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บรรณาธิการ แถลง
Epilepsy Digest ฉบับที่ 2 ของป 2551 นี้ ยังคงความเปน
วารสารที่มีมิติดวยเนื้อหาที่หลากหลาย เปนประโยชนตอแพทยผูสนใจ
ทั้ง ใน เชิง กวาง และ เชิง ลึก highlight ของ ฉบับ นี้ อาจารย อนันต นิตย
ได กรุ ณา สรุ ป การ ประชุ ม 7 th ASIAN & OCEANIAN EPILEPSY
CONGRESS ที่ XIAMEN เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ซึ่งเปน
การประชุมที่มีแพทยไทยเขารวมประชุมเปนจำนวนมาก โดยอาจารยเอง
ก็ไดรับเกียรติเปน speaker ในงานนี้ดวย สวน CONTINUUM ฉบับนี้
เปนหัวขอทีแพทย
่ เวชปฏิบตั ทัิ ว่ ไป หรือแมแตแพทยผูเชี
 ย่ วชาญเฉพาะทาง
ก็ มี ป ญ หา ใน การ วิ นิ จ ฉั ย อยู บ อ ยๆ คื อ paroxysmal nonepileptic
events โดยอาจารยสุรชัย สวน FAQ และ Current practices & Quiz
มา พร อ มเฉลย ของ คำถาม ฉบั บ ที่ แล ว โดย อาจารย รั ง สรรค และ
อาจารยอาภาศรี เนื้อหาก็ยังเขมขนเหมือนเดิม
ที ม บรรณาธิ การ ขอ ถื อ โอกาส ประชาสั ม พั น ธ งาน ประชุ ม
annual meeting และการอบรม EEG workshop ของสมาคมโรคลมชัก
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 22-25 กรกฎาคมนี้ งานนี้มี International
speaker ที่มีชื่อเสียง 2 ทานคือ Prof. Gregory L. Holmes และ Prof.
Jacquelin French ซึง่ ไมเคยทำใหผมผิดหวังเลยสักครัง้ ในการฟงบรรยาย
ของทั้ง 2 ทานนี้ ขอเนนวาพลาดไมไดนะครับ
อนึ่ง ทางทีมบรรณาธิการตองขออภัยทานสมาชิกและแพทย
ผูสนใจ ที่ ไมไดรับวารสารฉบับที่แลว ซึ่งนาจะมีสาเหตุจากฐานขอมูล
ที่อยูไมสมบูรณ ซึ่งทางสมาคมจะนำไปปรับปรุงตอไปครับ ถาทานผูอาน
มีขอแนะนำประการใดหรือมีขอมูลขาวสารหรือบทความทางวิชาการใดๆ
ที่จะรวมนำเสนอในวารสาร ทีมบรรณาธิการยินดีที่จะเปนสื่อกลาง เพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอวงการโรคลมชักครับ
คณะบรรณาธิการ

Vol. 1 • No. 2 • April-June, 2008

1

EPILEPSY HIGHLIGHT

บันทึกการประชุม
7 AOEC ณ เมือง Xiamen ประเทศจีน 15-18 พฤษภาคม 2551
th

นพ. อนันตนิตย วิสุทธิพันธ

ปนีน้ี AOEO (Asian Oceaniann Epilepsy
E
Organization) จัดการ
การประชม
ประชุม AOEC (Asian Oceanian Epilepsy Congress)
ที่เมือง Xiamen ประเทศจีน ในระหวางวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนการประชุมครั้งที่ 7 ถาทุกทานจำไดเคยมีการจัดประชุมเชนนี้
ทีกรุ
่ งเทพฯ ในป 2547 เมือง Xiamen ซึง่ แปลวา “Gate of China” นี้ เปนเมืองใหญมีความสำคัญทัง้ ทางดานการทองเทีย่ ว และ เปนเมืองทาสำคัญ
มีการวางผังเมืองสวยงามและทันสมัย สถานที่จัดการประชุมคือ Xiamen International Conference Center ซึ่งเปนที่ประชุมขนาดใหญ
กวางขวางและมีอุปกรณทันสมัย ตั้งอยูใกลทะเล มีแพทยจากประเทศในแถบเอเชียเขารวมประชุมเปนจำนวนมากกวา 1,600 คน ถึงแมวา
จะมีผูสังเกตวามีแพทยจากประเทศญี่ปุน ไตหวัน มาเลเซีย และ ฟลิปปนสเขารวมนอยกวาที่เคย และเนื่องมาจากการที่เกิดแผนดินไหวที่
มณฑลเสฉวน จึงทำใหแพทยชาวจีนกวา 200 คนไมสามารถมารวมการประชุมได เปนที่นาดีใจที่ในการประชุมนี้มีแพทย ไทยทุกสาขา
จากสถาบันตางๆ จากทั่วประเทศและคณะผูติดตามเขารวมประชุมโดยประมาณ 50 คน
หัวขอการประชุมมีหลากหลายตามมาตราฐานของ International League Against Epilepsy แมวาจะอาจจะไมเขมขนเทากับ
ครั้งที่จัดที่ประเทศไทย (ตามความรูสึกชาตินิยมของชาวไทย) และคอนขางจะเนน Comorbidity และ Genetics คอนขางมาก แตก็ยังมี
ความหลากหลายในวิชาการสาขาโรคลมชัก ทำใหพวกเราแพทย ไทยที่มาจากตางสาขาสามารถเลือกเขากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ
ของแตละทานไดเปนอยางดี
ในวันแรกของการประชุม เปนการเปดการประชุม และมี Satellite symposium เนนในดานโรคลมชักกับโรคปวดศีรษะ และ
Metabolic side effects จากการใชยากันชัก ในวันที่ 2 และ 3 ของการประชุมซึ่งมีการประชุมเต็มวันตั้งแต 8.00 น. จนถึง 19.00 น.
โดยที่ มี Highlight สำคัญ คือ มี การ บรรยาย พิเศษเปน เกียรติ แก Prof. Mazakazu Seino ผู ลวง ลับ Prof. Seino ซึ่ง เปน หนึ่ง ใน
ผูริเริ่มการประชุม AOEC และเปนผูหนึ่งที่สนับสนุนใหประเทศไทยไดมีโอกาสจัดการประชุม AOEC ในป 2004 ซึ่งจัดเปนการประชุม
ที่ ได รับ ความ สำเร็จ ดี เยี่ยม และ เปน benchmark ในการ จัดการ ประชุม ครั้ง ตอๆมา วัน สุดทาย ครึ่ง วัน นั้น เปน เรื่อง Comorbidity
และ สรุ ป การ ประชุ ม โดย คณะ กรรมการ จั ด การ ประชุ ม ใน การ ประชุ ม มี ช ว ง เวลา Video Session ซึ่ ง เป น การ สาธิ ต กรณี ผู ป ว ย
ในลักษณะ interactive ดวย video recording และ คลื่นสมองระหวางที่เกิดอาการชักประกอบกับ brain imaging ทำใหผูเขาฟงการบรรยาย
สามารถเขาใจ seizure semiology จากพยาธิสภาพที่ตำแหนงตางๆ ของสมองไดอยางดี
สำหรับ abstract submission ในการประชุมครั้งนี้นับไดวามีการสง abstract จำนวนคอนขางมากถึง 439 เรื่อง จากจำนวนนี้
มี abstract ที่ไดรับการพิจารณาใหนำเสนอในรูปแบบ Platform presentation จำนวน 90 เรื่อง ในจำนวนทั้งหมดเปนที่นายินดีที่มี abstract
จากประเทศไทยไดรับบรรจุในการนำเสนอ จำนวน 4 เรื่อง โดยที่เปน platform presentation 1 เรื่อง และ เปนรูปแบบ poster presentation
3 เรื่องคือ
 Epilepsy surgery as an option for refractory status epilepticus โดย Boongird A, et al.
 Comparative bioavailability of phenytoin suspension for healthy Thai volunteers โดย Tiemkao S, et al.
 Relationship between carbamazepine concentrations in serum and saliva of Thai epilepsy patients.
โดย Kaewdoung P, et al.
 Electroencephalography of patient with Zellweger syndrome โดย Katanyuwong K, et al.
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อนึ่ง ผูบันทึกไดมีโอกาสรวมบรรยายสรุปเรื่อง Newer Antiepileptic Drugs for Children ในการประชุมนี้ ซึ่งมีแพทย ไทยเขารวม
ใหกำลังใจตลอดการบรรยาย ซึ่งตองขอบคุณทุกทานในโอกาสนี้
การประชุมครั้งตอไปคือครั้งที่ 8 นั้นจะมีการจัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียในป 2553 (ค.ศ.2010) แตยังไมมีการระบุสถานที่และ
วันเวลาจึงตองรอขอสรุปจากประเทศเจาภาพและคณะกรรมการจาก ILAE ซึ่งคาดหวังวาแพทย ไทยเรานาจะไดมีสวนรวมในการประชุม
ครั้งตอไปนี้มากขึ้น ทั้งในฐานะวิทยากร การสงรายงานการศึกษาและการวิจัยตางๆ เขานำเสนอ
การเขารวมประชุมครัง้ นี้ ทำใหแพทยไทยไดมีโอกาสรับทราบความกาวหนาในสาขาโรคลมชักจากประเทศเพือ่ นบานในแถบเอเชีย
โดยเฉพาะจากประเทศจีน เกาหลี และอินเดียที่คอนขางจะกาวหนาในสาขาโรคลมชักอยางกาวกระโดด มีขอสังเกตวามีแพทยรุนใหมๆ
จาก ประเทศ จีน และ เกาหลี ที่ มี การ พัฒนา องค ความ รู ใน Basic science ใน สาขา โรค ลม ชัก คอน ขาง มาก ประสบการณ ที่ ได รับ จาก
การประชุมนี้นาจะชวยกระตุนใหพวกเราชาวไทยทุกคนชวยกันนำความรูที่ไดรับมานี้มาพัฒนา การรักษาและดูแลผูปวยโรคลมชักตลอดจน
ชวยกันมองหาลูทางที่จะทำการศึกษาโรคลมชักในประเทศไทย มีแรงจูงใจที่จะชวยกันหา
ทางสนับสนุนใหมีแพทยรุน ใหมๆ ทัง้ กุมารแพทยและอายุรแพทยสาขาประสาทวิทยา อายุรแพทย
ทั่วไปและกุมารแพทยที่สนใจในสาขาประสาทวิทยา เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการรักษา
ผูปวยโรคลมชักใหดียิ่งๆ ขึ้น
ผลพลอยไดทีสำคั
่ ญจากการประชุมครัง้ นีคื้ อ ทำใหแพทยไทยจากสถาบันตางๆ ทุกวัย
และทุกสาขา ไมวาจะเปนอายุรแพทย กุมารแพทย และศัลยแพทยไดมีโอกาสรูจ กั กัน ไดสังสรรค
กัน ใน ระหวาง กลุม คน ไทย กันเอง เปนการ เสริม สราง ความ สัมพันธ และ ความ สามัคคี กัน
ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาความรูทางดานโรคลมชักในประเทศไทยเราในอนาคต

Current Practices and Quizs:
ประจำฉบับ เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2551
พญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์

โจทย
ผูปวยหญิงอายุ 16 ป ปวดหัวเปนหายๆ 2 ป ลักษณะอาการปวดศีรษะบางครั้งรุนแรง ปวดตุบๆ ครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ไมมีคลื่นไสอาเจียนเวียนหัวเล็กนอยกอนปวดศีรษะ
10 วันกอนมารพ. ปวดศีรษะมาก วูบ ศีรษะกระแทกบริเวณหนาผาก ตัวออนหมดสติประมาณ 10 นาที ไมมีอาการใจสั่น
ไมมีตาลาย หลังจากรูตัวรูสึกชาที่หนา และ ปลายมือ 2 ขาง แลวหายไปเอง
1 วันกอนมารพ. วูบหมดสติ 5 นาที ขณะกำลังยืนขายของ กอนหมดสติเห็นแสงสีเหลือง ตามัว เวียนศีรษะเล็กนอย
ตรวจรางกาย good conscious,
cooperative to examination
Fundi : normal
Cranial nerve : normal
No weakness
 จงใหการวินิจฉัยแยกโรค
Deep tendon reflex : 2+ all Babinski absent.
 การตรวจเพิ่มเติม
Heart normal rhythm, no murmur

คำถาม
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PAROXYSMAL /
NON-EPILEPTIC EVENTS
นพ. สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ผู ปวย ที่มา พบ แพทย ดวย อาการ ทาง ระบบ ประสาท เชน
มี อาการ กระตุก เกร็ง หรือ มี การ เคลื่อนไหว ที่ ผิด ปกติ ที่ มี อาการ
เปนครั้งๆ (paroxysmal) นั้น แพทยอาจจะใหการวินิจฉัยวาอาการ
ที่ ผู ปวย มี นั้น เปน อาการ ของ โรค ลม ชัก (epilepsy) ซึ่ง เปน โรค ทาง
ระบบ ประสา ทที่ พบ ได บอย ใน เวช ปฏิบัติ ทั่วๆ ไป แต ยัง มี โรค หรือ
ภาวะ บาง อย า ง ที่ อาจ จะ ทำให ผู ป ว ย มี อาการ คล า ย กั บ โรค ลม ชั ก
แต ไม ได เกิด จาก ความ ผิด ปกติ ของ การ ทำงาน ของ คลื่น ไฟฟา สมอง
(Paroxysmal non-epileptic events, PNEs) ซึ่ ง ใน บาง ครั้ ง
ผูปวยจะไดรับการรักษาแบบโรคลมชัก และไดยากันชักโดยไมจำเปน
รวม ทั้ ง ผู ป ว ย เหล า นี้ อาจ จะ สู ญ เสี ย โอกาส ใน การ รั ก ษา และ ได
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพยากรณโรคที่ไมถูกตอง
แพทย เวช ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป หรื อ แม แ ต แพทย ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญทางระบบประสาท ก็ยังมีปญหาในแงการใหการวินิจฉัยและ
การใหคำแนะนำที่ถูกตองในภาวะนี้ และสิ่งที่สำคัญก็คือ ในบางครั้ง
ผูปวยอาจจะมีทั้ง epileptic seizures และ PNEs ทำใหผูปวยหรือ
ผูดู แล อาจจะรายงานวาผูป วยยังไมไดหายจากอาการปวยดวยโรคลมชัก
ถาแพทยที่ตองดูแลผูปวยเหลานี้ มีความรูเกี่ยวกับภาวะนี้ไดดี ก็จะ
สามารถใหการวินิจฉัยและการรักษาภาวะนี้ไดอยางถูกตองตอไป
ในบทความนี้จะกลาวถึงอาการตางๆ ที่อาจจะมีอาการคลาย
โรค ลม ชัก ซึ่ง มีชื่อ เรียก ใน อดีต หลาย ชื่อ เชน pseudoseizure,
hysterical pseudoseizure, pseudoepileptic seizure ซึ่ ง
ใน บางครั้ ง จะ สื่ อ ความ หมาย ใน ทาง ลบ ให กั บ ผู ป ว ย ใน ป จ จุ บั น
คำ ที่ นิยม ใช กันมาก สำหรับ ภาวะ นี้ คือ Paroxysmal Non-epileptic
Events (PNEs)
คำนิยามของ PNEs
International League Against Epilepsy (ILAE) ไดให
คำนิยาม PNEs วาเปนอาการแสดงทางระบบประสาทที่ไมไดเกิดขึ้น
จากการทีมี่ ความผิดปกติของคลืน่ ไฟฟาสมอง ซึง่ อาการดังกลาวอาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของการทำงานของสมองเองเชน ภาวะ
วิงเวียนศีรษะ อาการเปนลม การเคลือ่ นไหวผิดปกติ หรือ อาจจะเกิดขึน้
จากความผิดปกติของจิตใจ
การแบงประเภทของ PNEs
ในทางปฏิบัติเราสามารถแบง PNEs เปน 2 ชนิด คือ
1. Physiologic PNEs เปน อาการ หรือ อาการ แสดง ทาง
ระบบ ประสาท ที่ เกิ ด ขึ้ น จาก การเปลี่ ย นแปลง ของ การ ทำงาน ของ
สมอง ที่ ไม ได เกิ ด จาก ความ ผิ ด ปกติ ของ คลื่ น ไฟฟ า สมอง ภาวะ
ดั ง กล า ว อาจ จะ มี สาเหตุ จาก ความ ผิ ด ปกติ ของ สมอง โดยตรงเช น
โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ความผิดปกติ
ของการนอน หรือในบางครั้งอาจจะเกิดจากโรคทางรางกายแตมีผลกับ
การทำงานของสมอง เชน โรคหัวใจ การไดรับสารพิษ โรคของสารน้ำ
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และอีเลคโตรไลท เปนตน
2. Psychogenic PNEs เปนอาการหรืออาการแสดงทาง
ระบบประสาทที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือความผิดปกติของจิตใจ
ทำใหมีการแสดงออกทางรางกาย ตัวอยางเชน Somatoform disorder,
Factitious disorder หรือ Malingering ซึ่งผูปวยอาจจะมีอาการของ
โรคซึมเศรา วิตกกังวลรวมดวย
ภาวะหรือโรคที่ทำใหเกิดอาการ PNEs ที่พบไดบอยๆ แสดง
ไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โรคหรือภาวะที่ทำใหมี PNEs ที่พบไดบอย

Physiologic PNEs
Cardiovascular
Syncope
1. Reflex (vasovagal, carotid sinus)
2. Respiratory (Valsalva)
3. Decrease cardiac output
4. Pallid infantile syncope
Breath-holding spell
Cerebrovascular
Transient ischemic attacks
Migraine
Migraine with aura
Basilar migraine
Movement disorders
Tics, Tourette’s syndrome
Paroxysmal movement disorders
Non-epileptic myoclonus
1. Benign non-epileptic myoclonic of early infancy
2. Shuddering attack
3. Spasmus nutans
4. Benign neonatal sleep myoclonic
5. Hypnagogic myoclonic jerks (sleep starts)
Sleep disorders
Narcolepsy
Night terror
Sleep walking
REM sleep disorder
Metabolic-Toxic
Endocrine
1. Hypo- or Hyperglycemia

2. Cushing syndrome
Toxic
1. Toxic from prescription drugs
2. Illegal drugs
Gastrointestinal disorders
Gastroesophageal reflux
Sandifer syndrome
Psychogenic PNEs
Somatoform disorder
Factitious disorder
Malingering
การใหการวินิจฉัยภาวะ PNEs
การวินิจฉัยภาวะนี้ก็เหมือนกับการใหการวินิจฉัย Epileptic
seizure คื อ ต อ ง อาศั ย การ ซั ก ประวั ติ ที่ ละเอี ย ด เกี่ ย ว กั บ อาการ
ที่เกิดขึ้นเชน อาการนำ อาการทางระบบประสาทที่สงสัยอยางละเอียด
และอาการหลังจากที่หายจากอาการไปแลว นอกจากนี้ยังตองอาศัย
ประวัติ อื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เชน อาการ ที่ สงสัย นั้น เกิด ขึ้น ใน ขณะ หลับ
่ น ใหเกิดอาการ เคยมีการบาดเจ็บของรางกาย
หรือตืน่ อะไรเปนสิง่ ทีกระตุ
จากอาการดังกลาวหรือไม รวมทัง้ โรคประจำตัว ประวัตครอบครั
ิ
ว หรือ
ประวัติไดรับยาตางๆ
การ ส ง ตรวจ ทาง ห อ ง ปฏิ บั ติ การ มั ก จะ ต อ ง อาศั ย ประวั ติ
การตรวจรางกาย และสิ่งที่แพทยคิดถึงเปนหลัก โดยทั่วๆ ไปอาจจะ
เริ่มตนการตรวจคลื่นไฟฟาสมอง (electroencephalography, EEG)
ในรายที่มีอาการบอยๆ อาจจะใหผูปวยตรวจคลื่นไฟฟาสมองรวมกับ
วิ ดี ทัศน พรอม กัน (Video-EEG monitoring) สวน การ ตรวจ อื่นๆ
นั้น อาจ จะ จำเปน ตอง ทำ เมื่อ สงสัย เชน การ ตรวจ คลื่น ไฟฟา หัวใจ
การตรวจทางจิตเวช การตรวจทางรังสีวินิจฉัยของสมองเปนตน
ใน ผู ปวย ที่ มี อาการ เกร็ง หรือ กระตุก ทั้ง ตัว นั้น อาจ จะ ทำ
การแยกระหวาง epileptic seizure และ PNEs ไดโดยการวัดระดับ
prolactin ซึ่ง มัก จะ มี ระดับ ที่ สูง ใน ผู ปวย ที่ มี generalized tonicclonic seizure และ temporal lobe seizure แตระดับ prolactin
ที่ สูง ขึ้น นี้ อาจ จะ ไม สูง ขึ้น มาก ใน ผู ปวย ที่ มี frontal lobe seizure
ซึ่ง มัก จะ แยก ยาก กับ ภาวะ PNEs สวน ผู ปวย ที่ มี อาการ คลายชัก
แบบ GTC ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน PNEs นั้ น มั ก จะ มี ระดั บ prolactin
สูงไมเกิน 2-2.5 เทาของระดับปกติ และถาจะทำการตรวจวัดระดับ
prolactin นั้นจะตองทำการตรวจหลังจากที่มีอาการชักภายใน 15 นาที
ซึ่งหลังจากนั้นระดับ prolactin จะลดลงไป
การ จะ ได การ วิ นิ จ ฉั ย ภาวะ นี้ ให ถู ก ต อ ง และ แยก โรค กั บ
โรค ลม ชั ก นั้ น แพทย จำเป น จะ ต อ ง มี ความ รู เกี่ ย ว กั บ โรค หรื อ
ภาวะ ตางๆ ใน PNEs พอ สมควร จึง จะ สามารถ ทำการ ซัก ประวัติ
ตรวจ ร า งกาย และ เลื อ ก ส ง ตรวจ ทาง ห อ ง ปฏิ บั ติ การ ได อย า ง
ถู ก ต อ ง และ เหมาะ สม ใน บทความ นี้ จะ แบ ง ภาวะ นี้ ตาม อาการ ที่
ผูปวยมี เชน อาการเกร็งหรือกระตุกทั้งตัว (generalized tonic-clonic
seizure), อาการเหมอคลาย absence sezure, อาการสะดุงหรือกระตุก
(myoclonic seizure), อาการคลาย complex partial seizure,
การเคลือ่ นไหวผิดปกติ (episodic movement disorders) และอาการอืน่ ๆ

อาการคลาย Generalized Tonic-Clonic seizure, GTCS
เนื่องจากอาการของ GTCS เปนอาการชักที่คอนขางรุนแรง
และสังเกตไดงายและเปนที่รูจักกันดี ในคนทั่วๆ ไป ดังนั้นถาผูปวย
มี อาการ ของ อาการ เกร็ง อาการ กระตุก หรือ เกร็ง กระตุกจึง มัก จะ
มา พบ แพทย เพื่ อ ให ก าร รั ก ษา ภาวะ หรื อ โรค ที่ ทำให มี PNEs
ที่ สำคั ญ ใน กลุ ม นี้ คื อ Syncope, psychogenic non-epileptic
seizure ที่ พบ ได บอย ใน ผูใหญ หรือ เด็ก โต นอกจาก นี้ ใน เด็ก เล็ก
อาจ จะ ต อ ง แยก จาก ภาวะ Breath-holding spell, Paroxysmal
torticollis, Sandifer syndrome
Syncope หรืออาการเปนลม หมายถึงการที่ผูปวยหมดสติ
และสูญเสียความตึงตัวของกลามเนื้อจากการที่มีเลือดไปเลี้ยงสมอง
นอยเกินกวาที่ตองการ (hypoperfusion) และผูปวยสามารถฟนสติ
ขึ้นมา ได เอง ภาวะ เปน ลม นี้ อาจ จะ เกิด จาก ความ ผิด ปกติ ของ ระบบ
ประสาท (Neurally mediated syncope) หรือ ความผิดปกติของหัวใจ
(Cardiogenic syncope) ก็ได
Neurally mediated syncope เปนภาวะที่ทำใหเกิดอาการ
เปน ลม ได บอย ใน เด็ก โต หรือ ผูใหญ "อาการ เริ่ม ตน ดวย รูสึก มึนงง"
โคลงเคลง คลื่นไส หนา ซีด เหงื่อ ออก มอง ภาพ ไม ชัดเจน หรือ
สายตา มั ว ลง ไม ค อ ย ได ยิ น เสี ย ง รอบๆ ตั ว หลั ง จาก นั้ น ผู ป ว ย
จะ หมด สติ และ ผู ป ว ย อาจ จะ มี อาการ เกร็ ง หรื อ กระตุ ก ใน ระยะ
เวลา สั้ น ๆ หลั ง จาก นั้ น ผู ป ว ย จะ ได ส ติ และ อาจ จะ มึ น งง เล็ ก น อ ย
ชั่วขณะ สิ่งกระตุนที่ทำใหเกิดอาการเปนลมชนิดนี้คือ การลุกขึ้นยืน
หรือนัง่ อยางรวดเร็ว การอยูในทีที่ แออั
่ ด หรืออากาศรอน รางกายอยูใน
ภาวะออนเพลีย
ภาวะทำใหเกิดอาการเปนลมทีพบ
่ ไดบอยในผูใ หญอีกชนิดหนึง่
คือ การที่ผูปวยมี valsalva maneuver เชน micturation syncope
มั ก จะ พบ บ อ ย ใน ผู ป ว ย ชาย ที่ มี อ ายุ อาการ มั ก จะ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
เบงปสสาวะ ซึ่งบางครั้งเบงมากเกินไปทำใหมี vagal tone มากขึ้น
หัวใจ เตน ชา ลง และ เปน ลม หมด สติ ไป ได อีก ภาวะ หนึ่ง ที่ พบ ได ใน
ผูใหญอายุ 50 ปขึ้นไปคือ carotid sinus syncope ภาวะนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากการที่ carotid sinus baroreceptor ไวตอสิ่งกระตุน ซึ่งมักจะ
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู ป ว ย หั น ศี ร ษะ ไป มา หรื อ ใส เสื้ อ ผ า ที่ คั บ และ รั ด คอ
อาการมักจะเริม่ ตนดวยอาการมึนงง โคลงเคลงและหมดสติไป ซึง่ อาจจะ
มีอาการเกร็งหรือกระตุกของรางกายตามมาได
ใน เด็ก เล็ก จะ มี ภาวะ ที่ พบ ได บอยๆ คือ Pallid infantile
syncope หรือ Reflex anoxic seizure มักพบในเด็กเล็ก และถูก
กระตุนดวยภาวะตางๆ ที่ทำใหเด็กเจ็บหรือตกใจมากๆ เชน ศีรษะไป
กระแทกกับของแข็ง กลัวคนแปลกหนา เด็กจะมีอาการหนาซีด ถาคลำ
ชีพจร จะ เห็นวา หัวใจ เตน ชา ลง หรือ หยุด เตน เนื่องจาก ภาวะ vagal
hypersensitivity ทำให เลื อ ด ไม ไป เลี้ ย ง สมอง ชั่ ว คราว จาก นั้ น
เด็กจะหมดสติ กลามเนือ้ ออนปวกเปยก และอาจจะมีอาการกระตุกหรือ
 เหมือนเดิม
เกร็งในระยะเวลาสัน้ ๆ ได หลังจากนัน้ เด็กจะกลับมารูสติ
การ รั ก ษา ภาวะ Neurally mediated syncope นี้ คื อ
การแนะนำใหผูปวยหลีกเลี่ยง ปจจัยที่มีสวนกระตุนที่ทำใหเกิดอาการ
ตางๆ ที่กลาวไปแลวในเบื้องตน
Cardiogenic syncope เป น ภาวะ ที่ ทำให เกิ ด อาการ
เป น ลม จาก ความ ผิ ด ปกติ ของ หั ว ใจ ซึ่ ง มั ก จะ พบ ใน ผู ป ว ย ผู ใ หญ
มาก กวา เด็ก อาการ เปน ลม มัก จะ เกิด ขึ้น เมื่อ มี การ เตน ของ หัวใจ
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ที่ผิดปกติ เชน Ventricular tachycardia, Brady-Tachy arrhythmia,
Stroke-Adams attacks, Long QT syndrome หรือ โรคหัวใจอื่นๆ
ที่ทำใหมี cardiac output นอยลง ผูปวยเหลานี้อาจจะมีอาการใจสั่น
เจ็บหนาอกรวมดวย (ซึ่งจะเปนสัญญาณที่ทำใหแพทยคิดถึงภาวะนี้)
ผู ป ว ย จะ มี อาการ มึ น งง รู สึ ก โคลงเคลง มอง ไม เห็ น หรื อ เห็ น ได
ไมชัดเจนและหมดสติไป ในบางรายอาจจะมีอาการเกร็งหรือกระตุก
ของรางกายชั่วขณะรวมดวย ถาสงสัยวาผูปวยอาจจะมีอาการหมดสติ
จากโรคทางหัวใจ จำเปนจะตองไดรับการตรวจทางหัวใจ และการตรวจ
คลื่น ไฟฟา หัวใจ รวม ดวย เสมอ โดย เฉพาะ ถา สงสัย กลุม อาการ นี้
ในผูปวยผูใหญ
Psychogenic non-epileptic seizure ใน ผู ป ว ย ที่ มี
อาการทางจิต และมีอาการแสดงออกทางดานรางกายนั้น ผูปวยอาจจะ
มี โรค ทาง จิตใจ คือ Somatoform disorder, Factitious disorder
หรือ Malingering ผู ปวย เหลา นี้ มัก จะ มี อาการ ตางๆ ที่ คลาย กับ
โรค ลม ชัก ได หลาย ชนิด คือ อาการ เกร็ง-กระตุก เหมอ ลอยเรียก
ไม รู สึ ก ตั ว ผู ป ว ย เหล า นี้ มั ก จะ มี อาการ เครี ย ด วิ ต กกั ง วล
ร ว ม ด ว ย อาการ เกร็ ง หรื อ กระตุ ก ของ ผู ป ว ย เหล า นี้ มั ก จะ
เกิด ขึ้น ใน ขณะ ตื่น เทานั้น และ มัก จะ เกิด ขึ้น เมื่อ มี คน เห็น เทานั้น
อาการ เกร็ง หรือ กระตุก นั้น จะ ไม เปน ไป ตาม อาการ ชัก จาก โรค ลม ชัก
ทั่วๆ ไปกลาวคือ เกร็งหรือกระตุกไมเปนตามจังหวะมีอาการมากขึ้น
หรื อ น อ ย ลง สลั บ กั น สามารถ ต อ ต า น หรื อ หยุ ด ได ชั่ ว ขณะ ถ า มี
การ ฝ น และ กลั บ มา เป น ต อ อาการ อาจ จะ เป น เหมื อ น อาการ สั่ น
มาก กวา การ กระตุก ไมมี ปสสาวะ อุจจาระ ราด หรือได รับ บาด เจ็บ
ของ ร า งกาย ทั้ ง ๆที่ มี อาการ ที่ ดู รุ น แรง และ อยู นาน ผู ป ว ย มั ก จะ
ปด ตา แนน แทนที่ จะ เปด ตา เหมือน ผู ปวย โรค ลม ชัก และ สามารถ
ตอ ตานเมื่อ แพทย ตองการ เปด เปลือก ตา ดวย การ หลับตา ให แนน ขึ้น
ในบางรายอาจจะมีอาการรองไห หรือ สะอื้นไปพรอมๆ กับอาการเกร็ง
หรือกระตุก ของ รางกาย และ หลัง จาก อาการ ชัก แลว ผู ปวย สามารถ
จำเหตุการณที่เกิดขึ้นไดดี หรือตรวจไมพบอาการมึนงง ที่มักพบใน
ผูปวยโรคลมชัก
นอกจากนี้ยังมี ภาวะ Panic attack และ Hyperventilation
syndrome ที่ทำใหเกิดอาการคลาย GTC ได ใน Panic attack นั้น
ผูปวยจะเกิดอาการกลัวขึ้นทันทีทันใด หายใจเร็ว หัวใจเตนเร็ว หายใจ
ไมออก ใจสั่น มีอาการสั่นของรางกายทำใหผูที่พบเห็นเขาใจผิดวา
ผูปวยมีอาการของ GTC ผูปวยกลุมนี้มักจะมีอาการเปนซ้ำๆ และ
อาจจะมีภาวะ วิตกกังวล หรือตื่นกลัว (phobia) รวมดวย
สวน ผู ปวย ที่ มี Hyperventilation syndrome นั้นมัก จะ มี
อาการทางหายใจคอนขางเดนแตอาจจะไมไดสังเกตเห็นความผิดปกติ
เหลานั้น ผูปวยจะมีอาการหายใจเขาและออกที่เร็วและแรง ควบคุม
่ ขา อาจจะมีอาการ
การหายใจไมได ทำใหมีอาการชาทีรอบ
่ ปาก ชาทีแขน
เกร็งของแขนขา มือจีบรวมดวย ซึ่งอาการเกร็ง สั่น และมือจีบจะทำให
ผูพบเห็นสงสัยวาจะเปนอาการชัก
ผูป วยทีสงสั
่ ยวามีอาการดังกลาวนีต้ องไดรับการตรวจวินจิ ฉัย
อยางละเอียดกอนที่จะระบุวาเปนการชักจากภาวะ Psychogenic เชน
การ ตรวจ คลื่น ไฟฟา สมอง การ ให ญาติ ถาย ภาพ วิ ดี ทัศน ให แพทย ดู
ใน ขณะ ที่ มี อาการ และ เมื่อ ยืนยัน การ วินิจฉัย แลว ควร ให จิตแพทย
รวมประเมินผูปวยดวย
นอกจาก syncope, psychogenic non-epileptic seizure แลว
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ในผูปวยเด็กยังมีภาวะตางๆ ที่อาจจะมีอาการคลาย GTC คือ
Breath-holding spell มั ก พบ ใน เด็ ก อายุ 6-18 เดื อ น
มัก จะ เกิด ขึ้น หลัง จาก ที่ มี การ รองไห อยาง รุนแรง อาการ จะ เกิด ขึ้น
เมื่อ เด็ก หยุด หายใจ ซึ่ง มัก จะ เปน ขณะ หายใจ ออก ตอ จาก นั้น จะ มี
อาการ ตัว และ ปาก เขียว หมด สติ กลาม เนื้อ ออน ปวกเปยก หัวใจ
เตน ชา ลง หรือ หยุด เตน ได และ ใน บาง คน อาจ จะ มี อาการ เกร็ง ทั้ง ตัว
ใน ระยะ เวลา สั้ น ๆ ได หลั ง จาก เด็ ก เริ่ ม หายใจ ก็ จะ กลั บ มา รู สติ
เหมือนเดิม สิ่งที่กระตุนใหเกิดอาการนี้คือ การขัดใจเด็กเชนอยากได
ของเลน หรืออยากทำสิ่งตางๆ แลวผูปกครองไมไดทำตาม
Paroxysmal torticollis เปนก ลุม อาการ ที่ พบ ได ไม บอย
ในเด็กเล็ก (infant) ผูปวยจะมีอาการเกร็งของกลามเนื้อบริเวณคอ และ
หันไปดานใดดานหนึ่งอยางรุนแรงและเฉียบพลัน มีอาการอยูชั่วครู
และหายไปไดเอง ผูปวยอาจจะมีอาการรองไห หงุดหงิด อาเจียนกอน
เกิดอาการดังกลาวเกิดขึน้ อาการเหลานีอา
้ จจะเกิดขึน้ ซ้ำๆ ไดและบางครัง้
ไมทราบสาเหตุ ผูปวยไมมีโรคประจำตัว และตรวจรางกายทั่วไปและ
ทางระบบประสาทเปนปกติ ภาวะนี้หายไปไดเองโดยที่ ไมตองไดรับ
การรักษา
Sandifer syndrome เปนกลุมอาการที่ผูปวยมีอาการเหยียด
กลามเนื้อบริเวณคอ และลำตัว หรือบางครั้งมีการเอียงศีรษะไปดานใด
ดานหนึ่ง ซึ่งทำใหเขาใจผิดวาผูปวยมีอาการ GTC อาการเหลานี้มักจะ
เกิด ขึ้น ระหวาง การ รับ ประทาน นม หรือ อาหาร ผู ปวย มัก จะ มี อาการ
อาเจียนบอยๆ น้ำหนักไมขึ้น เจริญเติบโตชา อาการตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้
เกิดขึ้นจากการที่มีกรดไหลยอนมาที่หลอดอาหาร ทำใหผูปวยมีอาการ
ดังกลาว การใหการวินิจฉัยทำไดโดยการตรวจ pH probe และดูวา
เมื่อ มี อาการ ดัง กลาว นั้น สัมพันธ กับ ความ เปนกรดเพิ่ม ขึ้นในหลอด
อาหารหรือไม การรักษาคือการรักษาภาวะกรดไหลยอน
อาการคลาย Atonic seizure
ผู ปวย ที่ มี อาการ คลาย atonic seizure คือ การ ที่ ผู ปวย
มีอาการของกลามเนื้อออนแรง ปวกเปยกไปอยางรวดเร็วทำใหผูปวย
ลมลง ซึ่งมักพบในผูปวยที่มีอาการของ (syncope, breath-holding
spell หรือ Pallid infantile syncope) ที่กลาวไปแลวในหัวขอขางตน
ซึ่งจะแยกจากภาวะ atonic seizure ไดงาย กลาวคือ ในผูปวยที่มี
atonic จะมีอาการอยางรวดเร็ว ไมมีอาการนำ ไมมีปจจัยกระตุน และ
่ ตางๆ
มักจะมีการบาดเจ็บของรางกายจากการลมอยูบ อยๆ ในขณะทีภาวะ
ที่ กลาว ไป ใน หัวขอ นี้ ผู ปวย มัก จะ มี อาการ นำ และ มี ปจจัย กระตุน
คอนขางชัดเจน ซึ่งแพทยมักจะไดประวัติเหลานี้จากการซักประวัติ
อยางละเอียดเทานั้น
อีก ภาวะ หนึ่ง ที่ พบ ได ไม บอย แต มี ความ สำคัญ ใน แง การ ให
การรักษาคือ ภาวะ Cataplexy ซึ่งผูปวยจะมีอาการของกลามเนื้อ
ออน แรง ปวกเปยก อยาง รวดเร็ว ทำให อาจ จะ เกิด อาการ ลม คอตก
คลายกับผูปวยที่มีอาการของ atonic seizure แตอาการออนแรงเหลานี้
จะ ถู ก กระตุ น ด ว ย การ เปลี่ ย นแปลง ของ อารมณ เช น หั ว เราะ
ตกใจ หรือ โกรธ โรคนีมั้ กมีอาการในขณะทีเป
่ นวัยรุน หรือ ผูใ หญ ถาซัก
ประวัตให
ิ ดี ผูป วยอาจจะมีอาการของ Narcolepsy คือ อาการ excessive
daytime sleepiness, sleep paralysis หรือ hypnagogic hallucinations
การวินิจฉัยทำไดโดยการตรวจ polysommography รวมกับการตรวจ
multiple sleep latency test

อาการคลาย Absence
อาการเหมอลอยมักจะเปนอาการที่ทำใหครูหรือผูปกครอง
สงสัย วา ผู ปวย จะ มี อาการ ชัก และ นำ มา ให แพทย ตรวจ และ วินิจฉัย
ไดบอยๆ อาการเหมอลอยที่เกิดขึ้นจากภาวะ PNEs หรือเรียกงายๆ
วาฝนกลางวัน (Daydreaming) อาการฝนกลางวันนี้แยกจากภาวะ
absence seizure ไดโดย ระยะเวลาในการเกิดการเหมอนั้นอาจจะ
นานกวา absence (ซึ่งใน absence seizure นั้นมักมีอาการไมเกิน
10-15 วินาที) ไมมีอาการของ automatism (เชน ขมุบขมิบปาก ตา
กระพริบเหมือนที่พบใน absence) และ อาการเหมอดังกลาวจะหายไป
ทันทีเมื่อถูกสิ่งกระตุนเชน การแตะตัวหรือเขยา ที่ทำใหรูสึกตัวขึ้นมา
(ในขณะที่ผูปวย absence จะไมรูสึกตัวจนกวาอาการจะหายไปเอง)
ใน ทาง ปฏิบัติ ใน การ แยก 2 ภาวะ นี้ ออก จาก กัน งายๆ คือ การ ทำ
hyperventilation test ซึ่ ง ใน ผู ป ว ย ที่ มี อาการ ของ absence
seizure มักจะมีอาการใหเห็นไดโดยงาย แต ในเด็กที่มีอาการเหมอ
จากภาวะ daydreaming นั้นจะไมมีอาการเหมอดังกลาวใหตรวจพบ
อาการคลาย Myoclonic seizure
ผูป วยทีมี่ อาการกระตุกของกลามเนือ้ เปนครัง้ ๆ เหมือนอาการ
สะดุง นั้น พบ ได บอย ทั้ง ใน ผูใหญ และ เด็ก ซึ่ง สามารถ เกิด ขึ้น ได
ทั้งขณะตื่นและหลับ ในบางครั้งอาจจะทำใหมีปญหาในการวินิจฉัยได
ภาวะที่มีอาการกระตุกของกลามเนื้อในขณะตื่นที่พบไดบอย
ไดแก Tics disorder, Tourette’s syndrome ที่พบไดนอยคือ benign
non-epileptic myoclonus of early infancy, shuddering attack,
spasms nutants และ Opsoclonus-myoclonus สวนภาวะที่มีอาการ
ในขณะหลับที่พบไดบอยไดแก benign neonatal sleep myoclonus,
hypnagogic myoclonic jerks (sleep starts)
Tics disorder/Tourette’s syndrome เปนกลุมอาการที่มี
การกระตุกของกลามเนื้อในสวนตางๆ ของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใบหนา คอ ไหล แขน และมีการเปลีย่ นทีไป
่ มาเปนระยะ ถามีการกระตุก
ที่บริเวณจมูกหรือกลองเสียง จะทำใหมีเสียงเกิดขึ้นที่เรียกวา vocal
tics แพทย ที่ ไม คุน เคย กับ ภาวะ นี้ อาจ จะ ใหการ วินิจฉัย ผิด วา เปน
อาการ ของ โรค ลม ชั ก ได อย า งไร ก็ ต าม ภาวะ นี้ มั ก เกิ ด ขึ้ น ซ้ ำ ๆ
บาง ครั้ง เกือบ ตลอด เวลา โดย เฉพาะ เมื่อ ผู ปวยมี อาการ เครียดวิตก
กังวลเกิด ขึ้น และ สามารถ หยุด ได ชั่วคราว ถา ตั้งใจ ซึ่ง จะ ตาง กับ
อาการชักที่ผูปวยไมสามารถหยุดอาการตางๆ ไดเอง
Benign non-epileptic myoclonus of early infancy เปน
กลุมอาการที่พบไดคอนขางนอย อายุที่เริ่มมีอาการคือ 6-12 เดือน
ผู ปวย จะ มี อาการ เกร็ง ของ กลาม เนื้อ อยาง รวดเร็ว มัก เกิด ขึ้น ที่ ลำ ตัว
หรือศีรษะ ซึ่งมักจะจำกัดอยูที่ดานใดดานหนึ่ง อาการอาจจะเกิดขึ้น
เปนชุดๆ แตมีระยะเวลาในการเกิดสั้นๆ ประมาณ 1-2 วินาที ขณะมี
อาการ ผู ป ว ย รู สึ ก ตั ว ดี และ อาจ จะ กระตุ น ให มี อาการ ดั ง กล า ว ได
ถาผูปวยตกใจ กลัว หรือโกรธ การตรวจรางกายทั่วไปรวมทั้งระบบ
ประสาทปกติ การตรวจคลืน่ สมองในขณะทีมี่ อาการไมพบความผิดปกติที่
บงวาเปนอาการของโรคลมชัก อาการนีมั้ กจะหายไปเองเมือ่ ผูป วยโตขึน้
โดยไมตองไดรับการรักษา
Shuddering เปนกลุมอาการที่พบในผูปวยเด็กเล็ก อาการ
เริม่ ตนดวยอาการสัน่ อยางรวดเร็วประมาณ 8-10 ครัง้ ตอวินาที บริเวณ
ที่มีอาการไดบอยคือ ศีรษะ ลำตัวสวนบน และแขน ขณะมีอาการผูปวย
รูส กึ ตัวดี ตอบสนองตอการกระตุน ดี ระยะเวลาทีมี่ อาการอยูนาน
 ประมาณ

2-10 วินาที แตเนื่องจากผูปวยอาจจะมีอาการบอยครั้งในแตละวัน
ทำให ผู ปกครอง อาจ จะ กังวลวา เปน อาการ ของ โรค ลม ชัก ได ปจจัย
กระตุนที่ทำใหมีอาการเหลานี้ขึ้นมาคือ อาการกลัว ตกใจ โกรธ หรือ
อาจ จะ เกิดขึ้นเองก็ได อาการเหลานี้มักจะหายไปเองโดยไมตองไดรับ
การรักษาใดๆ
Spasmus nutans เปนกลุมอาการที่พบไดไมบอยในเด็กเล็ก
อาการจะประกอบดวย การผงกศีรษะไปมา (head nodding) การเอียงคอ
(torticollis) และมีการกระตุกของตา (nystagmus) อาการดังกลาวอาจจะ
ไมครบทัง้ 3 อาการ เนือ่ งจากอาการเกิดขึน้ เปนครัง้ ๆ เทานัน้ ทำใหผูป วย
อาจจะไดรับการวินจิ ฉัยผิดวามีอาการชัก ขณะทีมี่ อาการผูป วยรูส กึ ตัวดี
ตอบสนองตอสิ่งกระตุนตางๆ ไดดี ภาวะนี้มักจะหายไปไดเองเมื่อเด็ก
โตขึน้ อยางไรก็ตาม ภาวะนีอาจ
้ จะเกิดขึน้ เนือ่ งจากผูป วยทีมี่ ความผิดปกติ
ของสายตา หรือ รอยโรคของ posterior fossa ดังนั้นอาจจะจำเปนตอง
ทำการตรวจทางรังสีวินิจฉัยของสมองรวมดวย
Opsoclonus-myoclonus ผูปวยที่มีภาวะนี้จะมีอาการของ
ตาสัน่ ไปมารวมกับอาการสัน่ หรือกระตุกของลำตัว แขนหรือขา (dancing
eyes, dancing feet) ผูปวยจะมีอาการนี้ตลอดเวลาที่ตื่น และทำให
ทรงตัวหรือยืนไมได ภาวะนี้มีความเกี่ยวของกับ neuroblastoma หรือ
ganglioneuroblastoma จึงจำเปนตองทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหา
กอนเนื้องอกดังกลาว นอกจากนี้ อาจจะสัมพันธกับการติดเชื้อไวรัส
บางอยางเชน CMV, EBV ซึ่งเชื่อวาเกิดจาก autoimmune
Benign neonatal sleep myoclonus พบในทารกแรกเกิด
ที่มีอายุ 1-2 สัปดาห ผูปวยจะมีอาการในขณะที่เริ่มหลับและอาจจะมี
อาการติดตอกันนานประมาณ 1-2 นาทีหรือ 30 นาทีก็ได การกระตุก
มักจะเกิดขึ้นเปนครั้งๆ นานประมาณ 1-2 วินาที และอาจจะเกิดที่แขน
หรือขาขางใดขางหนึง่ หรือทัง้ สองขางก็ได ไมจำเพาะกับขางใดขางหนึง่
อาการนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทารกหลับในชวง rapid eye movements
(REM) และหายไปเมือ่ ทารกตืน่ ขึน้ มา อาการเหลานีจะ
้ หายไปเมือ่ ทารก
อายุไดประมาณ 3-4 เดือน
Hypnagogic myoclonic jerks (sleep startles) เปนอาการ
กระตุกของแขนหรือขาที่มักจะเกิดขึ้นในขณะเริ่มหลับ อาการกระตุก
มักจะเกิดทีบริ
่ เวณขามากกวาแขน ในบางรายอาจจะรุนแรงถึงปลุกผูป วย
ตื่นขึ้นมาก็ได ในบางรายอาจจะมีความรูสึกตางๆ ในบริเวณที่จะกระตุก
หรือมีความรูสึกเหมือนกำลังจะตกจากที่สูง แลวสะดุงตื่นขึ้นมาพรอมๆ
กับอาการกระตุกของขาหรือแขน อาการดังกลาวอาจจะเปนมากขึน้ ถามี
ผูป วยมีอาการออนเพลีย อยูใน
 ความเครียด ภาวะนอนไมพอ อาการตางๆ
เหลานี้เปนภาวะปกติที่ไมตองไดรับการรักษา
อาการคลาย Complex partial seizure (CPS)
มี หลาย ภาวะ ที่ ผู ปวย มี อาการ ที่ ทำให แพทย อาจ จะ ใหการ
วินจิ ฉัยผิดวาผูป วยมีอาการของ CPS เชนผูป วยมีอาการมึนงง ตอบสนอง
ตอสิ่งเราหรือกระตุนไดไมคอยปกติ มีการทำอะไรซ้ำๆ หรือเดินไปมา
คลายๆ กับผูปวยมีอาการของ automatism ภาวะตางๆ เหลานี้อาจจะ
เกิดขึ้นไดในขณะตื่น เชน Transient global amnesia, migraine หรือ
เกิดขึ้นในขณะหลับเชน Night terrors, sleep walking, REM sleep
behavior disorder
Transient global amnesia เปนโรคหรือภาวะที่เกิดขึ้นใน
ผูใ หญทีมี่ อายุเกิน 50 ป ในขณะทีมี่ อาการผูป วยจะมีอาการทางความจำ
ทำใหไมสามารถจดจำเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใหม (anterograde)
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หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในระยะอันสั้นได (recent events) ผูปวยมักจะ
มีอาการถามคำถามตางๆ ซ้ำแลวซ้ำอีก และดูตืน่ ตัวและมึนงง (agitation,
confused) อาการดังกลาวมักจะเกิดขึ้นสั้นๆ นอยกวา 24 ชั่วโมง
หลังจากนัน้ ผูป วยจะกลับสูภาวะ
 ปกติ แตจะจำเหตุการณตางๆ ในขณะที่
มีอาการไมได เนือ่ งจากในขณะทีมี่ อาการผูป วยอาจจะมีพฤติกรรมตางๆ
หรือ ตอบสนองตอสิง่ เราไดไมคอยปกติ ทำใหแพทยอาจจะวินจิ ฉัยผิดวา
ผูปวยมีอาการของโรคลมชักได
Migraine ใน ผู ปวย บาง ราย โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ผู ปวย ที่ มี
อาการของ complicated migraine หรือ basilar migraine อาจจะมีอาการ
ผิดปกติของพฤติกรรม เชน มึนงง มองเห็นภาพซอน ตาบอด มองเห็นแสง
หรือเห็นสีตางๆ เดินเซ การทรงตัวไมคอยดี ในขณะที่มีอาการของ
migraine อาการดังกลาวทำใหแพทยอาจจะวินจิ ฉัยผิดวาผูป วยมีอาการ
่ จะแยกกันไดเชน อาการของ basilar
ชักได แตมีรายละเอียดบางอยางทีอาจ
migraine มักจะยาวกวาโรคลมชัก และเกิดขึน้ ไมบอยเหมือนกับโรคลมชัก
และถาไดประวัติปวดหัวแบบ migraine ในอดีตก็จะเปนการชวยให
การวินิจฉัยนั้นแมนยำยิ่งขึ้น
Night terrors เป น ภาวะ ผิ ด ปกติ ของ การ หลั บ ที่ พบ ได
ในเด็กโต มักจะเกิดขึน้ ในขณะทีผู่ ป วยหลับไดประมาณ 2 ชัว่ โมง (อยูใน
 ชวง
Non-REM stage 3 และ 4 ของ sleep cycle แรก ของการหลับ) ผูปวย
จะตืน่ ขึน้ มาจากการหลับ มีอาการรองกลัวอยางรุนแรง และมีอาการของ
sympathetic overactivity เชน มานตาขยาย เหงือ่ ออก หายใจเร็ว หัวใจ
เตนเร็ว อาการมักเกิดขึ้นชั่วขณะ ขณะมีอาการผูปวยไมสามารถตอบ
สนองตอสิง่ เราตางๆ ได หลังจากทีเป
่ นแลว ผูป วยจะกลับไปหลับไดเอง
และเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเชาผูปวยจะจำเหตุการณอะไรไมได และสดชื่นดี
ซึ่งอาจจะแตกตางกับ โรคลมชักบางชนิดที่มักจะเกิดขึ้นในขณะหลับ
เชน frontal lobe seizure ซึ่งอาจจะมีอาการเฉพาะตอนหลับ อาจจะมี
การเคลื่อนไหวของแขนขาอยางรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆ และหายไป
ได เอง เมื่ อ ตื่ น ขึ้ น มา ใน ตอน เช า ผู ป ว ย อาจ จะ บ น ปวด ศี ร ษะ หรื อ
ออนเพลียได
Sleep walking หรือ somnambulism เปนอาการที่เกิดขึ้น
ในเด็กโต เกิดในขณะหลับชวง Non-REM stage 3-4 เชนเดียวกับ
night terror ผูป วยจะลุกนัง่ หรือบางรายจะยืนแลวลุก และเดินออกจากเตียง
ผูป วยอาจจะทำกิจกรรมตางๆ ทีดู่ เหมือนรูต วั เชน เปดประตู ถอดเสือ้ ผาได
ในขณะทีมี่ อาการนัน้ ผูป วยอาจจะตอบสนองตอสิง่ เราไดบางแตไมปกติ
อยางที่เคยเปน ระยะเวลาในการเกิดประมาณ 5-10 นาที จากนั้นผูปวย
สามารถกลับไปที่เตียงและนอนตอได โดยจำเหตุการณอะไรไมได
REM sleep behavior disorder เปนกลุมอาการที่พบไดใน
ผูป วยทีมี่ อายุ มากกวา 50-60 ป เกิดขึน้ ในขณะทีหลั
่ บในชวง REM ผูป วย
จะมีอาการทางการเคลื่อนไหวที่รุนแรง เชน ชก ตอย เตะหรือถีบไปมา
พรอมๆ กับอาการฝนที่บอยครั้งมักเกี่ยวของกับการตอสู หรือ อารมณ
รุนแรง อาการดังกลาวเปนอยูไม
 นานและผูป วยหลับตอไปได การวินจิ ฉัย
อาจจะตองแยกจาก frontal lobe seizure ซึ่งอาจจะมีอาการคลายๆ กัน
โดยการทำ video-EEG monitoring
Paroxysmal movement disorders
ผูปวยบางรายอาจจะมีอาการของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ซึ่งเกิดขึ้นเปนครั้งๆ และระหวางที่ผูปวยไมมีอาการนั้น ผูปวยก็กลับสู
สภาพปกติ ซึง่ เปนอาการคลายโรคลมชักได ภาวะดังกลาวนีบาง
้ อยางพบ
ไดบอยเชน jitteriness ทีมั่ กพบในผูป วยทารกแรกเกิด Self-gratification
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disorders, Self-stimulation activities ในเด็กเล็ก หรือ Tics or Tourette’s
syndrome ในเด็กโตหรือผูใหญ (ซึ่งกลาวไปแลวในหัวขอ myoclonic
seizure) หรือ บาง ภาวะ พบ ได นอย เชน paroxysmal kinesigenic
dyskinesia, episodic ataxia type 1 และ Startle disease
Jitteriness เปน อาการ เคลื่อนไหว ที่ ผิด ปกติ ที่ พบ ใน ทารก
แรกเกิด อาการมักจะเปนอาการสัน่ ของแขนหรือขาทีมี่ ความถีประมาณ
่
4-5 ครั้งตอวินาที อาการดังกลาวมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุน เชน
จับตัวผูป วย หรือไดยนิ เสียงดัง อาการดังกลาวจะมีระยะสัน้ ๆ และสามารถ
้ จะพบไดใน
หายไปไดถามีการจับสวนของแขนหรือขาทีสั่ น่ อาการนีอาจ
ทารกแรกเกิดปกติ หรือทีพบ
่ ไดบอยมากขึน้ ในผูป วยทีมี่ ปญหาทางสมอง
เชน สมองขาดอากาศ หรือมีความผิดปกติของสารน้ำ อีเลคโตรไลท หรือ
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
Self-gratification disorders เปนภาวะที่พบไดในเด็กเล็ก
(อายุ 3 เดือนถึง 5 ป) เกิดไดทัง้ เด็กผูช ายและหญิง อาการทีพา
่ มาพบแพทย
คือ มีอาการของบิดเกร็ง (dystonia), มีอาการรองคราง (moaning,
grunting) รวมกับการที่มีอาการเหงื่อออกทั้งตัว หัวใจเตนเร็ว ซึ่งถาซัก
ประวัติใหละเอียด ก็อาจจะพบวาผูปวยมีการกระตุนบริเวณอวัยวะเพศ
ไมวาทางตรง หรือ ทางออมเชน ถูอวัยวะเพศกับหมอน ยกขาสองขาถูกัน
ขณะที่มีอาการผูปวยอาจจะรองคราง ตาปรือ แตมักจะรูสึกตัว หรือ
หงุดหงิดถาไปเรียกหรือหยุดกิจกรรมที่กำลังกระทำอยู
Self-stimulation activities หรือ Stereotyped Movement
เปน อาการ ที่ พบ ได บอย ใน เด็ก เล็ก โดย เฉพาะ ใน เด็ก ที่ พัฒนาการ ชา
อาการจะแตกตางกันไปในแตละคน บางคนอาจจะมีการโยกตัวไปมา
เหวี่ยงศีรษะไปมา ทำอะไรซ้ำๆ ซึ่งในบางคนอาจจะมีอาการหลายๆ
อยางรวมกัน ขณะที่มีอาการผูปวยสามารถหยุดกิจกรรมเหลานั้นได
ถามีการเบี่ยงเบนความสนใจไปยังจุดอื่น
Paroxysmal kinesigenic dyskinesia เปนอาการเคลื่อนไหว
ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเปนครั้งๆ มักจะเริ่มพบในผูปวยเด็กเล็กหรือเด็กโต
หรือในวัยรุน อาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอาจจะเปนแบบ dystonia,
chorea หรือทั้งสองอยางรวมกัน อาการเกิดขึ้นเปนครั้งๆ ไมนาน
ประมาณ 10-30 วินาทีหรือนานเปนนาทีก็ได ปจจัยที่กระตุนที่ทำให
เกิดมีอาการก็คือ การเริม่ ตนขยับของรางกายไมวาจะเริม่ ลุกนัง่ หรือยืน
ผูปวยบางรายอาจจะมีประวัติ ในครอบครัว ซึ่งเปนการถายทอดทาง
พันธุกรรมแบบ autosomal dominant เนื่องจากภาวะนี้ตอบสนองไดดี
กับยากันชักโดยเฉพาะอยางยิ่ง carbamazepine และ phenytoin ทำให
ผูปวยที่ไดรับยาเหลานี้อาจจะใหการวินิจฉัยวาเปนโรคลมชักได
Episodic ataxia type 1 เปนกลุมอาการที่ผูปวยจะมีอาการ
เดินเซ พูดไมชัด ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและหายไปในเวลาไมกี่วินาที
หรือนาที อาการอาจจะเกิดขึ้นหลายๆ ครั้งตอวันและมักจะกระตุนดวย
การเคลือ่ นไหวหรือทำใหตกใจ (startle) นอกจากนีผู้ ป วยอาจจะมีอาการ
ของ dystonia หรือ chorea รวมดวย การตรวจรางกายมักจะมีการตรวจพบ
myokymia บริเวณกลามเนื้อรอบๆ ดวงตาหรือบริเวณมือรวมดวย
ซึ่งจะชวยในการวินิจฉัยโรคนี้
Startle disease เปนอาการที่พบไดนอย ผูปวยที่เปนโรคนี้
จะ เริ่ม มี อาการ ตั้ง แต เปน ทารก แรก เกิด ใน ราย ที่ ไม รุนแรง อาจ จะ มี
อาการเมื่อโดนกระตุน สวนในรายที่รุนแรงอาจจะมีอาการเกร็งทั้งตัว
อยางรุนแรงซึ่งอาจจะทำใหหยุดหายใจ และหัวใจเตนชาลงได อาการ
่
กระตุน ใหเกิด
เหลานีจะ
้ หายไปเมือ่ ผูป วยหลับ diagnostic test ทีสามารถ

startle response ไดคือ การเคาะที่จมูก (nose tapping) ซึ่งจะกระตุน
ใหเกิดอาการขึ้นมา โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของ glycine receptor
ในรายที่มีอาการมากอาจจะทำการรักษาดวย clonazepam
อาการอื่นๆ
อาการอื่นๆ ที่เกิดจาก PNEs ที่อาจจะพบไดและอาจจะมี
ความสับสนกับโรคลมชักคือ Benign Paroxysmal Positional Vertigo,
Recurrent TIA ในผูใหญ และ Benign Paroxysmal vertigo, cyclic
vomiting ในเด็ก
Benign Paroxysmal Positional Vertigo เปนกลุมอาการ
ที่ ทำให ผู ปวย ซึ่ง มัก จะ เปน ผู ปวย ผูใหญ มี อาการ เวียน ศีรษะ รูสึกวา
บานหมุน (vertigo) รวมกับอาการคลื่นไส อาเจียนหรือมีตากระตุก
ทีพบ
่ ไดบอยมากในผูใ หญ อาการมักจะเกิดขึน้ จากการทีเปลี
่ ย่ นตำแหนง
ของศีรษะ หรือ หันศีรษะไปดานใดดานหนึง่ อาการอาจจะมีระยะเวลาไม
นานอาจจะเปนวินาที หรือไมกี่นาที อาการจะดีขึ้นเองได และจะหายได
จากการทำ repositioning exercise
Recurrent Transient Ischemic Attack (TIA) ในผูปวยที่มี
TIA และมีอาการออนแรงรวมดวยมักจะไมคอยมีปญหาในการวินิจฉัย
แตถาผูป วยนัน้ มีแตอาการของทางความรูส กึ เชน ชาแขนหรือขาขางใด
ขางหนึ่งอาจจะใหการวินิจฉัยแยกโรคกับโรคลมชักนั้นยากยิ่งขึ้น แตถา
ผูปวยมีอาการอยูคอนขางนาน รวมกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่จะทำใหเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง พรอมๆ กับการตรวจไมพบความผิดปกติของ
คลื่นสมองแลว จะทำใหการวินิจฉัยแยกโรคเปนไปไดงายขึ้น
Benign paroxysmal vertigo of childhood เปนกลุมอาการ
ทีพบ
่ ในเด็ก อายุประมาณ 1-5 ป ซึง่ จะมีอาการของเวียนศีรษะ บานหมุน
โดยไมไดสัมพันธกับการเปลีย่ นตำแหนงของศีรษะเหมือน BPPV ทีพบ
่ ใน
ผูใหญ อาการจะเปนทันทีทันใดและหายไปเองไดในระยะเวลาไมกี่นาที
Cyclic vomiting syndrome เปนกลุมอาการที่พบไดในเด็ก
อายุประมาณ 3-9 ป ผูป วยมักจะมีอาการในขณะหลับ และมีอาการอาเจียน
ซ้ำๆ โดยไมทราบสาเหตุ ในขณะที่มีอาการผูปวยรูสึกตัวดี การตรวจ
EEG ขณะมีอาการอาจจะพบ slow wave หรือ spikes ไดทำใหสับสน
กับภาวะโรคลมชัก ผูปวยในกลุมอาการนี้จำเปนตองไดรับการตรวจ
อยาง ละเอียด เนื่องจาก อาการ ดัง กลาว อาจ จะ มี สาเหตุ ได จาก โรค
ทางรางกายไดหลายระบบเชน โรคทางระบบประสาท ทางเดินอาหาร
ทาง ระบบ ตอม ไร ทอ หลัง จาก หา สาเหตุ ไม พบ จึง จะ สรุป วา ผู ปวย
มีอาการของกลุมอาการนี้ ทั้งอาการ benign paroxysmal vertigo of
childhood และ cyclic vomiting syndrome นี้ เชื่อวาเปน precursor
ของ migraine

ที่พบในผูปวย temporal lobe ก็อาจจะทำให
แพทยนึกถึง PNEs ทำใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยและไดรับการรักษาที่
ไมถูกตองเชนเดียวกัน

(déjà vu, jamais vu)

บทสรุป

ในการดูแลผูป วยทีม่ าพบแพทยดวยอาการทางระบบประสาท
ที่ เกิด ขึ้น เปน ครั้งๆ (paroxysmal disorders) นั้น นอกจาก แพทย
ตอง คิดถึง Epileptic seizure ซึ่ง เปน โรค ทาง ระบบ ประสาท ที่ พบ
ได บ อ ย แต ยั ง มี ภาวะ หรื อ โรค บาง อย า ง ที่ อาจ จะ มี ลั ก ษณะ คล า ย
โรคลมชักแตไมใช ซึ่งมักจะเรียกผูปวยกลุมนี้วามีภาวะ Paroxysmal
Non-epileptic Events ซึ่งบางครั้งลักษณะทางคลินิกคลายๆ กับอาการ
ของโรคลมชัก เชน GTC, myoclonic, absence, complex partial
seizure, movement disorders หรือ อาการ อื่นๆ ที่ บทความ นี้
ไดพยายามรวบรวมไว
หลัก การ สำคัญ ใน การ ดูแล ผู ปวย กลุม นี้ คือ การ ตอง นึกถึง
ภาวะ PNEs เหลานี้ไวดวย เมือ่ ตองดูแลผูป วยทีม่ าดวยอาการทางระบบ
ประสาทเปนครัง้ ๆ ซึง่ อาจจะไดคำวินจิ ฉัยดวยการซักประวัตอย
ิ างละเอียด
่
สมและจำเปน จะทำใหผูป วย
การตรวจรางกายและ การสงตรวจทีเหมาะ
และครอบครัวไดลดความกังวลตออาการที่ผูปวยมีและไดรับการรักษา
ที่ถูกตองตอไป
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การวินิจฉัย PNEs ที่ผิดพลาด
ในผูปวยโรคลมชักบางรายอาจจะไดรับการวินิจฉัยผิดวามี
อาการชักที่เกิดขึ้นนั้นเปน PNEs โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่ออาการของ
โรคลมชักไมคอยตอบสนองตอการรักษาหรือ มีอาการของโรคลมชัก
ที่คอนขางแตกตางกับโรคลมชักชนิดอื่นๆ เชน frontal lobe seizure,
temporal lobe seizure ซึง่ อาการชักของผูป วยเหลานี้ อาจจะมีบางลักษณะ
ที่คลายกับผูปวยที่มีอาการชักจาก PNEs เชน ขณะมีอาการผูปวยจะมี
การโยกขึน้ ลงของสะโพก หรือทีอื่ น่ ๆ มีการจับบริเวณอวัยวะเพศ ทีพบ
่ ได
ใน frontal lobe seizure หรือ การที่ผูปวยบอกถึงความรูสึกตางๆ
ทีเกิ
่ ดขึน้ ในขณะมีอาการเชน คุน เคยหรือไมคุน เคยกับสิง่ ตางๆ ทีเกิ
่ ดขึน้
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FAQ
Q คำถาม

จะวินิจฉัยและดูแลเด็กทารกที่มีอาการกระตุกขณะหลับอยางไร?

A คำตอบ

Benign sleep myoclonus in infancy
มีลกั ษณะทีส่ ำคัญคือ (1) เริม่ ในชวงวัยทารก (2) อาการ
กระตุกจะเกิดเฉพาะในชวงนอนหลับ (3) สามารถหยุดอาการ
กระตุ ก ได อ ย า งรวดเร็ ว เมื่ อ เด็ ก ตื่ น (4) คลื่ น ไฟฟ า สมอง
ขณะเกิดอาการไมมีคลื่นลมชัก (5) พยากรณโรคดี อาการ
กระตุ ก อาจจะเป น เฉพาะส ว น หลายส ว นของร า งกาย
หรือทั่วทั้งตัว ดวยความถี่ 1-15 ครั้ง/วินาที และไมหยุด
ดวยการจับ เด็กจะไมพบความผิดปกติทางระบบประสาทใดๆ
อาการกระตุกมักจะหายไปตอนอายุ 6 เดือน และไมตองการ
การรักษาใดๆ
Benign sleep myoclonus มักจะเกิดในชวงสองสามวัน
แรกของชีวิต อาการกระตุกที่เปนจังหวะมักจะเกิดขณะเด็ก
กำลังงวงนอนหรือขณะหลับ แตจะหยุดเมื่อเด็กตื่น ภาวะนี้
ถู กรายงานขึ้ น ครั้ ง แรกโดย Coulter and Allen ในป
ค.ศ.1982 สาเหตุของภาวะนี้เชื่อวาเกิดจากความไมสมดุล
ของ serotonin รวมกับปจจัยทางพันธุกรรม อาการกระตุก
ในภาวะนี้อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่ หลายตำแหนง หรือ
ทั้งตัวก็ ได ลักษณะที่สำคัญคือเกิดในชวง NREM sleep
และหยุ ด เมื่ อ เด็ ก ถู ก ปลุ ก ให ตื่ น ลั ก ษณะนี้ เ ป น ลั ก ษณะที่
สำคัญที่แยกภาวะนี้จากโรคลมชักในทารก ทารกสวนใหญ
จะมีอาการกระตุกทั่วตัวโดยเฉพาะบริเวณปลายมือและเทา
อาการกระตุกจะไมนาน ประมาณ 10-20 วินาที ถึงแมใน
บางรายอาจพบนานกวา 30 นาที อาการทัว่ ไปของเด็กจะดีและ
ไมพบความผิดปกติของระบบประสาท อาการกระตุกของภาวะ
นี้ อาจจะถู ก กระตุ น ได ด ว ยเสี ย ง การสั ม ผั ส หรื อ ยากลุ ม
benzodiazepine ไมมคี วามสัมพันธของคลืน่ สมองทีผ่ ดิ ปกติกบั
ภาวะนี้ซึ่งจะยืนยันไดดวย long termVDO-EEG monitoring
อาการกระตุกควรจะแยกจาก
1. jitteriness/clonus ซึ่ ง เกิ ด ในภาวะของ poor
myelination of corticospinal tract ในทารก
2. benign myoclonus of early infancy ซึ่งมักไมคอย
เกิ ด ในช ว งอายุ ท ารกและมี ค ลื่ น สมองที่ ป กติ แ ละเด็ ก จะมี
อาการขณะตื่น
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3. familial neonatal seizure และ benign idiopathic
neonatal seizure (fifth day fits) ซึ่งมีอาการชักที่ชัดเจน
4. โรคลมชักในทารกอื่นๆมักจะสัมพันธกับความผิด
ปกติในชวงแรกเกิดหรือภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิสซึมอื่นๆ
การติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบประสาท จากยา หรือ
ระบบโลหิตเปนตน ซึ่งสามารถตรวจพบไดจากการประเมิน
ผูปวย
ภาวะนี้สามารถหายเองไดระหวางชวงอายุ 2-6 เดือน
โดยที่ พั ฒ นาการปกติ ถึ ง แม ส ว นใหญ ข องเด็ ก ที่ มี sleep
myoclonus อาการจะหายไปเมื่ออายุ 3 เดือน แตก็มีบางราย
ทีย่ งั มีอาการนีต้ อ จากอายุ 3 เดือน โดยที่ไมไดสงั เกตเนือ่ งจาก
อาการมั ก เกิ ด ช ว งกลางคื น ขณะที่ พ อ แม น อนหลั บ จาก
การศึกษาพบวาภาวะนี้อาจจะคงอยูอีกหลายเดือนถึงหลายป
ในบางราย ถึ ง อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ อาการกระตุ ก เป น เพี ย ง
ขางเดียวควรนึกถึงโรคอื่นๆ นอกเหนือจาก benign sleep
myoclonus กอนเสมอ การตรวจวินจิ ฉัยเพิม่ เติมอาจไมจำเปน
ถาอาการชัดเจน ถาจำเปนตองตรวจวินจิ ฉัยเพิม่ เติมการตรวจ
คลืน่ สมองเพือ่ แยกโรคลมชักในเด็กก็เพียงพอ การตรวจวินจิ ฉัย
ชนิดอืน่ ไมคอ ยชวยในภาวะนี้ การทำultrasound กะโหลกศีรษะ
อาจจะมีประโยชนบางถาสงสัยบางอยางหรือเพื่อลดความ
กังวลของพอแม แตไมควรเพิ่มความเสี่ยงตอรังสีจากการทำ
CT scan หรือความเสี่ยงตอการดมยาเพื่อตรวจ MRI brain
การให ย ากั น ชั ก ในเด็ ก ที่ เ ป น sleep myoclonus
ไมมีประโยชน นอกจากนั้นยังเปนอันตรายมากกวาเนื่องจาก
ทำใหงว งนอน และเพิม่ โอกาสเกิดอาการชักได อาการของเด็ก
เหลานีส้ ามารถจัดการไดโดยการปลุกเด็กใหตน่ื ดวยวิธที น่ี มุ นวล
เชน การเปลี่ยนผาออม หรือการบีบนวดแขนขาของเด็กเบาๆ
สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ ค วรบอกพ อ แม ข องเด็ ก คื อ อย า ปลุ ก เด็ ก
โดยการเขยา
ความผิดพลาดของการวินิจฉัยภาวะนี้ซึ่งหายเองไดวา
เปนโรคลมชักอาจทำใหเด็กตองไดรบั การตรวจวินจิ ฉัยเพิม่ เติม
หรือ ไดรบั การรักษาโดยไมจำเปนรวมทัง้ การทำใหพอ แมกงั วล
โดยไมจำเปนดวย

เฉลย Current Practices and Quizs:
ฉบับ เดือน ม.ค.-มี.ค 2551
นพ. รังสรรค ชัยเสวิกุล
โจทย A
หญิง อายุ 17 ป สองปกอน ไปเขาคายเนตรนารี กลางคืนลุกขึน้ จากทีน่ อน
เดินไปหองน้ำแลวกลับออกมาทั้งที่ไมใสกางเกง ทาทางงงๆ แลวลมลงนอน
เพื่อนตองชวยใสกางเกงให เชาตื่นมาจำเหตุการณไมได สามวันกอน มารดา
พบวา เวลาเชาตรูเดิ
 นลงบันไดบานทัง้ ๆทีตั่ วยังเปยกน้ำ ไมใสเสือ้ ผา ทาทางงงๆ
ไมตอบคำถาม มารดาพาขึ้นไปเขาหองนอน ทาทางกระวนกระวายเล็กนอย
ตอง ปลอบ สัก ครู แลว จึง นอน หลับ ไป สัก ครึ่ง ชั่วโมง ตื่น ขึ้น มา จำ เหตุการณ
ไมได อายมาก เดิมแข็งแรงดี ไมเคยมีอุบัติเหตุที่ศีรษะ ไมเคยเจ็บปวยหนักๆ
ที่ตองเขาโรงพยาบาล ผลการเรียนระดับปานกลาง ปกติราเริงดี ไมมีประวัติ
โรคจิต โรคลมชักในครอบครัว ตรวจรางกายพบวาทาทางวิตกกังวล hypersthenic
built แตไมพบความผิดปกติอื่นๆ ผลการตรวจ EEG และ CT scan of brain
with contrast enhancement ปกติ
คำถาม การวินิจฉัยแยกโรค ไดแก
คำตอบ Epilepsy เนื่องจากอาการดังกลาวมีลักษณะที่เกิดขึ้นเอง ดำเนินไป
ระยะเวลาสัน้ ๆ แลวหายไปไดเอง เมือ่ หายแลวก็กลับคืนปกติ ลักษณะดังกลาว
จึงอาจจะเกิดจากอาการชัก ผูปวยมีอาการที่อาจจะเปนอาการชัก 2 ครั้ง โดย
ไมไดมี provoking factor ใดๆ จึงเขากับนิยามวาเปน epilepsy
• Transient hypoglycemia ในผูป วยทีเป
่ น insulinoma หรือ factitious
hypoglycemia อาจทำใหเกิดอาการสับสนชวงสั้นๆแลวหายเองได
• Brief psychosis ไมนาจะเปนสาเหตุเนือ่ งจากผูป วยรูส กึ อายและกังวล
ไมอยากใหเกิดขึ้นอีก และโอกาสเกิดนอยเนื่องจากไมมีประวัติ psychosis
มากอน และไมมีประวัติ psychosis ในครอบครัว
คำถาม ถาเปนอาการชัก จัดเปนอาการชักประเภทใด
และเปนโรคลมชักชนิดใด
คำตอบ เปนอาการชักชนิด partial seizure โดยที่ขณะมีอาการชักผูปวย
ไมรสึู กตัวและจำเหตุการณไมไดจึงเปน partial seizure ชนิด complex partial
ี ติ brain insults
seizure เนือ่ งจากไมมประวั
ี ตโรค
ิ ลมชักในครอบครัว ไมมประวั
และ normal CT scan of brain จึงนาจะเปนโรคลมชักชนิด cryptogenic
localization-related epilepsy
คำถาม ควรสงตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
คำตอบ ในเบื้องตนนี้ยังไมมีความจำเปนตองสงตรวจเพิ่มเติม แตถาหากไม
ตอบสนองตอการรักษาจึงอาจจะพิจารณาสงตรวจเพิ่มเติมในภายหลัง
คำถาม จงใหแนวทางการรักษา
คำตอบ เนื่องจากผูปวยมีอาการชัก 2 ครั้งโดยไมมี provoking factor ผูปวย
และ มารดา มี ความ อาย และ กังวล ไม อยาก ให เกิด อาการ นี้ ขึ้น อีก จึง นา จะ
พิจารณาเริ่มใหยากันชักได โดยพิจารณายากันชักตามประเภทของโรคลมชัก
เปนหลัก หรือเลือกยาที่สามารถควบคุมอาการชักทุกประเภทที่ผูปวยเคยมี
โดยให monotherapy กอน ถาไมไดผลจึงให polytherapy ยากันชักเกือบทุกชนิด
ที่มีในประเทศไทยทั้ง first line และ second line drugs สามารถควบคุม
localization-related epilepsy ได ทั้งนี้การที่จะเลือกใหยากันชักชนิดใดให
พิจารณาจาก drug efficacy, side effects และ cost เปนหลัก
คำถาม จงใหพยากรณโรคและคำแนะนำแกผูปวยและมารดา
คำตอบ ผูปวยมีพัฒนาการปกติ สมองทำงานปกติ CT scan of brain ไมพบ
พยาธิสภาพในสมอง จึงนาจะมีพยากรณโรคดี ในเบื้องตนนี้ควรใหคำแนะนำ
เรื่องโรคลมชักและพยากรณ โรคโดยยอเพื่อลดความกังวล การรัประทานยา
ใหสม่ำเสมอ การหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุนอาการชัก การปฐมพยาบาลเมื่อเกิด
อาการชัก การเขาสังคมและรวมกิจกรรมตางๆ

โจทย B
หญิง อายุ 29 ป แข็งแรงดีมาตลอดจนกระทั่งเริ่มมีอาการเหมอลอย
เปนพักๆ เมื่ออายุ 16-17 ป ระยะ 3-4 ปแรกมีอาการปละ 2-3 ครั้ง แลวตอมา
อาการเปนบอยมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีอาการเดือนละ 3-4 ครั้ง บางครั้ง
ขณะเหมอลอยจะขีดเขียนลงไปในเอกสารที่กำลังทำงานอยูจนเลอะไปหมด
จึงไปพบแพทย ได ยา carbamazepine controlled release 400 mg, bid
ยังคงมีอาการเหมอลอยบอยขึ้นเรื่อยๆ จนเปนเกือบทุกวัน ไมสามารถเพิ่ม
ขนาดยาได เพราะทำใหงวงนอนมาก ไมเคยมีอุบตั เิ หตุทีศี่ รษะ ไมเคยเจ็บปวย
หนักๆ ที่ตองเขาโรงพยาบาล ตรวจรางกายปกติผลการตรวจ EEG และ CT
scan of brain with contrast enhancement ปกติ สงตรวจ MRI of brain
คำถาม ผูปวยมีอาการชักประเภทใด และเปนโรคลมชักชนิดใด
พรอมทั้งบอกสาเหตุของโรคลมชัก
คำตอบ เปนอาการชักชนิด partial seizure โดยที่ขณะมีอาการชักผูปวยไม
รูสึกตัวและจำเหตุการณไมไดจึงเปน partial seizure ชนิด complex partial
seizure แมวา CT scan of brain with contrast enhancement จะปกติ
แตเนื่องจากยังไมสามารถควบคุมอาการชักไดจึงสงตรวจ MRI of brain และ
พบวามีรอยโรคในสมอง คือ left hippocampus atrophy จึงใหการวินิจฉัย
วาเปน left hippocampus atrophy with symptomatic localization-related
epilepsy ประวัตโรค
ิ ลมชักของผูป วยและ MRI of brain เปนลักษณะทีค่ อนขาง
จำเพาะวาเปนโรคลมชักที่เกิดจาก mesial temporal sclerosis ทั้งนี้การที่จะ
วินิจฉัยไดแนนอนควรตองได pathological diagnosis สนับสนุน
คำถาม จงใหแนวทางการรักษา
คำตอบ ไดมีขอมูลงานวิจัยมากมายรองรับวา left hippocampus atrophy
with symptomatic localization-related epilepsy เปนโรคลมชักประเภทที่มี
โอกาสสูงมากในการผาตัดรักษาใหหายขาดได ผูปวยทานนี้อายุไมมาก ยังมี
โอกาสกาวหนาในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงนาจะเสนอใหผูปวยและ
ครอบครัวไดพิจารณาการผาตัดรักษา โดยจะมีการประเมินกอนผาตัดวาผูป วย
จะเหมาะสมตอการผาตัดหรือไม
• ถาหากผูปวยเลือกไมรับการผาตัดหรือการประเมินกอนผาตัดพบวา
ไมเหมาะสมทีจะ
่ ผาตัด ควรจะเปลีย่ นยากันชักทีน่ าจะควบคุมอาการชักไดโดย
ผูป วยสามารถทนผลขางเคียงได ยากันชักเกือบทุกชนิดสามารถควบคุมโรคลมชัก
ประเภท localization-related epilepsy ถาไดลองใหยากันชัก monotherapy
2-3 ชนิดแลวยังควบคุมอาการชักไมได จึงพิจารณาให polytherapy ตอไป
คำถาม จงใหพยากรณโรคและคำแนะนำแกผูปวย
คำตอบ left hippocampus atrophy with symptomatic localization-related
epilepsy นั้น ในระยะแรกมักจะสามารถควบคุมอาการชักไดดวยยากันชัก
ระยะตอมามักจะพบวาดื้อตอยากันชักในที่สุด ผูปวยจึงอาจพิจารณารับการ
ผาตัด รักษา ตั้ง แต ระยะ แรก เพื่อ ให หายขาด หรือ อาจ จะ รับ การ ผาตัด เมื่อ
ไมสามารถควบคุมอาการชักดวยยาก็ได
คำถาม ถาผูปวยตองการมีบุตรจะปฏิบัติอยางไร
คำตอบ เนื่องจากโรคลมชักจากสาเหตุนี้สามารถผาตัดรักษาใหหายขาดได
ถา ผู ปวย เลือกรับ การ ผาตัด เมื่อ ไมมี อาการ ชัก หลัง ผาตัด 1 ป แลว อาจ
พิจารณา หยุด ยา กัน ชัก แลว จึง มี บุตร สำหรับ ผู ปวย ที่ เลือกรับ ประทาน ยา
กันชักหรือไมสามารถผาตัดไดหรือผาตัดแลวยังมีอาการชัก ไมควรหยุดยา
กันชัก ควรเปลี่ยนชนิดยากันชักที่มีรายงานวาเกิดผลขางเคียงตอทารกใน
ครรภนอยที่สุด ใหขนาดยานอยที่สุดเทาที่สามารถควบคุมอาการชักได ถา
ตองให polytherapy ควรใหยาเพียง 2 ชนิด และควรมีการตรวจความสมบูรณ
ของเด็กในครรภเมื่ออายุครรภ ได 16-20 สัปดาหดวยเครื่องอัลตราซาวนด
โดยสูติแพทยที่มีความชำนาญ
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