แพทย์ ชี้ ผู้ป่วยโรคลมชัก...ไม่ งดั ไม่ ง้าง ไม่ ถ่าง ไม่ กด ไม่ ท้ งั หมดหยุดชักเองได้
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ แนะ ปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยโรคลมชัก ห้าม เอาช้อนหรื อสิ่ งของ
งัดปาก หากชักเกิน 5 นาที รี บนําส่ งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันท่วงที
นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า จากการประมาณการพบว่า ประเทศ
ไทยมีผปู ้ ่ วยโรคลมชักราว 6 – 7 แสนคน และสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดย มีสาเหตุจากโรคทาง
กรรมพันธุ์ ภาวะติดเชื้อในสมอง สมองขาดออกซิเจน มีไข้สูงแล้วชัก มีอุบตั ิเหตุทาํ ให้เกิดแผลเป็ นในสมอง
ความเสื่ อมของร่ างกาย หรื อเนื้องอกเจริ ญผิดปกติแต่กาํ เนิด การได้รับสาร พิษ บางอย่าง เป็ นต้น ผูป้ ่ วย
โรคลมชักจะมีอาการหลากหลาย ทําให้สงั เกตยาก ผูป้ ่ วยส่ วนหนึ่ง อาจไม่รู้ตวั ว่ าป่ วยเป็ นโรคลมชัก จึงไม่ได้
รับการรักษาเช่น ภาวะเหม่อลอย วูบเบลอจําอะไรไม่ได้ชว่ั ขณะ ฯลฯ ทั้งนี้ผปู ้ ่ วยโรคลมชัก เสี ยชีวติ ก่อนวัย
อันควรมากกว่าคนทัว่ ไปถึง 2 – 6 เท่า ซึ่งส่ วนหนึ่งเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุขณะชัก แต่หากได้รับการรักษา ที่
เหมาะสมผูป้ ่ วยสามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างปกติ สําหรับการรักษามีท้งั การรับประทานยา และผ่าตัด ปั จจุบนั
พบว่าผูป้ ่ วยโรคลมชักดื้อต่อยาที่รักษามากขึ้น
อาการชักที่อยูใ่ นภาวะวูบ ภาวะเหม่อลอย เป็ นเพียงไม่ก่ีวนิ าทีแล้วหาย ทําให้ไม่ทนั สังเกต
ถ้ามีอาการเหล่านี้ซ้ าํ ๆ แม้จะไม่มีอาการเกร็ ง ชัก กระตุก ควรมาพบแพทย์เพื่อซั กประวัติ รวมทั้งการตรวจ
คลื่นไฟฟ้ าสมอง (EEG) สามารถบอกได้วา่ เป็ นภาวะของโรคลมชักหรื อไม่ ทั้งนี้ ผปู ้ ่ วยโรคลมชักหลายคนมี
อาการ เช่นเห็นภาพหมุน เห็นภาพเคลื่อนไหวเร็ วกว่าปกติ เห็นแสงจ้าสี สนั หลากหลาย บางคนเห็นภาพ
หลอน หูแว่ว เมื่อได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้ าในสมอง จึงพบว่ามีอาการของโรคลมชัก ประเทศไทยมีการ
ผ่าตัดสมองรัก ษาโรคลมชักปี ละประมาณร้อยกว่าราย ซึ่ งถือว่าไม่ มากถ้าเทียบกับผูป้ ่ วยที่มีอาการดื้อยาใน
ขณะนี้ท่ีมีหลายหมื่นคน โดยโรงพยาบาลที่พร้อมทุกด้านในการรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัดสมองยังมีไม่กี่
แห่ง สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เป็ นหน่วยงานที่ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาทและสมอง ตลอดจนรับส่ งต่อจากทัว่ ประเทศเพื่อมารักษาที่สถาบันฯ

/นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม...

-2นายแพทย์ อุดม ภู่วโรดม ผู้อาํ นวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติม การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วย
โรคลมชักต้องทําให้ถูกวิธี ที่ผา่ นมาพบว่ามีการเอาช้อนหรื อสิ่ งของต่าง ๆ ไปงัดปาก เพื่อป้ องกันการกัดลิ้น
ผูป้ ่ วยซึ่ง เป็ นความเชื่อที่ผดิ เพราะการเอาสิ่ งของต่าง ๆ เข้าปากผูป้ ่ วยจะเพิ่มความเสี่ ยงทําให้เกิดการสําลัก
หรื อสิ่ งของนั้นหลุดลงไปในหลอดลม เกิดการอุดตัน ในทางเดินหายใจ อาจ ทําให้เสี ยชีวติ ได้ สําหรับ วิธีท่ี
ถูกต้อง และจดจําง่าย “ไม่ งัด ไม่ ง้าง ไม่ ถ่าง ไม่ กด ไม่ ท้งั หมดหยุดชักเองได้

”โดยสามารถให้การ

ช่วยเหลือด้วยการดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อมรอบตัวผูป้ ่ วยขณะมีอาการชัก เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย เช่น
ป้ องกันไม่ให้พลัดตกจากที่สูง หากมีอาการในบริ เวณที่มีการสัญจรไปมาต้องคอยระมัดระวังอุบตั ิเหตุ เป็ น
ต้น เมื่อผูป้ ่ วยหยุดชักจึงให้ผปู ้ ่ วย นอนตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่ง คลายเสื้ อผ้าให้หลวม อยูใ่ นที่ที่อากาศ
ถ่ายเท นอกจากภาวะชักเกร็ งกระตุกแล้ว ยังต้องระวังกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีอาการชักเหม่อลอย เนื่องจากเมื่อมีอาการ
จะไม่รู้สึกตัวและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ว่ายนํ้าแล้วเกิดจมนํ้า ชักขณะขับรถ เป็ นเหตุให้เกิดอันตราย
ต่อตนเอง ผูร้ ่ วมเส้นทางหรื อทรัพย์สินได้ ส่ วนผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทํางานกับเครื่ องจัก รจะต้องระมัดระวังเป็ นอย่าง
มาก โดยผูใ้ กล้ชิด คนในครอบครัว และเพือ่ นร่ วมงาน ควรจะทําความเข้าใจกับโรค นี้เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผปู้ ่ วยได้อย่างถูกต้องผูป้ ่ วยโรคลมชักที่มีอาการกําเริ บจะมีภาวะชักเกร็ ง กระตุก ไม่เกิน 2 นาที แต่หากชัก
นานถึง 5 นาที ควรรี บนําส่ งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรื อโทรแจ้งหมายเลข 1669 เพือ่ ขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากมีความเสี่ ยงที่จะชักต่อเนื่องไม่หยุด และดื้อต่อการรักษาด้วยยาเพิ่มมากขึ้นด้วย
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