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10 ค ำถำมเกี่ยวกับโรคลมชัก 

 
 

โรคลมชัก (Epilepsy) เป็นโรคที่มักจะพบบ่อย ประมาณ 1% ของประชากรทั้งหมด และเปน็โรคที่
ก่อให้เกิดความตกใจต่อผู้พบเห็นหรือตอ่ญาติ ผูป้่วยต้องถูกห้ามท ากิจกรรมบางอย่าง เช่น การขับรถ 
การเล่นกีฬาทางน้ า เปน็ต้น การรักษาต้องรับประทานยาเป็นระยะเวลานาน 2-3 ปี ดังน้ัน ผู้ป่วยและ
ญาติมักจะมคี าถามที่เกีย่วกับโรคลมชักเป็นจ านวนมาก ในที่นี้จะกล่าวถึง 10 ค าถามทีพ่บบ่อยและควร
รู้  
ค าถามที่ 1 โรคลมชักคืออะไร?  
โรคลมชัก ก็คือ โรคที่เกดิจากความผิดปกติของกระแสไฟฟา้ในสมอง สง่ผลให้ผู้ป่วยมีอา การผดิปกติ
ได้หลายแบบ เช่น  
• การชักเกร็งกระตุกทั้งตัวและหมดสติ หรือทีรู่จ้ักกันทั่วไปว่า “โรคลมบ้าหมู”  
• การชักเกร็งหรือกระตกุเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา ใบหน้า  
• การนั่งนิ่งเหม่อลอยเป็นพักๆ  
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• รวมทั้ง พฤติกรรมแปลกๆ  
• อาการดังกล่าวจะคอ่ยเป็นๆ หายๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 1-3 นาท ีและมอีาการเกิดซ้ าโดยมี
ลักษณะคล้ายเดิมๆ 
 
ค าถามที่ 2 โรคลมชักเกิดจากสาเหตอุะไร?  
สาเหตุของโรคลมชักที่จะพบบ่อยในแต่ละช่วงอายุแตกต่างกัน เช่น  
• วัยแรกเกิดมีสาเหตุจากภาวะสมองขาดออกซิเจน การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์  
• วัยเด็กเล็กมักจะเกิดจากภาวะติดเชื้อในสมอง ไข้ขึ้นสูง  
• วัยรุ่นจะเกิดจากอุบัติเหตุต่อศีรษะ เช่น มอเตอร์ไซค์ล้ม หรือ ไม่ทราบสาเหตุ  
• วัยกลางคนเกิดจากภาวะเนื้องอกสมอง  
• วัยสูงอายเุกิดจากโรคอัมพาต โรคหลอดเลอืดสมอง และโรคเนื้องอกสมอง  
 
ค าถามที่ 3 โรคลมชักรกัษาหายหรือไม?่  
โรคลมชัก เป็นโรคที่จะมีการพยากรณโ์รค (โอกาสรักษาหาย) ที่ดีโรคหนึ่ง โดย 2 ใน 3 ของผูป้่วย
สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยที่เหลือครึ่งหนึ่งสามารถรักษาให้ไมม่อีาการชักได้ เพยีงแต่ตอ้ง
รับประทานยากันชักอยา่งต่อเนื่อง มีเพยีงส่วนน้อยเทา่นั้น (ประมาณ 10%) ที่ไมส่ามารถหยุดอาการ
ชักได้ด้วยยา และต้องรกัษาด้วยการผา่ตัด  
 
ค าถามที่ 4 โรคลมชักจะมีวิธีการรักษากี่วิธ?ี  
การรักษาโรคลมชัก มี 2 วิธีหลัก  
• วิธีแรก คือ การรับประทานยากันอาการชัก ซึ่งผู้ป่วยมากกว่า 95% รับประทานยากันชัก  
• วิธีที่สอง คอื การผา่ตดัสมอง ในกรณผีู้ป่วยมสีาเหตุการชักจากสมองมีความผิดปกติ เช่น โรคเนื้องอก
สมอง ภาวะเลอืดออกในสมอง เป็นต้น หรอืในกรณีผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยากันชักและมีสมองส่วน
กลีบขมับฝ่อ (Hippocampal sclerosis) การผา่ตัดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี นอกจากนี้ยังมีวิธรีักษาโดย
การกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส (Vagus nerve, ประสาทที่ออกจากสมองเส้นที1่0) เพื่อช่วยยับยั้งการ
ท างานทีผ่ิดปกติของสมองที่กระตุ้นให้เกิดการชัก ซึ่งเป็นวิธีที่ยังใช้กันไม่มากเพราะท าได้เฉพาะใน
โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รกัษาโรคลมชักเท่านั้ ผลการรัก ษาก็ไม่แตกต่างกับวิธีอื่นๆ มีคา่ใช้จ่ายสงู และ
สิทธิ์การรักษาทั้ง 3 สิทธิ์ยังไมค่อบคลุมการรัก ษาด้วยวิธีนี้  
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ค าถามที่ 5 ต้องรับประทานยากันชักนานเท่าไร?  
โดยทั่วไปต้องรับประทานยากันอาการชักติดต่อกันนานประมาณ 2 ปี นับจากควบคุมอาการชักได้ 
หลังจากนั้นจะค่อยๆลดขนาดยาลงอยา่งช้าๆภายในระยะเวลา 6-12 เดือน สรุปแล้วผู้ป่วยต้อง
รับประทานยากันชักนานประมาณ 2 ปีครึ่งถึง 3 ปีนับต้ังแต่เริ่มรับประทานยากันชัก  
 
ค าถามที่ 6 จ าเป็นต้องรับประทานยากันชักทุกคนเลยหรือไม่?  
ผู้ป่วยโรคลมชักไม่จ าเปน็จะต้องรับประทานยากันชักทุกคน เช่น ในผู้ป่วยที่มีการชักเพียงครั้งเดียว 
การชักนานๆครั้ง (น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี) หรอืในกรณีที่มีการชักชนิดไมรุ่นแรงและการชักเป็นเฉพาะ
ช่วงที่นอนหลับเท่านั้น ผู้ป่วยเหลา่นี้อาจไม่จ าเป็นต้องรับประทานยากนัชัก เพราะมโีอกาสการชักซ้ า
น้อยมากและผลเสยีจากการชักก็น้อยมากเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยที่มีการชักตั้งแต่ 2 ครัง้ขึ้นไป 
และเป็นการชักทั้งตัว หมดสติ มักจ าเป็นต้องรับประทานยากันชัก แต่อย่างไรก็ตามความจ าเปน็ต้อง
รับประทานยากันชักหรือไม่ ต้องพิจารณารายละเอยีดที่เกี่ยวกับ ข้อดี – ข้อเสยี ของการรับประทาน
ยากันชักหรือไม่รับประทานในผู้ป่วยเป็นรายๆไป  
 
ค าถามที่ 7 ผู้ป่วยโรคลมชักมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปหรือไม่?  
โดยทั่วไปแล้วโอกาสเสยีชีวิตในผู้ป่วยโรคลมชัก ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไป แต่มีราย งานจาก
ต่างประเทศพบว่าผู้ป่วยโรคลมชักมีโอกาสเสยีชีวิตสูงกว่า จากภาวะเสยีชีวิตกะทันหันแบบไมท่ราบ
สาเหตุ คล้ายกับผู้ป่วยไหลตาย (Sudden unexpected death in epileptic patient: SUDEP) ซึ่ง
ยังไมพ่บในผู้ป่วยโรคลมชักไทย ดังนั้นโอกาสการเสียชีวิตจึงขึ้นอยู่กับสา เหตุของโรคลมชักมากกว่า 
เชน่ โรคเนือ้งอกสมอง โรคอัมพาตจากหลอดเลอืดสมองตีบ ตัน หรือแตก อย่างไรก็ตามผู้ป่วยอาจ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการชัก เช่น ชักขณะขับรถ ชักขณะอยู่ในที่สูง ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
เนื่องจากขณะชักมอีาการหมดสติส่งผลให้เกิดอบุัติ เหตุและเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุได ้ 
 
ค าถามที่ 8 การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมต้องท าอย่างไร?  
การปฏิบัติตัวเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการรักษาโรคลมชัก ผู้ป่วยตอ้งรับประทานยากันชักอยา่งสม่ าเสมอ 
ห้ามหยุดยากันชักเองทนัที ควรงดหรอืลดความถี่การขับรถเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าเกิดอาการ
ชักขณะขับรถ กรณีเจ็บป่วยเมื่อไปพบแพทย์ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่าเป็นโรคลมชักและรับประทาน
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ยาชนิดใด ไม่ควรดืม่แอลกอฮอล์ ไมค่วรอดนอน พักผ่อนให้เพยีงพอ หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่ตอ้ง
ปะทะกัน กีฬาทีผ่าดโผน หรือกีฬาทางน้ า การปฏิบัติตัวที่ดีจะน า ไปสูก่ารควบคุมการชักที่ดี  
 
ค าถามที่ 9 อาหารแสลงส าหรับผู้ป่วยโรคลมชักมีหรือไม?่  
ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถที่จะรับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่ถูกสุขลักษณะทางโภชนาการ ไมม่อีาหาร
ต้องห้ามใดๆ รวมทั้งเนือ้หมูก็รับประทานได้ มผีู้ป่วยและประชาชนทัว่ไปจ านวนหนึ่งเข้า ใจว่าเนื้อหมู
เป็นของต้องห้าม เพราะเชื่อว่าโรคลมชักเกิดจากเทพเจ้าทีม่ีหมูเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ เพราะโรคลมชกัคน
ทั่วไปเรียกวา่โรคลมบ้าหมู  
 
ค าถามที่ 10 ผู้ป่วยหญิงโรคลมชักสามารถที่จะแต่งงานและมีบตุรได้หรือไม?่  
ผู้ป่วยหญิงโรคลมชักสามารถที่จะแต่งงานและมีบุตรได้เหมือนคนทั่วไป เพียงแต่มีขอ้แนะน าวา่ถ้า
ต้องการมีบุตรนั้น ต้องควบคุมการชักได้เป็นอย่างดี และหยุดยากันชักได้แล้วจะดีทีสุ่ด แต่ถ้าต้อง
รับประทานยากันชักในช่วงการตั้งครรภ์ ก็ควรเป็นในขนาดต่ าๆ เพื่อลดโอกาสการเกิดความผดิปกติ
ของทารกในครรภ ์ 
 
ขอบคุณข้อมลูจาก : haamor.com/th/เกร็ด10ค าถามเกี่ยวกับโรคลมชัก/  
ขอบคุณรูปภาพจาก : www.tinyzone.tv/HealthDetail.aspx?ctpostid=1205  
www.howtowincancer.com/cancer144.html 
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