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บรรณาธิการ แถลง
Epilepsy digest ใน theme “EPILEPSY IN SPECIAL SITUATION
ISSUE” ฉบับนี้ รวมประเด็นความรูและ
 เจาะลึกเนือ้ หาเกีย่ วกับโรคลมชักใน
ผูป วยเฉพาะกลุม ทีหลาก
่ หลาย เริม่ จาก Hot topics ใน issue นี้ เปนบทความ
ที่สรุปมาจาก Hot topics symposium จากการประชุม American Epilepsy
Society Annual Meeting เมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมาในหัวขอ Improving
Pregnancy Outcome in Women with Epilepsy ตามดวยบทความ
ของ อาจารย คณิ ต พงศ แ ละอาจารย พ นิ ต ตา ใน หั ว ข อ ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั น
สวน ใน Continuum ฉบับ นี้ เปน บทความ พิเศษ ซึ่ง สรุป โดย อา จาร ย
กมร วรรณ ซึ่ ง จะ หา อ า น ได ไม ง า ย นั ก เกี่ ย ว กั บ ผู ป ว ย กลุ ม พิ เ ศษอี ก
กลุมหนึ่งคือ Photosensitive Epilepsy ซึ่งเปนขาวใหญในประเทศญี่ปุน
เมื่อ กวา 10 ป กอน นอกจาก นี้ ใน สวน ของ FAQ/Current Practices
and Quizs ของอาจารยรังสรรคและอาจารยอาภาศรี รวมกับบทความ
พิ เ ศษ ของ อาจารย มนตรี ที่ เน น ผู ป ว ย สู ง อายุ และ ผู ป ว ย เด็ ก ก็ มี
ความนาสนใจไมแพกัน
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HOT TOPICS:
Hot Topics Symposium: Improving pregnancy outcome in woman with epilepsy:
American Epilepsy Society Annual Meeting: 5-9 December 2008; Seattle, W.A.

น.พ. ชาครินทร ณ บางชาง
Cynthia Harden M.D.;
University of Miami, USA.
Pregnancy Risks:
ความเสีย่ งจากการตัง้ ครรภในมารดาทีเป
่ นโรคลมชักและทานยากันชัก
ระหวางตั้งครรภมีดังนี้คือ
ความเสีย่ งของทารกตอการเกิด small for gestational age (SGA) และ
low APGAR Score ต่ำกวา 7 เพิ่มขึ้น 2 เทา
ไมพบความเสี่ยงของการเกิด hemorrhagic complication ตอทารก
ในมารดาที่ไดรับยากันชักชนิด enzyme-inducer แตอยางไรก็ตาม
ทารกทุกรายในทั้ง 2 การวิจัยไดรับ vitamin K 1mg ตอนแรกคลอด
ไมพบความเสี่ยงของการคลอดกอนกำหนด การเสียชีวิตของทารกใน
ชวงคลอด (perinatal death) และการคลอดดวยการผาตัด (C-section)
ไมมีการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของการชักในระหวางตั้งครรภเมื่อ
เทียบกับกอนตั้งครรภ โดยการศึกษาจาก Australia ซึ่งศึกษาผูปวย
450 ราย พบวา รอยละ 75-94 ของมารดาที่ไมมีการชักเลยในชวง
9-12 เดือน กอนการตั้งครรภ ก็จะยังคงไมมีการชักในชวงตั้งครรภ
พบอัตราการเกิดการชักตอเนื่องนอยมากในชวงตั้งครรภ
การ ตรวจ ระดั บ ยา กั น ชั ก ใน ระหวา ง ตั้ ง ครรภ มี ประโยชน อย า ง ยิ่ ง
โดยเฉพาะ Lamotrigine ซีงมี
่ การเปลีย่ นแปลงระดับยาไดมาก ถึงรอยละ
65-230 โดยเฉพาะใน second และ third trimester สวน Phenytoin
และ Oxcarbazepine ก็มีการเปลี่ยนแปลงไดมากเชนกัน ในขณะที่
Carbamazepine มักมีระดับยาในเลือดเปลี่ยนแปลงไมมาก โดยลดลง
ประมาณ รอยละ 9-12 ในระหวางตั้งครรภ ผูบรรยายแนะนำใหตรวจ
ระดับยากันชักทุก 4 สัปดาห ในมารดาทีทาน
่ ยากันชักระหวางตัง้ ครรภ
โดยควรตรวจถี่ขึ้นในกรณีที่ ใชยา Lamotrigine และหางขึ้นในกรณี
Carbamazepine เนือ่ งจากมีการวิจยั พบวา มารดาจะมี การชักไดมากขึน้
ในระหวางตัง้ ครรภ ถาระดับยากันชักลดลงต่ำกวา รอยละ 65 ของระดับ
ยากอนตั้งครรภ (Dr. Pennell 2007)
Torbjorn Tomson, M.D., Ph.D.
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
Anatomical teratogenesis:
มีขอมูลมากมายทั้งจาก case report, case controlled study และ
prospective study ซึ่งพบการเพิ่มอัตราการเกิด congenital malformation
ตอทารกที่เกิดจากมารดาที่ทานยากันชักระหวางตั้งครรภ โดยความเสี่ยงใน
การเกิด malformation จะใกลเคียง control ในมารดาที่เปนโรคลมชักแต
ไม ได รับ ยา กัน ชัก ใน ระหวาง ตั้ง ครรภ ซึ่ง ชี้ ให เห็น ถึง ผล ของ ยา กัน ชัก ตอ
การเกิด teratogenesis อยางชัดเจน โดยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในมารดาที่ใช
ยากันชักมากกวา 1 ชนิด (รอยละ 6.8) เมือ่ เทียบกับการใชยากันชักชนิดเดียว
(รอยละ 4) ประเภทของ malformation ที่พบไดแก cardiac malformation, neural tube defect, facial cleft, limb reduction และ hypospadia
สวน การ เปรียบ เทียบ ความ เสี่ยง ใน การ เกิด congenital malformation
ระ หว า ง ยา กั น ชั ก หลาย ชนิ ด ทำได ค อ น ข า ง ยาก และ ต อ ง ใช จำนวน
ประชากร มาก เนื่องจาก หญิง มี ครรภ ที่ เปน โรค ลม ชัก มี เพียง รอย ละ
0.3-0.4 ของหญิ ง มี ครรภ ทั้ ง หมด และ การ เกิ ด congenital
malformation ก็ พบ ได ไม บ อ ย ใน การ ตั้ ง ครรภ คื อ ประมาณร อ ย ละ
2 นอกจากนี้ ยา กั น ชั ก ก็ มี อยู ม ากมาย ซึ่ ง เป น ที่ ม า ของ การ ก อ ตั้ ง
Pregnancy registry ในหลายๆ ประเทศ เชน North American, UK,
Finland และ Sweden ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลเบือ้ งตนทีไ่ ดจากPregnancyregistry เหลานี้ เชน GSKLamotrigine
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registry และ the Finnish Drug Preregistry พบวา Carbarmazepine
และ Lamotrigine มีความเสีย่ งตอการเกิด malformation ไมมากใกลเคียงกัน
โดย Lamotrigine เปนยากันชักกลุมใหม (new generation antiepileptic
drugs) ตัว เดียว ที่ สามารถ นำ มา วิเคราะห ได เนื่องจาก มี จำนวนมารดา
ที่ไดรับยาชนิดนี้มากกวา 2000 ราย โดยยากันชักชนิดใหมอื่นๆ มีจำนวน
คนไขที่ ใช ยา เหลา นี้ระหวาง ตั้ง ครรภ นอย เชน Gabapentin 127 ราย
มี ผู ป ว ยที่ เกิ ด malformation 7 ราย, Topiramate 114 ราย
มี malformation 4 ราย, Levetiracetam 50 ราย ไม พบ
malformation และ Oxcarbazepine 170 ราย พบ malformation
2 ราย ส ว น การ เกิ ด malformation ใน ผู ป ว ย ที่ ได รั บ Valproate
ใน ขนาด ที่ ต่ำ กวา 1000 mg/วัน จะ เทากับ รอย ละ 2-5.4 สวน การ เกิด
facial cleft จาก Lamotrigine โดยขอมูลจาก North American Pregnancy
registry พบอัตราการเกิดเปน 7.3/1000 (10 เทาของอัตราการเกิดทั่วไป)
จากมารดา 684 รายที่ไดรับ Lamotrigine monotherapy แตไมพบความ
สัมพันธนี้ในการศึกษาอื่น
David W. Loring, Ph.D.
Emory University at Atlanta, Georgia
Behavioral teratogenesis:
นอกจาก ทารก ที่ เกิด จาก มารดา ที่ เปน โรค ลม ชัก จะ มี ความ เสี่ยง ตอ
การเกิด malformation แลว ทารกมีโอกาสเกิดปญหาทางสติปญญาและ
พฤติกรรมมากขึ้น โดยความเสี่ยงนี้ไมเพิ่มขึ้นในกรณีที่บิดาเปนโรคลมชัก
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงผลกระทบของการชักของมารดาตอการตั้งครรภและผลของ
ยากันชักตอทารกในครรภ
พบการวิจัยที่แสดงถึงผลของการไดรับ Phenobarbital ของมารดา
ในระหวาง การ ตั้ง ครรภ ตอ น้ำ หนัก สมอง ที่ ลด ลง รวม ถึง การ ลด ลง ของ
pyramidal cell ของ hippocampus ซึ่ ง ขนาดของ ยา กั น ชั ก
ที่ ทำให เกิ ด การ เปลี่ ย นแปลง นี้ จะต่ ำ กว า ขนาด ที่ ก อ ให เกิ ด
malformation อย า งไร ก็ ต าม ความ เสี่ ย ง ของ การ เกิ ด ป ญ หา ทาง
สติ ป ญ ญา และ พฤติ กรรม ใน เด็ ก ที่ คลอด จาก มารดา ที่ เป น โรค ลม ชั ก
อาจ ขึ้ น กั บ ป จ จั ย อื่ น เช น low socioeconomic status, unwanted
child, low maternal IQ, และความถี่ของการชักในระหวางการตั้งครรภ
โดยมารดาที่มีการชักแบบ generalized tonic-clonic ในระหวางตั้งครรภ
มากกวาหรือเทากับ 5 ครั้ง จะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางสติปญญา
และพฤติกรรมในทารกมากขึ้น
มีการศึกษา NEAD study (neurodevelopmental effects of antiepileptic drug) ซึ่งเปน multicenter study ขนาดใหญจาก 25 sites ในประเทศ
อเมริกาและแคนาดา โดย enroll มารดาทีเป
่ นโรคลมชัก ซึง่ ไดยากันชักชนิดใด
ชนิดหนึ่งใน 4 ชนิด คือ Carbamazepine, Lamotrigine, Valproate
และ Phenytoin และติดตามทารกหลังคลอด โดยวัด outcome ครั้งแรก
เมื่ออายุ 6 ป โดยใช Bayley mental scale development จากขอมูลที่
จากการศึกษาเบื้องตนพบวา เด็กที่คลอดจากมารดาที่ใช Valproate มีอัตรา
การเกิดปญหาทางสติปญญาสูงกวายาชนิดอื่น
จากการศึกษาในสัตวทดลองพบวา การไดรับยากันชักชนิดตางๆ มีความ
สัมพันธตอการเกิด apoptosis ในหนูทดลอง เชน จากยา Benzodiazepine,
Phenobarbital, Phenytoin, Valproate และ Vigabatrin สวนยาที่ไมพบผล
ดัง กลาว ไดแก Carbamazepine, Lamotrigine, Levetiracetam, และ
Topiramate ซึ่งการเกิด apoptosis นี้ เปนผลจากการลด expression ของ
neutrophin และ extracellular signal protein เชน protein kinase ซึ่งสำคัญ
ตอการดำรงอยูและการเติบโตของเซลลประสาท

CONTINUUM :
Photic and pattern-induced seizures และการชักจาก TV/ Videogames
พญ. กมรวรรณ กตัญูวงศ
ใน ภาวะ ปจจุบัน มี สิ่ง แวด ลอม ห ลาย ๆ อยาง ที่ สามารถ เปน
ปจจัยกระตุนอาการชักในผูปวยโรคลมชัก รวมทั้งสามารถกระตุน
ผู ที่ มี ความ เสี่ยง ตอ การ ชัก หรือ แม กระทั่ง ตอ บุคคล ธรรมดา ทั่วไป
ที่ไมเคยชักใหมีอาการชักได ที่พบไดบอยคือ visual stimuli ผูเขียน
ขอ สรุ ป ใจความ สำคั ญ ที่ เกี่ ย ว กั บ บทความ ข า ง ต น โดย แทรก
ความเห็นสวนตัวบางในบางประเด็น
visual stimuli ที่เราพบในสิ่งแวดลอมทั่วไปนั้นหมายถึง แสงที่
มากระตุนสายตาที่มาจากแหลงตางๆ ลำพังเพียงแสงธรรมดานั้น
ยังไมเพียงพอที่จะกระตุนการชัก แสงนั้นจะตองมีลักษณะพิเศษคือ
ตองกระพริบหรือมีความสวางที่ไมคงที่ดวย (flashing or flickering
light)แสง ที่ มี ลั ก ษณะ เช น นี้ มั ก จะ มา จาก จอ โทรทั ศ น (TV)
คอมพิวเตอร วีดีโอเกม (VGs) ซึ่งตัว VGs นั้นยังมีรายละเอียด
เพิม่ เติมอีกเพราะสามารถเลนไดจากจอโทรทัศน จากจอคอมพิวเตอร
หรื อ บน ตั ว เครื่ อ ง เล น เกมส เอง นอกจาก นี้ ยั ง มี แสง ที่ สามารถ
กระตุน สายตา ได อีก เชน แสง จาก ดวง ไฟ ใน discotheque ที่ หมุน
อยาง นา เวียน หัว พรอม การ เปลี่ยน สี ไป มา จาก แสงระ ยิบ ระยับ
ที่ สะทอน ขึ้นมา จาก น้ำ ทะเล หรือ หิมะ ที่ ขาว โพลน หรือ แม กระทั่ง
แสงแดด ที่ ลอด ผ า น ต น ไม ขณะ ที่ เรา นั่ ง อยู ใน รถ ที่ วิ่ ง ผ า น อย า ง
รวดเร็ว ทำให เห็น เปน ลักษณะ แสง จา สลับ กับ แสง สลัว (เงา ของ
ตนไม) บาง คน อาจ มี อาการ ที่ ผิด ปกติ จาก การ มอง สิ่งของ ที่ มี รูป
แบบ พิเศษ เชน การ มอง บันได วน มอง ใบพัด ของ โคม ไฟ เพดาน
ที่ กำลัง หมุน มอง ใบพัด เฮลิคอปเตอร มอง หลอด ไฟ หมด อายุ ที่
กระ พริบ ผิด ปกติ หรือ มอง เสื้อผา ที่ มี ลาย เสน ลาย พิมพ บาง อยาง
เชนตาหมากรุกหรือผาลายขวาง ดังนั้นจะกลาวไดวาสิ่งที่มากระตุน
สายตา มี ความ สำคัญ มาก ทั้ง ที่ เปน แสง จาก แหลง ธรรมชาติ และ
แสงจากเครื่องใชไฟฟาหรือภาพที่มีรูปแบบพิเศษ พบวาประมาณ
รอยละ 5 ของผูปวยโรคลมชักทั่วๆไป จะมีประวัติ visual stimuli
triggered epilepsy ได
เหตุการณ สำคัญ ที่ กลาว ถึงกัน มาก ใน ประเทศ ญี่ปุน ใน เดือน
ธั นวาคม ป 1997 คื อ มี เด็ ก เกื อ บ 700 คน มี อาการ ชั ก ขณะ ดู
animated cartoon; Pocket Monster ที่ออกอากาศเปนครั้งแรก
ทาง TV โดยพบวาเด็กๆ เหลานี้ประมาณ รอยละ 75 ไมเคยมีอาการ
ชักมากอน สวนที่เหลือนั้นเคยมีประวัติชักมากอนแลว บางคนก็มี
ประวัติเคยชักขณะดู TV มากอน มีรายงานวาสาเหตุที่ทำใหเกิด
อาการชักในครั้งนั้นนาจะมาจากความไมเหมาะสมของ animation
technique ความเร็วของการเปลี่ยนภาพ สีของ background สีของ
ตัวการตูนที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เปนตน
Terminology ที่สำคัญ
Photic-induced seizure: อาการชักทีเกิ
่ ดจากการมี visual stimulation
Photosensitivity or Visual sensitivity (VS): ความ ผิด ปกติ ที่
เกิดขึ้นจาก light or pattern stimulation ซึ่งจะพบความผิดปกตินี้จาก
EEG ในรูปแบบของ photoparoxysmal pattern (PPR)
Photoparoxysmal response (PPR): ความผิดปกติของ EEG ที่มี
spikes, spikes-wave หรือ intermittent slow waves ซึง่ สวนใหญจะแพร

กระจายทัง้ anterior และ posterior ของศีรษะ PPR สามารถเกิดขึน้ ได
ทั้งในคนที่มีอาการชัก (photic-induced seizure) หรือเกิดเฉพาะ
ใน tracing ของ EEG โดยผูนั้นไมมีอาการชักใหเห็นก็ได และใน
terminology เกา photoconvulsive response จะมีความหมายเดียว
กับ PPR ใน terminology ใหม
Intermittent photic stimulation (IPS): การตรวจเพิ่มเติมใน EEG
lab โดยใชไฟกระตุนตาดวยความถี่ตางๆ กัน (1-30 Hz) โดยขอให
ผูปวยหลับตาและลืมตาขณะใชแสงกระตุน
Photomyoclonic response: การ กระตุก ของ กลาม เนื้อ บริเวณ
หนาผากหรือรอบๆ ดวงตาที่เกิดขึ้นขณะหลับตาในการทำ IPS และ
จะหายไปถาลืมตา
Age of onset ของ VS อยูที ประมาณ
่
8-18 ป ลักษณะของ visual
stimuli ทีจะ
่ ทำใหเกิดปญหาไดนัน้ จะตองมีองคประกอบสำคัญหลายๆ
อยางรวมกัน โดยรวมถึง intensity, duration, distance from source,
background illumination, diffusion of pattern, contrast, type of
pattern, color, open or closed eyes, one or two-eye viewing เปนตน
คนจะเกิดอาการชักในทีๆ่ แสงสวางจาไดมากกวาแสงสลัว สิง่ กระตุน ที่
มีความแตกตางมากๆ ของภาพกับพืน้ หลัง (high contrast) จะทำใหชัก
ไดมากกวาความแตกตางที่นอย flash rate ที่อยูระหวาง 15-24 Hz
สามารถกระตุนใหเกิดอาการชักไดมากแมบางคนอาจมีอาการเมื่อ
ความถี่ของ flash อยูที่ 65 Hz ระบบของโทรทัศนของประเทศ
อเมริกาและญี่ปุนใชระบบ screens scan ที่ 60 Hz และในยุโรป
ใชที่ 50 Hz ซึ่งหมายความวาจะมีการเปลี่ยนภาพ 30 เฟรม/วินาที
และ 25 เฟรม/วินาที ตามลำดับ พบวาระบบโทรทัศน ในยุโรปจะ
กระตุนใหเกิดอาการชักไดมากกวาเพราะการเปลี่ยนภาพจะใกลเคียง
กับ range ความถี่ของแสงที่กระตุนอาการชักได สวนในประเทศไทย
จะ เหมื อ น กั บ ระบบ โทรทั ศ น ทาง ยุ โ รป สี ของ ภาพ เคลื่ อ นไหว
ที่ กระตุน สายตา ได มาก คือ สี แดง รอง ลง มา คือ สีน้ำเงิน หรือ ขาว
เหตุผลคือสีแดงมี long-wavelength ที่ 700 nm ซึ่งจะกระตุน long
cones ทำใหเกิด PPR และตามมาดวย photosensitive seizure
ลักษณะ ของ อาการ ชัก บาง อยาง ยัง มี ความ เจาะจง กับ ปจจัย ตางๆ
เหลานี้เปนพิเศษเชน myoclonic seizure จะจำเพาะตอลักษณะแสง
ที่จามากเปนพิเศษ (brightness)
ในแงของ mechanisms ของ photosensitivity นัน้ ยังเปนเรือ่ งที่
ไมสามารถใหคำตอบไดทั้งหมด ตำแหนง posterior part ของ visual
cortex (occipital lobe) เปนสวนที่ไวตอการถูกกระตุนโดยแสง แตใน
เซลประสาทแตละตัวยังมีความแตกตางในการตอบสนองหรือไมตอบ
สนองตอ pattern-induced ที่ไมเหมือนกัน และ seizure threshold
ใน แตละ cerebral hemisphere ก็ มี ความ แตก ตาง กัน แมแต ใน
กลุมผูปวย primary generalized seizure
อาการของผูป วยทีมี่ photosensitivity จะมีความรุนแรงแตกตาง
กันไป อาจมีเพียงสิ่งที่คนไขเลา เชนเห็นเสนซิกแซกหรือมีอาการ
วิงเวียน ปวดตา ตาลา คลื่นไส เห็นภาพหลอน หรืออาการมากขนาด
ที่สามารถสังเกตเห็นไดเชนมีอาการกระตุก (true seizure)
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EEG response in photosensitivity
โดยทัว่ ไปถาทำ IPS ใน EEG lab จะถือวาการตอบสนองตอ IPS
ที่ผิดปกตินั้นคือพบ asymmetry of response of two hemispheres
หรือ พบ spikes บางคนถือวาจะยิ่งผิดปกติมากขึ้นถา spikes ที่พบ
เกิดขึ้นตอเนื่องหลัง IPS หรือ spreading ไปนอกเหนือจากบริเวณ
parietooccipital areas PPR สวนใหญมักจะไมเกินระยะของ IPS
แตในผูปวยที่มีอาการชักนั้น spikes ใน PPR มักจะพบไดเกิน 100
msec หลัง IPS
Jeavons and Harding ไดแบง type of EEG response to photostimulation เปน 3 กลุมคือ
1. responses seen only in the anterior regions (photomyoclonic)
2. responses seen only in the posterior regions (photic
driving, VEP, occipital spikes)
3. widespread, anterior and posterior, bilateral response
(photoconvulsive)
ภายหลัง Waltz ไดแบง patterns ของ PPR แตกตางไปอีกคือ
Class I occipital spikes
Class II local parietooccipital spikes and biphasic slow waves
Class III parietooccipital spikes and biphasic slow waves
spreading to frontal regions
Class IV generalized spikes และ polyspike/wave
PPR นั้น จะ พบ มาก ใน ผู ปวย โรค ลม ชัก ใน กลุม ของ generalized
epilepsy เชน
1. myoclonic epilepsy of infancy and childhood
2. myoclonic astatic epilepsy
3. childhood absence epilepsy
4. facial myoclonia with absence
5. self-induced photic stimulation epilepsy
6. juvenile myoclonic epilepsy
7. eyelid myoclonia with absence
8. epilepsy with GTC on awakening
VS และ PPR พบมากในเพศหญิง แตถา VGs induced seizure
นัน้ จะพบมากกวาในเพศชาย โดยทัว่ ไปประมาณ รอยละ 2 ของคนไข
โรคลมชักมีปญหาชักขณะที่กำลังนั่งดู TV สำหรับการเลน VGs นั้น
อาการชักสวนใหญมักเกิดขึ้นภายใน 30 นาทีแรก คนที่มีปญหา VGs
induced seizure นั้นบางครั้งอาจตรวจไมพบความผิดปกติตอ IPS
ใน EEG lab
ลักษณะ ของ ผู ปวย ที่ จะ เรียก ได วามี VGs induced seizure
นั้น จะ ตอง มี ลักษณะ ดังนี้คือ 1). ตอง มี อาการ ชัก ซ้ำ ได ขณะ กำลัง
เลนเกมส 2). มีประวัติ photosensitivity with epileptiform activity
triggered by other visual stimuli 3). การตรวจ EEG จะพบ PPR
ขณะเลน VGs สวนชนิดของ VGs induced seizure ที่พบบอย
คือ GTC (84%) รองลงมาคือ absence (6%) และ myoclonic (2%)
การพยากรณโรค ของผูที มี่ ปญหา VS นัน้ สวนใหญจะคอนขางดี
ตองทำความเขาใจวาคนกลุมนี้บางคนนั้นจะไมไดมีอาการชักทาง
รางกายในสวนอื่นๆ เชนที่พบในคนไขโรคลมชัก รอยละ 14-37 ของ
ผูที่มีปญหา VS อาการตางๆอาจจะหายไปไดเอง ในบางคนมี photosensitivity รวมกับเปนโรคลมชักในกลุมของ generalized seizure
ที่ไดกลาวไปขางตนแลว ตัว visual sensitivity เองนั้นอาจเกิดหลัง
จากวินิจฉัยโรคลมชักไปแลวไดหลายป และบางที visual sensitivity
4
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เองนั้น ก็หายไปกอนที่จะรักษาโรคลมชักใหหายขาด ในแงของ PPR
นัน้ จะเริม่ หายไปทีอายุ
่ ประมาณ 9-14 ป สวนคนทีมี่ ประวัตครอบครั
ิ
ว
ที่มี VS เชนกัน อาการของ VS จะหายไปไดชากวาคนอื่นโดยจะหาย
หลังจากเขาชวงวัยรุนไปแลว
การ รักษา ผู ที่ มี ปญหา VS นั้น แบง เปน แบบ ที่ ไม ได ใช ยา คือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงตัว visual stimuli สวนในแง
ของการรักษาดวยยากันชักพบวาการใชยา valproate (VPA) แบบ
monotherapy นัน้ ไดผลตอบสนองดีเปนทีน่ าพอใจ และมีบางรายงาน
ที่พบวาแมใช VPA แบบ single dose แตก็จะยังคงควบคุมอาการได
คอนขางนาน สวนยาตัวอื่นๆ ที่สามารถใชไดเชนกันคือ lamotrigine,
topiramate, levetiracetam รวม ถึง clonazepam, clobazam
และ ethosuximide
สำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวทั่วๆ ไปสำหรับผูที่มีปญหา
photosensitivity นั้น ผู เขียน ขอ รวบรวม คำ แนะนำ จาก ห ลาย ๆ
รายงานเพื่อเปนขอมูลในการแนะนำคนไขดังนี้
1. นั่งหางจาก TV > 8 feet (บางรายงาน > 2 m)
2. นั่ง ใน หอง ที่ สวาง เพียง พอ และ มี โคม ไฟ บน TV (เพื่อ ลด
contrast)
3. อยาเขาไปเปลี่ยนชอง TV โดยตรง ใหใชรีโมทคอนโทรล
4. ใช optical filter ทั้งกับ TV และ computer
5. ถาตองเขาไปใกล TV ใหปดตาไวขางหนึ่ง
6. หากมีอาการกระตุกเกิดขึ้นแลวขณะดู TV ใหมองไปทางอื่น
ที่ไมใช จอTV
7. ใช TV ระบบใหม 100 Hz
8. ใช TV จอที่เล็กจะปลอดภัยมากกวา เชน ใชจอ 12 นิ้ว
9. เลี่ยงที่จะมองแสงกระพริบหรือภาพแบบแปลกๆ
10. หลีกเลี่ยงแสงไฟใน discotheques
11. หากตองออกไปนอกบานในวันที่มีแสงแดดจาควรใสแวน
ที่สามารถตัดแสงไดเพื่อลดปริมาณแสงสะทอน
12. หลีกเลี่ยงการเลน VGs อยางตอเนื่องนานกวา 1 ชั่วโมง
(อยางไรก็ตามในกรณีทีเป
่ นเด็ก การเลีย้ งดูทีถู่ กตองนัน้ พบวา
เมื่อเด็กอายุ > 2 ป ไมควรใหดู TV หรือเลนเกมสเกิน 2
ชั่วโมง/วัน)
13. หยุดเลน VGs หากเริ่มมีอาการทางสายตาที่ผิดปกติไป
จากเดิม มีอาการกระตุก หรือมองไมเห็น มืด เห็นแสงสีดำ
14. คนทีมี่ ปญหาโรคลมชักหรือ photosensitivity หรือครอบครัว
มีประวัติดังกลาวเชนกัน ควรสงตรวจ EEG with IPS กอน
เลน VGs
15. ผูเลี้ยงดูหรือผูเกี่ยวของควรเฝาระวังอาการชักที่อาจเกิดขึ้น
ในคนที่มีประวัติ photosensitivity
16. หลีกเลี่ยงการอดนอน ความเครียด เมื่อยลา
17. หากอดนอนไมควรเลน VGs
18. หลีกเลี่ยงการเลน VGs คนเดียว
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Special Articles:
Long-term outcome of childhood absence epilepsy:
Dutch Study of Epilepsy in Childhood
(Epilepsy Research 2009 Jan;83:249-256)

บทนำ: Childhood absence epilepsy (CAE) จัดอยูในกลุม idiopathic
generalized epilepsy ตามการจำแนกโรคลมชักของ ILAE ค.ศ. 1989
โดยพบในชวงอายุประมาณ 6-8 ป คลืน่ สมองขณะชักมีลักษณะเฉพาะ
คือ generalized bilateral synchronous 3 Hz spike-waves โดยที่
background activity ปกติ จากการศึกษาในอดีตยังไมมขี อมูลทีแน
่ นอน
เกี่ยวกับชวงระยะของการเกิดโรครวมถึงการพยากรณ โรคในเด็กที่
เปน CAE ดวยเหตุนี้ The Dutch Study of Epilepsy in Childhood
(DSEC) จึงใหความสนใจกับเรื่องดังกลาว โดยใชวิธีการศึกษาแบบ
prospective, hospital-based ในเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยโรคลมชัก
รายใหมทุกราย
วั ต ถุ ป ระสงค : 1) เพื่ อ ศึ ก ษา การ ดำเนิ น โรค และ การ พยากรณ
โรคของ CAE และ 2) เพือ่ หาวามีปจจัยใดบางทีสามารถ
่
ใชคาดการผล
ระยะยาวของ CAE เชน อาการชักควบคุมไดเร็วหลังจากเริ่มวินิจฉัย
ผลคลื่นสมอง และขอมูลพื้นฐานอื่นๆ เชน เพศ อายุที่มีอาการชัก
ครั้งแรก ประวัติชักจากไข หรือ ประวัติชักในครอบครัวระดับปฐมภูมิ
(first-degree family history)
วิธศึี กษา: 1) รวบรวมขอมูลจากเด็กชวงอายุ 1 เดือนถึง 16 ป ที่ไดรับ
การวินจิ ฉัยโรคลมชักรายใหมทุกราย ตัง้ แตวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.1988
ถึง วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.1992 (ระยะเวลา 5 ป) จากโรงพยาบาล
ที่รวมโครงการ DSEC สี่แหงคือ แผนกกุมารประสาทวิทยาจาก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแหง จากโรงพยาบาลเด็กหนึง่ แหง และ
จากโรงพยาบาลทัว่ ไปอีกหนึง่ แหง และติดตามการรักษาสม่ำเสมอใน
ชวงหาปแรก หลังจากนั้นตั้งแตเดือนมกราคม ค.ศ.2004 ถึงเดือน
มกราคม ค.ศ. 2006 ทุกรายจะไดรับการติดตอทางจดหมายหรือ
โทรศัพทเพื่อตอบแบบสอบถามเรื่องวันสุดทายที่มีอาการชัก การใช
ยากันชัก และสุขภาพทั่วไป รวมระยะการติดตามทั้งสิ้น 12-17 ปนับ
จากปทีเริ่ ม่ รวบรวมขอมูล 2) ทุกรายจะไดรับการตรวจคลืน่ สมองกอน
เริม่ รักษา ถาผลคลืน่ สมองครัง้ แรกปกติ จะตรวจคลืน่ สมองครัง้ ทีสอง
่
ดวยวิธีใหอดนอนกอนตรวจ หลังจากรับการรักษาหกเดือนตอมาจะ
ไดรับการตรวจคลื่นสมองอีกครั้ง เด็กที่มีอาการชักแบบ CAE แตผล
คลื่นสมองปกติจะไมถูกนำมาวิเคราะหในการศึกษานี้ 3) เด็กที่ไดรับ
การวินิจฉัยเปน CAE จะถูกแบงเปน 3 กลุมตามระยะเวลาที่เริ่มไมมี
อาการชัก โดย กลุมหนึ่ง คือเด็กที่ไมชักอีกเลยภายใน 1 เดือนหลัง
เริม่ รักษาและไมชักอีกอยางนอยหกเดือนติดตอกัน กลุม สอง คือเด็กที่
ไมมีอาการชักในระหวาง 1 ถึง 6 เดือนหลังเริ่มรักษา และ กลุมสาม
คือ เด็กที่ใชเวลารักษามากกวา 6 เดือนจึงไมมอาการ
ี
ชักอีก โดยถือวา
เด็กเขาสูชวงปลอดชัก (remission) ก็ตอเมื่อไมชักอยางนอยหนึ่งป
ติดตอกัน 4) สถิตใช
ิ Chi square Kruskal-Willis และ Mann-Whitney
เปรียบเทียบทั้งสามกลุม
ผลการศึกษา: เด็ก 47 จาก 466 รายไดรับการวินจิ ฉัยเปน CAE จัดอยู
ในกลุมหนึ่ง 19 ราย กลุมสองและกลุมสาม กลุมละ 14 ราย โดยทั้ง

นพ. มนตรี แสงภัทราชัย
สามกลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในเรื่อง เพศ
อายุที่เริ่มชัก ประวัติชักจากไข และประวัติครอบครัวระดับปฐมภูมิที่
เปนโรคลมชัก อายุเฉลี่ยที่เริ่มมีอาการคือ 5.4 ป (1-9.7 ป) ทุกราย
มีคลื่นสมองผิดปกติแบบ generalized 3Hz spike-wave และ 15 ราย
(31.9%) พบความผิดปกติแบบอื่นรวมดวยเชน abnormal background activity หรือ focal abnormalities โดยที่ 32 รายที่คลื่นสมอง
ผิดปกติแบบเฉพาะ CAE โดยไมมความ
ี ผิดปกติอืน่ รวมดวย พบวาเด็ก
กลุม นีส้ วนใหญมีประวัตชัิ กในครอบครัว และ เริม่ ชักทีอายุ
่ นอยกวาคือ
เริ่มชักที่อายุ 4.9 ป ขณะที่อีกกลุมหนึ่งเริ่มชักที่อายุ 6.3 ป หลังเริ่ม
การรักษาหกเดือนแรกพบวา 18 ใน 37 รายมีคลื่นสมองปกติ อีก 10
รายไมไดมีการตรวจคลื่นสมองในชวงดังกลาว การใชยากันชักพบวา
กลุม สามใชยากันชักหลายชนิดกวาและนานกวากลุม อืน่ ยาที่ใชรักษา
สวนใหญคือ valproic acid (44 ราย) และ ethosuximide (15ราย)
นอกจากนี้ในชวงติดตามการรักษายังมีการใชยากันชักอื่นเชน lamotrigine phenytoin และ carbamazepine (รักษา complex partial
seizures ที่เกิดระหวางการติดตาม) ผลการรักษาโดยดูจากระยะ
เวลาที่ไมชักเมื่อติดตามตอเนื่องจนถึงปที่หา (terminal remission
at 5 years; TR5 ) พบวากลุมหนึ่งมีชวงปลอดชักนานกวากลุมสอง
และสามอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ 4 ป 3.8 ป และ 2.1 ปตาม
ลำดับ เมื่อติดตามนาน 12-17 ป (คาเฉลี่ย 14.8 ป) พบวา 43 ราย
(91.4%) ที่ตอบแบบสอบถามไดสมบูรณ โดย 83.7% มีชวงปลอด
ชักนานกวา 5 ป และ 67.4 % มีชวงปลอดชักนานกวา 10 ป ระยะ
เวลาเฉลี่ยตั้งแตเริ่มมีอาการชักครั้งแรกจนถึงชวงปลอดชักคือ 3.9 ป
โดยพบวากลุมสามใชเวลานานกวากลุมหนึ่งและสอง (7.2 ป 2.5 ป
และ 2.2 ป ตามลำดับ) อายุเฉลี่ยที่เขาสูชวงปลอดชักคือ 9.5 ป โดย
กลุม หนึง่ และสองเขาสูช วงปลอดชักเร็วกวากลุม สามอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (8.4 ป 7.9 ป และ 12.1 ป ตามลำดับ) เด็กที่มีคลื่นสมอง
ผิดปกติแบบเฉพาะ CAE มีผลลัพธ ไมตางกับเด็กที่มีคลื่นสมองผิด
ปกติอืน่ รวมดวย การเกิดชักกลับซ้ำ (Relapses) หลังจากไมชักติดตอ
กันหกเดือนพบได 50% โดยเฉพาะในชวง1-2 ปแรกหลังจากปลอดชัก
และพบบอยในกลุม สามเทียบกับกลุม หนึง่ อยางไรก็ตามเวลาระหวาง
เริม่ ปลอดชักจนถึงชักกลับซ้ำในทัง้ สามกลุม ไมแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญ การศึกษานี้พบวาเด็กที่เริ่มอาการชักแบบ CAE มีโอกาสเกิด
อาการชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัวได 13%
สรุป: เด็กโรคลมชักแบบ CAE ทีอยู
่ ในการศึกษานีมี้ พยากรณโรคทีดี่
เพียง 7% ที่ไมเขาสู remission และยังคงมีอาการชักหลังจากติดตาม
การรักษานาน 12-17 ป อัตราการเขาสูชวงปลอดชักไมสามารถ
คาดเดาไดจากผลคลื่นสมองกอนรักษา เด็กที่ ไมชักอีกเลยในชวง
หกเดือนแรกหลังเริ่มรักษาและไมชักอีกอยางนอยหกเดือนติดตอกัน
สามารถนำมาใชคาดการระยะเวลาของโรคไดวาเด็กกลุมดังกลาว
จะ มี โอกาส ปลอด ชัก ได มาก กวา เด็ก ที่ ไม ตอบ สนอง ตอ การ รักษา
ในชวงหกเดือนแรก
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Special Articles:
Practice Parameter Update: Management issues for women with epilepsy-focus on
pregnancy (an evidence-base review): Teratogenesis and perinatal outcomes
Report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and
Technology Subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society
(e-Pub ahead of print on April 27, 2009, at www.neurology.org)

ทบทวนขอมูลความปลอดภัยในการใชยากันชักในผูปวยหญิง
ลมชักที่ตั้งครรภในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงของการเกิด major congenital malformation
(MCMs) ของทารกที่ไดรับยากันชักตั้งแตอยูในครรภ
2. ความ เสี่ยง ที่ ยา กัน ชัก สง ผล กระทบ ตอ cognition ใน
ระยะยาวของเด็กที่เกิดจากมารดาที่เปนลมชัก
3. ความเสีย่ งของการเสียชีวติ low birth weight และ APGAR
score ที่ต่ำของทารกที่เกิดจากมารดาที่เปนลมชัก
ความเสี่ยงของการเกิด major congenital malformation
(MCMs) ของทารกที่ไดรับยากันชักตั้งแตอยู ในครรภ แบงออก
เปน 5 ขอยอยไดแก
I. ยา กัน ชัก ที่ มารดา ได รับ ใน ระยะ first trimester จะ เพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิด MCMs ตอทารกเมื่อเปรียบเทียบกับมารดา
ที่เปนลมชักที่ไมไดกินยากันชักหรือไม?
การไดรับ VPA แบบ monotherapy ในระยะ first trimester
นาจะเพิ่ม (probably) ความเสี่ยงในการเกิด MCMs (OR 4.18, CI
2.31-7.57) จาก 1 class II study
การไดรับ VPA แบบ polytherapy ในระยะ first trimester
นาจะเพิ่ม (probably) ความเสี่ยงในการเกิด MCMs (OR 3.54, CI
1.42-8.11) จาก 1 class I study
CBZ นาจะไม (probably) เพิม่ ความเสีย่ งในการเกิด MCMs
(OR 0.63. CI 0.28-1.41) จาก 1 class I study
LTG (1 inadequately sensitive Class I study) และยา
กันชักตัวอื่น (no Class II or better evidence) ไมมีขอมูลในการที่
จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด MCMs
ดังนั้นควรเลี่ยงการใช VPA ในการรักษาแบบ monotherapy
(Level C) และ polytherapy (Level B) ในการรักษาผูปวยหญิงที่
เปนลมชักในระยะ first trimester เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิด
MCMs
II. การไดรับยากันชักบางตัวในชวง first trimester จะเพิ่มความ
เสี่ยงในการเกิด MCMs เมื่อเทียบกับยากันชักตัวอื่นหรือไม?
6
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การไดยา VPA แบบ monotherapy นาจะเพิ่ม (probably)
ความเสี่ยงการเกิด MCMs เมื่อเทียบกับการไดรับ CBZ (OR 2.97,
CI 1.65-5.35 และ OR 2.51, CI 1.43-4.86) จาก 2 Class I studies
การไดยา VPA แบบ polytherapy นาจะเพิ่ม (probably)
ความเสี่ยงการเกิด MCMs เมื่อเทียบกับการที่ไดรับการรักษาแบบ
polytherapy โดยไมมี VPA รวม (OR 2.49, CI 1.31-4.70) จาก
1 Class I study
การไดรับยา VPA อาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิด MCMs
เมื่อเทียบกับการไดรับ PHT (OR 9.06, CI 1.13-72.41) จาก 1
Class II study
การไดรับยา VPA อาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิด MCMs
เมื่อเทียบกับการไดรับ LTG (OR 5.58, CI 2.06-15.09 และ OR
17.04, CI 2.27-128.05) จาก 1 Class II study
ดังนั้นควรเลี่ยงยา VPA เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด MCMs
เมื่อเทียบกับการได CBZ (Level A), PHT (Level C) หรือ LTG
(Level C) และควรเลี่ยงการรักษาแบบ polytherapy ในชวง first
trimester ที่มี VPA รวม (Level B)
III. ความเสี่ยงของการเกิด MCMs เมื่อไดรับยากันชักแบบ polytherapy จะสูงกวาการที่ไดแบบ monotherapy หรือไม?
การไดรับการรักษาแบบ polytherapy นาจะ (probably)
มีความเสี่ยงในการเกิด MCMs สูงกวา monotherapy (OR 1.62,
CI 1.14-2.31) จาก 1 Class I study
ควรเลี่ยงการรักษาแบบ polytherapy (Level B)
IV. มี ความ สัมพันธ ระหวาง ปริมาณ ยา กัน ชัก กับ ความ เสี่ยง ใน
การเกิด MCMs หรือไม?
นา จะ มี (probably) ความ สัมพันธ ระหวาง ปริมาณ ยา
กันชัก VPA และ LTG กับความเสี่ยงในการเกิด MCMs (1 Class
I study)
ดังนั้นควรที่จะใชปริมาณของ VPA และ LTG ใหนอยที่สุดใน
การควบคุมชัก (Level B)

V. ชนิด ของ ยา กัน ชัก จะ มี ความ สัมพันธ กับ การ เกิด MCMs
หรือไม?
PHT นาจะ (probably) เปนความเสี่ยงของ cleft palate
(1 Class II study)
CBZ นาจะ (probably) เปนความเสีย่ งของ posterior cleft
palate (1 Class II study)
VPA นาจะ (probably) เปนความเสี่ยงของ neural tube
defects และ facial clefts (1 Class I study) และมีแนวโนมเปน
ความเสี่ยงของ(possible) hypospadias (1 Class II study)
PB นาจะ (probably) เปนความเสี่ยงของ cardiac malformations (2 Class II studies)
ดังนั้นควรลดการใช VPA เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด neural
tube defect (Level B) และ facial clefts (Levels C) นอกจากนั้น
ควรเลี่ยง PHT เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด cleft palate, เลี่ยง CBZ
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด posterior cleft palate และ เลี่ยง PB
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด cardiac malformations (Level C)
ปจจัยเสีย่ งทีส่ งผลกระทบตอ cognition ในระยะยาวของเด็กที่
เกิดจากมารดาที่เปนลมชัก
I. มีการลดลงของ cognition ของเด็กที่เกิดจากมารดาที่เปน
ลมชักที่ไมไดรับยากันชักขณะตั้งครรภหรือไม?
cognition นาจะไม (probably) ต่ำในเด็กที่เกิดจากมารดา
ที่เปนลมชักที่ไมไดรับยากันชัก (2 Class II studies)
ดังนั้นเมื่อใหคำปรึกษากับมารดาที่เปนลมชักโดยที่ไมไดรับ
ยากันชักวานาจะไมมีผลตอ cognition ตอเด็ก (Level B)
II. มีการลดลงของ cognition ของเด็กที่เกิดจากมารดาที่เปน
ลมชักที่รับยากันชักขณะตั้งครรภหรือไม?
ใน ภาพ รวม ของ ยา กัน ชัก ทั้งหมด มี ขอมูล ไม เพียง พอที่
จะบอกวามารดาที่ ไดยากันชักจะทำใหเด็กที่เกิดมามี cognition
ลดลง (conflicting Class II studies)
CBZ นาจะ (probably) ไมทำให cognition ลดลงเมือ่ เทียบ
กับมารดาที่ไมไดรับ (2 class II studies)
VPA นาจะ (probably) ทำให cognition ลดลงเมื่อเทียบ
กับมารดาที่ไมไดรับ (2 class II studies)
PHT นาจะ (probably) ทำให cognition ลดลงเมื่อเทียบ
กับมารดาที่ไมไดรับ (1 class II studies และ 2 Class III studies)
PB นาจะ (probably) ทำให cognition ของเด็กผูชาย
ลดลงเมื่อเทียบกับมารดาที่ไมไดรับ (2 class II studies)
ดั ง นั้ น ใน มารดา ที่ เ ป น ลมชั ก ที่ ตั้ ง ครรภ เพื่ อ ลด การ เกิ ด
cognition ที่ไมดี ควรเลี่ยง VPA (Level B), PHT (Level C), PB
(Level C) สวน CBZ นาจะไมมีผล (probably) (Level B)

III. การไดรับยากันชักแบบ polytherapy จะเพื่มความเสี่ยงใน
การมี cognition ที่ไมดีเมื่อเทียบกับ monotherapy หรือไม?
การที่ไดรับยากันชักแบบ polytherapy นาจะ (probably)
่ ดีเมือ่ เทียบกับ monotherapy
เพิม่ ความเสีย่ งในการมี cognition ทีไม
(3 Class II studies)
ดั ง นั้ น พิ จ า รณา การ รั ก ษา แบบ monotherapy เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงการมี cognition ที่ลดลง (Level B)
IV. การที่ไดรับยากันชักบางชนิดจะสัมพันธกับ cognition ที่ลดลง
เมื่อเทียบกับยากันชักชนิดอื่นหรือไม?
เด็กที่ไดรับยา VPA นาจะ (probably) เกิด cognition ที่
ลดลงเมื่อเทียบกับ CBZ (2 Class II studies)
เด็กที่ไดรับยา VPA นาจะ (probably) เกิด cognition ที่
ลดลงเมื่อเทียบกับ PHT (1 Class II studies)
ดังนั้นการเลี่ยงการใช VPA นาจะ (probably) ลดความเสี่ยง
การเกิด cognition ที่ลดลง เมื่อเทียบกับการที่ได CBZ (Level B)
และ PHT (Level C)
ปจจัย เสี่ยง การ เสีย ชีวิต low birth weight และ APGAR
score ที่ต่ำของทารกที่เกิดจากมารดาที่เปนลมชัก
I. ทารกที่เกิดจากมารดาที่เปนลมชักมีโอกาสที่มี small for gestational age (SGA) หรือไม?
ทารกที่เกิดจากมารดาที่เปนลมชักนาจะ (probably) มี
ความเสี่ยงที่เกิด SGA สองเทา (2 Class II studies)
ดังนัน้ การทีทารก
่ มี SGA ควรจะวินจิ ฉัยแยกโรคเกีย่ วกับสาเหตุ
ของการไดรับยากันชักไวดวย (Level B)
II. ทารกที่เกิดจากมารดาที่เปนลมชักจะมี APGAR score ที่ต่ำ
หรือไม?
ทารกที่เกิดจากมารดาที่เปนลมชักนาจะ (probably) มี
โอกาสที่มี APGAR score ที่ 1 นาที ต่ำ (APGAR <7) ประมาณ
2 เทา (1 Class II study)
ดังนั้นการที่ทารกมี APGAR score ต่ำที่ 1 นาทีแรกควรจะ
วินิจฉัย แยก โรค เกี่ยว กับ สาเหตุ ของ การ ได รับ ยา กัน ชัก ไว ดวย
(Level C)
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Special Articles:
Practice Parameter Update: Management issues for women with epilepsy-focus on
pregnancy (an evidence-base review): Vitamin K, folic acid, blood levels, and breast feeding
Report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and Tecnology
Subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society
(e-Pub ahead of print on April 27, 2009, at www.neurology.org)

ทบทวน ขอมูล ที่ เกี่ยว กับ การ รักษา ผู หญิง ซึ่งเปน ลม ชัก ที่
วางแผนตั้งครรภหรือขณะตั้งครรภในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. การให folic acid กอนการตั้งครรภสามารถลดความเสี่ยง
ของการเกิด birth defects ของทารกไดหรือไม?
2. อะไรคือความเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออกในทารกที่
เกิดจากมารดาที่ไดรับยากันชัก?
3. การไดรับ vitamin K ในระยะ prenatal จะลดการเกิดภาวะ
เลือดออกในทารกไดหรือไม?
4. ยากันชักที่มารดาไดรับจะผาน placenta หรือ ขับออก
ทางน้ำนมหรือไม?
5. มี การ เปลี่ยนแปลง ของ ระดับ ยา กัน ชัก ใน ระหวาง การ
ตั้งครรภหรือไม?

ระยะ prenatal เพื่อลดการเกิดภาวะเลือดออก ดังนั้นไมมีหลักฐาน
สนับสนุนหรือคัดคานการให vitamin K ในระยะ prenatal เพือ่ ลดการ
เกิดภาวะเลือดออก แตในทางปฎิบัติมีการให vitamin K แกทารก
แรกคลอดอยูแลวทุกราย

อะไรคือความเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออกในทารกที่เกิด
จากมารดาที่ไดรับยากันชัก?
มี หลัก ฐาน ไม เพียง พอที่ จะ ระบุ ปจจัย เสี่ยง ของ การ เกิด
ภาวะเลือดออกในทารกที่เกิดจากมารดาที่ไดรับยากันชัก จาก 1
inadequately sensitive Class II study ดังนั้นควรใหคำปรึกษาวา
วาไมมีหลักฐานสนับสนุนหรือคัดคานเกี่ยวกับการเกิดภาวะเลือด
ออกในทารกที่เกิดจากมารดาที่ไดรับยากันชักขณะตั้งครรภ

ยากันชักที่มารดาไดรับจะผาน placenta หรือ ขับออกทาง
น้ำนมหรือไม?
ยา PB, PRM, PHT, CBZ, LEV และ VPA นาจะ (probably) ผานรกและมีแนวโนมที่สงผลทางคลินิกจาก 1 Class I และ
supporting Class II studies หรือ มากกวา 2 Class II studies
GBP, LTG, OXC และ TPM นาจะ (possibly) ผานรก
และมีแนวโนมที่สงผลทางคลินิกจาก Class II study ที่มากกวา
2 study ของยาแตละตัว
ดังนั้นเปนขอพิจารณาขอหนึ่งในการใชยากันชักในผูหญิงที่
เปนลมชัก (Level B สำหรับ PB, PRM, PHT, CBZ, LEV และ VPA ;
Level C สำหรับ GBP, LTG, OXC และ TPM)
PRM และ LEV นาจะ (probably) ขับออกทางน้ำนม
และ มี แนว โนม ที่ สง ผล ทาง คลินิก จาก 1 Class I study และ
supporting Class II หรือ 2 Class II studies
GBP, LTG และ TPM อาจจะ (possibly) ขับออกทาง
น้ำนมและมีแนวโนมที่สงผลทางคลินิกจาก 1 Class I study ของ
ยาแตละตัว
VPA, PB, PHT และ CBZ นาจะ (probably) ไมขับออก
ทางน้ำนมจาก 1 Class I study และ supporting Class II study
หรือ 2 Class II studies
ดังนั้นสรุปไดวา VPA, PB, PHT และ CBZ มีการขับออก
ทางน้ำนมนอยกวา PRM, LEV, GBP, LTG และ TPM (Level B
เมื่อเปนการเทียบระหวาง PRM กับ LEV และ Level C เมื่อเปน
การเทียบระหวาง GBP, LTG และ TPM)

การไดรับ vitamin K ในระยะ prenatal จะลดการเกิดภาวะ
เลือดออกในทารกไดหรือไม?
ไมมีหลักฐานที่เหมาะสมสนับสนุนในการให vitamin K ใน

มีการเปลี่ยนแปลงของระดับยากันชักในระหวางการตั้งครรภ
หรือไม?
LTG มีการเพิ่ม clearance ทำใหมีการลดระดับยาในขณะ

การให folic acid กอนการตั้งครรภสามารถลดความเสี่ยงของ
การเกิด birth defects ของทารกไดหรือไม?
ความเสี่ยงของการเกิด Major congenital malformations
(MCM) อาจจะ (possible) ลดลงเมื่อมีการไดรับ folic acid จาก
2 adequately sensitive Class III studies ดังนั้นควรพิจารณา
ให folic acid เพื่อลดการเกิด MCM (Level C)
ไมมีขอมูลเกี่ยวกับขนาดที่เหมาะสมของ folic acid แต
อยางนอยควรได > 0.4 mg วันละครั้ง
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ตั้งครรภ การลดระดับยาจะทำใหมีการชักมากขึ้น จาก 1 Class I
และ 2 Class II studies
CBZ นา จะ (probably) มี การ ลด ระดับ ยา ลง เล็ก นอย
(9% ใน second trimester และ 12% ใน third trimester จาก 1
Class I study
PHT นาจะ (probably) มีการเพิ่ม clearance ทำใหมี
การลดระดับยาในขณะตั้งครรภ จาก 1 Class I study
OXC อาจจะ (possibly) มีการลดระดับลงของ MHD
ซึ่งเปน active OXC จาก 2 Class III studies
LEV มีการลดระดับยาลง จาก 1 Class II studies

PB, VPA และ PRM ไมสามารถที่จะสรุปไดจากหลักฐาน
ที่มีอยู
ดังนั้นมีคำแนะนำดังนี้
ควรวัดระดับยา LTG, CBZ และ PHT ในขณะตั้งครรภ
(Level B)
ควรพิจารณาวัดระดับยา LEV และ OXC (MHD) ในขณะ
ตั้งครรภ (Level C)
แมวา ไมมหลั
ี กฐานวามีการเปลีย่ นแปลงระดับยา PB, VPA,
PRM แตไมควรที่จะเลิกการเจาะระดับยาในเลือด

Current practices and Quizs
ประจำฉบับ เดือน ม.ค.-มี.ค. 2552
น.พ. รังสรรค ชัยเสวิกุล

โจทย A
ชาย อายุ 67 ป นายทหารรับบำนาญ มีอาการสับสนมา 3 วัน
ทำกิจวัตรประจำวันไมได เดินเซ ไมมีไข ไมมีน้ำมูก ไมคัดจมูก
ไมมีหูน้ำหนวก ไมปวดศีรษะ ไมไดประสบอุบัติเหตุ เดิมยังทำ
่
ไดเอง Ex-smoker 5 ป โรคประจำตัว
ธุรกรรมการเงินทีธนาคาร
ไดแก hypertension, old left frontal lobe infarction with right
hemiparesis grade IV/V ยาประจำตัว ไดแก aspirin 81 mg/d,
amlodipine 5 mg/d
T 37.0๐C, BP 140/80 mmHg, P 88/min, RR 20/min
GA: Confused, not pale, no jaundice, no cyanosis, no
edema, hyposthenic build, no rash
EENT : normal
CVS, RS, AS : unremarkable
NS: confused, not co-operative, ataxic gait with tendency
to fall

CNs : pupil 3 mm in diameter and well reactive to light,
no papilledema, full EOM, symmetrical facial
expression
Motor : arrhythmic continuous jerking of right arm, normal
muscle tone, active movement of all extremities,
hyperreflexia on the right
No stiffness of neck

คำถาม
 What are the differential diagnoses of acute

confusional state?
 What investigations should be requested?
January-March, 2009
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เฉลย Current practices and Quizs
ฉบับ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2551
พ.ญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์

โจทย A
เด็กชายอายุ 3 ป
อาการสำคัญ-ประวัติปจจุบัน
ชักครั้งแรกตั้งแตอายุ 3 เดือน ลักษณะแขนขาเกร็ง 30 นาที
รวมกับไข เคยตรวจน้ำไขสันหลังแลวปกติ หลังจากนั้นเวลามีไขจะชัก
เกร็งกระตุกคอนขางนาน กินยากันชักมาตลอด แตยังมีอาการชักเวลา
มีไข เคยตรวจคลื่นสมองพบความผิดปกติ
ตั้ง แต อายุ 1 ป เริ่ม มี อาการ ชัก แบบ สะดุง กระตุก เปน จังหวะ
วันละ 10 ครั้ง บางครั้งเกร็งกระตุกทั้งตัว กินยากันชักไมดีขึ้น
ประวัติคลอด
ผาคลอดเนือ่ งจากทากน และปากมดลูกไมเปด น้ำหนักแรกคลอด
2,900 กรัม
ไมมีปญหากอนคลอดและระหวางคลอด หลังคลอดมีอาการตัว
เหลืองกลับบานพรอมมารดา
พัฒนาการปจจุบัน
พูดไดเปนประโยค เดินได คอนขางซน
ประวัติครอบครัว
ญาติทางยายเปนโรคลมชัก 1 คน
Physical exam
Head circumference 48 cm (37th percentile), BW 16 kg, HT 95 cm.
Alert, hyperactive, normal eye contact
Heart & Lung: unremarkable
Abdomen: soft, not tender, liver and spleen not palpable, no mass
Neurological exam
CNs: full EOM, no nystagmus, no facial palsy,
Gag reflex present
Motor: equal movement of 4 extremities, normal tone
DTR 2+ all

คำถาม จงบอกการวินิจฉัยชนิดของลักษณะอาการชัก
คำตอบ ผูปวยมีอาการชักในชวงอายุ 3 เดือน แบบ generalized tonic
clonic และชักแบบ myoclonic seizure ตอนอายุ 1 ป

คำถาม epileptic syndrome ของผูปวยรายนี้
ตอบ severe myoclonic epilepsy in infancy / Dravet’s syndrome

เนือ่ งจากผูป วยมีอาการชักตัง้ แตอายุ 3 เดือนและมีไขชักคอนขางนาน มี
อาการชักรวมกับไขหลายครัง้ ในชวงแรกอาการชักปนแบบ generalized
tonic-clonic และเริ่มมีอาการชักแบบ myoclonic หลังจากอายุ 1 ป
EEG เมื่ออายุ 3 ปมีลักษณะ Generalized irregular polyspike-wave,
polysharp-slow with anterior predominance. ผูปวยไดยา valproate
เพื่อคุมชักแตไมคอยดี จึงไดให topiramate รวมดวย สามารถคุมชักได
ปจจุบันยังมีชักบางเล็กนอย เรียนหนังสือไมดี คอนขาง hyperactive
Dravet’s syndrome1 หรือ severe myoclonic seizure in infancy จัดเปน
epileptic syndrome ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือ อาการชักมักจะเกิดใน
ชวงอายุกอน 1 ขวบ และเปนชักแบบ generalized tonic-clonic/
unilateral clonic ซึ่งมักจะสลับขาง ผูปวยหลายรายจะมีอาการชัก
ครั้งแรกรวมกับไข และจะมีไขแลวชักซ้ำภายใน 6-8 สัปดาห หลังชัก
ครั้งแรก ระยะเวลาชักอาจจะนานจนกลายเปน status epilepticus ได
ตอมาอาการชักอาจจะเกิดขึน้ โดยไมมไข
ี รวมดวย สำหรับอาการชักแบบ
myoclonic และ partial seizure มักจะเกิดขึน้ ภายหลัง ในชวงอายุ 1-2 ป
10

January-March, 2009

ลักษณะของ myoclonus มักจะเปนแบบ generalized และเกิดเกือบ
ตลอดเวลาระหวางเวลากลางวัน และmyoclonic jerk บางครั้งแรงจน
ทำใหเด็กลมได อาจพบอาการชักแบบ atypical absence with repetitive head or eyelid myoclonus, complex partial seizure, unstable
seizure (with changes in the location of electrographic discharge
during seizure) และ falsely generalized seizureรวมดวย (bilateral,
asymmetric tonic contractions followed by asynchronous clonic
jerks with asymmetric frequency and asymmetric EEG abnormalities) อาการชักมักจะกระตุน ดวยความรอนและรักษายาก ในชวงกอนชัก
เด็กมักจะมีพัฒนาการปกติและมีพัฒนาการถดถอยในชวงอายุ 1-2 ป ใน
การศึกษาของ Dravet พบวาผูปวยในกลุมนี้มากกวาครึ่งหนึ่งมีระดับIQ
นอยกวา 50 พบภาวะพฤติกรรมผิดปกติ เชน autism hyperactivity ได
บอยในผูปวยกลุมนี2้
คลืน่ ไฟฟาสมอง ของ Dravet's syndrome มีลักษณะทีชั่ ดเจน คือ ในชวง
แรกอาจจะไมพบความผิดปกติ แตจะมีการเปลีย่ นแปลงไปเปน generalized epileptiform discharge โดยในระหวางนี้อาจมีลักษณะ interictal
finding ที่หลากหลายแบบ ซึ่งเขาไดกับลักษณะอาการชักที่มีหลายแบบ
และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของ syndrome นี3้
GENETICS Dravet's syndrome อาจจัดเปนสวนหนึง่ ของโรคทีมี่ ความ
ผิดปกติทางพันธุกรรมเกี่ยวกับ mutation ของ SCN1Aเหมือนกันคือ
GEF+ (generalized epilepsy with febrile seizures plus
spectrum) Missense mutations ของ SCN1A, (the neuronal
voltage-gated sodium channel α1subunit gene)ได ถูก คน พบ
ครั้งแรกในผูปวยโรค GEF+4,5 และตอมาก็มีการคนพบความผิดปกติ
ของยีนเหลานี้ ใน Dravet’s syndrome ในหลายการศึกษาเชนกัน6,7
ลาสุดในการศึกษาของ Koff และคณะในปค.ศ. 2007 พบวามี mutation
of SCN1A 86% ของผูปวย Dravet’s syndrome (โดยครึ่งหนึ่งเปน
missense และอีกครึ่งหนึ่งเปน truncated mutation)8
TREATMENT การรักษาอาการชักใน Dravet syndrome คอนขางยาก
แตก็ไมถึงกับหมดหวัง พบวามียาบางชนิดที่เหมาะสมกับ syndrome นี้
Valproate เปนยาชนิดแรกที่ควรใชรักษาในโรคนี้ ในป 1987 ในผูปวย
6 ใน 7 รายของ Hurst9 ซึ่งใชยา valproate เพียงชนิดเดียวหรือรวมกับ
ยาอื่น เชน ethosuximide ตอบสนองตอยา โดยผูปวย 2 รายไมชักอีก
ในการศึกษาของ Ceulemans และคณะ รายงานวาจากผูป วย 12 รายทีมี่
SCN1A mutation โดย 5 รายไดยา valproate รวมกับยาอื่น เชน lamotrigine, vigabatrin, carbamazepine / benzodiazepine เปรียบเทียบ
กับผูปวยที่เหลืออีก 7 รายที่ไดยา valproate รวมกับ topiramate พบวา
การควบคุมชักในกลุมหลังดีกวา โดย 1 รายไมชักอีก และ 5 รายชักเปน
ครั้งคราว ในขณะที่ผูปวยในกลุมแรก 4 รายยังคงมีอาการชักอยู และ
1 รายเสียชีวิตจาก status epilepticus10 และยังมี 2 การศึกษาที่รายงาน
ถึงประสิทธิภาพของยา valproate และ topiramate ในการรักษาโรคนี้
ซึ่งพบวาประมาณรอยละ 72 ของผูปวยที่มีอาการชักลดลงมากกวา
ครึง่ หนึง่ 11,12 ในประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับการใชยา valproate รวมกับ
topiramate เปนทางเลือกในการรักษาโรคนี้ สวนยาอืน่ ๆ ที่ใชในการรักษา
ในประเทศทางยุโรปคือ การใชยา valproate รวมกับ clobazam และ
stiripenol ( an inhibitor of cytochrome 450 ซึ่งยังไมไดรับการรับรอง
จาก FDA ของสหรัฐอเมริกา) พบวาไดผลในการลดอาการชักในผูปวย
โรคนี้ประมาณรอยละ 71 ดังในการศึกษาของ Chiron ในปค.ศ. 200013
และ Thanh ในปค.ศ.200214 Ketogenic diet เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่
อาจจะพิจารณารวมกับการใชยากันชักในชวงแรกของโรคไดซึง่ พบวาได
ผลประมาณ 9 ใน 17 ราย ในการศึกษาของ Fejerman ในปค.ศ.200515

เฉลย Current practices and Quizs
ยัง มี ยา อีก หลาย ชนิด กำลัง อยู ใน การ ศึกษา เพิ่ม เติม นอกจาก นี้ ใน
ทางตรงขาม พบวามียาบางชนิดสามารถกระตุน ใหอาการชักแยลง ไดแก
lamotrigine ทำใหชักมากขึ้นในผูปวย 80%16 Carbamazepine กระตุน
ใหชักมากขึ้นในผูปวยโรคนี้ดังรายงานของ Wakai ในปค.ศ. 199617
Phenytoin กระตุนใหเกิด choreoathetosis ใน Dravet's syndrome18
นอกจากนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติม คือ ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำรอน และ
ควรใสแวนกันแดด เพื่อปองกันความรอน หรือ แสงกระตุนใหเกิด
อาการชักมากขึ้น ควรมียา diazepam rectal เตรียมไวเผื่อมีการชัก
เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน
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FAQ
Q คำถาม

ผูสูงอายุเกิดโรคลมชักควรเลือกยากันชักอยางไร

A คำตอบ

ผูสูงอายุอาจจำแนกเปน 3 ชวงอายุ ไดแก 65-74 ป
75-84 ป 85 ป ขึ้ น ไป และ แต ล ะ ช ว ง อายุ อาจ จำแนก ย อ ย
เป น 3 กลุ ม ได แ ก กลุ ม สุ ข ภาพ ดี กลุ ม มี ป ญ หา สุ ข ภาพ
หลาย อย า ง และ กลุ ม สุ ข ภาพ เปราะ บาง (frail) ผู สู ง อายุ
อาจ จะ มี pharmacokinetics และ pharmacodynamics
แตก ต า ง ไป จาก ผู ใ หญ เนื่ อ งจาก serum protein ลด ลง
การ ดูด ซึม ยา ลด ลง การ กำจัด ยา ชา ลง สาเหตุ จาก การ ทำงาน
ของตับและไตเสื่อมถอยลง โรคประจำตัวตางๆ และยาประจำตัว
ปญหาดังกลาวจะมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น กลาวโดยรวม
ผู สู ง อายุ อาจ ตอบ สนอง ต อ ยา กั น ชั ก ใน ขนาด ที่ ให น อ ย กว า
ใน ผู ใ หญ แต ก็ อาจ เกิ ด ผล ข า ง เคี ย ง ด ว ย ขนาด ยา ที่ น อ ย กว า
เชนกัน และจะเกิด drug interaction มากกวา ดังนั้นการรักษา
โรค ลม ชั ก ใน ผู สู ง อายุ ที่ มี อา ยุ มาก ๆ ที่ มี ป ญ หา สุ ข ภา พอื่ น ๆ
หรือ สุขภาพ เปราะ บาง อยู แลว จะ ตอง เพิ่ม ความ ระมัดระวัง ยิ่ง
ขึ้นทั้งการเลือกยา การบริหารยา และเฝาติดตามผลขางเคียง
และ drug interaction ควร เลือก ยา กัน ชัก ที่ มี คุณสมบัติ ดังนี้
คือ ยาที่ไมจับกับโปรตีนหรือจับนอยกวา ยาที่ไมถูก metabolite
ที่ตับหรือ metabolite ที่ตับ โดย pathway ที่ ไมเกี่ยวของกับ
cytochrome P 450 enzyme system (P450) ยาที่ไมมีหรือมี
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น.พ. รังสรรค ชัยเสวิกุล
sedative effect นอยกวา สำหรับยากันชักรุนเดิม ไดแก phenytoin, carbamazepine, phenobarbital และ sodium valproate
ยั ง เลื อ ก ให ผู สู ง อายุ ที่ สุ ข ภาพ ดี ได โดย เพิ่ ม ความ ระมั ด ระวั ง
เนื่องจาก ยา มี คุณสมบัติ จับ กับ โปรตีน มาก metabolite ที่ ตับ
phenytoin, carbamazepine, phenobarbital เหนี่ ย ว นำ
P450 ขณะ ที่ sodium valproate ยั บ ยั้ ง P450 นอกจาก นี้
phenobarbital, sodium valproate มี sedative effect ดวย
สำหรั บ ผู สู ง อายุ ที่ มี อา ยุ มาก ๆ มี ป ญ หา สุ ข ภาพ อื่ น
หรือ สุขภาพ เปราะ บาง อาจ พิจารณา ให ยา กัน ชักรุน ใหม ที่ ไมมี
คุณสมบัติ ที่ อาจ เปน ปญหา ดัง กลาว ไดแก (1) levetiracetam
ยา นี้ ดูด ซึม ได ดี มาก จับ กับ โปรตีน นอย กวา รอย ละ 10 ไม ผาน
metabolite ที่ ตั บ ไม มี หรื อ มี drug interaction น อ ย มาก
ขับ ออก ทาง ไต เกือบ ทั้งหมด (2) lamotrigine ยา จับ กับ โปรตีน
รอยละ 50 ขจัดยาโดย metabolite ที่ตับดวย glucuronidation
โดย ไม เกี่ยวของ กับ P450 ระดับ ใน เลือด ลด ลง เมื่อ ให รวม กับ
carbamazepine หรื อ phenytoin ถ า ให ร ว ม กั บ valproate
ระดั บ จะ เพิ่ ม ขึ้ น (3) topiramate ยา จั บ กั บ โปรตี น ร อ ย ละ
20 ขจัด ยา โดย metabolite ที่ ตับ และ บาง สวน ขับ ออก ทาง
ไต รู ป เดิ ม ยั บ ยั้ ง CYP 2C19 จึ ง ทำให ระดั บ phenytoin
เพิ่ม ขึ้น กระตุน CYP 3A4 ยัง ไมมี ขอมูลวาการ ให ใน ผู สูง อายุ
มีปญหาเรื่อง cognitive function อยางไร (4) oxcarbazepine
ยาจับกับโปรตีนรอยละ 40 ผาน metabolite ที่ตับไดสารออกฤทธิ์
กัน ชัก ขจัด ยา โดย glucuronidation ที่ ตับ แลว ขับ ออก ทาง ไต
เหนี่ ย ว นำ P450 เกิ ด hyponatremia ได มาก ขึ้ น ตาม อายุ
ที่เพิ่มขึ้น
January-March, 2009

11

สนับสนุนการจัดพิมพโดย
An Official Journal of Epilepsy Society of Thailand
TH.VPA.09.05.(08)

January-March, 2009

รายนามคณะบรรณาธิการ
Epilepsy Digest

บรรณาธิการ

คณะบรรณาธิการ

นพ. ชาครินทร ณ บางชาง

นพ. รังสรรค ชัยเสวิกุล
พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ
พันเอก นพ. โยธิน ชินวลัญช
นพ. ทายาท ดีสุดจิต
นพ. ธนินทร อัศววิเชียรจินดา
พญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์
นพ. คณิตพงษ ปราบพาล

ผูชวยบรรณาธิการ
นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

January-March, 2009

An Official Journal of Epilepsy Society of Thailand

สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย: อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชัน้ 7 เลขที่ 2 ซอยศูนยวจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม หวยขวาง บางกะป กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท/แฟกซ (662) 716-5994 E-mail: e.s.t.07@hotmail.com, c_nabangchang@yahoo.com www.thaineuro.org

* กรณีหากไมมีผูรับ กรุณาสงกลับ บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ชั้น 24 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

NEUROSCIENCE

12

January-March, 2009

