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Attitudes toward Epilepsy, A Systematic Review

บทนํา
 โรคลมชัก เปนความผิดปกติของสมอง 

ทําใหเกิดอาการชัก ซึ่งสงผลกระทบตอระบบ

ประสาท การรับรู ดานจิตใจและดานสังคมตามมา 

อุบัติการณของโรคลมชักในประเทศกําลังพัฒนา 

พบ 5.8 คนตอประชากร 1,000 คน เม่ือเปรียบ

เทียบระหวางผูที่อาศัยอยูในชนบท พบวา มีอุบัติ

การณ 15.4 คนตอประชากร 1,000 คน และผูที่

อาศัยอยูในเขตเมืองพบ 10.3 คนตอประชากร 

1,000 คน โรคลมชกัเปนโรคทีถ่กูมองขามและเปน

ปญหาสาธารณสุขทีส่าํคัญโดยเฉพาะอยางย่ิง กลุม

ประเทศกําลังพัฒนาในทวีปเอเซีย ซึ่งมีผูปวยโรค

ลมชักมากถึงรอยละ 60-90 ที่ไมไดรับการรักษา

และไมสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 

 ผูปวยโรคลมชัก ไดรับผลกระทบมากมาย

ทั้งดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการไมไดรับ

การยอมรับจากสังคม สงผลใหคุณภาพชีวิตของ

ผูปวยไมด ีเชน ผูปวยเด็กโรคลมชัก มกัถกูปฏเิสธ

จากโรงเรียน โดยไมรับเด็กที่เปนโรคลมชักเขา

เรียน ผูปวยโรคลมชักวัยผูใหญ มักไมไดรับการ

ยอมรับใหแตงงานดวย และไมไดรบัโอกาสในการ

เขาทํางาน สิ่งตางๆเหลาน้ี ทําใหผูปวยโรคลมชัก

รูสึกเกิดความแตกตางและถูกแยกจากสังคม ซึ่ง

เปนผลมาจากประชาชนมีทัศนคติท่ีไมดีตอผูปวย

โรคลมชัก

 การศกึษาครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคแสดงใหเหน็

ถึงทัศนคติที่มีตอโรคลมชักท้ังในกลุมประชากร

และในเวลาที่แตกตางกัน เพื่อใชเปนแนวทางใน

การศึกษาเก่ียวกับทัศนคติตอโรคลมชักตอไป

วิธีการ
 สืบคนจากฐานขอมูล MEDLINE และ 

EMBASE และจากวารสารท่ีตีพิมพเกี่ยวกับ

ทศันคติตอโรคลมชัก ในชวงกอนเดือนพฤษภาคม 
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ปค.ศ.2011 ใชคาํคนวา “attitude” หรอื “stigma” 

และ “epilepsy”

 เกณฑการคัดเขา โดยเลือกการศึกษาเกี่ยว

กับทัศนคติตอโรคลมชักของผูปวยและประชาชน

ทั่วไป

 เกณฑการคดัออก  การศกึษาทีไ่มไดตพีมิพ

เปนภาษาอังกฤษ รายงานกรณีศึกษา บทคัดยอ

ของการประชุม  ไมใชวารสารหรือบทความส้ันๆ 

การคัดเลือกงานวิจัย โดยแพทยผูเชี่ยวชาญดาน

โรคลมชัก 2 คน คัดเลือกบทคัดยอที่เขาเกณฑ

และอานวารสารฉบับเต็มของบทคัดยอน้ัน หากมี

ความคิดเห็นไมตรงกัน จะรวมกันคิดการวิเคราะห  

 การสกัดขอมลูและการวิเคราะหขอมูล โดย

แพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคลมชักทั้ง 2 คน ใชแบบ

ฟอรมที่เปนมาตรฐานในการคัดเลือก ซึ่งประกอบ

ดวย ขนาดของกลุมตวัอยาง กลุมประชากรท่ีศกึษา 

ปที่ตีพิมพ ประเทศและทวีป รวมถึงรอยละของ

การมีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชักในเร่ืองของการ

แตงงาน การเขาทํางานและการมีปฏิสัมพันธทาง

สังคม

ผลการศึกษา
 จาการสืบคนเบื้องตนมีจํานวน 129 เรื่องที่

เขากับเกณฑการคัดเขา โดยเปนวารสารฉบับเต็ม 

119 เรื่อง และบทคัดยอ 10 เรื่อง

 ประวัติ

 ประวัตเิกีย่วกับการศึกษาทัศนคติตอโรคลม

ชกั เร่ิมจาก Caveness สรางแบบสอบถามทศันคติ

ตอโรคลมชัก ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1949 ประกอบดวย

ขอคําถาม 10 ขอเกี่ยวกับความรู ทันคติและการ

ปฏิบัติตอโรคลมชัก ซึ่งมีการนําแบบสอบถาม

ดังกลาวไปใชอยางแพรหลายและมีการแปลเปน

ภาษาของแตละประเทศตางๆไดแก มาเลเซีย ไทย 

เวียดนาม จีน ฝรั่งเศส ตุรกี สเปน ลาวและภาษา

มาลายา เปนตน

 ในยุโรป เริม่มกีารตีพมิพรายงาน การศึกษา

ทัศนคติตอโรคลมชัก ในปค.ศ. 1974 ตามมาดวย

เอเชีย ในป ค.ศ.1984 แอฟริกาในป ค.ศ.1991 

ออสเตรเลียในป ค.ศ.1994 และอเมริกาใตในป 

ค.ศ.1998 การตีพิมพเริ่มมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน

หลัง ค.ศ. 1990 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

เอเชยีและแอฟรกิา (ภาพที ่1) จาํนวนเรือ่งทีตี่พมิพ

ในเอเชีย (52/132, รอยละ 39.4) ตามดวยแอฟริกา

และยโุรป รอยละ 21.2 และรอยละ 17.4 ตามลาํดบั
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ภาพท่ี 1 รายงานการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติตอโรคลมชัก (จํานวน 132 รายงาน)

 Caveness ไดเปรียบเทียบใหเห็นวาใน

ระยะเวลากวา 30 ป (ค.ศ.1949-1979) ชาวอเมริกนั

มีทัศนคติตอการรับผูปวยโรคลมชักเขาทํางานใน

ทางที่ดีขึ้น เชนเดียวกับ Hicks ที่แสดงใหเห็นวา

กวา 30 ป (ค.ศ.1958-1988) ประชาชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีทศันคติทีด่ตีอการรับผูปวยโรคลม

ชักเขาทํางาน แตในเอเชียและแอฟริกายังมีแนว

โนมของทัศนคติที่ไมดีตอการรับผูปวยโรคลมชัก

เขาทํางาน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ทัศนคติที่ไมยอมรับผูปวยโรคลมชักเขาทํางานตามพื้นที่และชวงเวลา (จํานวน 66 การศึกษา)
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 ทั ศนค ติต อ โ รคลม ชั กและป จ จั ย ที่

เกี่ยวของ 

 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีทัศนคติที่

ไมดีตอโรคลมชัก พบวาประชาชนที่อาศัยอยูใน

ชนบท ที่มีการศึกษาตํ่าและมีเศษฐานะไมดี จะ

มีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก  สวนปจจัยอื่นๆท่ี

เกี่ยวของไดแก อายุ เพศ สถานะโสด และนับถือ

ศาสนาฮินดู

 ความรูเกี่ยวกับโรคลมชักเปนสิ่งสําคัญใน

การชวยลดความรูสึกแตกตาง แบงแยกและการ

มีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก จากการศึกษาพบ

วาประชาชนที่ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรค

ลมชัก หรือไมเคยรูจักกับคนท่ีเปนโรคลมชักจะมี

ทศันคตทิีไ่มดตีอโรคลมชัก ซึง่เกิดจากความเขาใจ

ผิดหลายๆประการเชน คิดวาโรคลมชักเปนโรค

วกิลจรติ รกัษาไมหาย เปนโรคทีส่ามารถตดิตอกนั

ได เปนโรคทางกรรมพันธุ หรือเปนโรคสติปญญา

ไมดี ปญญาออน เปนตน

 ทัศนคติตอโรคลมชักในแตละทวีป พบวา

ในทวีปอเมริกาเหนือสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอ

โรคลมชัก อยางไรก็ตามไมสามารถเปรียบเทียบ

การศึกษาตางๆ ไดเนื่องจากใชแบบสอบถามแตก

ตางกัน กลุมประชากรแตกตางกัน แตที่นาสนใจ

ก็คือใน ป ค.ศ. 2010  Chung ไดศึกษาทัศนคติ

ของชาวจีนและชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศ

สหรัฐอเมริกาพบวาประชาชนจํานวนมากยังมี

ทศันคตทิีไ่มดตีอการรบัผูปวยโรคลมชกัเขาทาํงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Caveness 

(รอยละ 43 ตอรอยละ 8-22)

 ทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา เปน 2 ทวีปที่

ประชาชนยังมีทัศนคติที่ไมดีตอการรับผูปวยโรค

ลมชกัเขาทาํงาน คอืรอยละ 50 และรอยละ 80 ตาม

ลําดับ สวนการศึกษาในทวีปยุโรปมีทั้งทัศนคติที่

ดีและไมดี ซึ่งการศึกษาที่พบวามีทัศนคติที่ไมดี

คือการศึกษาในประเทศอิตาลี จํานวน 2 เร่ืองและ

ประเทศฮังการี 1 เรื่อง ที่พบวาประชาชนจํานวน

มากยังมีทัศนคติที่ไมดีตอการรับผูปวยโรคลมชัก

เขาทํางาน คือรอยละ 56  รอยละ 57 และรอยละ 

47 ตามลําดับ

 ทัศนคติตอโรคลมชักและการดําเนินชีวิต 

โดยท่ัวไปพบวาการมีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก

จะแปรผกผันกับรายไดตอหัวประชากร  ยกเวน

ประเทศอิตาลีและคูเวต  ประเทศท่ีมีรายไดตอ

หัวประชากรสูงแตมีทัศนคติไมดีตอโรคลมชักใน

ระดบัสงู (วงกลม ในภาพท่ี 3) สวนประเทศทีม่รีาย

ไดตอหวัประชากรตํา่ และมทีศันคตไิมดตีอโรคลม

ชักในระดับนอย (สี่เหลี่ยม ในภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3. ทัศนคติที่ไมดีตอการรับผูปวยโรคลมชักเขาทํางานตามรายไดตอหัวประชากร (จํานวน 47 การ

ศึกษา). วงกลมแสดงกลุมที่มีรายไดตอหัวสูงและมีทัศนคติที่ไมดี สวนสี่เหลี่ยมแสดงกลุมที่มีรายไดตํ่า

และมีทัศนคติที่ดี 

 รูปแบบการศึกษา

 มีความหลากหลายของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามสวนใหญจะใชคําวา “object” และ 

“should not” บางแบบสอบถามจะใชคําแบบเปน

กลางๆ หรือในทางบวก เชน “can” และ “allow”  

(ตารางที่ 1และตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1. ตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกับการแตงงานในผูปวยโรคลมชัก

General statement
• Do you think it is appropriate for a person with epilepsy to get married?
• Should people with epilepsy get married?
• Would you agree to people with epilepsy getting married?
• People with epilepsy should not marry.
• I believe people with epilepsy should not marry.
• Do you think that epilepsy is an important impediment for marriage
• How much does epilepsy limit marriage?

Personal consideration of marriage involving the participants themselves
• Would you be willing personally to marry someone with epilepsy?
• Would you marry a person with epilepsy?
• Would you agree to marry (yourself or your children) with him/her provided this person is otherwise 

acceptable?

Personal consideration of marriage involving the participants’ children
• Would you object to having a son or daughter of yours marrying a person who sometimes had seizures (fi ts)?
• Do you allow your son to marry a girl with epilepsy?
• Do you allow your daughter to marry a man with epilepsy?
• Would you object to a person with epilepsy marrying a close relative of yours (brother, sister, or child)?
• Would you object to your child getting married to a person with epilepsy?
• Would you object to your son or daughter marrying a person with epilepsy?
• Would you allow your children to marry people with epilepsy?
• My child can marry a people with epilepsy.
• Would you agree to marry (yourself or your children) with him/her provided this person is otherwise 

acceptable?
• Would you approve if your son/daughter married a person with epilepsy?
• I would object to the  marriage of my child with someone who has epilepsy.
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ตารางที่ 2. ตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับผูปวยโรคลมชักเขาทํางาน

General statement
• Equal employment opportunities should be available to individuals with epilepsy.
• Do you think people with epilepsy should or should not be employed in jobs like other people?
• Do you think that, in general, persons with epilepsy should be employed at the same jobs as other people?
• Do you think that epilepsy patients can be employed?
• Do you think that epilepsy is an important impediment for a job

Personal consideration as an employer
• I would object to hiring someone who has epilepsy.
• Would you employ someone with epilepsy?
• Would you employ an epileptic?
• Are you going to hire a person with epilepsy if you are an employer?
• If you were an employer, would you hire people with epilepsy?
• If you are an employer, do you allow a patient with epilepsy to be your employee?
• If you were an employer, would you knowingly hire someone with epilepsy?
• As an employer, would you hire a person who is subject to epileptic seizures?
• Would you hire him/her in your own business provided he-she had the skills or qualifi cations for it?
• Assuming you had a business of your own, would you hire an epileptic in your own business, if he/she 

has the skills or qualifi cations for it?
• If you were an employer, would you terminate the employment of persons with epilepsy, if a seizure 

occurred during work because of unreported epilepsy?

Personal consideration in relation to a specifi c job (with a choice of jobs including teacher, nurse, 
doctor etc.)
• Would you be willing personally to employ someone with epilepsy in a clerical job?
• What jobs do you think epileptics should not be employed in?
• Which, if any, of the following jobs do you think people with epilepsy should not be employed in?

 

 ความหลากหลายของกลุมประชากรทีศ่กึษา  

 กวาครึ่งหน่ึงของการศึกษา (รอยละ 52.5) 

เปนการศึกษาในกลุมประชากรทั่วไป ตามดวย

การศึกษาในครูและนักเรียน รอยละ 13.3  ตาม

ลาํดบั มกีารศึกษาในบุคลากรทีมสขุภาพจํานวน 10 

เรือ่ง โดยสวนใหญศกึษาในแพทยเวชปฏบิตัทิัว่ไป 

จากการศึกษาในหลายๆ ประเทศพบวานกัเรียนมี

ทศันคตทิีด่ตีอโรคลมชกั ยกเวนประเทศตรุก ีการ

ศึกษาในประเทศไทยและตุรกีพบวาครูมีทัศนคติ

ที่ดีตอโรคลมชักแตกตางจากประเทศอินเดีย ดัง

ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบทัศนคติของครูและนักเรียนตอโรคลมชัก

Country Percentage of participants with negative attitudes against social contact in epilepsy*

Community (%) Students (%) Teachers (%)

Cameroon 15.9 - 51.4 14.6 - 37.9

India 5.0 - 10.8 13.0 - 15.6 38.4
Korea 18.1 - 50 32.1
Kuwait 27.6 12.5
Tanzania 51.0 46.0
Thailand 17.3 2.8
Turkey 28.0 53.2 6.3

*Questions on attitudes against social contact, e.g. “Would you object to your children associating with people 
who sometimes had seizures?” were asked in the included studies. The percentages quoted were the percent-
age of the participants who gave a negative response to these questions.

การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 การศึกษาเชิงปริมาณใชแบบประเมิน

ทัศนคติตอโรคลมชักแบบ Likert’s scale ซึ่งมี

การพัฒนา ปรับปรุงจากแบบประเมินตางๆ ไดแก 

Attitudes and Beliefs about Living with 

Epilepsy (ABLE) scale, the Attitudes 

towards persons with Epilepsy (ATPE), the 

Epilepsy Attitudes Scale และ The Elementary 

School Epilepsy Survey (ESES) สําหรับใช

ประเมินในเด็กนักเรียนประถมศึกษา ซึ่งแตละ

แบบประเมนิแตละแบบมคีวามแตกตางกนัในดาน

คําถาม หัวขอยอย จํานวนขอของแบบสอบถาม

และการใหคาคะแนน

 ในแอฟริกา มีการศึกษาเชิงคุณภาพ 1 เรื่อง

เกีย่วกบัทัศนคตติอโรคลมชกั โดยใชแบบสอบถาม

เชิงโครงสราง ทําใหทราบถึงประเด็นหรือมุมมอง

ตอโรคลมชักท่ีมักถูกมองขาม เชน การที่จะตอง

อยูรวมกบัผูปวยโรคลมชัก ความเมตตา ความรูสกึ

เห็นอกเห็นใจตอผูปวยโรคลมชัก

 การศึกษาแบบ Intervention studies

 มีการศึกษาเชิง intervention จํานวน 5 

เรื่อง โดยศึกษาผลของการใชโปรแกรมการให

ความรู การใหความรูเปนรายบุคคลและการให

ความรูโดยใชสื่อตางๆ เก่ียวกับโรคลมชัก พบวา

ทําใหมีความรูเกี่ยวกับโรคลมชักเพิ่มมากขึ้น และ

มีทัศนคติที่ดีตอโรคลมชักมากขึ้นดวย

 วิจารณ (โดยผูศึกษา)

 ทศันคติตอโรคลมชักและปจจยัท่ีเก่ียวของ 

 ทัศนคติตอโรคลมชักมีความแตกตางกัน

ตามถิ่นที่อยูอาศัย ประชาชนทางตะวันตก เขต

เมืองอุตสาหกรรมจะมีความเช่ือเก่ียวกับความ

เจ็บปวยวาเปนเร่ืองธรรมชาติ ความเขาใจที่ไมถูก

ตองเก่ียวกับโรคลมชักจะมีนอยกวาและทําใหมี

ทัศนคติที่ดีตอโรคลมชักมากกวา ในทางตรงขาม 

คือ เอเชียและแอฟริกา ประชาชนจะมีความเชื่อวา

ความเจ็บปวยเปนเรือ่งล้ีลบั ไมสามารถอธิบายดวย

วิทยาศาสตร มีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชักและมี

ความเขาใจผดิ เชน คดิวาโรคลมชกัเปนโรคตดิตอ 

เกิดจากภูตผี ปศาจ เปนโรควกิลจริต เปนตน
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 มหีลายการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจน

วาประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองจะมีทศันคติทีด่ี

ตอโรคลมชักมากกวาผูที่อาศัยอยูในชนบท กลาว

คือฐานะทางเศรษฐกิจมีผลโดยตรงตอทัศนคติที่

มีตอโรคลมชัก แตอยางไรก็ตาม มีบางประเทศท่ี

ฐานะทางเศรษฐกิจไมมีผลตอทัศนคติตอโรคลม

ชัก ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆที่มีผลตอ

ทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก เชน ภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม ความรู ระดับการศึกษา การรับรู และความ

เขาใจท่ีผิด อยางไรก็ตาม เราก็ยังไมแนใจถึง

เหตุผลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการมีทัศนคติท่ีไมดีตอ

โรคลมชัก ยกตัวอยางเชน ครอบครัวที่เครงครัด

ในเรื่องของเกียรติ ศักดิ์ศรีของครอบครัวจะไม

ยอมใหบุตรแตงงานกับผูปวยโรคลมชักมากกวา

ครอบครัวที่ใหทางเลือกที่อิสระในการแตงงาน ซึ่ง

ความเชือ่ วฒันธรรมเกีย่วกบัทศันคตติางๆจะตอง

ศกึษาเชิงคุณภาพ จากการศึกษาของ Chung ทีพ่บ

วาชาวจนีและเวยีดนามทีอ่าศยัอยูในสหรฐัอเมรกิา

มีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชักมากกวาเม่ือเปรียบ

เทียบกับชาวสหรัฐอเมริกา (รอยละ 43 ตอรอย

ละ 8-22) แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของความเชื่อ

หรือวัฒนธรรมเกี่ยวกับทัศนคติตอโรคลมชักนั้น

ไมสามารถเปลี่ยนไดงายๆ ถึงแมวาจะมีการยาย

ถิ่นฐานมาแลวก็ตาม

 รูปแบบการศึกษา

 แบบสอบถามที่ใชในการศึกษามีหลาก

หลาย ขึ้นอยูกับประชากรที่ศึกษา องคประกอบ

ของวัฒนธรรมในแตละที ่และความชอบของแตละ

คน ทําใหยากที่จะนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ

กนัได  การศึกษาความแตกตางในดานความรูและ

การรับรูตอโรคลมชักของผูปวยโรคลมชักและ

ประชาชนท่ัวไป จะเปนขอบงชี้ทางออมถึงปญหา

ของความไมไดรับการยอมรับในสังคม ความแบง

แยก แตกตาง ดังนั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ

ทัศนคติตอโรคลมชักโดยเปรียบเทียบระหวางผู

ปวยโรคลมชักกับประชาชนทั่วไป

 การศกึษาทีผ่านมา การประเมนิทศันคต ิใช

ทั้งแบบสอบถามหรือคะแนน แตยังขาดออกแบบ

การศึกษาที่ไดมาตรฐานทําใหไมสามารถเปรียบ

เทียบการศึกษาในกลุมประชากรที่ศึกษาได  

อยางไรก็ตาม ยังไมมีเครื่องมือประเมินทัศนคติ

ที่ไดรับการยอมรับในมาตรฐานและใชอยางแพร

หลาย ดงันัน้ เราควรพฒันาเครือ่งมอืประเมนิใหได

มาตรฐานและสามารถใชไดอยางกวางขวางแมวา

จะมีความแตกตางดานวัฒนธรรม เพื่อประเมิน

ทัศนคติที่มีตอโรคลมชักโดยเปรียบเทียบการ

ศึกษาแบบภาคตัดขวางและการศึกษาระยะยาว

 ผลการศึกษาเชิง intervention พบวาการ

ใหความรูโรคลมชัก ทําใหประชากรที่ศึกษามี

ทศันคตทิีด่ตีอโรคลมชักมากขึน้ ซึง่แสดงใหเหน็ถึง

ความสําคัญของการใหความรูแกประชาชนทั่วไป

ในการลดการไมไดรับการยอมรับจากสังคมของ

ผูปวยโรคลมชัก นอกจากน้ี ตองพัฒนารูปแบบ

การศึกษาเพื่อใหเห็นถึงประโยชนของโครงการ

รณรงคใหความรู ความตระหนักตอโรคลมชัก 

อยางไรกต็าม เรากย็งัไมมัน่ใจวาการสงเสรมิภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมใหดีขึ้น หรือการพัฒนาการศึกษา

ของประชาชน จะทาํใหการรับรู ทศันคติตอโรคลม
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ชกัจะดีขึน้ดวย ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาระยะยาว

ในหลายๆภูมิภาค เพื่อใหไดคําตอบที่แนนอน

 การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติสวนใหญจะ

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ไมใหผูปวยรูสึกถูกแบง

แยกหรือแตกตาง  สวนทัศนคติอื่นๆ เชน การ

ปกปองมากเกินไป ไดรับการดูแลเอาใจใส และ 

การที่จะตองอยูรวมกับผูปวยโรคลมชัก ก็มี

ความสําคัญพอๆกัน ยกตัวอยางเชน การปกปอง

เด็กท่ีเปนโรคลมชักมากเกินไป  อาจจะมีผลตอ

พัฒนาการดานบุคลิกภาพได ดังนั้น ตอไป ควรมี

การศึกษาเพ่ือใหเขาใจถึงประเด็นเหลานีใ้หมากข้ึน

 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติตอโรค

ลมชักอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุม

ประชากรที่มีแนวโนมที่มีทัศคติที่ไมดีตอโรคลม

ชักและเหตุผล โดยศึกษาติดตามในระยะยาว  

และควรศึกษาทัศนคติของพอแม ครู  ที่ปรึกษา

โรงเรยีน บคุลากรทมีสขุภาพและนายจาง ซึง่บคุคล

เหลานี้มีผลกระทบตอผูปวยโรคลมชักโดยตรง 

 ขอจํากัดของการศึกษา

 การทบทวนนี้ คัดเลือกเฉพาะการศึกษาที่

นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ จึงเปนขอจํากัดในการ

ไมสามารถเขาถึงบทความท่ีเขียนดวยภาษาอ่ืนๆ 

ไมสามารถแปลผลการศึกษาน้ันได ซึ่งขอมูลการ

ศึกษาเก่ียวทัศนคติสวนใหญมีในหลายๆประเทศ

ของแตละทวีป ยกเวน แอฟริกาและอเมริกาใต

สรุป
  ตั้งแต ค.ศ. 1949 เปนตนมา มีรายงานการ

ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติตอโรคลมชักเพิ่มมากขึ้น

และมกีารตพีมิพการศกึษาเพิม่ขึน้มากในระยะ 20 

ปที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม แมวาจะมีการตีพิมพ

การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน แตก็ไมไดทําใหคุณภาพ

การดูแลผูปวยโรคลมชักดีขึ้นตามไปดวย การ

ทบทวนครั้งนี้นําเสนอถึงประวัติ การพัฒนา และ

ความกาวหนาของการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติตอ

โรคลมชัก โดยมุงเนนความเปล่ียนแปลงทัศนคติ

ในระยะเวลาที่ผานมา และที่อาศัยอยูตามภูมิภาค

ตางๆ ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติ รูปแบบการศึกษา 

เพื่อใหเปนแนวทางในการศึกษาตอไปในอนาคต

 

วิจารณ โดยนางสินีนาฏ  พรานบุญ
และรศ.นพ. สมศักดิ์  เทียมเกา
 การทบทวนคร้ังนี้พบวาทวีปเอเชียและ

แอฟริกา ซึ่งสวนใหญเปนกลุมประเทศดอย

พัฒนาหรือกําลังพัฒนาประชาชนจะมีความเชื่อ

วาความเจ็บปวยเปนเรื่องลี้ลับ ไมสามารถอธิบาย

ดวยวิทยาศาสตร มีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก

และมีความเขาใจผิด เชน คิดวาโรคลมชักเปน

โรคติดตอ เกิดจากภูตผี ปศาจ เปนโรควิกลจริต 

เปนตน สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทย 

พบวาประชาชนสวนใหญยงัขาดความรู การปฏิบตัิ

ตัวไมถูกตองและมีทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก 

การศึกษาของ มนตรี แสงภัทราชัยและคณะ1 ได

ศึกษาความรูโรคลมชักของประชาชนทั่วไป พบ

วา รอยละ 32 คิดวาโรคลมชักเปนโรควิกลจริต   

และการศึกษาของสมศักดิ์ เทียมเกาและคณะ2 ที่

ศึกษาในเด็กนักเรียนประถมศึกษาพบวา รอยละ 

15.6 โรคลมชักเกิดจากการถูกศักดิ์สิทธิ์ เรนลับ
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หรือภูตผีปศาจเขาสิง รอยละ 12.9 เชื่อวาเกิดจาก

การรับประทานเนื้อหมู รอยละ 15.5 เชื่อวาโรค

ลมชักเปนโรคติดตอ สอดคลองกับการศึกษาใน

ประเทศอินเดีย3 ประเทศคาเมอรูน4 และประเทศ

คูเวต5 พบวายังมีความเขาใจผิดคิดวาโรคลมชัก

เกิดจากวิญญาณชั่วราย, ภูตผีปศาจ, ถูกพระเจา

ลงโทษ รอยละ 32.5  รอยละ 15.3 และรอยละ 

50 ตามลําดับ และคิดวาโรคลมชักเปนโรคติดตอ 

รอยละ 1004 แตกตางจากการศึกษาในประเทศ

นิวซีแลนด6  พบวามีเพียงรอยละ 1 ที่คิดวาโรคลม

ชักเปนโรควิกลจริต 

 มีการศึกษาในหลายๆประเทศเกี่ยวกับ

ความรู ทัศนคติตอโรคลมชักของครู พบวา ครูมี

ความทัศนคติที่ไมดีตอโรคลมชัก เชน คิดวาโรค

นี้สามารถติดตอกันได รูสึกรังเกียจ ไมอยากให

มีเด็กโรคลมชักในช้ันเรียน แยกหองเรียนใหเด็ก

โรคลมชักและคิดวาเด็กโรคลมชักมีปญหาเกี่ยว

กบัการเรยีนรู คดิวาเด็กโรคลมชกัมโีอกาสเปนคน

วิกลจริต มีสติปญญาดอยกวาเพื่อนในหองเรียน 

7-14 สําหรับในประเทศไทย จากการศึกษาของ สม

ศักดิ์ เทียมเกาและคณะ15 พบวา ครูสวนใหญรอย

ละ  96.3  มีทัศนคติที่ดีตอเด็กโรคลมชัก  รูสึก

เห็นใจ สงสาร   มีเพียงรอยละ 10.3  รูสึกลําบาก

ใจ ไมอยากใหมกีจิกรรมรวมกบัเพือ่น และรอยละ 

5.6 คิดวาตองจัดหองเรียนแยกใหเด็กโรคลมชัก

เน่ืองจากเกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุ  นอกจากนี้  สม

ศกัดิ ์เทยีมเกาและคณะ16 ไดศกึษาความรูเกีย่วกับ

โรคลมชกัในกลุมบคุลากรทมีสขุภาพไดแก แพทย 

เภสัชกร พยาบาลและเจาหนาท่ีสาธารณสุข พบ

วามีบุคลากรทีมสุขภาพสวนหนึ่งที่มีความรูและ

ทศันคตแิละการปฏิบตัติวัตอโรคลมชักไมถกูตอง  

รอยละ 11.1 คิดวาโรคลมชักเปนการเคลื่อนไหว

ผิดปกติ   รอยละ 1.8   คิดวาสาเหตุของโรคลมชัก

เกิดจากการบริโภคเนื้อหมู    รอยละ 1.8   คิดวา

รับประทานยากันชักเฉพาะชวงที่มีอาการชัก  สวน

นอยท่ีทราบการชักชนิดสูญเสียความแข็งแรงของ

กลามเนื้อ ลักษณะเหมือนวูบหรือเปนลม ลมลง

ไป (atonic seizures) และชักแบบนิ่งเหมอลอย 

(absence seizures) รอยละ 55.6 และรอยละ 

58.7 ตามลําดับ และรอยละ 25.4 คิดวาโรคลมชัก

รกัษาไมหาย รอยละ 24.6 คดิวาตองรับประทานยา

กนัชกัตลอดชีวติ และรอยละ 1.6 คดิวารบัประทาน

ยาเฉพาะชวงที่มีอาการชัก  

 จากการศึกษาในประเทศไทย โดยศึกษาใน

กลุมประชาชนทั่วไปพบวา รอยละ 44 ไมตองการ

ใหบุตรแตงงานกับผูปวยโรคลมชัก17  การศึกษา

ในประเทศอินเดีย3 และประเทศคาเมอรูน4  คิดวา

ผูปวยโรคลมชักแตงงานไมได หรือ ไมตองการให

บตุรแตงงานกับผูปวยโรคลมชัก รอยละ 49.7 และ

รอยละ 52.1 ตามลําดับ  นอกจากน้ี มีความเขาใจ

ผิดคิดวาผูปวยโรคลมชักไมสามารถตั้งครรภได 

ไมสามารถใหนมบุตรได  และคิดวาตองตองหยุด

ยากันชักทันที หากอยูในระยะตั้งครรภ16

 ทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ประชาชนยัง

มีทัศนคติที่ไมดีตอการรับผูปวยโรคลมชักเขา

ทํางาน  จากการศึกษาในประเทศคาเมอรูน18และ

อินเดีย3พบวา ยังมีความเขาใจผิดคิดวาผูปวยโรค

ลมชกัไมสามารถทาํงานไดตองออกจากงานรอยละ 
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42 และ รอยละ 22 ตามลําดับ สวนการศึกษาใน

ประเทศไทย พบวามีเพียงสวนนอยรอยละ 15.116 

และรอยละ 9.315 ทีค่ดิวาผูปวยโรคลมชักตองออก

จากงาน

 การรณรงคใหความรู ความตระหนักตอโรค

ลมชัก ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอโรคลมชักสอดคลอง

กับการศึกษาของสมศักดิ์ เทียมเกาและคณะ2 พบ

วาการใหความรูดวยการบรรยาย สามารถสราง

ความรูที่ถูกตองใหนักเรียนเพ่ิมขึ้น สวนทัศนคติ

ตอโรคลมชักก็มีแนวโนมที่ดีขึ้น ดังนั้น ควรมีการ

ศกึษาเกีย่วทศันคตอิยางตอเนือ่งเพือ่ตดิตามแนว

โนม ดังเชนการเปรียบเทียบการศึกษาเกี่ยวกับ

ความรูโรคลมชักของครูในจังหวัดขอนแกนในป 

พ.ศ.254819 และการศึกษาในป พ.ศ. 255415 พบ

วา มีแนวโนมท่ีดีขึ้น เชน คิดวาโรคลมชักเกิดจาก

การบริโภคเน้ือหมู ลดลงจาก รอยละ 11 เปนรอย

ละ 1.9  สาเหตุคดิวาเกดิจากวิญญาณช่ัวราย ภตูผี

ปศาจ ลดลงจาก รอยละ 2 เปน รอยละ 0.9   

สรุป
 แมวาการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติตอโรค

ลมชักในประเทศไทยมีแนวโนมการมีทัศนคติตอ

โรคลมชักดีกวาในหลายๆประเทศ อยางไรก็ตาม 

ประชาชนทัว่ไปยงัขาดความรูและการปฏบิตัติวัตอ

โรคลมชกัและมทีศันคตทิีไ่มดตีอโรคลมชกั ดงันัน้ 

จงึจาํเปนตองจัดกิจกรรมการรณรงคเพือ่ใหความ

รูโรคลมชักแกประชาชนอยางตอเน่ือง ในประเด็น

ที่มักเขาใจผิด เพื่อใหใหประชาชนท่ัวไปมีความรู 

ความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอโรคลมชัก 
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