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บรรณาธิการ แถลง
Epilepsy digest ฉบับสุดทายของป 2552 นี้ รวมบทความที่นาสนใจ
เกี่ยวกับ acute seizure และ status epilepticus ในหลายๆ ประเด็น โดยใน
highlight เปนการสรุปการบรรยายของ Professor Genton เรื่อง Status
epilepticus : when traditional AEDs fail, what's next? และ ใน
continuum เปนการสรุปการบรรยายของ Professor Genton เชนกัน
ในหัวขอ Convulsive and Nonconvulsive Status Epilepticus ในงาน
ประชุมวิชาการประจำปครั้งที่ 13 ของสมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควรตามดวย
บทความ ของ อาจารย สม ศักดิ์ ใน หัวขอ Common Pitfalls in Status
Epilepticus ซึ่งนาสนใจไมแพกัน
ใน digest ฉบับนีและ
้ ฉบับตอ ๆ ไป อาจารยสมศักดิ์ เทียมเกา Columnist
ใหมของเราจะไดกรุณาถายทอดประสบการณตรงในการดูแลผูป วยโรคลมชัก
ของอาจารย ในกรณีศึกษาตางๆ กัน ลงในบทความของอาจารย ซึ่งทาง
คณะ บรรณาธิการ คิด วา มี ประโยชน อยาง มาก ใน การนำ ไป ประยุกต ใช ใน
การดูแลผูปวยได ทานผูอานหลายๆ ทานที่เคยฟงการบรรยายของ อาจารย
สมศักดิ์ คงจะเห็นดวยอยางยิ่งวา อาจารยมีประสบการณในการดูแลคนไข
โรค ลม ชัก เปน อยาง มาก และ มี ความ สามารถ ใน การ ถายทอด ความ รู ได
อยางยอดเยี่ยม
ทาง คณะ บรรณาธิ การ ขอ ประชาสั ม พั น ธ อี ก ครั้ง ว า ทาง สมาคม
โรคลมชักแหงประเทศไทย มีความประสงคจะเปนสื่อกลางในการรวบรวม
ผลงานในดานโรคลมชักของประเทศ ทานผูอ านทานใดมีผลงานวิจยั ทางดาน
โรคลมชักทั้งในอดีตและปจจุบัน กรุณาติดตอโดยตรงที่ อาจารยกนกวรรณ :
epilepsysociety.est99@gmail.com เพื่อลงใน website ของทางสมาคม
ตอไปครับ
คณะบรรณาธิการ
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EPILEPSY HIGHLIGHT:
Status epilepticus: when traditional drugs fail, what's next?
บรรยายโดย Dr Pierre Genton, Centre Saint Paul, HÔpital Henri Gastaut, Marseille, France ในงานประชุมวิชาการประจำปครั้งที่ 13
ของสมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร

พ.ญ. สุธิดา เย็นจันทร
การรักษาภาวะ status epilepticus (SE) โดยใชยากันชักทีมี่ อยูเดิ
 ม เชน
Phenobarbital หรือยากันชักชนิดฉีดอื่นๆ นั้น ถึงแมวาจะสามารถควบคุม
อาการชักไดดี แตก็มักจะเกิดปญหาจากผลขางเคียงของยาตามมา เชน ภาวะ
ความดันโลหิตต่ำ และการกดการหายใจ เปนตน จึงมีความจำเปนทีจะ
่ ตองมี
prospective randomized trial เพื่อเปรียบเทียบการใชยา และปรับขนาด
ของยากันชักชนิดตางๆ ในการรักษาภาวะ SE เพื่อใหทราบชนิดของยาที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด และมีผลขางเคียงนอยที่สุด อยางไรก็ตาม การศึกษา
ชนิดนี้ทำไดยากเนื่องจากขอจำกัดในการเก็บตัวอยางผูปวย และการรักษา
ผูปวยในสถานการณที่แตกตางกัน
สำหรับการวินิจฉัยแยกโรคในผูปวยที่มีภาวะ refractory SE นั้นมี
ความสำคัญมากตอการใหการรักษาผูป วย ในหลายกรณีพบวาการตรวจคลืน่
ไฟฟาสมองมีความจำเปนอยางยิง่ ทีจะ
่ ทำใหไดการวินจิ ฉัยทีถู่ กตอง ซึง่ ภาวะ
refractory SE ควรไดรับการวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะอื่น เชน
ภาวะที่ไมไดเกิดจากอาการชัก เชน psychogenic seizure, syncope
ที่มีอาการกระตุกแบบ myoclonus รวมดวย, อาการเกร็งแบบ tonic seizure
จากภาวะความดันในสมองสูงผิดปกติ
ในผูปวยที่มีการเจ็บปวยจากสาเหตุตางๆ ที่มีผลทำใหการรับรูความ
รูส กึ ตัวและคลืน่ ไฟฟาสมองเปลีย่ นแปลงโดยทีไม
่ มอาการ
ี
ชัก เชน ภาวะวิกฤต
ในเด็กแรกเกิด, การติดเชื้อในสมอง, โรคหลอดเลือดสมองในผูปวยสูงอายุ,
metabolic/toxic encephalopathy และอื่นๆ
ในผูปวยโรคลมชักที่มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาสมองที่ ไมใช
เกิดจากอาการชัก เชน ใน syndrome of continuous spike-wave during
sleep, ผูปวย Angelman syndrome ที่มี active interictal EEG, severe
encephalopathies หรือผูปวยที่มีภาวะ status epilepticus แบบเฉพาะ
เชน nonconvulsive SE ใน childhood absence epilepsy
ในผูปวยโรคลมชักที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงบางอยาง เชน
• ผูปวย idiopathic generalized epilepsy บางประเภทที่ไดรับยา
กันชักที่ไมเหมาะสมเชน จากผลการศึกษาของ Osorio และคณะในป 2000
พบวาผูปวยที่มี absence seizure หรือ myoclonic seizure ใน Juvenile
Myoclonic Epilepsy (JME) จะ มี อาการ ชักรุนแรง มาก ขึ้น เมื่อ ได รับ ยา
Carbamazepine หรือ Phenytoin เปนตน
 องยากันชัก
• ผูป วยทีมี่ epileptic encephaolopathies จากการกระตุนข
บางชนิด เชน Lennox-Gastaut syndrome จะมีภาวะ tonic status เมือ่ ไดรับ
ยา Benzodiazepines หรือผูป วย Angelman syndrome ทีมี่ ภาวะ myoclonic
status รวมกับ encephalopathy หรือผูป วย Rasmussen’s encephalitis เปนตน
ในการบรรยายครั้งนี้จะพูดถึงยากันชักและการรักษาดวยวิธีอื่นสำหรับ
ภาวะ SE และ refractory SE โดยจะกลาวเนนถึงยากันชักในรูปแบบฉีด
ตัวใหม คือ Valproate และ Levetiracetam
ปจจุบนั ยากันชักที่ใชกันแพรหลายมีหลายชนิด แตยากันชักในรูปแบบ
ฉีดมีเพียงบางชนิดเชน Phenobarbital, Phenytoin, Valproate, Benzodiazepines, Fosphenytoin และ Levetiracetam ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียด
ของยาที่ใชในภาวะ SE ดังนี้

Benzodiazepines
ยาในรูปแบบฉีดในกลุมนี้มีหลายชนิด เชน Clonazepam, Diazepam,
Lorazepam, และ Midazolam แตละชนิดมีคุณสมบัติแตกตางกันในแงของ
การละลายในน้ำหรือไขมัน, protein binding และระยะเวลาในการออกฤทธิ์
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เปนตน จากผลการศึกษาของ Alldredge และคณะในป 2001 ซึง่ เปรียบเทียบ
การใชยา Lorazepam, Diazepam และ Placebo รักษาผูป วยทีมี่ ภาวะ SE นอก
โรงพยาบาล พบวา Lorazepam ใหผลดีกวา Diazepam เนื่องจากออกฤทธิ์
ไดยาวนานกวา 15 ชั่วโมง ทำใหโอกาสเกิดอาการชักซ้ำลดลง ในขณะที่
Diazepam ซึ่งมีคุณสมบัติละลายในไขมันไดดีจึงมี redistribution ไปยัง
peripheral fat tissue ได อยาง รวดเร็ว และ ออก ฤทธิ์ ได ชวง สั้นๆ ไม ถึง
1 ชั่วโมง ทำใหผูปวยเกิดอาการชักซ้ำไดงาย
สำหรับผูปวยที่มี Temporal lobe SE นั้น การตอบสนองตอยาในกลุม
Benzodiazepines อาจไมไดผลดีนัก โดยผลคลืน่ ไฟฟาสมองแสดงใหเห็นวา
ยังคงมี epileptiform discharges เหลืออยูหลังไดรับยาฉีด

Phenytoin และ Fosphenytoin
Phenytoin เปน ยา ที่ รูจัก อยาง แพร หลาย และ ใช กันมา นาน และ มี
คุณสมบัติผานเขาสมองไดดี ทำใหผูปวยมีการตอบสนองหลังไดรับยาได
อยาง รวดเร็ว ภายใน 20 นาที แต เนื่องจาก ผล ขาง เคียง ทำให เกิด การ
ระคาย เคือง ตอ หลอด เลือด ดำ เนื่องจาก มี คา pH สูง และ ผลตอ ระบบ
หัวใจ จึง ทำให ใน บาง ประเทศ ยกเลิก การ จำหนาย และ ใช Fosphenytoin
ซึ่งเปน prodrug ของ Phenytoin แทน โดย Fosphenytoin จะถูกเปลี่ยนเปน
Phenytoin ใน รางกาย โดย enzyme alkaline phosphatases จาก ตับ
อยางรวดเร็วภายใน 15-20 นาที มีคุณสมบัติละลายในน้ำ สามารถฉีดไดทั้ง
หลอดเลือดดำและกลามเนื้อ มีผลขางเคียงนอยกวา Phenytoin

Barbiturates
ยาในรูปแบบฉีดทางหลอดเลือดดำในกลุมนี้มีหลายชนิด เชน
Phenobarbital ใชในขนาด bolus 10-20 mg/kg โดยความเร็วใน
การใหยานอยกวา 100 mg/min
Pentobarbital ใชในขนาด 10-20 mg/kg ฉีดอยางชาๆ (ความเร็วในการ
ใหยานอยกวา 25 mg/min) จากนั้นตอดวยยาในขนาด 1-3 mg/kg/min
Thiopental ใชในขนาด 100-200 mg เริ่มตนฉีดอยางรวดเร็ว จากนั้น
ตอดวยยาขนาด 50 mg หางกันทุก 5 นาที จนกวาผูปวยจะหยุดชัก
ปญหาของยาในกลุมนี้คือมีผลขางเคียงทำใหเกิดการกดระบบหัวใจ
และหลอดเลือด รวมถึงกดการหายใจคอนขางรุนแรง และทำใหผูป วยไมรสึู ก
ตัวเปนเวลานานจึงตองมีการเฝาระวังผูปวยอยางใกลชิดในขณะที่ไดรับยา

Valproate
ในปจจุบันมีการใชยา Valproate ในรูปแบบฉีดทางหลอดเลือดดำ
อยางแพรหลายทั้งๆ ที่ยังไมมีผลการศึกษาแบบ controlled trial ในผูปวย
SE ทั้งนี้เนื่องจากยามีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เชน ผูปวยสามารถทน
ตอยาไดดี มีผลขางเคียงนอยในดานการกดระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
การหายใจและการรูส กึ ตัวของผูป วย แพทยสามารถปรับการใหยาไดงาย และ
บางกรณีอาจใหยาไดในขนาดที่สูงถึง 20-30 mg/kg
สำหรับขอบงชี้ ในการใหยา Valproate ชนิดฉีดในหลายประเทศจะ
ระบุเฉพาะใหใชแทนกรณีที่ไมสามารถใหยารับประทานได แตในทางปฏิบัติ
ไดมีการนำยา Valproate ชนิดฉีดมาใชในหลายกรณี เชน การใหยาในชวง
เตรียมการผาตัด การใหยาที่หองฉุกเฉิน หรือในภาวะ SE เปนตน ซึ่งมีผล
การศึกษามากมายเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใชยา Valproate ชนิดฉีดใน
ผูปวยที่มีภาวะ SE เชนผลการศึกษาของ Kaplan และคณะในป 1999 พบวา

ผูปวยเด็กที่มีอาการชักชนิด NCSE ตอบสนองตอยาอยางรวดเร็ว สามารถ
ควบคุมอาการชักไดใน 30 นาที, ผลการศึกษาของ Naritoku และคณะใน
ป 2001 พบวายาไดผลดี ในผูปวย 5/11 ราย ที่มีอาการชักชนิด overt
convulsive SE และผูปวย 2/6 ราย ที่มีอาการชักชนิด subtle SE นอกจากนี้
ยังมีผลการศึกษาของ Yu และคณะในป 2003, Limdi และคณะในป 2005,
Peters และคณะในป 2005 พบวาสามารถควบคุมอาการชักในผูปวยได
อยาง รวดเร็ว โดย ไมมี ผลกระ ทบ ตอ ระบบ หัวใจ และ หลอด เลือด ผู ปวย
บางรายอาจจำเปนตองใชยาในขนาด 10-78 mg/kg
นอกจากนียั้ งมีผลการศึกษาในการใหยา Valproate ชนิดฉีดในโรคหรือ
ภาวะอื่น เชน acute migraine, delirium และ agitation, acute juvenile
mania เปนตน แตผูปวยที่นำมาศึกษามีจำนวนนอย จึงมีความจำเปนที่
จะตองเก็บขอมูลเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
มีบางรายงานกรณีผูปวยที่เกิดผลขางเคียงหลังไดรับยา Valproate
ชนิดฉีดบาง เชน encephalopathy, exacerbation of juvenile absence
epilepsy, circulatory collapse และ pathological laughter ซึ่งมักจะเปน
รายงานผูปวยเฉพาะราย หรือเปนกลุมผูปวยจำนวนนอย ซึ่งควรจะมีการ
ติดตามรวบรวมขอมูลตอไป

Levetiracetam
ในปจจุบันขอบงชี้ในการใหยา Levetiracetam ชนิดฉีดจะระบุเฉพาะ
ให ใช แทน กรณี ที่ ไม สามารถ ให ยา รับ ประทาน ได ซึ่ง มี ผล การ ศึกษา ของ
Stockis และ คณะ ใน ป 2007 พบ วา ประสิทธิภาพ ดี ใน แง การ ออก ฤทธิ์
เทียบเทากับยารับประทาน ผูปวยทนตอยาไดดี แตทั้งนี้ยังไมมีขอบงชี้ใน
การใหยาในภาวะ SE อยางไรก็ตาม มีรายงานกรณีศึกษาในผูป วยเฉพาะราย
หรือเปนกลุมผูปวยจำนวนนอยที่มีภาวะ SE ที่ ไดรับยา Levetiracetam
ชนิดฉีดรวมกันมากกวา 100 ราย พบวายาไดผลดีทั้งในอาการชักชนิด
NCSE, TCSE, CPSE, focal SE และ myoclonic SE รวมถึงในผูปวยที่มี
สาเหตุการชักตางๆ เชน symptomatic, idiopathic และ de novo SE โดย
ใชขนาด 500-2000 mg bolus โดย ไมมี ผลกระ ทบ ตอ ระบบ หัวใจ และ
หลอดเลือด และผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา

การรักษา SE ดวยวิธีอื่น
สวนใหญจะใชในผูปวยเด็ก เชน การผาตัดสมอง จะเลือกทำในกรณีที่
ผูปวยไมตอบสนองตอยาใดๆ มักจะเปนรายงานการศึกษาผูปวยเฉพาะราย
เชน Hemispherectomy ในผูปวยที่มี Extensive hemispheric dysplasia
(Duane และคณะในป 2004), Tailored focal resection (Ng และคณะ
ในป 2003), Multiple subpial resections (D’Giano และคณะในป 2001)
เปนตน นอกจากนี้ยังมีการทำ Vagal nerve stimulation (Winston และคณะ
ในป 2001) และการให Ketogenic diet (Francosis และคณะในป 2003)
ซึ่งไดผลดีในเด็กเล็ก

ขั้นตอนปฏิบัติในการรักษาภาวะ SE
First-line management อาจจะเริ่มตั้งแตชวงกอนที่ผูปวยจะมาถึง
โรงพยาบาลโดยเลือกใชยาฉีดในกลุม Benzodiazepines เชน Diazepam
10 mg, Clonazepam 1 mg, Lorazepam 4-10 mg หรือ Midazolam 5-10
mg ฉีดทางหลอดเลือดดำชาๆ ใน 2-5 นาที จำเปนตองมีการติดตามเฝาดู
การหายใจของผูปวยและระวังภาวะ apnea และใหยาซ้ำไดอีกหนึ่งครั้งถา
ยังมีอาการชักอยู
การใหยา Phenytoin ผูป วยควรไดรับการดูแลอยางใกลชิดในโรงพยาบาล
และจำเปนตองติดตามวัดความดันโลหิตของผูปวย ขนาดของยาที่ ใชคือ
Phenytoin 18-20 mg/kg ที่ความเร็วไมเกิน 50 mg/min หรือ Fosphenytoin
20 mg PE/kg ที่ความเร็วไดถึง 150 mg/min เมื่อควบคุมอาการชักไดควรให
่ างนอย 15 mg/l ทัง้ นีควร
้ หลีกเลีย่ งในผูป วยทีมี่ อายุ
ยาตอ โดยคงระดับยาไวทีอย
มากกวา 70 ป หรือมีประวัตโรค
ิ หลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ
การใหยา Valproate และ Levetiracetam มีการใชยา 2 ชนิดนี้
เพิ่มมากขึ้นมากในปจจุบันจากขอมูลในแงความปลอดภัยของยา ทั้งในกรณี
ที่เปน first-line หรือ second-line agents ในภาวะ SE ทุกชนิด ซึ่งควร
พิจารณาใชในผูปวยที่ตองระวังปญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระยะ Refractory SE
• หากไมสามารถควบคุมอาการชักไดหลัง 40-60 นาที ควรมีการ
ชวยหายใจ และระวังการสำลัก อาจใหยาในกลุม Benzodiazepines อีกครั้ง
หรือ Phenobarbital 20 mg/kg ที่ความเร็วไมเกิน 100 mg/min
• หากไมสามารถควบคุมอาการชักไดหลัง 1-2 ชัว่ โมง ลองพิจารณาให
Pentobarbital 5 mg/kg loading จากนั้นตอดวยยาในขนาด 1-3 mg/kg/min
หรือพิจารณาใหยาในกลุมยาทางวิสัญญี เชน Clomethiazole, Propofol,
Lidocaine, Ketamine หรือ Isoflurane

Refractory SE
นิยามของ Refractory SE หมายถึงอาการชักตอเนื่องที่ไมสามารถ
ควบคุมไดภายใน 30 นาที หรือเมื่อยา first-line ใชไมไดผล หรืออาจจะ
หมายถึงกรณีที่อาการชักกลายเปนแบบ overt SE หรือ subtle SE ซึ่งใน
ระยะนี้ผูปวยมักจะมีปญหาทาง autonomic dysfunction รวมดวยซึ่งทำ
ใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได การวินิจฉัยจะตองแยกออกจากภาวะ pseudo
SE โดยใช EEG monitoring และจำเปนตองรักษาสาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะ
SE เชนกรณีที่มีเลือดคั่งในสมองตองไดรับการผาตัด เปนตน นอกจากนี้
ควรระวังผลแทรกซอนจากการรักษาที่กลับจะทำใหเพิ่ม morbidity และ
mortality แกผูปวย
การรักษาภาวะ Refractory SE นั้นจำเปนตองมี EEG monitoring
อยาง ตอ เนื่อง ตลอด และ ปรับ ยาจน ทำให คลื่น ไฟฟา สมอง เปน ลักษณะ
suppression-burst pattern นาน 12-96 ชั่วโมง หรือนานกวานี้ถาลอง
ลดขนาดยาแลวเริ่มมี epileptiform discharges กลับมา
มีการศึกษาเปรียบเทียบการใหยาในกลุม Barbiturate เชน Pentobarbital หรือ Thiopental กับ Midazolam (Lohr and Werneck, 2000 และ
Holmes and Riviello, 1999) พบวา Midazolam มีผลขางเคียงนอยกวา
Barbiturate โดยยา Midazolam มี T1/2 นาน 2-6 ชัว่ โมง และจะยาวนานขึน้
ถาใหซ้ำ ควรเริ่มให 200 μg/kg bolus จากนั้น 1-10 μg/kg/min ตอเนื่อง
อีก 12 ชั่วโมง หลังควบคุมอาการชักได แตควรหยุดยากรณีที่ควบคุม
อาการชักไมไดภายใน 60 นาที นับจากเริ่มใหยา และพิจารณาใชยาอื่น เชน
Propofol ในขนาด 1 mg/kg ฉีดชาๆ นานกวา 5 นาที แลวตอดวยขนาด 1-2
mg/kg/h ทั้งนี้การใหยาทั้ง 2 ชนิดนี้ตองระวังปญหาการกดระบบหัวใจและ
หลอด เลือด นอกจาก นี้ มี ผล การ ศึกษา หลาย รายงานใหใช Topiramate
ชนิดรับประทานในผูปวยที่มีภาวะ refractory SE พบวาไดผลดีทั้งในเด็ก
และผูใหญ ในการชักชนิด focal และ generalized SE สำหรับกลุมยา
ทางวิสัญญี เชน Clomethiazole, Lidocaine, Ketamine หรือ Isoflurane
ควรเลือกใชในผูปวยเฉพาะบุคคลตามความเหมาะสม

การรักษาภาวะ SE ในผูปวยที่มีโรคลมชัก
สิ่งสำคัญที่ตองระวัง คือ
ภาวะ SE อาจถูกกระตุนจากการขาดยากันชักฉับพลัน ควรใหยา
กันชักเดิมกลับเขาไปใหมในกรณีที่ไมใชยาฉีด เชน Carbamazepine
ควรทบทวนประวัตกิ ารรักษาเดิมวาเคยมีภาวะ SE หรือไม ยาหรือ
วิธีการรักษาใดที่ไดผล ควรหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไมไดผล
ในผูปวยที่มี epileptic encephalopathies ควรประเมินผลใน
ระยะยาว หลีกเลี่ยงการใหยามากเกินไปจนเกิดผลขางเคียง
ควร ให คำ แนะนำ แก ผู ปวย และ ผู ดูแล ใน การ ปองกัน ไม ให เกิด
ภาวะ SE
ในผูปวยที่เสี่ยงที่จะเกิดภาวะ SE ไดงาย ควรหลีกเลี่ยงการใชยา
ใน กลุม ที่ มี withdrawal effect เชน Benzodiazepines, Vigabatrin,
Gabapentin เปนตน หรือ ยา ที่ กระตุน ให เกิด อาการ ชัก บาง ชนิด เชน
Carbamazepine ในผูปวยที่มีอาการชักชนิด absence
กลาวโดยสรุปคือการรักษาภาวะ SE จำเปนที่จะตองไดรับการวินิจฉัย
ที่ถูกตอง เลือกยาที่เหมาะสมแกผูปวย และคำนึงถึงผลขางเคียงที่จะเกิดขึ้น
จากการใชยาดังกลาว
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CONTINUUM :
Convulsive and nonconvulsive status epilepticus
บรรยายโดย Dr Pierre Genton, Centre Saint Paul, HÔpital Henri Gastaut, Marseille, France ในงานประชุมวิชาการประจำปครั้งที่ 13
ของสมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร

พ.ญ. สุธิดา เย็นจันทร
ในป 1903 Clark และ Prout ไดบรรยายลักษณะของ Status epilepticus
(SE) ไวตอนหนึง่ วา “เปนพัฒนาการขัน้ สูงสุดของโรคลมชัก ซึง่ อาการชักแตละ
 ภาวะ coma และหายใจหอบเหนือ่ ย” ตอมา
ครัง้ เกิดขึน้ ติดๆ กันจนผูป วยอยูใน
ในป 1981 ILAE ใหนิยามของ SE ตามผลการศึกษาของ Gastaut, Roger
และ Lob ในป 1967 วาเปนภาวะที่มีอาการชักตอเนื่องกันหรือผูปวยมีอาการ
ชักชวงระยะเวลาสั้นๆ แตหลายครั้งติดตอกัน โดยระหวางการชักแตละครั้ง
ผูปวยไมไดฟนคืนสติเปนปกติ ซึ่งระยะเวลาของภาวะ SE นั้นไดมีนิยาม
ที่แตกตางกันเชนตั้งแตป 1970 เปนตนมา หมายถึงระยะเวลาชักนานเกิน
30 นาที ตอมาในป 1983 เปนตนมา มักจะหมายถึงระยะเวลาชักนานประมาณ
่
20 นาที หรือ 10 นาทีขึน้ ไป ในปจจุบนั มีผูเสนอ
 ใหใชอาการชักตอเนือ่ งทีนาน
เกิน 5 นาทีเปนตัวกำหนดเปนตน
สิ่งสำคัญที่พึงระลึกถึงอยูเสมอคือ
ภาวะ SE เปนภาวะทีต่ องใหการรักษารีบดวน เนือ่ งจากผูป วยที่ไมไดรับ
การรักษาจำนวนมากมักจะเสียชีวิต
การวินิจฉัยที่ถูกตองเปนสิ่งที่สำคัญมาก ตองจำแนกออกจากโรคหรือ
ภาวะอื่นที่มีอาการคลายคลึงกัน
ประวัต,ิ อาการแสดง และการตรวจคลืน่ ไฟฟาสมอง (EEG) มีสวนชวยใน
การวินจิ ฉัย, จำแนกชนิดของอาการชัก รวมถึงบอกถึงความเรงดวนในการให
การรักษาและการพยากรณโรคได
ภาวะ SE แบงออกเปน 2 กรณีหลักคือ ภาวะ SE ที่เกิดขึ้นในผูปวย
โรคลมชัก กับ ภาวะ SE ในผูปวยทางกายจากสาเหตุอื่นๆ โดยไมมีโรค
ลมชักมากอน

การจำแนกชนิด

ขณะ นี้ ยัง ไมมี ขอ ยุติ ใน การ จำแนก ชนิด ของ ภาวะ SE หาก จำแนก
ตามอาการชักสามารถแบงออกไดเปนชนิด convulsive status epilepticus
(CSE) และ nonconvulsive status epilepticus (NCSE) และเมื่อดูอาการชัก
รวมกับผล EEG จะแบงออกไดเปน
- Generalized convulsive status epilepticus (GCSE)
Generalized nonconvulsive status epilepticus (GNCSE)
Focal convulsive status epilepticus (FCSE)
Focal nonconvulsive status epilepticus (FNCSE)
Mixed forms

กลไกที่ทำใหเกิดความเสียหายตอเซลลประสาท

เกิดจากการกระตุนข
 อง N-methyl-D-aspartate (NMDA) สงผลใหเกิด
การสะสมของ Ca++ ซึ่งจะไปกระตุนใหเกิดอาการชัก
การกระตุน intermediate early genes ทำใหเกิด apoptosis
การกระตุน enzymes, second messenger system และ voltage
gated channels ทำใหเกิดการตายของเซลล
ในดานของอาการเมื่อมีการชักชนิด CSE ยาวนานจะทำใหมีผลตอ
พัฒนาการ, ความ จำ และ เปน เหตุ ให มี ความ ผิด ปกติ ทาง ระบบ ประสาท
หลงเหลืออยู ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากภาวะขาดออกซิเจน, มีเลือดไหลเวียน
มาเลี้ยงสมองผิดปกติ หรือมีความผิดปกติของ local gene expression
แตผูปวยบางรายที่มีอาการชักชนิด NCSE อาจจะไมเกิดความเสียหายใน
ระยะยาว ดังนั้นความเรงดวนในการใหการรักษาจึงจำเปนตองพิจารณาให
เหมาะสมในผูปวยแตละราย
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การวินิจฉัยแยกโรค

จำเปนตองแยกจากภาวะที่ไมใชอาการชักเชน
อาการทางจิตเวช
ผูปวยที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ (movement disorders)
ผูปวยโรคลมชักที่มีคลื่นไฟฟาสมองเปลี่ยนแปลงโดยที่ ไมใชการชัก
ตอเนือ่ ง เชน ในผูป วยทีมี่ syndrome of continuous spike-waves during sleep
จะมี active epileptiform discharges ทั้งในขณะหลับและตื่นโดยที่ผูปวย
ไมไดมีภาวะ SE หรือกรณีทีผู่ ป วยมี chronic epileptic encephalopathy เชน
Angelman syndrome, Lennox-Gastaut syndrome ซึ่งมีคลื่นไฟฟาสมอง
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
ผูปวยที่มีปญหาโรคทางอายุรกรรมที่มีอาการซึม ไมรูสึกตัว โดยที่ไมมี
อาการชักเชน ภาวะ metabolic encephalopathy ใน hepatic failure ที่มี
hyperammoniemia, ภาวะ uremia ในผูปวยไตวาย, การติดเชื้อในสมอง,
โรคหลอดเลือดสมอง, การไดรับยาหรือสารพิษ เปนตน ทั้งนี้ตองแยกออก
จากภาวะ subtle SE
ปญหาหนึ่งที่พบบอยคือ ผูปวยที่มีปญหาทางจิตเวช, อาการซึมเศรา,
interictal psychosis, prolonged postictal state, malingering, transient
amnesia หรือการไดรับยาเกินขนาด หรือการขาดยาที่มีฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท หากไมไดรับการทำ EEG อาจเขาใจผิดคิดวาผูป วยมีภาวะ NCSE ได

ระบาดวิทยา

ผลการศึกษาของ Hauser และคณะในป 1991 และDe Lorenzo และ
คณะในป 1995 พบวามีอุบัติการณของภาวะ SE ประมาณ 20-50/100,000
คนตอป และอุบัติการณการตาย 2-10/100,000 คนตอป ซึ่งพบมากในเด็ก
เล็กกับผูสูงอายุ

พยากรณโรค

การพยากรณโรคของภาวะ SE ขึน้ กับ สาเหตุ, อายุของผูป วย, ชนิดของ
อาการชักและระยะเวลาที่มีอาการชัก จากการศึกษาในอดีตพบวา GCSE
ที่นานตอเนื่องเกิน 1 ชั่วโมง มีอัตราตายสูงถึง 50% นับแตป 1960 เปนตน
มาอัตราตายลดลงเหลือเปน 10-20% ในเด็กมีอัตราตายประมาณ 3-15%
สาเหตุการตายสวนใหญเกิดจากสาเหตุที่ทำใหเกิดภาวะSE เชน เนื้องอก
ในสมอง, เลือดคั่งในสมอง, การติดเชื้อ เปนตน หรือผลแทรกซอนสำคัญ
ที่ตามมาคือภาวะ anoxia หรือ hypoxia

ประเภทของอาการชักชนิดตางๆ

Generalized convulsive status epilepticus (GCSE) สามารถแบง
ยอยออกไดอีกตามอาการรวมกับผล EEG ดังนี้
• Generalized tonic-clonic status epilepticus (GTCSE) เปนอาการ
ชักที่รุนแรงและอาจจะเกิดตอเนื่อง หรือเกิดซ้ำๆ กันหลายครั้ง โดยจะเพิ่ม
ความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ความรุนแรงในอาการชักครั้งหลังๆ จะลดลง
จนกลายเปน subtle SE หรือมีเฉพาะ subclinical EEG discharges โดยที่
ไมมีอาการชักใหเห็น มีอุบัติการณประมาณ 18-36/100,000 คน พบมาก
ในเด็กหรือผูป วยทีมี่ พยาธิสภาพในสมอง แต 65% ของผูป วยเกิดภาวะนีข้ นึ้ เอง
(de novo) โดย ไม มี สาเหตุ จาก พยาธิ สภาพ ใน สมอง หรื อ ป ญ หา ทาง
metabolic/drug-induced แบบเฉียบพลันหรือไมเคยมีโรคลมชักมากอน
กรณี ที่ เกิด ขึ้น ใน ผู ปวย โรค ลม ชัก มัก มี ปจจัย กระตุน จาก การ ขาด ยา กัน ชัก
การ เจ็บ ปวย หรือ มี การ ดำเนิน โรค ของ โรค ลม ชัก แย ลง ภาวะ GTCSE
สามารถแบงออกเปนระยะตางๆ ไดดังนี้
• Premonitory stage เปนระยะทีเริ่ ม่ มีอาการชักแบบเกร็งกระตุก

ถี่ขึ้นเรื่อยๆ รวมกับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาสมอง
• Established stage ระยะนี้ผูปวยจะมีอาการชักอยางรุนแรง
ตอเนื่อง (overt SE) จนเริ่มมี decompensation และเปลี่ยนเปนอาการชัก
แบบ subtle SE ซึ่งอาจจะมีอาการเกร็งหรือกระตุกเล็กนอยเฉพาะแขนขา,
มุมปาก หรือนัยนตาโดยที่สังเกตเห็นไดไมชัดเจน หรือไมมีอาการแสดงใดๆ
สามารถวินิจฉัยภาวะนี้ไดจาก EEG monitoring ซึ่งยังพบ electrographic
seizure อยู
• Decompensated stage ผูปวยมีอาการชักแบบไมชัดเจน
อาจกินเวลานานถึง 60-120 นาที และอาจจะยาวนานกวานี้ในผูปวยบางราย
ซึ่ ง เป น ระยะ ที่ ยาก ต อ การ รั ก ษา และ สมอง ได รั บ ความ เสี ย หาย เพิ่ ม ขึ้ น
ตามเวลาที่ผานไป
การรักษาภาวะ GTCSE จำเปนตองรีบทำอยางเรงดวน แตทั้งนี้ตอง
ประเมินสถานการณอยางถูกตองกอนใหยาทีมี่ ผลขางเคียงรุนแรง และรักษา
สาเหตุของอาการชัก กรณีที่ผูปวยเคยเปนโรคลมชักเดิม หรือเคยมีภาวะนี้
เกิดขึ้นในอดีตควรศึกษาประวัติดูวาการรักษาชนิดใดไดผล และหลีกเลี่ยง
การรักษาที่ไมไดผล
Myoclonic SE มักจะมีอาการรุนแรง พบไดใน progressive myoclonic
epilepsy หรือปญหาทาง metabolic แบบเฉียบพลัน
(Hemi) Clonic SE
Tonic, astatic, tonic/astatic SE พบไดใน Lennox-Gastaut syndrome,
Doose syndrome เปนตน
Generalized non-convulsive status epilepticus (GNCSE) หรือ
Absence status ซึ่งผูปวยมีอาการแสดงแบบไมรูสึกตัว หรือสับสน พบวามี
อาการกระตุกแบบ bilateral myoclonic jerks ได 50% ของผูปวยรวมกับ
มีคลื่นไฟฟาสมองเปลี่ยนแปลงแบบ continuous generalized rhythmic
paroxysmal activity < 3Hz สามารถแบงอาการออกไดเปน
• Isolated event มักจะมีปจจัยกระตุนชัดเจน ตอบสนองตอยา
Benzodiazepine ชนิดฉีดไดดี และไมเกิดขึ้นซ้ำ
• Recurrent event ชนิดที่ไมรุนแรง มักพบในผูปวยที่มีโรคลมชัก
ชนิ ด Idiopathic generalized epilepsy ซึ่ ง มี คลื่ น ไฟฟ า สมอง ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ สวนชนิดรุนแรงนั้นพบใน epileptic encephalopathies ซึ่งมี
คลื่นไฟฟาสมองที่มีหลากหลายลักษณะ
Focal/partial status epilepticus แบงออกเปน
Simple partial SE (SPSE) ผูป วยมีอาการชักเฉพาะที่โดยทียั่ งรูส กึ
ตัวดี บางรายอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงกลายเปน CPSE ได มักมีสาเหตุที่มี
พยาธิสภาพในสมองเฉพาะที่
Complex partial SE (CPSE)
• Temporal lobe ผูป วยมีอาการแสดงแบบไมรสึู กตัว หรือสับสน
รวมถึงบางรายอาจมีอาการเกร็งหันไปดานใดดานหนึ่ง อาจมีอาการแสดง
ทางจิตเวชรวมดวย เชน visual/auditory hallucinations กระวนกระวาย

กาวราว วิตกกังวลหรือซึมเศรา บางรายมี complex automatism, มีอาการ
เดินไปมาขณะชัก (poriomania) หรือมี language/cognitive deficits
• Frontal lobe ผูปวยมีอาการแสดงแบบสับสนไมมากและ
อาจมีอาการแสดงทางจิตเวชรวมดวยเชน euphoria, disinhibition หรือ
perseveration เปนตน ประมาณมากกวา 50% ของผูปวยมีพยาธิสภาพ
ในสมองเฉพาะที่
สาเหตุของภาวะ SE แบงออกไดเปน 3 กลุมใหญดังนี้
SE ในผูปวยที่มีโรคลมชัก
อาจเกิดขึ้นเองตามการดำเนินโรค หรือเกิดจากปจจัยกระตุน เชน
การขาดยากันชัก, เกิดการดื้อยา หรือการไดรับยากันชักที่ไมเหมาะสมตอ
อาการชักบางชนิด ตัวอยางเชน ในผูปวย Benign childhood epilepsy with
centrotemporal spikes (BECTS) บางรายที่ไดรับยา Carbamazepine
จะกระตุนใหเกิด negative myoclonus และ electrical status epilepticus
during slow wave sleep (ESES) เปนตน
SE ในผูปวยที่มี epileptic encephalopathies
ภาวะ SE เปนปญหาที่พบไดบอยในผูปวยกลุมนี้ และอาจเกิดจากการ
ไดรับยากันชักที่ไมเหมาะสม ผูปวยในกลุมนี้ไดแก
- Severe neonatal/infantile epilepsies
Symptomatic หรือ Cryptogenic generalized epilepsies : Dravet
syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, Doose syndrome เปนตน
Symptomatic focal epilepsies : Rasmussen’s encephalitis,
MELAS syndrome เปนตน
Specific etiologies : Ring chromosome 20 syndrome
SE ที่เกิดขึ้นเอง (de novo) หรือในผูปวยที่มีสาเหตุแบบเฉียบพลัน
กรณีภาวะ SE ที่เกิดขึ้นเอง (de novo) มีโอกาสพบไดในผูปวยทุกชวง
อายุ มัก จะ มี การ พยากรณ โรค ที่ ดี แต ใน กรณี ที่ มี สาเหตุ มัก พบ ใน ผู ปวย
สูงอายุ ชนิดของอาการชักพบไดหลากหลายชนิด เชน ภาวะ absence status
ในผูปวยที่ขาดยา Benzodiazepine แบบเฉียบพลัน การพยากรณโรคขึ้นกับ
สาเหตุของอาการชัก

ขั้นตอนปฏิบัติในการวินิจฉัยและการประเมินภาวะ SE

ขั้นที่ 1 พิจารณาวาการวินิจฉัยถูกตองหรือไม ในดาน clinical และ EEG
ขั้นที่ 2 ทบทวนประวัติเดิมวาเคยมีโรคลมชักหรือไม การรักษาที่ผานมา
การตรวจระดับยากันชักในเลือด และผลของการรักษาเดิม
ขั้นที่ 3 หาสาเหตุของภาวะ SE และรักษาภาวะหรือโรครวม
ขั้นที่ 4 รักษาภาวะ SE ตามแนวทางปฏิบัติในแตละกรณี
กลาวโดยสรุปคือ การดูแลผูป วยทีมี่ ภาวะ SE จำเปนตองมีการซักประวัติ
ที่ดี การประเมินสถานการณอยางรอบคอบ และใหการรักษาที่รวดเร็วและ
เหมาะสม โดยระวังการใหการรักษาที่มากเกินไป ซึ่งกลับกลายเปนอันตราย
แกผูปวย

CONTINUUM :
R 2 R : Common Pitfalls in Status Epilepticus
รศ.น.พ. สมศักดิ์ เทียมเกา
Status epilepticus (SE) เปนภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาททีมี่ อัตรา
การเสียชีวิตสูงภาวะหนึ่ง พบไดทั้งในผูปวยที่เปนโรคลมชักเดิม และผูปวย
ที่ไมเคยเปนโรคลมชักมากอน การรักษาที่สำคัญคือ ตองรีบหยุดอาการชัก
ใหไดเร็วทีส่ ดุ ยิง่ ชาเทาใดโอกาสทีจะ
่ เสียชีวติ ก็จะสูงมากขึน้ จากการศึกษาของ
สมศักดิ์ เทียมเกา และคณะ พบผูปวยรอยละ 60 เสียชีวิต การเสียชีวิตพบ
ไดสูงในกลุมผูปวย SE ที่ไดรับการรักษาไมเหมาะสม ชี้ใหเห็นวาการรักษาที่
ถูกตองนัน้ จะลดโอกาสการเสียชีวติ ได การนำประสบการณที่ไดจากการดูแล
ผูปวยมารวบรวมเปนงานวิจัย (routine to research ; R 2 R) และควรนำ
ประเด็นสำคัญที่ไดจากงานวิจัยนั้นมาปฏิบัติ (research to routine ; R 2 R)

วัตถุประสงค ของ บทความ นี้ ตองการ ยก ตัวอยาง ความ ผิด พลาด ที่
พบบอยในการรักษาผูปวย SE ซึ่งถาเราทราบและหาทางปองกันไมใหเกิด
โดยนำขอมูลจากการวิจัยมาสูการปฏิบัติ (R 2 R) ก็จะสงผลใหผูปวย SE
ไดรับการรักษาที่เหมาะสมและลดอัตราการเสียชีวิตได

การวินิจฉัย

SE แบงเปน 2 ชนิดหลัก คือ convulsive SE (CSE) และ non-convulsive
SE (NCSE) การวินิจฉัย CSE ทำไดไมยาก เพราะอาการชักชัดเจน ไมวาจะ
เปน partial CSE เชน epilepsia partialis continua (EPC) หรือ generalized
CSE เชน generalized tonic-clonic SE (GTCSE)
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EPC ที่พบไดบอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ EPC จากภาวะ
non-ketotic hyperglycemic induced seizure ผูปวยมีการชักแบบ EPC
หลายวันกอนมาโรงพยาบาล โดยไมมี neurological deficit ระดับน้ำตาล
มักสูงมากกวา 290 mg% โดยไมมีภาวะ metabolic acidosis การรักษา
ทีแนะนำ
่
คือ การควบคุมระดับน้ำตาลใหลดลงสูระดั
 บปกติ โดยการใหอินซูลนิ
ฉีดทาง intramuscular หรือ intravenous ก็ได โดยไมตองรีบรอนมากเหมือน
ภาวะ diabetic ketoacidosis หรือ hyperosmolar coma และไมจำเปน
ตองสง ตรวจ CT-Scan brain แพทย ที่ ไม คุน เคย ก็ จะ ไม นึกถึง ภาวะ นี้
อาจวินิจฉัยผิดเปนภาวะ abnormal movement รวมทั้งสงตรวจ CT-Scan
brain ทำใหการรักษาลาชา เสียคาใชจายสูงและไดผลไมดี
GTCSE แพทยสวนใหญใหการวินิจฉัยได แตอาจลาชาในการใหการ
รักษาเพราะความเขาใจผิดในนิยามของ SE ทีระบุ
่ ไววา “เปนภาวะทีมี่ การชัก
ตอเนือ่ งไมหยุดนานมากกวา 30 นาที” แพทยจึงเริม่ ใหยากันชักลาชา ทีถู่ กตอง
คือ การเริ่มใหยา benzodiazepine ถาชักนานมากกวา 5 นาที
NCSE แพทยสวนใหญไมคุน เคย เนือ่ งจากมีการเรียนการสอนนอยมาก
ในเรื่องนี้ NCSE ควรคิดถึงในผูปวย coma ที่หาสาเหตุอื่นไมพบ ทั้งใน
ผูปวยที่เคยเปนโรคลมชักมากอน หรือไมเคยเปนโรคลมชัก อาจตรวจพบ
nystagmus , myoclonic jerk หรือ tonic eye deviation ผูป วย NCSE บางราย
มีอาการพฤติกรรมผิดปกติเปนระยะเวลานานหลายชัว่ โมง เปนๆ หายๆ ถาตรวจ
หา สา เห ตุ อื่นๆ ไม พบ ก็ ตอง สงสัย NCSE ไว ดวย การ วินิจฉัย NCSE
ตองเริม่ ตนจากการสงสัยภาวะนีเป
้ นอันดับแรก หลังจากนัน้ ตองสงตรวจคลืน่
ไฟฟาสมอง ก็จะพบความผิดปกติ จึงสามารถใหการวินิจฉัยและรักษาได

การรักษา

SE เปนภาวะทีต่ องรีบใหการรักษา เพราะอัตราการรอดชีวติ แปรผกผัน
กับ ระยะ เวลา ที่ ผาน ไป โดย เฉพาะ การ ชัก แบบ GTCSE ดัง แผนภูมิ ที่ 1
พบอัตราการเสียชีวิตนอยกวารอยละ 5 ถาสามารถควบคุมอาการชักได
ตั้งแตเริ่มตน และอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจนสูงกวารอยละ 60 ถาชักนาน
มากกวา 48 ชั่วโมง โอกาสการควบคุมการชักไดเร็วหรือชาก็ขึ้นกับการรีบ
รักษาเร็วหรือชา เชนเดียวกัน
DURATION STAGE % ALL-COMERS INTERVENTIONS MORTALITY
0-2 min

Seizure

>2 min

Prolonged seizure 10%

>30 min

Status Epilepticus 5-7%
st
Failure
and
2 ndof +-1 3rd
line therapies

2 hours

Refractory SE

100%

Supportive measures

<1%

Benzodiazepine

<5%

1st line: Benzodiazepine
10-20%
2 line: Fosphenytoin/Phenytoin
+-3rd line: Phenobarbital/Valproate/Levetiracetam
nd

1-2%

Continuous Infusion therapy
40%
Midazolam/
Propofol/
Pentobarbital
>48 hours Highly refractory SE <1% Alternative Continuous Infusion Therapy >60%
Novel therapeutic options
Failure
trial
of of initial
Continuous
Infusion
Therapy

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการรักษาที่สัมพันธกับระยะเวลา

การรักษา SE นัน้ ทีสำคั
่ ญทีส่ ดุ คือ การรีบรักษาเพือ่ หยุดอาการชักใหเร็ว
ทีส่ ดุ เพราะยิง่ รีบรักษาเร็วเทาใด ก็จะมีโอกาสควบคุมอาการชักไดสูง ผูป วยที่
ไมสามารถควบคุมอาการชักไดภายใน 30 นาทีแรกก็จะมีโอกาสการเสียชีวิต
สูงขึ้นดังแผนภูมิที่ 1

ขอผิดพลาดที่พบในขั้นตอนการรักษา ไดแก

เริม่ รักษาชาเพราะวินจิ ฉัยลาชา และไมไดเฝาติดตามอาการอยางใกลชิด
เมื่อ รักษา ไป แลว จึง ไม ทราบ วา ควบคุม ได หรือ ไม ทำให เกิด ความ ลาชา
อยางมาก และควบคุมการชักยากมากยิ่งขึ้นถาปลอยใหมีการชักนาน
ยากันชักทีให
่ ไมเหมาะสม ทัง้ ชนิดของยากันชัก ขนาด การผสม วิธการ
ี ให
และอัตราเร็วของการใหยา เชน การใชยา phenytoin ชนิดแคปซูล 8 แคปซูล
ในการรักษา GTCSE ผสม phenytoin ใน 5% DW หรือใหยา loading dose
นาน 1-2 ชั่วโมง ซึ่งชาเกินไป
6
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ไมไดใหยากันชัก maintenance ตอ ผูปวย SE ทุกรายตองใหยา
กันชักตอหลังจากควบคุมการชักไดแลว มิฉะนั้นอาจเกิดการชักซ้ำได โดย
phenytoin intravenous ควรเริ่มใหยา maintenance ภายใน 6-12 ชั่วโมง
กรณี sodium valproate intravenous มีวิธีการให 2 แบบ คือ continuous
infusion อาจเริ่มใหทันทีหลังจาก loading dose หมด หรือ 6 ชั่วโมง
หลัง loading dose
การประเมินผูปวยวาควบคุมอาการชักไดหรือไม กรณี GTCSE ตองดู
อยางใกลชิดวามี nystagmus หรือ tonic deviate ของตาหรือไม รวมทั้ง
myoclonus กรณีทีผู่ ป วยไมมอาการ
ี
ชักใหเห็น แตถาระดับความรูส กึ ตัวไมฟน
เปนปกติ อาจเปนเพราะผูปวยมีภาวะ subtle seizure ถาสามารถตรวจ EEG
ไดก็ควรทำ เพราะจะประเมินไดดีกวาการสังเกตอาการขางตนเพียงอยางเดียว

ภาวะแทรกซอน

GTCSE มีภาวะแทรกซอนที่พบบอยไดแก rhabdomyolysis, acute
renal failure, electrolyte imbalance และ aspiration pneumonia แพทย
ตองเฝาระวังไวเสมอ และตองรีบแกไขภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น ซึ่งแพทย
มักไมไดคำนึงถึงภาวะแทรกซอน อาจสงผลใหผูปวยเสียชีวิต

การหาสาเหตุ

การหาสาเหตุตองทำควบคูไปกับการควบคุมการชัก เชน การตรวจวัด
ระดับยากันชัก สารพิษ การติดเชือ้ ในสมองหรือความผิดปกติของสารเกลือแร
ตางๆ แตทีต่ องระมัดระวัง คือ การสงผูป วยไปตรวจ CT-Scan brain ในรายทียั่ ง
มีอาการชักอยูนั้นยังไมควรทำ เพราะอาจเกิดอันตรายได สาเหตุของ SE
จากหลายการศึกษาสรุปไดวารอยละ 20 เกิดจาก poor compliance ของ
ผูป วยซึง่ สามารถปองกันได กรณีที่ SE เกิดจากสาเหตุ poor compliance นัน้
การรักษาในกรณีนี้ คือ การรีบใหยากันชักชนิดเดิมที่ผูปวยเคยไดรับทาง
หลอดเลือดดำทันที สวนใหญก็สามารถควบคุมอาการชักไดอยางรวดเร็ว
กรณีผูป วยดืม่ สุราเปนประจำ หรือมีภาวะ alcoholic dependent นัน้ การ
ทีจะ
่ วินจิ ฉัยเปนภาวะ alcoholic withdrawal หรือ delirium tremens นัน้ จำเปน
ที่จะตอง rule out สาเหตุจากพยาธิสภาพในสมองกอนเสมอ เพราะผูปวย
ดังกลาวมีโอกาสสูงที่จะมี intracranial causes เชน chronic subdural
hematoma ผูป วย SE ไมจำเปนตองทำ lumbar puncture ทุกราย ควรพิจารณา
เฉพาะที่ผูปวยมีอาการที่สงสัย CNS infection เทานั้น
ควรตรวจเลือดเพือ่ ติดตามวาผูป วยมีภาวะแทรกซอนเกิดขึน้ หรือไม เชน
การตรวจ CK, BUN, Cr, urine analysis กรณีสงสัย rhabdomyolysis รวมทั้ง
การติดตามระดับยากันชักก็มีความจำเปน

การตรวจคลื่นไฟฟาสมองอยางตอเนื่อง

การ monitor EEG โดยตามแนวทางปฏิบตั ทีิ แนะนำ
่
ใหทำนัน้ ตามความ
เปน จริง สวน ใหญ ไม สามารถ ตรวจ ได เนื่องจาก ไมมี เครื่อง มือ และ ความ
พรอมของเจาหนาที่ การเฝาระวังและสังเกตอาการอยางใกลชิดและตอเนือ่ ง
ก็สามารถประเมินผลการรักษาได ยกเวนในกรณีตอไปนี้ที่จำเปนตองไดรับ
การตรวจ monitor EEG ดังตารางที่ 1
•
•
•
•
•
•
•
•

History of nonconvulsive status epliepticus
Unexplained persistent obtundation or coma in any setting
Unanticipated delay in recovery from anesthesia or surgery
Delayed recovery after witnessed convulsive seizure
Obtundation with subtle clinical signs: oculomotor abnormalities or subtle motor twitching (facial, limbs)
Suspected non-epileptic status ("pseudostatus")
Monitoring of depth of anesthesia (burst-suppression interval)
Delayed recovery after initial treatment of seizure

สรุป

ตารางที่ 1. แสดงขอบงชี้การตรวจ monitor EEG

SE เป น ภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง อายุ ร ศาสตร ที่ มี อั ต รา การ เสี ย ชี วิ ต สู ง
ถา ให การรักษา ที่ ลาชา การ รักษา จำเปน ตอง ยึด ตาม แนวทาง การ รักษา
อยางเครงครัด และตองเฝาติดตามการรักษาอยางใกลชิดก็จะสามารถให
การรักษา SE ไดเปนอยางดี
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Digest Articles Reviewed:
Status epilepticus และ refractory epilepsy
ผศ. นพ. คณิตพงษ ปราบพาล
ในฉบับนี้ขาพเจาไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ status epilepticus
และ refractory epilepsy จากวารสารที่เกี่ยวกับลมชักที่มีคา impact factor
สูงเรียงตามลำดับไดแก JNNP, Epilepsia, Epilepsy research, Epilepsy
and behavioral, Seizure จากเดือนมกราคม 2552 จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม
2552 ขาพเจาไดรวมเอาบทความที่รอลงตีพิมพเปนรูปเลมแตได on line
ออกมาในหนา web site ของในแตละวารสารโดยแยกเปนหัวขอตางๆ ดังนี้

กลไกการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของ status epilepticus และ
refractory epilepsy
• Adult-onset drug-refractory seizure disorder associated with
anti-voltage-gated potassium-channel antibody. Epilepsia 2009 in press.
เปนรายงานผูปวยอายุ 64 ปที่มีระดับของ anti-voltage-gated potassium
channel antibodies
• Impaired function of GABA-B receptors in tissues from
pharmacoresistant epilepsy patients. Epilepsia 2009; 50: 1697-716.
เปนการศึกษาจากเนื้อเยื่อของสมองจากผูปวยที่ทำ epileptic surgery และ
Wister rat เพื่อดูผลกระทบของ pre และ postsynaptic gamma-aminobutyric acid B พบวามีการลดลงของ density ที่ pre และ postsynaptic
GABA-B receptor
• Lack of association between MDR1 polymorphisms and
pharmacoresistance to anticonvulsive drugs in patients with childhoodonset epilepsy. Epilepsia 2009; 49: 1835-6. เปน letter to editors ที่
รายงาน ถึง การ ศึกษา เกี่ยว กับ MDR1 ใน ผู ปวย ลม ชัก ที่ ดื้อ ตอ ยา กัน ชัก
จำนวน 160 ราย
• Complex time-dependent alterations in the brain expression
of different drug efflux transporter genes after status epilepticus.
Epilepsia 2009; 50: 887-97. ไดรายงานถึงระยะเวลาในการเกิด expression
ของ drug efflux transporter gene และ protein รวมกับ multidrug resistance
protein หลัง status epilepticus
• Polymorphism of the MDR1/ABCB1 C3435T drug-transporter
and resistance to anticonvulsant drugs: A meta-analysis. Epilepsia
2009; 50: 898-903. จากขอมูลที่มีมาเกี่ยวกับ MDRI/ABCB1 C3435T ไดมี
การทำ meta-analysis พบวา ไมมีความสัมพันธระหวาง ABCB1 genotype
และการตอบสนองตอยากันชัก สวน MDR1 polymorphism ยังไมมีขอมูล
ที่ชัดเจน
• Lack of association between ABCB1, ABCG2, and ABCC2
genetic polymorphisms and multidrug resistance in partial epilepsy.
Epilepsy Research 2009; 84: 86-90. การ ศึกษา ที่ ลง ใน สวน short
communication ทำในประเทศเกาหลีใต เกี่ยวกับ ATP-binding cassette
(ABC) transporter โดยดูที่ polymorphism ตางๆ ของ ABCB1, ABCG2,
ABCC2 gene ใน ผู ปวย ที่ เปน partial epilepsy เทียบ ระหวาง drug
responsive และ drug non-responsive พบวาไมมีความแตกตางกันของ
gene ในทั้ง 2 กลุม
• Hippocampal sclerosis in refractory temporal lobe epilepsy is
associated with gluten sensitivity. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;
80: 626-30. เปนการศึกษาทีหาความ
่
สัมพันธระหวาง gluten sensitivity กับ
intractable epilepsy ที่มี hippocampal sclerosis

การ ใช neuroimaging และ EEG ใน การ วิ นิ จ ฉั ย status
epilepticus
• Real-time differentiation of nonconvulsive status epilepticus
from other encephalopathies using quantitative EEG analysis: A
pilot study. Epilepsia 2009 in press. จากการศึกษาพบวา maximum
short-term Lyapunov exponents (STL-max) และ phase of attractors
(phase/angular frequency) สามารถมาใชในการวินิจฉัย nonconvulsive
status epilepticus
• Translation of laboratory finding to clinic in the treatment of
status epilepticus-A mission impossible? Epilepsia 2009; 49: 1834-5.
เปน letter to editors ทีวิ่ จารณถึงบทความ The summary of the first London
Colloquium on Status epilepticus (Sharvon et al 2008)
• Automated normalized FLAIR imaging in MRI-negative
patients with refractory focal epilepsy. Epilepsia 2009; 50: 1484-90.
เปนการใช Voxel-based technique ในการทำ FLAIR แบบ routine ในผูป วย
ที่มี MRI-negative เปรียบเทียบกับการทำ video-EEG telemetry (VT)
เมื่อทำ technique นี้จะพบวามี structural cerebral abnormality ไดสูงกวา
เดิม 11.4%
• EEG stages predict treatment response in experimental
status epilepticus. Epilepsia 2009; 50: 949-52. ใน brief communication
เปนการศึกษาใน experimental ในการใช EEG ในการประกอบการรักษา
และแยกระหวาง status epilepticus ที่ตอบสนองดีและดื้อตอการรักษา
• Aphasic or amnesic status epilepticus detected on PET but
not EEG. Epilepsia 2009; 50: 251-55. รายงานผูปวย 5 รายที่มี ictal
aphasia และ 1 รายมี ictal amnesia ที่ไมมี ictal activity จาก EEG แตมี
focal PET hypermetabolism
• Diffusion-weighted magnetic resonance imaging in patients
with partial status epilepticus. Epilepsia 2009; 50 (suppl 1): 45-52.
เปนการศึกษาแบบ retrospective ในผูปวย 10 รายที่เปน partial status
epilepticus โดยดู DWI พบวา DWI มีการเปลี่ยนแปลงที่ไปดวยกันกับ
electroclinical
• Frequency and patterns of MRI abnormalities due to status
epilepticus. Seizure 2009; 18: 104-8. การศึกษาที่ทำใน Brigham and
Woman’s Hospital or Massachusetts General Hospital ลักษณะของ
MRI ในผูปวยผูใหญที่มีอาการ status epilepticus
อาการ อาการแสดง การพยากรณโรค และ ผลแทรกซอนตางๆ ใน
status epilepticus และ refractory epilepsy
• Pathologic cardiac repolarization in pharmacoresistant epilepsy
and its potential role in sudden unexpected death in epilepsy: A
case-control study. Epilepsia 2009 in press. เปนการศึกษาความ
ผิด ปกติ ของ หัวใจ ที่ เปน ตัว ทำนาย ใน การ เกิด SUDEP ใน ผู ปวย ที่ เปน
pharmacoresistance พบวาไมมีความชัดเจนของความสัมพันธของ ECG
ในการเกิด SUDEP
• Refractory status epilepticus: A prospective observational
study. Epilepsia 2009 in press. ศึกษาถึง ความถี่ ลักษณะอาการ และ ผลของ
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การเกิด refractory status epilepticus (RSE) จากจำนวนของการเกิด status
epilepticus 128 ครั้งในผูปวย 118 ราย พบความถี่การเกิด RSE 22.6%
การรักษาสวนใหญนอก ICU และมี mortality และ morbidity สูง
• Nonconvulsive status epilepticus and coma. Epilepsia 2009 in
press. เปน critical review and invited commentary โดย Gerhard Bauer
และ Eugen Trinka
• Long-term survival in patients with status epilepticus:
A tertiary referral center study. Epilepsia 2009 in press การศึกษาทำใน
เซอรเบียเพื่อดู long-term survival ในผูปวย status epilepticus พบวา 1
ใน 5 ของผูปวยเสียชีวิตใน 12 ปหลังจากการเกิด status epilepticus
• High seizure frequency prior to antiepileptic treatment is a
predictor of pharmacoresistant epilepsy in a rat model of temporal
lobe epilepsy. Epilepsia 2009 in press. เปนการศึกษาในหนูทดลองที่เปน
temporal lobe epilepsy เพื่อแสดงวาการเกิดชักบอยเปนปจจัยที่ทำใหเกิด
การดื้อยากันชัก
• Clinical spectrum and medical treatment of children with
electrical status epilepticus in sleep (ESES). Epilepsia 2009; 50;
1517-24. ศึกษาถึงลักษณะอาการกับผลของการรักษาดวยยาชนิดตางๆ
ในผูปวยเด็กที่เปน electrical status epilepticus
• Duration of refractory status epilepticus and outcome: Loss
of prognostic utility after several hours. Epilepsia 2009; 50: 1566-71.
เปนการ ศึกษา ถึง ระยะ เวลา ใน การ เกิด refractory status epilepticus
กับ ผล ของ การ รักษา พบ วา ระยะ เวลา ที่ เปน นอย กวา 10 ชั่วโมง จะ มี
การ พยากรณ โรค ที่ ดี กวา โดย ไม สัมพันธ กับ สาเหตุ ของ การ เกิด status
epilepticus การเกิด coma และชนิดของ status epilepticus
• Status epilepticus in children with Alpers’ disease caused
by POLG1 mutations: EEG and MRI features. Epilepsia 2009; 50:
1596-607. รายงาน ถึง ลักษณะ ของ Alper’s disease ที่ แสดงมา ดวย
refractory status epilepticus เพื่อใหระวังในการรักษาโดยเฉพาะที่ตองระวัง
การใช valproate เพราะจะทำใหเกิด fatal liver failure
• Socioeconomic deprivation independent of ethnicity
increase status epilepticus risk. Epilepsia 2009; 50: 1022-29. ศึกษา
ถึง socioeconomic กับการเกิด convulsive status epilepticus ผลพบวา
ethic และ socioeconomic เปน independent affect factor ของการเกิด
prolong febrile seizure และ symptomatic convulsive status epilepticus.
• Status epilepticus produces chronic alterations in cardiac
sympathovagal balance. Epilepsia 2009; 50: 747-54. ศึกษาถึงความ
ผิดปกติทางดานหัวใจแบบเรื้อรังสามารถเกิดหลังการมี status epilepticus
ใน Sprague-Dawley rats
• Neonatal status epilepticus alters prefrontal-striatal circuitry
and enhances methamphetamine-induced behavioral sensitization
in adolescence. Epilepsy Behav 2009; 14: 316-23. เปนการศึกษาใน
หนู ทดลอง ที่ กระตุน ดวย lithium-pilocapine ให เกิด neonatal status
epilepticus พบวา จะทำใหเกิด dopamine และ glutamatergic system
ที่ prefrontal-striatal circuitry สงผลตอ behavioral sensitization ตอ
methamphetamin เมื่อโตขึ้น
• Convulsive status epilepticus in adults and adolescents of
southwest China: Mortality, etiology, and predictors of death. Epilepsy
Behav 2009; 14: 146-9. การศึกษาทำในประเทศจีนโดยดูถึงสาเหตุ อัตราการ
เสียชีวิต ปจจัยตอการเสียชีวิตของผูปวยในระยะเวลา 30 วัน
• Response to sequential treatment schedules in childhood
epilepsy: Risk for development of refractory epilepsy. Seizure 2009;
18: 620-624. การศึกษาในประเทศสเปนโดยดูรูปแบบการตอบสนองของ
8

October-December, 2009

ยากันชักตัวแรกกับการเกิด refractory epilepsy ซึ่งผลออกมานาสนใจ
พบวาในผูปวยเด็กที่ไมตอบสนองตอยากันชักตัวแรกสวนใหญจะตอบสนอง
ที่ดีตอการไดรับยากันชักตัวตอมา
• Analysis of factors influencing admission to intensive care
following convulsive status epilepticus in children. seizure 2009;
18: 630-33. เปนการศึกษาในไอรแลนด เพื่อดูปจจัยในการจูงใจ admit
ผูปวยเด็กที่เปน status epilepticus ใน ICU พบวาผูปวยอายุนอยและ
การที่ไดรับ benzodiazepine มากกวา 2 ครั้ง เปนปจจัยที่สำคัญ
• Comparisons of the mortality and clinical presentations of
status epilepticus in private practice community and university hospital
settings in Richmond, Virginia. Seizure 2009; 18: 405-11. การศึกษาแบบ
prospective เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวาง private practice community
hospital และ Virginia Commonwealth University Hospital
• Early prediction of refractory epilepsy in childhood. Seizure
2009; 18: 412-6. เพื่อดู early predictor (ภายใน 6 เดือน) ของการเกิด
refractory epilepsy ผูปวยเด็กในประเทศสเปน
• Generalised convulsive status epilepticus in Singapore:
Clinical outcomes and potential prognostic markers. Seizure 2009; 18:
202-5. เปนการรายงานถึง outcome และ prognosis ของผูป วยทีเป
่ นผูใ หญ
ที่มีอาการของ status epilepticus
• Non-convulsive status epilepticus; the rate of occurrence in a
general hospital. Seizure 2009; 18: 38-42. การศึกษาแบบ retrospective
จากประเทศแคนนาดาเพื่อดูการเกิด recurrent ของ NCSE จากผูปวย 451
รายที่มีอายุมากกวา 16 ป พบวามี 9.3%
• Typical absence status epilepticus as late presentation of
idiopathic generalised epilepsy in an elderly patient. Seizure 2009; 18:
82-3. อยูใน letter to the editor ไดรายงานผูปวยอายุ 68 ป ที่มีอาการของ
absence status epilepticus
การรักษา status epilepticus และ refractory epilepsy
• Placebo-corrected efficacy of modern antiepileptic drugs for
refractory epilepsy: Systematic review and meta-analysis. Epilepsia
2009 in press. เปน critical review and invited commentary โดย Stefan
Beyenburg, Knut Stavem และ Dieter Schmidt
• Successful treatment for refractory convulsive status
epilepticus by non-parenteral lacosamide. Epilepsia 2009 in press
เปน brief communication ที่รายงานผูปวย 1 รายถึงความสำเร็จของการใช
lacosamide ในการรักษา refractory status epilepticus
• The impact of diazepam’s discovery on the treatment and
understanding of status epilepticus. Epilepsia 2009; 50: 2011-18. เปน
Critical review and invited commentary โดย Howard P Goodkin และ
Jaideep Kapur
• Refractory seizures: Try additional antiepileptic drugs (after
two have failed) or go directly to early surgery evaluation? เปนบทความ
เขียนโดย Patrick Kwan และ Michael R. Sperling
• Multicenter double-blind, randomized, placebo-controlled
trial of levetiracetam as add-on therapy in Chinese patients with
refractory partial-onset seizures. Epilepsia 2009; 50: 389-405.
เปนการศึกษาผลของการใช levetiracetam ในการรักษา refractory status
epilepticus แบบ add-on ใน ผู ปวย ชาว จีน ซึ่ง พบ วา มี tolerate และ
efficacy ที่ดี
• Safety and pharmacokinetics of intravenous levetiracetam
infusion as add-on in status epilepticus. Epilepsia 2009; 50: 415-21.

ศึกษาถึงความเปนไปไดและความปลอดภัยและ pharmacokinetic ในการ
ใช levetiracetam แบบ intravenous ในการรักษา status epilepticus ใน
ผูปวย 11 ราย
• Lamotrigine-valproic acid combination therapy for medically
refractory epilepsy. Epilepsia 2009; 50: 475-9. การ ศึกษา แบบ
retrospective ในผูปวยจำนวน 35 รายพบวาไดผลดีโดยไมขึ้นกับชนิด
ของลมชัก โดยมีผลแทรกซอนที่ไมรุนแรง
• Intravenous lacosamide as successful treatment for nonconvulsive status epilepticus after failure of first-line therapy. Epilepsy
Behav 2009; 14: 429-31. รายงานการรักษาผูปวยที่เปน nonconvulsive
status epilepticus ดวย lacosamide
• Two years of experience in the treatment of status epilepticus
with intravenous levetiracetam. Epilepsy Behav 2009; 15: 467-9. รายงาน
ประสบการณของการใช levetiracetam รูปแบบ intravenous ในการรักษา
ผูปวยผูใหญที่เปน status epilepticus ชนิด focal ในประเทศเยอรมัน
จำนวน 43 ราย
• Intravenous levetiracetam terminates refractory status
epilepticus in two patients with migrating partial seizures in infancy.
Epilepsy Research 2009; 86: 66-71. เปนรายงานผลการใช levetiracetam
ในการรักษาผูปวยทารก 2 รายที่เปน status epilepticus of migrating partial
seizures infancy ที่ไมตอบสนองกับยากันชักตัวอื่น

• Reassessment of phenytoin for treatment of late stage
progressive myoclonus epilepsy complicated with status epilepticus.
Epilepsy Research 2009; 84: 201-9. การศึกษาจากญี่ปุน ที่รายงาน
การใช PHT ในการรักษา progressive myoclonic epilepsy ที่เปน status
epilepticus ในผูปวยเด็กอายุ 3-19 ป จำนวน 9 ราย พบวา PHT สามารถ
หยุดการชักแบบ status epilepticus 7 รายที่ไมตอบสนองดวย intravenous
benzodiazepine และ barbiturates
• Intravenous levetiracetam: a new treatment alternative for
refractory status epilepticus. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80:
689-92. เปนการศึกษาแบบ retrospective study ถึง efficacy และ safety
ของการใช levetiracetam แบบ intravenous โดยผูปวยที่ไดยาตองไมตอบ
สนองตอตัวใดตัวหนึ่ง (PHT, VPA, BDZ) และมีอายุมากกวา 18 ป
• Neuroprotective effects of edaravone, a free radical scavenger,
on the rat hippocampus after pilocarpine-induced status epilepticus.
Seizure 2009; 18: 71-75. การศึกษาจากญี่ปุนเพื่อดูผลของ Edaravone
(MCI-186) ซึ่งเปน free radical scavenger ในหนูที่กระตุนดวย pilocapine
ใหเกิด status epilepticus วาสามารถเปน neuroprotective ไดหรือไม
บทความ review ทั่วไปเกี่ยวกับ status epilepticus
• Status epilepticus: a critical review. Epilepsy Behav 2009;
15:10-14. เปน review article โดย Susanne Knake และคณะ
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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
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
คำตอบ Gelastic Seizure
คำถาม การตรวจเพิ่มเติมที่สำคัญที่จะชวยในการวินิจฉัย
คำตอบ MRI brain : hypointensed T1, hyperintensed T2 lesion at

right lateral wall of inferior 3rd ventricle between tuber cinereum
and right mamillary body size 9x11x8mm
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Impression : HYPOTHALAMIC HAMARTOMA.
Hypothalamic hamartoma (HH) พบไดไมบอยแตมีลักษณะพิเศษ
ของอาการของโรคทีทำให
่ ผูป วยมาพบแพทย 2 แบบ คือ อาการชักแบบ
หัวเราะ (gelastic seizure) และ อาการเปนหนุมสาวกอนวัย (Central
type precocious puberty )
อาการชักใน hypothalamic hamartoma
เริม่ พบอาการชักไดตัง้ แตอายุ 1 วันถึง 27 ป (เฉลีย่ 2.5 ป) รอยละ 90
ของ hypothalamic hamartoma ที่มีมักจะมาดวยอาการชักแบบหัวเราะ
ตอมาอาการชักอื่นจะตามมา เชน generalized, multiple types, eg:
absence, drop attacks, tonic, atonic and tonic-clonic seizure คลืน่ สมอง
ที่พบบอยคือ slow spike-wave patterns พบภาวะของสติปญญาและ
พฤติกรรมผิดปกติไดบอย
Gelastic Seizure
ลักษณะอาการชัก ในชวงทีเริ่ ม่ แรก เมือ่ มีอาการชักมักจะไมหมดสติ
คลื่นสมองมักจะปกติ หลังจากผานไปหลายป อาการหัวเราะมักจะมี
การเปลี่ยนแปลงของการรูสติดวย ความผิดปกติในคลื่นสมองอาจพบ
จุดชักบริเวณ temporal or frontal lobe.
Electro-clinical ของ gelastic seizureใน HH (Berkovic และคณะ 1988)
Ictal pattern : generalized onset with low voltage rhythmic fast
activity and/or generalized suppression of background rhythm
Interictal pattern : generalized slow spike-wave activity,
infrequent focal spike and diffuse slow background activity
Characteristic MRI findings ของ HH
T1-weighted MRI show noncalcified, nonenhanced solid mass
isointense to the gray matter, T2-weighted MRI show an iso-or
hyperintense mass ไมมี การ เปลี่ยนแปลง ขนาด ของ กอน หลัง จาก
ติดตามระยะยาว แตอาจพบการเปลี่ยนแปลงของ signal intensity ได
Anatomo-topographical classification of HH
Arita และคณะป ค.ศ.2005 ไดแนะนำการแบงชนิดของ HH เปน 2
ชนิดตามลักษณะการกดเบียด hypothalamus จาก MRI คือ parahypothalamic และ intrahypothalamic (PHH vs IHH) โดยที่ IHH
มักจะสัมพันธกับโรคลมชักที่รักษายาก medically intractable seizures
ประมาณ 2 ใน 3 ของ IHH มักพบภาวะสติปญญาและพัฒนาการชา
รวมดวย สำหรับ PHH มักจะสัมพันธกับภาวะหนุมสาวกอนวัย โดย
ไมคอยพบภาวะชักหรือพัฒนาการผิดปกติ
Pathophysiology of seizure จาก HH
• ขนาดของ HH เปนปจจัยสำคัญที่สัมพันธกับอาการชัก
• การตรวจคลื่นสมองโดยตรงจาก HH พบวา gelastic seizure
activity สัมพันธโดยตรงกับ ictal discharges เฉพาะที่บริเวณของ HH
่ จาก temporal หรือ frontal เปนผล
• Epileptiform discharge ทีพบ
จากการกระจายของคลื่นชักจาก HH
• Slow spike wave discharge ที่พบระยะตอมามักไมไดเกิดจาก
ตัว HH โดยตรง
การรักษาโรคลมชักชนิดนี้
• การใชยากันชัก Gelastic seizure ในผูปวย HH มักจะไมคอย
ไดผล และนอยมากที่จะสามารถควบคุมไดดวยยาอยางเดียว สำหรับ
Focal seizure and tonic and atonic attacks อาจจะควบคุมไดดวย
ยากันชัก
10
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การผาตัด
Berkovic และคณะ ในป ค.ศ. 2003 รายงานวาการผาตัด HH ทำให
สามารถควบคุมชักไดดี รวมทั้งสามารถทำใหพัฒนาการดานสติปญญา
และ พฤติกรรม ของ ผู ปวย ดี ขึ้น ได ดวย วิธี การ ผาตัด มี หลายวิธี ขึ้น กับ
ตำแหนงของ HH และประสบการณของศัลยแพทย ทางเลือกสำหรับ
การผาตัด ไดแก transcallosal approach (ดีสำหรับ intraventricular
lesions), a pterional approach (ใชกับ interpeduncular lesions), a
transventricular endoscopic approach, or destruction of the lesion
with radiofrequency probes or gamma knife radiosurgery.
โดยพิจารณาจากตำแหนง ขนาด และความรุนแรงของการกดเบียด
hypothalamus การผาตัดออกทั้งหมดอาจไมจำเปน เพราะการผาตัด
โดยวิธี disconnecting ของ HH จากตัว hypothalamus อาจกำจัดการ
กระจาย epileptic discharges ได การผาตัดโดยวิธี Transcallosal
removal & disconnection approaches เปนวิธีที่ประสบความสำเร็จสูง
พบ วาที่ 1 ป หลัง ผาตัด ประมาณ รอย ละ 90 ของ ผู ปวย สามารถ
หยุ ด ชั ก ได อาการ ชั ก แบบ หั ว เราะ โดย ทั่ ว ไป จะ ลด ลง จน หาย ไป
หลังจากการผาตัดเอาออกทั้งหมดของ HH ไมนาน สำหรับอาการชัก
ชนิดอื่นจะคอยๆ ลดลงทั้งความถี่ และความผิดปกติของคลื่นสมอง
หลายเดือนหลังผาตัด
Radiosurgery เปนวิธี การ รักษา ที่ ลด ความ เสี่ยง จาก การ ผาตัด ใน
ระยะแรกหลังการรักษาอาจมีอาการชักเพิ่มขึ้นได และอาจตองใชเวลา
หลายเดือนกวาอาการชักจะดีขึน้ ไมพบภาวะแทรกซอนทีรุ่ นแรงระยะสัน้
แตยังไมทราบผลขางเคียงในระยะยาวซึ่งตองติดตามตอไป
สำหรับผูปวยรายนี้ การรักษาในชวงแรกใชยากันชักหลายชนิด
ยัง มี อาการ ชัก คอน ขาง บอย และ รุนแรง มาก ขึ้น ชวง หลัง กลาย เปน
complex partial seizure with aggressive behavior จึงไดเขารับ
การผาตัดดวยวิธี interhemispheric approach and total removal
under navigator หลัง ผาตัด 2-3 วัน แรก ผู ปวย มี อาการ หลับ มาก
เบาจืด แตไมมอาการ
ี
ชักและพฤติกรรมผิดปกติ หลังจากนัน้ ผูป วยกลับมา
ปกติไมมอาการ
ี
หลับมาก ไมมอาการ
ี
เบาจืด แตมีภาวะฮอรโมนไธรอยดต่ำ
(central hypothyroid) ไดรับยาไธรอยดทดแทน และยังคงไดรับยากันชัก
ควบคุม อาการ ชัก อยู ผู ปวย ยัง มี อาการ เหมือน อยาก หัวเราะ อยู บาง
แตไมมีอาการชักรุนแรงอีกเลย
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Q ควรจะรอสั
คำถาม
งเกตุอาการชักนานเทาไร จึงจะเริ่มใหการรักษา status epilepticus (SE)
A คำตอบ
เนื่องจากนิยามของ SE ที่ยังใชกันอยูในปจจุบันกลาววา SE เปนอาการชักที่ดำเนินตอเนื่อง 30 นาทีขึ้นไป หรืออาจจะชักซ้ำๆ โดยไมฟนคืนสตินาน
กวา 30 นาที ทำใหแพทยผูรักษาบางทานอาจจะรอสังเกตุอาการชักตามนิยามดังกลาว เมื่อพิจารณาขอมูลจากสัตวทดลองวาถาปลอยใหมีอาการชักตอเนื่องนาน
เกิน 30 นาที โดยไมขาดออกซิเจน เซลสมองจะเริ่มตายลง ประกอบกับขอมูลงานวิจัยในคนวา อาการชักสวนใหญจะหยุดเองภายใน 1-2 นาที บางรายเทานั้นที่
อาจจะนานไดถึง 5 นาที และถาเริ่มรักษาอาการชักที่ไมยอมหยุดตั้งแตระยะแรกๆ ตามแผนการรักษา SE จะไดผลดีมาก สามารถหยุดชักไดเปนสวนใหญ แตถา
เริม่ รักษาหลังจากชักตอเนือ่ งเปนเวลานาน 60 นาทีขึน้ ไป สวนใหญจะไมคอยไดผลและพยากรณโรคจะเลวลงมาก ดังนัน้ ผูเชี
 ย่ วชาญโรคลมชักสวนใหญจึงเห็นพอง
กันวา ควรจะมีการนิยาม SE ใหม วาเปนการชักตอเนื่องนาน 10 นาทีขึ้นไป และควรเริ่มการรักษาดัง SE เสียแตเนิ่นๆ ในระยะที่ยังตอบสนองตอยาไดดี

Q ปคำถ
าม
จจัยพยากรณโรคของ status epilepticus (SE) มีอะไรบาง และจะพัฒนาการรักษา SE ใหไดผลดีขึ้นไดอยางไร
A คำตอบ

ปจจัยพยากรณโรคของ SE ที่สำคัญ ไดแก 1. สาเหตุของ SE 2. ระยะเวลาที่เปน SE กอนเริ่มการรักษา และ 3. แผนการรักษา ดังนั้นการพัฒนาการรักษา
SE ใหไดผลดีขึ้น จึงไดแก
1. เริม่ การรักษาใหเร็วทีส่ ดุ จากขอมูลงานวิจยั พบวา ถาเริม่ การรักษาหลังการชักตอเนือ่ งดำเนินไปนานกวา 60 นาที จะเริม่ เขาสูระยะ
 ที่ไมตอบสนองตอยา
จึงควรเริ่มการรักษาตั้งแตการชักดำเนินไปไมหยุดนานกวา 10 นาที ถาหากชักมานานกวา 60 นาที แลวอาจเริ่มดวย anesthetic drugs เชน barbiturate coma, IV
midazolam หรือ IV propofol ตั้งแตเริ่มการรักษา เพราะการรักษาดวย IV diazepam ตามดวย IV phenytoin หรือ การรักษาดวย IV phenobarbital มักจะไมไดผล
2. ควรพัฒนาแบบแผนการรักษา SE ประจำโรงพยาบาลขึ้น เพื่อใหการรักษาสามารถดำเนินไปอยางรวดเร็วตามแผนที่รางไว เพื่อจะสามารถหยุด SE
ไดแตเนิ่นๆ กอนที่จะดำเนินเขาสูระยะไมตอบสนองตอยา
3. ถาทำได ควรพัฒนาบุคลากรทางการแพทยในหนวยฉุกเฉินใหสามารถวินิจฉัยภาวะ SE ไดแมนยำ และสามารถเริ่มใหการรักษา SE ตั้งแตแรก โดย
อาจเริ่มดวย diazepam ทางหลอดเลือดดำหรือสวนเก็บทางทวารหนัก หรือ midazolam ทางหลอดเลือดดำทางกลามเนื้อหรือทางกระพุงแกม
4. ควรพัฒนาใหมีการประเมินและติดตามผลการรักษาดวย EEG monitoring

เลาสูกันฟง
เมื่อลูกผมชัก
“อาการชักหรือโรคลมชัก เปนโรคที่รักษาได มีโอกาสรักษาหายสูงมาก
ถาลูกคุณมีอาการชักไมตองตกใจ ไมตองงัดปากลูก เพราะโอกาสกัดลิ้น
มีนอยมาก” นั้นคือสิ่งที่ผมพูดกับพอแมของเด็กที่มารักษากับผม ซึ่งพอแม
เกือบทุกคนก็ตองซักถามเสมอวา จริงหรือ ลูกจะไมกัดลิ้น หรือบอกวา
“เปนไปไมไดที่จะไมตกใจ คุณหมอเคยเห็นเด็กชักตอหนาตอตาหรือเปลา”
คำพูดตางๆ เหลานี้จากพอแมเด็กที่บอกกับผม ซึ่งผมก็มักตอบพอแมเหลา
นั้นวา “หมอเคยเห็นคนหลายคนเลย ที่มีอาการชักขณะมาพบแพทย หรือที่
นอนรักษาตัวที่หอผูปวย ทุกคนก็จะหยุดชักเอง ไมกัดลิ้น จึงยืนยันอีกครั้ง
วาตองไมตกใจ เพียงแตคอยๆ จับตัวลูกตะแคง ไมใหลิ้นตก สำลักน้ำลาย
หรือตกเตียงเทานั้น”
ผมเชือ่ วาพอแมคงสบายใจขึน้ เมือ่ ฟงคำตอบผม แตก็คงคางคาใจวาจริง
หรือเปลา ถาลูกหมอเปนเอง หมอจะไมตกใจจริงหรือ คำถามนัน้ มีคำตอบครับ
เพราะลูกชายผมตอนอายุประมาณ 3 ขวบ เปนไขสูงแลวชัก 3 ครั้ง เคยชัก
ตอหนาตอตาผมในขณะที่ผมอุมอยูหนึ่งครั้ง ผมรูสึกอยางไรทุกคนคงเดาได
ความรูสึกที่ผมมีขณะที่เกิดเหตุนั้น ประกอบดวยความรูสึกที่บอกลำบาก คือ
นิ่ง งง มึนศีรษะ คิดอะไรไมออก ตกใจ ทำอะไรไมคอยถูก ผมทำอะไรไมถูก

เลยครับ กวาจะตัง้ สติได ลูกผมก็หยุดชัก อีก 2 ครัง้ ลูกผมชักในออมกอดของ
่
ผมชวยเหลือลูก คือ เอานิว้ มืองัดปากแลวใหลูกกัด
ภรรยาของผม สิง่ ทีภรรยา
(ภรรยาผมเปนหมอครับ) ผมถึงบางออวา ภรรยาผมก็ตกใจ และชวยเหลือลูก
เหมือนกับพอแมทุกคน คำถามเกิดขึ้นทันทีในสมองผม “ทำไมภรรยาผมที่
เปนหมอมีความรู สอนคนไขดวยวาไมตองทำ” แตก็ทำ ผมใชเวลานัง่ ทบทวน
เหตุการณที่เกิดขึ้น แลวไดขอสรุปวาคงเหมือนเหตุการณ “ผงเขาตา” ตัวเรา
เองไมสามารถเอาผงมันออกจากตาเราได”
ถาม วา ผม ได เรียน รู อะไร จาก สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น ขาง ตน แลว ผม นำ ไป ใช
ประโยชนอะไร ผมไดเขาใจความรูส กึ ของพอแมมากขึน้ เขาใจอยางลึกซึง้ เมือ่
เราเขาใจเขา เราก็จะไมหงุดหงิดเมื่อพอแมไมทำตามที่เราบอก หรือซักถาม
เราทุกครั้งที่มาพบ หรือทำทาทางเบื่อ เบื่อคำถามของพอแม ตองเห็นอก
เห็นใจเขา คิดถึงใจเขาใจเรา แลวเราจะ “เปนหมอที่เปนคน และรักษาคน
มิใชหมอที่เปนหมอรักษาเฉพาะโรคเทานั้น”
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
พอของลูกที่เปนไขแลวชัก
October-December, 2009

11

สนับสนุนการจัดพิมพโดย
An Official Journal of Epilepsy Society of Thailand
TH.VPA.09.12.(02)

October-December, 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
นพ. สมศักดิ์ เทียมเทา

ผูชวยบรรณาธิการ
นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

October-December, 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

October-December, 2009

