April-June 2009

Official Journal
Journal of
of Epilepsy
Epilepsy Society
Society of
of Thailand
An official

"Non-pharmacologic Treatment of Epilepsy"
CONTENTS
S

บรรณาธิการแถลง
Epilepsy Highlight:

1

- Long-term outcome of status epilepticus
in children

2

Continuum:

- Non-pharmacological, non-surgical treatment
for epilepsy

4

- Non-pharmacologic treatment of epilepsy

6

Digest Articles Reviewed:

Current Practices and Quizs.
ประจำฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 2552 8
เฉลย
Current Practices and Quizs.
ฉบับ เดือน ม.ค.-มี.ค. 2552 10
FAQ
- การรักษาโรคลมชักโดยการผาตัด
11
HEAD OFFICE

สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย
Epilepsy Society of Thailand
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 7
เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง บางกะป กรุงเทพฯ 10310
th
7 floor, Royal Golden Jubilee Building
Soi Soonvijai, New Petchburi Road,
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand.
Tel.&Fax: (662) 716-5994
E-mail: e.s.t.07@hotmail.com
E-mail: c_nabangchang@yahoo.com
www.thaineuro.org

บรรณาธิการ แถลง
Epilepsy digest ฉบั บ นี้ มี การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบที่ ต า งจากเดิ ม
เล็กนอยในสวนของบทความวิจัย ซึ่งดูแลโดย อ.คณิตพงษ โดยจะรวบรวม
งานวิจัยใหมๆ ที่เกี่ยวของกับ theme ของวารสารในฉบับนั้นๆ ในชวงหนึ่งป
ที่ผานมา โดยใน digest แตละฉบับจะมี theme ที่แตกตางกันไปโดยใน
ฉบับนี้จะเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ nonpharmacologic treatment of
epilepsy เนื่องจากวารสารมีเนื้อที่จำกัด คณะบรรณาธิการจึงไดนำเสนอ
ในรูปแบบที่เปนหัวของานวิจัยที่นาสนใจทั้งหมด โดยไมไดลงรายละเอียด
ถาทานผูอาน สนใจงานวิจัยฉบับเต็มหรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมประการใด
กรุณาติดตอไดที่ อ.คณิตพงศ โดยตรงที่ pkanitpo@medicine.psu.ac.th
ทางคณะบรรณาธิการขอประชาสัมพันธวา ทางสมาคมโรคลมชัก
แหงประเทศไทยมีความประสงคจะเปนสื่อกลางในการรวบรวมผลงาน
ทางวิชาการในดานโรคลมชักของประเทศ ทานผูอานทานใดมีผลงานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า นโรคลมชั ก ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น กรุ ณาติ ด ต อ
โดยตรงที่ อ.กนกวรรณ email address : epilepsysociety.est99@gmail.com
เพื่อมาเผยแพรใน website ของทางสมาคมตอไปครับ
ใน Highlight ฉบับนี้ อ. อนันตนิตย ไดกรุณาสรุปการบรรยาย lunch
symposium เรื่อง Long term outcome of status epilepticus in children
ในงาน AOCCN ครั้งที่ 10 ณ กรุง Daegu ประเทศเกาหลี ซึ่ง อ.อนันตนิตย
ไดรับเกียรติเปนวิทยากรในหัวขอนี้ ซึ่งจะเปนบทนำใน Digest ฉบับตอๆ ไป
ซึ่งจะมี Theme ในหัวขอ status epilepticus and repetitive seizures
ซึ่ง มี หัวขอ ที่ นา สนใจ มากมาย เกี่ยว กับ การ ชัก ตอ เนื่อง โดย Highlight
ฉบับหนาจะเปนการสรุปการบรรยายของ Professor Genton เรื่อง status
epilepticus : When traditional AEDs fail in status epilepticus :
What's next? สวนหัวขอการบรรยายของ international speaker ทั้ง
2 ทาน ใน การ ประชุม ประจำ ป ขอ งส มา คม โรค ลม ชัก แหง ประเทศไทย
เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ที่ผานมา ทางคณะบรรณาธิการจะไดทยอยลง
หัวขออื่นใน Digest ฉบับตอๆ ไป
คณะบรรณาธิการ
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EPILEPSY HIGHLIGHT:
Long-term outcome of status epilepticus in children
Lunch Symposium: Status Epilepticus 10th AOCCN, Daegu, Korea

ร.ศ.น.พ. อนันตนิตย วิสุทธิพันธ
แพทยทุกคนที่เคยไดมีประสบการณรักษาผูปวยที่มีอาการชักตอเนื่อง
มักจะถามตัวเองเสมอๆ วาผูปวยที่กำลังใหการรักษาอยูนั้นมีโอกาสรอด
มากนอยเทาใด มีปจจัยใดบางที่จะชวยทำนายโรค และเมื่อรอดชีวิตจะมี
ความ พิ การ หลง เหลื อ อยู มาก น อ ย เพี ย ง ใด หรื อ จะ เกิ ด ป ญ หา ที่ พบ ใน
ระยะยาวใดบาง คำถามเหลานี้ยังเปนปญหาที่ยังคงไมมีขอคำตอบชัดเจน
แมวาจะมีการศึกษาภาวะนี้มากมายมานานแลว เนื่องจากอาการชักตอเนื่อง
่ รับจากการรายงาน
ในผูป วยเด็กแตละคนมีความแตกตางกันไป และขอมูลทีได
การศึกษาที่มีนั้นก็มีความแตกตางกันหลายประการ ไดแก
รูปแบบการศึกษาทีผ่ านมามีทัง้ แบบ prospective และ retrospective
ซึง่ สวนใหญแลวจะเปน retrospective ทำใหขอมูลตางๆ ไมครบถวน
เทากับการศึกษาแบบ prospective
ผูป วยทีเข
่ ารวมในการศึกษาประกอบดวยผูป วยที่ไดรับการรักษาใน
โรง พยาบาล (hospital-based) และ ผู ป ว ย ที่ อยู ใน ชุ ม ชน
(community-based) ซึ่งมีจำนวนแตกตางกันไป
ระยะเวลาในการติดตามผูป วยมีพิสยั กวาง รายงานทีติ่ ดตามผูป วย
ยาวนานที่สุดโดย Sillanpää 2002[1] ซึ่งติดตามผูปวย นานถึง
25 ป ซึ่งทำไดยากและเปนการศึกษาเดียวที่ทำไดยาวนาน ขอมูล
น า จะ ให ความ แม น ยำ มากกว า รายงาน การ ศึ ก ษา สั้ น ๆ 1- 2
หรือ 10 ป
แนวทางปฏิบัติและยากันชักที่ ใหในแตละการศึกษาแตกตางกัน
ซึ่งอาจจะมีผลตอการรักษาระยะยาว เชนในประเทศญี่ปุนไมมียา
Phenobarbital ชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดำ ประเทศเคนยาไมมี
phenytoin ชนิดฉีดเขาหลอดเลือดดำ[2,3] สถาบันหลายแหงใน
สหรัฐอเมริกา และ บาง ประเทศ ใน ยุโรป ใช lorazepam เปน ยา
ชนิดแรกสำหรับผูปวยที่มีอาการชัก
บางประเทศมีการใชยา เชน midazolam ชนิดหยดเขากระพุงปาก
หรือพนเขาจมูก[4] เปนตน
สิ่งที่แพทยพึงรับทราบในการดูแลผูปวยเด็กที่มีอาการชักตอเนื่อง
Mortality & morbidity
ผูป วยเด็กมีอัตราการตายจากอาการชักตอเนือ่ งนัน้ ต่ำกวาในผูใ หญทีพบ
่
ไดสูงถึงรอยละ 38 ในคนชรา และรอยละ 13 ในผูใหญวัยกลางคน เนื่องจาก
ในอดีตไมมีคำจำกัดความที่ตกลงกันชัดเจน รายงานการศึกษาจึงอาจจะใช
ระยะเวลาที่แตกตางกัน เชน รายงานโดย Aicardi ในป คศ. 1970[5] ซึ่งใช
เวลา 60 นาทีพบวาอัตราการตายสูงถึง รอยละ 11 ในการศึกษาอื่นๆ พบวา
พิสยั ของอัตราการตายกวางมากตัง้ แตไมปรากฏเลยจนถึงรอยละ 34%[6-9] ใน
การศึกษาภายหลังทีตาม
่ มาซึง่ ใชระยะเวลา 30 นาที พบวาอัตราการตายลดลง
เชนที่พบในผูปวยเด็กอเมริกันมีอัตราการตายรอยละ 5.2[10] การศึกษาใน
ผู ปวย เด็ก ในมหานคร ลอนดอน พบ วา อัตรา การ ตาย ประมาณ ไว ที่ รอย ละ
3[11] อัตราการตายนี้จะแปรตามการติดเชื้อแทรกซอน เชนในผูปวยที่เปน
ปอดอักเสบรวมดวยก็จะมีอัตราการตายมากขึ้น[12]
สำหรับ morbidity พบไดสูงถึงกวารอยละ 48 ของผูปวยโดยเฉพาะ
ถา เกิด จาก สาเหตุ เฉียบพลัน ที่ เกิด กับ ระบบ ประสาท กลาง โดยตรง[13,14]
โรค แทรกซอน ระหวาง ใหการ รักษา เชน ผู ปวย ที่ เกิด multiorgan failure,
septicemia, respiratory or cardiac arrest[14]
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ปจจัยที่ชวยในการทำนายพยากรณโรค
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ปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับพยากรณโรคที่ไมดีไดแก
ระยะเวลาที่เกิดอาการชักตอเนื่อง เชนถาอาการชักตอเนื่องนาน
เกิน 60 นาที[15,16] การศึกษา โดย Maegaki 2005 พบวาระยะเวลานานกวา
2 ชั่วโมง มีพยากรณโรคไมดี (OR 12.57 CI 3.76-41.99)[17]
ระยะเวลาตั้งแตที่เกิดอาการชักจนไดรับการรักษา มีการศึกษา
คอนขางนอยแตก็พบวาถาผูปวยชักเปนเวลานานกอนที่จะไดรับการรักษาที่
เหมาะสมมักจะไมตอบสนองตอการรักษา
สาเหตุ (Etiology) ซึ่งในขณะนี้ยังคงจำแนกออกเปน 2 กลุมใหญๆ
คือ กลุมที่ทราบสาเหตุ (symptomatic) กับกลุมที่ไมทราบสาเหตุแนชัด
(idiopathic) พบวาผลการรักษาและพยากรณโรคในกลุม ทีมี่ สาเหตุจะเลวกวา
กลุมที่ไมทราบสาเหตุ โดยเฉพาะถาผูปวยมีโรคความผิดปกติที่สมองแลว
มีสาเหตุใหมเฉียบพลันทันที[8,18] การศึกษาในกลุมเด็กฟนแลนดและเกาหลี
ในกลุมที่มีสาเหตุ (remote symptomatic) พยากรณโรคจะยิ่งเลว[1,9,12] ยิ่งถา
มีไขรวมดวยอัตราการตายและทุพลภาพจะสูงขึ้นถึงรอยละ 19.3[17] และ
อาการชักตอเนือ่ งทีเกิ
่ ดจากการติดเชือ้ ทีสมอง
่
หรือ เยือ่ หุม สมองอักเสบชนิด
เปนหนองจะยิ่งมีพยากรณโรคไมดีและอัตราการตายสูง[19-21]
กลุมอาการโรคลมชัก ถาผูปวยอยู ในกลุมอาการบางชนิด เชน
Dravet syndrome, West syndrome & Lennox-Gastaut syndrome แลวมี
อาการ ชัก ตอ เนื่อง ก็ จะ ทำให พยากรณ เลว ลง[15] การ ศึกษา ใน ผู ปวย เด็ก
ญี่ปุนพบวา ผูปวยที่เปนโรคลมชักในกลุม Panayiotopoulos syndrome,
SMEI และ Symptomatic occipital lobe epilepsy ที่เกิดจาก neonatal
hypoglycemia จะเกิดอาการชักตอเนื่องซ้ำ สูงถึงรอยละ 80[17]
ชักตอเนื่องที่ไมตอบสนองตอการรักษาจะมีพยากรณที่ไมดีไดถึง
รอยละ 50 ในประชากรเด็กจีนในเกาะฮองกง[22] และมักจะไมเปนปกติหรือ
่ สนอง
กลับฟน คืนสภาพกอนเกิดอาการ[20] อัตราการตายจะสูงกวากลุม ทีตอบ
ถึง 4 เทาตัว (23% VS 8%)[23]
อายุที่เกิดอาการชักตอเนื่อง พบวาในเด็กที่อายุต่ำกวา 6 ป จะมี
การพยากรณเลวกวาอายุทีม่ ากกวา[1,22] แตการศึกษาในผูป วยชาวเกาหลีกลับ
ไมพบความแตกตางระหวางกลุมอายุกับการพยากรณโรค[9]
Type of seizure เมื่อเริ่มเกิดอาการชักตอเนื่องลักษณะอาการชัก
แบบ Partial seizure จะมีโอกาสเกิดความพิการสูงกวากลุมที่มีอาการชัก
แบบ generalized seizure[1]
ผลการตรวจคลื่นสมองเมื่อเกิดอาการชักตอเนื่อง เชน คลื่นสมอง
ลักษณะ periodic epileptiform discharge หรือ แบบ multifocal or generalized
epileptiform discharge[20]
โดยทัว่ ไปแลวสำหรับผูป วยที่ไมไดมีความผิดปกติทีระบบ
่ ประสาทกอน
เกิดอาการชักตอเนื่องและอาการชักตอเนื่องนั้นไมไดเกิดจากพยาธิสภาพ
โดยตรงที่สมองมักจะมีพยากรณโรคดี[17,22]
การเกิดอาการชักและโรคลมชักภายหลังการเกิดอาการชักตอเนื่อง
3.1 การเกิดอาการชักภายหลังการชักตอเนื่อง
มีรายงานการศึกษาโอกาสเสี่ยงเกิดการชักภายใน 2 ป ภายหลัง
อยูระหวาง รอยละ 25-40[8] ผูปวยเด็กในประเทศฟนแลนดซึ่งเปนการศึกษา
ในชุมชนพบวาผูปวยรอยละ 21.5 จะมีอาการชัก และโอกาสชักซ้ำสูงในกลุม
idiopathic มากกวาในกลุมอื่นๆ[6]
ในการศึกษาที่ไดมีการติดตามผูปวยที่เปนโรคลมชักนาน 10 ป
พบวาผูปวยที่เคยมีการชักตอเนื่องจะเกิดอาการชักโดยไมมีปจจัยกระตุน


จะ สูง ถึง รอย ละ 41 เมื่อ เปรียบ เทียบ ผู ปวย ที่ ไม เคย มี การ ชัก ตอ เนื่อง ซึ่ง
พบเพียงรอยละ 13[24] ในการทบทวนวรรณกรรมจำนวน 63 รายงานพบวา
อัตราการเกิดการชักซ้ำอยูระหวางรอยละ 13-74[25]
3.2 การเกิดอาการชักตอเนื่องซ้ำ (Subsequent SE)
การเกิดอาการชักตอเนื่องซ้ำมักจะพบในผูปวยที่ปวยเปน degenerative diseases หรือมีภาวะพิการทุพลภาพที่จัดอยูในกลุม remote
symptomatic epilepsy อยูกอน[26] อาจจะพบไดสูงถึงรอยละ 31.7 ของ
ผูป วย[12] การศึกษาในผูป วยเด็กชาวเกาหลีพบวาถามีอาการชักตอเนือ่ งชนิด
generalized convulsion รวมกับมีสาเหตุดั้งเดิม (Remote symptomatic)
มีความเสี่ยงสูงถึง 6 เทาตัวเมื่อเทียบกับกลุมไมไดมีสาเหตุอยูเดิม (RR 6.83
CI 1.53-30.42 & 3.21 CI 108-9.52)[9] และ การเกิดอาการชักตอเนื่องซ้ำ
ภายใน 1 ป พบไดสูงถึงรอยละ 17 ของผูปวย[11]
3.3 การ เกิด โรค ลม ชัก ภาย หลัง อาการ ชัก ตอ เนื่อง (Subsequent
epilepsy)
สำหรับโอกาสการเกิดโรคลมชักภายหลังการเกิดอาการชักตอเนือ่ ง
นั้นแตกตางกันไป มีรายงานที่พบวาอาจจะเกิดไดหลังเกิดอาการชักนั้นแลว
2 ป ไดถึงรอยละ 13-74[6,8,25]
Cognitive dysfunction และ behavioural problems
มี รายงาน ถึง ปญหา ที่ เกิด กับ สติ ปญญา และ พฤติกรรม ไม มาก นัก
โดยทั่วไปโอกาสที่จะมีความบกพรองทางสติปญญาและพฤติกรรมนอยมาก
ถาผูปวยนั้นไมมีโรคระบบประสาทอยูกอน[8] จากการติดตามผูปวยในระยะ
ยาวนานไมพบวาผูป วยทีเคย
่ มีอาการชักตอเนือ่ งจะมีความบกพรองทางดาน
พฤติกรรมและการเขาสังคมแตกตางจากผูป วยโรคลมชักที่ไมเคยมีอาการชัก
ตอเนื่องถาไมมีสาเหตุหรือความผิดปกติที่ระบบประสาทอยูกอน[1] แตถา
ผูป วยนัน้ มีสาเหตุของอาการชักตอเนือ่ ง มักจะมีปญหาการเรียนและสวนใหญ
ตองการการศึกษาพิเศษ[27,28]


ในฐานะที่เปนแพทยสามารถชวยให outcome ดีขึ้นไดอยางไร
สามารถทำไดโดยใหการวินิจฉัยที่ถูกตอง ใหการรักษาดวยขนาดและ
ชนิดยาทีเหมาะ
่
สมตามคำแนะนำ (Guideline) หาสาเหตุของการชักตอเนือ่ ง
และรีบใหการรักษา และระวังไมใหเกิดโรคแทรกซอน และเมือ่ เกิดขึน้ ก็ตองรีบ
ใหการรักษาเฉพาะที่เหมาะสมทันที
ภาคผนวก
การแบงกลุม อาการชักตอเนือ่ งอาจจะจำแนกไดหลายวิธแต
ี ทีเหมาะ
่
สม
ในการประเมินระยะยาวไดแกการจำแนกโดย Chin et al 2006[11]
1. Prolonged febrile seizures
2. Acute symptomatic
3. Remote symptomatic
4. Acute on remote
5. Idiopathic
6. Cryptogenic
7. Unclassified
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CONTINUUM :
Non-pharmacological, non-surgical treatment for epilepsy
น.พ. กฤษณชัย ชมโท
โดยทัว่ ไป การรักษาโรคลมชักมีทางเลือกหลักอยู 2 วิธี โดยคำนึงถึงคุณภาพ
ชีวติ ของผูป วยและครอบครัวเปนหลัก ไดแก การใชยากันชักและ การผาตัด อยางไร
ก็ตาม แมยากันชักจะมีหลายชนิดใหเลือกใชในปจจุบัน แตยังมีผูปวยจำนวนหนึ่ง
ที่ ไมสามารถคุมอาการชักไดแมจะใชยาหลายชนิดรวมกัน และลักษณะการชัก
ไมเหมาะสำหรับการผาตัด จึงมีการศึกษาวิจยั มากขึน้ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกในการรักษา
โดยไมใชยาหรือผาตัด (non-pharmacological, non-surgical treatment)
ในปจจุบัน non-pharmacological, non-surgical treatment for epilepsy
ที่มีการศึกษาวิจัยสนับสนุน ไดแก
• Dietary treatment ไดแก ketogenic diet และ modified Atkins diet
• Neuron stimulation ไดแก vagal nerve stimulation, deep brain
stimulation และ transcranial magnetic stimulation

Ketogenic diet
ใน สมัย โบราณ มี การ รักษา ผู ปวย โรค ลม ชัก โดย การ อด อาหาร ซึ่ง พบ วา
่ ลงนัน้
สามารถทำใหอาการชักลดลง ตอมามีการศึกษาเพิม่ เติมพบวาอาการชักทีลด
มีสวนสัมพันธกับภาวะ ketosis ทีเกิ
่ ดระหวางทีร่ างกายขาดอาหาร จึงไดมีการศึกษา
ทดลองตอเนื่องมาจนมีการคิดคนอาหารสูตร ketogenic diet ซึ่งพบวาควบคุม
อาการชักไดดี
หลักการสำคัญของ ketogenic diet คือ การปรับสัดสวนของอาหารใหเปน
อาหาร high fat และ restricted carbohydrate โดยจำกัดให protein และ calories
เพียง พอ สำหรับ การ เจริญ เติบโต ตาม วัย ของ ผู ปวย ซึ่ง ผล จาก การ ทาน อาหาร
high fat และ low carbohydrate จะทำใหรางกายไดรับ glucose ไมเพียงพอ
และใชไขมันทดแทนจึงเกิดภาวะ ketosis ขึ้นเชนเดียวกับการอดอาหาร
กลไกการควบคุมชักของ ketogenic diet นั้นยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตมี
สมมติฐานวาอาจเกิดจากกลไกตางๆ หลายอยางรวมกันดังนี้
• Increased brain energy reserve
• Increased GABA flux inhibiting aberrant neuronal firing
• Changes in CSF GABA and amino acids
• Direct anticonvulsant effect of ketones (acetone & B-hydroxybutyrate)
• Antiepileptic effect from protection against free radical damage
and apoptosis
ขอบงชี้ในการใช มีดังตอไปนี้คือ
primary indications ไดแก ภาวะทีมี่ ความผิดปกติของ cerebral glucose
metabolism ไดแก Glucose transporter 1 (GLUT1) deficiency และ Pyruvate
dehydrogenase deficiency ในผูปวยเหลานี้ ketogenic diet จะเปนแหลง
เชื้อเพลิงสำหรับปฏิกิริยา oxidation โดยลัดขามความผิดปกติของเอนไซม ใน
ปฏิกิริยา oxidation ของกลูโคสและทำใหสารประกอบคีโตนเขาสู Tricarboxylic
acid cycle (TCA cycle) ได
secondary indications คือ การใชเปน add-on therapy สำหรับ refractory
epilepsy ทุ ก ชนิ ด ที่ ไม เหมาะ จะ รั ก ษา โดย การ ผ า ตั ด รวม ถึ ง epileptic
encephalopathy เชน infantile spasm, Lennox Gastaut Syndrome
ขอหามใช (Contraindication) หามใชในภาวะ Fatty acid oxidation defect
เนื่ อ งจาก ภาวะ นี้ ไม สามารถ นำ ไข มั น ไป ใช ไ ด จึ ง อาจ เกิ ด อั น ตรายรุ น แรง
ถารางกายถูกจำกัด glucose
หลักการเบื้องตนในการจัด ketogenic diet มีดังนี้


Case selection

เลือกผูป วยทีเหมาะ
่ สมตามขอบงชีข้ างตน แลวประเมินวาผูป วยและครอบครัว
มีความพรอมที่จะใช ketogenic diet ในระยะยาว จากนั้นควรบันทึกชนิดและ
ความถีของ
่ การชักกอนเริม่ รักษา และประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการดวย


Diet initiation

การเริ่ม ketogenic diet นั้นแตกตางกันในแตละสถาบัน สวนใหญแนะนำ
ใหเริ่มตนในโรงพยาบาลเพื่อเฝาระวังผลแทรกซอนตางๆ ขณะเริ่มการรักษาและ
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เพื่อใหผูดูแลเขาใจการจัดเตรียมอาหารและการเฝาติดตามภาวะ ketosis ไดดวย
ตนเอง โดยทั่วไป นิยม induce ketosis โดยการอดอาหาร เปนเวลา 12-36 ชั่วโมง
ใหดื่มไดแตน้ำและเครื่องดื่มที่ไมมีน้ำตาล และเฝาระวังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
โดยการเจาะ Dextrostix ทุก 6 ชัว่ โมงหรือเมือ่ มีอาการ และตรวจเลือดและปสสาวะ
เพื่อดู CBC, BUN/Cr, electrolyte Calcium, Magnesium, Phosphorus, LFT,
และ lipid profile ขณะอดอาหาร หลังจากผูปวยเริ่มมี ketonuria แลวใหเริ่มตน
ketogenic diet โดยคอยๆ เพิ่มสัดสวนของ Fat:non-fat diet จากประมาณ 1:1
จนถึง 3:1 หรือ 4:1 ในเวลาประมาณ 3-4 วัน เพื่อใหผูปวยคุนเคยกับอาหารและ
เพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียงจาก rapid ketosis เชน คลื่นไส, อาเจียน, ซึม,
ออนเพลีย, หรือหายใจหอบลึก


Diet maintenance

หลังจากผูปวยรับ ketogenic diet ไดดีและ maintain ketosis ได (โดยทั่วไป
4-5 วัน) โดยที่ urine ketone ในตอนเชาโดยใช Ketostix อยูระหวาง 80-160
mg/dl (3+ - 4+) และผูดูแลเด็กมีความมั่นใจที่จะจัด ketogenic diet และตรวจ
urine ketone ที่บานไดแลวสามารถใหผูปวยกลับบานได
ขอควรระวัง คือตองหลีกเลี่ยงยาที่มีน้ำตาลเปนสวนประกอบ เพราะจะทำ
ใหภาวะ ketosis หายไปทำใหผูปวยมีอาการชักมากขึ้นได นอกจากนี้ เนื่องจาก
ความจำกัดของอาหารผูป วยควรไดรับการเสริมวิตามินรวม, แคลเซียม, เหล็กและ
กรดโฟลิกเพื่อปองกันภาวะขาดสารอาหารเหลานี้


Weaning off

ผลควบคุมอาการชักของ ketogenic diet มักจะเห็นไดชัดเจนหลังจากเริ่ม
การรักษาดวยวิธีนี้ประมาณ 2-4 สัปดาห ถาผูปวยตอบสนองดีตอ ketogenic diet
ควรใหตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 2 ป แลวจึงหยุดการรักษา แตอยางไรก็ตาม
ถา ketogenic diet ไมไดผลในการควบคุมอาการชักในเวลา 3 เดือน อาจพิจารณา
หยุดการรักษาได
ในการหยุด ketogenic diet นัน้ จำเปนตองคอยๆ ปรับสัดสวนของไขมันและ
เพิ่มคารโบไฮเดรตขึ้นชาๆ เขาสูสัดสวนปกติ เนื่องจากการเพิ่มคารโบไฮเดรตขึ้น
อยางรวดเร็วหรือการตกลงของคีโตนในเลือดสามารถกระตุนใหเกิดอาการชักได
สูตรอาหาร ที่ใชกันในปจจุบันมี 2 แบบตามชนิดของไขมันที่ใช คือ
Classical formula สูตรนี้ใช Long Chain Triglyceride (LCT) ซึง่ พบในอาหาร
ไขมันตามธรรมชาติเปนหลัก ตองคำนวณปริมาณ Fat: non-fat อยางเครงครัด
จึงจำเปนตองมีการชั่งน้ำหนักสวนประกอบของอาหารในแตละมื้อใหแนนอนกอน
นำไปประกอบอาหาร จึงทำใหจัดอาหารยาก และมักมี compliance ที่ไมดีนัก
MCT formula เปนสูตรที่ใช Medium Chain Triglyceride (MCT) เปนหลัก
โดยการเติม MCT oil เพิ่มลงไปในอาหารที่คำนวณเพื่อจำกัด Carbohydrate และ
protein ตาม ที่ ตองการ การ เติม MCT oil เพื่อ เพิ่ม ปริมาณ ไข มัน ทำให
ไมจำเปนตองชั่งน้ำหนักสวนประกอบของอาหารในแตละมื้อจึงทำใหความยุงยาก
ในการเตรียมอาหารนอยลงและมี compliance ที่ดีขึ้น

Efficacy
จากผลการศึกษา randomized, controlled-trial ขนาดใหญในป 2008 พบวา
มี 50% seizure reduction ได 38% และลด median seizure frequency ได 33 %
สามารถใชเปน add-on therapy ไดดีในโรคลมชักทุกประเภท เชน drop attacks,
refractory absence, complex partial seizure, infantile spasm
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ classical และ MCT formula พบวา efficacy ในการ
ควบคุมชักไมแตกตางกัน แต compliance ในระยะยาวนั้นดีกวาใน MCT formula
จึงทำใหสูตรนี้เปนที่นิยมมากขึ้น

Side effects
ในชวงแรกของการรักษา อาจพบผลขางเคียง (early side effects) ไดแก
dehydration และ hypoglycemia (ในรายที่งดอาหารขณะ induce ketosis), GI
symptoms เชน gastroesophageal reflux หรือคลืน่ ไสอาเจียน, hyperlipidaemia,
low HDL, hyperuricaemia, hyponatremia, hypomagnesemia, metabolic

acidosis อาการเหลานี้มักเปนชั่วคราว และหายไปไดเอง
ผลขางเคียงที่อาจพบหลังจากใช ketogenic diet ในระยะยาว (late side effects)
ไดแก
Renal stones พบได 5-10 % เกิดจากกรดยูริกและแคลเซียม โดยมีปจจัย
เสี่ยงคือ อายุนอย, hypercalciuria, ภาวะปสสาวะเปนกรด, การขับสารซิเตรท
ทาง ปสสาวะ นอย , การ ดื่ม น้ำ นอย และ ใน ราย ที่ รับ ยา carbonic anhydrase
inhibitors เชน acetazolamide, topiramate, zonisamide
ในการเฝาระวังนั้น ควรแนะนำใหตรวจปสสาวะดวย urine dipstick ทุก
สัปดาหและทำการตรวจเพิ่มเติมดวย ultrasound ในรายที่พบวามี hematuria
ผู ป ว ย ที่ มี renal stones อาจสามารถ รั ก ษา ได ด ว ย การ เพิ่ ม ปริ ม าณ น้ ำ ที่
รับ ประทาน และ ทำให ปสสาวะ เปน ดาง และ ยัง คง รักษา ดวย ketogenic diet
ตอไปได แตบางรายอาจจำเปนตองสลายนิ่วหรือผาตัด
Hyperlipidaemia พบไดนอยและสามารถรักษาโดยการปรับสัดสวนของ
ไขมันในสูตรอาหารและไมตองหยุด ketogenic diet
Osteopenia เนื่องจากมี bone demineralization มากขึ้นจากภาวะเลือด
เปนกรดได
Cardiac complications พบวามีรายงานผูปวยที่เกิด prolonged QTc และ
cardiomyopathy ซึ่งสามารถกลับเปนปกติไดหลังหยุด ketogenic diet
นอกจากนี้ยังมีรายงานภาวะ low carnitine, iron deficiency anaemia,
lipoid pneumonia, hepatitis, pancreatitis ในผูปวยที่ใช ketogenic diet

Modified Atkins diet
เนื่องจาก ketogenic diet มีการควบคุม carbohydrate และ calories
อยางเครงครัด จึงทำใหตองชั่งวัตถุดิบกอนทำอาหารซึ่งกอความยุงยากทำให
ไมเปนทีนิ่ ยม จึงมีการศึกษาทดลองอาหารสูตร modified Atkins ในการควบคุมชัก
และพบวาไดผลดีใกลเคียงกับ ketogenic diet แตความยุง ยากนอยกวามากจึงทำให
compliance ในการรักษาระยะยาวดีกวามาก
Modified Atkins diet มีหลักการคลายกับ ketogenic diet คือเพิ่มปริมาณ
ไขมันในอาหารเพือ่ ทำใหเกิด ketosis แตจำกัด carbohydrate นอยกวา และไมจำกัด
calories และ non-carbohydrate diet อื่นๆ ทำใหมีขอดีที่เหนือกวา ketogenic
diet คือรสชาติอาหารดีขึ้น ไมจำกัดปริมาณอาหาร ไมจำเปนตองชั่งน้ำหนักหรือ
คำนวณสวนประกอบของอาหารที่ทาน และไมจำเปนตองรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อเริ่มอาหารสูตรนี้ รวมทั้ง metabolic complications ที่นอยกวา อยางไรก็ตาม
แมผลการศึกษาเบื้องตนพบวามี 50% seizure reduction ไดถึง 37-50% แต
modified Atkins diet ยังตองการการศึกษาเพิ่มเติมในกลุมประชากรที่ใหญขึ้น
ตอไปอีก

Vagus nerve stimulation (VNS)
เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่มีหลักฐานยืนยันวามีผลลดอาการชักไดดีพอควร
หลักการของ VNS คือการฝงเครื่องกระตุนไฟฟาซึ่งประกอบดวย pulse generator
ซึ่งปลอย regular electrical impulse ดวย amplitude และ frequency ที่ปรับได
ตามความเหมาะสม ผาน flexible wires ไปสู electrode ที่ถูกฝงไวเพื่อกระตุน
Vagus nerve ขางซาย กลไกของ VNS ในการควบคุมชักนั้นยังไมเปนที่ทราบ
แนนอน แตมีขอสมมติฐานวาการกระตุน Vagus nerve ทำใหเกิด loop negative
feedback ไป suppress epileptiform discharges จาก cortical neurons
จากการศึกษาพบวา VNS มีผลควบคุมชัก 3 แบบดังนี้
 acute abortive effects เมื่อเริ่มชักแลวพบวาการใช magnetic swipe
กระตุน pulse generator ทำใหระยะเวลาของการชักสั้นลง
 acute prophylaxis จากการใช magnetic swipe ในผูปวยที่มี aura
หรือ partial onset seizure สามารถลด seizure progression หรือ secondary
generalization ได
 long-term progressive prophylaxis พบวาความถี่และระยะเวลาของ
การชักโดยรวมจะลดลง
VNS สามารถใชเปน add-on treatment สำหรับ refractory epilepsy
ที่ไมเหมาะสมสำหรับการผาตัด โดยพบวามี 50% seizure reduction ได 30-50%
และลด median seizure frequency ได 23-58% แตเนื่องจากการใสเครื่อง VNS
มีราคาแพงมากในประเทศไทยและมีโอกาสเกิดผลขางเคียงจากการผาตัด และ
จาก VNS เอง เชน hoarseness, pain, paresthesia ไดโดยที่ โอกาส เกิด
seizure-free นอย จึงไมเปนที่นิยมในแง cost-effectiveness

Deep brain stimulation (DBS)
หลักการการควบคุมชักของ DBS มีขอสมมติฐานคลายกับ VNS คือใช

regular electrical impulse ไปขัดขวาง regulatory feedback loop ที่ทำใหเกิด
การแพรกระจายของการชักในสมอง ตางกันตรงที่ VNS ขัดขวาง regulatory
feedback loop โดยทางออมผาน Vagus nerve แต DBS ขัดขวาง regulatory
loop โดยตรงที่สมอง
มีการศึกษาผลการควบคุมชักของ DBS ใน thalamic nucleus ตางๆ กัน
เชน anterior nucleus และ centromedian nucleus พบวาจากการทดลอง
ในหลายสถาบัน DBS มี 50% seizure reduction ได 50-57% และลด median
seizure frequency ได 64% อยางไรก็ตาม การศึกษาเหลานั้นเปนการศึกษา
ขนาดเล็ก และพบวาการทดลองจากสถาบันอื่นไดผลไมดีเทา ดังนั้นการใช DBS
เพื่อรักษาโรคลมชักจึงยังอยูในขั้นวิจัยตอไปเพื่อยืนยัน treatment efficacy และ
stimulation site ที่เหมาะสม

Transcranial magnetic stimulation (TMS)
TMS เปนเครื่องสรางพลังงานแมเหล็กแรงสูงเพื่อกระตุน cortical neuron
ทำใหมีผลตอ cortical excitability กอนหนานี้ TMS มักถูกใชในการรักษา
depression, schizophrenia, mania จากการศึกษาพบวาการใช repetitive TMS
(rTMS) กระตุน cortical neuron ซ้ำๆ กันในจังหวะที่เหมาะสมจะมีผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของ cortical activity ที่คงอยูตอไปแมการกระตุนนั้นจะสิ้นสุด
ลงแลว โดยพบ วาการ ใช low frequency (1 Hz) rTMS มีผลลด cortical
excitability ในขณะที่ high frequency (20 Hz) rTMS จะใหผลตรงขาม ในปจจุบัน
มีการศึกษาจำนวนไมนอยที่กำลังดำเนินอยูเพื่อทดลอง ใช rTMS ในการรักษา
โรค ลม ชัก มี ผล จาก การ ศึกษา ขนาด เล็ก พบ วา สามารถ ทำให mean seizure
frequency ลดลงได 38 % แตการทดลองใน localization related epilepsy
กลับพบวาไมไดผลในการควบคุมชัก
อยางไรก็ตาม การใช rTMS ในการรักษาโรคลมชักยังอยูในขั้นวิจัยในขณะนี้
ขอมูลจากการศึกษาในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะยืนยัน treatment efficacy ได
แมผลเบื้องตนแสดงวา rTMS อาจเปน non-invasive treatment modality ใหม
ในการรักษาโรคลมชัก แตยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกตอไป

บทสรุป
การรักษาโรคลมชักโดย non-pharmacological, non-surgical treatment
เปนอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ refractory epilepsy ในปจจุบัน มีเพียง ketogenic
diet และ vagal nerve stimulation เทานั้นที่ไดรับการยืนยันผลการรักษา สวนการ
รักษาแบบอื่นยังตองการการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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Bergqvist AG, Blackford R, et al. Optimal clinical management of children
receiving the ketogenic diet : recommendations of the International
Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia.2009;50: 304-17.
2. Bodensteiner J . Commentary on " Optimal clinical management of
children receiving the ketogenic diet:Recommendations of the
international ketogenic diet study group". Epilepsia.2009;50:327-9.
3. Kossoff EH, Zupec-Kania BA, Amark PE, Ballaban-Gil KR, Christina
Bergqvist AG , Blackford R , et al . Optimal clinical management of
children receiving the ketogenic diet : recommendations of the
International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia.2009;50:304-17.

Ketogenic in adult

1. Mosek A, Natour H, Neufeld MY, Shiff Y, Vaisman N. Ketogenic diet
treatment in adults with refractory epilepsy: a prospective pilot study.
Seizure.2009;18:30-3.

Ketogenic in children

1. Neal EG, Chaffe H, Schwartz RH, Lawson MS, Edwards N, Fitzsimmons G,
et al . A randomized trial of classical and medium - chain triglyceride
ketogenic diets in the treatment of childhood epilepsy . Epilepsia .
2009;50:1109-17.
2. Muzykewicz DA, Lyczkowski DA, Memon N, Conant KD, Pfeifer HH,

Thiele EA. Efficacy, safety, and tolerability of the low glycemic index
treatment in pediatric epilepsy. Epilepsia.2009;50: 1118-26.
3. Nikanorova M, Miranda MJ, Atkins M, Sahlholdt L. Ketogenic diet in
the treatment of refractory continuous spikes and waves during
slow sleep. Epilepsia.2009;50:1127-31.
Gene therapy เปน review article ทั้ง 2 บทความ
1. Riban V, Fitzsimons HL, During MJ. Gene therapy in epilepsy. Epilepsia.
2009;50:24-32.
2. Kokaia M. Novel perspectives in treatment of epilepsy. Epilepsy Res.
2009;85:129-30

Vagus nerve stimulation
Review

1. Tatum WO 4th and Helmers SL. Vagus nerve stimulation and magnet
use: Optimizing benefits. Epilepsy Behav. 2009;15:299-302.

Efficacy

1. Kuba R, Brázdil M, Kalina M, Procházka T, Hovorka J, Nezádal T, et al.
Vagus nerve stimulation: longitudinal follow-up of patients treated for
5 years. Seizure.2009;18:269-74.
2. Rossignol E, Lortie A, Thomas T, Bouthiller A, Scavarda D, Mercier C, et al.
Vagus nerve stimulation in pediatric epileptic syndromes . Seizure .
2009;18:34-7.
3. Shahwan A, Bailey C, Maxiner W, Harvey AS. Vagus nerve stimulation
for refractory epilepsy in children: More to VNS than seizure frequency
reduction. Epilepsia.2009;50:1220-8.

Complications

1. Gschliesser V, HÖgl B, Frauscher B, Brandauer E, Poewe W, Luef G.
Mode of vagus nerve stimulation differentially affects sleep related
breathing in patients with epilepsy. Seizure. 2009;18:339-42.
2. Cukiert A, Mariani PP, Burattini JA, Cukiert CM, Forster C, Baise C,
et al . Parkinsonism induced by VNS in a child with double - cortex
syndrome. Epilepsia. 2009 Aug 8. Epub ahead of print.
3. Zaaimi B , Grebe R , Berquin P , Wallois F . Vagus nerve stimulation
induces changes in respiratory sinus arrhythmia of epileptic children
during sleep. Epilepsia.2009 Jul 20.Epub ahead of print.

Deep brain stimulation

1. Cukiert A, Burattini JA, Cukiert CM, Argentoni-Baldochi M, Baise-Zung C,
Forster CR, et al. Centro-median stimulation yields additional seizure frequency
and attention improvement in patients previously submitted to callosotomy.
Seizure. 2009 Jul 3. Epub ahead of print.

Long term seizure outcome of surgery versus
no surgery for drug-resistant partial epilepsy:
A review of controlled studies
Schmidt D, Stavem K. Epilepsia 2009; 50: 1301-9.

ผศ. นพ. คณิตพงษ ปราบพาล และ พญ. พนิตา โรจนเสถียร
เปนการศึกษาแบบ systematic review และ meta-analysis
เพื่อดูประโยชนสุทธิ (net benefit) ในการเกิด seizure free ในระยะ
ยาว ของ ผู ปวย ที่ ดื้อ ตอ การ รักษา ดวย ยา ที่มา รับ การ รักษา โดย การ
ผ า ตั ด เปรี ย บ เที ย บ กั บ การ กิ น ยา ต อ โดย สื บ ค น จาก Pubmed ,
Medline , Embase , Index Medicus และ Cochrane ตั้ ง แต
มกราคม 1947 ถึงมิถุนายน 2007 ที่ตีพิมพในภาษาอังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศษ เปนหลัก โดยจำนวนผูปวยตองมากกวาหรือเทากับ 20 คน
และไมจำกัดอายุ ติดตามนานมากกวาหรือเทากับ 1 ป โดยมีผูวิจัย
แยกกันทบทวนบทความ 2 คน
ผลการศึกษา ไดบทความทั้งหมด 155 บทความ แตเขาเกณฑ 20
บทความ ในภาพรวม (สวนใหญเปน TLE) มี seizure free 44%
เทียบกับผูปวยที่กินยาตอมี seizure free เพียง 12% (RR= 4.26,
95%CI 3.03-5.98) มี risk difference ระหวางกลุมผาตัดและกลุมที่

ไมไดรับการผาตัดเทากับ 42% มี 95%CI = 32-51% แนวโนมที่ดี
ในกลุมที่ผาตัด วิเคราะห heterogeneity มีคาเทากับ 60% โดย I2 และ
Q = 47.05 (p< 0.001)
สรุปและวิจารณ จากการศึกษาไดขอสรุป 3 อยาง คือ
1. การทำ epileptic surgery มี seizure free 44% เทียบกับการรักษา
ตอดวยยาซึ่งมี seizure free 12% คิดเปน pool risk difference 42%
2. แมวา การรักษาตอดวยยาสามารถมี seizure free 12 % แต ก็
เปนสวนนอยของผูปวยซึ่งตองกินยาเปนเวลาหลายป
3 . ไม มี หลั ก ฐาน จาก การ ศึ ก ษา นี้ ที่ บอก ถึ ง seizure free ใน
extratemporal surgery กับ การ ที่ ไม ผาตัด การ ศึกษา นี้ เปนการ
ศึ ก ษาอี ก หนึ่ ง การ ศึ ก ษา ที่ ได ยื น ยั น ว า ผู ป ว ย ที่ เป น TLE และ มี
การ ดื้ อ ต อ การ รั ก ษา ด ว ย ยา ควร พิ จา รณา การ ผ า ตั ด เพื่ อ เป น การ
เพิ่มประโยชนสูงสุดในการควบคุมอาการชัก
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Epilepsy surgery outcomes in temporal lobe
epilepsy with a normal MRI
Bell ML, Rao S, So EL, Trenerry M, Kazemi N, Matt Stead S, et al. Epilepsia: APR 6, 2009 (published ahead of print)

ผศ. นพ. คณิตพงษ ปราบพาล และ พญ. พนิตา โรจนเสถียร
การผาตัดในผูปวย temporal lobe epilepsy ไดผลดี โดยเฉพาะ
ผูปวยที่ MRI พบความผิดปกติชนิด mesial temporal sclerosis
สวนงานวิจัยการผาตัด temporal lobectomy ในผูปวย temporal lobe
epilepsy ที่ MRI ปกติมีนอย และผลการศึกษาแตกตางกันมาก (เนือ่ งจาก
การศึกษาที่ผานมาไดทำการวิจัยในยุคกอน 1980s และตนของ 1990s
ที่ มี การ ใช neuroimaging ที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ น อ ย กว า ใน ป จ จุ บั น
ความหลากหลายของผูปวย และจำนวนผูปวยที่มีไมมาก)
จุดประสงคของงานวิจัย: วัดประสิทธิผลในระยะยาวของการทำ
anterior temporal lobectomy ในผูปวย temporal lobe epilepsy
ที่ MRI เปนแบบ nonlesional (normal หรือ nonspecific white matter
abnormalities and/or diffuse cerebral atrophy) ที่ดื้อตอยากันชัก
วิธีการ: เปนการศึกษาแบบยอนหลังในผูปวยที่มีอายุมากกวา 13 ป
จำนวน 44 คน ที่ไดรับการตรวจดวย seizure protocol MRI แลว
ผลเปนแบบ nonlesional และไดทำ anterior temporal lobectomy
เปาหมายการศึกษา การวัด seizure free ใช Kaplan-Mayer survival
analysis และ ดู ปจจัย กอน การ ผาตัด ที่ สัมพันธ กับ ผล ของ การ ผาตัด
ที่ดีโดยวิเคราะหแบบตัวแปรเดียว
ผลการศึกษา: Engel class I มี 24 ใน 44 คนคิดเปน 60% ปจจัยที่
สงผลดีตอการผาตัดไดแก

1. การที่ ไมมี contralateral หรือ extratemporal interictal
epileptiform discharge
2. subtraction ictal single photon emission computered
tomography ( SPECT ) coregistered to MRI ( SISCOM )
abnormality ที่จำเพาะอยูตำแหนงที่ตัด
3. มี subtle nonspecific MRI abnormallities ที่ mesial
temporal lobe ที่ตำแหนงที่ตัดออก
ผล แทรกซอน ที่ สำคัญ ที่ พบ คือ มี การ ลด ลง ของ verbal memory
โดยเฉพาะเมื่อทำการผาตัด dominant temporal lobe
วิจารณ: จากการศึกษาพบวาการผาตัดผูปวย temporal lobe epilepsy
ที่ดื้อตอยาและมี MRI เปนแบบ non-lesional ไดผลดี สามารถมี
seizure free ไดถึง 60% และมี Engel class II 15% อยางไรก็ตาม
ไมไดหมายความวาผูปวยทุกคนจะไดผลดี การไดผลดีตองมีการทำ
noninvasive study และ พบ วา มี ลักษณะ interictal scalp EEG
และ SISCOM hyperperfusion concordant ที่ temporal lobe
ที่ ตองการ ตัด อยางไร ก็ตาม ขอ จำกัด ของ การ ศึกษา นี้ คือ ไม ได แยก
ความ ชั ด เจน ระหว า ง จุ ด กำเนิ ด ชั ก ว า มา จาก medial temporal
หรือ neocortical temporal เพราะ ผู ปวย ทุกราย ได รับ การ ผาตัด
ทั้ง anterior temporal neocortex, amygdala และ hippocampus

Current practices and Quizs
ประจำฉบับ เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2552
พ.ญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์

โจทย A
เด็กชายอายุ 13 ป
อาการสำคัญ-ประวัติปจจุบัน
อายุ 3 เดือน อาการตัวเกร็ง หลังแอน ตาคาง เขียว ไมไดรักษา
อายุ 7 เดือน อาการหัวเราะเปนพักๆ วันละ 2 ครั้ง ไมไดรักษา
จนถึงอายุ 7 ป อาการหายไปเอง
อายุ 9 ป เริม่ มีอาการหัวเราะ แตละครัง้ นาน 2-3 นาที กอนมีอาการ
จะเหมือนมีอะไรกระตุกในหัว หลังจากนั้น จะทำมือแปลกๆ เชน
ตบมือ ตอนที่มีอาการหัวเราะ เด็กบอกรูตัว แตหลังจากนั้นจะไมรูตัว
จำไมได มีอาการมาตลอด
3 เดือนกอนมารพ. มีอาการรองดัง ตัวเกร็ง เขียวทั้งตัว ตาคาง
น้ำลายไหล ไปรพ.ชุมชน admit ใหยากันชักกิน 2 ชนิด กินอยู 1 เดือน
แลวหยุดยาเอง
8
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ชวงหลังเริ่มมีอาการหัวเราะบอยขึ้นทุกวันวันละ 2-3 ครั้ง
• พัฒนาการปกติ เรียนดี แตแยลงชวงที่เริ่มชัก ตั้งแต ม 1
• ไมมีประวัติครอบครัวเปนโรคลมชัก โรคจิตประสาท
Examination : normal mental status
CN: normal
Motor: grade 5/5 DTR 2 + all, BBK absent
Cerebellar: normal
General : Heart -Lung normal
Abdomen Liver-spleen not palpable
normal genitalia , Tanner stage 4

คำถาม
 ลักษณะอาการชักเรียกวาอะไร
 การตรวจเพิ่มเติมที่สำคัญที่จะชวยในการวินิจฉัยโรค

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

โจทย A
ชาย อายุ 67 ป นายทหารรับบำนาญ มีอาการสับสนมา 3 วัน ทำกิจวัตร
ประจำวันไมได เดินเซ ไมมไข
ี ไมมน้ี ำมูก ไมคัดจมูก ไมมหูี น้ำหนวก ไมปวดศีรษะ
ไมไดประสบอุบัติเหตุ เดิมยังทำธุรกรรมการเงินที่ธนาคารไดเอง Ex-smoker
5 ป โรคประจำตัว 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?
คำตอบ สาเหตุที่อาจทำใหผูปวยเกิดอาการสับสน ไดแก
ก. เนือ่ งจากผูป วยมี arrhythmic continuous jerking of right arm รวมกับ
confusion จึงอาจเกิด complex partial status epilepticus ผูปวย
มีประวัติ old left frontal lobe infarction ก็อาจเปน epileptic focus ได
ข. ผูสูงอายุอาจเกิด confusion จาก encephalopathy ได สาเหตุที่อาจ
เปนได ไดแก metabolic derangement เชน renal หรือ liver function
impairment ภาวะสมองขาดเลือดจาก acute cerebro-vascular
disease ผูปวยไมมีประวัติ ใชยาอื่นหรือยาเสพติดจึงไมนาจะเกิด
encephalopathy จากยา
ค. ผูสูงอายุอาจเกิด encephalitis หรือ occult infection เชน urinary
tract infection โดยที่ไมมีไขได

คำถาม What investigations should request for?
คำตอบ แพทยควรสง investigations ไดแก

โจทย B
เด็กชายอายุ 4 เดือน
อาการสำคัญ-ประวัติปจจุบัน
ชักครั้งแรกตั้งแตอายุ 3 เดือน 20 วัน
ลักษณะเกร็ง แขน 2 ขางโอบเขาหาตัว เปนชุดๆ
ชุดละ 10-12 ครั้ง วันละ 1-3 ชุดตอวัน
ประวัติคลอด
ปกติ น้ำหนักแรกคลอด 2,940 กรัม
ไมมีปญหากอนคลอด ระหวางคลอดและหลังคลอด
กลับบานพรอมมารดา

ก. CBC, urine exam, blood sugar, electrolytes, renal and liver
function tests, และอาจสง hemoculture and urine culture ถาสงสัย
วามีภาวะติดเชื้อ
ข. อาจวัด oxygen saturation ถาสงสัยภาวะ hypoxia
ค. Film chest ถาสงสัย pulmonary tuberculosis
ง. Electroencephalography (EEG)
จ. CT scan of brain
ฉ. ถา ผล การ ตรวจ ทั้งหมด ยัง ไม พบ สาเหตุ ของ ภาวะ confusion จึง
สงตรวจ CSF analysis
ผลการตรวจเพิม่ เติมพบวา CBC, urine exam, blood sugar, electrolytes,
renal and liver function tests, chest film อยูในเกณฑปกติ CT scan of brain
พบ old left frontal lobe infarction เชนเดิม ไมมี meningeal enhancement,
EEG พบ continuous high amplitude sharp and slow wave in left frontal
lobe จึงใหการวินิจฉัยสาเหตุของ acute confusional state วาเกิดจาก
complex partial status epilepticus จาก old left frontal lobe infarction
แพทยให loading intravenous phenytoin 20 mg/kg in rate of 50 mg/min
และให maintenance dose ดวย intravenous phenytoin drip 100 mg
every 8 hours ไมไดให intravenous diazepam กอนเนื่องจากผูปวย
ยัง รูตัว จึงไม ตอง การ ใหผูปวยได sedative effect สอง วัน ตอ มาผูปวย
รูต วั เปนปกติ จึงเปลีย่ นเปน oral phenytoin 100 mg, tid เมือ่ จำหนายออกจาก
โรงพยาบาลจึงให phenytoin-300 mg, hs ตอเนื่อง ผูปวยไดรับยาประจำตัว
ไดแก aspirin และ amlodipine โดยตลอด
ขอสังเกต
• ผูปวยอาจเกิด complex partial status epilepticus โดยไมหมดสติ
แตมีอาการสับสนหรือ cloudy of consciousness ได
• Motor seizure ใน complex partial status epilepticus อาจจะ
ไมเดนชัด เปนเพียง subtle motor seizure ก็ได หรืออาจไมสามารถ
สังเกตเห็นได
• ผูปวยที่มีอาการ confusion หรือ alteration of consciousness
ที่ยัง หา สาเหตุ ไม ได หรือ อาการ ไม ดี ขึ้น ควร วินิจฉัย แยก โรค
complex partial status epilepticus ดวย โดยสงตรวจ EEG
• ผูปวย complex partial status epilepticus ที่ ยัง ไม หมด สติ
ควรเลือกใหยากันชักที่ไมมี sedative effect

พัฒนาการปจจุบัน
กำลังคว่ำ สงเสียงออแอ มองตาม หันหาเสียง หัวเราะ
ประวัติครอบครัว
พี่ชาย อายุ 11 ป เคยชักจากไขสูงตอนเด็กๆ ไมไดกินยากันชัก
ปจจุบันปกติ แข็งแรงดี ไมมีประวัติโรคลมชักในครอบครัว
Physical examination
Head circumference 44 cm (95th percentile),
anterior fontanelle 2x2, BW 7.2 kg, HT 65 cm.
Alert, good eye contact, good social smile, follow object, turn to sound
Head control: good
April-June, 2009
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เฉลย Current practices and Quizs
Skin: hypopigmented macule 5 cm in diameter at right cheek, 1 cm in
diameter at left ankle, 30 discrete 1-cm macules over trunk and extremities
Heart & Lung: unremarkable
Abdomen: soft, not tender, liver and spleen not palpable, no mass
Neurological examination
CNS: full EOM, no nystagmus, no facial palsy
Gag reflex: present
Motor: equal movement of 4 extremities,
normal tone DTR 2+ all

คำถาม จงบอกการวินิจฉัยชนิดของอาการชัก
คำตอบ Infantile spasm : จัดเปนโรคลมชักที่รักษายากและอยูในกลุม

epileptic syndrome ที่เกิดจากความผิดปกติของสมองในเด็กซึ่งมีชวงอายุ
เฉพาะคือ ชวงทารกและเด็กเล็ก รอยละ 90 ของ infantile spasms เริม่ มีอาการ
ชักเมื่ออายุนอยกวา 12 เดือน อายุที่เริ่มชักที่พบบอยที่สุดคือ 4-6 เดือน
ลักษณะของอาการชักคือ เริ่มตนดวยอาการหดเกร็งของกลามเนื้อของ
ลำตัวทันทีอยางรวดเร็วและคอยๆ คลายตัวในเวลา 0.5-2 วินาที การหดเกร็งตัว
อาจนานถึง 5-10 วินาที ความรุนแรงอาจแตกตางกันจากอาการเพียงผงกหัว
จนถึงเกร็ง ทั้ง ตัวอยาง แรง อาการ มัก เกิด เปน ชุดๆ หลาย สิบ ครั้ง ตอ ชุด
หางกันทุก 5-30 วินาที อาการมักเกิดชวงเคลิม้ หลับหรือชวงกำลังจะตืน่ แตก็พบ
ในชวงหลับไดถึงแมจะพบนอยก็ตาม
อาการ spasm อาจเปนแบบงอเขา (flexor) หรือเหยียดออก (extensor)
หรือผสมกันทั้งสองชนิด (mixed) โดยพบอุบัติการณของอาการ spasm
ในการศึกษาตางๆ ดังนี้ คือ 42-50% mixed 34-42% flexor และ 19-23%
extensor.
ลักษณะเฉพาะของ EEG คือ hypsarrythmia pattern
Hypsarrhythmia ใช สำหรับ บรรยาย คลื่น ไฟฟา สมอง ที่ มี ลักษณะ
ของ random, high voltage spikes and slow waves. ลักษณะเดนที่สุดของ
hypsarrhythmia คือ high-voltage slow waves with variable amplitude;
spikes and waves from many foci, varying with time; and a lack of
synchrony , with a generally ‘chaotic ’ appearance . ซึ่ ง จะ พบ
ลักษณะเฉพาะไดบอยในชวงแรกของการเกิด infantile spasm และมักพบ
บอยในเด็กเล็กมากกวา จากการศึกษาของ Lux ในป ค.ศ. 2004 พบวา
hypsarrhythmic pattern อาจ หาย ไป ใน ระหว า ง การ นอน หลั บ แบบ
REM sleep แตอาจพบไดชัดเจนมากขึ้นในชวงการนอนหลับระยะอื่นๆ
เด็กที่มีอาการชักแบบ Infantile spasm รวมกับ typical EEG ของ
hypsarrhythmia และ มีภาวะพัฒนาการชา เรียกวา West syndrome จาก
นิยามขางตนผูปวยรายนี้จึงเขากับ infantile spasm ชนิด flexor type และ
เปน symptomatic etiology โดยจากการตรวจรางกายมีลักษณะของสีผิวทีขาว
่
เปนหยอมๆ จำนวนมาก ซึ่งเรียกวา ash leaf เขาไดกับ tuberous sclerosis
่ ดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมจัดเปน
Tuberous sclerosis เปนโรคทีเกิ
autosomal dominant ซึง่ มีอาการแสดงของโรคหลากหลาย ไดแก เนือ้ งอกของ
หัวใจ เนือ้ งอกของไต ลักษณะเฉพาะทางผิวหนังเชน ash-leaf hypopigmented
lesions และ โรค ลม ชัก ประมาณ ครึ่ง หนึ่ง ของ ผู ปวย โรค ลม ชัก ที่ เกิด จาก
tuberous sclerosis มีอาการชักแบบ infantile spasm Tuberous sclerosis
เปนสาเหตุที่พบบอยใน infantile spasm พบประมาณรอยละ 7-25 (Jeavons
และคณะ., 1974) Infantile spasm ที่พบใน tuberous sclerosis มักเปนแบบ
asymmetrical และ มัก มี อาการ ชัก แบบ เฉพาะ ที่ กอน ( focal seizure )
แนวทางการรักษา ยาหลักที่ใชรักษาและไดผล คือ สเตียรอยด และ
vigabatrin มีผูปวยบางรายที่ไดผลจากยา valproate, lamotrigine, high dose
pyridoxine, topiramate and zonisamide.
Steroid มีรูปแบบการรักษาหลากหลายในแตละสถาบัน แตมีการศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบเหลานี้นอยมาก เชน การศึกษาของ Baram และคณะใน
ป ค.ศ. 1996 แบบ double blind พบวา การให ACTH 2 สัปดาหไดผลดีกวา
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การให prednisolone แตการศึกษาของ Hrachovy และคณะ ในป ค.ศ. 1983
ไมพบความแตกตางของผลการรักษาของยา 2 แบบ หลังจากใหยาในครัง้ แรก
อัตราการกลับเปนซ้ำของ infantile spasm ประมาณรอยละ 33-56 และ
มักเกิดเปนซ้ำภายใน 2 เดือนหลังจากหยุดยา การใหสเตียรอยดในครั้งที่ 2
อาจตอบสนองตอการรักษาประมาณรอยละ 74 พบวา กลุมที่ตอบสนองดี
ตอยาสเตียรอยดคือ cryptogenic (รอยละ 31-56) มากกวา symptomatic
(รอยละ 0-14) ผลขางเคียงเปนสิ่งสำคัญที่ตองคำนึงถึงในการใหยากลุมนี้
เนื่องจากพบอัตราตายประมาณรอยละ 2.3-4.9 ซึ่งสาเหตุ เกิดจากภาวะ
cardiomyopathy ( ซึ่ง เปน ผล ขาง เคียงโดยตรง จาก การ ให ฮอร โมน และ
พบบอยหลังจากการให ACTH 80-120 IU เปนเวลา 1 เดือน) และภาวะติดเชือ้
( ซึ่ง พบ ภาวะ ติด เชื้อ ในกระแส เลือด วัณโรค meningoencephalitis และ
cytomegalovirus encephalitis ไดบอย) ภาวะ salt retention, renal failure,
adrenocortical hyporesponsiveness and nephrocalcinosis เปนสาเหตุ
สำคัญของภาวะ electrolyte imbalance neuropsychiatric complication
ไดแก ภาวะ agitation insomnia apathy อาจเกิดในสัปดาหที่ 2 หรือ 3
ของการรักษา
Vigabatrin เปนยาที่มีประสิทธิภาพดีใน infantile spasm ทุกชนิดเมื่อ
เปรียบเทียบกับ placebo ในการศึกษาของ Appleton และคณะ ในปค.ศ.1999
Chiron และคณะ ในป ค.ศ. 1997 พบวาในผูป วย tuberous sclerosis ตอบสนอง
ตอยา vigabatrin ไดดีกวาสเตียรอยด Gastrom และคณะ ปค.ศ.1999 และ
Villeneuve และคณะ ปค.ศ. 1998 พบวาผูป วย infantile spasm จาก tuberous
sclerosis และ focal cortical dysplasia ตอบสนองตอยา vigabatrin ประมาณ
เกือบรอยละ 90 และพบการตอบสนองตอยานี้ประมาณรอยละ 70 ในผูปวย
cryptogenic infantile spasm ที่ไมมีปญหา psychomotor delay มากอน และ
ในผูปวยกลุมดังกลาวการตอบสนองตอการรักษาพบถึงรอยละ 100 เมื่อใหยา
สเตียรอยดรวมดวยในผูป วยที่ไมตอบสนองตอ vigabatrin ผลขางเคียงของยา
ตัวนี้ไมรุนแรงเทายา กลุม สเตียรอยด อาจพบ irritability, insomnia, agitation
and weight gain สำหรับปญหาเรื่องลานสายตาผิดปกติก็ควรนำมาพิจารณา
รวมดวย แตปจจุบนั นี้ ยังไมพบเด็กทีเป
่ น infantile spasm ตัง้ แตวัยทารกที่ได
รับยา vigabatrin แลวมีอาการผิดปกติของลานสายตาดังกลาว
จาก Cochrane review ป ค.ศ.2008 เรือ่ งการรักษาของ infantile spasm
พบวายังมีความแตกตางในหลายๆ ประเทศในโลก ผลการรักษาโดยทั่วไปยัง
ไม คอย ดี และ ยัง มี ผล ขาง เคียง มาก ผล ระยะ ยาว ตอ การ ควบคุม อาการ ชัก
และดานพัฒนาการของระบบประสาทของเด็กยังตองการการศึกษาเพิ่มเติม
มีหลักฐานยืนยันชัดเจนวาการใหการรักษาดวยฮอร โมนจะทำใหอาการชัก
หยุด ได เร็ว กวา การ ให vigabatrin แต อัตรา การ ตอบ สนอง ตอ ยา โดย ไมมี
การกลับเปนซ้ำไมแตกตางกันในยา 2 ชนิดนี้ มีการศึกษาที่พบวาการให
hormonal therapy (prednisolone/tetracosactide) อาจทำใหพัฒนาการ
ดานระบบประสาทในระยะยาวดีขึ้นในเด็กที่เปน infantile spasm โดยไมพบ
สาเหตุ (idiopathic) ดวยเหตุผลดัง กลาวทำใหยากลุมส เตียรอยดเปนยา
ทีน่ าสนใจในการนำมารักษาโรคนี้ อยางไรก็ตามยังตองการขอมูลจากการศึกษา
เพิ่ม เติม เพื่อ เปรียบ เทียบ ผล ของ การ รักษา ของ ยา ที่ มี อยู ใน ปจจุบัน ตอ ไป
การ ดำเนิน โรค และ พยากรณ โรค Infantile spasm เปน โรค ที่ self
limited ประมาณรอยละ 6-15 สามารถหายเองหลังจากมีอาการเปนเวลา
หลายสัปดาหหรือหลายเดือน (Gastaut และคณะ, 1964) ประมาณรอยละ
72-99 อาการของ spasm จะหายไปเมื่ออายุ 5 ป ความผิดปกติใน EEG
จะ ลด ลง โดย พบ วา กอน ที่ ลักษณะ hypsarrhythmic pattern จะ หาย ไป
จะมีการลดลงของ amplitude, และการเพิ่มขึ้นของ organization และ
rhythmic activity พบวาประมาณรอยละ 11 ของผูปวยที่ EEG กลับเปน
normal pattern เมื่อติดตามไปจนอายุ 20-25 ป มีระดับสติปญญาปกติ 1/3
ของผูปวยมีการกลับเปนซ้ำหลังจากให ยาสเตียรอยด มีอัตราเสียชีวิตใน
2 ป แรก ประมาณ รอย ละ 20 โดยสาเหตุ หลัก จาก พยาธิ สภาพ ของ สมอง
เด็กที่รอดชีวิตสวนใหญมักจะมี motor sensory หรือ mental defects.
รอยละ 50-60 ยังคงมีอาการชักหรือมีโรคลมชักชนิดอื่นตามมาหลังจาก
หยุดชักแบบ infantile spasm ไปเปนเวลาเปนเดือนหรือป ประมาณรอยละ
40-60 ของ ผูปวย infantile spasm ตอมามีอาการชักเขากับ Lennox

เฉลย Current practices and Quizs
Gastaut Syndrome และ ประมาณ ร อ ย ละ 23 มี อาการชั ก แบบ
multifocal epilepsy อาการ ชัก ที่ ยัง คง มี อยู จะ ยาก ตอ การ รักษา มาก
ประมาณ รอย ละ 71 - 81 มี ภาวะ สติ ปญญา ชา และ ครึ่ง หนึ่ง จะ ชา มาก
โดย มี ความ ผิ ด ปกติ ด า น การ พู ด เป น หลั ก จะ พบ ภาวะ autism และ
hyperkinetic behavior ไดบอยถึงแมจะมีระดับสติปญญาปกติ
สำหรับโรค Tuberous sclerosis complex (TSC) ที่เกิดรวมกับอาการ

ชักแบบ infantile spasm มัก จะ เปน ปจจัย เสี่ยง ตอ ภาวะ สติ ปญญา ชา
ใน บาง การ ศึกษา พบ ภาวะ สติ ปญญา ชา ใน ผู ปวย กลุม นี้ ประมาณ รอย ละ
85-100 แต ในการศึกษาของ Goh และคณะในป ค.ศ.2005 พบผูปวย
tuberous sclerosis ที่มีอาการชักแบบ infantile spasm ประมาณรอยละ 36
มีระดับสติปญญาปกติ แสดงใหเห็นวาผูป วยในกลุม นีน้ าจะมีพยากรณโรคดาน
สติปญญาดีกวาที่เคยศึกษามาในอดีต

FAQ

การรักษาโรคลมชักโดยการผาตัด
น.พ. รังสรรค ชัยเสวิกุล

Q ผูคำถ
าม
Q ผูคำถ
าม
ปวย โรคลมชัก ประ เภทใด ที่เห มาะ สมตอก ารผา ตัดรั กษา
 ปวย โรค ลม ชัก สามารถ รับ การ ผาตัด รักษา ให หายขาด ได
โรคลมชัก

ทุกคนหรือไม

A คำตอบ

A คำตอบ

กลาวโดยทั่วไปแลวผูปวยโรคลมชักที่เหมาะสมตอการผาตัดรักษา
โรคลมชักก็คือ ผูปวยที่ยังไมสามารถควบคุมอาการชักไดดวยยากันชักหรือ
ผูปวยที่ชักจากรอยโรคในสมองที่สมควรผาตัดออก เชน เนื้องอกสมอง
หลอดเลือดผิดปกติ การที่จะระบุวายังไมสามารถควบคุมดวยยากันชักนั้น
ผูป วยควรจะไดรับการประเมินโดยผูเชี
 ย่ วชาญโรคลมชักวาเปนโรคลมชักจริง
ไมไดมีภาวะคลายชัก ไมมภาวะ
ี กระตุน อาการชักอยู ยากันชักทีให
่ นัน้ เหมาะสม
กับประเภทของโรคลมชัก ยากันชักที่ใหไมไดกระตุน อาการชัก ขนาดของยา
และวิธบริ
ี หารยาเหมาะสม รับประทานยาสม่ำเสมอ และไดปรับเปลีย่ นชนิดยา
และไดเลือกใหยาหลายชนิดรวมกันอยางเหมาะสมแลว

การผาตัดโรคลมชักยังไมสามารถผาตัดแลวหายขาดไดทุกราย บางราย
มี แหล ง กำเนิ ด อาการ ชั ก หลาย ตำแหน ง จน ไม สามารถ ตั ด ออก ทั้ ง หมด
บางตำแหนงอยูบนสมองสวนสำคัญจึงไมสามารถตัดออกได และบางราย
ไมสามารถระบุตำแหนงแหลงกำเนิดอาการชักได กลุม ผูป วยทีระบุ
่ ตำแหนงได
และตัดออกไดก็ยังพบวาบางรายไมหายขาด อยางไรก็ดีรายทีไม
่ สามารถผาตัด
ใหหายขาด การผาตัดเพื่อลดความรุนแรงหรือลดความถี่ของอาการชัก เชน
corpus collosotomy, subpial transection ก็ยังชวยลดการเกิดหรือลดความ
รุนแรงของอาการชักได ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกผูปวยและญาติผูดูแล

Q ผูคำถ
าม
Qผูปวยคำถ
าม
ปวยโรคลมชักประเภทใดที่ไมสมควรรับการผาตัดรักษา
โรคลมชักจาก mesial temporal sclerosis ควรจะไดรับ
การผาตัดรักษาเมื่อใด

A คำตอบ

A คำตอบ

ผูป วยโรคลมชักจาก mesial temporal sclerosis สวนใหญ ในระยะแรก
จะควบคุมดวยยากันชักไดดี ตอมาจะเริม่ ไมตอบสนองตอยากันชัก แลวในทีส่ ดุ
จะไมสามารถควบคุมดวยยากันชัก การผาตัด amygdalo-hippocampal
resection หรือ anterior temporal lobectomy สามารถควบคุมอาการชักไดดี
โดยเฉลีย่ รอยละ 70 ดังนัน้ ในปจจุบนั จึงแนะนำใหผาตัดรักษาตัง้ แตเนิน่ ๆ เพือ่
โอกาสหายขาด เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีดี่ กวาและเพือ่ ปองกันหรือลดผลเสียทัง้ ทาง
รางกาย จิตใจ และสังคมที่จะเกิดตามมาจากการเปนโรคลมชักเปนเวลานาน

ผูปวยโรคลมชักที่ไมสมควรรับการผาตัดรักษา ไดแก ผูปวยโรคลมชัก
ประเภททีจะ
่ หายไดเอง เชน benign rolandic epilepsy ผูป วยทีควบคุ
่ มไดดีดวย
ยากันชัก ผูปวยที่มีปญหาทางดานจิตใจรุนแรง เชน โรคซึมเศรา มี อาการชัก
ชนิด psychogenic non - epileptic seizure ผู ปวย ที่ มี ความ เขาใจ และ
ความคาดหวังจากการผาตัดไมเหมาะสม และผูปวยที่ไมตองการผาตัด
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