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โรคลมชักเปนโรคระบบประสาทที่พบไดบอย  ในรายงานการศึกษาโดย World Health Organization และ 

World Federal of Neurology ในป 2547 พบวาใน102 ประเทศที่รายงานปญหาสุขภาพ พบวารอย 72.5 ของประเทศ
เหลานี้ระบุวาโรคลมชักพบไดบอยเปนอันดับสองรองจากโรคปวดศีรษะ ในขณะที่โรคหลอดเลือดสมองเปนอันดับสามคือ
รอยละ 62.7    ประมาณวาทั่วโลกนาจะมีผูที่มีอายุนอยกวา 15 ป เปนโรคลมชักกวา 10.5 ลานคน ซ่ึงนาจะเทากับหนึ่งใน
ส่ีของจํานวนผูที่เปนโรคลมชักทุกอายุ และในทุก ๆ ป นาจะมีผูที่ไดรับการวินิจฉัยใหมเปนโรคลมชัก โดยการประมาณ 3.5 
ลานคน ซ่ึงรอยละ 40 จะเปนผูปวยเด็กที่อายุนอยกวา 15 ป  และกวารอยละ 80 เปนผูปวยในประเทศที่กําลังพัฒนา  
 

อุบัติการณ โรคลมชักแตกตางกันไปในแตละประเทศคือระหวาง 40 – 190 คนตอประชากร 100,000 คน ซ่ึงพบ
ความแตกตางชัดเจนของอุบัติการณระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนา ในประเทศที่พัฒนาแลว
อุบัติการณระหวาง 41  – 50 คนตอประชากร 100,000 คน ซ่ึงจะตํ่ากวาประเทศที่กําลังพัฒนาซ่ึงอยูระหวาง 61 – 190 คน
ตอประชากร 100,000 คน  สําหรับความชุกในทุกชวงอายุนั้นในประเทศแถบทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนืออยูระหวาง 
3.6 – 6.5 คนตอประชากร 1,000 คน ในประเทศแถบละตินอเมริกา และในทวีปอาฟริกาความชุกอยูระหวาง  6.6 - 17 คน
ตอประชากร 1,000 คน ในเอเชียพบความชุกอยูระหวาง  1.5 - 14.0 คนตอประชากร 1,000 คน  ความชุกในผูปวยเด็กใน
แตละประเทศนั้นสรุปในตารางที่ 2.1  พบวาการเกิดอาการชักคร้ังแรกโดยที่ไมมีปจจัยกระตุนพบได รอยละ 1 -1.7 ของ
ประชากรเด็ก และ รอยละ 0,7 – 0.8 เกิดอาการชักซํ้า   อัตราเส่ียงที่คนแตละคนตลอดชีวิตจะเกิดโรคลมชักอยูระหวางรอย
ละ 3 – 5    

 
ชวงอายุทีเกิดโรคลมชักสูงคือชวงทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก  สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคลมชักในชวงวัยแรกเกิดมักจะ

เปนพยาธิสภาพที่เกิดในชวงการคลอดเชนผลของการขาดออกซิเจน การติดเช้ือที่ระบบประสาท วัยชราเปนชวงที่มีโอกาส
เกิดโรคลมชักสูงรองลงมา   ในปจจุบันนาจะพบวาอุบัติการณโรคลมชักในวัยชราเพิ่มขึ้นในขณะที่ในชวงวัยทารกลด
นอยลงเนื่องมาจากความสามารถทางการแพทยในการดูแลผูปวยดีขึ้น ปญหาสุขภาพแตกตางจากเดิม  การติดเช้ือที่
ระบบประสาทที่อาจจะเปนสาเหตุของโรคลมชักในวัยเด็กเร่ิมลดลงจากการที่มีวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ   อายุคนยืนยาวขึ้น
กวาเดิม  โรคหลอดเลือดสมองซ่ึงเกิดจากปญหาพฤติกรรมในการรับประทานอาหารไมเหมาะสมเพิม่ขึ้น  ฯลฯ    สําหรับ
ประเทศที่กําลังพัฒนาความชุกและอุบัติการณโรคลมชักยังคงสูงโดยเฉพาะในเด็ก เนื่องมาจากปญหาสุขอนามัย โรคติด
เช้ือ ความสามารถในการดูแลรักษาผูปวยยังจํากัด 
 

การเกิดอาการชักแบบเฉพาะที่บงถึงการที่มีการทําหนาที่ผิดปกติในลักษณะที่มีการกระตุนหรือเราเกิดที่สมอง
เฉพาะสวน เชน ถามีความผิดปกติของสมองสวนที่ควบคุมการเคล่ือนไหวของใบหนาซีกขวา อาการชักที่ปรากฏคืออาจจะ
มีการกระตุกที่ใบหนาซีกนั้น หรือถามีความผิดปกติที่สมองที่ทําหนาที่รับความรูสึกเชนสมองกลีบ parietal  อาการชักที่
ปรากฏคือเกิดมีความรูสึกที่ผิดปกติเชนมีอาการชาเฉพาะที่  ถาอาการชักไมมีการกระจายตอไปผูปวยจะรูตัวหรือมีสติดี   
ในกรณีการเกิดอาการชักทั้งตัว (generalized seizure) จุดกําเนิดของการทําหนาที่ผิดปกติมักจะอยูที่สมองสวนที่ลึกซ่ึงตํ่า
กวาเปลือกสมอง (cortex) เชน thalamus เม่ือเซลลประสาทบริเวณนั้นทําหนาที่ผิดปกติ ก็จะมีการกระจายกระแสประสาท
ที่ผิดปกตินี้ไปยังสมองทั้ง 2 ซีกทําใหผูปวยเกิดอาการชักทั้งตัวรวมกับไมรูสึกตัว (loss of consciousness)  อาการที่



ปรากฏอาจจะเปนอาการเหมอ นิ่งเฉย กระตุกเปนจังหวะ เกร็งกระตุกทั้งตัว   ในการชักแบบเฉพาะที่นั้นความผิดปกติของ
การสงกระแสประสาทที่เกิดขึ้นเฉพาะที่อาจจะกระจายตอไปเราเซลลประสาทสวนลึกๆ เชน ที่ thalamus ใหเกิดการ
กระตุนสมองทั้ง 2 ซีกตามมา  ทําใหเกิดอาการชักทั้งตัวตามหลังอาการชักเฉพาะที ่ ซ่ึงในกรณีนี้ก็จะเรียกอาการชักชนิดนี้
วา อาการชักทั้งตัวทุติยภูมิ (secondarily generalized seizure)  สวนการชักชนิดทั่วไป ที่มีการต้ังตนการกระจายกระแส
ประสาทจากสมองสวนลึกเชนที่ thalamus, basal ganglion มายังสมองทั้ง 2 ซีกพรอมๆ กันนั้นเรียกวา การชักทั้งตัวปฐม
ภูมิ (primarily generalized seizure)   

 
ในการดูแลผูปวยที่มีอาการชัก ส่ิงแรกที่แพทยทุกคนตองคํานึงคือตองระบุใหไดวาอาการที่เกิดกับผูปวยนั้น ๆ เปน

อาการชักหรือไม เนื่องจากมีภาวะอื่น ๆ อีกหลายภาวะที่อาจจะมีอาการคลายคลึงกับอาการชักและอาการเหลานั้นอาจจะเกิดซํ้า 
ๆ ได อาการเหลานั้นไดแกอาการหมดสติทันทีที่อาจจะคลายคลึงอาการชักแบบสูญเสียการตึงตัวของกลามเนื้อ (atonic seizure) 
หรืออาการชักแบบเปนทั่วไป (Generalized) การกระตุกหรือสะดุงที่อาจจะเลียนแบบอาการชักสะดุง (myoclonic seizure) การที่
มีทาทางที่ผิดปกติไปหรือมีการบิดเกร็งกลามเนื้อ อาจวินิจฉัยผิดวาเปนอาการชักเฉพาะที่ (partial seizure) การที่มีพฤติกรรม 
หรือการแสดงออกบางอยางที่อาจจะทําใหเขาใจวาเปนอาการชักเฉพาะที่แบบขาดสติ (complex partial)  เปนตน การที่แพทย
เขาใจผิดวาอาการดังกลาวเปนอาการชัก และใหการวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคลมชักทําใหผูปวยตองไดรับการตรวจคนและไดรับ
การรักษาโดยไมจําเปน และเส่ียงตอผลเสียจากการรักษานั้น   มีรายงานในตางประเทศพบวามีผูไดรับการวินิจฉัยผิดวาเปนโรค
ลมชักไดถึงรอยละ 39 ของผูปวยที่สงตัวเขารับการรักษา อาการที่เกิดทันทีโดยที่ไมมีความผิดปกติของคล่ืนไฟฟาสมองระหวาง
เกิดอาการ และอาจจะเกิดซํ้า ๆ ได โดยที่อาจจะมีอาการเคล่ือนไหวของสวนของรางกาย พฤติกรรม หรือการรับรูสติ ผิดไปจาก
ปกติรวมดวยซ่ึงอาจคลายคลึงกับอาการชัก  

 

ตารางท่ี 1 อาการเลียนแบบการชัก

• Syncope
• Breath holding spell

• Hyperventilation
• Benign paroxysmal 

vertigo

• Migraine
• Hypoglycemia
• Cyclic vomiting

• Transient global 
amnesia

• Sleep disorders

• Movement disorders
• TIA

• Psychiatric disorders
• Psychogenic seizure
• Metabolic disorders

 
 
 การจําแนกอาการชักตามแบบของสมาพันธตานโรคลมชักนานาชาติไดนําเสนอในป พ.ศ. 2524 ไดเปนที่ยอมรับ 
และใชกันมาอยางกวางขวางจนปจจุบันนั้น แตก็เปนที่ยอมรับวาการจําแนกเชนนี้ยังไมเปนการจําแนกที่สมบูรณแบบ 
เนื่องจากผูปวยที่เปนโรคลมชักนั้นอาจจะมีอาการแสดงใหปรากฏไดหลายรูปแบบ แตอาการที่แสดงหรือปรากฏใหเห็นนั้น



ไมไดเปนส่ิงที่บงช้ีวาตําแหนงสมองหรือสมองสวนเปลือก (cortex)นั้น ๆ จะเปนจุดกําเนิดของโรคลมชัก (epileptogenic 
focus) ที่ทําใหเกิด abnormal neuronal discharge เสมอไป อาการชักที่มีการจําแนกดังกลาวขางตนแลวไมสามารถระบุ
จุดกําเนิดของโรคลมชัก (epileptogenic focus)   
 

คล่ืนชักจากสมองสวนใตเปลือกกระจาย
ไปยังเปลือกสมองท้ัง 2 ซีก คล่ืนชักปรากฏท่ีขั้วไฟฟา
หมายเลข1 2 3 และ 4
อาการชักท่ีปรากฏเปนอาการชักท้ังตัว

สมองสวน
thalamus

คลื่นชัก

ภาพท่ี 1 Primarily generalized seizure
คลื่นชักท่ีเกิดเฉพาะท่ี
กระจายไปยังสมองอีกซีก
ตรวจพบโดยขั้วไฟฟา
หมายเลข 1 และ 2
อาการชักเปนอาการชักท้ังตัว

สมองสวน
thalamus

คล่ืนชักที่เกิดเฉพาะที่
ตรวจพบโดยขั้วไฟฟา
หมายเลข 3 และ 4
อาการชักท่ีปรากฏเปน
อาการชักเฉพาะท่ีที่สัมพันธ
กับตําแหนงเปลือกสมอง
ท่ีเกิดคลื่นชัก

จุดตั้งตนการชัก

คล่ืนชักคล่ืนชัก

ภาพท่ี 2 Secondarily generalized seizure

 
 

สาเหตุของอาการชัก 
โรคหรือภาวะตาง ๆ บางโรคหรือบางภาวะอาจมีอาการชักเปนอาการของโรคหรือภาวะนั้น ดังนั้นผูปวยทุกคนที่มีอาการ

ชักจึงตองไดรับการคนหาสาเหตุเทาที่จะกระทําได  ถาพบสาเหตุ การแกไขสาเหตุนั้น ๆ ก็อาจจะทําใหผูปวยไมมีอาการชักอีก ใน
ระหวางที่กําลังคนหาสาเหตุก็อาจตองใหการรักษาอาการชักไปกอน จนพบสาเหตุนั้น ๆ   ผูปวยที่มีอาการชักสวนใหญในเด็กนั้น
มักจะไมมีสาเหตุ หรือในบางคร้ังอาจจะมีสาเหตุซอนเรนอยูแตยังไมแสดงความผิดปกติใหปรากฏในระยะแรก หรือเม่ือมีอาการ
ชักเปนคร้ังแรก  แตถาไดติดตามประเมินผูปวยตอไป ก็อาจสามารถพบสาเหตุนั้น ๆ ได จากอาการหรืออาการแสดงบางอยางที่
เพิ่มมากขึ้น  บางคร้ังอาจจะทราบสาเหตุการชักในผูปวยบางคนไดโดยอาศัยการซักประวัติที่ละเอียดถูกตอง   
 

ตารางที่ 2 สาเหตุของอาการชักในเด็ก

• ไขสูง (febrile seizure)
• การติดเช้ือที่ระบบประสาท

สวนกลาง
• ภยันตรายที่เกิดกับระบบประสาท

กลางระหวางการคลอด
• ภาวะสมองขาดออกซิเจน
• ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร
• ระดับน้ําตาลกลูโกสต่ํา

• ภยันตรายที่ศีรษะ
• เลือดออกในสมอง
• ภาวะสมองขาดเลือด
• ความผิดปกติของขบวนการสราง

และสลายสารในรางกาย
• ภาวะขาดไวตามิน
• โรคเนื้องอกสมอง
• ยาหรือสารพิษ

 



ตารางที่ 3  สาเหตุของโรคลมชักจําแนกตามกลุมโรค 

• โรคแทรกซอนจากพยาธิสภาพท่ีระบบประสาทกลาง เชนการติดเชื้อ เลือดออก 
เน้ืองอกสมอง ภาวะขาดออกซิเจน เปนตน 

• ความผิดปกติท่ีเกิดในข้ันตอนพัฒนาการสมอง
• โรคระบบประสาทท่ีพบรวมกับความผิดปกติท่ีผิวหนัง (neurocutaneous

syndrome)
• โรคทางพันธุกรรมท่ีมีอาการชักเปนอาการรวมหรือทําใหเกิดอาการชัก 
• โรคลมชักที่สืบทอดทางพันธุกรรม
• โรคลมชักชนิดที่อาการชักเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอการกระตุน (reflex 

epilepsy)
• โรคลมชักที่ไมมีสาเหตุจําเพาะ

 
 
การตรวจคนทางหองปฏิบัติการ 
 

การคนหาสาเหตุของการเกิดอาการชักและโรคลมชักนั้นเปนองคประกอบสําคัญในการดูแลและรักษาผูปวยเด็กที่เปน
โรคลมชักใหไดผลดี  แมวาสวนใหญของโรคลมชักในเด็กมักจะไมทราบสาเหตุหรือเปนโรคลมชักพันธุกรรม ซ่ึงอาจ ไมมีการรักษา
จําเพาะ แตก็มีโรคลมชักอีกหลาย ๆ ชนิดที่อาจจะเกิดจากความผิดปกติหรือโรคอื่น เชนโรคลมชักที่เกิดจาก เนื้องอกสมอง ความ
ผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ความผิดปกติของกระบวนการสรางและสลายสารในรางกาย ทั้งที่เปนแตกําเนิดหรือเกิดภายหลัง  
ซ่ึงถาไดใหการบําบัดสาเหตุนั้น ๆ ควบคูกันไปกับการใหยากันชัก อาจจะทําใหอาการชักหายขาดหรือลดความรุนแรงลง ตลอดจน
ชวยในการพยากรณโรค  อนึ่งถาสามารถใหการวินิจฉัยโรคลมชักที่เก่ียวกับโรคพันธุกรรมตาง ๆ ไดก็อาจชวยในการใหคําแนะนํา
แกครอบครัวในการที่จะมีบุตรคนตอ ๆ ไป 

 
การตรวจคนทางหองปฏิบัติการที่ชวยในการวินิจฉัยสาเหตุโรคลมชักมีหลายชนิด แตไมมีความจําเปนที่ผูปวยทุก

คนตองรับการตรวจทุกอยาง  หลังจากที่แพทยไดประเมินผูปวยและไดพิจารณาจาก อายุที่ผูปวยเร่ิมมีอาการชัก ลักษณะ
อาการชัก ความถ่ีในการชัก การดําเนินโรคประวัติการต้ังครรภ ประวัติการคลอด  ประวัติพัฒนาการ ประวัติโรคใน
ครอบครัวและผลการตรวจรางกายเบื้องตน ก็จะชวยใหแพทยมีขอมูลที่จะวิเคราะหวา สาเหตุใดบางที่นาจะทําใหเกิดโรค
ลมชักในผูปวยนั้น แลวจึงพิจารณาสงการสงตรวจคนที่เหมาะสมตอไป 
 



ตารางท่ี 4 การตรวจคนทางหองปฏิบัติการ

• Clue for infection: CBC 
• Simple metabolic derangement: electrolytes, Ca++, Mg++, glucose
• Electrical activities: electroencephalography (EEG, routine or video-

monitored 
• Structural lesion: brain-imaging (CT scan or MRI)
• Uncommon degenerative diseases:  screening & specific tests for 

inborn error of metabolism

 
 
การบําบัดโรคลมชัก 
 
 เม่ือแพทยไดวินิจฉัยผูปวยเปนโรคลมชักและไดหาสาเหตุโรคลมชักในผูปวยแตละคนแลว จะตองวางแผนการ
รักษา ซ่ึงอาจจะมีหลักการดังนี้ 

1. การใหคําแนะนําเบื้องตนเม่ือแรกใหการวินิจฉัย 
2. การบําบัดรักษา 
3. การประเมินผูปวยระหวางใหการรักษา 
4. การพิจารณาหยุดใหการรักษา 
5. การติดตามผูปวยภายหลังหยุดใหการรักษา 

 
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการชักและหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูดูแล 

 
โดยทั่วไปเม่ือเด็กเกิดอาการชักทั้งตัวซ่ึงสวนใหญระยะเวลาที่เกิดอาการชักมักไมเกิน 4 นาทีหลังจากนั้นอาการ

ชักมักจะหยุดเอง ในระหวางเกิดอาการชักนี้โอกาสที่จะเกิดอันตรายเชนหัวใจหยุดเตน หรือหยุดหายใจนั้นนอยมาก  ใน
ตางประเทศพบอุบัติการณการตายกะทันหันที่ไมไดคาดจากโรคลมชัก (sudden unexpected death in epilepsy, 
SUDEP)  0.13-2.7ตอประชากรที่เปนโรคลมชัก 1000 รายตอป แตบิดามารดา ผูปกครองที่ประสบเหตุมักจะมีความกังวล
วาผูปวยที่กําลังชักจะหยุดหายใจจึงอาจทําการกดหนาอกเพื่อนวดหัวใจ หรือเปาปากเพื่อชวยการหายใจดวยความ
คาดหวังวาจะชวยผูปวยซ่ึงในระยะแรกของการชักนั้นไมมีความจําเปนแตกลับกอใหเกิดอันตรายตอผูปวยได เชน ซ่ีโครง
หัก ตกเลือด กระเพาะแตกจากการปฏิบัติการชวยชีวิตพื้นฐาน (basic life support) ที่ไมถูกตอง 
 ผูที่อยูในเหตุการณที่ผูปวยเกิดอาการชักทั้งตัวตองต้ังสติ พิจารณาสภาพแวดลอมที่ผูปวยเกิดอาการชักอยูนั้นวา
มีส่ิงที่เปนของแข็งในระยะที่แขนขาผูปวยจะกระแทกใหเกิดภยันตรายหรือไม ถามีควรขยับหรือโยกยายส่ิงเหลานั้นออก 
หรือยายผูปวยออกนอกระยะที่จะเกิดอันตราย  ถาเกิดอาการชักในทาอื่น ๆ ที่ไมใชทานอน เชนนั่งฟุบกับโตะ ก็ควรจัด



ผูปวยใหอยูในทานอน คลายเส้ือผา ยกคางและตะแคงหนาผูปวยเล็กนอยเพื่อเปดระบบหายใจ  ถามีเศษอาหาร น้ําลาย
หรือน้ํามูก ที่ใบหนาใหเช็ดออกโดยไมตองพยายามงัด หรือเปดปาก หามกดแขนหรือขาเพื่อใหผูปวยอยูนิ่งขณะที่มีอาการ
กระตุกชักเกร็งเพราะอาจจะทําใหเกิดกระดูกหักหรือขอเล่ือนไดโดยเฉพาะผูปวยเด็ก ถามีไขสูงรวมใหเช็ดตัวตามซอกคอ 
ซอกพับแขนขา   ควรจะฝกใหผูปกครองสังเกตการหายใจ และจับชีพจรในระหวางเกิดอาการชัก  อนึ่งในระหวางชัก ผูปวย
อาจมีอาการซีดเขียวรอบปาก (circum-oral cyanosis) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอาการชักที่เก่ียวของกับระบบประสาท
อัตโนมัติได  และไมไดแสดงวาผูปวยกําลังเกิดภาวะขาดออกซิเจนเชนที่ผูปกครองมักจะเขาใจผิดและทําใหใหดําเนินการ
ปฐมพยาบาลที่รุนแรงเกินความจําเปนเชนเปาปากและนวดหัวใจ  
 เนื่องจากอาการชักอาจเกิดไดตลอดเวลาแมวาผูปวยจะไดรับยากันชักอยูแลว ผูปวยที่มี อาการชักเฉพาะที่หรือ
แบบที่เปนอาการเตือน (aura) แลวมีอาการชักทั้งตัวตามมานั้น ผูปวยมักรูตัวกอนวาจะมีอาการชักรุนแรงตามมา ถาเปน
เด็กโตอาจจะแนะนําใหหยุดกิจกรรมที่กําลังทําอยูและนอนลงในที่ ๆ ปลอดภัยหรือถาเปนไปไดใหบอกผูปกครองหรือผูที่
อยูใกล ใหรับทราบเพื่อที่จะชวยเหลือปฐมพยาบาลถาเกิดอาการชักทั้งตัวตามมา  
 การใหคําแนะนําหลักการปฐมพยาบาลแกผูปวยขณะเกิดอาการชักที่ถูกตองแกผูดูแลนั้นสําคัญอยางย่ิง
เนื่องจากยังคงมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง และมีความเขาใจผิดวาเม่ือเกิดอาการชักแลวผูปวยมักกัดล้ิน ทําใหมีการสอดใส
วัสดุหรือนิ้วมือเขาไปในปากเพื่อปองกันผูปวยกัดล้ิน ซ่ึงคําแนะนําที่ถูกตองคือผูปกครองหรือผูประสบเหตุตองไมใสวัสดุใด 
ๆ เขาไปในปากผูปวยที่กําลังชักเพราะอาจเกิดอันตราย เชนฟนหัก และอาจพลัดหลนลงสูหลอดลมอุดก้ันระบบหายใจ  
เล็บมืออาจทําอันตรายใหเกิดบาดแผลในชองปากของผูปวย  นอกจากนี้นิ้วมือของผูที่ใหการปฐมพยาบาลอาจถูกผูปวย
กัดเปนแผลรุนแรง และติดเช้ือตามมาได 
 
การพิจารณาหยุดการใหการรักษา 
  
 ระยะเวลาในการใหยากันชักขึ้นอยูกับสาเหตุ การตอบสนองตอยากันชัก ตลอดจนความประสงคของผูปวย 
ในขณะนี้ยังไมมีขอสรุปโดยเฉพาะ แตโดยทั่วไปแลว ซ่ึงแพทยตองใชวิจารณญาณเปรียบเทียบระหวางขอดีและขอเสียที่
อาจจะเกิดจากการหยุดยา กับการที่อาจจะมีอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชยาเปนเวลานาน ๆ การพิจารณาหยุดยา
กันชักนั้นตองใหขอมูลแนวทางการรักษาแกบิดามารดา หรือผูปกครองเพื่อใหมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยเสมอ 
 

ในการหยุดยากันชักอาจจะใชปจจัยดังตอไปนีร้วมในการพิจารณา 
1. ลักษณะอาการชักและกลุมอาการโรคลมชัก   
2. สาเหตุของโรคลมชัก  
3. พัฒนาการ และผลการเรียน 
4. การตรวจรางกายทางระบบประสาท  
5. ผลการตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง  
6. สถานการณหรือกิจกรรมที่ผูปวยกําลังทําหรือมีแผนการจะทํา 

  สําหรับวิธีการในการหยุดยานั้นไมมีหลักปฏิบัติแนนอน แลวแตความถนัดของแพทยแตละคน  ความตองการ
ของผูปกครองหรือผูปวย โดยปกติแลวจะไมหยุดยากันชักทันทีแตจะทยอยลดยาลง ความรวดเร็วในการลดยานั้นให
พิจารณาเปนราย ๆ ไป   



พยาธิภาวะที่เกิดรวมกับโรคลมชัก 
 
 ความผิดปกติที่อาจเกิดรวมไดแกอาการผิดปกติของจิตประสาทและเชาวนปญญา ความบกพรองสติปญญา  
ความผิดปกติของพฤติกรรม หรือโรคปวดศีรษะ  ซ่ึงมักทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยไมดีเพิ่มจากที่เปนอยูแลว  อาการ
เหลานี้นอกจากจะเปนส่ิงที่เกิดรวมกันแลว อาจเปนผลจากโรคลมชักเอง โดยเปนผลจากการบําบัดโดยเฉพาะอยางย่ิงจาก
ยากันชัก หรือจากการที่เปนโรคลมชักทําใหตองจํากัดกิจกรรมบางอยางที่เส่ียงหรือเกิดภยันตรายถาเกิดอาการชักใน
ขณะที่กระทํากิจกรรมนั้น ๆ  หรืออาจเกิดเพราะเหตุที่ผูปวยไมสามารถปรับตัวเขากับโรค ทําใหมีความเครียด วิตกกังวล
เปนตน3  ในการดูแลผูปวยที่เปนโรคลมชักนั้นจึงตองคํานึงถึงปญหาที่อาจเกิดรวมเหลานี้ดวยเพื่อปองกันการเกิดอาการ
ผิดปกติดังกลาว และใหการบําบัด หรือหลีกเล่ียงการบําบัดที่อาจจะทําใหเกิดความผิดปกติเหลานี้ตามความเหมาะสม 
 

ความผิดปกติที่ระบบประสาทกลาง

อาการชักและโรคลมชัก

ยากันชัก

ความผิดปกติช่ัวคราว
ของสติปญญา

อาการไมพึงประสงค

ปญหาสติปญญา ปญหาพฤติกรรม

ความรุนแรง
อาการชัก

ความสม่ําเสมอใน
การรับประทานยา

การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

การปรับตัว

ความบกพรอง
ทักษะการเรียนรู

คุณภาพชีวิตที่
เกี่ยวเนื่องกับปญหาสุขภาพ

ความผิดปกติ
จิตใจและอารมณ

ปญหา
จิตเวช 

และสังคม

ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงระหวางโรคลมชักกับพยาธิภาวะทางระบบประสาท
ที่เกี่ยวเน่ือง ผลกระทบจากโรคลมชัก 

 
 
ปญหาหรือพยาธิภาวะเหลานี้เชน  

1. ปญหาสติปญญาบกพรองและความบกพรองของทักษะการเรียน (Learning disability) 
2. ปญหาพฤติกรรม เชน ไมอยูนิ่ง สมาธิส้ัน ซุกซนกวาเด็กทั่วไป 
3. ปญหาจิตและอารมณ  เชนความกังวล (anxiety) และภาวะซึมเศรา (depression) ที่พบรวมกับโรคลมชักมาก

ที่สุด 
4. โรคปวดศีรษะไมเกรน 
5. การตายกะทันหันโดยไมคาดคิดในผูปวยโรคลมชัก  

 
 

 
บทความน้ีคัดลอกและปรับเปล่ียนจาก  
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