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Topic Review

สินีนาฏ  พรานบุญ
1
 , รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

2

กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3

1
 หน่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

2
 สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3
 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อโรคลมชัก

บทนำ�
	 โรคลมชกั	เปน็โรคเรือ้รงัทางระบบบประสาท

ที่พบบ่อย	ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคลมชักประมาณ	50	

ล้านคน	โดยร้อยละ	80	เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศ

กำาลังพัฒนา1	 	 อุบัติการณ์ในประเทศไทยพบ	7.2	

คน	ต่อประชากร	 1,000	คน2	 	 ส่งผลกระทบต่อ

ผู้ป่วย	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	 สังคมและ

เศรษฐกิจ	 ทำาให้คุณภาพชีวิตลดลง3	 โดยพบว่า	

ผู้ป่วยโรคลมชักจะเกิดอุบัติเหตุบาดแผลฟกชำ้า		

อุบัติเหตุที่ศีรษะ	มีกะโหลกศีรษะแตก	อุบัติเหตุ

ไฟไหม้	 นำ้าร้อนลวก	และกระดูกหักหรือข้อเลื่อน

หลุด4	 มีอาการชักขณะขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุ5			

มีภาวะซึมเศร้าและมีความวิตกกังวล6,7	 และจาก

การศึกษาพบว่า	 ผู้ป่วยโรคลมชักมีความรู้สึก

อาย	มีความภาคภูมิใจในตนเองตำ่า	 คิดว่าตนเอง

มีตราบาปติดตัว8	 ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเรียน

หนังสือ	หรือไปทำางานได้	ต้องลาออกจากโรงเรียน

หรือที่ทำางาน	ทำาให้ผู้ป่วยต้องเป็นภาระของผู้อื่น		

และตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจำานวนมากในการดแูลรกัษา

ผู้ป่วยโรคลมชักที่ดื้อยากันชัก9	

	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าโรคลมชักเป็น

ปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญ	 ดังนั้นองค์กรต่างๆ	

ไดแ้กI่nternational	League	Against	Epilepsy	

(ILAE),	International	Bureau	for	Epilepsy	(IBE)	

และองคก์ารอนามยัโลก	(	World	Health	Organi-

zation	:	WHO)	จึงได้ร่วมรณรงค์	Global		Cam-

paign	Against	Epilepsy	(GCAE)	โดยส่งเสริม	

ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ 	 ความเข้าใจและมี

ทศันคตทิีด่ตีอ่โรคลมชกัใหม้ากขึน้	และสนบัสนนุ

หน่วยงานด้านสุขภาพในการให้ความรู	้ สนับสนุน

การวิจัย	การอบรมบุคลากรทีมสุขภาพ	การรักษา

และการให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถ

หลุดพ้นจากเงามืด	(out	of	the	shadows)	ดังนั้น		

ในบทความนี	้จงึไดร้วบรวมการศกึษาเกีย่วกบัความรู้		

ทัศนคติและการปฏิบัติตัวต่อโรคลมชัก	 เพื่อเป็น

แนวทางในการรณรงค	์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลม

ชักต่อไป
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	 1.	 ความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก

	 โรคลมชัก	 เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ

ของคลื่นไฟฟ้าในสมอง	 ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการผิด

ปกติได้หลายแบบ	 เช่น	การชักเกร็งกระตุกทั้งตัว	

และหมดสติ	 การชักเกร็งหรือกระตุกเฉพาะส่วน

ของร่างกาย	เช่น	แขน	ขา	รวมทั้งการนิ่งเหม่อลอย	

เวลาสั้นๆ	ประมาณ	1-3	นาที	 โดยมีอาการเกิดซำ้า	

ลกัษณะคลา้ยเดมิ10		จากการศกึษาเกีย่วกบัความรู	้

ทศันคตแิละการปฏบิตัติวัตอ่โรคลมชกั	ในหลายๆ	

ประเทศพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้	

การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ

โรคลมชกั	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ประเทศดอ้ย

พัฒนาหรือกำาลังพัฒนา	สำาหรับในประเทศไทย		ปี	

พ.ศ.	2553	การศกึษาของ	มนตร	ีแสงภทัราชยัและ

คณะ11	 ได้ศึกษาความรู้โรคลมชักของประชาชน

ทั่วไป	พบว่า	 ร้อยละ	 32	คิดว่าโรคลมชักเป็นโรค

วิกลจริต	 ร้อยละ	 25.6	 มีความเชื่อว่าการเล่น

เกมส์คอมพิวเตอร์ในระยะเวลานานๆเป็นสาเหตุ

ทำาให้เกิดโรคลมชัก	และจากการศึกษาในประเทศ

อินเดีย12	ประเทศคาเมอรูน13	และประเทศคูเวต14	

พบว่ายังมีความเข้าใจผิดคิดว่าโรคลมชักเกิดจาก

วิญญาณชั่วร้าย,	 ภูตผีปีศาจ,	 ถูกพระเจ้าลงโทษ	

ร้อยละ	32.5	 	 ร้อยละ	15.3	และร้อยละ	50	ตาม

ลำาดับ	นอกจากนี้	 คิดว่าโรคลมชักเป็นโรคติดต่อ	

ร้อยละ	10013			แตกต่างจากการศึกษาในประเทศ

นิวซีแลนด์15	 	พบว่ามีเพียงร้อยละ	 1	ที่คิดว่าโรค

ลมชักเป็นโรควิกลจริต	

	 โรคลมชักเป็นโรคที่มีการพยากรณ์โรค

ที่ดีโรคหนึ่ง	 2	 ใน	 3	 ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้

หายขาดได้10	 แต่ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าใจ

ผดิคดิวา่โรคลมชกัไมส่ามารถรกัษาใหห้ายได้	จาก

การศกึษาของ	สมศกัดิ	์เทยีมเกา่และคณะ16	ศกึษา

ความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติตัวต่อโรคลมชัก

ของครูในจังหวัดขอนแก่น	พบว่า	ร้อยละ	28	คิด

ว่าโรคลมชักรักษาไม่หาย	และร้อยละ	43.0		คิดว่า

ต้องรับประทานยากันชักไปตลอดชีวิต	 ชนิดของ

การชักที่รู้จักมากที่สุด	 คือ	 อาการชักแบบเกร็ง

กระตุก	 (generalized	 tonic-clonic	 seizures)	

ร้อยละ	90.7	 	ส่วนน้อยที่ทราบอาการชักแบบสูญ

เสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	ไม่มีแรง	ลักษณะ

เหมอืนวบูหรอืเปน็ลม	ลม้ลงไป	(atonic	seizures)	

และชักแบบเหม่อ,	 เป็นขึ้นมาทันที,	 ไม่รู้สึกตัว	

(absence	seizures)	คือ	ร้อยละ	48.6	และร้อย

ละ	40.2	ตามลำาดบั	อยา่งไรกต็าม	เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับการศึกษาเกี่ยวกับความรู้โรคลมชักของครูใน

จงัหวดัขอนแกน่ในป	ีพ.ศ.254817	พบวา่	มแีนวโนม้

ทีด่ขีึน้	เชน่	คดิวา่โรคลมชกัเกดิจากการบรโิภคเนือ้

หมู		ลดลงจาก	ร้อยละ	11	เป็นร้อยละ	1.9	ทราบ

ชนิดของการชักชนิดนิ่ง	 เหม่อลอย	 (absence	

seizures)	เพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	23.5	เป็น	ร้อยละ	

40.2	 สาเหตุคิดว่าเกิดจากวิญญาณชั่วร้าย	 ภูตผี

ปีศาจ	ลดลงจาก	ร้อยละ	2	เป็น	ร้อยละ	0.9		

	 นอกจากนี	้	สมศกัดิ	์เทยีมเกา่และคณะ18	ได้

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักในกลุ่มบุคลากร

ทีมสุขภาพได้แก่	แพทย์	เภสัชกร	พยาบาลและเจ้า

หนา้ทีส่าธารณสขุ	พบวา่มบีคุลากรทมีสขุภาพสว่น

หนึ่งที่มีความรู้และทัศนคติและการปฏิบัติตัวต่อ

โรคลมชักไม่ถูกต้อง	 	 ร้อยละ	 11.1	คิดว่าโรคลม
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ชักเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติ			ร้อยละ	1.8			คิด

วา่สาเหตขุองโรคลมชกัเกดิจากการบรโิภคเนือ้หม	ู			

ร้อยละ	1.8			คิดว่ารับประทานยากันชักเฉพาะช่วง

ที่มีอาการชัก	ส่วนน้อยที่ทราบการชักชนิดสูญเสีย

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	 ลักษณะเหมือนวูบ

หรือเป็นลม	ล้มลงไป	(atonic	seizures)	และชัก

แบบนิ่งเหม่อลอย	 (absence	 seizures)	 ร้อยละ	

55.6	และรอ้ยละ	58.7	ตามลำาดบั	และรอ้ยละ	25.4	

คิดว่าโรคลมชักรักษาไม่หาย	 ร้อยละ	 24.6	คิดว่า

ต้องรับประทานยากันชักตลอดชีวิต	 และร้อยละ	

1.6	คิดว่ารับประทานยาเฉพาะช่วงที่มีอาการชัก	

	 2.		ทัศนคติต่อโรคลมชัก

	 ผูป้ว่ยเดก็โรคลมชกัสว่นใหญส่ามารถเรยีน

หนังสือได้ตามปกติเหมือนกับเด็กทั่วไป	 แต่คน

ส่วนใหญ่เข้าใจว่าผู้ป่วยเด็กโรคลมชักจะมีระดับ

สติปัญญาที่ตำ่ากว่าเด็กทั่วไป	 มีปัญหาเรื่องการ

เรียนรู้	เรียนหนังสือไม่ได้	ดังการศึกษาของ	มนตรี	

แสงภัทราชัยและคณะ11	พบว่า	ร้อยละ	36.8	คิดว่า

ผู้ป่วยโรคลมชักมีระดับสติปัญญาตำ่ากว่าคนปกติ	

ร้อยละ	 17	 ไม่ต้องการให้บุตรเล่นกับผู้ป่วยโรค

ลมชัก	ส่วนการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว	เช่น	

ประเทศนิวซีแลนด์15	พบว่า	มีเพียงร้อยละ	2	ที่ไม่

ต้องการให้บุตรเล่นกับผู้ป่วยโรคลมชัก		

	 ผู้ป่วยเด็กโรคลมชักมักขาดโอกาสทางการ

ศึกษา	 สาเหตุเนื่องมาจากหลายปัจจัย	 ได้แก่	 มี

อาการชักบ่อยๆ	 ต้องขาดเรียนและมีผลต่อการ

เรียนลดลง	 	สาเหตุจากผลข้างเคียงจากยากันชัก	

มีปัญหาด้านพฤติกรรม	และปัญหาการเข้าสังคม	

เป็นต้น19-20	 	 มีการศึกษาในหลายๆประเทศเกี่ยว

กับความรู้	ทัศนคติต่อโรคลมชักของครู	พบว่า	ครู

มีความทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรคลมชัก	เช่น	คิดว่าโรค

นี้สามารถติดต่อกันได้	 รู้สึกรังเกียจ	 ไม่อยากให้

มีเด็กโรคลมชักในชั้นเรียน	แยกห้องเรียนให้เด็ก

โรคลมชักและคิดว่าเด็กโรคลมชักมีปัญหาเกี่ยว

กบัการเรยีนรู้	คดิวา่เดก็โรคลมชกัมโีอกาสเปน็คน

วิกลจริต	มีสติปัญญาด้อยกว่าเพื่อนในห้องเรียน	
20-27	และเด็กโรคลมชัก	รู้สึกอับอายจากการถูกล้อ

เลียนจากเพื่อน	ซึ่งสิ่งเหล่านี	้ ล้วนส่งผลให้ผู้ป่วย

เด็กโรคลมชักมีความวิตกกังวล	 อารมณ์ซึมเศร้า	

และมีความเครียดมากขึ้น	 ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเองตำ่า	 ไม่อยากไปโรงเรียน	 เกิดความรู้สึกเสีย

การควบคมุ	มคีวามรูส้กึแตกตา่งและถกูกดีกนัจาก

ผูอ้ืน่	ทำาใหก้ารเรยีนและทกัษะทางสงัคมลดตำา่ลง19		

จากการศึกษาของ	 สมศักดิ์	 เทียมเก่าและคณะ16	

พบว่า	ครูส่วนใหญ่ร้อยละ		96.3		มีทัศนคติที่ดีต่อ

เด็กโรคลมชัก		รู้สึกเห็นใจ	สงสาร			มีเพียงร้อยละ	

10.3		รู้สึกลำาบากใจ	ไม่อยากให้มีกิจกรรมร่วมกับ

เพือ่น	และรอ้ยละ	5.6	คดิวา่ตอ้งจดัหอ้งเรยีนแยก

ให้เด็กโรคลมชักเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ	

ผู้ป่วยหญิงโรคลมชัก	 สามารถแต่งงานและมี

บุตรได้เหมือนคนทั่วไป	 เพียงแต่ว่าหากต้องการ

มีบุตร	 ต้องควบคุมการชักได้เป็นอย่างดี	 และ

หยุดยากันชักได้แล้วจะดีที่สุด		ดังนั้น	ผู้ป่วยควร

ปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์	 เพราะยากันชัก

ทุกชนิดมีผลต่อทารกในครรภ์10	 จากการศึกษา

ในประเทศไทย	พบว่า	 ร้อยละ	 44	 ไม่ต้องการให้

บุตรแต่งงานกับผู้ป่วยโรคลมชัก11	 	 การศึกษาใน

ประเทศอินเดีย12	และประเทศคาเมอรูน13	 	 คิดว่า
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ผู้ป่วยโรคลมชักแต่งงานไม่ได้	หรือ	ไม่ต้องการให้

บตุรแตง่งานกบัผูป้ว่ยโรคลมชกั	รอ้ยละ	49.7	และ

ร้อยละ	52.1	ตามลำาดับ		นอกจากนี้	มีความเข้าใจ

ผิดคิดว่าผู้ป่วยโรคลมชักไม่สามารถตั้งครรภ์ได้	

ไม่สามารถให้นมบุตรได้	 	 และคิดว่าต้องหยุดยา

กันชักทันที	หากอยู่ในระยะตั้งครรภ์18	 	 	ซึ่งความ

จริงนั้น	มารดาที่เป็นโรคลมชักสามารถให้นมบุตร

ได้	ถึงแม้ว่ายากันชักจะขับออกทางนำ้านมได้ก็ตาม	

เพราะระดับยาในนำ้านมจะตำ่ามาก

	 คนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 ผู้ป่วยโรคลม

ชักสามารถทำางานได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ไม่

เสี่ยงอันตรายและมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก

คนทั่วไป	 แต่จากการศึกษาในประเทศคาเมอรูน

และอินเดียพบว่า	ยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าผู้ป่วย

โรคลมชักไม่สามารถทำางานได้ต้องออกจากงาน

ร้อยละ	4228	และ	ร้อยละ	2212	ตามลำาดับ	ส่วนการ

ศึกษาในประเทศไทย	พบว่ามีเพียงส่วนน้อยร้อย

ละ	15.118	และร้อยละ			9.316	ที่คิดว่าผู้ป่วยโรคลม

ชักต้องออกจากงาน

	 3.	 การปฏิบัติตัวต่อโรคลมชัก

	 ผู้ป่วยโรคลมชัก	มีโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่

จะเกิดอุบัติเหตุจากการชัก	 เนื่องจากไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองขณะมีอาการ	ต้องอาศัยญาติหรือ

ผูพ้บเหน็เหตกุารณใ์หก้ารชว่ยเหลอื	จากการศกึษา	

เกี่ยวกับการช่วยเหลือขณะมีอาการชัก	พบว่า	การ

ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยขณะมีอาการชักไม่ถูกต้อง	

โดยรอ้ยละ	83.2	จะนำาสิง่ของบางอยา่งเขา้ปากเพือ่

ป้องกันผู้ป่วยกัดลิ้น	 ร้อยละ	 3.7	 จะจับผู้ป่วยมัด

ไว้และทำาการปั๊มหัวใจ			ร้อยละ	2.8	จะบีบมะนาว

หรือนำาเม็ดพริกใส่ปากผู้ป่วย16	 สอดคล้องกับ

การศึกษาอื่นๆ17,25-27	นอกจากนี้	พบว่าแพทย์และ

พยาบาลส่วนหนึ่งมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ

ปฐมพยาบาลโดยคิดว่าต้องมัดตัวผู้ป่วยไว้หลังมี

อาการชัก	 เพื่อความปลอดภัย29	 และให้การช่วย

เหลือผู้ป่วยขณะมีอาการชักไม่ถูกต้อง	โดยการนำา

สิง่ของบางอยา่งเขา้ไปในปากเพือ่ปอ้งกนัผูป้ว่ยกดั

ลิ้นตนเอง	ร้อยละ	5.3	18			ซึ่งการให้การช่วยเหลือ

ที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว	อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้

ป่วยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือ

สรุป
	 ประชาชนทัว่ไปยงัขาดความรูแ้ละการปฏบิตัิ

ตวัตอ่โรคลมชกัและมทีศันคตทิีไ่มด่ตีอ่โรคลมชกั	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา

หรือกำาลังพัฒนา	ดังนั้น	จึงจำาเป็นต้องจัดกิจกรรม

การรณรงค์เพื่อให้ความรู้โรคลมชักแก่ประชาชน

อย่างต่อเนื่อง	ในประเด็นที่มักเข้าใจผิด	เพื่อให้ให้

ประชาชนทัว่ไปมคีวามรู	้ความเขา้ใจและมทีศันคติ

ทีด่ตีอ่โรคลมชกัและทำาใหผู้ป้ว่ยโรคลมชกัสามารถ
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