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เรียนสมาชิกสมาคมโรคลมชักฯ และทานผูสนใจทุกทาน

บรรณาธิการแถลง

จุลสารฉบับน้ี ถือเปน special issue ของ Epilepsy Digest of Thailand ในชวงป ค.ศ.2018 โดย
รวบรวมความนาสนใจเกี่ยวกับโรคลมชักใน Theme ของ genetic epilepsy ไวดวยกันและที่กลาววามีความ
พิเศษนั้นคือ จุลสารเลมนี้ถือเปนครั้งแรกที่ไดรับบทความพิเศษจากนักเขียนรับเชิญตางชาติ อดีตประธาน Inter-

national League Against Epilepsy (ILAE), Professor Emilio Perucca ซึ่งทานเคยเปนวิทยากรในงาน
ประชุมประจำปของสมาคมโรคลมชัก ฯ ถึง 2 คร้ังในหลายปท่ีผานมา ทานมอบบทความเร่ือง “How do genes 

influence drug response in epilepsy?” ซึ่งหากทุกทานที่ไดอานบทความนี้แลว จะรับทราบวาทำไมเรื่อง
ยีนนั้นถึงมีความสำคัญในชวงเวลาปจจุบัน Prof Emilio Perucca ไดเขียนบทความนี้ขึ้นเปนพิเศษและให
เกียรติประเทศไทยเปนอยางมาก ทราบไดจากการที่ทานใชเอกสารอางอิงในหลายๆ ที่ซึ่งเปนผลงานมาจากคณะ
นักวิจัยจากประเทศไทยโดยเฉพาะ

นอกจากนั้นจุลสารฉบับนี้ยังไดรับบทความพิเศษจาก น.พ.ชนินทร ลิ่มวงศ ผูซึ่งเปน geneticist ที่
จะเปดมุมมองของแพทยทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจยีนโรคลมชักในเวชปฏิบัติ ตองขอกราบขอบพระคุณทานมา ณ 

ที่นี้ดวยคะ

              Interesting case ที่ในจุลสารฉบับนี้จะนำเสนอ กรณีศึกษาผูปวย 4 รายที่มีความนาสนใจและนำ
ไปสูความเขาใจที่ดีขึ้นเมื่อนำไปปรับใชกับผูปวยรายอื่นๆ  ใครที่เปนแฟนพันธุแทของ EEG quiz ก็สามารถ
ติดตามไดอยางเชนเคย ตองขอขอบพระคุณอาจารยทุกๆทานท่ีไดมีสวนรวมในงานเขียนเชิงวิชาการของสมาคม
โรคลมชัก ฯ ดวยคะ

ในป ค.ศ. 2019 นี้ประเทศไทยจะรวมเปนเจาภาพในการจัด 33rd International Epilepsy 

Congress (IEC) ในวันท่ี 22-26 มิถุนายน ขอทานผูสนใจติดตามสารจากนายกสมาคม ฯไดท่ีขาวประชาสัมพันธ
นอกจากน้ันในวันท่ี 21 มิถุนายน สมาคมโรคลมชักฯ จะจัดงานประชุมประจำปคร้ังท่ี 23 ของสมาคมข้ึนลวงหนา
ดวย ในครั้งนี้จะมาใน Theme: Difficult to treat epilepsies รายละเอียดการประชุมประจำปจะไดนำแจง
ทานสมาชิกและผูสนใจในลำดับถัดไปใน website ของสมาคมโรคลมชักคะ
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How do genes influence drug

response in epilepsy?

Professor Emilio Perucca
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Via Ferrata 9, 27100 Pavia, Italy, e-mail: perucca@unipv.it

The recognition that genetic factors influence response to medicines goes back to the 
middle of the last century, when a clear genetic predisposition was identified for several 
adverse drug reactions, including malignant hyperthermia induced by general anesthetics, 
prolonged muscular paralysis following administration of succinylcholine, and hemolytic 
reactions precipitated by a variety of medications in individuals with glucose-6-phosphate 
dehydrogenase deficiency.(1) One of the first reports implicating a genetic defect in an altered 
response to an antiepileptic drug (AED) came in 1964,when Henn Kutt(2) described prominent 
CNS toxicity associated with very high serum phenytoin concentrations (87 μg/mL) in a 24-
year-old man started on a moderate dosage of phenytoin. A careful study showed that the 
high phenytoin concentration was due impaired ability to metabolize phenytoin, and that 
the same defect was present in the patient’s mother and in one of his four brothers, suggesting 
that the condition was genetically transmitted. Over the next several decades, our unders-
tanding of how genes influence drug response in patients with epilepsy has increased 
exponentially, to the extent that genetic testing is now becoming an important component 
of therapeutic decisions. 

Genes involved in the regulation of drug metabolism

Following the original observation by Kutt(1), research on genetic determinants of AED 
response focused initially on enzymes involved in drug metabolism. There is now extensive 
evidence that variation in the genes coding for the cytochrome P450 enzymes CYP2C9 and 
CYP2C19 is a major determinant of the clearance of phenytoin and, to a lesser extent, 
phenobarbital.(3,4) Patients that carry defective CYP2C9 and CYP2C19 alleles show an impaired 
ability to metabolize these drugs, and require lower doses to achieve an optimal response. 
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Recent observations suggest defects in genes coding for AED metabolism can 
predispose not only to CNS toxicity, but also to idiosyncratic drug reactions. In particular, a 
recent case-control study that assessed patients from Taiwan, Malaysia and Japan found that 
the presence of the CYP2C9*3 allele is associated with a markedly increased risk of developing 
severe cutaneous reactions to phenytoin (odds ratio 11, 95% confidence interval, 6.2-18).(7) 
Interesting, similar findings were also recently reported from Thailand.(5,8)

CYP2C19 is also involved in the stereoselective disposition of methylphenobarbital. In fact, 
individuals carrying  defective CYP2C19 alleles, who represent  about 13% of a Thai 
population(5), show impaired 4-hydroxylation of methylphenobarbital and an increased 
conversion of methylphenobarbital to the active metabolite phenobarbital, which accumulates 
in serum at abnormally high concentrations.(6) In general, adverse consequences resulting 
from genetically determined defective AED metabolism can be prevented and managed by 
direct measurement of serum drug concentrations, coupled with careful monitoring for 
potential signs and symptoms of toxicity. 

Major histocompatibility complex genes and related genes

 In 2004,  Nature published a single-page article from Taiwan reporting the landmark 
discovery that the HLA-B*15:02 allele is strongly associated with the risk of carbamazepine-
induced Stevens-Johnson syndrome (SJS).(9)  Several subsequent studies confirmed that the 
risk of developing carbamazepine-induced SJS and toxic epidermal necrolysis (TEN) is highly 
correlated with the frequency of the HLA-B*15:02 allele in the population.(3,10) This frequency 
is extremely low (<0.5%) in people of European or North Asian (Japanese and Korean) ancestry, 
but relatively high in people from South and South-East Asia. Specifically, HLA-B*15:02 is 
carried by 1-8% of Chinese(10,11), with a recent study reporting a prevalence of 16% among 
Thai people.(12) Regulatory agencies now recommend testing for HLA-B*15:02 before 
prescribing carbamazepine in Han Chinese and other South Asian ethnic groups, and 
avoidance of the drug if at all possible in those individuals who are found to carry the allele. 
Because most cases of SJS/TEN occur within 3 months of initiating carbamazepine, people 
who have been on carbamazepine for 3 months or longer without ill effects are considered 
at very low risk even if they carry the HLA-B*15:02 allele and can be maintained safely on 
treatment. Studies have shown that systematic testing for HLA-B*15:02 in populations at risk 
is effective in reducing drastically the incidence of carbamazepine-induced serious cutaneous 
reactions.(11) It has been estimated that in populations at risk the number of person-tests of 
HLA-B*15:02 screening needed to prevent one death from carbamazepine-induced SJS/TEN 
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is in the order of 1,474 to 8,840, which compares favorably with the number needed to prevent 
one death from cervical cancer with the PAP smear (n = 7,000) or from breast cancer with 
mammography (n= 7,150).(13)  In the real world, however, the impact of HLA-B*15:02 regulations 
in minimizing the incidence of AED-induced SJS/TEN has probably been less than expected,
and data suggest that from a public health perspective screening is cost effective only when  
associated with interventions to improve clinical decision-making and to implement low-cost 
point-of-care genotyping.(14) A study in Hong Kong, in particular, showed that introduction 
of the requirement for HLA-B*15:02 testing resulted in physicians no longer prescribing 
carbamazepine in patients with newly diagnosed epilepsy, and switching to other AEDs such 
as phenytoin which also carry a significant risk of serious cutaneous reactions.(15) Individuals 
who carry the  HLA-B*15:02 allele also have an increased risk of developing SJS/TEN with 
other aromatic AEDs such as oxcarbazepine, phenytoin, and lamotrigine.(3)  In Han Chinese 
who are  HLA-B*15:02 -positive, odds ratios (95% confidence interval) for the risk of developing 
SJS/TEN syndrome  have been estimated to be 115.3 (18.2-732.1) for carbamazepine, 80.7 
(3.8-1714.4) for oxcarbazepine, 4.3 (1.9-9.4) for phenytoin, and 3.6 (1.1-11.2) for lamotrigine. 
Based on these data, oxcarbazepine should also be best avoided in these patients, whereas 
phenytoin and lamotrigine should be used with special caution.

Another major histocompatibility complex allele, HLA-A*31:01, has been associated 
with an increased risk of experiencing carbamazepine-induced idiosyncratic reactions, 
including maculopapular skin reactions, SJS/TEN and DRESS syndrome (drug-reaction with 
eosinophilia and systemic symptoms).(16) The HLA-A*31:01 allele is relatively common in most 
ethnic groups, including Europeans and Orientals, but its association with carbamazepine-
induced SJS/TEN is weaker compared with the HLA-B*15:02 allele. This makes the HLA-A*31:01 
testing less compelling than HLA-B*15:02 testing, as discussed in the guidance paper by 
Amstutz et al.(10) If an individual is tested and found to be positive for HLA-A*31:01, however, 
carbamazepine should be avoided and consideration should be given to avoid using 
structurally related AEDs, particularly oxcarbazepine.(3) 

A number of other HLA alleles have been reported to be associated with an increased 
risk of developing hypersensitivity reactions to carbamazepine and other AEDs(3), with some 
of these studies being conducted in Thai populations.(12,17,18) The predictive value of testing 
for these alleles, however, does not appear to be as high as that of testing for HLA-B*15:02.  
In another recent study, a rare variant in the Complement Factor H-Related 4 (CFHR4) gene 
has been found to be associated with an increased risk of maculopapular skin reactions to 
phenytoin MPE in Europeans.(19) The relevant  CFH allele, however, seems to be absent in 
East Asians.
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Epilepsy genes

The last 20 years saw the identification of many gene defects which play a causative 
role in the pathogenesis of several epilepsy syndromes, with the number of such discoveries 
increasing exponentially after the advent of next generation sequencing (NGS).(20) Discovery 
of epilepsy genes paves the way to elucidating the underlying functional defects, thereby 
opening unprecedented opportunities to apply, or to develop, treatments which counteract 
the mechanisms responsible for the disease in the individual patient. These advances also 
permit to develop treatments which, unlike currently used antiseizure medications, no longer 
target the symptoms but address the underlying cause of the epilepsy.(21) Ultimately, these 
approaches will bring precision medicine to be broadly applied to the treatment of epilepsy.(22)

In fact, application of precision medicine is already a reality in some genetically deter-
mined epilepsies, the best example being use of the ketogenic diet in the treatment of epilepsy 
associated with GLUT-1 deficiency. In GLUT-1 deficiency syndrome, mutations in the SLC2A1 
gene result in impaired transport of glucose across the blood-brain barrier and insufficient 
availability of glucose a source of energy in the CNS, leading to the manifestations of the 
disease.(23) Utilization of the ketogenic diet in these patients provides symptomatic relief by 
supplying the brain with an alternative source of energy. Other examples of treatments which 
correct underlying functional defects include pyridoxine (vitamin B6) for epilepsy due to 
antiquitin (ALDH7A1) mutations(24), pyridoxal-5-phosphate for epilepsy due to PNPO 
mutations(24), phenytoin and/or other sodium channel-blocking drugs in epilepsies associated 
with gain-of-function mutations of the SCN2A gene(24,25) and the  SCN8A gene(26), and 
everolimus for focal epilepsies associated with tuberous sclerosis complex.(24,27) In other 
instances, identification of the causative gene and underlying functional defect permits to 
identify and avoid AEDs that can have a deleterious effect on the disease: for example, 
carbamazepine, phenytoin, lamotrigine and other sodium channel-blocking AEDs can 
exacerbate seizures in epilepsies due to loss-of-function mutations of the SCN1A gene, such 
as Dravet syndrome.(28)  Not surprisingly, innovative treatments being developed for Dravet 
syndrome include selective activator of the sodium channel Nav1.1 coded by the mutated 
SCN1A gene.(29) 
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A recent elegant study by Sivapalarajah et al(30) has shown that functional defects 
caused by epileptogenic mutations can potentially be targeted by medications that are already 
in the market for the treatment of unrelated conditions.  Indeed, drug repurposing represents 
an attractive strategy  to develop innovative treatments for genetic epilepsies.(3,31)  One 
example is the potential usefulness of memantine, a NMDA receptor antagonist approved for 
the treatment of Alzheimer’s disease, to manage seizures in early onset epileptic encephalo-
pathy secondary to a specific de novo missense mutation of the GRIN2A  gene.(32) In  electro-
physiological studies, Pierson et al(32) demonstrated that the mutation identified in an affected 
individual was associated with increased responsiveness of the NMDA receptor, which could 
be counteracted by memantine. The same medication was then tried in the same patient, 
resulting in markedly reduced seizure frequency. Another medication which has received 
attention for its potential antiseizure activity is the antiarrhythmic agent quinidine. In some 
patients with epilepsy of infancy with migrating focal seizures (EIMFS), West syndrome and 
severe forms of autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy (ADNFLE), the epilepsy 
is known to be caused by gain-of-function de novo mutations of the KCNT1 gene. In vitro, 
such gain of function is partly reversed by quinidine.(33,34,35) However, reports on the clinical 
usefulness of quinidine in these patients have been conflicting. Some infants and young 
children with EIMFS have shown a positive response to treatment, whereas in older patients, 
particularly those with other epilepsy phenotypes, response has not been encouraging.(36) 
In a placebo-controlled double-blind trial of adults and teenagers with ADNFL, quinidine 
dosages of 600 to 900 mg/day were found to cause unacceptable cardiac toxicity, and low 
doses (300 mg/day) had no effect on seizure frequency.(34) A possible explanation for these 
findings is provided, at least in part, by the observation that the degree of responsiveness to 
quinidine in gain-of-function mutations of KNTC1 differ depending on the specific type of 
pathogenic variant.(35) In any case, the experience with quinidine illustrates the need for 
special caution in trying to extrapolate electrophysiological data to the clinical situation,  
and the pitfalls involved in generalizing anecdotal findings from case reports. The application 
of precision medicine to epilepsy therapy is gradually becoming a reality, but development 
of these therapies needs to be guided by sound scientific data, including well designed 
clinical testing, before application to routine management can be recommended.
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Conclusions

For some time, the application of genetic testing to optimization of epilepsy therapy 
has lagged behind the progress that has been made in understanding the genetic causes of 
the epilepsies.  However, therapeutic scenarios are changing rapidly, and they are increasingly 
influenced by results of genetic studies.  Much of the early work focused in identifying genetic 
markers of idiosyncratic drug reactions, with some discoveries, particularly those concerning
HLA-B*15:02, having a definite influence on treatment decisions. More recently, exciting 
advances are being made in unraveling the treatment implications stemming from the 
discovery of epilepsy genes. The diagnostic yield of genetic testing in epilepsy has now 
reached impressive figures, being as high as 80% for some conditions such as neonatal 
epileptic encephalopathies,  tuberous sclerosis complex, and metabolic diseases.(37) 
Considerable efforts are being made in industry and academia to develop innovative 
treatments designed to target the functional consequences of specific gene defects, and 
there are already a number of conditions where a genetic diagnosis either drives the choice 
of more effective treatments(24,38), or provides a rationale for initiating clinical trials of 
repurposed drugs.(22,24) As elegantly stated in a recent commentary, ‘while often expensive 
at the outset, genetic testing has the potential to provide a diagnosis that can avoid unnecessary 
testing, shorten the time to diagnosis, reduce cost of care, and increase our ability to develop and 
pursue precision treatments’.(37) 
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พันธุศาสตรของโรคลมชักและการตรวจยีนโรคลมชักในเวชปฏิบัติ

INVITED  TOPIC II

น.พ.ชนินทร  ลิ่มวงศ
หนวยเวชพันธุศาสตร ภาควิชาอายุรศาสตร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

พันธุศาสตรของโรคลมชัก

เปนที่ทราบในปจจุบันวาโรคลมชักเปนโรคที่มีสาเหตุทางพันธุกรรมชนิดพหุปจจัย (multifactorial genetic 

disease) ซึ่งมีปจจัยจากพันธุกรรมรวมกับสิ่งแวดลอม การศึกษาในแฝดพบวาแฝดไขใบเดียวกันมีโอกาสเปนลมชัก
ดวยกันสูงถึงรอยละ 67 ในขณะที่แฝดไขคนละใบมีโอกาสเพียงรอยละ 17 [ 1 ] และยังพบวาสมาชิกครอบครัวของ
ผูปวยลมชักชนิดที่เปนแตกำเนิดและเปน generalized idiopathic epilepsy มีอัตราการเกิดลมชักสูงกวาในกรณี 
focal onset and post natal epilepsy (incidence ratio = 8 vs 2.5) [ 2 ] ความผิดปกติที่กอโรคลมชักนั้นมี
ทั้งในระดับโครโมโซม ระดับยีน ระดับโปรตีน และในปจจุบันยังพบวามีความผิดปกติที่ระดับการแสดงออกของยีน 

(epigenetics) ดวย ลักษณะทางคลินิกท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเหลาน้ีบงถึงความหลากหลายอยางมาก
ของสาเหตุ โดยมีทั้งยีนเดียวกอใหเกิดหลายโรคหรือภาวะ (one gene-many disease) ยีนเดียวกอโรคลมชักและ
ความผิดปกติอยางอื่นๆ (pleiotropic effect) และโรคเดียวเกิดไดจากหลายยีน (locus heterogeneity) 

ILAE 2017 classification [ 3 ]  มิไดมีจุดประสงคเพื่อแยกโรคลมชักตามสาเหตุทางพันธุกรรมโดยเฉพาะ 
ดังนั้นในการแบงโรคลมชักดังกลาว ปจจัยทางพันธุกรรมจะรวมอยูในกลุม genetic, metabolic, structural ก็ได 
บางภาวะจัดเขาไดหลายกลุม และลักษณะของการชักที่มีหลายแบบอาจจะไมสามารถแยกตามชนิดของการชักไดทุก
ครั้ง  สำหรับแพทยทางเวชพันธุศาสตรการประเมินผูปวยโรคลมชักมีหลักการที่ชวยใหพิจารณาสาเหตุของโรคลมชัก
ไดดีกวาการแบงโรคลมชักตามลักษณะเพียงเทานั้น [4,5] การแบงกลุมของโรคลมชักเพื่อชวยวินิจฉัยทางพันธุศาสตร 
แบงไดเปน

1. อาการโรคลมชักที่พบรวมกับกลุมอาการและโรคทางพันธุกรรม (epilepsy associated with known genetic

syndromes) กลุมนี้มีโรคอยูเปนจำนวนมาก สามารถแบงตามความผิดปกติทางพันธุกรรมพื้นฐานเปนความผิดปกติ
ของโครโมโซม ยีนเดี่ยว ยีนในไมโตคอนเดรีย ก็ได กลุมของโรคเหลานี้ที่พบไดบอย ไดแก

1.1  Neurocutaneous syndrome ไดแก neurofibromatosis, tuberous sclerosis, Sturge-Weber 

                syndrome, Incontinentia pigmenti, linear epidermal nevus syndrome, Goltz syndrome

1.2 Inborn error of metabolism ไดแก phenylketonuria, GLUT1 deficiency, biotin-thiamine 

               responsive basal ganglia disease, molybdenum cofactor deficiency, Menkes, nonketotic 

      hyperglycinemia, Sanfillipo syndrome, organic academia, peroxisomal disorders, MELAS, 

               MERRF เปนตน
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1.3  Dysmorphic syndromes มีมากมาย แตที่มี epilepsy บอยมากเสมอ ไดแก Fetal alcohol, 

                DiGeorge, Sotos, Borjeson-Forssmann-Lehmann, Angelman, Coffin Lowry, Coffin Siris 

                เปนตน
1.4  Neurodegenerative disease ไดแก DRPLA, Rett, Neuronal ceroid lipofuscinosis เปนตน

2. อาการโรคลมชักที่พบรวมกับภาวะการเจริญของสมองที่ผิดปกติแตกำเนิด (epilepsy associated with

congenital brain anomalies) วินิจฉัยไดจาก MRI ไดแก

 2.1  Schizencephaly คือมี hemispheric cleft พบวาเกิดจากการกลายพันธุของยีน EMX2, SIX3, 

                SHH และ COL4A1
2.2  Holoprosencephaly มีมากกวาสิบชนิดยอย และทุกชนิดมีแบบแผนการถายทอดเปน autosomal 

                dominant โดยพบ sporadic case ไดดวย
2.3  Polymicrogyria รวมทั้ง congenital CMV infection

2.4  Neuronal migration defect, pachygyria, and lissencephaly รวมทั้ง Miller-Dieker 

                syndrome, periventricular heterotopia, subcortical band heterotopia, double cortex, 

                และ Warburg syndrome แบบแผนการถายทอดเปน autosomal dominant, X-linked dominant 

                with male lethality และ X-linked recessive

3. กลุมอาการโรคลมชักที่ถายทอดทางพันธุกรรม (hereditary epilepsy syndromes) ซึ่งแตเดิมจัดเปนกลุม
idiopathic generalized epilepsy แตในปจจุบันพบวามีสาเหตุทางพันธุกรรมในสัดสวนที่สูงทั้งชนิด familial

และ sporadic de novo mutation ดังนั ้นในการจัดกลุ มตาม ILAE 2017 จึงเสนอใหใชคำวา genetic

generalized epilepsy (GGE) ในกลุมนี่มีทั้งชนิดที่ทราบยีนแลวและชนิดที่ยังไมทราบยีนที่แนนอน และยังมีความ
ลักลั่นในการแบงกลุมทางคลินิก ทำใหบางโรคจัดอยูในหลายหมวด ในอนาคตเมื่อสามารถแบงตามยีนกอโรคทั้งหมด
การแบงกลุมยอยนี้นาจะหมดไป กลุมยอยที่สำคัญไดแก

3.1  Generalized epilepsy with febrile seizures มีตำแหนงยีนที่ทราบ 7 ตำแหนง และบางชนิดจัด
                อยูใน 3.2 ดวย

3.2  Early infantile epileptic encephalopathy (EIEE) มีจำนวนชนิดมากกวา 40 ชนิด โดยมีลักษณะ
                รวมคือ มีโรคลมชักรวมกับความผิดปกติของพัฒนาการ ขนาดของศีรษะ ลักษณะสมองฝอ 

3.3  Childhood absence epilepsy (ECA) มี 6 ชนิดยอย ตามยีนกอโรค
3.4  Juvenile absence epilepsy (EJA) มี 2 ชนิดยอย ตามยีนกอโรค
3.5  Juvenile myoclonic epilepsy (EJM) มี 10 ชนิดยอย พบยีนแลว 6 ชนิด
3.6  Familial adult myoclonic epilepsy (FAME) มี 7 ชนิดยอย ตามยีนกอโรค
3.7  Progressive myoclonic epilepsy (PME) มี 10 ชนิดยอย ตามยีนกอโรค
3.8  Benign familial neonatal seizures (BFNS; include myokymia) มี 3 ชนิดยอยเกิดจากกลุมยีน 

                potassium channel KCNQ2 และ KCNQ3
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3.9  Benign familial infantile seizures (BFIS) มี 5 ชนิดยอยเกิดจากยีนที่สำคัญคือ SCN2A, SCN8A, 

                PRRT2

3.10 Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy (ENFL) มี 5 ชนิดยอย ตามยีนกอโรค 

ไดแกยีน nicotinic acetylcholine receptor และยีน potassium channel KCNT1

3.11 Familial temporal lobe epilepsy (ETL) มี 8 ชนิดยอย ตามยีนกอโรค
3.12 Generalized tonic-clonic epilepsy alone เดิมจัดอยู ในกลุม idiopathic generalized 

epilepsy (EIG) มี 10 ชนิดยอย คนพบยีนแลว 9 ยีน และมีความซ้ำซอนกับยีนกอลมชักแบบ 3.1

4. โรคลมชักที่เกิดรวมกับสาเหตุทางพันธุกรรมอื่นๆ ไดแก somatic mosaicism

5. โรคลมชักที่ไมไดเกิดจากปจจัยทางพันธุกรรม
ปจจุบันดวยการตรวจเทคนิคใหมๆทำใหทราบวาโรคลมชักที่เกิดจากยีนกลายพันธุนั้นไมจำเปนตองถายทอด

มาจากบิดามารดา แตพบการกลายพันธุใหม (de novo mutation) ไดเสมอ ซึ่งจะทำใหไมสามารถวินิจฉัยไดหรือ
สงสัยไดจากประวัติครอบครัว 

เทคโนโลยีในการตรวจพันธุกรรมของโรคลมชัก [6,7]

ในอดีตการตรวจยีนกอโรคลมชักทำไดยากและไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการรักษาและองคความรูเกี่ยวกับ
ยีนยังมีจำกัด ทำใหการตรวจซับซอน มีโอกาสตรวจไมพบการกลายพันธุสูงและราคาแพง ดังนั้นหากการตรวจทาง
คลินิกบงชี้ syndromic epilepsy ที่มีลักษณะชัดเจน การวินิจฉัยทางคลินิกก็เพียงพอ หรือหากมีการตรวจยีนเดี่ยว
ที่ทำไดไมยากนักและราคาไมแพง ผูปวยก็มักจะไดรับการตรวจยืนยัน แตหากไมมีอาการใดๆที่แสดงถึง dysmorphic 

syndrome เฉพาะ การตรวจจะไมสามารถทำได ในปจจุบันภายหลังที่มีการคิดคนเทคโนโลยีการอานรหัสพันธุกรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง (massively parallel or next generation sequencing, NGS) ทำใหหองปฏิบัติการสามารถ
ตรวจหาความผิดปกติในยีนจำนวนมากไดพรอมๆกันและในเวลาอันสั้น การตรวจหายีนกอลมชักจึงไดรับอานิสงคนี้ 
เกิดการพัฒนาชุดตรวจ (NGS panel) ที่มีความสามารถวิเคราะหยีนกอโรคลมชักเปนรอยยีนไดในปฏิกิริยาเดียวและ
ในราคาท่ีถูกลงจนผูปวยและครอบครัวสามารถทำการตรวจได แพทยจึงมีความสะดวกข้ึนในการตัดสินใจสงตรวจเพ่ือ
ยืนยันยีนกอโรคลมชักแมวาผูปวยจะไมมีลักษณะทางคลินิกเฉพาะโรคใดๆ

การตรวจดวยเทคนิค NGS นี้มีขอควรระวังคือ มีโอกาสที่จะพบยีนกอโรคสูงก็จริง แตการเปลี่ยนแปลงที่พบ
อาจมีความซับซอน กลาวคือ อาจพบลักษณะการกลายพันธุท่ีไมสามารถระบุความสำคัญไดวากอโรคหรือไม (variant 

of uncertain significance, VUS) อาจพบการกลายพันธุในยีนอ่ืนท่ีไมเคยมีรายงานกอลมชักมากอน  อาจพบยีนกอ
โรคพันธุกรรมอื่นที่มิไดตั้งใจตรวจหาและยังไมมีอาการ หรือ อาจพบการกลายพันธุในยีนมากกวาหนึ่งยีน หากพบ
สถานการณดังกลาวนี้อาจเกิดความยากลำบากในการสรุปผลตรวจหรือผลตรวจไมแนนอนได จะเห็นชัดวาเมื่อการ
ตรวจมีทั้งประโยชนและขอจำกัด การตรวจพันธุกรรมจึงมิไดเปนสิ่งที่จำเปนในผูปวยทุกรายหรือไมจำเปนแมจะมี
ความสงสัยสูงวาลมชักนั้นเกิดจากพันธุกรรม
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หากจะสงตรวจทางพันธุศาสตร แพทยผูสงจะตองเลือกชนิดของการสงตรวจ ดังนี้

-  หากอาการแสดงเขากับ specific genetic syndrome  ควรเลือกสงการตรวจดีเอ็นเอยีนเดี่ยว หรือ
specific gene panel ที่จำเพาะกับกลุมอาการที่สงสัย

-  หากมีเพียงโรคลมชักที่ไมมีอาการของกลุมอาการทางพันธุกรรมอื่นๆ หรือมีโรคลมชักรวมกับอาการที่พบ
บอยรวมกัน เชน mental deficiency ควรเลือกสงตรวจ target exome NGS panel for epilepsy

-  หากมีโรคลมชักรวมกับอาการอื่นๆที่เดนชัดซึ่งอาจจะไมเกี่ยวกับโรคลมชัก เชน อาการของระบบอื่นๆ
นอกจากระบบประสาท ควรเลือกสง whole exome NGS panel 

-  หากมีผูปวยมากกวาหนึ่งคนในครอบครัว การสงตรวจเปนคู (duo) หรือในกรณีสงสัย autosomal

recessive การสงตรวจพอแมลูก (trio) จะชวยใหการแปลผลงายขึ้นได แตหากมีขอจำกัดเรื่องคาใชจาย อาจใชการ
ตรวจในผูปวยเพียงคนเดียวกอน หลังจากนั้นจึงตรวจเปรียบเทียบแบบ target testing กับสมาชิกคนอื่นที่เปนโรค
ในครอบครัว

-  หากโรคลมชักเกิดในเด็กที่มีความผิดปกติแตกำเนิดหลายชนิด ควรสงตรวจโครโมโซมดวยเสมอและใน
กรณีท่ีการตรวจโครโมโซมไมพบความผิดปกติ ในปจจุบันอาจพิจารณาสงตรวจโดยวิธีท่ีละเอียดข้ึนคือ chromosome 

microarray or NGS array

ขั้นตอนการประเมินทางพันธุกรรมในผูปวยลมชัก

กระบวนการประเมินทางพันธุกรรมเริ่มจากกุมารแพทยและประสาทแพทย และในหลายๆครั้งไมจำเปนตอง
ทำโดยแพทยทางเวชพันธุศาสตร เพราะ NGS for epilepsy กำลังจะเขามาเปนการตรวจที่ประสาทแพทยสั่งตรวจ
ไดเองในเวชปฏิบัติ ตอเมื่อมีความสงสัยสูงวาอาจเกิดจากพันธุกรรมและตองการการยืนยันความผิดปกติของรางกาย 

(birth defect or anomaly) หรือตองการการตรวจท่ีนอกเหนือไปจาก NGS หรือมีปญหาในการแปลผลตรวจ NGS 

จึงควรปรึกษาหรือสงตอแพทยทางเวชพันธุศาสตร ขั้นตอนการประเมินควรประกอบดวยการเก็บขอมูล การตรวจ
ประเมินดังนี้

1.  ประวัติครอบครัวอยางละเอียดเพียงพอ ที่เนน epilepsy, neuromuscular disease, exercise

induced dyskinesia, visual/hearing abnormality, diabetes, mental deficiency, และ
parental consanguinity (สนับสนุน autosomal recessive disease)

2.  ทักษะการตรวจ major and minor anomaly โดยเฉพาะ skin lesion (Café-au lait macules,

nevi, angioma, focal dermal hypoplasia, hypomelanosis), hemiatrophy/hemihypertrophy,

skull shape abnormality, abnormal head size, รวมทั้ง syndromic pathognomonic signs

เชน self mutilation, hypopigmentation of hair, stereotypic movements เปนตน
3.  กรณีตรวจพบลักษณะของกลุมอาการทางพันธุกรรม หรือสงสัยเพราะมี multiple or pathognomonic

anomaly/signs ควรปรึกษาแพทยทางพันธุศาสตรเพ่ือยืนยันการวินิจฉัย
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4.  กรณีสงสัยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิค ใหตรวจหาความผิดปกติวาเปนกลุมทางคลินิกใด ไดแก carbo-

      hydrate disorder รวมทั้ง hypoglycemia with or without ketosis, organic acidemia, lactic 

               acidemia and energy defects, aminoacidopathy, storage disorders, หรืออื่นๆ โดยใชการ
               ตรวจทางเมตาบอลิคทั่วไปเพื่อแยกโรค (plasma amino acid analysis, urine organic acid, 

               serum and CSF lactate, blood spot or plasma carnitine/acylcarnitine profile หลังจากนั้น
               สงตรวจ confirmatory specific enzyme analysis และหรือ specific or NGS DNA test

5.  หากไมพบอาการแสดงเฉพาะของกลุมอาการพันธุกรรม และหรือ ไมสงสัยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิค ให
พิจารณาขอบงชี้ของการตรวจ NGS หรือดีเอ็นเอเฉพาะโรความีหรือไม (ดูหัวขอตอไป) หากมีขอบงชี้ให
สงตรวจ NGS หรือ specific DNA test ตามแตกรณี

ขอบงชี้ในการตรวจพันธุกรรมในผูปวยโรคลมชัก [7]

ในทางปฏิบัติพบวาการตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตรดวย NGS หรือการตรวจดีเอ็นเอเฉพาะโรคสำหรับลมชัก
บางชนิดมีขอบงชี้เรียงตามลำดับความสำคัญเพื่อการตรวจ ดังนี้

1.  โรคลมชักท่ีมีประวัติครอบครัวเขากับยีนเด่ียว (Mendelian inheritance) และเปนครอบครัวขนาดใหญ
ทั้งนี้เพื่อจะนำไปสูการคนหาผูที่อาจจะเสี่ยงตอโรคแตยังไมมีอาการ

2.  โรคลมชักที่มีประวัติครอบครัวเขากับยีนเดี่ยว (Mendelian inheritance) และผูปกครองยังมีความ
ตองการมีบุตรเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อจะไดทำนายอัตราการเปนโรคซ้ำในบุตร หรือใชเทคโนโลยีทางสูติกรรมเพื่อใหหลีก
เลี่ยงบุตรทีเปนโรคอีก

3.  โรคลมชักที่เปนสวนหนึ่งของโรคหรือกลุมอาการทางพันธุกรรม เพราะการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนจะบงบอก
ถึงอาการอื่นที่อาจจะมีรวม และพยากรณโรค

4.  โรคลมชักที่สงสัยการกลายพันธุของ SCN1A (Dravet syndrome), SCN2A, SCN8A, GLUT1,

pyridoxine responsive epilepsy ซึ่งอาจมีขอมูลของยากันชักที่ควรเลือกใชและที่ควรหลีกเลี่ยง หรือการรักษา
เฉพาะอื่นๆ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1  ตัวอยางของยีนกอโรคลมชักที่มีประโยชนทางการรักษาและติดตาม [adapted from ref. 6]

5.  โรคลมชักรุนแรงและชนิดที่ไมตอบสนองตอยาหลายชนิด ที่ไมพบสาเหตุที่ชัดเจนภายหลังการตรวจดวย
MRI/MRS และการตรวจเลือดทางเมตาบอลิค ทั้งนี้การตรวจพบสาเหตุทางพันธุกรรมจะชวยปองกันการตรวจเพิ่ม
เติมราคาแพงอื่นๆอยางเสียเปลา

6.  โรคลมชักที่ไมมีประวัติครอบครัวและไมพบสาเหตุใดๆจากการตรวจอื่นๆ การตรวจอาจไมมีความจำเปน
ในกรณีนี้ โดยเฉพาะในครอบครัวขนาดเล็กที่มีสมาชิกนอย ไมมีบุตรเพิ่มและลมชักควบคุมไดดีดวยยาเพียงหนึ่งหรือ
สองชนิด

การประยุกตใชผลตรวจพันธุกรรมสำหรับโรคลมชัก

เมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของยีนกอโรคลมชัก หองปฏิบัติการจะรายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นในรายงาน
ผลการตรวจ โดยมีระดับความมั่นใจวาเปนยีนกอโรค แบงไดเปน 5 ระดับ [9] ดังนี้ 
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-  ระดับท่ีหน่ึง ม่ันใจวากอโรคแนนอน (pathogenic) เปนการกลายพันธุท่ีเคยมีการรายงานมาแลว หรือเปน
ชนิดที่ทำใหเกิดโปรตีนที่ผิดปกติอยางชัดเจน เชน nonsense or splice site mutation การกลายพันธุระดับนี้ให
ความม่ันใจแกแพทย สามารถแจงเปนผลบวกแกผูปวยและครอบครัว และใชตรวจสมาชิกในครอบครัวท่ียังไมมีอาการ 
รวมทั้งใชตรวจในบริบทสูติกรรมในอนาคตได

- ระดับที่สอง นาจะกอโรค (likely pathogenic) มักเปนการกลายพันธุที่ไมพบมากอนหรือพบนอย แตไม
พบในคนปกติ และลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนาจะมีความสำคัญ สามารถใชผลบวกนี้ไดคลายกับระดับที่หนึ่ง

-  ระดับที่สาม ไมทราบความสำคัญแนนอน (variant of uncertain significance) เปนการกลายพันธุที่ไม
ทราบวากอโรคหรือไม ควรแจงผลเปนการพบการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ยังไมทราบแนวาสัมพันธกับโรคลมชักหรือไม 
และแนะนำใหตรวจสมาชิกในครอบครัวท่ีมีโรคลมชักเชนเดียวกันเปรียบเทียบ หรือติดตามขอมูลเพ่ิมเติมของการกลาย
พันธุชนิดนี้เปนระยะตอไปกอน

-  ระดับที่สี่ ไมนาจะกอโรค (likely benign) เปนการกลายพันธุที่พบในคนปกติอยูพอสมควร หรือมีลักษณะ
ของ silent mutation หรือเกิดบริเวณที่ยีนมีความหลากหลายสูง ควรแจงผูปวยและครอบครัววาไมพบการเปลี่ยน
แปลงที่กอโรคลมชัก

-  ระดับที่หา ไมกอโรค (benign) เปนการเปลี่ยนแปลงแบบความหลากหลายที่ทราบในฐานขอมูล ไมเกี่ยว
กับการเกิดโรคแนนอน มีผลเหมือนกับการกลายพันธุระดับที่สี่

การบอกผลการตรวจแกผูที่ยังไมมีอาการนั้น พึงระวังวาผูที่มีพันธุกรรมอาจจะไมเปนโรคลมชักเพราะโรค
ไมไดแสดงออกเสมอไป (incomplete penetrance) แพทยจึงตองทราบรายละเอียดของพันธุศาสตรของโรคกอน
ใหคำปรึกษาจากผลการตรวจ การตรวจใหผลลบในบิดาและมารดาโดยตรวจจากเลือด ไมสามารถที่จะรับรองวาจะ
ไมมีบุตรเปนโรคซ้ำไดอีก แตความเสี่ยงจะลดลงมาก เพราะการตรวจไมสามารถพบการกลายพันธุในบิดามารดาที่
เปน gonadal mosaicism ได

จะเห็นไดวาการแปลผลนั้นมีความซับซอนมากกวาบวกลบธรรมดา ขอมูลเกี่ยวกับผลเหลานี้ควรที่จะอธิบาย
ใหผูรับการตรวจทราบกอนที่จะดำเนินการตรวจ เพื่อลดความไมสบายใจเมื่อทราบผลตรวจ นอกเหนือจากนั้นหาก
ดำเนินการตรวจแบบ whole exome NGS จะมีขอมูลของยีนที่ไมเกี่ยวกับลมชักดวย กรณีเหลานี้หากมีการกลาย
พันธุระดับที่หนึ่งหรือสองในยีนอื่นๆ ก็ควรพิจารณาแจงผลแกผูรับการตรวจดวย โดยเฉพาะยีนที่มีการรักษาและ
ติดตามเฉพาะ เชน ยีนกอมะเร็งทางพันธุกรรม ยีนกอโรคหัวใจเตนผิดจังหวะและหัวใจลมเหลว เปนตน 
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เนื่องจากการตรวจทางพันธุศาสตรไมสามารถและไมเหมาะสมที่จะดำเนินการไดในทุกราย ดังนั้นกรณีที่ไม
ทราบยีนกอโรคลมชัก คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการเกิดซ้ำในครอบครัว ใชหลักการของ empiric risk 

counseling โดยอาศัยขอมูลทางระบาดวิทยารวมกับประวัติครอบครัวและผลการประเมินทางพันธุศาสตร ดังนี้

-  ความเสี่ยงในพี่นองของผูปวยลมชักแบบ generalized ที่ไมทราบสาเหตุ และวินิจฉัยกอนอายุ 15 ป
ประมาณรอยละ 5 [4]

-  ความเสี่ยงในพี่นองของผูปวยลมชักแบบ generalized ที่ไมทราบสาเหตุ และวินิจฉัยหลังอายุ 35 ป ไม
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

-  ถามีญาติชั้นที่ 1 มากกวาหนึ่งคนเปนลมชัก ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10

-  ความเสี่ยงของบุตรเมื่อบิดาหรือมารดามีลมชักไมวาชนิดใดประมาณรอยละ 5-6

-  หากมี parental consanguinity และมีบุตรเปนโรคลมชักหนึ่งคน บุตรคนอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงสูงถึง
รอยละ 25 ทั้งนี้ในความจริงมักจะต่ำกวานี้เนื่องจาก incomplete penetrance

บทสรุป

โรคลมชักมีสาเหตุทางพันธุกรรมในสัดสวนที่สูง และอาจจะไมมีประวัติครอบครัวเลยก็ได จำนวนยีนกอโรคมี
มากมาย และลักษณะทางคลินิกมีความซ้ำซอน ยีนเดียวกอหลายกลุมอาการ และโรคหนึ่งเกิดไดจากหลายยีน ดังนั้น
การตรวจทางคลินิกจะไมสามารถแยกสาเหตุลมชักในผูปวยจำนวนมากได หากไมมีอาการแสดงจำเพาะ การตรวจ
คลื่นสมอง หรือการตรวจทางหองปฏิบัติการทั่วไปและภาพรังสีที่ชวยวินิจฉัยไดแลว ในปจจุบันการตรวจยีนกอลมชัก
ดวยเทคนิค NGS อาจจะมีประโยชนทั้งในการวินิจฉัยสาเหตุที่ถูกตอง ลดการตรวจที่ไมจำเปน การลดโอกาสเกิดโรค
ซ้ำในครอบครัว และอาจเปลี่ยนแปลงชนิดของยากันชัก รวมทั้งอาจชวยบอกโรครวมและพยากรณโรคลมชักดวย แต
ถึงกระนั้นการตรวจชนิดนี้มีขอจำกัดและควรใชในบริบทของการใหคำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตรที่เหมาะสมทั้ง
กอนและหลังการตรวจเสมอ โดยยึดขอบงชี้ที่ถูกตองและเลือกชนิดของการตรวจที่เพียงพอแตไมกวางจนเกินไป

การใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงในครอบครัวในกรณีที่ไมทราบยีนกอโรค
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15q duplication syndrome
พ.ญ.สุดา  จิรสกุลเดช

กุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

กรณีศึกษา
ผูปวยเด็กชายไทยอายุ 5 ป เร่ิมมีอาการชักต้ังแตอายุ 2 เดือน ลักษณะตัวงอเขาหาลำตัว เกร็งแขนขา 2 ขาง 

เปนชวงตื่นนอน นาน 30 วินาทีถึง 1 นาที มีอาการ 5-10 ครั้งตอวัน ไดรับการรักษาดวยยา sodium valproate 

40 mg/kg/day หยุดยาไปเนื่องจากมีปญหา elevated liver enzyme หลังจากนั้นไดยา topiramate, pheno-

barbital และ clonazepam ยังมีอาการชักอยูจึงสงตัวมารับการรักษาตอ
ประวัติอดีต: ปฏิเสธโรคประจำตัวอื่น
ประวัติครอบครัว: มารดาหูไมไดยินสองขาง (sensory neural hearing loss) ปฏิเสธโรคลมชักและพัฒนา

การชาในครอบครัว
ประวัติคลอด: บุตรคนท่ี 1/1ครบกำหนด ผาคลอดเน่ืองจาก unfavorable cervix น้ำหนักแรกคลอด 2,930 

กรัม Apgar score 9,10 head circumference 35 cm (P75-90) ผูปวยไดรับการสองไฟเปนเวลา 2 วันและไดรับ
ยาฆาเชื้อเปนเวลา 7 วันเนื่องจากสงสัยภาวะ sepsis

พัฒนาการ: เริ่มคอแข็ง 6-7 เดือน พลิกคว่ำ 7 เดือน ยังนั่งเองไมได ไมควาของ ไมสงเสียง ไมหันตามเสียง 
เคยไดรับการตรวจ ABR ผลปกติ

ตรวจรางกาย (ที่อายุ 10 เดือน)

General appearance: no overt dysmorphic feature
Body weight was 8.9 Kg (P25-50), head circumference 44 cm (P50)
Vital sign BT 37.2 c, pulse rate 128/min, BP 104/67 mmHg, RR 40/min
Skin: no rash, no birthmark, no hypo-hyperpigmentation
CVS: normal S1S2, no murmur
RS: no dyspnea or tachypnea, normal breath sound
Abdomen: soft, no distension, no organomegaly
Extremities: no deformity
Neurological examination: active, no eye contact, not follow, not track, pupils 2 mm reactive to light 
      bilaterally, no limitation of extraocular movement, no facial asymmetry
Motor: unable to sit or grasp object, generalized hypotonic, axial and truncal hypotonia, head lag, 
      move all 4 extremities equally
Deep tendon reflex 3+
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ผูปวยไดรับการตรวจคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) ที่อายุ 5 เดือนพบวามี generalized background slowing, 

high amplitude spike waves ท่ี P4 T4 T3 และ T5 โดยพบทุก 5 วินาทีตลอดชวง recording พบมี generalized 

polyspikes followed by EEG decrement during sleep correlate with arms contraction or left hand 

clonic movement ไมพบมี hypsarrhythmia pattern (ภาพที่ 1,2,3) ผลการตรวจคลื่นไฟฟาสมองติดตาม
หลายครั ้งพบวามี multifocal epileptiform discharges และ electro-clinical seizures video EEG 

monitoring คร้ังสุดทายท่ีอายุ 3 ป 5 เดือน พบมี diffuse background delta-theta slowing และมี abundant 

multifocal epileptiform discharges พบบอยโดยเฉพาะที่ left posterior quadrant มี multiple epileptic 

spasms และ cluster of spams โดยพบมี high voltage delta with or without overriding beta followed 

by electro-decrement ขณะท่ีมี clinical spasm โดยท่ีบาง events พบรวมกับมี right arm tonic extension

ภาพที่ 2 ตัวอยางคลื่นไฟฟาสมองขณะหลับอายุ 5 เดือน (interictal)

ภาพที่ 1 ตัวอยางคลื่นไฟฟาสมองขณะตื่นอายุ 5 เดือน (interictal)
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อาการชักของผูปวยยังควบคุมไมไดแมไดรับยากันชักหลายตัวรวมถึง sodium valproate, phenobarbital, 

clonazepam, topiramate, vigabatrin, levetiracetam, lamotrigine และ zonisamide ผูปวยไมมีการตอบ
สนองตอ intravenous pyridoxine 100 mg สองคร้ัง, oral pyridoxal 5-phosphate 50 mg และ folinic acid 

15 mg daily, pyridoxine 100 mg 2 คร้ังตอวัน แตผูปวยรายน้ีมีการตอบสนองท่ีดีตอ clonazepam โดยมีจำนวน
การชักลดลงอยางชัดเจน

การตรวจหาสาเหตุเพ่ิมเติมไดแก electrolytes, liver function test และ plasma organic acid ผลปกติ 

serum ammonia 78 microgram/dL. urine organic acid พบมี high amount of beta-hydroxybutyric 

acid นาจะเปนจากketosis state ผล arterial lactate สูง 3.7 mM/L (0.5-2.2) ผลการตรวจ lactate ในน้ำ
ไขสันหลังปกติ 1.2 mM/L (0.5-2.2) muscle biopsy ไมพบมี ragged red fiber, Type II slightly smaller 

than type I โดยที่ไมพบมีความผิดปกติอยางอื่น ผลการตรวจ brain magnetic resonance image ที่อายุ 3 ป 
(ภาพที่ 4) ไมพบมีความผิดปกติยกเวนมี diffuse brain atrophy โดยเฉพาะที่ bilateral frontal และ anterior 

temporal lobe 

ภาพที่ 4 MRI brain 2/12/2558

ภาพที่ 3 คลื่นไฟฟาสมองขณะอายุ 5 เดือนขณะมีอาการชัก (ictal)
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การตรวจตาและการตรวจการไดยินดวย auditory brainstem response (ABR) พบวาปกติ ผลการตรวจ
โครโมโซมพบวาเปน 47,XY,+mar karyotype (ภาพที่ 5) ผลการตรวจโครโมโซมของบิดาและมารดาผลปกติ 

ภาพที่ 5 การตรวจโครโมโซมเปน male karyotype และพบมี marker chromosome

ผูปวยไดรับการตรวจ SNP array base analysis และพบมี 10.54 Mb duplication ที่ long arm ของ 
chromosome ที่ bands 15q11.1q13.2 from nucleotide 20,071,673 - 30,611,102 encompassing 

Prader-Willi/Angelman critical region (PWACR) SNP array ยังพบมี 618.82 Kb duplication ท่ี long arm 

of chromosome 15 ที่ band 15q13.3 which included exon 1-3 of CHRNA7 gene

ขณะนี้ผูปวยอายุ 5 ป มีพัฒนาการลาชามาก มี severe hypotonia ไมสามารถนั่งได ไมมองตาม สงเสียง
ไมเปนคำ ยังมีอาการชักสั ้นๆ ตอบสนองดีตอ clonazepam ผูปวยไดรับการเจาะคอ และ percutaneous 

endoscopic gastrostomy เนื่องจากมีปญหาดานการกลืน 

บทวิจารณ

ในผูปวยที่มี epileptic spasm มักเริ่มมีอาการชักในชวงอายุกอนขวบปแรกโดยเฉพาะระหวาง 3 เดือนและ 
10 เดือน โดยมักมีอาการหลังตื่นใหมๆ อาการชักเปนชุดๆคลายสะดุง และเด็กอาจมีอาการรองรวมดวย ทำใหอาการ
คลายกับใน colic หรือ gastroesophageal reflux แตตอมาเด็กพบมีพัฒนาการถดถอยรวมดวย ดังนั้นควรจะตอง
คำนึงถึงโรคกลุมนี้เพื่อใหไดการตรวจวินิจฉัยและเริ่มรักษาอยางรวดเร็ว สาเหตุในกลุมของ symptomatic ไดจาก
หลายสาเหตุ เชน ความผิดปกติในโครงสรางของสมอง ภาวะขาดออกซิเจน โรคทาง metabolic disease โรคหลอด
เลือดสมอง neuro-cutaneous syndrome โดยเฉพาะ tuberous sclerosis โรคทางพันธุกรรมเชน chromosome 
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abnormality และ genetic mutations ที่สามารถตรวจไดมากขึ้นในปจจุบัน ดังนั้นในผูปวยที่พบวามี epileptic 

spasm มีความจำเปนตองไดรับการตรวจหาสาเหตุ เชน การตรวจทาง metabolic disorder การถายภาพสมอง 
การตรวจทางพันุกรรม เชน chromosome study, array-CGH, target single gene testing, epilepsy gene 

panel, fluorescence in situ hybridization (FISH), whole exome sequencing หรือ mitochondrial 

genome panel

 Wirrell และคณะไดทำการตรวจทางพันธุกรรมในผูปวย 112 รายที่มี epileptic spasm และพบความผิด
ปกติรอยละ 23.5 โดยที่ไมพบมีสาเหตุชัดเจนหลังจากไดตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมรวมถึงถายคลื่นแมเหล็กไฟฟาสมอง 
โดยพบวามี variant of unknown significance รอยละ 14.8 (1). การศึกษาระยะหลังนี้พบวามียีนหลายยีนที่
เก่ียวของกับ epileptic spasms เชน ARX, TSC1 and TSC2, cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) (2,3), 

FOXG, GRIN1, GRIN2A, MEF2C, SPTANI, STXP1, sodium channel protein type 1 subunit alpha 

(SCN1A), sodium channel protein type 2 subunit alpha (SCN2A), huntingtin interacting protein 1 

(HIP1), gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta 3 (GABRB3) (4,5) และ membrane 

associated guanylate kinase inverted 2 (MAGI2) (6) ความผิดปกติทางโครโมโซมที่พบรวมกับ epileptic 

spasms เชน trisomy 21 (Down syndrome), deletion 1p36 syndrome, deletion 7q11.23 (Williams 

syndrome plus), tetrasomy 12p (Pallister–Killian syndrome), deletion 17p13 (Miller–Dieker 

syndrome) (5,7,8) และ maternal duplication 15q11q13 (duplication 15 q syndrome)

ในผูปวยรายน้ี chromosome study พบวามี marker chromosome of unknown origin ซ่ึง marker 

chromosome ที่พบโดยทั่วไปอาจมี inactive gene หรือ active abnormal genetic part ที่อาจเกี่ยวของกับ
ความผิดปกติของผูปวย และ marker chromosome น้ีอาจเกิดข้ึนเอง sporadically หรือมาจากพอแมได การตรวจ 

chromosome study ของทั้งบิดาและมารดาพบวาปกติ การตรวจขั้นตอไปอาจเปน Fluorescence in situ 

hybridization (FISH) หรือ array-CGH เพื่อชวยบอกถึงตำแหนงของ supernumerary chromosome และ 
extent ของ duplication โดยในผูปวยรายนี้ไดรับการตรวจ array-CGH และพบวามี 10.54 Mb duplication 

บน long arm of chromosome 15 within bands 15q11.1q13.2 นอกจากนี้ยังตรวจพบวามี 618.82 Kb 

duplication บน long arm of chromosome 15 within band 15q13.3 ซึ่งรวมถึง exon 1-3 of CHRNA7 

gene พบวา CHRNA7 encoded alpha 7 subunit of nicotinic acetylcholine receptor สัมพันธกับ 

neuropsychiatric disorder แต pathologic significance ในผูปวยรายนี้ยังไมเปนที่ทราบชัดเจน

15q duplication syndrome

 15q duplication เปนกลุมผูปวยที่มีอาการ hypotonia, motor delay, intellectual disability, 

autistic spectrum disorder และ epilepsy ซึ่งพบไดมากกวา 50% ของผูปวยโดยเฉพาะ epileptic spasm 

โดยความชุกของโรคไมทราบแนนอน แตอาจสูงถึง 1:5000 (9)
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ในผูปวยสวนใหญ 15q duplication เกิดจาก maternal isodicentric 15q11q13 supernumerary 

chromosome ซึ่งจะพบมี 2 extra copy ของ 15q11.2-q13.1 โดยพบมีประมาณรอยละ 80 และที่เหลือประมาณ
รอยละ 20 เปนผลมาจาก maternal 15q11q13 interstitial duplication ซึ่งจะพบมี 1 extra copy ของ 15q

11.2-q13.1 โดยที่ผูปวยกลุมแรกจะมีอาการรุนแรงมากกวา นอกจากนี้ในผูปวย 15q duplication การวินิจฉัยทำ
ไดโดยการพบมีอยางนอยหนึ่ง extra maternally derived copy ของบริเวณ Prader-Willi/Angelman critical 

region (PWACR) ประมาณ 5 Mb ในบริเวณ chromosome 15q11.2-13.1

อาการ hypotonia จะพบรวมกับ feeding difficulty และ gross motor delay ผูปวยสวนใหญจะสามารถ
เดินไดหลังจากอายุสองถึงสามป ผูปวยสวนใหญจะพบมี ataxic gait และมีความผิดปกติท้ัง fine motor และ gross 

motor skill ผูปวยจะมี global developmental delay โดยมีความผิดปกติดานสติปญญาและดานภาษาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง เหมือนเชนในผูปวยรายนี้ (10-12) โดยที่ความรุนแรงจะพบไดนอยกวาในกลุมที่เปน maternal 

15q11q13 interstitial duplication เทียบกับกลุมท่ีเปน maternal isodicentric 15q11q13 supernumerary 

chromosome

อาการชักโดยมากมักจะมีอาการชักหลายแบบรวมถึง epileptic spasm, generalized tonic-clonic, 

focal, atonic, absence, atypical absence และ myoclonic seizure (13-14) อาการชักมักเริ่มระหวางอายุ 6 

เดือนและ 9 ป ผูปวย idic15 duplication มักมี epileptic spasm ที่คุมไดยากและการชักมักเปลี่ยนไปเปน 

Lennox-Gastaut syndrome และอาการชักแบบอื่นๆที่อาจควบคุมไดยาก โดยพบไดมากถึงรอยละ 40 ของผูปวย
ที่มีอาการชักแบบ epileptic spasm และในกลุมนี้รอยละ 90 จะมีอาการชักรูปแบบอื่น โดยทีผูปวยสวนหนึ่งที่อาจ
มีอาการชักเปนแบบ focal seizure อยางเดียวได สำหรับผูปวยที่เปน 15q11q13 interstitial duplication จะ
พบภาวะชักไดนอยกวา 

มีรายงานวาผูปวยท่ีมีความผิดปกติทางคล่ืนไฟฟาสมองและภาพถายแมเหล็กไฟฟาสมองแมจะไมพบมีอาการ
ชักใหเห็น (14) การรักษาภาวะชักโดยมากมักตอบสนองตอ broad spectrum anticonvulsants เชน sodium 

valproate, rufinamide, zonisamide และ lamotrigine แตยา carbamazepine และ oxcarbazepine ก็ใช
ไดผล บงชี้วาการชักนาจะเปนลักษณะ multifocal seizure มากกวาจะเปนแบบ generalize seizure โดยที่ยาใน
กลุม benzodiazepine มักใชไมคอยไดผลโดยอาจอธิบายไดจากมีความผิดปกติของ GABAergic transmission 

จาก duplication ของ cluster ของ GABAβ3 receptor gene ใน 15q11.2-13 region (13)

อาการอื ่นๆที่พบรวมได เชน mild to moderate dysmorphic feature เชน upturned nose, 

flattened nasal bridge, anteverted nostrils, long philtrum, epicanthal fold, downslanting palpable 

fissures, micrognathia, low set ears, flat occiput, low forehead, high arch-palate, full lips (15-19) 

นอกจากนี้อาจพบมีพฤติกรรมผิดปกติ เชน hyperactivity, anxiety และ emotional lability (14-16,20) อาจ
พบวามี psychosis และ sudden unexplained death รวมดวยไดแตพบไดนอย (21-22) โดยในกลุมนี้การเสีย
ชีวิตในผูปวยกลุมนี้มักจะเกิดขณะนอนหลับและสวนมากมักพบในวัยรุนและผูใหญตอนตนที่มีภาวะชัก
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การรักษาจะเนนเปน multidisciplinary team เพื่อประเมินเด็กในดานพัฒนาการชาทางดานการเคลื่อน
ไหวและภาษา และให supportive care ทาง occupational therapy, physical therapy, behavioral therapy, 

psychotropic medications และการใหยากันชักเพื่อควบคุมภาวะชัก

บทสรุป

ผูปวยท่ีเปนโรคลมชักควรไดรับการหาสาเหตุโดยเฉพาะผูปวยท่ีเปน epileptic spasm มีสาเหตุไดจากหลาย
สาเหตุดังกลาว อาจพิจารณาการตรวจทาง metabolic การถายภาพสมอง การตรวจทางพันธุกรรม เชน chromo-

some study, array-CGH, target single gene testing, epilepsy gene panel, fluorescence in situ 

hybridization (FISH), whole exome sequencing หรือ mitochondrial genome panel ขึ้นอยูกับโรคที่
คิดถึงในผูปวยแตละราย

ผูปวยตัวอยางตรวจหาสาเหตุของ epileptic spasm พบวาเปนจากสาเหตุทางพันธุกรรม โดยที่15q 

duplication syndrome เปนสาเหตุทางพันธุกรรมกลุมอาการหนึ่งแมพบไดนอยแตพบวามี epileptic spasm 

รวมดวย และอาจตองคิดถึงในผูปวยที่มีอาการ moderate to severe hypotonia, motor delay, intellectual 

disability, autistic spectrum disorder และ epilepsy โดยเฉพาะ epileptic spasm ผูปวยรายนี้ตรวจ
โครโมโซมเบื้องตนพบมี marker chromosome ซึ่งนำไปสูการตรวจ array-CGH analysis ทำใหไดการวินิฉัยโรค
ในผูปวย การตรวจโครโมโซมเบื้องตนในผูปวยที่สงสัยโรคที่มีเหตุทางพันธุกรรมจึงยังมีความสำคัญ ควรพิจารณาการ
ตรวจ array-CGH หรือตรวจ FISH เพื่อใหไดการวินิจฉัยโรคในผูปวยที่เปน epileptic spasm, developmental 

delay และพบวามี unidentified location of marker chromosome
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Ring chromosome 20
University Medical Center Knappschaftskrankenhaus Bochum

Bochum, Germany

พ.ญ. กาญจนา อั๋นวงศ

กรณีศึกษา
ผูปวยชายอายุ 16 ป ถนัดขวา ภูมิลำเนาปากีสถาน จบการศึกษาระดับประถม ไมประกอบอาชีพ เร่ิมมีอาการ

ชักเมื่ออายุ 13 ป อาการชักจากประวัติจะเริ่มจากไมมีอาการนำ จากนั้นตามดวยหนาแสยะ และจบดวยอาการชัก
กระตุกท้ังตัว มีอาการชักเกือบทุกวัน มักเปนเวลานอน ผูปวยไดรับการรักษาดวยยากันชักหลายชนิดท่ีสถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติมหาราชินี แตอาการชักไมหายประกอบกับอายุมากเกิน 15 ป จึงไดรับการสงตัวมายังสถาบันประสาท
วิทยา เมื่ออายุ 17 ป ผูปวยมีประวัติถูกทำรายรางกายเปนผลใหเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงจนหมดสติไป ครอบ-

ครัวปฏิเสธประวัติเสี่ยงตอโรคลมชักอื่นๆ ตรวจรางกายไมพบความผิดปกติทางกายภาพ 

หลังจากตรวจติดตามการรักษาแบบผูปวยนอกเปนระยะเวลาหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนยากันชักหลายชนิดทั้งรุน
เกาและรุนใหมพบวา อาการชักไมดีขึ้น ครอบครัวเริ่มบนวาผูปวยมีอาการหวาดกลัวเกินกวาเหตุ และบางครั้งมี
อารมณรุนแรงจนทำรายคนในครอบครัว เชน บีบคอพ่ีสาว ผูปวยไดรับการรับไวเปนผูปวยในเพ่ือประเมินอาการชักใน 

epilepsy monitoring unit และพบวาผูปวยมี posterior dominant rhythms คอนขางชาที่ 7 Hz พบ focal 

epileptiform discharges โดยกวารอยละ 80 พบที่ frontal ทั้งสองขาง (รูปที่ 1.1 และ 1.2) ที่เหลืออยูที่ fronto-

temporal ทั้งสองขาง (รูปที่ 2) เชนกัน ในเวลาหลับพบ epileptiform discharges ขางตน ปรากฏตอเนื่องเกือบ
ตลอดเวลา

รูปที่ 1.1
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รูปที่ 1.2

รูปที่ 2
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อาการชักจากวีดีโอประกอบดวย ผูปวยลืมตาต่ืน มีตาเหลือกข้ึนดานบน ตามดวยแขนกระตุกเดนทางดานขวา 
จากนั้นมีอาการเกร็งและกระตุกทั้งตัว อาการชักนานประมาณ 3-6 นาที แขนซายหยุดกระตุกเปนที่สุดทาย จากนั้น
ผูปวยมีอาการสับสนอีก 10 นาที EEG ขณะชักเริ่มจาก arrhythmic delta-alpha activity ที่ fronto-temporal 

ท้ังสองขาง เดนท่ีขางซาย (รูปท่ี 3.1) ตามดวย diffuse background attenuation และ diffuse rhythmic fast 

activity เดนที่ frontal ทั้งสองขาง จากนั้น EEG seizures ก็เห็นกระจายไปทั้งสองขางของสมอง (รูปที่ 3.2) หลัง
ชักพบ postictal slowing ที่บริเวณ fronto-temporal ทั้งสองขาง เดนที่ขางซาย (รูปที่ 3.3)

รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.2
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รูปที่ 3.3

เนื่องจากผูปวยมีขอมูลจาก video-EEG ที่บงชี้ถึง focality ประกอบกับมีภาวะ drug resistance ผลการ
ตรวจจึงถูกไปอภิปรายใน presurgical case conference ผลอภิปรายใน multidisciplinary team สรุปวาผูปวย
มีภาวะ childhood onset intractable frontal lobe epilepsy รวมกับภาวะ multiple behavioral problems, 

mild cognitive impairment และ learning disability จึงคิดถึงภาวะ ring chromosome 20 ควรสงตรวจเลือด
และผิวหนัง สวนการรักษารายน้ีคงไมใช surgical candidate เน่ืองจากผลตางๆ ท่ี concordant กัน vagus nerve 

stimulation อาจไดผลลดความถ่ีชักไดในบางราย ผลการตรวจยีน ในรายน้ีพบมี ring chromosome 20 จริง เน่ือง
จากผูปวยและครอบครัวไดรับอนุญาตใหลี้ภัยไปยังประเทศที่สาม จึงขอไปรับการรักษายังประเทศดังกลาวตอไป

Ring chromosome 20 (R20) เปนโรคที่พบไดยาก การวินิจฉัยอาศัยขอมูลทางคลินิกเปนหลักไดแก 
refractory seizures with frontal lobe semiology,  recurrent nonconvulsive status epilepticus และ 
characteristic EEG alterations (brief frontal epileptic discharges and long-lasting high-voltage slow 

waves) อยางไรก็ดีลักษณะ triad ดังกลาวมี specificity เพียงรอยละ 60-80 แต sensitivity ถึง 100 เปอรเซ็นต (1) 

สำหรับภาวะอื่นๆ ที่อาจมีลักษณะทางคลินิกตาม triad นี้ ไดแก frontal lobe dysplasia, Lennox–Gastaut 

syndrome, Dravet syndrome, continuous spike-waves during slow wave sleep syndrome (CSWS) 

และ ring chromosome 10 

ลักษณะอื่นๆ ที่อาจชวยแยกโรค เชนถาเปนโรค Dravet syndrome onset มักเกิดขึ้นในขวบปแรก มี 
hyperthermia-induced seizures ใน Lennox–Gastaut syndrome มักพบมี atonic seizures และในผูปวย 

ring chromosome 10 มักพบ delayed growth หรือ genital alteration รวมดวย 
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สวนใน R20 ลักษณะทางคลินิกนอกเหนือ triad ท่ีชวยในการวินิจฉัย เชน onset พบในชวงอายุ 2 ถึง 21 ป 
(2) การมี ictal fear และ terrifying hallucinations (3) และ rhythmic theta activity pattern ที่ไมตอบ
สนองตอ eye opening (4) อยางไรก็ดี R20 มีบางสวนที่ตอบสนองกับ combination ของยากันชักทั้งเกาและใหม
ketogenic diet และ vagus nerve stimulation (1)
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KCNT1 mutation epilepsy

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ญ. กมรวรรณ กตัญูวงศ

ประวัติปจจุบัน: ผูปวยเด็กชายไทยอายุ 12 ป มารับการรักษาโรคลมชักที่จัดอยูในกลุม epileptic encepha-

lopathy(EE) และมีปญหา drug-resistant epilepsy(DRE)

Current AED: Phenobarbital (PB), Lamotrigine (LTG), Lacosamide (LCM), Perampanel (PER)

Previous AED: Vigabatrin (VGB), Valproic acid (VPA), Levetiracetam (LEV), Phenytoin (PHT), 

Carbamazepine (CBZ), Topiramate (TPM), Clonazepam (CZP)

อาการชักปจจุบัน: มีลักษณะเกร็งของแขน โดยมีแขนขวาเหยียดและแขนซายงอ หันหนาไปดานใดดานหนึ่ง
และมีน้ำลาย ระยะเวลาประมาณ 5-10 วินาที โดยเฉลี่ย มีอาการชัก 3-10 ครั้ง/วัน และชัก 5-14 วัน/เดือน 

พัฒนาการ: มีพัฒนาการที่ชาในทุกดาน (global developmental delay) ชวยเหลือตัวเองไมได ไมสบตา 
ไมเอื้อมมือควาของ มีการติดงอของขอเขาและขอศอก (joint contracture) ไมสามารถพูดหรือสื่อสารได 

ประวัติอดีต: ที่อายุประมาณ 2 เดือนเศษ (25/5/2549) เริ่มมีอาการชักแบบเกร็งแขนและขา 2 ขาง มีลำตัว
บิด มีอาการประมาณครึ่งถึงหนึ่งนาที จากนั้นมีตากระพริบ เมื่อหยุดจะรองไห เริ่มมีอาการชักมากขึ้นเรื่อยๆตอวัน 

นอกจากนั้นระยะเวลากอนหนานี้ผูปกครองยังสังเกตุเห็นวาผูปวยมีอาการสะดุงบอยๆ รวมดวย จึงพามาตรวจที่
โรงพยาบาล

ประวัติการคลอด: คลอดธรรมชาติ เปนบุตรคนแรกและคนเดียว น้ำหนักแรกคลอดเทากับ 2,690 กรัม คะแนน 

Apgar เทากับ 10 และ 10 ที่หนึ่งนาทีและหานาที
ประวัติครอบครัว: ไมมีประวัติโรคลมชักหรือคนในครอบครัวท่ีมีพัฒนาการชา 
การตรวจรางกาย: แรกรับที่อายุประมาณ 2 เดือนเศษ มีเสนรอบศีรษะอยูในเกณฑปกติ กระหมอมหนา 2x3 

cm การเคลื่อนไหวแขนขาทั้งสองขางเทากัน และมี hypertonia และ hyperreflexia ทั่วๆไป 

กรณีศึกษา
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การตรวจเพิ่มเติมและการดำเนินโรคในอดีตที่สำคัญ
: urine metabolic screening test = negative

: serum amino acid และ urine organic acid = normal study

: CT brain (อายุ 2 เดือนครึ่ง) normal study

: MRI brain (อายุ 6 เดือน) mild brain atrophy

 : มี blood lactate สูงเล็กนอยแตเม่ือตรวจซ้ำหลายคร้ัง เร่ิมกลับมาสู upper normal limits ท่ี 3.28 และ 
2.63 mmol/L (0.5-2.2 mmol/L)

 : การตรวจคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) ในอดีต (ตารางที่ 1) EEG เมื่อแรกรับ EEG สามารถจับอาการชักแบบ 

myoclonic spasms และมี burst-suppression pattern (S-B pattern) แสดงถึงกลุม epileptic encephalo-

pathy(EE) ที่อาจจะเกิดจาก early myoclonic epilepsy (EME) หรือ early infantile epileptic encephalo-

pathy (EIEE-Ohtahara) ได แตการตรวจ EEG ในครั้งถัดๆมาเริ่มพบ focal seizure จากทั้ง right และ left 

hemisphere ตัวอยาง EEG บางสวนจากการตรวจเมื่ออายุ 2.5 เดือน แสดงดังรูปที่ 1 และตัวอยาง EEG ที่อายุ 11 

เดือนแสดงดังรูปที่ 2 และตัวอยางคลื่นไฟฟาสมองที่อายุ 12 ป แสดงดังรูปที่ 3
 : เมื่อประเทศไทยเริ่มมีการตรวจหาสาเหตุโรคลมชักจากสาเหตุความผิดปกติทางพันธุศาสตร ผูปวยรายนี้จึง
ไดเขารวมโครงการและรับการตรวจ trio-WES (trio-whole exome sequencing) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

จากศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานเวชพันธุศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยอยูในกลุมผูปวยงานวิจัย และ
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จึงไดผลการตรวจ ซึ่งพบวามีความผิดปกติที่ KCNT1 gene (A heterozygous 

missense c.2717A>G variant (chr9:138670656 A/G, p.Q906R, p.cAg906cGg, p.Gln906Arg)

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจคลื่นไฟฟาสมองในชวงอายุที่แตกตางกัน B-S pattern = burst-suppression pattern, 
d/c= epileptiform discharges, H= hemisphere, L = left , R= right, OT= occipitotemporal area, 
T= temporal area, AED: CZP-clonazepam, CBZ-carbamazepine, LTG-lamotrigine, LCM- lacosamide, 
PER- perampanel, VGB-vigabatrin, VPA- valproic acid 
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รูปที่ 1 (A) แสดง Burst-suppression pattern และ (B) แสดง myoclonic spasms (arrow) ที่อายุ 2.5 เดือน 

รูปที่ 2 (A-D) แสดง Left temporal focal seizure ที่อายุ 11 เดือน
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รูปที่ 3  แสดง slow background for age ที่อายุ 12 ป

บทวิจารณ

ผูปวยรายน้ีเร่ิมมีอาการชักต้ังแตวัยเด็กเล็กซ่ึงอาการชักแรกเร่ิมท่ีสามารถบันทึกไดจาก EEG จะเปน epileptic 

myoclonic spasms และพบ S-B pattern ซ่ึงพบท้ังในขณะต่ืนและหลับทำให epileptic encephalopathy (EE) 

ท่ีนึกถึงในผูปวยรายน้ีนาจะจัดอยูในกลุม EIEE หรือ EME แมตามทฤษฎีท้ังสองโรคน้ีนาจะพบ tonic spasms มากกวา 
myoclonic spasms ก็ตาม ใน EIEE มักพบ S-B pattern ไดทั้งในขณะหลับและตื่น นอกจากนี้ทั้ง EIEE และ EME 

ยังสามารถพบ focal seizure ไดเชนกัน ผูปวยรายนี้การตรวจ EEG ในครั้งตอๆไปก็พบ focal seizure ที่มาจาก
สมองทั้งสองขาง โดยมาจากตางตำแหนง มีลักษณะ focal seizure และ focal seizure with bilateral involve-

ment ซึ่ง focal seizures ที่พบนี้อาจแปลผลไดวาเปนอีกหนึ่งใน seizure type ที่พบใน EIEE หรือ EME หรืออาจ
จะเปน seizure type ที่พบไดใน epileptic syndrome อื่นก็ไดเชนกัน

การตรวจเบ้ืองตนท่ีอาจเปนสาเหตุของ EE ไดแก urine metabolic screening, serum amino acid และ 
urine organic acid น้ันผลไมพบความผิดปกติ รวมถึงภาพถายสมอง CT และ MRI ซ่ึง MRI มีเพียง mild atrophy 

ไมพบลักษณะรูปแบบที่จะคาดเดาถึงความผิดปกติเบื้องตนได มีรายงานวากลุม EIEE-Ohtahara นั้นอาจจะพบความ
ผิดปกติของโครงสรางของสมอง และ EME อาจพบ inborn error of metabolism ได แตการตรวจเพิ่มเติมใน
เบื้องตนในผูปวยราบนี้ยังไมพบสาเหตุของอาการชักที่แทจริง ดังนั้นจึงคาดเดาไดเพียงวาอาจมีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ยีน ผูปวยรายน้ีไดรับการปรับยากันชักหลายคร้ังและหลายชนิดในหลายโอกาส อาการชักยังไมสามารถควบคุมได เม่ือ
ผูปวยอายุมากกวาหนึ่งปขึ้นไปความถี่ของอาการชักของผูปวยเริ่มลดนอยลงบาง
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เม่ือความกาวหนาทางการแพทยโดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานพันธุศาสตรเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในการหาสาเหตุ
ของโรคลมชัก ผูปวยรายน้ีไดรับการตรวจ trio-WES ซ่ึงภายหลังพบวามีความผิดปกติของ KCNT1 (A heterozygous 

missense c.2717A>G variant in the KCNT1 gene) โดย variant นี้ยังไมเคยมีรายงานทางการแพทยมากอน 

แต mutation ของยีนนี้เคยมีรายงานผูปวยจากทางประเทศญี่ปุนวาเกี่ยวของกับ EIEE14 หรือ autosomal 

dominant early infantile epileptic encephalopathy-14 และผูปวยมีลักษณะ epilepsy of infancy with 

migrating focal seizures(1)

เปนที่ทราบกันวาสำหรับ epileptic syndrome โดยเฉพาะอยางยิ่งใน EE นั้น one syndrome สามารถ
เกิดจากความผิดปกติไดจากหลาย gene mutation และ สำหรับ gene mutation ก็เชนกันก็อาจทำใหเกิด 

phenotype ของผูปวยไดหลายแบบ การคนพบยีนใหมๆที่กอใหเกิดโรคที่มีลักษณะของอาการชักที่คลายคลึงกันใน
บางครั้งอาจทำใหเกิดความยากสำหรับการวินิจฉัยได สำหรับความผิดปกติของ KCNT1 mutation นั้น ในรายงาน
ทางการแพทยพบวาสามารถทำใหเกิดลักษณะ phenotype ที่ผิดปกติเกี่ยวกับโรคลมชักและโรคที่เกี่ยวของกับระบบ
ประสาทไดหลายประการ 

ตัวอยางของโรคลมชักและโรคอื่นๆ ที่เกิดจาก KCNT1 gene mutation ไดแก(2)

1. Early infantile epileptic encephalopathy (EIEE) หากกลาวถึง Ohtahara syndrome นั้นจะ
เปน epileptic syndrome ที่แตเดิมอาจหมายถึงหรือเทากับ EIEE แตปจจุบันทราบวา Ohtahara syndrome 

อาจเปนเพียงหนึ่งในกลุม EIEE  สำหรับ EIEE นั้นขอมูลจนถึงปค.ศ. 2016 มียีน EIEE1 ถึง EIEE36 (ดวยชื่อยีนที่
แตกตางกันไป) และสำหรับยีนท่ีกลาวถึงสำหรับ Ohtahara syndrome น้ันไดแก EIEE1-4, EIEE7, EIEE11, EIEE19 

เปนตน โดยที่พบบอยที่ประมาณรอยละ 30 จะเปนความผิดปกติจาก STXBP1(EIEE4) และรอยละ 20 จาก KCNQ2 
(EIEE7) รอยละ 10 จาก SCN2A (EIEE11) และยังรวมถึง KCNT1 (EIEE14) และยีนอื่นๆอีกมากแตยังไมทราบ
อุบัติการณ (3-5)

2. Epilepsy of infancy with migrating focal seizures (EIMFS) [หรือชื่อเรียกอื่นๆ malignant

migrating partial seizures in infancy (MMPSI) และ migrating partial epilepsy of infancy (MPEI)] มี
รายงานจากความผิดปกติของ KCNT1 ไดประมาณรอยละ 50 และจาก SCN2A ที่รอยละ 25(3) นอกจากนั้นยัง
สามารถเกิดไดจาก SCN1A, SLC12A5, SLC25A22, PLCB1, TBC1D24 เปนตน

3. Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy (ADNFE) มีลักษณะของ nocturnal

motor seizure ที่มี hyperkinetic movement และมี tonic และ dystonic features ได นอกจาก KCNT1 

gene แลวยังสามารถพบความผิดปกติไดจากยีน CHRNA4, CHRNB2, CHRNA2 และ DEPDC5 และผูปวยกลุม 

ADNFE นอกจากจะมีอาการชักแลวยังพบ intellectual disability และ psychiatric disorder ไดดวย(6)

4.  นอกจากกลุมโรคลมชักที่กลาวถึงดานบน KCNT1 gene ยังมีรายงานอยูบางใน West syndrome,

EME, multifocal epilepsy, leukodystrophy/leukoencephalopathy

5.  มีรายงานของ KCNT1 gene ในเรื่อง cardiac arrhythmia และ pulmonary hemorrhage
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เน่ืองจากในผูปวยรายน้ีเม่ือตรวจพบวามีปญหาท่ี KCNT1 variant mutation ซ่ึงโดยลักษณะของ epileptic 

syndrome ในรายนี้แมในเบื้องตนทำใหนึกถึง EIEE มากกวา EIMFS เพราะผูปวยมาโรงพยาบาลดวยอาการชักแบบ 

epileptic spasms แตเม่ือระยะเวลาผานไปลักษณะ EEG ของผูปวยกลับมีลักษณะสำคัญท่ีแสดงถึง focal epilepsy 

ที่เดนกวาชักชนิดอื่น ทำใหผูปวยมีโอกาสสูงที่จะเปน EIMFS ได นอกจากนั้นยังมีบางรายงานทางการแพทยที่พบวา
ลักษณะของ EEG ในโรค EIMFS นั้นนอกจากจะพบ focal seizure ที่มี migrating foci แลวยังสามารถพบ S-B 

pattern ไดเชนกัน มีรายงานผูปวยจากประเทศเกาหลีท่ีแสดงลักษณะท่ีเขาไดกับ EIMFS และภายหลังถึงมีอาการของ 
epileptic spasms เขาไดกับ West syndrome ดวยเชนกัน ซึ่งผูนิพนธจากรายงานทางการแพทยนั้นคิดวา time-

specific pattern maturation ของสมองจะทำให electro-clinical syndrome แสดงออกไดแตกตางกัน(7)

         เนื่องจาก KCNT1 gene เปน sodium-dependent potassium channel กรณีของโรคลมชักที่เกิดจาก 

KCNT1 mutation นี้มักจะเกิดจาก gain-of-function mutation สำหรับการรักษาดวยยากันชักแบบทั่วไปนั้นมัก
จะไมไดผล มีการนำยาที่ไมใชยากันชักมาใชรักษาผูปวย ซึ่งคือยา quinidine โดย quinidine ถือเปน partial 

antagonist ตอ KCNT1 channel มีรายงานการตอบสนองตอ quinidine ในการรักษาผูปวยที่มีอาการชักแบบ 

epileptic spasms(8) และมีรายงานผูปวยโดยเฉพาะในกลุม EIMFS ที่มีทั้งตอบสนอง(9)และไมตอบสนองตอยา 
quinidine นอกจากนี้ยังมีรายงานทางการแพทยที่ใหขอสังเกตวาหากผูปวยที่มีปญหา KCNT1 gene mutation 

หากไดรับการรักษาที่อายุนอยกวา 4 ป จะตอบสนองดีกวาผูปวยที่เริ่มรักษาที่อายุมากกวา 4 ป(10) ในรายงานทาง
การแพทยลาสุดในป ค.ศ. 2018 ซ่ึงรายงานผูปวยท่ีอยูในชวงอายุของวัยทารกและมีความผิดปกติจาก KCNT1 gene 

แตกลับไมตอบสนองตอ quinidine  ซ่ึงเปนไปไดวาระดับยาในสมองในเด็กทารกอาจจะต่ำเกินไปไมสามารถทำใหเกิด 

channel blockade ได(11) ขนาดของยา quinidine sulfate ที่ใชรักษาโรคลมชักนั้นยังไมมีการสรุปอยางเปน
ทางการ แตไดมีการดัดแปลงการใชยาชนิดน้ีมาจากผูปวยที่มีปญหาโรคหัวใจหรือโรคไขมาลาเรีย โดยขนาดที่ใชจะอยู
ระหวาง 15-60 mg/kg/day แบงให 3-4 ครั้ง(9)

สำหรับในผูปวยกรณีศึกษารายนี้ ไดมีการตัดสินใจลองใชยา quinidine sulfate (200 mg) รวมกับการใช
ยากันชักตัวอ่ืนๆ (PB, LTG, LCM, PER) โดยเร่ิมท่ีขนาด 10 mg/kg/day และภายหลังเพ่ิมเปน 15 mg/kg/day โดย
มีเฝาระวังผลขางเคียงของ QT prolongation ผลของการรักษาพบวา ความถี่ของอาการชักตอวันดูเหมือนจะลดลง
เล็กนอย แตภายหลังก็กลับมาที่ความถี่เทาเดิม เนื่องจากครอบครัวผูปวยมีปญหาดานเศรษฐานะ ไมสามารถซื้อยา 
quinidine ท่ีตองส่ังซ้ือพิเศษจากตางประเทศได ดังน้ันจึงตัดสินใจไมรับการรักษาตอดวย quinidine ในขนาดท่ีสูงข้ึน

ดังนั้นสำหรับในผูปวยเด็กที่มีลักษณะ early onset epileptic encephalopathy จึงมีความสำคัญในการ
พยายามหาสาเหตุของโรคลมชักน้ันๆใหได แมขณะท่ีความเจริญกาวหนาทางการแพทยมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แตปญหาจาก
การสงตรวจทางพันธุศาสตรในประเทศไทยนั้นยังอยูในวงที่จำกัดและยังมีคาใชจายสูง ดังนั้นหากปญหาในจุดนี้ไดถูก
ยกขึ้นใหผูบริหารประเทศไดเห็นความสำคัญและหาวิธีที่จะแกไขและชวยเหลือ ในอนาคตคุณภาพชีวิตของผูปวยกลุม
นี้อาจจะดีขึ้นไดกวาเดิม
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A patient with intermittent short-lasting
focal neurological deficits related

to SMART syndrome

Chulalongkorn Comprehensive Epilepsy Center of Excellence (CCEC),
King Chulalongkorn Memorial hospital, The Thai Red Cross Society

Division of Neurology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Chusak Limotai, M.D.

Case

A 33-year-old lady presented with an episode of seizure which occurred three months 
prior. She noted that at the time she had frequent hiccups lasting few hours, 4 hours thereafter 
she developed a seizure described as sudden eyeball rolling up, teeth clenching, and 
involuntary arm/hand movements lasting for 5 minutes. She was confused afterwards lasting 
for another few hours. Upon admission, she was given intravenous antiepileptic drugs 
including diazepam, phenytoin, and lacosamide. Capillary glucose (with Dextrostix®) was 76 
mg% and serum sodium was 129 mEq/L. 

In retrospect, she had uneventful perinatal period and normal developmental 
milestones. She had one episode of febrile seizure at age 4 years. She had been in good 
health state until she was 22 years old, where she presented with frequent vomiting, severe 
headache, and then losing consciousness. Later she was found to have pineal parenchymal 
tumor. She underwent tumor removal surgery with right occipital transtentorial approach 
and subsequent left ventriculo-peritoneal shunt due to hydrocephalus. She received 
chemotherapy and radiation. She had been doing quite well for a year after the surgery. 
Thereafter, she began having intermittent headache described as throbbing pain, mainly 
affecting right side of her head, lasting for hours to few days. At times, it was accompanied 
by blurred vision (resolved by covering one eye) and then within minutes followed by left- 
or right-sided lip numbness and dysarthria. Then within minutes up to an hour, there would 
be left hand weakness. All of these symptoms would last up to 3 hours and then gradually 

Epilepsy Digest 2018 ;  special issue :  genetics and epilepsy

INTERESTING CASE IV



40

disappeared. These episodes invariably started with blurred vision but with or without the 
following accompanying symptoms. In several occasions, she had only headache without 
other symptoms. She had been treated with escalating dose of levetiracetam being up to 
500 mg twice daily, but without improvement.  

Two months prior, she had transient right hemiparesis and dysarthria. MRI disclosed 
evidence of acute infarct at posterior limb of left internal capsule, figure 1. Cilostazol (Pletaal 
SR®) 200 mg per day was given.  

Apart from evidence of cerebral infarct, there are also numerous scattered small 
microbleeds representing radiation-induced vasculopathy seen on both cerebral hemispheres, 
figure 2A. Single cavernous angioma was seen at right anterior temporal area, figure 2B. A 
30-minute electroencephalogram (EEG), performed while she had neither headache nor
transient neurological symptoms, revealed continuous focal delta slowing noted over left
cerebral hemisphere, principally over left temporo-occipital regions, figure 3. Neither seizure
nor epileptiform discharges were seen.

Diffusion weighted image showed 
evidence of acute infarction at 
posterior limb of left internal capsule

Figure 1
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In addition to cilostazol and levetiracetam, flunarizine 5 mg per day was added. On 
the following visit a couple of months thereafter, she reported significant improvement of 
her headache and episodes of transient numbness/weakness where they were reduced in 
both frequency and severity. During the last visit about 5 months after taking flunarizine, she 
has experienced 3 isolated episodes of headache without neurological deficits (i.e. blurred 
vision, numbness, and weakness). Verapamil 40 mg twice daily was added.  Neurological 
examination revealed unremarkable findings, except for mild pronator drift of right upper 
extremity and dysarthria.

Figure 2 A Figure 2 B

Axial T2-weighted image showed numerous 
scattered small microbleeds representing 
radiation-induced vasculopathy seen on 
both cerebral hemispheres

Axial T2-weighted image showed single 
cavernous angioma at right anterior 
temporal area

Epilepsy Digest 2018 ;  special issue :  genetics and epilepsy



42

Interesting points

1.  Cranial radiation-induced vasculopathy:

Figure 3

Continuous focal delta slowing noted over left temporo-occipital regions

Radiation is a treatment modality frequently used in conjunction with tumor removal 
surgery in patients with brain tumors. As survival rates of patients with brain tumor improve 
after more effective treatment available, long-term consequences of cranial radiation has 
been increasing reported, particularly in children who received external beam radiotherapy 
at young age (1, 2). These consequences include secondary cerebral tumor formation, brain 
degeneration, and vasculopathy in the irradiated field (1, 2). 
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Multiple types of radiation-induced vasculopathy have been reported (3). These 
included cavernous angioma (2, 4, 5), ischemic stroke, and intracranial hemorrhage related 
to angioma or due to ruptured fusiform aneurysm (3). Cavernous angioma can be single (4) 
or multiple (5, 6). Cavernoma consists of berry-like collections of fluid-filled sinusoidal 
channels lined by endothelium and collagen, with no intervening brain tissue in the core 
of the lesion. Typical MRI finding is a multinodular popcorn morphology with prominent 
central zones of T1 shortening surrounded by a rim of T2 shortening.  The prevalence of 
post-irradiation cavernoma is between 1.2% and 31% (7-9) which was found to be six times 
the prevalence in the general population in one study (8). Irradiation may trigger cavernoma 
production by either triggering growth of a pre-existing but radiologically occult cavernoma 
(10, 11) or leading to de novo formation (11). Endothelium of the capillaries is significantly 
vulnerable to radiation-induced changes and most vascular tissues respond to injury with 
upregulation of angiogenic growth factors (12, 13). This is a main factor in the development 
of radiation-induced microangiopathy (14). In addition, radiation damages the endothelial 
cells and causes the proliferation of smooth muscle cells, leading to intimal thickening. As 
a result, radiation induces intraluminal microvessel occlusion and activation of angiogenic 
growth which produces development of cavernous angiomas (14). 

2. Stroke-like Migraine Associated with Radiation Therapy (SMART syndrome):

SMART syndrome is an acronym for a rare recognized syndrome as a delayed 
consequence of cerebral irradiation and consists of reversible, prolonged, unilateral, 
migrainous neurological symptoms with transient gyriform gadolinium enhancement of 
the affected cerebral hemisphere and is sometimes accompanied by generalized seizures 
and ipsilateral EEG slowing (15, 16). Neurological deficits and MRI abnormalities often 
resolve over a period of several days to weeks. Although most previous reported cases 
diagnosed with SMART syndrome had transient cortical gadolinium enhancement, very 
recently Di Stefano et al. reported that among 32 patients with SMART syndrome included 
from 6 neuro-oncology departments in Italy and France there were 4 patients with short-
lasting focal neurological deficits (1-12 hours) whose brain MRI did not show acute 
abnormalities (17). They thought that this may correspond with amputated episodes of 
SMART lacking of a radiological correlate. In our case, apart from evidence of radiation-
induced vasculopathy, we did not notice acute abnormalities on MRI. 
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As seen in our case, patients with history of brain irradiation prone not only to “stroke-
like” events but also to actual strokes (3, 17), and whether these two groups of conditions are 
related is still unclear.

Pathophysiology underpinning SMART syndrome has remained inconclusive. Ardicli 
et al. supported the notion that SMART is a vasculopathy evidenced by increased perfusion 
on MR perfusion and presence of cortical laminar necrosis (18). This corresponded with 
former hypothesis that radiation-induced vascular dysfunction secondary to endothelial cell 
injury leading to an abnormal autoregulatory state (16, 19). Another hypothesis is described 
as neuronal dysfunction induced by radiation (20-22). Lowered threshold to cortical spreading 
depression may predispose SMART patients to migraines and focal neurological deficits. 
However, most recent studies by using continuous EEG monitoring found electrographic 
seizures or status epilepticus in many cases of SMART syndrome. These studies raised the idea 
that seizure may underline the pathophysiology of this condition or account for the clinical 
presentation of the syndrome (23, 24). 

Specific treatment for SMART syndrome has not been well established. Anti-platelet 
and verapramil have been found effective in long-term prophylaxis for preventing recurrences 
and decreasing the severity of episodes (15, 18, 19, 25, 26). Antiepileptic drugs have been also 
used in some cases and reported to be effective to control the patient’s symptoms (23, 24). 
High-dose steroids or steroid pulse therapy have been recently reported to be effective in 
speeding recovery from headache and neurological deficits (17, 27).  
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ผศ.นพ. ชัยยศ คงคติธรรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

 An 8-year-old right-handed boy with 1-year history of hyperactivity and 
frequent starring spells has an electroencephalogram performed in order to rule 
out absence seizures.

EEG is shown with a sensitivity of 15 uV/mm.

A: Posterior slow waves of youth
B: 14 and 6 Hz positive spikes
C: Rhythmic mid-temporal theta of drowsiness
D: Rhythmic sharp waves at bilateral parieto-occipital regions 
E: Intermittent rhythmic delta activity, bilateral occipital regions

Question 

Which of the following is the most likely diagnosis of this EEG finding?
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Intermittent rhythmic delta activity (IRDA) เปนลักษณะของ คล่ืนสมองในชวงความถ่ี 2-4 Hz 

ที่มี amplitude ปานกลางถึงสูงเกิดขึ้นที่สมองทั้งสองขาง บางครั้งอาจเห็นกระจายทั่วไปและเกิดขึ้นในขณะ
ตื่น โดยสวนของสมองที่มี amplitude สูงสุดจะแตกตางกันในผูใหญและในเด็กคือในผูใหญ amplitude จะ
สูงสุดทางดานหนา (frontal) จึงเรียกวา FIRDA สวนในเด็ก amplitude มักจะสูงสุดทางดานหลัง (occipital) 

ทำใหเรียกวา OIRDA ซ่ึงท้ัง FIRDA และ OIRDA มักจะไมมีความจำเพาะกับสาเหตุหรือความผิดปกติของสมอง 
เชนอาจพบใน toxic/metabolic disturbances หรือความผิดปกติตางๆเชน การติดเช้ือ การอักเสบ อุบัติเหตุ 

โรคของหลอดเลือดสมองเปนตน(1) แตในเด็กมีการศึกษาพบวา OIRDA อาจจะมีความจำเพาะกับอาการชัก
หรือโรคลมชักมากกวาในผูใหญ(2) โดยในผูปวยที่เปน absence จะมีความถี่ของคลื่นสูงกวาในผูปวยที่เปน
โรคลมชักแบบเฉพาะที่ บางครั้งก็อาจพบในผูปวยเด็กที่เปน encephalopathy ไดเชนกัน 

ตัวอยางของ frontal intermittent rhythmic delta activity (FIRDA) 
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Answer          
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E. Intermittent rhythmic delta activity, bilateral occipital regions

หรือ Occipital intermittent rhythmic delta activity (OIRDA)
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สำหรับภาพถายตางๆใน Epilepsy Digest ฉบับนี้ ถือเปนการ
ประมวลกิจกรรมตางๆทั้งป ที่ทั้งจัดในนามสมาคมโรคลมชักแหงประเทศ
ไทย รวมทั้งที่ในนามของแตละสถาบันการศึกษาที่มีคณะกรรมการของ
ทางสมาคมโรคลมชักฯ เขาไปมีสวนชวยรวมแรงแข็งขัน
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นอกจากนั้นยังมีภาพเก็บตกในงานคายผูปวยโรคลมชักทางภาค
เหนือเมื่อตนป ค.ศ. 2018 และทางสวนกลาง กทม ปลายป ค.ศ. 2018 
มาใหรวมชมรวมชื่นใจกันดวย

หากตกหลนภาพสำคัญจากงานใดๆ ตองขออภัยเปนอยางสูง มา 
ณ ที่นี้ดวย

สำหรับภาพถายตางๆใน Epilepsy Digest ฉบับนี้ ถือเปนการ
ประมวลกิจกรรมตางๆทั้งป ที่ทั้งจัดในนามสมาคมโรคลมชักแหงประเทศ
ไทย รวมทั้งที่ในนามของแตละสถาบันการศึกษาที่มีคณะกรรมการของ
ทางสมาคมโรคลมชักฯ เขาไปมีสวนชวยรวมแรงแข็งขัน

นอกจากนั้นยังมีภาพเก็บตกในงานคายผูปวยโรคลมชักทางภาค
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งานประชุมประจำปสมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 จัดขึ้นเมื่อ 
วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วิทยากรคือ Prof Akio Ikeda จาก
ประเทศญี่ปุนและ Prof Lakshmi Nagarajan จากประเทศออสเตรเลีย
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PHOTO GALLERY

งานการสอน epilepsy course for neurology and pediatric residents คร้ังท่ี 9 
วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานเลี้ยงตอนเย็น
ไดรับเกียรติจาก น.พ. พินิจ หิรัญโชติ บรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายที่ควรรูสำหรับ
แพทย ให residents ที่เขารวมอบรมฟง
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งานประชุม Pediatric Epilepsy Surgery ที่จัดขึ้นที่สถาบันประสาทวิทยา กทม 
เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยสถาบันประสาทวิทยาเปนเจาภาพ มี
คณะกรรมการของสมาคมโรคลมชักเขาไปมีสวนรวมในการจัดการประชุม รวมถึง
เปนวิทยากรรับเชิญ สำหรับวิทยากรจากตางประเทศในภาพคือ Prof Ajay Gupta 
และ Prof William E Bingaman จากประเทศสหรัฐอเมริกา
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ศูนยโรคสมองภาคเหนือ รวมกับคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมคายผูปวยโรคลมชัก
ประจำป ครั้งที่ 9  “ใชชีวิต ฮื้อมีความสุขกับโรคลมชัก” 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชล 
เชียงใหม 
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ชมรมโรคลมชักเพ่ือประชาชน จัด epilepsy camp day ครั้งที่ 1
“ªÑ¡ÍÂÒ¡…¾Ò¹ŒÍ§à·ÕèÂÇ” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ที่พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ปทุมธานี
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เรียนสมาชิกสมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทยและทานผูสนใจทุกทาน 

ในนามของสมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย ผมมีความยินดีที่จะขอเชิญทุกทาน
เขารวมกิจกรรมวิชาการครั้งสำคัญนานาชาติระดับโลกคือ 33rd International Epilepsy 

Conference หรือ 33rd IEC ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในระหวางวันที่ 22 – 26 

มิถุนายน พ.ศ. 2562

การประชุมวิชาการครั้งนี้ผมไดรับเกียรติเปนประธานรวมในคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติ ได
กำหนดหัวเรื่องหลักประจำวัน (main session) จำนวน 5 หัวขอ และหัวเรื่องคูขนานอีก 20 หัวขอรวมกับกิจกรรม
วิชาการอื่นๆ ที่ครอบคลุมวิทยาการที่เกี่ยวของกับโรคลมชักในหลายดาน หลายรูปแบบเชน การบรรยายกลุม การ
อภิปรายกลุม การสัมมนาเฉพาะเร่ือง การบรรยายอบรมยอยจำเพาะเร่ือง การนำเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบตางๆ  

ซึ่งวิทยากรรับเชิญจากนานาประเทศทุกทานเปนผูที่คณะกรรมการฯ ไดคัดสรรแลววาเปนผูที่มีความรูความชำนาญ
ในเร่ืองน้ันและมาจากทุกทวีปท่ัวโลก เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบความคิดเห็นท่ีหลากหลายท้ังยังมีความทันสมัย 

สามารถนำไปใชในการดูแลรักษาผูปวยโรคลมชักทั้งในปจจุบันและปูพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกลนี้ ผมเชื่อมั่นวาผูเขารวมประชุมทุกทานจะไดรับประโยชนจากการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ 

เน่ืองจากการจัดการประชุมจัดข้ึนในประเทศไทยจึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะเอ้ือตอทุกทานใหไดเขารวมการประชุม
โดยไมตองเสียคาใชจายเดินทางไปตางประเทศเชนครั้งที่ผาน ๆ มา ทั้งยังไดรับทราบขอมูลโดยตรงจากวิทยากรนานา
ชาติที่มีความสามารถ เปนโอกาสดีที่จะไดพบปะวิทยากรและผูเขารวมประชุมจากนานาประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชน
ทั้งในดานการไดรับองคความรูใหมๆ และการสานตอความรวมมือตางๆ ในอนาคต  

อน่ึง ในการประชุมคร้ังน้ีจะมีการนำเสนอผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับโรคลมชักและผมไดทราบวามีแพทย
ผูสนใจหลายทานไดรวมสงผลงานเขานำเสนอในการประชุม ซ่ึงผลงานการศึกษาท้ังจากประเทศไทยและจากนานาชาติ
จะเปนแนวคิดในการทำการศึกษาวิจัยโรคลมชักในประชาชนคนไทยตอไป สิ่งสำคัญสำหรับการเขารวมประชุมใน
ครั้งนี้อีกประการคือเราทุกคนในฐานะคนไทย จากประเทศเจาภาพ จะไดมีโอกาสแสดงใหอาคันตุกะชาวตางชาติได
เห็นและประทับใจในวัฒนธรรมไทยในหลายๆดานที่เราทุกคนไดชวยสืบสานกันมาจนถึงปจจุบัน 

ทานที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการประชุมไดที่website www.epilepsycongress.org/iec/  

Information
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