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Epilepsy Digest ฉบับ ปฐม ฤกษ ของ ป 2551 นี้ ทาง สมาคม

โรค ลม ชกั แหง ประเทศ ไทย ม ีจดุ ประสงค ที ่จะ ใช เปน สือ่ กลาง ใน การ เผย แพร 

ความ รู ดาน โรค ลม ชกั และ การ ตดิตอ สือ่สาร ระหวาง แพทย ที ่สนใจเนือ่งจาก

 วทิยาการ ดาน โรค ลม ชกัม ีองค ความ รู ใหมๆ  เกดิ ขึน้ อยู ตลอ ดเวลา แพทยจงึมี

ความจำเปนตองเพ่ิมพูนความรูอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการดูแล

ผูปวยอยางสูงสุด Epilepsy Digest ฉบับ นี้  มี  รูป แบบ ให มี หัวขอ

หลากหลาย โดย การ เพิม่บทความ Epilepsy Continuum ซึง่ รบั ผดิชอบโดย

อา จาร ย สุร ชัย และ อาจารย  กนก วรรณ ซึ่งจะเปนการ review ความ รู

ดานโรค ลม ชักใน หัวขอตางๆ ใน แตละฉบับคือ 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 นอกจากน้ี 

     ยัง มี สวน ของ Epilepsy Highlight/Hot issue,

   การ Review Published Articles, Current Practices และ

  Quiz, FAQ และ Editors Brief Communication

     ทีมบรรณาธิการหวัง วา

Epilepsy  Digest จะ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค

   ดังกลาวไมมากก็นอยถา ทาน

 ผู อาน มี ขอคิด เห็นเสนอแนะ ประการ 

ใดเพ่ือใหจุลสารฉบับน้ีกอประโยชนสูงสุด

ทาง ทีม งานบรรณาธิการยินดี  ท่ี จะ รับ ฟงและ 

   นำ ไปปรับปรุงตอ ไป ครับ               

 บร รณาธิ การ แถลง
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ใน ชวง 2 ทศวรรษ ที่ผาน มา ความ รู เกี่ยว กับ กลไก การ เกิด 

ภาวะ ชัก ตอ เน่ือง และ ผล กระทบ ของ ภาวะ ชัก ตอ เนื่อง ตอ ระบบ 

ประสาท ได เพ่ิม ขึ้น เปนอ ยาง มาก นอกจาก นี้  ยา รักษา โรค ลม ชัก

 รุน ใหมๆ  บาง ชนิด ก ็สามารถ นำ มา บรหิารทาง หลอด เลอืด ดำ ไดดวย 

ขนาด สูง (bolus dose) เพื่อใชรักษาอาการชักเฉียบพลันได รวม 

ถงึ การ พฒันา ยา ที ่จะ ปองกัน อนัตรายอันเปนผลจากการชักตอ เชลล 

สมองหรือ ปองกัน ผล กระทบ ระยะ ยาว ตอ สมอง อัน เกิด จาก ภาวะชัก 

ตอ เนื่อง ซึ่ง เปน สาเหตุ ของ โรค ลม ชักเรื้อรัง และ การ เสื่อม ถอย 

ทาง สติ ปญญา ใน เวลา ตอ มา สิ่ง ตางๆ  ดัง กลาว มี ผล ทำใหการ ดูแล 

รกัษา ผู ปวย ซึง่ ประสบ ภาวะ ชกั ตอ เนือ่ง ม ีการ พฒันา ขึน้เปนอยางมาก 

เพื่อ ประโยชน ตอ ผู ปวย

 ภาวะ ชกั ตอ เนือ่ง กอ ให เกดิ การ ตาย ของ เชลล ประสาท โดย ม ี

ปจจัย สำคัญ คือ การ มี prolonged activation ของ NMDA / AMPA 

receptor กอ ให เกิด necrotic / apoptotic neuronal death ตาม มา 

สวน ปจจยั ที ่กระตุน ใหการ ชกั ทัว่ไป ซึง่ สวน ใหญ จะ หยุด ได เอง ภายใน 

เวลา ไม กี่ นาทีเปลี่ยน เปน ภาวะ ชัก ตอ เนื่อง นั้น มี หลาย ประการ เชน 

การ เปลี่ยนแปลง ของ pH, ionic gradient และอื่นๆ ซึ่ง กอ ให เกิด 

การ เปลี่ยนแปลง ของ excitability ของ cortex และ hippocampal

network แต ปจจัย ที่ สำคัญ คือ การ สูญ เสียประสิทธิภาพ การ ทำงาน 

ของ GABA receptor ที่ มาก ขึ้น จาก การ มีการเปลี่ยนแปลงของตัว 

GABA receptor ทำให กลไก ใน การ ยบัยัง้ การ ชกั เสยี ไป นอกจาก นี ้การ 

ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา ดวย benzodiazepine ซึง่ ออก ฤทธ์ิ ที ่GABA 

receptor ก็ จะ ลด ลง ตาม เวลา ที่ มาก ขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพของ 

benzodiazepine ในการยับยั้งการชักจะลดลงเร่ือยๆ ตามเวลา

ของการชักที่ผานไป ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งในการที่จะพยายามหยุด

การชักใหเร็วท่ีสุดกอนที่จะมีการดื้อยามากขึ้นตามมา

 การ ชัก ตอ เนื่อง มี ผล ให ผู ปวย มี โอกาส เกิด โรค ลม ชัก

(epilepsy) ได สูง ขึ้น ใน เวลา ตอ มา จาก การ มี denervation

hypersensitivity, การ มี sprouting ของ excitable pathway,

และ การ มี selectives loss ของ GABAergic neurons

Immature brain จะ มี โอกาส เกิด การ ชัก ตอ เนื่อง ได สูง กวา

adult brain แต จะ ได รับ ผล กระทบ จาก การ เกิด การ ชัก ตอ เนื่อง 

นอย กวา เชน การ กระทบ กระเทือน ตอ สติ ปญญา, อัตรา การ ตาย,

ผล กระทบ ตอ สมอง, และ อัตรา การ เกิด โรค ลม ชัก ใน เวลา ตอ มา 

 ใน ปจจุบัน ยา กัน ชัก ใหมๆ หลาย ชนิด ได ถูก นำ มา พัฒนา 

ให ใช ใน รูป แบบ การ ให ทาง เสนเลือด ดำ ได เชน Levetiracetam,

Lamotrigine และ Lacosamide ซึ่ง คงจะ ได รับ การ อนุ ญาตให ใช 

รักษา ผู ปวย ที่ มี การ ชัก ตอ เนื่อง ได ใน อนาคต อัน ใกล สวน ยา รุน เกา

 เชน Valproate ซึ่ง เดิม มีขอบงใชเฉพาะสามารถ ใชได ใน การ ให 

ทดแทน ทางเสนเลือด ดำ ใน ผู ปวย ที่ ไม สามารถ ทาน Valproate ได 

ตั้ง แต ป 1996 ใน ปจจุบัน ก็ มี ขอมูล อยาง มาก ถึง ประ สิ ทธิ ภาพ  เเละ 

ความ ปลอดภัย ของ ยา ชนิด นี้ เพื่อ ใช รักษา ภาวะ ชัก ตอ เนื่องโดย

 การให ขนาด มากๆ อยาง รวดเร็ว ทาง หลอด เลือด ดำ (bolus dose)

โดย ใช ขนาด ตั้ง แต 10-45 มก./กก. ใน อัตรา สูงสุด 6-10 มก./กก./

นาท ี โดย ม ีประสทิธภิาพ สงู และ ผล ขาง เคยีง นอย การ วเิคราะห จาก 

20 การ วจิยั ใน เดก็ และ ผูใหญ รวม 523 คน ที ่ม ีภาวะ ชกั ตอ เนือ่ง พบ 

วาการ ใช valproate ทาง หลอด เลือด ดำ มี ประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 

phenytoin ในการหยุดภาวะชักตอเนื่อง

สวน Levetiracetam ก็ มี ประสิทธิภาพ  และ ความ 

ปลอดภัย สูง และ ได รับ การ อนุมัติ ให ใช รักษา ภาวะ ชัก ตอ เนื่อง ใน 

ยุโรป โดย สามารถ ให ได ทั้ง ทาง หลอด เลือด ดำ  และ การ ฉีด เขา 

กลาม เนื้อ ในขนาด 1,500-2,500 มก. สวน ยา กัน ชัก กลุม อื่น เชน 

Lacosamide และ Lamotrigine ก็ มี โอกาส ที่ จะ ถูก นำ มา ใช ใน การ 

รักษา การ ชัก ตอ เนื่อง ใน อนาคต อัน ใกล

 นอกจาก การ ใช ยา ทาง หลอด เลือด ดำแลว, การ ให ยา ใน 

ขนาด มากๆ (bolus dose) ทางสายอาหารหรือทางปากก็ เปน อีก 

ทาง เลอืก หนึง่ ใน การรักษา ผู ปวย โรค ลม ชกั ตอ เนือ่ง โดยม ีรายงาน ถงึ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการ ใช Topiramate ใน ขนาด 

สงูถงึ 1600 มก. ทางสายอาหารใน ผู ปวย ที ่ม ีrefractory status epilep-

ticus และ ใน อนาคต อนั ใกล เรา อาจ ม ีโอกาส ได ใช intranasal/ buccal

midazolam ใน acute management ของ อาการ ชักในบานเรา

นพ. ชาครินทร ณ บางชาง
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โรค ลม ชกั จาก คำ จำกดั ความ ซึง่ กำหนด โดย International 

League Against Epilepsy (ILAE) ใน ป 1989 นั้น โรค ลม ชัก คือ 

กลุม อาการ ทาง คลินิก ที่ ผู ปวย มี อาการ ชัก เกิด ขึ้น ซ้ำ หลาย คร้ัง โดย

ไม ตอง มี ปจจัย กระตุน (unprovoked seizure) และ มี โอกาส เกิด

อาการ ชัก ซ้ำ ใน ระยะ ยาว การ วินิจฉัย โรค ลม ชัก จึง อาศัย ประวัติ และ 

อาการ ทาง คลินิก เปน หลัก  

 ใน ป 2005 ILAE ได กำหนด คำ จำกัด ความ ของ

โรค ลม ชัก ใหม โดย กำหนด ให โรค ลม ชัก คือ กลุม อาการ ทาง คลินกิ

ที่ ผู ปวย มี โอกาส เกิด อาการ ชัก ซ้ำ เรื่อย ๆ   ใน ระยะ ยาว โดยที่ ไมมี 

ปจจัย กระตุน ซึ่ง อาจ สง ผล กระทบ ตอ สติ ปญญา สุขภาพ จิต รวม ทั้ง 

การ ดำเนิน ชวีติ ใน สงัคม ของ ผู ปวย โดย ใน คำ จำกัด ความ ใหม ผู ปวย

 อาจ มี อาการ ชัก เพียง ครั้ง เดียว แต หาก มี หลัก ฐาน อื่น ๆ   ที่ ทำให 

เชื่อ ได วา ผู ปวย มี โอกาส สูง ที่ จะ เกิด อาการ ชัก ซ้ำ ใน ระยะ ยาว เชน

มี พยาธิ สภาพ ที่ สมอง ชัดเจน หรือ มี ความ ผิด ปกติ ของ คลื่น ไฟฟา 

สมอง ที ่เขา ได กบั โรค ลม ชกั ก ็สามารถ ใหการ วนิจิฉัย ได วา ผู ปวย เปน 

โรค ลม ชัก ตั้ง แต มี อาการ ชัก ครั้ง แรก

การ จำแนก ประเภท ของ อาการ ชัก 
และ การ จำแนก ประเภท ของ โรค ลม ชัก

อาการ ชัก (seizure) สามารถ จำแนก ตาม International 

League Against Epilepsy (ILAE) classification ใน ป 1981 ได 

เปน 3 ประเภท (ตาราง ที่ 2) ไดแก

1. Partial seizures  เปน อาการ ชัก ที่ เริ่ม ตน จาก ความ 

ผดิ ปกต ิของ คลืน่ ไฟฟา สมอง ที ่สวน ใด สวน หนึง่ ของ สมอง โดยที ่หาก 

ผู ปวย ยงั รู สต ิอยู ระหวาง อาการ ชกั เรยีก วา “simple partial seizures” 

แต ถา ม ีการ เปลี่ยนแปลง ของ การ รู สติ จะ เรียก วา “complex partial 

seizures”

2. Generalized seizures  เปน อาการ ชัก ที่ เริ่ม ตน จาก 

ความ ผิด ปกติ ของ คลื่น ไฟฟา สมอง ทั่ว ทั้ง สมอง 

3. Unclassified seizures  เปน อาการ ชกั ที ่ยงั ไม สามารถ
 จำแนก ได วา เปน partial หรือ generalized seizures    

EPILEPSY AND SEIZUREEPILEPSY AND SEIZURE
CLASSIFICATIONCLASSIFICATION

โรค ลม ชกั (epilepsy) ใน ปจจบุนั จำแนก ตาม International 

Classification of Epilepsies, Epileptic Syndromes and Related

Seizures Disorder ซึ่ง กำหนด โดย ILAE ใน ป1989 ได เปน

3 ประ เภทใหญ ๆ  ไดแก

1. Localization-related (focal, local, partial) epilepsies
ไดแก  โรค ลม ชกั ที ่ผู ปวย ม ีอาการ ชกั จาก ความ ผดิ ปกต ิของ คลืน่ไฟฟา 

สมอง ที ่สวน ใด สวน หนึง่ ของ สมอง ผู ปวย ม ีอาการ ชกั เปน แบบ partial 

seizure            

2. Generalized epilepsies  ไดแก  โรค ลม ชัก ที่ ผู ปวย 

มี อาการ ชัก เกิด จาก ความ ผิด ปกติ ของ คลื่น ไฟฟา สมอง ทั่ว ทั้ง สมอง

3. Undetermined epilepsies  

ซึ่ง ใน แตละ ประเภท ของโรค ลม ชัก ดัง กลาว สามารถ 

จำแนก ตาม สาเหตุ ของ อาการ ชัก และ พยาธิ สภาพ ใน สมอง ได เปน 

3 ประเภท ดังนี้

3.1. Idiopathic (Primary) เปนก ลุม โรค ลม ชัก ที่ ไมทราบ

สาเหตุ หรือ มี สาเหตุ มา จาก ความ ผิด ปกติ ทาง พันธุ กรรม

3.2. Symptomatic เปนก ลุม โรค ลม ชัก ที่ เกิด จาก

 พยาธิ สภาพ ใน สมอง ซ่ึง สามารถ เห็น ได ชัดเจน 

จาก การ ตรวจ เพ่ิม เติม โดย การ ตรวจ ทาง รังสี วินิจฉัย

3.3. Cryptogenic เปนก ลุม โรค ลม ชัก ที่ นา จะ เกิด จาก

พยาธิ สภาพ ใน สมอง แต ยัง ไม สามารถ ตรวจ พบ 

พยาธิ สภาพ ดัง กลาว ได ดวย เทคนิค การ ตรวจ ทาง รังสี 

วินิจฉัย ท่ี มี อยู ใน ปจจุบัน

• การ จำแนก ชนิด ของ โรค ลม ชัก ตาม การ แบงประเภท
 โรค ลม ชัก แบบ ใหม ซึ่ง เสนอ โดย ILAE ใน ป 2001

ใน ป 2001 ILAE ได นำ เสนอ วิธี การ แบง ประเภท โรค ลม ชัก 

แบบ ใหม ซึง่ ใน ปจจุบนั ยงั ไม ได นำ มา ใช กนั อยาง แพร หลาย เนือ่งจาก 

มี ความ ซับ ซอน ใน การ จำแนก คอน ขาง มาก วิธี การ จำแนก ประเภท 

ของ โรค ลม ชัก แบบ ใหม นี้ ได แบง การ จำแนก เปน axis ตางๆ  ดังนี้

Axis I: Ictal phenomenology  เปนการ บรรยาย ลกัษณะ
 อาการ ของ ผู ปวย ขณะ ที ่ม ีอาการ ชกั ซึง่ แบง เปน ลกัษณะ อาการ ขณะ 

ที่ เกิด อาการ ชัก (ictal features) และอาการ ภาย หลัง อาการ ชัก

EPILEPSY AND SEIZURE
CLASSIFICATION (AN UPDATED)

พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ
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(postictal features) ซึง่ ราย ละเอยีด ของ ลกัษณะ อาการ ชกั นัน้ ม ีความ 

สำคัญ มาก สำหรับ การ หา บริเวณ ของ สมอง ที่ เปน จุด กำเนิด ของ 

อาการ ชัก ใน ผู ปวย ที่ จำเปน ที่ จะ ตอง ได รับ การ รักษา โดย การ ผาตัด

Axis 2: Seizure type เปน ประเภท ของ อาการ ชัก 

ตาม ILAE classification ป 1981 นอก เหนอื จาก นัน้ ใน ป 2006 ILAE 

ได เสนอ การ ปรบัปรงุ การ แบง ประเภท ของ อาการ ชกั ใหม (ตาราง ที ่1) 

ซึ่ง มี ลักษณะ ใกล เคียง กับ ILAE classification ป 1981 โดย มี การ 

แบง อาการ ชัก เปน 2 ประเภท ใหญ คือ generalized seizure และ 

partial seizure แต ใช คำ focal seizure แทน partial seizure

Axis 3: Epilepsy syndrome แบง ตาม International

Classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes

(Commission on Classification and Terminology of the ILAE, 

1989) ใน ป 2006 ILAE ได เสนอ การ ปรับปรุง การ แบง ประเภท 

ของ โรค ลม ชัก ใหม (ตาราง ที่ 2) ซึ่ง มี ลักษณะ ใกล เคียง กับ ILAE

classification ป 1989 แต ม ีการ เพิม่ เตมิ ชนดิ ของ โรค ลม ชกั ชนดิ ใหม 

ขึ้น มา เชน autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy, 

mesial temporal epilepsy with hippocampal sclerosis เปนตน

Axis 4: Etiology  บอก ถงึ สาเหต ุของ โรค ลม ชกั ใน ผู ปวย 
ราย นั้น 

Axis 5: Impairment บอก ถึง ผล กระทบ ของ โรค ลม ชัก 

ที่ มี ตอ สุขภาพ จิต การ ทำงาน การ ดำเนิน ชีวิต ใน สังคม และ คุณภาพ 

ชีวิต ของ ผู ปวย

4

ตาราง ที่ 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

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

(ที่ แสดง เปน ตัว หนังสือ เอียง ไดแก โรค ลม ชัก ชนิด ใหม ที่ เพิ่ม เติม ขึ้น มา ใน
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
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FAQ

        คำตอบ
อาการชักชนิด absence และ complex partial

seizure จะมีลักษณะปรากฏใหเห็นคลายๆ กัน กลาวคือ

เหมอลอยไมรูสึกตัวหรือรูสึกตัวเพียงลางเลือน และระหวางที่

เกิดอาการอาจทำอะไรไปโดยไมรูตัวได เชนกันทั้งสอง

ประเภท เชน กระพริบตา ขยุกขยิกมือ ที่เรียกวา automatism

แตเปนอาการชักตางประเภทกัน มีความจำเปนตองจำแนก

ระหวางกันใหได

การจำแนกอาการชักระหวาง
absence และ complex partial seizure 
มีความสำคัญมาก ดวยเหตุผลดังนี้ คือ

1. สาเหตขุองโรคลมชกัสองประเภทนีต้างกนั absence

จัดเปน generalized epilepsy ในขณะท่ี complex partial

seizures จัดเปน localization-related epilepsy อาการชัก

ชนิด absence ยังจำแนกยอยเปน typical หรือ atypical

absence ดังนั้นสาเหตุของ absence จึงอาจเปนกลุม

idiopathic (สาเหตุนาจะเปนพันธุกรรม) ในกลุม typical

absence แตเปนกลุม cryptogenic (นาจะมีรอยโรค

ในสมองแตตรวจไมพบ) หรือกลุม symptomatic (ตรวจพบ

รอยโรคในสมอง) ใน atypical absence สำหรับสาเหตุของ

complex partial seizure อาจเกิดจากกลุม idiopathic,

cryptogenic หรือ symptomatic ก็ได 

A

Qคำถาม

ทำไมเราตองจำแนกอาการชักระหวาง absence และ complex partial seizure 

และเราจะจำแนกไดอยางไร?

2. การเลือกแนวทางการสืบคนโรคเพิ่มเติมตางกัน

เนื่องจากอาการชักแตละประเภทดังกลาว เกิดจากสาเหตุ

แตกตางกัน ดังนั้นการจำแนกอาการชักแตละประเภท

ดังกลาว จึงมีความสำคัญตอการตัดสินใจเลือกแนวทาง

การสืบคนโรคเพ่ิมเติม อาทิเชน การสงตรวจ brain imaging

 3. การเลือกยากันชักแตกตางกัน เนื่องจากยากันชัก

สวนใหญที่มีจำหนายในประเทศไทย สามารถใชรักษาควบคุม

อาการชกัชนดิ complex partial seizure ได แตบางชนดิเทานัน้

ที่สามารถใชกับอาการชักชนิด absence ได ไดแก so-

dium valproate, topiramate, levetiracetam, lamotrigine 

และบางชนิดยังอาจกระตุน absence ขึ้นได ไดแก phenytoin, 

carbamazepine, phenobarbital

4. การพยากรณโรคตางกัน typical absence จะมี

พยากรณโรคดีที่สุด มักจะหายขาดเม่ือเขาวัยผูใหญ ยกเวนใน

กรณีที่พบในโรคลมชักชนิด juvenile myoclonic epilepsy

นพ. รังสรรค ชัยเสวิกุล
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การจำแนกระหวางอาการชักชนิด absence และ complex partial seizure นั้นอาศัยเกณฑดังตอไปนี้

CRITERIA

Age of onset

Automatism

Aura

Post ictal phase

Brain imaging

Neurological exam /
cognitive function

EEG

Duration of seizure

TYPICAL ABSENCE

มักจะเริ่มในวัยเด็ก

ไมซับซอน

ไมมี

ไมมี

ปกติ

ปกติ

generalized 3-Hz

spike-wave discharge 

on normal background 

activity

สั้นๆ มักเปนวินาที

ATYPICAL ABSENCE

มักจะเริ่มในวัยเด็ก

อาจจะซับซอนได

อาจมีได

อาจมีได

มักจะผิดปกติ

มักจะผิดปกติ

generalized 2-2.5-Hz 

spike-wave discharge on 

abnormal slow

background activity

ไมแนนอน 

บางครั้งก็สั้นเปนวินาที

บางครั้งก็นานเปนนาที

COMPLEX PARTIAL 
SEIZURE

เริ่มในวัยใดก็ได

มักจะซับซอนกวา

อาจมีได

มักจะมี

แลวแตสาเหตุ

อาจจะปกติหรือผิดปกติก็ได

แลวแตสาเหตุ

อาจจะปกติหรือผิดปกติก็ได

localized epileptiform 

discharge

นานกวา มักเปนนาที

        คำตอบ
แพทยควรตองจำแนก syncope และ seizure จากกันใหได เพื่อจะไดพิจารณาสงตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม และเลือก

แนวทางการรักษาซึ่งจะแตกตางกันไป เราสามารถจำแนกอาการทางคลินิกสองอยางนี้ไดโดยเกณฑดังตอไปนี้

อานตอหนา 8

A

Qคำถาม

มีวิธีการอยางไรในการจำแนกระหวาง syncope และ seizure?



Vol. 1  •  No. 1  •  January-March, 20088

การจำแนกอาการทางคลินิก 2 อยางนี้ อาศัยเกณฑดังตอไปนี้

CRITERIA

ระยะเวลาของอาการ

ปจจัยกระตุน เชน ขาดน้ำ

ลักษณะการลม

Eye movement

Hallucinations

Face colour

Hypersalivation

Incontinence

Post-ictal confusion

กัดลิ้น

Serum creatine kinase

Electrocardiography

Electroencephalography

อาการเตือน เชน วิงเวียน 

ใจสั่น

อาการกระตุก

SYNCOPE

มักไมเกิน 30 วินาที

พบไดรอยละ 50

Flaccid or stiff

open, transient upward or 

lateral deviation

ถามี มักจะเกิดชวงทายๆ

ของอาการ

pale

absent

rare

ระยะเวลามักไมเกิน 30 วินาที

อาจพบกัดปลายลิ้นได

ถาลมไปขางหนา

แตจะไมพบการกัดดานขาง

ของลิ้น

ระดับปกติ

ถาพบ arrhythmia 

อาจชวยสนับสนุนการวินิจฉัย

ไมมี epileptiform discharge

มักจะมี

ไมเปนจังหวะ, multifocal, 

หรือ generalized myoclonus 

มักจะไมรุนแรงและมักจะสั้นๆ 

ไมกี่วินาที

COMPLEX PARTIAL SEIZURE /
GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURE

1-3 นาที 

มักไมพบ

stiff

open, sustained deviation

ถามี มักจะเกิดชวงตนๆ ของอาการ

cyanosis, flushed

common

common

ระยะเวลา 2-30 นาที

พบไดบอย กัดลิ้นไดทุกตำแหนง

มักจะสูงขึ้นหลังชักชนิด

generalized tonic-clonic seizure 30 นาที

ถาพบ arrhythmia ไมคัดคานการวินิจฉัย

ถาพบ epileptiform discharge 

ชวยสนับสนุนการวินิจฉัย

มักจะไมมี

เปนจังหวะ, forceful,

generalized tonic-clonic seizure,

นานเปนนาที, 1/2-2 นาที
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Seizure and epilepsy classifi cationSeizure and epilepsy classifi cation

Current practices and QuizCurrent practices and Quiz

โจทย A
หญิง อายุ 17 ป สอง ป กอน ไป เขา คาย เนตร นารี 

กลาง คืน ลุก ขึ้น จาก ที่นอน เดิน ไป หองน้ำ แลวก ลับ ออกมา

 ทั้ง ที่ ไม ใส กางเกง ทา ทา งงงๆ แลว ลม ลง นอน เพื่อน ตอง

 ชวย ใส กางเกง ให เชา ตืน่ มา จำ เหตกุารณ ไม ได สาม วนั กอน

มารดา พบ วา เวลา เชา ตรู เดิน ลง บันได บา นทั้งๆ  ที่ ตัว ยัง 

เปยก นำ้ ไม ใส เสือ้ผา ทา ทา งงงๆ ไม ตอบ คำถาม มารดา พา

 ขึ้น ไป เขา หอง นอน ทาทาง กระวนกระวาย เล็ก นอย ตอง 

ปลอบสัก ครู แลว จึง นอน หลับ ไป สัก ครึ่ง ชั่วโมง ตื่น ขึ้น มา 

จำ เหตุการณ ไม ได อาย มาก เดิม แขง็ แรง ดไีม เคย ม ีอบุตัเิหตุ 

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 โรค ลม ชัก ใน ครอบครัว ตรวจ รางกาย พบ วา ทาทาง 

วิตก กังวล hypersthenic built แต ไม พบ ความ ผิด ปก ติ อื่น ๆ  

ผล การ ตรวจ EEG และ CT scan of brain with contrast 

enhancement ปกติ 

โจทย B
หญงิ อายุ 29 ป แขง็ แรง ด ีมา ตลอด จน กระท่ัง เริม่ 

ม ีอาการ เหมอ ลอย เปน พกั ๆ   เม่ือ อายุ 16-17 ป ระยะ 3-4 ป 

แรก มี อาการ ป ละ 2-3 ครั้ง แลว ตอ มา อาการ เปน บอย มาก 

ขึ้น เรื่อย ๆ   จน กระทั่ง ม ีอาการ เดือน ละ 3-4 ครั้ง บาง คร้ัง 

ขณะ เหมอ ลอย จะ ขีด เขียน ลง ไป ใน เอกสาร ที่ กำลัง ทำงาน 

อยู จน เลอะ ไป หมด จงึ ไป พบ แพทย ไดยา carbamazepine

controlled release 400 mg, bid ยัง คง มี อาการ เหมอลอย

บอยขึ้นเร่ือยๆ จนเปนเกือบทุกวัน ไมสามารถเพ่ิมขนาด

ยาได เพราะทำใหงวงนอนมาก ไมเคยมีอุบัติเหตุที่ศีรษะ

ไมเคยเจบ็ปวยหนกัๆ ทีต่องเขาโรงพยาบาล ตรวจรางกาย

ปกตผิลการตรวจ EEG และ CT scan of brain with contrast

enhancement ปกติ สงตรวจ MRI of brain ผลดังรูป

คำถาม
� จง ใหการ วินิจฉัย แยก โรค
� ถา เปน อาการ ชัก จัด เปน อาการ ชัก 

ประเภท ใด และ เปน โรค ลม ชัก ชนิด ใด

� ควร สง ตรวจ อะไร เพิ่ม เติม อีก หรือ ไม

พรอม ทั้ง ให เหตุผล ประกอบ

� จง ให แนวทาง การ รักษา
� จง ให พยากรณ โรค  และ คำ แนะนำ แก ผู ปวย 

และ มารดา

คำถาม
� ผูปวยมีอาการชักประเภทใด

และเปนโรคลมชักชนิดใด

พรอมทั้งบอกสาเหตุของโรคลมชัก

� จงใหแนวทางการรักษา
� จงใหพยากรณโรค และคำแนะนำแกผูปวย
� ถาผูปวยตองการมีบุตรจะปฏิบัติอยางไร

Seizure and epilepsy classifi cation

Current practices and Quiz
นพ. รังสรรค ชัยเสวิกุล
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Reassessment : Neuroimaging in Reassessment : Neuroimaging in the emergency patient the emergency patient 
presenting with seizure (an evidence-based review)presenting with seizure (an evidence-based review)
Neurology 2007; 69; 1772-1780Neurology 2007; 69; 1772-1780.

OBJECTIVE  เพื่อวิเคราะหประโยชนของ Neuroimaging

ในผูปวยท่ีมกีารชักคร้ังแรกท่ีมาท่ีหองฉุกเฉิน วาจะสามารถชวย

ในการตัดสินใจและเปล่ียนแนวทางการรักษาผูปวยหรือไม

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 การวิจัยท่ีเปน

class III ซึ่งวิจัยคนไขผูใหญจำนวน 98-875 คน พบความ

ผิดปกติจาก CT ทั้งสิ้น 34-56% และมีความผิดปกติที่มี

ผลตอการเปล่ียนแปลงการรักษาถึง 9-17% โดยความผิดปกติ

สวนใหญที่พบคือ subdural hematoma, nontraumatic

bleeding, stroke, tumor, abscesses

และมี 4 การวิจัยท่ีเปน 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 โดยท่ีกลุมแรกเปนคนไขทีม่อีาการชักคร้ังแรกจำนวน

24-138 คน และกลุมที่สอง เปนคนไขที่มีประวัติโรคลมชักมา

กอน จำนวน 60-139 คนจาก CT 12-25% โดยไมมีความแตก

ตางอยางมีนัยสำคัญในคนไขทั้งสองกลุม อยางไรก็ตามยังไมมี

ขอมูลจากการวิจัยที่มากพอ ในการบอกประโยชนของการตรวจ 

neuroimaging ในคนไขท่ีมีประวัติโรคลมชักมากอนและมาท่ี

หองฉุกเฉินดวยอาการชัก

พบ 3 การวิจัยที่เปน class III เพื่อศึกษาประโยชนของ

neuroimaging ในผูปวย special group แยกเปนผูปวยเด็กเล็ก

ที่อายุนอยกวา 6 เดือน และผูปวยติดเชื้อ AIDS พบวา ในผูปวย

เดก็เล็ก 22 คน ทีอ่ายุนอยกวา 6 เดอืน พบความผิดปกติจาก CT

ถึง 55% ซึ่งมีผลในการเปล่ียนแปลงการรักษา เชน Aicardi 

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

การศึกษาน้ีพบวา ผูปวยเด็กที่มีการชักหลังจากการบาดเจ็บที่

ศีรษะพบความผิดปกติ 16 % และมีเพียง 5 % ที่ผลการตรวจมี

ผลในการเปล่ียนแปลงการรักษา

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

ในผูปวยท้ังเด็กและผู ใหญที่มีอาการชักคร้ังแรก ที่มาท่ี

หองฉุกเฉิน มีประโยชนในการชวยแนะแนวทางในการรักษา

โดยเฉพาะในกลุมผูปวยกลุมพิเศษ เชน เด็กอายุนอยกวา 

6 เดือน ผูปวย AIDS และผูปวยที่มีความผิดปกติจากการ

ตรวจรางกายทางระบบประสาท มีประวัติชี้นำดังกลาวขางตน

หรือมี focal onset seizure 

พญ. ขนิษฐา คูศิวิไลส

Reassessment : Neuroimaging in the emergency patient 
presenting with seizure (an evidence-based review)
Neurology 2007; 69; 1772-1780.
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Practice parameter : Practice parameter : Evaluating an apparent unprovoked Evaluating an apparent unprovoked 
fi rst seizure in adults (an evidence-based review)fi rst seizure in adults (an evidence-based review)
Neurology 2007; 69; 1996-2007.Neurology 2007; 69; 1996-2007.

11

OBJECTIVE  เพื่อหา parameter ในการประเมินผูปวยท่ี

อายมุากกวา 18 ป ซึง่มาดวยอาการชกัครัง้แรกโดยที่ไมมสีาเหตุ

ชักนำ 

METHOD รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากวารสารทาง
การแพทยตางๆ ที่ไดมีการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษานี้  

RESULTS  EEG ขอมูลจากการวิจัยที่เปน class I 1 การ

วจิยัและ class II 10 การวจิยั รวมผูปวย 1766 คน พบความผิดปกติ

เฉลี่ย 51% (12-73%) โดยที่มีความผิดปกติที่เปน spikes/ sharp 

waves ถงึ  29% (8-50%) อยางไรกต็ามจะเหน็วา EEG ปกตไิดถงึ

ครึ่งหนึ่งในผูปวยท่ีมีอาการชัก แตเมื่อพบความผิดปกติจากการ

ตรวจคล่ืนไฟฟาสมองโดยเฉพาะอยางย่ิงการตรวจพบ epileptiform

discharges สามารถชวยบอกไดวามโีอกาสท่ีจะเกิดการชักซำ้ใน

60 เดือนไดสงูกวาในกลุมที่มีคลื่นไฟฟาสมองที่ปกติ คือ 49.5% 

และ 27.4% ตามลำดับ ( level B) โดย  nonspecific abnor-

malities ไมมีผลในการทำนายโอกาสเกิดการชักซ้ำในผูปวย 

โดยสรุปแลวการตรวจ EEG ในผูปวยผูใหญที่มีการชักคร้ังแรก

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 ในผูใหญที่มีอาการชักคร้ังแรก

โดยไมมีสิ่งกระตุน 

LABORATORIES STUDIES  ขอมลูจากการวจิยัทีเ่ปน Class II 

2 การวิจัยรวมผูปวย 464 คน และการวิจัย Class III 4 การวิจัย 

เพื่อหาประโยชนในการสงตรวจ rountine  blood count, blood

glucose, electrolyte, calcium และ toxicology screening ใน

ผูปวยท่ีมาดวยอาการชัก 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   ในขณะนีม้ขีอมูลทีเ่ปน class I - II evidence 
และ class II evidence อยางเพียงพอ ทีจ่ะสนับสนนุการสงตรวจ

EEG และ Neuroimaging ในผูปวยกลุมนี ้แตยงัไมมขีอมลูอยาง

เพียงพอที่จะสนับสนุนหรือคัดคานการสงตรวจน้ำไขสันหลัง

Blood chemistry และ Toxicology ซึ่งขึ้นกับภาวะของคนไข

เปนหลัก

ในความเห็นของผูแปลนาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ outcome

ของผูปวยในแตละกลุมท่ีไดรบัการประเมินโดย parameter เหลานี ้

โดยเปรียบเทียบระหวางแตละสาเหตุท่ีทำใหผูปวยมีอาการชัก

และการตัดสินใจการรักษาวามีตัวแปรอะไรมาเกี่ยวของตอไป

ทั้งนี้ เพื่อการประเมินผูปวยไดอยางถูกตองและรวดเร็วตอไป

อยางไรก็ตามการดูแลรักษาผูปวยระบบประสาทส่ิงสำคัญยัง

จำเปนตองอาศัยประวัติ และการตรวจรางกายมาชวยในการ

ตัดสินใจการรักษาและการเลือกสง investigation ที่ถูกตอง และ

เหมาะสมตอไปเหมาะสมตอไป

Practice parameter : Evaluating an apparent unprovoked 
fi rst seizure in adults (an evidence-based review)
Neurology 2007; 69; 1996-2007.

พญ. ขนิษฐา คูศิวิไลส
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