   ไม�มีอาการชักเลย 2 ป�

• แพทย�จะลดยากันชักลง
  อย�างช�าๆ 

• การทานยากันชักตามแพทย�
  สั่งอย�างสม่ำเสมอ

• พบแพทย�ตามนัดอย�าง
  สม่ำเสมอ

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ลด ละ เลิกสิ�งกระตุ�นที่ทำให�ชัก
  ได�ง�ายข�้น

• กรณีควบคุมอาการชักไม�ได� 
  แพทย�จะปรับการรักษาเป�น
  ระยะตามความจำเป�น
  
• การผ�าตัดมีความจำเป�น
  ในบางกรณีเท�านั้น

การรักษายาวนานเพ�ยงใด

การรักษาประกอบด�วย

โรคลมชักเป�นโรคที่มีผลการรักษา
ดีมาก เพ�ยงแค�ท�านทานยากันชัก
สม่ำเสมอ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่เหมาะสม และปฏิบัติตัวตาม
คำแนะนำของแพทย�

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ลมชักกับการรักษา
โรคลมชักเป�นโรคที่รักษาหาย และส�วนใหญ�แล�วตอบสนองดีต�อการรักษา แต�คนส�วนใหญ�ยังมีความเข�าใจไม�ถูกต�อง

ว�าโรคลมชักเป�นโรคที่รักษาไม�หาย และมีผลเสียต�อสมองอย�างมาก ดังนั้นเราควรรู�จักว�ธีการรักษาโรคลมชักให�ดีข�้น 
เพ�่อความเข�าใจที่ถูกต�อง ดังนี้

• โรคลมชักรักษาหายได� พบว�าร�อยละ 65 ของผู�มีอาการชักรักษาด�วยยากันชักเพ�ยง 1 ชนิด ก็สามารถรักษาให�หายได� 
และที่เหลือเกือบร�อยละ 50 ตอบสนองดีต�อยากันชักตั้งแต� 2 ชนิด มีพ�ยงร�อยละ 15 ที่ไม�ตอบสนองต�อการรักษา 

• ผู�มีอาการชักส�วนใหญ�ไม�ได�มีป�ญหาด�านสติป�ญญา สามารถเร�ยนหนังสือ ทำงานได�เหมือนคนอื่นๆ
• ผู�มีอาการชักสามารถเร�ยนหนังสือ ทำงานได�ปกติ ถ�าควบคุมอาการชักได�ดี มีอาชีพท่ีต�องระวังเป�นพ�เศษ คือ การขับข�ร่ถ 

กัปตันเคร�่องบิน ทำงานกับเคร�่องจักรกลขนาดใหญ�

โรคลมชักรักษาหายหร�อไม�

โรคลมชักเป�นโรคที่ ได�ผลดีในการรักษา เพ�ยงแต�ท�านต�องทานยากันชักสม่ำเสมอ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย�อย�างเคร�งครัด

• การทานยากันชักสม่ำเสมอ ต�อเนื่อง ทุกวัน ห�ามหยุดยาเอง 
• พบแพทย�ตามนัดสม่ำเสมอ ไม�ควรซ้ือยากันชักทานเอง โดยไม�พบแพทย� การพบแพทย�เพ�อ่ประเมินผลการรักษา ผลข�างเคียง

ของยากันชัก การซ้ือยาทานเองน้ันมีข�อเสีย คือ ไม�ได�มีการประเมินผลการรักษา บางคร้ังไม�มีอาการชักท่ีชัดเจน แต�จร�งแล�ว
มีอาการชักแบบเหม�อ นิ�ง หร�อมีอาการเตือน ผลข�างเคียงบางอย�างก็ต�องอาศัยการตรวจเลือด เช�น การทำงานของตับ เป�นต�น

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกสิ�งที่ทำให�เกิดการชักได�ง�ายข�้น เช�น แอลกอฮอล� อดนอน เคร�ยด นอนดึก
• กรณีทานยากันชักสม่ำเสมอ แล�วยังไม�สามารถควบคุมอาการชักได� แพทย�จะต�องประเมินความสม่ำเสมอในการทานยากันชัก 

โดยการตรวจวัดระดับยากันชัก ถ�าพบว�ามีระดับยากันชักที่สูงแล�ว แต�ก็ยังมีอาการชัก แพทย�อาจพ�จารณาเพ��มยากันชัก
ชนิดใหม� เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชัก จำนวนยากันชักส�วนใหญ�ในผู�ที่ควบคุมอาการได�ยาก มีจำนวน
ประมาณ 2-3 ชนิด การปรับยาไม�ได�ปรับทุกคร้ังท่ีมีอาการชัก และก็ไม�จำเป�นต�องมาพบแพทย�ทุกคร้ังท่ีมีอาการชัก การปรับยา
กันชักจะพ�จารณาปรับยาทุก 2-3 เดือนที่มาติดตามการรักษาตามความเหมาะสม

• การผ�าตัด แพทย�จะพ�จารณาตามข�อบ�งชี้ ไม�ได�ผ�าตัดทุกคน 

การรักษาที่ดีประกอบด�วยอะไรบ�าง

• การรักษานานเป�นระยะเวลา 3-5 ป� โดยประมาณ เร��มจากการรักษาด�วยยากันชักขนาดต่ำๆ ก�อนเสมอ และค�อยปรับยา 

ถ�ายังมีอาการชัก แต�ถ�าไม�มีอาการชักหลังจากเร��มให�ยาขนาดต่ำ ก็ไม�จำเป�นต�องเพ��มขนาดยากันชักอีก การทานยากันชัก

ขนาดต่ำนั้น มีประโยชน�เพราะจะเกิดผลข�างเคียงของยากันชักต่ำกว�าขนาดสูง เนื่องจากต�องทานยานานหลายๆ ป�

• การนับระยะเวลาว�าควบคุมอาการชักได� 2 ป� เร��มนับจากวันท่ีไม�มีอาการชัก ไม�ได�นับต้ังแต�วันแรกท่ีได�ยารักษา ถ�าระหว�าง

รักษามีอาการชักซ้ำ ก็ต�องเร��มนับหนึ่งใหม� ดังนั้นต�องควบคุมให�ไม�มีอาการชักเลยระหว�างการรักษา

• หลังจากควบคุมอาการชักได�นานประมาณ 2 ป�เป�นอย�างน�อย แพทย�จะปร�กษากับผู�มีอาการชักว�าควรจะลดยากันชัก 

จะเห็นด�วยกับแพทย�หร�อไม� เพราะระหว�างการลดยากันชักน้ันอาจมีโอกาสเส่ียงต�อการชักซ้ำใหม�ได� จ�งต�องเป�นการตัดสินใจ

ร�วมกันของผู�มีอาการชัก ครอบครัวตามคำแนะนำของแพทย� ถ�าเห็นด�วยกับการลดยากันชัก แพทย�ก็จะค�อยๆ ลดยาลง 

ครั้งละร�อยละ 15-20 ของขนาดยาเดิมทุกๆ 4- 6 สัปดาห� จนกระทั่งหยุดยาได�

การรักษานานเท�าใด
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การรักษาด�วย
ยากันชัก

• เร��มทานยากันชักเมื่อมี
อาการชักซ้ำต้ังแต� 2 คร้ังข�น้ไป 
โดยไม�มีสิ�งกระตุ�น

• ต�องควบคุมไม�ให�มีอาการชัก
นานอย�างน�อย 2 ป� จ�งเร��มลด
ยากันชัก

• ควรทานยากันชักให�ตรงเวลา สม่ำเสมอทุกวัน
• ไม�ควรปรับเปลี่ยนขนาดและว�ธีการทานยาเอง
• ไม�ควรหยุดยากันชักทันที
• กรณีเจ็บป�วยและต�องได�ยารักษาเพ��มเติม 
  ให�แจ�งแพทย�ด�วยเสมอว�าทานยากันชักเป�นประจำ
• ถ�ามีอาการผิดปกติใดๆ ให�ปร�กษาแพทย� 
  หร�อเภสัชกร

• การหยุดยากันชัก
ทันทีเป�นสิ�งอันตราย 
ห�ามทำ

การทานยากันชัก

การรักษาด�วยยากันชักอย�างถูกว�ธี 
ร�วมกับการหลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�น 

ส�งผลให�มีโอกาสหายขาดสูงถึงร�อยละ 60

ความจร�งที่ต�องรู�

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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การรักษาด�วยยากันชัก
ความจร�งที่ต�องรู�

การรักษาด�วยยากันชักที่ถูกว�ธีและหลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�น 
ส�งผลให�การรักษาได�ผลดี มีโอกาสหายขาดสูงถึงร�อยละ 60

 โรคลมชักเป�นโรคเร�้อรัง การรักษามีเป�าหมาย คือ คุณภาพชีว�ตที่ดีของผู�มีอาการชัก 
และครอบครัว การรักษาไม�ใช�รักษาเพ�ยงแค�อาการชักเท�าน้ัน และการมีอาการชักก็ไม�ใช�
ต�องให�ยากันชักเสมอไป การรักษาท่ีเหมาะสม คือ การรักษาอาการชักท่ีมีผลกระทบต�อ
การดำรงชีว�ต เช�น ชักรุนแรง ชักซ้ำหลายคร้ัง ชักแล�วเกิดอุบัติเหตุ โดยส�วนใหญ�แล�วจะเร��ม
รักษาด�วยยากันชักเม่ือมีอาการชักซ้ำต้ังแต� 2 คร้ังข�น้ไปโดยไม�มีสิ�งกระตุ�น หร�อการชักแบบ
ต�อเนื่อง (status epilepticus) เพ�ยงครั้งเดียว
• การรักษานั้นต�องควบคุมไม�ให�มีการชักต�อเนื่องนานตั้งแต� 2 ป� และทางแพทย�ได�พ�ดคุย
กับทางผู�มีอาการชัก ครอบครัว มีความเห็นร�วมกันว�าการหยุดยากันชักน้ันมีประโยชน�
มากกว�า ความเสี่ยงในการหยุดยา เช�น การชักซ้ำ อันตรายจากการชักซ้ำ

• การหยุดยากันชัก แพทย�จะค�อยๆ ลดขนาดยากันชักลงอย�างช�าๆ ไม�ได�ลดลงหร�อหยุด
ยาทันที ส�วนใหญ�แล�วจะใช�เวลานานประมาณ 6-12 เดือน 

• การหยุดยากันชักห�ามหยุดยาทันที เพราะจะเกิดการชักแบบรุนแรง จ�งห�ามหยุดยากันชัก
ทันที ยกเว�นการแพ�ยาแบบรุนแรง เช�น ผ่ืนแพ�ยาแบบไฟไหม� น้ำร�อนลวก หายใจไม�ออก

การทานยากันชักที่ถูกต�อง
• การทานยากันชักต�องทานยากันชักอย�างสม่ำเสมอ ตรงเวลาทุกๆ วัน
• ไม�ควรมีการปรับเปล่ียนขนาดยากันชักเอง หร�อเพ��มการทานยากันชักภายหลังจากการมีอาการ
ชักทุกครั้ง เพราะจะทำให�เกิดป�ญหายากันชักเกินขนาดได�

• ไม�ควรปรับเปลี่ยนขนาดยากันชักเอง เพราะเห็นว�ายังคุมอาการชักไม�ได� หร�อปรับลดขนาดลงเอง 
เพราะเห็นว�าอาการชักควบคุมได� การปรับเปลี่ยน ลดเพ��ม ส�งผลเสียต�อการรักษาทั้งสิ�น

• กรณีเจ็บป�วย และต�องได�รับยารักษาโรคเพ��มเติม ให�แจ�งแพทย�ด�วยเสมอว�าทานยากันชักอะไรบ�าง 
เพ�อ่หลีกเล่ียงการตีกันระหว�างยากันชักกับยารักษาโรค (drug interaction: อันตรกิร�ยา) อย�าหยุดยา
กันชักเอง เพราะผู�มีอาการชักมักคิดว�าจะมีการตีกันระหว�างยากันชักกับยารักษาโรคใหม� จ�งหยุดยา
กันชักเอง การหยุดยากันชักเองส�งผลเสียอย�างยิ�ง เพราะอาจก�อให�เกิดอาการชักรุนแรงแบบต�อเน่ือง
(status epilepticus)

• ถ�ามีอาการผิดปกติใดๆ ให�ร�บแจ�งแพทย� เภสัชกร หร�อพยาบาลทันที เพ�่อการวางแผนการรักษาที่
เหมาะสมต�อไป
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• ยาออกฤทธ�์ที่สมอง ควบคุม

ไมใหเกิดกระแสไฟฟาผิดปกติ

ทำใหไมมีอาการชัก

• ยากันชักที่แพทยใชรักษาผูมีอาการชัก

เปนชนิดแรก มีประสิทธ�ภาพสูง 

• ฟโนบารบีทอล, ฟนัยโตอิน, คารบามาซ�พีน, 

โซเดียมวาวโปเอต

• ยากันชักที่แพทยใชกรณีไมตอบสนองหร�อมีขอหามในการใชยากันชัก

รุนมาตรฐาน

• ประสิทธ�ภาพคลายกับยากันชักรุนมาตรฐาน

• กาบาเพ็นติน, โทพิราเมต, ลีว�ไทราซ�แทม, ลาโมทิจ�น, พีกาบาลิน, โซนิสามายด, ลาโคสามายด, 

เพอแรมพาแนล 

ยากันชัก

มีกี่ชนิด
• 2 กลุม คือ

ยากันชักรุนใหม

การเลือกใชยากันชักชนิดใด 

แพทยจะพิจารณาจากรูปแบบการชัก 

และความเหมาะสม 

ยากันชัก
รุนมาตรฐาน 

ยากันชัก คือยาอะไร

ยากันชักรุนมาตรฐาน

ยากันชักรุนใหม

มารูจัก ยากันชัก

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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มารูจักยากันชัก

ว�ธ�การรักษาโรคลมชักที่เปนที่นิยมและไดผลดี คือ การรักษาดวยยากันชัก ยากันชักแบงเปน 2 รุน 

คือ ยากันชักรุนมาตรฐาน และยากันชักรุนใหม ตองมาทำความรูจักใหดีวายากันชัก คือ ยาอะไร 

และยากันชักทั้ง 2 รุนนั้น มีลักษณะแตกตางเลือกใชอยางไร

ยากันชัก คือ ยาอะไร
ยากันชัก คือ ยาออกฤทธ�ท่ี์สมอง โดยการปรับใหสารส่ือประสาทในสมองเกิดภาวะสมดุล ไมใหมี

สารสื่อประสาทที่ทำใหเกิดกระแสไฟฟา(ที่กอใหเกิดอาการชัก)ผิดปกติ ไวเกินปกติ ทำใหกระแสไฟฟา

ในสมองเปนปกติ ระงับอาการชักได

ยากันชักมี 2 รุน
ยากันชักแบงตามระยะเวลาการคนพบและนำมาใชรักษา ประกอบดวย 2 รุน คือ ยากันชักรุนมาตรฐาน 

และยากันชักรุนใหม ซ�ง่ยากันชักท้ัง 2 รุนน้ันมีประสิทธ�ภาพในการควบคุมอาการชักไมแตกตางกัน แพทย

จะพิจารณาเลือกใชยากันชักรุนมาตรฐานกอนเสมอ แตกรณีมีขอหามหร�อแพยากันชักรุนมาตรฐาน 

ก็จะพิจารณาใชยากันชักรุนใหม

ยากันชักรุนมาตรฐาน
• ยากันชักรุนมาตรฐานเปนยากันชักที่มีประสิทธ�ภาพดี ควบคุมอาการชักไดดี และมีความคุมคาใน

การรักษาสูง และมีในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย สะดวกในการรักษา

• ยากันชัก ฟโนบารบีทอล ฟนัยโตอิน คารบามาซ�พีน โซเดียมวาวโปเอต ยาท้ัง 4 ชนิดน้ีมีความเหมาะสม

ในการรักษาโรคลมชักชนิดตางๆ แตกตางกัน แพทยจะพิจารณาเลือกใชยาชนิดใดน้ัน ข�น้กับรูปแบบ

การชัก โรครวม การแพยา เพศ อายุ อาช�พและขอควรพิจารณาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมในผูมีลมชัก

แตละราย

• ขอควรระวังการใชยากันชักรุนมาตรฐานนี้ คือ การตีกันของยากันชักกับยาที่ใชรักษาโรครวม 

การแพยา 

ยากันชักรุนใหม
• ยากันชักที่แพทยพิจารณาใชในกรณีที่ผูปวยมีประวัติแพยากันชักรุนมาตรฐาน มีขอหามในการใช 

หร�อใชยากันชักรุนมาตรฐานแลวไมสามารถควบคุมอาการชักได

• ยากันชัก กาบาเพ็นติน โทพิราเมต ลีว�ไทราซ�แทม ลาโมทิจ�น พีกาบาลิน โซนิสามายด ลาโคสามายด 

เพอแรมพาแนล

• ยากันชักรุนใหมมักจะมีใชเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ และมีราคาสูงกวายากันชักรุนมาตรฐาน 

• ยากันชักรุนใหมมีประสิทธ�ภาพในการควบคุมอาการชักไมแตกตางกับยากันชักรุนมาตรฐาน แพทย

จะเลือกใชเปนยากันชักรวมกับยากันชักรุนมาตรฐานกรณียังควบคุมอาการชักไดไมดี

การเลือกใชยากันชักชนิดใด รุนใดนั้น แพทยจะพิจารณาจากรูปแบบการชัก 
ความจำเปนและความเหมาะสมของผูมีอาการชักแตละบุคคล
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การรักษาด�วย

ยากันชัก

• ทานยากันชักตามแพทย�สั่งอย�างสมํ่าเสมอ
• ถ�ามีอาการผิดปกติ ผลข�างเคียงจากยากันชัก ให�แจ�งแพทย�หรือพยาบาล
• อย�าหยุดยากันชักเอง ยกเว�นแพ�ยารุนแรง เช�น หายใจไม�ออก
 ผื่นแพ�ยาแบบไฟไหม� นํ้าร�อนลวก
• ทานยากันชักนานประมาณ 3-5 ป� ต�องไม�มีการชักเลยนานประมาณ 2 ป�

การทานยากันชัก
ที่ถูกต�อง

ถ�าลืมทานยากันชัก
ทําอย�างไร

เช�าวันต�อมาเมื่อรู�ว�าลืมทานยา ให�ทานทันที 

กรณีรู�ว�าลืมตอนเย็นของวันต�อมา
ก็ให�นํายาของวันใหม�มาทานทันที

กรณีทานยาวันละหลายครั้ง 
ถ�าใกล�กับเวลามื้อต�อไป
ก็ให�นํายามื้อต�อไปมาทานทันที

ห�ามนํายากันชักที่ลืมมาทานเพิ่ม
เป�น 2 เท�า 3 เท�าตามขนาดที่ลืม

กรณีทานยาวันละครั้งก�อนนอน 

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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การรักษาด�วยยากันชัก

การรักษาโรคลมชักน้ันมีหลายว�ธี ว�ธีท่ีนิยมมากท่ีสุด หร�อกล�าวได�ว�าเป�นว�ธีการรักษาท่ีใช�ในเกือบทุกคน 
คือ การรักษาด�วยยากันชัก การรักษาด�วยยากันชักน้ันสามารถรักษาได�ในทุกสถานพยาบาลในประเทศไทย 
เพราะมียากันชักท่ีมีความจำเป�นในทุกโรงพยาบาล ดังน้ันเรามาทำความรู�จักกับว�ธีการรักษาด�วยยากันชัก
อย�างดีกันดีกว�า

• ทานยากันชักตามแพทย�สั่งอย�างสม่ำเสมอ ต�องไม�ลืม และควรทานยากันชักให�ตรงเวลาทุกๆ วัน 
ยาก�อนนอนก็ควรทานให�ห�างจากอาหารเย็นอย�างน�อย 2 ชั่วโมง 

• ถ�ามีอาการผิดปกติหร�อสงสัยว�าจะเป�นผลข�างเคียงจากยากันชัก ให�ปร�กษาแพทย�ด�วยเสมอ อย�าใช�ว�ธีการ
หาข�อมูลทางอินเตอร�เน็ต หร�อสอบถามจากคนรู�จักเพ�ยงอย�างเดียว ควรปร�กษาแพทย�ร�วมด�วยเสมอ 
เพ�่อลดป�ญหาการเข�าใจข�อมูลที่คลาดเคลื่อน

• ห�ามหยุดยาเองยกเว�นจะมีอาการแพ�ยาอย�างรุนแรง เช�น ผื่นแพ�ยาแบบลมพ�ษ แพ�แบบแผลไฟไหม� 
น้ำร�อนลวก ผื่นผุพองในปาก หายใจไม�ออก

• ยากันชักต�องทานเป�นระยะเวลานานประมาณ 3-5 ป� ต�องควบคุมอาการชักได�อย�างน�อย 2 ป� แล�วแพทย�
จะค�อยๆ ลดยากันชักลงอย�างช�าๆ

การทานยากันชักท่ีถูกต�อง

• กรณีทานยากันชักวันละครั้งก�อนนอน ตื่นเช�าวันต�อมานึกออกว�าลืมทานยา

ก�อนนอนเมื่อคืนที่ผ�านมา ก็ให�นำยาของเมื่อคืนที่ผ�านมาและไม�ได�ทานมาทาน

ได�เลย และของวันน้ีก็ทานก�อนนอนตามปกติ แต�ถ�านึกออกตอนบ�ายๆ ของวันต�อมา 

ก็ให�นำยาก�อนนอนของวันน้ี (วันท่ีนึกออก วันป�จจ�บัน) มาทานเลย โดยไม�ต�องรอ

ให�ถึงเวลาก�อนนอน และไม�ต�องนำยาก�อนนอนของวันก�อนที่ลืมมทานเป�น 2 เท�า 

• กรณีทานยากันชักวันละหลายคร้ัง ถ�าลืมทาน แล�วนึกออกได�เร็ว หลังเวลาท่ีต�อง

ทานไปไม�นาน ก็ให�ร�บทานยาท่ีลืมทันที แต�ถ�านึกออกหลังจากลืมไปนาน และใกล�กับ

ม้ือถัดไป ก็ให�ร�บนำยาท่ีต�องทานในม้ือต�อไปมาทานแทนได�เลย ไม�ต�องเพ��มขนาดยา

เป�น 2 เท�านะครับ

ถ�าลืมทานยากันชัก ทำอย�างไร

ห�ามนำยากันชักท่ีลืมมาทานเป�นขนาด 2-3 เท�าตามขนาดทานยากันชัก
ท่ีลืมทานนะครับ อันตราย
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รักษาด�วยยากันชัก 

ทำอย�างไรจ�งหาย 

01

02

03• รักษาสาเหตุ ถ�าตรวจหาพบและแก�ไขได�
• ทานยากันชักสม่ำเสมอ ต�อเนื่อง ไม�ขาดยา
• หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�น แอลกอฮอล� อดนอน เคร�ยด
• พบแพทย�ตามนัด สม่ำเสมอ ต�อเนื่อง

• โรคลมชักบางคนมีสาเหตุ บางคนหาสาเหตุไม�พบ
• การรักษาด�วยยากันชัก เป�นการรักษาหลักในผู�มีอาการชักเกือบทุกคน
• 60 ใน 100 คน หายดีด�วยยากันชัก 1 ชนิด
• 30 ใน 100 คนต�องใช�ยากันชักมากกว�า 1 ชนิด
• 10 ใน 100 คนอาจต�องรักษาด�วยการผ�าตัด

ความจร�งที่ต�องรู�

• ถ�าไม�มีอาการชักนานมากกว�า 2ป� จะค�อยๆ ลดยาอย�างช�าๆ 
• ถ�ายังมีอาการชัก แพทย�จะประเมินหาสาเหตุที่ทำให�ควบคุมอาการชักไม�ได�
• แก�ไขสาเหตุ เลี่ยงป�จจัยกระตุ�น
• ปรับขนาดยาเพ��ม เปลี่ยนชนิดยากันชัก

ลมชัก เป�นได� ก็หายได�

โรคลมชักเปนโรคที่มีผลการรักษาดี 

อยาทอแท อยาหมดหวัง 

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ลมชัก เป�นได� ก็หายได�

โรคลมชักเป�นโรคที่พบบ�อย และสร�างความว�ตกกังวลให�กับผู�มีอาการชัก ครอบครัว ผู�พบเห็น 
คนส�วนใหญ�จะเข�าใจว�า โรคน้ีไม�สามารถรักษาให�หายขาดได� ก�อให�เกิดความพ�การทางสมอง ส�งผลกระทบ
ต�อการใช�ชีว�ตของท้ังผู�มีอาการและคนในครอบครัวอย�างมาก จร�งแล�วโรคลมชักสามารถรักษาให�หายได� 
ต�องติดตามดูครับ

ความจร�งที่ต�องรู�
• ผลการรักษาโรคลมชักข�้นกับสาเหตุการเกิดโรค บางคนหาสาเหตุพบ และแก�ไขได� บางคนหาสาเหตุ

ไม�พบ ไม�สามารถแก�ไขสาเหตุได� รักษาตามอาการท่ีมี ซ่ึงผลการรักษาส�วนใหญ�แล�วได�ผลดี โดยเฉพาะ
กลุ�มที่พบสาเหตุและแก�ไขสาเหตุนั้นๆ ได� 

• การรักษาส�วนใหญ�ใช�ว�ธีการรักษาด�วยยากันชัก และได�ผลดี พบว�า 60 คนใน 100 คน หายดีด�วย
ยากันชักเพ�ยง 1 ชนิดเท�านั้น 30 คนใน 100 คนต�องใช�ยากันชักมากกว�า 1 ชนิด และ 10 คนใน 100 
คนอาจต�องได�รับการรักษาด�วยการผ�าตัด

  ดังนั้นจะเห็นได�ว�าผลการรักษานั้นได�ผลดีเป�นส�วนใหญ�

การรักษาด�วยยากันชัก
• การรักษาด�วยยากันชักน้ัน แพทย�จะให�ทานยากันชักเป�นระยะเวลานานประมาณ 3-5 ป� โดยต�องควบคุม

อาการชักให�ได�ดี ไม�มีอาการชักต�อเน่ืองเลยต้ังแต� 2 ป�ข�น้ไป จ�งจะค�อยๆ ลดขนาดยากันชักลงอย�างช�าๆ 
จนสามารถหยุดยากันชักได�

• ถ�ายังมีอาการชัก ไม�สามารถควบคุมอาการชักได� แพทย�จะต�องประเมินหาสาเหตุท่ีทำให�ควบคุมอาการ
ชักไม�ได� เช�น พบป�จจัยกระตุ�น ก็ต�องแก�ไข หลีกเลี่ยง ลดละ เลิกป�จจัยกระตุ�นต�างๆ เหล�านั้น

• ถ�าได�มีการแก�ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมต�างๆ แล�ว ยังไม�สามารถควบคุมอาการได� ก็จะต�องปรับขนาดยา 
เพ��มขนาดยา หร�อชนิดของยากันชัก เพ�่อให�สามารถควบคุมอาการชักได�

ทำอย�างไรจ�งหายดี
• การรักษาโรคลมชักน้ันไม�ใช�รักษาเฉพาะอาการชักเท�าน้ัน ต�องรักษาสาเหตุท่ีก�อให�เกิดอาการชักด�วยเสมอ 

เพราะถ�าไม�รักษาสาเหตุก็ ไม�สามารถรักษาอาการชักให�หายขาดได�
• ต�องทานยากันชักสม่ำเสมอ ต�อเน่ือง ไม�ขาดยา เพราะถ�าควบคุมอาการชักได�แล�วทานยากันชักไม�ต�อเน่ือง 

ก็อาจเกิดการชักซ้ำได� ถ�าเกิดการชักซ้ำก็ต�องให�การรักษาใหม� จนกว�าจะไม�มีการชักเลยต�อเนื่องนาน
มากกว�า 2 ป� จ�งจะค�อยๆ ลดยากันชัก

• ต�องหลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�นที่ทำให�ชักได� เช�น อดนอน นอนดึก แอลกอฮอล� เป�นต�น
• พบแพทย�ตามนัดอย�างสม่ำเสมอ ไม�ควรซ้ือยาทานเองโดยไม�พบแพทย� เพราะต�องมีการประเมินอาการ

และผลข�างเคียงของยากันชัก

โรคลมชักเป�นโรคที่มีผลการรักษาดี อย�าท�อแท� อย�าหมดหวัง เป�นได�ก็หายได�
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ทำอย�างไร ไม�ให�สมองเสียหาย

ความพ�การทางสมอง
แต�กำเนิด

ชักชนิดต�อเนื่องไม�หยุด
นานมากกว�า 30 นาที

สาเหตุการชักจาก
ไข�สมองอักเสบ ติดเชื้อในสมอง 

สมองขาดออกซิเจน อุบัติเหตุต�อ
สมองอย�างรุนแรง

ทานยากันชักหลายชนิด
และมีผลข�างเคียงจาก

ยากันชัก

อุบัติเหตุจาก
การชักรุนแรง เช�น 
เลือดออกในสมอง

ชักชนิดทั้งตัว หมดสติ
และมีอาการชักบ�อย 
วันละหลาย ๆ ครั้ง

มารักษาช�ามาก

• ถ�าสงสัยว�ามีอาการชักให�ร�บพบแพทย�
• ติดตามการรักษากับแพทย�อย�างสม่ำเสมอ
• ทานยากันชักสม่ำเสมอ 
• อย�าหยุดยากันชักเองเด็ดขาด ยกเว�นมีอาการแพ�ยาอย�างรุนแรง
• หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�นที่ทำให�ชัก เช�น อดนอน ดื่มแอลกอฮอล�
• ระวังอย�าให�เกิดอุบัติเหตุต�อศีรษะ
• ถ�ามีอาการข�างเคียงจากการทานยากันชัก ให�แจ�งแพทย�เสมอ

ลมชัก…อันตรายต�อสมอง
ผู�มีอาการชัก

ส�งผลเสียต�อสมอง ถ�า….

โรคลมชักรักษาหาย ไม�มีอันตรายต�อสมอง 
ถ�ารักษาเร็วและควบคุมการชักได�ดี

หร�อไม� ?หร�อไม� ?
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ลมชัก…อันตรายต�อสมอง
หร�อไม� ?หร�อไม� ?

อาการชักมักทำให�ผู�พบเห็นตกใจ และเข�าใจว�าผู�มีอาการชักจะมีความผิดปกติ
ของสมอง หลังจากมีอาการชัก เช�น ระดับสติป�ญญาจะไม�ปกติ อาจส�งผลให�สูญเสีย
หน�าท่ีของสมอง ถ�าลูกมีอาการชักก็กังวลว�าลูกจะโง�หร�อไม� เรามาติดตามกันดีกว�าว�า 
ลมชักจะมีผลเสียต�อสมองหร�อไม� อย�างไร

ผู�มีอาการชักส�งผลเสียต�อสมอง ถ�า
• สาเหตุของโรคลมชักเกิดจากความพ�การของสมองแต�กำเนิด เช�น ถุงน้ำขนาดใหญ�

ในสมอง เนื้อสมองไม�มี เป�นต�น
• การชักแบบชักเกร็งกระตุกทั้งตัว (ลมบ�าหมู: generalized tonic-clonic seizure) 

การชักแบบลมบ�าหมูถ�าชักบ�อยๆ และเป�นเวลานานในแต�ละครั้ง
• มีอาการชักมาน แต�มารับการรักษาล�าช�ามาก ปล�อยให�มีอาการชักมานานจนรักษา

ยาก หร�อเกิดผลเสียต�อสมองแล�วค�อยมารับการรักษา ดังน้ันคนท่ีมีอาการชัก ควร
ร�บมารับการรักษาตั้งแต�เนิ�นๆ

• การชักชนิดต�อเน่ือง นานมากกว�า 30 นาทีโดยไม�สามารถควบคุมอาการชักได� หร�อ
ระหว�างหยุดชักระดับความรู�สึกตัวก็ไม�ฟ��นเป�นปกติ

• สาเหตุการชักจากไข�สมองอักเสบ (encephalitis) สมองขาดออกซิเจน (hypoxic 
ischemic encephalopathy) อุบัติเหตุต�อสมองรุนแรง (severe traumatic brain 
injury) เป�นต�น

• ทานยากันชักหลายชนิด ขนาดสูง จนเกิดผลเสียต�อสมอง เพราะระดับยาที่สูงและ
ผลข�างเคียงจากยากันชัก

• อุบัติเหตุต�อสมองที่รุนแรงจากการชัก เช�น ชักแบบทั้งตัว หมดสติและล�มลงกับพ�้น 
ศีรษะกระแทกพ�้นอย�างรุนแรง จนเกิดเลือดออกในสมอง 

ทำอย�างไรไม�ให�สมองได�รับอันตรายจากการชัก
• ถ�าสงสัยว�ามีอาการชักให�ร�บพบแพทย� อย�าปล�อยให�มีอาการผิดปกตินานแล�วค�อยมารับการรักษา
• ติดตามการรักษาอย�างสม่ำเสมอ อย�าซื้อยาทานเอง เพราะต�องพบแพทย�เพ�่อประเมินผลการรักษา

และผลข�างเคียงของยากันชัก 
• ควรทานยากันชักอย�างสม่ำเสมอแม�ไม�มีอาการชัก
• อย�าหยุดยากันชักเอง เพราะอาจทำให�เกิดอาการชักแบบต�อเน่ือง ไม�หยุด ก็จะเป�นอันตรายต�อสมองได�
• หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�นที่ทำให�ชัก เพราะถ�าชักบ�อย ๆควบคุมอาการไม�ได� ก็มีผลเสียต�อสมองได�
• ระวังไม�ให�เกิดอุบัติเหตุต�อสมองจากการชัก 
•  ถ�ามีอาการข�างเคียงจากยากันชัก เช�น ง�วงนอนตลอด เดินเซ ว�งเว�ยนศีรษะ ให�ร�บปร�กษาแพทย�

โรคลมชักรักษาให�หายได� ถ�าร�บรักษาและปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
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ควรบอกให�คนอื่นๆ 
รู�ว�าเรามีอาการชัก ? 

ควรบอก เพราะ

• การอยู�ร�วมกับเพ�่อนๆ อย�างมีความสุข
สบายใจ

• เคารพในตนเอง ความจร�งก็คือความจร�ง

• ทำให� ไม�มีความกดดันที่ต�องปกป�ด
  ป�ญหาสุขภาพไว�

• ถ�ามีอาการชัก เพ�่อนๆ จะได�ให�
  การช�วยเหลือที่ถูกต�อง

• บอกเมื่อมีโอกาส เช�น ครู หร�อเพ�่อนถาม
  กิจกรรมการแนะนำตัว 
• บอกเมื่อลงข�อมูลด�านสุขภาพ

• บอกว�ามีอาการชักแบบไหน

• บอกว�ธีการช�วยเหลือท่ีถูกต�องเม่ือมีอาการ

• ว�ธีการติดต�อกับญาติ หร�อผู�ปกครอง 
  หมายเลขโทรศัพท�  เมื่อมีอาการชัก

ควรบอกอะไร อย�างไร

คนที่เป�นลมชัก ก็เหมือนคนอื่นๆ 
ทุกคนควรเข�าใจ

?
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ควรบอกให�คนอ่ืนๆ รู�ว�าเรามีอาการชัก?

ผมได�มีโอกาสสอบถามผู�ท่ีมีอาการชักทุกเพศทุกวัย พบว�าส�วนหน่ึงไม�กล�าท่ีจะบอกคนรอบข�างว�ามีอาการชัก แม�กระท่ัง

คนรักกันก็ตาม เหตุผลสำคัญคือ การท่ีคนในสังคมยังมีความเข�าใจท่ีไม�ถูกต�องเก่ียวกับโรคลมชัก คนท่ีมีอาการชัก มักเข�าใจ

ว�าคนที่มีอาการชักเป�นคนที่มีความพ�การทางสมอง ระดับสติป�ญญาไม�ดี และถ�าคบหาสมาคมด�วย อาจติดต�อโรคลมชัก

มาได� ทางการสัมผัส น้ำลาย เป�นต�น จ�งเกิดป�ญหาข�้นมาหลายประการ ทำให�คนรอบข�างไม�สามารถให�การช�วยเหลือ

ปฐมพยาบาลท่ีถูกต�องได� หร�อยังมีความเข�าใจผิดๆ ต�อไปในสังคม วันน้ี ผมจะมาอธิบายว�าทำไมเราจ�งควรบอกคนรอบข�าง

เราว�า เรามีอาการชัก และควรบอกอะไรบ�าง เพ�่อประโยชน�อะไร

ควรบอกเพราะ
• การท่ีเราจะอยู�กันอย�างมีความสุขท้ังกาย และสุขท้ังใจน้ัน ไม�ควรมีความลับต�อกัน โดยเฉพาะอาการชัก เน่ืองจากไม�รู�ว�าจะมีอาการ

เกิดข�้นมาเมื่อไหร� ถ�าคนที่อยู�รอบตัวเรา ใกล�ชิดเรารู�ว�าเรามีอาการอะไร การช�วยเหลือที่ถูกต�องทำอย�างไร การดูแล

ปฐมพยาบาลให�เราปลอดภัยก็น�าจะเป�นสิ�งที่ดี

• การบอกความจร�ง ก็คือการเคารพตนเองแบบหนึ่ง การไม�โกหก การพ�ดความจร�งก็ทำให�เราสบายใจ เพราะเราจะได�

ทำความเข�าใจกับคนรอบข�างให�มีความเข�าใจที่ถูกต�องว�า อาการชักคืออะไร โรคลมชัก คืออะไร การรักษานั้นทำอย�างไร 

ไม�ใช�โรคติดต�อ ไม�ใช�โรคที่น�ารังเกียจ สามารถใช�ชีว�ตกับคนอื่นๆ ในสังคมได�

• ทำให�เราสบายใจ ไม�มีความกดดันใดๆ ในตัวเรา ท่ีเรายังไม�ได�บอกต�อคนรอบข�าง ต�อคู�รักของเราว�าเรามีอาการชัก ซ่ึงอาจ

จะเกิดข�น้เม่ือไหร�ก็ได� เม่ือเรารักใคร ก็ควรไว�ใจในตัวเขาคนน้ันด�วย เพ�อ่นๆ ก็เช�นเดียวกัน เราควรคบกันด�วยความจร�งใจ ไม�มี

ความลับด�านสุขภาพ เพ�่อการดูแลระหว�างกันได�อย�างเหมาะสม

• การช�วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต�นสำหรับผู�มีอาการชักนั้น เป�นสิ�งที่สำคัญ เพราะสังคมเองต�องบอกว�ามีความเข�าใจ

เก่ียวกับเร�อ่งน้ีถูกต�องน�อยมากๆ ดังน้ันการบอกให�เพ�อ่นๆ หร�อคนท่ีอยู�รอบๆ ตัวเราเข�าใจว�ธีการช�วยเหลือท่ีถูกต�องก็จะ

เป�นสิ�งที่ทำให�การเข�าใจผิดนั้นลดน�อยลงไปเร�่อยๆ เหมือนกับการเผยแพร�ความรู�ที่ถูกต�องต�อๆ กันไปด�วย

ควรบอกอะไร อย�างไร
• บอกเมื่อมีโอกาส เช�น การแนะนำตัว การกรอกประวัติ ครูถาม เพ�่อนถาม หร�อเวลาที่เราได�มีโอกาสเล�าเร�่องราวส�วนตัว

ที่เราสบายใจ พร�อมเป�ดใจ

• บอกเม่ือต�องลงข�อมูลด�านสุขภาพ ท้ังตอนเข�าเร�ยน สมัครงาน หร�อกรอกแบบฟอร�มต�างๆ ท่ีมีการระบุป�ญหาด�านสุขภาพ 

หร�อโรคประจำตัว

• ควรบอกว�าเรามีอาการชักแบบไหน เพราะคนส�วนใหญ�จะเข�าใจและรู�จักเฉพาะการชักแบบลมบ�าหมูเท�าน้ัน ดังน้ันเราต�องบอก

ให�ละเอียดว�า เรามีอาการชักแบบใดกันแน�

• บอกว�ธีการช�วยเหลือท่ีเหมาะสม เช�น การงัดปาก กดรัดแขน ขาไม�ควรทำ ควรจับเราตะแคงศีรษะ ไม�ให�สำลักอาหาร เป�นต�น 

หร�อ การเดินประคองเราขณะมีอาการชักแบบเหม�อลอย พฤติกรรมผิดปกติ เพ�่อไม�ให�เดินไปในที่ที่จะเกิดอุบัติเหตุได�ง�าย 

เช�น ใกล�แหล�งน้ำ ที่สูง เป�นต�น

• บอกว�ธีการติดต�อกับญาติเราไว�ด�วย กรณีท่ีเรามีอาการรุนแรง หร�อเกิดอุบัติเหตุ ต�องนำส�งโรงพยาบาล เพ�อ่ท่ีการติดต�อ

ระหว�างญาติจะได�ทำได�ง�ายข�้น เช�น การทำบัตรประจำตัวไว�ในกระเป�าสตางค� หร�อทำเป�นนามบัตรไว�เลย

คนที่มีอาการชัก ก็คือคนปกติเหมือนกับเราทุกคนครับ ไม�ได�มีความผิดปกติใดๆ 
ทางสมองหร�อระดับสติป�ญญา และไม�ใช�โรคติดต�อ
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โรคลมชักรักษาหาย
หร�อไม�?

โรคลมชักติดต�อ
กันได�หร�อไม�?

1. 6.

7.
8.

9.

10.

2.

3.

4.

5.

เด็กที่มีอาการชักจะโง�
หร�อไม�?

เร�ยนหนังสือได�หร�อไม�?

เล�นกีฬาได�หร�อไม�?

ต�องทานยากันชัก
นานกี่ป�?

ต�องผ�าตัดหร�อไม�?

แต�งงานได�หร�อไม�?

มีลูกได�หร�อไม�?

: รักษาหายมากกว�า
  ร�อยละ 60

:ไม�ติดต�อกันทางสัมผัส 
อาหาร น้ำลาย

:ส�วนใหญ�สติป�ญญาปกติ 

:เร�ยนหนังสือได�

:เล�นกีฬาไม�ผาดโผน 
ไม�ปะทะได�

:นานประมาณ 3-5 ป�

:บางคนเท�านั้น
 ที่ต�องผ�าตัด

:แต�งงานได�ปกติ

:มีลูกได� แต�ต�องปร�กษาแพทย�
ก�อนการตั้งครรภ�

ขับข�่รถ
ได�หร�อไม�?

:ควบคุมอาการชักได�
อย�างน�อย 1 ป� จ�งขับข�่รถได�

10 คำถาม
กับลมชัก

โรคลมชัก 
รักษาหาย ไม�อันตราย 

น�ากลัวอย�างที่คิด
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10 คำถามกับลมชัก

1. โรคลมชักรักษาหายหร�อไม�
• โรคลมชักเป�นโรคที่มีผลการรักษาดีมากโรคหนึ่ง 

พบว�าผู�มีอาการชัก 100 คนจะควบคุมอาการชัก
ด�วยยากันชักเพ�ยงชนิดเดียวได�สูงถึง 60 คน 

2. โรคลมชักติดต�อกันได�หร�อไม�
• โรคลมชักไม�ใช�โรคติดต�อ ไม�สามารถติดต�อกันทาง

น้ำลาย การสัมผัส การหายใจ ไอ จาม รดกัน เป�น
ความเข�าใจผิดอย�างยิ�งที่มีพ�อ แม�ห�ามลูกตนเอง
เล�นกับเด็กที่เป�นลมชัก

3. เด็กที่มีอาการชักจะโง�หร�อไม�
• เด็กหร�อผู�มีอาการชักส�วนใหญ�แล�วมีระดับ

สติป�ญญาปกติ ไม�ได�มีป�ญหาการเร�ยน 
การทำงานใดๆ มีเพ�ยงส�วนหน่ึงของผู�มีอาการชัก
ที่จะมีป�ญหาด�านสติ ป�ญญา เนื่องจากมีสาเหตุ
จากความพ�การทางสมองแต�กำเนิด หร�อมีสาเหตุ
การชักจากโรคทางสมองที่รุนแรง เช�น อุบัติเหตุ
ที่สมองรุนแรง สมองอักเสบรุนแรง สมองขาด
ออกซิเจนรุนแรง เป�นต�น

4. เร�ยนหนังสือได�หร�อไม�
• ผู�มีอาการชักไม�ว�าจะเป�นเด็ก วัยรุ�นหร�อผู�สูงอายุ 

ก็สามารถเร�ยนรู�สิ�งใหม�ๆ ได� เข�าเร�ยนหนังสือ
ในโรงเร�ยนได� เร�ยนร�วมกับคนทั่วไปได�

5. เล�นกีฬาได�หร�อไม� 
• สามารถเล�นกีฬาท่ีไม�ผาดโผน ไม�มีการปะทะกัน

ได�แน�นอน และมีความปลอดภัย เช�น แบดมินตัน 
โบว�ลิ�ง เดินเร็ว ว��งช�าๆ เป�นต�น

• แต�กีฬาท่ีไม�ควรเล�น เช�น จักรยานเสือภูเขา ชกมวย 
ว�ายน้ำระยะทางไกล ป�นหน�าผาสูง เป�นต�น

6. ต�องทานยากันชักนานกี่ป�
• การรักษาโรคลมชักต�องทานยากันชักนาน

ต�อเนื่องประมาณ 3-5 ป� คือผู�มีอาการชัก
ต�องทานยากันชักต�อเน่ือง เพ�อ่ควบคุมอาการ
ชักให�ได� โดยต�องไม�มีอาการชักเลยนานติดต�อ
กันประมาณ 2 ป� แพทย�จ�งจะค�อยๆ ลดยากัน
ชักลงอย�างช�าๆ จนหยุด

7. ต�องผ�าตัดรักษาโรคลมชักทุกคนหร�อไม�
• การรักษาด�วยว�ธีการผ�าตัดน้ัน ทำเฉพาะผู�ท่ีมีข�อบ�งช้ี

ทางการแพทย� หร�อมีความจำเป�นเท�านั้น คือ ผู�ที่มี
โรคต�องรักษาด�วยการผ�าตัด เช�น เนื้องอกสมอง 
เลือดค่ังในสมอง ฝ�ในสมอง สมองกลีบขมับฝ�อ หร�อผู�ท่ีมี
จ�ดกำเนิดการชักที่แน�นอน เป�นต�น ไม�ได�ผ�าตัดรักษา
ทุกคน

8. แต�งงานได�หร�อไม�
• สามารถแต�งงานได�ตามปกติ เพ�ยงแต�ต�องมี

การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิดที่ดี 
เนื่องมาจากยากันชักที่ทานอาจส�งผลก�อให�เกิด
ความพ�การแต�กำเนิดของทารกในครรภ�ได� 
จ�งต�องมีการคุมกำเนิดที่ดี มีการปร�กษาแพทย�
ก�อนการตั้งครรภ� การคุมกำเนิดด�วยว�ธีที่
ปลอดภัย ยากันชักต�องไม�ตีกับยาเม็ดฮอร�โมน
คุมกำเนิด

9. มีลูกได�หร�อไม�
• ผู�หญิงที่มีอาการชัก ทานยากันชัก ก็สามารถ

มีลูกได� เพ�ยงแต�ต�องควบคุมอาการชักให� ได�ดี 
หยุดยากันชักก�อนได�ยิ�งดีีี แต�ถ�าไม�สามารถหยุด
ยากันชักได� ก็ต�องพ�จารณาเลือกใช�ยากันชัก
ที่มีความปลอดภัย หร�อมีโอกาสเกิดความพ�การ
ของทารกในครรภ�แต�กำเนิดต่ำสุด จ�งเป�น
เหตุผลที่ทำไมต�องปร�กษาแพทย�ก�อนการตั้งครรภ�

10. ขับข�่รถได�หร�อไม�
 • การขับข�่รถอย�างปลอดภัยสามารถทำได� 

แต�ต�องควบคุมอาการชักให� ได�ดีอย�างน�อย 1 ป�
สำหรับรถส�วนตัว และ 10 ป�สำหรับรถสาธารณะ 
รถรับจ�าง รถบรรทุก และต�องทานยากันชักสม่ำเสมอ 
ไม�ควรขาดยา เพราะถ�าชักขณะขับข�ร่ถ มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุทางการจราจรสูงมาก และส�งผลเสียต�อ
ร�างกาย ทรัพย�สินอย�างมาก

โรคลมชักรักษาได� ไม�อันตราย 
หร�อน�ากลัวอย�างท่ีคิด
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ต�องทำ

• ทานยากันชักและ
  รักษาโรคประจำตัว
  อย�างสม่ำเสมอ

• ทานยาเฉพาะวันที่มี
  อาการเท�านั้น

• อดนอน นอนดึก

• ดื่มแอลกอฮอล� • เล�นกีฬาผาดโยน

• ใช�เตาไฟ 
  เตาแก�ส

• อาบน้ำในอ�างน้ำ 
  แม�น้ำ ลำคลอง

• ปรับยาเอง

• พักผ�อน
   ให�เพ�ยงพอ

•  หลีกเลี่ยง
   สิ�งกระตุ�นให�ชัก

•  เล�นกีฬา
   ที่ปลอดภัย

•  เตร�ยมอาหาร
   ด�วยไมโครเวฟ

•  อาบน้ำ
   ในห�องน้ำ

•  ทานยา
   ตามแพทย�สั่ง

อาการชักดีข�้นแน�
ถ�าดูแลตนเอง
อย�างเหมาะสม

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

ห�ามทำ

แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู�ที่มีอาการชัก
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แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู�ที่มีอาการชัก
การรักษาโรคลมชักให�ได�ผลดีน้ัน นอกจากต�องทานยากันชักอย�างสม่ำเสมอแล�ว ยังต�องมีการปฏิบัติตัวท่ีดีร�วม

ด�วยเสมอ เพ�่อให�การรักษาได�ผลดี ดังต�อไปนี้

ต�องทำ
• ทานยากันชัก ยารักษาโรคร�วมท่ีมีอย�างสม่ำเสมอ ต�อเน่ือง ไม�ควรซ้ือยาทานเอง โดยไม�พบแพทย�เลย เพราะเข�าใจว�า

ตนเองปกติ สบายดี อย�างน�อยควรพบแพทย� 6 เดือนต�อ 1 ครั้ง
• พักผ�อนให�เพ�ยงพอ ไม�อดนอน ไม�นอนดึก เพราะถ�าร�างกายพักผ�อนไม�พอ ก็จะเกิดความเคร�ยดส�งผลเสียต�อ

สมอง ทำให�มีอาการชักเกิดข�้นได�ง�าย
• หลีกเล่ียง ลด เลิกสิ�งท่ีเป�นตัวกระตุ�นทำให�เกิดอาการชักได�ง�าย เช�น ด่ืมเคร�อ่งด่ืมท่ีมีส�วนผสมของแอลกอฮอล� อดนอน 

นอนดึก เคร�ยด ทานยาไม�สม่ำเสมอ ถ�าเราปฏิบัติตัวได�ดี ทานยาสม่ำเสมอก็จะทำให�ควบคุมอาการชักได�ดี
• การออกกำลังกาย เล�นกีฬาท่ีปลอดภัยเหมาะสมกับผู�มีอาการชัก  ไม�ควรเล�นกีฬาผาดโผน ปะทะกันอย�างรุนแรง 

เช�น ป�นเขา ขับข�ร่ถ จักรยานเสือภูเขา ชกมวย เป�นต�น การเล�นกีฬาไม�ควรเล�นอย�างหนัก หักโหม เพราะถ�าเหน่ือย
มากๆ ก็จะกระตุ�นทำให�ชักได�ง�ายข�้น

• การประกอบอาหารเป�นกิจวัตรประจำวันที่จำเป�น ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด�วยเตาไฟ เตาแก�ส เพราะถ�ามี
อาการชักขณะประกอบอาหารก็จะเกิดอุบัติเหตุได�ง�าย เช�น แผลไฟไหม� น้ำร�อนลวก การประกอบอาหารควรใช�
เตาไมโครเวฟ เป�นต�น

• การอาบน้ำ ควรหลีกเล่ียงการอาบน้ำในอ�างอาบน้ำ ในแม�น้ำลำคลอง เพราะถ�ามีอาการชักขณะอาบน้ำ อาจก�อให�
เกิดอุบัติเหตุได�ง�าย เช�น จมน้ำเสียชีว�ตได�

• การทานยาตามแพทย�ส่ังเป�นสิ�งท่ีจำเป�นอย�างยิ�ง เพราะโรคลมชักต�องทานยาต�อเน่ืองนานมากกว�า 3 ป� ดังน้ันผู�ท่ีมี
อาการชักก็จะเกิดอาการเบ่ือหน�าย ทานยาไม�ครบถ�วน ทำให�เกิดอาการชักซ้ำได�ง�ายข�น้ ไม�สามารถควบคุมอาการ
ชักได� ต�องรับการรักษาไปตลอดชีว�ต ทั้งที่ถ�าสามารถควบคุมอาการชักได� 2 ป� ก็จะสามารถหยุดยากันชักได� 
ดังนั้นการทานยากันชัก ปฏิบัติตัวที่ดี เป�นสิ�งที่สำคัญในการรักษาโรคลมชัก

ไม�ควรทำ ห�ามทำ
• ทานยากันชักเฉพาะวันท่ีมีอาการชักเท�าน้ัน การเข�าใจผิดน้ีเป�นสิ�งท่ีพบบ�อยมาก เพราะเข�าใจว�าเป�นยากันชัก รักษา

อาการชัก ถ�าไม�ชักก็ไม�ทาน จ�งทานเฉพาะวันท่ีชักเท�าน้ัน การทานยากันชักท่ีไม�ถูกต�อง ก็จะทำให�การควบคุมอาการ
ชักไม�ประสบความสำเร็จ การทานยากันชักต�องทานยากันชักทุกวันสม่ำเสมอ ต�อเนื่องประมาณ 3-5 ป� ไม�ชัก
ต�อเนื่องนานมากกว�า 2 ป� จ�งค�อยๆ หยุดยากันชัก

• อดนอน นอนดึก พักผ�อนไม�เพ�ยงพอ เพราะจะทำให�เกิดอาการชักได�ง�าย ต�องพักผ�อนให�พอ จ�งจะทำให�การควบคุม
อาการชักเป�นไปด�วยดี

• การดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล� ไม�ควรดื่มอย�างยิ�ง เพราะเป�นตัวกระตุ�นที่ทำให�เกิดอาการชักซ้ำได�ง�าย
• การเล�นกีฬาที่ผาดโผน มีการปะทะ เช�น ชกมวย จักรยานเสือภูเขา ป�นหน�าผาเพราะถ�าเกิดอาการชักก็จะเกิด

อุบัติเหตุ ก�อให�เกิดอันตรายต�อผู�มีอาการชักได�ง�าย
• การประกอบอาหารด�วยเตาไฟ เตาแก�ส เตาถ�าน เพราะถ�าเกิดอาการชักขณะประกอบอาหาร ก็จะเกิดอันตราย
ได�ง�าย เกิดไฟไหม� น้ำร�อนลวกได�ง�าย

• การอาบน้ำในอ�างอาบน้ำ ในแม�น้ำ ลำคลอง เพราะถ�าเกิดอาการชักก็จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำ เสียชีว�ตได�ง�ายมาก 
เนื่องจากไม�รู�สติ ไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได�

• การทานยาไม�สม่ำเสมอ ปรับยาเอง เป�นสิ�งท่ีไม�ควรทำอย�างยิ�ง การรักษาต�องทานยาสม่ำเสมอ ติดตามการรักษา
กับแพทย�อย�างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม ทำให�การรักษาโรคลมชักได�ผลดี หายจากอาการชัก หยุดยากันชักได� 

38



 ความเข�าใจผิดกับลมชัก

ความจร�งที่ถูกต�องความเข�าใจผิด

เกิดจากภูตผี 
ป�ศาจเข�าสิง 

เกิดจากการทาน
เนื้อหมู

ติดต�อทางน้ำลาย
และการสัมผัส

ไม�ใช�โรคติดต�อ 
ไม�สามารถติดต�อได�

ไม�สามารถเร�ยนหนังสือได� เร�ยนหนังสือได�ปกติ

ไม�สามารถมีเพศสัมพันธุ� ได� มีเพศสัมพันธุ� ได�ปกติ
ไม�สามารถแต�งงานมีลูกได� แต�งงานมีลูกได�

รักษาไม�หาย รักษาหายขาดได�

ทานยากันชักเฉพาะวัน
ที่ชักเท�านั้น

ทานยากันชักทุกวัน 
นาน 3-5 ป�

ต�องใช�ช�อนงัดปากผู�มีอาการชัก 
ป�องกันการกัดลิ�น

ไม�ต�องงัดปาก 
กัดลิ�นพบน�อยมาก ไม�มีอันตราย

โง� สมองพ�การ ทำงานไม�ได� สติป�ญญาปกติ ทำงานได�

เกิดจากรอยโรค
ในสมอง ไม�เกี่ยวกับหมู

เกิดจากความผิดปกติ
ของกระแสไฟฟ�า
ในสมอง 

ลมชักรักษาหายขาดได� 
ไม�อันตรายและน�ากลัวอย�างที่คิด

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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 ความเข�าใจผิดกับลมชัก

โรคลมชักเป�นโรคที่พบบ�อย พบได�ทุกเพศ ทุกวัย แต�คนส�วนใหญ�ในสังคมยังมีความรู� ความเข�าใจทัศนคติ 
และการปฏิบัติท่ีไม�เหมาะสม ส�งผลให�ผู�มีอาการชัก สมาชิกในครอบครัวได�รับผลกระทบจากความเข�าใจท่ีไม�เหมาะสม 
เช�น เข�าใจว�าผู�มีอาการชักเป�นคนพ�การทางสมอง ไม�ควรคบค�าสมาคมด�วย เพราะอาจเกิดการติดต�อได�ด�วย
การสัมผัสหร�อทางน้ำลาย เป�นต�น ด�วยเหตุผลนี้ เราจ�งควรมาทำความเข�าใจที่ถูกต�องต�อลมชัก ลองดูนะครับ
ว�า ที่เราเข�าใจที่ถูกต�องหร�อไม�ถูกต�องอย�างไร

ความเข�าใจผิด

ดังนั้น การทำความเข�าใจที่ถูกต�องกับโรคลมชักมีความจำเป�นอย�างยิ�ง 
และทำให�ทุกคนในสังคมมีความสุข คุณภาพชีว�ตที่ดีทุกคน

ลมชักเกิดจากภูติ ผี ป�ศาจเข�าสิง จร�งแล�ว สาเหตุการเกิดลมชักเกิดจากมีความผิดปกติในสมอง หร�อระบบอื่นๆ 
แล�วส�งผลต�อสมอง เช�น เน้ืองอกสมอง ติดเช้ือสมอง อุบัติเหตุต�อสมอง เลือดออก
ในสมอง สมองส�วนกลีบขมับฝ�อ เป�นต�น

ห�ามทานเนื้อหมู เพราะชื่อโรคเร�ยกว�า 
ลมบ�าหมู มีหมูเป�นเทพเจ�าประจำโรค 
ต�องเคารพหมู

จร�งแล�ว การทานหมูไม�ได�เก่ียวข�องกับการเกิดโรคลมชักเลย ช่ือลมบ�าหมู ก็ไม�ได�
เก่ียวข�องกับการทานเน้ือหมูใดๆ หมูก็ไม�ได�เป�นเทพเจ�าของโรคใดๆ แต�การทานเน้ือหมู
ดิบๆ ไม�สะอาดก็อาจเกิดโรคพยาธิตัวตืดในสมองได� และก�อให�เกิดอาการชักได�

ติดต�อทางน้ำลายหร�อการสัมผัส จร�งแล�ว โรคลมชักไม�มีการติดต�อทางน้ำลายหร�อการสัมผัสใดๆ โรคลมชักไม�ได�
เป�นโรคติดต�อ การเล�น พ�ดคุย ทำงานร�วมกันไม�สามารถทำให�ติดโรคลมชัก

ไม�สามารถเร�ยนหนังสือได� จร�งแล�ว ผู�มีอาการชักส�วนใหญ�สามารถเร�ยนหนังสือได�ตามปกติ ยกเว�นบาง
กรณีท่ีมีความผิดปกติทางสมองรุนแรง

ไม�สามารถแต�งงาน และ/
หร�อมีเพศสัมพันธ�ได�

จร�งแล�ว สามารถมีเพศสัมพันธ�และแต�งงานได� ไม�ได�ทำให�มีอาการชักมากข�น้ 
เพ�ยงแค�ต�องมีการวางแผนครอบครัว คุมกำเนิดด�วยว�ธีท่ีเหมาะสม โดยการ
ปร�กษาแพทย�ผู�ให�การรักษา

รักษาไม�หาย จร�งแล�ว โรคลมชักรักษาหายเป�นส�วนใหญ� ร�อยละ 60 ควบคุมอาการชักได�ดี
ด�วยยากันชักเพ�ยง 1 ชนิดเท�าน้ัน

ทานยากันชักเฉพาะวันหร�อ
ช�วงที่ชักเท�านั้น

จร�งแล�ว การทานยากันชักต�องทานทุกวันต�อเน่ืองสม่ำเสมออย�างน�อย 3 – 5 ป� 
ต�องควบคุมอาการชักได�ต�อเน่ืองอย�างน�อย 2 ป�ติดต�อกัน โดยไม�มีอาการชักเลย 

ต�องใช�ช�อนงัดปาก เพ�่อป�องกันการ
กัดลิ�น

จร�งแล�ว การกัดลิ�นในผู�มีอาการชักพบน�อยมากๆ ไม�เกินร�อยละ 4 ของการชัก 
และการกัดลิ�นน้ันไม�มีอันตรายใดๆ จ�งไม�มีความจำเป�นต�องงัดปาก เพราะจะเกิด
อันตรายมากกว�าประโยชน�

ผู�มีอาการชักจะโง�และภาวะสมองพ�การ 
ทำงานไม�ได�

จร�งแล�ว ผู�มีอาการชักส�วนใหญ�มีระดับสติป�ญญาปกติ ไม�มีความพ�การทาง
สมอง เร�ยนหนังสือ ทำงานได�ปกติ

ความจร�งที่ถูกต�อง
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ที่ไม�ควรทำ
ในผู�มีอาการชัก

ลมชักรักษาหายได� 
ไม�ลำบากและยากอย�างที่คิด

อย�าง

ขับข�่รถยนต�
รถจักรยานยนต�

เล�นกีฬาผาดโผน 
มีการปะทะรุนแรง

ทานยาเฉพาะวันที่มี
อาการชักเท�านั้น

ทานสมุนไพร ผลิตภัณฑ�
เสร�มอาหารร�วมกับ
ยากันชัก

ปรุงอาหารด�วยเตาไฟ 
เตาแก�ส

อาบน้ำในอ�างอาบน้ำ 
แม�น้ำ ลำคลอง

ดื่มเคร�่องดื่มบำรุงกำลัง 
เคร�่องดื่มที่มีแอลกอฮอล�

อดนอน นอนดึก 
พักผ�อนไม�พอ

ปรับเปลี่ยนขนาดและ
ว�ธีการทานยาเอง

ซื้อยาทานเอง 
โดยไม�เคยพบแพทย�

4

5

11

22

33

9

10

8

7

6
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10 อย�างที่ไม�ควรทำในผู�มีอาการชัก

11

22

33

4

5
6

7

8

9 10

การดูแลสุขภาพตนเองให้ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำา	ผู้มีอาการชักนั้นก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆ	แต่ก็มี
ข้อควรระวัง	และข้อห้ามในการทำากิจกรรมบางกิจกรรม	ดังนี้

1. การขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ถ้ายังไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ดีไม่ควรขับ	อย่างน้อยต้อง
ควบคุมไม่ให้มีอาการชักติดต่อกันอย่างน้อย	12	เดือน	การควบคุมอาการชักได้นานติดต่อกัน	12	เดือน
จะมีโอกาสเกิดการชักซ้ำาประมาณร้อยละ	6	เท่านั้น

2. 	การเล่นกีฬาผาดโผน	เช่น	กีฬาที่มีการปะทะกัน	รักบี้	ชกมวย	กีฬาผาดโผน	เช่น	ปีนหน้าผา	เจ็ตสกี	
ขับรถแข่ง	ดำาน้ำาลึก	เป็นต้น

3. 	ทานยากันชักเฉพาะวันที่มีอาการชักเท่านั้น	การทานยากันชักที่ถูกต้อง	คือ	ต้องทานยากันชัก
ทุกวันต่อเนื่องนานประมาณ	3-5	ปี	โดยต้องไม่มีอาการชักติดต่อกันนานประมาณ	2	ปี	แพทย์จึงค่อยๆ	
ลดยากันชักลงอย่างช้าๆ	การทานยากันชักเฉพาะวันที่มีอาการชัก	ทำาให้ ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้

4. การปรับเปลี่ยนขนาดหรือวิธีการทานยากันชักเอง	ที่พบบ่อยคือ	การทานยากันชักเพิ่มทุก
คร้ังท่ีชัก	การทานยาเพ่ิมหลังการชัก	การทานยากันชักแล้วเกิดผลข้างเคียง	จึงลดขนาดยากันชักลงเอง	
หรือหยุดยากันชักเอง	ถูกต้องแล้วควรต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง	ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนชนิดของยา	หรือ
ขนาดของยากันชัก	ยกเว้นการแพ้ยากันชักชนิดรุนแรง	หายใจไม่ออก	ผิวหนังลอกแบบรุนแรง

5. 	ซื้อยากันชักทานเอง	โดยไม่ได้พบแพทย์เลย	เนื่องจากโรคลมชักต้องทานยากันชักนานต่อเนื่อง
หลายปี	จึงทำาให้เกิดปัญหาการติดตามการรักษาไม่สม่ำาเสมอ	เพราะไม่สะดวกในการพบแพทย์	จึงซื้อยา
ทานเอง	และเมื่อเห็นว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆ	ก็หยุดหรือปรับลดยาเอง	ถูกต้องแล้วเราควรพบแพทย์
สม่ำาเสมอ	ถ้าไม่สะดวกในการพบแพทย์ก็อาจให้แพทย์สรุปประวัติการรักษา	เพื่อรักษาต่อใกล้บ้านได้	
หรือขอพบแพทย์หลายๆ	เดือนต่อครั้งก็ ได้

6. ทานสมุนไพรหรืออาหารเสริมร่วมกับยากันชัก	เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาการตีกันระหว่าง
ยากันชักกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้	จึงควรหลีกเลี่ยงการทานยากันชักกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและสมุนไพร

7. การดื่มเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง	หรือครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม	เพราะจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิด
อาการชักได้ง่ายขึ้น	ต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาด

8. อดนอน	นอนดึก	พักผ่อนไม่พอ	การทำาดังกล่าวส่งผลให้เกิดอาการชักได้ง่าย	ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพและผลการรักษาไม่ดี	การอดนอน	การพักผ่อนไม่พอเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำาให้ชักได้ง่ายและพบบ่อย
ที่สุด

9. ปรุงอาหารด้วยเตาไฟ	เตาแก๊ส	เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้	น้ำาร้อนลวกได้	เนื่องจากอาจ
เกิดอาการชักขณะปรุงอาหาร	ควรเปลี่ยนมาปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ	เป็นต้น

10. การอาบน้ำาในอ่างอาบน้ำา	แม่น้ำา	ลำาคลอง	เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจมน้ำาและเสียชีวิตได้	
ถ้ามีอาการชักขณะอาบน้ำา

																									
												ลมชักรักษาให้หายได้ ไม่ลำาบากและยากอย่างที่คิด
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สิ�งที่ไม�ควรทำ
• ชักจากไข� ไม�ใช�โรคลมชัก
• ภาวะที่เกิดร�วมกับไข�สูงมากกว�า
 38 องศาเซลเซียส
• พบบ�อยในเด็ก
 อายุ 6 เดือนถึง 5 ขวบ
• อาการชักเกิดข�้นในช�วง
 24 ชั่วโมงแรกของไข�สูง

อาการชักมี 2 แบบ • คลายเสื้อผ�าให�หลวม
• จับนอนตะแคง หัวต่ำ ป�องกัน
  การสำลัก
• เช็ดตัวด�วยผ�าขนหนูชุบน้ำประปา
  พอหมาดๆ ถูเบาๆ บ�อยๆ 
 ทุกส�วนของร�างกาย เน�นบร�เวณ
  ข�อพับ
• ถ�าชักนานเกิน 5 นาที 
 ต�องพาไปโรงพยาบาล

• ใช�วัสดุ ช�อน นิ�วมืองัดปาก
• ป�อนยาขณะมีอาการชัก
• ใช�น้ำเย็นเช็ดตัว หร�อน้ำแข็งประคบ
• ใส�เสื้อผ�าหนาๆ 

ปฐมพยาบาลที่ถูกต�อง

• ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว นานไม�เกิน 5 นาที
 เป�นครั้งเดียว ไม�พบความผิดปกติอื่นๆ 
  ร�วมด�วย
• ชักเฉพาะส�วนของร�างกาย
 นานมากกว�า 15 นาที เป�นหลายครั้งใน 
 24 ชั่วโมง อาจพบความผิดปกติอื่นๆ ร�วมด�วย

ความจร�งที่ต�องรู�

ชักจากไข�ในวัยเด็ก  ไม�ใช�โรคลมชัก
ไม�ต�องทานยากันชัก

ชักจากไข�ในวัยเด็ก  ไม�ใช�โรคลมชัก
ไม�ต�องทานยากันชัก

ชักจากไข�
ในวัยเด็ก
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ชักจากไข�ในวัยเด็ก ชักจากไข�ในวัยเด็ก 
	ชักจากไข้ ในวัยเด็กนั้นเป็นภาวะที่พบบ่อย	และทำาให้พ่อแม่ของเด็ก

มีความกังวลใจอย่างมาก	 กลัวว่าลูกจะเป็นโรคลมชัก	 จะโง่หรือไม่	 จะเรียนหนังสือได้หรือไม่	 เรามาทำาความ
รู้จักภาวะนี้ให้ดีครับ

ความจริงที่ต้องรู้
• ภาวะชักจากไข้ ไม่ใช่โรคลมชัก	 เพราะถ้าไม่มีไข้ขึ้นสูงก็ ไม่ชักซ้ำา	 จึงไม่มีความจำาเป็นต้องรักษา
ด้วยการทานยากันชักระยะยาวหลายๆ	ปี

• ภาวะนี้จะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส	โดยที่ไม่มีโรคหรือสาเหตุอื่นๆ	ที่
ทำาให้เกิดอาการชัก

•	 พบบ่อยในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ขวบ
•	 อาการชักมักพบบ่อยในช่วง	24	ชั่วโมงแรกของไข้ขึ้นสูง	และมักไม่มีการชักซ้ำา

อาการชักมี	2	แบบ
•	 รูปแบบที่	1	การชักเกร็งกระตุกทั่วทั้งตัว	ชักนานไม่เกิน	5	นาที	 เป็นเพียงครั้งเดียว	 ไม่มีความ
ผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ	

•	 รูปแบบที่	2	ชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกาย	นานมากกว่า	15	นาที	อาจเป็นมากกว่า	1	ครั้งใน	
24	ชั่วโมง	อาจพบความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ	ร่วมด้วย

สิ่งที่ไม่ควรทำา
•	 การปฐมพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง	 โดยการงัดปาก	 ใช้ช้อน	 นิ้วมือ	 วัสดุแข็งงัดปากเด็ก	 เพราะ
นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว	ยังก่อให้เกิดโทษกับเด็กด้วย

•	 ป้อนยาขณะเด็กชัก	เพราะจะทำาให้เด็กมีอาการสำาลักยา	และเกิดอันตรายได้
•	 ใช้น้ำาเย็นเช็ดตัว	หรือน้ำาแข็งประคบ	เพราะจะทำาให้หลอดเลือดบริเวณผิวหนังหดตัว	อุณหภูมิย่ิงไม่
ลดลง	

•	 ใสเ่สือ้ผา้หนาๆ	เพราะยิง่ทำาให้ไข้ ไมล่ดลง	ควรใสเ่สือ้ผา้บางๆ	จะไดร้ะบายความรอ้นไดอ้ยา่งดี

การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง
•	 คลายเสื้อผ้าให้หลวมๆ	เพื่อการระบายความร้อนได้ง่าย
•	 ขณะชักให้จับเด็กนอนตะแคง	หัวต่ำา	เพื่อป้องกันการสำาลักน้ำาลาย	หรืออาหารที่ค้างในปาก
•	 ขณะชักถ้าเด็กอ้าปาก	 ก็ให้ดูว่ามีอาหารค้างอยู่ในปากหรือไม่	 ถ้ามีก็พยายามเอานิ้วมือล้วง
ออก	แต่ถ้าเด็กกัดปากอยู่	ห้ามงัดปาก

•	 เช็ดตัวด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำาประปาพอหมาดๆ	ถูเบาๆ	บ่อยๆ	ทุกส่วนของร่างกาย	โดยเฉพาะ
บริเวณข้อพับ	รักแร้	ซอกคอ

•	 ถ้ามีอาการชักนานมากกว่า	5	นาที	หรือเด็กซึมมาก	ให้นำาส่งโรงพยาบาล

ชักจากไข้ในวัยเด็ก ไม่ใช่โรคลมชัก ไม่ต้องทานยากันชัก
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เตร�ยมตัวให�พร�อม
เมื่อลูกเป�นลมชัก

โรคลมชัก

พ�ดคุยกับแพทย�ผู�ให�การรักษา 
ให�เกิดความเข�าใจ และไว�ใจทีม
ที่ให�การรักษา

ตัดสินใจเลือกว�ธีการรักษา
ที่เหมาะสมในการรักษาลูกเรา

รู�ว�ธีช�วยเหลือ
ขณะมีอาการชักที่ถูกต�อง

รู�จักชื่อ ว�ธีการทานยา 
และผลข�างเคียงของยาที่พบบ�อย

คอยดูแลให�ลูกทานยากันชักสม่ำเสมอ 
หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�น

พบแพทย�ตามนัดอย�างสม่ำเสมอ

เตร�ยมข�อมูลเกี่ยวกับอาการชัก 
สาเหตุ ยาที่ทานทุกชนิดให�พร�อม

เตร�ยมหมายเลขโทรศัพท�โรงพยาบาล

ใกล�บ�าน ไว�ในทุกจ�ดของบ�าน บันทึกไว�ใน

โทรศัพท� หร�อหมายเลข 1669 กรณีฉุกเฉิน

ทำความเข�าใจให�ดีว�า
โรคลมชัก คือ อะไร 

มีอาการอย�างไร

การศึกษาและ
เตร�ยมให�พร�อม 
ช�วยทำให�ลูกเรา

ปลอดภัย
และหายจาก

ลมชัก
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เตร�ยมตัวให�พร�อม
เมื่อลูกเป�นลมชัก

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ	แต่ถ้ามีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น	เราก็ต้องพร้อมรับมือกับปัญหานั้นๆ	ยิ่ง
ลูกเราเจ็บป่วยด้วย	คนที่เป็นพ่อแม่ยิ่งเป็นทุกข์มากกว่าตนเองป่วย	วันนี้เรามาเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่า	
ว่าถ้าลูกเราเป็นลมชักจะเตรียมตัวอย่างไรดี

ทำาความเข้าใจให้ดีว่าโรคลมชักคืออะไร	มีอาการอย่างไร
•	 ต้องศึกษาอาการชักของลูกให้ดีว่ามีอาการอะไรบ้าง	 รูปแบบไหน	 เพื่อที่จะได้ทำาการบันทึก
อาการผิดปกติ	จำานวนครั้งที่มีอาการผิดปกติให้แพทย์ประเมินผลการรักษา

•	 ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดกับลูกเราร่วมกับแพทย์
•	 รู้จักชื่อยากันชักที่ทานอย่างด	ีวิธีการทานยา	ถ้าลืมจะทำาอย่างไร
•	 รู้จักผลข้างเคียงของยากันชักที่ทานว่ามีอาการอะไรบ้าง	 เพื่อนำามาสังเกตอาการผิดปกติ
ของลูกอย่างใกล้ชิด

•	 รู้วิธีการปฐมพยาบาลเวลามีอาการชัก	เพราะถ้าช่วยผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
•	 คอยดูแลการทานยาของลูกให้สม่ำาเสมอ	 อย่าให้ขาดยา	 และต้องพยายามให้ลูกเห็นความ
สำาคัญของการทานยาให้สม่ำาเสมอ

•	 พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำาเสมอ	 พร้อมสมุดบันทึกอาการชัก	 จำานวนครั้ง	 และผลข้างเคียง
ของยากันชัก

•	 เตรียมข้อมูลการวินิจฉัย	วิธีการรักษา	ชื่อยากันชัก	วิธีการทานยา
•	 เตรียมหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล	 คลินิกแพทย์	 และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	 1669	
ให้พร้อมเสมอ	 และติดไว้ในทุกๆ	 จุดของบ้าน	 เช่น	 ห้องนอน	 ตู้เย็น	 ห้องรับแขก	 กระเป๋าสตางค์	
เป็นต้น

พูดคุย	สอบถามกับแพทย์ให้ดี
•	 การเตรียมคำาถาม	 ข้อสงสัยเกี่ยวกับโรค	อาการชัก	 วิธีการดูแล	 วิธีการทานยา	ผลข้างเคียง
ของยาที่ทาน	และอื่นๆ	ที่ไม่มั่นใจไว้	 เวลาที่ไปพบแพทย์ตามนัดจะได้สอบถามข้อมูลที่ไม่มั่นใจได้
ครบถ้วน

•	 สอบถามแพทย์ถึงวิธีการติดต่อในเวลาฉุกเฉิน
•	 ขออนุญาตแพทย์สอบถามข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ค	ไลน์	ได้หรือไม่

การศึกษาให้ดีและเตรียมพร้อม 
ช่วยให้การรักษาของลูกเราได้ผลดี และเพิ่มโอกาสในการหาย
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เร�ยนหนังสือได�
แน�นอน

เหมือนคนอื่นๆ

ถ�ามีผลข�างเคียง
จากยากันชัก 

ให�ร�บบอกแพทย�

ต�องนำยากันชักไปโรงเร�ยน
ด�วย ถ�ามียาที่ต�องทานช�วง
กลางวัน

ไม�ควรว��งเล�น
ใกล�แหล�งน้ำ

ควรเล�นกีฬา
ที่ปลอดภัย

ควรบอกครูให�เฝ�าระวังด�วย 
โดยเฉพาะวันสอบ ช�วงเร�ยนพละ
หร�อกิจกรรมกลางแจ�ง

บอกครู เพ�่อนที่โรงเร�ยนว�า
มีอาการชัก แบบใด ต�องให�การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต�นที่ถูกต�องอย�างไร

อย�านอนดึก
ช�วงใกล�สอบ

ต�องขยันอ�านหนังสือ
สม่ำเสมอ ตั้งใจเร�ยน

ในห�องเร�ยนอย�าง
ต�อเนื่อง

ถ�ามีอาการเตือน 
ให�ร�บหาที่พักทันที 
หยุดกิจกรรมทันที

ต�องรักษาอาการชัก
ให�ดี ทานยากันชัก

สม่ำเสมอ

ห�ามหยุดยากันชัก
ก�อนสอบ

ชักในวัยเร�ยน

         มีอาการชัก 
   เร�ยนหนังสือ

       ได�หร�อไม�?

ควรทำอย�างไรเมื่อไปโรงเร�ยน

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ชักในวัยเร�ยน

โรคลมชักเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ	ทุกวัย	โดยเฉพาะในวัยเรียน	และคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องว่าผู้ที่มี
อาการชักไม่สามารถเรียนหนังสือได้	วันนี้เรามาทำาความเข้าใจ	ชักในวัยเรียน	ให้ดีขึ้นครับ
เรียนหนังสือได้หรือไม่

•	 เรียนหนังสือได้แน่นอน	 ไม่ได้แตกต่างจากคนที่ไม่มีอาการชัก	 เพียงแค่เราต้องตั้งใจเรียน	 ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม	หลีกเลี่ยงการนอนดึก	เครียด	อดนอน

•	 ตอ้งรกัษาอาการชกัใหด้คีวบคมุอาการชกัใหม้กีารชกัเหลอืนอ้ยคร้ังทีส่ดุ	หรือไม่มีอาการเลยยิง่ดี	ตอ้ง
ทานยากันชักสม่ำาเสมอ	ต้องไม่เบื่อการทานยา	ต้องเชื่อฟังคำาเตือนของแพทย์	พยาบาล	และพ่อแม่ด้วย
ครับ

•	 ห้ามหยุดยากันชักก่อนสอบ	 ข้อนี้พบบ่อยมาก	 เพราะบางคนทานยากันชักแล้วง่วงมาก	 ทำาให้อ่าน
หนังสือได้ไม่มาก	ก็เลยหยุดยาเอง	ถ้ามีอาการแบบนี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ	เพื่อทำาการปรับยาให้มีผล
ข้างเคียงลดลง

•	 อย่านอนดึกช่วงใกล้สอบ	 เพราะนักเรียนมักชอบมาอ่านหนังสือหนัก	ช่วงใกล้สอบ	ก็ทำาให้นอนไม่พอ	
ก็จะเกิดอาการชักได้ง่าย	เราจึงต้องเป็นคนที่ขยันอ่านหนังสือสม่ำาเสมอ	ต่อเนื่อง

•	 ถ้ามีผลข้างเคียงจากการทานยากันชัก	 ต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบ	 เช่น	อาการง่วงนอน	มึนศีรษะ	หนัก
ศีรษะ	คิดอะไรไม่ออก	นึกคำาพูดลำาบาก	เดินเซ	ไม่ควรปรับลดยาเองเด็ดขาด

•	 การเรียนต้องขยันสม่ำาเสมอ	 ไม่ใช่มาอ่านหนังสืออย่างหนักติดต่อกันช่วงใกล้สอบ	 นอกจากจำาไม่ได้
ดีแล้ว	ยังก่อให้เกิดอาการชักได้ง่ายด้วย

•	 ถ้ามีอาการเตือนว่าจะชัก	 ให้รีบบอกเพ่ือน	คุณครูทันที	และควรบอกให้เพ่ือนๆ	คุณครูทราบถึงอาการท่ี
ตนเองเป็น	รวมทั้งการปฐมพยาบาล

ควรทำาอย่างไรเมื่อไปโรงเรียน
•	 ตอ้งนำายากนัชกัไปโรงเรยีนดว้ยเสมอ	ถา้มยีาทีต่อ้งทานหลงัอาหารกลางวนั	แตถ้่ามีเฉพาะยากอ่นนอน
ก็ไมจ่ำาเปน็ตอ้งนำายาไปโรงเรยีน	ยาหลงัอาหารเชา้กต็อ้งทานใหค้รบ	เพราะนกัเรยีนมกัไมค่อ่ยทานอาหาร
เช้า	ถ้าเรามียาก็ควรทานอาหารให้ครบทุกมื้อและทานยาให้ครบด้วย

•	 บอกคณุครทูีโ่รงเรยีน	บอกเพือ่นๆ	ดว้ยวา่	เรามอีาการชกัรปูแบบไหน	มกีารชว่ยเหลอืทีถ่กูตอ้งอยา่งไร	
เพราะรูปแบบการชักนั้น	อาจไม่เป็นที่รู้จักของเพื่อนๆ	และคุณครู	การช่วยเหลือที่ถูกต้องก็เช่นเดียวกัน	
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเสมอ

•	 ไมค่วรวิง่เลน่ใกลแ้หล่งน้ำาทีโ่รงเรียน	เพราะถา้มีอาการชกั	อาจเกดิอบุตัเิหตตุกน้ำา	จมน้ำาเสยีชวีติได้
•	 ควรเลือกเล่นกีฬาที่ปลอดภัย	หลีกเลี่ยงการปะทะ	กีฬาที่ผาดโผน	
•	 ควรบอกคณุครใูหเ้ฝา้ระวงัเราเปน็อยา่งดี	ชว่งใกล้ๆ สอบ	วนัทีเ่รยีนพละ	หรอืกจิกรรมกลางแจง้	เพราะ
ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีโอกาสชักได้ง่าย

โรคลมชักสามารถเรียนหนังสือได้	ทำากิจกรรมต่างๆ	
ในโรงเรียนได้ไม่แตกต่างจากเพื่อนๆ	ถ้าตั้งใจรักษาอย่างดี	ต่อเนื่อง
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• เรียนรู�อาการชักรูปแบบต�างๆ
• การปฐมพยาบาลเบื้องต�น
• ทําความรู�จักนักเรียนที่เป�นลมชักอย�างดี 
 เพื่อการช�วยเหลือที่เหมาะสม
• จัดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนที่เป�นลมชัก

• แจ�งให�คุณครูทราบว�าเป�นลมชัก
• นํายากันชักไปทานที่โรงเรียนสมํ่าเสมอ
• อย�าเล�นกีฬาผาดโผน มีการปะทะ หรือเล�นจนเหนื่อยมาก
• ถ�ามีอาการเตือน ควรรีบพัก นั่งหรือนอนลงในที่ปลอดภัย
 และรีบบอกเพื่อนหรือครู
• ช�วงใกล�สอบอย�านอนดึก

• ไม�ควรล�อเพื่อนที่มีอาการชัก
• ไม�ควรแสดงความรังเกียจเพื่อนที่มีอาการชัก
• ควรรู�วิธีการช�วยเหลือเพื่อนที่มีอาการชักอย�างถูกต�อง
• เรียน ทํากิจกรรม เล�นกีฬากับผู�มีอาการชักอย�างปกติ

การเตรียมความพร�อม
สําหรับลมชักที่โรงเรียน

เพื่อนๆ 

นักเรียนควร

คุณครูควร

ผู�มีอาการชักสามารถเรียนหนังสือ
ทํากิจกรรม เล�นกีฬาร�วมกับเพื่อนๆ ได�อย�างปกติ

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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การเตรียมความพร�อม
สําหรับลมชักที่โรงเรียน

โรคลมชักพบบ่อยในเด็กวัยเรียน	ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเป็นสิ่งสำาคัญ	ไม่ว่าจะเป็นคุณคร	ู
เด็กนักเรียน	ผู้ปกครอง	รวมทั้งเด็กที่มีอาการชักด้วย	เรามาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด
คุณครูควร

•	 เรยีนรูอ้าการชกัรปูแบบต่างๆใหเ้ปน็ทีคุ่น้เคย	จำาไวว้า่อาการชกัมไีดห้ลายรปูแบบ	ไมไ่ดม้เีพยีงการชกัแบบ
ลมบ้าหมูเพียงอย่างเดียว	การชักที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน	คือ	การชักแบบนิ่ง	เหม่อลอย

•	 ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นของการชักแบบลมบ้าหมู	และการชักแบบน่ิง	เหม่อลอย	หรือพฤติกรรม
ผิดปกติ	การช่วยเหลือท่ีไม่ถูกต้อง	อาจส่งผลเสียมากกว่าประโยชน์	ก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วย

•	 ทำาความรู้จักกับเด็กที่มีอาการชัก	ให้เกิดความคุ้นเคย	ทำาให้เด็กเกิดความสบายใจว่าคุณครูรู้จัก	เข้าใจ
เด็กอย่างดี	สามารถดูแลแทนพ่อ	แม่ได้	เด็กก็จะมีความมั่นใจ	และไว้วางใจคุณครู

•	 จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กที่มีอาการชัก	อย่าให้ทำากิจกรรมที่เหนื่อยมาก	หรือใกล้แหล่งน้ำา
•	 แนะนำาวิธีการปฐมพยาบาลให้กับเด็กๆ	ร่วมห้องเรียนด้วย	 เพื่อให้เด็กๆ	สามารถให้การช่วยเหลือที่ถูก
ต้อง	และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนที่มีอาการชัก

นักเรียนที่มีอาการชักควร
•	 แจ้งให้คุณครูทราบว่าตนเองมีอาการชักรูปแบบไหน	ต้องให้การช่วยเหลือแบบไหนที่ถูกต้อง
•	 นำายากันชักไปทานที่โรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอ	ห้ามขาดยา	โดยเฉพาะใกล้สอบ	ยิ่งห้ามขาดยา	เพราะเด็ก
ชอบหยุดยาช่วงใกล้สอบ	เพราะง่วงจากยา	และลืมทานยา	เนื่องจากอ่านหนังสือหนัก

•	 อยา่เล่นกีฬาผาดโผน	มกีารปะทะ	ใกลแ้หลง่น้ำา	หรอืเลน่จนเหนือ่ยมาก	เพราะจะทำาใหช้กัและเกดิอนัตราย
ได้ง่าย

•	 ถ้ามีอาการเตือน	ควรรีบพัก	บอกให้เพื่อนหรือครูทราบทันที	นั่งหรือนอนในที่ที่ปลอดภัยทันที	อย่าฝืน
เล่น	หรือทำากิจกรรมใดๆ	ต่อ

•	 ชว่งใกลส้อบ	อยา่นอนดกึ	ต้องพยายามพกัผอ่นใหพ้อ	ทานยาสม่ำาเสมอ	พยายามอา่นหนงัสอืมาอยา่ง
ต่อเนื่อง	อย่ามาเร่งอ่านเฉพาะช่วงใกล้สอบ	จะก่อให้เกิดความเครียด	กระตุ้นให้ชักได้ง่ายขึ้น	

เพื่อนๆ	ควร
•	 ไม่ควรล้อเพื่อนที่มีอาการชัก	ควรเข้าใจเพื่อน	เรียน	เล่นกับเพื่อนตามปกติ
•	 ควรรู้จักการชักของเพื่อนด้วยว่ามีอาการชักแบบไหน	จะได้ช่วยดูแลเพื่อนได้ดี
•	 ไม่ควรแสดงความรังเกียจเพื่อนที่มีอาการชัก	เพราะยิ่งจะทำาให้เพื่อนเครียดมากยิ่งขึ้น	
เราควรมีทัศนคติที่ดีต่อโรคลมชัก	และผู้มีอาการชัก

•	 ควรรู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องไว้ด้วย	ถ้าเพื่อนมีอาการเกิดขึ้นจะได้ให้
									การช่วยเหลือได้ถูกวิธี

ผู้มีอาการชักสามารถเรียนหนังสือ	ทำากิจกรรม	
เล่นกีฬาร่วมกับเพื่อนๆ	ได้อย่างปกติ
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เราคือนักเร�ยนคนหนึ่ง
ที่อยากบอกคุณครูว�า 

เราก็เหมือนเพ�่อนคนอื่นๆ

อยากบอกครูว�า

การปฐมพยาบาล ถ�าเราชัก

เราเร�ยนหนังสือได�
เหมือนคนอื่นๆ 

เราทำกิจกรรมต�างๆ 
ร�วมกับเพ�่อนได�

เราต�องลาเร�ยน
เพ�่อพบแพทย�

ในบางวันเท�านั้น

ถ�าเราชักบ�อยๆ 
ก็ขอลาหยุดเร�ยนบ�าง

• อย�าให�เคร�ยดมาก 
เพราะเราจะชักบ�อยข�้น
• อย�าให�เราเล�นพละ จนเหนื่อย
• ถามเราว�า “วันนี้ทานยาหร�อยัง”

• ถ�าเรานั่งเหม�อ เดินไปมา ไม�รู�ตัว 
คอยดูแลเราด�วย อย�าให�เกิดอุบัติเหตุ
• อย�างัดปาก ป��มหน�าอก กดยึดแขน ขา
• พาเรานอนพักที่ห�องพยาบาลก็พอ 
• ถ�าเรามีอาการนานมากกว�า 5 นาที 
จ�งค�อยพาเราไปโรงพยาบาล

ลมชักฉันรักครู

ความจร�งที่ต�องรู�
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51



ลมชักฉันรักครู

โรคลมชักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน	 จึงพบเด็กมีอาการชักได้ ในโรงเรียน	 ทำาให้เพื่อนๆ	
นักเรียน	ครูเกิดความตกใจ	 และไม่สามารถให้การดูแลเด็กที่เป็นลมชักได้	 รวมทั้งมีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง	ทำาให้เด็กที่มีีอาการชักนั้น	อาจไม่ได้เรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆ	 ได้อย่างมีความสุข	ครูก็
มีความกังวลใจอย่างมาก	ไม่รู้จะปฏิบัติ	ดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไร

ความจริงที่ต้องรู้
•	 เด็กที่เป็นลมชักสามารถเรียนหนังสือได้เหมือนคนอื่นๆ	ทำากิจกรรมต่างๆ	
ร่วมกับเพื่อนได้ตามปกติ	แต่ต้องระมัดระวังในบางกรณีเท่านั้น

•	 อาจต้องลาเรียนเพื่อพบแพทย์ในบางวัน	แต่ก็ ไม่บ่อยนัก	อาจลาไปพบแพทย์
ทุก	ๆ	3	เดือน	แต่ถ้าชักบ่อยๆ	ก็ขอลาหยุดเรียนบ้างในบางครั้งเท่านั้น

การปฐมพยาบาล	ถ้าเราชัก
•	 ถ้าเด็กมีอาการชักแบบนั่งเหม่อ	เดินไปมา	ไม่รู้ตัว	เพียงแค่ให้คอยดูแลเด็ก	
อย่าให้เกิดอุบัติเหตุ	ไม่ต้องตะโกนเรียกดังๆ	หรือกระชากตัว	เพราะเด็กจะหยุดชักได้เอง

•	 ถ้าการชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว	ก็อย่างัดปาก	ปั้มหน้าอก	กดยึดแขน	ขา	เพียงแค่พาเด็กไปนอนพักที่
ห้องพยาบาล	ภายหลังการชักก็พอ	

•	 แต่ถ้าเด็กมีอาการนานมากกว่า	5	นาที	หลังหยุดชักไม่ฟื้นสติ	จึงค่อยพาเด็กไปโรงพยาบาล

อยากบอกครูว่า
•	 เนื่องจากความเครียดเป็นตัวกระตุ้นชักที่พบบ่อย	 จึงอยากจะบอกครูว่าอย่าทำาให้เด็กมีความเครียด
มาก	เพราะเด็กจะชักบ่อยขึ้น

•	 อย่าให้เด็กเล่นพละ	กลางแดดจนเหนื่อย	จะทำาให้ชักได้ง่ายและรุนแรง

•	 และถ้าดี	ครูอาจช่วยเน้นย้ำากับเด็กว่า	“	วันนี้ทานยาหรือยัง”

                               เราคือนักเรียนคนหนึ่ง
																													ที่อยากบอกคุณครูว่า	

																																เราก็เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ
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• อุบัติเหตุต�อสมอง
• ดื่มแอลกอฮอล�
• อดนอน
• ความผิดปกติของสมองแต�กําเนิด
• ภาวะติดเชื้อในสมอง
• หลอดเลือดสมองโป�งพองแต�กําเนิด

• ทานยากันชักให�สมํ่าเสมอ
• พักผ�อนให�พอ
• ไม�อดนอน นอนดึก
• ไม�เล�นเกมส�หรือใช�คอมพิวเตอร�
 ติดต�อกันนานหลายๆ ชั่วโมง
• ไม�ควรดื่มแอลกอฮอล�
• ไม�ควรเล�นกีฬาผาดโผน
• ไม�ควรขับขี่รถ

สุขภาพเป�นเร�่องสำคัญ
รักษ�และดูแลให�ดี

• ลมชักในวัยรุ�นควบคุมได�ยาก
• สิ่งกระตุ�นให�ชักพบได�บ�อย
• ความสมํ่าเสมอในการทานยากันชักไม�ดี
• เกิดอุบัติเหตุจากการชักได�บ�อย

สําคัญอย�างไร

สาเหตุการชักที่พบบ�อย

การปฏิบัติตัวที่ดี

ลมชักในวัยรุ�น
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ลมชักในวัยรุ�น
อาการชักพบได้ในทุกเพศ	ทุกวัย	ในแต่ละกลุ่มอายุก็มีสาเหตุและผลการรักษาที่แตกต่างกัน	กลุ่มวัยรุ่น

เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสาเหตุและผลการรักษาแตกต่างกับกลุ่มอื่นๆ	 จึงมีความจำาเป็นที่เราต้องรู้เรื่องลม

ชักในวัยรุ่นให้ดี	ติดตามดูครับ

ลมชักในวัยรุ่นสำาคัญอย่างไร
• ลมชักในวัยรุ่นนั้นควบคุมอาการได้ยากกว่ากลุ่มอื่นๆ	 เนื่องจากพบสิ่งกระตุ้นที่ทำาให้ชักได้ง่าย	 เช่น	
อดนอน	นอนดึก	ดื่มแอลกอฮอล์	ทานยากันชักไม่สม่ำาเสมอ	และเกิดอุบัติเหตุจากการชักได้ง่าย	เพราะ
มีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้บ่อย	เช่น	เล่นกีฬาผาดโผน	ขับขี่รถ	เป็นต้น

สาเหตุการชักที่พบบ่อย
• อุบัติเหตุต่อสมอง	กะโหลกศีรษะ	การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	อดนอนเป็นระยะเวลา
นานและติดต่อกันหลายวัน	เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยๆ

• ความผิดปกติของสมองแต่กำาเนิด	ภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองแต่กำาเนิด	เป็นสาเหตุท่ีพบและรักษายาก
• ภาวะตดิเชือ้ในระบบประสาทสว่นกลาง	ทัง้ภาวะเยือ่หุม้สมองติดเชือ้	เน้ือสมองตดิเชือ้หรือเกดิจากภาวะ
ภูมิคุ้มกันผิดปกติทำาร้ายสมอง

• ผลการรักษานั้นขึ้นกับสาเหตุการเกิดอาการชัก	และการรักษาที่เหมาะสม

การปฏิบัติตัวที่ดี	ได้แก่
• วัยรุ่นที่มีอาการชักควรทานยากันชักให้สม่ำาเสมอ	พักผ่อนให้พอ	ดังนั้นไม่ควรนอนดึก	อดนอน
• ไม่ควรเล่นเกมส์หรือใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน	เพราะอาจกระตุ้น
ให้เกิดอาการชักได้

• ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลย	เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ชัก
• การเล่นกีฬานั้น	ควรหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่ผาดโผน	หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้ามี
อาการชักเกิดขึ้นขณะเล่นกีฬานั้นอยู่

• ที่สำาคัญ	คือ	ต้องไม่ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เลย	เพราะเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ	และอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

• การรักษาอาการชักในกลุ่มวัยรุ่นนั้น พ่อแม่ต้องมีความรัก	ความใส่ใจ

ในการดูแลร่วมด้วย	ต้องมีความเข้าใจในโรคและลักษณะเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นด้วย

สุขภาพเป็นเรื่องสำาคัญ	
รักษ์และดูแลให้ดี
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เพ�ยงแค�ท�าน: ก�อนตั้งครรภ�:

ตั้งครรภ�: หลังคลอด : 

แต�งงานได� มีลูกได� ให�ลูกดื่มนมแม�ได�

• ควบคุมอาการชักได�ดี 
• ปร�กษาแพทย�ก�อนตั้งครรภ� 
• วางแผนครอบครัวให�ดี 
• คุมกำเนิดด�วยว�ธีที่ปลอดภัย

• ปร�กษาแพทย�ว�าต้ังครรภ�ปลอดภัยหร�อไม� 

• ควบคุมการชักให�ดีที่สุด

• ทานยากันชักน�อยชนิด ขนาดต่ำที่สุด 

   หยุดยากันชักได�ดีที่สุด 

• ทานยาโฟลิคสม่ำเสมอ

• หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�นที่ทำให�ชัก 
• พักผ�อนให�เพ�ยงพอ 
• ตรวจครรภ�กับแพทย�
  สม่ำเสมอ 
• ทานยาโฟลิคสม่ำเสมอ 
• คลอดด�วยว�ธีปกติ

• พักผ�อนให�เพ�ยงพอ 
• ให�นมลูกได� 
  (ควรมีผู�อื่นอยู�ด�วยขณะให�นม) 
• พบแพทย�สม่ำเสมอ 
• ทานยากันชักสม่ำเสมอ 
  (ถ�ายังไม�ได�หยุดยา)

ผู�หญิงกับโรคลมชัก

ความจร�ง: 

ผู�หญิงกับโรคลมชักผู�หญิงกับโรคลมชัก
55



ผู�หญิงกับโรคลมชักผู�หญิงกับโรคลมชัก
โรคลมชักพบได้ทุกเพศ	ทุกวัย	เป็นโรคที่พบบ่อย	แต่ก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอยู่หลายประเด็น	โดยเฉพาะโรคลมชักในผู้

หญิง	ยังเข้าใจว่าผู้หญิงที่เป็นลมชัก	ไม่สามารถแต่งงานได้	ไม่สามารถมีลูกได้	ไม่สามารถให้นมลูกได้	และที่น่าตกใจ	คือ	เข้าใจว่า
คนที่เป็นลมชักไม่ควรมีเพศสัมพันธ์	 เพราะจะทำาให้มีอาการชักได้ง่ายขึ้น	 จึงทำาให้คนที่มีอาการชัก	 โดยเฉพาะผู้หญิงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ไม่ดี	เราต้องมาทำาความเข้าใจที่ถูกต้องครับ	ต้องติดตามประเด็นต่างๆ	ในผู้หญิง	ดังนี	้

ความจริงที่ต้องรู้
•	 ผู้หญิงที่มีอาการชักสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้	แต่งงานได้	ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชักบ่อยขึ้น	หรือส่งผลเสียใด	ๆ	ต่อ
อาการชักเลย	เพียงแต่ต้องมีการวางแผนครอบครัวให้ดีเท่านั้น

•	 เม่ือแต่งงานแล้วก็สามารถมีลูกได้	 แต่ต้องวางแผนครอบครัวให้ดี	 ถ้ายังมีอาการชัก	 ทานยากันชักอยู่	 ก็มีโอกาสท่ีลูก
ในครรภ์จะได้รับผลจากยากันชักได้	 จึงต้องมีการวางแผนครอบครัว	ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ	 เพ่ือลดผลข้างเคียงจาก
อาการชักและยากันชักที่ใช้รักษา

•	 สามารถให้นมบุตรได้	ถึงแม้น้ำานมที่ให้ลูกทานนั้นจะมียาผ่านออกมาด้วยเสมอ	แต่ระดับยาที่ผสมออกมาทางน้ำานม
นั้นไม่มีผลใดๆ	ต่อลูกเลย

เพียงแค่ท่าน
•	 ต้องควบคุมอาการชักให้ดี	 ย่ิงสามารถหยุดยากันชักได้แล้วย่ิงดี	 เพราะถ้าหยุดยาได้แล้วจะได้ไม่มีผลของยากันชัก	 ต่อ
ลูกในครรภ์

•	 ถ้าจะต้ังครรภ์ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ	เพ่ือท่ีแพทย์จะได้ประเมินอาการชัก	ยากันชักท่ีทาน	เน่ืองจากการวางแผน
การรักษาท่ีดี	จะลดผลเสียต่อแม่ท่ีต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ได้

•	 วางแผนครอบครัวให้ดี	 ถ้าแพทย์แนะนำาว่ายังไม่ควรต้ังครรภ์	 ก็ต้องวางแผนครอบครัว	คุมกำาเนิดให้ดี	หลีกเล่ียงการใช้
ยาฮอร์โมนคุมกำาเนิดท่ีมีการตีกัน	(drug	interaction:อันตรกิริยา)	กับยากันชัก

•	 เลือกวิธีการคุมกำาเนิดท่ีปลอดภัย	ระวังการตีกันระหว่างยากันชักกับฮอร์โมนคุมกำาเนิด	การใช้ถุงยางอนามัยในผู้ชายก็
เป็นทางเลือกหน่ึง	แต่โอกาสพลาดก็มี

ก่อนการตั้งครรภ์
•	 ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอว่าพร้อมในการต้ังครรภ์หรือไม่	โดยแพทย์จะประเมินอาการชัก	ยากันชักท่ีทาน	จำานวนยาท่ีทาน	
และความพร้อมด้านสุขภาพอ่ืนๆ	ว่าพร้อมในการต้ังครรภ์หรือไม่

•	 ถ้าไม่มีอาการชักเลยมานานมากกว่า	2	ปี	ก็สามารถหยุดยากันชักได้ก็ดีท่ีสุด	แต่ถ้าจำาเป็นต้องต้ังครรภ์ด้วยเหตุผลใดๆ	
ก็ตาม	แพทย์ก็จะประเมินความเส่ียงให้เราทราบว่าโอกาสท่ีจะเกิดผลเสียระหว่างต้ังครรภ์มีอะไรบ้าง

•	 ถ้ายังมีอาการชักอยู่	การทานยากันชักน้อยชนิดท่ีสุด	ขนาดต่ำาท่ีสุดก็จะปลอดภัยต่อการต้ังครรภ์
•	 แพทย์จะส่ังยากรดโฟลิกให้ทานร่วมด้วยเสมอ	เพราะกรดโฟลิกจะลดโอกาสการเกิดความพิการแต่กำาเนิดของทารกใน
ครรภ์ได้	ซ่ึงต้องทานต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์

ขณะตั้งครรภ์
•	 หลีกเล่ียงส่ิงท่ีทำาให้ชักได้ง่ายข้ึน	เช่น	การอดนอน	นอนดึก	พักผ่อนไม่พอ	ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
•	 ถ้ายังทานยากันชักอยู่	 ก็ต้องทานยาสม่ำาเสมอ	 ห้ามหยุดยาเอง	หรือปรับยาเองโดยเด็ดขาด	 เพราะจะทำาให้เกิดอาการ
ชักรุนแรงได้

•	 ตรวจครรภ์กับแพทย์สม่ำาเสมออย่างเคร่งครัด	อย่าคิดว่าไม่สำาคัญ
•	 ทานกรดโฟลิกสม่ำาเสมอ	ห้ามขาด	และต้องเร่ิมทานก่อนท่ีจะต้ังครรภ์
•	 เม่ือถึงเวลาคลอด	แพทย์ก็จะทำาการช่วยคลอดด้วยการคลอดทางช่องคลอดปกติ	ไม่มีการผ่าตัด
คลอดโดยไม่มีข้อบ่งช้ี	แพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดคลอดต่อเม่ือคลอดเองไม่ได้	หรือมีข้อบ่งช้ีเฉพาะว่า
ต้องผ่าตัดช่วยคลอด

หลังคลอด
•	 ต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ	เพราะหลังคลอดต้องเล้ียงลูก	ให้นมลูก	อดนอน	
ดังน้ันต้องพยายามหาเวลาพักผ่อนให้พอ	ไม่อย่างง้ันจะเกิดอาการชักได้ง่าย

•	 ขณะให้นมลูก	ควรมีคนอ่ืนๆ	อยู่ด้วยอย่างใกล้ชิด	เพ่ือให้การช่วยเหลือได้ถ้ามีอาการชักเกิดข้ึน
ขณะให้นมลูก	และต้องระวังอย่าให้ลูกหล่นพ้ืนถ้ามีอาการชักขณะให้นมลูก	ดังน้ันต้องมีโต๊ะรองลูก
ขณะให้นมด้วยเสมอ

•	 พบแพทย์สม่ำาเสมอ	ถ้าทานยากันชักก็ต้องทานสม่ำาเสมอ	อย่าหยุดยากันชักเองโดยเด็ดขาด

ผู้หญิงที่เป็นลมชักก็สามารถใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนคนอื่นๆ ได้ เพียงแค่การดูแลตนเองให้ดี 
ทานยากันชักสม่ำาเสมอ และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัย ต้องการตั้งครรภ์
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ฮอร�โมนเพศ ยากันชัก อาการชักต�างมีความสัมพันธ�ระหว�างกัน 
ถ�ามีข�อสงสัยควรปร�กษาแพทย�เสมอ

ฮอร�โมนเพศ
ในลมชักผู�หญิง

การชักก็ส �งผลต�อการ
เปล่ียนแปลงของฮอร�โมนเพศ

ฮอร�โมนเพศหญิงส�งผล
ต�ออาการชักและการ
ควบคุมอาการชัก

ฮอร�โมนเพศก็ส�งผลต�อยา
กันชัก

ยากันชักก็อาจส�งผลต�อการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร�โมนเพศ

• ชักบ�อยข�้นช�วง 1-2 วันก�อน
  มีประจำเดือน และช�วงไข�ตก

• ช�วงวัยก�อนจะมีประจำเดือนและช�วงวัยทองมีการ
  เปลี่ยนแปลงของฮอร�โมน ส�งผลให�มีการชักบ�อย
  ข�้นได�

• ช�วงมีรอบประจำเดือนอาจ
ส�งผลให�เกิดอาการชักได�บ�อยข�้น

• ช�วงมีประจำเดือน ระดับยาฟ�
นัยโตอิน หร�อไดแลนตินจะลด
ระดับลง

• ยากันชักบางชนิดเมื่อทานแล�ว
  อาจมีรอบประจำเดือนผิดปกต ิ

• ยากันชักบางชนิดส�งผลต�อระดับ
  ฮอร�โมนคุมกำเนิด

• ถ�าม ีอาการผิดปกต ิที่สงสัยว�าจะเป�นผล
  จากยากันชัก หร�อใช�ฮอร�โมนคุมกำเนิด 
  ต�องปร�กษาแพทย�

ยากันชักส�งผลต�อฮอร�โมนเพศ

ผลของฮอร�โมนเพศต�อลมชัก

 อาการชักบ�อยมากข�้น

  อาจพบภาวะถุงน้ำในรังไข� ไม�มีการตกไข�  ไม�มีความต�องการ
  ทางเพศ

  ผู�หญิงที่มีอาการชัก โอกาสตั้งครรภต่ำกว�าผู�หญิงคนอื่นๆ 
  เนื่องจากมีระดับฮอร�โมนที่ เปลี่ยนไปจากปกติ

  รอบประจำเดือน ระยะเวลา รอบประจำเดือน ไม�สม่ำเสมอ

ผลของโรคลมชักต�อฮอร�โมนเพศ

ความสัมพันธ�ของฮอร�โมน

$
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ฮอร�โมนเพศในลมชักผู�หญิง
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ฮอร�โมนเพศในลมชักผู�หญิง

อาการชักในผู้หญิงมีประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละช่วงเวลาของ
รอบเดือน	 และช่วงวัยก่อนมีประจำาเดือน	 และช่วงวัยหมดประจำาเดือน	 หรือการคุมกำาเนิด
ด้วยยาเม็ดฮฮร์โมนคุมกำาเนิด	ยากันชักตีกับยาฮอร์โมนคุมกำาเนิดหรือไม่	มารู้จักเรื่องเหล่า
นี้อย่างดี	ต่อไปนี้
ความสัมพันธ์ของฮอร์โมน

•	 ฮอร์โมนเพศหญิงส่งผลต่ออาการชัก	 และการควบคุมอาการชัก	 ในทำานองเดียวกัน
การชักก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงเช่นเดียวกัน	

•	 ยากันชักก็อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ	 และฮอร์โมนเพศก็ส่งผล
ต่อยากันชัก	

•	 ความสมัพนัธข์องฮอร์โมนเพศกบัปจัจยัอืน่ๆ	ขา้งตน้นัน้สง่ผลตอ่การควบคมุอาการชัก

ผลของฮอร์โมนเพศต่อลมชัก
•	 ฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน	 และโปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศที่ส่งผลต่อการชัก	 โดย
ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีฤทธิ์ทำาให้เกิดการชักได้ง่ายขึ้น	 ส่วนโปรเจสเตอโรนนั้นมีฤทธิ์
ต้านชัก	ช่วงมีรอบประจำาเดือนอัตราส่วนของเอสโตรเจนต่อโปรเจสเตอโรนจะสูง	อาจ
ส่งผลให้เกิดอาการชักได้บ่อยขึ้นช่วง	1-2	วันก่อนมีประจำาเดือน	และช่วงไข่ตก

•	 ช่วงมีประจำาเดือน	 ระดับยาฟีนัยโตอิน	 หรือไดแลนตินจะลดระดับลง	 จากฤทธิ์ของ
ฮอร์โมนเพศ	จึงอาจส่งผลให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น

•	 ช่วงวัยก่อนจะมีประจำาเดือน	 และช่วงวัยทองมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศเช่น
เดียวกัน	จึงส่งผลให้มีการชักบ่อยขึ้นได้

ผลของโรคลมชักต่อฮอร์โมนเพศ
•	 ผู้หญิงที่มีอาการชักมีโอกาสตั้งครรภ์ต่ำากว่าผู้หญิงคนอื่นๆ	เนื่องจากมีระดับฮอร์โมน
ที่เปลี่ยนไปจากปกติ	รอบประจำาเดือน	ระยะเวลารอบประจำาเดือนไม่สม่ำาเสมอ	อาจพบ
ภาวะถุงน้ำาในรังไข่	ไม่มีการตกไข่	ไม่มีความต้องการทางเพศ	จึงส่งผลให้มีโอกาสต้ังครรภ์
ต่ำากว่าผู้หญิงท่ีไม่ได้เป็นลมชัก

•	 อาการชักบ่อยมากขึ้นก็ส่งผลต่อฮอร์โมนเพศ	ประจำาเดือนมาไม่ปกติ

ยากันชักส่งผลต่อฮอร์โมนเพศ
•	 ยากันชักบางชนิดเมื่อทานแล้วอาจมีรอบประจำาเดือนผิดปกติ	เนื่องจากฤทธิ์ของยากัน
ชักส่งผลต่อระดับของฮอร์โมนเพศ	 และยากันชักบางชนิดส่งผลต่อระดับฮอร์โมนคุม
กำาเนิด	ดังนั้นการคุมกำาเนิดด้วยยาเม็ดฮอร์โมนคุมกำาเนิด	ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อการ
เลือกใช้ยากันชักที่เหมาะสม

•	 เมื่อทานยากันชัก	และมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับรอบประจำาเดือน	
สงสัยว่าจะเป็นผลจากยากันชัก	หรือใช้ฮอร์โมนคุมกำาเนิด	
ต้องปรึกษาแพทย์

		ฮอร์โมนเพศ	ยากันชัก	อาการชักต่างมีความสัมพันธ์
					ระหว่างกัน	ถ้ามีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์เสมอ
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แม�ผู�มีอาการชักสามารถมีลูกได� ให�นมลูกได�อย�างปลอดภัย

ความเข�าใจผิด ความจร�ง

• แม�ที่เป�นลมชักไม�ควร
  ให�ลูกกินนมแม�

• ยากันชักผ�านออกมา
ทางน้ำนม

• ลูกที่กินนมแม�จะโง� 
  เพราะมีฤทธิ์ยากันชัก

• แม�ที่เป�นลมชักให�ลูกกินนม
  แม�ได�ปกติ

• ยากันชักผ�านออกมาทาง
  น้ำนมแม�จร�ง  แต�ปลอดภัย
  กับลูก

• ลูกที่กินนมแม� ย�อมดีกว�า
  กินนมกระป�อง

VS

ให�นมลูกอย�างปลอดภัย

• พักผ�อนให�เพ�ยงพอ • ทานยากันชักสม่ำเสมอตามแพทย�สั่ง

• ห�ามหยุดหร�อปรับยากันชักเอง • ลุกข�้นมานั่ง อุ�มลูกอย�างมั่นคงขณะ
ให�นมลูก ไม�ควรนอนให�นมลูก

• หาโต�ะรองลูกด�วยขณะให�นม เพ�่อป�องกัน
ลูกหล�น ถ�ามีอาการชัก • ควรมีคนอื่นนั่งอยู�ใกล�ๆ ขณะให�นมลูก

ชักกับการให�นมลูก
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ชักกับการให�นมลูก
ผู้หญิงที่เป็นลมชัก	ทานยากันชักและมีลูก	ต้องการให้ลูกดูดนมแม่ได้หรือไม่	ยังมี

ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหลายประเด็น	เรามาทำาความเข้าใจที่ถูกต้องกัน	ดังนี้

ความเข้าใจผิด
•	 คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า	แม่ที่เป็นลมชักไม่ควรให้ลูกกินนม
แม่	เพราะยากันชักผ่านออกมาทางน้ำานม	ทำาให้ลูกที่กินนมแม่จะโง่	เพราะมี
ฤทธิ์ยากันชักออกมา	ส่งผลเสียต่อสมองของลูก

ความจริง
•	 แม่ที่เป็นลมชักให้ลูกกินนมแม่ได้ปกติ	ถึงแม้ว่ายากันชักเกือบทุกชนิดนั้นจะ
ผ่านออกมาทางน้ำานมแม่จริง	แต่ปลอดภัยกับลูกแน่นอน	เพราะปริมาณยากัน
ชักที่ขับออกมาทางน้ำานมแม่นั้นมีปริมาณน้อยมากๆ	ไม่ส่งผลเสียต่อลูกแน่ๆ	

•	 ลูกที่กินนมแม่	ย่อมดีกว่ากินนมกระป๋อง	เพราะมีสารอาหารและภูมิต้านทานที่
เหมาะสมกับลูกเป็นปริมาณมาก

ให้นมลูกอย่างปลอดภัย ต้องเตรียมตัวให้ดี ดังนี้
•	 แม่ที่ให้นมลูกต้องพักผ่อนให้เพียงพอ	เพราะต้องตื่นมาให้นมช่วงกลางคืน	ดัง
นั้นถ้าพอมีเวลาช่วงกลางวันต้องหาเวลาพักผ่อนให้พอ

•	 ทานยากันชักสม่ำาเสมอตามแพทย์สั่ง	ห้ามหยุดหรือปรับยากันชักเอง
•	 การให้นมต้องลุกขึ้นมานั่ง	อุ้มลูกอย่างมั่นคงขณะให้นมลูก	ไม่ควรนอนให้นม
ลูก	ควรหาโต๊ะรองลูกด้วยขณะให้นม	เพื่อป้องกันลูกหล่น	ถ้ามีอาการชัก	จะดี
ยิ่งขึ้นถ้ามีคนอื่นนั่งอยู่ใกล้ๆ	ขณะให้นมลูก	เพื่อเป็นเพื่อนแม่	และถ้ามีอาการ
ชักขณะให้นมลูก	ก็จะได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลแม่ได้อย่างปลอดภัย	ก็จะทำาให้
แม่และลูกปลอดภัยทั้งคู่

          แม่ผู้มีอาการชักสามารถมีลูกได้ 
               ให้นมลูกได้อย่างปลอดภัย
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ลมชัก
กับการให�นมบุตร

ความจร�งที่ต�องรู�

การให�นมแม�อย�างปลอดภัย

สามีที่ดีควรทำสิ�งนี้

แม�ที่เป�นลมชัก ทานยากันชัก 
สามารถให�นมลูกได�อย�างปลอดภัย หนูรักแม�หนูรักแม�

แม�ที่เป�นลมชักสามารถ
ให�นมแม�ต�อลูกได�

• แม�ต�องพักผ�อนให�พอ อย�าอดนอน
• ระหว�างให�นม ควรมีคนอื่นๆ อยู�ด�วย เพ�่อให�การ

ช�วยเหลือถ�ามีอาการชัก
• ควรลุกข�้นมานั่งอุ�มลูกขณะให�นม อย�านอนให�นม 

เพราะถ�าชักอาจนอนทับลูกได�
• ควรมีโต�ะเตี้ย รองรับขณะนั่งให�นมลูกด�วย 

ป�องกันการตกของลูก
• อาจเตร�ยมป��มน้ำนมแม�ไว�สำรองช�วงกลางดึก

ให�ลูกดื่ม ถ�าเหนื่อยเพลียมากๆ ในวันนั้น

ให�กำลังใจกับภรรยา คอยช�วยกันเลี้ยงลูก ตื่นมาเป�นเพ�่อนภรรยา 
ขณะให�นมลูก

การให�นมแม�ต�อลูกตอน
กลางคืนอาจทำให�ชัก
ได�ง�ายข�้น

ยากันชักที่ผ�านออกมาใน
นมแม�นั้นไม�ได�ส�งผลเสียต�อ
เด็กที่ดูดนมแม�

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ลมชักกับการให�นมบุตร

หนูรักแม�หนูรักแม�

แม่ที่ทานยากันชักมักจะมีความกังวลใจว่าจะสามารถให้นมลูกได้
หรือไม่	เพราะกลัวว่ายากันชักจะผ่านทางน้ำานมไปยังลูก	ทำาให้ลูกได้
รับผลเสียจากยากันชักที่ผ่านออกมาทางน้ำานม	ความจริงเป็นอย่างไร	
ต้องอ่านเรื่องนี้

ความจริงที่ต้องรู้
•	 แม่ที่เป็นลมชักสามารถให้นมแม่ต่อลูกได้ตามปกติเหมือนกับแม่คนอื่นๆ	เพราะยากัน
ชักที่ผ่านออกมาในนมแม่นั้นมีปริมาณที่น้อยมาก	จึงไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กที่ดูดนมแม่

•	 เพียงแต่ว่าการให้นมแม่ต่อลูกตอนกลางคืนนั้น	อาจทำาให้แม่ชักได้ง่ายขึ้น	เพราะเหนื่อย
จากการอดนอน	นอนหลับไม่สนิท	เนื่องด้วยกังวลว่าลูกจะตื่น	หิวนม

การให้นมแม่อย่างปลอดภัย
•	 แม่ต้องพักผ่อนให้พอ	อย่าอดนอน	ถ้ามีเวลาพักผ่อนกลางวัน	ก็ควรหาเวลาพักผ่อน
ให้พอ	

•	 ระหว่างให้นม	ควรมีคนอื่นๆ	อยู่ด้วย	เพื่อให้การช่วยเหลือถ้ามีอาการชัก	โดยลุกขึ้น
มานั่งอุ้มลูกขณะให้นม	อย่านอนให้นมลูก	เพราะถ้าชักอาจนอนทับลูกได้	และควรมีโต๊ะ
เตี้ยๆ	 เช่น	 โต๊ะญี่ปุ่นรองรับขณะนั่งให้นมลูกด้วย	 ป้องกันการตกของลูกถ้ามีอาการ
ชักขณะให้นม

•	 ถ้าเหนื่อยเพลียมาก	อาจเตรียมปั๊มน้ำานมแม่ไว้สำารองช่วงกลางดึกให้ลูกดื่ม

สามีที่ดีควรทำาสิ่งนี้
•	 การเลี้ยงลูกควรเป็นสิ่งที่สามีและภรรยาต้องร่วมมือกันอย่างเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว	สามี
ควรให้กำาลังใจภรรยามากๆ	คอยช่วยกันเลี้ยงลูก	และตื่นมาเป็นเพื่อนภรรยา	ขณะให้
นมลูกทุกครั้งตอนกลางคืน	เพื่อให้การช่วยเหลือกัน	เป็นเพื่อนกันอย่างดี

                  แม่ที่เป็นลมชัก ทานยากันชัก 
           สามารถให้นมลูกได้อย่างปลอดภัย

62



ลมชักในผู�สูงอายุ

สำคัญอย�างไร
• พบลมชักได�บ�อยในผู�สูงอายุ
• พบร�วมกับป�ญหาสุขภาพอื่นๆ 
  ได�บ�อยกว�าวัยหนุ�ม สาว
• พบอันตรายมากกว�า
• พบภาวะแทรกซ�อนจากอาการชัก 
  และยากันชักสูงกว�า

• โรคอัมพาตหลอดเลือดสมอง
• โรคเนื้องอกสมอง
• โรคเลือดออกในชั้นเยื่อหุ�มสมองดูรา 
  (subdural หร�อ epidural hematoma) 
• ภาวะผิดปกติของเกลือแร�ชนิดต�างๆ 
  เช�น น้ำตาลสูง เกลือโซเดียมต่ำ
• ภาวะติดเชื้อในสมอง

• ยากันชักชนิดที่มีผลข�างเคียงต่ำ 
  ทานแล�วไม�ง�วง ไม�เซ ไม�มึนศีรษะ
• ยากันชักที่มีปฏิกิร�ยากับยาอื่นๆ ต่ำ
• ยากันชักท่ีทานง�ายๆ วันละ 1 ถึง 2 คร้ัง
• ควรมีลูกๆ ดูแลการทานยาให�ถูกต�อง 
  สม่ำเสมอ ครบถ�วน และตรงเวลา

• สับสน เป�นๆ หายๆ
• ล�มบ�อยๆ
• หลงลืม เป�นๆ หายๆ
• แขน ขาอ�อนแรง เป�นๆ หายๆ
• กระดูกหัก ข�อต�อหลุดโดยไม�รู�สาเหตุ

สาเหตุของอาการชัก

รูปแบบการชักที่แตกต�าง
จากวัยอื่นๆ

การรักษา

อาการชัก โรคลมชักในผู�สูงอายุรักษาหาย 

เพ�ยงแค�ลูกๆ ใส�ใจใกล�ชิด
กับท�านให�มากข�้น

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ลมชักในผู�สูงอายุ

สำคัญอย�างไร
• พบลมชักได�บ�อยในผู�สูงอายุ
• พบร�วมกับป�ญหาสุขภาพอื่นๆ 
  ได�บ�อยกว�าวัยหนุ�ม สาว
• พบอันตรายมากกว�า
• พบภาวะแทรกซ�อนจากอาการชัก 
  และยากันชักสูงกว�า

• โรคอัมพาตหลอดเลือดสมอง
• โรคเนื้องอกสมอง
• โรคเลือดออกในชั้นเยื่อหุ�มสมองดูรา 
  (subdural หร�อ epidural hematoma) 
• ภาวะผิดปกติของเกลือแร�ชนิดต�างๆ 
  เช�น น้ำตาลสูง เกลือโซเดียมต่ำ
• ภาวะติดเชื้อในสมอง

• ยากันชักชนิดที่มีผลข�างเคียงต่ำ 
  ทานแล�วไม�ง�วง ไม�เซ ไม�มึนศีรษะ
• ยากันชักที่มีปฏิกิร�ยากับยาอื่นๆ ต่ำ
• ยากันชักท่ีทานง�ายๆ วันละ 1 ถึง 2 คร้ัง
• ควรมีลูกๆ ดูแลการทานยาให�ถูกต�อง 
  สม่ำเสมอ ครบถ�วน และตรงเวลา

• สับสน เป�นๆ หายๆ
• ล�มบ�อยๆ
• หลงลืม เป�นๆ หายๆ
• แขน ขาอ�อนแรง เป�นๆ หายๆ
• กระดูกหัก ข�อต�อหลุดโดยไม�รู�สาเหตุ

สาเหตุของอาการชัก

รูปแบบการชักที่แตกต�าง
จากวัยอื่นๆ

การรักษา

อาการชัก โรคลมชักในผู�สูงอายุรักษาหาย 

เพ�ยงแค�ลูกๆ ใส�ใจใกล�ชิด
กับท�านให�มากข�้น

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

ลมชักในผู�สูงอายุ
โรคลมชักพบได้ในทุกเพศ	ทุกวัย	และปัจจุบันพบได้บ่อยขึ้นในผู้สูงอายุ	ยิ่งสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ	

ดังนั้นเราต้องรูู้เกี่ยวกับโรคลมชักในผู้สูงอายุอย่างดี	เพื่อการดูแลคนที่เรารัก	และเป็นที่เคารพของเรา	อย่าพลาดครับ	
ต้องติดตามและศึกษาให้ดี

สำาคัญอย่างไร
•	 ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดโรคลมชักได้สูงขึ้น	เพราะมีความผิดปกติของสมอง	จากภาวะสมองเสื่อม	โรคหลอดเลือด

สมอง	ความผิดปกติของระบบอื่นๆ	เช่น	เบาหวาน	หลอดเลือดหัวใจตีบ	ไตเสื่อม	เป็นต้น
•	 มักพบร่วมกับปัญหาสุขภาพ	หรือโรคร่วมอื่นๆ	ด้วยเสมอ	ส่งผลให้การรักษา	การเลือกชนิดยากันชัก	การ

ติดตามผลการรักษา	และผลข้างเคียงต้องทำาอย่างใกล้ชิด
•	 พบอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการชกัไดง้า่ย	เนือ่งจากกลไกของรา่งกายในการปอ้งกนัตนเองทำาได้ไมด่	ีกระดกู

หักง่าย	อยู่บ้านคนเดียว	ไม่มีคนคอยดูแล
•	 เกิดผลข้างเคียงจากยาได้ง่าย	เพราะมีโรคร่วม	และการทำางานของตับ	ไตที่ไม่สมบูรณ์

รูปแบบการชักที่แตกต่างจากวัยอื่นๆ
•	 อาการชักอาจเป็นแบบสับสน	เป็นๆ	หายๆ	หรืออาการล้มบ่อยๆ	หลง	ลืมเป็นๆ	หายๆ	แขน	ขาอ่อนแรง	เป็นๆ	

หายๆ	หรือแม้กระทั่งอาการกระดูกหัก	ข้อต่อเคลื่อนหลุดโดยหาสาเหตุไม่พบ
•	 การบันทึกรายละเอียดของอาการผิดปกติทำาได้ยาก	เนื่องจากผู้สูงอายุจำาเหตุการณ์ไม่ได้	อยู่คนเดียว	หรือ

ความจำาไม่ดี	ยิ่งส่งผลต่อการได้ประวัติที่ละเอียดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค	จึงทำาให้การวินิจฉัยมักทำาได้ยาก
กว่าวัยอื่นๆ

สาเหตุของอาการชักก็แตกต่าง
•	 สาเหตุที่พบบ่อย	คือ	โรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดสมองขาดเลือด	และเลือดออกในสมอง
•	 โรคเนื้องอกสมองทั้งชนิดที่เริ่มในสมองเอง	หรือกระจายมาจากอวัยวะส่วนอื่นๆ	ของร่างกาย
•	 เกิดจากเลือดออกในชั้นเยื่อหุ้มสมองดูรา	(subdural	หรือ	epidural	hematoma)	
•	 เนื่องจากไม่มีประวัติการล้มหรืออุบัติเหตุที่สมองชัดเจน	ส่งผลให้การวินิจฉัยหาสาเหตุทำาได้ยาก
•	 เกิดจากภาวะผิดปกติของเกลือแร่ชนิดต่างๆ	น้ำาตาลสูงหรือต่ำามาก	เกลือโซเดียมต่ำา	แคลเซียมสูง
•	 ภาวะติดเชื้อในสมอง	โดยที่ไม่มีไข้	ปวดศีรษะ
•	 การหาสาเหตุในผู้สูงอายุทำาได้ยาก	เพราะมักจะไม่มีรายละเอียดการเจ็บป่วย	หรือมีโรคร่วมหลายชนิดที่อาจ

ทำาให้เกิดอาการชักได้ง่าย

การรักษามีความเฉพาะ
•	 การหาสาเหตุที่ทำาได้ยาก	ส่งผลให้การรักษาเริ่มได้ล่าช้า
•	 การเลือกยากันชัก	ต้องทำาด้วยความระมัดระวัง	เพราะอาจเกิดปัญหาการตีกันระหว่าง

ยากันชักและยาที่ใช้เป็นประจำาในการรักษาโรคร่วม	
•	 ต้องเลือกยากันชักที่มีผลข้างเคียงต่ำาสุด	โดยเฉพาะอาการง่วง	ซึม	วิงเวียน	มึนศีรษะ	

ความจำาไม่ดี	เป็นต้น
•	 เลือกยากันชักที่ทานน้อยครั้ง	เพื่อเพิ่มความสม่ำาเสมอในการทานยา
•	 การรักษาที่ดี	ต้องมีลูก	หลานหรือคนดูแลในการทานยากันชัก	เพื่อความสม่ำาเสมอใน

การทานยา	บางครั้งผู้สูงอายุจะจำาไม่ได้ว่าทานยาหรือยัง	ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลดี	
อาจเกิดการทานยาเกินขนาดก็ ได้	หรือทานไม่ครบ	พบได้ทั้งสองแบบ	จึงต้องมีผู้ดูแล
การทานยาให้ดีครบถ้วน	ตรงเวลา	และสม่ำาเสมอ

อาการชัก โรคลมชักในผู้สูงอายุรักษาหาย เพียงแค่ลูกๆ 
ใส่ใจใกล้ชิดกับท่านให้มากขึ้น
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SUPERMARKET

อุบัติเหตจุากการชัก

ผู�มีอาการชักเกิดอุบัติเหตุ
ได�ง�ายเพราะ • หมดสติ สูญเสียการควบคุม

• ล�มลงทันที
• ศีรษะกระแทกพ�้น
• ชักเกร็งกระตุกรุนแรง

อุบัติเหตุ/ อันตราย

• ศีรษะได�รับการกระทบกระเทือนอย�างแรง
• กระดูกหัก, ข�อต�อเคลื่อน-หลุด
• ไฟไหม�,  น้ำร�อนลวก
• แผลถลอก, ฟกช้ำ       • จมน้ำ
• ฟ�นหัก                         • รถชน
• เสียชีว�ตผู�มีโอกาส

เกิดอุบัติเหตุ
ได�บ�อย

• ชักแบบหมดสติ ล�มลง
• ผู�หญิงมากกว�าผู�ชาย
• ทำอาหารด�วยเตาแก�ส, เตาไฟ
• อาบน้ำในแม�น้ำลำคลอง
• ขับข�่รถยนต�, มอเตอร�ไซค�

ถ�ายังควบคุม
การชักไม�ได�

สำคัญ

• ห�ามขับข�่รถยนต�, มอเตอร�ไซค�
• ห�ามอยู�ใกล�แม�น้ำลำคลอง
• ห�ามปรุงอาหารด�วยเตาไฟ, เตาแก�ส
• ห�ามทำงานกับเคร�่องจักร
• ห�ามอยู�ในที่สูง

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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อุบัติเหตจุากการชัก
การชักแบบหมดสติ	เกร็งกระตุก	ล้มลงกับพื้น	หรือการชักแบบนิ่ง	เหม่อลอย	ก็มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุขณะ

มีอาการชักได้ทั้งสิ้น	เพราะร่างกายเกิดการสูญเสียการควบคุมสติ	และสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อให้ดี	จึงเกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย	แม้จะเป็นเพียงไม่นานก็ตาม	เรามาทำาความรู้จักอุบัติเหตุจากการชักให้ดี	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุกันดีกว่า

ผู้มีอาการชักเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะ
•	 หมดสต	ิสญูเสยีการควบคมุกำาลงักลา้มเนือ้	และการควบคมุทกุอยา่ง	พบในผูท้ีม่อีาการชกัแบบทัว่ทัง้ตวัทุกชนิด
•	 การชักแบบล้มลงทันที	(atonic	seizure)การชักแบบนี้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย	เพราะจะล้มลง	ศีรษะกระแทกพื้น	

หรือตกจากที่สูงได้	ตกน้ำาได้	จึงต้องระวังการชักแบบนี้มาก	ไม่ควรอยู่ในที่สูง	ที่อันตรายหรือใกล้เครื่องจักรกล
•	 การชักที่ล้มลง	ศีรษะกระแทกพื้นแบบนี้	ก็อาจเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ
•	 การชักเกร็งกระตุกทั่วทั้งตัวแบบลมบ้าหมู	ก็เกิดอันตรายได้ง่าย	ต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ	แขน	

ขาหัก	กระดูกข้อต่อคลื่อนหลุด	ถ้าได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่เหมาะสม

ผู้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้บ่อย
•	 การชักแบบหมดสติ	ล้มลง	
•	 ผู้หญิงมีโอกาสเกิดมากกว่าผู้ชาย	เพราะทำากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อยกว่า
•	 การทำาอาหารดว้ยเตาไฟ	เตาถา่น	เตาแกส๊	มโีอกาสเกดิอบุตัเิหตไุฟไหม	้น้ำาร้อนลวก	และอุบติัเหตุทีเ่กิดจากการ

ทำางานบ้านมากกว่า
•	 การอาบน้ำาในอ่างอาบน้ำา	แม่น้ำาลำาคลอง	เพราะถ้ามีอาการชักก็จะหมดสติ	จมน้ำา	เสียชีวิตได้ง่ายมาก
•	 การขับข่ีมอเตอร์ไซด์	รถยนต์์	เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรได้บ่อย	และยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนอ่ืนๆ	ได้ด้วย

อุบัติเหตุ อันตรายที่เกิดขึ้น
•	 อุบัติเหตุที่ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง	เลือดคั่งในสมอง	เป็นต้น	พบในการชักแบบหมดสติ	ล้ม

ลงกับพื้น	ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง
•	 กระดูกหัก	ข้อต่อเคลื่อนหลุด	จากการชักแบบลมบ้าหมู	การชักแบบล้มลงทันที	และอาจเกิดจากการช่วยเหลือ

ไม่ถูกวิธี	คือ	การกดรัด	ยึดเหนี่ยวแขนขา	ผู้มีอาการชักไว้	ทำาใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายเพิ่มขึ้น	เนื่องจาก
เกิดแรงต้านมากขึ้น	จากการกดไว้ ไม่ให้มีการเคลื่อนไหวของแขนขาขณะมีอาการชัก	ดังนั้นการช่วยเหลือที่ผิด
วิธีก็มีอันตรายมากเช่นเดียวกัน

•	 อุบัติเหตุไฟไหม้	น้ำาร้อนลวก	จากการชักแบบล้มลง	แบบลมบ้าหมู	หรือพฤติกรรมผิดปกติ	เพราะเกิดการสูญ
เสยีการควบคมุสต	ิมกัเกดิอบุตัเิหตขุณะประกอบอาหาร	ชงกาแฟ	เครือ่งดืม่รอ้นๆ	จงึพบในผูห้ญงิมากกวา่ผู้ชาย

•	 แผลถลอก	ฟกช้ำาจากการชักแล้วล้มลงที่ไม่รุนแรง
•	 ฟันหัก	ก็เช่นเดียวกับแผลถลอก	ฟกช้ำา	เนื่องจากการล้มลง	และยังอาจเกิดจากการช่วยเหลือผิดวิธี	เช่น	การ

งัดปาก	เป็นต้น
•	 จมน้ำา	 เกิดจากการชักแบบหมดสติ	 แบบลมบ้าหมู	 แบบพฤติกรรมผิดปกติ	 ล้มลงทันที	 และขณะเกิดเหตุอยู่

ใกล้แหล่งน้ำา	 เล่นน้ำา	 อาบน้ำาในอ่างอาบน้ำา	 แม่น้ำาลำาคลอง	 รถชน	 เกิดจากการชักแบบหมดสติ	 ล้มลงทันที	
พฤติกรรมผิดปกติ	ทำาให้สูญเสียการควบคุมสติจึงเกิดอุบัติเหตุได้ทันที

•	 เสียชีวิต	จากการจมน้ำา	อุบัติเหตุจราจร	การสำาลักอาหาร	การชักนานไม่หยุด	เป็นต้น

สำาคัญที่สุด ต้องระมัดระวังถ้ายังควบคุมอาการชักไม่ได้
•	 ห้ามขับขี่มอเตอร์ ไซด์	รถยนต์	เพราะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก
•	 ห้ามอยู่ใกล้แม่น้ำา	ลำาคลอง	อ่างอาบน้ำา	อาจเกิดการจมน้ำาได้ง่าย
•	 ห้ามประกอบอาหารด้วยเตาไฟ	เตาถ่าน	เตาแก๊ส	เพราะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้	น้ำาร้อนลวกได้ง่าย
•	 ห้ามทำางานกับเครื่องจักรกล	ถ้าเกิดอาการชัก	ก็ ไม่สามารถควบคุมเครื่องจักรนั้นได้	ก็จะก่อให้เกิดอันตราย

ต่อตัวเองได้สูงมาก
•	 ห้ามอยู่ในที่สูง	เพราะถ้าชักและหมดสติ	ก็ตกลงจากที่สูง	ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย	       

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที ดังนั้นต้องระวังอย่าประมาท 
                           ควบคุมอาการชักให้ ได้ดี
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ห�างไกลอุบัติเหตุขณะชัก

ไม�ประมาท ควบคุมอาการชักให�ดี 
ก็ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

• ควบคุมอาการชักให�ดี
• ทานยากันชักสม่ำเสมอ
• หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�น
• เลี่ยงกิจกรรม กีฬาที่มีความเสี่ยง

• ผู�ที่มีอาการชักบ�อยๆ 
• ชักแบบหมดสติ เกร็งกระตุกล�มลง
• ชักแบบไม�มีอาการเตือน
• ทำครัว ปรุงอาหารด�วยเตาไฟ
• ทานยากันชักหลายชนิด มีผลข�างเคียงจากยากันชัก
  เซ ง�วง มึนศีรษะ

• เว็บไซต�ที่บอกได�ว�าใครมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ  
  http://sribykku.webs.com
• เพ�ยงแค�ท�านลงข�อมูล อายุ(age), จำนวนชนิดยากันชัก
  (number of AEDs), การชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว (GTCs),
  ชักทุกเดือน (frequency),  ชักกลางวัน (daytime seizure)

ทำนายได�หร�อไม�ว�า ใครมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขณะชัก

ปลอดภัย

ผู�ที่ต�องระวังการเกิดอุบัติเหตุ

ทำอย�างไรให�ปลอดภัย

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ปลอดภัยห�างไกลอุบัติเหตุขณะชัก

อย่างที่ทราบกันดีมาก่อนหน้านี้ว่าผู้มีอาการชักมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขณะชักได้ง่าย	
เพราะเกิดการสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อ	และระดับสติ	ความรู้สึกตัว	ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ	เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ	เรามาเรียนรู้วิธีการดูแลตนเอง	ให้ปลอดภัย	
ห่างไกลอุบัติเหตุจากการชัก	ดังนี้

ทำาอย่างไรให้ปลอดภัย
•	 ต้องควบคุมอาการชักให้ดี	ไม่ให้มีอาการชักและผลข้างเคียงของยากันชักต้องน้อยที่สุด	เช่น	อาการ

เซ	มึนศีรษะ	ง่วงนอน	
•	 ทานยากันชักสม่ำาเสมอ	อย่าขาดยา	อย่าหยุดยากันชักเอง	ถ้ามีอาการข้างเคียงของยากันชัก	ต้องรีบ

แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเสมอ
•	 หลีกเล่ียงส่ิงกระตุ้นท่ีทำาให้เกิดอาการชักได้ง่าย	 เช่น	 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮล์	อดนอน	นอนดึก	ทานยา

ไม่สม่ำาเสมอ	เป็นต้น
•	 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	เช่น	การเล่นกีฬาผาดโผน	การอยู่ในที่

สูง	ใกล้แหล่งน้ำา	อาบน้ำาในอ่างอาบน้ำา	แม่น้ำา	ลำาคลอง
•	 การเล่นกีฬา	ต้องพยายามหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	การว่ายน้ำา

สามารถทำาได้	ถ้าควบคุมอาการได้ดี	และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสระน้ำาด้วยเสมอ

ผู้ที่ต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุ
•	 ผู้ที่มีอาการชักบ่อยๆ	ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้	โดยเฉพาะการชักช่วงเวลากลางวัน		ถ้ามีการ

ชักเฉพาะตอนนอนอย่างเดียว	โอกาสการเกิดอุบัติเหตุจะต่ำามาก
•	 การชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว	 ล้มลงกับพื้น	 มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงมาก	 เนื่องจากการล้มลง

กระแทกพื้น	 โดยไม่รู้สึกตัว	 ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อและสติ	 การรู้สึกตัวได้	 จึงสูญเสียกลไก
การป้องกันตัว

•	 ชักแบบไม่มีอาการเตือน	(aura)	เนื่องจากผู้ที่มีอาการเตือนจะสามารถเตรียมตัวป้องกันอุบัติเหตุได้
ก่อน	โดยการพัก	นอนราบลงกับพื้น	อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย	ผู้ที่ไม่มีอาการเตือนก็จะเกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่าย	เนื่องจากไม่มีอาการเตือนมาก่อน	อาการชักเป็นขึ้นมาทันที

•	 ผู้ที่มีอาการชักและต้องทำาครัว	 ปรุงอาหารเอง	 โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ปรุงอาหาร
เอง	ดังนั้นถ้าจำาเป็นต้องปรุงอาหารเอง	ก็ควรใช้เตาไมโครเวฟ	แทนการใช้เตาไฟ	เตาถ่าน	เตาแก๊ส	

•	 ทานยากันชักหลายชนิด	ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงจากยากันชักได้ง่าย	 เช่น	 เซ	มึนศีรษะ	ง่วงนอน	
จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	ดังนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวควรแจ้งแพทย์ด้วยเสมอ

ทำานายได้หรือไม่ว่าใครมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขณะชัก
•	 สามารถเข้าไปหาข้อมูล	 และลงข้อมูลในเว็บไซต์	 http://sribykku.webs.com	 ซึ่งเป็นการศึกษา

วิจัยของกลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีการเผยแพร่ผลการศึกษานี้
ในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ

•	 กรอกข้อมูลดังนี้	อายุ	จำานวนชนิดยากันชักที่ทานในปัจจุบัน	การชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว	จำานวน
ครั้งที่มีการชักต่อเดือน	และการชักตอนกลางวัน	

•	 เมื่อลงข้อมูลข้างต้นสมบูรณ์	 ระบบจะคำานวณโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุออกมาเป็นร้อยละ	 โดยมี
ความแม่นยำา	และความไวที่เชื่อถือได้

•	 ถ้ามีโอกาสไม่มากก็เป็นสิ่งดี	 ที่เราจะได้ ไม่ต้องถูกจำากัดกิจกรรมต่างๆ	มากนัก	ถ้าผลการทำานาย
ออกมาว่า	 เรามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง	 ก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างสูง	 อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็ต้อง
หลีกเลี่ยง	ไม่ควรเสี่ยงโดยเด็ดขาด
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บานสุขกาย ใสใจ 
กับ         

บานสุขกาย ใสใจ 
กับ         ลมชักลมชัก

10 ฮวงจ��ยที่ดี 

บ�านชั้นเดียว เหมาะกว�า 
2 ชั้น เพ�่อป�องกันอุบัติเหตุ

การตกจากที่สูง

ควรมีเก�าอี้
นั่งอาบน้ำ

เพ�่อป�องกัน
ชักล�มทั้งยืน

ควรใช�เตาไมโครเวฟ 
แทนเตาไฟฟ�า เตาแก�ส 
เตาถ�าน

เฟอนิเจอร�ไม�ควรเป�นไม� 
หร�อกระจก

ควรจัดบ�านให�โล�ง 
ไม�มีสิ�งกีดขวาง

ควรป�ดทางเดินที่จะเชื่อม
ออกสู�ถนนใหญ�หร�อแหล�งน้ำ
เพ�่อป�องกันอุบัติเหตุ

ควรอาบน้ำด�วยฝ�กบัว
ไม�ควรใช�อ�างอาบน้ำหร�อ

มีถังน้ำในห�องน้ำ เพ�่อ
ป�องกันการจมน้ำ

ควรติดตั้ง
กล�องวงจรป�ด 

ประตู หน�าต�างควรมีที่กั้น 
เช�น เหล็กดัด เพ�่อป�องกัน
การเดิน หร�อป�นออกจาก
บ�านโดยไม�รู�ตัวขณะชัก

ห�องน้ำควรล็อคด�วยลูกบิด
ประตู และสามารถเป�ดได�จาก
ด�านนอกด�วย

จัดบ�าน
อย�างใส�ใจ

เพ�่อ
ความปลอดภัย

ของคน
ที่เรารัก
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บานสุขกาย ใสใจ 
กับ         

บานสุขกาย ใสใจ 
กับ         ลมชักลมชัก

บ้านคือวิมานของเรา	คำากล่าวนี้จะเป็นจริงสำาหรับผู้มีอาการชัก	ถ้าเราใส่ใจในการจัด
บริเวณบ้าน	เลือกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านในทุกๆ	ส่วนของบ้านอย่างเหมาะสม	ต้องเข้าใจใน
รายละเอียดต่อไปนี้

10	ฮวงจุ้ยที่ดี 
• บ้านชั้นเดียว เหมาะกว่า 2 ชั้น	 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการตกจากที่สูง	 เนื่องจากผู้มี
อาการชักอาจชัก	และตกบันได	หรือตกจากที่สูงได้	ถ้ามีอาการชัก

• ห้องน้ำาควรล็อคด้วยลูกบิดประต ู	และสามารถเปิดได้จากด้านนอกด้วย	เนื่องจากอาจ
มีอาการชักขณะอาบน้ำา	ผู้ที่อยู่ภายนอกจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้

• ควรมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำา	เพื่อป้องกันชักล้มทั้งยืน	และเกิดอุบัติเหตุได้	แต่ถ้านั่งอาบน้ำา
ก็ลดอันตรายการชักขณะอาบน้ำาได้

• ควรอาบน้ำาด้วยฝักบัว	 ไม่ควรใช้อ่างอาบน้ำาหรือมีถังน้ำาในห้องน้ำา	 เพื่อป้องกันการ
จมน้ำา	เนื่องจากการชักขณะอาบน้ำาในอ่างอาบน้ำาหรือตักน้ำาจากถัง	โอ่งอาบน้ำา	ก็จะ
เกิดอุบัติเหตุจมน้ำาเสียชีวิตได้

• ประตู หน้าต่างควรมีที่กั้น	เช่น	เหล็กดัด	เพื่อป้องกันการเดิน	หรือปีนออกจากบ้าน
โดยไม่รู้ตัวขณะชัก	เพราะขณะชักนั้นจะไม่สามารถควบคุมสติได้	ทำาอะไรโดยไม่รู้ตัว

• ควรใช้เตาไมโครเวฟ แทนเตาไฟฟ้า	 เตาแก๊ส	 เตาถ่าน	 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม	้
น้ำาร้อนลวกได้

• ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด	 เพื่อดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้ว่า	 มีเหตุการณ์อะไรบ้าง	
ชักหรือไม่ชัก

• ควรปดิทางเดนิทีจ่ะเชือ่มออกสูถ่นนใหญห่รอืแหลง่น้ำา	เพือ่ปอ้งกนัอบุตัเิหต	ุเนื่องจาก
ขณะมีอาการชัก	จะไม่รู้สติ	ควบคุมตนเองไม่ได้

• เฟอนเิจอร์ไม่ควรเปน็ไม ้หรอืกระจก	เพือ่ลดโอกาสการเกดิอบุตัเิหต	ุถา้มกีารชกัเกิดขึ้น	
• ควรจัดบ้านให้โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ถ้ามีอาการชักเดินไปมาโดยไม่รู้ตัว	 หรือชักแบบ
เกร็งกระตุกทั้งตัว	ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	ดังนั้นจึงต้องจัดบ้านให้โล่ง	เพื่อลดอุบัติเหตุ

จัดบ้านอย่างใส่ใจ	เพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารัก

70



ถ�าลืมทานยากันชักก�อนนอน 
และนึกข�้นได�ตอนเช�าก็ให�นำยา
ก�อนนอนเมื่อคืนที่ลืมมาทาน
ตอนเช�าได�ทันที 

ลมชัก
นอนหลับนั้นสำคัญไฉน

การนอนหลับที่ดี ส�งผลให�การรักษาลมชักได�ผลดี

การอดนอนเป�นป�จจัยกระตุ�น
ที่ทำให�เกิดอาการชักได�บ�อย

การนอนหลับเป�นการพักผ�อนที่ดี 
มีประโยชน�ต�อสมอง

การนอนหลับไม�พอ 
เป�นเหตุให�เกิดอาการชักได�

ยากันชักกับการนอน

ยากันชักบางชนิดมีผล
ข�างเคียง คือ ง �วงนอน 

การทานยากันชักก�อนนอน 
ทานเฉพาะการนอนกลางคืน
เท�าน้ัน นอนกลางวันไม�ต�องทาน 

ถ�าทานยากันชักก�อนนอน 
แล�ววันรุ�งข�้นง�วงมาก แนะนำ
ให �ทานยาก�อนนอนเร ็วข � ้น
ในวันต�อมา เพ�อ่ลดผลข�างเคียง 
ง�วงนอนหลังตื่นนอน

การนอนกับอาการชัก

sleep

การนอนละเมอ เดินละเมอ 
อาจต�องแยกกับการชักแบบ
พฤติกรรมผิดปกติ การนอน

การชักขณะนอนหลับอย�างเดียว
ก็เป�นการชักรูปแบบหนึ่งการนอนหลับผิดปกต ิบางครั้ง

มีอาการคล�ายกับอาการชัก

ถ�าอดนอน นอนไม�พอ นอนไม�หลับ 
อาจทำให�ชักได�ง�าย ต�องระวังการชัก
ในวันต�อมา

นอนหลับนั้นสำคัญไฉน
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ลมชัก นอนหลับนั้นสำคัญไฉน

การนอนหลับที่ไม่พอเป็นปัจจัยกระตุ้น	 พบบ่อยที่ทำาให้เกิดการชักได้ง่าย	 และอาการผิด
ปกติที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับบางครั้งก็เป็นอาการชักรูปแบบหนึ่ง	 ดังนั้นเรามารู้จักความ
สำาคัญของการนอนหลับกับการชักให้ดีขึ้นกันดีกว่า
นอนหลับนั้นสำาคัญไฉน
•	 การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดี	 มีประโยชน์ต่อสมอง	 ทำาให้สมองมีพลังและพร้อม

ในการทำางานในวันใหม่	
•	 การนอนหลับไม่พอ	เป็นเหตุให้เกิดอาการชักได้	เนื่องจากความล้าของสมอง	การอด

นอน	การนอนดึก	การนอนไม่พอ	จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำาให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น	
แม้ ในคนปกติก็พบได้	ถ้าอดนอนเป็นเวลาหลายๆ	วันอย่างต่อเนื่อง

การนอนกับอาการชัก
•	 การนอนหลับผิดปกติบางครั้งมีอาการคล้ายกับอาการชัก	เช่น	การนอนละเมอ	เดิน

ละเมอ	อาจต้องแยกกับการชักแบบพฤติกรรมผิดปกติ	การนอนดิ้นแบบรุนแรง	ก็อาจ
เป็นการชักเช่นเดียวกัน

•	 การชักขณะนอนหลับอย่างเดียว	โดยที่กลางวันก็ ไม่เคยมีอาการเลย	ก็เป็นการชักรูป
แบบหนึ่ง	บางคนตื่นขึ้นมาตอนเช้าและพบว่าตนเองมีกระดูกหัก	ก็อาจเกิดจากการชัก
ขณะนอนหลับได้

•	 ถ้าอดนอน	นอนไม่พอ	นอนไม่หลับ	อาจทำาให้ชักได้ง่าย	ต้องระวังการชักในวันต่อมา
ยากันชักกับการนอน
•	 ยากันชักบางชนิดมีผลข้างเคียง	คือ	ง่วงนอน	ซึม	ง่วงนอนตอนกลางวัน
•	 การทานยากันชักก่อนนอน	ทานเฉพาะการนอนกลางคืนเท่าน้ัน	นอนกลางวันไม่ต้องทาน
•	 ถ้าลืมทานยากันชักก่อนนอน	 และนึกขึ้นได้ตอนเช้าก็ให้นำายาก่อนนอนเมื่อคืนที่ลืม

มาทานตอนเช้าได้ทันที	ไม่ต้องรอถึงกลางคืนอีกวัน	เพราะระดับยาจะลดลง	และอาจ
ทำาให้ชักได้ง่ายขึ้น

•	 ถ้าทานยากันชักก่อนนอน	แล้ววันรุ่งขึ้นง่วงมาก	แนะนำาให้ทานยาก่อนนอนเร็วขึ้นใน
วันต่อมา	เพื่อลดผลข้างเคียง	ง่วงนอนหลังตื่นนอน	แต่ถ้ายังง่วงอยู่	ก็ต้องแจ้งแพทย	์
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา	ไม่ควรแก้อาการง่วงนอนโดยการดื่มกาแฟ	หรือหยุดยา
กันชักเอง	เพราะจะทำาให้ชักได้

การนอนหลับที่ดี	ส่งผลให้การรักษาลมชักได้ผลดี
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เซ็กส�
ในผู�มีอาการชัก

• ดีที่สุด ควรคุมอาการชักได�ดี
 และหยุดยากันชักแล�ว
• ควบคุมอาการชักได�ดีและทานยากันชัก
 เพียงชนิดเดียว ขนาดตํ่า
• แม�ที่เป�นลมชักก็ให�นมลูกได�

อย�าปล�อยให�
ความเข�าใจผิดนั้น

ส�งผลเสีย
ต�อการรักษาลมชัก 

และคุณภาพชีวิต

ใช�ถุงยางอนามัย
เลือกใช�ยากันชักที่ไม�มีปฏิกิริยากับ
ยาเม็ดฮอร�โมนคุมกําเนิดหรือ
ทําหมันกรณีมีบุตรพอแล�ว

• ไม�สามารถมีเพศสัมพันธ�ได�
• ไม�สามารถแต�งงานได�
• โรคลมชักติดต�อด�วย
 การมีเพศสัมพันธ�

• โรคลมชักไม�ติดต�อด�วยการมีเพศสัมพันธ�
• ผู�มีอาการชักสามารถมีเพศสัมพันธ�ได� 
 และไม�ทําให�ชักมากขึ้น
• สามารถแต�งงานได� แต�ต�องวางแผนครอบครัว
• สามารถมีลูกได� แต�ต�องควบคุมอาการชักได�ดี 
 หยุดยากันชักได�ยิ่งดี

ความเข�าใจที่ไม�ถูกต�อง ความจริงที่ต�องรู�

การคุมกําเนิดที่ถูกต�อง

การมีลูก

ผู�ชาย ผู�หญิง
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เซ็กส�
ในผู�มีอาการชักการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติของคนเราทุกชาต	ิ

ทุกภาษา	แต่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าผู้ที่มีอาการชัก	
ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์	เพราะจะทำาให้มีอาการชักได้ง่ายข้ึน	
ส่งผลให้คนที่มีอาการชักเกิดปัญหาในการดำารงชีวิต	
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต	วันนี้เรามาทำาความเข้าใจที่ถูกต้องกับการมีเซ็กส์ของผู้มีอาการชัก	ดังนี้
ความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้อง

• ผู้มีอาการชักไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ ความเข้าใจนี้ไม่ถูกต้องอย่างมาก	 การมีเพศสัมพันธ์
ไม่ได้ส่งผลเสียใดๆ	ต่ออาการชักเลย	การไม่มีเพศสัมพันธ์ในคู่สมรสอาจส่งผลเสียต่อการ
มีครอบครัวอย่างมาก	เพียงแต่การมีเพศสัมพันธ์ในคนที่มีอาการชัก	โดยเฉพาะผู้หญิงต้อง
มีการวางแผนครอบครัวให้ดี	เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์

• ไม่สามารถแต่งงานได้ ยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่ จากการศึกษาพบว่าเกือบร้อยละ	 50	 ของ
ครอบครัวฝ่ายชายไม่อนุญาตให้ลูกชายแต่งงานกับผู้หญิงที่มีอาการชัก	 จริงแล้วผู้หญิงที่
เป็นลมชักก็แต่งงานได้

• โรคลมชักติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์	 เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก	 เพราะไม่มี
การติดต่อหรือถ่ายทอดโดยการมีเพศสัมพันธ์เลย	ไม่ว่าโรคลมชักนั้นจะเกิดในผู้หญิงหรือ
ผู้ชาย	ดังนั้นผู้มีอาการชักสามารถมีเพศสัมพันธ์ ได้เหมือนคนอื่นๆ	

ความจริงที่ต้องรู้
• ผู้มีอาการชักสามารถมีเพศสัมพันธ์ ได้ตามปกต ิ	แต่ถ้าเป็นผู้หญิง	ยังมีอาการชักอยู่	ทาน

ยากันชักอยู่ก็ต้องมีการวางแผนครอบครัวให้ดี	เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
• โรคลมชักไม่มีการติดต่อด้วยการมีเพศสัมพันธ์แน่นอน 
• สามารถแต่งงานได้	 มีเพศสัมพันธ์ ได้	 มีบุตรได้	 แต่ต้องมีการวางแผนครอบครัวดี	 ถ้าไม่มี

อาการชักและหยุดยากันชักได้แล้ว	ก็พร้อมในการมีบุตรได้
การคุมกำาเนิดที่ถูกต้อง
•	 ผู้ชายควรใช้ถุงยางอนามัย
•	 ผู้หญิงควรเลือกใช้ยากันชักชนิดท่ีไม่ตีกันกับยาเม็ดฮอร์โมนคุมกำาเนิด	หรือการใส่ห่วงอนามัย	การ

ทำาหมัน
การมีลูก
•	 สามารถมีลูกได้	ดีท่ีสุดคือไม่มีอาการชัก	หยุดยากันชักได้แล้ว
•	 แต่ถ้ามีอาการชักยังหยุดยาไม่ได้	 การทานยากันชักน้อยชนิด	 ขนาดต่ำาๆ	 ก็สามารถตั้งครรภ์โดย

ปลอดภัยเช่นกัน
  •  สามารถให้นมลูกได้อย่างปลอดภัย	เพียงแต่ต้องหาเวลาพัก		
						ผ่อนให้พอ	และระวังลูกหล่นถ้ามีอาการชักขณะให้นมลูก	ควรมี
						คนอยู่เป็นเพื่อนด้วยเสมอ

                                          อย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดส่งผลต่อการรักษาและคุณภาพชีวิต
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ชัก กับ เซ็กส�

ความเข�าใจผิด

ทำไมจ�งมีอาการ
ผิดปกติ

ควรทำอย�างไร

ความจร�ง

• ผู�มีอาการชักห�าม
มีเพศสัมพันธ�

• ลมชักติดต�อด�วยการ
มีเพศสัมพันธ�

• การมีเพศสัมพันธ�
ทำให�ชักบ�อยข�้น

• ไม�สามารถมีลูกได�

• ชนิดของการชัก แบบเหม�อ
  ลอย พฤติกรรมผิดปกติ 
  ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว
• รอยโรคในสมอง
• ฤทธิ์และผลข�างเคียงของ
  ยากันชัก
• ผลกระทบด�านอารมณ� 
  เคร�ยด กังวล ซึมเศร�า

•  ทำความเข�าใจกับอาการชัก
•  รักษาอาการชักให�ดีที่สุด
•  ถ�ามีผลข�างเคียงจากยากันชักให�บอกแพทย�

ด�วยเสมอ อย�าหยุดยาเอง
•  พ�ดคุยกับแพทย� พยาบาล และคู�สมรส เพ�่อแก�ไข

• มีเพศสัมพันธ�ได�ปกติ 
ไม�ทำให�ชักบ�อยข�้น และ
ลมชักไม�ติดต�อด�วยการ
มีเพศสัมพันธ�

• ผู�มีอาการชักอาจมี
ความต�องการทางเพศ
ลดลงทั้งผู�หญิง ผู�ชาย

• ผู�ชายอาจมีป�ญหา
อวัยวะเพศไม�แข็งตัว

?

อย�าปล�อยให�ป�ญหาเร�่องเซ็กส�

เป�นอุปสรรคต�อการรักษา แก�ไขได� 
และมีทางออกเสมอ 

A5
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ชัก กับ เซ็กส�
คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในผู้มีอาการชัก	

ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ	ตามมาและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีของผู้มีอาการชักและ
คนที่เกี่ยวข้อง	เรามาทำาความเข้าใจที่ถูกต้องกันดีว่า

ความเข้าใจผิด
ความเข้าใจที่ไม่เหมาะสมมีตั้งแต่	 ผู้มีอาการชักห้ามมีเพศสัมพันธ์	 ลมชักติดต่อด้วย

การมีเพศสัมพันธ์	การมีเพศสัมพันธ์ทำาให้ชักบ่อยขึ้น	 และผู้มีอาการชักไม่สามารถมี
ลูกได้	ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

ความจริง
• ผู้มีอาการชักสามารถมีเพศสัมพันธ์ ได้ปกติ	 ไม่ทำาให้ชักบ่อยขึ้น	 และลมชักไม่

ติดต่อด้วยการมีเพศสัมพันธ์อย่างแน่นอน
• ผูมี้อาการชกัอาจมคีวามตอ้งการทางเพศลดลงทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย	และผูช้ายอาจ

มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว	เนื่องมาจากอารมณ์ที่ผิดปกติ	ฤทธิ์ของยากันชัก

ทำาไมจึงมีอาการผิดปกติ
• สาเหตุที่ทำาให้มีความต้องการทางเพศที่ลดลง	มีได้จากหลายเหตุ	เช่น	ชนิดของ

การชัก	แบบเหม่อลอย	พฤติกรรมผิดปกติ	ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว	รอยโรคในสมอง	
ฤทธิแ์ละผลขา้งเคยีงของยากนัชกั	รวมทัง้ผลกระทบดา้นอารมณ	์เครยีด	กงัวล	ซมึ
เศร้า

ควรทำาอย่างไร
• ผู้มีอาการชักควรทำาความเข้าใจกับอาการชัก	 ธรรมชาติของโรค	 รักษาอาการ

ชักให้ดีที่สุด
• ถ้ามีผลข้างเคียงจากยากันชักให้บอกแพทย์ด้วยเสมอ	อย่าหยุดยาเอง
• ควรมีการพดูคยุกบัแพทย	์พยาบาล	และคูส่มรสอยา่งสม่ำาเสมอ	เพือ่แก้ไขปญัหา

ดังกล่าว

อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องเซ็กส์เป็นอุปสรรคต่อการรักษา 
แก้ ไขได้ และมีทางออกเสมอ 
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อาหารกับโรคลมชัก

ผลิตภัณฑ�เสร�มอาหารที่ควร
ทานมีหร�อไม��

• ไม�มีผลิตภัณฑ�เสร�มอาหารใดๆ 
ที่มีผลการศึกษาว�าได�ประโยชน�

• ไม�ควรซื้อผลิตภัณฑ�เสร�มอาหารทาน

• เพราะมีโอกาสเกิด
  ปฏิกิร�ยากับยากันชัก 

อาหารแสลงหร�อ ห�าม
ทานมีหร�อไม�

• ไม�มีอาหารแสลง

• ทานอาหารถูกสุขอนามัย
  ได�ทุกชนิด

• แต�ไม�ควรทานอาหารสุกๆ 
  ดิบๆ 

ดื่มชา กาแฟ ได�หร�อไม�

• ถ�าไม�เคยดื่มมาเป�นประจำไม�ควรดื่ม

• ถ�าไม�ดื่มได�จะดีกว�า เพราะอาจกระตุ�นให�
  มีอาการชักได�
• ไม�ควรดื่มเคร�่องดื่มบำรุงกำลัง  เพราะอาจ
  ทำให�ชักได�ง�ายข�้น

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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อาหารกับโรคลมชักอาหารกับโรคลมชัก
อาหารเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับคนเราทุกคน	การที่เราทานอาหารที่ดีก็มีประโยชน์กับสุขภาพ	

ถา้ทานอาหารที่ไมเ่หมาะสมอาจทำาใหอ้าการชกัเกดิขึน้ไดง้า่ย	วนัน้ีเรามารูจ้กัอาหารท่ีต้องห้าม	
และศึกษาว่ายาบำารุง	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่	ต้องติดตามครับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ควรทานมีหรือไม่
•	 จากการศกึษาทางการแพทยอ์ยา่งเปน็ระบบและมกีารเผยแพรข่อ้มูลในวารสารทางการ

แพทย์ระดับนานาชาติที่เป็นมาตรฐานสากล	 และยอมรับในแวดวงวิชาการ	 พบว่าไม่มี
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ	ที่มีข้อมูลในมนุษย์ว่าได้ประโยชน์

•	 จึงไม่มีความจำาเป็นที่ผู้มีอาการชักจะต้องพยายามหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณามา
ทาน	เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่มีประโยชน์แล้ว

•	 อาจส่งผลเสียต่อการรักษา	เน่ืองจากมีโอกาสท่ีจะเกิดการตีกัน	(อันตรกิริยา:	drug	–	food	
interaction)	กับยากันชัก	ยาที่ใช้รักษาโรคร่วมอยู่ก็ ได้	

•	 ประโยชน์ไม่มี	ข้อเสียอาจพบได้	ดังนั้นไม่ควรซื้อมาทานเอง

อาหารแสลงหรือห้ามทานมีหรือไม่
•	 ไม่มีอาหารแสลงใดๆ	ที่ห้ามทาน
•	 เพียงแค่ท่านทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	ทานอาหารสุก	ไม่ดิบ	ไม่สกปรก

ดื่มชา กาแฟ ได้หรือไม่
จากการศึกษาทางการแพทย์ไม่พบผลเสียต่ออาการชักชัดเจน	 แต่จากประสบการณ์ตรงใน

การดูแลผู้มีอาการชัก	พบว่า
•	 ถ้าไม่เคยดื่มมาก่อน	ก็ไม่ควรดื่ม	เพราะมีคนที่ไม่เคยดื่มชา	กาแฟ	พอทานยากันชักแล้ว

ง่วงนอน	จึงมาทานชา	กาแฟ	พบว่าหลายคนเกิดอาการชักมากขึ้น	รุนแรงขึ้น
•	 แตถ่า้เคยดืม่เปน็ประจำา	และถา้ไมด่ืม่พบวา่มอีาการผดิปกต	ิกด็ืม่ได	้แตไ่มค่วรดืม่มากขึน้	

และหมัน่สงัเกตวา่มอีาการผดิปกตอิะไรเกดิขึน้บา้ง	เมือ่ดืม่ระหวา่งทำาการรกัษาโรคลมชกั
•	 ถ้าไม่ดื่มได้ก็ดี
•	 ไม่ควรด่ืมเคร่ืองด่ืมบำารุงกำาลัง	เพราะจะกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้ง่าย

            อาหาร และเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่ท่าน
          ควรสังเกตผลที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล
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ดีกับลมชักได�อย�างไร?

ข�อควรระวัง

• อาหารสูตรเฉพาะ
  ผู�มีอาการชัก

• องค�ประกอบของอาหารทำให�เกิด
  การปรับเปลี่ยนสารเคมี ชื ่อ คีโตน 
  ในสมองสูงข�น้ ส�งผลให�มีฤทธ์ิต�านชักได�
  คล�ายกับยากันชัก

• อาหารปกติท่ัวไป 
  นำมาปรุงด�วย
  สูตรเฉพาะ

• อาหารไขมันสูง 
  โปรตีนต่ำ  แป�ง 
  น้ำตาลน�อยๆ 

• ผู�ที่มีอาการชักรุนแรง 
  ควบคุมไม�ได�
  ด�วยยากันชักหลายชนิด

•เด็กได�ผลดีกว�าผู�ใหญ�

• ลมชักที่มีความพ�การทางสมอง 
  ให�อาหารทางสายยาง

อาหารคีโตจ�นิค คือ การรักษาเสร�มร�วมกับการทานยากันชัก 
เฉพาะผู�มีอาการชักรุนแรงบางรายเท�านั้น

อาหารคีโตจ�นิค 
            ดีกับลมชัก

ใครที่เหมาะสมกับอาหาร
สูตรเฉพาะ?

• ปร�กษาแพทย� 
  นักโภชนาการก�อนเสมอ

• ควบคุมสารอาหาร 
  ปร�มาณน้ำอย�างใกล�ชิด

• อาจเกิดภาวะขาดน้ำ 
  ท�องผูก ขาดว�ตามิน 
  ขาดสารอาหาร ไขมันสูง

อาหารคีโตจ�นิค คือ ?

• ปฏิบัติตามคำแนะนำ
  อย�างเคร�งครัด

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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อาหารคีโตจ�นิค ดีกับลมชัก

อาหารคีโตจีนิค คืออะไร
• อาหารคีโตจีนิค	คือ	อาหารสูตรเฉพาะผู้มีอาการชัก	โดยการนำาอาหารปกติ
ทั่วไป	นำามาปรุงด้วยสูตรเฉพาะ	ประกอบด้วยอาหารไขมันสูง	โปรตีนต่ำา		แป้ง	
น้ำาตาลนอ้ยๆ	เพือ่ใหผู้ม้อีาการชกับางกลุม่ทาน	โดยหวงัวา่จะลดอาการชกัลง
ได้	เป็นการรักษาที่ใช้เสริมร่วมกับการรักษาอื่นๆ	ไม่ใช่การรักษาหลัก

ดีกับลมชักได้อย่างไร
• อาหารคีโตจีนิคมีประโยชน์ต่อการควบคุมอาการชัก	 เพราะองค์ประกอบของอาหาร

ทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนสารเคมี	 ชื่อคีโตนในสมองสูงขึ้น	 ซึ่งสารคีโตนนี้ทำาให้เกิดการ
ชักได้ยากขึ้น	ส่งผลให้มีฤทธิ์ต้านชักได้คล้ายกับยากันชัก

ใครที่เหมาะสมกับอาหารสูตรเฉพาะคีโตจีนิคนี้
• อาหารคีโตจีนิคนี้ไม่ได้เหมาะกับผู้ที่มีอาการชักทุกคน	 ส่วนใหญ่แล้วนำามาใช้เป็นการ

รักษาเสริมร่วมกับยากันชักในผู้ท่ีมีอาการชักรุนแรง	ควบคุมไม่ได้ด้วยยากันชักหลายชนิด
• เด็กที่มีอาการชักและควบคุมได้ยาก จะได้ผลดีกว่าผู้ ใหญ่
•	 ผู้เป็นลมชักที่มีความพิการทางสมอง	 เนื่องจากการทานอาหารคีโตจีนิคนี้บางคนก็ไม่

สามารถทานได้	 เนื่องจากรสชาดไม่อร่อย	 การให้อาหารทางสายยางในผู้ที่ไม่ได้ทาน
เองก็จะสะดวกมากขึ้น

ข้อควรระวัง
• เนื่องด้วยอาหารคีโตจีนิคนั้นมีองค์ประกอบเฉพาะ การจะนำามาใช้นั้นต้องปรึกษา

แพทย์	นักโภชนาการก่อนเสมอ	และต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาอย่างเคร่งครัด
• การควบคุมสารอาหาร	 ปริมาณน้ำาอย่างใกล้ชิด	มิฉะนั้นอาจเกิดภาวะขาดน้ำา	ท้อง

ผูก	ขาดวิตามิน	ขาดสารอาหาร	ไขมันสูง	
• ต้องมีการพบแพทย์เพื่อทำาการตรวจประเมินภาวะสมดุลของสารอาหาร	 เกลือแร่ใน

ร่างกาย	เป็นประจำา

อาหารคีโตจีนิค คือ การรักษาเสริมร่วมกับการทานยากันชัก 
เฉพาะผู้มีอาการชักรุนแรงบางรายเท่านั้น
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ของแสลง

ลมชัก
• ของแสลงหรือ
 อาหารต�องห�าม ไม�มี
• ทานอาหารที่ ถูกสุขอนามัย
 ได�ทุกชนิด
• ยกเว�นผู�ที่มีโรคร�วม เช�น
 เบาหวาน ไตวาย หัวใจ
 ความดันโลหิตสูง

กับ

• ทานเนื้อหมูสุกได�ปกติ
 ไม�ได�ทําให�ชักบ�อยขึ้น
• แต�เนื้อหมูดิบๆ
 ไม�ควรทาน
 เพราะติดเชื้อ
 พยาธิตัวตืดได�

ทานเนื้อหมูผิดหรือไม�

• ถ�าไม�เคยดื่มมาก�อน
 ก็ไม�ควรดื่ม เพราะมีสารที่
 กระตุ�นให�ชักได�ง�ายขึ้น
• กรณีที่ดื่มเป�นประจําและ
 ไม�มีอาการผิดปกติ ก็ดื่มได� 
 แต�ต�องระวังกาแฟร�อน 
 เพราะถ�าชักขณะดื่ม
 อาจทําให�ลวก
 ร�างกายได�

ดื่มกาแฟได�หรือไม� ดืม่แอลกอฮอล�ได�หรอืไม�

• ห�ามดื่มเด็ดขาดเนื่องจาก
 กระตุ�นให�ชักง�ายขึ้น

ดื่มนมได�หรือไม�

• ดื่มได� แต�ควร
 ห�างจากเวลา
 ทานยา 1-2 ชั่วโมง

1 Liter
1 Liter

ความจริงที่ต�องรู�
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ของแสลงกับลมชัก
การทานอาหารเปน็เรือ่งทีส่ำาคญัเรือ่งหนึง่ของคนเรา	การทานอาหารท่ีมีประโยชน์กับสขุภาพ

กจ็ะทำาใหร้า่งกายเราแขง็แรง	การทานอาหารที่ไมถ่กูกบัสขุลกัษณะกส็ง่ผลเสยีตอ่รา่งกายเรา	ยิง่
ถา้เรามโีรคประจำาตวั	กจ็ะตอ้งมกีารปรบัชนดิของอาหารใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้	เราลองมาดกูนั
วา่	คนทีเ่ปน็ลมชกันัน้ตอ้งมกีารหา้มทานอะไรบา้ง	และควรทานอะไรบา้ง	ตอ้งตดิตามดคูรบั	เพือ่
ประโยชน์ของเราทุกคน
ความจริงที่ต้องรู้
•	 ของแสลงหรอือาหารตอ้งหา้มสำาหรบัคนทีม่อีาการชกันัน้ไมม่	ีคนสว่นใหญเ่ขา้ใจวา่หา้ม

ทานหมู	เพราะชื่อโรค	“ลมบ้าหมู”	หมูเป็นเทพเจ้าประจำาโรค	จริงแล้วไม่มีความเกี่ยวข้อง
กันเลย	สามารถทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยได้หมด

•	 สำาหรับผู้ที่มีโรคร่วม	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคไต	โรคตับ	การทานอาหารก็ต้องควบคุมให้
เหมาะสมตามโรคร่วมที่มีอยู่	และต้องระวังการทานยาที่รักษาโรคร่วมด้วย

ทานเนื้อหมูผิดหรือไม่
•	 การทานเนือ้หมสูกุ	สะอาด	ไมด่บิสามารถทานได	้ไมม่ขีอ้หา้มใดๆ	ยกเวน้การทานเนือ้หมู

ดบิๆ	ไมส่กุสะอาด	กอ็าจทำาให้เ้กดิการตดิเชือ้พยาธติวัตดืขึน้สมอง	และทำาใหเ้กดิอาการ
ชักได้

•	 ความเชื่อการทานเนื้อหมูไม่ได้นั้น	ไม่ถูกต้อง
ดื่มชา กาแฟได้หรือไม่
•	 ถ้าไม่เคยดื่มมาก่อนก็ไม่ควรดื่ม	 เพราะอาจกระตุ้นให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น	แต่ถ้าผู้มี

อาการชักดื่มเป็นประจำาและไม่มีอาการผิดปกติใดๆ	ก็สามารถดื่มได้	
•	 สิ่งที่ต้องระวังคือการดื่มกาแฟร้อนๆ	อาจเกิดการลวกร่างกายได้	ถ้ามีอาการชักขณะที่

เตรียมกาแฟ	หรือขณะดื่มกาแฟ	จึงต้องระวังในประเด็นอุบัติเหตุนี้ด้วย
ดื่มแอลกอฮอล์ ได้หรือไม่
•	 การดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรดื่มอย่างยิ่ง	 เพราะเป็นตัวกระตุ้นที่สำาคัญในการทำาให้้เกิด

อาการชักง่ายขึ้น
ดื่มนมได้หรือไม่
•	 การดื่มนมเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอน	ควรดื่ม	แต่ต้องระวัง

อย่าให้ช่วงเวลาดื่มนมนั้นตรงหรือใกล้ๆ	กับการทานยากันชัก	
เพราะยากันชักบางชนิดจะออกฤทธิ์ลดน้อยลงเมื่อดื่มนม
พร้อมกับการทานยา
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ลมชักกับ

การแพทย�ทางเลือก? ?

การรักษาลมชักที่ดี คือ การทานยากันชักสม่ำเสมอ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�น 

การรักษาลมชักที่ดี คือ การทานยากันชักสม่ำเสมอ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�น 

• อาหารแมคโครไบโอติกส� 
อาหารเจ อาหารมังสว�รัติ อาหารเฉพาะโรค

• การล�างพ�ษ การขับสารพ�ษ 
• การฝ�งเข็ม กดจ�ด นวด สนามแม�เหล็ก บำบัด 

ฝ�กสมาธิ

• การรักษานอกเหนือจาก
การแพทย�แผนป�จจ�บัน 

• สมุนไพร ว�ตามิน บำบัด 
ผลิตภัณฑ�เสร�มอาหาร 

ข�อมูลยืนยันว�าการแพทย�ทางเลือกได�
ประโยชน�อย�างชัดเจนมีน�อย

ส�วนใหญ�ไม�พบ
ประโยชน�และข�อเสีย

สูตรอาหารเฉพาะลมชัก (อาหารไขมันสูง 
โปรตีนต่ำ คาร�โบไฮเดรตต่ำ) 
ได�ประโยชน�จร�ง

การนั่งสมาธิก็ช�วยได�

ค�าใช�จ�าย ราคาแพง

การเกิดปฏิกิร�ยา ตีกันกับยากันชัก

การแพ�สมุนไพร ผลิตภัณฑ�เสร�มอาหาร

การแพทย�ทางเลือก คือ ?

ประโยชน�มีจร�งหร�อไม� ? ข�อเสียมีหร�อไม� ?

A5
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ลมชักกับ

การแพทย�ทางเลือก

การแพทย์ทางเลือก คืออะไร

• การแพทยท์างเลอืก คอื	การรกัษานอกเหนอืจากการแพทย์แผนปจัจบัุน	ไดแ้ก่	สมุนไพร	
วิตามิน	 บำาบัด	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 อาหารแมคโครไบโอติกส์	 อาหารเจ	 อาหาร
มังสวิรัติ	อาหารเฉพาะโรค	การล้างพิษ	การขับสารพิษ	การฝังเข็ม	กดจุด	นวด	สนาม
แม่เหล็ก	บำาบัด	ฝึกสมาธิ

ประโยชน์มีจริงหรือไม่ 
• จากการศึกษาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบพบว่ามีข้อมูลที่ยืนยันว่าการแพทย์ทาง

เลือกได้ประโยชน์อย่างชัดเจนนั้นน้อยมาก
• สูตรอาหารเฉพาะลมชัก (อาหารไขมันสูง	โปรตีนต่ำา	คาร์โบไฮเดรตต่ำา)	ได้ประโยชน์จริง

จากการศึกษาทางการแพทย์	และมีการแนะนำาให้ใช้ควบคู่กับการใช้ยากันชัก
• การนั่งสมาธิจากข้อมูลการศึกษา	พบว่าสามารถช่วยควบคุมอาการชักได้

ข้อเสียมีหรือไม่ 
• การศึกษาทางการแพทยพ์บว่าสว่นใหญ่ไมพ่บประโยชนแ์ละขอ้เสยีเพยีงแตก่ารรกัษา

ด้วยแพทย์ทางเลือกบางอย่างมีค่าใช้จ่ายสูง	ราคาแพง
• การเกิดปฏิกิริยาตีกันกับยากันชักเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง	 รวมทั้งการแพ้

สมุนไพร	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การรักษาลมชักที่ดี คือ การทานยากันชักสม่ำาเสมอ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น 
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ลมชัก

ได แตไมมีขอมูลทางการแพทย

ยืนยันวาไดประโยชนแนชัด

ฝงเข็ม

ไดหร�อไม?

ทานสมุนไพรได

หร�อไม?

ไมควรทาน 
เพราะอาจมีปฏิกิร�ยากับยากันชัก

ทานผลิตภัณฑ
เสร�มอาหารไดหร�อไม

ไมควรทาน เพราะไมมีขอมูล

ทางการแพทยยืนยันวา

ไดประโยชนแนชัด 

และอาจมีปฏิกิร�ยากับยากันชัก

ทำดีท็อกซไดหร�อไม
ไมควรทำ 
เพราะไมมีขอมูลทางการแพทย

ยืนยันวาไดประโยชนแนชัด

เสื้อชุดพลังแมเหล็ก

ดีจร�งหร�อไม

ไมดีจร�งๆ ไมมีประโยชนใดๆ 

แพทย
ทางเลือก

การปรับพฤติกรรม
เลี่ยงสิ่งกระตุ�น 

ทานยาสม่ำเสมอ 
เป�นการรักษาที่สำคัญ

และได�ผลดี

กับ
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ลมชักแพทย
ทางเลือก

กับ ลมชักแพทย
ทางเลือก

กับ

การรักษาโรคลมชักส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการรักษาด้วยยากันชักเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งส่วนใหญ่
ก็ไดผ้ลด	ีแตม่ผีูม้อีาการชกัสว่นหนึง่นยิมเลอืกใชว้ธิกีารรกัษาดว้ยแพทย์ทางเลอืกรว่มกับทาน
ยากันชักที่แพทย์พิจารณาให้ใช้	จึงมีคำาถามที่แพทย์ได้รับการถามจากผู้มีอาการชักว่า	แพทย์
ทางเลือกมีความจำาเป็นหรือไม่	ควรเลือกใช้หรือไม่	มีข้อดี	ข้อเสียอย่างไร
ฝังเข็มได้หรือไม่ ?

• การฝังเข็มสามารถทำาได้	ไม่มีข้อเสียใดๆ	ถ้าไม่มีข้อห้าม	เช่น	ภาวะเลือดออกง่าย	หรือ
ทานยาละลายลิ่มเลือด	 แต่ไม่มีข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบยืนยันว่า
ได้ประโยชน์แน่ชัด	

ทานสมุนไพรได้หรือไม่ ?
• การใชส้มุนไพรเปน็ทีน่ยิมอยา่งมาก	และผู้ ใชก้ม็าบอกกบัแพทยว์า่ทำาใหอ้าการชกัดขีึน้	

และแย่ลงก็มี	อาจเกิดจากความหลากหลายของสมุนไพร	และฤทธิ์ของสมุนไพรที่ใช้แตก
ต่างกัน	

• ไม่แนะนำาให้ใช ้เพราะปญัหาการตกีนัระหวา่งยากนัชกักบัสมนุไพร	ซึง่ไมส่ามารถรู้ ไดเ้ลย
ว่าจะส่งผลต่อระดับยากันชักอย่างไร	จึงไม่แนะนำาให้ใช้สมุนไพร

ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หรือไม่ ?
• การดแูลสขุภาพตนเองเปน็สิง่ทีด่	ีโดยในปจัจบุนัพบการใชผ้ลติภณัฑเ์สรมิอาหารเปน็ที่

นยิมมากขึน้	และมหีลากหลายผลติภณัฑ	์จงึเกดิคำาถามวา่ควรใชร้ว่มกบัยากนัชกัหรอืไม	่
• ไม่ควรทาน เพราะไมม่ขีอ้มลูทางการแพทยท์ีย่นืยนัวา่ไดป้ระโยชนแ์นช่ดั	และอาจเกดิการ

ตีกันระหว่างยากันชักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
ทำาดีท็อกซ์ ได้หรือไม่ ?

• การทำาดีท็อกซ์นั้นเป็นที่นิยมในคนกลุ่มหนึ่ง	โดยมีแนวคิดว่าจะกำาจัดสารพิษออกจาก
รา่งกาย	ซึง่จากการศกึษาทางการแพทยอ์ยา่งเปน็ระบบไมพ่บวา่มปีระโยชนอ์ยา่งแนช่ดั	

• ดังนั้นในผู้มีอาการชัก	จึงไม่แนะนำาให้ทำาดีทอกซ์	และอาจเกิดผลเสียได้ด้วย	เพราะถ้ามี
การถ่ายออกมามาก	หรือขณะที่กำาลังทำาดีท็อกซ์นั้น	อาจเกิดอาการชักได้

เสื้อชุดพลังแม่เหล็ก ดีจริงหรือไม่ ?
• เสื้อชุดพลังแม่เหล็กนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย	จึงไม่แนะนำาให้ใช้	เพราะไม่มีประโยชน์และ

เสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น ทานยาสม่ำาเสมอ 
เป็นการรักษาที่สำาคัญและได้ผลดี
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• ควบคุมอาการชักได�ดี 
• ทานยากันชักสม่ำเสมอ
• ชักครั้งสุดท�ายนานมากกว�า 12 เดือน
• ไม�ดื่มเหล�า • ไม�อดนอน
• ไม�มีผลข�างเคียงจากยากันชัก 
   เช�น เซ ง�วง ซึม
• ไม�มีแขนขาอ�อนแรง ว�งเว�ยนศีรษะ

• ยังมีอาการชัก  • ทานยากันชักไม�สม่ำเสมอ  • อดนอน ดื่มเหล�า  
• มีผลข�างเคียงจากยากันชัก เช�น เซ ง�วง ว�งเว�ยนศีรษะ

ถ�ามีอาการเตือนต�องจอดรถทันที

กรณีขับข�่รถสาธารณะต�องควบคุม 
อาการชักได�อย�างน�อย 10 ป�

ถ�าลืมทานยากันชัก ไม�ควรขับรถในวันนั้น

• ชักเฉพาะส�วนของร�างกาย
• ขณะชักรู�ตัวดีเป�นปกติ
• ชักเฉพาะตอนนอนเท�านั้น
• ทานยากันชักสม่ำเสมอ
• ไม�มีป�จจัยกระตุ�น

อันตราย!
ห�ามขับรถ
เด็ดขาด 

ขับข�่รถอย�างไร ให�ปลอดภัย
ในผู�ที่มีอาการชัก

ขับข�่
ปลอดภัย

ขับข�่อย�าง
ระมัดระวัง

สำคัญ
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ขับข�่รถอย�างไร ให�ปลอดภัย
ในผู�ที่มีอาการชัก

การขับข่ีรถอย่างปลอดภัยของผู้มีอาการชักน้ันเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ	 เพราะนอกจากความปลอดภัย
ของตัวผู้มีอาการชักเองแล้ว	 ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมเดินทางบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่
สำาคัญมาก	ๆ 	ดังนั้นท่านต้องเคารพตัวท่านเอง	และคนอื่นๆ	ในสังคม	กฏ	กติกาที่รัฐกำาหนด
ขึ้นมา	เรามาเรียนรู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยในผู้มีอาการชัก

ขับขี่ปลอดภัย
•	 ต้องควบคุมอาการชักได้ดี	ทานยากันชักสม่ำาเสมอ	ไม่ขาดยา
•	 อาการชักครั้งสุดท้าย	ต้องนานมากกว่า	12	เดือนสำาหรับรถส่วนตัว	และมากกว่า	10	ปี

สำาหรับการขับขี่รถสาธารณะ	รถโดยสาร	รถบรรทุก
•	 ไม่ดื่มเหล้า	ไม่อดนอน	ไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ทำาให้มีอาการชักได้ง่ายขึ้น
•	 ไม่มีผลข้างเคียงของยากันชัก	อาการเซ	ซึม	ง่วง	วิงเวียนศีรษะ	มือสั่น	เป็นต้น

การขับขี่อย่างระมัดระวัง
•	 กรณมีอีาการชกัแบบเฉพาะสว่นของรา่งกาย	เชน่	แขน	ขา	ใบหนา้	โดยมคีวามรูส้กึตวัเปน็

ปกตินั้น	กฏหมายไม่ได้ห้ามในการขับขี่	แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง
•	 กรณชีกัเฉพาะตอนนอนเทา่นัน้	ไมเ่คยมอีาการชกัขณะทีต่ืน่เลย	กรณแีบบนีก้ข็บัขีร่ถได	้

ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
•	 ต้องรักษาตัวสม่ำาเสมอ	ทานยากันชักสม่ำาเสมอ	 ไม่ขาดยา	 ไม่อดนอน	 ไม่มีสิ่งกระตุ้นที่

ทำาให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น

อันตราย ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด
•	 ยังมีอาการชักสม่ำาเสมอ	ควบคุมอาการชักไม่ได้เลย
•	 ทานยากันชักไม่สม่ำาเสมอ	ขาดยาเป็นประจำา
•	 เกิดผลข้างเคียงของยากันชัก	เซ	ซึม	ง่วง	วิงเวียนศีรษะ	มือสั่น	เป็นต้น

สำาคัญที่สุด
•	 ถ้ามีอาการเตือนให้รีบหยุดรถทันที
•	 ถ้าลืมทานยากันชัก	วันนั้นห้ามขับรถ
•	 การขับขี่รถสาธารณะต้องควบคุมการชักได้อย่างน้อย	10	ปี

อุบัติเหตุทางการจราจรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
ดังนั้นท่านต้องระมัดระวังในการขับขี่รถอย่างยิ่ง
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สำคัญที่สุด 
สำหรับความปลอดภัย

การต�อหร�อขอ 
ใบอนุญาตขับข�่รถ

กรณีขับข�่ รถสาธารณะ รถบรรทุก
 รถรับจ�าง

• ต�องไม�มีอาการชักนานอย�างน�อย 12 เดือน
• ทานยากันชักสม่ำเสมอทุกวัน
• ไม�อดนอน ไม�ดื่มเหล�า
• ถ�าลืมทานยาห�ามขับรถในวันนั้น
• มีอาการเตือน ให�หยุดรถทันที

• ต�องบอกความจร�งว�ามีอาการชักหร�อไม�
• ต�องบอกความจร�งว�ารักษาที่ไหน
• ต�องบอกความจร�งว�าทานยากันชักสม่ำเสมอ
  หร�อไม�
• ต�องบอกความจร�งว�ามผีลข�างเคียงจากยากันชัก
  หร�อไม�

• ต�องไม�มอีาการชักนานอย�างน�อย 10 ป�
• ต�องหลีกเลี่ยงป�จจัยกระตุ�น
• ต�องนอนให�เพ�ยงพอ

ข�อควรปฎิบัติของผู�ที่มีอาการชัก
ในการขับข�่รถ
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ข�อควรปฎิบัติของผู�ที่มีอาการชักในการขับข�่รถ

การขับขี่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ ไซด์ของผู้มีอาการชักนั้น	เป็นเรื่องที่สำาคัญ
มาก	เพราะถ้าไม่มีการจัดการที่ดี	อาจก่อให้เกิดเรื่องเศร้าได้	ดังที่เราจะเห็น
ในสื่อต่างๆ	 เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ทำาให้มีการสูญเสียชีวิตของผู้คนมากมาย	 ทั้งๆ	 ที่คนอื่นๆ	 ไม่ได้
เกี่ยวข้องอะไรเลยกับผู้มีอาการชัก	ดังนั้นเรามาทำาความรู้จักข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้มีอาการ
ชัก	และต้องการขับขี่รถ	ดังนี้

สำาคัญที่สุดสำาหรับความปลอดภัย
•	 ตอ้งไมม่อีาการชกัเลยเปน็ระยะเวลานานตอ่เนือ่งอยา่งนอ้ย	12	เดอืน	เพราะระยะเวลาดงักลา่ว

พบวา่โอกาสเกดิการชกัซ้ำาใหมม่นีอ้ยมาก	คอื	ถา้การควบคมุอาการชกัได	้12	เดอืน	การชกัซ้ำา
ใหม่มีเพียงร้อยละ	6	เท่านั้น	ซึ่งถือว่าปลอดภัยสำาหรับการขับขี่รถส่วนตัว

•	 ทานยากันชักทุกวันสม่ำาเสมอ	ถ้าลืมวันไหนก็ไม่ควรขับรถเลย
•	 ไม่อดนอน	ไม่ดื่มแอลกอฮอล์	ลด	ละ	เลิกสิ่งกระตุ้นที่ทำาให้ชักได้ง่ายขึ้นทั้งหมด
•	 ถ้ามีอาการเตือนเกิดขึ้น	ให้รีบหยุดรถทันที	ถึงแม้จะเหลือระยะทางถึงที่หมายสั้นเพียงใดก็ตาม	

ห้ามคิดว่าอีกนิดเดียว	เพราะมักจะเกิดอุบัติเหตุในเสี้ยววินาทีนั้นเอง

การต่อหรือขอใบอนุญาตขับขี่รถ
•	 ต้องบอกความจริงกับเจ้าหน้าท่ีและแพทย์ผู้ให้การรักษา	เพราะจะต้องบันทึกในใบรับรองแพทยว์า่

ไมม่อีาการชกัตอ่เนือ่งนานมากกวา่	12	เดอืนสำาหรบัรถสว่นตวั	และ	10	ปสีำาหรบัรถสาธารณะ
•	 ต้องบอกความจริงว่ารักษาที่ไหน	กับแพทย์ท่านใด	เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ประสานกับแพทย์

ผู้ทำาการรักษาได้ถูกต้อง	 ผลการประเมินจะได้ถูกต้องมากที่สุด	 เพื่อความปลอดภัยของท่าน
เองและคนในสังคม

•	 ต้องบอกด้วยว่าทานแล้วมีผลข้างเคียง	เช่น	มึนศีรษะ	เซ	ง่วงนอน	มือสั่นหรือไม่	เพราะอาการ
เหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

•	 ห้ามขาดยาถึงแม้จะควบคุมอาการได้ดีแล้ว	ห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด

การขับขี่รถสาธารณะ	รถโดยสารรับจ้าง	รถบรรทุก
•	 ต้องไม่มีอาการชักเลยต่อเนื่องกันนานมากกว่า	10	ปี
•	 ต้องไม่มีผลข้างเคียงจากยากันชัก	
•	 ต้องทำาการรักษาทานยากันชักสม่ำาเสมอ	ไม่มีลืมทานยาเลย

เพราะถ้าเกิดการชักขึ้น	นั้นหมายถึงอุบัติเหตุที่รุนแรงต่อส่วนรวม

การขับขี่รถเป็นสิ่งต้องระมัดระวังอย่างยิ่งสำาหรับผู้มีอาการชัก ต้องรู้ตัวเอง 
บอกความจริง และเคร่งครัดในแนวทางที่รัฐระบุ และติดตามการรักษาอย่าง

สม่ำาเสมอ
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บาสเกตบอล

ดำน้ำ

ป�นเขาฮอกกี้

ชกมวย

ยิมนาสติกพ�้นฐาน ข�่ม�า ว�ายน้ำใกล�ฟ�ตบอล

โบว�ลิ�ง กอล�ฟ ป�งปองเวทเทรนนิ�ง โยคะ

ความเสี่ยงปานกลาง ปลอดภัย

ความเสี่ยงสูง ระวัง!

ความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัยมาก

เล�นกีฬาอย�างปลอดภัย
ในคนที่มีอาการชัก

ผู�ที่มีอาการชัก
ควรไม�ชักอย�างน�อย 1 ป�

จ�งสามารถเล�นกีฬาได�
อย�างปลอดภัย แต�ก็ต�อง

ระมัดระวังในกีฬาที่มี
ความเสี่ยงสูง

ว�ายน้ำไกล

เบสบอล

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

91



เล�นกีฬาอย�างปลอดภัย
ในคนที่มีอาการชัก

การเลน่กฬีาในผูม้อีาการชกัเปน็สิง่สำาคญัและจำาเปน็	เพือ่ใหร้า่งกายมคีวามแขง็แรง	สขุภาพ
ดี	 ป้องกันกระดูกพรุนได้ด้วย	 แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังในชนิดของกีฬาที่เลือกเล่น	 ต้อง
คำานึงถึงความปลอดภัย	 หรือถ้ามีอาการชักขณะที่เล่นกีฬานั้นอยู่จะก่อให้เกิดอุบัติเหต	ุ
อันตรายหรือไม่	 หรือการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ	ทำาให้เหนื่อยมาก	ตากแดดกลางแจ้งตลอด	จะ
กระตุ้นให้ชักได้ง่ายขึ้นหรือไม่	ลองมาติดตามชนิดกีฬาที่เหมาะสมกันดีกว่า

ปลอดภัยมาก	ความเสี่ยงต่ำา
•	 เวทเทรนนิ่ง	(ที่มีผู้ดูแลใกล้ชิด)	เบสบอล	โบว์ลิ่ง	กอล์ฟ	ปิงปอง	โยคะ
•	 กีฬาเหล่านี้เป็นการเล่นเฉพาะตัวบุคคล	 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ	 ไม่มีการปะทะ	 อยู่

กับพื้นที่ไม่มีความเสี่ยงตกน้ำา	ตกจากที่สูง	ดังนั้น	ถ้ามีอาการชักขณะเล่นกีฬา	ก็จะไม่มี
อันตรายรุนแรง

•	 ควรรักษาอาการชักให้ดี	ทานยาม่ำาเสมอ	ไม่ขาดยา	อย่าให้เหนื่อยเกินไป	ค่อยๆ	เล่น

ปลอดภัย	ความเสี่ยงปานกลาง
•	 ฟุตบอล	บาสเกตบอล	ยิมนาสติกพื้นฐาน	ขี่ม้า	ว่ายน้ำาใกล้ๆ
•	 กีฬาเหล่านี้	อาจมีการปะทะ	หรือตกจากที่สูงได้	หรืออยู่ในน้ำา	ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเพิ่ม

ขึ้น	แต่ก็ถือว่าปลอดภัย
•	 ควรดูแลตนเองให้ดี	 อย่าขาดยา	 อย่าอดนอน	 หรือเหนื่อยเกินไป	 ไม่ควรเล่นจนเหนื่อย

เพลีย	เพราะจะกระตุ้นให้ชักได้ง่ายขึ้น

ระวัง	ความเสี่ยงสูง
•	 ถ้าไม่จำาเป็นก็ควรหลีกเลี่ยง	อย่าเสี่ยง
•	 ต้องควบคุมอาการชักให้ได้ดี	ถ้ายังมีอาการชักบ่อยๆ	ไม่ควรเล่นกีฬาเหล่านี้
•	 ดำาน้ำา	ชกมวย	ว่ายน้ำาไกล	เจ๊ตสกี	ยิมนาสติกขั้นสูง	ปีนเขา	

จักรยานเสือภูเขา	รักบี้		ฮอกกี้
•	 เพราะถ้าเกิดอาการชักขณะที่เล่นกีฬานั้นๆ	อยู่	

จะเกิดอันตรายได้ง่าย	และรุนแรง

ควรควบคุมอาการชักได้ดี	
ไม่มีอาการชักอย่างน้อย	1	ป	ี

จึงมีความปลอดภัยสูงในการเล่นกีฬา
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อาชีพปลอดภัย
ของผู�ที่มีอาการชัก

อาชีพปลอดภัย

อาชีพที่ต�องระวัง

อาชีพที่ไม�ควรทำพนักงานขับข�่รถ เร�อ เคร�่องบิน
งานที่เกี่ยวข�องกับเคร�่องจักรกล
นักกีฬาทางน้ำ ชกมวย กีฬาผาดโผน

งานป�นป�ายบนที่สูง

แพทย� พยาบาล กายภาพบำบัด  
เภสัชกร เทคนิคการแพทย�
นักร�อง นักแสดง

ว�ศวกร สถาปนิก
นักกีฬา (ไม�ผาดโผน 
ไม�มีการปะทะ)

เจ�าหน�าที่ธุรการ
นักเข�ยน นักพ�ด
พนักงานขาย 
โอเปอเรเตอร�

ครู ทนาย 
ผู�พ�พากษา นักว�จัย
อื่นๆ ที่ทำงานในอาคารพ�้นราบ 
ไม�ตากแดด ไม�อดนอน

อาชีพปลอดภัยแน�นอน

พ�อครัวทำอาหาร ช�างไม�
ช�างก�อสร�าง

อาชีพที่ต�องอดนอน
เป�นประจำ
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อาชีพปลอดภัยของผู�ที่มีอาการชัก
ผู้ที่มีอาการชักสามารถรักษาให้หายขาดได้	แต่ระหว่างที่ยังทำาการรักษาและอาจเกิดอาการชักได้นั้น	การ

ทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	รวมทั้งการประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่ระมัดระวัง	เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	ถ้ามีอาการ
ชักเกิดขึ้นขณะประกอบอาชีพนั้นอยู่	ดังนั้นอาชีพที่ปลอดภัย	ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล	
ไม่ใกล้เตาไฟ	ไม่ใกล้แหล่งน้ำา	หรืออยู่ในที่สูง	รวมทั้งต้องไม่อดนอน	ไม่เหนื่อยเกินไป	มีความเครียดสูง	หรือ
ถ้าเกิดอาการชักแล้วจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อคนอื่นๆ	มาติดตามกันครับว่าอาชีพที่ปลอดภัย	ได้แก่อะไรบ้าง

อาชีพปลอดภัยแน่ๆ
•	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	ครู	ทนาย	ผู้พิพากษา	นักวิจัย	นักเขียน	นักพูด	พนักงานขาย	โอเปอเรเตอร์	และอาชี

พอื่นๆ	ที่ทำางานในพื้นราบ	ไม่ใช่ที่สูง
•	 อาชีพเหล่านี้ไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆ	ถ้าเกิดอาการชักขณะทำางาน	และไม่ได้ทำาให้คนอื่นๆ	ได้รับอันตราย

จากเหตุการที่เกิดขึ้น
•	 การทำางานจะปลอดภัยที่สุด	คือ	ต้องทานยากันชักสม่ำาเสมอ	อย่าขาดยา	ถ้าลืมทานยา	ก็ต้องรีบทาน

ยาให้ถูกต้องครบถ้วนให้เร็วที่สุด

อาชีพปลอดภัย
•	 กลุ่มอาชีพเหล่านี้	 อาจเกิดความเสี่ยงในการชักได้ง่ายขึ้น	 เพราะมีความเครียดและอาจต้องอดนอน	

เพราะมีการทำางานเป็นกะเวลา	และอาจต้องทำางานในกะเวลาดึก	แต่ถ้ามีการจัดตารางเวรที่ไม่อดนอน
ได้ก็ยิ่งดี

•	 แพทย	์พยาบาล	เภสชักร	นักกายภาพบำาบัด	เทคนิคการแพทย	์วศิวกร	สถาปนกิ	นกักฬีาที่ไมผ่าดโผน	
ไม่มีการปะทะ

•	 การดูแลตนเองที่ดี	ก็เช่นเดียวกัน	คือ	ต้องทานยากันชักให้ครบ	มีผลข้างเคียงของยากันชักน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย	ถ้ามีอาการเตือนให้รีบหยุดพักกิจกรรมทันที	อย่าฝืนทำาต่อ

อาชีพที่ต้องระวัง
•	 กลุ่มอาชีพเหล่านีม้โีอกาสเกดิอาการชกัและเกดิอบุตัเิหตไุดส้งู	เพราะกจิกรรมทีท่ำานัน้อยูใ่นสว่นทีเ่สีย่ง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	เช่น	เตาไฟ	เป็นต้น
•	 พ่อครัว	แม่ครัวทำาอาหาร	ช่างไม้	ช่างก่อสร้าง	อาชีพที่ต้องอดนอนเป็นประจำา
•	 กรณีที่มีอาการชักขณะทำางาน	 จะต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานนั้นๆ	 ไว้ให้มาก	 เช่น	 ไฟ

ไหม้	 น้ำาร้อนลวก	 กรณีเป็นพ่อครัว	 แม่ครัวประกอบอาหาร	 หรือตกจากที่สูงระหว่างการทำางานเป็น
ช่างก่อสร้าง	ดังนั้น	ถ้าทำางานดังกล่าว	ก็ต้องระวังการทำางานในที่สูง	ควรมีเครื่องป้องกัน	 ไม่ขึ้นไปใน
ที่สูงมาก	ถ้ามีอาการเตือนให้รีบหยุดงานทันที

อาชีพที่ ไม่ควรทำา
•	 อาชีพที่ต้องห้ามเลย	คือ	กลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มีอาการชัก	และคนที่เกี่ยวข้องมาก	หรือ

ถา้เกดิอนัตรายตอ่ตนเองกเ็ปน็อนัตรายทีร่นุแรง	หรอืการทำางานนัน้ๆ	เปน็ตวักระตุน้ทีท่ำาใหเ้กดิอาการ
ชักได้ง่ายมาก

•	 พนักงานขับขี่รถ	เรือ	เครื่องบิน	งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล	นักกีฬาผาดโผน	กีฬาที่มีการปะทะ
รนุแรง	เชน่	นกัมวย	จกัรยานเสอืภเูขา	รกับี	้มวยปล้ำา	งานปนีปา่ยบนท่ีสูง	เชน่	พนักงานทำาความสะอาด
ภายนอกอาคารสูง

•	 กลุ่มอาชีพนี้ต้องห้ามจริงๆ	เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการชักส่งผลเสียอย่างรุนแรง

การรู้จักประกอบอาชีพหรือทำากิจกรรมที่ปลอดภัยกับตนเอง และคนอื่นๆ เป็นสิ่งที่
ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ ถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง
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พนักงานขับรถ 
กัปตันเคร�่องบิน1

4 5 6

7

10

8 9

3ช�างก�อสร�าง
ในที่สูง

ช�างโรงงานอุตสาหกรรม 
ทำงานกับเคร�่องจักรกล

นักกีฬาผาดโผน นักมวย 
มวยปล้ำ รักบี้

ชาวประมง 
อาชีพที่ต�องทำงานในน้ำ

ทหาร ตำรวจที่ต�องอดนอน 
ฝ�กหนัก และใช�อาวุธป�น

เจ�าหน�าที่
รักษาความปลอดภัย นักบินอวกาศ

ทำความสะอาด
ภายนอกอาคารสูง

ทำงานในอุโมงค�ลึก
ใต�ดินเป�นเวลานานๆ 

กรณีควบคุมอาการชักไดดี 

และหยุดยากันชักได ก็สามารถทำงานไดปกติ

ที่ผู�มีอาการชัก
อาชีพ

ไม�ควร
ทำ

2
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10 อาชีพที่ผู�มีอาการชักไม�ควรทำ

การประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำาคัญของทุกคน	เพื่อการดำารงชีวิตในสังคม	การ
ประกอบอาชีพก็ขึ้นกับความรู้	ความสามารถและความชอบ	แต่ในผู้ที่มีอาการชัก
นั้นต้องพิจารณาความเหมาะสม	เพราะถ้ามีอาการชักเกิดขึ้นขณะประกอบอาชีพก็
อาจเกิดอันตรายขึ้นได้	ลองมาดูครับว่าอาชีพอะไรที่ควรหลีกเลี่ยง	เพราะอาจเกิด
อันตรายได้	ถ้ามีอาการชักขณะประกอบอาชีพ

1. พนักงานขับรถ	เรือ	กัปตันเครื่องบิน	เนื่องจากถ้ามีอาการชักขณะขับรถ	หรือ
ขับเครื่องบินก็จะทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้	เพราะขาดการควบคุมรถ	เรือ	เครื่องบิน		
ผู้โดยสารก็จะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

2. 	ช่างก่อสร้างในที่สูง	เนื่องจากถ้ามีอาการชักขณะทำางานในที่สูง	ก็อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตได้	ตกจากที่สูงได้รับอันตรายได้ง่าย

3. ช่างโรงงานอุตสาหกรรม	 เครื่องจักรกลขนาดใหญ่	 เนื่องจากการชักในขณะ
ทำางานกับเครื่องจักรกลนั้น	ก็จะสูญเสียการควบคุม	ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตได้สูง

4. นักกีฬาผาดโผน	นักมวย	มวยปล้ำา	รักบี้	หรือกีฬาที่มีการปะทะรุนแรง	การชัก
จะทำาให้เกิดอันตราย	จากการปะทะที่รุนแรง	และขาดสติในการควบคุม	ก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตได้สูง

5. 	ชาวประมง	 อาชีพที่ต้องทำางานในน้ำา	 เนื่องจากถ้ามีอาการชักเกิดขึ้น	 ก็เกิด
อันตรายได้ง่าย	จากการตกน้ำา	จมน้ำาเสียชีวิตได้

6. 	ทหาร	 ตำารวจ	 ที่ต้องอดนอน	 ฝึกหนัก	 ใช้อาวุธปืน	 เกิดอาการชักขึ้นได้ง่าย
เนื่องจากมีสิ่งกระตุ้น	คือ	การอดนอน	ฝึกหนัก	 เหนื่อยมาก	และถ้ายิ่งใช้อาวุธ
ปืน	ก็ยิ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อคนอื่นๆ	รอบข้างได้	รวมทั้งตนเองด้วย	เพราะขาด
สติในการควบคุม

7. 	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เนื่องจากต้องอดนอน	และมีความเครียดสูงใน
การทำางาน	ยาที่ทานก็อาจง่วงได้	ทำาให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น

8. 	นักบินอวกาศ	เพราะการทำางานในอวกาศนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย	ถ้า
มีอาการชักเกิดขึ้น	ไม่มีใครให้การรักษาได้

9. ทำาความสะอาดภายนอกอาคารสงู	เพราะถา้มอีาการชกัเกดิขึน้	กเ็กดิอนัตราย
ต่อชีวิต	เนื่องจากอาจตกลงมา	หรือหมดสติอยู่นอกอาคารสูง

10. ทำางานในอุโมงค์ลึกใต้ดินเป็นเวลานาน	เพราะถ้าเกิดอาการชักขึ้นจะได้รับการ
ช่วยเหลือที่ล่าช้า	อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

กรณีควบคุมอาการชักได้ดี และหยุดยากันชักได้ 
ก็สามารถทำางานได้ตามปกต ิ
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ลมชักกับงานอดิเรก
งานอดิเรก

• สิ�งที่เราสนใจทำยามว�าง เป�นกิจวัตร ทำเพ�่อความสุข 
สนุกสนาน ไม�หวังผลด�านค�าตอบแทน
• ส�งผลดีต�อสมอง ฝ�กสมาธิ ความสงบ คลายเคร�ยด 

พัฒนาสมองและควบคุมอาการชักได�

เล�นดนตร� ไทย 
สากล ดีทุกอย�าง

ออกกำลังสมอง 
เล�นเกมส�อักษรไขว� 

ฝ�กฟ�ง พ�ด เข�ยนภาษาที่สอง 
อังกฤษ จ�น ญี่ปุ�น

โยคะ
วาดรูป ถ�ายรูป

ออกกำลังกาย เดิน 
ว��ง กีฬาที่ปลอดภัย

จดบันทึกสิ�งที่น�าสนใจ 
อาการของตนเอง เหตุการณ�ต�างๆ 

อ�านหนังสือ สมาธิ

งานอดิเรกที่ควรทำ

งานอดิเรกทำให�เรามีความสุขกาย สุขใจ ห�างไกลอาการชัก
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ลมชักกับงานอดิเรก
ผู้มีอาการชักต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความผ่อนคลาย	 จึงควรมีการ

ทำางานอดิเรก	ซึ่งงานอดิเรกที่ทำานั้น	ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยด้วยเสมอ

งานอดิเรก
• สิ่งที่เราสนใจทำายามว่างเป็นกิจวัตร	ทำาเพื่อความสุข	สนุกสนาน	ไม่หวัง

ผลด้านค่าตอบแทน	ส่งผลดีต่อสมอง	ฝึกสมาธิ	ความสงบ	คลายเครียด	
พัฒนาสมองและควบคุมอาการชักได้	 โดยไม่มีผลเสียต่อการควบคุม
อาการชัก	 และถ้าเกิดอาการชักขณะทำากิจกรรมงานอดิเรกนั้น	 ก็จะไม่มี
อันตรายต่อร่างกาย

งานอดิเรกที่ควรทำา
•	 เล่นดนตรี	ไทย	สากลดีทุกอย่าง
•	 อ่านหนังสือ
•	 สมาธิ
•	 ออกกำาลังสมอง	เล่นเกมส์อักษรไขว้	
•	 ออกกำาลังกาย	เดิน	วิ่ง	กีฬาที่ปลอดภัย
•	 จดบันทึกสิ่งที่น่าสนใจ	อาการของตนเอง	เหตุการณ์ต่างๆ	
•	 ฝึกฟัง	พูด	เขียนภาษาที่สอง	อังกฤษ	จีน	ญี่ปุ่น
•	 โยคะ
•	 วาดรูป	ถ่ายรูป

งานอดิเรกทำาให้เรามีความสุขกาย	
สุขใจ	ห่างไกลอาการชัก
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สิ่งที่ต�องเตรียมตัว

• ควรควบคุมอาการชักให�ดี
• ทานยากันชักสมํ่าเสมอไม�ขาดยา
• คืนก�อนเดินทางไม�ควรอดนอน
• ระหว�างการเดินทางต�องไม�เหนื่อยเกินไป
• เมื่อถึงจุดหมายควรพักผ�อนให�เพียงพอ
• ไม�ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�

การเดินทางไปต�างประเทศ

• ต�องนํายากันชักไปให�เพียงพอ ห�ามขาดยา
• นอนพักให�พอ อย�านอนดึก อย�าอดนอน
• ถ�าเหนื่อย หรืออ�อนเพลียจากการเดินทาง
 ให�รีบพักผ�อน
• ถึงเวลาทานยาให�ทานยาตรงเวลาในประเทศไทย

เดินทางไกล ไปต�างประเทศก็ได�
เพียงแค�ท�านรู�วิธีการดูแลตนเองที่ถูกต�อง

อย�างปลอ
ดภัย

การเดินท
างไกล

ความจริงที่ต�องรู�

• สามารถเดินทางไกลได�
• ไม�ควรขับรถเอง
• ไม�ควรอดนอนก�อนการเดินทาง
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อย�างปลอ
ดภัย

การเดินท
างไกล

การเดินทางไกลนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีโอกาส	เช่น	การเดินทางไปเที่ยว	เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง	
ประชุม	สัมมนา	และอื่นๆ	ตามความจำาเป็นของแต่ละคน	ผู้ที่มีอาการชักก็เช่นเดียวกัน	มีความจำาเป็น
ต้องเดินทางไกลทั้งภายในจังหวัด	ระหว่างจังหวัด	ในประเทศ	หรือเดินทางไปต่างประเทศ	เราต้องมี
การเตรียมตัวให้ดี	เพื่อให้การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ไม่เกิดอาการชักหรืออุบัติเหตุ
ใดๆ	มาเรียนรู้เรื่องนี้ให้ดีครับ
ความจริงที่ต้องรู้
•	 สามารถเดินทางไกลไปไหนก็ ได้	แต่ต้องเตรียมตัวให้ดี	อย่าอดนอน	ทานยาให้ครบถ้วน	
								ไม่เครียด	ไม่เหนื่อยเกินไป
•	 เดินทางไกลได้	แต่ต้องไม่ขับขี่รถเอง	ต้องเป็นผู้โดยสารเท่านั้น
•	 ควรหาเวลาพักผ่อนให้ดี	 และช่วงระหว่างการเดินทาง	 อย่าอดนอน	 เหนื่อยเพลีย	 เพราะจะ

กระตุ้นให้ชักได้ง่ายขึ้น
สิ่งที่ต้องเตรียมตัว
•	 ควบคุมอาการชักให้ดี	ทานยากันชักสม่ำาเสมอ	ไม่ขาดยา	ลด	หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำาให้ชัก

ง่ายขึ้น
•	 ไม่ควรขาดยา	และต้องไม่ลืมทานยา	ไม่อดนอนคืนก่อนการเดินทาง	ระหว่างเดินทาง
•	 ระหว่างการเดินทางต้องพักผ่อน	ไม่ให้ร่างกายเหนื่อยมากเกินไป
•	 ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
•	 ไม่ควรทำากิจกรรมที่เหนื่อยมาก	อยู่กลางแจ้ง	ตากแดดเป็นเวลานาน	จนร่างกายอ่อนเพลีย
•	 เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง	ให้รีบพักผ่อน	นอนให้หลับ	ถ้าไม่หลับก็ต้องใช้ยา	เพื่อนอนให้หลับ	

เพราะการอดนอน	เหนื่อยก็เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นทำาให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น
การเดินทางไปต่างประเทศ
•	 สามารถทำาได้	ไปได้ทั่วโลก	แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
•	 ต้องนำายากันชักไปให้เพียงพอ	 ถ้ามีสำารองไปด้วยก็ดี	 แบ่งส่วนที่สำารองเก็บไว้คนละที่กับ

ส่วนแรกที่ทานประจำา	 และควรมีไว้ติดตัว	 และใส่ในกระเป๋าเดินทางด้วย	 เผื่อมีการสูญหาย	
หรือกระเป๋ามาถึงล่าช้า	ก็จะได้มียาทานตลอด	หรือยาที่นำาติดตัวสูญหาย	ก็มียาสำารองใน
กระเป๋าเดินทาง

•	 นำาประวัติการรักษาอย่างละเอียด	ถ้ามีการเตรียมเป็นภาษาอังกฤษ	หรือภาษาของประเทศ
ที่เราไปเที่ยวนั้นก็จะดีที่สุด	

•	 นอนพักให้พอ	 โดยเฉพาะคืนก่อนเดินทาง	 คืนเดินทางและพยายามพักผ่อน	 นอนให้หลับ
ระหว่างการเดินทาง

•	 ให้ทานยาให้ตรงเวลาเดิมที่ทาน	กรณีเดินทางไปต่างประเทศไม่นานเกินสัปดาห์	เพราะถ้ามี
ระยะเวลาการเดินทางไปยังประเทศที่เวลาแตกต่างกับประเทศไทยมาก	ก็อาจเกิดอาการชัก
ได้ระหว่างการเดินทาง

•	 เมื่อถึงจุดหมายการเดินทาง	ต้องรีบพักผ่อน	นอนให้พอ	อย่าเที่ยวเล่น	หรือทำากิจกรรมจน
เหนื่อย

การเดินทางไกล ไปทั่วโลกก็ทำาได้ เพียงแค่ท่านรู้จักวิธีการดูแลตนเองที่ดี 
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ความจร�งที่ควรรู

ลมชัก

การปฏิบัติตัวชวงหนารอน

เที่ยวทะเล น้ำตก เลนสงกรานตไดหร�อไม?

ชวงปดเทอม ตองระวัง !!

อากาศรอน หนารอน 

ตองดูแลตนเองใหดี ระวังการเกิด

อุบัติเหตุจากการชักได

อากาศรอนกระตุนใหชักบอยข�้นได อาจเกิดจากการพักผอนไมพอ 
หลับไมสนิท เพราะอากาศรอน

ไมควรอาบน้ำแชในอางอาบน้ำ 

หร�อในแมน้ำ ลำคลอง

พักผอนใหพอ ถานอนไมหลับกลางคืน 

ควรหาเวลาพักผอนใหพอ
ทานยากันชักสม่ำเสมอ

• เที่ยวทะเลได แตไมควรเลนน้ำทะเลกลางแดด  

ไมควรเลนบานานาโบท

• เที่ยวน้ำตก แตไมควรปนข�้นน้ำตก ระวังลื่นน้ำตก

• เลนสงกรานตได้ แตอยาเลนจนเหนื่อยมาก

• ชวงปดเทอม เด็กลมชัก หามเลนน้ำในแมน้ำ ลำคลอง

• ทานยาไมสม่ำเสมอ

• เลนน้ำในสวนน้ำ แมน้ำ ลำคลอง ทะเล

• เลนเกมสติดตอกันนานจนชัก

ลมรอนกับ
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ลมชัก ลมรอนกับ

อากาศร้อนในฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้	เรียกว่าทำาลายสถิติอุณหภูมิที่สูงสุด	ผมพบผู้มี
อาการชักมากขึ้นอย่างชัดเจน	เราลองมาดูกันครับว่า	ผู้มีอาการชักจะต้องเตรียมตัวอย่างไรใน
การรับมือลมร้อน	ร้อนกาย	แต่อย่าร้อนใจ	ต้องติดตามดูครับ
ความจริงที่ควรรู้

•	 จากการศึกษาผู้ป่วยในประเทศไทยพบว่าอากาศที่ร้อน	 อุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่
ทำาให้มีอาการชักได้ง่ายขึ้นอย่างชัดเจน

•	 เหตุที่ทำาให้มีอาการชักได้บ่อยขึ้นนั้น	อาจเกิดจากอากาศที่ร้อนมาก	ทำาให้ผู้มีอาการชักพัก
ผ่อนไม่เพียงพอ	นอนหลับยาก	และอาจไม่สบายได้ง่าย	เหนื่อยง่ายขึ้น	ทำาให้กระตุ้นการชัก
ได้ง่ายขึ้น

การปฏิบัติตัวในช่วงหน้าร้อน
•	 ทานยากันชักให้สม่ำาเสมอ	 บางครั้งอากาศร้อนทำาให้บางคนมีอาการเบื่ออาหาร	 พอไม่ได้
ทานอาหารก็เลยไม่ทานยากันชัก	ก็จะทำาให้มีอาการชักได้ง่ายขึ้น	

•	 ควรพักผ่อนให้เพียงพอ	นอนหลับให้สนิท	ถ้านอนไม่หลับตอนกลางคืน	ก็ต้องหาเวลาพัก
ผ่อนให้เพียงพอในช่วงกลางวันสั้นๆ	

•	 ไม่ควรอาบน้ำาในอ่างอาบน้ำา	หรือในแม่น้ำาลำาคลอง	เพราะอาจเกิดอาการชักขึ้นได้ขณะอาบ
น้ำา	ก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	เช่น	สำาลักน้ำา	จมน้ำา	หรือเสียชีวิตได้

เที่ยวทะเล น้ำาตก เล่นสงกรานต์ ได้หรือไม่
•	 ก่อนอื่นต้องควบคุมอาการชักได้ดีก่อนจึงสามารถทำากิจกรรมต่างๆ	 ได้	 ดังนั้นต้องทาน
ยากันชัก	หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำาให้ชักได้ง่ายขึ้น	เมื่อควบคุมอาการชักได้ดีก็สามารถทำา
กิจกรรมต่างๆได้

•	 การเที่ยวทะเล	ก็ต้องเล่นน้ำาทะเลหรือนอนอาบแดดที่ไม่ร้อนมาก	เพราะถ้าร้อนมากๆ	เหนื่อย
มากๆ	ก็กระตุ้นทำาให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น

•	 ไม่ควรเล่นน้ำาทะเลหรือเล่นน้ำาในสระว่ายน้ำากลางแดดที่ร้อนมากๆ	 จะกระตุ้นให้เกิดอาการ
ชักได้ง่ายขึ้น

•	 ไม่ควรเล่นกีฬาทางน้ำาที่ผาดโผน	เช่น	บานานาโบ้ท	สกีน้ำา	เจ็ตสกี	เป็นต้น
•	 ไม่ควรเล่นกีฬาปีนหน้าผา	เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้ามีอาการชักขณะทำากิจกรรม
•	 ระวังลื่นตกน้ำา	ระหว่างเดินเที่ยวน้ำาตก	ถ้ามีอาการเซ	ซึม	ง่วงนอน	ไม่ควรเที่ยวน้ำาตก	หรือ
อยู่ใกล้แหล่งน้ำา

•	 การเล่นสงกรานต์สามารถเล่นได้	แต่อย่าเล่นจนเหนื่อยมาก	อย่าลืมทานยากันชัก	อย่าให้
ยาเปียกน้ำา

•	 ช่วงปิดเทอม	 เด็กๆ	 จะเล่นน้ำากันมาก	 และเกิดอุบัติเหตุจมน้ำาได้บ่อย	ดังนั้นผู้ปกครองของ
เด็กที่มีอาการชักจะต้องระวังการเล่นน้ำาของเด็ก	และระวังการจมน้ำาด้วย

ช่วงปิดเทอมต้องระวัง
•	 การทานยาไม่สม่ำาเสมอ	 เพราะเด็กๆ	 จะตื่นสาย	 ไม่ตรงเวลาเหมือนช่วงเปิดเทอม	 และอาจ
ทานยากันชักไม่สม่ำาเสมอได้บ่อย

•	 การเลน่น้ำาในสวนน้ำา	สระน้ำา	แมน่้ำา	ลำาคลอง	อาจเกดิอบุตัเิหตลุืน่ลม้	ตกน้ำา	จมน้ำาไดบ้อ่ย	ตอ้ง
ระวังให้ดี

•	 การเล่นเกมส์ติดต่อกันยาวนานมากกว่าช่วงเปิดเทอม	เพราะไม่มีเรียนหนังสือ	ทำาให้เด็กๆ	
นอนดึกมากขึ้น	ก็ทำาให้มีอาการชักได้ง่ายขึ้น

อากาศร้อน หน้าร้อน ต้องดูแลตนเองให้ดี ระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการชัก
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• ลงเร�อต�องใส�เสื้อชูชีพเสมอ อย�านั่งร�ม 
ให�นั่งตรงกลาง

• บอกคนอื่นๆ ด�วยว�า เรามีอาการชัก 
• ถ�ามีอาการเตือนให�ร�บบอกคนใกล�เคียงทันที
• ถ�ามีอาการเมาเร�อ ไม�ควรลงเร�อ 

เพราะกระตุ�น
ให�ชักได�

เที่ยวทะเลอย�างสนุก 
ต�องพร�อม

อยากบอกว�า

ร�อนนี้ไปเที่ยวทะเล สนุก
ปลอดภัย ต�องใส�ใจสุขภาพ

เตร�ยมพร�อม
ก�อนเดินทาง

ปลอดภัยไว�ก�อน

• เที่ยวทะเลกับเพ�่อนๆ ที่รู�จักเราอย�างดี
• รู�ว�าชักแบบไหน ทานยาอะไร 
• เพ�่อนช�วยเราได�ถูกต�อง ถ�ามีอาการชัก
• ควบคุมอาการชักได�ดี
• ทานยากันชักสม่ำเสมอ ไม�ขาดยา
• ไม�มีผลข�างเคียงจากยากันชัก เซ ว�งเว�ยนศีรษะ 

สั่น ง�วงซึม

• ไม�ควรลงว�ายน้ำทะเลคนเดียว

• ควรใส�ชูชีพ ถ�าลงเล�นน้ำทะเล เล�นเร�อใบ เร�อแคนนู

• ไม�ควรเล�นป�นเขา

• ควรเที่ยวเล�นพอสนุก อย�าให�เหนื่อย เพลียมาก

• ยากันชักที่ครบถ�วน พร�อมยาป�องกัน
การชักซ้ำ (แวเลี่ยม)

• ยารักษาโรคประจำตัว ยาลดไข�
• พักผ�อนให�พอในคืนก�อนเดินทาง
• ระหว�างเดินทาง ควรพักผ�อนให�พอด�วย
• ทานยากันชักให�ครบถ�วนทุกครั้ง 

ระหว�างเดินทางและเที่ยวทะเล

ไปทะเลกันดีกว�า
ลมชัก…..
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ลมชัก….. ไปทะเลกันดีกว�า
อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้	ถ้าได้ ไปเที่ยวทะเลคงผ่อนคลายร้อนได้ดี	แต่ว่าคนที่มีอาการชักจะไปเที่ยวทะเล

ได้หรือเปล่า	แล้วจะปลอดภัยหรือไม่ถ้าจะลงเล่นน้ำาทะเล	เรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่า	ลมชัก	ไปเที่ยวทะเลอย่างไร	
ให้สนุกและปลอดภัย

เที่ยวทะเลอย่างสนุก	ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร
•	 กอ่นอืน่เลยตอ้งควบคมุอาการชกัใหด้กีอ่น	เพราะถา้ยงัมอีาการชกับอ่ยครัง้	คงไมป่ลอดภยัแน่ๆ 	ในการ

เที่ยวทะเล	ดังนั้นต้องควบคุมอาการให้ได้ดี
•	 ต้องทานยากันชักสม่ำาเสมอ	 รักษาให้ดี	 ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์อย่างเคร่งครัด	 ติดตามการ

รักษาสม่ำาเสมอ
•	 การรกัษาทีผ่า่นมาเปน็ไปดว้ยด	ีไม่มีผลขา้งเคยีงท่ีส่งผลต่อการเดนิ	การทรงตวั	ไมม่อีาการเซ	ซมึ	งว่ง

นอน	มอืสัน่	เพราะอาการขา้งเคยีงเหลา่น้ีจะสง่ผลต่อการทำากจิวตัรประจำาวนั	ทำาใหเ้กดิอบุตัเิหตไุดง้า่ย	
ถ้ามีอาการข้างเคียงเหล่านี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ที่ทำาการรักษา

•	 ควรไปเทีย่วกบัคนในครอบครวั	หรอืเพือ่นสนิทท่ีรูจ้กัเราเปน็อยา่งด	ีรูว้า่เรามอีาการชกัรปูแบบไหน	ถา้
มอีาการจะตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอือยา่งถกูต้องเหมาะสมอยา่งไร	ทานยากนัชกัอะไรอยู	่รู้รายละเอยีดดา้น
อาการ	ดา้นการรกัษาพยาบาล	เพราะถา้มอีาการชกัเกดิขึน้	จะได้มีความสะดวก	ปลอดภัยในด้านการ
รักษาพยาบาล

เตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง
•	 เตรียมยากันชักที่ทานทุกวันให้พร้อม	 ถ้าดีควรเตรียมยาสำารองไปด้วย	 และแยกเก็บกันคนละที่	 เช่น	

กระเป๋าเดินทาง	กับกระเป๋าท่ีนำาติดตัว	เพ่ือป้องกันการสูญหายของกระเป๋าใดกระเป๋าหน่ึง	ก็ยังมียาสำารอง
•	 ถ้าดีควรมียาระงับอาการชัก	เช่น	แวเล่ียมขนาด	5	มิลลิกรัมในผู้ใหญ่	กรณีท่ีมีอาการชัก	หลังการชักใหท้าน

ยาแวเลี่ยม	เพื่อลดโอกาสการชักซ้ำา	หรือกรณีมีไข้ขึ้นสูงไม่สบาย	การทานยาดังกล่าวก็ลดโอกาสการ
เกิดอาการชักได้

•	 นำายารักษาโรคประจำาตัวให้พร้อม	 พร้อมกับประวัติการรักษาโรค	 เพื่อไว้ใช้ในกรณีเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพขึ้น

•	 พักผ่อนให้พอในคืนก่อนการเดินทาง	และระหว่างการเดินทางควรหาเวลาพักผ่อน	อย่าอดนอน	อย่า
นอนดึก	เพราะอาจทำาให้เกิดอาการชักได้

•	 ควรทานยากันชักให้ครบถ้วน	อย่าประมาท	อย่าขาดยาเลยแม้แต่ครั้งเดียว	 เพราะมักเกิดปัญหาด้าน
การทานยากันชักที่ลืมได้ง่ายๆ	เวลาไปเที่ยว	เช่น	ตอนเช้า	หรือก่อนนอน	เป็นต้น

อยากบอกว่า
•	 ควรเทีย่วเล่นให้สนุกพอประมาณ	อยา่เที่ยวเล่นจนเหนื่อยมาก	เพราะจะกระตุน้ให้เกิดอาการชักได้ง่าย
•	 ไมค่วรลงวา่ยน้ำาในสระวา่ยน้ำาหรอืในทะเลเพยีงลำาพงั	ควรมีคนอืน่ๆ	ทีท่ราบวา่เราเปน็ลมชกั	ลงเลน่น้ำา

หรือดูเราว่าปลอดภัยหรือไม่	มีอาการชักหรือไม่	เพราะถ้าไม่มีใครรู้จักเราดี	เห็นว่าเราหายไปก็อาจนึก
ว่าเราดำาน้ำา	แต่จริงแล้วเราชักเกิดอาการขณะเล่นน้ำา	และจมน้ำาได้

•	 ไมค่วรเลน่กฬีาทางน้ำาผาดโผน	หรอืการปนีหนา้ผา	เพราะอาจเกดิอุบัตเิหตไุด้งา่ย	ถ้ามีอาการชกัขณะ
ทำากิจกรรมเหล่านั้น

ปลอดภัยไว้ก่อน
•	 การลงเรือต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยทุกครั้ง	
•	 ไม่ควรนั่งริมเรือ	ควรนั่งตรงกลางมีคนนั่งข้างๆ	เราทั้ง	2	ข้าง	เพื่อป้องกันการตกเรือและช่วยเหลือเรา

ได้ด้วย
•	 ควรลงเรือกับคนที่รู้จักเราด้วย	ว่ามีอาการชักแบบไหน	ช่วยเหลืออย่างไร	และถ้ามีอาการเตือนก็ต้อง

รีบบอกคนอื่นๆ	ทันที	ห้ามรอสังเกตอาการเด็ดขาด
•	 ถ้าลืมทานยากันชัก	หรืออาการเมาเรือ	ก็ ไม่ควรลงเรือ	เพราะอาจเกิดอาการชักได้ง่าย

ร้อนนี้ ไปเที่ยวทะเลอย่างสนุก และปลอดภัย ต้องใส่ใจสุขภาพ
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การเตร�ยมตัว
ก�อน

ออกเดินป�า

การเดินป�า
ให�สนุก 

และปลอดภัย

การเดินป�า
ให�สนุก 

และปลอดภัย

ควบคุมอาการชักได�ดี 
ชักครั้งสุดท�ายนานกว�า 1 ป� 

ก็ยิ�งดี

เดินป�ากับเพ�่อนที่รู�ใจ 
และรู�ว�าเรามีอาการชัก

แบบไหน

เพ�่อนรู�ว�ธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต�นที่เหมาะสม

• เดินป�าให�สนุก พอประมาณ อย�าให�เหนื่อยมาก
• ห�ามดื่มแอลกอฮอล�
• ควรหลีกเลี่ยงการนั่งเล�นใกล�กองไฟ
• แสงสว�างในเต็นท�ควรเป�นไฟจากแบตเตอร�่ ไม�ควร

จ�ดเทียนหร�อตะเกียงน้ำมัน
• ควรมีเพ�่อนนอนร�วมเต็นท�เดียวกัน อย�าอดนอน 

อย�านอนดึก
• ควรหลีกเลี่ยงการอยู�ใกล�แหล�งน้ำ หน�าผา 

ที่สูงลาดชันมากๆ 

ใช�ชีว�ตอย�างมีความสุข สนุกไปทุกกิจกรรม 
ต�องควบคุมการชักได�ดี

ใช�ชีว�ตอย�างมีความสุข สนุกไปทุกกิจกรรม 
ต�องควบคุมการชักได�ดี

เตร�ยมยากันชักและยาอื่นๆ 
ที่จำเป�นให�เพ�ยงพอ เก็บยาไว�

ในที่ที่เหมาะสม 
ไม�ถูกน้ำหร�อความชื้น 

ควรรู�ว�ธีการติดต�อ 
และการเดินทางไป

โรงพยาบาลที่ใกล�ที่สุด

ทานยากันชัก
สม่ำเสมอทุกวัน

ลมชัก กับการเดินป�า

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ลมชัก กับการเดินป�า
การเดินป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้มีอาการชักสนใจในการท่องเที่ยวเลือกกิจกรรมนี้	มี

ประเด็นที่เราต้องทำาความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมก็จะทำาให้การเดินป่าเป็นไปด้วย
ความปลอดภัยและสนุกด้วยกัน

การเตรียมตัวก่อนออกเดินป่า
• ควรควบคุมอาการชักได้ดี	อย่างน้อยกค็วรไม่มีอาการชักนานตอ่เนื่อง	12	เดือน	

เพื่อลดโอกาสการชักซ้ำา	 และต้องทานยากันชักสม่ำาเสมอทุกวัน	 ไม่ควรขาดยา
กันชักเลย

• ควรออกเดินป่ากับเพื่อนที่รู้จักเราเป็นอย่างดี	 ว่ามีการชักรูปแบบไหน	 เพื่อที่
จะให้การช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง	

• การออกเดินป่านั้นต้องเตรียมยากันชักและยาที่ใช้รักษาโรคร่วมต่างๆ	อย่าง
เพียงพอ	 ถ้าดีควรมีสำารองไปด้วยและมีการแยกเก็บเป็น	 2	 ส่วน	 เพราะถ้าเกิด
การสูญหาย	ยังเหลือบางส่วนที่สามารถใช้ ได้	การเก็บยาต้องเก็บอย่างดีไม่ให้
เปียกน้ำา	หรือถูกความชื้นได้ง่าย

• ควรมีประวัติการรักษาติดตัวไปด้วย	และควรศึกษาเกี่ยวกับสถานพยาบาลใน
พื้นที่ที่เราจะออกเดินป่าว่าสามารถติดต่อได้ด้วยวิธีใด	หมายเลขโทรศัพท์	และ
การประสานงานต่างๆ	 ถ้าเกิดอาการชักหรือจำาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาล

การเดินป่าให้สนุกและปลอดภัย
• เดินป่าให้สนุกพอประมาณ	อย่าให้เหนื่อยมากจนอ่อนเพลียหรืออดนอน	เพราะ

จะทำาให้ชักได้
• ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	ทานยาให้ครบทุกครั้ง
• ไม่ควรนั่งเล่นใกล้รอบกองไฟ หรือใกล้แหล่งน้ำา	เพราะถ้าชักอาจเกิดอันตรายได้
• ควรหลีกเลี่ยงการเดินป่าที่เส้นทางเดินใกล้หน้าผา	เขาสูงลาดชันมากๆ	
• การนอน	ควรนอนด้วยกันกับเพื่อนหรือคนที่สามารถปฐมพยาบาลได้ถูกต้อง	
• แสงสวา่งในเตน็ทค์วรใชแ้สงสวา่งจากแบตเตอร่ีไมค่วรจดุเทยีนหรอืตะเกยีงน้ำามนั	

เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้จากการชัก

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สนุกไปทุกกิจกรรม 
ต้องควบคุมการชักได้ดี
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อาการชักเกิดจากความผิดปกติของสมอง 
ไม�ได�เกิดจากไสยศาสตร� ผีเข�าหร�อถูกคุณไสย�

ลมชักกับวันพระ

ความจร�ง
• บางคนจะมีอาการชักได�บ�อยข�้น

ในวันพระ
• ไม�ได�เกี่ยวข�องกับไสยศาสตร� 

เป�นความจร�งที่พบทางการแพทย�
• การศึกษาพบว�าในวันพระ

พบว�ามีความผิดปกติของ
คลื่นไฟฟ�าสมอง

ข�อปฏิบัติในการดูแลตนเอง

สังเกตให�ดีว�าตนเอง
มีอาการผิดปกติ 
อาการชักในช�วง
วันพระหร�อไม�

แจ�งแพทย�ผู�ดูแลให�ละเอียด
ว�ามีอาการผิดปกติอย�างไร

ควรพักผ�อนให�เพ�ยงพอ 
อย�าอดนอน หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�น

ในช�วงก�อนและหลังวันพระ

ทานยากันชักสม่ำเสมอ

ถ�ามีอาการชักบ�อยข�้นทุกวันพระ 
แพทย�จะให�ทานยาป�องกันการชักเพ��ม

ในช�วงวันดังกล�าว

ทำไม
จร�งแล�วยังไม�ทราบเหตุผลที่แน�ชัด 

น�าจะเกี่ยวข�องกับวันพระจันทร�เต็มดวง 
มีการข�้นลงของน้ำจากแรงดึงดูด

ระหว�างโลกกับดวงจันทร� ส�งผลให�เกิด
ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ�าสมอง

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ลมชักกับวันพระ

A5

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการชักอีกอย่างหนึ่ง	 คือ	 การชักบ่อยขึ้นในวันพระ	 จึงทำาให้บาง
คนเชื่อว่าสาเหตุของการชักเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์	เราลองมาดูครับว่าความจริงแล้ว
เป็นอย่างไรกันแน่

ความจริง
• ในช่วงวันพระ	วันโกนหรือวันพระจันทร์เต็มดวง	จะพบว่ามีผู้มีอาการชัก	จะชัก

ง่ายขึ้น
• โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ใดๆ	สามารถอธิบายทางหลักวิทยาศาสตร์ได้
• การศึกษาพบว่าในวันพระ	วันโกนหรือช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงนั้น	ถ้านำาผู้มี

อาการชักมาตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	จะพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองได้
มากขึ้นกว่าวันอื่นๆ

ทำาไม
• จริงแล้วยังไม่มีใครทราบสาเหตุท่ีแน่ชัดว่ามีกลไกการเกิดจากอะไร	น่าจะเกี่ยวข้อง

กับวันพระจันทร์เต็มดวง	มีการขึ้นลงของน้ำาจากแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจัน
ทร์์	ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง	ทำาให้เกิดอาการชัก
บ่อยขึ้น	และตรวจพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง

ข้อปฏิบัติในการดูแลตนเองให้ดี
• สังเกตให้ดว่ีาตนเองมอีาการผิดปกต	ิชกับอ่ยมากขึน้หรอืไมใ่นชว่งวนัพระ	วันโกน	

ถ้าพบว่ามีความผิดปกติก็ต้องแจ้งแพทย์ผู้ดูแลให้ละเอียดว่า	มีความผิดปกติสัมพันธ์
กับวันพระ	วันโกนอย่างไร

• ควรพักผ่อนให้เพียงพอ	อย่าอดนอน	อย่านอนดึก	หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นในช่วง
ก่อนและหลังวันดังกล่าว	เพื่อลดโอกาสการชักที่ง่ายขึ้น

• ทานยากันชักสม่ำาเสมอ	 โดยเฉพาะช่วงใกล้วันพระ	 วันโกน	 เพื่อลดโอกาสการ
ชักซ้ำาได้ง่ายขึ้น

• ถ้ามีรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามีการชักที่บ่อยขึ้นในช่วงวันดังกล่าว	แพทย์จะให้
ทานยาป้องกันการชักแวเลี่ยม	เพิ่มขึ้นเฉพาะในช่วงใกล้ๆ	วันดังกล่าว	

อาการชักเกิดจากความผิดปกติของสมอง 
ไม่ได้เกิดจากไสยศาสตร์ ผีเข้า หรือถูกคุณไสย์
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การนอนที่วัด อย�างสุขกาย สุขใจ

สิ�งที่ต�องรู� ก�อนเข�าวัด

    กับลมชัก
เข�าพรรษาอย�างสุขใจ

ควบคุมอาการชักได�ดี

ทานยากันชักสม่ำเสมอ 
อย�าขาดยาเด็ดขาด

• ต�องบอกให�คนอื่นๆ ทราบด�วยว�า
เรามีอาการชักรูปแบบใด• ต�องบอกว�ธีการช�วยเหลือ

ท่ีถูกต�องกับคนอ่ืนๆ

• ควรนอนหลับให�ตรงเวลา
เดิม อย�าอดนอน หร�อนอนดึก

• ทานยากันชักให�ตรงเวลา 
ถึงแม�จะมีกิจกรรมที่ต�องทำ
ตรงช�วงเวลาทานยากันชัก

• ถ�าต�องเข�าวัดนานหลายๆวัน 
ต�องนำยากันชักไปให�ครบถ�วน

• ควรมีบัตรประจำตัว
ที่ระบุอาการ ยาที่ทาน 
การช�วยเหลือ แพทย�
และโรงพยาบาล ที่รักษา

• อย�าอาบน้ำในแม�น้ำ 
ลำคลองเด็ดขาด

• ไม�ควรปรุงอาหารด�วย
เตาถ�าน เตาแก�ส

ต�องนำยากันชัก
ไปวัดด�วยเสมอ

อย�าอดนอน 
อย�านอนดึก 
พักผ�อนให�พอ

ควรทานอาหารให�ครบ 
เพ�่อการทานยากันชัก
ที่ครบถ�วน

อย�าอยู�ใกล �แหล�งน้ำ
คนเดียว

อย�าจ�ดธูป 
เทียนในที่พัก
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    กับลมชัก
เข�าพรรษาอย�างสุขใจ

คนไทยจะเขา้วดั	ทำาบญุกันอยา่งมากชว่งเทศกาลเข้าพรรษา	และมกีารเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ร่วมด้วย	 เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวหลายวัน	ผู้มีอาการชักก็ต้องการเข้าวัด	ทำาบุญ	
ทอ่งเทีย่วดว้ยเชน่กนั	ควรเตรยีมตวัอยา่งไร	จงึมคีวามปลอดภยัและมคีวามสขุกาย	สขุใจ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าวัด
• ควรควบคุมอาการชักได้ดี	ทานยากันชักสม่ำาเสมอทุกวัน	ถ้าต้องเดินทางหรือ

ไปนอนที่วัดเป็นเวลาหลายๆ	วัน	ต้องเตรียมยากันชักและยาอื่นๆ	ที่จำาเป็นต้องใช้
ไปให้เพียงพอ	ถ้าดีต้องมีการเตรียมยาสำารองไปด้วยเสมอ	แยกเก็บไว้	2	ที่	เพื่อ
ป้องกันการสูญหายของกระเป๋า	จะได้มียาสำารอง	ที่สำาคัญอย่าอดนอน	อย่านอน
ดึก	อย่าเที่ยวจนเหนื่อย

• การนอนพัก	หรือที่ทำากิจกรรมไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำา	หรือที่ที่อาจเกิดอันตราย
ได้ง่าย	กรณีที่เกิดอาการชักและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	ที่สำาคัญไม่ควรไปคน
เดียว	ควรมีเพื่อนไปด้วยเสมอ

การนอนที่วัดอย่างสุขกาย	สุขใจ
• ควรนอนร่วมกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักเราดีว่ามีอาการชักรูปแบบไหน	จะให้การ

ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้อยา่งไร	ผูม้อีาการชกัควรมบีตัรประจำาตวัทีร่ะบรุปูแบบการ
ชัก	ยาที่ทาน	และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง	แพทย์ที่รักษา	สถานพยาบาลที่รักษา	
ถา้ดตีอ้งศกึษาก่อนเสมอวา่สถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุกรณทีีจ่ำาเปน็ตอ้งเขา้รบัการ
รักษา	คือ	สถานที่ใด	วิธีการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ	อย่าขาด
ยาเป็นอันขาด	ทานยาให้ตรงเวลาเสมอถึงแม้จะมีกิจกรรมต่อเนื่อง	ก็ต้องจัดเวลา
ทานยาใหค้รบและตรงเวลา	ตอ้งเตรยีมยาใหพ้อ	และควรมกีารสำารองยาดว้ยเสมอ

• การนอนไม่ควรนอนคนเดียว	 ไม่ควรใช้แสงสว่างจากตะเกียงน้ำามัน	 ไม่ควร
เตรียมอาหารด้วยเตาไฟ	เตาแก๊ส	เพราะอาจเกิดอันตรายได้	ถ้ามีอาการชัก

• ไม่ควรอาบน้ำาในแมน่้ำา	ลำาคลอง	เพ่ือปอ้งกนัการเกดิอบุตัเิหตตุกน้ำา	หรอืจมน้ำาได้
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ปลอดภัยและ
สนุกแน�นอน

ควบคุมอาการชักได�ดี 

ชักครั้งสุดท�ายนาน
มากกว�า 2 ป�   

หยุดยากันชักแล�ว

ไม�สนุกแน�
มีแต�อันตราย

มีอาการชักบ�อยๆ คุมไม�ได�

ทานยากันชักไม�สมํ่าเสมอ

มีผลข�างเคียงของยากันชัก
เซ ง�วงซึม วิงเวียนศีรษะ 
มือสั่น

สนุก ปลอดภัยแน� 
แต�ต�องระวัง

ควบคุมอาการชักได�ดี

ชักครั้งสุดท�ายนาน
มากกว�า 1 ป�

ทานยากันชักสมํ่าเสมอ

ไม�มีผลข�างเคียงของยากันชัก 
ไม�เซ ไม�ง�วงซึม ไม�มีมือสั่น
ไม�มีวิงเวียนศีรษะ

เล�นสนุกและปลอดภัยต�อง

คืนก�อนเล�น
ต�องนอนให�พอ

ทานยากันชัก
สมํ่าเสมอ

ถ�าลืมทานยา
ไม�ควรเล�น

เล�นให�สนุก 
แต�อย�าเหนื่อย 
และไม�นอนดึก

ในวันที่เล�น

พักผ�อนให�พอ
ไม�ดื่มแอลกอฮอล�

ไม�เล�นบริเวณ
ใกล�แม�นํ้า

ลําคลอง ที่สูง

ลมชัก
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ลมชัก

สงกรานต์เป็นประเพณีไทยที่คนไทยทุกคนต้องการร่วมกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรม	แต่ผู้มีอาการชักก็จะมีความกังวลใจว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม	่
ต้องเตรียมตัวอย่างไร	จึงปลอดภัยและมีความสุข

ปลอดภัยและสนุกแน่นอน
•	 ถ้าผู้มีอาการชักควบคุมอาการชักได้ดี	 ยิ่งนานกว่า	 2	 ปี	 และสามารถหยุดยา

กันชักได้ยิ่งดี	มีความปลอดภัยแน่นอน

สนุกปลอดภัย	แต่ต้องระวัง
•	 ผู้มีอาการชักควบคุมอาการชักได้ดี	นานประมาณ	12	เดือนค่อนข้างปลอดภัยมี

โอกาสชักซ้ำาต่ำา	แต่ก็ต้องระมัดระวัง	ทานยากันชักให้สม่ำาเสมอ	ไม่มีผลข้างเคียง
ของยากันชัก	ไม่เซ	วิงเวียนศีรษะ	ซึม	ง่วงนอน	แต่ก็ ไม่ควรเล่นจนเหนื่อยเพลีย

ไม่สนุกแน่	มีแต่อันตราย
•	 ผู้มีอาการชักบ่อยๆ	ควบคุมอาการไม่ได้	ทานยากันชักก็ ไม่สม่ำาเสมอ	อดนอน	

มีผลข้างเคียงจากยากันชัก	เซ	ซึม	วิงเวียนศีรษะ	มือสั่น	ง่วง	

เล่นสนุกและปลอดภัยต้อง
•	 ต้องนอนหลับ	พักผ่อนให้พอ	ห้ามอดนอนหรือนอนดึก
•	 ทานยากันชักอย่างสม่ำาเสมอ	ไม่ควรขาดยาเลย	ถ้าลืมก็ ไม่ควรเล่น
•	 เล่นให้สนุกพอดี	อย่าเล่นจนเหนื่อยเพลีย	
•	 พักผ่อนให้พอ	อย่าดื่มแอลกอฮอล์	ห้ามเด็ดขาด
•	 ไม่เล่นในบริเวณใกล้แหล่งน้ำา	แม่น้ำา	ลำาคลอง	เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่ายถ้า

มีอาการชัก
•	 ระวังอย่าให้ยากันชักเปียกน้ำา

		เล่นสงกรานต์อย่างสนุกและปลอดภัย	
																		ต้องใส่ใจสุขภาพ
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ลมชัก 
ลอยกระทงอยางปลอดภัย

หางไกลทุกขโศก

เลนสนุกและปลอดภัยตอง

• คืนกอนลอยกระทงตองนอน 

พักผอนใหพอ

• ทานยากันชักสม่ำเสมอ 

ถาลืมทานยาไมควรลอยกระทง

• อยาลอยกระทงดึก

• อยาไปคนเดียว

• ถามีอาการเตือนใหร�บบอกเพื่อน

ที่ไปดวยทันที

• อธ�ษฐานเสร็จ แลวฝากใหเพื่อน

ลอยกระทงลงน้ำ

• ควบคุมอาการชักไดดี

• ไมงวงนอน ไมซ�ม ไมเซ 

ไมว�งเว�ยนศีรษะ

• ชักครั้งสุดทายนาน

   มากกวา 2 ป

• หยุดยากันชักไดแลว

• หามไปคนเดียว

• ระวังตกน้ำ

• ไมควรลอยกระทง ในแมน้ำใหญ 

• ไมควรดื่มแอลกอฮอล

• ไมอดนอน

ลอยกระทงอยางปลอดภัย 
สนุกแนนอน

สิ่งที่ตองระวัง

ลอยกระทง 

ลอยความทุกข 

อาการชักตองคุมไดดี

ลอยกระทง 

ลอยความทุกข 

อาการชักตองคุมไดดี
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ลมชัก ลอยกระทงอยางปลอดภัย
หางไกลทุกขโศก

คนไทยทุกคนมีความสุขเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทง	ทุกคนจะไปลอยกระทงเพื่อขอขมา
ต่อพระแมค่งคา	และปลอ่ยทกุข์โศกใหล้อยไปกบัสายน้ำา	แตผู่ม้อีาการชกักอ็าจถกูหา้มจาก
ผู้ใหญว่่าไมค่วรไปร่วมงาน	เพราะกลวัจะมอีาการชกัเกดิขึน้	และไดร้บัอนัตราย	ผูม้อีาการ
ชักต้องเตรียมตัวอย่างไร	เพื่อให้การลอยกระทงนั้นมีความสุข	สนุก

เล่นสนุกและปลอดภัยต้อง
•	 คืนก่อนลอยกระทงต้องนอน	พักผ่อนให้พอ	อย่านอนดึก	อย่าเครียด	ให้ทาน

ยากันชักสม่ำาเสมอ	อย่าลืมทานยากันชัก	และถ้าลืมทานยาก็ ไม่ควรลอยกระทง
•	 วันลอยกระทงอย่าลอยกระทงดึก	 ให้ร่วมงานตั้งแต่หัวค่ำา	 และควรมีเพื่อนที่รู้ ใจ

เรา	รู้จักอาการและวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องไปด้วย	อย่าไปคนเดียว	และถ้า
มีอาการเตือนให้รีบบอกเพื่อนที่ไปด้วยทันที	 เมื่ออธิษฐานเสร็จ	ก็ฝากให้เพื่อน
ลอยกระทงลงน้ำา	 เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำา	 ถ้ามีอาการชักเกิดขึ้นหรือมีผล
แทรกซ้อนจากยากันชัก	ที่ทำาให้เซ	มึนศีรษะ

ลอยกระทงอย่างปลอดภัย	สนุกแน่นอน
•	 ควรควบคุมอาการชักได้ดี	 ชักครั้งสุดท้ายนานมากกว่า	2	ปี	หยุดยากันชักได้

แล้วยิ่งดี	
•	 ถ้าทานยากันชัก	ต้องไม่มีผลแทรกซ้อนจากยา	เช่น	ง่วงนอน	ซึม	เซ	วิงเวียนศีรษะ	

เป็นต้น

สิ่งที่ต้องระวัง
•	 ห้ามไปคนเดียว	ระวังการพลัดตกน้ำา	ไม่ควรลอยกระทง

ในแม่น้ำาใหญ่	ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์	ไม่อดนอน	ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกัน
การชักและเกิดอุบัติเหตุตกน้ำา	จมน้ำาเสียชีวิต

 ลอยกระทง ลอยความทุกข์ 
อาการชักต้องคุมได้ดี
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นับถอยหลังป�ใหม� ห�างไกลลมชัก 

ลมชัก
C O U N T D O W N

ไปเคาท�ดาวน�

1 มกราคม เร��มป�ใหม�อย�างสุขใจ

ควบคุม
อาการชักได�ดี

ทานยากันชัก
สม่ำเสมอ

คืนวันท่ี 30 ธันวา
ต�องนอนเร็วๆ 

กลางวันที่ 31 
ธันวาคม 

พักผ�อนให�มากๆ 

8-10 ชม.

20.00  น.

นับถอยหลังเสร็จ 
ร�บกลับบ�าน
นอนให�เร็ว 

อย�าลืมทานยา
ก�อนนอนด�วยนะ 

• ตื่นเช�าใส�บาตร ทำบุญ • ทานยากันชักสม่ำเสมอ

• หลีกเลี่ยงสิ�งกระตุ�นให�ชัก

• ไม�ดื่มแอลกอฮอล� ไม�นอนดึก

• อย�าเที่ยว เล�นจนเหนื่อยเพลีย

• สุข สนุกกับเพ�่อน ครอบครัวเสมอ 
อย�าไปคนเดียว

• เพ�่อน ครอบครัวขับ ข�่รถแทนเสมอ

• ถ�ามีอาการเตือน ร�บบอกเพ�่อน 
พ�อ แม�ทันที

31 ธันวาคม ส�งท�ายป�เก�า
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ลมชัก
C O U N T D O W N

ไปเคาท�ดาวน�

ทุกวันที่	31	ธันวาคมของทุกปี	ผู้คนทั่วโลกจะคอยร่วมงานนับถอยหลังของการเริ่มต้น
ปีใหม่	และมีงานเลี้ยงสังสรร	เพื่อความสนุกสนาน	ผู้มีอาการชักจะสามารถร่วมงานเลี้ยง
สนุกสนานดังกล่าวได้หรือไม่	ต้องเตรียมตัว	และมีข้อควรระวังอย่างไร

31	ธันวาคม	ส่งท้ายปีเก่า
•	 ผู้มีอาการชักควรควบคุมอาการชักได้ดี	ทานยากันชักสม่ำาเสมอ
•	 คืนวันที่	30	ธันวาตอ้งนอนเร็วๆ	และกลางวันที่	31	ธันวาคม	พักผ่อนให้มากๆ	เพื่อ

การเตรียมตัวให้พร้อมในการร่วมงาน	ดูแลร่างกายให้สดชื่น
•	 เมือ่ร่วมงานนบัถอยหลงัเสรจ็	ควรรบีกลบับา้น	เขา้นอนทนัท	ีทีส่ำาคญัอยา่ลมืทาน

ยาก่อนนอนด้วยนะ

1	มกราคม	เริ่มปีใหม่อย่างสุขใจ
•	 ควรเริ่มต้นปีใหม่	ด้วยการตื่นเช้าใส่บาตร	ทำาบุญ	เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต
•	 เร่ิมตน้ปใีหมต่อ้งทานยากนัชกัสม่ำาเสมอ	หลกีเลีย่งสิง่กระตุน้ทีท่ำาใหช้กั	ไมค่วรดืม่

แอลกอฮอล์	ต้องไม่นอนดึก	และอย่าเที่ยว	เล่นจนเหนื่อยเพลีย
•	 งานรื่นเริงสุข	สนุกในวันปีใหม่	ควรไปกับเพื่อน	หรือคนในครอบครัวเสมอ	อย่าไป

คนเดียว
•	 ไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว	ควรให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนเป็น

คนขับขี่รถ	แทนเราเสมอ
•	 ถ้ามีอาการเตือน	หรืออาการผิดปกติใดๆ	ควรรีบบอกเพื่อน	พ่อ	แม่ทันที

นับถอยหลังปีใหม่ ห่างไกลลมชัก	
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ความจร�ง
ที่ต�องรู�

อยากบอกทุกคน
• เราไม�ใช�คนพ�การทางสมอง สติป�ญญาปกติ
• เราเหมือนคนอื่นๆ 
• เร�ยนหนังสือได�
• ทำกิจกรรม เล�นกีฬาที่ปลอดภัยได�
• ทำงานที่ปลอดภัยได�
• แต�งงานได� มีลูกได� ให�นมแม�ได�

อาการชักพบได�
ในคนทุกเพศ ทุกวัย

พบได� 1 ใน 
100 คน

ไม�ติดต�อทางการสัมผัส
หร�อน้ำลาย

สาเหตุเกิดจาก
ความผิดปกติในสมอง

ไม�ได�เกิดจากผีเข�า 
หร�อถูกคุณไสย�

ชักจากไข�สูง
 ไม�ใช�โรคลมชัก

ไม�ใช�
โรคติดต�อ

A5

www.epilepsy.kku.ac.thกลุ�มว�จัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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โรคลมชักเปน็โรคทางระบบประสาทที่พบบอ่ย	พบไดทุ้กเพศ	ทุกวยั	และกอ่ให้เกดิความ
กังวลใจ	ทุกข์ใจกับผู้มีอาการและครอบครัวอย่างมาก	จริงแล้วโรคลมชักมิได้น่ากลัวมาก
อย่างที่คิด	 ถ้าเรามีความรู้	 ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสม	 ก็จะทำาให้เราทุกคนมี
ความความทุกข์	ความกังวลใจลดน้อยลง	และค่อยๆ	มีความสุขมากยิ่งขึ้น

ความจริงที่ต้องรู้
• อาการชักพบได้ในคนทุกเพศ	 ทุกวัย	 พบได้ร้อยละ	 1	 ของคนในสังคม	 ไม่ใช่โรค

ติดต่อ	ไม่สามารถติดต่อทางการสัมผัส	หรือน้ำาลาย	เพราะสาเหตุเกิดจากความ
ผิดปกติในสมอง	เช่น	เนื้องอกในสมอง	อุบัติเหตุต่อสมอง	หินปูนในสมอง	ภาวะติด
เชื้อในสมอง	เลือดออกในสมอง	เป็นต้น	

• ไม่ได้เกิดจากผีเข้า	ถูกคุณไสย์	การลงโทษจากเทพเจ้า	หรือการผิดคำาสาบาน	
• ชักจากไข้สูงในวัยเด็กๆ	พบได้บ่อย	เพราะสมองของเด็กยังพัฒนาการได้ไม่เต็มที่	

และถ้าไม่มีไข้	ก็จะไม่เกิดอาการชัก	จึงไม่ใช่โรคลมชัก

อยากบอกทุกคน
• ผู้มีอาการชักทุกคนไม่ใช่คนพิการทางสมอง	ระดบัสตปิญัญาไมไ่ดต้า่งจากคน

อืน่ๆ	ทกุอย่างปกตเิหมอืนคนอืน่ๆ	สามารถเรยีนหนงัสอืได	้ทำากจิกรรม	เลน่กฬีาที่
ปลอดภยัไดท้ำางานทีป่ลอดภยัได	้และถา้ควบคมุอาการชกัไดด้	ีกส็ามารถขบัรถได้

• ผู้หญิงที่มีอาการชัก	ก็แต่งงานได้	มีลูกได้	 ให้นมแม่ได้	 เพียงแต่ต้องปรึกษาแพทย์	
และปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์

• มีเพียงผู้มีอาการชักส่วนน้อยเท่านั้นที่มีข้อจำากัดด้านการเรียนรู้	 ระดับสติ
ปัญญา

• โรคลมชกัสามารถรักษาหายขาดไดม้ากกวา่ 2 ใน 3	ทีเ่ปน็	จงึเปน็โรคที่ไมน่า่กลวั
อย่างที่คิด
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ประวัติผู�เข�ยน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า	

เป็นชาวนครสวรรค์โดยกำาเนิด	 และเติบโตที่จังหวัด
ฉะเชงิเทรา	จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจากโรงเรยีน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์	 ฉะเชิงเทรา	 และศึกษาต่อระดับ
ปรญิญาตร	ีคณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่	
ต่อจากนั้นได้ศึกษาต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อายุรศาสตร์	 และประสาทวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีความสนใจด้านโรคลมชัก	จึง
ได้ศึกษาต่อเฉพาะด้านโรคลมชักที่ประเทศอังกฤษ	

ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์		โรงพยาบาลศรีนครินทร์		
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2537	เป็นต้นมา	และได้จัดตั้งคลินิก
โรคลมชกั	กลุม่วจิยัโรคลมชกัแบบบรูณาการ	มหาวทิยาลยัขอนแกน่		และไดเ้ริม่ศกึษาเกีย่วกบั
โรคลมชักอย่างต่อเนื่อง	พบปัญหาด้านความรู้	ทัศนคติ	การปฏิบัติต่อผู้มีอาการชัก	และโรค
ลมชัก	 จึงได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลมชัก	 และพัฒนาวิธีการรักษา	พัฒนาระบบการรักษา	
เพื่อให้ผู้มีอาการชัก	ครอบครัวสามารถเข้าถึงระบบการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั่วทั้ง
ภาคอสีาน	ไดเ้ผยแพรบ่ทความทางเวบ็ไซตท์างการแพทย	์และสือ่ทางโซเชยีล	หนังสอื	วารสาร
ตา่งๆ	เปน็จำานวนมากอยา่งตอ่เนือ่ง	ยงัพบวา่สงัคมยงัขาดความรู	้ความเขา้ใจท่ีดต่ีอลมชกั	จงึ
ได้จัดทำา	infographic	และบทความประกอบ	เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมีความเข้าใจผู้มีอาการ
ชกัไดถ้กูต้อง	และหวงัใหผู้ม้อีาการชกั	และครอบครวัมคีณุภาพชวีติทีด่	ีสามารถใชช้วีติในสงัคม
ได้เป็นปกติ	และให้ชื่อหนังสือนี้ว่า
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