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Seizure จัดเปนปญหาสําคัญในกลุมผูปวย transient neurological deficit (TND) ซึ่งการวินิจฉัยแยกโรคตองพิจารณา
ถึงปญหาตางๆ ที่สําคัญไดแก transient ischemic attack (TIA), syncope, hypoglycemia และ migraine รวมทั้ง nonepileptic seizure.
นิยาม
Seizure หรือ epileptic seizure หมายถึงอาการและการแสดงอันเกิดจากเซลลประสาทใน cerebral hemisphere
ทํางานผิดปรกติ.
โดยทั่วไปแลวอาการและการแสดงนั้นจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้น
ประมาณ 2-3 นาที. ในระยะนี้คลื่นสมองแสดง epileptic discharges จึงจะสามารถใหการวินิจฉัยเปน definite
diagnosis. ถาวินิจฉัยจากประวัติ อาการและการแสดงโดยไมมีการยืนยันจากคลื่นสมอง จัดเปนเพียง clinical
diagnosis ซึ่งเปนการวินิจฉัยที่สําคัญเพราะผูปวยสวนใหญไดรับการวินิจฉัยในขณะที่ไมไดมี seizure attack. ถา
ผูปวยมีอาการและการแสดงนานกวา 5 นาที สามารถชี้ขาดไดวาไมใช seizure ยกเวนในกลุม status epilepticus.
Epilepsy หมายถึง seizure ที่เปนเรื้อรัง เปนมานานสัปดาห เดือนหรือป. การที่ผูปวยมีอาการของ seizure 10 ครั้งใน
1 วัน โดยไมเคยเปนมากอน ไมจัดเปน epilepsy, เรียกเปนเพียง multiple seizures.
Ictus หรือ ictal event หมายถึง attack ของ epileptic seizure คือชวงเวลาขณะผูปวยมีความผิดปรกติ.
Aura หมายถึงอาการที่แสดงวากําลังจะมี seizure attack โดยผูปวยสามารถรูสึกไดเอง เชน อาการวิงเวียน ใจสั่น หรือ
อื่นๆ ซึ่งเปนอยูระยะเวลาสั้นๆเปนวินาที กอนที่จะเกิด ictus.
Automatism หมายถึงพฤติกรรมอัตโนมัติที่ผูปวยแสดงออกโดยไมสามารถควบคุมไดใน complex partial seizure หรือ
post-ictal state. แบงออกไดเปน 2 แบบคือ spontaneous และ reactive. Spontaneous automatism ที่สามัญ
ที่สุดเปน oroalimentary type กลุมที่เรียกวา lip smacking, chewing และ swallowing. Reactive automatism
เปนการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม เชน ถามีปากกาและกระดาษ ผูปวยอาจใชปากกกาเขียนขอความ แตไมไดเปน
อะไรที่สื่อความหมาย ถามีอาหารผูปวยก็อาจแสดงพฤติกรรมการกิน แตไมเหมือนคนปรกติ.
ในขณะที่มี
automatism ผูปวยมีความผิดปรกติของ awareness รวมดวยเสมอ.
Post-ictal period หมายถึงชวงระยะเวลาหลัง ictus ซึ่ง consciousness ของผูปวยยังไมกลับมาเปนปรกติ. ในระยะนี้
ผูปวยอาจมีอาการที่เรียกวา post-ictal symptoms ตางๆ เชน confusion, automatism, combativeness,
headache และ amnesia เปนตน. ในระยะนี้ การตรวจคลื่นสมองไมพบวามี epileptic discharges.
Inter-ictal period หมายถึงระยะเวลาตั้งแตเสร็จสิ้น post-ictal period จนถึง ictus ครั้งตอไป. โดยทั่วไปผูปวยสวน
ใหญจะมาพบแพทยในระยะนี้ การตรวจสมองอาจไมพบความผิดปรกติและสามารถวินิจฉัยไดจากการซักประวัติ
และการตรวจรางกายเปนสําคัญ จัดเปน clinical diagnosis.
Status epilepticus หมายถึง epileptic seizure ที่มี duration ยาวนานตั้ง 30 นาทีเปนตนไป หรือผูปวยที่มี seizure
attack (ictus) ติดตอกันโดยไมมี inter-ictal period. กลาวคือในกรณีที่ผูปวยมี generalized tonic-clonic attack
ยาวนาน 3 นาที จากนั้นผูปวยมีอาการ post-ictal confusion อยูประมาณ 10 นาที แลวมี seizure attack เกิดขึ้น
ใหมอีกโดยที่ consciousness ยังไมกลับมาเปนปรกติ. จัดเปนภาวะฉุกเฉินที่ผูปวยพึงไดรับการบําบัดรักษาโดย
ดวน.
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Antiepileptic drug (AED) หมายถึงยาที่ใชควบคุมกลุมอาการ seizure เชน benzodiazepine, phenytoin,
phenobarbital, carbamazepine, valproate เปนตน. ในกรณีที่ใชควบคุมอาการชักกระตุก มีชื่อเรียกเปน
anticonvulsant เชน benzodiazepine, phenytoin เปนตน.
การจําแนก
Seizure สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือชนิดซึ่งมี epileptic foci ในขณะมี attack (ictus) อยูที่ hemisphere ขาง
เดียว เรียกวา partial seizure และชนิดซึ่งมี epileptic foci เกิดใน hemisphere ทั้งสองขางขณะที่ผูปวยมีอาการ
เรียกวา generalized seizure. ผูปวย partial seizure ที่มี normal wakefulness และ normal awareness ขณะมี
attack เรียกวา simple partial seizure. สวนผูปวย partial seizure ที่มี impaired awareness ขณะ attack เรียกวา
complex partial seizure ซึ่งอาจเปนเพราะมี epileptic discharges อยูที่ frontal, temporal หรือ limbic area ซึ่งมักจะ
มี automatism รวมดวย. ผูปว ย generalized seizure มักมี consciousness ผิดปรกติเสมอขณะมี attack และตาม
ดวย post-ictal symptoms เชนในผูปวย generalized tonic-clonic seizure. ยกเวนใน absence seizure ที่ผูปวยมี
อาการเหมอ ไมตอบสนอง ประมาณ 10-20 วินาทีแลวกลับมาเปนปรกติทันทีโดยไมมี post-ictal symptoms และ
atonic seizure ซึ่งมี ictus สั้นเพียง 2-3 วินาที แลวผูปวยมี consciousness กลับมาเปนปรกติโดยเร็ว.
I. Partial seizure
1. Simple partial seizure สามารถลุกลามไปเปน complex partial seizure ได. ผูปวยมีอาการตางๆขึ้นอยู
กับวาความผิดปรกติที่เกิด epileptic discharges นั้นอยูที่สวนใดของสมอง.
1.1 simple partial seizure with motor signs
1.2 simple partial seizure with sensory signs (เชน somatosensory, visual, auditory, olfactory,
gustatory, vertiginous)
1.3 simple partial seizure with psychic signs (เชน aggression, rage)
1.4 simple partial seizure with autonomic signs (เชน palpitation, nausea, vomiting)
2. Complex partial seizure สามารถลุกลามไปเปน secondarily generalized seizure ได
II Primarily generalized seizure
1. absence ผูปวยมีอาการไมรูสึกตัวในทันใด แตไมลมลง เหมอ ไมตอบสนอง เปนอยูประมาณ 10-20
วินาที. เมื่อหาย ก็กลับเปนปรกติทันทีโดยไมมี post-ictal confusion.
2. tonic-clonic ผูปวยเริ่มดวยอาการชักเกร็งทั้งตัว (tonic phase) กลามเนื้อหายใจเกร็ง มี secretion และ
เกิด cyanosis ได. จากนั้นตามดวย clonic phase ซึ่งผูปวยมีอาการกระตุกดวยความถี่ลดลงเรื่อยๆจน
หยุดชัก และเขาสู post-ictal period. ระยะ ictus โดยทั่วไปเปนอยูประมาณ 1-2 นาที ซึ่งอาจมี
autonomic hyperactivity เชน heart rate, blood pressure สูงขึ้น รวมทั้งมี bowel/bladder
incontinence รวมได. ในระยะ post-ictal ผูปวยไมตอบสนอง มีกลามเนื้อออนปวกเปยก และคอยๆ
กลับมามี normal consciousness ในระยะเวลาเปนนาทีหรือชั่วโมง.
3. tonic เชนเดียวกับ tonic-clonic แตมีลักษณะเกร็งเดนกวากระตุก
4. atonic ผูปวยมีอาการ loss of muscle tone ทันทีทันใด ลมลง และหมดสติไปประมาณ 2-3 วินาที และ
รูสึกตัวเปนปรกติในเวลาตอมาโดยไมมี post-ictal confusion.
5. myoclonic ผูปวยมี sudden, brief muscle contraction ยาวนานประมาณ 1 วินาที ครั้งเดียวหรือเปน
หลายๆครั้งหางกัน และ consciousness เปนปรกติยกเวน ในกรณีที่ ictus เกิดขึ้นดวยความถี่สูงซึ่ง
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ผูปวยจะมี impaired consciousness ได. พบในภาวะตางๆเชน metabolic disorder, degenerative
disease และ anoxic brain เปนตน.
III Unclassifiable seizures
สาเหตุ
1 non-specific precipitating factors เชน stress, sleep deprivation, convulsant drugs, alcohol, sedative drug
withdrawal, fever เปนตน.
2 secondary seizure มีสาเหตุตางๆ เชน
2.1
vascular เชน cerebrovascular disease ไมวาจะเปน hemorrhage, infarction รวมทั้ง subarachnoid
hemorrhage.
2.2
infectious/inflammatory เชน encephalitis, meningitis, brain abscess.
2.3
neoplastic เชน primary brain tumor และ secondary/metastatic brain tumor.
2.4
degenerative เชน Alzheimer’s disease.
2.5
intoxicative เชน lead, organic/inorganic compounds ตาง
2.6
congenital/hereditary เชน adrenoleukodystrophy, tuberous sclerosis.
2.7
automimmune เชน multiple sclerosis, SLE.
2.8
traumatic เชน head trauma และ surgical scar.
2.9
endocrinopathic เชน hyper/hypoparathyrodism.
2.10 nutritional เชน pyridoxine dependency
2.11 hematological เชน sickle cell anemia, coagulopathy.
2.12 idiopathic เชน idiopathic generalized tonic-clonic seizure ใน adolescent.
2.13 metabolic เชน hyponatremia, hypoglycemia, azotemia, hepatic encephalopathy, hypoxia.
2.14 miscellaneous
การเขาสูผูปวย
เนื่องจาก seizure attack มีระยะเวลาสั้นประมาณไมเกิน 2-3 นาที ดังนั้นผูปวยสวนใหญจะมาพบแพทยในชวง
interictal period จึงตองอาศัยการซักประวัติและการตรวจรางกายเปนสําคัญ. โดยทั่วไปแพทยมีโอกาสสังเกต ictus
(seizure attack) และตรวจ ictal EEG ไดนอยมาก.
การซักประวัติพึงถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ seizure เองไดแก อาการและการแสดง, ระยะเวลาของ seizure
attack, อาการของ post-ictal symptoms ถามี, precipitating factors, frequency of attack, age of onset,
progressions of symptoms, history of antiepileptic drugs. เนื่องจาก seizure อาจเปนชนิด secondary ไดจงึ ควรได
ถามประวัติอื่นๆทางการแพทย เชน ประวัติการไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ และโรคประจําตัวที่อาจทําใหเกิด seizure เปน
ตน.
ผูปวย seizure จัดเปนผูปวยกลุมอาการ transient neurological deficit ซึ่งมีวินิจฉัยแยกโรคที่สําคัญคือ TIA,
syncope, hypoglycemia, migraine เปนสําคัญ. ดังนั้นอันดับแรกตองดูวาผูปวยมี neurological deficit เปนแบบ
ชั่วคราวเปนนาทีหรือชั่วโมง หรือไม. ถาผูปวยมีความผิดปรกติยาวนานเปนวันหรือสัปดาหก็ไมเขากับกลุมนี้.
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การแยกกลุมผูปวย transient neurological deficit (TND)
ผูปวยมีอาการหรือการแสดงที่ผิดปรกติ ยาวนานเปนนาทีหรือชั่วโมงหรือไม
N

กลุมโรคอื่นๆ รวมทั้ง status epilepticus

Y
TND: ผูปวยมีอาการ/การแสดงผิดปรกตินานกวา 3 นาทีหรือไม
N

กลุม seizure

Y
ผูปวยมีอาการ neurological deficit ตาม neurovascular territory
และมีปจจัยเสี่ยงของ cerebrovascular disease หรือไม
Y

TIA (ซักประวัติ ตรวจรางกาย และอื่นๆเพื่อยืนยันตอไป)

N
ผูปวยมีอาการวิงเวียนศีรษะในทา upright และ
อาการดีขึ้นเมื่ออยูในทานอนหรือไม
Y

Syncope (ซักประวัติ ตรวจรางกาย และอื่นๆเพื่อยืนยันตอไป)

N
ผูปวยมี aura ซึ่งอาจตามดวย migraine headache หรือไม
Y

Migraine (ดูรายละเอียดเกณฑวินิจฉัยใน International
Classification of Headache Disorders, 2nd edition ประกอบ)

N
ผูปวยมีประวัติไดรับยารักษาเบาหวาน และ/หรือไมไดรับประทานอาหาร และ
blood sugar < 40 mg/dL หรือไม
Y

Hypoglycemia

N
กลุมโรคอื่นๆ
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การแยกกลุมผูปวย seizure
ผูปวย seizure
มีอาการและการแสดงเปนซีกเดียวของรางกายและ
รูสติดีขณะมี attack หรือไม
Y

simple partial seizure

N
complex partial seizure
และ generalized seizure
มีอาการเหมอ ประมาณ 10-20 วินาที จากนั้นกลับเปน
ปรกติโดยไมมี post-ictal symptoms หรือไม
Y

absence seizure

N
มี impaired awareness, automatism และ
post-ictal symptoms หรือไม
Y

complex partial seizure

N
มี sudden drop attack นานประมาณ 2-3 วินาที โดย
ไมมี post-ictal symptoms หรือไม
Y

atonic seizure

N
มีอาการชักเกร็ง/กระตุกประมาณ 1-3 นาที และ postictal symptoms หรือไม
Y

tonic-clonic seizure

N
มีอาการชักกระตุกประมาณ 1 วินาที ทั่วตัว, ขางเดียว
หรือบางสวน โดยที่ผูปวยรูตัวดี หรือไม
Y

myoclonic seizure

N
กลุมโรคอื่นๆ
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การตรวจรางกาย
การตรวจรางกายตามระบบเปนการดูวาผูปวยอาจมี systemic disorder อะไรที่อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด seizure ได
หรือไม เชน ใบหนาผูปวยอาจมี adenoma sebaceum ของ tuberous sclerosis, ชองปากอาจมี gum hyperplasia
จากการไดรับ phenytoin, submucosal hemorrhage จาก cardiogenic embolism เปนตน. ผูปวยอาจมี
subcutaneous calcification เห็นไดจากการตรวจรางกายและการถายภาพรังสีของทรวงอกและกระดูกแขนขา อันเปน
ผลมาจาก cysticercosis เปนตน.
การตรวจทางระบบประสาทเปนการตรวจดูวาผูปวยมีโรคทางระบบประสาทหรือไม อันเปนสาเหตุของ seizure
attack เชน cerebrovascular disease, meningitis/encephalitis เปนตน.
การสงตรวจพิเศษ
การตรวจพิเศษทางหองปฏิบัติการพึงทําตามความจําเปน เชน ถาสงสัยวาผูปวยมี seizure attack จาก meningitis
ก็ทําการตรวจ cerebrospinal fluid, ผูปวยที่มี partial seizure (simple หรือ complex) แสดงวามี focal pathology ควร
ไดรับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย เชน CT scan. ผูปวย seizure ไมไดมีสาเหตุจาก intracranial lesion เสมอไป ดังนั้น
การสงตรวจ CT brain ผูปวย seizure ทุกรายจึงเปนการไมเหมาะสมและเปนเวชปฏิบัติที่ลดคุณคาของการใชดุลยพินิจ
ของความเปนแพทย.
การสงตรวจคลื่นสมอง (EEG) เปนประโยชนในกรณีตางๆ เชน
1 ผูปวยมีอาการซึ่งสงสัยวาเปน seizure หรือไม การดู ictal EEG จะชวยวินิจฉัยและแยกวาเปน seizure หรือไม.
2 ผูปวยมีอาการซึ่งสงสัยวาเปน seizure แตไมรชู นิด การตรวจคลื่นสมองชนิด ictal EEG จะชวยแยกโรคได เชน
ผูปวย absence มี 3-hertz spike-wave complexes เปนตน.
3 การตรวจดูวาผูปวยไดรับการรักษาแลวมีการตอบสนองเพียงไร เชนผูปวย convulsive status epilepticus ไดรับ
ยาแลวหยุดชักแตไมฟนสติ การตรวจ EEG อาจพบมี non-convulsive seizure ได.
4 ผูปวย seizure อาจมีประวัติไมแนนอนเรื่อง aura หรือ partial seizure ณ onset การตรวจ EEG อาจชวยหา
คําตอบได.
ผูปวยที่มีประวัติ seizure เปนแบบ partial onset (simple หรือ complex) แสดงวานาจะมี focal pathology ควรไดรับ
การทํา imaging โดยไมมีความจําเปนตองตรวจ EEG.
การรักษา
1. การปฏิบัติทั่วไป ผูปวยควรไดหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุนตางๆ เชน การอดนอน การทํางานหนัก การดื่มสุรา
ภาวะเครียด รวมทั้งการจัดการดูแลตนเองเมื่อมีไขเปนตน.
2. การรักษาโรคที่เปนสาเหตุ เชนผูปวย meningitis ควรไดรับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะหรือยาตานจุลชีพตาม
ความเหมาะสม ในขณะที่ผูปวย seizure จาก cerebrovascular disease ควรไดรับการดูแลและควบคุม
ปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุของ CVD เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และอื่นๆ.
3. ยาควบคุมอาการ seizure. ในผูปวยที่มีสาเหตุของ seizure แนนอนบางรายไมสามารถแกไขพยาธิสภาพให
หายขาดได เชน ผูปวยที่เปน CVD มีพยาธิสภาพถาวรอาจจําเปนตองไดรับ antiepileptic drug (AED) เปน
การถาวร ในขณะที่กลุม meningitis และ encephalitis นั้นเมื่อโรคหายแลวอาจพิจารณาหยุดยาได. ผูปวย
idiopathic epilepsy พึงไดรับการรักษาดวยยาและเมื่อควบคุมอาการไดเปนระยะเวลา 3-4 ปแลวจึงพิจารณา
หยุดยา.
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การใหยา
ยา AED สําหรับกลุม absence นั้นมียาหลักใหเลือกเพียง 2 ตัวคือ ethosuximide และ sodium valproate ในขณะที่
กลุม myoclonic seizure นั้น ยาเลือกตัวที่หนึ่งคือ clonazepam.
สําหรับ seizure/epilepsy ชนิดตางๆที่เหลือนั้นสามารถใชยา first line drug ตอไปนี้ไดแก
1. phenobarbital
2. phenytoin
3. carbamazepine
4. valproate
ผูปวยที่ควบคุมอาการดวยยาสักระยะหนึ่งแลว เมื่อหยุดยาอาจกลับมีอาการใหมได. ถากินยาควบคุมได 1 ปแลวหยุด
ยาจะมีโอกาสกลับมีอาการใหมไดสูงกวาผูปวยที่กินยาควบคุมได 3 ป. ดังนั้นสําหรับผูปวยที่ไมมีสาเหตุ เมื่อไดรับยา
ไปแลวนานประมาณ 3-4 ปควรไดรับการพิจารณาลดและหยุดยาในที่สุด. ทั้งนี้พึงกระทําโดยการปรึกษารวมกันกับ
ผูปวยในเรื่องความเสี่ยงของผลเสียของการไดรับยาในระยะยาวกับโอกาสการกลับมีอาการใหมและความเสียหายที่อาจ
ตามมา.
การหยุดยา
การหยุดยาอยางทันทีทันใดอาจทําใหเกิด status epilepticus ได. การหยุดยาโดยทั่วไปพึงพิจารณารวมกันกับ
ผูปวยและเมื่อผูปวยยินดีหยุดยา จึงใหลดปริมาณยาลง 1/4 - 1/3 ของ maintenance dose ทุก 3 เดือน. ยกตัวอยาง
เชน ถาผูปวยไดรับ phenytoin ขนาด 300 mg/day ก็ใหลดลงเหลือ 200 mg/day x 3 เดือน จากนั้นจึงลดลงเหลือ 100
mg/day x 3 เดือน แลวจึงหยุดถาวร. หรือถาผูปว ยไดรับ Phenobarbital grain I ขนาด 4 tab/day ก็ลดลงเหลือ 3
tab/day x 3 เดือน, 2 tab/day x 3 เดือน, 1 tab/day x 3 เดือน แลวหยุดไปในที่สุด. ถาผูปวยกลับมีอาการใหมโดยไม
มีปจจัยกระตุนเชน การอดนอน ภาวะไข หรือทํางานหนัก ควรไดพิจารณารวมกันกับผูปวยในการไดรับยาตลอดชีวิต
ทั้งนี้พึงมีการติดตามดูผลขางเคียงของยาเปนประจําสม่ําเสมอ.
Status epilepticus
Status epilepticus (SE) หมายถึง epileptic seizure ที่มี duration ยาวนานตั้ง 30 นาทีเปนตนไป หรือผูป วยที่มี
seizure attack (ictus) ติดตอกันโดยไมมี inter-ictal period กลาวคือผูปวยมี generalized tonic-clonic attack
ยาวนาน 3 นาที จากนั้นผูปว ยมีอาการ post-ictal confusion อยูแลวมี seizure attack เกิดขึ้นใหมอีกโดยที่
consciousness ยังไมกลับมาเปนปรกติ. จัดเปนภาวะฉุกเฉินที่ผูปวยพึงไดรับการบําบัดรักษาโดยดวน. แม SE อาจ
เกิดไดจากหลายสาเหตุ การดูแลผูปวยกลุมนี้จําเปนตองควบคุมอาการชักกระตุกใหไดเสียกอน จากนั้นจึงทําการสืบ
คนหาสาเหตุและแกไขที่เหตุตอไป. SE อาจแบงออกไดเปน convulsive status epilepticus และ non-convulsive
status epilepticus, generalized และ partial status epilepticus.
ในที่นี้จะเนนเฉพาะ generalized convulsive status epilepticus (GCSE) ซึ่งเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทยอยาง
แทจริง และผูปวยจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาแบบเรงดวนเพื่อควบคุมอาการใหไดใน 30 นาที เพื่อเลี่ยง
ภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิต.
GCSE มีการหดตัวของกลามเนื้อลายและกลามเนื้อตางๆจากการทํางานมากผิดปรกติของระบบ somatic และ
autonomic ตลอดเวลา อาจนําไปสูภาวะแทรกซอนตอไปนี้
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1. metabolic: acidosis, hypoxia, carbon dioxide narcosis, hyperkalemia, hyponatremia, hypotension,
shock
2. cardiopulmonary: arrhythmias, high output failure, pulmonary edema, aspiration pneumonia
3. renal: acute tubular necrosis, myoglobinuria (สืบเนื่องมาจาก rhabdomyolysis)
4. autonomic: hyperthermia/hyperpyrexia, cerebral autoregulation failure, vomiting, incontinence,
electrolyte/fluid loss, hypersecretion
การวินิจฉัยและรักษา
ผูปวยมี generalized tonic-clonic seizure โดยที่อาจมี fluctuating intensity และอาจมี asymmetrical attack ได
ผูปวยมี consciousness เปน coma. ถาไมมีเครื่องวัด EEG ใหตรวจ ณ ขางเตียงในทันใด ก็ไมจําเปนตองรอสงตรวจ
เพราะเปนการเสียเวลา. การใหการรักษาที่ลาชาจะนําไปสูภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิตได. ตัวอยางของการให
การรักษาผูปวยเมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปน GCSE มีดังนี้.
เวลา (นาที)
0-10
11--30

30+

กิจกรรม
ABC, intravenous line, oxygen, blood chemistry, arterial blood gas, CBC, blood
AED, toxicology screen.
Thiamine HCl 100 mg IV.
50 mL 50% glucose, IV bolus.
Diazepam (Valium®) 10 mg IV over 2 minutes, repeat once if required.
Or:
Lorazepam (Ativan®) 4 mg IV over 4 minutes, repeat once if required.
Then
Phenytoin 20 mg/kg, IV at 50 mg/minute, monitor EKG.
Or:
Fosphenytoin 20 mg PE/kg, IV at 100-150 mg PE/minute, monitor EKG.
If seizure persists, intubate and perform general anesthesia with EEG monitoring.
E.g.,
- Phenobarbital 20 mg/kg IV at 100 mg/min, then 1-4 mg/kg/hr
Or
Propofol 1-5 mg/kg IV over 5 minutes, then 2-4 mg/kg/hr, tritrated to
EEG monitoring.
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