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บรรณาธิการ แถลง

Epilepsy Digest ฉบับปฐมฤกษของป 2551 นี้ ทางสมาคม
โรคลมชักแหงประเทศไทย มีจุดประสงคทีจะ
่ ใชเปนสือ่ กลางในการเผยแพร
ความรูด านโรคลมชัก และการติดตอสือ่ สารระหวางแพทยทีสนใจเนื
่
อ่ งจาก
วิทยาการดานโรคลมชักมีองคความรูใหม
 ๆ เกิดขึน้ อยูตลอ
 ดเวลา แพทยจงึ มี
ความจำเปนตองเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชน ในการดูแล
ผู ป ว ยอย า งสู ง สุ ด Epilepsy Digest ฉบั บ นี้ มี รู ป แบบ ให มี หั ว ข อ
หลากหลาย โดยการเพิม่ บทความ Epilepsy Continuum ซึง่ รับผิดชอบโดย
อาจารย สุรชัย และอาจารย กนกวรรณ ซึ่งจะเปนการ review ความรู
ด า นโรค ลม ชั ก ใน หั ว ข อ ต า งๆ ใน แต ล ะฉบั บ คื อ Seizure/Epilepsy
Classification, Diagnosis and Differential Diagnosis, Investigations
and Treatment, Difficult to Treat Epilepsy and Drug
Interaction, Treatment of Status Epilepticus/Special
Situations และ Surgical Treatment of Epilepsy นอกจากนี้
ยั ง มี ส ว น ของ Epilepsy Highlight/Hot issue,
การ Review Published Articles, Current Practices และ
Quiz, FAQ และ Editors Brief Communication
ทีมบรรณาธิการหวังวา
Epilepsy Digest จะ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค
ดังกลาวไมมากก็นอ ยถาทาน
ผูอ านมีขอคิดเห็นเสนอแนะประการ
ใดเพือ่ ใหจลุ สารฉบับนีก้ อ ประโยชนสงู สุด
ทางทีมงานบรรณาธิการยินดี ทีจะ
่ รับฟงและ
นำไปปรับปรุงตอไปครับ
คณะบรรณาธิการ
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EPILEPSY HIGHLIGHT
Recent update in status epilepticsus
นพ. ชาครินทร ณ บางชาง
ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ความรูเกี่ยวกับกลไกการเกิด
ภาวะ ชัก ตอ เนื่อง และ ผล กระทบ ของ ภาวะ ชัก ตอ เนื่อง ตอ ระบบ
ประสาทไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก นอกจากนี้ ยารักษาโรคลมชัก
รุน ใหมๆ บางชนิด ก็สามารถนำมาบริหารทางหลอดเลือดดำไดดว ย
ขนาดสูง (bolus dose) เพื่อใชรักษาอาการชักเฉียบพลันได รวม
ถึงการพัฒนายาทีจะ
่ ปองกันอันตรายอันเปนผลจากการชักตอเชลล
สมองหรือปองกันผลกระทบระยะยาวตอสมองอันเกิดจากภาวะชัก
ตอเนื่อง ซึ่งเปนสาเหตุของโรคลมชักเรื้อรัง และการเสื่อมถอย
ทางสติปญญาในเวลาตอมา สิ่งตางๆ ดังกลาวมีผลทำใหการดูแล
รักษาผูป วยซึง่ ประสบภาวะชักตอเนือ่ ง มีการพัฒนาขึน้ เปนอยางมาก
เพื่อประโยชนตอผูปวย
ภาวะชักตอเนือ่ งกอใหเกิดการตายของเชลลประสาทโดยมี
ปจจัยสำคัญคือ การมี prolonged activation ของ NMDA / AMPA
receptor กอใหเกิด necrotic / apoptotic neuronal death ตามมา
สวนปจจัยทีกระตุ
่ น ใหการชักทัว่ ไปซึง่ สวนใหญจะหยุดไดเองภายใน
เวลาไมกี่นาทีเปลี่ยนเปนภาวะชักตอเนื่องนั้นมีหลายประการเชน
การเปลี่ยนแปลงของ pH, ionic gradient และอื่นๆ ซึ่งกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของ excitability ของ cortex และ hippocampal
network แตปจจัยที่สำคัญคือ การสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน
ของ GABA receptor ที่มากขึ้นจากการมีการเปลี่ยนแปลงของตัว
GABA receptor ทำใหกลไกในการยับยัง้ การชักเสียไป นอกจากนีการ
้
ตอบสนองตอการรักษาดวย benzodiazepine ซึง่ ออกฤทธิที์ ่ GABA
receptor ก็จะลดลงตามเวลาที่มากขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพของ
benzodiazepine ในการยับยั้งการชักจะลดลงเรื่อยๆ ตามเวลา
ของการชักที่ผานไป ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งในการที่จะพยายามหยุด
การชักใหเร็วที่สุดกอนที่จะมีการดื้อยามากขึ้นตามมา
การ ชัก ตอ เนื่อง มี ผล ให ผู ปวย มี โอกาส เกิด โรค ลม ชัก
(epilepsy) ได สู ง ขึ้ น ใน เวลา ต อ มา จาก การ มี denervation
hypersensitivity, การมี sprouting ของ excitable pathway,
และการมี selectives loss ของ GABAergic neurons
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Immature brain จะมีโอกาสเกิดการชักตอเนื่องไดสูงกวา
adult brain แต จะ ได รับ ผล กระทบ จาก การ เกิด การ ชัก ตอ เนื่อง
นอยกวา เชน การกระทบกระเทือนตอสติปญญา, อัตราการตาย,
ผลกระทบตอสมอง, และอัตราการเกิดโรคลมชักในเวลาตอมา
ในปจจุบันยากันชักใหมๆ หลายชนิด ไดถูกนำมาพัฒนา
ให ใช ใน รูป แบบ การ ให ทาง เสนเลือด ดำ ได เชน Levetiracetam,
Lamotrigine และ Lacosamide ซึ่งคงจะไดรับการอนุญาตใหใช
รักษาผูปวยที่มีการชักตอเนื่องไดในอนาคตอันใกล สวนยารุนเกา
เชน Valproate ซึ่งเดิมมีขอบงใชเฉพาะสามารถใชไดในการให
ทดแทนทางเสนเลือดดำ ในผูปวยที่ไมสามารถทาน Valproate ได
ตั้งแตป 1996 ในปจจุบันก็มีขอมูลอยางมากถึงประสิทธิภาพ เเละ
ความปลอดภัยของยาชนิดนี้ เพื่อใชรักษาภาวะชักตอเนื่องโดย
การใหขนาดมากๆ อยางรวดเร็วทางหลอดเลือดดำ (bolus dose)
โดยใชขนาดตั้งแต 10-45 มก./กก. ในอัตราสูงสุด 6-10 มก./กก./
นาที โดยมีประสิทธิภาพสูงและผลขางเคียงนอย การวิเคราะหจาก
20 การวิจยั ในเด็กและผูใ หญรวม 523 คน ทีมี่ ภาวะชักตอเนือ่ ง พบ
วาการใช valproate ทางหลอดเลือดดำมีประสิทธิภาพไมนอยกวา
phenytoin ในการหยุดภาวะชักตอเนื่อง
ส ว น Levetiracetam ก็ มี ประสิ ท ธิ ภาพ และ ความ
ปลอดภัยสูง และไดรับการอนุมัติ ใหใชรักษาภาวะชักตอเนื่องใน
ยุโรป โดย สามารถ ให ได ทั้ง ทาง หลอด เลือด ดำ และ การ ฉีด เขา
กลามเนื้อในขนาด 1,500-2,500 มก. สวนยากันชักกลุมอื่น เชน
Lacosamide และ Lamotrigine ก็มีโอกาสที่จะถูกนำมาใชในการ
รักษา การชักตอเนื่องในอนาคตอันใกล
นอกจากการใชยาทางหลอดเลือดดำแลว, การใหยาใน
ขนาดมากๆ (bolus dose) ทางสายอาหารหรือทางปากก็เปนอีก
ทางเลือกหนึง่ ในการรักษาผูป วยโรคลมชักตอเนือ่ ง โดยมีรายงานถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช Topiramate ในขนาด
สูงถึง 1600 มก. ทางสายอาหารในผูป วยทีมี่ refractory status epilepticus และในอนาคตอันใกลเราอาจมีโอกาสไดใช intranasal/ buccal
midazolam ใน acute management ของอาการชักในบานเรา

EPILEPSY AND SEIZURE
CLASSIFICATION (AN UPDATED)
พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ
โรคลมชัก จากคำจำกัดความซึง่ กำหนดโดย International
League Against Epilepsy (ILAE) ในป 1989 นั้น โรคลมชัก คือ
กลุมอาการทางคลินิกที่ผูปวยมีอาการชักเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดย
ไมตองมีปจจัยกระตุน (unprovoked seizure) และมีโอกาสเกิด
อาการชักซ้ำในระยะยาว การวินิจฉัยโรคลมชักจึงอาศัยประวัติและ
อาการทางคลินิกเปนหลัก
ใน ป 2005 ILAE ได กำหนด คำ จำกั ด ความ ของ
โรคลมชักใหมโดยกำหนดใหโรคลมชัก คือ กลุมอาการทางคลินกิ
ที่ ผู ปวย มี โอกาส เกิด อาการ ชัก ซ้ำ เรื่อย ๆ ใน ระยะ ยาว โดยที่ ไมมี
ปจจัยกระตุน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสติปญญา สุขภาพจิต รวมทั้ง
การดำเนินชีวติ ในสังคมของผูป วย โดยในคำจำกัดความใหม ผูป วย
อาจ มี อาการ ชัก เพียง ครั้ง เดียว แต หาก มี หลัก ฐาน อื่น ๆ ที่ ทำให
เชื่อไดวาผูปวยมีโอกาสสูงที่จะเกิดอาการชักซ้ำในระยะยาว เชน
มีพยาธิสภาพที่สมองชัดเจน หรือมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟา
สมองทีเข
่ าไดกับโรคลมชัก ก็สามารถใหการวินจิ ฉัยไดวาผูป วยเปน
โรคลมชักตั้งแตมีอาการชักครั้งแรก

การจำแนกประเภทของอาการชัก
และการจำแนกประเภทของโรคลมชัก
อาการชัก (seizure) สามารถจำแนกตาม International
League Against Epilepsy (ILAE) classification ในป 1981 ได
เปน 3 ประเภท (ตารางที่ 2) ไดแก

1. Partial seizures เปนอาการชักที่เริ่มตนจากความ
ผิดปกติของคลืน่ ไฟฟาสมองทีส่ วนใดสวนหนึง่ ของสมอง โดยทีหาก
่
ผูป วยยังรูสติ
 อยูระหว
 างอาการชักเรียกวา “simple partial seizures”
แตถามีการเปลี่ยนแปลงของการรูสติจะเรียกวา “complex partial
seizures”

2. Generalized seizures เปนอาการชักที่เริ่มตนจาก
ความผิดปกติของคลื่นไฟฟาสมองทั่วทั้งสมอง

3. Unclassified seizures เปนอาการชักทียั่ งไมสามารถ
จำแนกไดวาเปน partial หรือ generalized seizures

โรคลมชัก (epilepsy) ในปจจุบนั จำแนกตาม International
Classification of Epilepsies, Epileptic Syndromes and Related
Seizures Disorder ซึ่ง กำหนด โดย ILAE ใน ป1989 ได เปน
3 ประเภทใหญๆ ไดแก

1. Localization-related (focal, local, partial) epilepsies
ไดแก โรคลมชักทีผู่ ป วยมีอาการชักจากความผิดปกติของคลืน่ ไฟฟา
สมองทีส่ วนใดสวนหนึง่ ของสมอง ผูป วยมีอาการชักเปนแบบ partial
seizure

2. Generalized epilepsies ไดแก โรคลมชักที่ผูปวย
มีอาการชักเกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟาสมองทั่วทั้งสมอง

3. Undetermined epilepsies
ซึ่ง ใน แตละ ประเภท ของโรค ลม ชัก ดัง กลาว สามารถ
จำแนกตามสาเหตุของอาการชักและพยาธิสภาพในสมอง ไดเปน
3 ประเภท ดังนี้
3.1. Idiopathic (Primary) เปนกลุมโรคลมชักที่ไมทราบ
สาเหตุหรือมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
3.2. Symptomatic เปนกลุมโรคลมชักที่เกิดจาก
พยาธิสภาพในสมองซึง่ สามารถเห็นไดชัดเจน
จากการตรวจเพิม่ เติมโดยการตรวจทางรังสีวินจิ ฉัย
3.3. Cryptogenic เปนกลุมโรคลมชักที่นาจะเกิดจาก
พยาธิสภาพในสมอง แตยังไมสามารถตรวจพบ
พยาธิสภาพดังกลาวไดดวยเทคนิคการตรวจทางรังสี
วินจิ ฉัยทีมี่ อยูในปจจุบนั

• การจำแนกชนิดของโรคลมชักตามการแบงประเภท
โรคลมชักแบบใหมซึ่งเสนอโดย ILAE ในป 2001
ในป 2001 ILAE ไดนำเสนอวิธีการแบงประเภทโรคลมชัก
แบบใหม ซึง่ ในปจจุบนั ยังไมไดนำมาใชกันอยางแพรหลายเนือ่ งจาก
มีความซับซอนในการจำแนกคอนขางมาก วิธีการจำแนกประเภท
ของโรคลมชักแบบใหมนี้ไดแบงการจำแนกเปน axis ตางๆ ดังนี้

Axis I: Ictal phenomenology เปนการบรรยายลักษณะ
อาการของผูป วยขณะทีมี่ อาการชัก ซึง่ แบงเปนลักษณะอาการขณะ
ที่เกิดอาการชัก (ictal features) และอาการภายหลังอาการชัก
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(postictal features) ซึง่ รายละเอียดของลักษณะอาการชักนัน้ มีความ
สำคัญ มาก สำหรับ การ หา บริเวณ ของ สมอง ที่ เปน จุด กำเนิด ของ
อาการชักในผูปวยที่จำเปนที่จะตองไดรับการรักษาโดยการผาตัด

Axis 2: Seizure type เปนประเภทของอาการชัก
ตาม ILAE classification ป 1981 นอกเหนือจากนัน้ ในป 2006 ILAE
ไดเสนอการปรับปรุงการแบงประเภทของอาการชักใหม (ตารางที่ 1)
ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับ ILAE classification ป 1981 โดยมีการ
แบงอาการชักเปน 2 ประเภทใหญ คือ generalized seizure และ
partial seizure แตใชคำ focal seizure แทน partial seizure

Axis 3: Epilepsy syndrome แบงตาม International
Classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes
(Commission on Classification and Terminology of the ILAE,
1989) ในป 2006 ILAE ไดเสนอการปรับปรุงการแบงประเภท
ของโรคลมชักใหม (ตารางที่ 2) ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับ ILAE
classification ป 1989 แตมีการเพิม่ เติมชนิดของโรคลมชักชนิดใหม
ขึ้นมา เชน autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy,
mesial temporal epilepsy with hippocampal sclerosis เปนตน

Axis 4: Etiology บอกถึงสาเหตุของโรคลมชักในผูป วย
รายนั้น

Axis 5: Impairment บอกถึงผลกระทบของโรคลมชัก
ที่มีตอสุขภาพจิต การทำงาน การดำเนินชีวิตในสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของผูปวย
ตารางที่ 1 Proposed classification of epileptic seizures
(Engel J Jr. Report of the ILAE classification core group.
Epilepsia 2006b; 47(9): 1558-1568.)

I. Generalized onset
A. Seizures with tonic and/or clonic manifestations
1. Tonic-clonic seizures
2. Clonic seizures
3. Tonic seizures
B. Absences
1. Typical absences
2. Atypical absences
3. Myoclonic absences
C. Myoclonic seizure types
1. Myoclonic seizures
2. Myoclonic astatic seizures
3. Eyelid myoclonia
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D. Epileptic spasms
E. Atonic seizures
F. Negative myoclonus

II. Focal onset (partial)
A. Local
1. Neocortical
a. Without local spread
i. Focal clonic seizures
ii. Focal myoclonic seizures
iii. Inhibitory motor seizures
iv. Focal sensory seizures with
elementary symptoms
v. Aphasic seizures
b. With local spread
i. Jacksonian march seizures
ii. Focal (asymmetric) tonic seizures
iii. Focal sensory seizures with
experiential symptoms
2. Hippocampal and parahippocampal
B. With ipsilateral propagation to:
1. Neocortical areas
(includes hemiclonic seizures)
2. Limbic areas (includes gelastic seizures)
C. With contralateral spread to:
1. Neocortical areas (hyperkinetic seizures)
2. Limbic areas (dyscognitive seizures with or
without automatisms [psychomotor])
D. Secondarily generalized
1. Tonic-clonic seizures

III. Neonatal seizures

ตารางที่ 2 Proposed Classification of Epilepsies and
Epileptic Syndromes (ILAE, 2006)

(ที่แสดงเปนตัวหนังสือเอียงไดแก โรคลมชักชนิดใหมที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน
proposed classification ป 2006)

1. Localization-related (focal, local, partial)
epilepsies and syndromes
1.1. Idiopathic (with age-related onset)
Benign childhood epilepsy with
centrotemporal spikes
Childhood epilepsy
with occipital paroxysms
Primary reading epilepsy
1.2. Cryptogenic
1.3. Symptomatic
Mesial temporal lobe epilepsy with
hippocampal sclerosis
Autosomal dominant temporal lobe
epilepsy with auditory features
Autosomal dominant frontal lobe epilepsy
Symptomatic focal epilepsies not
otherwise specified
Temporal lobe epilepsy
(amygdalohippocampal, lateral)
Frontal lobe epilepsies
(supplementary motor, cingulate, anterior
frontopolar, orbitofrontal, dorsolateral,
opercular, motor cortex)
Parietal lobe epilepsies
Occipital lobe epilepsies
Chronic progressive epilepsia partialis
continua of childhood
2. Generalized epilepsies and syndromes
2.1. Idiopathic (with age-related onset)
Benign neonatal familial convulsions
Benign neonatal convulsions
Benign myoclonic epilepsy in infancy
Childhood absence epilepsy
Juvenile absence epilepsy
Juvenile myoclonic epilepsy
Epilepsy with grand mal seizures
(generalized tonic-clonic seizures) on
awakening

Generalized epilepsy with febrile
convulsion plus
Other generalized idiopathic epilepsies
not defined above
2.2. Cryptogenic or symptomatic
West syndrome
(infantile spasms, Blitz-Nick-Salaam Krampfe)
Lennox-Gastaut syndrome
Epilepsy with myoclonic-astatic seizures
Epilepsy with myoclonic absences
2.3. Symptomatic
2.3.1. Nonspecific etiology
Early myoclonic encephalopathy
Early infantile epileptic encephalopathy
with suppression-burst
Other symptomatic generalized
epilepsies not defined above
2.3.2. Specific syndromes
Epileptic seizures complicating
disease states
3. Epilepsies and syndromes undetermined whether
focal or generalized
3.1. With both generalized and focal seizures
Neonatal seizures
Severe myoclonic in infancy
Epilepsy with continuous spike-wave
activity during slow-wave sleep
Acquired epileptic aphasia
(Landau-Kleffner syndrome)
Other undetermined epilepsies not
defined above
3.2. Without unequivocal generalized or
focal features
4. Special syndromes
(now called ‘‘Conditions with epileptic seizures that
do not require a diagnosis of epilepsy’’)
4.1. Situation-related seizures
Febrile convulsions
Isolated seizures or isolated status
epilepticus
Seizures occurring only with acute
metabolic or toxic event
Vol. 1 • No. 1 • January-March, 2008
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FAQ

นพ. รังสรรค ชัยเสวิกุล

Qคำถาม
ทำไมเราตองจำแนกอาการชักระหวาง absence และ complex partial seizure
และเราจะจำแนกไดอยางไร?

A คำตอบ
อาการชักชนิด absence และ complex partial
seizure จะมีลักษณะปรากฏใหเห็นคลายๆ กัน กลาวคือ
เหมอลอยไมรูสึกตัวหรือรูสึกตัวเพียงลางเลือน และระหวางที่
เกิ ด อาการอาจทำอะไรไปโดยไม รู ตั ว ได เ ช น กั น ทั้ ง สอง
ประเภท เชน กระพริบตา ขยุกขยิกมือ ที่เรียกวา automatism
แตเปนอาการชักตางประเภทกัน มีความจำเปนตองจำแนก
ระหวางกันใหได

การจำแนกอาการชักระหวาง
absence และ complex partial seizure
มีความสำคัญมาก ดวยเหตุผลดังนี้ คือ
1. สาเหตุของโรคลมชักสองประเภทนีต้ า งกัน absence
จัดเปน generalized epilepsy ในขณะที่ complex partial
seizures จัดเปน localization-related epilepsy อาการชัก
ชนิด absence ยังจำแนกยอยเปน typical หรือ atypical
absence ดั ง นั้ น สาเหตุ ข อง absence จึ ง อาจเป น กลุ ม
idiopathic (สาเหตุนาจะเปนพันธุกรรม) ในกลุม typical
absence แต เ ป น กลุ ม cryptogenic (น า จะมี ร อยโรค
ในสมองแตตรวจไมพบ) หรือกลุม symptomatic (ตรวจพบ
รอยโรคในสมอง) ใน atypical absence สำหรับสาเหตุของ
complex partial seizure อาจเกิดจากกลุม idiopathic,
cryptogenic หรือ symptomatic ก็ได
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2. การเลือกแนวทางการสืบคนโรคเพิ่มเติมตางกัน
เนื่องจากอาการชักแตละประเภทดังกลาว เกิดจากสาเหตุ
แตกต า งกั น ดั ง นั้ น การจำแนกอาการชั ก แต ล ะประเภท
ดั ง กล า ว จึ ง มี ค วามสำคั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทาง
การสืบคนโรคเพิ่มเติม อาทิเชน การสงตรวจ brain imaging
3. การเลือกยากันชักแตกตางกัน เนื่องจากยากันชัก
สวนใหญที่มีจำหนายในประเทศไทย สามารถใชรักษาควบคุม
อาการชักชนิด complex partial seizure ได แตบางชนิดเทานัน้
ที่สามารถใชกับอาการชักชนิด absence ได ไดแก sodium valproate, topiramate, levetiracetam, lamotrigine
และบางชนิดยังอาจกระตุน absence ขึ้นได ไดแก phenytoin,
carbamazepine, phenobarbital
4. การพยากรณโรคตางกัน typical absence จะมี
พยากรณโรคดีที่สุด มักจะหายขาดเมื่อเขาวัยผูใหญ ยกเวนใน
กรณีที่พบในโรคลมชักชนิด juvenile myoclonic epilepsy

การจำแนกระหวางอาการชักชนิด absence และ complex partial seizure นั้นอาศัยเกณฑดังตอไปนี้
CRITERIA

TYPICAL ABSENCE

ATYPICAL ABSENCE

COMPLEX PARTIAL
SEIZURE

Age of onset

มักจะเริ่มในวัยเด็ก

มักจะเริ่มในวัยเด็ก

เริ่มในวัยใดก็ได

Duration of seizure

สั้นๆ มักเปนวินาที

ไมแนนอน
บางครั้งก็สั้นเปนวินาที
บางครั้งก็นานเปนนาที

นานกวา มักเปนนาที

ไมซับซอน

อาจจะซับซอนได

มักจะซับซอนกวา

Aura

ไมมี

อาจมีได

อาจมีได

Post ictal phase

ไมมี

อาจมีได

มักจะมี

Neurological exam /
cognitive function

ปกติ

มักจะผิดปกติ

แลวแตสาเหตุ
อาจจะปกติหรือผิดปกติก็ได

generalized 3-Hz
spike-wave discharge
on normal background
activity

generalized 2-2.5-Hz
spike-wave discharge on
abnormal slow
background activity

localized epileptiform
discharge

ปกติ

มักจะผิดปกติ

แลวแตสาเหตุ
อาจจะปกติหรือผิดปกติก็ได

Automatism

EEG

Brain imaging

Qคำถาม
มีวิธีการอยางไรในการจำแนกระหวาง syncope และ seizure?

A คำตอบ
แพทยควรตองจำแนก syncope และ seizure จากกันใหได เพื่อจะไดพิจารณาสงตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม และเลือก
แนวทางการรักษาซึ่งจะแตกตางกันไป เราสามารถจำแนกอาการทางคลินิกสองอยางนี้ไดโดยเกณฑดังตอไปนี้
อานตอหนา 8
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การจำแนกอาการทางคลินิก 2 อยางนี้ อาศัยเกณฑดังตอไปนี้

8

CRITERIA

SYNCOPE

ระยะเวลาของอาการ

มักไมเกิน 30 วินาที

1-3 นาที

ปจจัยกระตุน เชน ขาดน้ำ

พบไดรอยละ 50

มักไมพบ

อาการเตือน เชน วิงเวียน
ใจสั่น

มักจะมี

มักจะไมมี

อาการกระตุก

ไมเปนจังหวะ, multifocal,
หรือ generalized myoclonus
มักจะไมรุนแรงและมักจะสั้นๆ
ไมกี่วินาที

เปนจังหวะ, forceful,
generalized tonic-clonic seizure,
นานเปนนาที, 1/2-2 นาที

ลักษณะการลม

Flaccid or stiff

stiff

Eye movement

open, transient upward or
lateral deviation

open, sustained deviation

Hallucinations

ถามี มักจะเกิดชวงทายๆ
ของอาการ

ถามี มักจะเกิดชวงตนๆ ของอาการ

Face colour

pale

cyanosis, flushed

Hypersalivation

absent

common

Incontinence

rare

common

กัดลิ้น

อาจพบกัดปลายลิ้นได
ถาลมไปขางหนา
แตจะไมพบการกัดดานขาง
ของลิ้น

พบไดบอย กัดลิ้นไดทุกตำแหนง

Post-ictal confusion

ระยะเวลามักไมเกิน 30 วินาที

ระยะเวลา 2-30 นาที

Serum creatine kinase

ระดับปกติ

มักจะสูงขึ้นหลังชักชนิด
generalized tonic-clonic seizure 30 นาที

Electrocardiography

ถาพบ arrhythmia
อาจชวยสนับสนุนการวินิจฉัย

ถาพบ arrhythmia ไมคัดคานการวินิจฉัย

Electroencephalography

ไมมี epileptiform discharge

ถาพบ epileptiform discharge
ชวยสนับสนุนการวินิจฉัย
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COMPLEX PARTIAL SEIZURE /
GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURE

Seizure and epilepsy classiﬁcation

Current practices and Quiz
นพ. รังสรรค ชัยเสวิกุล

โจทย A

โจทย B

หญิง อายุ 17 ป สองปกอน ไปเขาคายเนตรนารี
กลางคืนลุกขึ้นจากที่นอน เดินไปหองน้ำแลวกลับออกมา
ทั้งที่ไมใสกางเกง ทาทางงงๆ แลวลมลงนอน เพื่อนตอง
ชวยใสกางเกงให เชาตืน่ มาจำเหตุการณไมได สามวันกอน
มารดาพบวา เวลาเชาตรูเดินลงบันไดบานทั้งๆ ที่ตัวยัง
เปยกน้ำ ไมใสเสือ้ ผา ทาทางงงๆ ไมตอบคำถาม มารดาพา
ขึ้นไปเขาหองนอน ทาทางกระวนกระวายเล็กนอย ตอง
ปลอบสักครูแลวจึงนอนหลับไป สักครึ่งชั่วโมงตื่นขึ้นมา
จำเหตุการณไมได อายมาก เดิมแข็งแรงดีไมเคยมีอุบตั เิ หตุ
ที่ ศีรษะ ไม เคย เจ็บ ปวย หนัก ๆ ที่ ตอง เขา โรง พยาบาล
ผล การ เรียน ระดับ ปาน กลาง ปกติ ราเริง ดี ไมมี ประวัติ
โรคจิต โรคลมชักในครอบครัว ตรวจรางกายพบวาทาทาง
วิตกกังวล hypersthenic built แตไมพบความผิดปกติอื่นๆ
ผลการตรวจ EEG และ CT scan of brain with contrast
enhancement ปกติ

หญิง อายุ 29 ป แข็งแรงดีมาตลอดจนกระทัง่ เริม่
มีอาการเหมอลอยเปนพักๆ เมือ่ อายุ 16-17 ป ระยะ 3-4 ป
แรกมีอาการปละ 2-3 ครั้ง แลวตอมาอาการเปนบอยมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีอาการเดือนละ 3-4 ครั้ง บางครั้ง
ขณะเหมอลอยจะขีดเขียนลงไปในเอกสารที่กำลังทำงาน
อยูจน
 เลอะไปหมด จึงไปพบแพทย ไดยา carbamazepine
controlled release 400 mg, bid ยังคงมีอาการเหมอลอย
บอยขึ้นเรื่อยๆ จนเปนเกือบทุกวัน ไมสามารถเพิ่มขนาด
ยาได เพราะทำใหงวงนอนมาก ไมเคยมีอุบัติเหตุที่ศีรษะ
ไมเคยเจ็บปวยหนักๆ ทีต่ อ งเขาโรงพยาบาล ตรวจรางกาย
ปกติผลการตรวจ EEG และ CT scan of brain with contrast
enhancement ปกติ สงตรวจ MRI of brain ผลดังรูป

คำถาม

คำถาม

 จงใหการวินิจฉัยแยกโรค
 ถาเปนอาการชัก จัดเปนอาการชัก

ประเภทใด และเปนโรคลมชักชนิดใด
 ควรสงตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
 จงใหแนวทางการรักษา
 จงใหพยากรณโรค และคำแนะนำแกผูปวย
และมารดา

 ผูปวยมีอาการชักประเภทใด

และเปนโรคลมชักชนิดใด
พรอมทั้งบอกสาเหตุของโรคลมชัก
 จงใหแนวทางการรักษา
 จงใหพยากรณโรค และคำแนะนำแกผูปวย
 ถาผูปวยตองการมีบุตรจะปฏิบัติอยางไร
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Reassessment : Neuroimaging in the emergency patient
presenting with seizure (an evidence-based review)
Neurology 2007; 69; 1772-1780
1772-1780..
พญ. ขนิษฐา คูศิวิไลส
OBJECTIVE เพื่อวิเคราะหประโยชนของ Neuroimaging

ในผูป ว ยทีม่ กี ารชักครัง้ แรกทีม่ าทีห่ อ งฉุกเฉิน วาจะสามารถชวย
ในการตัดสินใจและเปลี่ยนแนวทางการรักษาผูปวยหรือไม

METHOD Literature review จาก medline ตั้งแต ป 1996
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2004

RESULT พบการวิจัยที่เปน class II-III จำนวน 15 การวิจัย

และมีจำนวนคนไข ตั้งแต 22 -875 คน มี 5 การวิจัยที่เปน
class III ซึ่งวิจัยคนไขผูใหญจำนวน 98-875 คน พบความ
ผิดปกติจาก CT ทั้งสิ้น 34-56% และมีความผิดปกติที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงการรักษาถึง 9-17% โดยความผิดปกติ
ส ว นใหญ ที่ พ บคื อ subdural hematoma, nontraumatic
bleeding, stroke, tumor, abscesses
และมี 4 การวิจัยที่เปน class III โดยทำการวิจัยคนไขเด็ก
จำนวน 25-475 คนพบความผิดปกติจาก CT 0-21% และมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงการรักษาถึง 3-8% ความผิดปกติจาก CT
ที่พบสวนใหญคือ cerebral hemorrhage, tumor, cysticercosis
และ obstructive hydrocephalus (การศึกษาสวนใหญ exclude
simple febrile seizure)
พบ 3 การวิจัยที่เปน class III ในคนไขที่มาหองฉุกเฉินดวย
อาการชัก โดยทีก่ ลุม แรกเปนคนไขทมี่ อี าการชักครัง้ แรกจำนวน
24-138 คน และกลุมที่สอง เปนคนไขที่มีประวัติโรคลมชักมา
กอน จำนวน 60-139 คนจาก CT 12-25% โดยไมมีความแตก
ตางอยางมีนัยสำคัญในคนไขทั้งสองกลุม อยางไรก็ตามยังไมมี
ขอมูลจากการวิจัยที่มากพอ ในการบอกประโยชนของการตรวจ
neuroimaging ในคนไขที่มีประวัติโรคลมชักมากอนและมาที่
หองฉุกเฉินดวยอาการชัก
พบ 3 การวิ จั ย ที่ เ ป น class III เพื่ อ ศึ ก ษาประโยชน ข อง
neuroimaging ในผูปวย special group แยกเปนผูปวยเด็กเล็ก
ที่อายุนอยกวา 6 เดือน และผูปวยติดเชื้อ AIDS พบวา ในผูปวย
เด็กเล็ก 22 คน ทีอ่ ายุนอ ยกวา 6 เดือน พบความผิดปกติจาก CT
ถึง 55% ซึ่งมีผลในการเปลี่ยนแปลงการรักษา เชน Aicardi
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syndrome, Miller-Diecker syndrome, tuberous sclerosis,
และ depressed skull fracture
สวนในผูปวยติดเชื้อ AIDS 26 คน พบความผิดปกติจาก CT
คอนขางสูงและมีผลตอการรักษาถึง 7 คน (28%) โดยความผิด
ปกติที่พบคือ toxoplasmosis 5 คน และ PML 2 คน นอกจากนี้
การศึกษานี้พบวา ผูปวยเด็กที่มีการชักหลังจากการบาดเจ็บที่
ศีรษะพบความผิดปกติ 16 % และมีเพียง 5 % ที่ผลการตรวจมี
ผลในการเปลี่ยนแปลงการรักษา
มีการรวบรวมขอมูลจากการวิจัยที่เปน class II 8 การวิจัย
และการวิจัยที่เปน class III 1 การวิจัย พบวาขอมูลทางคลินิก
ไดแก focal abnormal neurological examination, ประวัติ
ที่ชี้นำเชน เด็กอายุนอยกวา 6 เดือน, closed head injury,
recent CSF shunt revision, malignancy, neurocutaneous
syndrome และ focal onset seizure มีความสัมพันธกับ
ความผิดปกติ จาก CT scan อยางมีนัยสำคัญ

CONCLUSION การสงตรวจ noncontrast CT scan

ในผู ป ว ยทั้ ง เด็ ก และผู ใ หญ ที่ มี อ าการชั ก ครั้ ง แรก ที่ ม าที่
หองฉุกเฉิน มีประโยชน ในการชวยแนะแนวทางในการรักษา
โดยเฉพาะในกลุ ม ผู ป ว ยกลุ ม พิ เ ศษ เช น เด็ ก อายุ น อ ยกว า
6 เดือน ผูปวย AIDS และผูปวยที่มีความผิดปกติจากการ
ตรวจรางกายทางระบบประสาท มีประวัติชี้นำดังกลาวขางตน
หรือมี focal onset seizure

Practice parameter : Evaluating an apparent unprovoked
ﬁrst seizure in adults (an evidence-based review)
Neurology 2007; 69; 1996-2007.
พญ. ขนิษฐา คูศิวิไลส
OBJECTIVE เพื่อหา parameter ในการประเมินผูปวยที่
อายุมากกวา 18 ป ซึง่ มาดวยอาการชักครัง้ แรกโดยที่ไมมสี าเหตุ
ชักนำ
METHOD รวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล จากวารสารทาง
การแพทยตางๆ ที่ไดมีการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษานี้
RESULTS EEG ขอมูลจากการวิจัยที่เปน class I 1 การ
วิจยั และ class II 10 การวิจยั รวมผูป ว ย 1766 คน พบความผิดปกติ
เฉลี่ย 51% (12-73%) โดยที่มีความผิดปกติที่เปน spikes/ sharp
waves ถึง 29% (8-50%) อยางไรก็ตามจะเห็นวา EEG ปกติไดถงึ
ครึ่งหนึ่งในผูปวยที่มีอาการชัก แตเมื่อพบความผิดปกติจากการ
ตรวจคลืน่ ไฟฟาสมองโดยเฉพาะอยางยิง่ การตรวจพบ epileptiform
discharges สามารถชวยบอกไดวา มีโอกาสทีจ่ ะเกิดการชักซ้ำใน
60 เดือนไดสงู กวาในกลุมที่มีคลื่นไฟฟาสมองที่ปกติ คือ 49.5%
และ 27.4% ตามลำดับ ( level B) โดย nonspecific abnormalities ไมมีผลในการทำนายโอกาสเกิดการชักซ้ำในผูปวย
โดยสรุปแลวการตรวจ EEG ในผูปวยผูใหญที่มีการชักครั้งแรก
มีประโยชนในการทำนายโอกาสเกิดการชักซ้ำ ของผูปวยและยัง
มีประโยชนในการจำแนกชนิดของการชัก เพื่อนำไปสูการรักษา
ที่เหมาะสมตอไป ขอมูลนี้ตรงกับในผูปวยเด็กเชนกัน
NEUROIMAGING ขอมูลจากการวิจัยที่เปน class II 7 การ
วิจัยจำนวนผูปวย 1079 คน พบวามี CT ผิดปกติ 15% (1-57%)
โดยมีความผิดปกติที่ชัดเจนและมีผลตอการรักษาผูปวย เชน
brain tumor, vascular lesion, cerebral cysticercosis ถึง 10%
(1-47%) (level B) โดยสรุปการวิจัยสวนใหญสนับสนุนประโยชน
ของการสงตรวจ Neuroimaging ในผูใหญที่มีอาการชักครั้งแรก
โดยไมมีสิ่งกระตุน
LABORATORIES STUDIES ขอมูลจากการวิจยั ทีเ่ ปน Class II
2 การวิจัยรวมผูปวย 464 คน และการวิจัย Class III 4 การวิจัย
เพื่อหาประโยชนในการสงตรวจ rountine blood count, blood
glucose, electrolyte, calcium และ toxicology screening ใน
ผูปวยที่มาดวยอาการชัก ไมพบความผิดปกติที่มีผลตออาการ
ทางคลินิกของผูปวย อยางมีนัยสำคัญ (พบความผิดปกติตั้งแต
0-15%) จึงสรุปวา ยังไมมีขอมูลจากการวิจัย ที่สนับสนุนหรือ
คัดคานการสงตรวจทางหองปฏิบัติการในผุปวยกลุมนี้ ดังนั้น
การสงตรวจดังกลาวจึงขึ้นอยูกับอาการของคนไขเปนหลัก

LUMBAR PUNCTURE และ TOXICOLOGIC SCREENING
ยังไมพบการวิจัยที่เปน class I - II evidence ที่สนับสนุนหรือ
คัดคานการสงตรวจน้ำไขสันหลังหรือการสงตรวจ Toxicologic
screening ในผูปวยกลุมนี้ ดังนั้นการสงตรวจน้ำไขสันหลังหรือ
Toxicologic screening จึงขึ้นกับอาการของคนไขเปนหลัก
CONCLUSION ในขณะนีม้ ขี อ มูลทีเ่ ปน class I - II evidence
และ class II evidence อยางเพียงพอ ทีจ่ ะสนับสนุนการสงตรวจ
EEG และ Neuroimaging ในผูป ว ยกลุม นี้ แตยงั ไมมขี อ มูลอยาง
เพียงพอที่จะสนับสนุนหรือคัดคานการสงตรวจน้ำไขสันหลัง
Blood chemistry และ Toxicology ซึ่งขึ้นกับภาวะของคนไข
เปนหลัก
ในความเห็นของผูแปลนาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ outcome
ของผูป ว ยในแตละกลุม ทีไ่ ดรบั การประเมินโดย parameter เหลานี้
โดยเปรียบเทียบระหวางแตละสาเหตุที่ทำใหผูปวยมีอาการชัก
และการตัดสินใจการรักษาวามีตัวแปรอะไรมาเกี่ยวของตอไป
ทั้งนี้ เพื่อการประเมินผูปวยไดอยางถูกตองและรวดเร็วตอไป
อยางไรก็ตามการดูแลรักษาผูปวยระบบประสาทสิ่งสำคัญยัง
จำเปนตองอาศัยประวัติ และการตรวจรางกายมาชวยในการ
ตัดสินใจการรักษาและการเลือกสง investigation ที่ถูกตอง และ
เหมาะสมตอไป
เหมาะสมตอไป
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