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EPILEPSY
นพ. ดํารงศักดิ์ บุลยเลิศ, พ.บ., วท.ด.
1. Terminology and classification
1.1 Definition
A. Seizure, epileptic seizure, epilepsy, convulsion, antiepileptic drug
Seizure หรือ epileptic seizure หมายถึง neurological deficits อันเปนผลมาจาก excessive,
abnormal neuronal discharges ที่ผิดปรกติของเซลลประสาทของ cerebral cortex. อาการของ seizure
ขึน้ อยูก บั ตําแหนงของ epileptic foci. ดังนัน้ seizure อาจแสดงออกในรูปของ impaired mental
function, altered consciousness, involuntary movement, cessation of movement, sensory experience,
psychic experience และ autonomic disturbances เปนตน. แตละ episode ของ seizure กินเวลาไมนาน
(โดยทั่วไปสั้นกวา 3 นาที) และจะหยุดไดเอง (ยกเวน status epilepticus), และอาจเปนแบบ convulsive
seizure (ชักกระตุก) หรือแบบ nonconvulsive seizure (ไมมีการชักกระตุก) ก็ได. Characteristics ของ
seizure คือ sudden/abrupt onset, แตละครั้งเปนระยะเวลาสั้นๆเปน 1-2 นาที.
Epilepsy หมายถึง chronic, recurrent epileptic seizures. ผูปวยตองเคยมี seizures หลายครั้ง
(recurrent) และเปนมานานนับ สัปดาห, เดือนหรือป (chronic). ผูปวยที่มี generalized seizure 5 ครั้งใน
วันแรกของ head injury ไมถือเปน epilepsy.
Antiepileptic drug (AED) หมายถึงยาที่ใชระงับและปองกัน epileptic seizure. คําวา
anticonvulsant เปน subset ของ AED และหมายถึง AED ที่ใชเพื่อรักษา convulsive seizure.
B. Partial seizure, generalized seizure, aura
Partial seizure มี epileptic discharges เกิดขึน้ ที่ cerebral hemisphere ขางใดขางหนึ่ง. ถาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงของ consciousness รวมเราเรียกวา simple partial seizure. แตถามีอาการ impaired
awareness เราเรียกวา complex partial seizure.
ในกรณีของ generalized seizure นัน้ epileptic foci เริม่ ตนหรือมีการกระจายและทําใหเกิด
epileptic discharges ที่ cerebral hemisphere ทั้งสองขาง และผูปวยมักมี impaired consciousness รวม
ดวยเสมอ ยกตัวอยาง เชน coma (loss of consciousness) ในกรณีของ generalized tonic-clinic seizure
(grand mal seizure) เปนตน.
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Aura หมายถึง sensory, autonomic หรือ psychic symptoms ซึง่ เปนการเตือนทีร่ บั รูไ ดโดยผูป ว ย
กอนที่จะมี seizure. ตัวอยางเชน อาการชาที่ปลายมือ หรือ อาการวิงเวียนหนามืด กอนที่จะกลายเปน
generalized tonic-clonic seizure บงชี้วานาจะมี focal structural pathology ทีบ่ ริเวณ sensory cortical
areas. Epileptic focus เริ่มจากที่จุดนั้นแลวจึงมีการแพรกระจายไปสู cerebral hemisphere ทั้งสองขาง.
ตามความเปนจริงแลว aura โดยตัวของมันเองก็คอื partial seizure นัน่ เอง.
C. Ictus, postictal period, interictal period
Ictus หรือ ictal period หมายถึง epileptic seizure แตละครั้ง. Postictal period หมายถึงระยะเวลา
หลัง ictus ที่ผูปวยแสดงอาการผิดปรกติชั่วคราวซึ่งโดยทั่วไปจะหายกลับเปนปรกติภายในเวลาเปน
นาที หรือ ชัว่ โมง. Interictal period หมายถึงระยะเวลาตั้งแตสิ้นสุด postictal period จนถึงจุดเริม่ ตน
ของ ictus ครัง้ ตอไป และในระยะนี้ผูปวยมี normal consciousness. Ictus หนึง่ ๆอาจตามดวย interictal
period โดยไมมี postictal period ก็ได เชนใน simple partial seizure. Ictus ที่มี postictal period ตามมา
เสมอไดแก generalized convulsive seizure.
seizure
postictal confusion normal consciousness
seizure
< -ictus- > < -postictal period- > < --interictal period-- > < -ictus- >
seizure
normal consciousness
seizure
< -ictus- > < --interictal period-- > < -ictus- >
D. Idiopathic (primary หรือ essential) seizure, symptomatic (secondary หรือ acquired) seizure,
reactive seizure
Idiopathic seizure หมายถึง seizure ที่ไมสามารถหาสาเหตุไดเชน idiopathic generalized tonicclonic seizure (grand mal) และ idiopathic absence seizure (petit mal) ที่พบใน childhood และ young
adults เปนตน. Acquired seizure หมายถึง seizure อันเปนผลมาจาก cerebral structural pathology ตัว
อยางไดแก encephalitis, meningitis, neurocutaneous disorders (tuberous sclerosis, Sturge-Weber
syndrome, neurofibromatosis) และ cerebrovascular disease เปนตน. Seizure ที่เกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งและ
มีสาเหตุที่พิสูจนได เชนทีเ่ กิดจาก sleep deprivation, alcohol/sedative drug withdrawal, fever และ head
injury มีชอ่ื เรียกวา reactive seizure และไมตองการการรักษาดวย AED.
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1.2 Seizure classification (International League against Epilepsy, 1981)
ผูปวยรายหนึ่งๆอาจมี seizure type ไดหลายชนิด อาจเปนเพราะวา disease process มีการเปลี่ยนแปลง
หรืออาจเปนเพราะไดรบั ยาและทําให seizure type เปลี่ยน หรือจากสาเหตุอน่ื ๆ. การวินจิ ฉัยใหยดึ ถือเอา
ชนิดของ first seizure เปนสําคัญและใหยาตามนั้น.
INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF SEIZURE TYPE (ILAE 1981)
I Partial seizures
A Simple partial seizures
(1) With motor signs
(2) With somatosensory or special sensory hallucination
(3) With autonomic symptoms and signs
(4) With psychic symptoms
B Complex partial seizures
(1) Simple partial onset followed by impairment of consciousness
(2) With impaired consciousness at onset
C Partial seizures evolving to secondary generalized seizures
(1) Simple partial seizures evolving to generalized seizures
(2) Complex partial seizures evolving to generalized seizures
(3) Simple partial seizures evolving to complex partial seizures evolving to generalized seizures
II Generalized seizures
A (1) Absence seizures
(2) Atypical absence
B Myoclonic seizures
C Clonic seizures
D Tonic seizures
E Tonic-clonic seizures
F Atonic (astatic) seizures
III Unclassifiable epileptic seizures
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I. Partial (focal) seizures
Partial seizures มี epileptic focus ซึ่งเริ่มตนจากจุดใดจุดหนึ่งที่สมองและจํากัดอยูแตเพียง hemisphere
ขางเดียว. ถา epileptic focus อยูที่ motor cortical area จะทําใหเกิด motor seizure, แตถาอยูที่ sensory
cortical area จะทําใหเกิด sensory seizure. ถาผูปวยมี normal consciousness ใน ictal period เราเรียกวา
simple partial seizures. แตถาผูปวยมี impaired awareness (แตมี normal wakefulness) เชน confusion และ
automatism เปนตนในขณะนัน้ , เราเรียกวา complex partial seizures.
A Simple partial seizures
A.1 With motor signs มีอาการแสดงออกทาง motor deficit
1.1 Seizure อาจเปนชนิด tonic หรือ clonic ของสวนตางๆ เชน มือ, หนา, แขน, ขา.
1.2 Seizure อาจจํากัดอยูเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย เชน ที่มือขางใดขางหนึ่ง (focal motor
without march) หรืออาจแพรกระจายไปสูสวนของรางกายที่อยูขางเคียง เชน เริม่ ตนเปนทีม่ อื
กอน แลวตอมากระจายไปสูแขน ไหล ลําตัว และขา (focal motor with march, Jacksonian
march).
1.3 ในผูปวยบางราย seizure อาจแสดงใหเห็นในลักษณะของ head turning หรือ body twisting,
หรืออาจเปนเพียง postural abnormality. บางราย seizure อาจมีผลตอ phonation ทําใหเกิด
vocalization, หรืออาจเปน negative symptoms เชน speech arrest เปนตน.
ตัวอยางของ typical case ไดแกผูปวยที่แสดง นิว้ มือ/ขอมือกระตุก แบบ sudden onset ซึ่ง
อาจแพรกระจายไปสู แขน, ไหล, และลําตัว. ผูปวย alert และสามารถจําเหตุการณที่เกิดขึ้นได
อยางละเอียด. ผูป ว ยไมมอี าการของ postictal confusion. หลัง attack ผูป ว ยอาจมีอาการออน
แรงของสวนของรางกายที่มี seizure นัน้ ที่เรียกวา postseizure weakness.
A.2 With somatosensory or special sense symptoms
อาการของ sensory manifestations จะขึ้นอยูกับวา seizure attack นัน้ มี epileptic focus เกิดขึน้
กับสวนใดของ sensory systems. ตัวอยางของ
2.1 somatosensory seizure ไดแก paresthesia หรือ numbness, tingling, disturbed sensation.
2.2 visual seizures ไดแก phosphene, scotoma, hemifield defect, blindness.
2.3 auditory seizures ไดแก paracusis (hissing, ringing, buzzing).
2.4 olfactory seizures ไดแก paranosmia, anosmia.
2.5 gustatory seizures ไดแก paraguesia.

มิถนุ ายน 2546 หนาที่ 5

2.6 vertiginous seizures ไดแก dizziness, vertigo.
A.3 With autonomic symptoms/signs
Epileptic focus ที่มีผลตอ limbic system ซึ่งควบคุม autonomic nervous system สามารถทําให
เกิดอาการผิดปรกติซึ่งสวนใหญมักเปน gastrointestinal symptoms เชน abdominal discomfort,
nausea, vomiting, pain, belching; เหลานีเ้ ปนอาการของ abdominal epilepsy. อาการและการแสดง
อืน่ ๆของ autonomic seizure ไดแก epigastric sensation, pallor, sweating, flushing, piloerection
และ pupillary dilatation, alterations ของ heart rate และ respiration, urination, sexual arousal,
penile erection และ orgasm.
A.4 With psychic symptoms
Psychic phenomena โดยทั่วไปแสดงวามี epileptic discharges อยูที่ temporal lobe หรือ limbic
system และอาจกลายไปเปน complex partial seizure. ตัวอยางไดแก dysmnesia (distorted memory
experience เชน deja vu, jamais vu), affective symptoms (fear, anger, aggression, depression),
illusions (micropsia, macropsia), hallucinations and cognitive disturbance (dream state, distortion
of time sense, depersonalization). ลักษณะสําคัญของอาการและการแสดงเหลานี้จะเปน abrupt
onset/termination และมี short duration ตางกับ psychiatric disorder ที่จะมี attack แตละครั้งนาน
เปนชัว่ โมง หรือวัน เปนวัน.
B. Complex partial seizures
B.1 Simple partial onset followed by impairment of consciousness
1.1 with simple partial features (A.1-A.4) followed by impaired consciousness only
1.2 with automatism
B.2 With impaired consciousness at onset
2.1 with impairment of consciousness only
2.2 with automatism
ในผูปวยกลุมนี้, epileptic focus มีผลตอ limbic system และมีอาการ impaired aware (แต
wakefulness ปรกติ). ถาเปน complex partial seizure ตัง้ แตตน ขณะเริม่ attack, ผูปวยมักแสดง arrest
reaction หรือ motionless stare. หลักฐานที่พิสูจนวาผูปวยมี impaired consciousness คือการทีผ่ ปู ว ย
แสดง postictal amnesia กลาวคือผูปวยไมสามารถบอกไดวามีอะไรเกิดขึ้นในขณะมี ictal attack. ถามี
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automatism มักเกิดตามหลัง arrest reaction และสวนใหญเปนชนิด spontaneous และเปนแบบ
oroalimentary. ในผูปวย complex partial seizure ทั้งหมด จะมีอาการ postictal symptoms เชน postictal
confusion หรือ amnesia ใหเห็นเสมอ.
AUTOMATISMS หมายถึง involuntary, automatic behaviors ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผูปวยมีอาการ
impairment awareness. Automatisms แบงออกไดเปน 2 ชนิด
1) Spontaneous automatisms เปนอาการแบบ stereotype (เกิดซ้ําๆซากๆ และเหมือนเดิมเสมอ) โดย
ไมขึ้นกับสิ่งแวดลอมรอบตัวในขณะนั้น. ที่พบไดบอยไดแก lip smacking, chewing, swallowing,
spitting เปนตน
2) Reactive automatisms ซึ่งเปนแบบ non-stereotype และขึ้นอยูกับสภาวการณในขณะนั้น. หลัง
จากเหตุการณนน้ั ๆแลว ผูปวยไมสามารถจําเหตุการณไดเลยวาเกิดอะไรขึ้นในขณะมี attack. ตัว
อยางไดแก การดําเนินบทสนทนา, การรับประทานอาหาร, การลางจาน, การทําตามคําสั่ง แตทง้ั นีผ้ ู
พบเห็นจะสังเกตไดวา ผูปวยตอบไมตรงคําถาม หรือพูดไมเปนเรือ่ งราว, ลางจานผิดขัน้ ตอนหรือไม
สะอาด, ทําตามคําสั่งโดยไมสนใจวาการกระทํานั้นๆเหมาะสมกับสถานการณหรือไม.
C Partial seizures evolving to secondarily generalized seizures (เชน tonic-clonic, tonic, or clonic)
หมายถึง partial seizure ที่กลายไปเปน generalized seizure ในระยะเวลาอันสั้น แบงออกเปน
1. Simple partial seizures (A) evolving to generalized seizures
2. Complex partial seizures (B) evolving to generalized seizures
3. Simple partial seizures (A) evolving to complex partial seizures (B) evolving to generalized
seizures.
II Generalized seizures (GS)
ใน generalized seizure, epileptic foci มี involvement ตอ cerebral hemisphere ทั้งสองขางจึงทําใหมี
consciousness ผิดปรกติ. Generalized seizure อาจเปนชนิด convulsive หรือ nonconvulsive, และโดยทั่วไป
ผูปวยจะแสดงอาการของ impaired consciousness (เชนใน absence) หรือ loss of consciousness (เชนใน
grand mal) อยางใดอยางหนึ่งเสมอในขณะมี attack. ยกเวน myoclonic seizure ผูปวยจะไมมี impaired
consciousness.
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ในที่นี้จะยกตัวอยางเพียงอยางเดียวคือ tonic-clonic seizures (Grand Mal) เทานัน้ ซึง่ จดเปนชนิดของ
generalized convulsive seizure ที่พบไดบอยที่สุด. ผูปวยไมมีอาการของ prodrome หรือ aura และ seizure
attack เกิดขึน้ แบบทันทีทนั ใดโดยไมมกี ารเตือน. ในผูปวย typical case, จะแสดง tonic spasm ของกลาม
เนือ้ ลายทัว่ ตัว ผูปวยอาจสงเสียงดังในลําคอเพราะมี forced respiration ตาน vocal cord contraction; เปน
tonic phase. จากนั้น generalized rigidity เริม่ มี intermittent relaxation และเขาสู clonic phase. Relaxation
period เริม่ ยาวนานออกและ seizure หยุดไดเองในเวลาไมนาน. Convulsive episode มักจะเกิดขึ้นและเสร็จ
สิ้นภายใน 2-3 นาที. ผูปวยอาจมี autonomic responses เชน tachycardia, hypertension, grandular
hypersecretion และ incontinence. ผูปวยอาจมี cyanosis เพราะมี hypoventilation. Involuntary contraction
ของ masticatory muscle อาจทําใหเกิดการกัดลิ้น. เมือ่ เสร็จสิน้ convulsion แลวผูปวยจะมี unconsciousness
ระยะสัน้ ๆประมาณ 1 นาทีแลวจึงเริ่มฟนโดยผูปวยจะแสดงอาการ disorientation (postictal confusion), ปวด
ศีรษะ และมีอาการลา. หลังจากไดนอนหลับสนิทไปหนึ่งตื่น ผูปวยจะฟนขึ้นมาภายในระยะเวลาเปนนาที
หรือชัว่ โมงและอาจแสดงความผิดปรกติแตเพียงเล็กนอย. Generalized convulsive seizure อาจแสดงอาการ
ชัดเปน tonic-clonic attack เชน grand mal นี้ หรืออาจเดนชัดเปน tonic หรือ clonic ก็ได.
III Unclassifiable epileptic seizures
(inadequate or incomplete data, or defying classification)
2. Pathophysiology
การทํางานของเซลลประสาท ขึ้นอยูกับ ionic concentration และ ionic conductance และขึ้นอยูกับ
แหลงพลังงานที่จําเปนสําหรับการดํารงอยูของเซลลประสาท. ความผิดปรกติของ energy metabolism
ในเซลล, การเปลี่ยนแปลง ionic concentration และ ionic conductance โดยสาเหตุใดๆก็ตามสามารถทํา
ใหเกิดการทํางานที่ผิดปรกติและเกิดเปน abnormal neuronal discharges ได. ตัวอยางสาเหตุเหลานีไ้ ด
แก
1. ความผิดปรกติของ cellular energy: ตัวอยางไดแก acid-base disturbance, hypoxia, hypoglycemia,
inflammatory processes
2. ความผิดปรกติของ ionic concentration: ตัวอยางไดแก
2.1 สารเคมีทร่ี บกวนการทํางานของ Na-K pump เชน fluoroacetate, 2-deoxyglucose, digitalis.
2.2 สารเคมีทร่ี บกวนการทํางานของ glia เชน percholate, thiocyanate.
2.3 การเปลีย่ นแปลงปริมาณน้าํ และความเขมขนของไอออน เชน vasopressin
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3. ความผิดปรกติของ membrane conductance: ตัวอยางไดแก
3.1 สารเคมีหรือยาทีร่ บกวนการทํางานของ voltage-sensitive channels เชน phenytoin และ
carbamazepine หามการทํางานของ voltage-sensitive sodium channels
3.2 alkalosis และ hypocalcemia เพิม่ ในขณะที่ acidosis และ hypercalcemia ลด excitability ของ
voltage-sensitive sodium channels
3.3 GABA synthesis ลดลงจากภาวะขาด pyridoxine
3.4 penicillin รบกวนการทํางานของ chloride channels ทีค่ วบคุมโดย GABA.
2.2 Causes of human seizures and epilepsy
A. Nonspecific predisposing factors
หมายถึงปจจัยที่สามารถ provoke ใหเกิด seizure ไดในประชากรทั่วไปโดยไมจําเปนตองมี
underlying pathology ของสมอง. โดยทั่วไปผูปวยมี seizure threshold เพิ่มสูงขึ้นตามอายุ, แปร
ตาม circadian rhythms และ puberty, เปลี่ยนแปลงในระยะ pregnancy. ปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นที่ทํา
ให seizure threshold ลดลง ไดแก systemic illness, psychologic stress, sleep deprivation, alcohol
และ sedative drug withdrawal, fever; pharmacologic agents เชน antipsychotics, antidepressant;
metabolic disturbance.
B. Specific epileptogenic disturbance
สาเหตุตางๆไดแก
1. anoxia, trauma.
2. cerebrovascular diseases: cerebral infarction, cerebral hemorrhage, subarachnoid
hemorrhage, sickle cell anemia, leukemic perivascular infiltration, coagulopathies.
3. brain tumors: hemagiomas, meningioma, gliomas, tubers.
4. infections: meningitis, encephalitis, abscess, granulomas.
5. degenerative and allergic disorder: multiple sclerosis, Alzheimer's disease, postvaccination (pertussis, measles).
6. toxic and metabolic disturbance: heavy metal poisoning, organic compound, uremia,
electrolyte & water disturbance, pH imbalance.
C. Precipitating factors
หมายถึงปจจัยที่ทําใหเพิ่มโอกาสการเกิด seizure ในผูปวย chronic epilepsy ไดแก
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1. psychologic stress, sleep deprivation, alcohol and sedative drug withdrawal, infectious
process, head trauma, toxic-metabolic conditions (hypoglycemia, hypocalcemia,
hyponatremia, etc.)
2. drugs เชน anticholinesterase, antidepressant, antihistamine, antipsychotic, beta-blockers,
hypoglycemic agents, INH, methylxanthines, oxytocin, penicillin, sympathomimetic
agents (ephedrine).

V
I
N
D
I
C
A
T
E
N
H
I
M
M

ตัวอยางสาเหตุของการเกิด seizure/epilepsy ในคน
vascular:
CVD, AVM, vasculitis
infectious/inflammatory meningitis, encephalitis, cerebritis, abscess, cysticercosis
neoplastic
brain tumor
degenerative
multiple sclerosis, Alzheimer's disease
intoxicative
penicillin, alcohol withdrawal, CO
congenital/hereditary
neurofibromatosis, tuberous sclerosis, phenylketonuria
autoimmune:
SLE vasculitis, multiple sclerosis
traumatic:
brain injury
endocrinopathic
DM, hyperinsulinism, thyrotoxicosis, hypoparathyroidism
nutritional
pyridoxine deficiency
hematologic
blood dyscrasia, polycythemia
idiopathic
idiopathic seizure
metabolic
uremia, hepatic failure, electrolyte imbalances
miscellaneous
stress, sleep deprivation, fever
สาเหตุของ seizure/epilepsy ที่พบไดบอย แบงตามอายุ
infant

child

perinatal hypoxia, intracranial birth injury
infection
metabolic disturbances
congenital malformation
idiopathic
infection
trauma
febrile seizure
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adolescent

young adult
older adult

idiopathic
trauma
drug, alcohol withdrawal
AVM
trauma
alcoholism
brain tumor
brain tumor
CVD
metabolic disorder (uremia, hepatic failure, DM, alcoholism)

3. Diagnosis of epilepsy
การวินจิ ฉัย seizure หรือ epilepsy แบงออกเปน clinical diagnosis และ definite diagnosis.
1. Clinical diagnosis of epilepsy
เปนการวินจิ ฉัยจากการซักประวัตขิ อง clinical seizure จากผูป ว ยหรือผูเ ห็นเหตุการณ เปน
พยานบุคคลเชน ญาติผูปวยหรือบุคลากรทางการแพทย โดยไมมกี ารตรวจคลืน่ สมอง. การตรวจ
รายกายอาจปรกติหรือมี neurological deficit ที่เขาไดกับพยาธิสภาพที่ทําใหเกิด clinical seizure.
การวินจิ ฉัย epilepsy โดยทัว่ ไปโดยวิธนี ม้ี กั ไมมปี ญ
 หาเพราะผูป ว ยหรือญาติเห็นเหตุการณบอ ยครัง้
จนสามารถเลารายละเอียดไดเพียงพอ. แตกรณีทเ่ี ปน first seizure อาจไมไดรายละเอียดมากพอที่
จะใหการวินิจฉัย.
2. Definite diagnosis of epilepsy
การจะใหได definite diagnosis ของ epilepsy ตองสามารถแสดง epileptic discharges จากการ
ตรวจคลื่นสมองไมวาจะเปน ictal หรือ interictal EEG ก็ตาม. อยางไรก็ตามผูปวย generalized
epilepsy จํานวนหนึง่ อาจมากถึงรอยละ 50 มี EEG ในระยะ interictal period เปนปรกติ. นอกจาก
นีผ้ ปู ว ย seizure สวนใหญเกือบทั้งหมด ไมไดมาพบแพทยขณะกําลังมี attack และการตรวจคลื่น
สมองเกือบทุกรายเปน interictal EEG. ดังนั้นพึงระลึกเสมอวา normal interictal EEG ไมได
exclude ภาวะ seizure disorder.
เนือ่ งจาก seizure/epilepsy เปน syndrome diagnosis แมวาแพทยจะได definite diagnosis of
epilepsy (หมายความวาเปน seizure/epilepsy แนนอน) ไมไดหมายความวาได definite diagnosis
ของโรคหรือภาวะทีท่ าํ ใหเกิด seizure/epilepsy. ทุกครั้งที่ดูผูปวย seizure/epilepsy ตองแยกวาเปน
reactive, idiopathic หรือ acquired เสมอ.
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ในทางปฏิบัติ ถาประวัติเปน generalized epilepsy และตรวจรางกายไมพบความผิดปรกติ ก็อาจให
การรักษาไดเลยโดยไมตองตรวจคลื่นสมองในกรณีที่ไมสามารถทําการตรวจคลื่นสมองได. แตถา เปน
ไปได ผูปวย generalized epilepsy ทุกรายควรไดรบั การตรวจคลืน่ สมองเพราะวาผูป ว ยอาจมี partial
seizure เริม่ ตนกอนทีก่ ลายเปน generalized seizure อยางรวดเร็ว. ภาวะนี้เปนสิ่งบงชี้วาผูปวยอาจมี
focal pathology.
การวินจิ ฉัยโรคทีเ่ ปนสาเหตุของ seizure/epilepsy มีขน้ั ตอนดังตอไปนี้
3.1 Clinical diagnosis (history taking and physical examination)
A. Seizure history
B. Past medical history
C. Family history
D. Psychosocial history
3.2 Physical examination: general and neurological
การตรวจรางกายทั่วไปเปนการมองหาพยาธิสภาพของโรคที่อาจทําใหเกิด seizures เชน
storage diseases ตางๆ, neurocutaneous disorders, cardiovascular diseases, neoplasm. นอกจากนี้
โรคหรือภาวะเชน metabolic, toxic, infectious processes อาจบอกไดจากการตรวจรางกายทั่วไป
หรือการตรวจทางปฏิบตั กิ าร.
การตรวจทางระบบประสาทเปนการหา focal หรือ generalized neurological deficits ทีอ่ าจเปน
สาเหตุของ seizures. Focal deficits เชน motor deficit, sensory deficit ชวยในการวินิจฉัย focal
pathology ในขณะที่ slurred speech, ataxia, nystagmus, confusion อาจเปนผลมาจาก AED
overdose และไมชวยในการหาตําแหนงของพยาธิสภาพ. Impaired memory อาจเปนผลมาจาก
generalized seizure, complex partial seizure หรือจาก drug effect.
3.3 Observation of epileptic seizures
ในบางรายที่ไมไดรายละเอียดเพียงพอจากการซักประวัติ อาจจําเปนตองรับผูป ว ยไวสงั เกต
อาการเพื่อดูและพิสูจนวามี seizure จริงหรือไม. ในบางกรณีอาจตองทํา provocative test เชน
hyperventilation ใน absence seizure เปนตน.
3.4 Laboratory examination
A. Routine lab and CSF examination
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การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ควรสงตามทีก่ ารซักประวัตแิ ละการตรวจรางกายจะแนะ
นํา เชน สงตรวจ screening ของ SLE เพราะผูปวยมี seizure, arthritis, allopecia และ pallor
เปนตน. อยางไรก็ตามในผูป ว ยทุกรายควรไดรบั การตรวจ CBC, urinalysis, electrolytes,
calcium, liver function tests, renal function test เพือ่ เปนขอมูลพืน้ ฐานสําหรับการดูแลผูป ว ย
ตอไปในแงการหาสาเหตุของการชัก หรือการดูผลขางเคียงของ AED.
การทํา lumbar puncture ใหทําเมื่อสงสัยวามี CNS infection หรือเมือ่ คาดวาจะไดขอ มูลที่
เปนประโยชนจากการวิเคราะห CSF เชน multiple sclerosis.
B. EEG: routine and special electrode, activation processes
การตรวจ EEG เปนสิ่งจําเปนในผูปวยที่มีปญหาในการวินิจฉัย seizure ทุกรายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีที่ไมแนใจวาเปน seizure จริงหรือไม. การตรวจ EEG จะใหขอมูลที่ชวยในการ
ตอบ 4 คําถามตอไปนี้เกี่ยวกับ epilepsy คือ ผูปวยมี epilepsy จริงหรือไม? ผูปวยมี epilepsy
ชนิดใด? ผูปวยไดรับยาเพียงพอหรือไม? ผูปวยมีพยาธิสภาพอยูที่ใด?
C. Imaging study: radiograph, CT, MRI
ในกรณีที่มี focal epileptic discharges อาจจําเปนตองทํา brain imaging เพือ่ ดูวา มี focal
pathology ทีจ่ าํ เปนตองใหการรักษาเฉพาะอืน่ ๆหรือไม นอกเหนือไปจากการใหยา.
Plain radiograph การทํา plain radiograph อาจมีประโยชนเมือ่ ตองการดู bone defect และ
calcified lesion แตไมมีประโยชนสําหรับ parenchymal lesion. ตัวอยางภาวะที่ plain
radiograph จะเปนประโยชนไดแก depressed fracture ใน Paget's disease และ
calcification ของ Sturge-Weber syndrome เปนตน.
Brain CT อาจแสดง lesion ใน brain parenchyma ใหเห็นไดโดยตรง
Brain MRI T1-weighted image แสดง anatomical detail ในขณะที่ T2-weighted-image แสดง
abnormal tissue ไดดีกวา. MRI ดีกวา CT ในแงรายละเอียดของ structural lesion เชน
tumor, atrophy, cyst และ vascular malformation. แต calcification ที่มีขนาดเล็กและมอง
เห็นไดดว ย CT อาจมองไมเห็นดวย MRI. เนือ่ งเพราะไมมี artifact รบกวนจาก bone จึง
เหมาะสําหรับการดูบริเวณ brainstem และ cerebellum. อยางไรก็ตาม MRI ควรใชรว มกับ
CT ไมใชใชแทนกัน.
3.5 Differential diagnosis
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A. Syncope หมายถึง reversible cerebral anoxia จาก cardiac (reduced cardiac output และ/หรือ
reduced systemic vascular resistance, arrhythmia) หรือ noncardiac cause (orthostatic
hypotension, hypovolemia, ANS dysfunction). โดยทั่วไปผูปวย syncope แสดง loss of
consciousness และ muscle tone. ถาเหตุการดําเนินไปอยางชาๆผูปวยจะรูสึก ออนเพลีย
คลื่นไส วิงเวียน และตาพรา. ผูปวยมีอาการซีดและตัวออนปวกเปยกลมลง มี tachycardia และ
เหงือ่ ออกทวมตัว และอาจมี generalized clonic movement เปนระยะสั้นๆ 2-3 วินาที. ถาผูปวย
ลมลงนอนจะรูสึกตัวกลับมาไดภายใน 10 วินาทีเพราะการลมลงทําให cerebral perfusion ดีขน้ึ
และผูปวยมักไมมี neurological deficit. Injury พบไดนอยเพราะผูปวยรูตัวบางในขณะที่กําลัง
คอยๆลมลง.
B. Hypoglycemia ผูปวยมี hunger, diaphoresis, confusion, obtundation และอาจมี seizure ได.
การตรวจวัดระดับ blood sugar เปนตัวแยกโรค.
C. Migraine ใน migraine with aura (classic migraine) ผูปวยอาจมี olfactory หรือ auditory
phenomenon, paresthesia, motor dysfunction, clouding of consciousness, nausea/vomiting.
Visual hallucination หรือ aura ของ classic migraine อาจแยกยากจาก phosphene ของ visual
seizure. ในกรณีที่เปน basilar migraine อาจมี vertigo, dizziness, tinnitus. ปจจัยชวยแยกคือ
อาการของ seizure เปนระยะเวลาเปนนาทีในขณะที่ migraine กลุมนี้มี aura นาน 4-60 นาที.
D. TIA (transient ischemic attack)
TIA ที่แสดง transient, repetitive episodes ของ stereotyped aphasia, sensory deficits,
motor deficits หรือ amnesia อาจแยกยากจาก partial seizure และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ TIA
ทําใหเกิด secondary partial seizure.
โดยทั่วไปผูปวย TIA เปนคนสูงอายุ และมี risk ของ cerebrovascular disease (DM,
hypertension, hyperlipidemia, cigarette smoking, etc.). Seizure โดยสวนใหญเปน positive
deficit (เชน convulsion) ในขณะที่ TIA โดยตัวของมันเองเปน negative deficit (เชน
weakness). EEG เปนปรกติหรือแสดง nonspecific activity ในขณะที่ MRI อาจแสดงหลักฐาน
ของ ischemic CVD เกา.
E. Psychogenic seizure
หมายถึงอาการหรือการแสดงที่ไมไดเกิดจาก abnormal neuronal discharges ของเซลล
ประสาท แตเปนผลมาจากจิตใจ, มีชื่อเรียกตางๆกันไปวา hysterioepilepsy, hysterical seizures,
pseudoseizures, nonepileptic seizures. โดยทัว่ ไปเปนผูป ว ยหญิงอายุนอ ย ที่มี somatoform,
มิถนุ ายน 2546 หนาที่ 14

panic หรือ dissociative disorder, psychosis หรือ malingering. ดู nonepileptic seizure ขางตน
(1.1 G).
4. Treatment of epilepsy
ความลมเหลวของการควบคุมอาการผูปวย epilepsy สวนใหญมีสาเหตุจาก
1. Inadequate blood level ของ AED เพราะ ไดรับยานอยเกินไป หรือไดรับยามากกวา 1 ชนิดซึ่งมี
drug interaction และมีผลทําใหยาแตละตัวไมได therapeutic level.
2. ผูปวยไมไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี่ยง precipitating/provocative factors เชน psychological
stress, sleep deprivation, alcohol consumption เปนตน.
ขอแนะนําในการใหการรักษาแบบ monotherapy
1. เลือกยาตัวใดตัวหนึ่งจากรายชื่อ first line drugs ของ specific seizure type โดยพิจารณาถึง
ราคายา ผลขางเคียง และการแพยาประกอบ เพือ่ ใหได compliance สูงสุด.
2. ถาไมไดผล ใหเจาะตรวจหา trough plasma level ของ AED นัน้
3. ถา trough AED อยูใน lower limit ของ therapeutic range ใหเพิ่มยาจนได upper limit. ถายัง
ควบคุมไมไดใหเปลี่ยนเปน monotherapy โดยใหยาตัวอื่นใน first line drug ทีละตัวจนหมด.
ถายังควบคุมไมไดจึงพิจารณา polytherapy.
Indications สําหรับ polytherapy มีดงั นี้
1. seizures ที่มี multiple pathologic types
2. การดูแลผูปวย status epilepticus
3. failure of monotherapy
4.2 Drug of choice for seizure types (first-line drugs)
Seizure types
1. Partial seizures
- simple partial (motor, sensory, etc.)
- complex partial
2. Generalized seizures
- tonic-clonic, clonic, tonic, atonic
- absence
- myoclonic
3. Unclassified epilepsy

First line drugs
- phenytoin, carbamazepine, valproate
- phenytoin, carbamazepine, valproate
- phenytoin, carbamazepine, valproate
- ethosuximide, valproate
- clonazepam
- phenytoin, carbamazepine, valproate
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4.3 Common antiepileptic drugs
I. Phenytoin (PHT เชน Dilantin)
Dose: 3-8 mg/kg/day, therapeutic range 10-20 ug/mL, oral loading dose 15 mg./kg. โดยทัว่
ไปให 100 mg, oral, t.i.d, pc จะได steady state level ประมาณ 7-10 วัน.
Side effect ที่สําคัญ gingival hyperplasia, ataxia, nystagmus, paradoxical seizure, hirsutism,
megalobalstic anemia, blood dyscrasia, psudolymphoma, neuropathy
II. Carbamazepine (CBZ เชน Tegretol)
Dose 15-25 mg/kg/day, therapeutic range 4-10 ug/mL, no loading dose. โดยทั่วไปใหแบบ
t.i.d. หรือ q.i.d. เพื่อเลี่ยง side effects จาก peak plasma level และควรเริม่ ให 100 mg และ
เพิ่มที่ละ 100 mg.
Side effect ที่สําคัญ dizziness, ataxia, headache, hyponatremia, agranulocytosis
III. Valproate (Depakene)
Dose 15-60 mg/kg/day ใหได therapeutic level 50-100 ug/ml. โดยทั่วไปให dose ต่าํ กอนแลว
จึงเพิ่มขึ้นไปชาๆจนควบคุมได หรือจนได therapeutic level.
Side effect ที่สําคัญ weight gain, hair loss, hepatotoxicity
IV. Phenobarbital (Phenobarbital )
Dose 2-4 mg/kg/day, therapeutic level 15-40 ug/ml, ให o.d. หรือแบงเปน b.i.d. จะไดsteady
state level ในเวลาประมาณ 2-3 weeks.
Side effect ที่สําคัญ cognitive impairment, depression, insomnia
4.4 Principles of drug discontinuation
1. Reactive seizure ไมตองการ long-term.
2. Symptomatic seizure บางชนิดไมตองการ long-term AED เชน ผูปวยที่มี CNS infection อาจ
สามารถหยุดยาไดเมื่อรักษา infection แลว แตในบางรายอาจตองการ long-term AED.
3. Idiopathic epilepsy โดยทั่วไปและ symptomatic epilepsies บางชนิด ตองการ long-term AED
therapy.
4. วิธีการหยุดยา
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เมื่อผูปวยไดรับยาจนอยูใน seizure-free period ได 3-4 ปแลวจึงพยายามลดยาลง. การลด
ยา ใหลด 25% ของ maintenance dose ทุกๆ 3 เดือน. ยกตัวอยางเชน ถาผูปวยไดรับยาเปน
maintenance ดวย phenytoin 400 mg/day ก็ใหลดครั้งละ 25% (100 mg) ดังนี.้
รับ 300 mg/day (ลดลง 100 mg จาก mainternance) เปนระยะเวลา 3 เดือน. จากนั้น
รับ 200 mg/day
"
3 เดือน. จากนั้น
รับ 100 mg/day
"
3 เดือน.
ในการมา follow up แตละครั้งถาไมมี seizure attack ก็ใหลดยาตอไป. ถามี attack ให rule
out วามี reactive episode หรือไม ถาเปน reactive seizure ก็ใหดําเนินการลดยาตอไปและถา
follow up ครั้งสุดทายไมมี seizure attack ก็ใหหยุดยาเปนการถาวรไดเลย. ดังนั้นการหยุดยา
กินเวลานานถึง 9-12 เดือนนับแตการเริม่ ลดยาลง. อยางไรก็ตามในระยะที่กําลังลดยาลงนี้ผู
ปวยตองหลีกเลี่ยงหรืองด precipitating factors และ provocative factors ทุกชนิด. ถาในระยะ
ที่มส follow up ขณะลดยาลงและมี seizure attack ที่ไมใช reactive episode ก็ใหกลับไปรับยา
ที่ dose เดิมกอนหนา และผูป ว ยอาจจําเปนตองไดรบั life-long AED.
เอกสารอางอิง
1. Adams RD, Victor M, Ropper AH. Principles of Neurology. 6th Edition. New York: McGraw-Hill, 1996.
2. Ashbury AK, McKhann GM, McDonald WI, eds. Diseases of the Nervous System: Clinical
Neurobiology. Philadelphia: WB Saunders, 1992.
3. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Marsden CD, eds. Neurology in Clinical Practice. Boston:
Butterworth-Heinemann, 1991.
4. Delgado-Escueta AV, Janz D. Concensus guidelines: Preconception counselling, management, and care
of the prenant women with epilepsy. Neurology 1992;42(suppl 5):149-160.
5. Engel JE. Seizures and Epilepsy. Philadelphia: FA Davis, 1989.
6. Johnson RT, ed. Current Therapy in Neurologic Disease. Philadelphia: BC Decker, 1990.
7. Rowland LP, ed. Merritt's Textbook of Neurology. 9th Edition. Philadelphia: Lea & Febiger, 1995.
8. Sperling MR. Status Epilepticus. Epilepsia 1993;34(suppl. 1):S1-S81.
9. Trieman DM. Current treatment strategies in selected situations in epilepsy. Epilepsia 1993;34(suppl.
5):S17-S23.
10. Wyllie E, ed. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. Philadelphia: Lea & Febiger, 1993.

มิถนุ ายน 2546 หนาที่ 17

